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  المحتویاتالمحتویاتالمحتویات
  الفصل التمھیدي

  
  حول األردن أساسیةمعلومات  -
  الرؤیة والرسالة والقیم األساسیة -
  كلمة المدیر العـام  ـ 
  وأعضاء اللجنة التنفیذیةأعضاء مجلس اإلدارة  ـ 
  الھیكل التنظیمي للصندوق ـ 
  ٢٠١١لعام لخالصة الوضع اإلقتصادي في األردن  ـ 
غیرة  -  اریع الص ة المش ي تنمی المي ف ل االس دور التموی

  والمتوسطة

  بالصندوقالتعریف 
  وتأسیــس الصندوق نشـأة -        
  األھداف االستراتیجیة وبرامج الصندوق -        

  
  الخدمات التي یقدمھا الصندوق 

  الخدمات المالیة واإلقراضیة
  المباشر  التمویل - 
  غیر المباشر التمویل - 

   الملحق اإلحصائي للنشاط اإلقراضي للصندوق -        
  المالیةخدمات غیر ال

  التدریب والتأھیل -        
  التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة

  إعداد الدراسات والمسوحات وأوراق العمل - 
  التأمین على الحیاه المقدمة للمقترضین  خدمات

  جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة
  التعریف بالجائزة -        

  ٢٠١١للعام السابعھ الفائزون بالجائزة في دورتھا  -  
  قإنجازات الصندو

  ٢٠١١الصندوق لعام محطات في مسیرة 
  ٢٠١١   لعام قصص النجاح

  
  ٢٠١١لعام  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات

  عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق
  العامة وفروع ونوافذ الصندوق اإلدارةعناوین 
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  من أقوال جاللة الملك المفدى

تدعي  ذا یس ا وھ رز أولویاتن د أب واطن یع ة الم توى معیش ین مس إن تحس

ي  ة، وف ادیة واالجتماعی ة االقتص رامج التنموی ذ الب ة تنفی ن الحكوم م

ـو،  دالت النم ع مع ادي، ورف تقرار االقتص ز االس ك تعزی ة ذل مقدم

ذب  تثماریة، وج ة االس ین البیئ ة وتحس ر والبطال ایا الفق ة قض ومعالج

ً للشباباالستثمارات إلی  .جاد فرص العمل، وخصوصا

  
  جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم
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  لفصل التمھیديا
  
  

  معلومات أساسية حول األردن
  

  
  مالیین ٦.٢٤٩ع یقدر عدد السكان بواق:                                السكان

   .٢٠١١في 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 المحـلغ النـب:                        حجم االقتصاد

  ٢٠٤٧٦.٥ما قیمتھ  ٢٠١١اري خالل عام ـالج                                         
  .اردنيدینار  ملیون                                         
  
  

  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 تعن 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
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   :::نا نا نا قیــمقیــمقیــم
     
 .الوقتحترام إ 
  .المصداقیة والشفافیة 
 .التعاون والعمل بروح  الفریق 
تفیدین   ع المس ابي م ل اإلیج    التواص

 .والمنافسین
ع   اص وم ام والخ اعین الع ع القط راكة م الش

 .المجتمع المدنيمؤسسات 
 االحترافیة في تقدیم  الخدمة  
  النزاھة والبعد عن الفساد 
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  كلمة المدیر العام
ل  دمات التموی تعرض خ ذي یس ر ال ذا التقری دم بھ رني ان أتق یس

تھدفة  ات المس غیل للفئ ة والتش ندوق التنمی دمھا ص ي یق دریب الت والت

ام  ل  ٢٠١١لع ي تموی د ف ون الرائ عى الن یك ندوق یس ث إن  الص ، حی

ون  ل لیك ن عم احثین ع راء والب طة للفق غیرة والمتوس اریع الص المش

ب ى نس ق أعل ى تحقی در عل ر األق اھرتي الفق ن ظ د م ي الح اركة ف ة مش

ائل  م الوس ن اھ ر م ل الح ل العم التھ جع ى رس ـة   وتتجل والبطالـ

ن  ل م ن العم ة ع رة والعاطل ات الفقی داد الفئ ن أع ف م ة للتخفی المتاح

ة  ن إقام نھم م ي لتمكی دعم الفن رة وال روض المیس دیم الق الل تق خ

ل مس رص عم رھم ف م ولغی وفر لھ طة ت غیرة ومتوس اریع ص تدامة مش

ى و، تمرین إل ین المس ویر والتحس الل التط ن خ ندوق م عى الص یس

ات  ل الممارس ى أفض الع عل تراتیجیة واالط ھ اإلس ویر خطت تط

ة  ویر الخط تم تط روي و ی ل المیك اع التموی ي قط ة ف ة والدولی اإلقلیمی

ع  ق م ددة وتتف حة ومح ھ واض ا لمنھجی ندوق وفق تراتیجیة للص اإلس

ندوق إذ أن  الة الص ة ورس تراتیجیة رؤی ھ االس ع خطت ندوق وض الص

ة ، ) ٢٠١٣- ٢٠١٠( ق الخط ائج تطبی الل نت ن خ ا م ام بتطویرھ وق

ندوق  ل الص ن قب ة م ة الحثیث ندوق والمتابع ازات الص ائج انج ونت

ف  د كث ة فق ائف الحكومی ار الوظ ة انحس ة ،ونتیج ق اھداف لتحقی

ام  ي ع ندوق ف ل  ٢٠١١الص الي التموی غ اجم ث بل وده حی ن جھ م

و) ٢١( ة تملی ى قیم ك اعل ان ذل ار وك یس ن دین ذ تأس ل من موی

ام  ندوق ع راكات ،١٩٩١الص ندوق الش زز الص د ع ت فق نفس الوق وب

ة  ات الدولی دني والجھ ع الم ات المجتم اص ومؤسس اع الخ ع القط م

م  رض لك ة اع ي النھای ة  وف ة والمالی ھ الفنی ز قدرات ة لتعزی المانح

  استحسانكم انجازات صندوق التنمیة والتشغیل امال ان تنال 
  المدیر العام       
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  أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفیذیة

 : األعضاء الحكومیین

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

 عضواً  وزیر التنمیة االجتماعیة معالي    
 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  الزیودالسید خالد سعادة     
 القطاع التجاري الصناعي-عضواً  نضال العسعسسعادة السید     

  القطاع الزراعي–عضوا   عبد النبي فردوس الدكتور سعادة

   :اللجنة التنفیذیة للصندوق

  رئیس اللجنة العمل معالي وزیر   
 عضواً  المالیةمعالي وزیر    
 عضواً  والتجارةمعالي وزیر الصناعة    
 عضواً  معالي وزیر الشؤون البلدیة   
 عضواً  عبد النبي فردوس الدكتورسعادة    
 عضواً   نضال العسعسالسید سعادة    
 عضواً  السیدة دیما بیبي سعادة   



 الھیكل التنظیمي للصندوق  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

    
 

  قسم التخطیط 

  قسم التدریب والتأھیل 

  
  مدیریة اإلدارة

  الموارد البشریةقسم 
   قسم الخدمات المساندة 

 قسم التحصیـل  والمتابعة 
 ةقسم الشؤون القانونی 

  والقروضقسم الحسابات العامـة 

 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   
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  2011لعام لفي األردن  االقتصاديخالصة الوضع 
  

أثر  ي ت اد االردن ر االقتص ة غی ة والدولی التطورات االقلیمی ة ب ادات دول المنطق ن اقتص ره م كغی

ات  ل االزم ة وتواص دول العربی ض ال ھا بع ي تعیش ي الت طراب السیاس ة االض ة، كحال المواتی

االقتصادیة والمالیة العالمیة خاصة في منطقة الیورو، ھذا الى جانب االرتفاع العالمي الذي شھدتھ 

، ٢٠١١خالل عام % ٢.٦اذ لم یتجاوز  معدل النمو ااالقتصادي  .ساسیةعار السلع الغذائیة االسا

 .، حیث یعتبر ھذا النمو دون المستوى الممكن والمرغوب٢٠١٠للعام % 2.3مقابل 

ام  ي ع جل ف ة المس دل البطال ع مع ة، ارتف ة والبطال وح العمال ائج مس ا لنت توى  ٢٠١١وفق ى مس ال

ي والخارجي ویعكس  ٢٠١٠في عام % ١٢.٥مقابل % ١٢.٩ ب المحل اطؤ الطل اع تب ذا االرتف ھ

 .٢٠١١على العمالة االردنیة في عام 

ي عام % ٤.٤انخفض معدل التضخم السنوي الى  ة مع ٢٠١١ف ي عام % ٥، بالمقارن ، ٢٠١٠ف

نتیجة لتطبیق سیاسات الدعم الحكومي السعار بعض السلع االساسیة، وارتفاع اسعار السلع االولیة 

  .سواق العالمیةالمستوردة في اال

ام  الل ع اري خ زان التج ز المی ع عج بة  ٢٠١١ارتف ى %  ٢٢.٢بنس ل ال ون  ٥٨٩٥.١لیص ملی

  .دینار

ن  زي م ك المرك ات البن ض رصید احتیاطی د انخف دي والمصرفي، فق ق بالقطاع النق ا یتعل ا فیم ام

ة عام % ١٤.٢بنسبة  ٢٠١١العمالت االجنبیة في نھایة عام  ي نھای صل لی ٢٠١٠عن مستواه ف

ل ال% ١٠.٥الى  ة الممنوحة من قب وك بملیار دوالر امریكي، وارتفع رصید التسھیالت االئتمانی ن

  .، واستحوذ القطاع الخاص على النصیب االكبر منھ%٩.٧بنسبة 

الي باسعار  اظھرت االرقام االولیة الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة ان الناتج المحلي االجم

ا ة خالل ع بتھ  ٢٠١١م االساس الثابت وا نس جل نم د س بتھ % ٣.٣ق و نس ع نم ة م % ٣.٤بالمقارن

  .٢٠١٠خالل عام 

ة عام ) الداخلي والخارجي(ارتفع رصید صافي الدین العام  ي نھای دار  ٢٠١١ف ون  ١٩٣٩بمق ملی

ام % ٦١.١من الناتج مقابل % ٦٥.٤(ملیون دینار  ١٣٤٠١.٨دینار لیصل الى  ي الع اتج ف من الن

  ).قبالسا
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، وھي نسبة االفراد الذین یقل انفاقھم عن متوسط ٢٠٠٨في عام % ١٣.٣الفقر فقد بلغت  اما نسبة

  .خط الفقر العام للملكة

  دور التمویل االسالمي في تنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة

ة بشكل عام،  ي المنطق ي االردن خاصة وف ة ف ر والبطال دالت الفق اع مع نتیجة الستمرار ارتف

ل المشاریع الصغیرة والمتوسطةیزداد الطلب على  وتلعب المشاریع الصغیرة . خدمات تموی

د فرص  ق تولی ك عن طری ة، وذل والمتوسطة دورا محوریا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعی

ة مالیة قلیل ة رأس رة بتكلف دالت كبی ل بمع دخل . العم ادة ال ي زی اریع ف ذه المش اھم ھ ث تس حی

  .محلیةوتنویعھ وزیادة القیمة المضافة ال

ل الصغیر والمتوسط،  ین للتموی ر من المقترضین المحتمل ة  كثی ى مقاطع ولكن االدلة تشیر ال

ادئ الشریعة االسالمیة ع مب ھ ال تتماشى م ث. الن منتجات  التي السوق دراسات كشفت حی

 األردن استشھدوا فقراء من بالمئة عشرین حوالي الدولیة أن التمویل مؤسسة لصالح أجریت

  .التقلیدیھ التمویل خدمات طلب عن امتناعھم لتبریر دینیة بأسباب

ان اھمیة التمویل االسالمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ینبع من خصائصھ المستمدة من 

ل االسالمي  ھ مصادر التموی ذي تحقق الشریعة االسالمیة كمنھج متكامل للحیاة وللدور الرائد ال

  .قیق التنمیة الحقیقیة للفرد والمجتمعفي تلبیة احتیاحات الفرد بما یكفل تح

ین  ا ب راوح م ث یت بدأ التمویل االسالمي الحدیث بالظھور في السبعینیات وزاد حجم سوقھ حی

ى  ٨٠٠ ون دوالر ال الي ١بلی ت الح ي الوق ون دوالر ف ریعة . ترلی دالت س و بمع ھ ینم ا ان كم

  .سنویا% ١٥-١٠تتراوح ما بین 

المیة  یغ االس ل بالص ة یعتبرالتموی دائل التمویلی م الب ن اھ ة م د الثابت ى الفوائ د عل ي ال تعتم الت

ة  وال الكافی ى رؤوس االم ول عل ن الحص طة م غیرة والمتوس اریع الص حاب المش ین اص لتمك

وك للحصول  دیمھا للبن النشاء مشاریعھم، وخاصة ان معظمھم ال یملكون الضمانات الكافیة لتق

  .على قروض
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ى اسالیب عندما تقرر مؤسسات التمویل الص ة ال ل التقلیدی ى التحول من اسالیب التموی غیر ال

د ي واداري جدی ام فن س نظ ا تؤس المیة، فانھ ل االس ن ادارة  ،التموی ز م ول التركی ث یتح حی

دوى  ى الج ز عل ى التركی مانات ال ى الض ز عل ن التركی تثمار، وم ى ادارة االس راض ال االق

  .االستشارات الفنیة والمالیة والتسویقیةاالقتصادیة، وتحفیز االدخار واالستثمار، وتقدیم 

ى یمكن االسالمى التمویل صیغ تدل الدراسات انھ عند استعراض أھم ا االستفادة الت  في منھ

  :التنافسیة، والتي ھي كاآلتي قدرتھ وتعزیز والمتوسطة الصغیرة المشروعات قطاع تنمیة

 المضاربة طریق عن التمویل .١

 المشاركات طریق عن التمویل .٢

  المرابحة بیع طریق عن التمویل .٣

 باإلجارة التمویل .٤

 بالسلم التمویل .٥

 باالستصناع التمویل .٦

 بالعمولة البیع طریق عن التمویل .٧

 المزارعة طریق عن التمویل .٨

ار حیث المشاریع الصغیرة والمتوسطة، معظم تناسب اإلسالمي التمویل یتبین بان صیغ  یخت

ھ مع وتتفق تناسبھ التي الصیغة المشروع صاحب ھ وامكانات ذه تتكامل أن یمكن. ظروف  ھ

 للمشروع ومواد سلع شراء اساس علي قائما یكون المرابحة البعض، فعقد بعضھا مع الصیغ

اق دفع االجور وإالنف ة ل وفر السیولة الالزم ھ ال ی اج،  علي الصغیر، ولكن ا االنت یح بینم  یت

وتتلخص ،االخرى  اإلداریة والنفقات االجور مثل المتغیرة للتكالیف التمویل توفیر االستصناع

ھ، الفرد حقوق ومراعاة المخاطر، تقاسم اإلسالمي، بتشجیع اھم مبادئ نظام التمویل  وواجبات

  .بالعقود والوفاء الملكیة، وحقوق
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  التعریف بالصندوق
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  

   نشأة وتأسیس الصندوقنشأة وتأسیس الصندوقنشأة وتأسیس الصندوق   
  

   األھداف االستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف االستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف االستراتیجیة وبرامج الصندوق   
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 ً ً أوال ً أوال    الصندوقالصندوقالصندوق   نبذة تاریخیة عننبذة تاریخیة عننبذة تاریخیة عن: : : أوال
  

ة والتشغیل ھ اإلقراضیة عام  ١٩٨٩عام  تأسس صندوق التنمی كمؤسسة  ١٩٩١، وباشر عملیات

ولى إدارة شؤون إحكومیة ذات  ستقالل مالي وإداري تعنى بتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة، ویت

  .رئیس الوزراء یترأسھ دولةمن قانونھ مجلس إدارة ) أ/٧(الصندوق بموجب أحكام المادة 

اراتھم  ق على مبدأ التشغیل الذاتي وإستثمار قدرات األفرادویعتمد الصندو المستھدفین وتطویر مھ

ي  التي تمكنھم من الحصول على فرصة عمل، أو البدء في إستحداث وإدارة مشاریعھم الخاصة ف

  .االقتصادیة والمھنیةالعدید من المجاالت 

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

دني و احثینوالتدریب للفئات المستھدفة من الفقراء وذوي الدخل المت ؤھلین  الب عن العمل، من الم

ال كاف، أو ینقصھم  ین وال یملكون رأس م ي مجال مع درات ف دیھم ق ة أو ل ة أو مھن ً بحرف ا علمی

وذلك لتحسین  ،صغیرة أو متوسطة الحجم ،قامة مشاریع اقتصادیة مجدیةالتأھیل الفني واإلداري إل

ة، ة للعمال ات  البیئة االئتمانیة المتاحة للمشاریع وخلق فرص عمل مستدامة  مكثف وفیر اإلمكانی وت

ة م ا معطل ا، أو بقائھ ة منھ ر وعدم التھافت على الوظائف وخاصة الحكومی دةللكسب الحّ ى  عتم عل

