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 من اقوال جالةل املكل عبدهللا الثاين بن احلسني حفظه هللا 

 احلكومة فعىل الوطين، الاقتصاد دعامئ من يه واملتوسطة،واليت الصغرية الرشاكت أما "
 والتشغيل، الاقتصادي المنو عىل كبري أثر من لها ملا الرشاكت هذه لمتكني برامج تصممي

 والاس مترار الناش ئة الرشاكت تأسيس الرايديني عىل تسهل اليت البيئة توفري يتطلب وهذا
 " . واملنطقة الوطن خلدمة بعملها

 

 

 لتشكيل حكومة جديدةدلوةل ادلكتور برش اخلصاونة كتاب التلكيف السايم من 

 جهرية 1442صفر  20عامن يف 

 ميالدية 2020 ترشين األول 7 املوافق
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 صاحب السمو املليك الامري حسني بن عبدهللا الثاين ويل العهد 
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 المدير العامعطوفة كلمة 

يسرني أن أتقدم بهذا التقرير ألضع بين أيديكم ما تم 

التي  من االعمال   0101-0109عام  انجازه خالل

 قام بها صندوق التنميه والتشغيل.

ن أتشير البيانات االحصائيه الوارده في التقرير 

في الصندوق  منحهاجمالي قيمة القروض التي إ

( 07)ما يقارب بلغت قد  0101-0109عامي 

قد وروع ( مش1012دينار استفاد منها )مليون 

 ة( فرصة عمل دائم2171)هذه المشاريع فرت و

من خالل فروع ونوافذ الصندوق  ةوموسمي

جمالي تحصيالت الصندوق خالل تلك الفترة نحو إفي حين بلغ  ةة محافظات المملكفي كاف ةالمنتشر

 %(.90بنسبة تحصيالت بلغت ) اي ( مليون دينار1015)

رسخ والتي العديد من النشاطات والمؤتمرات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم  تنفيذ كما قام الصندوق ب

ه ومؤسسات المجتمع المدني والوكالة االلمانية من خاللها قواعد التشبيك بين المؤسسات الحكومي

من االتفاقيات  ومنها االتفاقية الموقعة مع  على عددالصندوق وقع قد و (،GIZلتعاون الدولي )ل

القيادة العامة للقوات المسلحة  والمجلس االعلى لالشخاص ذوي االعاقة ومؤسسة التدريب المهني 

 .وزارة العمل وبرعاية فيذ برنامج خدمة وطن ووزارة العمل، باالضافة الى متابعة تن

تنفيذ التوجيه الملكي السامي بحل  مشكلة  0101وبداية عام  0109كما تابع الصندوق في نهاية عام 

فصل ذمم اجراء وذلك ب 0107وبداية عام  0102صندوق عام الالقروض الجماعية التي منحها 

لواردة في االتفاقيات ا شروط ذاتهاالالقرض ب، وإعادة الجدولة عنهم المقترضين وشطب األرباح

عبداهلل الثاني ابن الحسين  جاللة الملكصاحب التوجيه ، ذلك بموجب عشر سنواتمدة األصلية وعلى 

لحكومة لدراسة بعض حاالت القروض الفردية المتعثرة ضمن أسس ومعايير واضحة وثابتة المعظم ل

الة واستدامة عمل صندوق التنمية والتشغيل والمحافظة تلمس احتياجات المواطنين وتحقق مبادئ العد

عبداهلل الثاني ابن جاللة الملك من سيدي صاحب توجيه كذلك بو، على أمواله كونها أمواال عامة

لحكومة بمراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية، وبما يضمن توجيه التمويل الحسين المعظم  ل

 .دامةللمشاريع اإلنتاجية التشغيلية المست
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لتخفيف ا خالل الفترة من اجلجميع البرامج االقراضية لكما قام الصندوق بتاجيل اقساط القروض 

مجموع قدرت  حيث ،وتعطل اعمالهم الصعبة عيشيةمالاالقتصادية وعن المقترضين بسبب الظروف 

 .( مليون دينار اردني 11بحوالي )المبالغ التي تم تاجيلها من قبل الصندوق 

تطوير النظام اآللي احالة العطاء  من خالل هالصندوق مشروع  تطوير نظام المعلومات فيكما تابع 

( 151وبقيمة ) على احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من خالل دائرة المشتريات الحكومية

  الف دينار اردني.

على ا متم نشرهمجلس االدارة وقبل من دها اعتماولصندوق ارؤية ورسالة لمراجعة اجراء كما تم 

 الموقع االلكتروني للصندوق. 

وتنمية قطاع تمويل في دعم وريادي  وفي الختام يتطلع الصندوق الى أن يكون له دور محوري

العزيز في ظل أردننا المشاريع الصغيرة والمتوسطة وان يعمل باستمرار وعطاء لما فيه خير بلدنا 

 الثاني بن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه. توجهات صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل 

 

 ،،واهلل ولي التوفيق

 

 

 لوريكاتامنصور عودة                                                                                     

 

 دير العامالم                                                                                   
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 األعضاء الحكومّيون

 

 نياألعضاء غير الحكومّي

 معن مرضي القطامين. د/ معالي وزير العمل/ رئيس المجلس

.  د.أ/ عطوفة مدير عام الصندوق / نائب رئيس المجلس
 قيس هاشم السفاسفة 

 /  عطوفة امين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي 

 عضو / المهندس محمد العضايلة

 /  عطوفة امين عام وزارة المالية 

 عضو / عبد الحكيم الشبلي.د

 /  عطوفة امين عام وزارة التنمية االجتماعية 

 عضو / برق الضمور

سعادة السيد جمال محمد فريز / ممثل القطاع التجاري 
 عضو / 

سعادة السيد وائل الشقيرات / ممثل القطاع الصناعي 
 عضو/

سعادة الدكتوره تمام منكو / ممثل القطاع االقتصادي 
 عضو/

/  غدير الخفش  / سعادة السيدة / ممثل قطاع الخدمات 
 عضو 
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 الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية

 

 

 

 

 

 

 

 قيمنا
 إحترام الوقت -
 المصداقية والشفافية -

 الفريق  التعاون والعمل بروح -

   التواصل اإليجابي مع  -
 المستفيدين والمنافسين   

 الشراكة مع القطاعين العام   -
 والخاص ومؤسسات المجتمع   
 المدني  
    الخدمة  التميز في تقديم -

 النزاهة و البعد عن الفساد   -

 

   رسالتنا

 واالفكار الريادي العمل تشجيع
  خالل من الشباب لفئة المبتكرة

 للمشاريع الالزم التمويل توفير
 كافة في والمتوسطة الصغيرة

 التخصصات ولكافة المحافظات
  وخاصة العلمية و المهنية

 االنتاجية االهمية ذات القطاعات
  الفني الدعم وتقديم الخدماتية و

 يحقق بما للمقترضين واالداري
 للمجتمعات المستدامة التنمية
 .المحلية

  رؤيتنا

 الصغيرة المشاريع دعم
 العمل فرص لتعزيز والمتوسطة

 وتعزيز استدامتها وضمان
 القطاعات مع التشاركية مفهوم

 .والتجارية والصناعية المهنية
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تمويل وتنمية المشاريع يعد صندوق التنمية والتشغيل مؤسسة وطنية حكومية عامة رائدة في مجال 

التي تساهم في التخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة في االردن، حيث عمل والصغيرة والمتوسطة 

الصندوق ومنذ تأسيسه على تقديم التمويل الميسر لعشرات االالف من المستفيدين من خدماته التمويلية 

( عاما منذ مباشرته عملياته 11ألكثر من ) خاصة بهم عبر مسيرته الممتدةالمشاريع النشاء وتطوير إل

عماله مع بدايات برنامج التصحيح االقتصادي من أبدأ الصندوق ممارسة  وقد، 0990التمويلية في عام 

والذي يتم من خالله : قراض المباشر اإل -أوال ، عبر مسارين رئيسيين للتمويل هما :  القرن الماضي

بصورة مباشرة من مقر الصندوق وفروعه ونوافذه االقراضية،  للمقترضين يةتقديم الخدمات التمويل

ميسر تمويل الصندوق عبر المؤسسات الوسيطة من خالل تقديم : قراض غير المباشر اإل -ثانيا و

هلية التي اعتمدها الصندوق لتقديم خدمات التمويل والهيئات التطوعية واأل األصغرلمؤسسات التمويل 

 فة.نيابة عنه للفئات المستهد

 

 كما يقدم الصندوق إضافة الى خدماته التمويلية مجموعة من الخدمات غير التمويلية والمتمثلة في: 

توفير الممولة من جميع الفئات المستهدفة من الصغيرة صحاب المشاريع توفير المساعدة الفنية الالزمة أل

جيد في بروز العديد من المشاريع ميدانية التي كان لها األثر الالفنية التدريب وتقديم االستشارات ال

هذه ساهمت في توفير فرص العمل ألصحاب وقد المميزة كقصص نجاح على المستوى الوطني 

لى تقديم خدمات غير مالية أخرى مثل شمول إضافة المشاريع وغيرهم من أبناء المجتمع المحلي، باإل

  . المقترضين بالتأمين على الحياة من خالل دفع رسوم تأمين رمزية
 

وحيث أّن الصندوق من المؤسسات الوطنية المميزة فقد تكللت نجاحاته خالل مسيرته المهنية بحصوله 

على العديد من الجوائز وعلى رأسها جائزة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم لتميز االداء الحكومي 

 لفئات المستهدفة. من المستفيدين والشفافية مرتين وذلك لتميزه في تقديم الخدمات المالية وغير المالية ل

 المقدمة 
 صندوق التنمية والتشغيل•
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حصل الصندوق على المركز االول / جائزة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم في المرحلة  

( ضمن 0105-0101الدورة السابعة ) -البرونزية  / فئة المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة 

 قطاع التنمية المحلية ومكافحة الفقر. 

تميز في المرحلة البرونزية / فئة المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة حاز الصندوق على ختم ال 

 (.0100-0101الدورة الخامسة ) -

حصول الصندوق على تصنيف المؤسسات التي تتمتع باألداء الجيد في التقارير التقييمية  

في مشاركاته في جائزة جاللة  للتميز الصادرة عن مركز جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم

 الملك عبداهلل الثاني . 

حصل الصندوق على المركز االول / جائزة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم في المرحلة  

 (.0119-0118الدورة الرابعة ) -البرونزية  فئة المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة 

( مؤسسة على مستوى العالم عام 011من بين أفضل )دولي حصل الصندوق على تصنيف  

 ( . MIX MARKETحسب تصنيف سوق تبادل المعلومات الميكروي ) 0117

حصل الصندوق على تكريم ضمن ثالثة مؤسسات أردنية إلى جانب كل من : المؤسسة األردنية  

لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة ) تمويلكم ( ، وصندوق إقراض المرأة والتي تم تكريمها في 

( في مؤتمرها المنعقد في تونس عام  لنابويل األصغر ) سربية لمؤسسات التممؤتمر الشبكة الع

0118  . 

