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2021االنجاز في البرامج لعام 

الرئيسيةالنقديةالمساعداتبرامج
الشهريةالماليةالمعوناتبرنامج•
"1تكافل"التكميليالدعمبرنامج•

برامج المساعدات الموّجهة
الطارئةالمعوناتبرنامج•
الفوريةالمعوناتبرنامج•
الجسمانيالتأهيلبرنامج•
االضافيةالماليةالمعوناتبرنامج•
الشتاءمعونةبرنامج•
التدريببرنامج•
التشغيلبرنامج•

"19-كوفيدألزمةاستجابة"المؤقتةالنقديةالبرامج
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ممثلي القطاع الخاص

مجلس االدارة

استعراض الهم انجازات الصندوق خالل النصف•
2021االول من عام 

مناقشة واقرار مشروع الموازنة التقديرية •
.2022للصندوق لعام 

مناقشة واقرار الميزانية العامة والحسابات•
 .2020الختامية للصندوق لعام 

.2020اقرار التقرير السنوي للصندوق لعام •

2021ابرز قرارات المجلس لعام 
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وهيالوطنيةالمعونةصندوقتاريخفيمهمةمرحلةانجازعامهو2021عاميعتبر

حيث2021-2019منسنوات3مدارعلىالصندوقنفذهالذيالمشروعوهوالتوسعمرحلة

يعتبرالمشروعوهذالهالمرسومالزمنيالمخططوضمنبالكاملالمشروعهذاانجازتم

يدينالمستفعددبمضاعفةالصندوققيامالىفباإلضافةالصندوقعملفينوعيةنقلة

2021عامنهايةمعاسرةالف185الى2018عامنهايةفيأسرةالف100منبرامجهمن

فيالصندوقمظلةتحتمشمولةتكنلمالفقراءمنجديدةفئاتاستهدافخاللمن

قامالصندوقفإن(العملعنالمتعطلينالفقراءالعاملين،الفقراءفئة)الماضيةالسنوات

احلمرجميعاصبحتفقداإللكترونية،للخدماتالتحولحيثمنالعملآلياتجميعبتطوير

قدو.الدفعبمرحلةوانتهاءالتسجيلمرحلةمنابتداءكاملبشكلمؤتمتةالخدمةتقديم

إستجابةالطارئالحكوميالدعمبرامجتنفيذعلىالصندوققدرةفيالتطورهذاساهم

"3تكافل"المؤقتالنقديالدعمبرنامج2021عامفيالصندوقنفذحيث19-كوفيدألزمة

.الموحدالوطنيالسجلبياناتوقواعداإللكترونيةالخدمةتقديمآلياتعلىباالعتماد

منالقادمةاالعوامفيستمكنهالتيالقويةالعواملمنمجموعة2021عامانتهاءمع

:العواملهذهاهمومنوالشفافية،والسرعةالدقةحيثمنافضلبشكلخدماتهتقديم

التكنولوجيةالتحتيةالبنية

فقرهمشدةحسبوترتيبهمالفقراءتحديدعلىقادررقمياستهدافنظام

(المركزيالبنك،المحافظشركات)الخدمةمزوديمعمرتبطالكترونيدفعنظام

الموحدالوطنيالسجل
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منواسعةلشريحةخدماتهالوطنيةالمعونةصندوققّدم
النحوعلىمحاورعدةخاللمن2021عامفيالمواطنين

:التالي

1
برامج المساعدات النقدية الرئيسية

2
برامج المساعدات الموّجهة

3
"19-استجابة ألزمة كوفيد"البرامج النقدية المؤقتة 

برنامج المعونات الشهرية•
"1تكافل"برنامج الدعم التكميلي •

برنامج المعونات الطارئة•
برنامج المعونات اإلضافية•
برنامج معونة الشتاء•
برنامج التأهيل الجسماني•
برامج التدريب والتشغيل•

"3تكافل"برنامج الدعم التكميلي 
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2021اإلنجاز في مجال البرامج لعام 



