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  من أقوال جاللة الملك المفدى 
  

  
ة وفیر األدوات  إن الحكوم ي ت ة، ف ات المتاح من اإلمكان ة وض معنی

ا  مان نجاحھ روعاتھم وض ة مش ن إقام باب م ن الش ي تمك الت

  ..واستمرارھا

  

  
  جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم
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   .٢٠١٢في عام نسمة                                          
  

  كیلو الف )٨٩.٣(تبلغ مساحة المملكة حوالي :     ة                         المساح
  .متر مربع                                          

  
  .اءاـتـاطر شـتدل مـعـاً ومـفـیـاف صـار جـح:                                  المناخ

  
  یسبق التوقیت في المملكة توقیت غرینتش بثالث:                               التوقیت
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ً وموجھاً  اداالقتصـبر یعت:                    النظام اإلقتصادي ً حرا   األردني إقتصادا
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  ،نتـمـاالس،اتـالفوسف،تيـخر الزیـمن أھمھا الص                                         
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   :::الرؤیةالرؤیةالرؤیة
اد طة  ةالری غیرة والمتوس اریع الص ل المش ي تموی ف

در تعن العمل ل الباحثینللفقراء و ة األق كون المؤسس
ن  د م ي الح اركة ف بة مش ى نس ق أعل ى تحقی عل

ة  ز التنمی ر وتعزی ة والفق اھرتي البطال تدامة ظ المس
دیم  ي تق تمرار ف وطني واالس توى ال ى المس عل

 .الخدمات بتمیز لھذه الفئات والتفوق على تطلعاتھا
 

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

ة  رة والعاطل ات الفقی داد الفئ ن أع ف م للتخفی
روض  دیم الق الل تق ن خ ل ، م ن العم ع

لتمكینھم من المیسرة والدعم الفني واإلداري، 
طة غیرة ومتوس اریع ص ة مش م  إقام وفر لھ ت

  .ستدامةولغیرھم فرص عمل م
  ي ع المحل ة المجتم رامج تنمی ي  ب المساھمة ف

ة  ات التنمی د متطلب ى توطی ي إل ا یفض بم
 .المستدامة والرفاه االجتماعي
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   :::   القیم الجوھریةالقیم الجوھریةالقیم الجوھریة
     
 .الوقتحترام إ 
  .المصداقیة والشفافیة 
 .الفریق  التعاون والعمل بروح 
تفیدین   ع المس ابي م ل اإلیج    التواص

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

 .ومؤسسات المجتمع المدني
 في تقدیم  الخدمة  التمیز 
  النزاھة والبعد عن الفساد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 



 

٦ 

 

 
  كلمة المدیر العام

ي  ٢٠١٢خالل عام  انجازهیسرني أن أتقدم بھذا التقریر ألضع بین أیدیكم ما تم   الت

  . ١٩٩٢ منذ عام المتراكمھتضاف إلى انجازاتھ  التنمیھ والتشغیل قام بھا صندوق

دمھا ف ي ق روض الت ة الق تشیر البیانات االحصائیھ الوارده في التقریر ان اجمالي قیم

ا ) ١٨,٢٢٥,٤٤٠(بلغت  ٢٠١٢الصندوق عام  ، مشاریع) ٨١٠٥(دینار استفاد منھ

رت  ندوق ) ٧٧٠٠(وف ذ الص روع ونواف الل ف ن خ میھ م ھ وموس ل دائم ة عم فرص

المنتشره في كافة محافظات المملكھ في حین بلغ اجمالي تحصیالت الصندوق خالل 

  %).٩٦(ملیون دینار بنسبة تحصیالت بلغت ) ١٧,٠٥٠,٥٤٢(نحو  ٢٠١٢عام 

ام ا ق ندوق كم ام  الص ا ٢٠١٢ع ي قط املین ق ع الع ة م راكة الحقیقی ل الش ع بتفعی

ام المیكرویة و  المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، وقد أولت الحكومة زیادة في االھتم

لتمویل المیكروي اإقرار اإلستراتیجیة الوطنیة لقطاع تم بھذا القطاع ودعمھ ، حیث 

ذھا منوبحیث یتم في األردن  ل تنفی دولي  قب اون ال صندوق ،وزارة التخطیط والتع

) تنمیھ(المركزي االردني والشبكھ االردنیھ للتمویل االصغر البنك ،التنمیة والتشغیل 

ث سیشھد الصندوق  ذي الصالح القطاع حی امج تنفی بھدف المساھمھ في اعداد برن

ات المستھدفة  ٢٠١٧-٢٠١٣في األعوام القادمة  دعم للفئ دیم ال ي تق تحول جذري  ف

ة لمؤسسات ا تراتیجیة الموضوعة وسیصبح الصندوق مظل ن خالل اإلس ل م لتموی

یط  ي ووزارة التخط زي األردن ك المرك ع البن راكة م ي األردن بالش روي ف المیك

  .والتعاون الدولي ومؤسسات المجتمع المدني 

دور ل ونظرا ل دریب و التموی داف الصندوق الت ق أھ ي تحقی د ف  ٢٠١٢شھد عام فق

على تمویل من الصندوق  الصندوق توقیع العدید من االتفاقیات الدولیة حیث حصل

ة  ت بقیم ة الكوی ون دوالر ) ٣٠(العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في دول ملی



 

٧ 

ام  ل المیكروي ، وق إلعادة إقراضھ للفئات المستھدفة  وللمؤسسات وشركات التموی

ذلك  امج وك ذ برن ة  لتنفی ل الدولی ة العم ع منظم ة م ع اتفاقی الم  "توقی ى ع تعرف عل

ل الذي تنفذه المنظمة في العد "اإلعمال ي سوق العم اج الشباب ف دول إلدم د من ال ی

دف امج  بھ اء البرن دورھم بإعط وا ب ي لیقوم دریب المھن ة الت دربي مؤسس دریب م ت

  .لطالب التدریب المھني 

ع المؤسسات  اعي م أطیر األداء االجتم ویتطلع الصندوق إلى أن یكون لھ دور في ت

ر  ان األث ود وبی د الجھ تم توحی ث ی اع بحی ي القط ة ف ات العامل ى الفئ اعي عل االجتم

ة ة المستھدفة من تقدیم الخدمات التمویلی د استضاف  والتدریبی ذه المؤسسات ، وق لھ

ر من  مؤتمر األداء االجتماعي ٢٠١٢الصندوق في منتصف عام  ذي حضره اكث ال

ن ) ٣٠٠( ھ )٤٠(مشارك م اعي  دول ة االداء االجتم ة مراقب ع ھیئ اون م ك بالتع وذل

  .العالمیھ

ھ  ،وفي الختام  ى استمرار تقدم ارجو ان اؤكد حرص صندوق التنمیة والتشغیل عل

ك  ة الھاشمیة المل وعطاءه لما فیھ خیر بلدنا العزیز في ظل توجھات صاحب الجالل

   .عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم حفظھ هللا ورعاه
  
  

  وهللا ولي التوفیق
  

                                                                    
  المدیر العام                                                                          

المھندس عبدهللا فریج                                                                    
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  جلس اإلدارة أعضاء م

 : وناألعضاء الحكومیّ 

 رئیساً  دولة رئیس الوزراء    
والتعاون  معالي وزیر التخطیط    

 نائبا للرئیس  الدولي

 عضواً  معالي وزیر العمل    
 عضواً  وزیر المالیة   معالي    
 عضواً  معالي وزیر الصناعة والتجارة    

 عضواً  معالي وزیر التنمیة االجتماعیة    
 عضواً   معالي وزیر الزراعة    
 عضواً  معالي وزیر الشؤون البلدیة   

  

  

  

ّوناألعضاء غیر الحكوم   : ی

 التطوعياالجتماعي و القطاع -عضواً   أدب السعود الدكتورةسعادة     
 القطاع التربوي-عضواً    الدكتور زیاد الكردي  سعادة 
 القطاع العمالي-عضواً  كمال العواملھالسید سعادة  
 القطاع الصناعي-عضواً  حیدر مراد المھندس عیسىسعادة  

  القطاع الزراعي–عضوا   السید عبد خلف النجادا عطوفة
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  الھیكل التنظیمي للصندوق 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
     
  

ریة  موارد البش یة ال مدیر
اندة دمات المس  والخ

   
  
 

  
 

  
 

   
صرف یة وال  االدار

س اإلدارة  مجل
    

  
عام مدیر ال   ال

لداخلي    تدقیق ا یة وال بة المال حدة الرقا     و
    
   


ة  ؤون الفنی اعد للش  المس

ام ـر الع تب المدیـ  مك

الم ة واالع ات العام دة العالق  وح
  ة ات العام عبة العالق  ش
  عالم   شعبة اال

 

 
 

 شاریع الم یل  سم تمو  ق
  ھور مة الجم سم خد  ق
 مالء الع مة   شعبة خد

  
با -  فذة ماد  نا
قاء -  فذة البل  نا
 

یة بدمدیر فرع  ار   

   شاریع یل الم سم تمو  ق
  عة صیل والمتاب التح سم    ق

جرش فذة  ا  -    ن
لون فذة عج ا  -   ن

یة  كركمدیر  فرع ال

  شاریع الم یل  سم تمو  ق
  عة لمتاب صیل وا التح سم  ق

 
لة الطفی فذة  ا  -  ن
بة العق فذة  ا  -  ن

یز  ط والتم ة التخطی مدیری
ي   المؤسس

ة  یة المتابع مدیر
یل   والتحص

ؤون  یة الش مدیر
یة  المال

دریب  ة الت مدیری
ین   والتمك

ة فرع مدیری صمة    العا

ریة وارد البش ة والم ؤون والمالی اعد للش  المس

قاء فرع الزر یة    مدیر
 

 شاریع لم یل ا سم تمو  ق
  عة صیل والمتاب سم التح    ق

ؤون  اعد لش لالمس   التموی

ا  دة تكنولوجی وح
ات  المعلوم

  
  
   

 


ر  یط والتطوی نة التخط   لج


یة  قانون شؤون ال یة ال   مدیر

 نة شؤون القانوی سم ال  ق

فرق فرع الم یة    مدیر

 شاریع لم یل ا سم تمو  ق
  عة صیل والمتاب سم التح  ق

عان فرع م یة   مدیر
 

 شاریع لم یل ا سم تمو  ق
  عة صیل والمتاب لتح سم ا  ق

غیر  یل  حده التمو و
یات شر واالتفاق  المبا



 

 

 االعمال ةریاد
  

  واقع ریادة االعمال في االردن
ث تشیر . االردنظاھرة البطالة بین خریجي الجامعات من أبرز التحدیات التي تواجھ  تعتبر حی

اني من عام  اإلحصائیات الرسمیة ى أن ٢٠١٣للربع الث ة  إل احثین عن العمل من حمل نسبة الب

األمر الذي یتطلب إیجاد حلول . لالناث% ٧١.٣مقابل % ٢٣.٤البكالوریوس فاعلى من الذكور 