( مؤسسة على مستوى العالم حسب 51( بين أفضل )15حصل الصندوق على التصنيف رقم ) 

 (.  FORBESتقرير ) 

  .CGAPالمسؤولية المجتمعية من مجموعة محور حصل الصندوق على الجائزة الفضية في  

من مؤسسة  األصغرصاح الدولية الخاصة بمؤسسات التمويل حصل الصندوق على شهادة اإلف  

CGAP. 

 

 

 الجوائز

الجوائز التي حصل عليها الصندوق خالل •
 مسيرته  
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الظروف الدولية ل ظوال سيما في  0101 – 0109اليوم يقدم الصندوق تقريره السنوي عن عامي 

( وتداعياتها COVID19العصيبة التي تواجه العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )

االت وعلى رأسها المجال االقتصادي والذي تطلب من الصندوق التعامل وتبعاتها السلبية على شتى المج

مع مستجدات هذه الجائحة وبناًء على معطيات الحالة الوبائية وذلك من خالل اتخاذ العديد من القرارات 

وخصوصا المقترضين لتسهيل على المستفيدين من خدمات الصندوق واالتخفيف باإلجراءات المتعلقة و

أتمتة العديد من الخدمات واالجراءات ت عليهم مبالغ مالية بسبب هذه الجائحة، وكذلك تم الذين تراكم

بهدف تسريع وتيرة التحول اإللكتروني واستمرار الصندوق في مراجعة وتقييم برامجه التمويلية والعمل 

 . الصندوقمن خدمات  على تطويرها وجعلها أكثر مالءمة تلبية لتطلعات واحتياجات الفئات المستهدفة
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 الفصل االول  

النشأة واالهداف •
 والتوجهات المستقبلية
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 وتطوره نبذة عن الصندوق

 

 كمؤسسة حكومية  0990عام التمويلية ، وباشر عملياته 0989تأسس صندوق التنمية والتشغيل عام 

ورات ، ولمواكبة التطوالمتوسطة تعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرةوستقالل مالي وإداري اتتمتع ب

، وتعديالته 0990 لسنة 11رقم اإلجتماعية واإلقتصادية فقد تم إصدار قانون صندوق التنمية والتشغيل 

 برئاسةيتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة ( من قانون الصندوق 7وحسب نص المادة رقم )

  ، وعضوية كل من:العمل معالي وزير

 . لمجلسبصفته نائبا لرئيس الصندوق امدير عام عطوفة  -0

 .التنمية االجتماعية ووزارة المالية ، وزارةوالتعاون الدولي لوزارات التخطيط ممثلونثالثة  -0

اربعة ممثلين عن القطاعات االقتصادية واالنتاجية والخدمية يسميهم مجلس الوزراء بناء على  -1

 .تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة

 

و تلك العاطلـة عن أو المتدنيـة الـدخل أسـر والجماعات الفقيرة فراد واألإلى: تمكين األ يهدف الصندوق

الفقر والبطالة، عبر ظاهرتي في محاربة  المساهمةجل أنتاج وذلك من العمل من ممارسة العمل واإل

ها من تأسيس مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة توفر عمال ومصدر دخل ألصحابها وللعاملين في

 التنمية المستدامة.  تحقيق أبناء المجتمع المحلي وذلك من أجل المساهمة في

 

من خالل واستثمار قدرات األفراد المستهدفين والريادة تعزيز ثقافة العمل الحر يعمل الصندوق على 

ن وللعاملي خلق فرص عمل لهموتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من التشجيع على مبدأ التشغيل الذاتي 

لتمكينهم من من قبل الصندوق لفئات المستهدفة تمويل ميسرلمن أبناء المجتمع المحلي عبر تقديم  معهم

التجارية، الصناعية، )تأسيس مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة خاصة بهم في مختلف القطاعات 

 . ( السياحية، المهنية، التقنية، الحرفية والخدمية 

 

، دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الفنية : االستشارات مثل ت غير ماليةكما يوفر الصندوق خدما

مختلف المهارات اإلدارية التدريب في تقديم راكز تعزيز اإلنتاجية ) إرادة (، معبر المراد تمويلها 

والفنية بهدف تمكين متلقي الخدمة من الفئات المستهدفة من اكتساب المهارات والمعارف الالزمة 

 .مين على حياة المقترضينأخدمة التتقديم عدتهم في إدارة مشروعاتهم، ولمسا

في فرعه الرئيسي  معه من خالل لجميع المتعاملينالتمويلية وغير التمويلية  خدماتهالصندوق  يقدم

ونوافذه اإلقراضية في محافظات المملكة،  منتشره في جميعفرع  (00) لىإضافة باإل محافظة العاصمة

 . ( والجنوبية، لشمالية ا، ) الوسطى دية مناطق البا
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 لصندوق اموال امصادر 

 

 المساهمات والمنحاواًل: 

 المبلغ العام المشروع الجهة

 مساهمة الخزينة 

 14,125,000 1991-1997 دعم الخزينه

 3,000,000 2011 مناطق جيوب الفقر 

 1,000,000 2012 منطقة معان التنموية 

خالل صندوق مساهمة الخزينة )من 

التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

 والتقني(

 15,000,000 2016 التشغيل الذاتي الجماعي 

 33,125,000 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 7,000,000 1991-1997 مساعدات بنك االعمار االلماني

 2,015,527 1995-2003 مساعدات المجموعة االقتصادية االوروبية

 9,015,527 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

وزارة التخطيط والتعاون الدولي  

)برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية 

 واالجتماعية (

برنامج تعزيز االنتاجية )تمويل المشاريع االنتاجية 

 الريادية(
2007-2002 5,000,000 

 3,000,000 2008-2010 شاريع االنتاجية في مناطق جيوب الفقرتمويل الم

 2,439,337 2011-2017 تمويل المشاريع االنتاجية للجمعيات الخيرية والتعاونية

 481,130 2014 تمويل المشاريع االنتاجية في محافظة معان

 6,000,000 2014-2017 تمويل المشاريع االنتاجية  للشباب الباحثين عن العمل

 16,920,467 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 59,060,994 اجمالي المساهمات والمنح

 ثانيًا : القروض 

 الرصيد القيمة بالدينار االعوام جهة التمويل المصدر

 قروض داخلية

 081101 1781115 0118 قرض دوار دائرة الشؤون الفلسطينية

 1 011111111 0118 يل والتدريب والتعليم المهني والتقنيصندوق التشغ

 1 011551195 0115 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ اسكان موظفين

 1 010281111 0117 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ لمتقاعدي المؤسسة

 قروض خارجية

 5.095.975 217021211 0119 قرض البنك االسالمي للتنمية / جدة

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي / القرض 

 االول
0100 0011111111 7.100.000 

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي/ القرض 

 الثاني
0105 710111111 5.183.000 

 17.397.295 4543234,53 المجموع 

 76.458.289 المجموع الكلي لمبالغ مصادر التمويل
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 في الصندوق  موارد البشريةال

 

 الرئيسيةبين االدارة ما موزعين ( موظفًا وموظفة، 002ما مجموعه  )حاليا يعمل في الصندوق 

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

 

 االناث الذكور عدد الموظفين الكلي

09, 29 43 

 93% 34% وية المئالنسبة 

 

 

هدافه االستراتيجية،  لذا أولى الصندوق أهمية لنوعية رأس المال البشري لديه وبما ينسجم مع أوقد  

شهادات ال% من موظفي الصندوق 71 أكثر من الكفاءات وتأهيلها، حيث يحمل اختياريركز على 

 جامعية.ال

34% 

93% 

 الموظفين حسب الجنس  

 انثى  ذكر
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 الموظفين من خالل االتي :إلى تعزيز قدرات ومهارات  تأسيسهسعى الصندوق منذ وقد 

 تأمين صحي، تامين على حياة  الموظفين ورفاه وسالمة صّحة لضمان يلزم كل ما توفير(

 ادخار...( ، قروض اسكان، صندوق الموظفين

 والدولية واإلقليمية الوطنية لمؤتمراتا، العمل ورش، التدريبية في الدورات الموظفين اشراك 

 عمل الصندوق. في مجال مباشرة عالقة لها التي

  عبر مختلف الوسائل المتاحة جعل الصندوق بيئة تعلم من خالل توفير كافة المعلومات والبيانات

  ية.رفين في مختلف المستويات االداالموظ بينلتبادل المعلومات 

  المستقبلإدارية واعدة في ليكونوا قيادات في جميع المستويات اإلدارية الموظفين تأهيل  . 

  المعلومات والخبرات بين الموظفين من خالل تعميم وتوزيع المعرفة ونقل وتبادل الحرص على

 مواد الدورات والورش التدريبية بشكل مستمر.

 

 

 

 دون الثانوية  
7% 

 الثانوية العامة 
00% 

 دبلوم  
00% 

 بكالوريوس 
57% 

 ماجستير 
00% 

 دكتوراة 
0% 

 موظفي الصندوق حسب المؤهل العلمي  

 دكتوراة  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم   الثانوية العامة  دون الثانوية  
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 األهداف االستراتيجية للصندوق

 

  تزايد للطلب الم استجابةبرامج التمويلية التطوير المستمر للالنشاط التمويلي من خالل التوسع في

تلبية الحتياجات الفئات المستهدفة في جميع والمالية وغير المالية  على خدمات الصندوق

 محافظات المملكة . 

  ممارسات والسعي المستمر لتطويرهاأفضل التقديم الخدمات غير المالية للفئات المستهدفة وفق . 

 قطاع  فاعليةالعام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحسين  ينتعزيز الشراكة بين القطاع

الخطط واالستراتيجيات الوطنية شغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من خالل تنفيذ الت

 التنموية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه . 

  تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير األداء المؤسسي لرفع جودة االستمرارية في ضمان

  .الخدمة من الفئات المستهدفة  لمتلقي الخدمات المقدمة

  فروعه من خالل في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة من قبل الصندوق تعزيز الالمركزية

 .  وتفويض الصالحياتونوافذه التمويلية المنتشرة في جميع المحافظات 

 والريادة بداع واالبتكاردعم ثقافة التعلم واإل. 

 لحر . تعزيز مبدأ التشغيل الذاتي والعمل ا 

  لدى عمالء الصندوقوالتوعية االئتمانية تعزيز الثقافة المالية. 

  ة الستدامة نشاطات الصندوق التمويلية وعملياته التشغيلية . جديدتوفير مصادر تمويلية 

  جميع المحافظات جديدة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة في تمويلية توفير منتجات. 