برامج المساعدات النقدية الرئيسية1

لماربعياوشهريبشكلإمامنتظمةنقديةمساعداتتقدمالتيالبرامجوهي

البرامجهذهتمولفرد،ألف867,900منيقاربومافقيرةأسرةالف196عنيزيد

.المانحةالجهاتمنومجموعةالعامةالموازنةمن

ألف أسرة منتفعة108,443

ألف فرد362,890

مليون دينار سنوي101

شهري: دورية الدفع 

ألف أسرة منتفعة88,438

ألف فرد504,894

مليون دينار سنوي100

شهور3ربعي كل : دورية الدفع 

12



بظـروف لهـا ةـفة الديمومـة واالسـتمرارية روهي عبارة عن مبالغ شهرة تصرف لألسر المحتاجة التي تم
دينار وتحـدد قيمتهـا وفقـان لنتـائج قيـار م شـرات الفقـر والحاجـة لـد  200)-45)وتتراوح قيمتها ما بين

.االسرة باالضافة الى فئة وعدد أفراد األسرة 

عـدد أفرادهـا 2021فـي عـام أسـرة( 108,443)المنتفعة من هذا البرنامج ( األسر)بلغ إجمالي عدد الحاالت 
دينارا شهريا، حيـ  تشـكل فئـة المسـنين وأسـرهم الفئـة ( 8,465,944)وبكلفة مالية مقدارها ( 362,890)

من إجمالي منتفعي برنامج المعونات المتكررة وفئة األسرة البديل أقلها عددا % 24.26األكثر عددا بنسبة 
.من إجمالي منتفعي برنامج المعونات المتكررة % 0.11بنسبة

، حسـب فئـة االنتفـاع وعـدد 2021عدد المنتفعين من هذا البرنـامج فـي نهايـة عـام ( 1)و يبين جدول رقم 
:األفراد ومبلغ المعونة الشهري

ية توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهر 
حسب الفئات

مبلغ المعونة الشهريعدد األفرادعدد األسرفئة المعونة

2211,25626,887لخّاصةاّلشخّصية ال احواألسر أ

9,85338,6691,207,794ميتااالسر أ

2,0427,0906,991لمعتقلينء و اّلسجنااسر أ

29878627,165دلمفقوأو الغائب اسر أ

18,86192,8652,510,220ئماّلدالّكلي المصابين بالعجز اسر أ

3902,12551,304لمّؤقتالّكلي المصابين بالعجز اسر أ

13,08163,403613,271لخّاصةت احتياجاذوي االسر أ

1173109,546لبديلةة اسراأل

3391,65525,282ستثناّئيةت االلحاالا

12,93959,711681,590نساّنيةت األلحاالا

2,86116,898288,274ديلماّ العجز ا

10,13115,852613,272لتي ال معيل لهاأه اّ لمرا

26,30547,9901,796,921سرهمن و ألمّسنوا

11,00514,280607,427تلمّطلقاا
108,443362,8908,465,944المجموع

: فئة المعونةتوزيع المنتغعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب 

برنامج المعونات المالية الشهرية
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:المحافظاتحسبالشهريةالماليةالمعوناتبرنامجمنالمنتفعينتوزيع

كبراألاربدمحافظةتعتبرحي المحافظات،حسبالشهريةالماليةالمعوناتيرامجتوزيع
وتعتبردينارا(2,075,489)مقدارهاشهريةوبكلفةأسرة(25,788)إلىوةلبعدد

(101,423)مقدارهاشهريةماليةبتكلفةأسرة(1,493)عددااألقلالطفيلةمحافظة
المحافظاتحسبالمتكررةالماليةالمعوناتبرنامجتوزيعيبين(2)رقموجدول،دينارا
فيلالسرالمصروفالشهرياالجماليوالمبلغمحافظةكلفيواألفراداألسروعدد
:محافظةكل

مبلغ المعونة عدد األفرادعدد األسرالمحافظة
الشهري

25,77888,2462,075,489إربد
8,17825,308619,964البلقاء
15,71049,6481,220,308الزرقاء

1,4565,164101,423الطفيلة
2,3028,036169,603العقبة
6,53724,316483,410الكرك

9,77036,379840,392المفرق
3,94713,569300,435جرش

2,8219,845202,049عجلون
24,72076,3621,890,176عمان
3,95713,268313,459مادبا
3,26712,749249,236معان

108,443362,8908,465,944المجموع
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8178

15710

1456 2302
6537

9770

3947 2821

24720

3957 3267
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Category 1

حسب الشهريةتوزيع برنامج المعونات المالية 
المحافظات

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

النوع االجتماعي توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب 
: وآلية الدفع

