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الصغیرة والمتوسطة من عم المشاریع اإلنتاجیة والریادیة والمؤسسات د

  .خالل تشجیع وترسیخ البیئة التنافسیة ومنع االحتكار
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  :الرؤیة
في تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة للفقراء  ةالریاد

ق تعن العمل ل الباحثینو كون المؤسسة األقدر على تحقی
ر  أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاھرتي البطالة والفق
وطني  توى ال ى المس تدامة عل ة المس ز التنمی وتعزی
ات  ذه الفئ ز لھ دمات بتمی دیم الخ ي تق تمرار ف واالس

 .والتفوق على تطلعاتھا
 

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

ة عن  رة والعاطل ات الفقی داد الفئ ن أع للتخفیف م
العمل ، من خالل تقدیم القروض المیسرة والدعم 
اریع  ة مش ن إقام نھم م ي واإلداري، لتمكی الفن

طة غیرة ومتوس رص  ص رھم ف م ولغی وفر لھ ت
  .ستدامةعمل م

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

 .والرفاه االجتماعي
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  : القیم الجوھریة
     
 .الوقتحترام إ 
  .المصداقیة والشفافیة 
 .التعاون والعمل بروح  الفریق 
تفیدین   ع المس ابي م ل اإلیج    التواص

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

 .المجتمع المدنيومؤسسات 
 في تقدیم  الخدمة  التمیز 
  النزاھة والبعد عن الفساد 
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  كلمة المدیر العام
 

حیث  ،من نتائج  ٢٠١٤یسرني أن أتقدم بھذا التقریر ألضع بین أیدیكم ما تم انجازه خالل عام 

 الحر والتشغیل الذاتيیمارس صندوق التنمیة والتشغیل دوره التنموي بھدف تشجیع العمل 

والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طریق توفیر التمویل الالزم   ةوتحقیق التنمیة المستدام

ة لتشغیل الشباب مشروعات صغیرة ومتوسطة لتمكین المرأة الریفیة والبرامج الموجھ إلنشاء

متمیزة  والموفرة خدمات أو لسلع  ةالى المشاریع الریادیة المنتج إضافة، الباحثین عن عمل

لفرص العمل وتلك المخصصة لمناطق جیوب الفقر مع التركیز في السیاسة التمویلیة على 

 ویعتبر الصندوق من اھم المؤسسات الوطنیة  .واألطرافالمحافظات البعیدة ومناطق البادیة 

  .والذراع الحكومي  لتمویل المشاریع الصغیره والمتوسطھ

  

ا باھمیة النھج التشاركي  في التخطیط االستراتیجي  باعتباره نمط قاطع نایؤمن الصندوق  ایما

یستھدفھا  التياداري مبني على  اشراك الجمیع  في الحوار  للوصول الى قرارات تخدم الفئات 

حیث یسعى الصندوق و من  خالل التوسع واالنتشار  الى تعزیز  مبدأ الالمركزیھ   ،الصندوق

  .دمة خلفي تلبیة  احتیاجات متلقي ا

  

قدمھا الصندوق عام  ان البیانات االحصائیھ الوارده في التقریر تشیر الى قیمة القروض التي

فرصة ) ١٢٠٠٠(فرت وو، عورمش) ٨٩٥١(دینار استفاد منھا  )٣١١٢٠١٦٥(بلغت  ٢٠١٤

في  ،عمل دائمھ وموسمیھ من خالل فروع ونوافذ الصندوق المنتشره في كافة محافظات المملكھ

ملیون دینار بنسبة ) ٢٣(نحو  ٢٠١٤حین بلغ اجمالي تحصیالت الصندوق خالل عام 

  %). ٩٧.١( تحصیالت بلغت 

  



٦ 

حرص الحكومھ واھتمامھا في التوجھ نحو مناطق البادیة  وانسجاما مع الرؤى الملكیة السامیة و

ع انتاجیة صغیرة مدرة مشاری إقامةوتشجیع العمل الحر والتشغیل الذاتي البناء البادیة وتمكینھم 

ثالث  إنشاء مؤخراً فقد تم   ،للدخل ومولدة لفرص العمل  بھدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة

  .نوافذ اقراضیة في مناطق البادیة الشمالیة والوسطى والجنوبیة 

  

االعتبار عند اتخاذ القرار االئتماني من قبل  ینعب تؤخذ العدید من االبعاد الرئیسھھناك و

 في الحصول على خدمات الصندوقصندوق اھمھا مبدأ تكافؤ الفرص بین متلقي الخدمة ال

 وانتھاج سیاسة الباب المفتوح دون استثناء وعدم التمییز في الخدمات التمویلیة  بین النساء

الفئات مع  حرص الصندوق على تمكین ا ،والرجال، أو بین شخص من ذوي االعاقة وآخر

ً  وخاصة في المحافظات البعیدة المستھدفھ وخصوصا الشباب  ً واقتصادیا االردني اجتماعیا

  .اف بھدف تحقیق التنمیة المستدامةواالطر

  

تعاون بھدف تبسیط اإلجراءات، بتوقیع العدید من اتفاقیات ال ٢٠١٤كما قام الصندوق في عام 

ضمان االجتماعي ودائرة االراضي ودائرة حیث وقع اتفاقیات  تعاون مع المؤسسھ العامھ لل

  . ترخیص السواقین والمركبات والتي انعكست ایجابا على انجازات الصندوق  

  

أرجو ان اؤكد حرص صندوق التنمیة والتشغیل على استمرار تقدمھ وعطاءه لما ، وفي الختام 

 الثاني بن الحسین فیھ خیر بلدنا العزیز في ظل توجھات صاحب الجاللة الھاشمیة الملك عبدهللا

  . المعظم حفظھ هللا ورعاه

  
  
  

  وهللا ولي التوفیق
  

                                                                    
  المدیر العام                                                                          

  
  المھندس عبدهللا فریج                                                                    
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  أعضاء مجلس اإلدارة 

 : وناألعضاء الحكومیّ 

 رئیساً  معالي وزیر العمل
  نائبا للرئیس  عطوفة مدیر عام الصندوق

 عضوا والتعاون الدولي التخطیط عطوفة امین عام وزارة
 عضواً  المالیة ةراوز امین عام عطوفة

 عضواً  التنمیة االجتماعیةوزارة  عطوفة امین عام
  

  

  

  

ّوناألعضاء غیر الحكوم   : ی

 القطاع التربوي-عضواً    اخالص الحجوج ةالدكتور  سعادة 
 الصناعيالقطاع -عضواً  ایمن حتاحتالسید سعادة  
 القطاع التجاري -عضواً  حیدر مراد المھندس عیسىسعادة  

  قطاع المرأة–عضوا   الدكتورة سلمى النمس سعادة
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  الھیكل التنظیمي للصندوق 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

   
 
 

   
     
  

مدیریة الموارد البشریة 
 والخدمات المساندة

   
     
  

   
 

   
 

   
 االداریة والصرف

مجلس اإلدارة 
    

  
 المدیر العام

  وحدة الرقابة المالیة والتدقیق الداخلي 
   
   

 المساعد للشؤون الفنیة 

 مكتب المدیــر العام

 وحدة العالقات العامة واإلعالم
  شعبة العالقات العامة 
 شعبة اإلعالم  

  

 
  

 فرع  مدیریة
  اربد

فرع مدیریة 
  الكرك

مدیریة التخطیط والتمیز 
  المؤسسي

مدیریة المتابعة 
  والتحصیل

مدیریة الشؤون 
  المالیة

مدیریة التدریب 
  والتمكین

 فرع مدیریة
 العاصمة

 المساعد للشؤون المالیة والموارد البشریة

مدیریة فرع 
  الزرقاء
 

 المساعد لشؤون المحافظات 

وحدة تكنولوجیا 
 المعلومات

  
   
  

 


 لجنة التخطیط والتطویر 


 مدیریة الشؤون القانونیة 

 قسم الشؤون القانونیة 

مدیریة فرع 
 المفرق

مدیریة فرع 
 معان
 

مدیریة التمویل 
 غیر المباشر

مدیریة فرع 
 الطفیلة
 

مدیریة فرع 
  العقبة
 

مدیریة فرع 
  مأدبا

 

مدیریة فرع 
  جرش
 

مدیریة فرع 
 عجلون
 

مدیریة فرع 
  البلقاء
 



 

 

  الصندوقالتعریف ب
  
  

  نشأة الصندوق
ھ اإلقراضیة عام  ١٩٨٩عام  تأسس صندوق التنمیة والتشغیل كمؤسسة  ١٩٩١، وباشر عملیات

ة ذات  ولى إدارة إحكومی غیرة، ویت اریع الص ل المش ة وتموی ى بتنمی الي وإداري تعن تقالل م س

ادة  ام الم ب أحك ندوق بموج ؤون الص س إدارة ) أ/٧(ش ھ مجل ن قانون ةم ھ دول یس  یترأس رئ

  .الوزراء

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

ي إستحداث وإدارة مشاریعھم  دء ف مھاراتھم التي تمكنھم من الحصول على فرصة عمل، أو الب

  .االقتصادیة والمھنیةالخاصة في العدید من المجاالت 

ة، ساھم الصندوق بتعزیز النمو لقد  ل، والتوعی وفیر التموی اعي من خالل ت االقتصادي واالجتم

عن العمل، من المؤھلین  الباحثینوالتدریب للفئات المستھدفة من الفقراء وذوي الدخل المتدني و

ال كاف، أو ینقصھم  ین وال یملكون رأس م ً بحرفة أو مھنة أو لدیھم قدرات في مجال مع علمیا

ة ادیة مجدی اریع اقتص ة مش ي واإلداري إلقام ل الفن م ،التأھی طة الحج غیرة أو متوس ك  ،ص وذل

ة ق فرص عمل مستدامة  مكثف ة، لتحسین البیئة االئتمانیة المتاحة للمشاریع وخل وفیر  للعمال وت

ة  ا معطل ا، أو بقائھ ة منھ ر وعدم التھافت على الوظائف وخاصة الحكومی اإلمكانیات للكسب الحّ

  .على مؤسسات العون االجتماعي عتمدةم

دمین لتأسیس المشاریع  داد المتق ي أع ادة ف ة الستیعاب الزی إعتمد الصندوق عدة برامج تطویری

ى اإلقتصادیة أو توسیعھا ورفع كفاءتھا  ھ للمحافظة عل ى ذات اده عل ة والتسویقیة، واعتم اإلنتاجی

ملیون دینار، ) ٣,٨(قیمة التمویل  ١٩٩٢في نھایة عام  بلغتاإلستدامة التشغیلیة والمالیة، حیث 

ً وفرت ) ٨٣٣(وعدد المشاریع  ل قیمة  تجاوزت في حینفرصة عمل، ) ٢٣٥٦(مشروعا التموی

ي  امالتراكم ة ع ي نھای داره  ٢٠١٤ ف ا مق اریع ) ٢٢٦(م دد المش ار، وع ون دین ) ٩٤,٣٣٦(ملی

ً وفرت ما مجموعھ   .)١(في الجدول رقم  مبینٌ  ، كما ھوفرصة عمل )١٠٩,٦٤٠(مشروعا

  

  



 

 

