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موواط  هاجسي األول على الدوام هوو سسون نوعيوة اةيوال ل و  " 
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 10 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  2017خدصة سليلية لألوضاع االقتصادية واالجتهاعية لعام    
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   22 -17  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشهريةاملعوانت املالية  :أوال
 23  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالعادية املعوانت املالية الطاوذة  :اثنيا  

 24 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووملعوانت النقدية اللووية  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا -
 25وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودغاثة وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواملعوانت املالية ل -
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 28 - 27    .   2017- 2015خدصة سليلية ةجم االنلاق على مرامج املعوانت املالية املختللة 
    29       وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواملعوانت املالية اإلضافية : رابعا  

 30-29ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املعونة املالية للشتاء :خامسا  
 32 - 31  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالتدويب والتشغي   :ا  سادس

 : تنهية وإداول املواود البشريةاإلجنازات على مستوى 
 33 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو البشريةاداول املواود 

 34 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التدويب وتنهية املواود البشرية
                                                         35   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تطوير املواود البشرية  
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لس الاداره   كلمه   س مج  ب   معالي  رئ 
 

يواصوووووو  الصووووووندوق مسوووووو ته  ووووووو  فوووووواق   
قيادتنووووووووا املسوووووووتقب  املشوووووووورق الووووووووذي و تووووووووه 

الرشيدل كها يسوتهر يف ت وريس جهوود  يف 
االسوووووووووووهام يف مسووووووووووو ل التقووووووووووودم والعطووووووووووواء 

 إايها قيادتنا   ان الثقة الت اولتناواالزدهاو
 

كهووا ان الوورؤى السووديدل جلدلووة امللووف     الرشوويدل هووي امانووة يف اعناقنوواا امشيووة 
القوووي الووذي   منهجنووا يف العهوو  واالسووا  ظسووتعبوودا الثوواين اموو  اةسوون 

الكهوووووال مسووووو ل البنووووواء مووووو  خووووودل اةووووور  علوووووى تعزيوووووز كافوووووة سوووووتند اليوووووه ن
 الت سققت والبناء عليها مثقة وتلاذ  وأم  .النجاحات 

حيو  لنووا ان نلخوور ةمل انووة الوت وصوو  اليهووا صووندوق املعونوة الوطنيووة معوود اكثوور 
م  االجنازات والعه  املتواص  واجلهوود املخلصوة والوت ا ورت دثن عاماً ثم  

وذلووووف ةلتوووووزام  مووووول  2019 – 2017اسووووورتاتيجية طهوحووووة لدعووووووام عوووو  
يف كافوة فروعوه ومراكوز  وفو  مبوادوات  عهلية تطوير شامله يشهدها الصوندوق

طهوحة ومشاويل نوعية ستعه  على تعزيز التفول االل رتوين وتقدمي منظومة 
ل رتونيووة عصوورية ومت املووة تليوو  ةمل انووة الووت وصوولت اليهووا املهل ووة  ميووة اخد

  وسق  طهوحات جدلة امللف عبدا الثاين واعي املس ل.
ويف اخلتوووووام يطيوووووب يل والسووووورل الصوووووندوق يف مسوووووته  تقريووووور  السووووونوي لعوووووام 

ان نرفوووول ملقووووام صوووواحب اجلدلووووة ا امشيووووة امللووووف عبوووودا الثوووواين اموووو   2017
يوليهوا جدلتوه  ا ى  ايت الشو ر واالمتنوان علوى الرعايوة ال رلوة الوتاةسن 

 . يف مجيل مناط  املهل ةلدسر اللق ل واحملتاجة 
             هي كلهة ش ر مستفقة لراعي املس ل

سو لطوف                                                                                                                سي   هالة  ب 

 

 

 

 
 

جكومةه  ذةد  ك دور 
رئ ب  علي ال ت  وي 

ةةةه   وعب  ي  ةةةا  ي  ةةةي  الار    
ةةةوف     حي 

خ   رسي  ، وت  دمه  دمات  العامه  المق  الح 

ةرا   ت  ه  العمل العةا،، واث ب  مو سس 

ةةما   
ةةه  ون  جكومب 

اسةةات  ال السث 

ةةحه  
ةةه  وا   ي  ةةؤ  رو  رارها، وق  ر  اسةةي 

عةا خ   المعالم، ظةه  ممةل محةدده    
وخ 

ات   حدي 
لف  الي  ث 

 .مح 
 

ي                      
ان  دالله الث  لالة  الملك عب  ن   ج  حسي 

ن  ال  اب 
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  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن الصندوق ومهام ةنبذ

 وذلووف 1986لسوونة  36مبوجووب القووانون وقووم  1986أتسووس صووندوق املعونووة الوطنيووة يف عووام       
احملتاجووة ووفوول مسووتوى معيشووتها وذلووف موو  خوودل تقوودمي و  اللقوو ل اةهايووة والرعايووة لألسوورهبوودأت أتموون 

املعوانت املالية الشهرية والطاوذة واملساعدل يف تنهية مهاوات وقدوات افرادها القوادوي  علوى العهو  دهيوداً 
 ة  وووذ  االسووور العهووو  واالنتووواك مبوووا ي لووو  االسوووتهراو يف أتمووون االحتياجوووات االساسوووي لووودجمهم يف سووووق

وكووذلف السووعي اي سويوو  أفرادهووا موو  متلقوون للهعونووة اي افووراد منتجوون وذلووف موو  خوودل دعووم وتوووف  
                  مرامج التدويب املهين ومرامج التشغي  والتأهي  اجلسهاين اخلاصة ةمناء االسر احملتاجة. 

  حاليواً  مجيول ا واء املهل وةي حيوت ينتلول% م  املوواطنن يف 10تص  خدمات الصندوق اي ما يقاوب
اودنيوة فقو ل  تسوعون الو ا اسورل ثدثوة و ) 93,000املعوانت الشهرية املت رول ما يقواوب مو  م  مرانمج 

تزيوود عوو  متهويوو  ح ووومي كاموو   ومبــوات س ســنوي % موو  س ووووووووان املهل ووة 8وهوووووذا يشوو   موووووا نسووبته 
ومووذلف يصوبل الصووندوق مو  اكووت املكسسوات اة وميووة )مئوة وعشورل مديوونا دينواو  110.000.000

 .االنلاق اة وميم  حيت حجم 
   ثدثة عشورا ع وو لثلوون العديود مو  اجلهوات  13يشرأت على إداول الصندوق جملس اداول م ون م(

جتهاعيوة  اموا فيهوا يتعلو  اة ومية والتطوعية واخلاصة يف املهل ة حيت يرأ  هذا اجمللس وزيور التنهيوة اال
ةالداول التنليذيووووة للصووووندوق فهنووووال موووودير عووووام للصووووندوق يقوووووم ةالشووووراأت وإداول ومتامعووووة كافووووة اعهووووال 

 الصندوق. 
 41علوووى تقووودمي مجيووول اخلووودمات الوووت يقووودمها الصوووندوق مووو  خووودل للصوووندوق  تشووورأت االداول العاموووة 
م توب  16وذيسي منتشرل يف خمتل  مراكز حمافظات والوية املهل ة ةالضوافة اي  )فرعااومعونا واحد و )

مركوووز لدسوووتجامة هوووذا ةالضوووافة اي اسوووتفدا   فرعوووي تنتشووور يف ةقوووي منووواط  الريووو  والباديوووة االودنيوووة 
خووودمات السوووريعة وهوووو االول مووو  نوعوووه يف هوووذا اجملوووال يف املنطقوووة العرميوووة واالقلووويم وهوووو عبووواول عووو  )مركوووز 

