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ق  غیرة     وبتحقی غر والص ة الص اریع متناھی ین المش ى تمك ادف إل و الھ ة النم دأ المركزی مب

اركة    والمتوسطة، والتي تستھدف على وجھ الخصوص رواد األعمال الشباب، وتمكنھم من مش
ار          املة ودعم االبتك ادیة الش ة االقتص اء التنمی ك یضمن بن إن ذل اد الرئیسي، ف ي االقتص ر ف أكب

  .ةوتحسین الكفاءة والتنافسی
  

 حفظھ اهللاعبداهللا الثاني من اقوال جاللة الملك 
    ٢٠١٦/آب ٢٠
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  الرؤیة
اد راء و  ةالری طة للفق غیرة والمتوس اریع الص ل المش ي تموی احثینف ل ل الب ن العم ون تع ك

ز        ر وتعزی ة والفق اھرتي البطال المؤسسة األقدر على تحقیق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظ
ة   ات    التنمی ذه الفئ ز لھ دیم الخدمات بتمی ي تق تمرار ف وطني واالس توى ال ى المس تدامة عل المس

 .والتفوق على تطلعاتھا
  

  
  الرسالة

جعل العمل الحر من أھم الوسائل المتاحة للتخفیف من أعداد الفئات الفقیرة والعاطلة عن العمل 
م من إقامة مشاریع صغیرة ، من خالل تقدیم القروض المیسرة والدعم الفني واإلداري، لتمكینھ

  .توفر لھم ولغیرھم فرص عمل مستدامة ومتوسطة
  

المساھمة في  برامج تنمیة المجتمع المحلي بما یفضي إلى توطید متطلبات التنمیة المستدامة 
 .والرفاه االجتماعي

  
  

   القیم الجوھریة
 الوقتحترام إ. 

 المصداقیة والشفافیة.  

 التعاون والعمل بروح  الفریق. 

  والمنافسین   التواصل اإلیجابي مع المستفیدین. 

 الشراكة مع القطاعین العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

 في تقدیم  الخدمة  التمیز 

 النزاھة والبعد عن الفساد  
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 كلمة المدیر العام

دكم أ ین ای ع ب ام التقریرض نوي لع ھ  ٢٠١٦الس ندوق التنمی ازات ص ھ انج ا فی غیل مبین           .والتش
م         طھ وأن الحج غیرة والمتوس اریع الص ت المش و وق ت ھ ذا  الوق دا ان ھ ھ اود ان اؤك ي البدای ف

  .الموجود للمشاریع الصغیرة مازال أقل من المأمول

ا           ن فرص العمل  لم د م ق مزی ذاتي وخل ان دور الصندوق في ھذه المرحلھ ھو تعظیم التشغیل ال
ھ      للمشاریع الصغیره والمتوسط ة التنمی ادة عجل ي زی ر ف ن اث ت للشباب    ، ھ م ،فاألجدى وحان الوق

رس              لھم دم التمت ھ او الخاصھ واالتجاه نحو العمل الحر وع ھ سواء الحكومی دم انتظار الوظیف ع
  .خلف طابور البطالھ

ل      ان الفئات المستھدفھ تحتاج منا  الى   ي تعم ات الت ادي، والجھ ل الم مزید من الدعم اللوجستي قب
ا         بھذا  ق یكون االساس فیھ ن وضع خارطة طری د م القطاع تقوم بعمل جید ولكن غیر منظم والب

ات        ون لمخرج الي ویك تمال الم تراتیجة االش ریھ واس وارد البش ة الم ھ لتنمی تراتیجیھ الوطنی االس
 .التدریب والتاھیل على المھن والحرف اثر في زیادة نسبة التشغیل الذاتي 

ن   ،شغیل نسعى الى تأطیر العمل بھذا القطاع مع كافة الشركاء صندوق التنمیھ والت نا فيان واذ اثم
ام     ة ع ي بدای در ف ذي اص ي ال زي االردن ك المرك ا دور البن ل   ٢٠١٦عالی ركات التموی ام لش نظ

ال             ذا المج ي ھ املین ف ى الع ھ عل راف والرقاب ي االش ال ف ك دور فع بح للبن غربحیث اص االص
ات المستھدفھ خصوصا       فالصندوق یسعى وبالتعاون مع شركائھ  ل الفئ م تموی ى دع ة  ال الشباب  فئ

دى حاجتھم   اویعتمد في التمویل على الدر ،من كال الجنسین سات التي یجریھا على المستفیدین وم
  .الى تلك المشاریع

ار     عدم من مشكلة تعاني بعض الفئات  دة، فاألفك ار الجدی الوعي بأھمیة المشاریع الصغیرة واألفك
ذ سنوات   الحالیة ھي ذاتھا  د  ،الموجودة من م    والح ن مساعدة الشباب ودعمھ ون     یث ع یجب ان یك

د ال   ا، ویجب توحی ا و نافع ھ الشباب  منظم ود  وتوجی ندوق للوص  ، جھ ذه مسئولیة الص ى ووھ ل ال
  . الفئات المستھدفھ

وقد تم ، دینار ملیون )٤٢(حوالي  ٢٠١٦عام  خـالل الصندوقبلغ إجمـالي القروض التي منحھا  
   .الف فرصة عمل) ١٣(مشروعا، وتوفیر ما یزید عن ) ٥٠٨٥(حوالي تمویل 

ي تحسین وتطویر العمل بشكل مستمر         وفي النھایة فانني ارحب باي اراء او اقتراحات تساھم ف
  .خدمة للوطن والمواطن

  
  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  

      المدیر العام 
          

  الحدیديفاروق عبدالحلیم               
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  : وناألعضاء الحكومّی

الغزاوي ظاهر عليالسيد  معالي وزير العمل  رئيس مجلس االدارة 
عطوفة مديرعام صندوق التنمية 

 والتشغيل
 نائب رئيس المجلس السيد فاروق عبدالحليم الحديدي

 عضو السيد زياد أحمد عبيدات عطوفة أمين عام وزارة التخطيط

أمين عام وزارة المالية عطوفة  عضو الدكتور عز الدين كناكريه 

عطوفة أمين عام وزارة التنمية 
 االجتماعية

 عضو السيد عمر أحمد الزبط

  

  : األعضاء غیر الحكومّیون

 عضو سعادة السيد جمال محمد فريز ممثل عن القطاع التجاري

الراغبسعادة السيد عدنان أحمد ابو  ممثل عن القطاع الصناعي  عضو 

 عضو سعادة الدكتورة إخالص خلف الحجوج ممثلة عن القطاع التربوي

 عضو سعادة السيدة سماح فوزي مسنات ممثلة عن القطاع االجتماعي و الجمعيات
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  التنظیمي للصندوقالھیكل 
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  الصندوقالتعریف ب

  
  
  
  
  

  نشأة الصندوق
  

ھ اإلقراضیة عام     ١٩٨٩عام  تأسس صندوق التنمیة والتشغیل ة ذات    ١٩٩١، وباشر عملیات كمؤسسة حكومی
ام     إ ستقالل مالي وإداري تعنى بتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة، ویتولى إدارة شؤون الصندوق بموجب أحك

  وزیر العمل یترأسھ من قانونھ مجلس إدارة ) أ/٧(المادة 
ندو  د الص راد  ویعتم درات األف تثمار ق ذاتي وإس غیل ال دأ التش ى مب ي   ق عل اراتھم الت ویر مھ تھدفین وتط المس

ن الحص  نھم م ن      تمك د م ي العدی ة ف اریعھم الخاص تحداث وإدارة مش ي إس دء ف ل، أو الب ة عم ى فرص ول عل
  .االقتصادیة والمھنیةالمجاالت 

د  دریب     لق ة، والت ل، والتوعی وفیر التموی الل ت ن خ اعي م ادي واالجتم و االقتص ز النم ندوق بتعزی اھم الص س
العمل، من المؤھلین علمیًا بحرفة أو مھنة أو عن  الباحثینللفئات المستھدفة من الفقراء وذوي الدخل المتدني و

ة مشاریع        ي واإلداري إلقام ل الفن اف، أو ینقصھم التأھی لدیھم قدرات في مجال معین وال یملكون رأس مال ك
ق فرص          ،صغیرة أو متوسطة الحجم ،اقتصادیة مجدیة ة المتاحة للمشاریع وخل ة االئتمانی ك لتحسین البیئ وذل

ة   مالة،عمل مستدامة  مكثفة للع وتوفیر اإلمكانیات للكسب الّحر وعدم التھافت على الوظائف وخاصة الحكومی
  .على مؤسسات العون االجتماعي عتمدةمنھا، أو بقائھا معطلة م

 )٢٠١٦-١٩٩١(اجمالي االقراض المباشر وغیر المباشر للفترة .)١(الجدول رقم ویوضح 
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  )١(جدول رقم 
  )٢٠١٦-١٩٩١ (للصندوق المباشر وغیرالمباشر اإلقراض عملیات إجمالي

  النسبة العمل فرص النسبة المشاریع عدد  النسبة المصروف المبلغ  السنة

1992-91 3,834,712 1% 833 1% 2,356 2% 

1993 2,806,228 1% 477 0% 1,201 1% 
1994 3,087,419 1% 803 1% 1,361 1% 
1995 3,840,476 1% 781 1% 1,486 1% 
1996 4,849,302 2% 937 1% 1,525 1% 
1997 2,838,121 1% 1,231 1% 2,065 2% 
1998 2,586,525 1% 1,041 1% 1,615 1% 
1999 4,177,737 1% 1,255 1% 2,528 2% 
2000 6,104,092 2% 2,112 2% 3,085 2% 
2001 3,329,508 1% 1,083 1% 1,625 1% 
2002 5,855,012 2% 4,044 4% 2,900 2% 
2003 7,393,118 2% 5,015 5% 3,361 3% 
2004 9,897,847 3% 4,454 4% 3,729 3% 
2005 9,610,568 3% 4,478 4% 4,801 4% 
2006 12,706,190 4% 3,916 4% 5,201 4% 
2007 13,064,064 4% 2,581 2% 4,013 3% 
2008 12,836,227 4% 3,398 3% 5,413 4% 
2009 13,486,203 4% 5,598 5% 7,377 6% 
2010 16,875,839 5% 8,396 8% 9,403 7% 
2011 19,242,845 6% 9575 9% 10574 8% 
2012 18,225,440 6% 8105 8% 7700 6% 
2013 23,675,470 8% 15272 14% 14321 11% 
2014 31,120,165 10% 8951 8% 12000 9% 
2015 33,721,156 11% 7288 7% 10313 8% 
2016 41,914,600 14% 5085 5% 13463 10% 
 %100 133,416 %100 106,709 %100 307,078,864 المجموع
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  )١(شكل رقم 
  )٢٠١٦- ١٩٩١(اجمالي المبالغ المصروفة خالل الفترة 

  
  )٢(شكل رقم 

  )٢٠١٦-١٩٩١(اجمالي عدد المشاریع خالل الفترة 
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  )٣(شكل رقم 

  )٢٠١٦- ١٩٩١(اجمالي فرص العمل خالل الفترة 
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  االستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف 
  

ز     یدرك الصندوق مدى اھمیة  ن اجل التمی ال م داف االستراتیجیة      ،التخطیط لتنظیم االعم د االھ تم تحدی ث ی  حی
ویتم وضع برامج عمل   ،بھاطار العمل الخاص  اعدادھا لتوضیحتیجیة التي یتم االخطة االستر ضمن للصندوق