  .تماعيمؤسسات العون االج

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

ى  ة عل ھ للمحافظ ى ذات اده عل ویقیة، واعتم ة والتس ا اإلنتاجی ع كفاءتھ یعھا ورف اإلقتصادیة أو توس

ة عام  تاإلستدامة التشغیلیة والمالیة، حیث كان ل  ١٩٩٢في نھای ة التموی ار، ) ٣.٨(قیم ون دین ملی

ً وفرت ) ٨٣٣(وعدد المشاریع  التراكمي التمویل قیمة  تفرصة عمل، بینما بلغ) ٢٣٥٦(مشروعا

رت ) ٦٢,٠٠٨(ملیون دینار، وعدد المشاریع ) ١٥٨(ما مقداره  ٢٠١١ في نھایة عام ً وف مشروعا

 .)١(في الجدول رقم  نٌ مبی ، كما ھوفرصة  عمل )٧٥٦١٩(ما مجموعھ 
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  )١(جدول رقم 
 )٢٠١١ - ١٩٩١ (للصندوق المباشر وغیرالمباشر اإلقراض عملیات إجمالي

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

٣,٨٣٤,٧١٢ ١٩٩٢-٩١ 2% ٨٣٣ 1% ٢,٣٥٦ 3% 
٢,٨٠٦,٢٢٨ ١٩٩٣ 2% ٤٧٧ 1% ١,٢٠١ 2% 
٣,٠٨٧,٤١٩ ١٩٩٤ 2% ٨٠٣ 1% ١,٣٦١ 2% 
٣,٨٤٠,٤٧٦ ١٩٩٥ 2% ٧٨١ 1% ١,٤٨٦ 2% 
٤,٨٤٩,٣٠٢ ١٩٩٦ 3% ٩٣٧ 2% ١,٥٢٥ 2% 
٢,٨٣٨,١٢١ ١٩٩٧ 2% ١,٢٣١ 2% ٢,٠٦٥ 3% 
٢,٥٨٦,٥٢٥ ١٩٩٨ 2% ١,٠٤١ 2% ١,٦١٥ 2% 
٤,١٧٧,٧٣٧ ١٩٩٩ 3% ١,٢٥٥ 2% ٢,٥٢٨ 3% 
٦,١٠٤,٠٩٢ ٢٠٠٠ 4% ٢,١١٢ 3% ٣,٠٨٥ 4% 
٣,٣٢٩,٥٠٨ ٢٠٠١ 2% ١,٠٨٣ 2% ١,٦٢٥ 2% 
٥,٨٥٥,٠١٢ ٢٠٠٢ 4% ٤,٠٤٤ 7% ٢,٩٠٠ 4% 
٧,٣٩٣,١١٨ ٢٠٠٣ 5% ٥,٠١٥ 8% ٣,٣٦١ 4% 
٩,٨٩٧,٨٤٧ ٢٠٠٤ 6% ٤,٤٥٤ 7% ٣,٧٢٩ 5% 
٩,٦١٠,٥٦٨ ٢٠٠٥ 6% ٤,٤٧٨ 7% ٤,٨٠١ 6% 
١٢,٧٠٦,١٩٠ ٢٠٠٦ 8% ٣,٩١٦ 6% ٥,٢٠١ 7% 
١٣,٠٦٤,٠٦٤ ٢٠٠٧ 8% ٢,٥٨١ 4% ٤,٠١٣ 5% 
١٢,٨٣٦,٢٢٧ ٢٠٠٨ 8% ٣,٣٩٨ 5% ٥,٤١٣ 7% 
١٣,٤٨٦,٢٠٣ ٢٠٠٩ 9% ٥,٥٩٨ 9% ٧,٣٧٧ 10% 
١٦,٨٧٥,٨٣٩ ٢٠١٠ 11% ٨,٣٩٦ 14% ٩,٤٠٣ 12% 
١٩٢٤٢٨٤٥ ٢٠١١ 12% ٩٥٧٥ 15% ١٠٥٧٤ 14% 

 %١٠٠ ٧٥,٦١٩ %١٠٠ ٦٢,٠٠٨ %١٠٠ ١٥٨,٤٢٢,٠٣٣ المجموع
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 )٢٠١١ – ١٩٩١( للصندوق وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 
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   االستراتیجیة وبرامج الصندوقاالستراتیجیة وبرامج الصندوقاالستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف األھداف األھداف : : : ثانیاثانیاثانیا
  

ة  دى اھمی وقیدرك الصندوق م ز والتف ال من اجل التمی د . التخطیط لتنظیم االعم تم تحدی ث ی حی
ل  تیجیة التي یتم اعدادھا لتوضیحاالخطة االستر ضمن للصندوق االھداف االستراتیجیة اطار العم

ة  .بھالخاص  د من المشاریع واالنشطة الفرعی ق  ویتم وضع برامج عمل تتضمن العدی ك لتحقی تل
  .االھداف

  
  )٢(جدول رقم 

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقتقاطع األھداف 

   صندوق صندوق صندوق برامج البرامج البرامج ال   االستراتیجیةاالستراتیجیةاالستراتیجیةاألھداف األھداف األھداف 

  ین ي تمك اھمة ف المس
راد و  ر و األف األس

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

 .الخدمات االلكترونیة .١
ین  .٢ امج تحس یط البرن دمات وتبس خ

 .جراءاتالا
 .التنافسیةبرنامج  .٣
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  الخدمات التي یقدمھا الصندوق
  
  
  
  

   الخدمات المالیة واإلقراضیةالخدمات المالیة واإلقراضیةالخدمات المالیة واإلقراضیة   
   

   الخدمات غیر المالیةالخدمات غیر المالیةالخدمات غیر المالیة   
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  لخدمات التي یقدمھا الصندوقا
  

دیم  كل دؤوب لتق ھ وبش ذ تأسیس ندوق من عى الص واطنین،  یس ن الم ھ م ل لعمالئ دمات األفض الخ
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
دریب وال ثلمغیر المالیة ساعدات الم داد وتنظیم حمالت الت ً عن إع ل، فضال ل وإعادة التأھی تأھی

واطن  التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة وكیفیة إدارة المشاریع الجدیدة وتطویر القائم منھا  لكل م
ة ىباإلضافة  یطلب أو یبحث عن ھذا النوع من الخدم اة للمقتر إل ى الحی أمین عل ضین خدمات الت

  .الریادة و الحروتقدیم الحوافز المادیة من خالل جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل 
  .وفیما یلي تفصیل ألنواع البرامج وآلیات تقدیم الخدمة لدى الصندوق أو أي من نوافذه

  
  )٢٠١١(للعام  المالیة و االقراضیة الخدمات

، 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  ّ ت ً آلی ا اتوفق وإجراءات  لی

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

حجم ب  مشروع)  ٧٥٠٥ ( ٢٠١١في عام  المشاریع الممولةعدد  وبلغ محافظات المملكة

  .دینارملیون  ) ١٦.٨٢(  إلىتمویل یصل 

   :فھي البرامج التمویلیة التي یقدمھا الصندوق من خالل اإلقراض المباشر، أما  
 :برنامج إنشاء المشاریع الجدیدة  

امج  الجامعیة،حملة الشھادات من یتم تمویل األفراد المؤھلین بحرفة أو مھنة   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  ٢٠١١عام الفي و ذا البرن ر ھ ة تصل ) ٣٢٢(المشاریع الممولة عب ىمشروع بقیم  إل

فرصة ) ٥٣٠(كما وفرت ، المباشرمن إجمالي اإلقراض  )%٥( دینار أي بنسبة )١,٦٣٤,٣١٨(

 . عمل 
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 :برنامج تطویر المشاریع القائمة 

وع صمم  نشاط المشروع  أو ھذا البرنامج لیخدم تمویل المشاریع القائمة بھدف زیادة حجم أو ن

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

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

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

 )٧٩٠(دینار مموال بذلك  )٣,٠٩٨,٧٦٥( ٢٠١١خالل عام  ھذا البرنامجل التمویلبلغ حجم وقد 

رت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) %١١(مشروع بنسبة تصل إلى  ا ووف فرصة ) ١٢٤٢(كم

  .عمل

  :برنامج إقراض المشاریع الریادیة 
ة والتشغیل ووزارة التخطیط  ین صندوق التنمی أنشئ برنامج المشاریع الریادیة بموجب اتفاقیة ب

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

ي ،المنتج أو الخدمة  ع الجغراف ذه المشاریع والموق ا ھ ي توفرھ ل الت ومن حیث عدد فرص العم

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

ة   ل لغای امج تموی ذا البرن دم ھ ار و) ٥٠.٠٠٠(یق المیةدین ة إس بة مرابح ة )%٩( بنس  متناقص

غالتي وأشھر من ضمن المدة الكاملة للقرض  )٦(سداد تصل إلى سنویا، بمھلة   سبع سنوات تبل

  .كحد أقصى

ام و الل ع ة  ٢٠١١خ اریع الممول دد المش غ ع ل ) ٣٨(بل ل تص ة تموی روع بقیم ىمش  إل

فرصة ) ٢٦١( كما ووفرت المباشر اإلقراضمن أجمالي %) ٥(دینار أي بنسبة ) ٨٨٠,٤٠٠(

 .عمل 

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

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

داد) ٦(لمدة  و% ٦.٥ ىتصل  سنوات ومھلة س غ .بشروط میسرة و أشھر) ٦( إل عدد  بل

ة  اریع الممول روع) ٢٩٧٦(المش ام، مش الل ع ى  ، ٢٠١١ خ ل إل ل تص ة تموی بقیم
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رت المباشر اإلقراضمن إجمالي %) ٣٢(دینار بنسبة ) ٥,٢٨٢,٥٠٠( ا ووف ) ٢٩٧٦( كم

  . فرصة عمل 

  :برنامج تمویل متقاعدي الضمان اإلجتماعي  
امج  ذا البرن ل ھ دأ تفعی اریخ ب توى ، ١٤/٩/٢٠٠٩بت ین المس امج لتحس ذا البرن دف ھ ویھ

م  ة خاصة بھ ل مشاریع إنتاجی المعیشي للمتقاعدین من الضمان اإلجتماعي، من خالل تموی

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

ل  ة تموی ً لشروط وآلی ا دة والتطویر دینار یتم إدارتھا من قبل الصندوق وفق المشاریع الجدی

ي الصندوق، وبمرابحة إسالمیة  االمعمول بھ دة  )%٦.٥(ف داد ) ٦(ولم ة س نوات ومھل س

  .أشھر) ٦(لمدة 

ة  اریع الممول دد المش غ ع روع ) ١٨٨(بل ام مش الل ع ى ،  ٢٠١١خ ل إل ل یص م تموی بحج

  .فرصة عمل ) ١٨٣(كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) % ٣(بنسبة ) ٤٣٩,١٣٩(

  

 :برنامج تمویل األقساط الجامعیة 

ات  ي الجامع راء ف اجین والفق ة المحت ة للطلب اط الجامعی ل األقس امج لتموی ذا البرن ویھدف ھ

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

ة ت ات خاص ب تعلیم ین أوحس ذ بع ارخ ادیمي،  :االعتب امعي واألداء األك ص الج التخص

ل، وئوموا وق العم ع س امعي م یم الج ات التعل ة مخرج ىم اء واألول تعط ن أبن ة م ة للطلب ی

ى من الصندوق المقترضین ً بسقف أعل ار ویتقاضى ) ١٥.٠٠٠(، ویقدم البرنامج قرضا دین

المي  ل اإلس د التموی ندوق عوائ دة %) ٥.٥(الص دة) ٦(ولم داد لم ة س نوات ومھل ) ٦( س

ً آللیة خاصة وبشروط أشھر ، ویصرف القرض على دفعات وحسب الفصول الدراسیة وفقا

  .میسرةسھلة و

ذكر  ام عدد  أنومن الجدیر بال روض لع غ  ٢٠١١الق ى ) ٥٤١(بل ل یصل إل قرض بحجم تموی

  .من إجمالي اإلقراض المباشر% ) ٩(بنسبة  دینار )١,٤٨٠,٩٧٤(
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  :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

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

رین  ھر تش ي ش یط ف ع وزارة التخط ة م ع اتفاقی م توقی ھ ت ام  االولوخدمات نح  ٢٠١٠ع م

الزم للمشروعات الصغیرة  ل ال وفیر التموی بموجبھا الصندوق ملیوني دینار لتمكینھ من ت

 .مناطق جیوب الفقروالمیكرویة في 

راء وو راد الفق ین األسر واألف ى تمك امج إل احثینیھدف ھذا البرن 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 اریع إنتاجی ة مش ن إقام ر م وب الفق جی

قف اوز س ث ال یتج ة بحی رأة الریفی ین الم اریع تمك ل مش ة تموی دة وإمكانی اریع الجدی  المش

د بنسبة مرابحة  )١٠.٠٠٠( التمویل غ  إسالمیةدینار للمشروع الواح یكون وان  )%٥(تبل

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

امج  ٢٠١١نھایة عام  حتى عدد المشاریع بلغوقد  ذا البرن ل  مشروع) ٨٦٢(حسب ھ ة تموی بقیم

الي  )%١٠ ( دینار أي بنسبة) ١,٧٧٧,٧٩٩(إلى تصل  راضمن إجم رت   المباشر اإلق ا ووف كم

  .فرصة عمل ) ٩٥٢(

 مشروع دعم التمویل الدقیق  

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

ي ین الوضع المعیش ى تحس ة إل المي للتنمی ك اإلس ن البن ول م دف المشروع المم ة ،ویھ  المملك

العاملین المھرة  لشرائح مختلفة من العاطلین عن العمل من الفقراء األردنیین النشیطین اقتصادیا و

االحتیاجات الخاصة عن طریق  والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة واألسر الفقیرة وذوي

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

اف و ، الدقیق بالمملكة ي األری ر و االسر المنتجة ف وب الفق اطق جی ة لسكان من و تعطى األولوی

  . البوادي 

  : ینقسم المشروع الى برنامجین  و
  

  



٢٤ 
 

 ) :المیكرویة ( تمویل المشاریع الدقیقة  .١

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

غ ، قائمة لتطویر مشاریع  ى مبل ل ال ي )  ٣٥٠٠(و یصل سقف التموی ار أردن داد ، دین دة الس و م

ى  ل ال نوات)  ٥( تص ى ، س ل ال ماح تص رة س ة )  ٣(و فت ع االتفاقی اریخ توقی ن ت ھر م و ، أش

   . من قیمة التمویل المقدم لألمر بالشراء  )%٦.٥(ى الصندوق مرابحة إسالمیة بما یعادل یتقاض

ة عام  ى نھای امج  ٢٠١١وقد بلغ عدد المشاریع حت ذا البرن ة مشروع) ٥٨٣(حسب ھ ل  بقیم تموی

ى  ل إل بة ) ٣٩٩,٠٠٠(تص ار أي بنس ر%) ٢( دین راض المباش الي اإلق ن إجم رت   م ا ووف كم

  .فرصة عمل ) ٨٣٣(

  

 : نشطة المدرة للدخل التمویل ا .٢

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

ام،  ار لیوللع رفیین و التج غار الح رة و ص ة، ن المھ ة المنتج رة الریفی ر الفقی ذوي ، و لالس ول

ي)  ٧٠٠(التمویل الى مبلغ و یصل سقف ، طین اقتصادیا یاالحتیاجات الخاصة النش و ، دینار أردن

ى ، شھرا)  ٢٤( مدة السداد تصل الى  و یتقاضى الصندوق مرابحة ، شھرا)  ١(وفترة السماح ال

  . مر بالشراء آلمن قیمة التمویل المقدم ل) % ٦.٥(إسالمیة بما یعادل 

ة عام  ى نھای امج  ٢٠١١وقد بلغ عدد المشاریع حت ذا البرن ل مشرو) ٤٧٩(حسب ھ ة تموی ع بقیم

راض المباشر%) ٨(دینار أي بنسبة ) ١,٣٢٠,٧٠٠( بلغت رت   من إجمالي اإلق ا ووف ) ٧٨٨(كم

  .فرصة عمل 

 ً    غیر المباشرغیر المباشرغیر المباشر   التمویلالتمویلالتمویل: : : ثانیاً ثانیاً ثانیا

ندوق ا رامج الص د ب راض أح ى إق ل عل ذي یعم یة وال درة إلقراض ع بالق ات تتمت ات وھیئ مؤسس

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

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

ا ن خاللھ داف الصندوق م ق أھ اندة لتحقی أذرع مس ر ث حی، الوسیطة ك راض غی الي اإلق غ إجم بل

ر ال ام ) ٢,٤٢٠,٠٠٠(مباش ار لع ر  ٢٠١١دین ل غی رق التموی ي ط ا یل ا الوفیم ي اتبعھ ر الت مباش

  :الصندوق
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 :MFI'sمؤسسات التمویل المیكرویة . ١
 

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

ار  MFI's التمویل المیكرویة ل مبالغ تتراوح مابین نصف ملیون دینار الى ملیون دین  مؤسسة لك

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

وطنيتم تمویل  حیث ل المشاریع الصغیره البنك ال غ لتموی ار ٤٠٠ بمبل ف دین ة  ،أل الشركة األھلی

غ  لتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة ار الف ٥٠٠بمبل رأة دین راض الم ار، صندوق اق ون دین ، ملی