  )١(جدول رقم 
 )٢٠١٤ - ١٩٩١ (للصندوق المباشر وغیرالمباشر اإلقراض عملیات إجمالي

 % النسبة العمل فرص % النسبة المشاریع عدد % النسبة المصروف المبلغ السنة
91-1992 3,834,712 2% 833 1% 2,356 2% 

1993 2,806,228 1% 477 1% 1,201 1% 
1994 3,087,419 2% 803 1% 1,361 1% 
1995 3,840,476 2% 781 1% 1,486 1% 
1996 4,849,302 2% 937 1% 1,525 2% 
1997 2,838,121 1% 1,231 1% 2,065 2% 
1998 2,586,525 1% 1,041 1% 1,615 2% 
1999 4,177,737 2% 1,255 1% 2,528 3% 
2000 6,104,092 3% 2,112 2% 3,085 3% 
2001 3,329,508 2% 1,083 1% 1,625 2% 
2002 5,855,012 3% 4,044 5% 2,900 3% 
2003 7,393,118 4% 5,015 6% 3,361 3% 
2004 9,897,847 5% 4,454 5% 3,729 4% 
2005 9,610,568 5% 4,478 5% 4,801 5% 
2006 12,706,190 6% 3,916 5% 5,201 5% 
2007 13,064,064 7% 2,581 3% 4,013 4% 
2008 12,836,227 6% 3,398 4% 5,413 5% 
2009 13,486,203 7% 5,598 7% 7,377 7% 
2010 16,875,839 8% 8,396 10% 9,403 9% 
2011 19,242,845 10% 9,575 11% 10,574 11% 
2012 18,225,440 9% 8,105 9% 7,700 8% 
2013 23,675,470 12% 15,272 18% 16,879 17% 
2014 31120165 14% 8951 9% 12000 11% 

 %100 109,640 %100 94,336 %100 226,297,545 المجموع
  

 
 
  
  
  
 

 )٢٠١٤ – ١٩٩١( للصندوق وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 
  



 

 

  
  
  

 
 

  
  
 

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف 
  

داف  ،التخطیط لتنظیم االعمال من اجل التمیزیدرك الصندوق مدى اھمیة  د االھ تم تحدی ث ی حی
تراتیجیة ندوق االس من للص تر ض ة االس یحاالخط دادھا لتوض تم اع ي ی ل  تیجیة الت ار العم اط
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تلك لتحقیق  ویتم وضع برامج عمل تتضمن العدید من المشاریع واالنشطة الفرعیة  ،بھالخاص 
  .االھداف

  
  )٢(جدول رقم 

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقتقاطع األھداف 

 صندوق برامج ال االستراتیجیةاألھداف 
  ین ي تمك اھمة ف المس

ر و  راد و األس األف
رة أو  ات الفقی الجماع
ك  دخل أو تل ة ال متدنی

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

 الحد من الفقر والبطالة

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

  
 .التمویل غیر المباشر .٢

  
 .الخدمات غیر المالیة .٣

  
  .الشراكة والتشبیك .٤
 

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

 المستھدفة

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

 .جراءاتالا
 .التنافسیةبرنامج  .٣

  
  
  

  لخدمات التي یقدمھا الصندوقا
  

دیم  ذ تأسیسھ وبشكل دؤوب لتق واطنین،  یسعى الصندوق من ھ من الم الخدمات األفضل لعمالئ
ة المشاریع  ل إقام ة تموی دیم خدم ل الشق األول بتق ث یتمث قین، حی ذه الخدمات ش السیما وأن لھ

أما الشق الثاني من الخدمة فیتمثل بتقدیم . الصغیرة والمتوسطة بحسب برنامج التمویل المطلوب



 

 

داد وتنظیم حمالت تأھیل وإعاالتدریب وال ثلمغیر المالیة المساعدات  ً عن إع دة التأھیل، فضال
ل  ا  لك ائم منھ ویر الق دة وتط اریع الجدی ة إدارة المش غیرة وكیفی اریع الص ة المش ة بأھمی التوعی

ة وع من الخدم ذا الن ب أو یبحث عن ھ ىباإلضافة  مواطن یطل اة  إل ى الحی أمین عل خدمات الت
  .الریادة و الحرلك عبدهللا الثاني للعمل للمقترضین وتقدیم الحوافز المادیة من خالل جائزة الم

  .وفیما یلي تفصیل ألنواع البرامج وآلیات تقدیم الخدمة لدى الصندوق
  

  )٢٠١٤(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 

  التمویل المباشر : أوالً  
م والذي  والجماعات البرامج التمویلیة إلقراض األفرادأحد ھو  ّ ً آلیت وإجراءات  لیاتوفقا

ي  اإلقراضیة نوافذال الفروع أوالصندوق أو مركز  ، من خاللمكتوبة مسبقا المنتشرة ف

ة ات المملك غ محافظ دد  وبل ةع اریع الممول ام  المش ي ع روع)  ٨٣٧٦ ( ٢٠١٤ف   مش

  .دینارملیون  ) ٢٩,١(  إلى وصلتمویل حجم ب

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

ة   ة أو مھن ؤھلین بحرف راد الم ل األف تم تموی ن ی ھادات م ة الش ة،حمل ذا  الجامعی الل ھ ن خ م

داد  عمسنوات  )٧(تسدد خالل  قرض،دینار لكل )  ٢٠,٠٠٠(بقروض سقفھا البرنامج  مھلة س

سنویا، شریطة إقامة مشاریع مرخصة ومسجلة بشتى ) % ٥(أشھر بمعدل مرابحة  )٦(ألول 

  .القطاعات

امج  عددبلغ  ٢٠١٤عام الفي و ذا البرن ر ھ ة عب ة تصل ) ٢٠٦٧(المشاریع الممول مشروع بقیم

) ٢٧٨٥(كما وفرت ، المباشرمن إجمالي اإلقراض  )%٢٥( دینار أي بنسبة )٧١٧٧٧٨٤( إلى

 . فرصة عمل 

 :برنامج تطویر المشاریع القائمة 

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

ً من فرص  المحافظة على فرص العمل القائمة و وبالتالي ذا  العمل،توفیر مزیدا ومن خالل ھ



 

 

ول ع رض الحص تطیع المقت امج یس اوز البرن رض ال یتج ى ق ار) ١٥,٠٠٠(ل ـدل  دین وبمع

  .أشھر )٣( تصل إلىمھلة سداد  مع سنوات )٦(سنویا لمدة )% ٥(مرابحة 

د  م وق غ حج لبل امجل التموی ذا البرن ار )٥٥٦٢٨١٩( ھ ام  دین الل ع ذلك ،  ٢٠١٤خ وال ب مم

ى  )٩٥٤( ل إل بة تص روع بنس الي ) %١٩(مش ن إجم راضم ر اإلق رت   المباش ا ووف كم

  .فرصة عمل) ١٨٩١(

  :برنامج إقراض المشاریع الریادیة 
أنشئ برنامج المشاریع الریادیة بموجب اتفاقیة بین صندوق التنمیة والتشغیل ووزارة التخطیط 

اریخ  دولي بت ث ٧/٨/٢٠٠٢والتعاون ال زة من حی ادرة ممی از بمب ي تمت ل المشاریع الت ، لتموی

ة  تج أو الخدم وع المن ع ،ن اریع والموق ذه المش ا ھ ي توفرھ ل الت رص العم دد ف ث ع ن حی وم

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

  .متنوعة

ة   ل لغای امج تموی ذا البرن دم ھ ار و) ١٠٠,٠٠٠(یق المیةدین ة إس بة مرابح نویا )%٥( بنس  س

ة  للمشاریع خارج العاصمة%) ٤(للمشاریع داخل العاصمة و ى ، بمھل داد تصل إل  )١٢(س

  .سنوات) ٨(یتم سداد القرض على مدار و االتفاقیةمن تاریخ توقیع شھر 

) ٣٨٠١٤٢٧( بلغتمشروع بقیمة تمویل ) ٩٥(بلغ عدد المشاریع الممولة  ٢٠١٤خالل عام و

  .فرصة عمل ) ٧٤٣( كما ووفرت المباشر اإلقراضمن أجمالي %) ١٣(دینار أي بنسبة 

  
  

  :الریفیة ةاالمرتمكین برنامج   
ذ دف ھ ینویھ امج لتمك رأة ا البرن اً  الم ً وإجتماعی ادیا ین  ،إقتص ى تحس نعكس عل ا ی مم

رة، ي لألس توى المعیش ة  المس ً بقیم ویال امج تم دم البرن ار) ٢٠٠٠(ویق ى دین د أقص  كح

داد) ٦(لمدة  و سنویا %) ٥(بمرابحة إسالمیة  ىتصل  سنوات ومھلة س  و أشھر) ٦( إل

ة  ، ٢٠١٤ عام خالل، مشروع) ١٧٥٠(عدد المشاریع الممولة  بلغ .بشروط میسرة بقیم

ل  تتموی بة ) ٣٤٩٦٠٠٠( بلغ ار بنس الي %) ١٢(دین ن إجم راضم ر اإلق ا  المباش كم

 . فرصة عمل ) ١٧٥٠( ووفرت



 

 

 :برنامج تمویل األقساط الجامعیة 

ات  ي الجامع راء ف اجین والفق ة المحت ة للطلب ل األقساط الجامعی امج لتموی یھدف ھذا البرن

تھم  رة دراس الل فت زین خ ة المتمی امعي للطلب یم الج ة التعل ي كلف ث یغط میة، بحی الرس

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

ة واألول تعطىعلیم الجامعي مع سوق العمل، ومة مخرجات التئاألكادیمي، وموا ة للطلب ی

ً بسقف أعلى من الصندوق من أبناء المقترضین دینار ) ١٥,٠٠٠(، ویقدم البرنامج قرضا

ل اإلسالمي  د التموی نویا %)٥(ویتقاضى الصندوق عوائ دة ، س ة ) ٦(ولم نوات ومھل س

ً آللیة ، ویصرف القرض على دفعات وحسب الفصول أشھر) ٣(سداد لمدة  الدراسیة وفقا

  .میسرةخاصة وبشروط سھلة و

ذكر  دیر بال ن الج دد  أنوم ام ع روض لع غ  ٢٠١٤الق ل ) ١٧٧(بل م تموی رض بحج غق  بل

  .من إجمالي اإلقراض المباشر% ) ٣(بنسبة  دینار )٦٨٢٢٠٢(

  :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

ز دورة  ذ نشأتھ ولتعزی اطق المستھدفة للصندوق من تعتبر مناطق جیوب الفقر من المن

ي شھر تشرین  نح  ٢٠١٠عام  االولوخدماتھ تم توقیع اتفاقیة مع وزارة التخطیط ف م

بموجبھا الصندوق ملیوني دینار لتمكینھ من توفیر التمویل الالزم للمشروعات الصغیرة 

 .الفقروالمیكرویة في مناطق جیوب 

احثینیھدف ھذا البرنامج إلى تمكین األسر واألفراد الفقراء وو اطق  الب ي من ل ف عن العم

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

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

وان  سنویا )%٤(تبلغ  إسالمیةدینار للمشروع الواحد بنسبة مرابحة  )١٠,٠٠٠( التمویل

    .أشھر)  ٦( مھلة سداد سنوات و) ٧( لفترة السدادیكون الحد األعلى 

امج  حسب ھذا ٢٠١٤عام  في عدد المشاریع بلغوقد  ل  مشروع) ١٤٠٩(البرن ة تموی غبقیم  بل