متنقوو ا جمهووز ةحوود  االجهووزل االل رتونيووة وهووو موورتب  مقاعوودل ميوواانت الصووندوق الرذيسووة مباشوورل حيووت 
يف املنواط  الناذيوة ومنواط  االطوراأت اي املوواطنن يقوم هذا املركوز متقودمي مجيول خودمات الصوندوق مباشورل 

 .االت الطاوذة وال واو  الطبيعيةويف اة
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دوق   مها،اهم       الصب 
 هاية والرعاية لألسر اللق ل واحملتاجوة مو  خودل تقودمي املعونوة املاليوة املت ورول أو الطاوذوة  وم أو توف  اة

   ا.
 أو األسر م  خودل التأهي  املهين أو اجلسهاين. لألفراد توف  فر  العه  أو اإلنتاك 

  ت املختصة مذلف.التدويب املهين لللئات املنتلعة م  الصندوق لدى املكسسات واجلهامرامج توف  
 .إجراء البفو  العلهية والدواسات امليدانية املتعلقة ةلصندوق وأوجه نشاطه  
  التوصووووية لوووووزاول الصووووفة لصوووورأت مطاقووووات أتموووون صووووفي لغوووو  املقتوووودوي  موووو  املنتلعوووون موووو  خوووودمات

 الصندوق وفقاً لدح ام والشروط املنصو  عليها يف نظام التأمن الصفي املدين املعهول مه.
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: .........يتنارؤ  كو  
 "     ا   ب 

 ".ميت ختل اقليهي يطب  اف و  انظهة اةهاية االجتهاعية املوجهة لللقراء"   
 
 
 
 

  تنا....... :رسال    
 موو  وامووداع م لوواءلاملوجهووة لدسوور اللقوو ل واحملتاجووة  موورامج اةهايووة االجتهاعيووةإداول  "

يف تنليوووذ مووورامج مووونل املعووووانت املاليوووة املت ووورول والطاوذوووة  املتهيوووزاالداء املكسسوووي خووودل 
.                                       "العاملية املهاوسات ألف   وفقاً  م افة انواعها  

                      
  

 
 
 

 
 

http://www.google.jo/url?url=http://karkariya.com/site/catplay.php?catsmktba=10756&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUkpOnr5PQAhUXM8AKHXtRAGc4wAIQwW4IHzAF&usg=AFQjCNHuz5DnYvJe7Czgy6nCH_0vb6h76g
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إدارة صندوق املعون  الوطني جملس   
ل كث 

س  ات   الي  ار  ج 
والان   

 
 

2017املنجزاس  يف عام جملس االدارة    
 

ي  عا، 
ات     ر  ج 

 :2017اهم المي 

إقوووراو تعليهوووات املعووووانت املاليوووة ةهايوووة األسووور  -
 .2017لسنة  3احملتاجة وقم 

لألسر املنتلعة م  الصوندوق  وفل معدل التغطية -
 .% 10منسبة 

االسووووتدامة املاليووووة للصووووندوق  إقووووراو إسوووورتاتيجية -
وتطبيقهوووووا اعتبووووواوا   2020-2018للسووووونوات 
 .1/8/2017م  اتويخ 

إقوووراو مشوووروع املوازنوووة التقديريوووة للصوووندوق لعوووام  -
2018. 

إقووووووووراو امليزانيووووووووة العامووووووووة واةسوووووووواةت اخلتاميووووووووة  -
  .2016لعام  للصندوق

 . عدل اتلاقيات مل الشركاءاملصادقة على  -
 .2018الشتاء لعام إقراو أسس صرأت معونة  -
عوووووودد موووووو  امل اتووووووب  املوافقووووووة علووووووى اسووووووتفدا  -

 . اللرعية يف عدد م  حمافظات املهل ة

لس   الاداره   مج 
The Board of Directors consists of Messrs : 

 معايل وزير التنهية االجتهاعية      وذيساً.
 مديووور عوووام الصوونووودوق      ع ًوا وانذًبا للرذيس.

ع  وزاول األوقاأت والشكون واملقدسات اإلسدمية ممث   
 ممث  ع  وزاول الصفووووووووووووووووة

 ممث  ع  داذرل املوازنة العامة
 ممث  ع  املكسسة العامة لل هان االجتهاعوووووي

 ممث  ع  مكسسة التدويب املهنووووي
 ممث  ع  مكسسة نوو اةسيوووووو 

ا امشي ممث  ع  الصندوق االودين  
 ممث  ع  االساد العام للجهعيات اخل يوووووووة

وهم : ثدثة ممثلن ع  القطاع اخلا   
 السيد امحد ا ناندل  

 السيد موسى الساكت  

 السيد عصام مدير
   

The Council shall have the following responsibilities and powers: 
Develop the Fund's overall policy. 

To continue to provide the necessary financial resources and work for their development. 
Approving the general plan to invest and develop the Fund's funds. 

Approving the estimated annual budget of the Fund. 
Approving the general budget and final accounts of the Fund. 

Preparation of draft regulations for the Fund. 
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 2017خالص  حتليلي  للواقع االقتصادي واالجتماعي يف عام 
 

المد م  إلقاء نظرل على البيئة اخلاوجية االقتصادية واالجتهاعية احمليطة معه  الصندوق خدل عام      
مل تتجاوز    فعلى الصعيد االقتصادي حق  االقتصاد األودين أداء متواضعاً خدل هذا العام حيت2017

ذلف مل اوتلاع املستوى % وهي قريبة جدًا م  نسبة النهو الس اين تراف  2نسبة النهو االقتصادي 
% كها اوتلل معدل البطالة العام خدل العام املذكوو 3.3القياسي لألسعاو خدل هذا العام ليص  اي 

وأتيت هذ    %39.2حن ملغ متوس  املشاوكة يف األيدي العاملة % يف 18.3ليص  اي ما نسبته 
الذي يشهد  اإلقليم والذي ألقى م دله املكشرات يف ض  استهراو عدم االستقراو السياسي واالقتصادي 

السلبية على أداء االقتصاد األودين وعلى مستوى أداء السياسة املالية خصوصاً والت حققت أداء متواضعاً 
% تقريباً م  إمجايل الناتج احمللي 3.5حيت استهر عجز املوازنة العامة منسب وصلت اي  2017خدل 

وخدل السنوات العشر املاضية طبقت إصدحات هي لية يف ملهل ة ا أناإلمجايل هذا على الرغم م  
جماالت التعليم والصفة  وكذلف اخلصخصة والتفرو االقتصادي وتطبي  أنظهة محاية اجتهاعية مطوول 

استهراو التطووات اإلقليهية املناوذة وخاصة أزمت سوواي والعراق تش   أكت  أنوإصدح أنظهة الدعم ااّل 
يف اللرتل األخ لي حيت اضطراب طرق التجاول وتراجل االستثهاوات وحركة السياحة الوافدل  صدمة مكثرل

ال ب ل م  الدجئن السووين على االقتصاد احمللي ونسيجه االجتهاعي واالعتهاد  لألعدادوالتأث  ال ب  
 .على املنل والتفويدت ةإلضافة إي استهراو ال غوط على املواود الطبيعية

مل اوتلاع معدالت البطالة ملستوايت قياسية ووكود النهو وازدايد معدل اجلرلة وخدصة القول فانه و 
االقتصاد  أتثرواوتلاع نسب الت خم  ومل استهراو  األجوووحاالت العن  اجملتهعي واخنلاض متوس  

 فر  العه  واستهراو األودين متداعيات األزمة السووية ومل عدم القدول على سليز منو قادو على توف 
سياسات مالية ونقدية متشددل تسعى لتعزيز استدامة املالية العامة وخلض نسبة الدي  إي إمجايل  باعإت

