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  المحتویات
  الفصل التمھیدي

  
  حول األردن أساسیةمعلومات -
  الرؤیة والرسالة والقیم األساسیة-
  كلمة المدیر العـام ـ
  وأعضاء اللجنة التنفیذیةأعضاء مجلس اإلدارة  ـ
  الھیكل التنظیمي للصندوقـ
  ٢٠١٠لعام لخالصة الوضع اإلقتصادي في األردن ـ
ع - اعي واق ز التكافالالجتم ة بتعزی ات المعنی ین المؤسس یق ب التنس

  ومكافحة الفقر

  
  

  التعریف بالصندوق
  وتأسیــس الصندوق نشـأة-
  األھداف الوطنیة والمؤسسیة -

  
  الخدمات التي یقدمھا الصندوق

  
  الخدمات المالیة واإلقراضیة

  المباشر  التمویل-
  غیر المباشر التمویل-

  الملحق اإلحصائي للنشاط اإلقراضي للصندوق-
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  التدریب والتأھیل -

  إعداد الدراسات والمسوحات وأوراق العمل -

  
  

  جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة
  

  التعریف بالجائزة-
  ٢٠١٠لعام  السادسھالفائزون بالجائزة في دورتھا -
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  عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق
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  من أقوال جاللة الملك المفدى  

أن الفقر والبطالة شر سنحاربھ بكل الوسائل والسبل وستعمل الحكومة على تحسین 

برامجھا لمحاربة الفقر وتعزیز دور مؤسسات المجتمع  آلیةمساعدة المستفیدین من

  ." المدنیوالقطاع الخاص في توفیر برامج ردیفة

  
  جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم
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  الفصل التمھیدي
  
  

  معلومات أساسية حول األردن
  

  
  مالیین ٦ع یقدر عدد السكان بواق:      السكان

  .٢٠١٠في عام نسمة                                          
  

  كیلو الف )٨٩.٣(تبلغ مساحة المملكة حوالي :     ة                         المساح
  .أراضي زراعیة%)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:   النظام اإلقتصادي ً حرا   األردني إقتصادا
  .نحو السوق                                          

  
  وقـعر السـلي اإلجمالي بسـاتج المحـالنلغ ـب:      حجم االقتصاد

  ١٧٨١٥.٦ما قیمتھ  ٢٠١٠اري خالل عام ـالج                                         
  دوالرملیون ٢٥١٢٧.١دینار أو ما یعادل  ملیون

  .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 المیتتراءـریة كالبــواألث،ةـالجیـوالع                                        

  
  أمریكيدوالر) ١.٤١٠(الدینار األردني ویعادل :   العملة الوطنیة

  .بقابلیة تامة للتحویل ویتمتع  
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  :رؤیتنا
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
 

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

ة للتخف رة والعاطل ات الفقی داد الفئ ن أع ف م ی
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

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

 .والرفاه االجتماعي المستدامة
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  :نا قیــم
    
 .الوقتحترام إ 
  .المصداقیة والشفافیة 
 .التعاون والعمل بروح  الفریق 
 .التواصل اإلیجابي مع المستفیدین والمنافسین 
ع   اص وم ام والخ اعین الع ع القط راكة م الش

 .مؤسسات المجتمع المدني
 االحترافیة في تقدیم  الخدمة  
  الفسادالنزاھة والبعد عن  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 

  كلمة المدیر العام
  



 ٨

  
ان المشاریع الصغیرة والمتوسطة قد أصبحت محل تركیز جھود معظم حكومات 

تلعبة في زیادة االنتاج وتوفیر فرص العمل   الدول النامیة نظرا للدور الكبیر الذي
اضافة الى مساھمتھا الفاعلھ في زیادة معدالت النمو االقتصادي وزبادة الدخل 

دول ،فعلى مستوى العالم منذ الر من القومي ودعم الناتج القومي االجمالي للكثی
  اواخر سبعینیات القرن الماضي ازداد عدد المشاریع الصغیرة والمتوسطة حتى

وتشغل ما نسبتھ   من حجم المشروعات االقتصادیة%) ٩٠(باتت تشكل ما نسبتھ 
%) ٤٥(من حجم قوى العمل العالمیة ، كما باتت تساھم بما ال یقل عن %) ٦٠- ٥٠(

من اجمالي حجم الناتج المحلي %) ٥٠(قومي للكثیر من الدول و من الدخل ال
  .االجمالي للكثیر من الدول

وفي المملكة االردنیة الھاشمیة یبدي جاللة الملك دعمة المتواصل لزیادة االھتمام 
بالمشاریع الصغیرة المولدة للدخل وایضا تزید الحكومة من دعمھا للبرامج 

وتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة والتي تخلق والمؤسسات التي تعمل على دعم 
  .فرص عمل وخاصة قطاع الشباب من الحاصلین على الشھادات الجامعیة االولى 

ا ندوق باالرتق ن الص ا م ن  ءوإیمان توى م أعلى مس ة ب دیم الخدم ى تق إل
ة ي الخدم ادة لمتلق ى ، الری ولھ عل غیل بحص ة و التش ندوق التنمی وج ص ت
ائ ي ج ز األول ف د هللالمرك ك عب ومي و  زة المل ز األداء الحك اني لتمی الث

فافیة ة ، الش دورة الرابع رة   لل ن م ر م اركة ألكث ات المش ن المؤسس ع
ة  . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ دورة الخامس ذلك لل ى   ٢٠١٠/٢٠١١وك ولھ عل بحص

  .ختم التمیز عن المرحلھ البرونزیھ
  
ى و ندوق عل ل الص د عم ویر لق ة وتط تراتیجیة مراجع ھ االس  خطت

داث ) ٢٠١٣-٢٠١٠( وام لالع اریع و إح دد المش ل ع ادة تموی ك بزی و ذل
ن  ن المھ ي م ع المحل ات المجتم ع متطلب ب جمی ل لتواك رص عم ف

  .المطلوبة في سوق العمل األردني 
  
غیل   ة والتش ندوق التنمی نوي لص ر الس ر  التقری ادة " و یعتب ام " ری لع

ندوق لل  ٢٠١٠ ا الص ام بھ ي ق ازات الت م االنج ا ألھ رمملخص ام المنص ، ع
ي  كل أساس دف بش ي تھ ندوق والت الة الص ة و رس ن رؤی زء م ي ج ي ھ والت

ذاتي غیل ال ة التش ر ثقاف ة ، لنش ر والبطال كلتي الفق ل مش ي ح اھمة ف للمس
ة  ق التنمی ا لتحقی ز علیھ ب التركی ي یج اكل الت م المش ن أھ ا م باعتبارھم

تدامة   املة والمس ا والش ن متطلب ادة م ر و الری ل الح ل العم ت جع
ائف  ى الوظ ب عل ف الطل اال و لتخفی ا و فع ا منتج ام مجتمع وض لقی النھ
ل  وق العم ي س ة ف ة و األھلی ات الحكومی ع المؤسس ھ جمی اني من ي تع الت

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

ن  دد م ر ع ى أكب لوا عل ة و حص ة و العالمی وائز المحلی ن الج دد م بع



 ٩

غیرة ،  وائزالج اریع الص ة للمش روب العالمی یتي ج ة س ائزة مؤسس ل ج مث
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
  .اع الخاصمع مجموعة من المؤسسات الحكومیة ومؤسسات القط

  
ات  ع المؤسس اون م ھ بالتع دیم خدمات ي تق ندوق ف ود الص تكماال لجھ واس
افظ  الل إدارة مح ن خ ة م ر والبطال ة الفق ي محارب ة ف ة المعنی الوطنی
رامج  ن الب دد م افة ع ات و إض ذه المؤسس ل ھ ن قب ت م ة خصص ائتمانی
ل  ى العم زه عل واطن وتحف ات الم ي حاج ندوق  لتلب ي الص ة ف التمویلی

ھ  د وتوجھ ذب عوائ ي تج طة الت غیرة والمتوس اریع الص و المش نح
 .اقتصادیة مجزیة 

  
  

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

ین وال ن الحس اني ب دهللا الث ك عب ة المل ات جالل ع توجیھ ً م جاما تدامة انس مس
  .        حفظھ هللا ورعاه

  
  

  المدیر العام
  

 عمر خلیفھ العمري

  
  
  

 
  
 
  

  
  أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیة

 : األعضاء الحكومیین

 رئیساً  دولة رئیس الوزراء    



 ١٠

 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   

  : األعضاء غیر الحكومیین

 التطوعياالجتماعي و القطاع -عضواً  ابراھیم االسطة سعادة السید    
 القطاع التربوي-عضواً   السیدة دیما بیبيسعادة     
 القطاع العمالي-عضواً  السید خالد الزیودسعادة     
 القطاع التجاري الصناعي-عضواً  نضال العسعسسعادة السید     

  القطاع الزراعي–عضوا   سعادة السید عبد النبي فردوس

  :للصندوقاللجنة التنفیذیة 

  رئیس اللجنة معالي وزیرالعمل
 عضواً  المالیةمعالي وزیر 

 عضواً  معالي وزیر الصناعة والتجارة
 عضواً  معالي وزیر الشؤون البلدیة

 عضواً  عبد النبي فردوس الدكتورسعادة 
 عضواً   نضال العسعسالسید سعادة 
 عضواً  السیدة دیما بیبيسعادة



 الھیكل التنظیمي للصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

    
 

  قسم التخطیط 

  قسم التدریب والتأھیل 

  
  مدیریة اإلدارة

  الموارد البشریةقسم 
   قسم الخدمات المساندة 

 قسم التحصیـل  والمتابعة 
 ةقسم الشؤون القانونی 

 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

مدیریة المتابعة 
  والتحصیل

مدیریة الشؤون 
  المالیة

مدیریة اإلقراض 
  غیر المباشر

  
  وحدة الحاسوب

  فرع  مدیریة
  العاصمة/ الوسط 

  المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة 

 شعبة النظم 
 شعبة التشغیل 
 شعبة األرشفة   



 ١٢

  ٢٠١٠لعام لفي األردن  االقتصاديخالصة الوضع 
  

ع ن وض ام  تحس الل ع المي خ اد الع ة٢٠١٠االقتص ة والمالی ات النقدی بب السیاس ك بس  ، وذل

ریعا،  وا س اعدة نم ادات الص ھدت االقتص ث ش عیة، حی سالتوس ة  بعك ادات المتقدم االقتص

ي  زال الت ا ال ی و فیھ بیاالنم عا نس دیون . متواض ة ال ن ازم ة ع اطر الناجم زال المخ وال ت

یادیة دد باال الس ا تھ ي اوروب ا ف ة تاثیرھ ا وامكانی ا مالی ة بھ رى مرتبط اطق اخ ي من ار ف نتش

  .على االقتصاد العالمي

ام  ھد ع د ش الردن، فق بة ل بتھ  ٢٠١٠وبالنس ت نس ث بلغ ادي حی و االقتص ي اداء النم نا ف تحس

بتھ  %٣.١ و نس ع نم ة م ي %٢.٣مقارن ام الماض ن الع ذ . م دار وتنفی م اص ذلك ت وك

و امج ال نوات البرن اعي للس ادي واالجتم الح االقتص ، ) ٢٠١٣-٢٠١٠(طني لالص

اد  ز االقتص ة لتحفی ة المالی وانین واالنظم ن الق ة م افة لحزم ي باالض تثمار ف جیع االس وتش

دار  ل اص ریبیة، مث ات الض اءات والتخفیض الل االعف ن خ ة م د المملك ري وجدی انون عص ق

دخل ریبة ال ض .لض ق بع م تطبی رى ت ة اخ ن ناحی رادات وم وفیر ای ریبیة لت راءات الض االج

ام  ة لع ز الموازن ن عج زء م ة ج افیة لتغطی ف ٢٠١٠اض ى الھوات ریبة عل ع الض ل رف مث

ة  ى النقال زین % ١٢ال ى البن ریبة عل ادة الض ا زی ین ، وایض ا ب ت م بة تراوح -%١٨(بنس

٢٤.(%  

ام  ز ع ا یمی م م ل اھ ة  ٢٠١٠لع ة العام افي المدیونی اع ص ىارتف غ  ال ا ١١مبل ار ملی ر دین