  . ٢٠١١خالل عام   دینار) ٥٠٠,٠٠٠() تمویلكم(االردنیة لتمویل المشاریع الصغیرة 

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

احثینألفراد الفقراء ول میكرویةتقدیم القروض الإلى برنامج یھدف ھذا ال 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

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

  .منزلیةتكون ھذه المشاریع  ما وغالباً . دینار ١٠٠٠

ى  الكفاح التعاونیة في عجلون، جمعیةتم تمویل فقد  ة وصلت إل ة تمویلی ف دی ٢٠بقیم ارأل خالل  ن

  .٢٠١١عام 

   
   
   
   
   
  



٢٦ 
 

   :::الملحق اإلحصائي للنشاط االقراضيالملحق اإلحصائي للنشاط االقراضيالملحق اإلحصائي للنشاط االقراضي
  

  ) ٣(رقم  جدول
  ٢٠١١توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

 قطاع المشروع
عدد 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
 ٢٤٩ %٣ ٥٢٥٦٢٥ %٢ ١٢٤ صناعي 

 ٢٦٧ %٥ ٧٨٣٣٠٠ %٢ ١٤٢ حرفي

 ٧٥١ %١٠ ١٥٧٨٦١٠ %٥ ٤٠٣ خدمات
 ١٦٩ %٢ ٣١٦٧٤٨ %٠.٩ ٦٥ سیاحي

 ٣٤٥٤ %٣٥ ٥٨٤٦٣٠٠ %٤٦ ٣٤٢٩ تمكین المراة 
 ٠ %١٠ ١٦١٧٩١٢ %٨ ٥٩٥ قروض الطالب

 ٣٥١٣ %٣٦ ٥٩٢٦٦٥٠ %٣٦ ٢٦٤٦ تجاري
 ٨٤٠٣ %١٠٠ ١٦٥٩٥١٤٥ %١٠٠ ٧٤٠٤ المجموع

   
  )٢( رقم شكل

  ٢٠١١لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 
  

  
  
  

  استحوذ على النصیب األكبر من حجم اإلقراضاستحوذ على النصیب األكبر من حجم اإلقراض  قطاع تمكین المراهقطاع تمكین المراهأن أن   ))٢٢((رقم رقم   الشكلالشكلیالحظ من یالحظ من 

  %.%.٣٦٣٦یلیھ القطاع التجاري بنسبة یلیھ القطاع التجاري بنسبة   ،،٢٠١٠٢٠١٠مقارنة مع عام مقارنة مع عام   %%٦٦وبزیادة تبلغ وبزیادة تبلغ % % ٤٦٤٦بنسبة بنسبة 
   
   

صناعي حرفي خدمات سیاحي المراةتمكین الطالبقروض تجاري
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  )٤(رقم  جدول
  ٢٠١١توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

 المحافظة
عدد 

 المصروف %النسبة  المشاریع
نسبة 

 فرص العمل المصروف
 ١٢٦٥ %٢١ ٣٥١٥٣٥٦ %١٧ ١٢٥٥ العاصمة

 ١٢٩٤ %١٧ ٢٨٦٢٨٥٤ %١٦ ١٢٠٥ اربد
 ٨٣٢ %٩ ١٤٩٧٤٧١ %١٠ ٧٧٧ الزرقاء
 ٥٨٦ %٨ ١٣٣٥١٤٥ %٨ ٦٢٢ البلقاء
 ٢٩٥ %٣ ٥٠٧٣٩١ %٤ ٢٧٨ معان
 ٦٨٤ %٧ ١١٩٦٨٥٢ %٨ ٦٠٥ الكرك
 ٦٠٨ %٥ ٨٢٨٨٩٥ %٥ ٤٠٤ الطفیلة
 ٦٦٧ %٦ ٩٣٦٢٤٦ %٦ ٤٧٨ المفرق
 ٥١١ %٧ ١٢٠١١١٧ %٧ ٥٢٤ مادبا

 ١٠١٠ %١٠ ١٦٣٩٢٤٠ %١١ ٨٠٦ عجلون
 ٤٧٠ %٥ ٨٥٣٤٤٠ %٤ ٣٢٢ جرش
 ٢٨٢ %٣ ٤٤٨٨٣٨ %٣ ٢٢٩ العقبة

 ٨٥٠٤ %١٠٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع
  
  
  )٣(شكل رقم 

  ٢٠١١حسب المحافظات لعام  المقدم حجم التمویلتوزیع 

  
  

د   انان،،))٣٣((رقم رقم كما تبین من الشكل كما تبین من الشكل  ى محافظات العاصمة وارب ة ال ت موجھ ل كان د اعلى نسب التموی ى محافظات العاصمة وارب ة ال ت موجھ ل كان اعلى نسب التموی

   ..وعجلون على التواليوعجلون على التوالي
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  )٥( رقم جدول
 ٢٠١١حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع 

 المؤھل العلمي
عدد 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
 ٧٤٦ %٨ ١٣٠٨١٥٨ %٩ ٧٠٧ دون اإلعدادي

 ١٨٤٦ %١٩ ٣٢١١٧٨٧ %٢١ ١٥٩٤ إعدادي
 ٤٤٨٥ %٥١ ٨٥٠٢٩٩٠ %٥٠ ٣٧٧٠ ثانوي

مؤسسة التدریب 
 ٧٢ %٠.٥ ٨٣٧٠٠ %٠.٣ ٢٣ المھني

 ٤٨٢ %٦ ٩٤٢٨٦٨ %٦ ٤٢٣ كلیة متوسطة
 ٨٤٩ %١٦ ٢٧٥٠٠٨٧ %١٣ ٩٨٥ جامعي

 ٢٤ %٠.١ ٢٣٢٥٥ %٠.٠٤ ٣ دكتور جامعي
 ٨٥٠٤ %١٠٠.٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع الكلي

   
  )٤(رقم شكل 

  ٢٠١١لعام  العلميتوزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل 

   
   

ة الالأعلى نسب أعلى نسب تشیر النتائج الى ان تشیر النتائج الى ان  ة الثانوی ت لحمل ل كان ة تموی ة الثانوی ت لحمل ل كان اتموی ة فم االعام ة فم دون، وأن التوجھ الجاد دون، وأن التوجھ الجاد   العام

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

   

   

   

اإلعداديدون إعدادي ثانوي
المھنيالتدریبمؤسسة متوسطةكلیة جامعي

جامعيدكتور
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  )٦( رقم دولج
  ٢٠١١حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع 

 فرص العمل النسبة المصروف النسبة العدد الجنس

 ٢٦٥٣ %٤٢ ٧٠٠٤٩٠٨ %٢٧ ٢٠٠٦ ذكر

 ٥٨٥١ %٥٨ ٩٨١٧٩٣٧ %٧٣ ٥٤٩٩ أنثى

 ٨٥٠٤ %١٠٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع

   
  )٥( رقم شكل

  ٢٠١١لعام  المصروف حسب الجنسالمبلغ توزیع 

  
  
  

م  ي الشكل رق م بینت النتائج كما ھو موضح ف ي الشكل رق ان الصندوق مستمر ) ) ٥٥((بینت النتائج كما ھو موضح ف ان الصندوق مستمر ب ز ببب ي ترك ز استراتیجیتھ الت ي ترك استراتیجیتھ الت

ة للنساء  ل الموجھ ة للنساء على تمكین المرأة، حیث بلغت نسبة التموی ل الموجھ ذه النسبة مدى %)%)٥٨٥٨((على تمكین المرأة، حیث بلغت نسبة التموی دى ، وتعكس ھ ذه النسبة م ، وتعكس ھ

  %.%.٢١.٢٢١.٢اھتمام الصندوق بھذا القطاع الذي یعاني من نسبة بطالة تبلغ اھتمام الصندوق بھذا القطاع الذي یعاني من نسبة بطالة تبلغ 

  
  
  
  
  
  

ذكر أنثى
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  ) ٧(  رقم جدول
  ٢٠١١حسب دخل األسرة لعام  القروض المقدمةتوزیع 

عدد  فئات الدخل
 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع

 ٢٤٣ %٢ ٣٦٢١٠٠ %٢ ١٨٧ ١٠٠اقل من 
٢٦٦٥ %٢٦ ٤٣٠١٥١٩ %٢٨ ٢١٢٧  ٢٠٠ -  ١٠٠ 
٣٦٦٠ %٤٥ ٧٦٠٨٠١٧ %٤٨ ٣٦٣٣ ٣٠٠ -  ٢٠٠ 
٩٠٢ %١١ ١٨٣٩٩٦٤ %١٢ ٨٨٨  ٤٠٠ -  ٣٠٠ 
٤٥٥ %٧ ١١٦٧٥٥٥ %٥ ٣٦٥  ٥٠٠ -  ٤٠٠ 

 ٥٧٩ %٩ ١٥٤٣٦٩٠ %٤ ٣٠٥  ٥٠٠اكثر من 
 ٨٥٠٤ %١٠٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع الكلي

  
  ) ٦( شكل رقم 

  ٢٠١١حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع 
  

  
  

  

ین في  یالحظ ا ب ى النصیب ) ٣٠٠-٢٠٠(الرسم البیاني أن دخل األسرة الذي یتراوح م حاز عل
  .على التوالي% ٤٥و % ٤٨ بنسبةاألكبر من عدد المشاریع وقیمة التمویل 

  
  
  

مناقل 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - مناكثر 500 500 
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  )٨( رقم جدول
 ٢٠١١حسب الفئة العمریة لعام  توزیع القروض المقدمة

 الفئة العمریة 
عدد 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع

 ١٦٩ %٢ ٢٥٤١٨٢ %٢ ١٤٦ سنة  ٢٠اقل من 

٢٦٨٠ %٣٥ ٥٨٨٠٢١٢ %٣٥ ٢٦٥٦  ٣٠ - ٢٠ 

٢٥٧٠ %٢٨ ٤٧٦٦٨٥٣ %٢٩ ٢١٩٥ ٤٠ - ٣١ 

١٩٩٠ %٢٢ ٣٧٥٠٨٧٣ %٢٢ ١٦٥٦  ٥٠ - ٤١ 

 ١٠٩٥ %١٣ ٢١٧٠٧٢٥ %١١ ٨٥٢ ٥٠أعلى من 

 ٨٥٠٤ %١٠٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع الكلي
  
   

  )٧(شكل رقم 
 ٢٠١١لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع 

  
  

ین  نتشیر البیانات ا ا ب ل  ٣٠ -٢٠الفئة العمریة م ر من التموی ى النصیب األكب سنة حازت عل
  .یتناسب مع الفئة المستھدفة للصندوقوھذا مقارنة بباقي الفئات 

  
  
  
  
  
  

مناقل سنة 20 20 - 30 31 - 40 41 - منأعلى 50 50
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  )٩(جدول رقم 
  ٢٠١١توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم لعام 

 االقلیم
عدد 

 العمل فرص %النسبة  المصروف %النسبة  المشاریع
 ٣٤٤١ %٣٧ ٦٢٩١٧٨١ %٣٧ ٢٨١١ اقلیم الشمال
 ٣١٩٤ %٤٥ ٧٥٤٩٠٨٨ %٤٢ ٣١٧٨ اقلیم الوسط
 ١٨٦٩ %١٨ ٢٩٨١٩٧٦ %٢٠ ١٥١٦ اقلیم الجنوب

 ٨٥٠٤ %١٠٠ ١٦٨٢٢٨٤٥ %١٠٠ ٧٥٠٥ المجموع
  
  

  )٨(شكل رقم 
   ٢٠١١   توزیع المشاریع الممولة حسب االقالیم لعام

  
  

اني  یالحظ في ر من االرسم البی ى النصیب األكب یم الوسط  حاز عل ة ن اقل عدد المشاریع وقیم
  .على التوالي% ٤٥و % ٤٢بنسبة التمویل 

  )10(جدول 
  ٢٠١١١لعام التمویل حسب فئات المتعطلین عن العمل من حیث الجنس والعمر والتعلیم 

                                                
  ٢٠١١مسح العمالة والبطالة لعام  ١

0

2000000

4000000

6000000

8000000

الشمالاقلیم الوسطاقلیم الجنوباقلیم

 نسبة فرص العمل
نسبة عدد القروض 

 الفئة الموجھة لھذه
نسبة البطالة 

 للفئة
فئات المتعطلین عن ابرز 

 الفئة العمل
 إناث %٢١ %٧٣ %٦٩ الجنس ذكور %١١ %٢٧ %٣١
 العمر ٢٤-١٥الفئة العمریة  %٦٤ %٣٦ %٣٤
 التعلیم فئة التعلیم الثانوي فاقل %٤٥ %٨١ %٨٣
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  )١1( رقم جدول
  ٢ فرص العمل المستحدثة

 ٢٠١١فرص العمل المستحدثة  للنصف األول لعام 
الجدیدة و فرص العمل مجموع الوظائف 

 ٢٥٠٠٠ المستحدثة باألردن للنصف االول
عدد فرص العمل المستحدثة من 

 ٤٧٥٥ الصندوق للنصف االول
 %١٩.٠٢ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة

  
  ) 9( شكل رقم 

لعام  المستحدثةوالوظائف  نسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل بإجمالي فرص العمل
٢٠١١  

  

  
  
 

ي   ٢٠١١من عام  خالل النصف األول یالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوق ف
األردن  المستحدثةإجمالي فرص العمل والوظائف من % ١٩.٢إیجاد فرص عمل كانت  ذا ب و ھ

اإلصالح االقتصادي وحل مشكلة عملیة تضافر الجھود في في الفاعل دلیل على دور الصندوق 
ة ام  البطال الل ع ندوق خ تحدثة للص ل المس رص العم ان ف م ب ع العل ت  ٢٠١١م د بلغ ل ق بالكام

  .فرصة عمل  ١٠٥٧٤
                                                

  ٢٠١١فرص العمل المستحدثة للنصف األول لعام  ٢

مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن للنصف االول

عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق للنصف االول
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  لمالیةغیر االخدمات 
دمات  ر الخ ةتعتب ر المالی ندوق غی ن  للص د م واطنین بالعدی د الم ي تم ة الت ذراع الثانی دماتالال  خ

دف  ي تھ راض والت اندة لإلق ىالمس ة  إل ة وثقاف روح الریادی ز ال ادتعزی دى  االعتم ذات ل ى ال عل

، كما یدخل في صمیم ھذه الخدمات الدراسات والبحوث المكتبیة والمیدانیة وفیما المواطن األردني

  :للفئات المستھدفة ھا الصندوقمدالتي یقالخدمات غیر المالیة یلي نبذة عن أھم 

  .التدریب والتأھیل   
  .التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة   
 .المسوحات المیدانیةو إعداد الدراسات   
 .خدمات التأمین على الحیاة        

  
  

   والتأھیلوالتأھیلوالتأھیل   التدریبالتدریبالتدریب   ---

ة وم مدیری دریب  تق یطالت داف ص والتخط وي ألھ ي وحی داعم أساس طة ك ن األنش د م ندوق بالعدی

ة على ا تتركز التنمیة والتشغیل، والتي ق التنمی ي تحقی ة واإلسھام ف ر والبطال لحد من مشكلتي الفق

ات المستھدفة  درات الفئ ي باالقتصادیة واالجتماعیة المستدامة عن طریق تعزیز ق 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

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

  .المنافسة في سوق العمل
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  ٢٠١١العام األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل 

موزعة على المحافظات حسب التخصصات تدریبیة دورة  ٣٠بعقد  ٢٠١١قام الصندوق في العام 

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

  .تساعد على البدء بالمشاریع ولكال الجنسین

م  دول رق ام ) 12(والج دت ع ي عق ة الت دورات التدریبی ح ال ب  ٢٠١١یوض محس دورة  اس و ال

  .المشاركین وأعدادالمنطقة 

  )12(الجدول رقم 
  ٢٠١١لعام 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
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املة )١٤ وب الش ارات الحاس  مھ
ICDL -  

 ٢٦ ٢٦ ٠ معان/وادي موسى

 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  الخبزتصنیع أنواع  )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  التأسیسیةالخیاطة  )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 
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   التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة    ---

وم   و یق دمھا موظف ي یق دمات الت ف بالخ الترویج والتعری ندوق ب ندوق الص وعي الص ر ال دف نش بھ

ات  ي المجتمع ب ف ة العی ى الحد من شیوع ثقاف بأھمیة العمل الحر واالعتماد على الذات والتركیز عل

  :المحلیة من مدن وأریاف وبادیة وغیرھا وذلك عن طریق

 المشاریع الصغیرة تتضمن استفسارات عن  وغالبا ما 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

  ات ي المجتمع ب ف ة العی ق عرض لقصص نشر ثقافة التشغیل الذاتي والحد من ثقاف عن طری

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

  بالتعاون مع الشركاء  وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم  
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   :::وأوراق العملوأوراق العملوأوراق العمل   اتاتاتحححوووإعداد الدراسات والمسإعداد الدراسات والمسإعداد الدراسات والمس   ---

ة  ات المیدانی وحات والدراس إجراء المس ندوق ب وم الص ةیق ات الحقیقی ى االحتیاج رف عل        للتع

  : 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 المنطقة من التدریب و التأھیل إلقامة مشاریع ص درة لل غیرة 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

  المتاحةعمل جلسات النقاش والعصف الذھني لتحدید االحتیاجات ومعرفة الموارد. 