وسياسي غ  مستقر وسياسة مالية ونقدية ان هاشية واخنلاض  إقليهيفانه ويف ض  مشهد الناتج احملليي 
ب  م  نشاطات اة ومةي فانه م  الصعب توقل املساعدات واملنل اخلاوجية الت سد مش   ك حصيلة

املقبلة األمر الذي ستنع س أاثو   األعواماخنلاض نسب اللقر مبعدالت وازنة على مستوى املهل ة خدل 
مش   كب  جدًا على زايدل كب ل يف الطلب على املعوانت واملساعدات املالية الت يقدمها الصندوق 

 .  يزداد خدل السنوات الثد  القادمة أناضية وهذا ما يتوقل خاصة خدل السنوات القليلة امل
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 2017اهم حماور التطوير والتحسني يف جماالس عمل الصندوق يف عام    
 

االسووتهراو مبراجعووة وتطوووير التشووريعات النا هووة لعهوو  الصووندوق خاصووة التشووريعات املتعلقووة متفسوون  -
وفقووووا  2017جديوووود يف الصووووندوق يف عووووام مسووووتوى االسووووتهداأت  حيووووت ا منوووواء نظووووام اسووووتهداأت 

 ألف   املهاوسات العاملية.
اسوووتفدا  ومراجعوووة العديووود مووو  املنهجيوووات ال وووامطة إلجوووراءات عهووو  الصوووندوق الوووت تسوووتهدأت   -

 سسن وتطوير العه  وتقدمي اخلدمات م لاءل وفعالية  واستفدا  منهجيات جديدل.
العديوووود موووو  لوووو  اجملوووواالت موووو  خوووودل توقيوووول توووودعيم وتطوووووير العدقووووة موووول اجلهووووات الشووووري ة يف خمت -

إضافة إي ترسيخ العديد م  الشراكات م  خودل عقود )امللتقوى األول  االتلاقيات ومذكرات التلاهم
 ا.االسرتاتيجينللشركاء 

تطووووير إداول تقنيوووة املعلوموووات يف اإلداول العاموووة للصوووندوق مووو  خووودل تطووووير الوووتامج مبوووا يتوافووو  مووول  -
التعليهوووات واإلجوووراءات )مووو  حيوووت التغيووو  والتعووودي  واالسوووتفدا ا  وكوووذلف  التطووووير اةاصووو  يف

 املشاوكة يف التدويب على خمتل  التامج املستفدثة واملعدلة.
التوسووول يف جمووواالت وأنشوووطة املسوووكولية اجملتهعيوووة وتشوووجيل العهووو  التطووووعي يف خدموووة اجملتهووول احمللوووي  -

مل العديد م  منظهات اجملتهل احملليوة  فقود ا إعوداد  وذلف متعزيز العدقة التشاوكية وترسيخ التعاون
وتنليذ خطة للهسكولية اجملتهعية على مداو العام شواول متنليوذها غالبيوة موو لي الصوندوق ومو  أمورز 
هذ  األنشطة: احملافظة على نظافة البيئوة وزواعوة األشوجاو يف خمتلو  احملافظوات واألمواك  السوياحية  

 ةملناسبات الر ية مث  اليوم العاملي لللقر  يوم اليتيم العريب ...أخل.التتع ةلدم  االحتلال 
زايدل نسوووووب التطووووووير والتفسووووون يف العديووووود مووووو  جمووووواالت العهووووو  يف خمتلووووو  املقووووواييس الوووووت  ريهوووووا  -

الصندوق سنواي وأمرزها: قيا  مستوى النزاهة والشلافية  قيا  وضا متلقي اخلدموة  تقيويم أداء فوروع 
 ا  مستوى اجلاهزية االل رتونية...أخل.الصندوق  قي

والوووذي ا خدلوووه ت ووورمي شوووركاء وأصووودقاء  2017إقاموووة االحتلوووال الت رلوووي السووونوي يف  ايوووة عوووام  -
 الصندوق واملو لن املتهيزي  يف عدل جماالت.
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ره  عامه  ع ظ 
 ن 

ط
الخ 
ه  ــــــــــــ     ب  ح  ي 

راي   : 2019 – 2017سالا ة  الاست 

سنوات " اهوا  2019 – 2017خطة اسرتاتيجية طهوحة لللرتل  2016يف عام طوو الصندوق       
  قوووود د وووو  وقوووود حوووودد يف هووووذ  اخلطووووة وسووووالته ووؤيتووووه واهدافووووه االسوووورتاتيجية وقيهووووه املكسسووووية الطهوووووح 

ملكشووورات الصووندوق يف العوووام االول مووو  هوووذ  اخلطووة مووو  سقيووو  نسوووبة عاليوووة موو  املسوووتهدفات الوووت وضوووعها 
 امرز اهداأت اخلطة االسرتاتيجة : تتهث و االداء االسرتاتيجية والتشغيلية  

 سقي  االم  االجتهاعي.و سقي  االستقراو االقتصادي واالجتهاعي والنلسي لدسر االودنية احملتاجة 
 ضهان االستدامة املالية للصندوق مبا يدمي عهليات صرأت املعوانت املالية على مداو العام.

 املختللة. الصندوقاستخدام أف   املهاوسات يف جمال تقنية املعلومات لدعم ومساندل وتنليذ أنشطة 
 االوتقاء مبستوى االداء املكسسي يف الصندوق م  خدل االستثهاو يف ثقافة التهيز. 

 كسب والء وأتييد فئات املتعاملن واملو لن.

ه   ب  ح  ي 
راي  مجاور الاست 

ظه   ال
لخ 
ل

: 
 االسرتاتيجية للصندوق على اومعة حماوو وذيسة: استندت اخلطة

 .ضهان االستدامة املالية الدزمة لتنليذ انشطة الصندوق
 .تطوير مكسسة خدمات مبعاي  عاملية

 .استخدام أف   املهاوسات يف جمال تقنية املعلومات لدعم ومساندل وتنليذ أنشطة الصندوق املختللة
 .التهيز يف تقدمي اخلدماتتعزيز ثقة املتعاملن م  خدل 

ارطه   ؤ  ج   ،،،،،الظر  
يعتهد الصندوق يف عهله على التخطي  االسرتاتيجي الذي يستند اي مكشرات اداء اسورتاتيجية وتشوغيلية  

دقيقوووة  ت وووه  اجوووراء تقيووويم دووي لووودداء وقيوووا  نسوووب اجنووواز املسوووتهدافات  والتعووورأت علوووى نقووواط القوووول 
سقيووو  الً اي وال وووع  يف عهووو  الصوووندوق ةالضوووافة اي ا ووواد حلوووول مناسوووبة للتفووودايت واملعوقوووات وصوووو 

خاوطوووة طريووو   2019 – 2017وقووود شووو لت اخلطوووة االسووورتاتيجية للصوووندوق لدعووووام  اخلطووو  املرسوووومة
م نت الصندوق م  ملوو  اهدافوه ضوه  اإلطواو الوزمين احملودد  وا واملسوااة يف اوسواء وتطووير البنيوة التفتيوة 
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االجنوووازات يف مسوو ته الوطنيوووة علوووى الدزمووة لتطووووير منظومووة العهووو  اة وووومي يف املهل ووة وسقيووو  مجلووة مووو  
وقووود ملغوووت نسوووبت سقيووو  الصوووندوق للهسوووتهدفات الوووت وضوووعها ملكشووورات االداء  مووودى االعووووام املاضوووية.

