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 من أقوال جاللة الملك المفدى 

 
اء  االت، االرتق ف المج ي مختل واطنین ف ة للم دمات المقدم ة الخ بنوعی

ا  غیل، وبم دریب والتش یم والت حة والتعل ات الص ى قطاع ز عل والتركی

ات  ى درج ق أعل مان تحقی ل، وض وق العم ات س ع متطلب ب م یتناس

 .المساواة والعدالة في الحصول على ھذه الخدمات

 

 

  

  
   جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم
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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
تدامة  ة المس ز التنمی ر وتعزی ة والفق اھرتي البطال ظ
دیم  ي تق تمرار ف وطني واالس توى ال ى المس عل

 .الخدمات بتمیز لھذه الفئات والتفوق على تطلعاتھا
 

   :::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
المیسرة والدعم الفني واإلداري، لتمكینھم من 

طة غیرة ومتوس اریع ص ة مش م  إقام وفر لھ ت
  .ستدامةولغیرھم فرص عمل م

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

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

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

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

  
ي   ٢٠١٣خالل عام  انجازهیسرني أن أتقدم بھذا التقریر ألضع بین أیدیكم ما تم  الت

  . ١٩٩٢قام بھا صندوق التنمیھ والتشغیل تضاف إلى انجازاتھ المتراكمھ منذ عام 

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

ام  ندوق ع ت  ٢٠١٣الص ا )  18,529,907(بلغ تفاد منھ ار اس )  15,272(دین

ذ  )14,321(وفرت ، روعمش روع ونواف ھ وموسمیھ من خالل ف ل دائم فرصة عم

یالت  الي تحص غ اجم ین بل ي ح ھ ف ات المملك ة محافظ ي كاف ره ف ندوق المنتش الص

ار بنسبة تحصیالت ) 19,759,350(نحو  ٢٠١٣الصندوق خالل عام  ون دین ملی

  %).98.9(بلغت 

ام  ندوق ع ام الص ا ق ي قط ٢٠١٣كم املین ق ع الع ة م راكة الحقیقی ل الش اع بتفعی

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

بھذا القطاع ودعمھ ، حیث تم إقرار اإلستراتیجیة الوطنیة لقطاع التمویل المیكروي 

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

) تنمیھ(كزي األردني والشبكة األردنیة للتمویل األصغر البنك المر،التنمیة والتشغیل 

ث سیشھد الصندوق  ذي إلصالح القطاع حی امج تنفی بھدف المساھمة في إعداد برن

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

ة لمؤسسات التمو تراتیجیة الموضوعة وسیصبح الصندوق مظل ن خالل اإلس ل م ی

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

دني  ع الم ات المجتم دولي ومؤسس اون ال دد . والتع وزراء بص س ال ث ان مجل حی
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ر احد أدوات إصالح  إصدار نظام لترخیص شركات التمویل المیكروي والذي یعتب

  .القطاع 

د  ق أھ ي تحقی دریب ف د شھد عام ونظرا لدور التمویل والت  ٢٠١٣اف الصندوق فق

ع  اون م ة تع ع اتفاقی ندوق بتوقی ام الص ث ق ة حی ات الدولی ن االتفاقی د م ع العدی توقی

ات المستھدفة  ادیین من الفئ دریب الری ت  لت ة الكوی ي دول المعھد العربي للتخطیط ف

ام  ذلك ق وكذلك العاملین لرفع قدراتھم في مجال المشاریع الصغیرة والمتوسطة وك

وق بتوقیع اتفاقیة تعاون مع نقابة المھندسین األردنیین لدعم الشباب المھندسین الصند

ل الحر   ة العم ع . وتدریبھم على تقاق اون م ة تع ع اتفاقی ام الصندوق بتوقی ذلك ق وك

ع  ي المجتم نھم ف رج ع اج المف دف إدم ة للسجناء وأسرھم بھ ة الالحق ة الرعای جمعی

  . مكان من عودتھم إلى الجریمة وحثھم على العمل الحر  والحد قدر اإل

ام  ي ع ندوق ف ام الص ا ق ف  ٢٠١٣كم ل لمختل اییر التموی املھ لمع ھ ش ل مراجع بعم

املین  ا الحتیاجات المتع ة وفق دیالت الالزم البرامج التمویلیھ وقام بإجراء بعض التع

ى  ا عل ت ایجاب الحیات انعكس ویض الص راءات وتف یط اإلج انھا تبس ن ش ان م ك

  .   انجازات الصندوق

ھ ، وفي الختام  ى استمرار تقدم أرجو 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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  أعضاء مجلس اإلدارة 

 : 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
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  الحاكمیة الرشیدة
من أھم  “ CORPORATE GOVERNANCE“ ة أو ما یقابلھا باللغة اإلنجلیزیة یكماالحتعتبر 

والتي یتم تداولھا على نطاق واسع  بما یتجاوز االسواق   المصطلحات والمفاھیم الرائجة 

  .ة ردیفا لمفھوم المأسسة ونظاما لالدارة الرشیدة یكماحیث اصبح مفھوم الح. المالیة

ً لمساعدة الموظفین في مختلف المؤسسات للتعرف على الممارسات یكمایعتبر نظام الح ة دلیال

األخالقیة والنـزیھة، وتعزیز ثقافة األمانة، واالبتعاد عن السلوكیات غیر القویمة، وضرورة 

  . محاسبة االنحراف عن مبادئ سلوكیات وأخالق العمل 

وخاصة الحضارة العربیة ة كمنظومة أخالقیة قد عرفتھا الحضارات القدیمة، یكماان الح

اإلسالمیة، حیث كانت لھا تطبیقات عدیدة من خالل ارساء أسس الشفافیة في التعامل بمنتھى 

وقد روى الترمذي عن الرسول . الصدق واألمانة والدقة في القضاء والتجارة والحكم  واالدارة
ٍ في الجنة: صلى هللا علیھ وسلم رجل قضى بغیر الحق . القضاة ثالثة، قاضیان في النار وقاض

ٍ قضى الحق  فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض ال یعلم فأھلك حقوق الناس فھو في النار، وقاض
ة ّ ، اما القاضي الثاني فھو فاسد ) Bad Governor(اي ان القاضي االول غیر راشد . فذلك في الجن

)Corrupted(اما الثالث فھو الراشد الذي عرف الحق وحكم بھ ،.  