ة ریعة  ناجع ذه المشكلةوس ا  ،لھ ول واكثرھ ى ان افضل الحل المي عل ي وع اع محل اك اجم وھن

الردن تواجھ تحدیات اھمھا ن الریاده في اعلما بأ. ھي العمل الریادي والتوظیف الذاتيدینامیكة 

راد والمؤسسات  ات االف ھ طاق اده، وضعف توجی داع والری عدم وجود اطار مؤسسي داعم لالب

  .للوصول لتكاملیھ الدورة االقتصادیھ على المستوى الفردي والمجتمعي

  وریادة االعمال ه االردنیھأالمر
ي بتعت تغلة ف ر مس وى غی اء ق ة، الر النس ات المحلی ادیة ان نص ايمجتمع درة االقتص ف الق

ذھا ، غیر مستغلة  االردني واالجتماعیة للمجتمع ي تنف ة الت ة والریادی ادرات التنموی وتسعى المب

ة  میة واالھلیة التاحة الفرصة والمؤسسات الحك ام للمرأة االردنی ات ام لتخطي التحدیات والعقب

 فجوة المشاركة االقتصادیة بھدف تخفیضدخولھا بفعالیة في االقتصاد واندماجھا بسوق العمل، 

ة رأة االردنی اوز  للم م تتج ي ل اءات % ١٥الت رة االحص ن دائ ادرة ع میة ص ام رس ب ارق بحس

التواصل  وزیادة لدعم مبدأ تكافؤ فرص العمل بین الجنسین،وھناك برامج  تنمویة عدیدة  .العامة

ى الوصول ومساعدة ال من خالل النشاطات التوعویة والتدریب، االعمالصاحبات بین  رأة عل م

رار  نع الق ز ص یةلمراك ادیة والسیاس االت االقتص الل بالمج ن خ ام م رأي الع ي ال أثیر ف ، والت

االردنیة،  لتعزیز الوضع القانوني واالجتماعي واالقتصادي للمرأةاالعالمیة االنشطة والحمالت 

ً من االزدھار الحالي لریادة األعمال في األردنحیث انھا تشكل  ً كبیرا   .جزءا

  دور المؤسسات والشركات الوطنیھ
ل  ا  وتفعی ق مفھومھ ادة وتعمی ي نشر الری ة ف ھنالك ضرورة لتكامل المشاركة الحكومیة واالھلی

ادی ة االقتص ق التنمی ا لتحقی املة ةدورھ ر . الش ة وغی ات الحكومی ن المؤسس د م ث ان العدی حی



 

 

االعمال، فقد وقعت شركة انتل الرائدة الحكومیة قد قامت بتبني مبادرات عدیدة لنشر ثقافة ریادة 

ي  ة وھ ر حكومی ة غی ات أردنی الث مؤسس ع ث راكة م ة ش یب اتفاقی ناعة الحواس ي ص ز ”ف مرك

ادة ا للری ة رانی ة “ الملك رب”ومنظم از الع ة “ انج ف”ومؤسس ل التوظی ن أج یم م د “ التعل ، وتع

ة األردن الدولة األولى في العالم التي توقع معھا انتل ھذه االتفاقی درات المحلی ز الق ة بھدف تعزی

ل : في مجال ریادة األعمال من خالل عدة برامج منھا امج انت ادة، وبرن ل لتحدي الری برنامج انت

  .للتعلم، وبرنامج انتل لشركات الشباب

ا برنامج كما رة سمیة للتكنولوجی ة األمی دا استحدثت جامع ام الدراسي  اجدی ، ٢٠١٣/٢٠١٢للع

ً مع متطلبات سوق    . "ریادة األعمال"برنامج ماجستیر  وھوالعمل المتنامیة، تماشیا

 دور صندوق التنمیة والتشغیل

ل المیكروي من  صندوق التنمیة والتشغیلیتمیز  ي مجال التموی ة ف اقي المؤسسات العامل عن ب

ر  ا تفتق ذا م ي آن واحد، وھ ة ف ة واالجتماعی احیتین المالی نھ من تغطیة الن ّ خالل رسالتھ التي تمك

ز . إلیھ باقي المؤسسات العاملة في مجال التمویل الصغیر، والمیكروي في األردن فمعظمھا ترك

ةعلى ضمان استدامة عملیاتھا اإل دة تجاری ا الصندوق . قراضیة وتوسعھا بتقاضي أسعار فائ أم

ق  وازن لتحقی ى الت اظ عل تطیع الحف ث یس اورة بحی ھ للمن ي تؤھل روریة الت درات الض ك الق فیمل

من عدد المستفیدین % ٦٨ومن الجدیر بالذكر، ان النساء یشكلن . أھدافھ المالیة واالجتماعیة معا

ام یة للع ندوق االقراض دمات الص ن خ ة و، ٢٠١٢ م رامج التدریبی ي الب اركتھن ف بة مش غ نس تبل

 .للعام نفسھ% ٧٩الممولة من الصندوق ما یقارب 

  

  

  

 

  
  



 

 

   الصندوقالصندوقالصندوقالتعریف بالتعریف بالتعریف ب
  
  

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

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

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

  .الوزراء

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

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

  .االقتصادیة والمھنیةالخاصة في العدید من المجاالت 

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

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

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

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

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

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

  .على مؤسسات العون االجتماعي عتمدةم

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

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

ملیون دینار، ) ٣.٨(قیمة التمویل  ١٩٩٢في نھایة عام  بلغتاإلستدامة التشغیلیة والمالیة، حیث 

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

ي  امالتراكم ة ع ي نھای داره  ٢٠١٢ ف ا مق اریع ) ١٧٦(م دد المش ار، وع ون دین ) ٧٠,١١٣(ملی

ً وفرت ما مجموعھ   .)١(في الجدول رقم  مبینٌ  ، كما ھوفرصة  عمل )٨٣٣١٩(مشروعا

  



 

 

  

  )١(جدول رقم 
 )٢٠١٢ - ١٩٩١ (للصندوق المباشر وغیرالمباشر اإلقراض عملیات إجمالي

 

 
 )٢٠١٢ – ١٩٩١( للصندوق وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 

  
  
  
  
 

 %النسبة  فرص العمل %النسبة  عدد المشاریع %النسبة  المبلغ المصروف السنة
٣,٨٣٤,٧١٢ ١٩٩٢-٩١ 2% ٨٣٣ 1% ٢,٣٥٦ 3% 

٢,٨٠٦,٢٢٨ ١٩٩٣ 2% ٤٧٧ 1% ١,٢٠١ 1% 
٣,٠٨٧,٤١٩ ١٩٩٤ 2% ٨٠٣ 1% ١,٣٦١ 2% 
٣,٨٤٠,٤٧٦ ١٩٩٥ 2% ٧٨١ 1% ١,٤٨٦ 2% 
٤,٨٤٩,٣٠٢ ١٩٩٦ 3% ٩٣٧ 2% ١,٥٢٥ 2% 
٢,٨٣٨,١٢١ ١٩٩٧ 2% ١,٢٣١ 2% ٢,٠٦٥ 2% 
٢,٥٨٦,٥٢٥ ١٩٩٨ 1% ١,٠٤١ 2% ١,٦١٥ 2% 
٤,١٧٧,٧٣٧ ١٩٩٩ 2% ١,٢٥٥ 2% ٢,٥٢٨ 3% 
٦,١٠٤,٠٩٢ ٢٠٠٠ 3% ٢,١١٢ 3% ٣,٠٨٥ 4% 
٣,٣٢٩,٥٠٨ ٢٠٠١ 2% ١,٠٨٣ 2% ١,٦٢٥ 2% 
٥,٨٥٥,٠١٢ ٢٠٠٢ 3% ٤,٠٤٤ 7% ٢,٩٠٠ 3% 
٧,٣٩٣,١١٨ ٢٠٠٣ 4% ٥,٠١٥ 8% ٣,٣٦١ 4% 
٩,٨٩٧,٨٤٧ ٢٠٠٤ 6% ٤,٤٥٤ 7% ٣,٧٢٩ 4% 
٩,٦١٠,٥٦٨ ٢٠٠٥ 5% ٤,٤٧٨ 7% ٤,٨٠١ 6% 
١٢,٧٠٦,١٩٠ ٢٠٠٦ 7% ٣,٩١٦ 6% ٥,٢٠١ 6% 
١٣,٠٦٤,٠٦٤ ٢٠٠٧ 7% ٢,٥٨١ 4% ٤,٠١٣ 5% 
١٢,٨٣٦,٢٢٧ ٢٠٠٨ 7% ٣,٣٩٨ 5% ٥,٤١٣ 6% 
١٣,٤٨٦,٢٠٣ ٢٠٠٩ 8% ٥,٥٩٨ 9% ٧,٣٧٧ 9% 
١٦,٨٧٥,٨٣٩ ٢٠١٠ 10% ٨,٣٩٦ 14% ٩,٤٠٣ 11% 
١٩٢٤٢٨٤٥ ٢٠١١ 11% ٩٥٧٥ 15% ١٠٥٧٤ 13% 
١٨٢٢٥٤٤٠ ٢٠١٢ 10% ٨١٠٥ 12% ٧٧٠٠ 9% 

 %١٠٠ ٨٣,٣١٩ %١٠٠ ٧٠,١١٣ %١٠٠ ١٧٦,٦٤٧,٤٧٣ المجموع
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   االستراتیجیة وبرامج الصندوقاالستراتیجیة وبرامج الصندوقاالستراتیجیة وبرامج الصندوقاألھداف األھداف األھداف 
  

زیدرك الصندوق مدى اھمیة  داف . التخطیط لتنظیم االعمال من اجل التمی د االھ تم تحدی ث ی حی
اطار العمل الخاص  تیجیة التي یتم اعدادھا لتوضیحاالخطة االستر ضمن للصندوق االستراتیجیة

ھ ة  .ب طة الفرعی اریع واالنش ن المش د م من العدی ل تتض رامج عم ع ب تم وض ق  وی ك لتحقی تل
  .االھداف

  
  )٢(جدول رقم 

  االستراتیجیة وبرامج الصندوقتقاطع األھداف 

   صندوق صندوق صندوق برامج البرامج البرامج ال   االستراتیجیةاالستراتیجیةاالستراتیجیةاألھداف األھداف األھداف 

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

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

 الحد من الفقر والبطالة

ل  .١ رالتموی دة  المباش اریع الجدی للمش
  .والقائمة

  
 .التمویل غیر المباشر .٢

  
 .الخدمات غیر المالیة .٣

  
  .الشراكة والتشبیك .٤
 

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

 المستھدفة

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

 .جراءاتالا
 .التنافسیةبرنامج  .٣

  
  



 

 

  یقدمھا الصندوقلخدمات التي ا
  

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

أما الشق الثاني من الخدمة فیتمثل بتقدیم . الصغیرة والمتوسطة بحسب برنامج التمویل المطلوب
داد وتنظیم حمالت تأھیل وإعاالتدریب وال ثلمغیر المالیة المساعدات  ً عن إع دة التأھیل، فضال