ادل  ا یع و  ١٥.٥وبم ل نح ار دوالر، مقاب ار ٩.٧ملی ار دین ام  ملی ة ع ا  ، ٢٠٠٩بنھای اي م

ادل  ار دوالر ١٣.٧یع عب  .ملی دي االص ة التح ي المدیونی اعد ف ذا التص ر ھ ام ویعتب ام

ة ة االردنی د .الحكوم ع مع د ارتف ن وق نوي م خم الس ام % ٠.٧-ل التض ي ع ى  ٢٠٠٩ف ال

ام % ٥.٠ ي ع د .٢٠١٠ف اري للوق زان التج ي المی ز ف غ العج ام مبل ي الع ة ف  ٢٠١٠ملك

والي  ون دینار  ٥٨٤٩.٨ح ام ملی الل ع ع خ د ارتف ز ق ون العج ذلك یك بة  ٢٠١٠وب بنس

 .٢٠٠٩مقارنة مع العام % ٤.٨مقدارھا 

  

ا  ر ام بة الفق ت نس د بلغ ام % ١٣.٣فق ي ع اقھم٢٠٠٨ف ل انف ذین یق راد ال بة االف ي نس  ، وھ

  وقد بینت نتائج مسح العمالة والبطالة . عن متوسط خط الفقر العام للمملكة
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  .٢٠١٠خالل عام % ١٢.٥السنویقد بلغ  بان معدل البطالة 

  

  التنسیق بین المؤسسات المعنیة بتعزیز التكافالالجتماعي ومكافحة الفقرواقع 
 

الى اطار مؤسسي اجمعت الدراسات الى ان قطاع تمویل المشاریع  الصغیرة والمیكرویة یفتقد 

 ،ولیس كما ھي الحال اآلن، العامة لتحدید السیاسات االقتصادیة والمالیةقوي ومرجعیة واضحة 

للتنسیق  ةھناك حاجة ماس .ارات المؤسسات العاملة في القطاعسیاسات مجالس ادعلى  عتمادالبا

حكومة تعاون لتنفیذ الخطط والبرامج، حتى ال تتسع الفجوة بین االھداف العامة لبرامج اللوا

 .التنمویة، وبین االھداف الخاصة للمؤسسات العاملة في القطاع

  

بتعدیل التشریعات والقوانین بحیث یتم تحویل مؤسسات تمویل المشاریع ھناك جھات تطالب 

وان تخضع للقوانین التي ، ربحیة مالیة ومؤسسات امساھمة الى شركاتالصغیرة والمیكرویة 

للمساھمة في تخفیض عجز موازنة  تنظم عمل المؤسسات المالیة وخاصة التزاماتھا الضریبیة

  .الدولة

  

طاع التمویل الصغیر والمیكروي قالعاملة في  وھناك جھات اخرى تدعو الى تحویل الجمعیات

وان یتم ربطھا بالبنك المركزیوعدم لى شركات غیر ربحیة یة االتابعة لوزارة التنمیة االجتماعو

التقلیل من ھ یؤدي الى رفع الكلفة على المقترضین وبالتالي مطالبتھا بدفع ضریبة المبیعات الن

  .فاعلیة البرامجة االقراضیة للمؤسسات العاملة في القطاع

  

والتجارة لتفعیل القوانین الخاصة المطالبة بتدخل وزارة الصناعة ولكن االجماع یتمثل في  

لتنظیم القطاع في تمویل المشاریع الصغیرة والمیكرویة، وكذلك ایجاد مرجعیة موحدة  بمؤسسات

  .التحدیات المختلفةمواجھة 
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 ،مكتب ائتمان منذ ما یقارب العشر سنوات ناقشت فكرة تأسیساالردن من اوائل الدول التي  وكان
تحت مسمى قانون معلومات االئتمان اال انھ غیر  ٢٠٠٣في عام ر قانون مؤقت اصدتم احیث 
، مثل السعودیة تسبق االردن في ھذا المجال  كثیرا من الدول العربیةالى ان والذي ادى  ،مفعل
قانون  ة العداد مسودة یدتعاون مع جھات عدوتعمل الحكومة حالیا بال.المغرب والكویت، مصر

  .نیة الذي یتیح انشاء مكتب ائتمان في المملكةلتنظیم تبادل المعلومات االئتما
  

ً ألھم توصیات األجندة الوطنیةووثیقة كلنا األردن المتعلقة بالتنسیق بین المؤسسات  تنفیذا
المعنیة بتعزیز التكافالالجتماعي ومكافحة الفقر جاء أمر جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین 

رسالة ملكیة موجھة إلى دولةرئیس الوزراء بتاریخ المعظم حفظھ هللا تعالى ورعاه في 
لجنة تنسیق المشاریع ، والتي انبثقت عنھا بإنشاء ھیئة للتكافل االجتماعي ١٣/٤/٢٠٠٦

، وبرئاسة عطوفة مدیر عام صندوق التنمیة والتشغي المتوسطةوالصغیرة ومتناھیة الصغر
ملة في مجال التكافل االجتماعي مدراء واالمناء العامیین للمؤسسات والوزارت العا وعضویة

  :والتي من اھم انجازاتھا .ومكافحة الفقر

 .جمع معلومات المؤسساتالعاملة في قطاع التمویل، وإعداد تقریر عنھا .١
 .إعداد قائمة بأسماء خبراءمختصین في قطاع التمویل في األردن .٢
بین الھیئة  ، بالتعاون ما٢٠٠٨إصدار دلیل مؤسساتالتمویل العاملة في األردن لعام  .٣

 .وصندوق التنمیةوالتشغیل
البدء بإعداد خارطة نشاطالمؤسسات اإلقراضیة في مختلف المناطق لتنسیق جھودھا  .٤

 .ووضع إستراتیجیاتواضحة
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  التعریف بالصندوق
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  نشأة وتأسیس الصندوق 
  األھداف الوطنیة والمؤسسیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً   الصندوق تاریخیة عننبذة : أوال
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غیلعام  ة والتش ندوق التنمی س ص ام ١٩٨٩تأس 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

  .وزراءرئیس ال یترأسھ دولة

ندو د الص رادویعتم درات األف تثمار ق ذاتي وإس غیل ال دأ التش ى مب ویر  ق عل 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 

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

دني و دخل المت راء وذوي ال ن الفق تھدفة م ات المس دریب للفئ ة، والت احثینوالتوعی 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

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

م طة الحج غیرة أو متوس رص  ،ص ق ف اریع وخل ة للمش ة المتاح ة االئتمانی ین البیئ ك لتحس وذل

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

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

  .االجتماعي

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

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

ا بلغ ل، بینم ة  تعم ل قیم ي التموی ام التراكم ة ع ي نھای داره 2010ف ا مق ون ) 129(م ملی

اریع  دد المش ار، وع ھ ) ٤٨,٤٤٣(دین ا مجموع رت م ً وف روعا ة   )٦٠,٣٩١(مش فرص

 .)١(في الجدول رقم  مبینٌ  ، كما ھوعمل

  

  )١(جدول رقم 
 )٢٠٠٩-١٩٩١(للصندوق  المباشر و غیرالمباشر إجمالیعملیاتاإلقراض
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 )٢٠٠٩ – ١٩٩١(للصندوق  وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 
 

 %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 %٢ ٣,٠٨٧,٤١٩ ١٩٩٤% 
٢ ١,٤٨٦ %١ ٧٨١ %٣ ٣,٨٤٠,٤٧٦ ١٩٩٥% 
٢ ١,٥٢٥ %٢ ٩٣٧ %٣ ٤,٨٤٩,٣٠٢ ١٩٩٦% 
٣ ٢,٠٦٥ %٢ ١,٢٣١ %٢ ٢,٨٣٨,١٢١ ١٩٩٧% 
٢ ١,٦١٥ %٢ ١,٠٤١ %٢ ٢,٥٨٦,٥٢٥ ١٩٩٨% 
٤ ٢,٥٢٨ %٢ ١,٢٥٥ %٣ ٤,١٧٧,٧٣٧ ١٩٩٩% 
٥ ٣,٠٨٥ %٤ ٢,١١٢ %٤ ٦,١٠٤,٠٩٢ ٢٠٠٠% 
٢ ١,٦٢٥ %٢ ١,٠٨٣ %٢ ٣,٣٢٩,٥٠٨ ٢٠٠١% 
٤ ٢,٩٠٠ %٨ ٤,٠٤٤ %٤ ٥,٨٥٥,٠١٢ ٢٠٠٢% 
٥ ٣,٣٦١ %١٠ ٥,٠١٥ %٥ ٧,٣٩٣,١١٨ ٢٠٠٣% 
٦ ٣,٧٢٩ %٨ ٤,٤٥٤ %٧ ٩,٨٩٧,٨٤٧ ٢٠٠٤% 
٧ ٤,٨٠١ %٩ ٤,٤٧٨ %٧ ٩,٦١٠,٥٦٨ ٢٠٠٥% 
٨ ٥,٢٠١ %٧ ٣,٩١٦ %٩ ١٢,٧٠٦,١٩٠ ٢٠٠٦% 
٦ ٤,٠١٣ %٥ ٢,٥٨١ %٩ ١٣,٠٦٤,٠٦٤ ٢٠٠٧% 
٨ ٥,٤١٣ %٦ ٣,٣٩٨ %٩ ١٢,٨٣٦,٢٢٧ ٢٠٠٨% 
١١ ٧,٣٧٧ %١١ ٥,٥٩٨ %١٠ ١٣,٤٨٦,٢٠٣ ٢٠٠٩% 
١٤ ٩,٤٠٣ %١٦ ٨,٣٩٦ %١٢ ١٦,٨٧٥,٨٣٩ ٢٠١٠% 

 %١٠٠ ٦٥,٠٤٥ %١٠٠ ٥٢,٤٣٣ %١٠٠ ١٣٩,١٧٩,١٨٨ المجموع
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  االستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف : ثانیا
  

ة  دى اھمی وقیدرك الصندوق م ز والتف ال من اجل التمی د . التخطیط لتنظیم االعم تم تحدی ث ی حی
دادھا لتوضیحاالخطة االسترضمن للصندوق االھداف االستراتیجیة تم اع ي ی ل  تیجیة الت اطار العم

ة  .بھالخاص  د من المشاریع واالنشطة الفرعی ل تتضمن العدی ق ویتم وضع برامج عم ك لتحقی تل
  .افاالھد

  
  )٢(جدول رقم 

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقتقاطع األھداف 

 صندوق برامج ال االستراتیجیةاألھداف 

  ین ي تمك اھمة ف المس
ر و  راد و األس األف
رة أو  ات الفقی الجماع
ك  دخل أو تل ة ال متدنی

ل ن العم ة ع ن  العاطل م
ة  اریع انتاجی اء مش انش
ي  دخل للمساھمة ف مدرة لل

 الحد من الفقر والبطالة

ر .١ ل المباش دة  التموی اریع الجدی للمش
  .والقائمة

  
 .التمویل غیر المباشر .٢

  
 .الخدمات غیر المالیة .٣

  
  .الشراكة والتشبیك .٤
 

  ة الریادة و التمیز في نوعی
ات  ة للفئ دمات المقدم الخ

 المستھدفة

 .االلكترونیةالخدمات  .١
ین  .٢ امج تحس یط البرن دمات وتبس خ

 .جراءاتالا
 .التنافسیةبرنامج  .٣
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  الخدمات التي یقدمھا الصندوق
  
  
  
  

  الخدمات المالیة واإلقراضیة  
  الخدمات غیر المالیة  
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  لخدمات التي یقدمھا الصندوقا

  

الخدمات األفضل لعمالئھ من المواطنین،  یسعى الصندوق منذ تأسیسھ وبشكل دؤوب لتقدیم
اریع  ة المش ل إقام ة تموی دیم خدم ق األول بتق ل الش ث یتمث قین، حی دمات ش ذه الخ یما وأن لھ الس

دیم . الصغیرة والمتوسطة بحسب برنامج التمویل المطلوب ل بتق ة فیتمث اني من الخدم أما الشق الث
ة المساعدات  ر المالی دریب ولثالمغی ل الت داد وتنظیم حمالت تأھی ً عن إع ل، فضال ادة التأھی وإع