  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

 .ندوقالصوالقرى وااللتقاء بالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات 

 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

  ٢٠١١االنجازات خالل عام 

إجراء  ندوق ب ام الص ةق اطق المملك ن من د م ة للعدی ات میدانی دف  دراس ى ا بھ رف عل لتع
اطق من المشاریع  ذه المن ة االحتیاجات الفعلیة ألھالي ھ ى المطلوب اطق إضافة إل ذه المن ي ھ ف

دم  ي تخ ة الت دورات التدریبی ة ال احثینمعرف ن الب ات  ع ة آلی اطق و معرف ك المن ي تل ل ف العم
اطق و ذه المن م  اإلقراض المالئمة ألھل ھ ي تمت حسب ) 13(الجدول رق ین الدراسات الت یب

  .المحافظة والمنطقة
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  )13(جدول رقم 
  ٢٠١١خالل العام  دراسات االحتیاجات التدریبیة و اإلقراضیة حسب المحافظة والمنطقة

 الخالدیة، ام الجمال المفرقمحافظة

 برما جرش محافظة

ل   راض لوسائط اعداد دلی دمات االدخار واالق ات ادارة خ دیرھا المجتمع ي ت ل الت ( التموی

ات الحرفیین ،الجمعیات الخیریھ ذا......) جمعی دلیل ھو مساعدة ادارات  والھدف من ھ ال

ى ادارة ع افضل  الجمعیات عل ى نمط مؤسسي یتماشى م دمھا عل ي تق ل الت خدمات التموی

 .ممارسات التمویل االصغر

دف  )دراسة احتیاجات السوق(تم انجاز  جده-بتمویل من البنك االسالمي للتنمیھ  ك بھ وذل

وقد شملت الدراسھ سبعة محافظات  تطویر برامج اقراضیھ جدیده حسب الشریعھ االسالمیھ

  )جرش والبلقاء،الكرك،المفرق،اربد،الزرقاء،العاصمھ: (ھي

      :::المقدمة للمقترضینالمقدمة للمقترضینالمقدمة للمقترضین   على الحیاهعلى الحیاهعلى الحیاه   التأمینالتأمینالتأمین   خدماتخدماتخدمات   ---

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
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جائزة الملك عبد هللا الثاني للعمل الحر 
  والریادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بالجائزهبالجائزهبالجائزهالتعریف التعریف التعریف    
  

   ٢٠١٢٠١٢٠١١١١للعام للعام للعام    بعھبعھبعھلسالسالسااااالفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا          
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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 ة المل رؤى جالل ً ل تجسیدا

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

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 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

 .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 
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   لجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادةلجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادةلجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة   ٢٠١٢٠١٢٠١١١١لعام لعام لعام    بعھبعھبعھالساالساالساالدورة االدورة االدورة ا

  
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

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

  مقارنة مع الدورات السابقة /المستحدثة 

  )١٤(جدول رقم 
)٢٠١١ – ٢٠٠٨(ة لدورات الجائزة مقارن

  
  ) 9( شكل رقم 
  )٢٠١١ – ٢٠٠٨(مقارنة لدورات الجائزة 

  
ذه الجائزة من  ة لھ داد المشاریع المؤھل ي عام  ٦٩٩حیث نمت اع ى  ٢٠٠٨مشروعا ف لتصل ال

 .٢٠١١عام مشروع  ٢٢٢٧

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١البند

٦٩٩١٢٢٢١٧٠٠٢٢٢٧عدد المشاریع

٢٣٩٢٣٩٦٣٥٦٩٤٧١٨٨عدد العاملین  

٤٨٠١١٤٢٨٨٠١٨٦٢١٢٥٣٢٠٢٢١٥٩٦٨٥٦٦رأس المال الممول

١٥١٣٨٣٩٦٢٥٥٨١٥٠٤٤٩٣٥٩٨٦٩٥٦٤٧٤٠٧٨رأس المال الحالي

عدد المشاریع
2008

2009

2010

2011
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   ٢٠١٢٠١٢٠١١١١لعام لعام لعام بعھ بعھ بعھ الساالساالساالفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا 
  

  
 

یس ة رئ ة دول ت رعای وزراء تح اونة ال ون الخص دا ع وم االح غیل ی ة والتش ندوق التنمی ل ص  حتف

التي تستھدف  ٢٠١١بعھدورة الساللبتوزیع جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة  ١٢/٢/٢٠١٢

ة جیع إقام ر تش ل الح ا للعم ا وتوجیھھ طة وتطویرھ غیرة والمتوس روعات الص ادة المش  .والری

العمري بحضور مندوب رئیس الوزراء وزیر العمل الدكتور ماھر الواكد  عمر وقال مدیر عام الصندوق

ى  إن رسالة الصندوق ل المیكروي عل ة وصلبة للنھوض بقطاع التموی ة قوی تتمثل بجعل الصندوق رافع

ذي المستویین ي ال الي والفن دعم الم رى أن ال دما ن أبھى صورھا عن ر ب ي تظھ ھ  المحلي والدولي والت نقدم

ة للمبادرین ة التنمی ي  والریادیین من أبناء الوطن یصبح مشاریع تساھم في دفع عجل ة والمساھمة ف الوطنی

  .الحد من ظاھرتي الفقر والبطالة
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  الجوائز الرئیسیة 
  

 :دینار ) ٥٠٠٠(الجائزة األولى مناصفة  .١

 . العاصمة /مركز تاھیل /السیدة دیما نظمي خلیل الدباغ 

 . الكرك / مطاعم /السید اشرف عمر طالب مبیضین 

 :دینار ) ٣٠٠٠(الجائزة الثانیة مناصفة  .٢

 عجلون /روضة اطفال / سمیرة حسن محمدالصمادي /  السید ة

  . الطفیلة/مطعم وكوفي شوب / عبد المجید سلمان الضروس  سلمان/السید 

 :دینار ) ٢٠٠٠(الجائزة الثالثة مناصفة  .٣

 المفرق /ستودیو ./احمد عبد هللا شالیش الحراحشة /السید

 العقبة/ مصنع اقشطة / محمد جبر عبد هللا كوارع / السید 

 
  :إضافة إلى ذلك تم منح جوائز تقدیریة ، وتبرع فیھا كل من 

  دینار  ) ٢٠٠٠(البنك الوطني بقیمة 

  دینار ) ٢٠٠٠(شركة دلتا للحاسبات االلكترونیة 

  دینار) ٢٠٠٠(محاموون ومستشارونالعمري 

  دینار ٢٠٠٠شركة مستشارو التبادل 

  دینار ٢٠٠٠المثلى لخدمات البرمجیات  

    
  -: دینار) ٥٠٠(جائزة أفضل مشروع عائلي 

 عبد األلھ حمد احمد الشباطات الطفیلة 

  اربد/شریفة یوسف احمد كشاكش 

 مادبا/مطعم ضانا السیاحي / شركة بسام الطوال وشریكتھ 

 اربد/تجھیز افراح/حسین محمود عوض السعود 

  معان/صالون سیدات/سماح سامي صبح ابو درویش 

 الطفیلة/صالون سیدات/سوسن موسى عبد النبي الفقراء 
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 العاصمة/دیكور/زین سامي احمد قطیشات 

  المفرق/كوفي شوب / محمد احمد محمد  العمري 

    دینار    ) ٥٠٠(جائزة أفضل مشاریع حققت نمو في رأس المال 

 الزرقاء/حمادین  عالء صالح الدین  محمود 

 الكرك/انتصار عبد الكریم  عبید هللا الشماعین 

  جرش/عطیات محمد القضاة 

  عجلون/نبیل حسن الصمادي 

  معان/منیرة محمود ضیف هللا السالمین 

    دینار    ) ٥٠٠(سسات الوسیطةجائزه افضل مشاریع مرشحة من المؤ

  البنك الوطني /رندة عبدهللا شریم 

 تمویلكم/ھناء عبدهللا ابو زھرة 

  صندوق اقراض المراة/ كمایل عمرابو جنیب 

  البنك الوطني/ سحر حمدي فلیحان الحدیثات 

     دینار    ) ٧٠٠( الجوائز التقدیریة ألفضل مشاریع منزلیھ ومتطورة

  عبدالكریم اسماعیلفلسطین عبدالرحمن 

  رقیة محمد عساف منیزل 

 فریدة عبدهللا عودة هللا  الرفوع 

 وعد ضیف هللا احمد المومني 

 القطامین  امنة محمود عبد هللا 
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  دینار )١٥٠(الجوائز التقدیریة وقیمتھا
 

    

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    



٤٧ 
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  انجازات الصندوق
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   ٢٠١٢٠١٢٠١١١١الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام محطات في مسیرة محطات في مسیرة محطات في مسیرة    
  
  

  ٢٠١٢٠١٢٠١١١١قصص النجاح قصص النجاح قصص النجاح  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٢٠١٢٠١١١١الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام    حطات في مسیرةحطات في مسیرةحطات في مسیرةممم
  

  "شباب للعمل"و"التنمیة والتشغیل" اتفاقیة شراكة بین.١ 
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ف  وقع صندوق التنمیة والتشغیل وبرنامج شباب للعمل اتفاقیة شراكة الطالق صندوق تطویر وتوظی

باب دیره  .الش غیل م ة والتش ندوق التنمی ن ص ة ع ع االتفاقی ام ووق امج الع ن البرن ذي ع رئیس التنفی ال

ة  مدیرعام الصندوق ىودع .للبرنامج رنا الترك ة الدولی ة للتنمی ة االمریكی یس الوكال ب رئ بحضور نائ

ى  ع المؤسسات والشركاء ال تس جمی ماركس باركسن والمدیر التنفیذي للمنظمة الدولیة للشباب بیل ری

دیر العمل وفق اسس منھجیة وبرامج عمل حقیقیة تق دور الشباب وتق وم بتنفیذ الرؤى الملكیة السامیة ل

رق ل االردن المش م ام م النھ .دورھ

  
  

  

 

   )تعرف إلى عالم األعمال( برنامج العمل الدولیة تبدأ بتدریب موظفي الصندوق على   -٢
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ول  ة والتشغیل ح ندوق التنمی ي ص املین ف ن الع دد م ة لع ة تعریفی ة ورش ل الدولی ة العم دت منظم عق

الذي یھدف إلى إدماج الشباب في سوق العمل، والذي بدأت ) كاب" (تعرف إلى عالم األعمال"برنامج 

  .ألردن االمنظمة تطبیقھ منذ أربع سنوات، في ثمانیة دول عربیة، وانطلقت مؤخرا في 

ة  وھذه ة والتشغیل(الورشة التعریفیة األولى التي تعقدھا المنظمة ألول مؤسسة أردنی )صندوق التنمی

دف لمكافحة  ي تھ بصفتھا حاملة مظلة العمل الریادي وكونھا أكبر جھة تمویلیة للمشاریع التشغیلیة الت

  .الفقر والبطالة وتحدیدا لفئة الشباب

ة،أن الصندوق وجد وأكد مدیر عام الصندوق عمر خلیفة العمري  بعد ترحیبھ بالوفد التدریبي للمنظم

للتخفیف من حدة الفقر والبطالة وإیمانا أن الشباب ھم أكثر الفئات بطالة سواء على مستوى األردن أو 

  .على مستوى كافة دول العالم 
  
  
  
  

  الرصیفة لصندوق التنمیة والتشغیل في )١٣(رقم  یلیة افتتاح النافذة التمو -٣
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اجوز مندوبا عن ي ی  رئیس الوزراء افتتح وزیرالعمل الدكتور محمود الكفاوین في مركز تدریب مھن

یفة واء الرص ي ل غیل ف ة والتش ندوق التنمی رة لص ة عش ذة الثالث . الناف

د ة  واك ندوق التنمی تراتیجي لص دور االس ة ال اوین اھمی غیرة،الكف اریع الص م المش ي دع غیل ف والتش

اء  وكذلك دفع عجلة االقتصاد الوطني ، مشیرا الى الدور الكبیر للمشاریع الصغیرة ي بن والمتوسطة ف

ى تنسیق . القطاع  االقتصادیات الناجحة ،حیث ان الحكومة تولي اھتماما كبیرا لھذا اوین ال ودعا الكف

التي تؤدي الى خلق فرص عمل من خالل التشغیل  الحقیقیةوتوحید الجھود الوطنیة وتفعیل الشراكات 

اتق ى ع ع عل ذاتي ، فالمسؤولیة تق ة ع ال ار االقتصادیة واالجتماعی ن اآلث ف م ي التخفی ع ف ى الجمی ل

من جانبھ ،قال مدیر عام صندوق التنمیة والتشغیل عمر العمري ان افتتاح النافذة التمویلیة  .المواطنین

د هللا الرصیفة یأتي بناءً  في ك عب ة المل اني المتضمنة  على الزیارة الملكیة السامیة وتوجیھات جالل الث

ة واء لتسھیل وصول خدمات صندوق التنمی الي الل ب أھ ة مطال ل  تلبی واطنین بك ة الم والتشغیل لكاف

ر ھولة ویس . س
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  % ٥المیكرویة الى  على قروض المشاریعتخفیض سعر المرابحات   -٤

 

الصندوق قرر تخفیض سعر المرابحات  اعلن مدیر عام صندوق التنمیة والتشغیل عمر العمري أن

ة ب المرابح ة بحس اریع المیكروی روض المش ى ق ض  عل د بع ل عن ت تص ي كان المیة والت االس

 مدیر عام الصندوقواشار ،بالمئة  ٥المرابحة  بالمئة لتصبح قیمة ٦.٥بالمئة و  ٧.٥المشاریع الى 

ز دف التخفیف عن كاھل المقترض وتحفی أتي بھ روض ی ى الق یض سعر المرابحات عل  ان تخف

ي اتاحة فرص دا وتساعد ف م دخال جی در لھ تح مشاریع ت راض لف ى االقت  المواطنین والشباب عل

ة ى البطال اء عل ل والقض  . العم
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  واالدخار یطلع على تجربة الصندوق التدریبیھ والتمویلیھ البنك السعودي للتسلیف – ٥

 

ع  استقبل مدیر عام ث اطل ك السعودي للتسلیف واالدخار حی ا من البن الصندوق عمر العمري فریق

وكذلك التجربة األردنیة في مجال واقع المشاریع  .التدریبیھ والتمویلیھالفریق على تجربة الصندوق 

  .والمتوسطة وكیف تصبح ریادیھ  الصغیرة

  

خدمة الجمھور واالطالع على الخدمات التي  قاعة وفي نھایة اللقاء قام الفریق الضیف بالتجول في
  . للمواطنین بشكل مباشر الصندوق یقدمھا
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بالتعاون مع البنك االسالمي  مدیر عام صندوق التنمیة والتشغیل یفتتح ورشة عمل -٦
  جدة/للتنمیة

  

 

ك االسالمي  افتتح مدیر عام صندوق التنمیھ والتشغیل ع البن اون م ل بالتع عمر العمري ورشة عم

ھ وان / للتنمی وب بعن مال والجن ین الش ادل ب ارو التب ده ومستش ھ (ج تراتیجیھ الخاص ة االس الخط

داف ومؤشرات ) بمشروع دعم التمویل االسالمي الدقیق في االردن  لة االھ م مناقشة سلس ث ت حی

داف التحقق واالنشطھ الرئیسیھ الواجب تنفیذھا من  ي ستحقق االھ ذ المشروع والت دة تنفی خالل م

ف المستویات اضافة  . المرجوه  وقد شارك في الورشھ عشرون مشاركا من الصندوق من مختل

وب مال والجن ین الش ادل ب ارو التب ركة مستش ن ش اركین م ى مش ھ  .ال ندوق التنمی ذكر ان ص وی

ة والتشغیل قد قام بالتوقیع على اتفاقیة قرض حسن من خالل ال ین  ١٠بنك االسالمي جده بقیم مالی

ل االسالمي ا الدوات التموی ات المستھدفھ وفق ین للفئ   دوالر بھدف تقدیم التدریب والتمویل الالزم

.والذي یتضمن كذلك رفع القدرات المؤسسیھ للعاملین في الصندوق على ادوات التمویل االسالمي
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  .المظالم مذكرة تفاھم بین صندوق التنمیة والتشغیل ودیوان  -٧
  

 

اون والتنسیق وقع صندوق ل  التنمیة والتشغیل ودیوان المظالم مذكرة تفاھم لتعزیز أوجھ التع وتفعی

ا  اركیة بینھم اون والتش ادىء التع زةمب ة الممی دیم الخدم عیا لتق واطنین س ع .للم ن  ووق ذكرة ع الم

  .الكردي العام عمر العمري وعن الدیوان رئیسھ عبدااللھ المدیرالصندوق 

ارات ات والزی ادل المعلوم اون وتب ى التع اھم عل ذكرة التف نص م رات  وت ات والنش والمطبوع