ل  ا  لك ائم منھ ویر الق دة وتط اریع الجدی ة إدارة المش غیرة وكیفی اریع الص ة المش ة بأھمی التوعی
ة ن الخدم وع م ذا الن ب أو یبحث عن ھ واطن یطل ىباإلضافة  م اة  إل ى الحی أمین عل خدمات الت

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

  
  )٢٠١٢(للعام  المالیة و االقراضیة الخدمات

، وذلك على ، وذلك على إما مباشرة أو غیر مباشرةإما مباشرة أو غیر مباشرةطریقتین، طریقتین، الالیتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى یتم تقدیم خدمة التمویل للمقترض بإحدى 

  ::  النحو اآلتيالنحو اآلتي

    ً ً أوال ً أوال    ر ر ر التمویل المباشالتمویل المباشالتمویل المباش: : : أوال
م والذي  والجماعات البرامج التمویلیة إلقراض األفرادأحد ھو  ّ ً آلیت وإجراءات  لیاتوفقا

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

ة ات المملك غ محافظ دد  وبل ةع اریع الممول ام  المش ي ع روع)  ٥١٢٦ ( ٢٠١٢ف   مش

  .دینارملیون  ) ١٦.٧(  إلى وصلتمویل حجم ب

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

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

داد  عمسنوات  )٦(تسدد خالل  قرض،دینار لكل )  ١٥.٠٠٠(سقفھا بقروض البرنامج  مھلة س

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

  .القطاعات



 

 

ىمشروع بقیمة تصل ) ٩٦٠(المشاریع الممولة عبر ھذا البرنامج  عددبلغ  ٢٠١٢عام الفي و  إل

راض  )%٢٠( بنسبةدینار أي  )٣,٤٠٩,٧٠٥( الي اإلق رت ، المباشرمن إجم ا وف ) ١٢٧٨(كم

 . فرصة عمل 

 :برنامج تطویر المشاریع القائمة 

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

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

ول ع رض الحص تطیع المقت امج یس اوز البرن رض ال یتج ى ق ار) ١٥.٠٠٠(ل ـدل  دین وبمع

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

د  م وق غ حج لبل امجل التموی ذا البرن ام  ھ الل ع ذلك  )٣,٥٦٩,٥٧٢( ٢٠١٢خ وال ب ار مم دین

ى  )٧٩٣( ل إل بة تص روع بنس الي ) %٢١(مش ن إجم راضم ر اإلق رت   المباش ا ووف كم

  .فرصة عمل) ١١٩٩(

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

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

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

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

  .متنوعة

سنویا، بمھلة  )%٥( بنسبة مرابحة إسالمیةدینار و) ٥٠.٠٠٠(یقدم ھذا البرنامج تمویل لغایة  

  .كحد أقصى سبع سنوات تبلغالتي وأشھر من ضمن المدة الكاملة للقرض  )٦(سداد تصل إلى 

ام و الل ع ة  ٢٠١٢خ اریع الممول دد المش غ ع ل ) ٣٨(بل ل تص ة تموی روع بقیم ىمش  إل

ار أي بنسبة ) ١,٠٦٧,٧٥٠( الي %) ٦(دین ن أجم راضم رت المباشر اإلق ا ووف ) ٢٣٩( كم

  .فرصة عمل 

  

 



 

 

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

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

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

ة  ، ٢٠١٢ خالل عام، مشروع) ٢١٠٨(عدد المشاریع الممولة  بلغ .بشروط میسرة بقیم

كما  المباشر اإلقراضمن إجمالي %) ٢٧(دینار بنسبة ) ٤,٥٠٥,٠٠٠(تمویل تصل إلى 

 . فرصة عمل ) ٢١٠٨( ووفرت

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

المعیشي للمتقاعدین من الضمان اإلجتماعي، من خالل تمویل مشاریع إنتاجیة خاصة بھم 

ع  َ توقی م ث ت ةحی ع االتفاقی ة م ة العام غ ل المؤسس یص مبل اعي لتخص مان اإلجتم ) ٥(لض

ل المشا ة تموی ً لشروط وآلی ا ل الصندوق وفق دة مالیین دینار یتم إدارتھا من قب ریع الجدی

ول بھ ویر المعم المیة  اوالتط ة إس ندوق، وبمرابح ي الص نویا )%٥(ف دة ، س ) ٦(ولم

  .أشھر) ٦(سنوات ومھلة سداد لمدة 

ة  اریع الممول دد المش غ ع روع ) ١٤(بل ام مش الل ع ى ،  ٢٠١٢خ ل إل ل یص م تموی بحج

رت   المباشر اإلقراضمن إجمالي ) % ٠.٥(بنسبة  دینار )٨٧,٠٠٤( ا ووف فرصة ) ١٨(كم

  .عمل 

 :برنامج تمویل األقساط الجامعیة 

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

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

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

ل، وئاألكادیمي، وموا ة واألول تعطىمة مخرجات التعلیم الجامعي مع سوق العم ة للطلب ی

ً بسقف أعلى من الصندوق من أبناء المقترضین ار ) ١٥.٠٠٠(، ویقدم البرنامج قرضا دین



 

 

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

ً آللیة أشھر) ٦(سداد لمدة  ، ویصرف القرض على دفعات وحسب الفصول الدراسیة وفقا

  .میسرةخاصة وبشروط سھلة و

غ  ٢٠١٢القروض لعام عدد  أنومن الجدیر بالذكر  ى ) ١٩٥(بل ل یصل إل قرض بحجم تموی

  .من إجمالي اإلقراض المباشر% ) ٥(بنسبة  دینار )٨٣١,٠٥١(

  :جیوب الفقر سكان مناطق برنامج تمویل 

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

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

الصغیرة بموجبھا الصندوق ملیوني دینار لتمكینھ من توفیر التمویل الالزم للمشروعات 

 .والمیكرویة في مناطق جیوب الفقر

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

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

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

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

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

ل  مشروع) ٦٣٣(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٢نھایة عام  حتى عدد المشاریع بلغوقد  بقیمة تموی

كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي  )%١٢ ( دینار أي بنسبة) ٢,٠٨٠,٧٨١(إلى تصل 

  .فرصة عمل ) ٨٠٧(

 مشروع دعم التمویل الدقیق  

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

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

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



 

 

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

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

ة دقیق بالمملك ل ال اطق جی، ومؤسسات التموی ة لسكان من ر و االسر و تعطى األولوی وب الفق

  . المنتجة في األریاف و البوادي 

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

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

ي )  ٣٥٠٠(و یصل سقف التمویل الى مبلغ ، قائمة لتطویر مشاریع  ار أردن داد ، دین دة الس و م

ى  نوات)  6( تصل ال ى ، س ل ال ماح تص رة س ة )  6(و فت ع االتفاقی اریخ توقی ن ت ھر م و ، أش

ادل  ا یع المیة بم ة إس ندوق مرابح ى الص نویا )%٥(یتقاض ر  س دم لألم ل المق ة التموی ن قیم م

   . بالشراء 

ة عام وقد بلغ عدد ال ى نھای امج  ٢٠١٢مشاریع حت ذا البرن ة مشروع) ١٥(حسب ھ ل  بقیم تموی

  .فرصة عمل ) ١٥(كما ووفرت دینار ) ٩,١٠٠(تصل إلى 

 : نشطة المدرة للدخل التمویل ا .٢

اط ة الع امج فئ ذا البرن دارس  نیلیخدم ھ د او الم ات او المعاھ ن خریجي الجامع عن العمل و م

ولذوي ، و لالسر الفقیرة الریفیة المنتجة، صغار الحرفیین و التجار ن المھرة و لیوللعام، المھنیة 

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

ى  ل ال داد تص دة الس ھرا)  ٢٤( و م ھر، ش ى ش ماح ال رة الس د وفت ندوق ، واح ى الص و یتقاض

  . مر بالشراء آلمن قیمة التمویل المقدم ل سنویا )%٥(مرابحة إسالمیة بما یعادل 

ل ) ٣٧٠(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٢وقد بلغ عدد المشاریع حتى نھایة عام  ة تموی مشروع بقیم

رت   من إجمالي اإلقراض المباشر%) ٧(دینار أي بنسبة ) ١,١٦٥,٤٧٥( بلغت ا وف ) ٥٣١(كم

  .فرصة عمل 



 

 

 ً    غیر المباشرغیر المباشرغیر المباشر   التمویلالتمویلالتمویل: : : ثانیاً ثانیاً ثانیا

راض برامج الصندوق اأحد یعتبر ى إق درة إلقراضیة الذي یعمل عل ع بالق ات تتمت مؤسسات وھیئ

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

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

أذ یطة ك ندوقالوس داف الص ق أھ اندة لتحقی ث ، رع مس ر حی راض غی الي اإلق غ إجم ر البل مباش

 MFI's تم اقراضھا لمؤسسات التمویل المیكرویھ ، ٢٠١٢دینار لعام ) ١,٥٠٠,٠٠٠(

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

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

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

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

ث م حی ام  ت الل ع ل  ٢٠١٢خ وطنيتموی ك ال غیره البن اریع الص ل المش غ لتموی ف  ٥٠٠ بمبل أل
، صندوق اقراض دینار الف ٥٠٠بمبلغ  الشركة األھلیة لتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة ،دینار

  .ألف دینار ٥٠٠المرأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

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

  ) ٣(رقم  جدول
  ٢٠١٢توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

 %النسبة  )دینار( المصروف %النسبة  عدد المشاریع المشروعقطاع 
فرص 
 العمل

 ٤١٩ %٨ ١٣٥٢٣٠٥ %٤ ١٨٦ صناعي 
 ٣٢١ %٦ ١٠٥٢٣٠٠ %٣ ١٧٩ حرفي
 ٦٢٤ %١٠ ١٥٩٧٠٢٥ %٦ ٣١١ خدمات
 ٢٢٩ %٤ ٦٨٣٧٠٠ %٢.٢ ١١١ سیاحي

 ٢٥٠٨ %٣٢ ٥٣٣٢٧٠٠ %٤٩ ٢٥٠٧ تمكین المراة 
 ٥ %٥ ٨٩٠٦٦٩ %٤ ٢٠٩ قروض الطالب

 ٢٠٩٤ %٣٥ ٥٨١٦٧٤١ %٣٢ ١٦٢٣ تجاري
 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع

  
  )٢( رقم شكل

  ٢٠١٢لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 

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

بة  اع  ،% ٣٥بنس ھ قط ر یلی ین الم بة ه أتمك اع  %٣٢بنس ل القط بة تموی اع نس ظ ارتف ویالح

ى تحول  مقارنة مع العام السابق%  ٤حیث تضاعفت الى ٢٠١٢السیاحي لعام  ك ال ویر جع ذل

  ..في سیاسات الصندوق في التركیز على القطاعات غیر المستغلة والتي لھا قابلیة النمو

صناعي حرفي خدمات سیاحي
المراةتمكین الطالبقروض تجاري



 

 

