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 من اقوال جالةل املكل عبدهللا الثاين بن احلسني حفظه هللا 

عىل احلكومة الاس مترار يف تنفيذ برامج تمنوية وإنتاجية عىل املس توى احمليل "
تشمل لك احملافظات، مستندة إىل تصور تمنوي مس تدام لها، وعرب زايدة املوارد 

املتاحة أمام املشاريع الصغرية واملتوسطة خاصة للش باب الرايدي يف احملافظات 
ودمع بيئة األعامل وإيالء جذب الاستامثر اخلاريج والعريب ودمع الاستامثر 

 "الوطين األمهية اليت يس تحقها

 

 كتاب التلكيف السايم لدلكتور هاين امللقي لتشكيل حكومة جديدة

 جهرية 1437ذو احلجة  23عامن يف 

 ميالدية 2016أيلول  25 املوافق
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 صاحب السمو املليك الامري حسني بن عبدهللا الثاين ويل العهد 
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ي لظاهرتي الفقر والبطالة في يعد صندوق التنمية والتشغيل احد االدوات الحكومية في التصد

االردن حيث ساهم الصندوق على مدى السنوات الماضية في تقديم التمويل الالزم لعشرات االالف من 

التصحيح االقتصادي في بداية التسعينات  عبر مسيرته التي بدأت مع بدايات برامجالمشاريع  الصغيرة 

من مقر الصندوق والذي يقدم عبر مسارين للتمويل هما االقراض المباشر  من القرن الماضي،

عبر مؤسسات وسيطة من مؤسسات التمويل االقراض غير المباشرأو  ،وفروعه ونوافذه االقراضية

 ندوق لتقديم التمويل نيابة عنه.التي اعتمدها الص والهيئات التطوعية واالهلية  الميكروي

 

هذه المشاريع من تدريب صحا  قدم الصندوق إضافة الى التمويل المساعدة الفنية الالزمة اليكما  

في بروز العديد من هذه المشاريع كقصص نجاح على المستوى  كان لها االثرواستشارات ميدانية 

وفرت هذه المشاريع العديد من فرص  ، وقدطقالوطني، وساهمت في تحقيق التنمية في العديد من المنا

  .العمل الدائمة والمؤقته
 

حصل الصندوق على جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية اكثرمن مرة 

 لريادته وتميزه  في الخدمات المقدمة لجميع المستهدفين من برامجه . 

فئة المؤسسات المشاركة ألكثر   البرونزيةحصل الصندوق على المركز االول في المرحلة  

 (.7101-7101) السابعةالدورة  -من مرة

 -حاز الصندوق على ختم التميز في المرحلة البرونزية فئة المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة 

 (.7100-7101الدورة الخامسة )

ركة ألكثر فئة المؤسسات المشا حصل الصندوق على المركز االول في المرحلة البرونزية  

 (.7112-7112الدورة الرابعة ) -من مرة

 

حزمة من  بعد المتراكمة ته اإنجازليضيف الى  7102اليوم يقدم الصندوق تقريره السنوي للعام 

  .برامجه االقراضية الموجهة لفئات الشبا  والمراة والباحثين عن العمللاالصالحات والتطوير 

 

  

 المقدمة 
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 فهرسال

 
 الصفحة الموضوع

 1 المدير العامكلمة 

 6 أعضاء مجلس االدارة

 واالهداف والتوجهات المستقبلية الفصل االول : النشأه

 2  وتطوره نبذه عن الصندوق

 2 مصادر التمويل 

 01 لموارد البشريةا

 07 الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية

 03 االهداف االستراتيجية للصندوق

 03 الخطة المستقبلبة 

 01 للفئات المستهدفةالوصول 

 01 رفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتدقيق الداخلي وادارة المخاطراستراتيجية 

 01 نظم المعلومات االدارية

 06 الحاكمية المؤسسية

 06 ر االداء المؤسسي يتطو

 الفصل الثاني : االقراض والمتابعة والتحصيل

 02 القراض المباشر وغير المباشرا

 71 المباشراالقراض 

 70 7102لعام لتحليل نتائج االقراض المباشر 

 72 النشاط االقراضي للفروع في المحافظات

 32 تطوير المنتجات االقراضية 

 31 االقراض غير المباشر

 30 تحصيل القروض

 الفصل الثالث : الخدمات غير المالية المقدمة للمستهدفين

 33 خدمات غير المالية ال

 33 والدراساتاالبحاث 

 31 جلسات التوعية والتحفيز على العمل الحر وريادة االعمال

 31 التدريب والتأهيل للفئات المستهدفة

 31 التشبيك مع الشركاء 

 الفصل الرابع : التحليل المالي 

 36 التحليل المالي 

 والتعاون الدولي صل الخامس : الشركاء االستراتيجيينالف

 11 يناالستراتيجيالشركاء 

 الفصل السادس : المالحق

 16 اثرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة المدير العام
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 نجازاتاال مهيبين أ والذي ، 7102 لعاملصندوق التنمية والتشغيل  السنوي التقرير لكم أقدم أن يسرني

الرؤى الملكية والسياسات  إطار في اهتنفيذ ىلع الذي يعمل الصندوق يةلالمستقب والمشاريع عاتلوالتط

 الحكومية واالهداف االستراتيجية للصندوق.والبرامج 

االقراضية بهدف منتجاته ، لتطوير 7102شاملة خالل العام  وقد قام الصندوق باجراءات اصالحية

 بية احتياجات وتوقعات العمالء االقتصادية واالجتماعية. لولت تحقيق استراتجيته

لمجلس ادارة الصندوق برئاسة معالي وزير العمل على دعمه الكامل، كما اشكر  اتقدم بالشكر الجزيل

 الصندوقستوى أداء مب االرتقاءمن أجل كافة العاملين في الصندوق على الجهود المخلصة التي بذلوها 

 .لعمالئهدمات خلأفضل ا ميوتقد

 الملكالهاشمية  الجاللةدمة مؤسستنا الرائدة ووطننا الغالي في ظل قيادة صاحب خلجميعًا  اهللوفقنا  

 .ورعاه اهللحفظه  الحسينالثاني ابن  عبداهلل

 

 

 فاروق عبدالحليم الحديدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 األعضاء الحكومّيون
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 األعضاء غير الحكومّيون

 

علي ظاهر / معالي وزير العمل / رئيس المجلس 
 الغزاوي 

/  عطوفة مدير عام الصندوق / نائب رئيس المجلس
 فاروق عبدالحليم الحديدي

 /  عطوفة امين عام وزارة التخطيط بالوكالة 

 عضو / زياد احمد عبيدات 

 /  عطوفة امين عام وزارة المالية 

 عضو / عزالدين كناكريه 

 /  عطوفة امين عام وزارة التنمية االجتماعية 

 عضو / عمر احمد الزبط 

سعادة السيد جمال محمد فريز / ممثل القطاع التجاري 
 عضو / 

سعادة السيد عدنان احمد ابو / ممثل القطاع الصناعي
 عضو/الراغب 

سعادة الدكتوره اخالص خلف /ممثل القطاع التربوي 
 عضو/الحجوج 

/  سعادة السيدة / ممثل القطاع االجتماعي والجمعيات 
 عضو / سماح فوزي مسنات 



   DEF Report @7102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول  

النشأة واالهداف •
 والتوجهات المستقبلية
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 وتطوره نبذة عن الصندوق

كمؤسسة حكومية ذات إستقالل  9119، وباشر عملياته عام 9191تأسس صندوق التنمية والتشغيل عام 

مالي وإداري تعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، ولمواكبة التطورات اإلجتماعية واإلقتصادية فقد تم 

 .9111صندوق التنمية والتشغيل لسنة إصدار قانون 

لصندوق لعام المدير الينوب عنه  ،العمل معالي وزير يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة يترأسه 

والمالية والتنمية االجتماعية، كما يضم المجلس  والتعاون الدولي  لوزارات التخطيط ممثلينوهناك ثالثة 

لقطاع ا  عن والتربوي إضافة الى ممثل ،الصناعي ،اع التجاريلقطا يمثلوناربعة من القطاع الخاص 

     االجتماعي والتطوعي.