الي  )%١٤ ( دینار أي بنسبة) ٣٩٦٩٧٧٤( راضمن إجم رت   المباشر اإلق ا ووف ) ٨٩٠(كم

  .فرصة عمل 



 

 

 مشروع دعم التمویل الدقیق  

دقیق  ل اإلسالمي ال ز التموی ة مشروع تعزی أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمی

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

ة من  ین النشیطین اقتصادیا ولشرائح مختلف راء األردنی اطلین عن العمل من الفق املین  الع الع

رة وذوي االحتیاجات الخاصة  المھرة والنساء وأصحاب المشاریع الدقیقة الحدیثة واألسر الفقی

درات صندوق اء ق دریب وبن دقیق والت ل ال دمات التموی ق إتاحة خ ة والتشغیل  عن طری التنمی

دقیق ب ل ال ةومؤسسات التموی ر و االسر ، المملك وب الفق اطق جی ة لسكان من و تعطى األولوی

  . المنتجة في األریاف و البوادي 

  : ینقسم المشروع الى برنامجین  و
 ) :المیكرویة ( تمویل المشاریع الدقیقة  .١

دة   ق المرابحة االسالمیة النشاء مشاریع جدی یھدف ھذا البرنامج الى تمویل المشاریع عن طری

ویر مش ة اریع او لتط غ ، قائم ى مبل ل ال قف التموی ل س ي )  ٧٠٠٠(و یص ار أردن دة ، دین و م

ة )  ٦(و فترة سماح تصل الى ، سنوات)  ٦( السداد تصل الى  ع االتفاقی ، أشھر من تاریخ توقی

ادل  ا یع ر  سنویا )%٥(و یتقاضى الصندوق مرابحة إسالمیة بم دم لألم ل المق ة التموی من قیم

   . بالشراء 

امج  حسب ٢٠١٤عام  فيالمشاریع حتى وقد بلغ عدد  ة مشروع) ٢٩(ھذا البرن ل  بقیم غتموی  بل

  .فرصة عمل ) ٢٦(كما ووفرت دینار ) ١٨٧١٣(

 : نشطة المدرة للدخل التمویل ا .٢

 اط ة الع امج فئ ذا البرن دم ھ د او  نیلیخ ات او المعاھ ي الجامع ن خریج ل و م ن العم ع

ة  دارس المھنی ام، الم ار ن لیوللع رفیین و التج غار الح رة و ص ة ، المھ رة الریفی ر الفقی و لالس

ة ة النش، المنتج ات الخاص ذوي االحتیاج ادیا یول غ ، طین اقتص ى مبل ل ال قف التموی ل س و یص

دار ، دینار أردني)  ٢٠٠٠( ى م داد القرض عل تم س داد ) ٥(ی ة س من  شھور) ٣(سنوات ومھل

ة ادل ویتقاضى الصندوق ،  تاریخ توقیع االتفاقی ا یع ة  سنویا) %٥(مرابحة إسالمیة بم من قیم

  . مر بالشراء آلالتمویل المقدم ل



 

 

ل ) ١٨٩٤(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٤عام  فيوقد بلغ عدد المشاریع   بلغتمشروع بقیمة تموی

بة ) ٤٤١٠٥٢٨( ار أي بنس ر%) ١٥(دین راض المباش الي اإلق ن إجم رت   م ا وف ) ٢٢٨٢(كم

  .فرصة عمل 

  غیر المباشر التمویل: ثانیاً 
راض أحد برامج الصندوق ایعتبر ى إق درة إلقراضیة الذي یعمل عل ع بالق ات تتمت مؤسسات وھیئ

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

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

ندوق داف الص ق أھ اندة لتحقی أذرع مس یطة ك ث ، الوس احی غ إجم ر بل راض غی ر اللي اإلق مباش

 MFIs . تم اقراضھا لمؤسسات التمویل المیكرویھ ، ٢٠١٤دینار لعام ) ٢,٠٠٠,٠٠٠(

ل المیكروي  یعتبرو ة لمؤسسات التموی ة والتشغیل مظل وم فھو صندوق التنمی الغ  إقراضبیق مب

ار ون دین ى ملی ار ال ون دین ف ملی ابین نص راوح م ل تت ة لك نویا مؤسس ھا إل ،س ادة إقراض ع

ر الرسمیة،  ة الرسمیة وغی ة والمشاریع المیكروی للمواطنین لتتوزع على إنشاء المشاریع الفردی

   .التمویل لخارج مراكز المحافظات من مبلغ %٣٠ص ما ال یقل عن یخصتشریطة 

وطنيتمویل  ٢٠١٤خالل عام  تم حیث ل المشاریع الصغیره البنك ال غ لتموی ون نصف بمبل  ملی
ار اریع الصغیرة ،دین ل المش ة وتموی ة لتنمی غ الشركة األھلی ون نصف بمبل ار ملی ندوق دین ، ص

نصف ) تمویلكم(الشركة االردنیة لتمویل المشاریع الصغیرة  .دینار ملیون نصفاقراض المرأة 
  .دینار ملیون

  

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

  ) ٣(رقم  جدول
  ٢٠١٤توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

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

 ٥٦١ %٧ ٢١١٥٤٥٦ %٢ ١٧٦ صناعي 
 ٣٠٢ %٤ ١٠٥٧٣٢٥ %٢ ١٣٦ حرفي

 ١٠٢١ %١٣ ٣٦٨٢٩١٢ %٤ ٢٩٤ خدمات
 ٤٢٦ %٥ ١٣٧٧٨٥٦ %١.٦ ١٣١ سیاحي

 ٣١٧٠ %٢٢ ٦٢٨٤٥٠٠ %٣٨ ٣١٦٧ تمكین المراة 



 

 

 ٠ %٢ ٧١٨٨٦٢ %٢ ١٩١ قروض الطالب
 ٥٧٤٩ %٤٨ ١٣٨٨٣٢٥٤ %٥١ ٤٢٨١ تجاري

 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع
 

  )٢( رقم شكل
  ٢٠١٤لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 

  
  

ر من حجم  التجاري قطاعالأن  )٢(رقم  الشكلیالحظ من  لاستحوذ على النصیب األكب  التموی

ر یلیھ قطاع  ،% ٤٨بنسبة  ین الم غ  %٢٢بنسبة ه أتمك ا قطاع الخدمات بنسبة تبل ، وجاء ثالث

١٣.%   

  )٤(رقم  جدول
  ٢٠١٤توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

نسبة حجم  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع المحافظة
 فرص العمل التمویل

 ٢٢٧٨ %٢٢ ٦٢٦٢٨٨٨ %٢٠ ١٦٩١ العاصمة
 ١٥٨٤ %١٢ ٣٥٣٤٣٦٦ %١٠ ٨٧٨ اربد

 ٥٨٠ %٦ ١٦٤١٦٢٩ %٥ ٤٢١ الزرقاء
 ٩١٢ %٨ ٢٤٤٥٠٠١ %١٠ ٨٢٥ البلقاء
 ٧٤٧ %١٠ ٢٨٣٩٩٣٠ %٦ ٥١٨ معان
 ١٠١٠ %٩ ٢٥٦٨٧٥١ %١١ ٨٩٥ الكرك
 ٦٩٧ %٦ ١٨١٣١٢٢ %٦ ٤٩٥ الطفیلة
 ٩٧٨ %٨ ٢٣٩٤٩١٢ %٩ ٧٤٩ المفرق
 ٥٥٠ %٦ ١٦٥٦٦٠٨ %٥ ٤٥٦ مادبا

 ٨٨٥ %٧ ١٩١٠٢٩٠ %٨ ٦٤٩ عجلون
 ٦٨٩ %٥ ١٣٣٤٦٥٧ %٦ ٥٢٦ جرش
 ٣١٩ %٢ ٧١٨٠١١ %٣ ٢٧٣ العقبة

 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع

صناعي  حرفي خدمات سیاحي تمكین المراة  قروض الطالب تجاري



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣(شكل رقم 

  ٢٠١٤حسب المحافظات لعام  المقدم حجم التمویلتوزیع 

  
  

كل یی ن الش ین م كل تب ن الش ین م م تب م رق ت  ،،))٣٣((رق د حظی ابقة، فق نة الس ن الس ر ع م یتغی ل ل ب التموی ب نس تان ترتی د حظی ابقة، فق نة الس ن الس ر ع م یتغی ل ل ب التموی ب نس   ان ترتی

ي ، ، على التواليعلى التوالي  باعلى نسب التمویلباعلى نسب التمویل  العاصمة واربدالعاصمة واربد  تيتيمحافظمحافظ ل ف ل نسب التموی ي وانحصرت اق ل ف ل نسب التموی وانحصرت اق

  ..محافظتي العقبة وجرشمحافظتي العقبة وجرش

  )٥( رقم جدول
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 ٢٠١٤حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع 

 %النسبة  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع المؤھل العلمي
فرص 
 العمل

 ٧٧٢ %٧ ٢٠٤٥٤٥٤ %٧ ٥٧٨ دون اإلعدادي
 ١٦٨٤ %١٣ ٣٦٦٧٩١٦ %١٧ ١٤٠١ إعدادي
 ٦١٢٥ %٥٠ ١٤٦٧٧٦٣٥ %٥٦ ٤٧٢٥ ثانوي

 ١٣٢ %٢.١ ٦٠٤٦٠٠ %٠.٦ ٥٠ مؤسسة التدریب المھني
 ٦٧٩ %٦ ١٨٧٣٣٣٢ %٦ ٤٧٨ كلیة متوسطة

 ١٨٠٥ %٢١ ٦٠٩١٢٢٨ %١٤ ١١٣٩ جامعي
 ٣٢ %٠.٥ ١٦٠٠٠٠ %٠.٠٦ ٥ جامعي دكتور

 ١١٢٢٩ %١٠٠.٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع الكلي
 

   
  )٤(رقم شكل

  ٢٠١٤لعام  العلميتوزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل 

   
   

ى ان  ائج ال ى ان تشیر النت ائج ال ى نسب تشیر النت ى نسب أعل ة الالأعل ة الثانوی ت لحمل ل كان ة تموی ة الثانوی ت لحمل ل كان اتموی ة فم االعام ة فم اع دون، دون،   العام اك ارتف اع وھن اك ارتف وھن

   ..حاملي الشھادة الجامعیةحاملي الشھادة الجامعیةملحوظ في نسبة تمویل ملحوظ في نسبة تمویل 

  )٦( رقم دولج
 ٢٠١٤حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع 

 فرص العمل النسبة حجم التمویل النسبة العدد الجنس
 ٤٤٥٧ %٥٠ ١٤٦٨٨٠٨٤ %٣٠ ٢٤٨٤ ذكر
 ٦٧٧٢ %٥٠ ١٤٤٣٢٠٨١ %٧٠ ٥٨٩٢ أنثى

 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع
  
  

دون اإلعدادي إعدادي ثانوي مؤسسة التدریب المھني كلیة متوسطة جامعي دكتور جامعي



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  )٥( رقم شكل
 ٢٠١٤لعام  المصروف حسب الجنسالمبلغ توزیع 