  )٤(رقم  جدول
  ٢٠١٢توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

 فرص العمل نسبة المصروف المصروف %النسبة  عدد المشاریع المحافظة

 ١٤٥٤ %٢٣ ٣٨٨٠٦٥٩ %٢٥ ١٢٦٨ العاصمة
 ١١٥١ %١٨ ٣٠٧٠١٢٣ %٢٠ ١٠١٤ اربد

 ٤٧٥ %٧ ١٢٥٠٢٩١ %٨ ٣٩٨ الزرقاء
 ٤٥٥ %٨ ١٣٧٢٠٧٧ %٩ ٤٤٠ البلقاء
 ٣٢٢ %٦ ١٠٧٠٢٠٤ %٤ ١٩٩ معان
 ٤١٧ %٦ ١٠٣٨٢٤٨ %٧ ٣٧٣ الكرك
 ٣١٧ %٥ ٨١٤٤٣٨ %٥ ٢٦٥ الطفیلة
 ٣٩٣ %٥ ٨٦٧٠٥٧ %٥ ٢٤٢ المفرق
 ٣٤٢ %٧ ١١٨٧٧٤٥ %٦ ٣١٦ مادبا

 ٥٤٧ %٩ ١٤٩٢٤٨٦ %٨ ٤١٦ عجلون
 ٢٢٧ %٣ ٤٨٢٩٢٢ %٢ ١٢٧ جرش
 ١٠٠ %١ ١٩٩١٩٠ %١ ٦٨ العقبة

 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع
  
  )٣(شكل رقم 

  ٢٠١٢حسب المحافظات لعام  المقدم حجم التمویلتوزیع 

  
  

د ،،))٣٣((رقم رقم كما تبین من الشكل كما تبین من الشكل  د ان اعلى نسب التمویل كانت موجھة الى محافظات العاصمة وارب ان اعلى نسب التمویل كانت موجھة الى محافظات العاصمة وارب

  ..وعجلون على التواليوعجلون على التوالي
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  )٥( رقم جدول
 ٢٠١٢حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع 

فرص  %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع المؤھل العلمي
 العمل

 ٣٧٩ %٦ ٩٩٧٨٨١ %٧ ٣٣٩ دون اإلعدادي
 ١١٦٨ %١٧ ٢٨٥٥٥٠٠ %٢٠ ١٠٠١ إعدادي
 ٣٣٣٥ %٤٩ ٨٢٦٦٨٠١ %٥٥ ٢٧٩٤ ثانوي

 ١٩٥ %٣.٦ ٥٩٧٩٥٠ %١.٢ ٦٠ مؤسسة التدریب المھني
 ٣٩٤ %٦ ١٠٧١٠٧٥ %٦ ٣٠٠ كلیة متوسطة

 ٧١٦ %١٨ ٢٩٣٦٢٣٣ %١٢ ٦٢٨ جامعي
 ١٣ %٠.٠ ٠ %٠.٠٨ ٤ دكتور جامعي

 ٦٢٠٠ %١٠٠.٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ الكليالمجموع 
   

  )٤(رقم شكل 
  ٢٠١٢لعام  العلميتوزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل 

   
   

اتمویل كانت لحملة الثانویة تمویل كانت لحملة الثانویة الالأعلى نسب أعلى نسب تشیر النتائج الى ان تشیر النتائج الى ان  ة فم االعام ة فم دون، وأن التوجھ الجاد دون، وأن التوجھ الجاد   العام

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

  
  

اإلعداديدون إعدادي ثانوي
المھنيالتدریبمؤسسة متوسطةكلیة جامعي

جامعيدكتور



 

 

  )٦( رقم دولج
 ٢٠١٢حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع 

 فرص العمل النسبة المصروف النسبة العدد الجنس
 ٢٤٧٦ %٤٩ ٨١٩٦٥٠٨ %٣٢ ١٦٤٣ ذكر
 ٣٧٢٤ %٥١ ٨٥٢٨٩٣٢ %٦٨ ٣٤٨٣ أنثى

 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع
  )٥( رقم شكل

  ٢٠١٢لعام  المصروف حسب الجنسالمبلغ توزیع 

 
 

  %)%)٥٥١١((بلغتبلغت  بان نسبة التمویل الموجھة للنساءبان نسبة التمویل الموجھة للنساء) ) ٥٥((بینت النتائج كما ھو موضح في الشكل رقم بینت النتائج كما ھو موضح في الشكل رقم 

ة ٢٠١٢٢٠١٢لعام لعام  اني من نسبة بطال ة ، وتعكس ھذه النسبة مدى اھتمام الصندوق بھذا القطاع الذي یع اني من نسبة بطال ، وتعكس ھذه النسبة مدى اھتمام الصندوق بھذا القطاع الذي یع

غ  غ تبل بة   %.%.١٩.٩١٩.٩تبل ن النس بة ولك ن النس بة   انخفضتانخفضتولك ة بنس بة مقارن ة بنس ل الالمقارن ل تموی اءتموی ة للنس اءالموجھ ة للنس ام   الموجھ ي ع ام ف ي ع   ٢٠١١٢٠١١ف

  ..، وذلك بسبب انخفاض نسبة تمویل قطاع تمكین المرأة بشكل عام، وذلك بسبب انخفاض نسبة تمویل قطاع تمكین المرأة بشكل عام%%٥٨٥٨  والتي بلغتوالتي بلغت

  ) ٧(  رقم جدول
 ٢٠١٢حسب دخل األسرة لعام  مقدمةالقروض التوزیع 

 %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع فئات الدخل
فرص 
 العمل

 ٢٥١ %٤ ٦٩٧٥١٧ %٣ ١٣٣ ١٠٠اقل من 
١٦٦٩ %٢٥ ٤٢٢٨٥٢٠ %٢٨ ١٤٣٧  ٢٠٠ -  ١٠٠ 
٢٣٨١ %٣٧ ٦١٢٩٣١١ %٤١ ٢١٢٢ ٣٠٠ -  ٢٠٠ 
١٠١٣ %١٥ ٢٥٧٤٩٧٠ %١٧ ٨٦٢  ٤٠٠ -  ٣٠٠ 
٤٢٥ %٨ ١٣٢٥٩٧٨ %٥ ٢٦٦  ٥٠٠ -  ٤٠٠ 

 ٤٦١ %١١ ١٧٦٩١٤٤ %٦ ٣٠٦  ٥٠٠اكثر من 
 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع الكلي

ذكر أنثى



 

 

  ) ٦( شكل رقم 
  ٢٠١٢حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع 

  
حاز على النصیب ) ٣٠٠-٢٠٠(الرسم البیاني أن دخل األسرة الذي یتراوح ما بین في  یالحظ

  .على التوالي% ٣٧و % ٤١ بنسبةاألكبر من عدد المشاریع وقیمة التمویل 

  )٨( رقم جدول
 ٢٠١٢حسب الفئة العمریة لعام  توزیع القروض المقدمة

 %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع الفئة العمریة 
فرص 
 العمل

 ٢٢٨ %٤ ٦٠٩٥٨٢ %٣ ١٣٢ سنة  ٢٠اقل من 
١٨١٦ %٣٢ ٥٣١٢٤٧٢ %٣٢ ١٦٣٦  ٣٠ - ٢٠ 
١٩٠١ %٢٩ ٤٩٠٨٣١٣ %٣١ ١٥٨٨ ٤٠ - ٣١ 
١٤٣٦ %٢٢ ٣٧٤٠٧٧٥ %٢٢ ١١٣٤  ٥٠ - ٤١ 

 ٨١٩ %١٣ ٢١٥٤٢٩٨ %١٢ ٦٣٦ ٥٠أعلى من 
 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع الكلي

  )٧(شكل رقم 
 ٢٠١٢لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع 

  

مناقل 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - مناكثر 500 500 

مناقل سنة 20 20 - 30 31 - 40 41 - منأعلى 50 50



 

 

ل  ٣٠ -٢٠الفئة العمریة ما بین  نالبیانات ا تشیر ر من التموی سنة حازت على النصیب األكب
  .یتناسب مع الفئة المستھدفة للصندوقوھذا مقارنة بباقي الفئات 

  )٩(جدول رقم 
  ٢٠١٢توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم لعام 

 %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع االقلیم
فرص 
 العمل

 ٢٣١٨ %٣٥ ٥٩١٢٥٨٧ %٣٥ ١٧٩٩ اقلیم الشمال
 ٢٧٢٦ %٤٦ ٧٦٩٠٧٧٣ %٤٧ ٢٤٢٢ اقلیم الوسط
 ١١٥٦ %١٩ ٣١٢٢٠٨٠ %١٨ ٩٠٥ اقلیم الجنوب

 ٦٢٠٠ %١٠٠ ١٦٧٢٥٤٤٠ %١٠٠ ٥١٢٦ المجموع
  )٨(شكل رقم 

   ٢٠١٢   توزیع المشاریع الممولة حسب االقالیم لعام

 
ر من االرسم البیاني  یالحظ في ة ن اقلیم الوسط  حاز على النصیب األكب عدد المشاریع وقیم
 .على التوالي% ٤٦و % ٤٧بنسبة التمویل 

  )10( رقم جدول
  ٢٠١٢لعام التمویل حسب فئات المتعطلین عن العمل من حیث الجنس والعمر والتعلیم 

 الفئھ لھذه نسبة عدد القروض الموجھة نسبة البطالة للفئة ابرز فئات المتعطلین عن العمل
نسبة فرص 

 العمل
 %٤٠ %٣٢ %١٠.٤ ذكور
 %٦٠ %٦٨ %٢٠ إناث
 %٣٣ %٣٥ %٤٨.٨  ٢٤-١٥الفئة العمریة 

 %٣٣ %٨١ %٤٥ فئة التعلیم الثانوي فاقل
  

0

5000000

10000000

الشمالاقلیم الوسطاقلیم الجنوباقلیم



 

 

  )١1( رقم جدول
  ١ فرص العمل المستحدثة

 ٢٠١٢فرص العمل المستحدثة   لعام 
 ٥٠٠٠٠ ٢٠١٢المستحدثة باألردن  لعام مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل 

 ٧٧٠٠ ٢٠١٢عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق  لعام 
 %١٥.٤٠ نسبة المشاركة بفرص العمل المستحدثة

  
  ) 9( شكل رقم 

لعام  المستحدثةوالوظائف  نسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل بإجمالي فرص العمل
٢٠١٢  

  
  

ي   ٢٠١٢عام خالل  نسبة مساھمة الصندوق یالحظ من الرسم البیاني أن ل ف إیجاد فرص عم

ل والوظائف من % ١٥.٤كانت  األردن  المستحدثةإجمالي فرص العم ى دور ب ل عل ذا دلی و ھ

ي الفاعل الصندوق  ي ف ود ف ة تضافر الجھ ةعملی ع  اإلصالح االقتصادي وحل مشكلة البطال م

د بلغت  ٢٠١٢العلم بان فرص العمل المستحدثة للصندوق خالل عام  ل ق فرصة  ٧٧٠٠بالكام

 . عمل

  