الدخل أو تلك العاطلين عن  نيهسر والجماعات الفقيرة أو المتدتمكين األفراد واأل :الصندوق إلى يهدف

 .  العمل من ممارسة العمل واإلنتاج وذلك من أجل اإلسهام في محاربة الفقر والبطالة

واستثمار قدرات األفراد المستهدفين وتطوير مهاراتهم والريادة  على مبدأ التشغيل الذاتي يعتمد الصندوق

، أو البدء في استحداث وإدارة مشاريعهم الخاصة في العديد من خلق فرص عمل لهمالتي تمكنهم من 

 االقتصادية والمهنية. القطاعات

 التدريب على المهنفي مجال ادارة المشاريع و دريبالت مثل كما يوفر الصندوق خدمات غير مالية 

  .وتكنولوجيا المعلومات والحرف

منتشره في فرع  (91) باالضافة الى في مدينة عمان الرئيسي مركز يخدم الصندوق عمالءه عن طريق ال

المناطق  فيتقدم خدماتها  قراضية إ نوافذ (7 ) قام الصندوق بافتتاحمحافظات المملكة، وكذلك  جميع

 .المستهدفة
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 للصندوق  مصادر التمويل 
 

 المساهمات والمنحاواًل: 

 القيمة بالدينار االعوام المشروع جهة التمويل

 9019121111  9117 -9119 دعم الخزينة االردنية الهاشمية خزينة المملكة

صندوق التشغيل والتدريب 

 والتعليم المهني والتقني
 9211111111 1192 الذاتي الجماعي دعم برنامج التشغيل

 منحة بنك االعمار االلماني
قرض بنك االعمار منحة فرق فوائد 

 االلماني
9119- 9117   711111111 

 111921217   1112 -9112 المساعدات الفنية دعم المجموعة االوربية

 والتعاون الدولي وزارة التخطيط
برنامج تعزيز االنتاجية ) المشاريع 

 الريادية (
 1111 - 1117     211111111 

 211111111  1191 -1111 برنامج تعزيز االنتاجية ) جيوب الفقر ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 211111111 1199 دعم جيوب الفقر وزارة المالية

 110121211     1197 -1199 برنامج تعزيز االنتاجية ) الجمعيات( وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 2111111        1190 -1191 برنامج تعزيز االنتاجية ) معان التنموية ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 911111111 1191 دعم منطقة معان التنموية وزارة المالية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
برنامج تعزيز االنتاجية ) برنامج الشباب 

 الباحثين عن عمل (
1190- 1197          211111111 

 59600.6172 المجموع

 ثانيًا : القروض 

 القيمة بالدينار االعوام جهة التمويل

 2791111 1119 دوار دائرة الشؤون الفلسطينيةقرض 

 217921211 1111 قرض البنك االسالمي للتنمية / جدة 

 1912111111 1191 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي / القرض االول

 719111111 1192 الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي/ القرض الثاني

 0549994.11 المجموع

 994.014.72 المجموع الكلي لمبالغ مصادر التمويل
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 الموارد البشرية
 

موزعين بين االدارة العامة والفروع ( موظفًا وموظفة، 992ما مجموعه  )حاليا يعمل في الصندوق 

 في كافة محافظات المملكة موزعين حسب الجنس كما يلي :  والنوافذ المختلفة للصندوق 

 

 

اولى الصندوق أهمية لنوعية رأس المال البشري لديه وبماا ينساجم ماع اهدافاه االساتراتيجية،  لاذا يركاز        وقد  

 جامعية.الشهادات ال% من موظفي الصندوق 27لي الكفاءات وتأهيلها، حيث يحمل حوا اختيارعلى 

 

 

 88ذكور 
25  % 

 78اناث  
 75% 

 عدد العاملين في
 الصندوق حسب الجنس 

 دكتوراه
 ماجستير 2%

99% 

 دبلوم عالي
1% 

 بكالوريوس
22% 

 دبلوم  
7% 

 ثانوية
91% 

 دون الثانوية
1% 

موظفي الصندوق 
 حسب المؤهل 
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 وتمكينهم من خالل االتي :يسعى الصندوق منذ نشأته إلى تعزيز قدرات ومهارات الموظفين 

 الموظفين ورفاه وسالمة صّحة لضمان توفيرما يلزم. 

 التاي  والدولياة  واإلقليمية الوطنية والمؤتمرات العمل وورش التدريبية في الدورات الموظفين اشراك 

 عمل الصندوق. في مجال مباشرة عالقة لها

        فين فاي مختلاف   جعل الصندوق بيئة تعلم من خاالل تاوفير كافاة المعلوماات والبياناات لمختلاف الماوظ

 ية.رالمستويات االدا

  لحثهم على العمل واالبداع . بانجازاتهمربط الحوافز المادية والمعنوية للموظفين 
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 الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمنا  
 .التميز المؤسسي•

 .المصداقية والشفافية•

 .الريادة في تقديم الخدمات•

الشراكة مع القطاعين العام •
والخاص ومع مؤسسات 

 .المجتمع المدني

 .االنتماء•

 .العدالة وتكافؤ الفرص•

 

 رسالتنا 
تقدددديم القدددروض الميسدددرة  
والدددددعم الفنددددي واإلداري  
للفئددات الفقيددرة والعدداطلين  
عن العمدل، وتمكيدنهم مدن    
إقامددددة مشدددداريع صددددغيرة  
ومتوسددددددطة تددددددوفر لهددددددم 
ولغيدددددرهم فدددددرص عمدددددل 

 مستدامة

 رؤيتنا 
الريدددددادة فدددددي تمويدددددل   
المشدددددداريع الصددددددغيرة 
والمتوسدددددطة للفقددددددراء  
والعدداطلين عددن العمددل   

 من كال الجنسين
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 للصندوقاألهداف االستراتيجية 
 

 

  وغير المباشر التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خالل عمليات االقراض المباشر

 للعمالء مع بقاء الصندوق كمؤسسة مظله لالقراض غير المباشر.

 المستهدفة وفق الممارسات الفضلى. تقديم الخدمات غير المالية للفئات 

  القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحسين حاكمية قطاع التشغيل  بينتعزيز الشراكة

وخطة التحفيز  ستراتيجية تنمية الموارد البشريةوالتدريب والتعليم المهني والتقني من خالل تنفيذ ا

 االقتصادي.

 وتطوير األداء المؤسسي لرفع جودة الخدمات المقدمة. ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين  

 .تعزيز الالمركزية من خالل الفروع وتفويض الصالحيات 

 المستقبلية الخطة
 

-7106ولضمان تحسين االداء المستمر بما يتالءم مع متطلبات القطاع، طور الصندوق خطة عمل للفترة )

وتحديثها ضمن المعطيات التي تستجد في القطاع والصندوق. يتم مراجعة هذه الخطة بشكل دوري و ،(7171

 وترتكز هذه الخطة على المحاور التالية:

 لالشتمال االستراتيجية الوطنية االستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي و مع التنسيقالموائمة و

  .المالي

 .اعادة النظر في اهمية واولويات الفئات المستهدفة للصندوق 

  التنافسية للصندوقاستغالل الميزة . 

 الصندوق والفئات المستهدفة. مويلية بما يخدم مصالح واحتياجاتتطوير وتحسين البرامج الت 

 لضمان فاعلية عملياته وتطبيقا ، ليات تشغيلهاآاعادة النظر في هيكلة الفروع ودورها ومسؤولياتها و

 .لثقافة ادارة المخاطر

 التسويق واالعالم المعتمدة حاليا بما يضمن تحسين االداء وتمكين الصندوق ليات آسياسات و تطوير

كما سيعمل على تعزيز وبناء قدرات العاملين في االقسام والدوائر المعنية بما  ،من تحقيق اهدافه

 يضمن قيامهم بمهامهم بفعالية.

 االستراتيجية مؤشرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  لتنفيذ التزاماته بتحقيق  التوسع

 .الميكروي لالوطنية لتطوير قطاع التموي
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 دارة المتخصص  قسمتبني ثقافة ادارة المخاطر في كافة االجراءات التشغيلية وانشاء يقوم الصندوق ب

بدعم من بعثة االتحاد االوروبي في االردن ومن خالل الوكالة االلمانية للتنمية الدولية  المخاطر

GIZ. 

  وادارة القروض المتعثرة وفقا  الصندوق باتخاذ االجراءات الكفيلة بتحسين جودة المحفظةسيستمر

 للممارسات الفضلى في قطاع التمويل الميكروي والصغير والمتوسط.

 ساته واجراءاته التنظيمية اسيعمل الصندوق على مالءمة سي المستقبلية،  لتحقيق خطة العمل

 .ته التحتية ونظم معلوماته االداريةوالتشغيلية وموارده المختلفة وبني

 الوصول للفئات المستهدفة 

 
فروع  من خالل سوقدراسة  بتنفيذ (GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي الصندوق بالتعاون مع  قام

على  تم 7102صندوق التنمية والتشغيل في جنو ، ووسط وشمال المملكة في شهر كانون األول من العام 

 وضع خطة للترويج تتلخص فيما يلي :  اثرها

المنتجات االقراضية  اعادة النظر في المطبوعات والبرشورات التي تلخص عمل الصندوق وتشرح  

 وتوزيعها خالل حمالت التوعية للفئات المستهدفة.