  .تلك االھدافلتحقیق  تتضمن العدید من المشاریع واالنشطة الفرعیة 
  

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقتقاطع األھداف 

 صندوقبرامج ال االستراتیجیةاألھداف 

ات    المساھمة في تمكین األفراد و األسر و الجماع
ل الفقیرة أو   متدنیة الدخل أو تلك العاطلة عن العم

اھمة    دخل للمس من انشاء مشاریع انتاجیة مدرة لل
 في الحد من الفقر والبطالة

  .والقائمةللمشاریع الجدیدة  التمویل المباشر 
 .التمویل غیر المباشر 
 .الخدمات غیر المالیة 
  .الشراكة والتشبیك 

 

ة     دمات المقدم ة الخ ي نوعی ز ف ادة و التمی الری
 للفئات المستھدفة

 .الخدمات االلكترونیة 
 .جراءاتالخدمات وتبسیط االبرنامج تحسین  
 .التنافسیةبرنامج  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

11 
  

  لخدمات التي یقدمھا الصندوقا
  
ذه         یسعى الصندوق منذ تأسیسھ وبشكل دؤوب لتقدیم  واطنین، السیما وأن لھ ن الم ھ م دمات األفضل لعمالئ الخ

الخدمات شقین، حیث یتمثل الشق األول بتقدیم خدمة تمویل إقامة المشاریع الصغیرة والمتوسطة بحسب برنامج 
وب ل المطل اعدات  . التموی دیم المس ل بتق ة فیتمث ن الخدم اني م ق الث ا الش لأم ة مث ر المالی دریب وال غی ل الت تأھی

ا اریع  وإع ة إدارة المش غیرة وكیفی اریع الص ة المش ة بأھمی الت التوعی یم حم داد وتنظ ن إع ًال ع ل، فض دة التأھی
خدمات التأمین  إلىباإلضافة  الجدیدة وتطویر القائم منھا  لكل مواطن یطلب أو یبحث عن ھذا النوع من الخدمة

  .الریادة و الحرعلى الحیاة للمقترضین وتقدیم الحوافز المادیة من خالل جائزة الملك عبداهللا الثاني للعمل 

  .وفیما یلي تفصیل ألنواع البرامج وآلیات تقدیم الخدمة لدى الصندوق

  

  )٢٠١٦(للعام  المالیة و االقراضیة الخدمات

  :، وذلك على النحو اآلتي إما مباشرة أو غیر مباشرةطریقتین، الیتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى 
  التمویل المباشر : أوًال  

ذي   والجماعات  البرامج التمویلیة إلقراض األفرادأحد ھو  ّتم  وال ًا آل ی ات وفق بقا    لی ة مس ، وإجراءات مكتوب

الل ن خ ز  م ندوق أو مرك روع أوالص ذال الف یة نواف ة اإلقراض ات المملك ي محافظ رة ف غ المنتش دد  وبل ع

  .دینارملیون  ) ٤١٫٩(  إلى وصلتمویل حجم ب  مشروع)  ٥٠٨٥ ( ٢٠١٦في عام  المشاریع الممولة

   :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 ة الشھادات   م ة، حمل امج      الجامعی ذا البرن ن خالل ھ بقروض  م

ة   عم سنوات  )٧(تسدد خالل  قرض،دینار لكل )  ٢٠،٠٠٠(سقفھا  دل مرابحة     )٦(ألول  سماح مھل أشھر بمع

  .سنویا، شریطة إقامة مشاریع مرخصة ومسجلة بشتى القطاعات) % ٥(

ي و ام الف غ  ٢٠١٦ع ددبل امج      ع ذا البرن ر ھ ة عب اریع الممول ل   ) ١٦٧٥(المش ة تص روع بقیم ى مش  إل

  .فرصة عمل ) ٣٦١٧(كما وفرت ، المباشرمن إجمالي اإلقراض  )%٢٨( دینار أي بنسبة )١١٥٨٣٦٣٤(
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 :برنامج تطویر المشاریع القائمة 

مم  وع      ص م أو ن ادة حج دف زی ة بھ اریع القائم ل المش دم تموی امج لیخ ذا البرن الي  أو ھ روع وبالت اط المش  نش

ومن خالل ھذا البرنامج یستطیع المقترض  العمل،توفیر مزیدًا من فرص  المحافظة على فرص العمل القائمة و

ار ) ١٥،٠٠٠(لى قرض ال یتجاوز  الحصول ع ـدل مرابحة    دین د  )% ٥(وبمع ع  سنوات  )٦(ة سنویا لم ة   م مھل

  .أشھر )٣( تصل إلى سماح

د   م   وق غ حج ل بل امج  ل التموی ذا البرن ار  )٨٢٢٦٢٩٦( ھ ذلك   ،  ٢٠١٦خالل عام    دین مشروع   )١٢٩١(مموال ب

  .فرصة عمل) ٣٠٩٥(كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) %٢٠(بنسبة تصل إلى 

  

  :برنامج إقراض المشاریع الریادیة 

دولي   أنشئ برنامج المشاریع الریادیة بموجب اتفاقیة بین صندوق التنمیة والتشغیل ووزارة التخطیط والتعاون ال

ة         ٧/٨/٢٠٠٢بتاریخ  تج أو الخدم وع المن ث ن ن حی زة م ادرة ممی از بمب ث   ،، لتمویل المشاریع التي تمت ن حی وم

كما تمتاز المشاریع الریادیة بأسالیب عمل    ،عدد فرص العمل التي توفرھا ھذه المشاریع والموقع الجغرافي لھا

  .جدیدة ومتطورة، وبحثھا عن أسواق متنوعة

ة     ل لغای امج تموی ذا البرن دم ھ ار و) ١٠٠،٠٠٠(یق المیة دین ة إس بة مرابح نویا )%٥( بنس ل   س اریع داخ للمش

مة و مة %) ٤(العاص ارج العاص اریع خ ة للمش ماح، بمھل ى  س ل إل ھر  )١٢(تص دة و  ش اریع الجدی ) ٦(للمش

  .سنوات) ٨(ویتم سداد القرض على مدار  من تاریخ توقیع االتفاقیةلمشاریع التطویر، 

ار أي بنسبة   ) ٣٤٩٠٢٧٠( بلغت مشروع بقیمة تمویل ) ٨٦(بلغ عدد المشاریع الممولة  ٢٠١٦خالل عام و دین

  .فرصة عمل ) ٥٩٥( كما ووفرت المباشر اإلقراضمن أجمالي %) ٨(

 

 :برنامج تمویل األقساط الجامعیة 

ث            ات الرسمیة، بحی ي الجامع راء ف اجین والفق ة المحت ة للطلب ل األقساط الجامعی یھدف ھذا البرنامج لتموی

ذ  ، یغطي كلفة التعلیم الجامعي للطلبة المتمیزین خالل فترة دراستھم الجامعیة  وحسب تعلیمات خاصة تأخ

ار  ین االعتب امعي واألدا  :بع ص الج ادیمي، ومواالتخص وق    ئء األك ع س امعي م یم الج ات التعل ة مخرج م

ى            تعطىالعمل، و امج قرضًا بسقف أعل دم البرن ن الصندوق، ویق اء المقترضین م ن أبن األولویة للطلبة م

دة  ، سنویا  %)٥(دینار ویتقاضى الصندوق عوائد التمویل اإلسالمي  ) ١٥،٠٠٠( ة   ) ٦(ولم سنوات ومھل

ماح دة  الس ھر) ٣(لم ة     ، أش ة خاص ًا آللی یة وفق ول الدراس ب الفص ات وحس ى دفع رض عل رف الق ویص

  .وبشروط سھلة ومیسرة
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ذكر  دیر بال ن الج ام  أنوم روض لع دد الق غ  ٢٠١٦ع ل ) ٢٨٩(بل م تموی رض بحج غق ار  )١٠٤٨٧١٧( بل دین

  .من إجمالي اإلقراض المباشر% ) ٢(بنسبة 

  :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

ع           م توقی ھ ت ز دورة وخدمات ذ نشأتھ ولتعزی اطق المستھدفة للصندوق من تعتبر مناطق جیوب الفقر من المن

رین     ھر تش ي ش یط ف ع وزارة التخط ة م ام  االولاتفاقی ار    ٢٠١٠ع وني دین ندوق ملی ا الص نح بموجبھ م

  .قرلتمكینھ من توفیر التمویل الالزم للمشروعات الصغیرة والمیكرویة في مناطق جیوب الف

ن        الباحثینیھدف ھذا البرنامج إلى تمكین األسر واألفراد الفقراء وو ر م وب الفق اطق جی ي من عن العمل ف

ل          ة تموی دة وإمكانی ل المشاریع الجدی تم تموی امج ی ذا البرن إقامة مشاریع إنتاجیة مدره للدخل وبناءا على ھ

ل       ث ال یتجاوز سقف التموی ة بحی رأة الریفی د بنسبة      )١٠،٠٠٠( مشاریع تمكین الم ار للمشروع الواح دین

ة   سنوات و) ٧( وان یكون الحد األعلى لفترة السداد سنویا )%٤(تبلغ  إسالمیةمرابحة  )  ٦( السماح  مھل

    .أشھر

امج     ٢٠١٦عام  في عدد المشاریع بلغوقد  ذا البرن ل    مشروع ) ٣١٦(حسب ھ ة تموی ) ١٩١٢٣٥٠( تبلغ بقیم

  .فرصة عمل ) ٦٤٥(كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي  )%٤ ( دینار أي بنسبة

  :برنامج تمویل المناطق التنمویة 

ي        ة واالنخراط ف ن انشاء مشاریع انتاجی الھدف من ھذا البرنامج ھو تقدیم التمویل لفئة الشباب لتمكینھم م

ا،جرش،       اء، الكرك، مادب ون، البلق ة، عجل اطق  سوق العمل، ویتم استھداف محافظات المفرق، الطفیل ومن

  .االغوار والبادیة

ل    اوز سقف التموی ث ال یتج دة بحی اریع الجدی ل المش تم تموی بة ) ١٥،٠٠٠(ی د بنس روع الواح ار للمش دین

)  ١٢(  السماحسنوات ومھلة ) ٨(سنویا وان یكون الحد األعلى لفترة السداد %) ٣(مرابحة إسالمیة تبلغ 

  .  شھر

ي عام      ة ف امج     ٢٠١٦وقد بلغ عدد المشاریع الممول ذا البرن ل بلغت     ) ٢٠٢(حسب ھ ة تموی مشروع بقیم

  .فرصة عمل) ٤٨٠(من إجمالي اإلقراض المباشر كما ووفرت  %) ٤( دینار أي بنسبة ) ١٥٩٥٦٦٥(
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  :برنامج التشغیل الذاتي الجماعي 

ھ    برنامج موجھ للشباب العاطلین عن العمل ون ل دماتي، وان یك ، ویشترط ان یكون المشروع انتاجي او خ

  .بعد اجتماعي واقتصادي على المجتمعات المحلیة

ا ال     ) ٥(یحدد سقف القرض بقیمة بحیث  مشاریع ھذا البرنامج یتم تمویل  د وبم ار للشریك الواح آالف دین

ویض خطي        ) ٣٠(یتجاوز حجم القرض الجماعي  تفیدین بموجب تف د المس تم الصرف ألح ألف دینار، وی