                                                
  ٢٠١٢لعام  والثاني للنصف األولفرص العمل المستحدثة  ١

٢٠١٢مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن  لعام 
٢٠١٢عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق  لعام 



 

 

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

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

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

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

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

  
  

   والتأھیلوالتأھیلوالتأھیل   التدریبالتدریبالتدریب   ---

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

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

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

  .العاملة بنفس المجاللھذه الفئات والمؤسسات 

  :باآلتي التمكینوالتي تقوم بھا مدیریة التدریب  أھم النشاطاتیمكن تلخیص و

 .تدریب أصحاب المشاریع القائمة على كیفیة تحسین وتطویر مشاریعھم .١

 .التدریب الحرفي والمھني بھدف إیجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع خاص .٢

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

  .في المنافسة في سوق العمل

   
  
  



 

 

  ٢٠١٢العام ي تم تنفیذھا خالل األنشطة التدریبیة الت
ام  ي الع ندوق ف ام الص د  ٢٠١٢ق ة دورة  ٢٧بعق ب تدریبی ات حس ى المحافظ ة عل موزع

اتالتخصصات المطلوبة فكان منھا دورات  ا المعلوم دورات المختصة  في مجال تكنولوجی و ال

  .بمھن معینة لكي تساعد على البدء بالمشاریع ولكال الجنسین

م  دول رق ام ) 12(والج دت ع ي عق ة الت دورات التدریبی محسب  ٢٠١٢یوضح ال دورة  اس و ال

 .المشاركین وأعدادالمنطقة 

  )12(الجدول رقم 
  ٢٠١٢لعام الدورات التدریبیة  توزیع

 مجموع إناث ذكور المحافظة/المنطقة  اسم الدورة

 26 0 26 السعیدیة/ المفرق زراعة البیوت المحمیة .١
 15 15 0 الزیتون ام/ جرش  الخیاطة التأسیسیة .٢
 11 0 11 غور الصافي/ الكرك  میكانیك المضخات الزراعیة .٣
 18 18 0 المزار/ الكرك  الطرق على النحاس .٤
 20 20 0 القادسیة/ الطفیلة  قص الشعر و التجمیل .٥
 20 20 0 الكورة/ اربد  انتاج الفطر .٦
 14 14 0 دیر الكھف/ المفرق  التصنیع الغذائي المنزلي .٧
االكسسوارات باستخدام صناعة  .٨

 20 20 0 دیر ابي سعید/ اربد  المخلفات المنزلیة

 36 16 20 المسطبة/ جرش  ()مھارات الحاسوب الشاملة  .٩

 10 10 0 رم/ العقبة  نسیج و خیاطة الحقائب .١٠
انتاج و تجفیف و تعبئة  .١١

االعشاب الطبیة و العطریة 
 العضویة و الصابون البلدي

 25 25 0 عجلون/ عجلون 

 28 28 0 رحاب/ المفرق  تصنیع الحلویات و المعجنات .١٢

 15 15 0 جرش/ جرش  صیانة الھواتف الخلویة .١٣



 

 

 12 12 0 المشارع/ اربد  تفصیل المسابل و البرادي .١٤
البحث ( تدریب مدربین على  .١٥

 20 8 12 العاصمة/ العاصمة  )السریع بالمشاركة

مغیر / المفرق  التصنیع الغذائي المنزلي .١٦
 20 20 0 السرحان

 17 17 0 الكتھ/ جرش  الخیاطة المتقدمة .١٧
البحث ( تدریب مدربین على  .١٨

 16 6 10 جرش/ جرش  )السریع بالمشاركة

 0 0 0 البتراء/ معان  قص الشعر و التجمیل .١٩

 0 0 0 اذرح/ معان  الطرق على النحاس .٢٠
البحث ( تدریب مدربین على  .٢١

 16 6 10 العقبة/ العقبة  )السریع بالمشاركة

 17 17 0 صخرة/ عجلون  المطرزات الشرقیة .٢٢

 0 0 0 الكرك/ الكرك  الطرق على النحاس .٢٣

عین / الطفیلة  تصنیع الحلویات و المعجنات .٢٤
 0 0 0 البیضاء

 15 15 0 الجیزة/ العاصمة  تشكیل القش و الخیزران .٢٥

 15 15 0 الزرقاء/ الزرقاء  اساسیات صناعة االكسسوارات .٢٦

 15 15 0 مادبا/  مادبا صناعة االكسسوارات .٢٧

 89 332 421 

  
  
  
  
  

   



 

 

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

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

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

  :وأریاف وبادیة وغیرھا وذلك عن طریقالمحلیة من مدن 

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

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

رات  ذه المحاض ل ھ ة مث ة إلقام ر والبطال ة الفق ال مكافح ي مج ل ف ي تعم ات الت دى الجھ إح

 .التوعویة

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

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

 .أنفسھم وغیرھم

  بالتعاون مع الشركاء  وحمالت التوعیة ورش العملتنظیم  
   

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

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

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

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

  .المنطقة

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

  .االستمرار للدخل و قادرة على النجاح 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. 

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

 . بحسب الموارد المتاحة فیھا

  دن ً للمؤسسات والجمعیات والمراكز االجتماعیة في الم الزیارات المیدانیة المخطط لھا مسبقا

 .الصندوقوالقرى وااللتقاء بالقائمین علیھا وتعریفھم بخدمات 

 ل الحر  الباحثینلتقاء بالفعالیات الشعبیة واال عن العمل على مستوى القریة وبیان أھمیة العم

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

 .الصندوق في دعم ھذا القطاع الھام

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

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

والتشغیل الذاتي من خالل المشاریع الصغیرة وذلك بتوفیر المیزات اإلضافیة لمقترضي 

  .وفاةالمن أعباء سداد القروض في حالة  ھملحمایة أسرالصندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  
  
  
  

هللا الثاني للعمل الحر جائزة الملك عبد 
  والریادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بالجائزهبالجائزهبالجائزهالتعریف التعریف التعریف    
  

   ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢للعام للعام للعام    الثامنھالثامنھالثامنھالفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا          
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  الثاني للعمل الحر والریادة  عبد هللاجائزة الملك 
ً لرؤى جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم بتشجیع التمیز،صدرت اإلرادة الملكیة السامیة  تجسیدا

ادة،  ر والری ل الح ھ للعم م جاللت ل أس نویة تحم ائزة س یص ج ائزة تبتخص ذه الج ى ھ افس عل تن

غ ألفضل ثالثة مش منحالمشاریع الممولة من الصندوق، وت ث تبل ة، حی ى مستوى المملك اریع عل

  .قیمة الجائزة األولى خمسة آالف دینار والثانیة ثالثة آالف دینار، والثالثة ألفى دینار

ي یح میة، الت ادة الھاش ب القی ل وقل ي عق موھا ف الة وس ل الرس ائزة نب ذه الج س ھ ا ظوتعك ى بھ

اد ة االقتص اركة بالتنمی ي المش ادة ف ر والری ل الح از والعم ا اإلنج ة، باعتبارھم یة واالجتماعی

  .لألمن والسلم االجتماعیین، والطریق إلى مجتمع الرفاه واالستقرارالركیزة األساسیة 

ة أھمیتھا، ویأتي مستوى التمثیل لمجلس أمناء الجائزة بمستوى، یعكس  س لجن ق عن المجل وینبث

ى المشاریع المتنافسة، بحی اییر واألسس عل ق المع رز المشاریع تقییم، تعمل على تطبی تم ف ث ی

  .ة الستحقاقات الجائزة ومعاییرھاالمؤھل

ع مساھمة الصندوق بالحد من  ي رف ادة ف وتساھم جائزة الملك عبد هللا الثاني للعمل الحر والری

ي القطاعات الصناعیة  ة، من خالل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف ر والبطال ظاھرتي الفق

  .لفةوالخدمیة والحرفیة واإلنتاجیة المخت

  :أما شروط التنافس فھي

روع   احب المش ون ص یةأأن یك ي الجنس غیل  ،ردن وم بتش ة وأن یق ة أردنی عمال
 .بالكامل

 .أن ال یقل عمر المشروع عن ثالث سنوات 

تسدیدھا أن تكون جمیع االلتزامات المالیة المترتبة على المشروع للصندوق قد تم  
 .تقدیم الطلب بتاریخ

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

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

 .أن یكون المشروع قد تطور بشكل متمیز بعد تأسیسھ 



 

 

   لجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادةلجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادةلجائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة   ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢لعام لعام لعام ثامنھ ثامنھ ثامنھ الالالالدورة الدورة الدورة 

  
ا الجائزة ساھمت ذ إطالقھ ق من ل الحر بخل زاز بالعم ة االعت ذا ساھم صندوق ،ثقاف ة  وبھ التنمی

غیل ع  والتش ي المجتم ة ف حیحة وإیجابی ل ص ات عم ق ثقاف ي خل ام ف الل االھتم ن خ ي م األردن

تق ائزة واس ي الج اریع ف حاب المش ن أص د م عوا المتزای ذین وض دعین ال ادیین والمب طاب الری

ا  اذأفكارھم موضع التنفیذ،  ث قیمتھ شھدت زیادة ملحوظة في عدد المشاریع التي تأھلت من حی

  مقارنة مع الدورات السابقة /وفرص العمل المستحدثة 

  )١٤(جدول رقم 
 ) 2012– ٢٠٠٨(مقارنة لدورات الجائزة  

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ البند
 ٢٥٦٣ ٢٢٢٧ ١٧٠٠ ١٢٢٢ ٦٩٩ المشاریععدد 

 ٨٠٠٧ ٧١٨٨ ٥٦٩٤ ٣٩٦٣ ٢٣٩٢ عدد العاملین
 ١٨٤٥٤٠٥٧ ١٥٩٦٨٥٦٦ ١٢٥٣٢٠٢٢ ٨٨٠١٨٦٢ ٤٨٠١١٤٢ رأس المال الممول
 ٦٣٠٥٥٣١٢ ٥٦٤٧٤٠٧٨ ٤٩٣٥٩٨٦٩ ٢٥٥٨١٥٠٤ ١٥١٣٨٣٩٦ رأس المال الحالي

  ) 9( شكل رقم 
  )٢٠١٢ – ٢٠٠٨(مقارنة لدورات الجائزة 

حیث 

 ٢٥٦٣لتصل الى  ٢٠٠٨مشروعا في عام  ٦٩٩نمت اعداد المشاریع المؤھلة لھذه الجائزة من 

 .٢٠١٢عام مشروع 

699
1222

1700
2227

25632008

2009

2010

2011

2012



 

 

   ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢لعام لعام لعام الثامنھ الثامنھ الثامنھ الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا الفائزون بالجائزة في دورتھا 
  

 
اني  دهللا الث ك عب ة المل دوبا عن جالل یس رعىمن ة رئ وزراء دول دهللا النسورالدكتور ال ز  عب ي المرك ف

ي  افي الملك وم الثق یسی دهللا  ١٣/١٢/٢٠١٢ الخم ك عب ائزة المل ائزین بج ى الف ع الجوائز عل ل توزی حف