واطن  التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة وكیفیة إدارة المشاریع الجدیدة وتطویر القائم منھا  لكل م
ة وع من الخدم ذا الن ىباإلضافة  یطلب أو یبحث عن ھ ى  إل أمین عل أمین الصحي والت خدمات الت

  .الریادةوالحرة من خالل جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحیاة للمقترضین وتقدیم الحوافز المادی
  .وفیما یلي تفصیل ألنواع البرامج و آلیات تقدیم الخدمة لدى الصندوق أو أي من نوافذه

  
  )2010(للعام  المالیة و االقراضیة الخدمات: أوال
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، وذلك على مباشرةإما مباشرة أو غیر طریقتین، الیتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى 

  :النحو اآلتي 

 ً   ر التمویل المباش: أوال
رادأحد ھو  راض األف ة إلق رامج التمویلی ذي والجماعات الب م وال ّ ت ً آلی ا اتوفق وإجراءات  لی

ز  ، من خاللمكتوبة مسبقا روع أوالالصندوق أو مرك ذالف ي  اإلقراضیة نواف المنتشرة ف

ة ات المملك غ محافظ دد  وبل ةع اریع الممول ام  المش ي ع روع) ٨٠١٩( 2010ف حجم بمش

  .دینارملیون  ) ١٦.٤٤( إلىتمویل یصل 

  :أماالبرامج التمویلیة التي یقدمھا الصندوق من خالل اإلقراض المباشر،فھي على النحو التالي
 :برنامج إنشاء المشاریع الجدیدة  

ة،حملة الشھادات من یتم تمویل األفراد المؤھلین بحرفة أو مھنة   امج الجامعی ذا البرن من خالل ھ
ة سداد ألول  عمسنوات  )٦(تسدد خالل  قرض،دینار لكل )  ١٥.٠٠٠(بقروض سقفھا   )٦(مھل

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

امج  عددبلغ ٢٠١٠عام الفي و ذا البرن ر ھ ة عب ة تصل ) ٤٠٣(المشاریع الممول ىمشروع بقیم  إل
بة)٢,١٤٦,٨٦٠( ار أي بنس راض  )%١٣( دین الي اإلق ن إجم رم رت  ، المباش ا وف ) ٦٤٥(كم

 . فرصة عمل 
  :نامج تطویر المشاریع القائمةبر  

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

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

ى قرض ال یتجاوز البرنامج یستطیع المقترض الحصول ع ـدل مرابحة دینار) ١٥.٠٠٠(ل وبمع

  .أشھر )٦(تصل إلىمھلة سداد  مع سنوات )٦(ثابتة سنویا لمدة )% ٧.٥(

د  غ وق امجالتمویللحجم بل ذا البرن ذلك  )٢,١٩١,٥٨٥( ٢٠١٠خالل عام  ھ ار مموال ب  )٤٧٧(دین
  .فرصة عمل) ٧٤٤(كما ووفرت  المباشر اإلقراضمن إجمالي ) %١٣(مشروع بنسبة تصل إلى 

  :برنامج إقراض المشاریع الریادیة 
  

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

وع ٧/٨/٢٠٠٢الدولي بتاریخ والتعاون  ث ن زة من حی ادرة ممی از بمب ، لتمویل المشاریع التي تمت



 ٢٣

ا ي لھ  ،المنتج أو الخدمة ومن حیث عدد فرص العمل التي توفرھا ھذه المشاریع والموقع الجغراف

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

ذا  ة یقدم ھ ل لغای امج تموی ار و) ٥٠.٠٠٠(البرن سنویا، متناقصة)%٩(بنسبة مرابحة إسالمیةدین

ى بمھلة  ة للقرض  )٦(سداد تصل إل دة الكامل ي وأشھر من ضمن الم غالت كحد  سبع سنوات تبل

  .أقصى

ل تصل ) ٢٥(بلغ عدد المشاریع الممولة ٢٠١٠خالل عام و ىمشروع بقیمة تموی ) ٥٨٦,٦٦١( إل
 .فرصة عمل ) 152(كما ووفرت  المباشر اإلقراضمن أجمالي %) 3(دینار أي بنسبة 

  :الریفیة ةاالمرتمكین برنامج   
ً وإجتماعیاً ا البرنامج لتمكین المرأةویھدف ھذ المستوى مما ینعكس على تحسین  ،إقتصادیا

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

 .بشروط میسرة و أشھر) ٦( إلىتصل سنوات ومھلة سداد) ٦(ولمدة % ٦.٥إسالمیة 

غ ة  بل اریع الممول دد المش ام ع الل ع ى ) 2745( 2010خ ل إل ل تص ة تموی روع بقیم مش
رت  المباشر اإلقراضمن إجمالي %) ٣٢(دینار بنسبة ) ٥,٣٦٩,٥٠٠( فرصة ) 2745(كما ووف

  . عمل 
  
  :متقاعدي الضمان اإلجتماعيبرنامج تمویل  

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 لالمؤسسة العامة مع االتفاقیةحیث تم

ً لشروط وآلیة تمویل المشاریع الجدیدة مال یین دینار یتم إدارتھا من قبل الصندوق وفقا

سنوات ) ٦(ولمدة  )%٦.٥(في الصندوق، وبمرابحة إسالمیة  اوالتطویر المعمول بھ

  .أشھر) ٦(ومھلة سداد لمدة 

) ٣٠٦,٨٠٣(مشروع بحجم تمویل یصل إلى ) ١٤٠( ٢٠١٠خالل عام بلغ عدد المشاریع الممولة 
  فرصة عمل ) ١٣٩(كما ووفرت  المباشر اإلقراضمن إجمالي ) % ١(بنسبة 
  

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

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



 ٢٤

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

یة للطلبة من واألولتعطىمة مخرجات التعلیم الجامعي مع سوق العمل، وئاألكادیمي، وموا

ً بسقف أعلى من الصندوق 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 ) ٦٤١(بلغ  ٢٠١٠القروض لعام عدد  أنومن الجدیر بالذكر 

  .دینار ) ٩٧٧,٣٦٣(

  

 :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

ل یصل ) ٢( ٢٠١٠لعام  وبلغ عدد المشاریع الممولة حسب ھذا البرنامج ىمشروع بحجم تموی  إل

  . فرص عمل ) ٤(كما ووفرت  ) ٢٠٠٠(

 :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

ولتعزیز دورة وخدماتھ تم  تعتبر مناطق جیوب الفقر من المناطق المستھدفة للصندوق منذ نشأتھ
منح بموجبھا الصندوق ملیوني دینار االول توقیع اتفاقیة مع وزارة التخطیط في شھر تشرین 

 .التمویل الالزم للمشروعات الصغیرة والمیكرویة في مناطق جیوب الفقرلتمكینھ من توفیر 

راء وو راد الفق احثینیھدف ھذا البرنامج إلى تمكین األسر واألف اطق  الب ي من ل ف عن العم

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

ل ة تموی دة وإمكانی ث ال یتجاوز سقف  المشاریع الجدی ة بحی رأة الریفی ین الم مشاریع تمك



 ٢٥

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

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

د  غوق ام  حتىعدد المشاریع بل ة ع امج  ٢٠١٠نھای ذا البرن ل  مشروع) ٧٧٠(حسب ھ ة تموی بقیم

ل  ى تص بة) ١,٧٩٥,٦٣٦(إل ار أي بنس الي  )%١٠( دین ن إجم راإلقراضم رت  المباش كما ووف

  .فرصة عمل ) ٧٩٥(

 مشروع دعم التمویل الدقیق  

أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة مشروع تعزیز التمویل اإلسالمي 

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

الوضع المعیشیلشرائح مختلفة من العاطلین عن العمل من الفقراء األردنیین النشیطین 

اقتصادیا والعاملین المھرة والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة واألسر الفقیرة 

ب وبناء قدرات وذویاالحتیاجات الخاصة عن طریق إتاحة خدمات التمویل الدقیق والتدری

و تعطى األولویة لسكان ، صندوقالتنمیة والتشغیل ومؤسسات التمویل الدقیق بالمملكة

  . مناطق جیوب الفقر و االسر المنتجة في األریاف و البوادي 

  : و ینقسم المشروع الى برنامجین 

  
 ) :المیكرویة ( تمویل المشاریع الدقیقة  -١

 
ع عن طریق المرابحة االسالمیة النشاء مشاریع یھدف ھذا البرنامج الى تمویل المشاری

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(و یتقاضى الصندوق مرابحة إسالمیة بما یعادل ، تاریخ توقیع االتفاقیة 

  . قیمة التمویل المقدم لألمر بالشراء 

مشروعبقیمة تمویل ) ٢٣٢٩(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٠وقد بلغ عدد المشاریع حتى نھایة عام 

كما ووفرت  من إجمالي اإلقراض المباشر%) ١٠( دینار أي بنسبة ) ١,٧٨٧,٠٩٦(تصل إلى 

  .فرصة عمل ) ٢٦٤٠(

  



 ٢٦

 : نشطة المدرة للدخل التمویل ا  -٢

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

و لالسر الفقیرة ، ن المھرة و صغار الحرفیین و التجار لیوللعام، المدارس المھنیة 

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

وفترة السماح ، شھرا)  ٢٤( و مدة السداد تصل الى ، يدینار أردن)  ٧٠٠(الى مبلغ 

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

  . التمویل المقدم لألمر بالشراء 

ة عام  ى نھای امج  ٢٠١٠وقد بلغ عدد المشاریع حت ذا البرن ل ) ٤٨٧(حسب ھ ة تموی مشروع بقیم

راض المباشر%) ٧(ار أي بنسبة دین) ١,٢٨٠,٣٣٣( بلغت الي اإلق رت  من إجم ) ٨٨١(كما ووف

  .فرصة عمل 

 ً   غیر المباشر التمویل: ثانیا
  

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

دف إعادة ، المؤسسیة دة،  بھ ة الجی واالنتشار الواسع في المحافظات باإلضافة إلى السیرة اإلئتمانی

ذه المؤسسات  ات، وتصبح  ھ ذه الھیئ اإلقراض للفئات المستھدفة من الصندوق في مناطق عمل ھ

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

  :مباشر التي اتبعھا الصندوقالوفیما یلي طرق التمویل غیر  ٢٠١٠ألف دینار لعام  ٤٣٠مباشر ال

  

 :MFI'sمؤسسات التمویل المیكرویة  )١
 

ل المیكروي  ة لمؤسسات التموی ة والتشغیل مظل و یعتبرصندوق التنمی وم فھ  مؤسساتإقراض بیق

ة ل المیكروی ل MFI'sالتموی ون دینارلك ى ملی ار ال ون دین ف ملی ابین نص راوح م الغ تت  مب

عادة إقراضھا للمواطنین لتتوزع على إنشاء المشاریع الفردیة والمشاریع المیكرویة إل،سنویامؤسسة

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

  .المحافظات



 ٢٧

الشركة وكذلك ألف دینار  ١٠٠لتمویل المشاریع الصغیرھبمبلغ الوطنيالبنك تم تمویل  حیث

  ٢٠١٠الف خالل عام  ٢٥٠بمبلغ  األھلیة لتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة

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

  
ةلتقدیم القروض الإلى برنامج یھدف ھذا ال راء ومیكروی احثینألفراد الفق ات  الب ي البیئ ل ف عن العم

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

راض  إلىالوصول التي ال یستطیع أفرادھا و البعیدة مركز الصندوق أو فروعھ، ویصل سقف اإلق

و) ١٠٠(لھذه الجمعیات مبلغ  تم إعادة إقراضھا للم ار لی ف دین ة  أل ین مائ ى  ٢٠٠اطنین ب ار إل دین

  .منزلیةتكون ھذه المشاریع  ما وغالباً . دینار ١٠٠٠

ا  ألف دینار ٣٠رحاب التعاونیة بقیمة تمویلیة وصلت إلى  قضاء جمعیةتم تمویل فقد  ة حبك وجمعی