، اي خالل االزمة المالیة واالقتصادیة ٢٠٠٨ة في اواخر العام یكمااالھتمام بالح وقد تزاید

والتي ادت الى انھیار االسواق المالیة والشركات الكبرى في جمیع أنحاء العالم حتى في الدول 

وكان اھم اسبابھا، لیس غیاب أنظمة حوكمة جیدة، إنما غیاب الممارسة السلیمة . المتقدمة

تلك األنظمة، وانتقاص الشفافیة والوضوح في التعامل والمساواة بالفرص، وغلبة واالمتثال ل

  .المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وغیاب المعاییر األخالقیة في سلوك اإلدارة

یتمتع نظام الحوكمة بالعدید من المزایا والفوائد من أھمھا، االبتكار، تخفیض المخاطر ، وتعزیز 

، ورفع داقیة، وإیجاد بیئة عمل سلیمة، وضمان المشاركة والمساءلة والمحاسبةالثقة والمص

كفاءة االداء، تحسین االداء المالي، تحسین العائد على االستثمار، تحسین التنافسیة، زیادة فرص 

  .النمو والتوسع، تحسین سمعة المؤسسة
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  :یتضمن أي نظام حوكمة التوجھات التالیة

حیث یحظر على أعضاء مجلس اإلدارة، والمدیرین التنفیذیین : تجنب تضارب المصالح)  أ

والموظفین في أیة مؤسسة أن یستغل أي منھم منصبھ أو وظیفتھ لتحقیق مصلحة لھ او لعائلتھ أو 

  . أحد أقاربھ على حساب مصالح المؤسسة وأصحاب المصالح األخرى 

استخدام واستغالل مرافق  یجب أن یتجنب مدیرو المؤسسة والموظفون: عدم االستغالل)  ب

المؤسسة وممتلكاتھا أو المعلومات الخاصة بھا لمنفعة شخصیة أو التنافس مع المؤسسة، 

ً بموجب  ً مفروضا والحفاظ على سریة المعلومات، وعدم اإلفصاح عنھا ما لم یكن إفصاحا

  . القانون

عامل مع جمیع عمالء التزام المدیرین والموظفین في المؤسسة بالت: اإلنصاف في التعامل)  ج

ً وتجنب استغالل حاجة شخص ما  ً منصفا ظروفھ  وأالمؤسسة وموردیھا وموظفیھا تعامال

  . الخاصة

یجب على جمیع المدیرین والموظفین استخدام : حمایة أصول المؤسسة وحسن استخدامھا)  د

  .والھدرأصول المؤسسة لتحقیق مصالح المؤسسة المشروعة، وحمایة تلك األصول من اإلھمال 

إلزامیة االمتثال للقوانین والنظم واللوائح كل في مجال عملھ، : االمتثال للقوانین والنظم)  ه

وااللتزام باألعراف المستقرة، ووضع الضوابط الرادعة لكل خروج عن تلك القوانین والنظم 

  . والتعامل معھا بحزم

والقوانین ثم الرجوع الى أي  ظمةباالنإن مراحل اتخاذ القرار الرشید تبدأ بااللتزام الصارم 

ان . رشد ذلك القرارللتأكد من الشفافیة التامة في عرض ھذه القرارات ومعلومات داعمة للقرار 

ً في  یصبحالمعلومات واالتصاالت وخاصة االنترنت یمكن ان  انظمةاستخدام  آلیة ھامة جدا

. ي االلتزام بالحوكمة الرشیدةتوزیع المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار في كل المستویات وف

ویمكن ان تقوم مؤسسات القطاع الخاص والعام وحتى االفراد باالستعانة باالنترنت لعرض اي 

  .نعیش فیھفي اطار مجتمع المعرفة الذي معلومة ھامة وداعمة ألي قرار 
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الحاكمیة  دلیل"اما فیما یخص التزام الصندوق بالحاكمیة المؤسسیة، فانھ  قد تم اعداد مسودة  

، وسیتم اعتماده من مجلس االدارة ونشره ٢٠١٢في عام ) صندوق التنمیة والتشغیل/المؤسسیة

تتألف " ةلجنة الحاكمیة المؤسسی"وستشكل لجنة تسمى . على الموقع االلكتروني للصندوق الحقا

وسیقوم الصندوق . من كبار موظفي الصندوق لتوجیھ عملیة اعداد وتحدیث وتطبیق الدلیل

من تقریره السنوي باعداد تقریر خاص یبین مدى التزام الصندوق ببنود الدلیل على ان ض

یتضمن التقریر بیان مدى التزام ادارة الصندوق بتطبیق كل بند من بنوده مع ذكر اسباب عدم 

وجدیر بالذكر، ان لدى الصندوق مجموعة منتظمة من العالقات . االلتزام باي بند ال یتم تطبیقھ

االدارة والشركاء الخارجیین، وتتناول ھذه العالقات االطار العام الستراتیجیة  مع مجلس

الصندوق والوسائل الالزمة لتنفیذ اھدافھ، ویضمن االطار العام للحاكمیة المؤسسیة المعاملة 

العادلة القائمة على المساواة بین العمالء، ویؤكد تزویدھم بجمیع المعلومات المھمة حول نشاط 

 .، والتزام االدارة بمسؤولیتھا نحو المؤسسةالصندوق
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   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  دء ف مھاراتھم التي تمكنھم من 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  الباحثیندفة من الفقراء وذوي الدخل المتدني ووالتدریب للفئات المستھ

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

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

ة،لتحسین البیئة االئتمانیة ا ة للعمال ق فرص عمل مستدامة  مكثف وفیر  لمتاحة للمشاریع وخل 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 ا داد المتق ي أع ادة ف ة الستیعاب الزی لمشاریع إعتمد الصندوق عدة برامج تطویری

ى  ھ للمحافظة عل ى ذات اده عل ة والتسویقیة، واعتم اإلقتصادیة أو توسیعھا ورفع كفاءتھا 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  ٢٠١٣ ف ا مق اریع ) ١٩٥(م دد المش ار، وع ون دین ) ٨٥,٣٨٥(ملی

ً وفرت ما مجموعھ   .)١(في الجدول رقم  مبینٌ  ، كما ھوفرصة  عمل )٩٧,٦٤٠(مشروعا
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  )١(جدول رقم 
 )٢٠١٣ - ١٩٩١ (للصندوق المباشر وغیرالمباشر اإلقراض عملیات إجمالي

النسبة % فرص العملالنسبة % عدد المشاریعالنسبة % المبلغ المصروفالسنة
٩١٣،٨٣٤،٧١٢-١٩٩٢2%٨٣٣1%٢،٣٥٦2%

١٩٩٣٢،٨٠٦،٢٢٨1%٤٧٧1%١،٢٠١1%
١٩٩٤٣،٠٨٧،٤١٩2%٨٠٣1%١،٣٦١1%
١٩٩٥٣،٨٤٠،٤٧٦2%٧٨١1%١،٤٨٦2%
١٩٩٦٤،٨٤٩،٣٠٢2%٩٣٧1%١،٥٢٥2%
١٩٩٧٢،٨٣٨،١٢١1%١،٢٣١1%٢،٠٦٥2%
١٩٩٨٢،٥٨٦،٥٢٥1%١،٠٤١1%١،٦١٥2%
١٩٩٩٤،١٧٧،٧٣٧2%١،٢٥٥1%٢،٥٢٨3%
٢٠٠٠٦،١٠٤،٠٩٢3%٢،١١٢2%٣،٠٨٥3%
٢٠٠١٣،٣٢٩،٥٠٨2%١،٠٨٣1%١،٦٢٥2%
٢٠٠٢٥،٨٥٥،٠١٢3%٤،٠٤٤5%٢،٩٠٠3%
٢٠٠٣٧،٣٩٣،١١٨4%٥،٠١٥6%٣،٣٦١3%
٢٠٠٤٩،٨٩٧،٨٤٧5%٤،٤٥٤5%٣،٧٢٩4%
٢٠٠٥٩،٦١٠،٥٦٨5%٤،٤٧٨5%٤،٨٠١5%
٢٠٠٦١٢،٧٠٦،١٩٠7%٣،٩١٦5%٥،٢٠١5%
٢٠٠٧١٣،٠٦٤،٠٦٤7%٢،٥٨١3%٤،٠١٣4%
٢٠٠٨١٢،٨٣٦،٢٢٧7%٣،٣٩٨4%٥،٤١٣6%
٢٠٠٩١٣،٤٨٦،٢٠٣7%٥،٥٩٨7%٧،٣٧٧8%
٢٠١٠١٦،٨٧٥،٨٣٩9%٨،٣٩٦10%٩،٤٠٣10%
٢٠١١١٩٢٤٢٨٤٥10%٩٥٧٥11%١٠٥٧٤11%
٢٠١٢١٨٢٢٥٤٤٠9%٨١٠٥9%٧٧٠٠8%
٢٠١٣١٨٥٢٩٩٠٧9%١٥٢٧٢18%١٤٣٢١15%