كونها وسيلة ناجعه الستقطا   االذاعة المختلفة بواسطةنشراعالنات قصيرة عن خدمات الصندوق  

 .كبير جمهور

 ,Facebookنشراعالنات عن خدمات الصندوق االقراضية بواسطة مواقع التواصل االجتماعي ) 

LinkedIn, Bayt,…etc. ).والتي تتصف بانتشارها الواسع بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الرياديين 

 المشاركة بالمعارض الصناعية والتجارية المقامة في االردن للتعريف بخدمات الصندوق. 

 اقامة معرض سنوي للترويج لمنتوجات المقترضين، واستغاللها كذلك لترويج خدمات الصندوق.  

 تحفيز المقترضين من خالل جائزة الملك عبداهلل الثاني للعمل الحر والريادة. 

ليساهم في نشر الوعي حول دور الصندوق وترويج  الموقع االلكتروني للصندوق تطوير وتحديث 

 خدماته.

مع القطاعات والفئات المستهدفة لتوضيح اهداف الصندوق وبرامجه االقراضية  توعويةعقد لقاءات  

مثل النقابات وغرف التجارة والصناعة  ،وذلك بالشراكة مع الالعبين الرئيسيين في تلك القطاعات

 والجمعيات واالتحادات ومؤسسات المجتمع المدني. 

 االجتماعية للصندوق كاداة ترويجية.استخدام التقرير السنوي وتقرير المسؤولية  

تصريحات وتقارير صحفية دورية عن طريق الصحف المطبوعة وااللكترونية والمجالت المختصة  

 والتلفزيون واالذاعة.
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 رفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتدقيق الداخلي وادارة المخاطراستراتيجية 
 

والسياسات المتبعة في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بإعادة هيكلة اإلجراءات   7102في عام  قام الصندوق

 حيث تم انجاز ما يلي:  ، بهدف تحسين أداء الوحدة مهنيا وفقا ألفضل الممارسات العالمية

 .اعتماد ميثاق وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ودليل اإلجراءات من قبل مجلس إدارة الصندوق  .0

في الربع االول من عام قابة والتدقيق النظرية والعملية تنفيذ برامج التأهيل لموظفي وحدة الر .7

7102. 

تبني ثقافة  ،  لذا يعمل الصندوق علىيواجه الصندوق انواعا مختلفة من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على عمله

تطوير باالضافة الى  ،الناظمة اتادارة المخاطر بمعايير تتماشى مع الممارسات الفضلى ومع التشريع

باالجراءات  الصندوق ، وعليه فقد قامرية والتشغيلية الداخليةاالسياسات واالجراءات واالليات التنظيمية واالد

 التالية:

 .ولغايات تطوير االداء دوريا،تشكيل لجنة الدارة المخاطر تجتمع  

 .( على اعتماد وثيقة "سياسة ادارة المخاطر" 7102موافقة مجلس االدارة  في عام ) 

الصندوق بتنفيذ المؤشر الثامن لمنحة االتحاد االوروبي والمتعلقة باستراتيجية  قطاع  التزام 

 دة تنظيمية خاصة الدارة المخاطر.وذلك بانشاء وح التمويل الميكروي

يقوم الصندوق بتطوير بنيته المعلوماتية وانظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية والسياسات  

ليات آوذلك من خالل تقديم  ادارة المخاطر،تساعد في انجاح واالجراءات الخاصة بذلك بطريقة 

 الرقابة والتحكم، وقواعد البيانات، وادوات االتصال وغيرها.

 ارساء ثقافة ادارة المخاطر من خالل التدريب واالتصال واليات التحفيز. 

 

 MISنظم المعلومات االدارية  
 

                                           لوصااااول الااااى حكومااااة بااااال ورق  ا تتماشااااى مااااع قااااام الصااااندوق باتخاااااذ العديااااد ماااان االجااااراءات التااااي     

(Paperless-Government)   ماان جهااة وكمساارع لتحقيااق التوجيهااات الملكيااة والمتمثلااة بانجاااز برنااامج الحكومااة

، وبشااكل يعازز التطاور االداري ويحساان االداء ونوعياة الخدمااة    7171االلكترونياة بشاكل كاماال بحلاول عاام     

( e-Government) الحكومة االلكترونيةالمقدمة للمواطن والزائر والمستثمر من جهة اخرى، ألن الوصول الى 

مجموعاة مان   الصاندوق بتحقياق    بادردمة فعالة وشفافة وميسرة للمواطن، وبناء علية تقديم خلاصبح ضرورة 

 :ما يلي تمثلت في 7102عام  اإلنجازات خالل
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  )هدف توفير الكثير من التكاليف والوقت والجهد باطلق صندوق التنمية والتشغيل خدمة )اي فواتيركم

 على الفئات المستهدفة من المستفيدين من خدمات الصندوق. 

  مشغلي خدمات الدفع قام صندوق التنمية والتشغيل بعقد عدة إجتماعات تفاوضية مع شركة من شركات

ن هذه الخدمات "شركة دينارك" وذلك بهدف اإلستفادة م بواسطة الهاتف النقال وأنظمة التسوية

 .والوصول الى أكبر شريحة ممكنة من العمالء والفئات المستهدفة 

  الصندوق بما يتوافق مع متطلبات العمل في االنظمة االلكترونيةالتحديث المستمر على.  

 الحاكمية المؤسسية

األطااراف الخااارجيين وجميااع ن للصااندوق مجموعااة منتظمااة ماان العالقااات مااع مجلااس اإلدارة والشااركاء    ا

 الوطنيااٌة واالسااتراتيجيٌة الصااندوق السااتراتيجيٌةاألخاارى ذات الصاالة ، وتتناااول هااذه العالقااات اإلطااار العااام   

والمعاملاة   المؤسساية العام للحوكمة  اهدافه، و ٌضمن اإلطار لتنفيذوالوسائل الالزمة  التمويل الميكرويلقطاع 

يادهم  تزويؤكاد  القاانون، و   محادده  الاذين  العماالء هاتم بجمياع   يالعماالء ، كماا    باين العادلة القائمة على المساواة 

المعتمد في  دليل الحاكمية المؤسسية وهذه الممارسات ينظمها المعلومات المهمة حول انشطة الصندوق بجميع

 .من قبل مجلس االدارة والموافق عليه الصندوق

 تطوير االداء المؤسسي 

 ،العام في كافة انشطته التدي يقدوم بهدا خدمدة لفئاتده المسدتهدفة       لالرتقاء باالداءيعمل الصندوق بشكل مستمر 

عصددري، بحيددم يددتم التركيددز علددى  بمفهددوموذلددك باالنتقددال مددن االدارة التقليديددة الددى االدارة االسددتراتيجية و

مدن   استثمار الطاقات البشرية وانتاج نظم ادارية متطورة ومتكاملدة وعاليدة الجدودة لتحقيدق الريدادة والتفدوق      

  ل : خال

لتددوفير متطلبددات نظددام تطددوير الخدددمات الحكوميددة رقددم   سدديق مددع وزارة تطددوير القطدداع العددام  نالت .9

، وتدم تنفيدذ العديدد مدن     1197، حيم تم تزويد الوزارة بالخطة التنفيذية للعدام  1192لسنة ( 922)

 بنودها.

تحسددين مسددتو   يددولي الصددندوق اهتمامددًا كبيددرًا للتحددول للتعددامالت اإللكترونيددة الحكوميددة، بهدددف  .1

الخددمات، ورفدع االنتاجيدة والعائدد علدى االسدتثمار، وضدمان دقدة المعلومدات، عدن طريدق تطدوير             

 مهارات الموظفين، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية الالزمة لعملية التحول االلكتروني.

االردن مددع ة ، ضددمن اتفاقيدد(GIZ)يتلقددى الصددندوق دعمددا فنيددا مددن خددالل الوكالددة االلمانيددة للتنميددة    .2

االتحدداد االوروبددي تاالشددتمال المددالي مددن خددالل تطددوير حاكميددة وانتشددار التمويددل الميكددروي فددي     
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 وقدد  حيم يترتب على الصندوق تحقيق مجموعه مدن المؤشدرات،   االردنت لبرنامج دعم الخزينة، 

سددعى الصددندوق الددى مراجعددة ادائدده وتطددويره بشددكل يتندداغم مددع االهددداف المرسددومة فددي تلددك             

 .ستراتيجيةاال

  فقدد تدم اسدتقدام خبدراء    من االتحاد االوروبي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي  المقدم دعمنتيجة لل .0

تحليل مؤسسي شامل اظهدر نقداا القدوة ومدواطن التحسدين قياسدا علدى الممارسدات الفضدلى          للقيام ب

، باالضدافة الدى قيدامهم بتفيدذ العديدد مدن الدراسدات        وعلى اهدداف االسدتراتيجية الوطنيدة الميكرويدة    

 كاآلتي:، وهي تطوير االداء المؤسسي للصندوقوالبرامج واالدلة في مجاالت مختلفة بهدف 

 .دليل اجراءات العمل القياسية لعمليات االقراض المباشر 

 .دليل خدمات الصندوق 

  المباشر والتوصيات الخاصة تحليل الفجوات في السياسات واالجراءات المتعلقة باإلقراض

 .هابالسياسات المقترحة الهادفة لتجسير

 ( 1199-1192تحديد االحتياجات التدريبية واعداد خطة تدريبية للفترة.) 