  .٢٠١٠خالل عام الف  ٥٠الخیریھ بمبلغ 
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  :االقراضيالملحق اإلحصائي للنشاط 
  ) ٣(رقم  جدول

  ٢٠١٠توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

 قطاع المشروع
عدد 

 %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
فرص 
 العمل

 ٢٥٥ %٣ ٤٢٠٤٨٨ %٢ ١٣٤ صناعي 
 ٢٤٩ %٣ ٤٥٤٨١٩ %٢ ١٣٢ حرفي

 ٧٣٦ %٩ ١٤٧٠٧٤٦ %٧ ٥٧٩ خدمات
 ٧٠ %١ ١٦٠٢٣٤ %٠.٣ ٢٨ سیاحي

 ٣٤١١ %٤٠ ٦٥٧٦٣٠٠ %٤٢ ٣٤٠٢ تمكین المراة 
 ٠ %٦ ١٠٦٣٢٩٨ %٩ ٦٩٨ قروض الطالب

 ٤٠٣٢ %٣٨ ٦٢٩٩٩٥٤ %٣٨ ٣٠٥٢ تجاري
 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع

  
  )٢(رقم شكل

  ٢٠١٠لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 
  



 ٢٩

  
  

 األكبر من حجم اإلقراض استحوذ على النصیبقطاع تمكین المراھأن  )٢(رقم  الشكلیالحظ من 
بتطویر قدرات المراه االردنیھ في المناطق مؤشر یدل على اھتمام الصندوق ، وھذا %٤٠بنسبة 

  .االقل حظا وتفعیل مشاركتھا في التنمیھ المحلیھ
  
 
  

  )٤(رقم  جدول
  ٢٠١٠توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

 

 المصروف %النسبة  عدد المشاریع المحافظة
نسبة 

 فرص العمل المصروف
 ١٢٣٥ %١٩ ٣١٥٨٣٠٨ %١٧ ١٣٨٢ العاصمة

 ١٤٢١ %١٦ ٢٥٨٣٨٩٢ %١٤ ١١٣٨ اربد
 ٦٥٦ %٩ ١٤٩٣٨٩٦ %٨ ٦٣٠ الزرقاء
 ٧٣٣ %٩ ١٤٤٧٥٥٢ %١٠ ٨٠٦ البلقاء
 ٥٩٦ %٤ ٦٣٩٧٠١ %٦ ٤٩٦ معان
 ٧٩٢ %١٠ ١٦٤٩٢١٢ %١٠ ٧٦٥ الكرك
 ٤٩٠ %٦ ٩١٦٧٤٥ %٦ ٤٧٥ الطفیلة
 ٦١٣ %٦ ٩٨٩٦٦٠ %٦ ٤٩٤ المفرق
 ٣٧٣ %٦ ٩٢٤٢١٢ %٥ ٣٧٦ مادبا

 ٦٩٧ %٨ ١٢٤٩٧١٠ %٧ ٥٨١ عجلون
 ٦١٦ %٥ ٨٤٠٤٠٣ %٧ ٥٢٢ جرش
 ٥٣١ %٣ ٥٥٢٥٤٨ %٤ ٣٦٠ العقبة

 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع

 

صناعي حرفي خدمات سیاحي المراةتمكین الطالبقروض تجاري



 ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(شكل رقم 
 ٢٠١٠حسب المحافظات لعام  حجم التمویلتوزیع 

 
 



 ٣١

 
 

 على التواليوالكرك واربدالعاصمة  محافظات، بأن )٣(شكل رقم نالحظ من الرسم البیاني السابق 
  .نسب التمویلقد استحوذت على أعلى 

  
  

  )٥( رقم جدول
 ٢٠١٠حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع  

 

 المؤھل العلمي
عدد 

 %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
فرص 
 العمل

 ١٣٣٠ %١١ ١٧٤٠٦٩٦ %١٥ ١٢٢٤ اإلعداديدون 
 ١٦٣٦ %١٨ ٢٩٢٢٣٤٣ %١٨ ١٤٦٤ إعدادي
 ٤٦٨٣ %٥٢ ٨٥٣٤٢٤٧ %٥٠ ٤٠٠٤ ثانوي

 ٢٧ %٠.٤ ٦٨٦٠١ %٠.٢ ١٩ مؤسسة التدریب المھني
 ٣٤٨ %٥ ٧٩٦٠٦١ %٤ ٣٠٤ كلیة متوسطة

 ٦٨١ %١٤ ٢٢٧٦٦٣١ %١٣ ١٠٠٤ جامعي
 ٤٨ %٠.٧ ١٠٧٢٦٠ %٠.٠٧ ٦ دكتور جامعي

 ٨٧٥٣ %١٠٠.٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ الكلي المجموع

 
  )٤(رقم شكل

  ٢٠١٠لعام  العلميتوزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل 
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 ٣٢

  
  

ة ییتب ة الثانوی ت لحمل ل كان ب تموی ى نس ان أن أعل ة فم دى  العام اد ل ھ الج دون، وأن التوج

  .والمھنیة الصندوق ھو زیادة نسبة التمویل لدى حملة الشھادات العلمیة

    

  )٦( رقم دولج

  ٢٠١٠حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع   
 

 فرص العمل النسبة المصروف النسبة العدد الجنس
 ٢٧٣٩ %٣٧ ٦١٦١٥٤٠ %٢٨ ٢٢٨٠ ذكر
 ٦٠١٤ %٦٣ ١٠٢٨٤٢٩٩ %٧٢ ٥٧٤٥ أنثى

 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اإلعداديدون إعدادي ثانوي
المھنيالتدریبمؤسسة متوسطةكلیة جامعي

جامعيدكتور



 ٣٣

  )٥(رقم شكل
  ٢٠١٠لعام  المصروف حسب الجنسالمبلغ  توزیع 

  

  
  
  

، حیث بلغت نسبة نجاح إستراتیجیة الصندوق بخصوص تمكین المرأة)٥(الشكل رقم نالحظ من 
ام الصندوق %)٦٣(التمویل الموجھھ للنساء ذا ، وھي نسبة تعكس اھتم ي بھ القطاع ودوره ف

  .العمل واإلنتاج
  
  

  ) ٧(  رقم جدول
  ٢٠١٠حسب دخل األسرة لعام  القروض المقدمةتوزیع 

 
عدد  فئات الدخل

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع

 ٣٦٤ %٤ ٧٠٠٩٤٠ %٥ ٤١٠ ١٠٠اقل من 
٣١٦٩ %٣١ ٥٠٣٥٧٤٨ %٣٤ ٢٧٦٨  ٢٠٠ -  ١٠٠ 
٣٩٨٠ %٤٥ ٧٣٣٠٦٤١ %٤٧ ٣٧٣٢ ٣٠٠ -  ٢٠٠ 
٦٣٨ %٩ ١٤٨٣٥٠٣ %٨ ٦٥٩  ٤٠٠ -  ٣٠٠ 
٢٦٥ %٥ ٨٢٥١٩٠ %٣ ٢٢٠  ٥٠٠ -  ٤٠٠ 

 ٣٣٧ %٧ ١٠٦٩٨١٧ %٣ ٢٣٦  ٥٠٠اكثر من 
 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع الكلي

  
  

ذكر أنثى



 ٣٤

  
  
  ) ٦( شكل رقم 

  ٢٠١٠حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع 
  

  
  
  

ین  ا ب راوح م ذي یت اني أن دخل األسرة ال ى ) ٣٠٠-٢٠٠(من المالحظ من الرسم البی حاز عل
  .على التوالي% ٤٥و % ٤٧بنسبةالنصیب األكبر من عدد المشاریع وقیمة التمویل 
  
  

  )٨( رقم جدول
  ٢٠١٠حسب الفئة العمریة لعام  توزیع القروض المقدمة

 الفئة العمریة 
عدد 

 %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
فرص 
 العمل

 ٢٤٤ %٢ ٤٠٥١٢٦ %٤ ٣٠٢ سنة  ٢٠اقل من 
٣٠٥٠ %٣٦ ٥٨٦٥٥٣١ %٤٠ ٣٢٢٢  ٣٠ - ٢٠ 
٢٦٧٨ %٢٩ ٤٧٧٩١٠٢ %٢٨ ٢٢٤٤ ٤٠ - ٣٠ 
١٨٤١ %٢٢ ٣٥٤٥٥٣١ %١٩ ١٤٩٩  ٥٠ - ٤٠ 

 ٩٤٠ %١١ ١٨٥٠٥٤٩ %٩ ٧٥٨ ٥٠أكثر من 
 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع الكلي

  
  

  )٧(شكل رقم 
 ٢٠١٠لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع 

مناقل 100 100 - 200 200 - 300

300 - 400 400 - مناكثر 500 500 



 ٣٥

 
  

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( رقم جدول
  ٢٠١٠توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم  لعام 

  

 االقلیم
عدد 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
 ٣٣٤٧ %٣٤ ٥٦٦٣٦٦٦ %٣٤ ٢٧٣٥ اقلیم الشمال
 ٢٩٩٧ %٤٣ ٧٠٢٣٩٦٧ %٤٠ ٣١٩٤ اقلیم الوسط
 ٢٤٠٩ %٢٣ ٣٧٥٨٢٠٦ %٢٦ ٢٠٩٦ اقلیم الجنوب

 ٨٧٥٣ %١٠٠ ١٦٤٤٥٨٣٩ %١٠٠ ٨٠٢٥ المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(شكل رقم 
 ٢٠١٠لعام توزیع المشاریع الممولة حسب االقالیم 

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



 ٣٦

  

 
 
  

عدد المشاریع وقیمة من المالحظ من الرسم البیاني إن اقلیم الوسط  حاز على النصیب األكبر من 
  .على التوالي% ٤٣و % ٤٠بنسبة التمویل 

  
  )٩(جدول 

٢٠١٠١لعام التمویل حسب فئات المتعطلین عن العمل من حیث الجنس والعمر والتعلیم 
  

 

 الفئة
ابرز فئات المتعطلین 

 نسبة البطالة للفئة العملعن 
نسبة عدد القروض 

 نسبة فرص العمل الموجھة لھذه

 الجنس
 %٣١ %٣٧ %١٠ ذكور
 %٦٩ %٦٣ %٢٢ إناث

 %٣٣ %٣٨ %٦٠ ٢٤-١٥الفئة العمریة  العمر

 التعلیم
فئة التعلیم الثانوي 

 %٦٦ %٧٢ %٥٤ فأعلى
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 ٣٧

  )١٠( رقم جدول  
  ٢فرص العمل المستحدثة

 ٢٠١٠العمل المستحدثة  للنصف األول لعام فرص 

 ٧٥٠٠٠ مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن للنصف االول
 ٦٠٤٩ عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق للنصف االول

 %٨.٠٧ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة
 

  ) ٨( شكل رقم 
  ٢٠١٠لعام  المستحدثةوالوظائف بإجمالي فرص العملنسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل 

  

  
  
  
  
  

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

ى دور الصندوق  باألردن خالل النصف األول المستحدثةإجمالي فرص العمل والوظائفمن % ٨ ل عل ذا دلی و ھ

ل المستحدثة للصندوق خالل في الشراكة في اإلصالح االقتصادي وحل مشكلة البطالة مع العلم بان فرص العم

  *. فرصة عمل  ٩٤٠٣بالكامل قد بلغت  ٢٠١٠عام 

  لمالیةغیر االخدمات : ثانیا
  
 

                                                
  2010فرص العمل المستحدثة للنصف األول لعام ٢

العملفرصوالجدیدةالوظائفمجموع
االولللنصفباألردنالمستحدثة

للنصفالصندوقمنالمستحدثةالعملفرصعدد
االول



 ٣٨

المساندة  خدماتالالذراع الثانیة التي تمد المواطنین بالعدید من  للصندوق غیر المالیةتعتبر الخدمات 
، على الذات لدى المواطن األردني االعتمادتعزیز الروح الریادیة وثقافة  إلىلإلقراض والتي تھدف 

م  ذة عن أھ ي نب ا یل ة وفیم ة والمیدانی كما یدخل في صمیم ھذه الخدمات الدراسات والبحوث المكتبی
  :للفئات المستھدفة ھا الصندوقمدالتي یقمالیة الخدمات غیر ال