م المفوض     من المستفیدین یفوضون بھ الصندوق با  ات القرض باس دار دفع سالمیة  المرابحة إ النسبة  . ص

داد      %) ٢(تبلغ  رة الس ى لفت د األعل ون الح ة   ) ١٠(سنویا وان یك غ  .  شھر )  ١٢(  السماح سنوات ومھل بل

ام   ي ع ة ف اریع الممول دد المش امج  ٢٠١٦ع ذا البرن ب ھ ت  ) ١١٨١(حس ل بلغ ة تموی روع بقیم مش

رت        ) %٣٣( دینار أي بنسبة ) ١٤٠٥٤١٧٠( ا ووف راض المباشر كم الي اإلق ن إجم فرصة  ) ٥٠٣١(م

  .عمل

  ) ٢(جدول رقم 
  ٢٠١٦لعام  االقراضي) المنتج(البرنامج توزیع القروض الممولة حسب 

) المنتج(البرنامج 
 االقراضي

عدد 
 فرص العمل %النسبة  حجم التمویل %النسبة  المشاریع

 3617 %28 11583634 %33 1675 المشاریع الجدیدة
 3095 %20 8226296 %25 1291 المشاریع القائمة

 595 %8 3490270 %2 86 المشاریع الریادیة
 0 %2 1048717 %6 289 تمویل االقساط الجامعیة

تمویل سكان مناطق جیوب 
 645 %5 1912350 %6 316 الفقر

 480 %4 1595665 %4 202 تمویل المناطق التنمویة
 5031 %33 14054170 %23 1181  التشغیل الذاتي الجماعي

 13463 %100 42015622 %100 5085 المجموع
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  )٤(شكل رقم 
  ٢٠١٦لعام   االقراضي )المنتج(البرنامج  توزیع القروض الممولة حسب 

  
  

  
  غیر المباشر التمویل: ثانیًا 

  
ندوق ایعتبر رامج الص د ب راض  أح ى إق ل عل ذي یعم یة ال ع إلقراض ات تتمت ات وھیئ یةمؤسس درة المؤسس ، بالق

ات             راض للفئ ادة اإلق دف إع دة،  بھ ة الجی یرة اإلئتمانی ى الس افة إل ات باإلض ي المحافظ ع ف ار الواس واالنتش

ق   المستھدفة من الصندوق في مناطق عمل ھذه الھیئات، وتصبح  ھذه المؤسسات الوسیطة كأذرع مساندة لتحقی

 .أھداف الصندوق

ة والتشغیل    یعتبرو إقراض       صندوق التنمی وم ب و یق ل المیكروي فھ ة لمؤسسات التموی ابین     مظل راوح م الغ تت مب

ار    ون دین ى ملی ار ال ون دین ف ملی ل نص ة لك نویا مؤسس اء    إل ،س ى إنش وزع عل واطنین لتت ھا للم ادة إقراض ع

ر الرسمیة، شریطة     ن    یخص تالمشاریع الفردیة والمشاریع المیكرویة الرسمیة وغی ل ع ا ال یق ن   %٣٠ص م م

   .ویل لخارج مراكز المحافظاتالتم مبلغ
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  )االقراض المباشر( الملحق اإلحصائي للنشاط االقراضي
  

  ) ٣(رقم  جدول
  ٢٠١٦توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

  
التشغیلفرص    النسبة   المبلغ المصروف  النسبة   عدد المشاریع   قطاع المشروع   
 123 %1 381,900 %1 34  صناعي زراعي 

 661 %6 2,310,120 %4 196  صناعي 
 663 %5 1,950,500 %5 242  حرفي 

 1308 %9 3,834,108 %7 373  خدمات 
 652 %5 2,047,550 %4 195  سیاحي 

 0 %3 1,048,716 %6 289  قروض الطالب 
 10056 %72 ٣0,341,707 %74 3756  تجاري 

 13463 %100  41,914,600   %100 5085  المجموع 
  

  )٥( رقم شكل
  ٢٠١٦لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 

صناعي زراعي صناعي  حرفي خدمات
سیاحي قروض الطالب تجاري

  
ن  ی م   الشكل الحظ م م        التجاري  قطاع الأن  )5(رق ن حج ر م ى النصیب األكب ل استحوذ عل  %72بنسبة   التموی

بنسبة   الصناعي قطاع ال، وجاء ثالثا  %9بنسبة  الخدمات یلیھ قطاع  ،عن السنة السابقة% 25بزیادة تصل الى 

٦.%   
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  )٤(جدول رقم 
  ٢٠١٦توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

التشغیلفرص  النسبة المبلغ المصروف  النسبة عدد المشاریع المحافظة  
 1,731 %13 5,508,934 %14 728 العاصمة

 1,243 %10 4,067,304 %12 591 اربد
 595 %4 1,685,791 %5 248 الزرقاء
 802 %5 2,118,210 %6 330 البلقاء
 1,159 %9 3,978,200 %7 354 معان
 1,279 %10 4,346,495 %8 426 الكرك
 1,259 %10 4,253,913 %8 420 الطفیلة
 1,322 %9 3,959,805 %13 654 المفرق
 2,681 %18 7,638,346 %14 717 مادبا

 746 %5 2,293,520 %7 336 عجلون
 424 %3 1,315,766 %4 209 جرش
 222 %2 748,316 %1 72 العقبة

 13,463 %100 41,914,600 %100 5,085 المجموع
  

  ٢٠١٦حسب المحافظات لعام  المقدم حجم التمویلتوزیع : )٦(شكل رقم 

  
حیث  التمویل مادبا قد تفوقت على محافظة العاصمة وألول مرة بنسبة ة، ان محافظ)٦(یتبین من الشكل رقم 

، یعود ذلك الى استحواذ محافظة مادبا على النصیب االكبر من قروض برنامج التشغیل الذاتي %٥٤بلغت 

  .وانحصرت اقل نسبة تمویل في محافظة العقبة الجماعي ،
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  )٥( رقم جدول 

  ٢٠١٦حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع 
 

المبلغ   النسبة عدد المشاریع المؤھل العلمي
 المصروف

التشغیلفرص  النسبة  

 600 %5 2,210,800 %4 188 دون اإلعدادي
 2,110 %15 6,200,417 %15 774 إعدادي
 7,663 %55 3,172,413 %59 3,010 ثانوي

 258 %2 718,300 %2 81 مؤسسة التدریب المھني
 703 %5 2,085,450 %5 245 كلیة متوسطة

 2,113 %18 7,427,720 %15 783 جامعي
 16 %0 99,500 %0 4 دكتور جامعي

لمجموع الكليا  5,085 100% 41,914,600 100% 13,463 
  

  ٢٠١٦لعام  العلميحسب المؤھل  حجم التمویلتوزیع   )٧( رقم شكل

  
  

 ھي اعلى من نسب تمویل نسب التمویل لحملة الثانویة العامة فما دونمجموع  ما زالت النتائج تشیر الى ان

  .والمتوسطة حاملي الشھادات الجامعیة
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 ٢٠١٦حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع : )٦( رقم دولج

التشغیلفرص  النسبة المبلغ المصروف النسبة العدد الجنس  
 8,724 %66 27,776,279 %63 3,199 ذكر
 4,739 %34 14,138,321 %37 1,886 أنثى

 13,463 %100 41,914,600 %100 5,085 المجموع
  

  ٢٠١٦توزیع المبلغ المصروف حسب الجنس لعام ): ٨(شكل رقم 

ذكر أنثى

  
نتیجة االنسحاب التدریجي   %٦٦حیث بلغت  عن السنوات السابقةالتمویل الموجھة للذكور زادت نسبة 

والذي كانت معظم ) لقطاع التمویل المیكروي حسب االستراتیجیة الوطنیة(للصندوق من التمویل المیكروي 

، وكذلك طرح برنامج التشغیل الذاتي الجماعي والذي تبین انھ كان تھ االقراضیة تستھدف قطاع المرأةمنتجا

  .جاذبا للذكور أكثر من االناث

 ٢٠١٦توزیع القروض المقدمة حسب الفئة العمریة لعام ) : ٧(جدول رقم 

عدد  الفئة العمریة
التشغیلفرص  النسبة المبلغ المصروف النسبة المشاریع  

سنة ٢٠اقل من   83 2% 580,526 1% 201 
20 - 30 2,093 41% 16,722,549 40% 5,200 
31 - 40 1,478 29% 12,602,605 30% 4,236 
41 - 50 996 20% 8,055,680 19% 2,657 
٥٠أعلى من   435 9% 3,953,240 9% 1,169 

 13,463 %100 41,914,600 %100 5,085 المجموع الكلي
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  ٢٠١٦لعام  الفئة العمریةتوزیع المبلغ المصروف حسب ): ٩(شكل رقم 

  
اما اقل نسبة فقد سنة حازت على النصیب األكبر من التمویل،  ٥٠ - ٢٠العمریة ما بین  اتتشیر البیانات ان الفئ

  .سنة ٢٠انحصرت في الفئة العمریة التي تقل عن 

  

 ٢٠١٦حسب دخل األسرة لعام  القروض المقدمةتوزیع : ) ٨( رقم جدول

عدد  فئات الدخل
 المشاریع

التشغیلفرص   النسبة المبلغ المصروف  النسبة  

١٠٠اقل من   93 2% 911,390 2% 343 
100 - 200 380 7% 3,097,794 7% 868 
200 - 300 2,629 52% 19,651,167 47% 6,574 
300 - 400 1,191 23% 10,011,224 24% 3,317 
400 - 500 451 9% 4,734,386 11% 1,355 

٥٠٠اكثر من   341 7% 3,508,639 8% 1,006 
 13,463 %100 41,914,600 %100 5,085 المجموع الكلي

  

  

  

  

  

  

  

سنة  ٢٠اقل من  ٤٠ - ٣١ ٣٠ - ٢٠ ٥٠أعلى من  ٥٠ - ٤١
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  ٢٠١٦حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع : ) ١٠( شكل رقم

١٠٠اقل من  ٣٠٠ - ٢٠٠  ٢٠٠ - ١٠٠

  ٥٠٠اكثر من   ٥٠٠ - ٤٠٠  ٤٠٠ - ٣٠٠

  
ظ ي  یالح اني أن  ف م البی راوح   الرس ذین یت ین ال ل المقترض رھمدخ ین   اس ا ب  ) ٤٠٠-٣٠٠(و  )٣٠٠-٢٠٠(م

  .على التوالي% ٢٤و % ٤٧ بنسبة المبالغ المصروفةعلى النصیب األكبر من  واحاز

  )٩(جدول رقم 

 ٢٠١٦توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم لعام  

التشغیلفرص   النسبة المبلغ المصروف  النسبة عدد المشاریع االقلیم  
 3,735 %28 11,636,395 %35 1,790 اقلیم الشمال
 5,809 %40 16,951,281 %40 2,023 اقلیم الوسط
 3,919 %32 13,326,924 %25 1,272 اقلیم الجنوب

 13,463 %100 41,914,600 %100 5,085 المجموع
  ٢٠١٦ توزیع المشاریع الممولة حسب االقالیم لعام:)١١(شكل رقم 

  
بنسبة   والمبالغ المصروفةن اقلیم الوسط  حاز على النصیب األكبر من عدد المشاریع االرسم البیاني  یالحظ في