 اإلقراض ومعايير النشاط التمويلي للصندوق بمساريه : راءات تحديث وتطوير سياسات وإج

 غير المباشر.اإلقراض المباشر و

  الممارسات.األساليب ودارة الموارد البشرية وفقا ألفضل إالسعي المستمر نحو تطوير 

  التشغيلية.  دارة العملياتإفضل الممارسات المتبعة في أتطبيق الوصول إلى السعي المستمر نحو 

 في محافظات المملكة.ومناطق جيوب الفقر قل حظا ز الصندوق على المناطق األتركي 

 .تحديث وتطوير أنظمة المعلومات في الصندوق وتعزيز االتصال الداخلي والخارجي 

  تقديم خدمات غير تمويلية لجميع المستفيدين من الفئات المستهدفة . التركيز على 
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  المستقبلية التوجهات والتطلعات

 

المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية ، الوطنية القا من دور الصندوق في المساهمة في التنمية انط

التمويل األصغر ، قام وممارسات قطاع داء المستمر بما يتالءم مع متطلبات ولضمان تحسين األ

بشكل دوري ويتم مراجعة هذه الخطة  ، (0100-0108للفترة ) االستراتيجية تهخطالصندوق بتطوير 

ارتدادت باالضافة الى  التمويل االصغرقطاع  والصندوق وتحديثها ضمن المعطيات التي تستجد في 

وتداعيات المتغيرات العالمية المتسارعة وكيفية التعايش معها وطرق االستجابة لها ، وال سّيما بعد 

وترتكز هذه ( 0101) ( والتي تأثر بها األردن مطلع العامCOVID19) 09 –جائحة كورونا كوفيد 

 الخطة على المحاور التالية:

  جائة كورونا في وتجاوز تبعات تداعيات ايجاد آليات لمساعدة المستفيدين من الصندوق لتخطي

 ة.حعمليات السداد وتأجيل االقساط التي تستحق عليهم خالل فترة الجائ

 دوق من الصنعادة جدولة قروضهم وذلك كمساهمة السماح لجميع مقترضي الصندوق بإ

 المحافظة على االيدي العامله فيها.مشاريعهم واستمرارية عمل للمحافظة على 

 واالستراتيجية الوطنية لالشتمال  األصغرمع االستراتيجية الوطنية للتمويل  التنسيقمة والمواء

  .ضمن مجال عمل الصندوق واختصاصه وسائر االستراتيجيات الوطنية  المالي

 االحتياجات التمويلية وغير التمويلية من قبل الصندوق ولويات يب أترتعادة النظر في إ. 

 استغالل الميزة التنافسية للصندوق . 

 لصندوق نظرا للثقة التي يتمتع بها لدى الدائنين والشركاء المحليين، ل استغالل السمعة الطيبة

 اإلقليميين، والدوليين . 

  الفئات المستهدفةعات وتطلحتياجات تلبية المويلية البرامج التتطوير  . 

 لضمان منح  صالحيات لها ، وآليات تشغيلهاعادة النظر في هيكلة الفروع، دورها، مسؤولياتها، إ

 ثقافة ادارة المخاطر في مديريات الفروع. ونشرلمبدأ الالمركزية وتطبيقا فاعلية األداء 

 وتمكين الصندوق من بما يضمن تحسين االداء في سياسات وآليات التسويق واالعالم  تطوير

 .تحقيق اهدافه

 كفاءة االقسام والدوائر بما يضمن قيامهم بمهامهم بكافة قدرات العاملين في وتطوير  تعزيز

 فعالية.و
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 تحقيق مؤشرات االستراتيجية الوطنية لتطوير لفي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  التوسع

 .االصغر لقطاع التموي

  قسم متخصص من خالل دارة المخاطر في كافة االجراءات التشغيلية إيقوم الصندوق بتبني ثقافة

 بكادر كفؤ ومتخصص . هوتعزير دارة المخاطرإل

 دارة القروض المتعثرة إجراءات الكفيلة بتحسين جودة المحفظة وسيستمر الصندوق باتخاذ اإل

 .األصغرفي قطاع التمويل المتبعة لممارسات فضل األوفقا 

 لرصد االنحرافات وإعادة ( 0100-0108الحالية للصندوق )ة االستراتيجية مراجعة وتقييم الخط

 (. COVID19ترتيب األولويات بعد تداعيات جائحة كورونا ) 

 

 الوصول للفئات المستهدفة 

دارة الصندوق إللخدمات التمويلية وغير التمويلية من خالل للترويج طموحة قام الصندوق بتنفيذ خطة 

 تتلخص فيما يلي: و الفروع المنتشرة في المحافظاتوفي مركزه الرئيسي 

قراضية عمل المطبوعات والبرشورات التي تلخص عمل الصندوق وتشرح  المنتجات اإل 

 للفئات المستهدفة.الترويجية حمالت الوتوزيعها خالل 

ووسائل اإلعالم المحلية ذاعة عالنات قصيرة عن خدمات الصندوق المختلفة بواسطة اإلإ نشر 

عدد أكبر من المستفيدين  كونها وسيلة ناجعه الستقطابموعة والمقروءة والمكتوبة المس

 .المحتملين من الفئات المستهدفة من قبل الصندوق 

من خالل الموقع االلكتروني تمويلية وغير التمويلية خدمات الصندوق الكافة عالنات عن إ نشر 

والتي تتصف بانتشارها  واسطة مواقع التواصل االجتماعيوب .def.gov.jowww للصندوق

 . الرياديينعمل وفئة الالباحثين عن فئة الشباب الواسع بين مختلف فئات المجتمع وخاصة 

 المقامة في االردن للتعريف بخدمات الصندوق. المختلفةلمعارض المشاركة في ا 

يساهم في نشر الوعي حول ليصبح موقعا تفاعليا  تطوير وتحديث الموقع االلكتروني للصندوق 

ويستقبل المالحظات واالراء والمقترحات من قبل مستخدمي  دور الصندوق وترويج خدماته

 .الموقع

تمويلية وغير الالصندوق لخدمات  للترويجمع القطاعات والفئات المستهدفة  عقد لقاءات توعوية 

سيين في تلك القطاعات، مثل النقابات وغرف التجارة الرئي الشركاءمع  بالتعاونوذلك  التمويلية

 . نتاجية )إرادة(ومراكز تعزيز اإل والصناعة والجمعيات واالتحادات ومؤسسات المجتمع المدني

http://www.def.gov.jo/
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الت تصريحات وتقارير صحفية دورية عن طريق الصحف المطبوعة وااللكترونية والمج 

 المختصة والتلفزيون واالذاعة

 . وفاعلية الرقابة والتدقيق الداخلي وادارة المخاطررفع كفاءة جية يستراتا

 

وحدة بهدف تعزيز دور إعادة هيكلة اإلجراءات والسياسات المتبعة الصندوق في العمل على  يحرص

 جراءات والخطواتاإلام الصندوق بسلسلة من يقمن خالل وادارة المخاطر الرقابة والتدقيق الداخلي 

الداخلي والتدقيق ستقاللية وزيادة الكفاءة والفعالية في وحدة الرقابة الادأ مبالهامة التي تقود إلى تحقيق 

  -:من خالل ما تم إنجازهارة المخاطر إدووحدة 

إلى التدقيق االئتماني  القروضخضوع جميع معامالت ضرورة إقرار مجلس إدارة الصندوق  .0

 المسبق. 

 . تعزيز الكادر الوظيفي لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي  .0

ة في يتخصصالالدورات من خالل موظفي وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وفعالية تعزيز كفاءة  .1

 . الرقابة والتدقيق الداخلي والمحاسبة الحكومية مجال

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ودليل اإلجراءات من قبل مجلس إدارة نشاط ميثاق وثيقة اعتماد  .1

 مستمر. بشكل هالصندوق والعمل على تطوير

سجالت والبدء في السير في إجراءات إعداد ، بكادر كفؤ دارة المخاطر إتفعيل وتعزيز وحدة  .5

قيق دالتتطبيق وتفعيل أسلوب لى إمخاطر المديريات والوحدات العاملة في الصندوق للوصول 

 . ي حسب المعايير المهنية الدولية لممارسة نشاط التدقيق الداخلالمبني على المخاطر الداخلي 

تعزيز االستقاللية التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي من خالل االرتباط الوظيفي لنشاط  .2

منبثقة عن مجلس كلجنة متخصصة بلجنة التدقيق في الصندوق التدقيق الداخلي وحدة الرقابة و

 اإلدارة . 

ل عدم إشراكه كدور تعزيز االستقاللية الوظيفية قدر اإلمكان لنشاط التدقيق الداخلي من خال .7

 تنفيذي في اللجان المشكلة داخل الصندوق كلجان عمل دائمة أو مؤقتة وإنما بصفة مراقب . 
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 MISنظم المعلومات االدارية  

 

جراءات لى التخفيف من اإلإتسعى جراءات التي اتخاذ العديد من اإلفي قام صندوق التنمية والتشغيل 

نوعية ومستوى الخدمات المقدمة ز يعزلتلكترونية وذلك اإلكومة الحالورقية والتي تتماشى مع برنامج 

 -: 0101 – 0109 يخالل عامالتي تمت  جراءاتاإلمجموعة من من خالل للمراجعين 

  إجراءات التحديث والتطوير على أنظمة الصندوق المعلوماتية بالتعاون مع شركةبتنفيد البدء 

 E-TECH :من خالل التالي-  

 للوصول الى نظام محوسب تفاعلي وفعال.  ارية ونقاشية مع الشركةعقد جلسات حو -أ 

أعضاء فرق العمل المتخصصة من تسمية المشروع وتنفيذ تسمية فريق عمل إدارة ومتابعة  -ب 

النظام المحوسب  علىلغايات التطوير والتحديث جميع المديريات  فيموظفي الصندوق 

 . لنظام اإللكتروني للصندوقطوير االعمل على تسير متابعة تهدف الى والتي 

 .)التشغيلية، المالية، االدارية والفنية( المحوسبلنظام االلي النقاط الرئيسية لوضع  -ج 

  اتالخدمالعديد من تسهيل نجاز وإلالربط اإللكتروني من خالل عمليات الشركاء زيادة عدد 

  -مع الشركاء : ين معهوالمتعاملتوفير الوقت والجهد والكلفة على الصندوق لتبسيط اإلجراءات و

  .وزارة الصناعة والتجارة -

 .دائرة مراقبة الشركات -

 .المؤسسة العامة للضمان االجتماعي -

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. -

 .دائرة األراضي والمساحة -

 . ة األحوال المدنية والجوازاتدائر -

 

 ات )صرفيات( القروض كافة دفعل يتحوبهدف ع بنك القاهرة عمان تفعيل االتفاقية الموقعة م

نفس البنك تحت الرقم الوطني للمستفيدين وذلك لا، وكذلك تحويل كافة انواع الصرفيات إلكتروني

في استالم المبالغ المالية )المقترضين والكفالء(  المتعاملين مع الصندوقالتسهيل على بهدف 

 المحافظات والمناطق. المنتشرة في جميع القاهرة عمان فروع بنك كافة من خالل لهم العائدة 

 ( تفعيل آلية التسديد اإللكتروني للقروض من خالل إي فواتيركمE-fawateercom عبر )

 .ترونياإللكولدفع النقدي غايات اقنواتها المختلفة والمعتمدة ل
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 الحاكمية المؤسسية

اكمية المؤسسية حالكفاءة والفعالية للرفع العمل على ه المتضمنوالرسمية  الحكوميةالتوجهات من خالل 