  
  .التدریب والتأھیل   
  .التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة   
 .والمسوحات المیدانیة إعداد الدراسات   
 .خدمات التأمین على الحیاة 

  
  

  والتأھیل التدریب -
  

داف ص والتخطیطالتدریب  تقوم مدیریة وي ألھ داعم أساسي وحی ندوق بالعدید من األنشطة ك
ي ة والتشغیل، والت ى اتتركز التنمی ة عل ق التنمی ي تحقی ة واإلسھام ف ر والبطال ن مشكلتي الفق د م لح

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

  :باآلتيوالتخطیطالتي 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
بھدف زیادة فرصھم  في مجال تكنولوجیا المعلوماتتدریب حملة الشھادات العلمیة  .٣

  .في المنافسة في سوق العمل

  
  
  

  ٢٠١٠العام األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل 



 ٣٩

موزعة على المحافظات حسب التخصصات تدریبیة دورة  ٣٠بعقد  ٢٠١٠قام الصندوق في العام 

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

  .تساعد على البدء بالمشاریع ولكال الجنسین
و الدورة  اسمحسب  ٢٠١٠یوضح الدورات التدریبیة التي عقدت عام ) ١١(والجدول رقم 

  .وأعدادالمشاركینالمنطقة 
  )١١(الجدول رقم 

  ٢٠١٠لعام الدورات التدریبیة  توزیع

 مجموع إناث ذكور المحافظة/المنطقة  اسم الدورة

 ٢٧ ٢٥ ٢ الطفیلة/ الطفیلة  - ICDL مھارات الحاسوب الشاملة )١
 ١٥ ١٥ ٠ البلقاء/ السلط التصنیع الغذائي المنزلي )٢
 ٤٠ ٣٠ ١٠ اربد/الرمثا، الطرة  - ICDL مھارات الحاسوب الشاملة )٣
 ١٦ ١٦ ٠ العقبة/القویرة، الحمیمة قص الشعر والتجمیل )٤
 ٤٠ ٣٠ ١٠ العاصمة/ ام الرصاص  - ICDL مھارات الحاسوب الشاملة )٥

 ٢٠ ٢٠ ٠ اربد/المشارع  تصنیع المعجنات والحلویات )٦

 ١٥ ١٥ ٠ العقبة/وادي رم تصنیع الصابون بالروائح العطریة )٧

 ١٥ ٠ ١٥ الكرك/ غور الصافي  صیانة الھواتف الخلویة )٨
 ١٥ ١٥ ٠ عجلون/عنجرة تشكیل القش والخیزران )٩

املة )١٠ وب الش ارات الحاس  مھ
ICDL -  

 ١٩ ١٩ ٠ المفرق/حوشا

 ١٥ ١٥ ٠ العقبة/الدیسة  تصنیع المعجنات والحلویات )١١

 ٢٠ ٢٠ ٠ عجلون/عنجرة  تصنیع المعجنات والحلویات )١٢

 ١١ ١١ ٠ اربد/اربد  أساسیات صناعة اإلكسسوارات )١٣

املة )١٤ وب الش ارات الحاس  مھ
ICDL -  

 ٢٦ ٢٦ ٠ معان/وادي موسى



 ٤٠

 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/القطرانة  قص الشعر والتجمیل )١٥

التدریب على جھاز تحلیل أعطال  )١٦
  محرك المركبات

 ١٠ ٠ ١٠ المفرق/المفرق

 ١١ ٠ ١١ اربد/المشارع  صیانة المضخات الزراعیة )١٧

 ١٠ ٠ ١٠ اربد/المشارع  میكانیكي تكییف مركبات )١٨

 ٢٠ ٢٠ ٠ المفرق/الرویشد  تشكیل القش والخیزران )١٩

التدریب على جھاز تحلیل أعطال  )٢٠
  محرك المركبات

 ١٠ ٠ ١٠ الكرك/مؤاب

 ١١ ٠ ١١ الطفیلة/الطفیلة  صیانة الھواتف الخلویة )٢١

 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/الكرك  تصنیع أنواع الخبز )٢٢

 ٢٠ ٢٠ ٠ المفرق/دیر الكھف  التصنیع الغذائي المنزلي )٢٣

 ١٠ ٠ ١٠ المفرق/صبحا  صیانة المضخات الزراعیة )٢٤

 ١٠ ٠ ١٠ اربد/المشارع  لحیم أنابیب )٢٥

 ١٠ ١٠ ٠ اربد/المشارع  تفصیل البرادي والمسابل )٢٦

 ١٥ ١٥ ٠ الكرك/غور الصافي  تشكیل القش والخیزران )٢٧

 ١٢ ١٢ ٠ جرش/الكتة  الخیاطة التأسیسیة )٢٨

املة )٢٩ وب الش ارات الحاس  مھ
ICDL -  

 ٣٠ ٣٠ ٠ مادبا/ذیبان

 ١٥ ١٥ ٠ البلقاء/السلط طرق تصنیع الصابون )٣٠

 ٥١٨ ٤٠٩ ١٠٩ 

  
  
  
  
  

  وعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة الت



 ٤١

  
وعي الصندوق الصندوق بالترویج والتعریف بالخدمات التي یقدمھا موظفو یقوم   دف نشر ال بھ

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

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

أو الفاكس أو تلبیة دعوة إحدى الجھات  البرید االلكترونيسواء كان ذلك عن طریق الھاتف أو 
 .التي تعمل في مجال مكافحة الفقر والبطالة إلقامة مثل ھذه المحاضرات التوعویة

 ق عرض لقصص ن ي المجتمعات عن طری ب ف ة العی شر ثقافة التشغیل الذاتي والحد من ثقاف
غیل  ي تش وا ف ندوق ونجح دمھا الص ي یق دمات الت ن الخ تفادوا م خاص اس اریع وأش اح لمش نج

 .أنفسھم وغیرھم
  ز  بالتعاون مع الشركاء مثل وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم ز تعزی ده مرك ذي عق اللقاء ال

ة  ة عل" إرادة"اإلنتاجی ي مدرس رش ف اتیج ة للبن ون الثانوی ددل م ن ع عبیة م ات الش من الفعالی
ي محافظة جرش ا ف ي قضاء برم ذة ف مع أصحاب المشاریع المنزلیة والتجمعات اإلنتاجیة المنف

 .مدیر عام الصندوق
  

 :وأوراق العملاتحوإعداد الدراسات والمس 

  



 ٤٢

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

 تحدید احتیاجات أھالي المنطقة من التدریب و التأھیل المبني على احتیاجات سوق المنطقة.  
 دخل تحدید احتیاجات أھالي المنط درة لل قة من التدریب و التأھیل إلقامة مشاریع صغیرة م

  .و قادرة على النجاح و االستمرار 
 تحدید الفرص المتاحة إلقامة مشاریع إنتاجیة في المنطقة.  
 معرفة اآللیات الالزمة لإلقراض والمقترحة من قبل أھالي المنطقة. 
  

  :آلیة تنفیذ الدراسات
 لتحدید االحتیاجات ومعرفة الموارد المتاحة عمل جلسات النقاش والعصف الذھني. 
  جمع أراء قیادات المجتمع المحلي حول االحتیاجات الفعلیة والحقیقیة للمنطقة المستھدفة بحسب

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

 .الصندوقالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات والقرى وااللتقاء ب
 ل الحر  الباحثینااللتقاء بالفعالیات الشعبیة و ة العم ان أھمی ة وبی ى مستوى القری عن العمل عل

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

ةقام لذا  اطق المملك دف  الصندوق بإجراء دراسات میدانیة للعدید من من ى االحتیاجات ابھ لتعرف عل
اطق من المشاریع  ذه المن ة الفعلیة ألھالي ھ دورات المطلوب ة ال ى معرف اطق إضافة إل ذه المن ي ھ ف

ة ألھل  الباحثینالتدریبیة التي تخدم  ذه عنالعمل في تلك المناطق و معرفة آلیات اإلقراض المالئم ھ
  .الدراسات التي تمت حسب المحافظة والمنطقة یبین) ١٢(الجدول رقم و المناطق 

  

  )١٢(جدول رقم 

  ٢٠١٠خالل العام  حسب المحافظة والمنطقة التدریبیة و اإلقراضیةدراسات االحتیاجات 



 ٤٣

 ،ام الجمال ،ام القطین ،)البادیة الشمالیة(الزعتري  المفرقمحافظة
 الضلیل،الخالدیة ،ارحاب ،الصالحیة

 الشونة الجنوبیة عین الباشا ة البلقاءمحافظ

 الموقر محافظةالعاصمة

 برما جرش محافظة

 االزرق الزرقاءمحافظة

 الطیبة  اربد محافظة

 الحسینیة  معان محافظة

 الحالبات  الزرقاء محافظة

 العریض  مادبا محافظة

  :المقدمة للمقترضین على الحیاه التأمینخدمات 

ما بین مفھوم الوظیفة  اإلمكان، لتحقیق المساواة قدر التأمینیقوم الصندوق بتقدیم خدمات 

والتشغیل الذاتي من خالل المشاریع الصغیرة وذلك بتوفیر المیزات اإلضافیة لمقترضي الصندوق 

  .وفاةالمن أعباء سداد القروض في حالة  ھملحمایة أسر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤

  
  

هللا الثاني للعمل الحر جائزة الملك عبد 
  والریادة

  
  
  
  
  
  
  

  بالجائزهالتعریف  
  

  ٢٠١٠للعام لسادسةاالفائزون بالجائزة في دورتھا 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هللا الثاني للعمل الحر والریادةجائزة الملك عبد 
  

ة  اني المعظم بتشجیع التمیز،صدرت اإلرادة الملكی د هللا الث ك عب ة المل رؤى جالل ً ل تجسیدا

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



 ٤٥

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

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

الركیزة األساسیة لتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، باعتبارھما والعمل الحر والریادة في المشاركة با

  .لألمن والسلم االجتماعیین، والطریق إلى مجتمع الرفاه واالستقرار

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

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

  .ة الستحقاقات الجائزة ومعاییرھاالمؤھل

ن  ع مساھمة الصندوق بالحد م 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 بالكاملأردنیا،وأن یقوم بتشغیل 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

 .أن ال یكون قد سبق لصاحب المشروع الحصول على ھذه الجائزة 

أن یعمل صاحب المشروع على ترجمة طموحھ بالتطور والتوسع في إنتاج السلعة أو  
 .الخدمة

 .أن یكون المشروع قد تطور بشكل متمیز بعد تأسیسھ 

 

  لجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة ٢٠١٠لعام السادسھ الدورة ا



 ٤٦

  
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

اھمت ائزة س ابخلق الج ذ إطالقھ ر من ل الح زاز بالعم ة االعت ندوق ،ثقاف اھم ص ذا س ة  وبھ التنمی

د في خلق ثقافات عمل صحیحة وإیجابیة في المجتمع  والتشغیل ام المتزای األردني من خالل االھتم

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

ل  اذالتنفیذ،  ا وفرص العم ث قیمتھ ت من حی ي تأھل ي عدد المشاریع الت ادة ملحوظة ف شھدت زی

 ١٥٠ریع المؤھلة لھذه الجائزة من مقارنة مع الدورات السابقة ،حیث نمت اعداد المشا/المستحدثة 

 .٢٠١٠عام مشروع  ١٧٠٠لتصل الى ما یزید على  ٢٠٠٥مشروعا في الدورة االولى عام 

ى و  ل المستحدثة لتصل ال ي فرص العم ة مع  ٥٦٩٤قد رافق ذلك ارتفاعا ف ل مقارن فرصة عم

ودا  ٢٠٠٥فرصة عمل عام  ٨٩٧ ذلت جھ ي ب یم الت ة التقی ار ما شكل تحدیا كبیرا للجن ة الختی طیب

  .ع الممیزة بطریقة شفافة وعادلةیمجموعة الفائزین من قائمة طویلة الصحاب المشار

  

ا ائزة تكریم ذه الج ت ھ د أسس ندوق، اریعلمشالصحابا وق ا الص ي یمولھ ة الت حیث الناجح