39%

61%

برنامج المعونات المنتفعين من توزيع 
النوع االجتماعيحسب الشهريةالمالية 

ذكور اناث

9%

70%

21%

ب حسالشهريةبرنامج المعونات المالية المنتفعين منتوزيع
آلية الدفع

محافظ الكترونية صندوق البريد الحسابات البنكية

برنامج المعونات المالية الشهرية
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في لقد درج الصندوق سنويان على تنفيذ مشروع مسح ومتابعة الحاالت المنتفعة وذلك
ــات الماليــة الشــهرية والوقــوف علــى  ســبيل متابعــة األســر المســتفيدة مــن المعون
، المستجدات التي طرأت على أوضاع هذه األسر في المجـاالت االقتصـادية واالجتماعيـة
ــات المتعلقــة باألســر  ــات فــي الصــندوق مــن خــالل تحــدي  البيان وإدامــة قاعــدة البيان
ه المنتفعة وطالبة االنتفاع وذلك فـي سـبيل رفـع مسـتو  الخـدمات المقدمـة وتوجيـ

ام يبين النتائج التي تم التوةل إليها في ع( 3)هذه المعونات لمستحقيها،  وجدول رقم 
:من خالل هذا المشروع2021

2021المتابعات واالجراءات التي تمت في عام 

عدد الحاالتنوع الجراء
10,499تخصيص جديد

92,961متابعة

7,825إيقاف

111,285المجموع

9%

84%

7%

2021إجراءات المسح والمتابعة لعام 

تخصيص جديد متابعة ايقاف

االنجازات في مجال متابعة االستحقاق
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:المحافظاتحسب"1تكافل"التكميليالدعمبرنامجمنالمنتفعينتوزيع
أربععلىوةرفهسنويالألسرةالمستحقالدعمقيمةاحتسابيتم

ةرف2021عامفيتموقدشهور،ثالثةمنهاكلمدةمتتاليةدورات
(17,892,711)مقدارهسنويربعبمبلغأسرة(88,438)لالنقديالدعم
بعددالعاةمةمحافظةفياألكبرالمنتفعينعددكانحي دينارا،

كانتفيمادينارا،(32,471,903)مقدارهسنويبمبلغأسرة(27,455)
أسرة(885)فيهاالمنتفعينعددوبلغعددااألقلالطفيلةمحافظة
توزيع(4)رقمجدولويبيندينارا،(951,188)مقدارهسنويبمبلغ

األسرعددوالمحافظات،على"1تكافل"التكميليالدعممنتفعي
كلفيلالسرالمصروفاالجماليوالمبلغمحافظةكلفيواألفراد
:محافظة

المبلغعدد األفرادعدد األسرالمحافظة
18,734106,4663,766,676إربد

7,92346,3511,685,855البلقاء
17,932101,2013,548,317الزرقاء

8854,543161,651الطفيلة
1,6438,968337,841العقبة
2,55614,950539,997الكرك

3,52321,342761,124المفرق
2,33013,639477,776جرش

1,93010,766383,256عجلون
27,455156,1515,481,000عمان
2,24713,044469,622مادبا
1,2807,473279,596معان

88,438504,89417,892,711المجموع
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7923

17932

885 1643 2556 3523 2330 1930

27455

2247 1280

0
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Category 1

"1تكافل "الدعم التكميلي برنامج المنتفعين من توزيع 
2021حسب المحافظات

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

:  حسب النوع االجتماعي وآلية الدفع" 1تكافل"توزيع المنتفعين من برنامج الدعم التكميلي 

97%

3%

ي التكميلالدعمبرنامج المنتفعين من توزيع 
النوع االجتماعيحسب 1تكافل 

ذكور اناث

74%

26%

الدعمبرنامج المنتفعين من توزيع 
آلية الدفعحسب 1التكميلي تكافل 

محافظ الكترونية حسابات بنكية

"1تكافل "برنامج الدعم التكميلي 
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2برامج المساعدات الموجهة
يتممنتظمغيرنقديدعمبرامجوهي

حسبالمستفيدةلألسرتوجيهها
خاةةوشروطظروفوضمناحتياجاتها
:التاليةالبرامجوتضملإلستفادة

برنامج المعونات الفورية

أسرة4,603-
الف دينار سنوي88,325-

برنامج المعونات الطارئة
أسرة5,056-
مليون دينار سنوي1,047,875-

برنامج المعونة االضافية

أسرة11,236-
مليون دينار سنوي1,083,000-

برنامج التأهيل الجسماني

أسرة720-
الف دينار سنوي264,376-

برنامج معونة الشتاء

الف اسرة 104,169-
مليون دينار سنوي3,055,365-
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نوعالبتتطاستثنائيةطارئةبظروفتمرالتيالمحتاجةلألسرالطارئةالماليةالمعوناتتصرف
اوالمحتاجةلالسرالقسريالتهجيراواألسرةأفرادأحدوفاةمثلالعاجلةوالرعايةالحمايةمن