ترسيخا وتجذيرا القطاع العام جميع مؤسسات في المؤسسي داء ضمن االصالح االداري وتطوير األ

وفقا ،  دوات الرقابة الدخليةأتها وءاجراإتها واسياسوتفعيل ومهنة ارسة وممكثقافة حوكمة المؤسسيه لل

 . العامفي القطاع الحوكمة للمعايير والمبادئ المعتمده في دليل ممارسات 

تعزيز ممارسات  بهدفتشكيل فريق التقييم الذاتي وفريق تعزيز ممارسات الحوكمة بالصندوق  قام

الصندوق قام و، وبمشاركة الفريق الوطني للحوكمةسيادة القانون، الكفاءة، الفعالية( الحوكمة من خالل )

الصندوق من خالل فريق في  داء المؤسسيات الحوكمة وتطوير األمارسلمتقريرة عن واقع الحال بتقديم 

فة تطوير االداء المؤسسي للصندوق، ويقوم الصندوق مصفو بأعدادداء المؤسسي، وقام الفريق تطوير األ

كلما تطلب األمر ذلك والمدرجة على موقعه اإللكتروني بالعمل على مراجعة وثيقة الحاكمية المؤسسية 

متطلبات تعزيز ممارسات الحوكمة التنظيمية الكفؤة لتلبية ألية متغيرات وبناء على المستجدات ومواكبة 

 . والمتطلبات الرقابية معايير النزاهة والشفافية في القطاع العامجميع محاور ومتطلبات االمتثال ووالفعالة 
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 تطوير االداء المؤسسي 

دمها التي يقوالخدمات  هنشطألداء العام في كافة االرتقاء باألعلى ابشكل مستمر والصندوق عمل ي

المتطورة  الحديثةدارة ى اإلإلدارة التقليدية االنتقال من اإلمن خالل وذلك  ،المستهدفة لفئاتاخدمة ل

نتاج نظم إالبشري و ورأس المال الوقت والجهد استثمارعصري، بحيث يتم التركيز على  بمفهومو

متطورة ومتكاملة وعالية الجودة لتحقيق ثة ونظمة حديألى إتلبي متطلبات االنتقال ومعلوماتية دارية إ

 -:من خالل الريادة والتفوق

لتوفير  وحدة تطوير األداء المؤسسي / رئاسة الوزراء مع والتواصل المستمر سيق نالت .0

 .متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية 

ر الوقت توفي على المراجعين و لتسهيللفروع في المحافظات ال مديرياتلالصالحيات  تفويض .0

  والجهد.

 الخدماتجودة  ورفع مستوى في تقديم خدماته اإللكترونييولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا للتحول  .1

مهارات  عن طريق تطويرنتاجية والعائد على االستثمار وذلك إلامستوى ورفع ، المقدمة

 وني.الموظفين، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية الالزمة لعملية التحول االلكتر

وظيفي الترفيع الالتطوير وإشراك الموظفين في الدورات والبرامج التدريبية تلبية لمتطلبات  .1

  المعمول به .  المنبثقة عن نظام الخدمة المدنيةو وفق التعليمات الناظمة

 صغرشار التمويل األاالشتمال المالي من خالل تطوير حاكمية وانتمتطلبات تحقيق ب االستمرار .5

لى إسعى الصندوق  وقد تحقيق مجموعه من المؤشرات،بالصندوق قام حيث  ، في االردن

 .دائه وتطويره بشكل يتناغم مع االهداف المرسومة في تلك االستراتيجيةأمراجعة 

القوة ومواطن التحسين قياسا للصندوق وبيان مواطن شامل المؤسسي التحليل تم مراجعة ال .2

ضافة الى باإل ،للتمويل األصغر تيجية الوطنية على الممارسات الفضلى على اهداف االسترا

 .داء المؤسسي للصندوقتطوير األدلة في مجاالت تفيذ العديد من الدراسات والبرامج واأل

 والتوصيات  بالنشاط التمويلي للصندوقجراءات المتعلقة تحليل الفجوات في السياسات واإل

 لتجاوزها . الخاصة بالسياسات المقترحة الهادفة 

 (.0101 - 0109عداد خطة تدريبية للفترة )إد االحتياجات التدريبية وتحدي 

  اسس ومعايير صرف المكافآت والحوافز لموظفي الصندوق.تعديل 

  والجدوالت اإلقراض و التحصيل وعمليات جراءات إبناء قدرات موظفي الصندوق حول

 .  المخاطروتقييم وإدارة وتحليل  ةالداخليوالرقابة الداخلي التدقيق و
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 الفصل الثاني  

 (مباشر4 غير مباشر)التمويل •

 المتابعة والتحصيل  •
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 وغير المباشر  قراض المباشر إلا

 

 .مسارين من خاللنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويل الالزم إلميقدم الصندوق الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرررررررروض المقدمرررررررة   
للفئررات المسررتهدفة مررن  

مباشرررة مررن  الصررندوق
الفرررع الرئيسرري  خررالل
نوافررررررذه الفررررررروع ووال

المنتشرررررة االقراضررررية 
فررري جميرررع محافظرررات  

 .المملكة

 اإلقراض المباشر 

إقرررررررراض مؤسسرررررررات  
وهيئررات تتمتررع بالقرردرة  
علررررررى ادارة المحرررررراف  

واالنتشرررررار ، التمويليرررررة
كافرررررررة الواسرررررررع فررررررري 

المحافظرررررات،  بهررررردف 
إعادة اإلقرراض للفئرات   
المسررررررررررررتهدفة مررررررررررررن  

 .الصندوق

اإلقراض غير 
 المباشر 
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يجاد إ لى انشاء وتطوير المشاريع االنتاجية والتي تعنى فيإالتمويل المباشر للفئات المستهدفة والهادف يقدم الصندوق 

و تحسين نوعية أضافة إوتطويرها من خالل فرص العمل للمشاريع القائمة  ىفرص عمل جديدة وكذلك المحافظة عل

خالل مجموعة من س المال العامل من أضافة خطوط انتاج جديدة لهذه المشاريع ودعم رإالخدمات والمنتجات المقدمة و

التشغيل والعمل الحر والريادة للتوجه نحو ستهدفة وتحفز الشباب البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات الفئات الم

 : كما يليوهي  الذاتواالعتماد على 

 

 كافة في الوطن أبناء من والشابات الشباب كافة تمكين إلى البرنامج يهدف•
 بهدف المجاالت كافة في بهم خاصة جديدة مشاريع إنشاء من محافظاته
 وتقديم والريادي الحر العمل على وتشجيعهم الذات على لالعتماد مساعدتهم
   . دينار ألف (01) لغاية تمويلي وبسقف المشاريع لهذه الميسر التمويل

تمويل تاسيس المشاريع 
 الجديدة 

 ومساعدة أعمالها تطوير من القائمة المشاريع تمكين إلى البرنامج يهدف •
 إدخال خالل من أعمالهم في التوسع على القائمة المشاريع أصحاب
 دعم أو جديد إنتاجي خط إدخال خالل من أو مشاريعهم في حديثة تكنولوجيا

 إلدامة الالزمة البضائع أو األولية المواد شراء خالل من العامل المال رأس
  دينار ألف (05) لغاية تمويلي وبسقف مشاريعهم

تمويل تطوير المشاريع 
 القائمة 

 والشابات للشباب اإلبداعية األفكار وتمويل دعم إلى البرنامج يهدف •
 قابلة تكون جديدة خدمة / سلعة تنتج ريادية مشاريع إنشاء بهدف األردنيين
 تكون نقل وسيلة شراء أو/و عمل فرص لتوفير والتسجيل للترخيص

   . دينار ألف (75) لغاية تمويلي وبسقف ( بالمشروع مرتبطة)

تمويل تأسيس المشاريع 
 الريادية الجديدة 

 والمسجلة المرخصة القائمة الريادية المشاريع تطوير إلى البرنامج يهدف •
 وسيلة شراء أو/و جديدة عمل فرص واستحداث ديمومتها على للمحافظة

   . دينار ألف (75) لغاية تمويلي وبسقف ( بالمشروع مرتبطة ) تكون نقل

تمويل تطوير المشاريع 
 الريادية القائمة 

 عن والمتعطلين الباحثين للشباب الميسر التمويل تقديم إلى البرنامج يهدف •
 والخبرات المجتمع كليات ودبلوم الجامعية الشهادات حملة ومن العمل
 والريادة المبادرة روح وبث الفئات لهذه عمل فرص خلق أجل من العلمية
 بهم خاصة مشاريع إلقامة لديهم

تمويل الشباب الباحيثن عن 
 عمل 

 الحاصلين األردنيين والشابات الشباب وتمويل دعم إلى البرنامج يهدف •
 مشاريع إنشاء أجل من المحافظات أبناء من مهنية وخبرات شهادات على

 والمهنية الحرفية القطاعات في بهم خاصة جديدة ومتوسطة صغيرة
 الجودة وضبط اعتماد مركز عن الصادرة المهنة مزاولة لحملة والصناعية

 وبسقف والتقنية المهنية المهارات وتطوير تنمية هيئة عن أو حينه في
   دينار ألف (01) لغاية تمويلي

 

  جديد  مهنتي مشروع برنامج

 

 الحاصلين األردنيين والشابات الشباب وتمويل دعم إلى البرنامج يهدف •
 تطوير أجل من المحافظات أبناء من مهنية وخبرات شهادات على

 والمهنية الحرفية القطاعات في ديمومتها على للمحافظة القائمة مشاريعهم
 الجودة وضبط اعتماد مركز عن الصادرة المهنة مزاولة لحملة والصناعية

 وبسقف والتقنية المهنية المهارات وتطوير تنمية هيئة عن أو حينه في
                 دينار ألف (05) لغاية تمويلي

 تمويل مشروع مهنتي تطوير  

 تتعلق ومعايير شروط ضمن النقل وسائط شراء تمويل إلى البرنامج يهدف •
 اآلليات ، صهريج ، قالب ، سرفيس ، تاكسي ) العمومية بالمركبات
   . دينار ألف (01)لغاية تمويلي وبسقف ( المرخصة اإلنشائية

 تمويل وسائط النقل 

  قراض المباشراإل اواًل :
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 ببمككةىااىؤءؤانل5355555بننىى

 

 المباش 

 

 

 

 

 

  ر

 االقر اواًل :

 

  اض المباشر

 الشهادة مرحلة في الجامعيين للطالب التمويل توفير إلى البرنامج يهدف •
 التقنية التخصصات يدرسون الذين ( البكالوريوس ) األولى الجامعية
 تكاليف تغطية على لمساعدتهم والفني التقني الدبلوم طلبة أو والتطبيقية
  . دينار ألف (05) لغاية تمويلي وبسقف التخصصات هذه في الدراسة

تمويل األقساط الدراسية 
 للطالب

 من الخاصة التعليمية المؤسسات لتمكين التمويل توفير إلى البرنامج يهدف •
 بهدف المملكة محافظات كافة في األطفال ورياض الحضانات وإنشاء تأسيس
 األسرة لدى والمشاركة التفاعل مستوى ورفع المبكرة الطفولة تنمية تعزيز