 .2017االسرتاتيجية  )%ا يف عام 
 االسرتاتيجية على مستوى املبادوات 2017وفيها يلي خدصة المرز النتاذج الت حققها الصندوق يف عام 

االسرتاتيجية اخلهسة  وذلف للتعرأت على واقل مسااة الصندوق يف سقي  االهداأت الوطنيوة  وفقاً الهدافه
 .2025واجلهود الت يبذ ا يف سبي  سقي  وؤية املهل ة لعام 

  

  

ادرات      رر  المث  راات  ه  الاست  ب  ح  ي 
ي 

 
 

  االسرتاتيجي االولرت املبادراس املنبثق  عن اهلدف ـــــــــــــــــــــــــــاب     ا 
 

فيهووا يلووي اسووتعراض الموورز املبووادوات الووت اطلقهووا الصووندوق لتفقيوو  ا وودأت االسوورتاتيجي االول والووت       
سقيوووو  االسووووتقراو االقتصووووادي واالجتهوووواعي والنلسووووي لدسوووور يف  2017اسووووههت مجيعهووووا يف عووووام 

 :  احملتاجة مبا يساهم يف سقي  االم  االجتهاعي الوطين
 توسيل نطاق مشول االسر اللق ل واحملتاجة يف مرامج املعوانت املالية الشهرية املت رول واملكقتة.. 1
 . املسااة يف سسن املستوى املعيشي لدسر  االشد فقراً   م  خدل تلعي  مرانمج املعوانت اإلضافية. 2
املسااة يف سسن قدول االسرل احملتاجة على مواجهة الظروأت االستثناذية الت در هبا مو  خودل تطووير  .3

 مرامج منل املعوانت املالية الطاوذة م افة انواعها.
 اخلاصة يف االسر اللق ل.دعم متطلبات توف  اةهاية والرعاية الصفية للهرضى وذوي االحتياجات  .4
  .املنتلعة مبا حيس  م  فر  تشغيلهمتطوير مهاوات وقدوات أفراد األسر لتامج لدزم تقدمي الدعم ا. 5
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 يف سوق العه  واإلنتاك.وووو  القادوي  على العه  امناء االسر املنتلعة وووومج تقدمي الدعم الدزم لتامج د. 6

 .2017يف عام  % ا 104مكشرات مستهدفات هذا ا دأت اي ) وقد وصلت نسبة سقي  
 

 الثاينرت املبادراس املنبثق  عن اهلدف االسرتاتيجي ـــــــــــــــــــــــــــاب      ا 
 

علوى  انواعهوا  هان االستدامة املالية للصندوق مبا يدمي عهليات صورأت املعووانت املاليوة م افوةسقيقاً ل     
تقوووم  2020 – 2018 فقوود اصوودو الصووندوق اسوورتاتيجية جديوودل لدسووتدامة املاليووة للسوونوات مووداو العووام

تطووووير أسووواليب وطووورق قاملوووة للتطبيووو  العهلوووي د ووو  إداول الصوووندوق مووو  اعتهووواد سياسوووات جديووودل و علوووى 
االسووتقراو املووايل للصووندوق خوودل السوونوات  موو  سقيوو  ل نهووااالسووتغدل األمثوو  للهووواود املاليووة املتاحووة مبووا 

وفووول كلووواءل مووونل املعووووانت املاليوووة م افوووة انواعهوووا وهوووذ حيوووتم علوووى الصوووندوق  القادموووة واسوووتدامة عهووو  مووورامج
  لوذا جواءت هوذ  االسورتاتيجية يف الصندوق ومنلس القدو مو  املوواود املاليوة املتاحوة املكسسي ونوعية األداء

دى املتوسوو  والطويوو  ةالسووتهراو يف سياسووات االنلوواق علووى موورامج عهلووه لت ووه  قوودول الصووندوق علووى املوو
عدم القدول على الوفاء ةلتزاماته املالية اجتا  اللئات احملتاجة الوت  وةلتايلاملختللة دون خلض مدذته املالية 

ات االنلوواق   هووذا وقوود ا االعتهوواد عنوود اعووداد هووذ  االسوورتاتيجية علووى سليوو  للوضوول القوواذم وتوقعووخيوودمها
املستقبلية على مرامج املعوانت املالية وحجم االيرادات املتوقعة وحجم الطلوب علوى هوذ  الوتامج  كوذلف ا 
االخوووذ معووون االعتبووواو اللجوووول املاليوووة املتوقعوووة موووا مووون القووويم اةاليوووة اللتزاموووات الصوووندوق وموووا مووون التزاماتوووه 

 لتفقي  هذا ا دأت: 2017تبناها الصندوق يف عام الت   وفيها يلي استعراض المرز املبادوات املستقبلية
على كافوة اوجوه نشواطات  األنلاق عهليات واستدامة املالية االمث  للهواود االستثهاوتطوير منظومة ت ه   .1

 الصندوق الرذيسة.
مسووتفقيها . تطووير نظوام اسوتهداأت شوام  يوتم مو  خدلووه التوجيوه السوليم لعهليوات مونل املعووانت املاليوة اي 2

 االسر االشد فقراً وحاجة. م  
 مستوايت املعيشة ونوعية اةيال لدسر اللق ل واحملتاجة.وسديد . تطوير مكشرات قيا  3
. سسوون قوودول الصووندوق علووى التعاموو  موول طلبووات االنتلوواع املتزايوودل نتيجووة الووزايدل يف عوودد السوو ان واوتلوواع 4

 نسب اللقر.
 .2017يف عام  % ا 103اي )  االسرتاتيجي الثاين  ات ا دأتوقد وصلت نسبة سقي  مستهدف
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 الثالثرت املبادراس املنبثق  عن اهلدف االسرتاتيجي ـــــــــــــــــــــــــــاب    ا 
موو   الصووندوق موودوو فاعوو  وحمهووووي يف دعووم التفووول االل وورتوين علووى مسووتوى املهل ووة انطدقوواً  اسووهم      

خطوووة التفوووول االل ووورتوين للف وموووة وا ادفوووة اي تسوووخ  الت نلوجيوووا هدفوووه االسووورتاتيجي الثالوووت املسوووتند اي 
 مبووا يسوواهم يف سقيوو  االموو  االجتهوواعي الوووطين  خلدمووة املووواطنن االودنيوون واالوتقوواء مووودل اخلوودمات املقدمووة

عووو  االسووور االودنيوووة دل علوووى ذلوووف مووو  منووواء قاعوودل ميووواانت شووواملة وعلوووى دوجوووة عاليووة مووو  املوثوقيوووة أولوويس 
 :2017يف عام  يف هذا اجملال الت عه  عليها الصندوقوفيها يلي امرز املبادوات احملتاجة  

 . تعزيز التفول  و اخلدمات االل رتونية والذكية.1
 .موحدل على املستوى الوطين. مناء قاعدل معلومات ومياانت شاملة و 2
 . تطوير وسديت شب ة املعلومات الداخلية.3
 Prepaid). تطوير  ليات تسليم املعوانت الشهرية للهنتلعن م  خدل اعتهاد نظام البطاقوة االذتهانيوة 4

Cardsاحمللظة املالية املتنقلة( و . 
 االجتهاعي.. إداول وتلعي  املوقل االل رتوين وقنوات التواص  5
 .اDMS). تطبي  مشروع نظام إداول الواثذ  املكوشلة 6
 . ادتة مجيل عهليات وخدمات الصندوق.7
 إنشاء مركز تدويب اقليهي خيتص متدويب الباحثن االجتهاعين على املستوى احمللي واالقليهي. .8

 .2017يف عام  % ا  107وقد وصلت نسبة سقي  مكشرات مستهدفات هذا ا دأت اي )  
 الرابعرت املبادراس املنبثق  عن اهلدف االسرتاتيجي ـــــــــــــــــــــــــــاب    ا 
وتطوير منظومتوه املكسسوية جهود  ا ادفة لتفسن إطاو عهله الشام   2017واص  الصندوق يف عام     