  
 

ة للنساء ل الموجھ ة للنساءان نسبة التموی ل الموجھ ام   %)%)٥٠٥٠((  بلغتبلغت  ان نسبة التموی ام لع ام جاء جاء وو، ، ٢٠١٢٠١٤٤لع ذا االھتم ام ھ ذا االھتم ن ھ ً م ا ن انطالق ً م ا انطالق

ان  ان إیم ندوقإیم ندوقالص ة دور  الص دید بأھمی ة دورالش دید بأھمی رأة  الش رأةالم ع  الم ى دف درتھا عل عوق ى دف درتھا عل اع  وق اعقط غیرة   قط اریع الص غیرة المش اریع الص المش

  ..االماماالمامنحو نحو والمیكرویة والمیكرویة 

  ) ٧(  رقم جدول
 ٢٠١٤حسب دخل األسرة لعام  المقدمةالقروض توزیع 

 %النسبة  حجم التمویل %النسبة  عدد المشاریع فئات الدخل
فرص 
 العمل

 ٢٥٤ %٣ ٨٤٧٦١٥ %٢ ١٦٥ ١٠٠اقل من 
١٥٠٤ %١١ ٣٢٥٨٨٥٢ %١٥ ١٢٥٥  ٢٠٠ -  ١٠٠ 
٤١٦١ %٣٣ ٩٦١٣٥٣٧ %٤٠ ٣٣٢٧ ٣٠٠ -  ٢٠٠ 
٢٦٠٥ %٢٣ ٦٦٩٣٤٤٨ %٢٥ ٢٠٧٢  ٤٠٠ -  ٣٠٠ 
١٤١٠ %١٥ ٤٣٦٩١٧٧ %٩ ٧٧٢  ٥٠٠ -  ٤٠٠ 

ذكر أنثى



 

 

 ١٢٩٥ %١٥ ٤٣٣٧٥٣٦ %٩ ٧٨٥  ٥٠٠اكثر من 
 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع الكلي

 
  
  
  
  
  
  
  ) ٦( شكل رقم 

  ٢٠١٤حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع 

  
  
  

ظ ي  یالح اني أن ف م البی راوح الرس ذین یت ین ال ل المقترض رھمدخ ین  اس ا ب  )٣٠٠-٢٠٠(م
از ل  واح ة التموی اریع وقیم دد المش ن ع ر م ى النصیب األكب ى % ٣٣و % ٤٠ بنسبةعل عل

  .التوالي

 

  

  )٨( رقم جدول
 ٢٠١٤حسب الفئة العمریة لعام  توزیع القروض المقدمة

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

 ٢٣٨ %٣ ٨٢٢٤١٦ %٢ ١٦٣ سنة  ٢٠اقل من 
٣٤٦١ %٣١ ٩٠٤٥٦٢٣ %٣٤ ٢٨٢٥  ٣٠ - ٢٠ 
٣٣٥٩ %٢٩ ٨٤١٢٨٥٨ %٢٩ ٢٤٥٧ ٤٠ - ٣١ 
٢٥٦٨ %٢٢ ٦٥٠٢١٤٧ %٢٢ ١٨٥٦  ٥٠ - ٤١ 

 ١٦٠٣ %١٥ ٤٣٣٧١٢١ %١٣ ١٠٧٥ ٥٠أعلى من 

١٠٠اقل من  ٣٠٠ - ٢٠٠ ٢٠٠ - ١٠٠  ٥٠٠اكثر من  ٥٠٠ - ٤٠٠ ٤٠٠ - ٣٠٠



 

 

 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع الكلي
 

  
  
  

  )٧(شكل رقم 
 ٢٠١٤لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع 

  
، سنة حازت على النصیب األكبر من التمویل ٣٠ -٢٠الفئة العمریة ما بین  نتشیر البیانات ا

ر من  قطاعوھذا دلیل على ان الصندوق یعمل على تلبیھ احتیاجات  ذي یشكل اكث الشباب وال
  .نصف المجتمع االردني

  )٩(جدول رقم 
 ٢٠١٤توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم لعام 

فرص  %النسبة  حجم التمویل %النسبة  المشاریع عدد االقلیم
 العمل

 ٤١٣٦ %٣٢ ٩١٧٤٢٢٥ %٣٣ ٢٨٠٢ اقلیم الشمال
 ٤٣٢٠ %٤١ ١٢٠٠٦١٢٦ %٤١ ٣٣٩٣ اقلیم الوسط
 ٢٧٧٣ %٢٧ ٧٩٣٩٨١٤ %٢٦ ٢١٨١ اقلیم الجنوب

 ١١٢٢٩ %١٠٠ ٢٩١٢٠١٦٥ %١٠٠ ٨٣٧٦ المجموع
  

  )٨(شكل رقم 
   ٢٠١٤   االقالیم لعامتوزیع المشاریع الممولة حسب 

سنة  ٢٠اقل من  ٤٠ - ٣١ ٣٠ - ٢٠ ٥٠أعلى من  ٥٠ - ٤١



 

 

 
ر من االرسم البیاني  یالحظ في ة ن اقلیم الوسط  حاز على النصیب األكب عدد المشاریع وقیم
ة  ةھذه النسب .%٤١بنسبة التمویل  یم والكثاف ل اقل ي ك تتماشى مع حجم النشاط االقتصادي ف
  .السكانیة
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  )١٠(جدول رقم 

والخدمات المرافقة  صندوق التنمیة و التشغیل للقطاع السیاحي إجمالي القروض الممولة من
  ٢٠١٤حسب المحافظات خالل عام  موزعة لھ

عدد  المحافظات
 المشاریع

  حجم التمویل
 )دینار(

فرص العمل 
 )أ(المباشرة  

فرص العمل غیر 
 )ب(المباشرة    

إجمالي عدد الفرص 
 )ب+أ(

 1004 753 251 816200 76 العاصمة
 584 438 146 332000 58 اربد

 200 150 50 113100 19 الزرقاء
 176 132 44 155500 16 البلقاء
 292 219 73 435500 31 معـان
 172 129 43 123800 28 الكـرك
 240 180 60 297500 35 الطفیلة
 224 168 56 183700 19 المفرق
 512 384 128 428200 56 مادبا

 308 231 77 252100 32 عجلون
 264 198 66 135850 43 جـرش
 52 39 13 33000 5 العقبة

 4028 3021 1007 3306450 418 المجموع

  
  
 

ة  ت قیم ث بلغ یاحیة، حی اریع الس اء المش جیع انش ندوق لتش ن الص ذل م رة تب ود كبی اك جھ ھن

ھ، نحو  ة ل ار ، استفاد ) ٣٣٠٦٤٥٠(القروض الموجھة للقطاع السیاحي والخدمات المرافق دین



 

 

ي القطاع السیاحي ) ١٠٠٧(مشروع ووفرت نحو ) ٤١٨(منھا أكثر من  فرصة عمل مباشرة ف

ي ) ٣٠٢١(ونحو  ار أن فرصة العمل ف ى اعتب فرصة عمل في القطاعات المساندة األخرى عل

ة وبلغت . فرص عمل في القطاعات األخرى ) ٣(القطاع السیاحي تولد  روض الممول نسبة الق

یاحي  اع الس ن %) ١١(للقط ام م ندوق لع روض الص الي ق بة ٢٠١٤إجم ل نس م  مقاب ل

  .في السنوات الماضیة %) ٣(تتجاوز

 
  )٩(شكل رقم 

  ٢٠١٤لعام  المحافظات الممولة حسب  القروض السیاحیة والخدمات المرافقةتوزیع 
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 ١)١١(جدول رقم 

  ١ فرص العمل المستحدثة

 ٢٠١٤لعام   للنصف االولفرص العمل المستحدثة 
 ٢٣٠٠٠ ٢٠١٤مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن  لنصف االول لعام 
 ٦٥٦٤ ٢٠١٤عدد فرص العمل المستحدثة من االقراض المباشر للصندوق لنصف االول لعام 

 %٢٨.٥٤ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة
  
  
  
  ) ١٠(شكل رقم 

   المستحدثةوالوظائف  بإجمالي فرص العملنسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل 
  ٢٠١٤لعام  للنصف االول

  
  

في   ، ٢٠١٤عام النصف االول من خالل  ،یالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوق

ل والوظائف من % ٢٨,٥٤إیجاد فرص عمل كانت  األردن المستحدثةإجمالي فرص العم و  ،ب

زام  ىھذا دلیل عل دى الت ة الصندوقم ي االستراتیجیة الوطنی ي المساھمة ف للحد من مشكلة  ف

  .البطالة
                                                

  ٢٠١٤ حالة العمالة والبطالة في االردن ١

23000

6564

٢٠١٤مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن  لنصف االول لعام 
٢٠١٤عدد فرص العمل المستحدثة من االقراض المباشر للصندوق لنصف االول لعام 



 

 

  لمالیةغیر االخدمات 
ةتعتبر الخدمات  د من  للصندوق غیر المالی واطنین بالعدی د الم ي تم ة الت ذراع الثانی  خدماتالال

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

ة المواطن األردني ة والمیدانی ذه الخدمات الدراسات والبحوث المكتبی دخل في صمیم ھ ا ی ، كم

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

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

 
   والتأھیلوالتأھیلوالتأھیل   التدریبالتدریبالتدریب   ---

ة وم مدیری دریب  تق ینوالت داف ص التمك وي ألھ داعم أساسي وحی ن األنشطة ك د م ندوق بالعدی

ة على ا تتركز التنمیة والتشغیل، والتي لحد من مشكلتي الفقر والبطالة واإلسھام في تحقیق التنمی

تقدیم الدعم الفني باالقتصادیة واالجتماعیة المستدامة عن طریق تعزیز قدرات الفئات المستھدفة 

  .العاملة بنفس المجاللھذه الفئات والمؤسسات 

  :باآلتي التمكینوالتي 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

اتتدریب حملة الشھادات العلمیة  .٣ ادة فرصھم  في مجال تكنولوجیا المعلوم بھدف زی

 .في المنافسة في سوق العمل

  

  

  

  

  ٢٠١٤العام األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل 



 

 

ام  ي الع ندوق ف ام الص د  ٢٠١٤ق ة دورة  )٥٩(بعق ب تدریبی ات حس ى المحافظ ة عل موزع

ة ات المطلوب ا التخصص اریع وتكنولوجی ة وادارة المش ام، المھنی ة اقس ى  ثالث رع ال ي تتف ، والت

  .ولكال الجنسینالمعلومات، 

  : ٢٠١٤عام  في الدورات التدریبیة التي عقدتیوضح ) ١١(والجدول رقم 

  

  

  