ادة  ل الحر والری اني للعم ھدورة للالث ة ٢٠١٢ الثامن ي تستھدف تشجیع إقام المشروعات الصغیرة  الت

  .والریادة والمتوسطة وتطویرھا وتوجیھھا للعمل الحر

جائزة «انھ كان لصدور االرادة الملكیة السامیة بتخصیص جائزة سنویة باسم دوق وقال مدیر عام الصن

الدور الكبیر في االھتمام بتوجیھ وتحفیز المواطنین » جاللة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والریادة

الجائزة  على اقامة المشاریع الصغیرة وتطویرھا، الفتا الى ان عدد المشاریع المؤھلة التي تتنافس على

آالف فرصة عمل، یزید رأسمالھا  ٨مشروع وفرت حوالي  ٢٥٠٠منذ تأسیسھا بلغ ما یزید على 

ووزع رئیس الوزراء خالل الحفل الجوائز على اصحاب المشاریع   .ملیون دینار ٦٣على  الحالي

للجائزة ولجنة الریادیة الفائزة، كما وزع الدروع التقدیریة على عدد من الشخصیات والجھات الداعمة 

.تقییم الجائزة

  



 

 

  الجوائز الرئیسیة 
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  
  

 الطفیلة/ والباناجبان /علیا خلیل الفقرا  - ١
 اربد/ خلویات / غادة  مساعدة  - ٢
 العاصمة/ مركز كاراتیھ/ مصطفى دعسان  - ٣

   دینار  
 العاصمة/ مشغل خیاطة / ھنادي عواد   - ١
 عجلون / اسواق / مازن بعارة  - ٢
 العاصمة / صالون / انتصار اسماعیل حمزة  - ٣
 العاصمة/ تحلیة میاه / نادیا العساف  - ٤
  

 الكرك /مدرسة / نارمان الذیایات  - ١

 الزرقاء/ مدرسة / فیصل داوود خلیل  - ٢

 العاصمة/ محددة / ماھر شعبان بدویة   - ٣

 الزرقاء/  حضانة اطفال /فادیا ابو خضر    - ٤

  دینار )٤٠٠(وقیمتھا ) التمویل المیكروي(المؤسسات الوسیطة جائزه 
 )الشركة االھلیھ لتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة(فندق / موسى عالونھ  - ١

 )الشركة االھلیھ لتنمیة وتمویل المشاریع الصغیرة(مخبز / دالل محمد محي الدین  - ٢

 )اریع الصغیرةالمش البنك الوطني لتمویل(تطریز / سمیره خیرهللا سلیم بصبوص  - ٣



 

 

 )شركة اقراض المرأه(صالون تجمیل / فایزه الصمادي  - ٤

 

 معان / بثینة الشراري  - ١

 الكرك / محمد سلمان الطراونة  - ٢

 اربد/ محمد نواش فادري  - ٣

 العاصمة/ منور السنیدي  - ٤

 الزرقاء/ ریما حازم جودت  - ٥

 الزرقاء/ حسین  حسین عثمان علي - ٦

 جرش/ ماھر الفارس  - ٧

 عیسى محمد اسماعیل القیسي  - ٨

 ءالبلقا/ فایز ابو رمان  - ٩

 البلقاء/ عالء ذنیبات  -١٠

 البلقاء/ رعد الغنانیم  -١١

 عجلون / ھبة عصري المومني  -١٢

 عجلون / منیرة حمادات  -١٣

 عجلون / ضیاء الغنانیم  -١٤

 عجلون / لبنى علي عبید  -١٥

 عجلون / محمد ادیب المومني  -١٦

 المفرق/ العمیان محمود  -١٧

 المفرق/ لؤي حمد العرابي  -١٨

 الكرك / فوزي محمد مفضي  -١٩

 العقبة / ضیاء ھلسة  -٢٠

 الزرقاء/ لیلى كنعان  -٢١



 

 

 جرش/ صالح جمیل نھار  -٢٢

 اربد/ سیرین الغضبان  -٢٣

 العقبة / عریفة شحادة  -٢٤

 العاصمة / بسمة قعدان  -٢٥

 الزرقاء/ سوسن عبد العال  -٢٦

 الكرك / بالل الختاتنة  -٢٧

 ربدا/ ناجح حمارنة  -٢٨

 اربد/ ماجد بطاینة  -٢٩

 العاصمة/ خدیجة ابو زھرة  -٣٠

 اربد / زید سعید الشبول  -٣١

 اربد/ نھى ابو عاقولة  -٣٢

 اربد/ ماجدة تركي ابو حسن  -٣٣

 اربد/ بالل جرادات  -٣٤

 ھیام محمد حسین مصطفى -٣٥

 اربد/غازي الخمایسة  -٣٦

 اربد/ عبیر قاسم عبدهللا  -٣٧

 اربد/ زیاد خالد المومني  -٣٨

 اربد/ رائد البطة  -٣٩

 اربد/درابسة سامي  -٤٠

 اربد / ایمن طعاني  -٤١

 اربد/ محمد نواش قادري  -٤٢

 الزرقاء/ سامي سوید  -٤٣

 اربد / ھایل عبابنة  -٤٤



 

 

 اربد / آمنھ محمود ابو خلف  -٤٥

 اربد / بھاء الجراح  -٤٦

 العاصمة/ غیث سالمة العبیني  -٤٧

 الكرك / سوسن العمیان  -٤٨

 العاصمة/ امجد المصري  -٤٩

 یاسمین مفلح  القضاه  -٥٠

 خلف الحمادات  -٥١

 زي كنعانجعفر فو -٥٢

 علي المشاعلة  -٥٣

 المفرق/ حسني احمد عیسى مصلح  -٥٤

 اربد/ محمود محمد الرواشدة  -٥٥

 جرش/ محمد عبد الرحیم العیاصرة  -٥٦

 الكرك / ھیام عبد المجید الصرایرة  -٥٧

 عجلون/ محمد جمیل العسولي  -٥٨

 جرش/  فداء ابو العدس -٥٩

 الزرقاء/  رمضان مروح عبد الفتاح -٦٠

 اربد/  حسام صالح اشدوح -٦١

 الزرقاء/  ذیابخولة احمد  -٦٢

 جرش/  خلدون علي العتوم -٦٣

 جرش/  محمد عبد الكریم الھواري -٦٤

 عجلون/  محمد عماد الصمادي -٦٥

 عجلون / عكرمة ضیف هللا المومني  -٦٦

 عجلون/  اسامة محمد نزال -٦٧



 

 

 الزرقاء/  یوسف علي زویھد -٦٨

 المفرق /حلمي العبلي  -٦٩

  جرش/  محمد علي عیاصرة -٧٠

 عجلون/ عاطف محمد الصمادي  -٧١

 عجلون/  عمر الزغول -٧٢

 عجلون/  محمد عیسى الصمادي -٧٣

 اربد/  ماھر بني یونس -٧٤

 اربد/ خالد علي ابو یاسین  -٧٥

 عجلون/ صالح ابراھیم فریحات  -٧٦

 الكرك/  معاذ كفاوین -٧٧

 اربد/  یاسر محمد الناصر -٧٨

 عجلون/ ھیفاء صبري رضوان  -٧٩

 عجلون/  حسین القضاه -٨٠

   
   
   
   

  
  
 
 
 



 

 

  
  
 
 

  انجازات الصندوق
  

   
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام محطات في مسیرة محطات في مسیرة محطات في مسیرة    
  
  

     ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢   لعاملعاملعام   قصص النجاحقصص النجاحقصص النجاح 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  



 

 

   ٢٠١٢٠١٢٠١٢٢٢الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام    حطات في مسیرةحطات في مسیرةحطات في مسیرةممم
 

  مذكرة تفاھم بین وزارة الداخلیة وصندوق التنمیة والتشغیل   .١ 
 
 

 

مدیریة التنمیة المحلیة بوزارة الداخلیة، مذكرة تفاھم للتدریب على وصندوق التنمیة والتشغیل وقع 

 .العمل ومتدني الدخل عنادارة المشروعات الصغیرة للفئات المستھدفة من المواطنین والعاطلین 

وتھدف االتفاقیة الى ادامة التنسیق والتعاون بین الطرفین؛ لتأسیس وتدریب ومتابعة تنفیذ برامج 

 . المستھدفةتدریب للفئات 

وبموجب المذكرة تزود الوزارة الصندوق بتقاریر تتضمن معلومات لتنفیذ برنامج التدریب لموظفي 

الوزارة وتزوید الصندوق كذلك بأسماء موظفیھا الراغبین بالخضوع للبرامج المؤھلة للتدریب المعد 

سط والجنوب لیدربوا لھذه الغایة، وعقد جلسات تدریب لموظفي الوزارة في محافظات الشمال والو

  .الفئات المستھدفة فیھا
  

 

 



 

 

تأسیس صندوق لضمان مخاطر تمویل المشاریع الریادیة الصغیرة و یعمل من خالل    -٢
  صندوق التنمیة والتشغیل

  

  
التوقیع دولي ب ى  قامت وزارة التخطیط والتعاون ال ة لضمان عل ة مع كل من الشركة األردنی اتفاقی

ون  التخطیط وزارة تخصص بحیثالقروض وصندوق التنمیة والتشغیل،  داره حوالي ملی مبلغا مق

ات  روض لغای ة لضمان الق دینار كبدایة لھذا الصندوق تودع في حساب خاص لدى الشركة األردنی

ً آللیة عمل یتم تنظیمھا بموجب االتفاقیة ال ا إدارتھ وفقا ھ سیتم الحق ا ان ین االطراف، كم تي وقعت ب

ى  ٢٥٠توقیع اتفاقیة ضمان اضافیة بقیمة  ار ١.٢٥الف دینار لیرتفع المبلغ االجمالي ال ون دین  .ملی

د،  عت  وق وزارة س ل ال ة لتموی مانات الالزم أمین الض ي ت اھمة ف بة للمس ات المناس ث اآللی ى بح ال

ة  ة والمجدی اریع المدروس اتللالمش تھ فئ مان دفھالمس ة لض ع الشركة األردنی م التباحث م ث ت ، حی

ا  ي تؤھلھ روط الت توفت الش ي اس اریع الت روریة للمش مانات الض وفیر الض ل ت ن أج روض م الق

  .لالستفادة من صندوق التنمیة والتشغیل

  

  
  



 

 

   (SPTF)  االجتماع السنوي ألعضاء یستضیف صندوق التنمیة والتشغیل -٣

  
 (SPTF)    صندوق التنمیة والتشغیل االجتماع السنوي ألعضاء استضاف

 Social Performance Task Force  وھي ھیئة عالمیة یقوم على ادارتھا مجموعة من

،  Alternative Credit Technologies  ،Ford Foundationالمؤسسات العالمیة ھي

CGAP  ، دف االجتماع الذي فاز بھ وھ .في البحر المیت) ٨/٦/٢٠١٢-٤(خالل الفترة من

االردن ممثال عنھ صندوق التنمیة والتشغیل الى وضع استراتیجیات لتطویر االداء االجتماعي 