ي حدود  ا ف ة الي منھم اوالمعلومات والبیانات المتاحة والالزم ات تسھیل  م انون لغای ھ الق یسمح ب

ذكرة ذه الم ام ھ ذ احك ى .تنفی ذكرة عل نص الم ا ت ة  كم ة دوری اءات تعریفی د لق ب الصندوق لعق ترتی

تظلم االداري  للعاملین لدیھ بدور الدیوان، اضافة الى ة ال تعاون الدیوان مع الصندوق في تطویر آلی

  .یة والمساءلةالعامة ویعزز مبادئ الشفاف لدیھ بما یخدم المصلحة

ع ط الموق ق  واتفق الفریقان على رب ي للفری ع اإللكترون ى الموق ا عل ل منھم ي الرسمي لك اإللكترون

ام االخر وعلى الصفحة ذ احك ة تنفی ات متابع ا لغای ل منھم اط لك ى تسمیة ضابط ارتب ى وعل  االول

  .المذكرة

  

 

 



٥٧ 
 

  اقلیم البتراء نافذة اقراضیة جدیدة لصندوق التنمیة والتشغیل في -٨

  

 

رامج صندوق  لتسھیل ءاستحدثت نافذة اقراضیة جدیدة في اقلیم البترا ة من ب اء المنطق استفادة ابن

دیر عام الصندوق اجتماع جاء ذلك خالل .التنمیة والتشغیل یس مفوضیة  م ر العمري مع رئ عم

دةء اقلیم البترا  بالوكالة المھندس محمد ابو الغنم، حیث اتفق الطرفان على فتح نافذة اقراضیة جدی

  .  ءبناء منطقة وادي موسى واقلیم البترااالقراضیة ال لتسھیل وصول خدمات الصندوق

جاء تنفیذا لتوجیھات  ءنافذة االقراضیة الجدیدة في اقلیم البتراان افتتاح ال عطوفة المدیر العاموقال 

ة م جالل ي دع ز دور الصندوق ف ن خالل تعزی ة م ر والبطال ة الفق اني بمحارب دهللا الث ك عب  المل

ة ي اقام م ف ى ذاتھ اد عل رة من االعتم اطق الفقی اء المن ین ابن ة لتمك المشاریع  المشروعات االنتاجی

ة وتعزما یساھم في ماالنتاجیة  ر والبطال ةیمعالجة مشكلتي الفق ى المستوى ز التنمی  المستدامة عل

 .الوطني
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   222000111111قصـص النجـــاح قصـص النجـــاح قصـص 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  .وتحضّ وضمن ھذا السیاق، ھنالك العدید من القصص، التي حققھا الصندوق عل

ید النجاح واإلنجاز، ساھمت في دعم االقتصاد الوطني وتحسین دخل األسرة، والمساھمة في صع

ة ر والبطال كلتي الفق ن مش ھ  .الحد م اح أي مشروع صغیر یحكم ى أن نج ارة، إل د من اإلش وال ب

  :العدید من األسس والمعاییر نذكر منھا

 ریادة المقترض وجدیتھ في المشروع. 

 ي اإلشراف المباشر من المق ین المصروف الشخص ا ب ى مشروعھ والفصل م رض عل ت
 .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 احسن اختیار. 

  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. 

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

 التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن. 

  

توى  ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق ض التج ي بع ا یل توى وفیم 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 الصغیرةالمشاریع الصغیرة
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 مشغل تجھیز دواجن  –:اسم المشروع

 ٢٠٠٤ :سنة التأسیس 

      یونس صندوقھ :اسم صاحب المشروع

 العاصمة /بیادر وادي السیر :موقع المشروع

 دینار ١٠٠٠٠ :مبلغ القرض

  عامل ٢٩ :عدد العاملین

 دینار اردني ١٠٠٠٠٠٠ ):الحالي(رأس المال 

تقدیم خدمات تسحیب الدجاج وبیعھ ألصحاب محالت الشاورما ومصانع  :فكرة المشروع

 .المرتدیال

  زیادة دخل االسرة لتحسین المستوى المعیشي :الھدف من تأسیس المشروع/الدافع

                                       كان یعمل فني تبرید وتكییف  :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

                                                 افتتاح مصنع جدید : التطلعات المستقبلیة/التوسع

  عمل في اي مجال افضل من انتظار الوظیفھ العامھال :المشروعنصیحة من صاحب / درس
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 النبطیون للطباعة   –:اسم المشروع

 ١٩٩٧ :سنة التأسیس 

  محمدالفرجات  :اسم صاحب المشروع

 معان/  وادي موسى :موقع المشروع

 دینار ١٠٠٠٠ :مبلغ القرض

  عامل ٢١ :عدد العاملین

 دینار اردني ٢٥٠٠٠٠ ):الحالي(رأس المال 

للمواد الدعائیة والمكتبیة ومنفرد في مجال الختم بالطریقة  بالحاسوب ھطباع :فكرة المشروع

 .االلیة 

تحویل الفشل المتكرر الى نجاح لتغییر نظرة المجتمع  :الھدف من تأسیس المشروع/الدافع

  السلبیھ

 باحث عن عمل                                        :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

استئجار موقع جدید في المنطقة الحرفیة في مدینھ العقبة لتوسیع   :التطلعات المستقبلیة/التوسع

   .إعمالھ

 :نصیحة من صاحب المشروع/ درس

 المثابره -

 االصرار على النجاح -
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 خاصھسة األندلس المدر  –:اسم المشروع

 ١٩٩٩ :التأسیسسنة  

  خولھ الزغول :اسم صاحب المشروع

 عجلون/ عنجرة :موقع المشروع

 دینار ٥٠٠٠ :مبلغ القرض

  موظفة ٣٥ :عدد العاملین

 دینار اردني ٢٥٠٠٠٠ ):الحالي(رأس المال 

مدرسة وروضة نموذجیة تحتوي على مختبر ومكتبة                                        :فكرة المشروع

 .ومالعب ومساحات ومرافق عامھ  

  زیادة دخل االسرة لتحسین المستوى المعیشي :الھدف من تأسیس المشروع/الدافع

 عن عمل                                        ةباحث :وضع صاحب المشروع قبل تأسیس المشروع

ات العلمیھ وذلك زیادة عدد الغرف الصفیھ واستقطاب الكفاء  :التطلعات المستقبلیة/التوسع

 لتحسین المستوى التعلیمي في المنطقھ

  الطموح :نصیحة من صاحب المشروع/ درس
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 البدون السیاحيمخیم   –:اسم المشروع

 ٢٠٠٧: سنة التأسیس 

  مریم الزوایدة: اسم صاحب المشروع

 العقبة/ وادي رم: موقع المشروع

 دینار ٥٠٠٠: مبلغ القرض

  موظفین ٨: عدد العاملین

 دینار اردني ٦٠٠٠٠): الحالي(رأس المال 

مخیم  سیاحي الستضافة الوفود االجنبیة  من اجل التعایش في بیئة طابعھا : فكرة المشروع

 .                                بدوي

  زیادة دخل االسره لتحسین المستوى المعیشي: الھدف من تأسیس المشروع/الدافع

                                        باحثة عن عمل: تأسیس المشروع وضع صاحب المشروع قبل

 توسیع المخیم:  التطلعات المستقبلیة/التوسع

 العمل بامانھ :نصیحة من صاحب المشروع/ درس
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  2011لعام  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات
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  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنیة الھاشمیة –عمان 
  
  
  
  المجمعة القوائم المالیة

  وتقریر المدقق المستقل
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في 

  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
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 فھرس

 
 
 

صفحة 

 تقریر المدقق المستقل 
 

 2- 1 2011 كانون األول 31قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
 

 3 2011 كانون األول 31قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في 
 

 4 2011 كانون األول 31قائمة التغیر في حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة المجمعة للسنة المنتھیة كما في 
 

 5 2011 كانون األول 31قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 
 

 22 - 6  المجمعةإیضاحات حول القوائم المالیة
 
 

  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
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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 ) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(القوائم المالیة المجمعة المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل لقد دققنا 
وقائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة وقائمة التغیر في حقوق المملكة  ٢٠١١كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

ً للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات األردنیة الھاشمیة  ال مجمعة وقائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وملخصا
 .التوضیحیة األخرى

 

  مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة المجمعة
  

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

  

  مسؤولیة المدقق
  

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

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

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

لتصمیم إجراءات التدقیق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولیس لغرض إبداء رأي في مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل 
ً لمدى مالءمة السیاسات ا ً التدقیق تقییما ً عاما لمحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما

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

  

  الــرأي
  

مؤسسة ذات (الیة المجمعة تظھر بعدالة من كافة النواحي المادیة المركز المالي المجمع لصندوق التنمیة والتشغیل برأینا إن القوائم الم
وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في ) شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

 ً   .)٢(یة المبینة في إیضاح للسیاسات المحاسبالتاریخ وفقا
 

  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة
  

  عبد القادرعلي عزیز 
  )٨٦٧إجــازة رقـــم (

  
  

ان في  َ   ٢٠١٢نیسان  ٢٠عم
  
  

  
  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٦٧ 
 

 2011 كانون األول 31قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
 

احات 20112010ایض

ة يالموجودات المتداول يدینار أردن دینار أردن

31,829,3751,664,255نقد ونقد معادل

تحقة  44,057,3523,484,594فوائد وأقساط قروض ممنوحة مس

تحقة 1,821,2501,568,177فوائد فترة سماح القروض مس

ة - الجزء الجاري 54,813,4424,506,387عوائد مرابحة مؤجل

613,002,66412,950,274قروض ممنوحة - الجزء الجاري

7104,693102,341أرصدة مدینة أخرى 

ة 25,628,77624,276,028مجموع الموجودات المتداول

ة الموجودات غیر المتداول

ة 512,399,38311,071,281عوائد مرابحة مؤجل

636,898,58431,490,941قروض ممنوحة 

8367,893360,032ممتلكات ومعدات

ة یر المتداول 49,665,86042,922,254مجموع الموجودات غ

ودات 75,294,63667,198,282مجموع الموج
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٦٨ 
 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
  

20112010ایضاحاتالمطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

دینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداولة

9299,671260,664ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

54,813,4424,506,387أرباح تمویل مؤجلة الدفع -  الجزء الجاري

10718,739518,739قروض دائنة -  الجزء الجاري

11282,479296,501ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

1262,03862,038دخل منحة مؤجلة

6,176,3695,644,329مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة

           13385,363348,911جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

512,399,38311,071,281أرباح تمویل مؤجلة الدفع -  الجزء طویل األجل

107,961,0335,953,703قروض دائنة -  الجزء طویل األجل

20,745,77917,373,895مجموع المطلوبات غیر المتداولة

26,922,14823,018,224مجموع المطلوبات 

حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

1435,140,52731,140,527مساھمات ومنح

13,231,96113,039,531فائض محتفظ بھ

48,372,48844,180,058مجموع حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة

75,294,63667,198,282مجموع المطلوبات وحقوق المملكة األردنیة الھاشمیة
  

 
 



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٦٩ 
 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في 
  

20112010ایضاحات

دینار أردنيدینار أردنياالیرادات

4,046,6883,415,058فوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

591,752600,759إیراد فترة السماح

14,67221,961فوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة للمؤسسات الوسیطة

57,69747,583أرباح وفوائد قروض اسكان الموظفین

24,37519,763إیراد فوائد البنوك

123,50243,164ایرادات أخرى 

4,858,6864,148,288مجموع االیرادات

المصروفات

152,255,6782,148,492مصاریف إداریة 

2,292,087437,255فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

118,491128,459تكالیف التمویل

4,666,2562,714,206مجموع المصروفات

192,4301,434,082الفائض
  

  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٧٠ 
 

 ٢٠١١األول  كانون ٣١قائمة التغیر في حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة المجمعة للسنة المنتھیة كما في 
  

اإلجماليفائض محتفظ بھمساھمات ومنح 

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

29,140,52711,605,44940,745,976رصید ١ كانون الثاني ٢٠١٠

2,000,000                      -2,000,000مساھمات ومنح

1,434,0821,434,082                     -الفائض

31,140,52713,039,53144,180,058رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٠

4,000,000                      -4,000,000مساھمات ومنح

192,430192,430                     -الفائض 

35,140,52713,231,96148,372,488رصید ٣١ كانون األول ٢٠١١
  

  
 



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
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  ٢٠١١كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

20112010

شغیلیة شطة الت من األن یة  تدفقات النقد نيال نيدینار أرد دینار أرد

192,4301,434,082الفائض

ـ :  عدیالت ل ت

69,49266,651استھالكات

صیلھا في تح 2,292,087437,255فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك 

عدات كات وم ستبعاد ممتل (592)                      -أرباح ا

شغیلیة :  بات الت جودات والمطلو في المو غیر  الت

ستحقة قروض ممنوحة م (1,632,503) (2,864,845)فوائد وأقساط 

ستحقة قروض الم  (346,838) (253,073)فوائد فترة سماح ال

 (4,287,035) (5,460,033)قروض ممنوحة

خرى 189,598(2,352)أرصدة مدینة أ

خرى نة أ 39,00759,281ذمم دائنة وأرصدة دائ

مة یة الخد (574,490) (14,022)ذمة صندوق مكافأة نھا

شغیلیة شطة الت من األن قد   (4,654,591) (6,001,309)صافي الن

ستثماریة شطة اإل من األن یة  تدفقات النقد ال

عدات  (87,373) (77,353)شراء ممتلكات وم

عدات كات وم                719                      -المتحصل من بیع ممتل

ستثماریة شطة اإل من األن قد   (86,654) (77,353)صافي الن

یة شطة التمویل من األن یة  تدفقات النقد ال

سطینیة شؤون الفل ئرة ال 36,45271,103جاري دا

2,207,3302,987,963قروض دائنة

نح         4,000,0002,000,000مساھمات وم

یة شطة التمویل من األن قد  6,243,7825,059,066صافي الن

عادل قد الم قد والن في الن غیر  165,120317,821صافي الت

سنة یة ال 1,664,2551,346,434النقد والنقد المعادل في بدا

سنة یة ال في نھا عادل  قد الم قد والن 1,829,3751,664,255الن

 



  صندوق التنمیة والتشغیل
  ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة 

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
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  إیضاحات حول القوائم المالیة

 
 والنشاط الوضع القانوني .١

  

  كمؤسسة تنمویة متخصصة تتمتع باستقالل مالي وإداري  ١٩٨٩تشرین الثاني  ١٨تأسس صندوق التنمیة والتشغیل بتاریخ
الصادر عن مجلس الوزراء، حیث یتم تمویلھ من خزینة حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة ) ١٣٩٠(وذلك بموجب القرار رقم 

 .دولیةومن المساعدات والھبات المحلیة وال
  من ً تحت إدارة بنك اإلنماء الصناعي  ١٩٩٢أیلول  ١٥ولغایة  ١٩٩٠كانون األول  ١بدأ الصندوق مزاولة نشاطھ إعتبارا

 .وبنفس الصفھ
  ٣٨٥٣بالجریدة الرسمیة العدد  ١٩٩٢لسنة  ٣٣صدر قانون صندوق التنمیة والتشغیل رقم  ١٩٩٢أیلول  ١٦بتاریخ ً ، واعتبارا

أصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمیة والتشغیل المؤسس بموجب اإلتفاقیة المعقودة بین  من نفاذ ھذا القانون
حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة وبنك اإلنماء الصناعي وآلت إلیھ جمیع حقوقھ وأموالھ المنقولة وغیر المنقولة وجمیع 

 .اإللتزامات المترتبة علیھ
 حة البطالة والفقر عن طریق تمكین األفراد واألسر والجماعات الفقیرة أو المتدنیة أو العاطلة عن یھدف الصندوق إلى مكاف

 .العمـل من ممارسة العمل واإلنتاج
  ونوافذ في محافظات المملكة للتسھیل على  وفرع في مدینة الزرقاء في شمال المملكة وجنوبھا ثالثة أفرعقام الصندوق بإنشاء

 .المواطنین في االستفادة من القروض التي یقدمھا الصندوق
  تشمل القوائـم المالیة المجمعة القوائـم المالیة لصنـدوق التنمیة والتشغیل والقوائـم المالیة لمشـروع برنامـج تعـزیز اإلنتاجیـة

 .ومشروع برنامج دائرة الشؤون الفلسطینیة ومشروع دعم التمویل الدقیق) اجیة الریادیةالمشاریع اإلنت(اإلقتصـادیة واالجتماعیة 
  

 أھم السیاسات المحاسبیة .٢
  

 اإلطار العام إلعداد القوائم المالیة 
  

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   .تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
  

 أسس إعداد القوائم المالیة  
  

ً إلى طریقة التكلفة التاریخیة باستثناء بعض البنود التي تم قیاسھا باسـتخدام طرق أخرى غیر تم إعداد  القوائم المالیة إستنادا
  .طریقة التكلفة التاریخیة

  

 األدوات المالیة  
  

  .األداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ موجود مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكیة لمنشأة أخرى
  

 المالیة الموجودات  
  

 الموجود المالي ھو أي موجود یكون عبارة عن: 
 نقد، أو  .أ 
 أدوات حقوق ملكیة في منشأة أخرى، أو  .ب 
حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي أخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات المالیة مع منشأة   .ج 

 أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إیجابیة للمنشأة، أو
  .د من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأةعق  .د 
 إلیھـا ً ً بالقیمة العادلة مضافـا في حالة الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة ، یتـم قیاس الموجـودات المالیة مبدئیا

 .تـالك الموجود الماليتكالیف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى ام، العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة على أساس كل مما یلي، بعد اإلعتراف المبدئي: 

  نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالیة؛ و  .أ 
  .خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالي  .ب 
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 یتم قیاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذ تحقق الشرطان التالیان:  
دفق  .أ  الموجودات من أجل تحصیل الت اظ ب ات تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي یكون الھدف منھ اإلحتف

  .عاقدیةتالنقدیة ال
لي   .ب  غ األص ات للمبل رد دفع ون مج ة تك دفقات نقدی ددة ت واریخ مح ي ت الي ف ود الم ة للموج روط التعاقدی ن الش تج ع ین

 .والفائدة على المبلغ األصلي القائم
 بالقیمة العادلة ً   .یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة األخرى الحقا
  من عالقة تحوط من یتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من ً الموجود المالي المقاس بالقیمة العادلة والذي ال یكون جزءا

ضمن الربح أو الخسارة ما لم یعتبر الموجود المالي إستثمار في أداة حق ملكیة واختارت المنشأة عرض أرباح وخسائر 
  .اإلستثمار ضمن الدخل الشامل االخر

  
  النقد والنقد المعادل

  

 في الصندوق والحسابات الجاریة والودائع تحت الطلب لدى البنوك تشمل النقدیة النقد. 
 والتي ال تكون ، النقد المعادل ھـو إستثمارات قصیرة األجـل عالیة السیولة الجاھـزة للتحویل إلى مبالغ معلومة من النقد

  .معرضة لمخاطر ھامة من تغیر القیمة
 

  القروض الممنوحة
  

 تكالیف األصول والمعدات والتجھیزات والتدریب والمساعدات الفنیة و أقساط الطالب الجامعیة یتم تقدیم المنح لتمویل
 .الخاصة بریع المشاریع المؤھلة بموجب معاییر التأھیل التي یقررھا مجلس اإلدارة

 یة على أسس یتم منح القروض بشروط میسرة لألفراد من الفئات المستھدفة لتمویل المشاریع اإلنتاجیة المجدیة والمبن
 .تجاریة سلیمة والمولدة لفرص عمل جدیدة حیث تقدم ھذه القروض بطریقة المرابحة اإلسالمیة

 یتم منح القروض بدون فوائد لتمویل النفقات المتكررة للمشاریع المؤھلة التي تتوالھا الجمعیات الخیریة. 
 ال یجوز ألي موظف في الصندوق أن یكون طرف في أیة عملیة إقراض. 
 توزیع أرباح القروض الممنوحة على عمر القرض الكامل یتم. 
 یتم أخذ مخصص للقروض المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤشر على عدم قابلیتھا للتحصیل. 
  یستخدم الصندوق سیاسة البنك المركزي في احتساب مخصص القروض المشكوك في تحصیلھا وذلك على النحو

 :التالي
 

 إستحقاق األقساط باألیام
 

 النسبة
٥٩-٠ - 

١٥  ٨٩- ٦٠% 
٢٥ ١١٩- ٩٠% 

٥٠ ١٧٩-١٢٠% 
٧٥ ٢٦٩-١٨٠% 
  %١٠٠   وأكثر ٢٧٠

  

  تعتبر أمـوال الصندوق مــن األمـوال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصیل األمـوال األمیریة المعمول بھ وبالتالي ال
 .االداري ولجنة تحصیل األموال األمیریةیمكن شطبھا، ویمارس مجلس االدارة لھذا الغرض صالحیات الحاكم 

   ٥,٥لقروض التطویر و% ٧,٥لقروض األفـراد الجدیدة والقروض الجمــاعیة و) ثابتة% (٦.٥تبلغ نسبة المرابحـة %
، تغییر نسبة الفائدة لجمیع البرامج التمویلیة التي یقدمھا الصندوق لتصبح ٢٠١١أیلول  ١٥، وتم بتاریخ لقرض الطالـب

 ).تةثاب% (٥
  

  تدني قیمة الموجودات المالیة
  

 خارج إطار الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالبحث عن ، یتم تقییم الموجودات المالیة
 .مؤشرات انخفاض القیمة في كل تاریخ نھایة سنة

 التدني الفرق ما بین القیمة التي یظھر بھا الموجود  تمثل قیمة، بالنسبة للموجودات المالیة التي یتم تسجیلھا بتكلفة اإلطفاء
. مخصومھ باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي، في قائمة المركز المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة

 .جودات المالیةوتخفـض القیمة التي یظھر بھا الموجود في قائمة المركز المالي بقیمة خسائر التدني مباشرة لجمیع المو
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 المطلوبات المالیة  
  

 المطلوب المالي ھو أي مطلوب یكون عبارة عن:  
  

إلتزام تعاقدي لتسلیم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات المالیة مع   -أ 
 شأة، أومنشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للمن

  .عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة  - ب 
  

  إلیھا تكالیف المعامالت التي تحمل مباشرة على إمتالك أو ً ً بالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة مضافـا یتم اإلعتراف مبدئیا
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و التي تقاس باستثناء المطلوبات المالیة المصنفة ، إصدار ھذه المطلوبات

ً بالقیمة العادلة  .مبدئیا
  بقیاس جمیع المطلوبات المالیة حسب التكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة المنشأةبعد اإلعتراف المبدئي، تقوم ،

الربـح أو الخسارة والتي تقاس بالقیمة العادلة وبعض المطلوبات مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  باستثناء
 .المالیة األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة المطلوبات

  یتم اإلعتراف بالمطلوبات المالیة ضمن ھذه الفئة بالقیمة العادلة، ویتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن
 .الربح أو الخسارة القیمة العادلة ضمن التغیرات في

 
  الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات

 

الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات ھي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمھا أو التزود بھا سـواء تم 
ً بشأنھا مع المورد أم ال  .تقدیم فواتیر أو تم اإلتفاق رسمیا

  

 الممتلكات والمعدات  
  

  إلیھ أي تكالیف أخرى تم تحمیلھا على نقـل ً ً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا یتم اإلعتراف مبدئیا
 . الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقیق الشروط الالزمة لھا لتعمل بالطریقة التي ترغبھا اإلدارة

 منھـا اإلسـتھـالك  یتـم تسجیل الممتلكـات، بعد اإلعـتراف المبـدئي ً والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـا
  .المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة

 ویتم احتساب اإلستھالك على أساس القسط الثابت والذي یتوقع إستھالك . یتم اإلعتراف باإلستھالك في كل فترة كمصروف
  :عة لھذه الموجودات خالل العمر اإلنتاجي لھا باستخدام النسب السنویة التالیةالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتوق

  

 الفئة
 

 نسبة اإلستھالك
 %٥1 أجھزة تدفئة وتبرید

 %١٥  أجھزة وآالت
 %٢٠ أجھزة وبرامج حاسوب

 %١٥ دیكور وتركیبات
 %١٥ أثاث

  %١٥   سیارات
  

  نھایة كل سنة، وأي تغیر في التقدیرات یتم تأثیره في الفترات الالحقةتتـم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في. 
  یتم إجراء اختبار لتدني القیمة التي تظھر بھا الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي عند ظھور أي أحداث أو تغیرات

یتم احتساب خسائر تدني ، القیمة في حال ظھور أي مؤشر لتدني. في الظروف تظھر أن ھذه القیمة غیر قابلة لالسترداد
ً لسیاسة تدني قیمة الموجودات  .تبعا

  عند أي استبعاد الحق للممتلكات أو المعدات فإنھ یتم اإلعتراف بقیمة المكاسب أو الخسارة الناتجة، التي تمثل الفرق ما بین
 .ة المركز المالي، ضمن الربح أو الخسارةصافي عوائد االستبعاد والقیمة التي تظھر بھا ھذه الممتلكات أو المعدات في قائم

  

 تدني قیمة الموجودات 
  

 لتحدید ، تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة التي تظھر بھا الموجودات في قائمة المركز المالي، في تاریخ كل قائمة مركز مالي
 .فیمـا إذا كان ھناك أي مؤشرات تدل على تدني قیمة ھذه الموجودات

  وھي القیمة ، یتـم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للمـوجـودات لتحدید مدى خسارة التدني، مـؤشرات تدنيفي حالة ظھور أي
وتمثل القیمة القابلة . التي تتجـاوز بھـا القیمة التي یظھر بھـا المـوجـود في قائمة المركز المالي قیمتھ القابلة لالسترداد

القیمة العادلة . منھا تكالیف البیـع أوقیمة المنفعة في المـوجـود أیھما أكبر لالسترداد قیمة المـوجـود العادلة مطروحاً 
للموجود ھي القیمة التي من الممكن تبادل المـوجـود عندھـا ما بین أطـراف على علم وراغبة بالتفاوض على أسـاس 

 .لیة المتوقع تولدھا من الموجودوقیمة المنفعة في المـوجـود ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقب. تجاري
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 یتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر . 
 یتـم زیادة القیمة التي یظھر بھـا المـوجـود في قائمة المركز المالي بالقیمة ، عند عكس خسـارة تدني القیمة في فترة الحقة

لة التقدیریة للقیمـة القابلة لالسـترداد بحیث ال تز ّ ید قیمـة الزیادة نتیجـة عكـس خسـارة التدني عن قیمـة التكلفـة المعد
ویتم اإلعتراف بعكس خسارة التدني مباشرة من . التاریخیـة المستھلكة في حالة عدم اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة

 .ضمن الربح
  

 مكافأة نھایة الخدمة 
  

  ً  .ألحكام نظام البنك المركزي األردني المعمول بھ في الصندوقیتم احتساب مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقـا
  إنشاء نظام خاص لمكافأة نھـایة الخدمة بسجالت وحسابات منفصلة عن حسابات الصندوق، بحیث یتم  ٢٠٠٦تم خـالل عام

ً إلى حساب خاص بالنظام الجدید لمكا  .فأة نھایة الخدمةتحویل األموال المستحقة عن مكافـأة نھایة الخدمة المحتسب سابقا
  

  المساھمات والمنح 
  

یتم قید المساھمات والمنح ضمن حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة في قائمة المركز المالي، وتكون تلك المنح والتبرعات بھدف 
لتي ا ٦مادة رقم  ١٩٩٢لسنة  ٣٣اإلقراض وتدریب وتأھیل الفئات المستھدفة بموجب قانون صندوق التنمیة والتشغیل رقم 

  :تشیر إلى أن موارد الصندوق تتكون مما یلي
  

 .مساھمة الخزینة والمؤسسات الرسمیة العامة  -أ 
المساعدات والھبات والوصایا المحلیة والعربیة والدولیة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدر أي منھا غیر   - ب 

 .أردني
 .ربع أموال الصندوق المنقولة وغیر المنقولة  -ج 
  .أخرى یوافق علیھا مجلس الوزراء بتنسیب من المجلسأي موارد   -د 

  

 اإلعتراف باإلیرادات 
  

 تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض.  
 

  إیرادات الفوائد
  

  .المستخدمیستحق إیراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال 
  

  تقدیم الخدمات
  

 یتم اإلعتراف باإلیراد الناتج من عقد تقدیم الخدمة بالرجوع إلى نسبة إنجاز العملیة في تاریخ قائمة المركز المالي. 
 من الممكن قیاس نتیجة العملیة بطریقة موثوقة عند استیفاء الشروط التالیة: 

 إمكانیة قیاس مبلغ اإلیراد بصورة موثوقة. 
  تدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالعملیة إلى المنشأةإحتمالیة. 
 إمكانیة قیاس مرحلة إنجاز العملیة بشكل یمكن الوثوق بھ بتاریخ قائمة المركز المالي. 
 إمكانیة قیاس التكالیف التي تكبدت أو سیتم تكبدھا في العملیة بصورة موثوقة. 

 

 فانھ یتـم اإلعتراف باإلیرادات الناتجة من تقدیـم الخدمات فقط بالحد الذي ، عندمـا ال تستوفى المعاییر أو الشـروط السابقة
 .یمكن من إسترداد المصاریف المعترف بھا

  

 العمالت األجنبیة 
  

  العملة الوظیفیة(إن عملة عرض القوائم المالیة ھي الدینار األردني.( 
 بحسب ) العمالت األجنبیة(ت أخـرى غیر العملة الوظیفیة تحـول التعامـالت التي تتـم بعمال، عند إعـداد القـوائـم المالیة

وفي تاریخ كل قائمة مركز مالي یتم تحویل البنود النقدیة المسجلة . أسـعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث التعامالت
لنقدیة المقاسة أما البنود غیر ا). سعر اإلغالق(بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفیة حسب أسعار الصرف بتاریخ القائمة 

یتم . حسب التكلفة التاریخیة بعمـالت أجنبیة فیتـم تحویلھــا باستخدام أسعار الصرف السائده في تاریخ حدوث التعامالت
تحویل البنـود غیر النقدیة المقاسـة بالقیمة العادلة بعمـالت أجنبیة باستخـدام أسـعار الصرف السائدة في التاریخ الذي تم فیھ 

 .مة العادلةتحدید القی
  یتم اإلعتراف بفروقات أسـعار الصرف الناتجة من تسویة البنود النقدیة أو تحویل بنود نقدیة كانت قد استخدمت أسعار

صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند اإلعتراف المبدئي بھا خالل الفترة أو في قوائم مالیة سابقة من ضمن الربح أو 
  .اللھاالخسارة في الفترة التي ظھرت خ
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  التقدیرات المحاسبیة
  

ویتـم اإلعتراف بتعـدیالت التقـدیرات المحاسبیة . تراجع التقدیرات المحاسبیة واالفتراضات االساسیة المتعلقة بھـا بشكل مستمر
  .في الفترة التي تتم خاللھا مراجعة التقدیرات، وال یتم عكس التقدیرات المحاسبیة بأثر رجعي

  
  نقد ونقد معادل .٣

  

٢٠١١٢٠١٠

ي ار أردن يدین ار أردن دین

وك دى البن ب ل ت الطل ع تح 1,753,8601,550,228ودائ

وك دى البن ة ل ابات جاری 75,515114,027حس

وع 1,829,3751,664,255المجم
  

  
  فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة .٤

  

٢٠١١٢٠١٠

ني نار أرد نيدی نار أرد دی

فراد 9,504,4866,688,122قروض األ

جدولتھا عاد  421,231465,967قروض م

سیطة سات و یة ومؤس 195,167180,249قروض جماع

سویة حت الت 166,701134,612قروض ت

یة یات الخیر 58,49958,499قروض الجمع

موظفین سكان ال  (20,571)16,676قروض إ

قة سدیدات معل  (63,321) (54,358)ت

ستحقة  قروض م ـاط  ئد وأقس صص فوا مخ

صیلھا (* ) في تح ـوك   (3,958,963) (6,251,050)مشك

صافي 4,057,3523,484,594ال
  

  
  :إن الحركة على مخصص فوائد وأقساط قروض مستحقة مشكوك في تحصیلھا خالل السنة كانت على النحو التالي  (*)

  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

3,958,9633,521,708الرصید في بدایة السنة 

2,292,087437,255المكون خالل السنة

6,251,0503,958,963الرصید في نھایة السنة
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  عوائد مرابحة مؤجلة .٥
  

یمثل رصید عوائد المرابحة مجموع أرباح التمویل الخاصة بالقروض الممنوحة على أساس طریقة المرابحة اإلسالمیة والتي تحققت 
ھا على المقترضین حال توقیعھم التفاقیات القروض، وتستحق الدفع بتواریخ استحقاق أقساط تلك القروض خالل الفترة الالحقة ویقابل

  ".أرباح تمویل مؤجلة الدفع"تحت بند  فس المبلغ في جانب المطلوباتن
  

  قروض ممنوحة .٦
  

٢٠١١٢٠١٠

ني نار أرد نيدی نار أرد دی

فراد 43,601,09640,043,875قروض األ

جدولتھا عاد  فراد م 454,308593,241قروض أ

سویة حت الت فراد ت 372,067338,679قروض األ

فراد قروض األ موع  44,427,47140,975,795مج

سیطة 2,731,3331,036,918قروض مؤسسات و

موظفین سكان ال 2,600,0462,296,591قروض إ

یة (*) شاریع التنم 101,793103,124قروض م

یة یات الخیر                       -30,000قروض الجمع

یة 10,60528,787قروض جماع

لى:  سم إ موع ویق 49,901,24844,441,215المج

جاري جزء ال 13,002,66412,950,274ال

جل یل األ 36,898,58431,490,941الجزء طو
  

  
  :مع مشروع التنمیة االجتماعیة وذلك على النحو التاليیمثل ھذا البند قیمة القروض الممنوحة بموجب اتفاقیات موقعة   (*)

  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

101,793101,793اإلتحاد العام للجمعیات الخیریة

SDP 1,331                      -صندوق إقراض المرأة/ مشروع

101,793103,124المجموع
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  أرصدة مدینة أخرى .٧
  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