وق   تتماشى مع حجم النشاط االقتصادي في كل اقلیم والكثافة السكانیة ةھذه النسب .%٤٠ وب تف ، ولكن اقلیم الجن
اطق       ، المبالغ المصروفةعلى اقلیم الشمال وألول مرة بقیمة  ى من ز عل ى التوجھ الحكومي للتركی ویرجع ذلك ال

  .البادیة النائیة وخاصة في الجنوب والتي تعاني من مشكلتي الفقر والبطالة

-

10,000,000 

20,000,000 

اقلیم الشمال اقلیم الجنوباقلیم الوسط
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  )٢٠١٦( فرص العمل المستحدثة: )١٠(جدول رقم  

  

  ) ١٢(شكل رقم 

   المستحدثةوالوظائف  مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل بإجمالي فرص العمل نسبة

  ٢٠١٦لعام  للنصف االول

  
إیجاد فرص عمل في   ٢٠١٦عام النصف االول من خالل  یالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوق

  .باألردن المستحدثةإجمالي فرص العمل والوظائف من  %٢٦تقریبا كانت 

  

  

  

  

  
  
  

                                                
دائرة االحصاءات العامة/ مسح فرص العمل الستحدثة  1  

 فرص العمل المستحدثة   لعام ٢٠١٦

 ٢٦٠٠٠  ١ ٢٠١٦صافي فرص العمل المستحدثة في المملكة خالل النصف االول من عام 

 ٦٧٣٢ ٢٠١٦عام من لنصف االول لعدد فرص العمل المستحدثة من االقراض المباشر للصندوق 

 %٢٦ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة
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  )١١(جدول رقم 
موزعة  والخدمات المرافقة لھ للقطاع السیاحيإجمالي القروض الممولة من صندوق التنمیة و التشغیل 

  ٢٠١٦حسب المحافظات خالل عام 

  حجم التمویل عدد المشاریع المحافظات
 )دینار(

 فرص العمل

 193 587175 70 العاصمة
 117 436500 44 اربد

 67 167200 27 الزرقاء
 144 386000 49 البلقاء
 140 654000 44 معـان
 132 550000 39 الكـرك
 113 495500 34  الطفیلة
 121 404650 51 المفرق
 382 1340100 94 مادبا

 126 481800 42 عجلون
 74 284500 30 جـرش
 47 141000 11 العقبة

 1,656 5,928,425 535  المجموع
  

ن الصندوق لتشجیع انشاء       ذل م ة        ھناك جھود كبیرة تب ة القروض الموجھ ث بلغت قیم المشاریع السیاحیة، حی
ھ   للقط ة ل دمات المرافق یاحي والخ و   اع الس ار) ٥،٩٢٨،٤٢٥(نح تفاد منھ ، دین والي  ااس روع  ) ٥٣٥( ح مش

  .صة عملفر) ١٦٥٦(وفرت نحو و
  ) ١٣( شكل رقم 

  ٢٠١٦توزیع القروض السیاحیة والخدمات المرافقة الممولة حسب المحافظات  لعام 
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  لمالیةالخدمات غیر ا

راض    خدماتالالذراع الثانیة التي تمد المواطنین بالعدید من  للصندوق غیر المالیةتعتبر الخدمات  المساندة لإلق

ي صمیم   على الذات لدى المواطن األردني االعتمادتعزیز الروح الریادیة وثقافة  إلىوالتي تھدف  ، كما یدخل ف

م     ن أھ ذة ع دم     ھذه الخدمات الدراسات والبحوث المكتبیة والمیدانیة وفیما یلي نب ي یق ة الت ر المالی دمات غی ھا الخ

  :للفئات المستھدفة الصندوق

  .التدریب والتأھیل   

  .التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة   

 .والمسوحات المیدانیة إعداد الدراسات   

 .الحیاةخدمات التأمین على  

 
  والتأھیل التدریب

داف ص     التمكینالتدریب و تقوم مدیریة وي ألھ ة والتشغیل،   بالعدید من األنشطة كداعم أساسي وحی ندوق التنمی

ز  ي تترك ى ا والت ة         عل ادیة واالجتماعی ة االقتص ق التنمی ي تحقی ھام ف ة واإلس ر والبطال كلتي الفق ن مش د م لح

ي  بالمستدامة عن طریق تعزیز قدرات الفئات المستھدفة  ات والمؤسسات    تقدیم الدعم الفن ذه الفئ نفس   لھ ة ب العامل

  .المجال

  :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

ات  تدریب حملة الشھادات العلمیة  .٣ ا المعلوم ي المنافسة       في مجال تكنولوجی ادة فرصھم ف دف زی بھ

 .في سوق العمل

  

   ٢٠١٦األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل العام 

ام  ي الع ندوق ف ام الص د  ٢٠١٦ق ب  ) ٣٧(بعق ات حس ى المحافظ ة عل تھدفة، موزع ات المس ة للفئ دورة تدریبی

ال        ات، ولك ا المعلوم ة وادارة المشاریع وتكنولوجی التخصصات المطلوبة، والتي تتفرع الى  ثالثة اقسام، المھنی

  .الجنسین
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  ٢٠١٦لعام الدورات التدریبیة  توزیع )١٢(الجدول رقم 

 المجموع اناث ذكور المحافظة/المنطقة اسم الدورة الرقم
 15 15 0 معان تصنیع المعجنات والحلویات  .١
 15 15 0 معان دورة الشعر والتجمیل  .٢
 15 15 0 معان دورة الخزف  .٣
 15 15 0 الكرك تشكیل القش والخیزران  .٤
 15 15 0 الكرك والحلویات تصنیع المعجنات  .٥
 15 15 0 الكرك دورة اكسسوارات   .٦
 15 15 0 الزرقاء تصنیع المنظفات والشامبو   .٧
 15 15 0 البلقاء دورة اكسسوارات   .٨
 18 18 0 الزرقاء مبادئ صیاغھ الفضة   .٩

 20 20 0 المفرق دورة التجمیل .١٠
 20 20 0 معان تشكیل القش والخیزران .١١
 20 20 0 معان دورة اكسسوارات .١٢
 20 20 0 معان دورة الشعر والتجمیل .١٣
 20 20 0 الطفیلة دورة قص الشعر والتجمیل .١٤
 15 15 0 الطفیلة نساج مكرمیة .١٥
 16 16 0 العقبة دورة الشعر والتجمیل .١٦
 16 16 0 الطفیلة تشكیل الشموع وتزیین الصواني .١٧
 22 22 0 الكرك تشكیل القش والخیزران .١٨
 25 25 0 الكرك دورة الشعر والتجمیل .١٩
 17 17 0 الكرك دورة اكسسوارات .٢٠
 15 15 0 عمان دورة اكسسوارات .٢١
 15 15 0 مادبا التصویر الفوتوغرافي .٢٢
 15 15 0 المفرق تصنیع المنظفات والشامبو .٢٣
 15 15 0 البلقاء تدریب وتاھیل الجمعیات .٢٤
 15 15 0 عمان الطرق على الصوف .٢٥
 15 15 0 اربد طرق تصنیع الصابون .٢٦
 15 15 0 عجلون خیاطة متقدمة .٢٧
 15 15 0 البلقاء تصنیع المنظفات والشامبو .٢٨
 15 15 0 البلقاء التصنیع الغذائي .٢٩
 15 15 0 مادبا فن الدیكوباج .٣٠
 15 15 0 الزرقاء مبادئ صیاغھ الفضة متقدمھ .٣١
 15 15 0 الزرقاء دورة اكسسوارات .٣٢
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  التوعیة بأھمیة المشاریع الصغیرة 

و  یقوم   دمھا       موظف ي یق دمات الت ف بالخ الترویج والتعری دف  الصندوق  الصندوق ب ل     بھ ة العم وعي بأھمی نشر ال

اف           دن وأری ن م ة م ات المحلی ي المجتمع ب ف ة العی الحر واالعتماد على الذات والتركیز على الحد من شیوع ثقاف

  :وبادیة وغیرھا وذلك عن طریق

 ك      وغالبا ما تتضمن استفسارات عن  اإلجابة على كافة االستفسارات التي ترد ان ذل المشاریع الصغیرة سواء ك

ي مجال مكافحة           البرید االلكترونيھاتف أو عن طریق ال ي تعمل ف ات الت دى الجھ ة دعوة إح أو الفاكس أو تلبی

 .الفقر والبطالة إلقامة مثل ھذه المحاضرات التوعویة

                 ص نجاح لمشاریع ق عرض لقص ن طری ات ع ي المجتمع ب ف ة العی ن ثقاف د م ذاتي والح ة التشغیل ال نشر ثقاف

 .ي یقدمھا الصندوق ونجحوا في تشغیل أنفسھم وغیرھموأشخاص استفادوا من الخدمات الت

  بالتعاون مع الشركاء  وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم  
  

 ات وأوراق العملحوإعداد الدراسات والمس

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

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

 تحدید احتیاجات أھالي المنطقة من التدریب و التأھیل المبني على احتیاجات سوق المنطقة.  

      ى النجاح ادرة عل دخل و ق تحدید احتیاجات أھالي المنطقة من التدریب و التأھیل إلقامة مشاریع صغیرة مدرة لل

  .االستمرار و 

 تحدید الفرص المتاحة إلقامة مشاریع إنتاجیة في المنطقة.  

 معرفة اآللیات الالزمة لإلقراض والمقترحة من قبل أھالي المنطقة. 

  آلیة تنفیذ الدراسات

 عمل جلسات النقاش والعصف الذھني لتحدید االحتیاجات ومعرفة الموارد المتاحة. 

 15 15 0 مادبا االشغال الیدویة .٣٣
 18 18 0 الزرقاء اكسسواراتدورة  .٣٤
 20 20 0 مادبا فن االشغال الیدویة .٣٥
 20 20 0 الزرقاء فن االشغال الیدویة .٣٦
 20 20 0 الزرقاء تشكیل القش والخیزران .٣٧

 0 604 604 
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   جمع أراء قیادات المجتمع المحلي حول االحتیاجات الفعلیة والحقیقیة للمنطقة المستھدفة بحسب الموارد المتاحة

 . فیھا

        اء رى وااللتق دن والق ي الم ة ف الزیارات المیدانیة المخطط لھا مسبقًا للمؤسسات والجمعیات والمراكز االجتماعی

 .الصندوقبالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات 

 ة المشاریع           الباحثینلتقاء بالفعالیات الشعبیة واال ة العمل الحر وإقام ان أھمی ة وبی ى مستوى القری عن العمل عل

 .الخاصة ودورھا في الحد من ظاھرتي الفقر والبطالة والدور الذي یقوم بھ الصندوق في دعم ھذا القطاع الھام

  المقدمة للمقترضین على الحیاه التأمین خدمات

ما بین مفھوم الوظیفة والتشغیل الذاتي من  اإلمكان، لتحقیق المساواة قدر التأمینبتقدیم خدمات یقوم الصندوق 

من أعباء سداد  ھملحمایة أسرخالل المشاریع الصغیرة وذلك بتوفیر المیزات اإلضافیة لمقترضي الصندوق 

  .وفاةالالقروض في حالة 

  

  

  تدریب الموظفین
ارا    ة،          یعتبر تدریب الموظفین خی داف والسیاسات العام ع االھ ق م ا یتف استراتیجیا للصندوق، واستثمارا ایجابی