وفوو  منهجيووة  متلقووي اخلدموةحمووهوا وفو  اوقووى املعواي  العامليووة انطدقواً موو  حرصوة علووى توووف  خودمات متهيووزل 
عهوو  حمووهووا ال لوواءل واللعاليووة واجلوودوى وهووو مووا م وو  الصووندوق موو  اةصووول علووى اعلووى تقيوويم يف دوجووات 

جاذزل اخلدمة يف فوز اللروع املشاوكة يف و  التقرير التقييهي جلاذزل امللف عبدا للتهيز اة ومي للدوول السامعة
وفيهووا يلووي اموورز املبووادوات الووت اطلقهووا     لووى جنهتوونع ا2017-2016اة وميووة املتهيووزل للوودوول الرامعووة )

االوتقوواء مبسووتوى االداء املكسسووي يف الصووندوق  املتهثوو  يف   أتلتفقيوو  هووذا ا وود 2017يف عووام  الصووندوق
                                                           : م  خدل االستثهاو يف ثقافة التهيز 
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. تلبية متطلبات املشاوكة اللّعالة يف جواذز التهيز على املستوى الوطين وخاصة جاذزل امللف عبدا الثاين1  
 .لتهيز االداء اة ومي والشلافية    
 .يف الصندوق املقدمةستوى اخلدمات مباالوتقاء  تطوير  ليات واداوات .2
 .ا2016ا لسنة )156نظام تطوير اخلدمات اة ومية وقم ) سقي  متطلبات. 3

 .2017يف عام  % ا 100وقد وصلت نسبة سقي  مكشرات مستهدفات هذا ا دأت اي )   
 

 اخلامسرت املبادراس املنبثق  عن اهلدف االسرتاتيجي ـــــــــــــــــــــــــــاب      ا 
عوت تقودمي  ء يف تقودمي اخلدموةوللشوركا ملو ليوه ومتعامليوه متهيوزلو  نوعية الصندوق على تقدمي خدمات حير 

        ل مبادوات منها:عدةلعه  على  2017يف عام  ويف هذا االطاو قام الصندوقعدل مبادوات 
 تعزيز القيم امل افة لصاحل املتعاملن. .1
 تطوير منظومة اداء الباحثن االجتهاعين. .2
 سسن ميئة العه . .3
 .  تلعي  التواص  الداخلي واخلاوجي.4
 .  تعزيز تلاع  املو لن ةملشاوكة املعرفية.5
 .  زايدل فعالية وكلاءل املواود البشرية العاملة يف الصندوق.6
 .2017يف عام  % ا 104وقد وصلت نسبة سقي  مكشرات مستهدفات هذا ا دأت اي )   
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 الشهري االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاس يف جمال املعو س املالي         

 

 : املعو س املالي  الشهري  املتكررة: 1
 

توورتاوح احملتاجووة الووت ا مظوروأت  ووا صوولة الدلوموة واالسووتهراوية و وهوي عبوواول عوو  مبوالغ شووهرية تصوورأت لألسور 
سوووودد قيهتهوووا وفقووواً للئووووة وعووودد أفوووراد األسوووورل املسوووتفقن للهعونوووة  ووفقووووا و دينووواو  200)-50قيهتهوووا مووون)

 لدسرل. لظروأت االقتصادية واالجتهاعيةل
عودد أفرادهوا  2017ا حالوة يف عوام 79376ملغ إمجايل عدد اةاالت )األسرا املنتلعة مو  هوذا الوتانمج )

 ا ديناو شهراي.6.831.248وم للة مالية مقداوها )ا 239880)
  مووو  كووو  فئوووة مووو  فئوووات  2017ا عووودد املنتلعووون مووو  هوووذا الوووتانمج يف  ايوووة عوووام 1يبووون اجلووودول وقوووم )و 

% 32االنتلاع وعدد األفراد ومبلغ املعونة شهراي  حيت تعتت فئة املسنن وأسورهم اللئوة األكثور عوددا منسوبة 
  واجلودول التوايل يبون %10ا منسوبة م  إمجايل منتلعي مرانمج املعوانت املت رول وفئة أسر األيتوام أقلهوا عودد

املت رول حسب عودد االسور وعودد االفوراد واملبلوغ الشوهري املصوروأت ل و  توزيل فئات مرانمج املعوانت املالية 
 فئة: 

 ا1جدول وقم )
 املعوانت املالية املت رول حسب اللئة

 مبلغ املعون  الشهري عدد األفراد عدد األسر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفئ
 1872724 47243 25246 املسنون وأسرهم

 2239124 78424 15570 املصامون ةلعجز الداذم وأسرهم
 619571 14109 10873 املطلقات معد الدخول وأمناؤه 

 503912 54337 10678 أسر املعوقن
 584742 14280 9082 املرأل الت ال معي   ا وأسرهتا

 992051 31018 7707 أسر األيتام
 19124 469 220 األسرل البدي 

 6831248 239880 79376 اجملموع
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 توتيع بر مج املعو س املالي  املتكررة حسب احملافظاس: -
حصووة حمافظووة حيووت تعتووت  ات ا توزيوول املعوووانت املاليووة املت وورول حسووب احملافظوو2يبوون جوودول وقووم )        

وتعتوت  ا ديناوا شوهراي19571567مقداوها ) امجاليةم للة و ا أسرل 19139) وص  اي عددم االكتاومد 
  واجلدول التايل ا ديناوا شهراي907314ا أسرل م للة مالية مقداوها )1030حمافظة الطليلة األق  عددا )

د واملبلوووغ توزيووول مووورانمج املعووووانت املاليوووة املت ووورول حسوووب احملافظوووات وحسوووب عووودد االسووور وعووودد االفووورايبووون 
 :الشهري املصروأت ل   فئة

 ا2جدول وقم )
 املعوانت املالية املت رول حسب احملافظةتوزيل مرانمج 

 مبلغ املعون  السنوي عدد األفراد عدد األسر احملافظ 
دــــــــــــــــــارب  19139 57656 19571597 

 17576268 50341 17230 العاصم 
اءـــــــــالزرق  11984 35041 12290549 

 8374121 25675 7319 املفرق
اءــــــالبلق  6619 18937 6382298 
ركــــالك  4389 13176 4050898 
اـــــــمادب  3000 9154 3116143 
رشـــــج  2867 8899 2889572 
انــــــــــــمع  2151 6861 2064857 

 1853429 5956 2001 عجلون
 1598715 5283 1647  ــــــــالعقب

 907314 2901 1030 الطفيل 
 80675761 239880 79376 اجملموع
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اتاملعوانت املالية املت رول حسب احملافظمرانمج توزيل وسم مياين يبن   

 
 

 املؤقت  :املعو س املالي  الشهري  : 2
 

قيهتهوووا تووورتاوح و  مكقتوووةاحملتاجوووة الوووت دووور مظوووروأت اسوووتثناذية وهوووي عبووواول عووو  مبوووالغ شوووهرية تصووورأت لألسووور 
سوودد قيهتهووا وفقوواً للئووة وعووودد أفووراد األسوورل املسووتفقن للهعونووة  ووفقووا لظوووروأت و دينوواو  200)-50موون)

موووو  هووووذا الووووتانمج  2017وملووووغ إمجووووايل عوووودد اةوووواالت )األسوووورا املنتلعووووة لعووووام  االقتصووووادية واالجتهاعيووووة
تلصويدت ا يبون 3م )واجلودول وقو  ا دينواوا شوهراي1107237ا أسرل وم للة مالية مقداوها )13001)

  : 2017خدل العام  هذا التانمج
 ا3جدول وقم )