 تمويلي وبسقف العمل سوق في المرأة مشاركة وتعزيز المحلي والمجتمع
  . دينار ألف (01) لغاية

تمويل مشاريع الحضانات  
ورياض األطفال الموجه 

 جديد / للقطاع الخاص 

 من الخاصة التعليمية المؤسسات لتمكين التمويل توفير إلى البرنامج يهدف •
 بهدف المملكة محافظات كافة في القائمة األطفال ورياض الحضانات تطوير
 األسرة لدى والمشاركة التفاعل مستوى ورفع المبكرة الطفولة تنمية تعزيز

 تمويلي وبسقف العمل سوق في المرأة مشاركة وتعزيز المحلي والمجتمع
  . دينار ألف (05) لغاية

تمويل مشاريع الحضانات  
ورياض األطفال الموجه 

 تطوير / للقطاع الخاص 

 الخيرية الجمعيات قدرات وتعزيز لتمكين التمويل تقديم إلى البرنامج يهدف •
 تعود قائمة مشاريع تطوير أو جديدة مشاريع وتأسيس إقامة من والتعاونية
 تنمية في والمساهمة جديدة عمل فرص استحداث أجل من للجمعية ملكيتها

   .دينار ألف (01) لغاية تمويلي وبسقف المحلية المجتمعات

تمويل مشاريع الجمعيات 
جديد / الخيرية والتعاونية 
 وتطوير 

 أو األطفال رياض إلنشاء الخيرية الجمعيات تمكين إلى البرنامج يهدف •
 ورفع المبكرة الطفولة تنمية تعزيز بهدف منها القائم تطوير على العمل
 مشاركة وتعزيز المحلي والجتمع األسرة لدى والمشاركة التفاعل مستوى
   . دينار ألف (01) لغاية تمويلي وبسقف العمل سوق في المرأة

البرنامج الوطني لرياض 
األطفال الموجهة للجمعيات 

 جديد وتطوير / الخيرية 
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 9191 - 9102تحليل نتائج االقراض المباشر للعام 

 األوضاع ر االقتصاد المحلي بالعوامل الناتجة من استمرارحقق الصندوق نتائج جيدة على الرغم من تأث

(  تأثر النشاط 0101، وفي عام ) الدول المحيطة باالردن من عدد في المضطربة واألمنية السياسية

وقيمة القروض الممنوحة في مركزه واضحا وملحوظا تمثل بتدني عدد  التمويلي للصندوق تأثرا

( الوبائية العالمية والتي COVID19تداعيات جائحة كورونا )راء الرئيسي وجميع المحافظات وذلك ج

ألقت بظاللها على االقتصاد العالمي في سائر أرجاء العالم وتأثرت بها سائر القطاعات الحيوية كاالنتقال 

والسفر والسياحة والطيران والتجارة والعمل واالستثمار والصناعة وتعاظمت تداعيات الجائحة مع 

ات وإجراءات الحجر والحظر والبروتوكوالت الصحية وارتفاع نسبة فقد الوظائف فرض اإلغالق

وتراجع معدالت االستيراد والتصدير وارتفاع كلف الشحن والنقل والتأمين وأسعار السلع والخدمات 

المرافقة لها واألردن كجزء في هذا العالم المنفتح والمتشابك تأثر بجائحة كورونا في شهر آذار من عام 

 تركيزتوجيه ال( واضطر التخاذ عدد من اإلجراءات والتدابير االحترازية جراء الحالة الوبائية و0101)

القطاع الصحي وارتفاع كلف فاتورة وأعباء النظام الصحي وتأثر الحركة االقتصادية على  األكبر

األمر على  بانخفاض أيام وساعات العمل جراء إجراءات اإلغالق والحظر والحجر المنزلي وانعكس

معدالت الحركة الشرائية واالستيراد والتصدير وسداد األقساط والمستحقات المالية المستحقة للدائنين من 

وضرورة اتخاذ إجراءات مشددة من الناحية الصحية وأخرى األفراد والمؤسسات والبنوك والشركات 

تخفيفية بهدف التخفيف من حدة آثار وتداعيات الجائحة على القطاعات االقتصادية والتي تعاني أصال 

وال سيما أن الوباء ) فيروس كورونا ( كان مستجدا على العالم بأسره وتحديدا في السنة قبل الجائحة 

لعديد من كبريات الشركات الصناعية الدوائية والطبية العالمية من التوصل إلى األولى قبل أن تتمكن ا

اضطرت لقيام الصندوق باتخاذ حزمة من والتي ( 0101في نهايات عام )إنتاج اللقاح المضاد للفيروس 

ن اإلجراءات التخفيفية على المواطنين والمستفيدين من خدماته من جميع الفئات المستهدفة وذلك بالتعاو

مع الشركاء إيمانا وانطالقا من دور الصندوق كمؤسسة وطنية تنموية توازي بين البعدين االقتصادي 

 .واالجتماعي
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 ،دينار( مليون 07) ( ما يقارب0101( و)0109لعامي ) ي للصندوقبلغ حجم النشاط االقراض

حيث تأثر نشاط  ،المحافظاتالعام و يوضح حجم النشاط اإلقراضي للصندوق حسب والجدول التالي 

مليون  218( من خالل حجم التمويل البالغ حوالي 0101الصندوق التمويلي تأثرًا واضحًا خالل العام )

مليون دينار، وذلك جراء  0111( والبالغ حوالي 0109م التمويل خالل العام )دينار بالمقارنة مع حج

 التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى فرض االغالقات وما تبعها من إجراءات الحظر

و إنعكست على حجم التمويل في العام  الصندوقعمل والحجر وأوامر الدفاع المختلفة والتي قيدت 

(0101.)  

 

9191 – 9102حجم التمويل حسب المحافظات  

 المجموع 2020 2019 المحافظة

 %21 5,849,294 %25 1,702,406 %20 4,146,888 عمان 

 %20 5,440,820 %17 1,135,830 %21 4,304,990 اربد 

 %4 1,201,848 %5 309,568 %4 892,280 الزرقاء 

 %6 1,565,455 %7 469,805 %5 1,095,650 البلقاء 

 %5 1,236,250 %4 262,500 %5 973,750 معان 

 %7 1,869,600 %4 273,000 %8 1,596,600 الكرك 

 %5 1,255,070 %2 113,570 %6 1,141,500 الطفيلة 

 %5 1,457,485 %6 386,000 %5 1,071,485 المفرق 

 %12 3,345,100 %15 994,500 %12 2,350,600  مادبا

 %8 2,156,520 %9 596,500 %8 1,560,020 عجلون 

 %4 968,789 %6 391,132 %3 577,657 جرش 

 %3 923,700 %3 201,900 %4 721,800 العقبة 

 %100  27,269,931  %100  6,836,711  %100  20,433,220  المجموع   
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حيث %، 71بلغت النسبة  وقدلتمويل المشاريع الجديدة على النصيب االكبر من حجم ا برنامج استحوذ

 عند )تأسيس قروض(  الجديدة المشروعات تمويل برنامج من االستفادة على كبير إقبال كلهنانجد ان 

 مهنتي%، ثم برنامج 01يليه برنامج تطوير المشاريع القائمة  بنسبة  سواء، حد على واإلناث الذكور

أثر الخدمات التمويلية وغير  الدراسة االستشارية "نتائج %، وجاءت هذه النسب متقاربة ل015بنسبة 

 ".التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل على مستوى المستفيدين

 التمويليحسب البرنامج  ( 9191 – 9102)توزيع القروض 

21% 
20% 

4% 
6% 

5% 

7% 

5% 
5% 

12% 

8% 

4% 3% 
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 نسب التمويل حسب المحافظات  
9102 - 9191 

 العقبة   جرش   عجلون  مادبا  المفرق  الطفيلة  الكرك  معان  البلقاء  الزرقاء  اربد   عمان 

 قيمة التمويل فرص العمل عدد المشاريع البرنامج التمويلي
 18,543,267 3,961 2,276 تمويل المشاريع الجديده

 5,790,460 1,721 742 تطوير المشاريع القائمه

 647,573 0 112 تمويل االقساط الجامعيه

 15,000 7 1 برنامج  تمويل الشباب الباحثين عن العمل

 547,330 127 68 مشروع مهنتى جديد

 99,800 8 6 تمويل وسائط النقل

 20,000 2 1 تمويل مشاريع المتقاعدين

 87,500 25 13 مشروع مهنتى تطوير

 1,121,000 156 20 المشاريع الريادية / جديد 

 398,000 63 7 المشاريع الريادية / تطوير

 27,269,930 6,070 3,246 المجموع
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 9191 - 9102القروض المقدمة للجمعيات الخيرية والتعاونية خالل 

 قيمة التمويل / دينار النسبة عدد نوع التمويل

%80 09 الجديدة المشاريع  1801511 

%08 1 تطوير المشاريع القائمة  291111 

%011 01 االجمالي  1501511 

 

 حسب عدد المشاريع

 تمويل االقساط الجامعيه تطوير المشاريع القائمه تمويل المشاريع الجديده

 تمويل وسائط النقل مشروع مهنتى جديد برنامج  تمويل الشباب الباحثين عن العمل

 جديد / المشاريع الريادية  مشروع مهنتى تطوير تمويل مشاريع المتقاعدين

 تطوير/ المشاريع الريادية 

 حسب فرص العمل

 تمويل االقساط الجامعيه تطوير المشاريع القائمه تمويل المشاريع الجديده

 تمويل وسائط النقل مشروع مهنتى جديد برنامج  تمويل الشباب الباحثين عن العمل

 جديد / المشاريع الريادية  مشروع مهنتى تطوير تمويل مشاريع المتقاعدين

 تطوير/ المشاريع الريادية 
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 (9191-9102) والجنس توزيع القروض المقدمة حسب القطاع

 لقطاعا

 المجموع اناث ذكور

 حجم التمويل العدد
فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل

 19 82,000 7 0 0 0 19 82,000 7 صناعي زراعي

 336 1,358,150 120 37 126,350 17 299 1,231,800 103 صناعي

 226 965,500 121 22 81,000 12 204 884,500 109 حرفي

 918 2,781,695 270 366 1,170,320 123 552 1,611,375 147 خدمات

 498 1,776,600 174 99 382,500 35 399 1,394,100 139 سياحي

  647,573 112  196,295 31  451,278 81 قروض الطالب

 4073 19,658,412 2442 1351 6,572,452 871 2722 13,085,960 1571 تجاري

 6070 27,269,931 3246 1875 8,528,917 1089 4195 19,817,501 2157 المجموع



 

 

_________________________________________________________________________________

_____33 |    DEF Report @ 2019-2020 

 

 

 

  

% للذكور، وذلك بسبب 22مقابل  (0101-0109ين )م% في العا11 نسبة تمويل اإلناثبلغت 

، حيث كانت نسبة تمويل االناث سابقًا ( دينار5111إنسحاب الصندوق من التمويل المايكروي أقل من )