اجیتھم         ادة انت ى زی ى تطویر الموظفین والعمل عل ر عل د شارك    .واثره كبی ي    ) ٣٩(فق ة ف ا وموظف ) ٢٣(موظف

 . دورة تدریبیة متخصصة
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 والریادةجائزة الملك عبد اهللا الثاني للعمل الحر 
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  التعریف بالجائزة 
 

ة السامیة بتخصیص             درت اإلرادة الملكی م بتشجیع التمیز،ص اني المعظ د اهللا الث ك عب ة المل رؤى جالل تجسیدًا ل

ن الصندوق،    جائزة سنویة تحمل أسم جاللتھ للعمل الحر والریادة، تتنافس على ھذه الجائزة المشاریع الممولة م

ة          وتمنح  ار والثانی ى خمسة آالف دین ة الجائزة األول غ قیم ث تبل ة، حی ألفضل ثالثة مشاریع على مستوى المملك

  .ثالثة آالف دینار، والثالثة ألفى دینار

وتعكس ھذه الجائزة نبل الرسالة وسموھا في عقل وقلب القیادة الھاشمیة، التي یحظى بھا اإلنجاز والعمل الحر    

اركة بال   ي المش ادة ف لم         والری ن والس یة لألم زة األساس ا الركی ة، باعتبارھم ادیة واالجتماعی ة االقتص تنمی

  .االجتماعیین، والطریق إلى مجتمع الرفاه واالستقرار

ل              یم، تعم ة تقی س لجن ن المجل ق ع ا، وینبث س أھمیتھ اء الجائزة بمستوى، یعك س أمن ویأتي مستوى التمثیل لمجل

ة الستحقاقات الجائزة        على تطبیق المعاییر واألسس على المشاریع  رز المشاریع المؤھل تم ف ث ی المتنافسة، بحی

  .ومعاییرھا

ر             ن ظاھرتي الفق د م ع مساھمة الصندوق بالح ي رف ادة ف وتساھم جائزة الملك عبد اهللا الثاني للعمل الحر والری

ة وا          ة والحرفی ي القطاعات الصناعیة والخدمی ة  والبطالة، من خالل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف إلنتاجی

  .المختلفة

  :أما شروط التنافس فھي

 أن یكون صاحب المشروع أردني الجنسیة، وأن یقوم بتشغیل عمالة أردنیة بالكامل.  

 أن ال یقل عمر المشروع عن ثالث سنوات. 

             اریخ دیدھا بت م تس د ت ى المشروع للصندوق ق ة عل ة المترتب ات المالی ع االلتزام أن تكون جمی

 .تقدیم الطلب

  یكون قد سبق لصاحب المشروع الحصول على ھذه الجائزةأن ال. 

           لعة أو اج الس ي إنت ع ف التطور والتوس ھ ب ة طموح ى ترجم روع عل احب المش ل ص أن یعم

 .الخدمة

 أن یكون المشروع قد تطور بشكل متمیز بعد تأسیسھ. 

  

  



 

30 
  

   ٢٠١٦لعام ) العاشرةالدورة (ة اهللا الثاني للعمل الحر والریاداسماء الفائزین بجائزة الملك عبد:اوال
 

 الجائزة األولى مناصفة:

 .العاصمة / مستودع أدویة / السید وصفي حسین النوافلة  .١

 .الكرك/ وكالة خلویات ومراكز صیانة / السید عمر عبد الرحمن القضاة   .٢

 الجائزة الثانیة مناصفة:  

 .اربد / مخبز وحلویات/ /السید  امین احمد عایش  .١

 .الكرك/ مدرسة / ذیابات السیدة نارمان مداهللا  .٢

 الجائزة الثالثة مناصفة:

 . العاصمة/ أكادیمیة تجمیل / السیدة انتصار إسماعیل حمزة  .١

 .المفرق /مطبعة /السید قاسم محمد سالم  .٢

 مناطق البادیة/مؤسسات التمویل األصغر /تمكین المراة /افضل ثالثة مشاریع :ثانیا 
     

  اعمال تطریز  الكرك نجاح سلیمان الھدار منزلي/ افضل مشروع تمكین المرأة 

افضل مشروع مقدم من مؤسسات التمویل 
  الصندوق األردني الھاشمي/ االصغر

  العاصمة  سلمى یوسف زید
  

  مشغل خیاطة

البادیة   مھا صیتان الماضي افضل مشروع في مناطق البادیة
  الشمالیة

  مدرسة

  :كل محافظة  المشاریع التي حققت أفضل انجاز على مستوى :ثالثا 

 )حیث تم اختیار شخصین  من كال الجنسین لكل محافظة بناء على قرار مجلس األمناء اثناء الجلسة(
  المشروع  المحافظة اإلسم

  ابراھیم مسعد جاموس .١
  ھبة عبد المعطي محمد عطیة  .٢

  صالون سیدات  العاصمة
  صالون سیدات 

 نجاح عطا اهللا شھال .٣
 عبد اللة كامل العقیلي .٤

  ورق وقرطاسیة  الزرقاء
  شبكات ري

  عاطف صبحي الجوھري .٥
  كفایة شمسي النعیمات  .٦

 منجرة  البلقاء
  حضانة

  معاذ لطفي شلبي .٧
  زین محمد القضاة .٨

  مدرسة وروضة  اربد
 مكتبة وخدمات     
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  احمد علیان شدیفات .٩
  سوسن محمود العمیان  .١٠

  المفرق
  

  مصنع حجر صناعي 
  صالون سیدات 

  عماد فریحات .١١
  سمیة علي المومني  .١٢

  كوفي شوب  عجلون
 مشغل خیاطة ومطرزات 

  رندة العتوم .١٣
  عماد زیاد ابو عویضة  .١٤

  صالون سیدات  جرش
  مخیز

  محمد وحید األدھش .١٥
 انتصار الشماعین  .١٦

  مطعم  الكرك
  مخیطة 

  اكرم قطیشات .١٧
  مریم صالح العجارمة  .١٨

  مخبز  الطفیلة 
  صالون سیدات 

  احمد كریشان .١٩
  بثینة الشراري  .٢٠

  وبیاضاتتسویق حرامات    معان
  مدرسة 

  محمد الفرجات  .٢١
  احالم الخطیب  .٢٢

  مطبعة األنباط  العقبة
  مركز ثقافي

  عبداهللا الدعامسة  .٢٣
 مكاریوس ابو الزلف  .٢٤

  مادبا
  

  وكالة غاز
  تحف شرقیة 
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  ٢٠١٦محطات في مسیرة الصندوق لعام 

  
  

  ٢٠١٦قصص النجاح لعام 
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  ٢٠١٦الصندوق لعام  حطات في مسیرةم

  

 الغزاوي یؤكد دعم صندوق التنمیة والتشغیل لجمیع شرائح المجتمع

 
 

  
 

 والتشغیل التنمیة صندوق مواصلة الغزاوي علي العمل وزیر اكد - )بترا(٢٠١٦ حزیران ٢٠ عمان
 البوادي في وتحدیدا العمل فرص وایجاد فقرا االكثر المناطق مع مباشرة والتواصل المجتمع لشرائح دعمھ

  .والقرى واالریاف
 بالتكدسات عالقة لھا مختلفة لمشاریع المناسبة القروض توزیع الى الصندوق الیوم زیارتھ خالل ودعا

 نسبة من بكثیر اقل تشغیلھن نسبة كون االناث شریحة ودعم تخصصات من المدنیة الخدمة دیوان في الموجودة
  .الذكور تشغیل

 في الریادي ودوره الصندوق حققھا التي االنجازات عن شرحا فریج عبداهللا المھندس الصندوق عام مدیر وقدم
 والدور الصندوق یطبقھا التي التمویل ومعاییر اسس مبینا , والبطالة الفقر مشكلتي من بالحد المساھمة
 لمشاریع نجاح قصص زاويالغ واستعرض .الوطني االقتصاد في الصغیرة المشاریع بھ تقوم الذي المحوري

 الصغیرة المشاریع إلقامة الالزم التمویل توفیر في ودوره ، الصندوق من تمویلھا تم ومتوسطة صغیرة
 فریج وبین .الذاتي والتشغیل الحر العمل تشجیع وفي المنتجة العمل لفرص والمولدة للدخل المدرة والمتوسطة

 فرصة ٤٩٢٠ حوالي ستولد دینار ملیون ١٦ بتكلفة العام بدایة من مشروعا ٢٥٢٧ حوالي دعم الصندوق ان
 المشاریع ھذه من اإلفادة ونسبة،دینار ملیون ٣٥ وبقیمة ٧٥٥٠ المستھدفةحوالي المشاریع عدد وان عمل

 الثالثین سن دون الشباب فئة ھم القروض من المستفیدین من العلیا النسبة كانت فیما ،بالمئة 43حوالي لإلناث
 .فوق فما الثانویة ادةالشھ ویحملون

 ھذه فاعلیة من للتأكد الصندوق من الممولة المشاریع متابعة على الغزاوي شدد اللقاء نھایة وفي
 االعاقات ذوي تمویل برامج على والتركیز للمشاریع الجغرافي التوزیع اھمیة مؤكد،ودیمومتھا المشاریع
 الكریمة الحیاة لتوفیر الملك جاللة توجیھات من انابع الصندوق لعمل االساسي المرتكز یكون وان ،واإلناث

 عمل خطة تكون وان ،والمخیمات والمدن والبادیة الریف في وجماعات أفرادًا األردني للشعب المستدامة اآلمنة
 .الصندوق لعمل االستراتیجیة االھداف الى بھللوصول نھتدي للجمیع نبراسا الحكومة
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    مالیین دوالر ومنحة اضافیة لتطویر الحاسوب) ١٠(رض میسر صندوق التنمیة والتشغیل یحصل على ق
 الف دوالر) ٢٥٠(

 ا

  
  
  

ة  اتفاقیات عدة الفاخوري عماد المھندس الدولي والتعاون التخطیط وزیر معالي وقع ن  نیاب ة  ع ة  الحكوم  األردنی
اعي  االقتصادي  لالنماء العربي الصندوق وعن یس  ، واالجتم س  رئ دیر  االدارة مجل ام  والم د  .د الع ف  عب  اللطی

د ن الحم ا م ة بینھ رض اتفاقی ر ق ة  میس ین )١٠( بقیم ن دوالر مالی ة دوقلص غیل التنمی دعم والتش اریع  ل  المش
غیرة درة الص دخل، الم دف لل اھمة بھ ي المس ود ف ة الجھ دعم الرامی آت  ل اع منش اص القط غیرة الخ  الص

ي  والمساھمة  عمل فرص وتوفیر والمتوسطة، د  ف ن  الح رو  مشكلتي  م ة  الفق ك   البطال ن  وذل ذا  إتاحة  خالل  م  ھ
ھ  النقدیة السیولة ولدعم والمتوسطة الصغیرة المشاریع  بتمویل رهبدو لیقوم والتشغیل التنمیة لصندوق المبلغ  لدی

ا ق كم ندوق واف ي الص اء العرب ادي لالنم اعي االقتص ى واالجتم دیم عل ة تق افیة منح ة اض ف )٢٥٠( بقیم  ال
ذي  العربي الصندوق وفد مؤخرا بھا قام التي المثمرة الزیارة بعد الصندوق في الحاسوب دوالرلتطویر ن  وال  ثم