68,25039,695ذمم مقترضین -  تأمین حیاة

17,91313,627ذمم مقترضین -  أتعاب قضایا

               5,8905,890تأمینات على حساب بیع بالمزاد العلني

5,6785,511أخرى

4,0004,000تمویل ندوات مستحقة

               2,2502,438ذمم موظفین

4127,023مصاریف مدفوعة مقدما

300300تأمینات مستردة

23,857                      -أمانات رواتب كفالء

104,693102,341المجموع
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  ممتلكات ومعدات .٨
  

أجھزة أجھزة
المجموع سیارات أثاث دیكور وتركیبات وبرامج حاسوب أجھزة وآالت تدفئة وتبرید
دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني

1,130,332 286,836 112,518 105,485 478,262 112,808 34,423 كما في ١ كانون الثاني ٢٠١١

77,353 -                  2,921 1,512 64,017 8,353 550 إضافات

1,207,685 286,836 115,439 106,997 542,279 121,161 34,973 كما في ٣١ كانون األول ٢٠١١

770,300 230,202 89,196 63,296 292,925 70,232 24,449 كما في ١ كانون الثاني ٢٠١١

69,492 13,258 5,954 7,073 34,570 6,163 2,474 استھالكات

839,792 243,460 95,150 70,369 327,495 76,395 26,923 كما في ٣١ كانون األول ٢٠١١

367,893 43,376 20,289 36,628 214,784 44,766 8,050 كما في ٣١ كانون األول ٢٠١١

360,032 56,634 23,322 42,189 185,337 42,576 9,974 كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٠

ـة ــ التكلفـ

اإلستھالك المتراكم

صافي القیمة الدفتریة
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  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى .٩

  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

172,618137,786أمانات ( * ) 

76,93515,262مصاریف مستحقة

50,118107,616ذمم دائنة

299,671260,664المجموع
  

  
  :یتألف بند أمانات مما یلي  (*)

  

  

٢٠١١٢٠١٠

ني نيدینار أرد دینار أرد

مل 151,328127,963أمانات قروض مسددة بالكا

قروض 13,2932,823أمانات محامي تحصیالت ال

فة 4,3603,360أمانات مختل

لة بالخطأ 3,6373,640أمانات رواتب محو

172,618137,786المجموع
  

  قروض .١٠
  

٢٠١٠

المجموعالمجموعالجزء طویل األجلالجزء الجاري

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

418,7391,063,3531,482,0921,334,165المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي -  متقاعدین ( * ) 

300,000200,000500,000600,000صندوق التشغیل والتدریب والتعلیم المھني والتقني ( ** ) 

6,697,6806,697,6804,538,277                    -البنك االسالمي للتنمیة -  جدة ( *** ) 

718,7397,961,0338,679,7726,472,442المجموع

٢٠١١

  
 

القرض في إعادة إقراضھ للمتقاعدین الذین یتقاضون رواتبھم من المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي، وقد منح یستخدم ھذا   (*)
  .ھذا القرض بضمان التعھدات واإلقرارات المقدمة من المقترضین أو الكفالء وذلك حسـب سیاسة الصندوق في اإلقراض

طاب یقدمھ مجلس إدارة صندوق التنمیة والتشغیل، وذلك یتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنویة وبضمان خ  (**)
  .بھدف استخدامھ في عملیات التشغیل
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دینار  ٧.٠٨٠.٠٠٠جدة من أصل القرض والبالـغ  -یمثل ھـذا الرصید صافي القرض الممنوح من البنك االسالمي للتنمیة   (***)
لمشروع، على أن یتم السداد بموجب ثالثون دفعة أردني وذلك الستخدام القرض إلعادة اقراضھ للفئات المستھدفة من ا

ً بأن القرض ). ٢٠٠٩أیار  ٥الموافق (سنوات من تاریخ االتفاقیة  ١٠نصف سنویة متتالیة یستحق أولھا بعد مرور  علما
  .الممنوح للصندوق یمثل قرض حسن

  
  ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة .١١

  

٢٠ ١١٢٠ ١٠

ي ار أردن يدین ار أردن دین

نة ة الس ید بدای 2رص 9 6 ,5 0 18 7 0 ,9 9 1

نة الل الس افات خ 2اإلض 8 2 ,4 7 82 9 5 ,5 1 0

افي 5الص 7 8 ,9 7 91 ,1 6 6 ,5 0 1

ة اب الذم ى حس آة ال اب المكاف ن حس حبھ م اتم س اف:  م 1یض ,0 0 0 ,0 0 01 0 ,0 0 0

ة ة الخدم أة نھای ام مكاف ى نظ ول إل رح:  المح 1)یط ,2 9 6 ,5 0 0 )  (8 8 0 ,0 0 0 )  

نة ة الس ید نھای 2رص 8 2 ,4 7 92 9 6 ,5 0 1  
  

  دخل منحة مؤجلة .١٢
  

  .لمشروع دعم التمویل الدقیقك اإلسالمي كمساعدة فنیة یمثل ھذا البند قیمة المبالغ المخصصة من قبل البن
  

  رة الشؤون الفلسطینیةجاري دائ .١٣
  

  بموجب االتفاق الموقع بین صندوق التنمیة والتشغیل ودائرة الشؤون الفلسطینیة یقوم الصندوق بإنشاء نافذة إقراضیة إلدارة
األموال المخصصة من الدائرة لغایات عملیات اإلقراض لسكان المخیمات، وذلك بما یتوافق مع شروط ومعاییر اإلقراض 

 .الصندوقالمعتمدة لدى 
  وذلك لتغطیة كلفة موظفي الدائرة % ٢یتم احتساب عائد على رصید المبالغ المحولة من الدائرة للصندوق بما نسبتھ ،ً سنویا

  .العاملین على تنفیذ البرنامج بالتعاون مع موظفي الصندوق
  

  مساھمات ومنح .١٤
  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

14,125,00014,125,000مساھمة الخزینة

12,000,0008,000,000منح وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

7,000,0007,000,000منحة فرق فوائد قروض بنك اإلعمار األلماني -  سنة ١٩٩١

2,015,5272,015,527دعم المجموعة االقتصادیة األوروبیة -  سنة ١٩٩٢

35,140,52731,140,527المجموع
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  مصاریف إداریة .١٥
٢٠١١٢٠١٠
ني نيدینار أرد دینار أرد

جور 928,326908,252رواتب وأ
مة یة الخد فأة نھا 282,478295,510مساھمة في مكا

فآت  213,874201,465مكا
تدریب سات و 137,72194,213إستشارات ودرا

ماعي 123,799123,154ضمان إجت
113,376100,176تأمین

خار صندوق االد 80,12178,760مساھمة في 
65,45058,534استھالكات

جارات 40,00040,000إی
حر مل ال بدهللا للع 31,85330,255جائزة الملك ع

قود 30,26528,875صیانة وع
سیة ومطبوعات 27,51720,727قرطا

یاه 23,46123,415كھرباء وم
22,02619,319سیارات
19,66011,438عالجات

موظفین غیر ال 14,3538,463مكافآت ل
جازات 12,4534,063إ

نوب فرع الج 11,91410,932مصاریف 
شمال فرع ال 11,47212,597مصاریف 

10,9838,795نظافة
10,7679,930اتصاالت

ضافي 8,8397,083بدل عمل إ
یة                7,3085,856عموالت إدار

6,9606,960أتعاب مھنیة
5,3532,285تدفئة

قالت 4,42617,224سفر وتن
یة 8,117               4,042استھالك المنحة العین

2,8492,483ضیافة
1,6131,544متفرقة
1,3962,763بنكیة

صندوق 919821عالوة أمین ال
عالن 721,873دعایة وإ

مات مستھلكة 321,210مواد وخا
مة                       -                      -رسم الخد

لس اإلدارة ضاء مج قالت أع                1,400                      -بدل تن
2,255,6782,148,492المجموع
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  حسابات خارج القوائم المالیة .١٦
  

٢٠١١٢٠١٠

دینار أردنيدینار أردني

یة 250,861,854239,324,024شیكات تأمین مكتب

10,805,73710,787,528شیكات مرتجعة

1,865,1191,825,332شیكات برسم التحصیل

یة   8,8028,802أصحاب كفاالت بنك
  

  القضایا .١٧
  

دینار أردني مرفوعة من الصندوق على الغیر سواءً  ٨.٨٩٨.٩٨٤قضیة بقیمة  ٣.٢٤٠كما جاء في كتاب محامي الصندوق، ھنالك 
دینار أردني مرفوعة من الغیر  ١٣.٤١٥وھنالك قضیتان بقیمة ، بموجبھـا أحكام أو ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصةصدر 

  .على الصندوق
  

  إدارة المخاطر .١٨
  
  مخاطرة رأس المال  - أ 

  

كما یتم ، فیھیتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ویتم األخذ بعین االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة 
 .التحكم برأس المال لضمان استمراریة األعمال وزیادة العوائد من خالل تحقیق التوازن األمثل بین حقوق الملكیة والدیون

  
 مخاطرة سعر الصرف  -ب 

  

  ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیر في سعر الصرف
 .األجنبي

  من المخاطر نتیجة لتقلبات ً تنشأ مخاطرة سعر الصرف نتیجة لتنفیذ معامالت تجاریة بالعمالت األجنبیة مما یفرض نوعا
 .أسعار صرف ھذه العمالت خالل السنة

 ابت إن معظم التعامالت بالعمالت األجنبیة تتمثل في المعامالت بالدوالر األمریكي حیث أن سعر صرف الدینار األردني ث
 .بالنسبة للدوالر األمریكي

  
  مخاطرة سعر الفائدة  -ج 

  

  ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سعر الفائدة في
 .السوق

  الناتجة عن عملیات اإلقتراض واإلیداع تنشأ مخاطـرة سعر الفائدة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات بأسعار الفائدة السوقیة
 . في البنوك

  تتم إدارة المخاطر عـن طریق المحافظـة علـى الجمـع مـا بین أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل السنـة المالیـة
 .بطریقة مالئمة

 الفوائد التي تتقاضاھا المنشأة على ودائعھا  یوضح الجدول التالي حساسیة الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة للتغیر في أسعار
  :لدى البنوك وعلى أسعار الفوائد التي تدفعھا المنشأة على اقتراضھا من البنوك

  

    التغیر في الفائدة    ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
  األثر على
    الربح 

  األثر على
  حقوق الملكیھ

  دینار أردني    دینار أردني    %    
  ٨.٧٩٠    ٨.٧٩٠   0,5    الودائع لدى البنوك

  )٩.٩١٠(   )٩.٩١٠(   0,5    قروض
 )١.١٢٠(   )١.١٢٠(       الصافي
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  مخاطرة السعر األخرى   -د 
  

  ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار السوق
سواء تسبب في ھذه التغیرات عوامل خاصة ) الفائدة أو مخاطرة سعر الصرفباستثناء تلك الناتجة عن مخاطرة سعر (

 .باألداة المالیة الفردیة أو الجھة التي أصدرتھا، أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوق
 لكیةتنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالیة نتیجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الم. 
 إن الصندوق غیر خاضع لمخاطرة السعر األخرى.  

  
 مخاطر االئتمان  -ه 

  

 ھي المخاطرة الناتجة عن الخسارة المالیة من عدم قدرة طرف أداة المالیة من القیام بتنفیذ إلتزاماتھ. 
 یتم مراقبة معدالت االئتمان بانتظام للجھات المدینة وحجم المعامالت مع ھذه الجھات خالل السنة. 
  تقییم االئتمان بصورة مستمرة من ناحیة األوضاع و الظروف االقتصادیة للجھة المدینةیتم . 
 بدون ، تمثل القیم التي تظھر بھا الموجودات المالیة في القوائـم المالیة الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر االئتمان

  .األخذ بعین االعتبار قیمة أي ضمانات تم الحصول علیھا
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 مخاطر السیولة  - و 

  

 ھي مخاطرة عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالیة التي تمت تسویتھا من خالل تسلیم نقد أو موجود مالي آخر. 
 تتم إدارة مخاطرة السیولة عن طریق الرقابة على التدفقات النقدیة ومقارنتھا مع تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. 
  ٢٠١١كانون األول  ٣١یوضح الجدول التالي تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في:  

  

من ١ -  ٥ سنةمن ٣ -  ١٢ شھرمن ١ -  ٣ شھرأقل من شھر
أكثر من
٥ سنوات

ال یوجد
المجموعتاریخ محدد

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيموجودات متداولة

         1,829,375                      -                      -                       -                       -                     -1,829,375نقد ونقد معادل

         4,036,726        3,227,318                      -                       -                       -                     -809,408فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة

         1,763,6291,821,250                      -                       -                       -                     -57,621فوائد فترة سماح القروض مستحقة

         4,813,442                      -                      -                       -408,183818,5663,586,693عوائد مرابحة مؤجلة -  الجزء الجاري

        13,002,664                      -                      -                       -1,041,3842,086,8109,874,470قروض ممنوحة -  الجزء الجاري

            104,693104,693                      -                       -                     -                     -                     -أرصدة مدینة أخرى

        25,608,150        5,095,640                      -                       -        13,461,163       2,905,376       4,145,971مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة

        12,399,383                      -11,155,8091,243,574                       -                     -                     -عوائد مرابحة مؤجلة

        36,898,584                      -33,492,9753,405,609                       -                     -                     -قروض ممنوحة

            2367,893                      -8,56217,12477,058265,147ممتلكات ومعدات

        49,665,860                     2        4,649,183        44,913,931              77,058            17,124             8,562مجموع الموجودات غیر المتداولة

        75,274,010        5,095,642        4,649,183        44,913,931        13,538,221       2,922,500       4,154,533مجموع الموجودات

الموجودات
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من ١ -  ٥ سنةمن ٣ -  ١٢ شھرمن ١ -  ٣ شھرأقل من شھر
أكثر من
٥ سنوات

ال یوجد
المجموعتاریخ محدد

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداولة

            299,671           299,671                      -                       -                       -                     -                     -ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

         4,813,442                      -                      -                       -408,183818,5663,586,693أرباح تمویل مؤجلة الدفع -  الجزء الجاري

            718,739                      -                      -                       -514,054            134,89569,790قروض دائنة -  الجزء الجاري

            282,479           282,479                      -                       -                       -                     -                     -ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

              62,038             62,038                      -                       -                       -                     -                     -دخل منحة مؤجلة

         6,176,369           644,188                      -                       -         4,100,747          888,356          543,078مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة

            385,363385,363                      -                       -                       -                     -                     -جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

        12,399,383                      -        1,243,574        11,155,809                       -                     -                     -أرباح تمویل مؤجلة -  الجزء طویل األجل

         7,961,033                      -1,263,3536,697,680                       -                     -                     -قروض -  الجزء طویل األجل

        20,745,779           385,363        7,941,254        12,419,162                       -                     -                     -مجموع المطلوبات غیر المتداولة

        26,922,148        1,029,551        7,941,254        12,419,162         4,100,747          888,356          543,078مجموع المطلوبات

        48,351,862        4,066,091( ٣،٢٩٢،٠٧١)           32,494,769         9,437,474       2,034,144       3,611,455صافي الفائض النقدي

المطلوبات

  



 
  القروض الممنوحة والقائمة .١٩

  

  ).٢٠١٠لسنة  ٢٥.٤٥٩( ٢٠١١لسنة  ٥٧٣,٢٨ بلغ عدد القروض الممنوحة والقائمة بتاریخ قائمة المركز المالي
 

 تطبیق معاییر جدیدة ومعدلة .٢٠
  

ة ة ، خالل السنة الحالی اییر المحاسبة الدولی ة  والمتضمنة مع اریر المالی داد التق ة إلع دة والمعدل ة الجدی اییر الدولی ق المع م تطبی ت
نویة اریر الس ى التق ة عل ات والمطبق ة بالعملی یراتھا المتعلق ق . وتفس تج عن تطبی ة ون دة والمعدل یرات الجدی اییر والتفس ذه المع ھ

  :تغییرات على السیاسات المحاسبیة ضمن المجاالت التالیة
  
  ة اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ال) "٣(المعی دماج األعم ر ". إن وق غی ق بحق ا یتعل اس فیم ار القی دیالت أن خی توضح التع

ا حصص  ل مالكیھ ّ و ة وتخ وق ملكی ي تشكل حق ر المسیطرین الت وق غی ق بحق ا یتعل ط فیم المسیطرین بتاریخ التملك متاح فق
ة . التصفیةمتوازنة في صافي موجودات المنشأة في حالة  ر المسیطرین بالقیم وق غی یتم قیاس جمیع األنواع األخرى من حق

ر حول . العادلة في تاریخ التملك، مالم تتطلب معاییر أخرى أساس قیاس آخر دیالت ارشاد أكث دم التع ك، تق ى ذل باالضافة ال
وظفي المنشأة الت ل م ة من قب ى أساس السھم المملوك دفع عل آت ال اطریقة المحاسبة لمكاف م تملكھ بشكل خاص، تحدد . ي ت

دولي  ار ال ً للمعی ا تبدل وفق م تس ي ل ھ والت م تملك ذي ت ھم للطرف ال ى أساس الس دفع عل امالت ال اس مع دیالت بوجوب قی التع
 ). القیاس على أساس السوق(بتاریخ التملك ) الدفع على أساس السھم) (٢(لـإلعداد التقاریر المالیة 

 أو بعدھا ٢٠١٠تموز  ١ي تنطبق على الفترة التي تبدأ ف. 
  