 .منهجية برنامج المديرية المتميزة/ اجراءات العمل المعيارية 

 .اسس ومعايير صرف المكافآت والحوافز لموظفي الصندوق 

 موظفي الصندوق في المركز الرئيسي والفروع حول مواضيع التدقيق لبدء في بناء قدرات ا

 الداخلي، والرقابة الداخلية وتحليل المخاطر لعمليات اإلقراض المباشر.
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 الفصل الثاني  

 االقراض•

 المتابعة والتحصيل  •
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 االقراض المباشر وغير المباشر 
 

 .مسارين من خاللويل الالزم النشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مالتيقدم الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدددروض المقدمدددة  للفئدددات   
 المسددددتهدفة مددددن الصددددندوق 

فروعددده  مباشددرة مدددن خددالل  
المنتشدرة  ونوافذه االقراضية 

 .في جميع محافظات المملكة

االقراض 
 المباشر 

إقددراض مؤسسددات وهيئددات   
، تتمتددددع بالقدددددرة المؤسسددددية 
واالنتشددددددار الواسددددددع فدددددددي   
المحافظدددات،  بهددددف إعدددادة 
اإلقددراض للفئددات المسددتهدفة  

 .من الصندوق

االقراض غير 
 المباشر 
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يقدم الصندوق االقراض المباشر من خالل مجموعة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات الفئات  

 المستهدفة وتحفز الشبا  للالنخراط بالعمل الحر وهي : 

 

 

 

 

برنامج تمويلي يستهدف تمويل انشاء المشاريع الجديدة في مختلف مناطق •
المملكة، وفي مختلف القطاعات االقتصادية باستثناء المشاريع الزراعية بحد 

 الف دينار  11اعلى 
 تمويل المشاريع الجديدة 

برنامج تمويلي يستهدف تطوير المشاريع القائمة في مختلف مناطق المملكة •
ومختلف القطاعات االقتصادية عدا الزراعية بهدف ديمومتها وزيادة 

 .الف دينار 92تنافسيتها بحد اعلى 
 تمويل المشاريع القائمة 

برنامج لتمويل المشاريع الريادية والتي تاتي بفكرة جديدة او توفر مجموعة •
كالسياحة   ) من فرص العمل او تخدم قطاع من القطاعات االقتصادية المهمة 

 الف دينار   72بحد اعلى ( مثال
 تمويل المشاريع الريادية 

برنامج لتمويل االقساا الجامعية  وتكاليف الدراسة للطالب في الجامعات •
 تمويل االقساط الجامعية  االردنية الرسمية والخاصة في التخصصات المهنية والتطبيقية والهندسية 

برنامج يهدف الى تقديم التمويل الميسر للشباب الباحثين عن عمل والمتعطلين  •
من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع من اجل خلق فرص عمل 

 .وبم روح المبادرة لديهم 

تمويل الشباب الباحيثن عن 
 عمل 

يهدف هذا البرنامج لتمويل مشاريع الجمعيات الخيرية والتعاونية في مختلف •
 .مناطق المملكة بهدف استحداث فرص عمل والمساهمة في التنمية

   

برنامج تمويل الجمعيات 
 الخيرية والتعاونية 

 
يستهدف الشباب خريجي مؤسسة 1197برنامج اطلقة الصندوق عام •

التدريب المهني والكليات التقنية وخريجي الهندسة والمنقطعين عن الدراسة 
 .مهنه او حرفة لديهمو

 مهنتي  مشروع برنامج

 

 .برنامج موجه للجمعيات والمؤسسات التعليمية الخاصة•
البرنامج الوطني لرياض 

 االطفال

 

 لجميع المتقاعدينبرنامج موجه •
 برنامج تمويل المتقاعدين

 تمويل وسائل النقل  (وسائل النقل العمومي، نقل مشترك والتوزيع)تمويل وسائط النقل العام •

  االقراض المباشر اواًل :
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 7102تحليل نتائج االقراض المباشر للعام 

 األوضااع  اساتمرار حقق الصندوق نتائج جيدة على الارغم مان تاأثر االقتصااد المحلاي بالعوامال الناتجاة مان         

 الدول المحيطة باالردن. من عدد في المضطربة واألمنية السياسية

النشاااط ويعاازى انخفاااض  ، 7102للعااام دينااار ( مليااون 71حااوالي ) بلااح حجاام النشاااط االقراضااي للصااندوق

الى االنتهااء مان تمويال قاروض برناامج التشاغيل        7102االقراضي مقارنة مع المستهدف ضمن الخطة لعام 

والجادول   ،وتوقف االقراض خالل اشهر حزيران، تماوز وآ  فاي الصاندوق لانقص السايولة      الذاتي الجماعي

 .7102التالي يبين مقارنة بين الخطة السنوية واالنجاز الفعلي للصندوق في عام 

 نسبة االنجاز / دينار  الفعلياالنجاز  / دينار  السنوية الخطة المحافظة

 207 3.111.030 1.226.362 العاصمه

 127 7.031.630 1.102.031 اربد

 637 0.112.731 7.316.603 الزرقاء

 617 0.311.063 7.127.121 البلقاء

 0377 3.112.211 7.727.211 معان

 217 7.176.317 7.213.112 الكرك

 0077 7.121.117 7.302.222 الطفيله

 227 7.122.011 7.321.212 المفرق

 0127 7.126.122 7.321.231 مادبا

 207 0.672.621 7.112.262 عجلون

 377 123.731 0.210.123 جرش

 367 162.226 0.162.133 العقبة

 227 71.301.197 10.190.917 المجموع
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حيث نجد %، 32بلغت النسبة  وقدالمشاريع الجديدة على النصيب االكبر من حجم التمويل  برنامج استحوذ

 الذكور عند )تأسيس قروض(  الجديدة المشروعات تمويل برنامج من االستفادة على كبير إقبال كلهناان 

%، ثم برنامج المشاريع الريادية 73يليه برنامج تطوير المشاريع القائمة  بنسبة  سواء، حد على واإلناث

أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية  "الدراسة االستشارية نتائج لوجاءت هذه النسب متقاربة  ،%07بنسبة 

 ".التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل على مستوى المستفيدين

  يالبرنامج االقراضحسب  7102لعام الجديدة توزيع القروض 

 فرص العمل النسبة  التمويل قيمة النسبة عدد المشاريع البرنامج

 0212 327 2111602 117 0132 المشاريع الجديدة

 0136 737 1312331 727 622 تطويرالمشاريع القائمة

 121 077 7022271 77 13 المشاريع الريادية

 1 17 271702 27 022 تمويل االقساط الجامعية

 061 37 101211 37 20 تمويل سكان مناطق جيوب الفقر

 63 07 771711 07 76 تمويل المناطق التنموية

 310 67 0010211 67 030 برنامج الشباب الباحثين عن عمل

 326 27 0310111 17 21 التشغيل الذاتي الجماعي

 16 07 712211 07 31 مشروع مهنتي

 12 77 111211 07 72 الخيريةتمويل الجمعيات 

 11 07 706111 07 70 تمويل المبادرة الملكية

 0304 0117 03972719 0117 7121 المجموع

 نسبة قيمة المشاريع الممولة حسب البرنامج الى اجمالى التمويل
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 الفقر
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 نسبة عدد المشاريع الممولة حسب البرنامج الى اجمالى عدد المشاريع

 
 

 7102 للجمعيات الخيرية والتعاونية خالل عامالقروض المقدمة 

 قيمة التمويل / دينار النسبة  عدد نوع التمويل

 321211 227 73 المشاريع الجديدة

 22211 707 6 تطوير المشاريع القائمة

 111211 0117 72 االجمالي

 

 

 
 

 

 

44% 

29% 

2% 

8% 

3% 

1% 

6% 

4% 

1% 

1% 

1% 

 المشاريع الجديدة

 تطويرالمشاريع القائمة

 المشاريع الريادية

 تمويل االقساا الجامعية

 تمويل سكان مناطق جيوب الفقر

 تمويل المناطق التنموية

  برنامج الشباب الباحثين عن عمل

 التشغيل الذاتي الجماعي

 مشروع مهنتي

 تمويل الجمعيات الخيرية  

 تمويل المبادرة الملكية

 المشاريع الجديدة  
29% 

تطوير المشاريع  
 القائمة  

70% 

 مشاريع الجمعيات الخيرية 
 والتعاونية حسب نوع التمويل 
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، وذلااك نتيجااة االنسااحا   7102و  7106العااامين % فااي 31بلغاات النساابة  نساابة تموياال النساااء  اننالحاا   