 املعوانت املالية املكقتة حسب اللئة
 مبلغ املعون  السنوي عدد األفراد عدد األسر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفئ

 284638 28177 5928 احلاالس اإلنساني 
 361828 19972 3441 أسر العاجزون مادي  

 231343 6002 1607 أسر السجناء واملعتقلون
 114191 4612 809 املصابون ابلعجز الكلي املؤقت 

االستثنائي احلاالس   564 1131 40342 
 37689 1563 308 أسر األحوال الشخصي 
 24868 596 259 أسر الغائبني واملفقودين

 12338 319 85 أسر اخلارجون من السجن
 1107237 62372 13001 اجملموع
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  ات:حسب احملافظموزع املعوانت املالية املكقتة مرانمج  تلصيدتا 4وقم )التايل اجلدول كها يبن جدول 

 ا4جدول وقم )
 املعوانت املالية املكقتة حسب احملافظة

 مبلغ املعون  الشهري عدد األفراد عدد األسر  ــــــــــــــــــــــــاحملافظ
 3755035 18127 3667 اربد

 2017491 8350 1979 العاصم 
 1768882 8858 1961 الزرقاء
 982462 5560 1043 الكرك
 881030 4037 813 املفرق
 932374 3728 709 معان

 765629 3340 692 البلقاء
 517798 2876 608 جرش
 422986 2296 498 ماداب

 413642 2346 472 عجلون
 357971 1807 347 الطفيل 
 230402 1047 212 العقب 
 13045702 62372 13001 اجملموع

 

 اتاملعوانت املالية املكقتة حسب احملافظمرانمج توزيل وسم مياين يبن 
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 :2017عام يف اجلديدة للحاالس التخصيص 
ا أسووورل 9688كقتوووةا ل )املت ووورول و املاليوووة )املعووووانت امل لوووتانمج 2017يف عوووام  ملوووغ حجوووم التخصووويص     

ا توزيل هذ  املعوانت حسب 6ا ديناوا شهراي  ويبن جدول وقم )853559جديدل م للة مالية مقداوها )
ا 213423ا أسووورل ملغوووت كللتهوووا )2229احملافظوووات  وكانوووت حمافظوووة العاصوووهة األكثووور  صيصوووا معووودد )

تووت حمافظووة ا دينوواوا شووهراي  وتع183916ا أسوورل م للووة )1961دينوواوا شووهراي  تلتهووا حمافظووة إوموود معوودد )
ا 11711ا أسورل جديودل م للوة )135الطليلة األق   صيصا للفاالت اجلديدل حيت ا التخصويص ل )

 ديناوا شهراي.
 

 ا6جدول وقم )       
 حسب احملافظات 2017حاالت التخصيص اجلديدل يف عام         

األسرعدد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملافظ  مبلغ املعون  الشهري 
 213423 2229 العاصم 

 183916 1961 اربد
 138249 1617 الزرقاء
 76269 838 املفرق
 68978 784 البلقاء
 43101 590 الكرك
 31876 419 جرش
 27589 351 ماداب
 20860 282 معان

 17026 242 عجلون
 20561 240 العقبه

 11711 135 الطفيله
 853559 9688 اجملموع

 
 

 تلصيدت عهليات التخصيص لتامج املعوانت الشهرية موزعة حسب احملافظات:والرسم البياين التايل يبن 
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 : 2017لعام  مشروع املسح واملتابع  يف جمال جناتاسالإ
لقوود دوك الصووندوق سوونوايً علووى تنليووذ مشووروع مسوول ومتامعووة اةوواالت املنتلعووة وذلووف يف سووبي  متامعووة      

االسر املستليدل م  املعوانت املالية الشهرية والوقوأت علوى املسوتجدات الوت طورأت علوى أوضواع هوذ  األسور 
خوووودل سووووديت البيوووواانت يف اجملوووواالت االقتصووووادية واالجتهاعيووووة  وإدامووووة قاعوووودل البيوووواانت يف الصووووندوق موووو  

وذلف يف سوبي  وفول مسوتوى اخلودمات املقدموة وتوجيوه هوذ  املعووانت املتعلقة ةالسر املنتلعة وطالبة االنتلاع 
 م  خدل هذا املشروع: 2017  والرسم البياين التايل يبن النتاذج الت ا التوص  اليها يف عام ملستفقيها
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 الطارئــــــــــــــــ  االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاس يف جمال املعو س املالي 
 

 : العادي   ـــــالطارئـــاملعو س املالي   .1
 

تصوورأت املعوووانت املاليووة الطاوذووة لألسوور احملتاجووة الووت دوور مظووروأت طاوذووة اسووتثناذية تتطلووب نوعووا موو  اةهايووة 
لدسوور احملتاجووة او حريوو  منووزل االسوورل او  التهجوو  القسووري او وفووال أحوود أفووراد األسوورلمثوو  والرعايووة العاجلووة 

وغ هوووا مووو   لل وووواو  والن بوووات الطبيعيوووةتعووورض األسووورل او  تعووورض وب االسووورل واملعيووو  الوحيووود  وووا للسوووج 
 يبون تلصويدت  ا8وقوم )التوايل جودول دول واالستثناذية الت قد در هبا االسر احملتاجوة  واجلوالظروأت الطاوذة 

        :توزيل املعوانت املالية الطاوذة حسب احملافظات
 ا8جدول وقم )

 املعوانت املالية الطاوذة حسب احملافظات
 مبلغ املعون  عدد األسر  ـــــــــــــــــــــاحملافظ

 256400 1215 العاصم 
 207600 950 الزرقاء
 199200 921 اربد

 70300 324 البلقاء
 44200 217 املفرق
 39350 185 الكرك
 33950 153 جرش
 24100 107 ماداب

 18700 86 عجلون
 17850 81 العقب 
 10600 47 معان

 7750 36 الطفيل 
 930000 4322 اجملموع

 

 

 :املعوانت املالية الطاوذة حسب احملافظاتمرانمج توزيل والرسم البياين التايل يبن تلصيدت 
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 :الفوريـــــــــــــــــــــــــــــــــ املعو س املالي   .2
املنتلعوة مو  الصوندوق أو يسوتليد مو  هوذ  اخلدموة األفوراد أو األسور اللقو ل احملتاجوة مو  اةواالت حيوت      

طالبة االنتلاع نتيجة ملرووها مظروأت غ  اعتيادية أو لتلبية احتياجات عاجلة  وم تتطلوب إنلواق موايل خوا  
توزيوول تلصوويدت ا 9وقووم ) التووايل جوودول دولاجلووويبوون   هبووا وليسووت  ووذ  املبووالغ صوولة الوودوام أو االسووتهراوية

 :املعونة املالية اللووية حسب احملافظات
 ا9جدول وقم )

 توزيل املعونة اللووية حسب احملافظات
 مبلغ املعون  عدد األسر  ــــــــــــــــــــاحملافظ

 19120 1125 اربد
 13035 1045 العاصم 
 7905 530 الكرك
 6570 499 البلقاء
 6280 490 الزرقاء
 5620 343 ماداب

 4795 324 الطفيل 
 3600 198 جرش
 3190 152 املفرق
 1995 130 العقب 
 1185 73 معان

 800 45 عجلون
 74095 4954  اجملموع        
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 :لالغاثـــــــــــــــــــــــــــــ املعو س املالي   .3
املعونة املالية العاجلة إلغاثة ومساعدل األسر احملتاجة الت تتعرض لل واو  يقوم هذا التانمج على تقدمي      