  )١٢(الجدول رقم 
  ٢٠١٤لعام الدورات التدریبیة  توزیع

 المجموع اناث ذكور المحافظة/المنطقة اسم الدورة الرقم
 ١٩ ١٩ ٠ الكرك كن ریادي و ابدأ مشروعك ١
 ١١ ٠ ١١ اربد lcdصیانة شاشات  ٢
 ٢٠ ٢٠ ٠ اربد مهارات الحاسوب الشاملة  ٣
 ١٥ ١٥ ٠ جرش قص الشعر و التجمیل  ٤
 ١٥ ١٥ ٠ الطفیلة مساعد حلواني ٥
 ٢٥ ٢٥ ٠ عمان طرق تصنیع الصابون  ٦
 ١٧ ١٧ ٠ اربد كن ریادي و ابدأ مشروعك ٧
 ١٧ ١٧ ٠ الكرك تصنیع المعجنات و الحلویات ٨
 ١٥ ١٥ ٠ الكرك صناعة الحلي و االكسسوارات ٩
 ٢٠ ٢٠ ٠ جرش و الفرش العربيتفصیل و خیاطة البرادي  ١٠
 ١٥ ١٥ ٠ المفرق التصنیع الغذائي المنزلي ١١
 ١٦ ١٦ ٠ اربد الخیاطة و التفصیل  ١٢
 ١٥ ١٥ ٠ معان تصنیع المعجنات  ١٣
 ٢٠ ٢٠ ٠ معان قص الشعر و التجمیل  ١٤
 ١٣ ١٣ ٠ الكرك سكرتاریا الكترونیة  ١٥
 ٢٥ ٢٥ ٠ عجلون الخیاطة و التفصیل  ١٦
 ٢٠ ٢٠ ٠ الطفیلة نساج مكرمیة  ١٧
 ١٨ ١٨ ٠ اربد الخیاطة و التفصیل  ١٨
 ١١ ٠ ١١ المفرق زراعة البیوت المحمیة  ١٩
 ١١ ١١ ٠ المفرق زراعة و انتاج الفطر المحاري ٢٠
 ٢٥ ٢٥ ٠ جرش تجمیع المالبس القطنیة  ٢١
 ١٢ ١٢ ٠ عمان تدریب مدربین  ٢٢



 

 

 ١٧ ١٧ ٠ البلقاء التصنیع الغذائي  ٢٣
 ١٥ ١٥ ٠ عجلون تغلیف و تزیین الشكوالتة ٢٤
 ٢٠ ٢٠ ٠ البلقاء قص الشعر و التجمیل  ٢٥
 ١٥ ١٥ ٠ البلقاء كن ریادي و ابدأ مشروعك ٢٦
 ١٥ ١٥ ٠ عمان قص الشعر و التجمیل  ٢٧
 ١٠ ١٠ ٠ المفرق تصنیع الصاوبون وو الكریمات باستخدام النباتات الطبیة  ٢٨
 ١٠ ٠ ١٠ المفرق تقنیات ترشید و استهالك المیاه في الزراعة  ٢٩
 ٢٠ ٢٠ ٠ الكرك تصنیع المعجنات و الحلویات ٣٠
 ١٥ ١٥ ٠ الكرك صناعة الحلي و االكسسوارات ٣١
 ١٧ ١٧ ٠ معان قص الشعر و التجمیل  ٣٢
 ١٦ ١٦ ٠ الطفیلة مساعد حلواني ٣٣
 ٢٢ ٢٢ ٠ العقبة قص الشعر و التجمیل  ٣٤
 ١١ ١١ ٠ اربد فن الدیكوباج ٣٥
 ١١ ١١ ٠ الطفیلة تزیین المرایا ٣٦
 ١٥ ١٥ ٠ المفرق تغلیف و تزیین الشكوالتة ٣٧
 ١٥ ١٥ ٠ عجلون تغلیف و تزیین الشكوالتة ٣٨
 ١٥ ١٥ ٠ المفرق زراعة النباتات الطبیة و العطریة و الزینة  ٣٩
 ١٥ ١٥ ٠ عمان طرق تصنیع الصابون و الشمع ٤٠
 ١٥ ١٥ ٠ عمان فن التطریز و اشغال الیدویة ٤١
 ١٥ ١٥ ٠ مادبا فن الطرق على الصوف و االشغال الیدویة  ٤٢
 ١٥ ١٥ ٠ مادبا االشغال الیدویة  ٤٣
 ١٥ ١٥ ٠ اربد الخیاطة و التفصیل  ٤٤
 ١٥ ١٥ ٠ اربد قص الشعر و التجمیل  ٤٥
 ١٥ ١٥ ٠ عمان كن ریادي و ابدأ مشروعك ٤٦
 ١٥ ٥ ٥ اربد مهارات الحاسوب الشاملة  ٤٧
 ١٥ ١٥ ٠ عمان التصنیع الغذائي ٤٨
 ١٥ ١٠ ٥ مادبا فن الفسیفساء ٤٩
 ١٥ ١٥ ٠ الطفیلة مهدب كوفیة ٥٠
 ٢٣ ٢٣ ٠ معان قص الشعر و التجمیل  ٥١
 ٢٠ ٢٠ ٠ الطفیلة مساعد حلواني ٥٢
 ٢١ ٢١ ٠ الكرك قص الشعر و التجمیل  ٥٣
 ١٠ ٠ ١٠ اربد تكییف مركباتمیكانیكي  ٥٤
 ١٠ ٠ ١٠ اربد التمدیدات الصحیة  ٥٥
 ١٥ ١٥ ٠ المفرق التصنیع الغذائي  ٥٦
 ١٥ ١٥ ٠ مادبا صناعة االكسسوارات ٥٧
 ١٥ ١٥ ٠ مادبا صناعة و تغلیف الشكوالتة ٥٨
 ١٥ ١٥ ٠ عمان إكسسوارات منزلیة  ٥٩



 

 

 ٩٤٣ ٨٧٦ ٦٢ المجمــــــــــــوع    

   

   

   التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة 

دمھا موظفو یقوم   ي یق ف بالخدمات الت الترویج والتعری وعي الصندوق الصندوق ب دف نشر ال بھ

ات  ي المجتمع بأھمیة العمل الحر واالعتماد على الذات والتركیز على الحد من شیوع ثقافة العیب ف

  :المحلیة من مدن وأریاف وبادیة وغیرھا وذلك عن طریق

 رد ي ت ارات الت ة االستفس ى كاف ة عل ن  اإلجاب ارات ع من استفس ا تتض ا م اریع وغالب المش

اتف أو  ق الھ يالصغیرة سواء كان ذلك عن طری د االلكترون ة دعوة  البری اكس أو تلبی أو الف

ذه المحاضرات  ل ھ ة مث ة إلقام ر والبطال ة الفق ال مكافح ي مج ل ف ي تعم ات الت إحدى الجھ

 .التوعویة

 ق عرض لقصص نشر ثقافة ال تشغیل الذاتي والحد من ثقافة العیب في المجتمعات عن طری

ي تشغیل  دمھا الصندوق ونجحوا ف ي یق نجاح لمشاریع وأشخاص استفادوا من الخدمات الت

 .أنفسھم وغیرھم

  بالتعاون مع الشركاء  وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم  
   

   :::وأوراق العملوأوراق العملوأوراق العمل   اتاتاتحححوووإعداد الدراسات والمسإعداد الدراسات والمسإعداد الدراسات والمس   ---

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

  : للمناطق المستھدفة في كل محافظات المملكة، والتي تھدف إلى تحقیق ما یلي

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

  .المنطقة

  الي ات أھ د احتیاج درة تحدی غیرة م اریع ص ة مش ل إلقام دریب و التأھی ن الت ة م المنطق

  .للدخل 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
  الذھني لتحدید االحتیاجات ومعرفة الموارد المتاحةعمل جلسات النقاش والعصف. 

  تھدفة ة المس ة للمنطق ة والحقیقی ول االحتیاجات الفعلی ي ح ع المحل ادات المجتم ع أراء قی جم

 . بحسب الموارد المتاحة فیھا

  للمؤسسات والجمعیات والمراكز االجتماعیة في المدن ً الزیارات المیدانیة المخطط لھا مسبقا

 .الصندوقتقاء بالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات والقرى واالل

 ل الحر  الباحثینااللتقاء بالفعالیات الشعبیة و عن العمل على مستوى القریة وبیان أھمیة العم

ھ  وم ب وإقامة المشاریع الخاصة ودورھا في الحد من ظاھرتي الفقر والبطالة والدور الذي یق

 .الصندوق في دعم ھذا القطاع الھام

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

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

والتشغیل الذاتي من خالل المشاریع الصغیرة وذلك بتوفیر المیزات اإلضافیة لمقترضي 

  .وفاةالمن أعباء سداد القروض في حالة  ھملحمایة أسرالصندوق 

  
  
  
  
  

  تدریب الموظفین
 

یسعى الصندوق لتحقیق اھدافھ من خالل النھوض بالعنصر البشري العامل واعداده بشكل مالئم 
حاجة إلى تدریب بالقیام بذلك فھم  للموظفینوحتى یمكن . للقیام بدوره واداء مھامھ بكفاءة عالیة

تطویر ایجابي في ادائھم یتم من خاللھ تزویدھم بالمعلومات والمھارات الالزمة الحداث  جید
من األداء عال على مستوى  واعدادھم للتاقلم مع التغییرات المستقبلیة، وبالتالي یحافظ الصندوق

 .یحقق رضا المستفیدین من خدماتھ
  



 

 

  
  )١٣(جدول رقم 

  )٢٠١٤-٢٠١٢(الموظفین خالل الفترة  الموزعة علىالدورات التدریبیة الداخلیة  اجمالي
  

 عدد البرامج التدریبیة عدد المشاركین السنة
٢٦ ١١٣ ٢٠١٢ 
٣١ ١٣٣ ٢٠١٣ 
٦٠ ٢٢٦ ٢٠١٤ 

  ١١٧  ٤٧٢  المجموع
  

  ) ١١( شكل رقم 
  )٢٠١٤-٢٠١٢(توزیع الدورات التدریبیة الداخلیة على الموظفین خالل الفترة 

  
رامج  ي الب ذین شاركوا ف ة یالحظ في الرسم البیاني اعاله ان عدد موظفي الصندوق ال التدریبی

ة ل االردن( المختلف د )داخ د تزای رة  ق الل الفت دد )٢٠١٣-٢٠١٢(خ ادة ع ى زی افة ال ، باالض

  .البرامج التدریبیة وتنوعھا

  
  )١٤(جدول رقم 

  )٢٠١٤-٢٠١٢(الموظفین خالل الفترة  الموزعة على الخارجیةالدورات التدریبیة  اجمالي
  

 عدد البرامج التدریبیة عدد المشاركین السنة
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١ ١ ٢٠١٢ 
٧ ١٠ ٢٠١٣ 
٣٠ ٣٠ ٢٠١٤ 

  ٣٨  ٤١  المجموع
  

  ) ١٢( شكل رقم 

  )٢٠١٤-٢٠١٢(على الموظفین خالل الفترة  الخارجیةتوزیع الدورات التدریبیة 

  

كذلك ھناك تزاید ملحوظ في عدد الموظفین الذین شاركوا في دورات خارج االردن، كما یتبین 

  .في الرسم البیاني اعاله
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  انجازات الصندوق
  

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٤الصندوق لعام في مسیرة  محطات
  
  
  ٢٠١٤ لعام قصص النجاح
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٢٠١٤الصندوق لعام  حطات في مسیرةم

  
  

  التاسعة دورتھا في والريادة الحر للعمل الثاني عبدهللا الملك جائزة توزيع حفل .١
  



 

 

  
  
  
 في والريادة الحر للعمل الثاني عبدهللا الملك جائزة توزيع حفل النسور عبدهللا الدكتور الوزراء رئیس عىر