التدريجي للصندوق من التمويال الميكاروي )حساب االساتراتيجية الوطنياة لقطااع التمويال الميكاروي( والاذي          

أما القطاع التجاري فقد اساتحوذ علاى النصايب األكبار      ،كانت معظم منتجاته االقراضية تستهدف قطاع المرأة

% ، 71% عن السنة السابقة، يليه قطاع  الخادمات بنسابة   01زيادة تصل الى % ب62من حجم التمويل بنسبة 

 %. 2وجاء ثالثا القطاع السياحي بنسبة 

 7102لعام  والجنس القطاعتوزيع القروض المقدمة حسب 

 لقطاعا

 المجموع اناث ذكور

 المصروف العدد
فرص 

 العمل
 المصروف العدد فرص العمل المصروف العدد

فرص 

 العمل

صناعي 

 زراعي
2 011.311 37 7 10.111 3 00 020.311 31 

 363 0.166.622 031 32 022.621 01 371 0.762.112 002 صناعي

 306 0.370.211 031 11 022.111 02 766 0.037.111 007 حرفي

 122 7.330.121 770 710 222.211 016 336 0.110.011 001 خدمات

 126 0.111.111 030 031 360.111 31 110 0.022.111 010 سياحي

قروض 

 الطالب
002 673.713 

 
22 327.162 

 
022 0.111.300 

 

 7.212 01.216.311 0112 0711 6.021.621 612 0212 2.221.611 227 تجاري

 06304 7163016191 76121 06423 360106707 912 16043 0264236321 06044 المجموع

 
 

 

 ذكور 
22% 

 اناث 
20% 

 نسبة القروض المصروفة حسب الجنس  

 صناعي زراعي
9% 

 صناعي
1% 

 حرفي
2% 

 خدمات
99% 

 سياحي
9% 

 قروض الطالب
0% 

 تجاري
29% 

 نسب القروض المصروفة حسب القطاع 
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 الجدول التالي اناما بخصوص توزيع القروض المصروفة حسب المؤهل العلمي فتشير االحصائيات كما في 

حاملي الشهادات  على من نسب تمويلأ %، وهي23تبلح  التمويل لحملة الثانوية العامة فما دون نسبة

 والمتوسطة. الجامعية

 7102لعام  المؤهل العلميتوزيع القروض المقدمة حسب 

 

 
 

 

 

 

 

 دون الثانوي
19% 

 ثانوي
22% 

مؤسسة التدريب  
 المهني
0% 

 كلية متوسطة
2% 

 جامعي
99% 

 دكتور جامعي
9% 

 نسب توزيع القروض  
 المصروفة حسب المؤهل 

 المجموع  اناث  ذكور الجنس

 المصروف العدد المؤهل العلمي
فرص 

 العمل 
 المصروف العدد

فرص 

 العمل 
 المصروف العدد

فرص 

 العمل 

 227 1110371 122 307 0113122 021 121 3112270 721 دون الثانوي

 0301 226 1122170 101 0122 2223106 211 ثانوي
0712023

2 
7121 

مؤسسة 

 التدريب المهني
62 222611 023 2 31011 03 26 230211 716 

 022 222611 27 23 101011 11 21 323111 32 كلية متوسطة

 230 1322122 100 761 0133223 060 662 7263611 711 جامعي

 31 717212 01 دكتور جامعي
 

0111 
 

01 707212 31 

 المجموع
004

4 
 

024233

09 
1043 912 3072707 0423 7121 

713011

91 
0304 
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سنة  11 -71تشير البيانات ان الفئات العمرية ما بين اما فيما يتعلق بتوزيع التمويل حسب الفئة العمرية ف 

 سنة. 71انحصرت اقل نسبة في الفئة العمرية التي تقل عن وحازت على النصيب األكبر من التمويل، 

 7102لعام  الفئة العمريةتوزيع القروض المقدمة حسب 

الفئة 

 العمرية

 المجموع اناث ذكور

 المصروف العدد
فرص 

 العمل
 المصروف العدد فرص العمل المصروف العدد

فرص 

 العمل

 731 220202 073 10 020177 37 021 211726 20 71اقل من 

70 – 11 676 6261200 0722 321 3311312 122 0110 01021012 0262 

10 – 01 302 1100212 202 760 7110323 102 121 6163317 0736 

00 – 21 722 7226111 622 020 0111031 372 161 1736021 0111 

اكبر من 

21 
010 0711211 721 62 666211 707 712 0220621 117 

 1216 73203127 7323 0622 2031717 212 3062 01622211 0166 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71اقل من 
5% 

 العمر 30 – 21
42% 

31 – 40 العمر    
25% 

41 – 50 العمر    
19% 

 51اكبر من 
9% 

 نسبة عدد القروض  
 الممنوحة حسب العمر 
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أن المقترضاين   الجادول التاالي   مان يالحا    ،اما فيما يخاص توزياع المشااريع  الممولاة حساب مساتوى الادخل        

يمااة قحااازوا علااى النصاايب األكباار ماان   ( 111-311و ) (311-711ل اساارهم مااا بااين )والااذين يتااراوح دخاا

 % على التوالي.74% و 19 التمويل بنسبة

 7102لعام االسرة  دخلتوزيع القروض المقدمة حسب 

شريحة 

 الدخل

 المجموع اناث ذكور

 المصروف العدد
فرص 

 العمل
 المصروف العدد

فرص 

 العمل
 المصروف العدد

فرص 

 العمل

1 – 011 12 220221.71 722 01 002111 06 62 221321.3 301 

011 – 711 031 261362.0 730 21 121302 073 711 0111626 311 

711 – 311 172 1627002 221 101 3622100 203 217 2320031 0622 

311 – 111 366 3232627 206 711 7711212 110 616 6011672 0002 

111 – 111 717 7116026.0 121 002 223020 716 360 3322362 210 

111 < 013 0212172.2 317 12 672321 062 027 7136211 170 

 1216 73203127 7323 0622 2031717 212 3062 01622211 0166 المجموع

 

 

 

3% 
9% 
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 النشاط االقراضي للفروع في المحافظات

% مان قيماة التمويال    01يتبين من الجدول التالي ان فرع العاصمة قام بتمويل اكبر عدد من المشاريع وبنسابة  

% مان قيماة   7العقبة  فقد مول اقل عدد من المشاريع بنسابة   فرع % ، أما03االجمالية، يليه فرع معان بنسبة 

 التمويل االجمالي.

 المحافظة

 المجموع اناث ذكور

 المصروف العدد
فرص 

 العمل
 المصروف العدد

فرص 

 العمل
 المصروف العدد

فرص 

 العمل

 201 3111030 113 711 0112671 016 611 7311112 712 العاصمه

 122 7031630 732 072 111170 62 320 0671701 062 اربد

 171 0112731 022 23 762262 13 332 0022161 011 الزرقاء

 301 0311063 061 012 120031 12 712 223172 016 البلقاء

 170 3112211 021 032 201611 63 727 7122011 070 معان

 127 7176317 762 373 0777222 013 712 0713111 071 الكرك

 327 7121117 701 011 263071 21 777 0637377 071 الطفيله

 117 7122011 721 713 0172127 012 712 0112163 012 المفرق

 013 7126122 22 30 202026 31 007 0212107 13 مادبا

 327 0672621 023 071 111661 60 767 0071131 077 عجلون

 712 123731 011 12 011202 30 017 137102 23 جرش

 017 162226 11 17 702176 71 61 312711 71 العقبة

 0304 71301197 7121 0423 3010707 912 1043 02423321 0044 المجموع

 

 العاصمه

 اربد

 الزرقاء

 البلقاء

 معان

 الكرك

 الطفيله

 المفرق

 مادبا

 عجلون

 جرش

 العقبة

3405131 

2130631 

1447234 

1354163 

3008700 

2426342 

2595442 

2088155 

2576588 

1629695 

583235 

567776 



 

72  DEF Report @7102 

 

 تطوير المنتجات االقراضية

، قيام الصندوق باستحداث برامج ومنتجات اقراضيه جديدة تم تصميمها 7102شهد النصف الثاني من عام  

وتفعيال لدوره التشاركي في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية والتركيزعلى  بناءعلى احتياجات الفئة المستهدفة

الشبا  المتعلمين والمتدربين )مهنيا وتقنيا( وخاصة خريجي التدريب المهني كمقترضين رئيسيين من 

الصندوق والتنسيق مع مزودي الخدمات التدريبية لهذاالغرض والبدء بتنفيذ برنامج لتشبيك خريجي برامج 

ة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الصندوق التمويلية واإلقراضية، الشرك

حيث تم تصميم منتجات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات الشبا  العاطلين عن العمل، وفيما يلي البرامج 

 التمويلية التي استحدثها الصندوق.