  .وتوسیع أطر العمل في قطاع تمویل المشاریع الصغیرة

بقطاع المشاریع الدقیقة والصغیرة على مستوى العالم ، من حیث التركیز  (SPTF) وتعنى ھیئة

وكان الصندوق تقدم   .تماعي لمؤسسات تمویل المشاریع الصغیرة والمیكرویةعلى االداء االج

في االردن ، لما یتمتع بھ من موقع  ٢٠١٢بمقترح لھذه الھیئة لعقد اجتماعھا السنوي لعام 

ً لكافة االعضاء المشاركین، والذین یمثلون  ً وسیاحیا ً واقتصادیا ) ٤٠(استراتیجي وبیئة جاذبة أمنیا

ً من خارج االردن) ٣٠٠(ف انحاء العالم ویزید عددھم على دولة في مختل  .مشاركا

-   



 

 

 صندوق التنمیة والتشغیل رئیس الوزراء یترأس اجتماعا لمجلس ادارة – ٤

 
 

وزراء د یس ال د رئ س ادارة . أك وزراء لمجل ة ال ي رئاس ا ف ھ اجتماع الل ترؤس ة خ ایز الطراون ف

ول للمشكلتین صندوق التنمیة والتشغیل اھمیة الدور  الذي یقوم بھ الصندوق في المساھمة بإیجاد حل

ة ر والبطال ا الفق ع وھم ا المجتم اني منھم ین یع یتین اللت . األساس

واكد الطراونة ضرورة عقد اجتماعات دوریة لمجلس ادارة صندوق التنمیة والتشغیل بما یمكن من 

ات ة االتجاھ ي كاف ندوق ف الزم للص دعم ال وفیر ال . ت

ق مج مل وواف ي تش دة الت ة الجدی رامج التمویلی ل للب اییر التموی اد مع ى اعتم ندوق عل س ادارة الص ل

اء  ل انش امج تموی باب الحي وبرن امج صندوق ش ة وبرن ة التعاونی ات الخیری ل الجمعی امج تموی برن

 . شركات النظافة وبرنامج المشاریع االنتاجیة لمحافظة معان

 

 



 

 

 

  المدنیة وصندوق التنمیة لتنفیذ مشروعاتملحق اتفاقیة بین الخدمة  -٥
 

 
 
 

غیرة  روعات الص ة للمش ق اتفاقی ة، ملح ة المدنی وان الخدم غیل ودی ة والتش ندوق التنمی ع ص وق

  .والمشروعات

 

ي  ى الخدمات الت دیوان عل ي ال ف ف ات التوظی ى تسھیل اطالع اصحاب طلب دف الملحق ال ویھ

ز ا، وتعزی دة نحو  یقدمھا الصندوق وطرق االستفادة منھ توجھات اصحاب التخصصات الراك

دیوان من خالل ، المشروعات الصغیرة والریادیة، وعدم التركیز على الوظیفة العامة ویسعى ال

البي  ھیل دخول ط ر بتس ة والفق ن البطال ف م ي تخف دائل الت ول والب اد الحل ى ایج ق ال ذا الملح ھ

ي القطاع الحكومي، وعدم التوظیف في مجال العمل الریادي في ظل محدودیة فرص العمل  ف

 . قدرتھ على استیعاب اعداد الخریجین
 
 
 



 

 

الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة والتنمیة والتشغیل صندوق مذكرة تفاھم بین  -٦
 االجتماعیة للعمال

  

  
ة والتشغیل  ما بین مذكرة تفاھم توقیعتم   ة  وصندوق التنمی الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمای

ال  ة للعم یة االجتماعی اطات االقراض ف النش ي مختل ندوق ف رات الص ن خب تفادة م ة لالس والتنموی

  .باالضافة الى قضایا التدریب والتاھیل وبناء قدرات الموظفین المؤسسیة

ذي للصندوق الفلسطیني للتشغیل  دیر التنفی ة وكان الوفد الفلسطیني برئاسة الم ة االجتماعی والحمای

ة  د، زیاد الكرابلی ا  وق ة لالستفادة منھ رة صندوق التنمی ل خب ة ونق ة االردنی ھ بالتجرب دى اھتمام اب

  .بمختلف المشاریع االقراضیة والتنمویة في االراضي الفلسطینیة المحتلة

ت وابرز الوفد الفلسطیني على الیات عمل الصندوق والبرامج االقراضیة في مختلف المجاالواطلع 

  .المشاریع التي ینفذھا الصندوق
   

  

 
 



 

 

   222000111222   لعاملعاملعام   قصـص النجـــاحقصـص النجـــاحقصـص النجـــاح
     

  

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

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

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

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

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

  :سس والمعاییر نذكر منھامشروع صغیر یحكمھ العدید من األ

 ریادة المقترض وجدیتھ في المشروع. 

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

 إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض. 

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

  ھفیلعاملین الموقع والمشروع ونوع احسن اختیار. 

  إلدارة المشروعتلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي. 

 متابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتج. 

  جدیدةالتركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق. 

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

 التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن. 

  



 

 

توى  ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق ض التج ي بع ا یل توى وفیم ى مس ات عل م النجاح ت أعظ ّ طر ي س ة، الت ة والمبدع ارب الخالق ض التج ي بع ا یل وفیم

  ::المشاریع الصغیرةالمشاریع الصغیرة

  

 مطعم بوابة الطفیلھ:  اسم المشروع  

  سلمان الضروس:  مالك المشروع

  العیص/الطفیلھ :  موقع المشروع

  االف دینار ١٠٠٠٠:  مبلغ القرض

  فرص ٨: فرص عمل

تقدیم خدمات :  فكرة المشروع

 الوجبات السریعھ الى طالب الجامعھ

 الشعبیھ  للمأكوالتاضافھ 

  المعیشي تحسین المستوى :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  خریج جامعي یبحث عن وظیفھ :وضع صاحب المشروع قبل التأسیس 

  التوسع في تقدیم الخدمة وفتح فروع للمطعم :التطلعات المستقبلیھ 

التشغیل الذاتي من خالل المشاریع افضل من انتظار الوظیفھ  :نصیحة من صاحب المشروع 

  ..  العامھ

  

  

 



 

 

   مخیطة ام بدر  :اسم المشروع 

  حمیده علیان :المشروع مالك 

               ماركا/عمان   :موقع المشروع 

  االف دینار ٣٠٠٠  :مبلغ القرض

 فرص ٦ :فرص عمل

  تصنیع المالبس القطنیھ للسیداتتقدیم خدمات  :فكرة المشروع 

  مساعدة الزوج بتحمل تكالیف المعیشھ :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  للخیاطھ في مشغل  ھعامل :التأسیس وضع صاحب المشروع قبل 

  جدیده خطوط انتاجاضافة  و المحافظات المجاورهفي فتح اسواق  :التطلعات المستقبلیھ 

تشاركیھ بین الزوج والزوجھ في تحسین لالعمل عباده وا :نصیحة من صاحب المشروع 

  .مستوى الدخل 



 

 

احمد ابو بشیر للستائر  :اسم المشروع 

  واالقمشھ

 احمد كریشان :المشروع مالك 

 شارع حسن البنا/معان  :موقع المشروع   

  االف دینار ١٠٠٠٠  :مبلغ القرض

  فرص عمل ٥:فرص عمل

  انتاج وبیع الستائر واالقمشھتقدیم خدمات  :فكرة المشروع 

  االستمرار على نھج العائلھ المتخصصین بھذا المجال :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  عاطل عن العمل :المشروع قبل التأسیس وضع صاحب 

  للخیاطة عمل مشغل متكامل  :التطلعات المستقبلیھ 

  .عدم االلتفات لثقافة العیب   :نصیحة من صاحب المشروع 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 

 

اكادیمیة االوج للتأھیل   :اسم المشروع 
  والتدریب                                                                         

  روال البطاینة :مالك المشروع 

  وسط البلد/اربد   :موقع المشروع 

  االف دینار ٥٠٠٠  :مبلغ القرض

  فرصة عمل ١٨ :فرص عمل

 م النطق في اقلیم الشمال یتعلو توحداللعالج  اكادیمیھ متكاملھ :فكرة المشروع 

نقص الخدمات السمعیة والخدمات المتعلقة بالنطق في  :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  محافظة اربد

  موظفھ  :وضع صاحب المشروع قبل التأسیس 

فتح فروع لألكادیمیھ في العدید من محافظات المملكھ لتوسیع نطاق  :التطلعات المستقبلیھ 

  الخدمھ

یجب عدم انتظار الوظیفھ والمثابره لتحقیق الذات من خالل  :نصیحة من صاحب المشروع 

  . مشاریع خاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  012٢لعام  المیزانیة العامة وتقریر مدققي الحسابات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٠٥١٨٠٥٣٠  
  

  تقریر المدقق المستقل
  

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

ان  َ  المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
  
  

) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(لقد دققنا القوائم المالیة المجمعة المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل 
وقائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة وقائمة  ٢٠١٢ون األول كان ٣١والمكونة من قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

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

 
  مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة المجمعة

  
 ً ، وعن الرقابة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة المجمعة وفقا

  .سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ، الداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة مجمعة خالیة من األخطاء الجوھریة
  

  مسؤولیة المدقق
  

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

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

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

دى فعالیة المالیة المجمعة للمنشأة وذلك لتصمیم إجراءات التدقیق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولیس لغرض إبداء رأي في م
ً لمدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات  الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل التدقیق تقییما

ً لعرض القوائم المالیة المجمعة ً عاما   . المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما
ً نعتمد علیھ عند إبداء رأینافي اعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كاف   .یة ومالئمة لتكون أساسا

  
  الــرأي

  
مؤسسة (برأینا إن القوائم المالیة المجمعة تظھر بعدالة من كافة النواحي المادیة المركز المالي المجمع لصندوق التنمیة والتشغیل 

المالي وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة  وأداءه ٢٠١٢كانون األول  ٣١كما في ) ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري
 ً   .للمعاییرالمنتھیة بذلك التاریخ وفقا

  
  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة

  
 
  

  عبدالقادرعلي عزیز 
 )٨٦٧إجــازة رقـــم (

ان في  َ   ٢٠١٣ آب ٧عم



 