 الى الماضیین العقدين خالل اتجه العالم ان الجائزة أمناء مجلس رئیس /الوزراء رئیس ولفت .التاسعة دورتھا
 في الحكومیة غیر العمالة مساھمة حجم ان الى مشیرا الصغر ومتناھیة والصغیرة المتوسطة المشاريع
 ھذه لمساھمة العالیة النسبة عن فضال بالمائة ٩٥ الى تصل االردن في والصغیرة المتوسطة المشاريع
 وبما سكناھم بأماكن الناس الى التوجه في لصندوقا عمل نھج الوزراء رئیس واكد .االقتصاد في المشاريع
 الصناديق ان الى الفتا المشاريع، اقامة لدعم قروض توفیر عبر ذاتیة عمل فرص على الحصول في يسعفھم

 .مؤسسات ١٠ نحو الى عددھا وصل االردن في القروض ھذه بتقديم المعنیة والمؤسسات
 

 وقیمتھا االولى بالجائزة وفاز الفائزة، المشاريع اصحاب على يريةالتقد والشھادات الجوائز الوزراء رئیس ووزع
 محافظة في طبیعي وعالج تأھیل مركز مشروع عن البقاعي خالد محمد من كل مناصفة دينار آالف عشرة

 .العاصمة محافظة في الخاصة االحتیاجات لذوي وروضة مدرسة مشروع عن المجالي فرحان وإيمان اربد،
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  والتشغیل التنمیة صندوق الى الوزراء رئیس زيارة .٢
  



 

 

  
  
  

 فريج عبدهللا المھندس الصندوق عام مدير والتقى والتشغیل التنمیة صندوق الى بزيارة الوزراء رئیس قام
 لشؤون الدولة ووزير قطامین نضال الدكتور واالثار السیاحة ووزير العمل وزير بحضور الصندوق موظفي وكبار

  . المومني محمد الدكتور االعالم
 
 مع مباشرة والتواصل المجتمع من المختلفة للشرائح دعمه الصندوق يواصل ان ضرورة الوزراء رئیس واكد 

  . والقرى واالرياف البوادي في وتحديدا العمل فرص وايجاد فقرا االكثر المناطق
 الموجودة بالتكدسات عالقة لھا مختلفة لمشاريع المناسبة القروض توزيع ضرورة على الوزراء رئیس اكد كما 

 نسبة من بكثیر اقل تشغیلھن نسبة كون االناث شريحة ودعم تخصصات من المدنیة الخدمة ديوان في
 حتى مشابھة قروضا توفر التي االخرى الصناديق عمل رصد اھمیة الى الوزراء رئیس ولفت   . الذكور تشغیل

 المواطنین استفادة لزيادة الصناديق ھذه بین التكامل من نوع ايجاد وضرورة االزدواجیة من نوع ھناك يكون ال
 االردني لالقتصاد الحكومة ستضعھا التي المستقبلیة الخطة ان الى الوزراء رئیس واشار . الصناديق ھذه من

 التنمیة لصندوق سیكون الثاني عبدهللا الملك جاللة توجیھات على بناء القادمة العشرة السنوات خالل
  .فیھا دور والتشغیل

  
 حققھا التي االنجازات حول شرحا قدم فريج عبدهللا المھندس والتشغیل التنمیة صندوق عام مدير وكان

 لفرص والمولدة للدخل المدرة والمتوسطة الصغیرة المشاريع القامة الالزم توفیرالتمويل في ودوره الصندوق
 عام انشائه ومنذ قام الصندوق ان الى واشار   .الذاتي والتشغیل الحر العمل تشجیع وفي المنتجة العمل
 مشاركة الى ولفت  .دينار ملیون ٢٠٠ عن زاد تمويل بحجم مشروع الف ٦٨ بتمويل ٢٠١٣ نھاية وحتى ١٩٩١

 بلغ حیث والثانیة االولى المرحلتین ضمن العمل وزارة مع بالشراكة للتشغیل الوطنیة الحمالت في الصندوق
 نھاية وحتى ٢٠١٣ عام بداية منذ المملكة مناطق كافة في الصندوق من الممنوحة القروض قیمة اجمالي

 للفئات منتجة عمل فرصة الف ١٥ نحو وفرت دينار الملیون ونصف ملیونا ٣٠ الحالي العام من ايار شھر
  .للدخل مدرة صغیرة مشاريع اقامة من تمكینھم خالل من العمل عن العاطلة

  



 

 

 في محافظة معاناتفاقیة تمويل مشاريع انتاجیة توقیع  .٣
 

 
ابراھیم سیف ومدير عام صندوق التنمیة والتشغیل المھندس عبدهللا . ع وزير التخطیط والتعاون الدولي دوق

الف ) ٥٠٠(فريج اتفاقیة تمويل مشاريع انتاجیة في محافظة معان، قدمت بموجبھا الوزارة بتخصیص مبلغ 

االقتصادية واالجتماعیة لیقوم الصندوق بإعادة اقراضه الى الفئات دينار من موازنة برنامج تعزيز االنتاجیة 

سیف أن توقیع ھذه االتفاقیة يأتي ضمن الجھد . وقال د. المستھدفة في المحافظة بمعايیر وشروط میسرة

التنموي الذي تقوم به الحكومة والذي يھدف إلى محاربة الفقر والبطالة وتحسین الظروف المعیشیة 

كافة مناطق المملكة، حیث تقوم وزارة التخطیط بدعم جھود التنمیة المحلیة الموجھة نحو  للمواطنین في

تعزيز إنتاجیة المجتمعات المحلیة، من خالل تنفیذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنھا 

لجھود ما بین القطاعین العام برنامج تعزيز االنتاجیة االقتصادية واالجتماعیة، الذي جاء لیعزز مبدأ تكامل ا

والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنیة األخرى، بھدف إيجاد 

بیئة اقتصادية واجتماعیة قادرة على إحداث تغییر ايجابي في ظروف ومستوى معیشة المواطنین بشكل 

  .مباشر

  

  

  

ع خالل فعالیات حفل تكريم رائدات في العمل رالعام بدسمو االمیرة بسمة تكرم عطوفة المدير  .٤



 

 

  النسائي

  

بحضور  صندوق التنمیة والتشغیل المھندس عبدهللا فريجعام مديرعطوفة  المعظمة  االمیرة بسمة كرمت سمو

ومدير وزير العمل ووزير السیاحة واالثار رئیس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المھني الدكتور نضال القطامین 

، في الضمان االجتماعي ناديا الروابدةومديرة مؤسسة مؤسسة التدريب المھني المھندس ماجد الحباشنة 

  .رائدات في العمل النسائي الحفل الذي اقیم لتكريم 

   

  

  

  

 

  

  

  

  اربعة من مقترضي الصندوق يحصدون جوائز في حفل سیتي بنك للمشاريع الصغیرة .٥



 

 

  

 اصحاب على  بنك سیتي جائزة توزيع حفل في جوائز والتشغیل التنمیة صندوق مقترضي من اربعه حصد
 علیھا باإلشراف األردن نھر مؤسسة وتقوم الخیرية سیتي مؤسسة تمولھا والتي ٢٠١٢ للعام الصغرى المشاريع

  .المملكة أنحاء جمیع في
 

 الصناعة وزير مندوبة العلي مھا المھندسة والتجارة الصناعة وزارة عام امین رعته الذي الحفل خالل وجرى
 وفائزة فائزا ٢٢ على النقدية الجوائز توزيع الحلواني، حاتم الدكتور المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت ووزير والتجارة

 والتصنیع والتجارة الزراعة قطاعات في وناشطة اإلنشاء قید وأخرى القائمة الصغیرة المشاريع أصحاب من
  .القائم المشروع لتطوير الريادة منحة جائزة إلى باالضافة والمعلوماتیة الیدوية واألشغال

 
 الصغیره للمشاريع الترويج عملیة في جدا مھمه الجائزه ھذه ان فريج عبدهللا المھندس الصندوق عام مدير وقال

 وخاصة ، والتدريبیه الماديه احتیاجاتھم حول لديھم الوعي وزيادة  ، المشاريع ھذه اصحاب على الضوء وتصلیت
 مشاريع اربعة ترشیح بطلب تقدموا قد الجائزه على القائمین ان فريج واضاف. والتشغیل التنمیة صندوق مقترضي

 .جمیعھم فاز وقد ، الجائزه على للمنافسه الصندوق من

  

  

  

  

برنامج بالتعاون مع صندوق التنمیة والتشغیل، المعھد العربي للتخطیط بدولة الكويت نظم  .٦

  "الدعم المؤسسي للمشاريع الصغیرة والمتوسطة نظم"بعنوان  تدريبي 



 

 

 الدعم نظم" التدريبي البرنامج ، والتشغیل التنمیة صندوق مع وبالتعاون األردن صناعة غرفة مقر في عقد
 وممثلین الريادية المشاريع أصحاب من عدد بحضور )"دولیه تجارب( والمتوسطة الصغیرة للمشاريع المؤسسي

  .األعمال نظماتوم المؤسسات مختلف عن
 

 عام مدير وبحضور والتشغیل التنمیة صندوق عام مدير فريج عبدهللا المھندس عطوفة التدريبي البرنامج وافتتح
  .المحروق ماھر الدكتور األردن صناعة غرفة

 
 في العاملین بمستوى واالرتقاء القدرات بناء في للتخطیط العربي المعھد بجھود فريج عبدهللا السید اشاد وقد

 والتي الطرفین بین المبرمة االتفاقیة خالل من المعھد إدارة مع المشترك التعاون مثمنا والخاص، العام القطاعین
 البرامج دعم مجال في والتشغیل التنمیة لصندوق میزه الكويت في للتخطیط العربي المعھد خاللھا من يقدم

 المستھدفة الفئات وتأھیل الفنیة المشورة تقديم في عدةوالمسا خارجھا، أو )الكويت( المقر دولة داخل التدريبیة
  .الصندوق برامج من
 

 في والمتوسطة الصغیرة المنشآت دور توضیح في التدريبي البرنامج ھذا أھمیة على فريج عبدهللا السید اكد كما
 فرص من المزيد وفیرت على مقدرتھا من انطالقاً  والمستدامة، المتوازنة واالجتماعیة االقتصادية التنمیة تحقیق
 .المملكة محافظات مختلف على التنمیة لمكتسبات العادل التوزيع في الفاعلة ومساھمتھا المستحدثة العمل
 الدعم نظم وبناء تطبیق في المتبعة الدولیة والتجارب الممارسات أفضل على االطالع وأھمیة ضرورة الى منوھاً 

 الذي الدور تعزيز في أھمیة من له لما المجال، ھذا في الرائدة والمتقدمة العربیة الدول من كل في المؤسسي
 الناحیة من سواءً  األعمال خدمات لتطوير متمیز نظام إلنشاء الخاص والقطاع الدولة مؤسسات به تقوم أن يمكن

  .المھني التدريب إلى باإلضافة الفنیة أو التمويلیة
 

  ٢٠١٤ لعام قصـص النجـــاح
     

  

ة   وطن، معلن ذا ال اء ھ ي بن ة، ساھمت ف ص حقیقی اذج وقص ا نم ي أردنن رى ف ا أن ن یس غریب ل

ة،  ل المختلف ادین العم ي می بصورة عملیة حبھا وعطاءھا لترابھ، من خالل النجاحات المتمیزة ف



 

 

ر األردن یعكس رقيّ بما  ا  .وتحضّ ي حققھ د من القصص، الت ك العدی ذا السیاق، ھنال وضمن ھ

ع ى ص ندوق عل ل الص ین دخ وطني وتحس اد ال م االقتص ي دع اھمت ف از، س اح واإلنج ید النج

ة ى أن نجاح أي  .األسرة، والمساھمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطال د من اإلشارة، إل وال ب

  :مشروع صغیر یحكمھ العدید من األسس والمعاییر نذكر منھا

 ریادة المقترض وجدیتھ في المشروع. 