١٠٠%١٠٠٩٧،٦٤٠%١٠٠٨٥،٣٨٥%١٩٥،١٧٧،٣٨٠المجموع
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 )٢٠١٣ – ١٩٩١( للصندوق وغیر المباشر اإلقراض المباشر إجمالي عملیات) ١(شكل رقم 
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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

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

  
 .التمویل غیر المباشر .٢

  
 .الخدمات غیر المالیة .٣

  
  .الشراكة والتشبیك .٤
 

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

 المستھدفة

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

 .جراءاتالا
 .التنافسیةبرنامج  .٣
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  لخدمات التي یقدمھا الصندوقا
  

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

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

ل  ا  لك ائم منھ ویر الق دة وتط اریع الجدی ة إدارة المش غیرة وكیفی اریع الص ة المش ة بأھمی التوعی
ة 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

  
  )٢٠١٣(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    المباشر المباشر المباشر التمویل التمویل التمویل : : : 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)  ٧٨٤٢ ( ٢٠١٣ف   مش

  .دینارملیون  ) ١٨.٥(  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



 

١٨ 
 

امج  عددبلغ  ٢٠١٣عام الفي و ذا البرن ر ھ ة عب ة تصل ) ٣١٤١(المشاریع الممول مشروع بقیم

ى ار أي  )٥,٢٩٣,٢٥٠( إل بةدین راض  )%٢٩( بنس الي اإلق ن إجم رم رت ، المباش ا وف كم

 . فرصة عمل ) ٣٦٣٢(

 :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  )٢,٩٠٧,٧٦٧( ٢٠١٣خ وال ب ار مم دین

ى  )٦٣٦( ل إل بة تص روع بنس الي ) %١٦(مش ن إجم راضم ر اإلق رت   المباش ا ووف كم

  .فرصة عمل) ١٣٢١(

  :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  ٢٠١٣خ اریع الممول دد المش غ ع ل ) ٦٢(بل ل تص ة تموی روع بقیم ىمش  إل

ار أي بنسبة ) ١,٦١٣,٥٠٠( الي %) ٩(دین ن أجم راضم رت المباشر اإلق ا ووف ) ٣٤٨( كم

  .فرصة عمل 
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  :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  ، ٢٠١٣ خالل عام، مشروع) ١٠٧٢(عدد المشاریع الممولة  بلغ .بشروط میسرة بقیم

كما  المباشر اإلقراضمن إجمالي %) ١٣(دینار بنسبة ) ٢,٤١٧,٠٠٠(تمویل تصل إلى 

 . فرصة عمل ) ١٠٧٢( 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  ة تموی ً لشروط وآلی ا ل الصندوق وفق دة مالیین دینار یتم إدارتھا من قب المشاریع 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 ) ٥(بل ام مش الل ع ى ،  ٢٠١٣خ ل إل ل یص م تموی بحج

رت  المباشر اإلقراضمن إجمالي ) % ٠.٢(بنسبة  دینار )٤٦,٦٢٧( 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
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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  ٢٠١٣القروض لعام عدد  أنومن الجدیر بالذكر  ى ) ١٢٨(بل ل یصل إل قرض بحجم تموی

  .من إجمالي اإلقراض المباشر% ) ٣(بنسبة  دینار )٥٩٠,٠٦٤(

  :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) ٨٩٠(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٣نھایة عام  حتى عدد المشاریع بلغوقد  بقیمة تموی

كما ووفرت   المباشر اإلقراضمن إجمالي  )%١١ ( دینار أي بنسبة) ٢,٠٩٢,٢٣٠(إلى تصل 

  .فرصة عمل ) ٨٩٠(

 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 النشیطی راء األردنی اطلین عن العمل من الفق ة من الع املین  ن اقتصادیا ولشرائح مختلف الع
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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 وب الفق، ومؤسسات التموی اطق جی ة لسكان من ر و االسر و تعطى األولوی

  . 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 

امج  ٢٠١٣مشاریع حتى نھایة عام وقد بلغ عدد ال ذا البرن ة مشروع) ٤٤٢(حسب ھ ل  بقیم تموی

  .فرصة عمل ) ٤٤٨(كما ووفرت دینار ) ٢٥٧,٢٠٠(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، و صغار الحرفیین و التجار  ن المھرةلیوللعام، 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 

مشروع بقیمة تمویل ) ١٤٥٨(حسب ھذا البرنامج  ٢٠١٣وقد بلغ عدد المشاریع حتى نھایة عام 

ت بة ) ٣,٢٩٩,٨٦٧( بلغ ار أي بنس ر%) ١٨(دین راض المباش الي اإلق ن إجم رت   م ا وف كم

  .فرصة عمل ) ٢٤٧٤(
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 ً    غیر المباشرغیر المباشرغیر المباشر   التمویلالتمویلالتمویل: : : ثانیاً ثانیاً ثانیا

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

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

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

ندوقال داف الص ق أھ اندة لتحقی أذرع مس یطة ك ث ، وس ر حی راض غی الي اإلق غ إجم ر البل مباش

 MFI's تم اقراضھا لمؤسسات التمویل المیكرویھ ، ٢٠١٣دینار لعام ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(

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

ون  ف ملی ابین نص راوح م ارتت ون دین ى ملی ار ال ل دین 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 

 ،دینار ملیون ٢ بمبلغ لتمویل المشاریع الصغیره البنك الوطنيتمویل  ٢٠١٣خالل عام  تم حیث

غیرة اریع الص ل المش ة وتموی ة لتنمی ركة األھلی غ  الش ون ١.٥بمبل ار ملی راض دین ندوق اق ، ص

  .دینار ملیون) ١(المرأة 

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

  ) ٣(رقم  جدول
  ٢٠١٣توزیع القروض الممولة حسب القطاع لعام 

 %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع قطاع المشروع
فرص 
 العمل

 ٤٤٦ %٦ ١٢٠٢١٤٥ %٢ ١٣١ صناعي 
 ٢٤١ %٣ ٥٢١٩٥٠ %١ ١٠٦ حرفي

 ٧٠٣ %١٠ ١٧٨٨٤٢٠ %٤ ٢٩٥ خدمات
 ٢٦٤ %٣ ٦٢٨٢٠٠ %١.١ ٨٨ سیاحي

 ١٩٦٦ %٢١ ٣٨٨٥٩٠٠ %٢٥ ١٩٦٢ تمكین المراة 
 ٠ %٣ ٦١٠٨٧٧ %٢ ١٣١ قروض الطالب

 ٦٧٨٠ %٥٣ ٩٨٩٢٤١٥ %٦٥ ٥١٢٩ تجاري
 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع
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  )٢( رقم شكل
  ٢٠١٣لعام  حسب القطاع الممولة القروضتوزیع 

  
  