دیم  ضرورة الى والحاجھ الصغیرة المشاریع تمویل في الصندوق ورد دعم  تق ي  ال ال  لتطویر  الفن  الحاسوب  اعم
 . لدیھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

35 
  

  

بالمركز االول لجائزة الملك عبد اهللا الثاني یفوز صندوق التنمیة والتشغیل  

  

  
 

  
ة  صندوق حصل ى  والتشغیل  التنمی ك  جائزة  ضمن  االول المركز  عل داهللا  المل اني  عب ز  الث  الحكومي  األداء لتمی

ر  ومكافحة المحلیة التنمیة قطاع  عن  والشفافیة ة  ضمن  الفق ة  المرحل ك   البرونزی ل  خالل  وذل ذي  الحف ھ  ال  اقام
ز ك مرك داهللا المل اني عب ز الث ت للتمی ة تح ة الرعای امیة الملكی  . الس

ال دیر وق ام م ندوق ع ة ص غیل التنمی دس والتش داهللا المھن ریج عب ذه ف بةال بھ ائزة ان مناس ي الج ام ھ ى وس  عل
ي  الجائزة  على الصندوق حصول وأن للمستقبل حافز وتمنحنا  صدورنا ا  ف أتي  ٢٠١٤/٢٠١٥ السابعة  دورتھ  ی

و  بذلھا التي للجھود وتتویجا المتمیز لألداء نتیجة اء  الصندوق  موظف ي  لالرتق دیم  ف دمات  تق ة  الخ ات  التمویلی  للفئ
ي  واالستمرار  المستھدفة  ز  ف الة  تعزی ة  رس ي  الصندوق  ورؤی ذاتي  والتشغیل  الحر  العمل  تشجیع  ف د  ال ن للح  م

دة  المحافظات في خاصة والبطالة الفقر مشكلتي اطق  البعی ة  ومن ي  واالطراف  البادی دأ  الت س  ب ا  یلم واطن  فیھ  الم
  .العطاء مواصلة وفي للصندوق  الریادي والدور النوعیة النقلة
د  یعمل  من لكل رسالة ھو الملكي التكریم بان فریج وأكد ص  ویجتھ دنا  ویخل ب  لبل ز  وحافز   الحبی د  للتمی  والمزی
ى  والمحافظة   العالمیة الممارسات افضل وفق المنشوده االھداف تحقیق سبیل في  والعطاء التطور من یم  عل  الق

ي ختھا الت ائزة رس ق الج ا وتطبی ى معاییرھ ع، أرض عل تمرارالعمل الواق روح واس ق ب ة الفری  ىعل والمحافظ
  .والكفاءة الجودة من عالیة مستویات تطبیق
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  العاشرة دورتھا في/ الفائزین على الثاني عبداهللا الملك جائزة یوزع الوزراء رئیس دولة
  

 
   
  

ى یس رع وزراء رئ دكتور ال داهللا ال ور عب یس /النس س رئ اء مجل ائزة أمن ك ج داهللا المل اني عب ل الث ر للعم  الح
   . ١٨/٤/٢٠١٦ بتاریخ :العاشرة الدورة /والریادة الحر للعمل الثاني عبداهللا الملك جائزة توزیع حفل والریادة

در  الجنسین كال من الشباب صفوف في تزال ال البطالة انب الحفل خالل صرح وقد  دول  تتص ام  ج وطن  اھتم  ال
ة  الفجوة  ظل في ین  العمیق ة  النظرة  ب ام  القطاع  وظائف  نحو  التقلیدی ذي  الع ات  ال  باستطاعتھ  یسل  ان واضحا  ب

تقبال د اس وء المزی خم بض م تض اع حج ومي القط ر الحك ود عب بة العق اوزت بنس ة ٤٢ تج ا بالمئ بعض وفق  ل
ك  وتجاوز العلمیة التقدیرات را  ذل بعض  كثی ى  مشیرا  القطاعات،  ب بعض  مرضیة  درجة  وصل  التضخم  ان ال  ب
ة  الرأسمالیة  المشاریع من استطاعت ما اطالق على جاھدة الحكومة تعمل المنطلق ھذا ومن ،القطاعات  الموظف

دریجي  لالحالل  وصوال  ذاتھ العمل سوق وتنظیم العمل وفرص للعمل ة  الت ة  للعمال ة  الوطنی  واالستمرار  المدرب
ا  للتشغیل الوطنیة االستراتیجیة بتنفیذ ا  وم ن  یتبعھ ة  حمالت  م ي  للتشغیل  وطنی اً  فتحت  الت دة  آفاق ي  للعمل  جدی  ف

اع اص القط ھمت الخ وم ربتغیی واس ة مفھ ب ثقاف دى العی ات ل بابیة الفئ   .الش
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  صندوق التنمیة و التشغیل یحتفل بتخریج مشاركات في دورة تدریبیة في ناعور
 

 
 

 
  

 "االردن كلنا" جمعیة في نظمھا التي التدریبیة الدورة في المشاركات بتخریج والتشغیل التنمیة صندوق احتفل
 .التطریز واعمال الخیاطة مجال في ناعور لواء سیدات من متدربة ٣٠ فیھا وشارك

 الصندوق سیاسة مع انسجاما تأتي التدریبیة الدورة ھذه ان فریج، عبداهللا المھندس الصندوق عام مدیر وقال
 والتأھیل التدریبیة الخدمات توفیر خالل من الذاتي والتشغیل الحر العمل بتشجیع الفاعلة المساھمة الى الھادفة

 ناعور الویة ومنھا عمان قصبة خارج الى االقراضیة بالخدمات والتوجھ المستھدفة للفئات الالزم ویلوالتم
 الصغیرة االنتاجیة المشاریع النشاء االسالمیة المرابحة نظام وفق میسرة وبشروط والجیزة والموقر وسحاب

 .العمل فرص بتوفیر تساھم والتي للدخل المدرة
  .لسیدات
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  ٢٠١٦النجاح لعام قصص 

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

 .وتحّضر األردن یعكس رقّيوعطاءھا لترابھ، من خالل النجاحات المتمیزة في میادین العمل المختلفة، بما 
حققھا الصندوق على صعید النجاح واإلنجاز، ساھمت في وضمن ھذا السیاق، ھنالك العدید من القصص، التي 

وال بد من  .دعم االقتصاد الوطني وتحسین دخل األسرة، والمساھمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة
  :اإلشارة، إلى أن نجاح أي مشروع صغیر یحكمھ العدید من األسس والمعاییر نذكر منھا

 ریادة المقترض وجدیتھ في المشروع. 

 ة    اإل جالت المالی ي والس روف الشخص ین المص ا ب ل م روعھ والفص ى مش رض عل ن المقت ر م راف المباش ش

 .للمشروع

 إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض. 

 التركیز على المعاملة الحسنھ لكسب الزبائن واستغالل العالقات االجتماعیة إلنجاح المشروع. 

  ھموقع والعاملین فینوع المشروع والحسن اختیار. 

 تلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي إلدارة المشروع. 

 متابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتج. 

 التركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق جدیدة. 

 المنتج إن وجدت ومعالجتھا محاولة وضع آلیة معینھ لتلقي ردود الفعل غیر اإلیجابیة عن. 

 التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن.  
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 :وفیما یلي بعض التجارب الخالقة والمبدعة

 
 نوال ھالل اسم صاحب المشروع

   تنجید  كنب وكراسي ودیوانیات   طبیعة المشروع

 محافظة اربد  موقع المشروع

 ٧   عدد فرص العمل

 دینار ٣٠٠٠ القرض قیمة
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 قاسم محمد الربیع  اسم صاحب المشروع

 طبیعة المشروع
  الحدیثة  المفرقمطبعة 

 بدأ بقرض بسیط وتم تطویر المشروع ذاتیا

 ١٥ عدد فرص العمل

 دینار ٥٠٠٠ قیمة القرض

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

41 
  

  
 وصفي حسین النوافلھ اسم صاحب المشروع

 مستودع ادویة     طبیعة المشروع

 ٧ فرص العمل

 دینار١٥٠٠٠ قیمة القرض
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 ناریمان  ذیابات اسم صاحب المشروع

 نحو القمة  مدارس الھمة طبیعة المشروع

 ٨٠ عدد فرص العمل

 دینار ٥٠٠٠٠ قیمة القرض
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 عمران البدور اسم صاحب المشروع

 محطة غسیل سیارات المشروع طبیعة

 ٣ عدد فرص العمل

 دینار ١٠٠٠٠  قیمة القرض
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  ٢٠١٦لعام  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات
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١٠٥١٨٠٥٣٠ 

  المستقل الحسابات قریر مدققت
  

  السادة صندوق التنمیة والتشغیل المحترمین
  معنویة واستقالل مالي وإداريمؤسسة ذات شخصیة 

 المملكة االردنیة الھاشمیة –عَمان 
  

 الرأي
  

مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي ( صندوق التنمیة والتشغیلل المجمعة لقد دققنا القوائم المالیة
، وقائمة اإلیرادات ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في  المجمعة ، والمكونة من قائمة المركز المالي )وإداري

للسنة  المجمعة وقائمة التدفقات النقدیة المجمعة التغیر في الفائض المحتفظ بھقائمة و المجمعة والمصروفات
 .المنتھیة بذلك التاریخ، واإلیضاحات حول القوائم المالیة وملخصًا للسیاسات المحاسبیة الھامة

  
المرفقة تظھر بعدالة من كافة النواحي الجوھریة المركز المالي للصندوق  المجمعة لمالیةبرأینا، إن القوائم ا

المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا للمعاییر  ؤه، وأدا٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في 
 .الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

  أساس الرأي 
إن مسؤولیاتنا وفقًا لھذه المعاییر موضحة الحقًا في تقریرنا . عاییر الدولیة للتدقیقلقد قمنا بالتدقیق وفقًا للم

  .المجمعة ضمن فقرة مسؤولیة المدقق حول تدقیق القوائم المالیة
دلیل قواعد "عن الصندوق وفقًا لمتطلبات مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین  نحن مستقلون

والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة، باإلضافة " اسبین المھنیینالسلوك األخالقي للمح
  .إللتزامنا بالمسؤولیات االخالقیة االخرى، وفقًا لھذه المتطلبات

   .في إعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا نعتمد علیة عند إبداء رأینا
  المجمعة  اإلدارة واألشخاص المسؤولیین عن الحوكمة عن القوائم المالیةمسؤولیات 

وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  المجمعة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذة القوائم المالیة
سواء كانت  الجوھریةالمالیة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة خالیة من األخطاء 

  .بسبب اإلحتیال أو الخطأ
، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الصندوق على اإلستمراریة المجمعة  عند إعداد القوائم المالیة

واإلفصاح، عندما ینطبق ذلك عن أمور تتعلق باإلستمراریة وإستخدام أساس اإلستمراریة في المحاسبة، ما لم 
  .بتصفیة الصندوق أو إیقاف أعمالھا أو عدم وجود بدیل واقعي غیر ذلكتوجد نیة لدى اإلدارة 

  .األشخاص المسؤولین عن الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على إعداد التقاریر المالیة للصندوق
  المجمعة  مسؤولیة المدقق حول تدقیق القوائم المالیة

المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة،  إن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم
التأكید المعقول ھو مستوى . سواءًا كانت بسبب اإلحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا الذي یتضمن رأینا حولھا