  ین المصروف الشخصي اإلشراف المباشر من ا ب المقترض على مشروعھ والفصل م
 .والسجالت المالیة للمشروع

 إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض. 

  اح ة إلنج ات االجتماعی ائن واستغالل العالق ب الزب ة الحسنھ لكس ى المعامل ز عل التركی
 .المشروع

  ھیفلعاملین 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
 .ومعالجتھا

 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

  



 

 

  

  مخبز البركتینمخبز البركتین: : اسم المشروعاسم المشروع

                عماد عویضةعماد عویضة: : مالك المشروعمالك المشروع

          جرشجرش: : موقع المشروعموقع المشروع

  دیناردینار  ٤٩٠٠٤٩٠٠: : مبلغ القرضمبلغ القرض

  دیناردینار  ٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠: : رأس المال الحاليرأس المال الحالي

  فرص عملفرص عمل  ٨٨: : فرص عملفرص عمل

تخلى السید عماد عن وظیفتھ الحكومیة ویؤسس تخلى السید عماد عن وظیفتھ الحكومیة ویؤسس   ::التطوراتالتطورات//الھدف من تأسیس المشروعالھدف من تأسیس المشروع

مشروع مخبز في مدینة جرش لتشغیل اخوتھ الخمسة مشروع مخبز في مدینة جرش لتشغیل اخوتھ الخمسة 

  ..الصمالصم

  موظف حكوميموظف حكومي:  :  وضع صاحب المشروع قبل التأسیسوضع صاحب المشروع قبل التأسیس

  



 

 

  

  مجمع البتراء الطبيمجمع البتراء الطبي: : اسم المشروعاسم المشروع

                الدكتور محمد الریاطيالدكتور محمد الریاطي: : مالك المشروعمالك المشروع

        معانمعان: : موقع المشروعموقع المشروع

  دیناردینار  ٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠: : مبلغ القرضمبلغ القرض

  دیناردینار  ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠: : رأس المال الحاليرأس المال الحالي

  عملعمل  ةةفرصفرص  ١٢١٢: : فرص عملفرص عمل

شاملة شاملة خدمات طبیة خدمات طبیة   حدیث لتقدیمحدیث لتقدیم  مجمع طبيمجمع طبيتأسیس تأسیس   ::التطوراتالتطورات//الھدف من تأسیس المشروعالھدف من تأسیس المشروع

منطقة تفتقر منطقة تفتقر في في   طوارئطوارئللمواطنین باالضافة لخدمة الللمواطنین باالضافة لخدمة ال

  ..لمثل ھذا النوع من الخدماتلمثل ھذا النوع من الخدمات

  طبیب في مستشفى عامطبیب في مستشفى عام:  :  وضع صاحب المشروع قبل التأسیسوضع صاحب المشروع قبل التأسیس

  

  



 

 

  

  مركز بوفاردیا للیاقة البدنیةمركز بوفاردیا للیاقة البدنیة: : اسم المشروعاسم المشروع

    رتیبة سعید جابر ابو عمرورتیبة سعید جابر ابو عمرو: : مالك المشروعمالك المشروع

        الكركالكرك: : موقع المشروعموقع المشروع

  دیناردینار  ١٥١٥٠٠٠٠٠٠: : مبلغ القرضمبلغ القرض

  دیناردینار  ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠: : رأس المال الحاليرأس المال الحالي

  فرص عملفرص عمل  ٧٧: : فرص عملفرص عمل

تم تطویر تم تطویر   ومن ثم ومن ثم مركز لیاقة بدنیة للسیدات مركز لیاقة بدنیة للسیدات تأسیس تأسیس   ::التطوراتالتطورات//الھدف من تأسیس المشروعالھدف من تأسیس المشروع

خدماتھ  وافتتاح صالون سیدات وحمام مغربي وعالج خدماتھ  وافتتاح صالون سیدات وحمام مغربي وعالج 

  ..  اخصائیات التغذیةاخصائیات التغذیةوتقدیم خدمات وتقدیم خدمات طبیعي  طبیعي  

  باحثة عن عملباحثة عن عمل:  :  وضع صاحب المشروع قبل التأسیسوضع صاحب المشروع قبل التأسیس



 

 

  

  برنسیسةبرنسیسةصالون بیوتي صالون بیوتي : : اسم المشروعاسم المشروع

    سوسن العمیانسوسن العمیان: : مالك المشروعمالك المشروع

        المفرقالمفرق: : موقع المشروعموقع المشروع

  دیناردینار  ٣٠٠٠٣٠٠٠: : مبلغ القرضمبلغ القرض

  دیناردینار  ٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠: : رأس المال الحاليرأس المال الحالي

  فرص عملفرص عمل  ٥٥: : فرص عملفرص عمل

وافتتحت وافتتحت   صغیرصغیرسیدة اردنیة حصلت على قرض سیدة اردنیة حصلت على قرض   ::التطوراتالتطورات/ / الھدف من تأسیس المشروعالھدف من تأسیس المشروع

صالون تجمیل صالون تجمیل والذي یتكون من والذي یتكون من مشروعھا الخاص مشروعھا الخاص 

لتاجیر فساتین لتاجیر فساتین   قسمقسم  اضافةاضافةتطور المشروع وتم تطور المشروع وتم صغیر صغیر 

اكادیمیة تجمیل تقوم بتعلیم اكادیمیة تجمیل تقوم بتعلیم   انشاءانشاء  وكذلكوكذلكاألفراح األفراح 

فتیات المحافظة على مھنة التجمیل مرخصة من فتیات المحافظة على مھنة التجمیل مرخصة من 

  ..  وزارة العملوزارة العمل

  عن عملعن عمل  ةةباحثباحث:  :  وضع صاحب المشروع قبل التأسیسوضع صاحب المشروع قبل التأسیس



 

 

  

  مطعم وكافیتیریا بوابة الطفیلةمطعم وكافیتیریا بوابة الطفیلة: : اسم المشروعاسم المشروع

    الضروسالضروسسلمان سلمان : : مالك المشروعمالك المشروع

        الطفیلةالطفیلة: : موقع المشروعموقع المشروع

  دیناردینار  ١٠٠٠١٠٠٠: : مبلغ القرضمبلغ القرض

  دیناردینار  ١٣٠٠٠٠١٣٠٠٠٠: : رأس المال الحاليرأس المال الحالي

  فرص عملفرص عمل  ٨٨: : فرص عملفرص عمل

تقدیم خدمات طعام وشراب متمیزة الھالي المنطقة تقدیم خدمات طعام وشراب متمیزة الھالي المنطقة   ::التطوراتالتطورات/ / الھدف من تأسیس المشروعالھدف من تأسیس المشروع

  ..والزواروالزوار

  باحث عن عملباحث عن عمل:  :  وضع صاحب المشروع قبل التأسیسوضع صاحب المشروع قبل التأسیس

  

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  التنمیة والتشغیلصندوق 
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنیة الھاشمیة –عمان 
  
  
  
  المجمعة القوائم المالیة

  وتقریر المدقق المستقل
  ٢٠١٤كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩ 
 

  
  
  
  

١٠٥١٨٠٥٣٠  
  

  المستقلتقریر المدقق 
  

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

ان  َ  المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
  
  

) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(لقد دققنا القوائم المالیة المجمعة المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل 
وقائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة وقائمة  ٢٠١٤كانون األول  ٣١مة المركز المالي المجمعة كما في والمكونة من قائ

ً للسیاسات المحاسبیة  الملكیةالتغیر في حقوق  المجمعة وقائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وملخصا
 .الھامة والمعلومات التوضیحیة األخرى

 

  مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة المجمعة
  

 ً ، وعن للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة المجمعة وفقا
  .انت بسبب الغش أو الخطأسواءً ك الجوھریة،الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة مجمعة خالیة من األخطاء 

  

  مسؤولیة المدقق
  

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

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

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

ي ظل الظروف القائمة ولیس لغرض إبداء رأي عرض القوائم المالیة المجمعة للمنشأة وذلك لتصمیم إجراءات التدقیق المالئمة ف
ً لمدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة  في مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل التدقیق تقییما

ً لعرض القوائم المالیة المجمعة ً عاما   . التقدیرات المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما
ً نعتمد علیھ عند إبداء رأینافي ا   .عتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا

  

  الــرأي
  

مؤسسة (برأینا إن القوائم المالیة المجمعة تظھر بعدالة من كافة النواحي المادیة المركز المالي المجمع لصندوق التنمیة والتشغیل 
وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة  ٢٠١٤كانون األول  ٣١كما في ) لي وإداريذات شخصیة معنویة واستقالل ما

 ً   .للمعاییرالمنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  

  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة
  
  
 
  
  

  رعبد القادعلي عزیز 
  )٨٦٧إجــازة رقـــم (
  

  

ان في  َ   ٢٠١٥ نیسان ٢٠عم



  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

١ 

  
  ٢٠١٤كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

  

٢٠١٤٢٠١٣إیضاحات

ة دینار أردنيدینار أردنيالموجودات المتداول

٣٢،١٧٠،٩١٨٣،٠٥٤،٥٩٠نقد ونقد معادل

یر مسددة  ٤٥،٨٩٥،٢٦٠٥،٣٦٥،٦٧٩صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغ

٢،٥٥٩،٢٧٣٢،٠٤٥،٧١٥عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

٥١٩،٢٨٨،٢٠٨٢١،١٨٦،٤٠٤صافي ذمم قروض المرابحات - الجزء المتداول

٦٣٥٣،٤٨١٤١٦،٦٤٨أرصدة مدینة أخرى 

ة ٣٠،٢٦٧،١٤٠٣٢،٠٦٩،٠٣٦مجموع الموجودات المتداول

ة الموجودات غیر المتداول

٥٥٣،٥٧٩،٩٥٥٤٠،٣٤٨،٩٠٩صافي ذمم قروض المرابحات

٧١٩٦،١٧٥٢٠٤،٥١٠ممتلكات ومعدات

ة ٥٣،٧٧٦،١٣٠٤٠،٥٥٣،٤١٩مجموع الموجودات غیر المتداول

٨٤،٠٤٣،٢٧٠٧٢،٦٢٢،٤٥٥مجموع الموجودات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٢ 