ى  ٢٠١٠ولغایة  ١٩٩١الصندوق منذ عام ساھم د عل ا یزی ف مشروع صغیر  ٤٦على انشاء م ال

ي  ٦٠ملیون دینار وفرت مایزید على  ١٤٠مویلیة تزید على ومتوسط بقیمة ت ف فرصة عمل ف ال

  .مختلف المدن والقرى واالریاف والبادیة والمخیمات في محافظات المملكة وقطاعاتھا االقتصادیة



 ٤٧

  
  ٢٠١٠لعام  السادسھالفائزون بالجائزة في دورتھا 

  

 
یس ة االوزراء تحت رعایة دولة رئ ل صندوق التنمی وم االحدحتف ع جائزة  ١/٨/٢٠١٠ والتشغیل ی بتوزی

وقال مندوب رئیس الوزراء وزیر العمل سمیر ،دورة السادسة للالملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة 

راء  طة للفق غیرة والمتوس اریع الص ل المش ي تموی ادة ف غیل بالری ة والتش ة صندوق التنمی ل رؤی راد تمث م

ة والعاطلین عن العمل لتكون  المؤسسة االقدر على تحقیق اعلى نسبة مشاركة في الحد من مشكلتي البطال

ات ذه الفئ  .والفقر وتعزیز التنمیة المستدامة على المستوى الوطني واالستمرار في تقدیم الخدمات بتمیز لھ

ة متطورة وجائزة  ات افضل مشاریع منزلی ى مستحقیھا عن فئ وسلم مندوب رئیس الوزراء الجوائز عل

ال  افضل ي رأس الم وا ف ت نم اریع حقق ائزة افضل مش ل وج رص العم دد ف ي ع وا ف ت نم اریع حقق مش

  .وجائزة افضل مشاریع متمیزة وریادیة

  
  

  



 ٤٨

  الجوائز الرئیسیة
  

  دینار ) ٥٠٠٠(الجائزة األولى
 الكرك                      /مصنع طباشیر/صالح العقبي

  دینار ) ٣٠٠٠(الجائزة الثانیة 
 مخیم سیاحي  وادي رم) وتتسلم الجائزة مدیر المشروع مریم الزوایده/(الزوایده احمد 

 دینار) ٢٠٠٠(الجائزة الثالثة 

 المفرق/مصنع حجر صناعي/احمد شدیفات

  

  دینار  ) ١٠٠٠(جائزة أفضل مشاریع متمیزه وریادیھ 
  اربد/مخبز /بكر الشرمان  .١

   العاصمة/إنتاج تلفزیوني وإعالمي/شادي الخزوز .٢

 العاصمة/تصنیع اكزوستات وردیترات) /تمویلكم(یلھ البدور جم .٣

 اربد/مشغل خیاطھ /جمیلھ عبد السالم  .٤

 

  دینار) ٥٠٠(جائزة أفضل مشاریع حققت نمو في رأس المال 
 العاصمة /تجمیع قواطع كھربائیة/شركة ساني البقاعین .١

 المفرق /تیجان لطب األسنان/علي علیمات  .٢

   وادي رم/السیاحيمخیم الظبي /عبید العمامرة .٣

 العاصمة/الفینیق للدراسات/احمد محمد عوض  .٤

 العقبة/نادي الغوص/محمد المومني .٥

 

  دینار ) ٢٠٠(جائزه افضل مشاریع حققت نمو في عدد فرص العمل 
 العاصمة /مجلھ السادة /لبنى السالیمھ  .١

   الكرك /مطاعم ودراي كلین/اشرف مبیضین .٢



 ٤٩

 الرصیفھ/روضھ ومدرسھ /شھیھ حیاصات  .٣

 العاصمة /حدیقة حیوانات/شركھ سامي الحدید .٤

 الكرك/أشغال یدویة /سمیحة حامد ذیاب .٥

 العقبة/اكادیمیھ تجمیل/نور الھدى مصطفى جمیل الشریف .٦

 الطفیلھ /مطاعم وحلویات /عادل القطامین .٧

 األغوار الشمالیة /مستودعات غاز/سمیر مصطفى عمر  .٨

 العاصمة /مكتب دعایة وإعالن/فوزي ابو صباح .٩

 العاصمة/تمویلكم/مطعم االجواد /دویري محمد  .١٠

  

  دینار  ) ١٥٠(الجوائز التقدیریة ألفضل مشاریع منزلیھ ومتطورة 
 األزرق/معمل أجبان والبان /نوفھ الفایز .١

 العاصمة /مطعم شعبي /مھند رفاتي  .٢

 مادبا/ستاالیت)/إقراض المرأة(خالد ابو زقا  .٣

 یة األغوار الشمال/إكسسوارات وخلویات /محمد الدعوم  .٤

 البلقاء /بوتیك/امین الساكت  .٥

 الكرك/خلویات /محمد الضمور  .٦

 معان/اكادیمیھ لحظھ إبداع/منیرة السالمین .٧

 المفرق /كوفي شوب /محمد العمري  .٨

 جرش /صالون تجمیل /رندة العتوم .٩

 الطفیلھ  /مقھى انترنت /عمر الصقور .١٠

 العاصمة /صالون حالقھ/عیسى الحالیقھ  .١١

 الكرك/كوفي شوب /ایمن الجالمده  .١٢

 العاصمة /نادي لیاقھ بدنیھ /میرفت القیسي  .١٣

 الكرك /اكادیمیھ األقصى/نزار معابره  .١٤

 العاصمة/صالون سیدات )/منزلي(مارغریتا الكسندر  .١٥



 ٥٠

 اربد  /طالء معادن /محمد العدوس  .١٦

 الكرك/تریكو)/منزلي(میسون الطراونھ  .١٧

 العاصمة/معجنات )/منزلي(فیروز الكردي  .١٨

   عجلون/نوفوتیھ/فاطمھ المومني  .١٩

 مادبا/جمید وشراك) /منزلي(امینھ مرزوق  .٢٠

 معان/مركز تایكواندو/عاكف الحسنات .٢١

 العاصمة /تجھیزات عرائس)/منزلي(سمر كتانھ  .٢٢

 اربد /خراطھ مفاتیح/عبد المنعم الجراح  .٢٣

 الطفیلھ/قوالب جبص/عبدااللھ الشباطات .٢٤

 عجلون/مطعم /عالء الدین الفواز  .٢٥

 عاصمةال/نادي تایكواندو/تھاني الزعبي  .٢٦

 معان /مجمدات/عماد الزیادنھ  .٢٧

 العقبة /القریة البدویھ /محمد االحیوات  .٢٨

 العاصمة /تنسیق حفالت/زین قطیشات  .٢٩

 األزرق/سوبر ماركت العارف/سامي سوید  .٣٠

 جرش /توزیع جملھ /جھاد عمور  .٣١

 عجلون /محمص وسوبر ماركت /عثمان المومني  .٣٢

 المفرق /خلویات /خالد العبابنھ  .٣٣

 عجلون/مخیطھ /الصباغفارس  .٣٤

 مادبا /تجھیزات أعراس/رأفت النجادا .٣٥

 العاصمة/مشغل خیاطھ/ھنادي عواد  .٣٦

   اربد/مواد بناء /  )تمویلكم(جمال عبیدات .٣٧

 اربد/مطرزات )/تمویلكم(رنا احمد  .٣٨

   غور الصافي /بیع عطور )/منزلي(مھا صوالحھ .٣٩

 جرش/حضانة ومدرسھ )/إقراض المرأة(ھالھ امام   .٤٠



 ٥١

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  انجازات الصندوق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠الصندوق لعام محطات في مسیرة  
  
  

  ٢٠١٠قصص النجاح  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠الصندوق لعام  حطات في مسیرةم
  

  جاللة الملك یؤكد ضرورة تقدیم الدعم البرامجي والمؤسسي للصندوق-١

  
تطویر وتوسعة وتقدیم الدعم البرامجي وا أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني ضرورة االستمرار في 

لمؤسسي لصندوق التنمیة والتشغیل ألھمیة دوره في تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي 
 .ھم في إیجاد فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالةاتس

وأعرب جاللتھ خالل زیارتھ الى الصندوق ولقائھ أعضاء مجلس إدارتھ عن ارتیاحھ ألداء 
وق وقال جاللتھ خالل اللقاء إن النجاح الذي حققھ الصندوق یشكل حافزا لتحقیق المزید من الصند

العمل واالنجاز الذي ینعكس بشكل مباشر على مستوى معیشة المواطنین، خصوصا في مناطق 



 ٥٣

جیوب الفقر سعیا للحد من البطالة وتنمیة المجتمعات المحلیة، وتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة 
وجرى خالل اللقاء حوار موسع بین فیھ رئیس الوزراء سمیر الرفاعي، الذي .رفاه االجتماعيوال

یرأس مجلس إدارة الصندوق والوزراء المعنیون الخطط والبرامج التي تطورھا الحكومة لتعزیز 
 .أداء الصندوق وتوسیع مظلة عملھ لتشمل اكبر عدد ممكن من الفئات المستھدفة في خدماتھ

ة الملك استھل زیارتھ الى الصندوق باالطالع على مركز خدمات الجمھور، حیث وكان جالل
استمع إلى شرح قدمھ مدیر عام الصندوق عمر العمري بین فیھ الخدمات التمویلیة التي یقدمھا 

 .الصندوق واإلجراءات المتبعة في منح القروض
ملكي الھاشمي ومستشار جاللة خالل اللقاء الذي حضره رئیس الدیوان ال مدیر عام الصندوقوبین 

االف  ٧ملیون دینار لتمویل١٣بلغت أكثر من ٢٠١٠الملك ان الصندوق قدم قروضا خالل العام 
وأشار الى سعي الصندوق في استھداف فئات . االف فرصة عمل تشغیلیة ٨مشروع استحدثت

ربین من وبرامج جدیدة خصوصا الشباب وخریجي المعاھد التدریبیة، فضال عن تمویل المتس
وعلى صعید الخدمات غیر المالیة بین ، المدارس الذین یتم تدریبیھم ضمن حرف ومھن متعددة

مشاركا نفذت جمیعھا في مناطق  ٤٣٠دورة تدریبیة شارك فیھا ٢٤العمري أن الصندوق نفذ
  .جیوب الفقر

  

لتنمیة والتشغیل والبنك الوطني یوقعان اتفاقیة تمویل ا-٢  

 

  
  

ل وطني لتموی ك ال ة والتشغیل والبن ع صندوق التنمی رض  وق ل یق ة تموی اریع الصغیرة اتفاقی المش

ى ان  بموجبھا الصندوق البنك مبلغ نصف واطنین عل ك باعادة اقراضھا للم ملیون دینار لیقوم البن

ون  ة ٣٠یك اطق النائی ي المن ا ف ة منھ ري ان .بالمئ ر العم ندوق عم ام الص دیر ع ال م ع  وق توقی

راضاال ي االق ة ف تراتیجیة الحكوم ن اس ا م اء انطالق ة ج ل  تفاقی امج عم ذا لبرن روي وتنفی المیك

ھ للعمل كمؤسسة  الحكومة للتشغیل ومكافحة الفقر وزیادة الموارد المتاحة للصندوق واعادة ھیكلت
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ة باعتبارھا مظلة واضاف  .لالقراض المیكروي من خالل المؤسسات الوسیطة المعتمدة لھذه الغای

وھي احدى اذرعھ المنتشرة  عمري ان البنك الوطني من المؤسسات الوسیطة المعتمدة للصندوقال

في الوصول الى الفئات المستھدفة من اصحاب  في جمیع المحافظات ما یزید من فاعلیة الصندوق

  .انحاء المملكة المشاریع الصغیرة في جمیع
  
  
  
  
  
  
  

الصندوق یوقع مذكرة تفاھم مع كویست سكوب -٣  
 

 

  

ي الشرق األوسط  ة ف ة االجتماعی ة والتشغیل ومؤسسة كویست سكوب للتنمی وقع صندوق التنمی

د التحاقھم وتخرجھم من  املین بع ال الع مذكرة تفاھم تھدف إلى االرتقاء بالمستوى المعیشي لألطف