مشروع "برنامج تمويل 

 "مهنتي

راكاااز التعلاايم والتااادريب المهناااي والتقناااي،  اسااتهداف خريجاااي م 

والكليات الجامعياة المتوساطة والجامعاات بتخصصاات هندساية،      

وفئة الشبا  المنقطعين عن الدراسة قبل المرحلة الثانوية ولاديهم  

لشهادة الثانوية مان التخصصاات المهنياة    امهنة او حرفة، وحملة 

( الاااف71 -االف 1قيمااة مبلااح القاارض )   وتتااراوح  والصااناعية.  

 %.3مرابحة نسبة دينار، و

المبادرة الملكية "برنامج 

 "لمحافظة جرش

 يعرااسااتهداف اصااحا  المهاان الباااحثين عاان عماال إلنشاااء مشاا     

الاااف ديناااار ومرابحاااة  01فاااي محافظاااة جااارش، بساااقف  ةجدياااد

(1.)% 

عملي من "برنامج 

 "منزلي

يهااادف الاااى تاااوفير تمويااال ميسااار للشااابا  مااان كاااال الجنساااين       

المتعطلين عن العمل من خاالل شاركات التمويال االصاغر، مبلاح      

%، وقد تم 6(، ومرابحة 1111-0111القرض يتراوح ما بين )

الشاااركة النموذجياااة  ( ملياااون ديناااار القراضاااة   0تاااوفير مبلاااح ) 

اقراضاة للفئاة   لتقاوم باعاادة   االسالمية لتمويل المشاريع الصغيرة 

 المستهدفة.
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مجلااس ادارة صااندوق التنميااة والتشااغيل بالموافقااة علااى العديااد ماان  قااام اضااافة الااى هااذه الباارامج المسااتحدثة  

 الى تشجيع الشبا  لإلقبال على العمل الحر والريادة وهي كمايلي: القرارات التي تهدف

 دنانيربدال( 1) من الصندوق ليصبح تخفيض رسوم طلب االقتراض لجميع البرامج التمويلية المعتمدة 

 .دنانير( 01) من

%( 7.1) أو%( 7) مان  علاى جمياع بارامج التمويال بادال     %( 0.1) رسوم بدل اإلدارة لتصابح  توحيد 

 .لبعض البرامج

السااتحداث نوافاذ ارشاادية للبارامج التمويلياة المختلفاة فااي       الحكومياة  التنسايق ماع الجهاات االقراضاية     

 .المملكة

 

أحد برامج الصندوق اإلقراضية الذي يعمل على إقراض مؤسسات وهيئات  االقراض غير المباشريعتبر 

تتمتع بالقدرة المؤسسية، واالنتشار الواسع في المحافظات باإلضافة إلى السيرة اإلئتمانية الجيدة،  بهدف 

الصندوق في مناطق عمل هذه الهيئات، وتصبح  هذه المؤسسات إعادة اإلقراض للفئات المستهدفة من 

 قدم الصندوق منذ تأسيسه ما مقداره وعبر هذا المسار، ذرع مساندة لتحقيق أهداف الصندوقالوسيطة كأ

 : للمؤسسات التالية( دينارًا، قدمت على شكل قروض 72.023.112)

 البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة  

 الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة  

 الشركة االهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة   

 صندوق اقراض المراة  

 اتحاد الجمعيات الخيرية  

 مؤسسة نور الحسين  

 الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية  

 الشركة النموذجية االسالمية لتمويل المشاريع الصغيرة 

 الخيرية بعض الجمعيات  

 

 

 

 ثانيًا : االقراض غير المباشر   
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 تحصيل القروض 

والعمليات في الصندوق ومن ضمنها عمليات مديرية  بإعادة هيكلة اإلجراءات  7102قام الصندوق في عام 

مهنيا وفقا ألفضل الممارسات العالمية، وحسب البرنامج  المديريةبهدف تحسين أداء  المتابعة والتحصيل

وقد بلغت نسبىة التسديد   ،GIZالتنفيذي لخطة االنتقال المقترحة من قبل الوكالة األلمانية للتنمية الدولية 

  % .21م  7102االجمالية لعام 

 ما يلي : 7102ومن اهم انجازات المديرية في العام 

 التحصيل والمتابعة.تدريب موظفي الفروع على  

 نقل مهام الجدولة والحجوزات والسداد بالكامل لمديرية المتابعة والتحصيل. 

 نقل مهام التأمين على حياة المقترضين مديرية المتابعة والتحصيل. 

 الحجز االلكتروني بالتعاون مع البنوك على ارصدة المتخلفين على السداد.البدء باجرءات  

 (7102في المحافظات )نسب التسديد حسب الفروع 

تطبيق الالمركزية في المتابعة والتحصيل بحيث اصبح جزء من عمليات التحصيل تتم بواساطة فاروع   نتيجة ل

%، يلايهم فارع الزرقااء    011حياث بلغات   البلقاء اعلى نسبة تساديدات    والعاصمة حقق فرعي  فقد ،الصندوق

ي يوضاح نساب   لوالجادول التاا   %،21حياث بلغات    لادى فارع الطفيلاة    تسديدوكانت اقل نسبة ، % 013بنسبة 

 المحافظات : الفروع في  التسديد حسب

 % تسديدات استحقاقات المحافظة

 0117 6031220 1262202 العاصمه

 277 1120711 1111121 اربد

 0137 0221221 0270667 الزرقاء

 0117 7336266 7771621 البلقاء

 267 0123221 0212636 معان

 227 7762130 7113627 الكرك

 217 0121223 0226112 الطفيله

 227 7172271 7762162 المفرق

 227 0220727 7001227 مادبا

 0107 0221133 0211212 عجلون

 0107 0722611 0722061 جرش

 227 622222 212222 العقبة

 927 72309290 79040000 المجموع
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  الفصل الثالث

الخدمات غير المالية •
  المقدمة للمستهدفين
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 لخدمات غير الماليةا

إلى جانب  غير التمويلية، من خالل تقديم خدمات مقترضيهوتعزيز نجاح  لدعم جهود كبيرة الصندوق بذلي

مجموعة من الخدمات غير المالية هدفها االساسي دعم وتمكين  ،حيث يقدم الصندوق االقراضينطاق عمله 

 تي:، وهي كاالماليا واداريا مع نقلهم الى مرحلة متقدمه في مجال اعمالهم المقترضين

 هدفين.االبحاث والدراسات التي تعزز الحاجات الفعلية للمست 

 ات التوعية والتحفيز للشبا  للتوجه نحو العمل الحر وريادة االعمال.سجل 

المشاريع الصغيرة كاختيار فكرة ب ذات الصلةدورات تدريبية متخصصة في المجاالت  

والتسويق واية مواضيع روع المشروع، تحديد نموذج العمل التجاري، خطة العمل للمش

 اخرى.

خلق شراكات مع الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هدفها زيادة االستفادة من  

 هذه الجهات في دعم المشاريع الممولة من الصندوق.

للعمل الحر والريادة "  ئز الملك عبداهلل الثاني بن الحسينتخصيص جائزة سنوية باسم " جا 

العمل الحر والريادة وخلق روح من التنافس االيجابي بين اصحا  هدفها التشجيع على 

 المشاريع الممولة من الصندوق.

 االبحاث والدراسات

 

تنفيذ دراسة تحليل الواقع الحالي لعمالء صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد قام الصندوق ب 

" والذي يتم تنفيذه من قبل وكالة االنماء االلمانية  (EPP)عن طريق برنامج "زيادة فرص العمل 

 بالتعاون مع وزارة العمل. (GIZ)للتعاون الدولي 

االنتهاء من تنفيذ الدراسة االستشارية "أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق  

 .مع المعهد العربي للتخطيط/ الكويت نبالتعاو“التنمية والتشغيل على مستوى المستفيدين 

 .، ولواء البادية الشماليةلمنطقة االغوار الجنوبية دراسة احتياجات تدريبية واقراضية اعداد 

المشاريع  –اعداد ورقة عمل بعنوان " دور صندوق التنمية والتشغيل في تشجيع االعمال الريادية  

 .الصغيرة والمتناهية الصغر"
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 والتحفيز على العمل الحر وريادة االعمال  جلسات التوعية

 والتدريبية االقراضية الصندوق بخدمات بالتعريف خاصة توعوية جلسة (27) الصندوق نفذ

 من الجنسين من مشارك ( 0021  )  حوالي حضرها والتحفيز على العمل الحر وريادة االعمال

  : خالل من الجلسات هذه نفذت حيث المملكة محافظات مختلف

 مراكز التدريب المهني والجامعات والجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة . 