  

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

ھ قطاع  ،% ٥٣بنسبة  ر یلی ین الم اض واضحویالحظ  %٢١بنسبة ه أتمك ل ب انخف نسب تموی

   .مقارنة مع العام السابق القطاع الحرفي وقروض الطالب، القطاع السیاحي

  )٤(رقم  جدول
  ٢٠١٣توزیع القروض المقدمة حسب المحافظات لعام 

 المصروف %النسبة  عدد المشاریع المحافظة
نسبة 

 فرص العمل المصروف
 ٢٠٦٨ %٢١ ٣٩٧٤٧٥٥ %١٦ ١٢٩٠ العاصمة

 ١٦٦٨ %١٦ ٣٠١٨١٩٦ %١٤ ١١٣٢ اربد
 ٨٧٩ %٨ ١٥٣٤٥٧٦ %١٠ ٧٦٩ الزرقاء
 ٦٩٩ %٨ ١٤٠٨٣١٢ %٨ ٦٠٢ البلقاء
 ٧٢٥ %٦ ١١٦٩٣٥٠ %٨ ٦٠٤ معان
 ٩٠٨ %٨ ١٥٢٧٥٢٢ %١٠ ٧٥٣ الكرك
 ٧٩٩ %٧ ١٢٣٢٨٠٢ %٨ ٦٣٠ الطفیلة
 ٦١٨ %٧ ١٢٤٨٨٦٩ %٦ ٤٣٥ المفرق
 ٤٦٨ %٥ ١٠٠٩٠٥٧ %٥ ٤١٩ مادبا

 ٦٠٠ %٦ ١٠٢٦٠١٥ %٥ ٤٠١ عجلون
 ٤١٧ %٣ ٦٣٠٩٢٢ %٤ ٢٩٦ جرش
 ٥٥١ %٤ ٧٤٩٥٣١ %٧ ٥١١ العقبة

 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع
  
  
  
  
  
  

صناعي حرفي خدمات سیاحي المراةتمكین الطالبقروض تجاري
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  )٣(شكل رقم 
  ٢٠١٣حسب 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

  ..وانحصرت اقل نسب التمویل في محافظتي العقبة وجرش على التواليوانحصرت اقل نسب التمویل في محافظتي العقبة وجرش على التوالي، ، على التواليعلى التوالي

  )٥( رقم جدول
 ٢٠١٣حسب المؤھل العلمي لعام  ھالقروض المقدمتوزیع 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع المؤھل العلمي
 ٦٧٨ %٦ ١٠٣٢٩٤٤ %٧ ٥٥٣ دون اإلعدادي

 ١٥١٥ %١٣ ٢٣٥٥٠٥٩ %١٦ ١٢٤٦ إعدادي
 ٦١٠٧ %٥٦ ١٠٣٦١٣٠٨ %٥٩ ٤٦٥٨ ثانوي

 ٢٠٤ %٢.٥ ٤٦٢٥٠٠ %٠.٧ ٥٣ مؤسسة التدریب المھني
 ٦٢٨ %٦ ١١٠٦٧٣٥ %٦ ٤٦٤ كلیة متوسطة

 ١٢٥٤ %١٧ ٣١٤٠٨٦١ %١١ ٨٦١ جامعي
 ١٤ %٠.٤ ٧٠٥٠٠ %٠.٠٩ ٧ دكتور جامعي
 ١٠٤٠٠ %١٠٠.٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع الكلي
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  )٤(رقم شكل 
  ٢٠١٣لعام  العلميتوزیع عدد المشاریع الممولة حسب المؤھل 

   
   

ى ان  ائج ال یر النت ى ان تش ائج ال یر النت ب تش ى نس ب أعل ى نس ة الالأعل ة الثانوی ت لحمل ل كان ة تموی ة الثانوی ت لحمل ل كان اتموی ة فم االعام ة فم تمرار دون، دون،   العام ع اس تمرار م ع اس م

   ..والمھنیةوالمھنیة  العلیاالعلیا  زیادة نسبة التمویل لدى حملة الشھادات العلمیةزیادة نسبة التمویل لدى حملة الشھادات العلمیةللالصندوق الصندوق   الجھود منالجھود من

  )٦( رقم دولج
 ٢٠١٣حسب الجنس لعام  القروض المقدمةتوزیع 

 فرص العمل النسبة المصروف النسبة العدد الجنس
 ٤٢٤٦ %٤٩ ٩١٢٦٩٠٢ %٣١ ٢٤١٥ ذكر
 ٦١٥٤ %٥١ ٩٤٠٣٠٠٥ %٦٩ ٥٤٢٧ أنثى

 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع
  )٥( رقم شكل

٢٠١٢لعام  المصروف حسب الجنسالمبلغ توزیع 

  

اإلعداديدون إعدادي ثانوي
المھنيالتدریبمؤسسة متوسطةكلیة جامعي

جامعيدكتور

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

ة ٢٠١٢٠١٣٣لعام 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

  ..٢٠١٣٢٠١٣وو  ٢٠١٢٢٠١٢في العامین في العامین   ثبات نسبة التمویل الموجھة للنساءثبات نسبة التمویل الموجھة للنساء  یالحظیالحظوو  %.%.٢٢.٢٢٢.٢تبلغ تبلغ 

  ) ٧(  رقم جدول
 ٢٠١٣حسب دخل األسرة لعام  المقدمةالقروض توزیع 

 %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع فئات الدخل
فرص 
 العمل

 ٣٣٨ %٤ ٧٣٧٣٤٥ %٢ ١٦٩ ١٠٠اقل من 
١٩١١ %١٧ ٣٢١٣٥١٧ %١٩ ١٤٩٩  ٢٠٠ -  ١٠٠ 
٣٧٠٨ %٣١ ٥٧٣٦١٣٩ %٣٨ ٢٩٥٠ ٣٠٠ -  ٢٠٠ 
٢٢٥٣ %٢٠ ٣٧٧٣٤٨٤ %٢٥ ١٩٧٤  ٤٠٠ -  ٣٠٠ 
١١٠٠ %١٢ ٢٢٢٣٠٥٩ %٩ ٧٢٦  ٥٠٠ -  ٤٠٠ 

 ١٠٩٠ %١٥ ٢٨٤٦٣٦٣ %٧ ٥٢٤  ٥٠٠اكثر من 
 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع الكلي

  ) ٦( شكل رقم 
  ٢٠١٣حسب دخل األسرة لعام الممولة المشاریع توزیع 

  

  
  
  

حاز على النصیب ) ٣٠٠-٢٠٠(الرسم البیاني أن دخل األسرة الذي یتراوح ما بین في  یالحظ
  .على التوالي% ٣١و % ٣٨ بنسبةاألكبر من عدد المشاریع وقیمة التمویل 

  

مناقل 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - مناكثر 500 500 
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  )٨( رقم جدول
 ٢٠١٣حسب الفئة العمریة لعام  توزیع القروض المقدمة

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع الفئة العمریة 
 ٣٧٠ %٤ ٦٨٦٣٥١ %٣ ٢٣٠ سنة  ٢٠اقل من 
٣٢٤٨ %٣٢ ٥٩٥٦٢٩٥ %٣٤ ٢٧٠٣  ٣٠ - ٢٠ 
٢٩٤١ %٢٨ ٥٢٣٢٤٢١ %٢٩ ٢٢٧٩ ٤٠ - ٣١ 
٢٥٣٩ %٢٣ ٤٣٣٣٦٤٢ %٢٢ ١٦٩٥  ٥٠ - ٤١ 