ويسوووتليد مووو  هوووذ  اخلدموووة األفوووراد أو األسووور اللقووو ل احملتاجوووة مووو  اةووواالت املنتلعوووة مووو  الصوووندوق  الطبيعيوووة:
انجتووة عوو  وغ هووا موو  األسوور احملتاجووة  والووت يثبووت حاجتهووا للعووون واملسوواعدل نتيجووة مرووهووا مظووروأت طاوذووة 

صوورأت معوووانت ماليووة عاجلووة ا   حيووت ت  ووا صوولة الوودوام واالسووتهراوية  وليسووحوواالت ال ووواو  الطبيعيووة
 .2017يف عام  ا ديناو209100ا أسر مببلغ )982إلغاثة )

 
 

 االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاس يف جمال معو س التأهيل اجلسماين
 

االحتياجوووات دشوووخا  املرضوووى وذوي ل وف  الووودعم املوووايل الووودزماجلسوووهاين اي تووولتأهيووو  امعونوووة  هتووودأت    
 هوذ  املعونوة حيت يبلغ اةد االعلى ملبلغ حيتاجها طالب االنتلاع الت ساندل املطبية العدات امل لشراء اخلاصة

 مناء على تقرير طيب م  املرجل املختص املعتهد. للشخص يف العام الواحد وذلف ا  ديناو600)
ا حالووة 710)مووا جمهوعووه  2017خوودل عووام وقوود ملووغ عوودد اةوواالت املنتلعووة موو  معونووة التأهيوو  اجلسووهاين 

توزيول معونوة تلصويدت يبون ا 10وقم )التايل جدول دول اجل  و ا ديناوا250984إمجالية مقداوها )مت للة 
 :التأهي  اجلسهاين حسب احملافظات 
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 ا10جدول وقم )
 معونة التأهي  اجلسهاين حسب احملافظة

 مبلغ املعون  عدد األسر  ـــــــــــــــــــــــاحملافظ
 94853 292 اربد

 37710 94 الزرقاء
 27120 67 البلقاء
 25991 61 املفرق

 22222 52 العاصم 
 13148 38 الكرك
 9484 37 عجلون
 9002 29 ماداب
 6458 24 جرش

 2096 10 الطفيل 
 2900 6 معان

 250984 710 اجملموع
 

 :املعوانت املالية الطاوذة حسب احملافظاتمرانمج توزيل والرسم البياين التايل يبن تلصيدت 
 

 توزيل معونة التأهي  اجلسهاين حسب احملافظة
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 2017 - 2015   خدل االعوام املعوانت املاليةحجم االنلاق على مرامج خدصة سليلية ل   
 

املعوووانت املاليووة ثخوور ثوود  نلوواق علووى موورامج حجووم االا 11)جوودول وقووم  التووايل دولاجلوويبوون  حيووت    
ةلنسبة ةجم يدحظ وجود تلاوت فيها من هذ  السنوات حيت ا  2017  2016  2015سنوات )

 على النفو التايل:االنلاق وذلف 
وقو   2016و  2015: زاد عودد حواالت املعووانت املت ورول  لعوامي املعو س املالي  املتكررة واملؤقت  -

املكقتووة ويعووود سووبب ذلووف إي سويوو  عوودد كبوو  موو  املعوووانت املكقتووة إي  عوودد حوواالت املعوووانت املاليووة
 املعوانت املت رول.

عووو  عووودد حووواالت عوووامي  2017زاد عووودد حووواالت املعووووانت الطاوذوووة لعوووام  املعـــو س املاليـــ  الطارئـــ : -
ا ذلوف إي تعودي  تعليهوات املعووانت الطاوذوة الوت ا خد وسبب منسبة كب ل  ويعود  2015  2016

 استفدا  فئات جديدل لدنتلاع.
  2016 يعوو  عوودد اةوواالت يف عووام 2017عوودد حوواالت املعوووانت اللوويووة لعووام  قوو : املعونــ  الفوريــ  -

 .ويعود سبب ذلف إي زايدل ضب  صرأت هذ  املعونة 2015و
  2015و 2016عام ع   2017: زاد عدد حاالت التأهي  اجلسهاين لعام التأهيل اجلسماينمعون   -

 
 يبن اعداد اةاالت املنتلعة م  مرامج املعوانت املالية املختللة:ا 11وقم )التايل جدول دول واجل
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 ا11جدول وقم )
 2017 - 2015خدل االعوام املعوانت املالية العداد اةاالت املنتلعة م  مرامج  مقاونة 

 العام
فوري م.  م. طارئ  م. أتهيل جسماين م. املؤقت  م. املتكررة   
 عدد احلاالس عدد احلاالس عدد احلاالس عدد احلاالس عدد احلاالس

2015 74555 14324 497 3939 6027 
2016 77219 12433 571 3721 6080 
2017 79376 13001 723 4343 5180 

 

 االعوووووام خوووودلاملعوووووانت املاليووووة مقاونووووة العووووداد اةوووواالت املنتلعووووة موووو  موووورامج   يبوووونوالرسووووم البيوووواين التووووايل 
2015 – 2017: 

 

 توزيل املعوانت املالية ثخر ثد  سنواتوسم مياين يوضل 
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 ا        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملعون  املالي  اإلضافيبر مج 
 

يسوووتهدأت األسووور األشووود فقوووراً مووو  األسووور املنتلعوووة مووو  الصوووندوق ويهدأت اي مسوووتفد  وهوووو مووورانمج     
ديناو تصرأت دووايً ك  ثدثة شهوو  100فجول فقر هذ  األسر مبنفها معونة إضافية حدها األعلى تقليص 

صورأت  2017يف ضوء توفر املخصصات وعند سقي  األسرل مكشرات اللقر متعدد األمعاد  وقود ا يف عوام 
 ا ديناوا.964578ا أسرل تقريبا  مببلغ  )10000معوانت مالية إضافية ل )

 :حسب احملافظات املعوانت اإلضافيةمرانمج توزيل ين التايل يبن تلصيدت والرسم البيا
 

 
 
 
 

      لشتاءلاملالي  س املعو بر مج 
 

عواما ل افوة األسور املنتلعوة مو  الصوندوق  هبودأت  كو   يف فصو  الشوتاء ) ايوة يتم صرفهاوهي معونة مالية     
ا صرأت معوانت مالية مل 2017ا يف عام  حيتاألسر يف سه  ت الي  وأعباء فص  الشتاء  هذ  مساعدل 

وقوووم التوووايل جووودول دول واجلووو  ا دينووواوا2309910)امجوووايل وصووو  اي  ا أسووورل مببلوووغ 90000) يقووواوب مووو  
 :حسب احملافظات  الشتاءتوزيل معونة يبن تلصيدت ا 10)
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ا10وقم )جدول   

احملافظاتمعونة الشتاء حسب   
 املبلغ عدد األسر  ـــــــــــــــــــــــــــاحملافظ

 476970 18812 العاصم 
 577570 22217 اربد

 46520 1811 العقبه
 213930 7935 املفرق
 133230 5223 الكرك
 179480 7144 البلقاء
 33430 1339 الطفيله
 73820 2762 معان
 87030 3402 ماداب

 342300 13550 الزرقاء
 85320 3371 جرش

 60310 2390 عجلون
 2309910 89956 اجملموع
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 االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاس يف جمال تدريب وتشغيل ابناء االسر املنتفع        
 

 املهين التــــــــــــــدريباوال:  
 

تنهية مهاوات وقدوات أمناء األسر احملتاجة املنتلعة م  الصندوق ع  طري  تدويبهم وأتهيلهم لزايدل  هبدأت  
غطيووة ت ووالي  وسوووم التوودويب للجهووات واملكسسووات املختصووة لقوواء مت يقوووم الصووندوق فوور  تشووغيلهم حيووت