 .USAID –LENSبرنامج  من متدربين 

 للفئات المستهدفة التدريب والتأهيل 

  تالي:كما في الجدول ال 7102قام الصندوق بعقد دورات في عدة مجاالت خالل العام 

 
 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور اسم الدورة

 23 32 31 إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة 

 11 70 73 الدعم المؤسسي و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة

 63 31 33 سياسات و برامج التشغيل و تخفيف الفقر

 10 02 37 مهارات اعداد االستبانات وجمع وتحليل البيانات

 التشبيك مع الشركاء

زيارات ميدانية للمؤسسات المزودة لخدمة التدريب المهني من القطاعين العام تم عمل برنامج  

والخاص وذلك بغرض التشبيك معهم ضمن مذكرات تفاهم تهدف الى الوصول للمستفيدين من هذه 

البرامج وتقديم برامج توعوية لهم عن اهمية العمل الذاتي كخيار وعن خدمات الصندوق المالية 

 ك تصميم برامج تدريبية بناء على احتياجاتهم.وغير المالية، وكذل
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  الفصل الرابع

 التحليل المالي •
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  التحليل المالي

 
 بالدينار االردني  إجمالي محفظة القروض

 

 
نتيجة الحصاول علاى تمويال خاارجي ومانح مان الشاركاء ) وزارة التخطايط والتعااون الادولي ( وفاتح بارامج             

الذاتيااة والمتمثلااة بالتسااديدات تمكاان الصااندوق ماان زيااادة إجمااالي محفظتااه  تمويليااة جدياادة وتعظاايم اإلياارادات 

 . 7106% عن العام 0.1االئتمانية بنسبة 

 النشطين  عدد العمالء

 

 
 

بساابب انسااحا   ) القااروض التااي مااا تاازال تحاات التسااديد بشااكل تراكمااي  (    انخفااض عاادد العمااالء النشااطين 

   .ةوالمتوسط ةالصغيرللمشاريع  الصندوق من التمويل الميكروي واصبح التركيز على التمويل 

 

 

 

96,836,298 

115,821,133 

117,409,812 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

41,130 

38,295 

36,788 
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 بالدينار االردني حقوق الملكية

 
 

 العائد على حقوق الملكية

 

  
 

 العائد على االصول

 

 

66,561,818 

85,598,010 

91,514,802 

2015

2016

2017

2015 
6.80% 

2016 
7.10% 

2017 
5.30% 

نسبة العائد على 
 حقوق الملكية

2015 
4.90% 

2016 
5.00% 

2017 
3.80% 

نسبة العائد على 
 االصول
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 نسبة ربحية المحفظة

 
 

 
نتيجااة انخفاااض   حقااوق الملكيااة ،العائااد علااى االصااول ونساابة ربحيااة المحفظااة     انخفضاات نساابة العائااد علااى  

االياارادات بساابب تخفاايض سااعر المرابحااة لاابعض الباارامج التمويليااة مثاال برنااامج المشاااريع الرياديااة خااارج     

% لاابعض الباارامج مثاال برنااامج 3% أو 1% وكااذلك تخفاايض سااعر المرابحااة إلااى 1% إلااى 1العاصاامة ماان 

 .%7عن العمل وبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي بسعر مرابحة الشبا  العاطلين 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

7.79% 

7.43% 

5.87% 
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 الفصل الخامس 

الشركاء االستراتيجيين  •
 والتعاون الدولي 
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 اواًل: الشركاء االستراتيجيين 

 

 

 

 

 الهاشمي العامر الديوان الملكي -0

 العالقة ذات المؤسسات وكذلك العامر الهاشمي الملكي الديوان مع وبالتعاون والتشغيل التنمية صندوق قام

 المعظم الحسين ابن الثاني اهلل عبد الملك جاللة رؤيا تنفيذ إلى تهدف ملكية مبادرة بتنفيذ جرش محافظة في

 ونبذ الشبا  تفكير نمط تغيير خالل من وذلك ، جرش محافظة ألبناء ومتوسطة صغيرة مشاريع إلنشاء

 في مشاريعهم القامة للشبا  الالزم التمويل وتوفير لديهم العمل وحب الريادة مفاهيم وغرس العيب ثقافة

 حيثوالخدمي،  والحرفي الصناعي القطاع ومنها األردني العمل سوق يحتاجها التي القطاعات من عدد

 في والتقني المهني والتدريب التعليم برامج خريجيقطاعي الزراعة والسياحة و على المشروع يركز

، وسقف التمويل يبلح المتخصصة والتقنية والمهنية االدارية بالمهارات الشبا  تزويد خالل من المحافظة

 .عوائد او مرابحةدون وبألف دينار  01نحو 

 

 

 

. 

. 
. 

. 
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 والتعاون الدولي وزارة التخطيط -7

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات 

صندوق التنمية والتشغيل من اجل مساعدة الفئات يتم تنفيذها مع  تمويلية برنامجالمحلية، من خالل 

 :وقد تلخصت هذه الشراكة والتعاون بمايلي المستهدفة

بشروط ميسرة لغايات  العمل في مختلف محافظات المملكة، اقراضية للشبا  الباحثين عن برامجتح ف 

المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم تمكينهم من الحصول على القروض الالزمة لتنفيذ 

، كما وفرت برنامج تمويلي واالستفادة من التسهيالت  المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض

 للجمعيات الخيرية والتعاونية.

تنفيذ برنامج للتوعية والتعريف بالنوافذ في تعاون الصندوق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي  

تشجيع واالقراضية والتمويلية واالستشارية المتاحه والموجهة لدعم االفراد وهيئات المجتمع المحلي 

في  متكاملةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجرى العمل على استحداث مكتب موحد يكون جهة ارشادية 

 كل محافظة.

ب المهني بالبرامج تشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدري 

ة والتمويلية واالستشارية لتنفيذ مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة خاصة بالفتيات والشبا  االقراضي

 الباحثين عن العمل.

 

 وزارة العمل -1

 .يلي: بما مابين وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيلوالشراكة  التعاوناوجه تلخصت و

حيث يقوم الصندوق بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل،  

تقوم الوزارة بادارة ومتابعة المشاريع يشارك الصندوق كعضو في اللجنة التنفيذية لالستراتيجية، و

 المطروحة قيد التنفيذ.

راسة واقع حال الصناديق التمويلية العامة د بتنفيذيقوم الصندوق بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل  

 العاملة في المملكة.

تنمية البادية االردنية فيما يخص بتنفيذ البرامج الخاصة بيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة العمل  

 .العمل والتشغيل والتدريب المهني والتقني، ومحوري برنامج مكافحة الفقر في البادية االردنية

، "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" تنفيذليقوم الصندوق بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل  

البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل االردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن   ويشتمل
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) محطات  ( والطاقة البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ) الحضانات

  . بيع المحروقات(

 

 مراكز تعزيز االنتاجية )ارادة( -0

 
ان برنامج "إرادة" يعمل على تقديم الخدمات االستشارية والفنية والتدريبية ومساعدة صغار المستثمرين 

على اتخاذ القرار االستثماري الصحيح وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية واإلدارية والتي من شأنها تعظيم 

تنتشر في  والتعاون الدولي يطوزارة التخط( مركزًا أنشأتها 72فرص نجاح المشاريع، وذلك من خالل )

الصحا  المشاريع الممولة من  قديم الدعم الفني واالستشاري، حيث تقوم المراكز بتكافة أنحاء المملكة

( دراسة جدوى لمشاريع ممولة من 112رادة باعداد )مراكز ا، قامت  7102الصندوق، وخالل عام 

تم ( مشروع 0012زيارة ) ماليين دينار، باالضافة الى( 2ية لها حوالي )االجمال الصندوق قيمة التمويل

  .من خالل برنامج التشغيل الذاتي الجماعي تمويلها من الصندوق

 (  EPPالعمل ) فرص زيادة برنامج -2

 
 الهاشمية،  المملكة األردنية وحكومة االتحادية ألمانيا جمهورية حكومة بين المبرم االتفاق بموجب 

    "للتعاون الدولي األلمانية المؤسسة" قبل من تنفيذه يتم والذي  (EPP) العمل فرص زيادة برنامج فإن

GIZ) ) للشبا   الالزمة وبناء القدرات تعزيز على نشاطه مجال في العمل، يركز وزارة مع وبالتعاون

 . مختارة وقطاعات في مناطق عمل عن الباحثين لألفراد عملفرص  االردني بهدف ايجاد

 عينة اختيار فيها تم دراسة، إلجراء -اربد محافظة فرع -والتشغيل التنمية صندوق اختيار تم فقد

 يتم التي والصعوبات أهم التحديات لبحث ( سنة،11-02) العمر من الشبا  فئة على ركزت عشوائية

تقديم  على للعمل وذلك عام،  بشكل الجنسين كال من الصغيرة المشاريع أصحا  من قبل مواجهتها

 .مستقبال الصغيرة المشاريع قطاع في العمل وتطوير الصعوبات تلك من للحد المقترحات

 قام ،جرش  محافظة ألبناء ومتوسطة صغيرة مشاريع المبادرة الملكية الخاصة بإنشاء نجاح لضمان 