  فافیة ". تحویل موجودات مالیة -اإلفصاحات : األدوات المالیة ) "٧(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة دیالت ش دم التع تق
ین من التعرض  توى مع ة بمس ة الناقل تفظ الجھ ث تح الي بحی ل موجود م د تحوی ات للمخاطرة عن ر حول تعرض العملی أكب

ى الموجودالمستمر للمخا تظم . طرة عل ة بشكل من ل الموجودات المالی تم تحوی دما الی ً إفصاحات عن دیالت أیضا ب التع تتطل
  .خالل الفترة

  أو بعدھا ٢٠١١تموز  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 
  

  ة ة) "٩(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی دة ". األدوات المالی ات جدی دیالت متطلب دم التع اس الموجودات تق لتصنیف وقی
ة والمغطاة من خالل .والمطلوبات المالیة و التخلص منھا ع الموجودات المالی اس جمی ً قی ا تم الحق أن ی ار ب ذا المعی ب ھ یتطل

  .بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة) ٣٩(نطاق المعیار المحاسبي الدولي 
دفقات  یتم قیاس اإلستثمار في أدوات الدین المحتفظ، بشكل عام ھ تحصیل الت ون الھدف من بھا ضمن نموذج أعمال والذي یك

ائم،  غ األصلي الق ى المبل دة عل غ األصلي والفائ النقدیة التعاقدیة، والتي تكون فیھا التدفقات النقدیة التعاقدیة مجرد دفعات للمبل
ة رات المحاسبیة الالحق ة الفت ي نھای أة ف ة المطف ي . بالتكلف ع اإلستثمارات ف ا جمی ي أم دین األخرى واإلستثمارات ف أدوات ال

  . أدوات حقوق الملكیة فیتم قیاسھا بقیمتھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة
ربح (توضح التعدیالت طریقة المحاسبة عن التغیرات في القیمة العادلة للمطلوب المالي  ة من خالل ال ة العادل المحددة بالقیم

وبوالمنسوب لل) أو الخسارة ي . تغیرات في مخاطرة االئتمان لھذا المطل ر ف غ التغی راف بمبل تم اإلعت ً، ی دا ر تحدی وبشكل أكث
ان  القیمة العادلة للمطلوب المالي، المحدد بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والمنسوب للتغیرات في مخاطرة االئتم

الي لھذا المطلوب كدخل شامل آخر، مالم یحدث أو یضخم اإلع وب الم ذا المطل ان لھ ي مخاطر اإلئتم رات ف أثر التغی راف ب ت
ة المنسوب . في الدخل الشامل األخر خطأ في المقابلة في الربح أو الخسارة ة العادل ً إعادة تصنیف التغیر في القیم ال یتم الحقا

  .إلى مخاطرة ائتمان المطلوب المالي إلى الربح أو الخسارة
 دأ ي تب ي  تنطبق على الفترة الت اني  ١ف انون الث ر ٢٠١٥ك التطبیق المبك دھا ویسمح ب ى ، أو بع ا عل م تطبیقھ ث ت حی

 .القوائم المالیة للفترة الحالیة
  

  دولي ة) "١(معیار المحاسبة ال وائم المالی ل ". عرض الق ار أن تفصح عن تحلی أن المنشأة یمكن أن تخت دیالت ب توضح التع
 .رات في حقوق الملكیة أو في ایضاحات القوائم المالیةللدخل الشامل اآلخر لكل بند في قائمة التغی

  أو بعدھا ٢٠١١كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 
 

  دولي بة ال ار المحاس ة) "٢٤(معی راف ذات العالق ن األط اح ع ین ". اإلفص امالت ب ن التع احات ع دیالت اإلفص ف التع تخف
  .العالقةالوحدات الحكومیة وتوضح تعریف األطراف ذات 

  أو بعدھا ٢٠١١كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 
  

  وق ". تصنیف الحقوق واإلصدارات –األدوات المالیة ) "٣٢(معیار المحاسبة الدولي تقدم التعدیالت تصنیف إصدارات الحق
دی. المسماة بعملة أجنبیة على أنھا إما أدوات ملكیة أو مطلوبات مالیة ذه التع ارات ضمن ھ وق أو الخی تم تصنیف الحق الت، ی

ت من  غ ثاب أو أوامر شراء األسھم المصدرة من قبل المنشأة لحاملیھا إلمتالك عدد ثابت من أدوات حقوق ملكیة المنشأة بمبل
الكین، أي عملة ع الم دم بشكل تناسبي لجمی د ق  كأدوات حقوق ملكیة في القوائم المالیة للمنشأة بشرط أن یكون عرض البیع ق



 

 

 . تحت نفس التصنیف ألدوات حقوق الملكیة غیر المشتقة للمنشأة
  أو بعدھا، ویجب تطبیقھا بأثر رجعي ٢٠١٠شباط  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 

  
  ة اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی یرات المع ة تفس یر لجن ل) "١٤(تفس ن التموی ى م د األدن ً للح دما دفوع مق ات الم ". متطلب

 .لتعدیالت اآلن باالعتراف بموجود في شكل مساھمات حد أدنى من التمویل مدفوعة مقدماً تسمح ا
  أو بعدھا ٢٠١١كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 

  
  ة اریر المالی ة) "١٩(تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التق وق الملكی أدوات حق ة ب ات المالی ً وف". تسدید االلتزام ا ق

أي  راف ب تم اإلعت ا ی ا، كم ة لھ ة العادل ات بالقیم ذه الترتیب ً لھ ا ة المصدرة وفق وق الملكی اس أدوات حق تم قی لھذا التفسیر فإنھ ی
  .فرق بین القیمة الدفتریة للمطلوب المالي المسدد والقیمة العادلة لألدوات المالیة المصدرة ضمن الربح أو الخسارة

  أو بعدھا ٢٠١٠تموز  ١في تنطبق على الفترة التي تبدأ.  
  

  : صدرت المعاییر التالیة وتفسیراتھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد، في تاریخ إقرار ھذه القوائم المالیة
  
  دولي ". القوائم المالیة الموحدة) "١٠(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ار المحاسبة ال استبدل ھذا المعیار أجزاء من معی

ة الموحدة" القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة" ٢٧ وائم المالی الج الق ي تع م سحب التفسیر . الت ة " ١٢ت وائم المالی د الق  -توحی
ة "  المنشآت ذات الغرض الخاص اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال دما اصدر المعی داد ). ١٠(عن دولي إلع ار ال ضمن المعی

و السیطرةھنالك أساس ) ١٠(التقاریر المالیة  د ھ ط للتوحی د . واحد فق ار تعریف جدی ذا المعی ك، یتضمن ھ ى ذل باالضافة ال
ھ ) أ(للسیطرة والتي تتكون من ثالثة عناصر ھي  ى المستثمر ب د ) ب(وجود عامل ضغط عل ي عوائ وق ف التعرض أو حق

 .للتأثیر على مبلغ عوائد المستثمرالقدرة على استخدام عامل الضغط على المستثمر بھ ) ج(متغیرة من عالقتھ بالمستثمر بھ 
  ة اریر المالی داد التق دولي إلع ات المشتركة) "١١(المعیار ال دولي ". الترتیب ار المحاسبة ال ان معی ار مك ذا المعی ) ٣١(حل ھ

ة ". الحصص في المشاریع المشتركة" اریر المالی داد التق دولي إلع ات المشتركة) ١١(یعالج المعیار ال ة تصنیف الترتیب  كیفی
تركة یطرة مش دیھم س ر ل رفین أو أكث ود ط ال وج ي ح یر . ف حب التفس م س تركة ) "١٣(ت یطرة المش ت الس دات تح  –الوح
ي مشروع مشترك ة " المساھمات غیر النقدیة للمشاركین ف اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال د اصدار المعی ضمن ). ١١(عن

ا عملی تركة إم ات المش نیف الترتیب تم تص ار، ی ذا المعی ات ھ وق والتزام ى حق ً عل ادا تركة اعتم الح مش تركة أو مص ات مش
المنشآت تحت : ، كان ھنالك ثالثة أنواع من الترتیبات)٣١(بالمقابل، وضمن معیار المحاسبة الدولي . أطراف تلك الترتیبات

ك، یجب أن  باالضافة. السیطرة المشتركة، الموجودات تحت السیطرة المشتركة، والعملیات تحت السیطرة المشتركة ى ذل ال
ة  اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ة، ) ١١(یتم المحاسبة على المصالح المشتركة ضمن المعی وق الملكی ة حق باستخدام طریق

دولي  بة ال ار المحاس من معی تركة ض یطرة المش ت الس آت تح ى المنش بة عل تم المحاس ا ی وق ) ٣١(بینم ة حق تخدام طریق باس
 . التناسبیة الملكیة أو طریقة المحاسبة

  ة اریر المالی ي المنشآت األخرى) "١٢(المعیار الدولي إلعداد التق و إفصاحي ". اإلفصاح عن المصالح ف ار ھ ذا المعی إن ھ
ة و، الترتیبات المشتركة، وینطبق على المنشآت التي لدیھا مصالح في المنشآت التابعة م / المنشآت الزمیل ي ت أو المنشآت الت

اییر . ھیكلتھا بعدم التوحید ي المع ار ھي أوسع من اإلفصاحات الموجودة ف ذا المعی ي ھ بشكل عام، إن متطلبات اإلفصاح ف
 .الحالیة

  ومعیار المحاسبة ) ٢٠١١كما عدل في عام ( ٢٧تنطبق المعاییر الثالثة أعاله والمتداخلة مع معیار المحاسبة الدولي
دأ ) ٢٠١١كما عدل في عام ( ٢٨الدولي  ي على الفترة التي تب اني  ١ف انون الث التطبیق  ٢٠١٣ك دھا ویسمح ب أو بع

 .المبكر بشرط أن یتم تطبیق ھذه المعاییر في نفس الوقت
  

  ة) "١٣(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ة العادل اس ". قیاس القیم ي قی د لإلرشاد ف ار المصدر الوحی ذا المعی یؤسس ھ
ة  اس القیم ول قی احات ح ة واإلفص ة العادل ةالقیم ب . العادل ا یتطل ھا كم ار لقیاس س اط ة ویؤس ة العادل ار القیم ف المعی رّ یع

إن نطاق ھذا المعیار واسع وینطبق على كل من بنود األدوات المالیة وغیر المالیة عندما تتطلب أو تسمح . افصاحات حولھا
ة ة العادل اس القیم ول قی اح ح ة واإلفص ة العادل اس القیم رى بقی اییر األخ تثنا، المع ددةباس روف مح إن . ء ظ ام، ف كل ع بش

اییر األخرى ة ضمن المع ك المطلوب ار ھي أوسع من تل ذا المعی ي ھ ات اإلفصاح ف ال، اإلفصاحات . متطلب ى سبیل المث عل
دولي  ار ال ً فقط لألدوات المالیة ضمن المعی الكمیة والوصفیة المبنیة على ھرم مستویات القیمة العادلة الثالثة والمطلوبة حالیا

داد ة  إلع اریر المالی ة) " ٧(التق احات:األدوات المالی ة " اإلفص اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال الل المعی ن خ د م وف تمت س
 .لتغطي جمیع الموجودات والمطلوبات ضمن نطاق ھذا المعیار) ١٣(
  أو بعدھا ویسمح بالتطبیق المبكر ٢٠١٣كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 

   



 

 

 
 ار دولي  معی امل اآلخر) "١(المحاسبة ال دخل الش ود ال دخل ". عرض بن دیم افصاحات اضافیة لقسم ال دیالت تق ب التع تتطل

ین ي فئت ا ف م تجمیعھ ود دخل شامل آخر ت ل بن ربح أو ) أ: (الشامل اآلخر مث ى ال ً ال ا تم اعادة تصنیفھا الحق ن ی ي ل ود الت البن
ً الى الربح أو الخسارة في ظل تحقق ظروف محددةالبنود التي سیتم اعادة تصنیفھ) ب(الخسارة، و  .ا الحقا

  ان عرض بنود الدخل الشامل اآلخر سوف یتم تعدیلھا وفقاً . أو بعدھا ٢٠١٢تموز  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في
 .لذلك عند تطبیق التعدیالت في الفترات المحاسبیة المستقبلیة

 
  ي . استرداد الموجودات الخاضعة –" المؤجلةالضرائب ) " ١٢(معیار المحاسبة الدولي ام ف تقدم التعدیالت استثناء للمبدأ الع

ع من  ي سوف تتب ھذا المعیار وھي أن قیاس الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة یجب أن یعكس النتائج الضریبیة الت
ود ة للموج ة الدفتری ترداد القیم أة اس ا المنش ع بھ ي تتوق ة الت كل مح. الطریق دیالت، بش ذه التع من ھ ات "دد وض الممتلك

ً لمعیار المحاسبة الدولي " اإلستثماریة من " الممتلكات اإلستثماریة) "٤٠(التي یتم قیاسھا باستخدام نموذج القیمة العادلة وفقا
راض في ظروف تم دحض االفت م ی  المفترض أن یتم استردادھا من خالل عملیة البیع لغرض قیاس الضرائب المؤجلة، ما ل

 .معینة
  أو بعدھا ٢٠١٢كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في . 

  
  دولي بة ال ار المحاس ام ( ١٩معی ي ع ل ف ّ د ا ع وظفین) "٢٠١١كم افع الم ة ". من ي طریق ر ف ار تغیی دیالت للمعی دمت التع ق

ة ة المحاسبة إللتزامات . المحاسبة حول خطط المنافع المحددة والمنافع عند نھایة الخدم ق بطریق ة تتعل رات المھم ر التغی أكث
ة ودات الخط ددة وموج افع المح ب ا. المن ة تتطل ة العادل ددة والقیم افع المح ات المن ي التزام التغیرات ف راف ب دیالت اإلعت لتع

المسموحة بھا ضمن النسخة السابقة  (corridor approach)لموجودات الخطة عند حدوثھا، وبالتالي تلغي طریقة الممر 
دولي  بة ال ار المحاس ابقة) ١٩(لمعی ة الس الیف الخدم راف بتك ة اإلعت ع عملی رّ ب. وتس راف  تتطل تم اإلعت أن ی دیالت ب التع

د  ات التقاع راف بصافي موجودات أو التزام تم اإلعت دخل الشامل اآلخر لی ً من خالل ال ورا ة ف باألرباح والخسائر اإلكتواری
 .بقائمة المركز المالي الموحدة لتعكس القیمة االجمالیة لفائض أو عجز الخطة

  أو بعدھا، ویجب تطبیقھا بأثر رجعي مع بعض االستثناءات ٢٠١٣كانون الثاني  ١تنطبق على الفترة التي تبدأ في. 
  
  

وائم  ى الق الي ملموس عل وباعتقاد اإلدارة ال یمكن أن یكون لتبني ھذه المعاییر وتفسیراتھا في الفترات الحالیة أو المستقبلیة أثر م
  .المالیة

 
 إعادة التصنیف .٢١
 

  .٢٠١١التصنیف المستخدم في لجعلھا تتطابق مع  ٢٠١٠تم إعادة تصنیف أرصدة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق

 االلكتروني البرید االسم الوظیفي المسمى
 o.omari@def.gov.jo عمر خلیفة العمري العام عطوفة المدیر

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

 ahmad.hammori@DEF.GOV.JO احمد الحموري المستشار القانوني

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

 j.murad@def.gov.jo  مراد اجنار والتدریبالتخطیط  مدیر مدیریة

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

 n.soub@def.gov.jo  الصعوب نزار غیر المباشر اإلقراض مدیر مدیریة

 abedalkareem.alfaeyz@DEF.GOV.JO  عبدالكریم الفایز  مدیر وحدة التطویر اإلداري

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

 s.haddadeen@def.gov.jo حدادین سامر والتحصیلالمتابعة  مدیر مدیریة

 m.abuhmaidan@def.gov.jo  محمد ابو حمیدان الرقابة والتدقیق الداخلي مدیر وحدة

 ayman.barhom@DEF.GOV.JO ایمن برھوم  اإلدارة مدیر مدیریة

 firas.alabedallah@DEF.GOV.JO  فراس العبد الوسط  إقلیم مدیر مدیریة

 ahmad.bentareef@DEF.GOV.JO احمد بن طریف إقلیم الجنوب مدیر مدیریة

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

  waleed@def.gov.jo ریاض ابو ربیع الحاسوب رئیس وحدة
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  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  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 -اإلقراضیة النافذة 
 0799050071ھاتف

  مبنى مؤسسة التدریب المھني 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

  

  مبنى مؤسسة التدریب المھني -الرصیفھ  الزرقاءمحافظة  - الرصیفھ نافذة 
  ٠٧٩٩٨٩٨٦٩٩ :ھاتف

  