٥٧ 
 

  ٢٠١٢كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
  

٢٠١٢٢٠١١ایضاحات

دینار أردنيدینار أردنيالموجودات المتداولة

٣٣٫٨٠٩٫٨١٨١٫٨٢٩٫٣٧٥نقد ونقد معادل

٤٤٫٥١٢٫٩٦١٤٫٠٥٧٫٣٥٢فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة 

١٫٩٠٥٫٥١١١٫٨٢١٫٢٥٠فوائد فترة سماح القروض مستحقة

٥٤٫٩٦٨٫١٤١٤٫٨١٣٫٤٤٢عوائد مرابحة مؤجلة -  الجزء المتداول

٦١٤٫٧٩٨٫٧٤٠١٣٫٠٠٢٫٦٦٤قروض ممنوحة -  الجزء المتداول

٧١٩٨٫٧٧٧١١٥٫٥٩٩أرصدة مدینة أخرى 

ة ٣٠٫١٩٣٫٩٤٨٢٥٫٦٣٩٫٦٨٢مجموع الموجودات المتداول

الموجودات غیر المتداولة

٥١١٫٨٤٩٫٦٥٣١٢٫٣٩٩٫٣٨٣عوائد مرابحة مؤجلة

٦٣٩٫١٢٧٫٤١٢٣٦٫٨٩٨٫٥٨٤قروض ممنوحة 

٨٢٤٠٫٨٧١٣٦٧٫٨٩٣ممتلكات ومعدات

٥١٫٢١٧٫٩٣٦٤٩٫٦٦٥٫٨٦٠مجموع الموجودات غیر المتداولة

  ٨١٫٤١١٫٨٨٤٧٥٫٣٠٥٫٥٤٢مجموع الموجودات
  

 ٢٠١٢كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
  

٢٠١٢٢٠١١ایضاحاتالمطلوبات وحقوق الملكیة

دینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداولة

٩٣٣٦٫٦٦٢٣١٠٫٥٧٧ذمم وأرصدة دائنة أخرى

٥٤٫٩٦٨٫١٤١٤٫٨١٣٫٤٤٢أرباح تمویل مؤجلة الدفع -  الجزء المتداول

١٠٧٨٢٫٢٢٦٧١٨٫٧٣٩قروض دائنة -  الجزء المتداول

٢٨٢٫٤٧٩                         -١١ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

١٢٦١٫٠٧٥٦٢٫٠٣٨دخل منحة مؤجلة

ة ٦٫١٤٨٫١٠٤٦٫١٨٧٫٢٧٥مجموع المطلوبات المتداول

المطلوبات غیر المتداولة

             ١٣٣٧٨٫٠٥٥٣٨٥٫٣٦٣جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٥١١٫٨٤٩٫٦٥٣١٢٫٣٩٩٫٣٨٣أرباح تمویل مؤجلة الدفع -  الجزء غیر المتداول

١٠١٢٫٥٨٨٫٤٩٢٧٫٩٦١٫٠٣٣قروض دائنة -  الجزء غیر المتداول

٢٤٫٨١٦٫٢٠٠٢٠٫٧٤٥٫٧٧٩مجموع المطلوبات غیر المتداولة

٣٠٫٩٦٤٫٣٠٤٢٦٫٩٣٣٫٠٥٤مجموع المطلوبات 

حقوق الملكیة

١٤٣٦٫١٤٠٫٥٢٧٣٥٫١٤٠٫٥٢٧مساھمات ومنح

١٤٫٣٠٧٫٠٥٣١٣٫٢٣١٫٩٦١فائض محتفظ بھ

٥٠٫٤٤٧٫٥٨٠٤٨٫٣٧٢٫٤٨٨مجموع حقوق الملكیة

  ٨١٫٤١١٫٨٨٤٧٥٫٣٠٥٫٥٤٢مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
  
 



 

٥٨ 
 

 ٢٠١٢كانون األول  ٣١قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في 
  

٢٠١٢٢٠١١ایضاحات

دینار أردنيدینار أردنياالیرادات

٤٫٥١٨٫٩٢٦٤٫٠٤٦٫٦٨٨فوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

٥١٢٫٥٢٤٥٩١٫٧٥٢إیراد فترة السماح

٢٨٫٠٢٦١٤٫٦٧٢فوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة للمؤسسات الوسیطة

٣٠٫٧٧٧٥٧٫٦٩٧أرباح وفوائد قروض إسكان الموظفین

٧٦٫٤٣٦٢٤٫٣٧٥إیراد فوائد البنوك

٩٩٫٨٧٣١٢٣٫٥٠٢إیرادات أخرى 

٥٫٢٦٦٫٥٦٢٤٫٨٥٨٫٦٨٦مجموع االیرادات

المصروفات

١٥١٫٩١٥٫٥٥٩٢٫٢٥٥٫٦٧٨مصاریف إداریة 

٢٫١٦٤٫٥١٤٢٫٢٩٢٫٠٨٧فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

١١١٫٣٩٧١١٨٫٤٩١تكالیف التمویل

٤٫١٩١٫٤٧٠٤٫٦٦٦٫٢٥٦مجموع المصروفات

١٫٠٧٥٫٠٩٢١٩٢٫٤٣٠الفائض
  

 
 ٢٠١٢كانون األول  ٣١المجمعة للسنة المنتھیة كما في  الملكیةقائمة التغیر في حقوق 

  

ح  اإلجماليفائض محتفظ بھمساھمات ومن

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

٣١٫١٤٠٫٥٢٧١٣٫٠٣٩٫٥٣١٤٤٫١٨٠٫٠٥٨رصید ١ كانون الثاني ٢٠١١

٤٫٠٠٠٫٠٠٠                         -٤٫٠٠٠٫٠٠٠مساھمات ومنح

١٩٢٫٤٣٠١٩٢٫٤٣٠                        -الفائض

٣٥٫١٤٠٫٥٢٧١٣٫٢٣١٫٩٦١٤٨٫٣٧٢٫٤٨٨رصید ٣١ كانون األول ٢٠١١

١٫٠٠٠٫٠٠٠                         -١٫٠٠٠٫٠٠٠مساھمات ومنح

١٫٠٧٥٫٠٩٢١٫٠٧٥٫٠٩٢                        -الفائض 

٣٦٫١٤٠٫٥٢٧١٤٫٣٠٧٫٠٥٣٥٠٫٤٤٧٫٥٨٠رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٢
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٩ 
 

  ٢٠١٢كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢٢٠١١

دینار أردنيدینار أردنيالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

١٫٠٧٥٫٠٩٢١٩٢٫٤٣٠الفائض

تعدیالت لـ : 

٩٣٫١٩١٦٩٫٤٩٢استھالكات

٢٫١٦٤٫٥١٥٢٫٢٩٢٫٠٨٧فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة : 

(٢٫٨٦٤٫٨٤٥)(٢٫٦٢٠٫١٢٤)فوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة

(٢٥٣٫٠٧٣)(٨٤٫٢٦١)فوائد فترة سماح القروض المستحقة

(٣٠٧٫٠٥٥)(١٥٤٫٦٩٩)عوائد مرابحة مؤجلة

(٥٫٤٦٠٫٠٣٣)(٤٫٠٢٤٫٩٠٤)قروض ممنوحة

(٢٫٣٥٢)(٨٣٫١٧٨)أرصدة مدینة أخرى

٢٦٫٠٨٥٣٩٫٠٠٧ذمم وأرصدة دائنة أخرى

١٥٤٫٦٩٩٣٠٧٫٠٥٥أرباح تمویل مؤجلة الدفع

(١٤٫٠٢٢)(٢٨٢٫٤٧٩)ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

(٦٫٠٠١٫٣٠٩)(٣٫٧٣٦٫٠٦٣)صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

(٧٧٫٣٥٣)(١٩٫٩٩٧)شراء ممتلكات ومعدات

                         -٥٣٫٨٢٨المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

(٧٧٫٣٥٣)٣٣٫٨٣١صافي النقد من األنشطة اإلستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

٣٦٫٤٥٢(٧٫٣٠٨)جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٤٫٦٩٠٫٩٤٦٢٫٢٠٧٫٣٣٠قروض دائنة

                         -(٩٦٣)دخل منحة مؤجلة

          ١٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠مساھمات ومنح

٥٫٦٨٢٫٦٧٥٦٫٢٤٣٫٧٨٢صافي النقد من األنشطة التمویلیة

١٫٩٨٠٫٤٤٣١٦٥٫١٢٠صافي التغیر في النقد والنقد المعادل

١٫٨٢٩٫٣٧٥١٫٦٦٤٫٢٥٥النقد والنقد المعادل في بدایة السنة

٣٫٨٠٩٫٨١٨١٫٨٢٩٫٣٧٥النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
 

 
  

  



 

٦٠ 
 

 عناوین داخلیة لمدیریات الصندوق

 االلكتروني البرید االسم الوظیفي المسمى

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

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

 kh.jaradat@def.gov.jo جرادات خالد المحافظات

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

 j.murad@def.gov.jo  مراد اجنار لتمیزالتخطیط وا مدیر مدیریة

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

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

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

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

 m.jaradat@def.gov.jo معن جرادات  فرع اربد مدیر مدیریة
   @def.gov.jo  ahmad.hammori احمد الحموري  مدیر مدیریة الشؤون القانونیة

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

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

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

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

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

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

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

  

 ٨٠٠٢٢٢٧٤0: الھاتف المجاني

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

  



 

٦١ 
 

  عناوین اإلدارة العامة وفروع ونوافذ الصندوق
      

مركز الصندوق  - اإلدارة العامة  
 الرئیسي

  خلف عمارة الصایغ - اللویبدة -عمان
   :4618845 فاكس - 4618851: ھاتف

  خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان  مكتب خدمة العمالء
   4618845 :فاكس080022274 - : ھاتف

 خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان  العاصمھفرع مدیریة 
   :4618845سفاك - 4610372: ھاتف

  جنوب مجمع سفریات عمان الجدید -مسایا لألفراح  مقابل صالة -إربد  اربدفرع مدیریة 
  :027102086 فاكس -  027102065 :ھاتف 

  بجانب دوار المرج –المرج  - الكرك الكرك فرع  مدیریة
 2341069/٠٣ :ھاتف ٠٧٩٦٠٧٩٢٥٣: خلوي 

  متحف ابو جابر مقابل الساحھمبنى  البلقاء محافظة -النافذة اإلقراضیة 
   0799050061 :خلوي

  مركز اعداد السواقین/ مركز التدریب المھني مبنى  الزرقاءفرع مدیریة 
  0799050063 :خلوي

  مؤسسة التدریب المھنيمبنى  المفرقفرع مدیریة 
  0799050068 :خلوي

  مبنى مؤسسة التدریب المھني جرش محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050069 :خلوي

  مبنى االتحاد العام للجمعیات الخیریھ عجلون محافظة -النافذة اإلقراضیة 
 ٠٧٩٩٠٥٠٠٧١: خلوي 

  طریق الفیصلیة/  المھنيمبنى مؤسسة التدریب  مادبا محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050072 :خلوي

  مبنى مؤسسة التدریب المھني مدیریة فرع معان
  0799050073: خلوي

  مبنى بلدیة الطفیلة الطفیلة  محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  0799050074 :خلوي

 عمل العقبةمبنى مدیریة  العقبة محافظة -النافذة اإلقراضیة 
  ٠٧٩٩٠٥٠٠٦٧ :خلوي

محافظة -جمعیة الملكة رانیا العبدهللانافذة 
  العاصمة

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

  

  یاجوز/ مبنى مؤسسة التدریب المھني -الرصیفھ  محافظة الزرقاء - نافذة الرصیفھ 
  ٠٧٩٩٨٩٨٦٩٩: خلوي

  