 ١٣٠٢ %١٣ ٢٣٢١١٩٨ %١٢ ٩٣٥ ٥٠أعلى من 
 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع الكلي

 

  )٧(شكل رقم 
 ٢٠١٣لعام حسب الفئة العمریة  المشاریع الممولةتوزیع 

  
ل  ٣٠ -٢٠الفئة العمریة ما بین  نتشیر البیانات ا ر من التموی سنة حازت على النصیب األكب

  .یتناسب مع الفئة المستھدفة للصندوقوھذا مقارنة بباقي الفئات 

  )٩(جدول رقم 
 ٢٠١٣توزیع القروض المقدمة حسب االقالیم لعام 

 فرص العمل %النسبة  المصروف %النسبة  عدد المشاریع االقلیم
 ٣٣٠٣ %٣٢ ٥٩٢٤٠٠٢ %٢٩ ٢٢٦٤ اقلیم الشمال
 ٤١١٤ %٤٣ ٧٩٢٦٧٠٠ %٣٩ ٣٠٨٠ اقلیم الوسط
 ٢٩٨٣ %٢٥ ٤٦٧٩٢٠٥ %٣٢ ٢٤٩٨ اقلیم الجنوب

 ١٠٤٠٠ %١٠٠ ١٨٥٢٩٩٠٧ %١٠٠ ٧٨٤٢ المجموع
  
  
  

مناقل سنة 20 20 - 30 31 - 40 41 - منأعلى 50 50
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  )٨(شكل رقم 
   ٢٠١٣   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% ٤٣و % ٣٩بنسبة التمویل 

 

 )10(جدول رقم 

  ٢٠١٣التمویل حسب فئات المتعطلین عن العمل من حیث الجنس والعمر والتعلیم لعام 

٤١% ٤٩% ١٠٫٦% ذكور
٥٩% ٥١% ٢٢٫٢% إناث

٣٥% ٣٦% ٤٨٫١% الفئة العمریة ١٥- ٢٤
٨٠% ٨١% ٥٠٫٣% فئة التعلیم الثانوي فاقل

نسبة فرص العملنسبة البطالة للفئةابرز فئات المتعطلین عن العمل نسبة عدد القروض الموجھة لھذه الفئة

  
 

 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

الشمالاقلیم الوسطاقلیم الجنوباقلیم



 

٢٩ 
 

  )١1( رقم جدول
  ١ فرص العمل المستحدثة

٢٥٠٠٠مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن  لنصف االول لعام ٢٠١٣
٤٢٥٧عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق  لعام ٢٠١٣

تحدثة ١٧٫٠٣%نسبة المشاركة بفرص العمل المس

فرص العمل المستحدثة   لعام ٢٠١٣

  
  ) 9( شكل رقم 

لعام  المستحدثةوالوظائف  نسبة مساھمة صندوق التنمیة والتشغیل بإجمالي فرص العمل
٢٠١٣  

  
  

ي   ٢٠١٣عام خالل  یالحظ من الرسم البیاني أن نسبة مساھمة الصندوق ل ف إیجاد فرص عم

األردن  المستحدثةإجمالي فرص العمل والوظائف من % ١٧.٠٣كانت  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  ٢٠١٣العلم بان فرص العمل المستحدثة للصندوق خالل عام  ل ق فرصة  ٤٢٥٧بالكام

  . عمل

                                                
  ٢٠١٣ في االردنحالة العمالة والبطالة  ١

٢٠١٣مجموع الوظائف الجدیدة و فرص العمل المستحدثة باألردن  لنصف االول لعام 
٢٠١٣عدد فرص العمل المستحدثة من الصندوق  لعام 
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  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 یقمالیة الخدمات غیر الوفیما 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

ادة فرصھم  ولوجیا المعلوماتفي مجال تكنتدریب حملة الشھادات العلمیة  .٣ بھدف زی

 .في المنافسة في سوق العمل
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  ٢٠١٣العام األنشطة التدریبیة التي تم تنفیذھا خالل 
ام  ي الع ندوق ف ام الص د  ٢٠١٣ق ة دورة  ١٧بعق ب تدریبی ات حس ى المحافظ ة عل موزع

ة لكيفي مجال التخصصات المطلوبة فكان منھا دورات  تساعد  الدورات المختصة بمھن معین

  .على البدء بالمشاریع ولكال الجنسین

م  دول رق ام ) 12(والج دت ع ي عق ة الت دورات التدریبی محسب  ٢٠١٣یوضح ال دورة  اس و ال

 .ذكور واناث المشاركین وأعدادالمنطقة 

  )12(الجدول رقم 
  ٢٠١٣لعام الدورات التدریبیة  توزیع

 
  المجموع  اناث  ذكور  المحافظة/المنطقة  اسم الدورة  الرقم

  ٢٠  ٢٠  ٠  عجلون/عجلون  الرسم على الزجاج  ١
  ١٣  ٠  ١٣  اربد/المشارع  میكانیكي تكییف مركبات  ٢
  ١٥  ١٥  ٠  اربد/دیر أبي سعید   طرق تصنیع الصابون  ٣
  ١٥  ٠  ١٥  اربد/ المشارع   صیانة ھواتف خلویة  ٤
  ١٧  ١٧  ٠  الكرك/الكرك  تصنیع معجنات وحلویات  ٥
  ١٥  ١٥  ٠  معان/ معان  واالكسسواراتصناعة الحلي   ٦
  ١٢  ١٢  ٠  معان/ الطیبة  قص شعر وتجمیل  ٧
  ١٤  ١٤  ٠  الطفیلة/الطفیلة   قص شعر وتجمیل  ٨
  ٢٠  ٢٠  ٠  عجلون/ عبین  تصنیع معجنات وحلویات  ٩

  ١٣  ٠  ١٣  اربد/ المشارع   العنایة بأشجار النخیل  ١٠
  ١٣  ١٣  ٠  عجلون/ صخرة   صناعة االكسسوارات بالخرز  ١١
  ٨  ٠  ٨  العاصمة/ عمان   كیف تبدأ مشروعك؟  ١٢
  ١٥  ١٥  ٠  البلقاء/ السلط  صناعة األكسسوارات  ١٣
  ١٥  ١٥  ٠  جرش/ سوف   تغلیف وتزیین الشوكالتھ  ١٤
  ١٧  ١٧  ٠  المفرق/ مغیر السرحان   الخیاطة والتفصیل  ١٥
  ١٢  ٠  ١٢  العقبة/ العقبة   مأمور مقسم  ١٦
  ١٠  ١٠  ٠  المفرق/ السرحان مغیر   تصنیع معجنات وحلویات  ١٧

  ٢٤٤  ١٨٣  ٦١  المجمــــــــــــوع    
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   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

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

  :المحلیة من مدن وأریاف وبادیة وغیرھا وذلك عن طریق

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

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

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. 
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  :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 
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هللا الثاني للعمل الحر جائزة الملك عبد 
  والریادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بالجائزهبالجائزهبالجائزهالتعریف التعریف التعریف    
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  الثاني للعمل الحر والریادة  جائزة الملك عبد هللا
ً 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  منحالمشاریع الممولة من الصندوق، وت ث تبل ة، حی ى مستوى المملك ألفضل ثالثة مشاریع عل