 زيادة برنامج في والتشغيل متمثلة للتنمية االلمانية الوكالة مع وبالتعاون والتشغيل التنمية صندوق

 المستهدفة الصغيرة للفئة المشاريع وادارة الريادة مجال في تدريبية دورة بتنفيذ  (EPP )العمل فرص

نجاح  شأنها من التي الالزمة االقتراحات لتقديم وكذلك التفاعلية المنهجية استخدام طريق عن

 أبناء من عام 31 ولغاية 02 من العمرية الفئة خدمة الى وقد هدفت المبادرة المبادرة. واستمرارية 

 المهني التدريب مراكز) والتقني المهني والتدريب مراكز التعليم خريجي من جرش محافظة
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 الكليات خريجي من والتقنيين المهنيين اضافة الى ،)والتشغيل للتدريب الوطنية الشركة وخريجي

 .لهم ومتوسطة صغيرة مشاريع انشاء من ليتمكنوا المتوسطة

 

 (GIZ)  للتعاون الدولي كالة األلمانيةالوالدعم الفني المقدم للصندوق من  -4

 
تعنى بقيام الصندوق بتقديم  " والتيسياسة الخدمات غير المالية للصندوق" وتطوير وثيقة  تم اعداد 

خدمات شمولية الى عمالئه، حيث تضمنت آلية الصندوق المقترحة بتقديم خدمات مالية وغير مالية 

العمالء من خالل الفروع، االمر الذي سيعود بالفائدة على العمالء من ناحية نجاح واستدامة الى 

 مشاريعهم، وكذلك سيعود بالنفع على الصندوق من ناحية تقليل التعثر في السداد.

، والعمل على تعزيز القدرة المؤسسية تفعيل الالمركزية في الصندوقالدعم الفني ل تقديمالعمل على  

الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة من اجل التميز في تقديم الخدمات للفئات لفروع 

 المستهدفة.

استراتيجية التحول من االقراض المباشر للمشاريع الميكروية )قروض اقل من لتنفيذ الصندوق دعم  

 الى 1110دينار( الى االقراض المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة )القروض من  1111

تقييم األثر المحتمل » دينار( في المناطق غير المخدومة، وذلك تنفيذا لتوصيات دراسة  011111

والتي اعدها دينار(  1111النسحا  صندوق التنمية والتشغيل من االقراض الميكروي )أقل من 

 (.GIZخبراء )

القائم للصندوق قامت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بالتعاقد مع خبير بهدف تحليل الوضع  

 والخروج بتوصيات تعزز تحقيق أهداف الصندوق اإلستراتيجية.

قامت الوكالة االلمانية للتعاون الدولي بالتعاقد مع خبير متخصص لتدريب موظفي الصندوق من  

 المدراء ورؤساء االقسام على مواضيع التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وادارة المخاطر.

 الوطنية لالشتمال المالياالستراتيجية  -2
 

ُيعاارف االشااتمال المااالي بأنااه "الحالااة التااي يتاااح فيهااا لجميااع البااالغين فااي ساان العماال الوصااول إلااى خاادمات   

 يسدتهدف البندك  و ،"القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين من مؤسسات رسمية لتقديم الخدمات المالياة 

، والمتوسطة الصغيرة شركاتلل المالي الشمول نسب رفع استراتيجيته ضمن خاص بشكل األردني المركزي

 الصغيرة والمتوسطة. للمشاريع زيادة نسبة الوصول المالي أي 

تعزياز التنمياة الشااملة، حياث يشاكل قطااع الشاركات الصاغيرة         كبيار فاي    ان دور هذه المشااريع فاي االردن   

لعاب هاذا القطااع دورًا حيوياًا فاي      وي% من قطاع الشاركات العاملاة فاي األردن،    21والمتوسطة ما يزيد عن 

% من فارص العمال المساتحدثة    21، حيث يقوم بتوفير دعم النمو االقتصادي وخفض معدالت الفقر والبطالة
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واقع الحال في قطاع المشاريع متناهية الصاغر والصاغيرة والمتوساطة فاي     وعند دراسة  ،في القطاع الخاص

للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة على حد يتضح الدور الكبير لصندوق التنمية والتشغيل في دعمه  األردن

المقدمااة إلااى  القااروضساواء، ماان خااالل اإلقااراض المباشاار لهاذه المشاااريع، وبشااكل غياار مباشاار مان خااالل    

لجناة التوجيهياة   وعليه فاان الصاندوق يتواجاد فاي عضاوية ال      مؤسسات التمويل المتناهية الصغر والصغيرة .

 التالية: الفرقالمعنية باستراتيجية االشتمال المالي، وتم تعيينه عضوا في 

 فريق عمل تعزيز فرص الوصول للتمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. - أ

 فريق عمل حماية المستهلك المالي. -  
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 السادس   الفصل

 المالحق•

 اثرنا•
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 أثرنا

 
 االقتصادي ببعديه التنموي ودوره اإلقراضيه أداء وتقييم دراسة على مستمر وبشكل الصندوق يحرص

 إلى المقدم الصندوق طلب على وبناء ،تالمستويا مختلف على يقدمها التيالخدمات  أثر وتحديد واالجتماعي،

 المشروعات مركز خالل من /الكويتللتخطيط العربي المعهد قام، الدولي التخطيط والتعاون معالي وزير

أثر الخدمات التمويلية وغير  "باعداد الدراسة االستشارية  له التابع والمتوسطة والصغيرة الصغرى

، وفيما 7102ونشرها في أيلول/ التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل على مستوى المستفيدين"

 يلي بعض أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة:

 تحقيق في تساعد التي وغيرالتمويلية التمويلية الخدمات من مجموعة تقديم على الصندوق حرص 

 .المستهدفة الفئات إلى الوصول من وتمكن وأهدافة، رؤيته

 إلى للوصول المملكة محافظات مختلف في مستوى االنتشار وتعزيز العمل آلية بتطوير قام الصندوق 

 .أماكنهم في المستهدفة الفئات

 لالعم عن العاطلين استهدف حيث الجغرافي، المستوى على المستهدفة الفئات في موليةش هناك 

والقرى  المدن مختلف في الشهداء وأبناء اإلعاقة ذوي واألشخاص والنساء والفقراء والمتقاعدين

 .والبادية والمخيمات البسيطة السكنية والتجمعات

في  دقة يعكس مما المقدمة والخدمات المستهدفة الفئات بين االنسجام من عالية درجة الصندوق حقق 

 .بكفاءة تلبيتهاو التمويلية االحتياجات تحديد

 كبير تقار  هناك وان ،ًاجيد كان الرضا مستوى أن إلى المستجيبين لجميع مؤشرالرضا قيمة تشير 

 أن إال حسب القطاع، الرضا مؤشر قيمفي  تقار  واإلناث وهناك الذكور من كل رضا مستوى بين

حسب  ماأ .الزراعي القطاع في األقل وكانت الخدمات قطاع في األعلى كانت المؤشر قيمة

 محافظة ثم جرش، محافظة تليها عجلون، محافظة في الرضا مؤشر في ارتفاع هناك المحافظة،

 .الزرقاء

 الذكور عند)تأسيس قروض( الجديدة المشروعات تمويل برنامج من االستفادة على كبير إقبال هناك 

 القائمة المشاريع تطوير برنامج ثم الريفية، المرأه تمكين برنامج يليه سواء، حد على واإلناث

 التطوير(.قروض (

 من أعلى كبيرة إيجابية اقتصادية آثار إلى الصندوق منحها التي "القروض " التمويلية الخدمات أدت 

 .المستفيدين على ))جيد
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 محافظة يليها األعلى، جرش هي محافظة في الصندوق قدمها التي للقروض االقتصادية اآلثار كانت 

 ثم العقبة محافظة األقل في كان فقد ض القرو لهذه االقتصادية اآلثار أما .الزرقاء محافظة ثم المفرق،

 .أربد محافظة

 على أثر أكبر ذات الريادية المشروعات تمويل برنامج استفادت من التي المشروعات كانت 

 برنامج ثم ، المشروعات الجديدة تمويل برنامج من استفادت التي المشروعات ليهاتو، أصحابها

 .القائمة تطويرالمشروعات

 تلتها المشروع، صاحب على األكبر األثر ذات الخدمية للمشروعات الممنوحة القروض كانت 

 .الثالثة المرتبة في التجارية المشروعات وجاءت، الصناعي للقطاع الممنوحة القروض

 صاحب غير األسرة دخل زيادة في الثانية بالدرجة الصندوق قبل من الممولة المشروعات ساهمت 

 الفقر. لمخاطر األسرة تعرض فرص تقليل وفي لألسرة، االستهالك مستوى ورفع المشروع،

 للمشروعات نظيره من أعلى اإلناث قبل من المملوكة للمشروعات اآلثار االقتصادية كان مؤشر 

 للذكور. المملوكة