ال ة األطف ام وعن .برامج التدریب المھني والحد من عمال دیره الع ة عن الصندوق م ع االتفاقی  وق

رتس رودز) كویست سكوب( دكتور كی دیرھا ال ال المعرضین للخطر .م ة األطف وتستھدف االتفاقی
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ربي  ربین ومتس ة المتس ز ثقاف امج تعزی رف ببرن ا یع ي م اص خریج كل خ ین وبش ال الجنس ن ك م

المدارس أو األطفال العاملین وتھیئتھم وتعزیز فرص الدخل لھم من خالل مساعدتھم في الحصول 

اییر ال تتعارض مع على قروض میسر ق مع م وف ة إلقامة وتأسیس مشروعات صغیرة خاصة بھ

دریب  رامج الت یم وااللتحاق بب ى التعل ودة إل ى الع االتفاقیات الخاصة بحقوق الطفل، وتشجیعھم عل

  .المھني

   

  

  یتیم ٥٠ضمن مسؤولیتھ االجتماعیة،الصندوق یقیم مأدبة افطار جماعیة ل  -٤ 
. 
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االجتماعي في الصندوق بالتنسیق مع جمعیة رعایة االیتام االسالمیة باقامة قامت لجنة النشاط 
وقد حضر . یتیم ، و یأتي ھذا ضمن مسؤولیة الصندوق االجتماعیة ٥٠مأدبة افطار جماعي ل 

.المأدبة مجموعة من أعضاء اللجنة وذلك في مسجد طیبة الكائن في منطقة تالع العلي  

  
  

  
ھم مع وزارة السیاحة و اآلثار الصندوق یوقع مذكرة تفا -٥  

 
  

 

  

یس  م تأس ى دع دف إل اھم تھ ذكرة تف ار م یاحة واآلث غیل ووزارة الس ة والتش ندوق التنمی ع ص وق

ووقع المذكرة عن .وتمویل ومتابعة مشاریع سیاحیة متنوعة بقیمة ملیون دینار في محافظة عجلون

ة  ر خلیف ة والتشغیل عم دیر عام صندوق التنمی ة وم الجانبین وزیرة السیاحة واآلثار سوزان عفان

  . العمري

وبموجب المذكرة فقد تم رصد مبلغ ملیون دینار لیتم منحھ كقروض للمشاریع السیاحیة الصغیرة  

ندوق برامج إداریة وحرفیة، وسیقدم الص.والمتوسطة بسقف یبلغ خمسین ألف دینار للقرض الواحد
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ون  ي عجل اطق السیاحیة ف ي إنعاش المن دة تساھم ف ى تطویر فرص جدی ان عل كما سیعمل الجانب

ق  ا یتعل ات المستھدفة فیم ارات الفئ ة لصقل مھ ووضع برامج تمویل مختلفة، وعقد دورات تدریبی

ك ال حاب تل ة ألص ة والقانونی ارات الفنی دیم االستش اریع، وتق إدارة المش رامج ب الق ب اریع وإط مش

وزارة النصح واإلرشاد  للتوعیة بأھمیة العمل الحر والترویج لثقافة اإلنتاج السیاحي، كما ستقدم ال

  .  وستشارك في تطویر األفكار المطروحة وانتقاء المؤھل منھا لنیل القروض
  
  
الصندوق یشارك في الیوم التنموي لألغوار الشمالیة  -٦  

  

 

  

اطق األغوار أعلن مدیر عام صن دوق التنمیة والتشغیل عمر العمري عن مبادرة خاصة ألھالي من

روع  ع مش اون م ة بالتع رى العنقودی امج الق إطالق برن ل ب مالیھ تتمث دیم ) ارداه ( ألش من تق یتض

ة  ل یصل لغای دقیق بتموی  ٧٠٠( تسھیالت ائتمانیة ألھالي المنطقة من برنامج التمویل اإلسالمي ال

ة شخصیة متضامنة لكل ثالث سیدات دینار بشروط )  ذه .المرابحة االسالمیھ وبكفال وجاءت ھ

العاملة » أراده«المبادرة ضمن فعالیات الیوم التنموي ومعرض المنتجات لمراكز تعزیز االنتاجیھ 

ن  ة م ة والتشغیل وبرعای ع صندوق التنمی اون م ر عال و بالتع وار الشمالیة ودی ي األغ ي منطقت ف

  .ابو زیدمحافظ اربد خالد 
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األعلى للشباب یوقع اتفاقیة مع صندوق التشغیل لتقدیم قروض المجلس-٧
 میسرة للشباب

 
 
 
 
 

ي ووقع صندوق التنمیة والتشغیل  ة الشباب األردن المجلس األعلى للشباب مذكرة تفاھم بھدف تھیئ

ات الشباب  للدخول إلى سوق العمل من خالل استحداث فرص عمل جدیدة تساھم في استثمار طاق

 .األردني إلنعاش الحركة االقتصادیة في محافظات المملكة كافة والحصول على قروض میسره 

ھ الع ر العمري ووقع االتفاقیة عن المجلس امین ام عم دیره الع دان وعن الصندوق م ام ساري حم

  .بحضور رئیس المجلس احمد عید المصاروة

دالت  یض مع ي تخف ى المساھمة ف ة نیسان الحالي ال ل نھای ا العم وتھدف االتفاقیة التي سیباشر بھ

ر و ة الفق ةالبطال ي المملك بابیة ف ات الش ین الفئ ذ د.ب ان تنفی ق الطرف ة، اتف ب االتفاقی ورات وبموج

تھدفة ووض ات المس بابیة والفئ ز الش ة لمسؤولي المراك بة للوصول تدریبی ات المناس یھماع اآللی ، ل
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ات  بالتنسیق مع الصندوق والترویج للبرنامج باستقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب واستقبال طلب

زم الصندوق بم.الحصول على قروض للفئات المستھدفة من خالل المراكز الشبابیة ا یلت ا كم وجبھ

ودون العمل مھن المجاالت ضمن بتاسیس مشاریع صغیرة بتأھیل وتدریب الشباب الراغبین التي ی

  .برامج مؤسسة التدریب المھني بھا من خالل

وعقب التوقیع ثمن رئیس المجلس احمد المصاروة للصندوق دوره في دعم فرص حصول الشباب 

ل للشباب بین المؤسستینعلى فرص عمل، مؤكدا اھمیة التشاركیة  وفیر فرص عم ي ت وتحفیزھم ف

  .وصوال الى التنمیة المنشودةعلى االنخراط في العمل

ین  د ب ین الشباب  اما مدیر عام الصندوق السید عمر العمري، فق ى تمك دف ال ة تھ ذه االتفاقی ان ھ

ع  ادي بجمی ر الری ل الح ى العم زھم عل اج وحف ي االنت اھمة ف ل والمس ة العم ن ممارس ي م االردن

واشار الى ان االتفاقیة تعتبر باكورة خیر لمزید من التعاون بین المجلس والصندوق لتوجیھ .انواعھ

  .الشباب نحو سوق العمل خصوصا القطاع الخاص
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  ٢٠١٠قصـص النجـــاح   
  

  
لیس غریبا أن نرى في أردننا نماذج وقصص حقیقیة، ساھمت في بناء ھذا الوطن، معلنة بصورة 

ا  ة، بم ل المختلف ادین العم یعكس عملیة حبھا وعطاءھا لترابھ، من خالل النجاحات المتمیزة في می

ر األردن رقيّ  ى وضمن ھذا السیاق، ھنالك .وتحضّ ا الصندوق عل ي حققھ العدید من القصص، الت

ي  صعید النجاح واإلنجاز، ساھمت في دعم االقتصاد الوطني وتحسین دخل األسرة، والمساھمة ف

وال بد من اإلشارة، إلى أن نجاح أي مشروع صغیر یحكمھ العدید .الحد من مشكلتي الفقر والبطالة

  :من األسس والمعاییر نذكر منھا

 جدیتھ في المشروعریادة المقترض و. 

  ي ین المصروف الشخص ا ب ى مشروعھ والفصل م رض عل اإلشراف المباشر من المقت
 .والسجالت المالیة للمشروع

 إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض. 

  اح ة إلنج ات االجتماعی تغالل العالق ائن واس ب الزب نھ لكس ة الحس ى المعامل ز عل التركی
 .المشروع

 ھفیلعاملین الموقع والمشروع ونوع اختیار حسن ا. 

  إلدارة المشروعتلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي. 

 متابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتج. 

 التركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق جدیدة. 

  ي ردود ھ لتلق ة معین ع آلی ة وض دت محاول تج إن وج ن المن ة ع ر اإلیجابی ل غی الفع
 .ومعالجتھا

 التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن. 
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توى  ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق ض التج ي بع ا یل وفیم

  :المشاریع الصغیرة
  

مخیم الظبي : اسم المشروع

  السیاحي

 ٢٠٠٥: سنة التأسیس

عبید ناصر :المشروعاسم صاحب 

 العمامرة

 العقبة     –وادي رم : موقع المشروع

 دینار ٢٥٠٠: مبلغ القرض

 عاملین ٦:عدد العاملین

 دینار سنوي  ٥٠٠تقدیري : المبیعات السنویة 

 مشروعمخیمسیاحیضمنحدودمحمیةرم: فكرة المشروع

  لمعیشيالمستوى ازیادة دخل االسرة لتحسین : الھدف من تأسیس المشروع/الدافع

 باحث عن عمل                                        :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

 توسیع المخیم                                                : التطلعات المستقبلیة/التوسع

 نصیحة من صاحب المشروع/ درس

 الطموح 

  البحث عن الفرص المناسبة لتحسین الدخل 
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 مخیطھ البلقاء :اسم المشروع

 ٢٠٠٤: سنة التأسیس

ابتسام عبد الفتاح : اسم صاحب المشروع

 الحیاري

 لواء عین الباشا    - البلقاء: موقع المشروع

 دینار ٤٠٠٠ :مبلغ القرض

 عاملین ٥ :عدد العاملین

 دینار سنوي  ٤٢٠٠تقدیري  :المبیعات السنویة 

 لمالبساتفصیلواصالحلخدمات، مخیطةصغیرة:فكرة المشروع

 اعالة أسرتھا بعد وفاةزوجھا                                      :الھدف من تأسیس المشروع/ الدافع 

 أرملة ،باحثة عن عمل                                        :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

 )                                                 لینكدراي (یدتأسیس مشروع جد :التطلعات المستقبلیة / التوسع 

اللجوء الى المراكز الحرفیة وتعلم مھنھومن ثم عمل : نصیحة من صاحب المشروع/ درس 

 .مشروع یتناسب مع ھذه الخبرة
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 الیرموك للمیاه الصحیة :اسم المشروع
 ٢٠٠١: سنة التأسیس

حمزة اسماعیل .د  :اسم صاحب المشروع

 ابوشریعة 

الملك عبدهللا .ش :موقع المشروع

 اربد    /الثاني

 دینار ١٠٠٠٠ :مبلغ القرض

 فرص ٧ :عدد العاملین

 دینار سنوي  ١٢٠٠٠ :المبیعات السنویة

 خدمة توصیل وتوزیع المیاه                :فكرة المشروع

مادیة                                                              تحسین االوضاع ال :الھدف من تأسیس المشروع/ الدافع 

 باحث عن عمل                                        :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

             فتح فروع اخرى                                                           :التطلعات المستقبلیة/ التوسع 

المتابعة المستمرة للمشروع من ، التوجھ الى العمل الحر: نصیحة من صاحب المشروع/ درس 

 نفس صاحب المشروع
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كفتیریا المستشفى الملكة  :اسم المشروع

 علیاء

 ٢٠٠٦ :سنة التأسیس

طارق محمد   :اسم صاحب المشروع

 سالم الصرایرة            

-طبربور-العاصمة :موقعالمشروع

الملكة علیاء العسكري           مستشف

 دینار ٣٦٠٠ :مبلغ القرض

 فرص عمل ٧  :عدد العاملین

 ٢٠٠٠٠تقدیري  :المبیعات السنویة 

 دینار سنوي 

كفتیریاللزائرین :فكرة المشروع

الملكةعلیاءالعسكري  .فیساحةمستشف

      الھدف من تأسیس المشروع                    / الدافع 

  :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

 