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

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

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

  .لألمن والسلم االجتماعیین، والطریق إلى مجتمع الرفاه واالستقرارساسیة الركیزة األ

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

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

  .الجائزة ومعاییرھا ة الستحقاقاتالمؤھل

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

  .والخدمیة والحرفیة واإلنتاجیة المختلفة

  :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

 .ھذه الجائزةأن ال یكون قد سبق لصاحب المشروع الحصول على  

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

 .أن یكون المشروع قد تطور بشكل متمیز بعد تأسیسھ 
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  انجازات الصندوق
  

   
  
  
  
  
  
  
  

   222000111333الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام محطات في مسیرة محطات في مسیرة محطات في مسیرة    
  
  

     222000111333   لعاملعاملعام   قصص النجاحقصص النجاحقصص النجاح 
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   ٢٠١٢٠١٢٠١٣٣٣الصندوق لعام الصندوق لعام الصندوق لعام    حطات في مسیرةحطات في مسیرةحطات في مسیرةممم
 
برعایة عطوفة المھندس عبد هللا فریج تخریج المشاركات في دورة الرسم  -١ 

 على الزجاج في مركز شابات صخره 

 

تم تخریج السیدات ،تحت رعایة مدیر عام صندوق التنمیة والتشغیل المھندس عبد هللا فریج

  .المشاركات في دورة الرسم على الزجاج

 عطوفة المدیر العاموتم لقاء ودي بین ،وفي بدایة حفل التخریج تم افتتاح معرض إلنتاج المشاركات

استفادة المشاركات من الناحیة االقتصادیة المشاركات والحدیث عن أھمیة الدورات الیدویة ومدى و

كما تم توزیع الشھادات على المشاركات وعرض قصص نجاح تحدثت فیھا المشاركات عن  .والفنیة

   .مدى االستفادة والتخطیط لمشاریع مستقبلیھ
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  الصندوق یوقع اتفاقیة تعاون مع المعھد العربي للتخطیط في دولة الكویت الشقیقة   -٢
  

  
  

ویتي صندوق التنمیة والتشغیل عاموقع مدیر  ي للتخطیط الك  اتفاقیة تعاون مشترك مع المعھد العرب

ال هللا. د مدیر المعھد الذي یمثلة ان م در عثم ال  ب ة وق دیرعطوف ة والتشغیل  عام صندوق م التنمی

ة ،ان ع االتفاقی ة عقب توقی ذه االتفاقی ة  ھ نح تدریبی ذ م ا تنفی د من المحاور، ابرزھ ذ العدی اتي لتنفی ت

ة  ة للعمال لصقل مھارات المبادرین والمبدعین والمبتكرین الجدد وأصحاب المشاریع المتمیزة المكثف

  .ات المؤسسیة للعاملین في الصندوق المولدة للدخل، تقدیم الخدمات االستشاریة، وتعزیز القدر،

دتھا ثالث سنوات یشار الى ان ھذة ة م ل  االتفاقی ل الحر والعم وعي بالعم وع من ال ق ن دف لخل تھ

ھ نحو  ة المشاریع الصغیرة والمتوسطھ، ولتطویر اتجاھات ایجابی ار ضروري لتنمی الریادي كخی

  .والمعھد العمل بإنشاء المشاریع، وتعزیز التواصل بین الصندوق 

  

  

  

  



 

٣٩ 
 

كیف تبدأ مشروعك " تدریب السجناء المفرج عنھم في صندوق التنمیة والتشغیل تحت عنوان -٣

   الصغیر

  
  

عقدت دورة  للسجناءمذكرة التفاھم بین صندوق التنمیة والتشغیل و جمعیة الرعایة الالحقة ل التفعی  

ة وانلل تدریبی غیل تحت عن ة والتش ندوق التنمی ي ص نھم ف رج ع جناء المف روعك " س دأ مش ف تب كی

فیصل الفایز نائب رئیس مجلس األعیان  رئیس مجلس امناء جمعیة الرعایة دولة برعایة " الصغیر

ي االردن وال الدورةوتعتبر ھذه ، الالحقة للسجناء واسرھم ا ف ى من نوعھ ادرة األول ت بمب ي اطلق ت

ة لمشكلة  ول عملی ع وایجاد حل ي المجتم وطنیة وجھود محلیة بھدف ادماج السجناء المفرج عنھم ف

ز االصالح  ا مراك وم بھ ي تق ود الت ع استكماال للجھ الفقر والبطالة في صفوف ھذه الفئة من المجتم

 .والتأھیل 

  

 



 

٤٠ 
 

 مدیر عام الصندوق یخرج مشاركین في دورتین تدریبیتین في االغوار الشمالیة – ٤

 
  

ة تحت رعایة ریج  عطوف دهللا ف دس عب دیر عام الصندوق المھن م م يت دریبیتین ف ین ت  تخریج دورت

ارع ي المش دریب مھن د ت مالیھ  /معھ وار الش ندوق و، االغ ن الص ل م ن ، بتموی اطلین ع ل الع لتاھی

 .ھم في الحد من ظاھرتي البطالة والفقراالعمل وتمكینھم من فتح مشاریع خاصھ بھم تس

ة ال عطوف ام وق دیر الع دور الم ذه ال ندوق  اتان ھ وم الص ھ یق لة دورات تدریبی من سلس أتي ض ت

ات المملكھ من أجل تأھیلھم وتدریبھم قبل الدخول الى سوق بتمویلھا للفئات المستھدفھ بجمیع محافظ

  .العمل 
  

  

  

  

  

  

 



 

٤١ 
 

  الصندوق یشارك باالیام الوظیفیھ بعین الباشا -٥
 

 
 

محافظات المملكھ بھدف زیادة استكماال للحملة الوطنیھ للتشغیل والتي تقوم بھا وزارة العمل في 

فرص التواصل المباشر بین الباحثین عن العمل وأصحاب العمل ومحاولة ربطھم بفرص العمل 

ین ، المتوفره  ھ  ٢٣/٩/٢٠١٣شارك صندوق التنمیة والتشغیل یوم االثن ھ والمقام ام الوظیفی باالی

واطنی ف الم دف تعری واء عین الباشا بھ ي ل ي ف احثین عن عمل في مؤسسة التدریب المھن ن الب

  .بالخدمات التي یقدمھا الصندوق لھم من خالل إقامة مشاریع إنتاجیھ مدره للدخل خاصھ بھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٢ 
 

  الصندوق یشارك في المعرض الوظیفي في الرصیفة -٦
  

  
   

ومي  شارك صندوق التنمیة و التشغیل  ل الرصیفة لی ة عم ھ مدیری بالمعرض الوظیفي والذي اقامت

ي   ٢٠١٣/ایلول/١٢-١١االربعاء والخمیس الموافق  ف بالخدمات الت وقد تم تعریف طالبي التوظی

م  دمات لھ ل الخ ورات ودلی ع بروش ل وتوزی كل كام ندوق بش دمھا الص وم ، یق اح الی م افتت د ت وق

وظیفي ل  ال ام وزارة العم ین ع ة ام ة عطوف ت رعای ور ، االول تح دیروبحض ة م عام عطوف

  .لصندوقا

تلفزیون من قبل ال عطوفة المدیر العام للصندوق المھندس عبد هللا فریج مقابلة یشار الى انھ قد تمت

ة بین عطوفتھواالردني  ذه المقابل ي ھ ي   ف وظیفي ف ة والتشغیل و المعرض ال دور صندوق التنمی

 .توفیر فرص العمل الھالي لواء الرصیفة 

  

  

  

  
 



 

٤٣ 
 

 
 

   ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣   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

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

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

  :مشروع صغیر یحكمھ العدید من األسس والمعاییر نذكر منھا

 ریادة المقترض وجدیتھ في المشروع. 