( 0111د برنامج موجه للنساء )تمكين المرأة الريفية( و بسقف تمويل ال يتجاوز )لوجو %55تتجاوز 

 .دينار

% ، يليه قطاع  75أما القطاع التجاري فقد استحوذ على النصيب األكبر من حجم التمويل بنسبة 

 . %511بنسبة  السياحي% ، وجاء ثالثا القطاع 811بة الخدمات بنس

 

 ذكور  
,,% 

 اناث  
43% 

 9191 - 9102توزيع القروض حسب الجنس 
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الجدول اما بخصوص توزيع القروض المصروفة حسب المؤهل العلمي فتشير االحصائيات كما في 

على من نسب تمويل حاملي أ %، وهي7515تبلغ التمويل لحملة الثانوية العامة فما دون  سبةن التالي ان

 الجامعية والمتوسطة.المهنية والشهادات 

 (9191-9102)توزيع القروض المقدمة حسب المؤهل العلمي لعام 

 المجموع اناث ذكور الجنس

 حجم التمويل العدد المؤهل العلمي
فرص 

 العمل
 مويلحجم الت العدد

فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل

 5 21,000 3 5 21,000 3 0 0 0 دون الثانوي

 406 1,670,200 227 156 653,000 90 250 1,017,200 137 دون اإلعدادي

 514 2,364,750 308 153 696,250 99 361 1,668,500 209 اإلعدادي

 3348 15,323,745 1912 1018 4,551,519 608 2330 10,772,226 1304 ثانوي

مؤسسة التدريب 

 المهني
48 606,300 160 6 41,000 9 54 647,300 169 

 355 1,471,876 151 171 733,950 82 184 737,926 69 كلية متوسطة

 1254 5,690,059 584 363 1,832,198 201 891 3,857,861 383 جامعي

 19 81,000 7 0 0 0 19 81,000 7 دكتور جامعي

 6070 27,269,930 3246 1875 8,528,917 1089 4195 18,741,013 2157 ــــــمـــــــــوعالمج

 صنـاعـى زراعــى
1% 

 صـنـاعـى
3% 

 حـرفـى
3% 

 خـدمـات
8% 

 سياحى
5% 

 قروض الطالب
3% 

 تجاري
35% 

 9191 - 9102نسب القروض حسب القطاع 
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 (51-01) ما فيما يتعلق بتوزيع التمويل حسب الفئة العمرية فتشير البيانات ان الفئات العمرية ما بينأ 

 01التي تقل عن سنة حازت على النصيب األكبر من التمويل، وانحصرت اقل نسبة في الفئة العمرية 

 سنة.

 

 (9191-9102ي )توزيع القروض المقدمة حسب الفئة العمرية لعام

1% 

3% 

2% 

52% 

9% 

5% 

08% 

1% 

 9191-9102توزيع القروض حسب المؤهل العلمي 

 دون الثانوي

 دون اإلعدادي

 اإلعدادي

 ثانوي

 مؤسسة التدريب المهني

 كلية متوسطة

 جامعي

 دكتور جامعي

 الفئة العمرية

 المجموع اناث ذكور

 حجم التمويل العدد
فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل

 122 509,646 38 1 22,000 2 121 487,464 36 91اقل من 

21 – 30 905 7,273,183 1438 302 2,319,095 475 1207 9,592,278 1913 

31 – 40 489 4,618,325 967 368 2,940,742 654 857 7,559,067 1621 

41 – 50 484 4,054,700 970 286 2,129,330 486 770 6,184,030 1456 

 958 3,424,910 374 259 1,117,750 131 699 2,307,160 243 51اكبر من 

 6070 27,269,931 3246 1875 8,528,917 1089 4195 18,741,013 2157 المجموع
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أن المقترضين  الجدول التالي منيالح   ،ما فيما يخص توزيع المشاريع  الممولة حسب مستوى الدخلأ

(  حازوا على النصيب األكبر من قيمة 111-111( و )111-011ل اسرهم ما بين )والذين يتراوح دخ

 % على التوالي.0111% و 1911 سبةالتمويل بن

 

 

 (9191-9102لعامي )االسرة توزيع القروض المقدمة حسب دخل 

 شريحة الدخل

 المجموع اناث ذكور

 حجم التمويل العدد
فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل

0 – 100 45 596,800 158 6 52,800 9 51 649,600 167 

100 – 200 137 1,057,454 277 32 245,750 71 169 1,303,204 348 

200 – 300 1041 8,573,924 1735 561 4,161,855 873 1602 12,735,779 2608 

300 – 400 512 4,459,177 1112 276 2,175,202 472 788 6,634,379 1584 

400 – 500 265 2,689,480 593 140 1,210,088 303 405 3,899,568 896 

500 < 157 1,364,179 320 74 683,222 147 231 2,047,401 467 

 2171 27,269,931 3246 1875 8,528,917 1089 4195 18,741,013 2157 المجموع

0% 

43% 

9,% 

93% 

09% 

 نسبة عدد القروض حسب الفئة العمرية 

 01اقل من 

00 – 11 

10 – 11 

10 – 51 

 51اكبر من 
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 ( 9191-9102) النشاط االقراضي للفروع في المحافظات

% من قيمة 0015بنسبة العاصمة هي األعلى بين الفروع وفرع حصة يتبين من الجدول التالي ان 

بنسبة هي األقل بين الفروع والعقبة   فرعوكانت حصة % ، 01بنسبة  إربدالتمويل االجمالية، يليه فرع 

 % من قيمة التمويل االجمالي.111

 المحافظة

 المجموع اناث ذكور

 حجم التمويل العدد
فرص 

 العمل
 حجم التمويل العدد

فرص 

 العمل
 فرص العمل حجم التمويل العدد

 1407 5,849,294 638 356 1,732,002 187 1051 4,117,292 451 صمهالعا

 1048 5,440,820 642 316 1,572,417 207 732 3,868,403 435 اربد

 325 1,201,848 157 123 409,808 58 202 792,040 99 الزرقاء

 344 1,565,455 201 92 470,955 62 252 1,094,500 139 البلقاء

 172 1,236,250 125 54 393,000 41 118 843,250 84 معان

 365 1,869,600 242 167 781,800 108 198 1,087,800 134 الكرك

 329 1,255,070 167 127 517,500 68 202 737,570 99 الطفيله

 263 1,457,485 198 78 479,585 69 185 977,900 129 المفرق

 747 3,345,100 365 260 1,121,000 136 487 2,224,100 229 مادبا

 547 2,156,520 254 167 621,350 91 380 1,535,170 163 عجلون

 270 968,789 133 56 181,000 27 214 787,789 106 جرش

 253 923,700 124 79 248,500 35 174 675,200 89 العقبة

 6070 27,269,931 3246 1875 8,528,917 1089 4195 18,741,013 2157 المجموع

9% 5% 

32% 

93% 

04% 

3% 

 نسب المشاريع حسب شريحة الدخل
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 حجم نشاط االقراضي حسب مديريات الفروع

 العاصمه اربد الزرقاء البلقاء معان الكرك الطفيله المفرق مادبا عجلون جرش العقبة
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أحد برامج الصندوق اإلقراضية الذي يعمل على إقراض مؤسسات وهيئات  االقراض غير المباشر يعتبر

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

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

 قدم الصندوق منذ تأسيسه ما مقداره وعبر هذا المسارالوسيطة كأذرع مساندة لتحقيق أهداف الصندوق، 

 : للمؤسسات التالية( دينارًا، قدمت على شكل قروض 0712911118)

 البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة  

 الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة  

 الشركة االهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة   

 صندوق اقراض المراة  

 اتحاد الجمعيات الخيرية  

 مؤسسة نور الحسين  

 الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية  

 الشركة النموذجية االسالمية لتمويل المشاريع الصغيرة 

 بعض الجمعيات الخيرية  

 

 

 

 العمل عن العاطلين والشابات الشباب دعم إلى البرنامج يهدف•
 في بهم خاصة ومرخصة صغيرة منزلية مشاريع إنشاء أجل من
 والصناعية المهنية، الحرفية، الخدمية، التجارية، القطاعات كافة
 وتشجيع الذات على لالعتماد ومساعدتهم دعمهم أجل من وذلك
 وبسقف المشاريع لهذه الميسر التمويل وتقديم الحر، العمل
  دينار آالف (5) لغاية تمويلي

برنامج عملي من منزلي 
بالتعاون مع الشركة النموذجية 
 اإلسالمية للتمويل األصغر  

 ثانيًا : االقراض غير المباشر   
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 تحصيل المتابعة وال

نشاط مديرية المتابعة والتحصيل في متابعة إجراءات معامالت السداد وتحصيالت المبالغ  نظرا ألهمية

كون نشاط تعزيز االستدامة المالية والتشغيلية للصندوق والتي تساهم في المالية المستحقة للصندوق 

الصندوق  قامأساسيا محوريا في الصندوق إلى جانب نشاطه التمويلي نشاطا  مديرية المتابعة والتحصيل

والعمليات في الصندوق ومن ضمنها عمليات  بإعادة هيكلة اإلجراءات  0101و   0109 يفي عام

الممارسات الدولية في ادارة ضمن افضل  المديريةبهدف تحسين أداء  مديرية المتابعة والتحصيل

وحسب الي للصندوق وبما ينعكس إيجابا على جودة المحفظة التمويلية وقوة المركز الم فظة التمويليةالمح

 ي ة التسديد االجمالية لعامنسبعلما بأّن ،  لهذه الغاية من قبل الجهات االستشاريةالمعد البرنامج التنفيذي 

، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس ادارة الصندوق بال مركزية % 90بلغت نسبة  0101+  0109

  التحصيل.

 ما يلي : 9191+  9102 عاميومن اهم انجازات المديرية في اوال: 

 تدريب موظفي الفروع على التحصيل والمتابعة. 

 نقل مهام الجدولة والحجوزات والسداد بالكامل لمديرية المتابعة والتحصيل. 

 مديرية المتابعة والتحصيل.إلى نقل مهام التأمين على حياة المقترضين  

لفين على الحجز االلكتروني بالتعاون مع البنوك على ارصدة المتخالبدء باجرءات  

 السداد.

التوجه إلى تفعيل بعض مهام التحصيل والمتابعة من خالل الفروع بشكل ال مركزي  

 بهدف التخفيف على المستفيدين من جميع الفئات المستهدفة في جميع المحافظات . 

إقرار مجلس إدارة الصندوق آللية إجراءات تحصيل القروض بحيث تتصف بالمرونة  

تحسين فاعلية وكفاءة نشاط التحصيل والمحافظة على حقوق بالشكل الذي يساهم في 

 الصندوق والتسهيل على المقترضين والمستفيدين من الفئات المستهدفة . 