عال من التأكید، ولكنھ لیس ضمانة بأن التدقیق الذي قمنا بھ وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یكتشف دائمًا 
ھري إن وجد، إن التحریفات یمكن أن تنشأ عن اإلحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت أي خطأ جو

بشكل فردي أو إجمالي یمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادیة المتخذة من قبل مستخدمین ھذة 
  . المجمعة القوائم المالیة
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، نقوم بممارسة الحكم المھني والمحافظة على تطبیق  كجزء من عملیة التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة
  :مبدأ الشك المھني في جمیع نواحي التدقیق، باإلضافة الى

 ،سواءًا كانت ناشئة عن إحتیال أو  المجمعة تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة
المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق  خطأ، وكذلك تصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق مالئمة تستجیب لتلك

إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوھریة ناتجة عن إحتیال أعلى من . كافیة ومناسبة لتوفر أساسًا لرأینا
الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن اإلحتیال قد یشتمل على التواطؤ، التزویر، الحذف المتعمد، التحریفات، 

  .أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة
 
  الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة في

  .ظل الظروف القائمة، ولیس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة في الصندوق
 
 لمحاسبیة واإلیضاحات ذات تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة االمستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات ا

  .العالقة المعدة من قبل اإلدارة
 

  اإلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمراریة في المحاسبة، وإستنادًا إلى أدلة التدقیق
التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري ذا صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن 

فإذا إستنتجنا عدم وجود تیقن . جوھریة حول قدرة الصندوق على اإلستمراریة كمنشأة مستمرة تثیر شكوكًا
إلى اإلیضاحات ذات الصلة الواردة في  المدققجوھري، فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في تقریر 

. عدیل رأیناالبیانات المالیة، أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافیًا، فإننا سوف نقوم بت
ومع ذلك، فإنھ من . المدققإستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر 

  .الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في توقف الصندوق عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة
 احات وفیما إذا كانت القوائم المالیةتقییم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالیة بما فیھا اإلیض 

  .تمثل المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل المجمعة
  

لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات 
  .ة تم تحدیدھا خالل تدقیقناالتدقیق الھامة، بما في ذلك أیة نقاط ضعف ھامة في نظام الرقابة الداخلی

 
  

طالل أبوغزالھ وشركاه 
  الدولیة

  
  مد األزرقحم

  )١٠٠٠إجازة رقم (
  

  ٢٠١٧آب  ٣٠في عّمان 
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٢٠١٦كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في   
 

 
 

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات

دينار أردنيدينار أردنيالموجودات 

الموجودات المتداولة 

٣٣,٦٨٨,٨٥٢١,١٩٤,٠٩٧نقد ونقد معادل

٤٥,١٢٦,١١٤٥,٩٦٥,٤٤٤صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغير مسددة 

٤,٦٠٣,٠٤٨٣,٢٥٠,٢٦٠عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

٥٢٤,٨٧٧,٤٢٤٢١,١٠٠,١٠٦صافي ذمم قروض المرابحات -  الجزء المتداول

٦٣١١,٣١٠٢٨٥,٨٠١أرصدة مدينة أخرى 

٣٨,٦٠٦,٧٤٨٣١,٧٩٥,٧٠٨مجموع الموجودات المتداولة  

الموجودات غير المتداولة  

٥٧٨,٥١٣,٠٦٤٦٣,٧٠٣,١٧٤صافي ذمم قروض المرابحات

٧١٧٩,٢٨٢٢٧١,٥٧١ممتلكات ومعدات

٧٨,٦٩٢,٣٤٦٦٣,٩٧٤,٧٤٥مجموع الموجودات غير المتداولة   

١١٧,٢٩٩,٠٩٤٩٥,٧٧٠,٤٥٣مجموع الموجودات 
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٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في قائمة المركز المالي المجمعة   
 

 
 
 

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات

دينار أردنيدينار أردنيالمطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة 

٨٠,٧٩٤٥٦,٣٠١ذمم دائنة

٨٦٩٣,٤٧٠٦٤٢,٧٨٢أرصدة دائنة أخرى

٩٢,٨٤٠,٠٠٠٢,٩٠٦,٦٦٧قروض دائنة -  الجزء المتداول

١٠٤٧,١٦٥٤٨,٢٣٠دخل منحة مؤجلة

٣,٦٦١,٤٢٩٣,٦٥٣,٩٨٠مجموع المطلوبات المتداولة  

المطلوبات غير المتداولة  

١١٣٧٨,٠٥٥٣٧٨,٠٥٥جاري دائرة الشؤون الفلسطينية

٩٢٧,٦٦١,٦٠٠٢٥,١٧٦,٦٠٠قروض

٢٨,٠٣٩,٦٥٥٢٥,٥٥٤,٦٥٥مجموع المطلوبات غير المتداولة  

٣١,٧٠١,٠٨٤٢٩,٢٠٨,٦٣٥مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية 

١٢٥٥,٦٣٦,٠٢٧٤٠,٦٣٦,٠٢٧مساهمات ومنح

٢٩,٩٦١,٩٨٣٢٥,٩٢٥,٧٩١فائض محتفظ به

٨٥,٥٩٨,٠١٠٦٦,٥٦١,٨١٨مجموع حقوق الملكية 

١١٧,٢٩٩,٠٩٤٩٥,٧٧٠,٤٥٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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٢٠١٦كانون األول  ٣١قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في   
 

 
 

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات

دينار أردنيدينار أردنياإليرادات  

٦,٠٦٤,٠٨٦٥,٥٤٩,٣٣٢عوائد وأرباح التمويل لقروض األفراد

١,٩٨١,٢١١١,٠٨٦,١٤٢إيراد فترة السماح

١٥٦,٤٤١٢٨٨,٣٦٨عوائد وأرباح التمويل للقروض الجماعية والمؤسسات الوسيطة

٣٢,٢٢٣٣٢,٧١٩عوائد وفوائد قروض إسكان الموظفين

١٣,٤٧٨٤٧,٨٥٠إيراد فوائد البنوك

٣١,٠١٢٤٠,٧٧٣إيراد طلبات قروض المرابحات

٣,٠٢٤٤٤٤إيرادات أخرى 

٣١٩,٢٢٤٤٩٣,٠٢٠رد مخصص إنتفت الحاجة إاليها

١,٠٦٥٦,٦١٠إيرادات المنحة

٨,٦٠١,٧٦٤٧,٥٤٥,٢٥٨مجموع اإليرادات 

لمصروفات   ا

١٣٢,٢٦٣,١٠٨٢,١٢٧,٤٧٤مصاريف إدارية 

١٠١,٠٦٥٦,٦١٠مصاريف المنحة 

١,٦١٨,٥٦٠٣٠٢,٦٩٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصيلها

٦٨٢,٨٣٩٦١٧,٦١٤تكاليف التمويل

٤,٥٦٥,٥٧٢٣,٠٥٤,٣٩٣مجموع المصروفات 

٤,٠٣٦,١٩٢٤,٤٩٠,٨٦٥الفائض 
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٢٠١٦كانون األول  ٣١المجمعة للسنة المنتھیة كما في  الملكیةقائمة التغیر في حقوق   
 

 

اإلجمالي فائض محتفظ بهمساهمات ومنح  

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

٣٨,٦٤٠,٥٢٧٢١,٤٣٤,٩٢٦٦٠,٠٧٥,٤٥٣رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥

٤,٤٩٠,٨٦٥٤,٤٩٠,٨٦٥                        -الفائض 

١,٩٩٥,٥٠٠                         -          ١,٩٩٥,٥٠٠مساهمات ومنح

٤٠,٦٣٦,٠٢٧٢٥,٩٢٥,٧٩١٦٦,٥٦١,٨١٨رصيد ٣١ كانون األول ٢٠١٥

٤,٠٣٦,١٩٢٤,٠٣٦,١٩٢                        -الفائض 

١٥,٠٠٠,٠٠٠                         -١٥,٠٠٠,٠٠٠مساهمات ومنح

٥٥,٦٣٦,٠٢٧٢٩,٩٦١,٩٨٣٨٥,٥٩٨,٠١٠رصيد ٣١ كانون األول ٢٠١٦
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٢٠١٦ل كانون األو ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في   
 

 
 

  
  
  
  
  

٢٠١٦٢٠١٥

دينار أردنيدينار أردنيالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

٤,٠٣٦,١٩٢٤,٤٩٠,٨٦٥الفائض

ـ :  تعديالت ل

١٠٠,٣٩٩٦٤,١٣٢إستهالكات

(٦,٦١٠)(١,٠٦٥)دخل منحة مؤجلة

(٤٩٣,٠٢٠)(٣١٩,٢٢٤)رد مخصص إنتفت الحاجة إليه

١,٦١٨,٥٦٠٣٠٢,٦٩٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصيلها

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

١٢٠,١٤١(٤٦٠,٠٠٦)صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغير مسددة 

(٦٩٠,٩٨٧)(١,٣٥٢,٧٨٨)عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

(١١,٩٣٥,١١٧)(١٨,٥٨٧,٢٠٨)صافي ذمم قروض المرابحات 

٦٧,٦٨٠(٢٥,٥٠٩)أرصدة مدينة أخرى

(٧٣,٧١٨)٢٤,٤٩٣ذمم دائنة

٥٠,٦٨٨١٧١,١٤٦أرصدة دائنة أخرى

(٧,٩٨٢,٧٩٣)(١٤,٩١٥,٤٦٨)صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية   

(١٣٩,٥٢٨)(٨,١١٠)شراء ممتلكات ومعدات

 (١٣٩,٥٢٨) (٨,١١٠)صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   

٢,٤١٨,٣٣٣٥,١٥٠,٠٠٠قروض دائنة

          ١,٩٩٥,٥٠٠        ١٥,٠٠٠,٠٠٠مساهمات ومنح

١٧,٤١٨,٣٣٣٧,١٤٥,٥٠٠صافي النقد من األنشطة التمويلية  

(٩٧٦,٨٢١)٢,٤٩٤,٧٥٥صافي التغير في النقد والنقد المعادل

١,١٩٤,٠٩٧٢,١٧٠,٩١٨النقد والنقد المعادل في بداية السنة

٣,٦٨٨,٨٥٢١,١٩٤,٠٩٧النقد والنقد المعادل في نهاية السنة  
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 البرید االلكتروني لمدیریات الصندوق

 االلكتروني البرید االسم الوظیفي المسمى

فاروق عبدالحلیم  العام عطوفة المدیر
 G.M.Office@DEF.GOV.JO الحدیدي

 sal.qudah@def.gov.jo صالح القضاة للشؤون الفنیة المدیر العام اعدمس
 kh.jaradat@def.gov.jo جرادات خالد العام لشؤون المحافظات مساعد المدیر
 sal.qudah@def.gov.jo صالح القضاة العام للشؤون المالیة واإلداریة مساعد المدیر
 j.murad@def.gov.jo  جنارا مراد التخطیط والتمیز المؤسسي مدیر مدیریة
  khaled.khateeb@DEF.GOV.JO خالد الخطیب الشؤون المالیة مدیر مدیریة

  g.alfayez@def.gov.jo  غادة الفایز  مدیر مدیریة التدریب والتمكین
  haifa.louzi@DEF.GOV.JO  ھیفاء اللوزي المالیة والتدقیق الداخليالرقابة  مدیر وحدة

  nizar.soub@DEF.GOV.JO نزار الصعوب المتابعة والتحصیل مدیر مدیریة
 @def.gov.joIssa.awawdeh عیسى العواودة  فرع اربد مدیر مدیریة