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

 إجراء دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالحصول على القرض. 

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

  ھیفلعاملین الموقع والمشروع ونوع احسن اختیار. 

  إلدارة المشروعتلقى الشخص التدریب والتأھیل الكافي. 

 متابعة جمیع التقنیات الحدیثة والتي تساعد على تحسین المنتج. 

 التركیز على التسویق الناجح للمنتج والمتابعة المستمرة لفتح أسواق جدیدة. 

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

 التركیز على أحدث أسالیب الدعایة واإلعالن. 

  



 

٤٤ 
 

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

  

 قلعة الكركمطعم بانوراما :  اسم المشروع  

  محمد وحید جعفر األدھش:  مالك المشروع

  الكرك/ المرج :  موقع المشروع

 .دینار  ٢٥٠٠٠:  مبلغ القرض

  فرصة عمل ١٢: فرص عمل

 نجوم سیاحي ٣تقدیم خدمات طعام وشراب بمستوى عالي وتصنیفة :  فكرة المشروع

  تحسین المستوى المعیشي :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  طبیب في وزارة الصحة :وضع صاحب المشروع قبل التأسیس 

   التوسع في تقدیم الخدمة وفتح فروع للمطعم : التطلعات المستقبلیھ

  ..  التشغیل الذاتي من خالل المشاریع افضل من الوظیفھ العامھ : نصیحة من صاحب المشروع

  

  

  

  

  



 

٤٥ 
 

   قریة القمر البدویة  :اسم المشروع 

    تامحمد سلیمان عوده األحیو :مالك المشروع 

    العقبة / الشاطئ الجنوبي :موقع المشروع 

  دینار ١٥٠٠٠  :القرضمبلغ 

 عمل فرص ٦ :فرص عمل

مخیم سیاحي ومطعم ونادي  :فكرة المشروع 

 غوص

  تحسین المستوى المعیشي :الھدف من تأسیس المشروع / الدافع

  موظف :وضع صاحب المشروع قبل التأسیس 

  التوسع بالمشروع وتطویرة :التطلعات المستقبلیھ 

  . من خالل المشاریع افضل من الوظیفھ العامھ التشغیل الذاتي :نصیحة من صاحب المشروع 

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٦ 
 

جمعیة بوابة مادبا مطبخ ومطعم  :اسم المشروع 

  للسیدات التعاونیة

 مادبا التعاونیةجمعیة بوابة  :مالك المشروع 

  للسیدات

  مادبا  / شارع السیاحة:موقع المشروع 

  االف دینار ١٠٠٠٠  :مبلغ القرض

  فرص عمل ٣ :فرص عمل

  )مأكوالت شعبیة( تقدیم خدمات طعام وشراب :المشروع فكرة 

  العضاء الجمعیة ایجاد فرص عمل : الھدف من تأسیس المشروع/ الدافع

  عاطل عن العمل :وضع صاحب المشروع قبل التأسیس 

  شراء سیارة لخدمات التوزیع :التطلعات المستقبلیھ 

  .عدم االلتفات لثقافة العیب   : نصیحة من صاحب المشروع

 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  



 

٤٧ 
 

مركز االبداع للتدریب  :اسم المشروع 
  یة الثقافينموالت
  

 إیمان أمین محمد :مالك المشروع 

  لشمایلة ا

   عمان/ العبدلي  :موقع المشروع 

  دینار ١٢٠٠٠  :مبلغ القرض

  فرصة عمل ١١:فرص عمل

 وتحلیل احصائيتدریب ودراسات استشاریة  :فكرة المشروع 

  زیادة الدخل : الھدف من تأسیس المشروع/ الدافع

  باحثة واستشارة في ادارة حمایة االسرة : وضع صاحب المشروع قبل التأسیس

  فرع في المحافظاتأالتوسع في المشروع وانشاء  : التطلعات المستقبلیھ

  .عدم االلتفات لثقافة العیب   : نصیحة من صاحب المشروع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٨ 
 

مدرسة وروضة حدائق  :اسم المشروع 
  الطفولة االسالمیة

  
   سمیرة حسن محمد الصمادي :مالك المشروع 

  عجلون / عین جنا :موقع المشروع 

  دینار ٧٠٠٠  :مبلغ القرض

  فرصة عمل ٥٠:فرص عمل

 مدرسة وریاض اطفال :فكرة المشروع 

  وخدمة المجتمع المحلي المعیشيتحسین المستوى  : الھدف من تأسیس المشروع/ الدافع

  موظفة قطاع خاص : وضع صاحب المشروع قبل التأسیس

  انشاء مركز تربیة خاصة  : التطلعات المستقبلیھ

  .التشغیل الذاتي من خالل المشاریع افضل من الوظیفھ العامھ : نصیحة من صاحب المشروع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

٤٩ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  013٢لعام  وتقریر مدققي الحساباتالمیزانیة العامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٠ 
 

 
١٠٥١٨٠٥٣٠  

  
 
 
 

  تقریر المدقق المستقل
  

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

ان  َ  المملكة االردنیة الھاشمیة –عم
  
  

) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(لصندوق التنمیة والتشغیل لقد دققنا القوائم المالیة المجمعة المرفقة 
وقائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة وقائمة  ٢٠١٣كانون األول  ٣١والمكونة من قائمة المركز المالي المجمعة كما في 

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

 

  مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة المجمعة
  

 ً ، وعن للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة المجمعة وفقا
  .سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ، الداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة مجمعة خالیة من األخطاء الجوھریةالرقابة 

  

  مسؤولیة المدقق
  

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

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

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

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

ً لعرض القوائم المالیة المجمعةالتقدیرات ا ً عاما   . لمحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما
ً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا   .في اعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا

  

  الــرأي
  

مؤسسة (مادیة المركز المالي المجمع لصندوق التنمیة والتشغیل برأینا إن القوائم المالیة المجمعة تظھر بعدالة من كافة النواحي ال
وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة المجمعة للسنة  ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في ) ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

 ً   .للمعاییرالمنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  

  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة
  
  
  

  رالقاد عبدعلي عزیز 
  )٨٦٧إجــازة رقـــم (

  

ان في  َ   ٢٠١٤آیار  ١٨عم
  

  
  



٥١ 
 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي المجمعة كما في 
  

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحات

دینار أردنيدینار أردنيالموجودات المتداولة

٣٢٫٩٧٦٫٢٠٠٣٫٨٠٩٫٨١٨نقد ونقد معادل

٤٥٫٣٦٥٫٦٧٩٤٫٥١٢٫٩٦١صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغیر مسددة 