 توسعة مساحة المشروع :التطلعات المستقبلیة/ التوسع 

عدم الیأس والتوجھ الى العمل الحر والریادة لتحسین : نصیحة من صاحب المشروع/ درس 

 .االوضاع والبحث عن الفرص
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  ٢٠١٠لعام  الحساباتالمیزانیة العامة وتقریر مدققي 
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  صندوق التنمیة والتشغیل
داري ٕ   مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وا

  المملكة األردنیة الهاشمیة –عمان 
  
  
  

  المجمعةالقوائم المالیة
  وتقریر المدقق المستقل

  ٢٠١٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في 



 

 

 
  صندوق التنمیة والتشغیل

  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري
ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم

  

  
  صفحة  

    تقریر المدقق المستقل
  

  ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في  المجمعةقائمة المركز المالي 
٢-١  

  
  ٢٠١٠كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  المجمعةقائمة اإلیرادات والمصروفات 

٣  

  
األول  كانون ٣١للسنة المنتھیة كما في  المجمعةقائمة التغیر في حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة 

٢٠١٠  

٤  

  
  ٢٠١٠كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  المجمعةقائمة التدفقات النقدیة 

٥  

  
  إیضاحات حول القوائم المالیة 

٢٢ - ٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  
  

١٠٥١٨٠٥٣٠  
  

  تقریر المدقق المستقل
  

  السادة صندوق التنمیة والتشغیل المحترمین
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ  المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
  

  المجمعة تقریر حول القوائم المالیة
  

والمكونة من قائمة المركز ) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل  المجمعةلقد دققنا القوائم المالیة
وقائمة المجمعة وقائمة التغیر في حقوق المملكة األردنیة الھاشمیةالمجمعةوقائمة اإلیرادات والمصروفات ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في  المجمعةالمالی

ً للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التوضیحیة األخرى المجمعةةالتدفقات النقدی  .للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وملخصا
 

  المجمعة مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة
  

ً  المجمعة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة ، وعن الرقابة الداخلیة التي )٢(للسیاسات المحاسبیة المبینة في إیضاح وفقا
  .سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ، خالیة من األخطاء الجوھریة مجمعة تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة

  
  مسؤولیة المدقق

  

ً إلى تدقیقنا لھا المجمعة إن مسؤولیتنا ھي إبداء رأي في ھذه القوائم المالیة ً للمعاییر. استنادا إن ھذه المعاییر . الدولیة للتدقیق لقد قمنا بالتدقیق وفقا
 المجمعة ةتتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المھني وأن نخطط وننفذ التدقیق بغرض التوصل إلى تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالی

  .خالیة من األخطاء الجوھریة
تعتمد تلك . المجمعة حول المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم المالیة إن عملیة التدقیق تتضمن القیام بإجراءات للحصول على أدلة تدقیق

عند تقدیر . سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ المجمعة اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدیر مخاطر وجود أخطاء جوھریة في القوائم المالیة
للمنشأة وذلك لتصمیم إجراءات التدقیق  المجمعة یة المتعلقة بإعداد وعدالة عرض القوائم المالیةتلك المخاطر یأخذ المدقق بعین االعتبار الرقابة الداخل

ً لمدى مالءم ة السیاسات المالئمة في ظل الظروف القائمة ولیس لغرض إبداء رأي في مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل التدقیق تقییما
ً لعرض القوائم المالیةالمحاسبیة المستخدمة ومدى معقول ً عاما   . المجمعة یة التقدیرات المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما

ً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا   .في اعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا
  

  الــرأي
  

مؤسسة ذات شخصیة معنویة (لصندوق التنمیة والتشغیل  المجمع فة النواحي المادیة المركز الماليتظھر بعدالة من كا المجمعةبرأینا إن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة  المجمعة وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في ) واستقالل مالي وإداري للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  .إلعداد التقاریر المالیة

  
  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة

  
  
  

  
  عبد القادرعلي عزیز 

  )٨٦٧م ـــازة رقــإج(
  
  

ان في  َ ٢٠١تموز  ١٩عم



  

 صندوق التنمیة والتشغیل

 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة -عم

 ٢٠١٠كانون االول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

 2010 ایضاحات
 

2009 

 دینار أردني دینار أردني المتداولة الموجودات

  1,346,434  1,664,255 3 نقد ونقد معادل

  2,289,346  3,484,594 4 فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة 

  1,221,339  1,568,177 فوائد فترة سماح القروض مستحقة

  3,626,352  4,506,387 5 الجزء الجاري - عوائد مرابحة مؤجلة 

  11,244,505  12,950,274 6 الجزء الجاري - قروض ممنوحة 

  291,939  102,341 7 أرصدة مدینة أخرى 

  24,276,028 مجموع الموجودات المتداولة
 

20,019,915  

 الموجودات غیر المتداولة 

  9,748,860  11,071,281 5 عوائد مرابحة مؤجلة

  28,909,675  31,490,941 6 قروض ممنوحة 

  339,437  360,032 8 ممتلكات ومعدات

 مجموع الموجودات غیر المتداولة
 

42,922,254  
 

38,997,972  

 مجموع الموجودات
 

67,198,282  
 

59,017,887  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 صندوق التنمیة والتشغیل

 مالي وإداري مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل

ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة -عم

 ٢٠١٠كانون االول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

 المطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة
ایضاحا

 2010 ت
 

2009 

 دینار أردني دینار أردني المتداولة المطلوبات

  201,383  260,664 9 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  3,626,352  4,506,387 5 الجزء الجاري - أرباح تمویل مؤجلة الدفع 

  673,034  518,739 10 الجزء الجاري -قروض دائنة 

  870,991  296,501 11 ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

  62,038  62,038 12 دخل منحة مؤجلة

 مجموع المطلوبات المتداولة
   

5,644,329  
 

5,433,798  

 المطلوبات غیر المتداولة

  277,808             348,911 13 جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

  9,748,860  11,071,281 5 الجزء طویل األجل - أرباح تمویل مؤجلة الدفع 

  2,811,445  5,953,703 10 الجزء طویل األجل -قروض دائنة 

  17,373,895 مجموع المطلوبات غیر المتداولة
 

12,838,113  

  23,018,224 مجموع المطلوبات 
 

18,271,911  

 حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة    
   

  29,202,565  31,202,565 14 مساھمات ومنح

 فائض محتفظ بھ
   

13,039,531  11,605,449  

 مجموع حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة
   

44,242,096  
 

40,808,014  

  67,260,320 مجموع المطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة
 

59,079,925  

  

  

  



 

 

  

 صندوق التنمیة والتشغیل

 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ  المملكة األردنیة الھاشمیة -عم

 ٢٠١٠كانون االول  ٣١قائمة االیرادات والمصروفات والفائض المحتفظ بھ المجمعة للسنة المنتھیة في 

 2010 ایضاحات
 

2009 

 دینار أردني دینار أردني االیرادات

  2,952,935  3,415,058 فوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

  28,676  21,961 فوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة للمؤسسات الوسیطة

  44,784  47,583 أرباح وفوائد قروض اسكان الموظفین

  16,869  19,763 إیراد فوائد البنوك

  384,819  600,759 إیراد فترة السماح

 إیراد رد مخصص إنتفت الحاجة إلیھ
                   

-  
           

316,769  

  39,374  43,164 ایرادات أخرى 

  4,148,288 مجموع االیرادات
 

3,784,226  

 المصروفات 

  (2,286,711)  (2,193,889) 15 مصاریف إداریة 

  (36,933)  (437,255) فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

  (97,537)  (83,062) تكالیف التمویل

 مجموع المصروفات
   

(2,714,206)  
 

(2,421,181)  

 الفائض
   

1,434,082  
 

1,363,045  

  

  

  

  



 

 

  

  

 التنمیة والتشغیلصندوق 

 مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

 المملكة األردنیة الھاشمیة -عمان 

 ٢٠٠٩كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

     
     

2010 2009 

 دینار أردني دینار أردني التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  1,363,045  1,434,082 الفائض

 :تعدیالت لـ 

  64,527  66,651 استھالكات

  (316,769)  -                  إیراد رد مخصص إنتفت الحاجة إلیھ

  36,933  437,255 فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

  2  (592) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات) أرباح(

 :التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

  138,985  (1,632,503) فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة

  (225,920)  (346,838) فوائد فترة سماح القروض المستحقة

  8,628  189,598 أرصدة مدینة أخرى

  (3,138,432)  (4,287,035) قروض ممنوحة

  52,756  59,281 دائنة وأرصدة دائنة أخرىذمم 

  62,038  -                  دخل منحة مؤجلة

  (1,954,207)  (4,080,101) صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

   
 التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

  (173,191)  (87,373) شراء ممتلكات ومعدات

  -                   719 بیع ممتلكات ومعداتالمتحصل من 

  (173,191)  (86,654) صافي النقد من األنشطة اإلستثماریة

   
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  92,539  71,103 جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

  563,350  (574,490) ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة



 

 

  1,221,593  2,987,963 قروض دائنة

  -                     2,000,000 مساھمات ومنح

  1,877,482  4,484,576 صافي النقد من األنشطة التمویلیة

  (249,916)  317,821 صافي التغیر في النقد والنقد المعادل

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

  1,346,434  1,664,255 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة

   

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق

 البریدااللكتروني االسم المسمىالوظیفي
 o.omari@def.gov.jo عمر خلیفة العمري عطوفة المدیرالعام

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

 sal.qudah@def.gov.jo صالح القضاة مساعد المدیر العام للشؤون الفنیة

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

 j.murad@def.gov.jo  جنارا مراد مدیر مدیریةالتخطیط والتدریب

 kh.jaradat@def.gov.jo خالدجرادات لمباشرراضاقاإلعملیات أدارةمدیر 

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

 m.abuhmaidan@def.gov.jo  محمد ابو حمیدان  مدیر وحدة التطویر اإلداري

 h.loozi@def.gov.jo ھیفاءاللوزي مدیر مدیریةالشؤون المالیة

 s.haddadeen@def.gov.jo سامرحدادین مدیر مدیریةالمتابعة والتحصیل

  a.batsh@def.gov.jo عدنان البطش والتدقیق الداخليمدیر وحدةالرقابة 

 f.alabedallah@def.gov.jo فراس العبدهللا اإلدارةمدیر مدیریة

 n.soub@def.gov.jo  نزارالصعوب الوسط  إقلیممدیر مدیریة

 n.soub@def.gov.jo نزارالصعوب مدیر مدیریةإقلیم الجنوب

 m.jaradat@def.gov.jo معن جرادات  مدیر مدیریةإقلیم الشمال

  waleed@def.gov.jo ریاض ابو ربیع وحدةالحاسوبرئیس 

  

 ٨٠٠٢٢٢٧٤: الھاتف المجاني

  

 www.def.gov.jo : الموقع االلكتروني للصندوق

  

  

  



 

 

  

  عناوین اإلدارة العامة وفروع ونوافذ الصندوق
                  

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  الشمالفرع مدیریة 
  :027102086 فاكس -  027102065:ھاتف 

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

  بلدیة السلطمبنى  محافظةالبلقاء -النافذة اإلقراضیة 
  0799050061 :ھاتف

  غرفة تجارة الزرقاءمبنى  محافظةالزرقاء -النافذة اإلقراضیة 
  0799050063 :ھاتف

  مبنى غرفة تجارة المفرق محافظةالمفرق -النافذة اإلقراضیة 
  0799050068 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني محافظةجرش -النافذة اإلقراضیة 
  0799050069 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني محافظةعجلون -النافذة اإلقراضیة 
 0799050071ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني محافظةمادبا -النافذة اإلقراضیة 
 0799050072 :ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني محافظةمعان -النافذة اإلقراضیة 
  0799050073:تفھا

  مبنى بلدیة الطفیلة الطفیلة  محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050074:ھاتف

 مبنى مدیریة تنمیة المجتمع المحلي محافظةالعقبة -النافذة اإلقراضیة 
  5952060:تلفاكس

- نافذة جمعیة الملكة رانیا العبدهللا
  محافظة العاصمة

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

  

 