   @def.gov.jo  ahmad.hammori احمد الحموري  مدیر مدیریة الشؤون القانونیة
   r.aburabee@def.gov.jo  ریاض ابو ربیع وحدة تكنولوجیا المعلوماتمدیر 

  @def.gov.jo  daham.alfawareh  دحام الفواعرة فرع المفرق  مدیر مدیریة
 abdallah.abukharma@DEF.GOV.JO عبداهللا أبو خرمة فرع الزرقاء مدیر مدیریة
 yaseen@DEF.GOV.JO یاسین مبیضین فرع الكرك مدیر مدیریة

 haytham.alsayaydeh@DEF.GOV.JO  ھیثم السیایدة  مدیر مدیریة فرع العاصمھ
  @def.gov.jo ahmad.alqatameen احمد القطامین مدیر مدیریة فرع معان

  @def.gov.jo abedalkareem.alfaeyz  عبدالكریم الفایز  مدیر وحدة العالقات العامة واالعالم
مدیریةالموارد البشریة والخدمات مدیر 

  @def.gov.jo abedalkareem.alfaeyz عبد الكریم الفایز المساندة

 @def.gov.joali.aledwan  علي العدوان  مدیر مدیریة فرع البلقاء
  m.jaradat@def.gov.jo  معن جرادات  مدیر مدیریة فرع جرش

  samed.qudah@DEF.GOV.JO  صامد القضاة  مدیریة فرع عجلونمدیر 
   www.def.gov.jo: الموقع االلكتروني للصندوق

https://www.facebook.com/def.riyadah  
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  ونوافذ الصندوقعناوین اإلدارة العامة وفروع 
 

  
  

 اربد فرع مديرية

 مسايا صالة مقابل / الجديد عمان مجمع قرب / اربد

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 عیسى مديرية مدير 1
 العواودة

 
 

02/7102065 

 
 
 

 
 

0799050078 

i.awawdeh@def.gov.jo 

 a.alziabi@def.gov.jo الزعبي علي التمويل قسم رئیس 2

 hanan.dwahdeh@def.gov.jo دواھده حنان مبرمج 3

 gh.halloush@def.gov.jo حلوش غادة  4

 اربد صناعة غرفة االقراضیة النافذة

 نبیل مخابز خلف / اربد صناعة غرفة / اربد

 baraa.qaqish@def.gov.jo 0795272817   قاقیش براءة  1

 

  

  

  

 الرئیسي الفرع مديرية

 ١٦ رقم مبنى / الصائغ عمارة خلف / الرزاز مؤنس .ش / اللويبدة جبل / عمان

رقم  رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 
 االيمیل الھاتف الخلوي فرعي

 السیايدة ھیثم مديرية مدير باعمال قائم 1

 
 
 
 
 

06/4618851 

 
 
 
 
 

06/4618845 

104 0799799958 h.sayaydeh@def.gov.jo 

 خدمة قسم رئیس باعمال قائم 2
  117 الحديد سعد الجمھور

0799722243 

saad@def.gov.jo 

 الرحمن عبد ائتمان / تمويل ضابط 3
 abd.alzoubi@def.gov.jo 115 الزعبي

 m.abbadi@def.gov.jo  215 الفالح معتز ائتمان / تمويل ضابط 4

 shreen_q@def.gov.jo  216 قدادة شرين ائتمان / تمويل ضابط 5

 h.alqatameen@def.gov.jo   القطامین ھديل  6

 سحاب / عمان جنوب / االقراضیة النافذة

 الثانیة عمان تشغیل مديرية / الصناعیة المدينة / سحاب / عمان

 عواد اهللا عبد طابع 1
  

 
0799166631 

a.awad@def.gov.jo 

 m.daboubi@def.gov.jo الدبوبي میس  2

 الجیزة / الوسطى البادية االقراضیة النافذة

 الجیزة عمل وزارة مبنى / الجیزة بلدية قرب / الجیزة / عمان

  القضاة اسامة ائتمان / تمويل ضابط 1
06/4460253  

 
0780183318 

osama.alqudah@def.gov.jo 

 mohannad.alrahela@def.gov.jo الرحیلة مھند ائتمان / تمويل ضابط 2

 غوشه عبداهللا .ش / عمان غرب / االقراضیة النافذة

 )٢( العمل وزارة مبنى / غوشه عبداهللا .ش / عمان

 z.alsurki@def.gov.jo 0799892699   السرخي زكريا ائتمان / تمويل ضابط 1
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 المفرق فرع مديرية

 المفرق مھني تدريب مركز / االمريكي المستشفى بجانب / المفرق

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 الفواعرة دحام مديرية مدير 1

 
 
 
 

02/6236519 

 
 
 
 

02/6236519 

0795666483 d.alfawareh@def.gov.jo 

 التل عالء التمويل قسم رئیس 2

 
 
 

0799050068 

a.altal@def.gov.jo 

 ابو ايمان ائتمان / تمويل ضابط 3
 سماقة

e.somaqah@def.gov.jo 

 firas.Basbous@def.gov.jo بصبوص فراس ائتمان / تمويل ضابط 4

 t.alkhaldy@def.gov.jo العودة طارق ائتمان / تمويل ضابط 5

  شقیرات ايمان  6
 الصالحیة / الشمالیة البادية االقراضیة النافذة

 الشمالیة البادية شباب مركز / صبحا مثلث / المفرق

  الفواز صدام ائتمان / تمويل ضابط 1
02/6282386 

  
 

0780184481 
s.alfawaz@def.gov.jo 

 rawan.nayef@def.gov.jo المزاوده روان ائتمان / تمويل ضابط 2

 

     
 عجلون فرع مديرية

 عجلون عمل مكتب مقابل / جنة عین طرق / عجلون

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 القضاة صامد مديرية مدير 1
 

02/6421169  
  

 
0799050071 

sam.qudah@def.gov.jo 

 m.darabkeh@def.gov.jo الدرابكة محمد ائتمان / تمويل ضابط 2

 m.almomani@def.gov.jo المومني مراد ائتمان / تمويل طضاب 3

  
 
  
    

 جرش فرع مديرية

 الشرعیة المحكمة مجمع / القیروان كازية بجانب / جرش

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 جرادات معن مديرية مدير 1
 
 

02/6340673  
 

 

0799500797 m.jaradat@def.gov.jo 

 القضاة عمر ائتمان / تمويل ضابط 2
 

0799050069 

o.qudah@def.gov.jo 

 yahya.zrieqat@def.gov.jo الزريقات يحیي ائتمان / تمويل ضابط 3

 m.atwom@def.gov.jo العتوم مھند بیانات مدخل 4
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 الزرقاء فرع مديرية

 بدران صاالت فوق / ٣٦.ش / الجديدة الزرقاء / الزرقاء

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

  المومني ريما  1
05/3850231   

r.almomani@def.gov.jo 

2  
 فردوس
 ارديسات

fardoos.irdaisat@def.gov.jo 

 الزرقاء صناعة غرفة االقراضیة النافذة

 االراضي دائرة مقابل / الزرقاء محافظ مبنى خلف / طارق جبل / الزرقاء

 ابو اهللا عبد التمويل قسم رئیس باعمال قائم 1
 خرمة

 
05/3935646 

  
 

0799050063 
abdallah.abukharma@def.gov.jo 

 thaer.ghrayyib@def.gov.jo غريب ثائر ائتمان / تمويل ضابط 2

  

   

   

 البلقاء فرع مديرية

 المناصیر حسین مجمع / السلط / البلقاء

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 العدوان علي مديرية مدير 1

 
 
 
 
 

05/3531472 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0799050061 

a.aledwan@def.gov.jo 

 الحكیم عبد التمويل قسم رئیس 2
 النسور

a.nsour@def.gov.jo 

 b.bqour@def.gov.jo البقور بركات ائتمان / تمويل طضاب 3

 s.shnikat@def.gov.jo شنیكات صفاء مساعد مھندس 4

 kholoud@def.gov.jo الرماضنة خلود طضاب 5

 ابتسام التحصیل قسم رئیس 6
  الزواھرة

0796371114 
e.zawahreh@def.gov.jo 

 a.abualsamen@def.gov.jo السمن ابو االء  7

  

   

   

 مادبا فرع مديرية

 الفاروق مخابز فوق / المدني الدفاع اشارة / الغربي مادبا طريق / مادبا

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 بن احمد مديرية مدير 1
 طريف

 
 
 
 

05/3245397  
 

 

 
 
 
 
 

0799050072 
0795468045 

a.bentareef@def.gov.jo 

 k.shakhanbeh@def.gov.jo الشخانبة كرم التمويل قسم رئیس 2

 mamoun.almarar@def.gov.jo المرار مأمون ائتمان / تمويل ضابط 3

 ابو بسام ائتمان / تمويل ضابط 4
  الخیل

 a.altean@def.gov.jo التین ءاسما  5

 r.shaheen@def.gov.jo شاھین رائدة  6
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 الكرك فرع مديرية

 االسكان دوار / المرج / الكرك

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 ياسین التمويل قسم رئیس 1
 مبیضین

 
 

03/2341069 

 
 
 

 
 

0796079253 

yaseen@def.gov.jo 

 محمد ائتمان / تمويل ضابط 2
 m.majali@def.gov.jo المجالي

3  
 جودان

  الخمايسة

  الشقور تماضر  4
  

    

 الطفیلة فرع مديرية

 التجاري الطفیلة بلدية مبنى / الطفیلة

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

 احمد مديرية مدير 1
 القطامین

 
 

03/2242089 

 
 

03/2242089 

 
 

0799724445 

a.alqatameen@def.gov.jo 

 hazim.alhawamleh@def.gov.jo الھواملة حازم ائتمان / تمويل ضابط 2

 وصفي ائتمان / تمويل ضابط 3
 wasfi.alsharari@def.gov.jo الشراري

4  
 میسون
 mayson.alsawalqah@def.gov.jo السوالقة

  

   

 معان فرع مديرية

 الكبیر الجامع / البلد وسط / معان

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

  الصنات ياسین التمويل قسم رئیس باعمال قائم 1
03/2130770 

 
03/2130770 

 
0799050073 

yaseen.alsanat@def.gov.jo 

 اسامة ائتمان / تمويل ضابط 2
 المغربي

osama.elmughrabi@def.gov.jo 

 الحسینیة / الجنوبیة البادية االقراضیة النافذة

 الحسینیة بلدية مبنى / الحسینیة / معان

  تھاني ائتمان / تمويل ضابط 1
  الحجايا

03/2172351 
 

03/2172351 
 

0780183381 

tahani.alhajaya@def.gov.jo 

 محمد كاتب 2
 الفناطسة

tahani.alhajaya@def.gov.jo 

  
  

   

   

 العقبة فرع مديرية

 البداية محكمة مقابل / العقبة عمل مديرية مبنى / العقبة

 االيمیل الھاتف الخلوي رقم الفاكس الرقم االرضي اسم الموظف الوظیفي المسمى 

  شبیالت امجد التمويل قسم رئیس باعمال قائم 1
03/2060959 

 
03/2060959 

 
0799050067 

amjad@def.gov.jo 

 amaal.khawaldeh@def.gov.jo الخوالدة امال ضابط 2

 