٢٫٠٤٥٫٧١٥١٫٩٠٥٫٥١١عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

٥٢١٫١٨٦٫٤٠٤١٤٫٨٥٣٫٣٦٦صافي ذمم قروض المرابحات - الجزء المتداول

٦٤١٦٫٦٤٨١٩٩٫٠٧٤أرصدة مدینة أخرى 

٣١٫٩٩٠٫٦٤٦٢٥٫٢٨٠٫٧٣٠مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة

٥٤٠٫٣٤٨٫٩٠٩٣٩٫٠٧٢٫٧٨٦صافي ذمم قروض المرابحات

٧٢٠٤٫٥١٠٢٤٠٫٨٧١ممتلكات ومعدات

٤٠٫٥٥٣٫٤١٩٣٩٫٣١٣٫٦٥٧مجموع الموجودات غیر المتداولة

٧٢٫٥٤٤٫٠٦٥٦٤٫٥٩٤٫٣٨٧مجموع الموجودات
  

  
  ٢٠١٣كانون األول  ٣١المالي المجمعة كما في قائمة المركز 

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحاتالمطلوبات وحقوق الملكیة

دینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداولة

٨٤٣٢٫٩٣٦٣٣٦٫٩٥٩ذمم وأرصدة دائنة أخرى

٩٣٦٩٫٢٤٣٧٨٢٫٢٢٦قروض دائنة - الجزء المتداول

١٠٥٧٫٠٩٨٦١٫٠٧٥دخل منحة مؤجلة

٨٥٩٫٢٧٧١٫١٨٠٫٢٦٠مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة

١١٣٧٨٫٠٥٥٣٧٨٫٠٥٥جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٩١٧٫٦٠٨٫٢٦٧١٢٫٥٨٨٫٤٩٢قروض دائنة - الجزء غیر المتداول

١٧٫٩٨٦٫٣٢٢١٢٫٩٦٦٫٥٤٧مجموع المطلوبات غیر المتداولة

١٨٫٨٤٥٫٥٩٩١٤٫١٤٦٫٨٠٧مجموع المطلوبات 

حقوق الملكیة

١٢٣٦٫١٤٠٫٥٢٧٣٦٫١٤٠٫٥٢٧مساھمات ومنح

١٧٫٥٥٧٫٩٣٩١٤٫٣٠٧٫٠٥٣فائض محتفظ بھ

٥٣٫٦٩٨٫٤٦٦٥٠٫٤٤٧٫٥٨٠مجموع حقوق الملكیة

٧٢٫٥٤٤٫٠٦٥٦٤٫٥٩٤٫٣٨٧مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
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  ٢٠١٣كانون األول  ٣١قائمة اإلیرادات والمصروفات المجمعة للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحات

رادات دینار أردنيدینار أردنياإلی

٤٫٥٩٩٫٢٣٩٤٫٥١٨٫٩٢٦عوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

٥٧٠٫٨٢٤٥١٢٫٥٢٤إیراد فترة السماح

٢٦٠٫٦١٧٢٨٫٠٢٦عوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة والمؤسسات الوسیطة

٢٣٫٩٨٣٣٠٫٧٧٧عوائد وفوائد قروض إسكان الموظفین

١٥٩٫٣٣١٧٦٫٤٣٦إیراد فوائد البنوك

٤٢٫٥٥١٢٥٫٦٧١إیراد طلبات قروض المرابحات

١٩٫٥١٨٧٤٫٢٠٢إیرادات أخرى 

رادات ٥٫٦٧٦٫٠٦٣٥٫٢٦٦٫٥٦٢مجموع اإلی

المصروفات

١٣١٫٨٦٧٫٢٨٤١٫٩١٥٫٥٥٩مصاریف إداریة 

٢٦١٫٥٤٥٢٫١٦٤٫٥١٤عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

٢٩٦٫٣٤٨١١١٫٣٩٧تكالیف التمویل

٢٫٤٢٥٫١٧٧٤٫١٩١٫٤٧٠مجموع المصروفات

٣٫٢٥٠٫٨٨٦١٫٠٧٥٫٠٩٢الفائض
  

  
 ٢٠١٣كانون األول  ٣١المجمعة للسنة المنتھیة كما في  الملكیةقائمة التغیر في حقوق 

  

اإلجماليفائض محتفظ بھمساھمات ومنح 

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

٣٥٫١٤٠٫٥٢٧١٣٫٢٣١٫٩٦١٤٨٫٣٧٢٫٤٨٨رصید ١ كانون الثاني ٢٠١٢

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

١٫٠٧٥٫٠٩٢١٫٠٧٥٫٠٩٢                        -الفائض

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

٣٫٢٥٠٫٨٨٦٣٫٢٥٠٫٨٨٦                        -الفائض 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٣ 
 

 
  ٢٠١٣كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

  

٢٠١٣٢٠١٢

غیلیة دینار أردنيدینار أردنيالتدفقات النقدیة من األنشطة التش

٣٫٢٥٠٫٨٨٦١٫٠٧٥٫٠٩٢الفائض

تعدیالت لـ : 

٧٢٫٦٤١٩٣٫١٩١إستھالكات

٢٦١٫٥٤٥٢٫١٦٤٫٥١٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

غیلیة :  ات التش التغیر في الموجودات والمطلوب

(٢٫٦٢٠٫١٢٤)(١٫١١٤٫٢٦٣)صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغیر مسددة 

(٨٤٫٢٦١)(١٤٠٫٢٠٤)عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

(٤٫٠٢٤٫٩٠٤)(٧٫٦٠٩٫١٦١)صافي ذمم قروض المرابحات 

(٨٣٫١٧٨)(٢١٧٫٥٧٤)أرصدة مدینة أخرى

٩٥٫٩٧٧٢٦٫٠٨٥ذمم وأرصدة دائنة أخرى

(٢٨٢٫٤٧٩)                         -ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

غیلیة (٣٫٧٣٦٫٠٦٣)(٥٫٤٠٠٫١٥٣)صافي النقد من األنشطة التش

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

(١٩٫٩٩٧)(٣٦٫٢٨٠)شراء ممتلكات ومعدات

٥٣٫٨٢٨                         -المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

تثماریة ٣٣٫٨٣١ (٣٦٫٢٨٠)صافي النقد من األنشطة اإلس

ة التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلی

(٧٫٣٠٨)                         -جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٤٫٦٠٦٫٧٩٢٤٫٦٩٠٫٩٤٦قروض دائنة

(٩٦٣)(٣٫٩٧٧)دخل منحة مؤجلة

١٫٠٠٠٫٠٠٠                         -مساھمات ومنح

ة ٤٫٦٠٢٫٨١٥٥٫٦٨٢٫٦٧٥صافي النقد من األنشطة التمویلی

ادل ١٫٩٨٠٫٤٤٣(٨٣٣٫٦١٨)صافي التغیر في النقد والنقد المع

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

ة السنة ٢٫٩٧٦٫٢٠٠٣٫٨٠٩٫٨١٨النقد والنقد المعادل في نھای
  



 

٥٤ 
 

 

 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 وحدةمدیر 
   @def.gov.jo  firas.alabedallah  فراس العبد  فرع المفرق مدیر مدیریة

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

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

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

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

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

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

  

 ٨٠٠٢٢٢٧٤0: الھاتف المجاني

  wwwwww..ddeeffjjoo..nneett  : : الموقع االلكتروني للصندوقالموقع االلكتروني للصندوق
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  عناوین اإلدارة العامة وفروع ونوافذ الصندوق
      

مركز الصندوق  - اإلدارة العامة  
 الرئیسي

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

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

 خلف عمارة الصایغ - اللویبدة - عمان  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

  