  ٢٠١٤كانون األول  ٣١في قائمة المركز المالي المجمعة كما 
  

ة ٢٠١٤٢٠١٣إیضاحاتالمطلوبات وحقوق الملكی

ة دینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداول

١٣٠،٠١٩٩٤،٨٦٤ذمم دائنة

٨٤٧١،٦٣٦٤١٦،٤٦٢أرصدة دائنة أخرى

٩١،٥٩١،٠٠٠٣٦٩،٢٤٣قروض دائنة - الجزء المتداول

١٠٥٤،٨٤٠٥٧،٠٩٨دخل منحة مؤجلة

ة ٢،٢٤٧،٤٩٥٩٣٧،٦٦٧مجموع المطلوبات المتداول

ة المطلوبات غیر المتداول

طینیة ١١٣٧٨،٠٥٥٣٧٨،٠٥٥جاري دائرة الشؤون الفلس

٩٢١،٣٤٢،٢٦٧١٧،٦٠٨،٢٦٧قروض

ة ٢١،٧٢٠،٣٢٢١٧،٩٨٦،٣٢٢مجموع المطلوبات غیر المتداول

٢٣،٩٦٧،٨١٧١٨،٩٢٣،٩٨٩مجموع المطلوبات 

حقوق الملكیة

١٢٣٨،٦٤٠،٥٢٧٣٦،١٤٠،٥٢٧مساھمات ومنح

٢١،٤٣٤،٩٢٦١٧،٥٥٧،٩٣٩فائض محتفظ بھ

٦٠،٠٧٥،٤٥٣٥٣،٦٩٨،٤٦٦مجموع حقوق الملكیة

ة ٨٤،٠٤٣،٢٧٠٧٢،٦٢٢،٤٥٥مجموع المطلوبات وحقوق الملكی
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٣ 

  ٢٠١٤كانون األول  ٣١قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في 
  

٢٠١٤٢٠١٣إیضاحات

دینار أردنيدینار أردنياإلیرادات

٥،٠٢٧،٩٨٥٤،٥٩٩،٢٣٩عوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

٩١٦،٦٣١٥٧٠،٨٢٤إیراد فترة السماح

٣٦٥،٥٦٨٢٦٠،٦١٧عوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة والمؤسسات الوسیطة

                         -٢٢٠،٨٣٠رد مخصص إنتفت الحاجة إالیھا

٣٠،٩٤٦٢٣،٩٨٣عوائد وفوائد قروض إسكان الموظفین

٥٦،٥٣٧١٥٩،٣٣١إیراد فوائد البنوك

٤٧،٠٦٩٤٢،٥٥١إیراد طلبات قروض المرابحات

٥٦،٠٨٩٣،٩٧٧إیرادات المنحة

١٥،٥٤١                 ٢،٣٨١إیرادات أخرى 

٦،٧٢٤،٠٣٦٥،٦٧٦،٠٦٣مجموع اإلیرادات

المصروفات

١٣٢،٠٠٣،٥٠٣١،٨٦٣،٣٠٧مصاریف إداریة 

١٠٥٦،٠٨٩٣،٩٧٧مصاریف المنحة 

یلھا ٣٥٥،٢٣٩٢٦١،٥٤٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحص

٤٣٢،٢١٨٢٩٦،٣٤٨تكالیف التمویل

٢،٨٤٧،٠٤٩٢،٤٢٥،١٧٧مجموع المصروفات
٣،٨٧٦،٩٨٧٣،٢٥٠،٨٨٦الفائض

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٤ 

 ٢٠١٤كانون األول  ٣١المجمعة للسنة المنتھیة كما في  الملكیةقائمة التغیر في حقوق 
  

اإلجماليفائض محتفظ بھمساھمات ومنح 

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

٣٦،١٤٠،٥٢٧١٤،٣٠٧،٠٥٣٥٠،٤٤٧،٥٨٠رصید ١ كانون الثاني ٢٠١٣

٣،٢٥٠،٨٨٦٣،٢٥٠،٨٨٦                        -الفائض

٣٦،١٤٠،٥٢٧١٧،٥٥٧،٩٣٩٥٣،٦٩٨،٤٦٦رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٣

٣،٨٧٦،٩٨٧٣،٨٧٦،٩٨٧                        -الفائض 

٢،٥٠٠،٠٠٠                         -٢،٥٠٠،٠٠٠مساھمات ومنح

٣٨،٦٤٠،٥٢٧٢١،٤٣٤،٩٢٦٦٠،٠٧٥،٤٥٣رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٤
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صندوق التنمیة والتشغیل
  مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

ان  َ   المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
 

٥ 

  
  

  ٢٠١٤كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 
  

٢٠١٤٢٠١٣

دینار أردنيدینار أردنيالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٣،٨٧٦،٩٨٧٣،٢٥٠،٨٨٦الفائض

تعدیالت لـ :

تھالكات ٤٨،٠٨٩٧٢،٦٤١إس

٣٥٥،٢٣٩٢٦١،٥٤٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :

یر مسددة  (١،١١٤،٢٦٣)(٨٨٤،٨٢٠)صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغ

(١٤٠،٢٠٤)(٥١٣،٥٥٨)عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

(٧،٦٠٩،١٦١)(١١،٣٣٢،٨٥٠)صافي ذمم قروض المرابحات 

(٢١٧،٥٧٤)٦٣،١٦٧أرصدة مدینة أخرى

٣٥،١٥٥٢،٨٧٢ذمم دائنة

٥٥،١٧٤١٧١،٤٩٥أرصدة دائنة أخرى

(٥،٣٢١،٧٦٣)(٨،٢٩٧،٤١٧)صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

(٣٦،٢٨٠)(٣٩،٧٥٤)شراء ممتلكات ومعدات

 (٣٦،٢٨٠) (٣٩،٧٥٤)صافي النقد من األنشطة اإلستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

٤،٩٥٥،٧٥٧٤،٦٠٦،٧٩٢قروض دائنة

(٣،٩٧٧)(٢،٢٥٨)دخل منحة مؤجلة

                         -          ٢،٥٠٠،٠٠٠مساھمات ومنح

٧،٤٥٣،٤٩٩٤،٦٠٢،٨١٥صافي النقد من األنشطة التمویلیة

(٧٥٥،٢٢٨)(٨٨٣،٦٧٢)صافي التغیر في النقد والنقد المعادل

٣،٠٥٤،٥٩٠٣،٨٠٩،٨١٨النقد والنقد المعادل في بدایة السنة

٢،١٧٠،٩١٨٣،٠٥٤،٥٩٠النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
 

  



 

 

 عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق

 االلكتروني البرید االسم الوظیفي المسمى

المھندس عبدهللا  العام عطوفة المدیر
 jo.gov.def@a.freij فریج

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

 kh.jaradat@def.gov.jo جرادات خالد المحافظاتشؤون لالعام  مساعد المدیر

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

 j.murad@def.gov.jo  مراد اجنار المؤسسي لتمیزالتخطیط وا مدیریةمدیر 

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

   @def.gov.jo  muneer.mubaideen  منیر مبیضین  مدیر مدیریة التدریب والتمكین

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

 s.haddadeen@def.gov.jo حدادین سامر المتابعة والتحصیل مدیر مدیریة

 m.jaradat@def.gov.jo معن جرادات  فرع اربد مدیر مدیریة

   @def.gov.jo  ahmad.hammori احمد الحموري  مدیر مدیریة الشؤون القانونیة

    r.aburabee@def.gov.jo  ریاض ابو ربیع تكنولوجیا المعلومات وحدةمدیر 
   @def.gov.jo  firas.alabedallah  فراس العبد  فرع المفرق مدیر مدیریة

  @def.gov.jo  daham.alfawareh دحام الفواعره فرع الزرقاء مدیر مدیریة

   @def.gov.jo  ahmad.bentareef احمد بن طریف فرع الكرك مدیر مدیریة

   @def.gov.jo mansour.wrikat  منصور وریكات  مدیر مدیریة فرع العاصمھ

   @def.gov.jo ahmad.alqatameen احمد القطامین مدیر مدیریة فرع معان

   @def.gov.jo abedalkareem.alfaeyz  عبدالكریم الفایز  العالقات العامة واالعالممدیر وحدة 

الموارد البشریة والخدمات مدیر مدیریة
   @def.gov.jo ayman.barhom ایمن برھوم المساندة

 def.gov.jo@ali.aledwan  علي العدوان  مدیر مدیریة فرع البلقاء

  def.gov.jo@ghada.abubatnain  غادة ابوبطنین  مدیر مدیریة فرع جرش
  def.gov.jo@Issa.awawdeh   عیسى العواودة.د  مدیر مدیریة فرع عجلون

  ٠٨٠٠٢٢٢٧٤: الھاتف المجاني

  wwwwww..ddeeffjjoo..nneett  : : الموقع االلكتروني للصندوقالموقع االلكتروني للصندوق

  



 

٧ 
 

  عناوین اإلدارة العامة وفروع ونوافذ الصندوق

  
  خلف عمارة الصایغ  –عمان اللویبدة 

 ٤٦١٨٨٤٥فاكس  -٤٦١٨٨٥١ –ھاتف 
مركز  –االدارة العامة 

 الصندوق الرئیسي
  خلف عمارة الصایغ  –عمان اللویبدة 

 ٤٦١٨٨٤٥فاكس  -٤٦١٨٨٥١ –ھاتف 
 مكتب خدمة العمالء 

  خلف عمارة الصایغ  –عمان اللویبدة 
 ٤٦١٨٨٤٥فاكس  -٤٦١٠٣٧٢ –ھاتف 

 مدیریة فرع العاصمة 

  جنوب مجمع سفریات عمان الجدید  –مقابل مسایا لالفراح  –اربد 
 ٠٢٧١٠٢٠٨٦ -فاكس ٠٢٧١٠٢٠٦٥ –ھاتف 

 مدیریة فرع اربد 

  مقابل محكمة الكرك  –المرج  –الكرك 
 ٠٣٢٣٤١٠٧٦ -فاكس  ٢٣٤١٠٦٩ –ھاتف 

 مدیریة فرع الكرك 

  منطقة الساحة –بیت ابو جابر  –مدیریة السیاحة واآلثار 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٦١ - :خلوي 

 مدیریة فرع البلقاء 

   ٩٣عماره رقم  ٣٦محافظة الزرقاء الزرقاء الجدیده شارع 
  الطابق االول

 ٠٧٩٩٠٥٠٠٦٣ - :خلوي 

 مدیریة فرع الزرقاء 

  مبنى مركز التدریب المھني 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٦٨ - :خلوي 

 مدیریة فرع المفرق 

  مبنى جمعیة سیدات جرش 
٠٧٩٩٠٥٠٠٦٩ 

 مدیریة فرع جرش 

  مقابل مكتب عمل عجلون/عجلون وسط البلد 
٠٧٩٩٠٥٠٠٧١  

 مدیریة فرع عجلون 

  مبنى مركز التدریب المھني 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٧٢ - :خلوي 

 مدیریة فرع مادبا 

  مبنى مركز التدریب المھني 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٧٣ - :خلوي 

 مدیریة فرع معان 

  مبنى بلدیة الطفیلة
  ٠٧٩٩٠٥٠٠٧٤ - :خلوي 

 مدیریة فرع الطفیلة 

  مبنى مدیریة عمل العقبة 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٦٧ - :خلوي 

 مدیریة فرع العقبة 

  طبربور –مبنى دیوان الخدمة المدنیة 
 ٠٧٩٩٨٩٢٦٩٩ - :خلوي 

 دیوان الخدمة المدنیة  مكتب

  