إقرار مجلس إدارة الصندوق آلية العمل المتعلقة بتحصيل وإعادة معالجة القروض  

 المتعثرة 

برنامج التشغيل مولة على إقرار مجلس إدارة الصندوق آلية متابعة ومعالجة القروض الم 

  الذاتي الجماعي .
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 نشاط مديرية المتابعة والتحصيل على مستوى االجراءات:ثانيا: 

الكفيلة بتحويل االقساط المستحق قامت مديرية المتابعة والتحصيل في اتخاذ العديد من االجراءات 

ة تراوحت هذ 0101و 0109على المقترضين المتأخرين عن السداد خالل عامي 

االجراءات بين الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وصوال الى اجراءات الحجز التحفظي 

  -على االموال المنقولة وغير المنقولة الطراف القروض ) مقترضين وكفالء( وكما يلي:

 اجراءات التحصيل
 9191 – 9102لعامي 

 
 2020 2019 البيان

 3604 711 الرسائل النصية واالستعالم

 832 5452 ات الرواتبطلب

 37 399 استدعاء بواسطة قائد امن اقليم

 3669 9264 النشر في الجريدة الرسمية

 3521 5654 قرار الحجز التحفظي

 229 1103 عدد القضايا المسجلة

 13912 24602 المجموع
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 عدد القضايا المسجلة  قرار الحجز التحفظي   النشر في الجريدة الرسمية  
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 .الفروع في المحافظات مديريات د حسباسدلاالتحصيل ونسب الثا: ث

المتابعة والتحصيل بحيث اصبح جزء من عمليات في وتفعيل مديريات الفروع ركزية نتيجة لتطبيق الالم

الفروع التالية نسبة تسديدات تصل إلى  تحقق فقد ،عمليات التحصيل تتم بواسطة فروع الصندوق

وكانت  ،،الكرك،عجلون ، جرش و العقبة البلقاء، اربد ، الزرقاء، العاصمة  % وهي كل من فرع011

 ي يوضح نسب التسديد حسبلوالجدول التا %،72قرابة حيث بلغت  لدى فرع الطفيلة سديدتاقل نسبة 

 المحافظات : الفروع في 

 المحافظة
 المجموع 2020 2019

 النسبة
 تسديدات استحقاقات تسديدات استحقاقات تسديدات استحقاقات

 %97.9 7,859,767 (8,030,829) 2,906,196 (3,468,353) 4,953,571 (4,562,476) العاصمه

 %95.1 6,216,082 (6,533,510) 2,390,760 (2,865,285) 3,825,322 (3,668,225) اربد

 %93.2 2,546,292 (2,731,346) 959,181 (1,132,532) 1,587,111 (1,598,814) الزرقاء

 %99.5 3,057,527 (3,073,553) 1,165,163 (1,268,708) 1,892,364 (1,804,845) البلقاء

 %77.1 2,703,722 (3,506,880) 956,346 (1,477,114) 1,747,376 (2,029,766) عانم

 %92.9 3,581,809 (3,854,959) 1,257,072 (1,618,202) 2,324,737 (2,236,757) الكرك

 %75.7 2,710,215 (3,579,588) 982,255 (1,528,788) 1,727,960 (2,050,800) الطفيله

 %99.0 3,862,922 (3,902,962) 1,488,556 (1,645,094) 2,374,366 (2,257,868) المفرق

 %65.3 2,690,574 (4,120,801) 937,800 (1,811,450) 1,752,774 (2,309,351) مادبا

 %97.7 3,077,758 (3,148,960) 1,240,116 (1,361,750) 1,837,642 (1,787,210) عجلون

 %102.5 2,060,425 (2,010,827) 767,471 (827,706) 1,292,954 (1,183,121) جرش

 %99.4 1,090,521 (1,097,203) 434,239 (476,773) 656,282 (620,430) العقبة

 %90.9 41,457,614 (45,591,418) 15,485,155 (19,481,755) 25,972,459 (26,109,663) المجموع
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 الفصل الثالث  

الخدمات غير المالية المقدمة •
 للفئات المستهدفة 
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 لخدمات غير الماليةا

يب والتمكين بتقديم مجموعة من البرامج والخدمات والتي تأتي مديرية التدرالصندوق من خالل يقوم 

ضمن الخدمات غير المالية  لتحقيق اهداف الصندوق من حيث تمكين الفئات المستهدفة من البدء 

 .طويرها وتحقيق االستدامة لهاتبمشاريعهم او 

 

 الفئات المستهدفةاوال: 

رفع والفئات المتدنية الدخل والباحثة عن  الفئات العاطلة عن العمل في كافة محافظات المملكة 

 )العمالء المحتملون(. مشاريع مولدة للدخلانشاء او تطوير من خالل  المستوى المعيشي

 .العمالء الحاليين الراغبين بتأسيس مشاريعهم 

 .العمالء الحاليين ويرغبون بتطوير مشاريعهم 

دًا على مجموعة المسوحات الميدانية ذات و اعتما، تلبية لحاجات الفئات المستهدفة بكافة شرائحها

 تعتمد مديرية التدريب والتمكين تنفيذ االنشطة التالية : ،العالقة

 بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التوعية 

  الفئات المستهدفة. تدريب 

  تقديم جلسات االرشاد والتوجيهcoaching  . للعمالء 

 

 ة والمتوسطة :باهمية المشاريع الصغير التوعيةثانيا: 

  تعريف الفئات المستهدفة بأهمية المشاريع الصغيرة ، ودورها في تحقيق الذات لدى الرياديين

من اصحابها ، والفرص المتاحة امام  األستثمار في هذه المشاريع ، وادوات النجاح الضرورية 

 لبدء مشروع صغير

 المالية وغير المالية تعريف الفئات المستهدفة بكيفية االستفادة من خدمات الصندوق 

 .  تحفيز الفئات المستهدفة على العمل الحر والريادة وعرض قصص نجاح لعمالء الصندوق 
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 برامج التدريب  للفئات المستهدفة:ثالثا: 

 

 ويتكون هذا البرنامج من مكونات ثالثة هي :

 :البدء وتطوير المشاريع -0

بإقامة مشاريع جديدة و كذلك اصحاب  تقديم التدريب الفني للراغبينالى يهدف البرنامج 

محاسبة ، المشاريع القائمة  في النواحي األساسية للمشروع  الصغير مثل وضع خطة العمل

والنواحي القانونية ذات العالقة بالمشاريع ، المنافسة النوعية ، التسويق، مسك الدفاتر، التكاليف

التي تتعلق برفع المواضيع و رصة السوقية،، اختيار الفادارة النقد ،الصغيرة و السوق و التجارة

 المتدربين .كفاءة 

 برنامج التأهيل المهني )الحرفي( : -9

، عادة ما يهدف البرنامج الى توفير فرصة التدريب امام الفئات المستهدفة الحتراف مهنة معينة

اص بهدف تغطية هذه الحاجة وتمكين المتدرب من البدء بمشروعه الخ يكون السوق بحاجة لها،

 او إيجاد فرصة عمل .

 :ICTبرنامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  -4

 

 -:4 ويهدف هذا البرنامج الىبرنامج تدريب المؤسساترابعا: 

) اإلدارية من النواحي المؤسسات العاملة في المجال األجتماعي و اإلنتاجي تعزيز وتمكين  -أ 

 والمالية والفنية(

التدريب بالمؤسسات الشريكة  المزودة لخدمة لتدريب  في ادارة بناء القدرات للعاملين بمجال  -ب 

 المشاريع وتطويرها 

  .جلسات التوعية التي نظمت من قبل مديرية التدريب والتمكينعقد  - ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشطة مديرية التدريب والتمكين

 20 عدد الدورات التدريبية

 70 عدد المستفيدين من الدورات التدريبية

 161 عدد الجلسات التوعوية

 4025 عدد المشاركين في الجلسات التوعوية
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 : Coachingوالتوجيه  االرشاد خدمةخامسا: 

على من العمالء من خالل تقديم الجلسات االرشادية لكل عميل الفني للعمالء المستفيدين  الدعم توفير

ل وتشمل عدة مراح منبما يتوافق مع احتياجات مشروعه ومتابعته و (One To One) حدى

 االدارة. ، التسويق ، االعمال خطط وضع و مشاريعم ادارة مجال االرشاد  في

 

  لموظفي الصندوق التدريب والتأهيل 

تم عقد ورشة تدريبية " بعنوان مهارات االرشاد للعمالء لموظفي صندوق التنمية والتشغيل " ضمن 

ضمن   giz الوكالة لإلنماء والتعاون الدولي أنشطة برنامج الدعم الفني للخدمات غير المالية والمقدم من

نفذ بستة محافظات وهي اربد ، جرش ، البلقاء ،  والذي  (EPP مشروع دعم التشغيل في االردن )

 مادبا ، الكرك ومعان .

حيث تسعى الوكالة االلمانية لإلنماء الى تقديم الدعم الفني ألصحاب المشاريع الجديدة وتمكينهم من ادارة 

 م بالطريقة المهنية وذلك من منطلق تشجيع مفهوم التشغيل الذاتي للشباب بكافة فئاتهم .مشاريعه

 -وتناولت هذه الورشة على مدى يومين العديد من المحاور منها :

 ما هو تدريب األعمال واإلرشاد. 

 صفات المرشد الجيد.

 عملية ومراحل االرشاد.

 ومهارة األسئلة.مهارات التواصل بما في ذلك: االستماع الفعال 

 أدوات االرشاد.

 ممارسة االرشاد.

 التشبيك مع الشركاء

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

توعية لهم الالتشبيك معهم ضمن مذكرات تفاهم تهدف الى الوصول للمستفيدين من البرامج وتقديم  بهدف

تصميم برامج  ووعن خدمات الصندوق المالية وغير المالية، الحر والتشغيل الذاتي العمل  عن اهمية

 .ومتطلباتهم تدريبية بناء على احتياجاتهم
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 الفصل الرابع 

 التحليل المالي •
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  التحليل الماليمؤشرات 

 

 بالدينار االردني  محفظة القروض - أ

 

 

 

 النشطين  عدد العمالء - ب

 

 

بسبب انسحاب  تي ما تزال تحت التسديد بشكل تراكمي( )القروض ال انخفض عدد العمالء النشطين

   .ةوالمتوسط ةالصغيرللمشاريع  الصندوق من التمويل الميكروي واصبح التركيز على التمويل 

 

 

121,993,008 

123,709,242 

120,030,144 

2018 

2019 

2020 

118,000,000 119,000,000 120,000,000 121,000,000 122,000,000 123,000,000 124,000,000

 اجمالي حجم المحفظة بالدينار

 السنة   حجم المحفظة  

1

32,228 

31,217 

27,515 

 عدد العمالء النشطين

9191 

9102 

9108 
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 الفصل الخامس 

الشركاء االستراتيجيون  •
 والتعاون الدولي 
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 ن واواًل: الشركاء االستراتيجي

 

 والتعاون الدولي وزارة التخطيط -0

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

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

 :وقد تلخصت هذه الشراكة والتعاون بمايلي المستهدفة

بشروط ميسرة  لمملكة،العمل في مختلف محافظات ا اقراضية للشباب الباحثين عن برامجتح ف 

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

، مناطق تواجدهم واالستفادة من التسهيالت  المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض

 كما وفرت برنامج تمويلي للجمعيات الخيرية والتعاونية.