ا دينوواو 40ب مقووداو  )قيامهووا متوودويب أمنوواء األسوور املنتلعووة  وموونل مبلووغ شووهري للهتوودوب أثنوواء فوورتل التوودوي
شووووهرايً وملوووودل سووووتة أشووووهر للهلتفقوووون يف مراكووووز ومكسسووووات التوووودويب املتخصصووووة  ول اموووو  موووودل التوووودويب 

 للهلتفقن مبكسسة التدويب املهين وذلف لتغطية مصاوي  املواصدت.
 ا 500000 مقداوها )ا شاة وفتال م  أمناء املنتلعن مت للة 2453تدويب ) 2017وقد ا خدل عام 

 ديناوا.
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 لـــــــــــــــــــــالتشغياثنيا : 

وتتهث  هذ  اخلدمة يف البفت ع  فر  عه  ألمناء األسر املنتلعة ةلتعواون والتنسوي  مول كافوة اجلهوات     
امللتفقوون ت ووالي  اشوورتال أمنوواء األسوور املنتلعووة املعنيووة الر يووة واألهليووة حيووت يقوووم الصووندوق ةملسووااة موودفل 

ةلعهووو  يف منشوووست ومكسسوووات القطووواع اخلوووا  يف ال وووهان االجتهووواعي وملووودل عوووامن. ويبووون جووودول وقوووم 
للر  العه  املتاحوة مو  خمتلو   -م  أمناء املنتلعن –ا إجنازات هذا التانمج حيت ملغ عدد احملولن 13)

 :2017خدل عام ا  285اجلهات )
 ا13جدول وقم )

 2017مسوق العه  خدل عام  امللتفقنلعة عدد امناء االسر املنت
 العدد  ــــــــــــــــــــــــــاحملافظ

 152 عهان
 128 اومد

 3 الزوقاء
 2 عجلون

 285 اجملموع الكلي
 

  



 2017 صندوق املعونة الوطنية _ التقرير السنوي 

                                                                                                          

33 

  املوارد البشري  إدارةأهم اجناتاس الصندوق يف      
 

يعهلوووون يف خمتلووو   مو لوووة ومو لوووا 400موووا يقووواوب مووو   2017عوووام  يف ملوووغ عووودد موووو لي الصوووندوق     
توزيل مو لي الصندوق حسب اللئوة واملكهو  واجلونس  يبن ا 14وقم ) التايل جدول اجلدولو  حمافظات وألوية

و لن هووي فئوات املوموو  فئوة  كهووا يتبون ةن اكوت% موو  موو لي الصوندوق إان    56ن نسوبته أب حيوت يتبون
موو   %43ة تنسووبوهووذا مووا يشوو    ا147)معوودد  موو  حوواملي الدوجووة اجلامعيووة االوي ومووا فوووق اللئووة األوي

  يف جمال املواود البشرية:  2017  ول   امراز اهم اجنازات الصندوق يف عام امجايل عدد املو لن
انظهووة  موو  خوودل االسووتهراو متطبيوو وزايدل والذهووم للصووندوق وسسوون انتوواجيتهم وفوول دوجووة وضووا املووو لن  .1

 اةوافز وامل سفات املستندل ملستوايت االداء.
موو  خوودل ل اخلوودمات املقدمووة ملتلقووي اخلدمووةي تعزيووز فعاليووة ودوو املووواود البشوورية يف سسوون مسووتوى جووود .2

 .الصندوق ةل واودو البشرية املكهلة  مراكزالبشرية وتدويبها وأتهيلها لغاايت وفد استقطاب ال لاءات 
 اللعلية وفقاً ملتطلبات و يلته.توف  اللر  التدويبية الدزمة الت تتناسب واحتياجات املو    .3
وتلعيوووو  التواصوووو  موووون خمتلوووو  مووووديرايت وفووووروع الصووووندوق موووول سوووورعة تعزيووووز العهوووو  مووووروح اللريوووو  الواحوووود  .4

 التجاوب مل متطلبات تنليذ واجناز االعهال املطلومة.
االحوودل والتعاقووب موول هتيئووة الصوو  الثوواين موو  املووو لن واموودادهم ةملهوواوات   سووتهراو يف تطبيوو  خطوواال .5

 .و اذلهم املستقبلية داوية الدزمة الجناز مهامهمواال اللنية
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ا14وقم ) جدول  

توزيل مو لي الصندوق حسب اللئة واملكه  واجلنسجدول    
 

املؤهل 
العلمي 
واجلنس 
 والفئ 

الثانوي دون   اجملموع  دكتوراه ماجستري دبلوم عايل بكالوريوس دبلوم اثنوي  عام  
اجملموع 
 اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو اان  ذكوو الكلي 

 1 1 وووو وووو وووو 1 وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو العليا
 161 83 78 1 3 4 6 وووو وووو 78 69 وووو وووو وووو وووو وووو وووو االوي
 123 91 32 وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو 81 23 10 9 وووو وووو الثانية
 92 35 57 وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو 35 57 الثالثة

عقد مدل 
 وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو جماز

عقد 
 شام 

 1 وووو 1 وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو 1 وووو وووو وووو وووو وووو وووو

 اجملموع
57 35 9 10 23 81 70 78 0 0 6 5 3 1 168 210 378 

 378 378 4 11 وووو 147 100 19 92
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 :املوارد البشري وتطوير تنمي  يف جمال  -
 هبودأت زايدل قوودوات مووو لي الصوندوق وتوودوميهم علووي العهو  مشوو   صووفيل وةلتوايل وفوول مسووتوي االنتوواك   

معقووود عووودل مووورامج ودووات تدويبيوووة علوووى املسوووتوى  2017مووو  خووودل د ووون املوووو لن قوووام الصوووندوق يف عوووام 
 :2017تلصيدت مرامج تدويب املو لن املنلذل يف عام الداخلي واخلاوجي واجلدول التايل يبن 

  ا15جدول وقم )
 2017املنلذل يف عام  جدول تلصيدت مرامج تدويب املو لن

 عدد املشاركني الرب مجاسم  الرقم

تجة شرح تلصيلي لتعليهات سسن وتوسيل نطاق استهداأت ومشول االسر احمل 1
 201 .متانمج املعوانت الشهرية 

شرح تعليهات املعوانت املالية وتطبيقاهتا + تطبيقات عهلية على مرانمج املعوانت  2
 59 .املالية احملوسب

 1 .مهاوات قيادية واشرافية 3
 3 .مهاوات مناء اللري  والعه  اجلهاعي 4
 1 .االكس  املتقدممرانمج  5
لتعليهات أسس منل املعوانت املالية املعهول هبا وتطبيقاهتا  مراجعة عامة 6  25 
 3 مهاوات التصال والتعام  مل اجلههوو 7
 41 حالسوب شام  8

/تطبيقات عهلية 2017شرح تلصيلي لتعليهات منل املعوانت املالية لعام  9
 188 وحاسومية

تطبيقات عهلية على السجدت والقيود املالية واللوازم وشرح لتعليهات التدويب  10
 70 .والتشغي 

 1 تطوير اساليب ومهاوات العه  11

وتطبيقات عهلية  2017 شرح تلصيلي لدلي  ومتامعة اةاالت املنتلعة لعام  12
 195 .وحاسومية

 192 .2018لدلي  ومتامعة اةاالت املنتلعة لعام شرح تلصيلي  13
 2 .دووات خاوجية /دوو شب ات االمان يف سقي  الرخاء املشرتل 14
 1 .مهاوات اداوية مت املة 15
 3 .دووات خاوجية 16

 985 اجملموع
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 صندوق املعونة الوطنية
National Aid Fund 

 االودن –عهان  
www.naf.gov.jo االودن   11192عهان  921713  ب  5635457فاكس  5635430هات  وقم    

 