تنفيذ برنامج للتوعية والتعريف في زارة التخطيط والتعاون الدولي تعاون الصندوق مع و 

بالنوافذ االقراضية والتمويلية واالستشارية المتاحه والموجهة لدعم االفراد وهيئات المجتمع 

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجرى العمل على استحداث مكتب موحد والمحلي 

 محافظة.في كل  متكاملةيكون جهة ارشادية 

تشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني بالبرامج  

ة والتمويلية واالستشارية لتنفيذ مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة خاصة بالفتيات االقراضي

 والشباب الباحثين عن العمل.

 

 

 

 

. 

. 

. 

. 
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 وزارة العمل -9

 .يلي: العمل وصندوق التنمية والتشغيل بمامابين وزارة والشراكة التعاون اوجه تلخصت و

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

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

 المشاريع المطروحة قيد التنفيذ.

دراسة واقع حال الصناديق التمويلية  بتنفيذالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل يقوم الصندوق ب 

 العامة العاملة في المملكة.

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

التدريب المهني العمل والتشغيل و، ويخص محوري برنامج مكافحة الفقر في البادية االردنية

 والتقني.

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

البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل االردنيين في ستة قطاعات رئيسية   ويشتمل

راعة والخدمات ) مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والز

  . ) محطات بيع المحروقات( الحضانات ( والطاقة

 

 مراكز تعزيز االنتاجية )ارادة( -4

 

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

اإلدارية والتي المستثمرين على اتخاذ القرار االستثماري الصحيح وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية و

 ( مركزًا أنشأتها وزارة التخطيط08من شأنها تعظيم فرص نجاح المشاريع، وذلك من خالل )

 قديم الدعم الفني واالستشاري، حيث تقوم المراكز بتوالتعاون الدولي تنتشر في كافة أنحاء المملكة

 .الصحاب المشاريع الممولة من الصندوق

 

 (  EPPالعمل ) فرص زيادة برنامج -3

 

 المملكة األردنية وحكومة االتحادية ألمانيا جمهورية حكومة بين المبرم االتفاق بموجب 

 األلمانية المؤسسة" قبل من تنفيذه يتم والذي  (EPP) العمل فرص زيادة برنامج فإن الهاشمية، 
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وبناء  تعزيز على نشاطه مجال في العمل، يركز وزارة مع وبالتعاون  GIZ  "للتعاون الدولي

 في مناطق عمل عن الباحثين لألفراد عملفرص  للشباب االردني بهدف ايجاد الالزمة دراتالق

 . مختارة وقطاعات

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

 لصعوباتوا أهم التحديات لبحث ( سنة،11-08) العمر من الشباب فئة على ركزت عشوائية

 للعمل وذلك عام،  بشكل الجنسين كال من الصغيرة المشاريع أصحاب من قبل مواجهتها يتم التي

 الصغيرة المشاريع قطاع في العمل وتطوير الصعوبات تلك من للحد تقديم المقترحات على

 .مستقبال

 

 (GIZ)  للتعاون الدولي الوكالة األلمانيةالدعم الفني المقدم للصندوق من  -5

 

تعنى بقيام الصندوق "سياسة الخدمات غير المالية للصندوق" والتي  وتطوير وثيقة  اعدادتم  

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

وغير مالية الى العمالء من خالل الفروع، االمر الذي سيعود بالفائدة على العمالء من ناحية 

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

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

المؤسسية لفروع الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة من اجل التميز في تقديم 

 ت المستهدفة.الخدمات للفئا

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

 5110دينار( الى االقراض المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة )القروض من  5111من 

ر تقييم األث» دينار( في المناطق غير المخدومة، وذلك تنفيذا لتوصيات دراسة  75111الى 

دينار(  5111المحتمل النسحاب صندوق التنمية والتشغيل من االقراض الميكروي )أقل من 

 (.GIZوالتي اعدها خبراء )

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

رة الصندوق في نهاية وقام بزيا والخروج بتوصيات تعزز تحقيق أهداف الصندوق اإلستراتيجية

 .0108عام 

 



 

 

_________________________________________________________________________________

_____53 |    DEF Report @ 2019-2020 

 

 

 االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي -,

 

ُيعرف االشتمال المالي بأنه "الحالة التي يتاح فيها لجميع البالغين في سن العمل الوصول إلى 

 ،"خدمات القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين من مؤسسات رسمية لتقديم الخدمات المالية

 المالي الشمول نسب رفع استراتيجيته ضمن خاص بشكل األردني المركزي يستهدف البنكو

 الصغيرة والمتوسطة. للمشاريع زيادة نسبة الوصول المالي والمتوسطة، أي  الصغيرة للشركات

تعزيز التنمية الشاملة، حيث يشكل قطاع الشركات كبير في  ان دور هذه المشاريع في االردن 

ويلعب هذا % من قطاع الشركات العاملة في األردن، 95عن  الصغيرة والمتوسطة ما يزيد

، حيث يقوم بتوفير القطاع دورًا حيويًا في دعم النمو االقتصادي وخفض معدالت الفقر والبطالة

واقع الحال في قطاع وعند دراسة  ،% من فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص71

يتضح الدور الكبير لصندوق التنمية  في األردنالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة على حد سواء، من خالل اإلقراض والتشغيل في دعمه 

المقدمة إلى مؤسسات التمويل  القروضالمباشر لهذه المشاريع، وبشكل غير مباشر من خالل 

عضوية اللجنة التوجيهية المعنية  وعليه فان الصندوق يتواجد في المتناهية الصغر والصغيرة .

 التالية: الفرقباستراتيجية االشتمال المالي، وتم تعيينه عضوا في 

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

 والمتوسطة.

 فريق عمل حماية المستهلك المالي. - ب
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 السادس   الفصل

 أثرنا•
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 أثرنا

 

في التنمية المستدامة  ومساهمتهة نشاطه التمويلي وتقييم دراسة على مستمر وبشكل قالصندو يحرص

الصندوق  يقدمها التيالتمويلية وغير التمويلية الخدمات  أثر وتحديد ، ةواالجتماعي ةاالقتصاديبجوانبها 

قدم والتي ت واالستمرار في التعاون مع الجهات االستشارية المتخصصة ، المستويات مختلف على

خدمات الدعم واإلسناد الفني واالستشارات التدريبية في مجاالت تطوير اإلجراءات والسياسات التشغيلية 

والكوادر الوظيفية وتطوير بناء القدرات للموارد البشرية مثل : الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ، 

جات وتوصيات الدراسات التي متابعة الصندوق تنفيذ مخر خالل من للتخطيط/الكويت العربي المعهدو

قامت الجهات االستشارية والوكاالت الدولية الفنية المتخصصة وتطبيق ما يمكن تطبيقه في إجراءات 

وسياسات وعمليات الصندوق التشغيلية في سائر النواحي المالية واإلدارية والفنية والتمويلية وشؤون 

 المتابعة والتحصيل ومن 

أثر  " بعنوان مثل الدراسة التي تم إعدادها جات وتوصيات الدراسات ضمن متابعات الصندوق لمخر

 الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل على مستوى المستفيدين"

  :أهم ما قام ويقوم به الصندوق في متابعة مخرجات وتوصيات الدراسات  وفيما يلي

 

 في تساعد التي وغيرالتمويلية التمويلية الخدمات من ةمجموع تقديم على الصندوق حرص 

 .المستهدفة الفئات إلى الوصول من نهوتمك وأهدافة، رؤيته تحقيق

 المملكة محافظات مختلف في مستوى االنتشار وتعزيز العملات آلي بتطوير ام الصندوقيق 

 .أماكنهم في المستهدفة الفئات إلى للوصول

ت وإجراءات وبرامج ومعايير التمويل بما يتالءم مع اولويات قيام الصندوق بمراجعة سياسا 

 االحتياجات التمويلية وغير التمويلية للفئات المستهدفة . 

من المستفيدين ممكن أكبر عدد  شمولية حرص الصندوق على االستمرارية في الوصول إلى  

القيام بدوره في  بهدف استمرارية الصندوق في الجغرافي المستوى على المستهدفة الفئاتمن 

 اإلعاقة ذوي واألشخاص والنساء والفقراء العمل والمتقاعدين عنوالباحثين  العاطلين تمكين

 محافظات المملكة .  مختلف في الشهداء وأبناء

 مما المقدمة والخدمات المستهدفة الفئات بين االنسجام من عالية درجة سعي الصندوق إلى تحقيق 

 .بكفاءة التمويلية وتلبيتها جاتاالحتيا في تحديد دقة يعكس
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سعي الصندوق إلى االستمرارية في تحقيق عدالة أفضل في توزيع وانتشار نطاق خدماته  

التمويلية وغير التمويلية في جميع المناطق والمحافظات من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 

تدامة ضمن مجال ونواف<ه التمويلية في المحافظات مساهمة في تعزيز دوره في التنمية المس

 عمله واختصاصه . 

برامج تمويل المشاريع المرخصة رسميا لغايات التأسيس للمشاريع الجديدة أو التركيزعلى  

التطوير للمشروعات القائمة واالنسحاب من برامج التمويل الميكروي الدقيق للمشاريع غير 

 المرخصة . 

ويلية للمشاريع الريادية لغايات التأسيس التركيز على توفير التمويل الميسر والخدمات غير التم 

واإلنشاء للمشاريع الجديدة أو التطوير للمشاريع القائمة دعما للريادة وتشجيعا لثقافة العمل الحر 

والريادي وذلك بالتعاون مع الشركاء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومراكز تعزيز 

 اإلنتاجية )إرادة( . 

الخدمات التمويلية من الفئات المستهدفة من قبل الصندوق بخدمة  شمول جميع المستفيدين من 

 التأمين على حياة المقترضين مقابل رسوم رمزية . 

توفير تقديم خدمة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الممولة من قبل الصندوق مجانا  

 من خالل مراكز تعزيز اإلنتاجية ) إرادة ( . 

ييم الجدارة االئتمانية والمالءة المالية لمتلقي الخدمة بالموازنة بين المواءمة في تحليل وتق 

 والكفاالت المقدمة كضمان للقرض .ى المشروع ، فكرة اعتبارات أهلية المقترض ، و

 االستمرار في إجراء زيارات المتابعة الميدانية للمشاريع الممولة في جميع المحافظات .  

المقترضين والكفالء لمواجهة آثار تداعيات جائحة كورونا من اتخاذ اإلجراءات التخفيفية على  

 خالل تأجيل األقساط المستحقة على المقترضين . 

قيام الصندوق بمراجعة وتحليل نتائج النشاط التمويلي ورصد مكامن القوة والضعف والعمل  

 على متابعتها أوال بأول . 

ة عينات من المشاريع الممولة من سائر تعزيز دور وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في متابع 

 المنتجات التمويلية التي يوفرها الصندوق للمستفيدين في جميع المحافظات من الفئات المستهدفة. 