للكوارثاألسرةتعرضاوللسجنلهاالوحيدوالمعيلاالسرةربتعرضاواالسرةمنزلحريق
تاجة،المحاالسربهاتمرقدالتيواالستثنائيةالطارئةالظروفمنوغيرهاالطبيعيةوالنكبات

عددكانحي دينارا،(1,047,875)بمبلغ(5,056)البرنامجهذامنالمنتفعةاألسرعددبلغوقد
(299,625)مقدارهسنويبمبلغأسرة(1,477)بعددالعاةمةمحافظةفياألكبرالمنتفعين

بمبلغأسرة(43)فيهاالمنتفعينعددوبلغعددااألقلالطفيلةمحافظةكانتفيمادينارا،
حسبالطارئةالماليةالمعوناتتوزيعتفصيالت(8)رقمجدوليبيندينارا،(8,700)مقدارهسنوي

كلفيلالسرالمصروفاالجماليوالمبلغمحافظةكلفيواألفراداألسرعددو،المحافظات
:محافظة

توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الطارئة حسب المحافظات
مبلغ المعونةعدد األفرادعدد األسرالمحافظة

1,0671,867217,675إربد
38261679,250البلقاء
1,0621,623225,850الزرقاء

43968,700الطفيلة
7410616,675العقبة
20726545,450الكرك

20152457,050المفرق
15524732,300جرش

11815624,600عجلون
1,4772,390299,625عمان
14223530,300مادبا
5010210,600معان

5,0568,2261,047,875المجموع
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Category 1

حسب المعونات المالية الطارئة برنامج المنتفعين من توزيع 
المحافظات

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

برنامج المعونات الطارئة
بةطالأوالصندوقمنالمنتفعةالحاالتمنالمحتاجةالفقيرةاألسرأواألفرادالخدمةهذهمنيستفيدحي 

وليستابهخاصماليإنفاقتتطلبلهمعاجلةاحتياجاتلتلبيةأواعتياديةغيربظروفلمرورهانتيجةاالنتفاع
(88,325)بمبلغ(4,603)البرنامجهذامنالمنتفعةاألسرعددوبلغاالستمرارية،أوالدوامةفةالمبالغلهذه
مقدارهسنويبمبلغأسرة(1,426)بعددالعاةمةمحافظةفياألكبرالمنتفعينعددكانحي دينارا،

سنويبمبلغأسرة(49)فيهاالمنتفعينعددوبلغعددااألقلعجلونمحافظةكانتفيمادينارا،(37,175)
عددوالمحافظات،حسبالفوريةالماليةالمعونةتوزيعتفصيالت(9)رقمجدولويبيندينارا،(885)مقداره
:محافظةكلفيلالسرالمصروفاالجماليوالمبلغمحافظةكلفيواألفراداألسر

توزيع المنتفعين من برنامج المعونات الفورية حسب المحافظات
مبلغ المعونةعدد األفرادعدد األسرالمحافظة

9151,19916,835إربد
3174214,295البلقاء
4706565,515الزرقاء

2212213,210الطفيلة
1061061,900العقبة
5166117,290الكرك

1772643,435المفرق
1211212,420جرش

4949885عجلون
1,4262,21037,175عمان
1251942,160مادبا
1601603,205معان

4,6036,21288,325المجموع

915

317
470

221
106

516

177 121 49

1426

125 160

0

500

1000

1500

Category 1

ورية المعونات المالية الفبرنامج المنتفعين من توزيع 
حسب المحافظات

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

برنامج المعونات الفورية
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برنامج التأهيل الجسماني
تهدف هذا البرنامج الى توفير الدعم المالي الـالزم لألشـخاص المرضـى وذوي االحتياجـات الخاةـة
ذه لشراء المعدات الطبية المساندة التي يحتاجها طالب االنتفاع حيـ  يبلـغ الحـد األعلـى لمبلـغ هـ

دينار للشخص في العام الواحد وذلك بناء علـى تقريـر طبـي مـن المرجـع المخـتص (  600)المعونة  
مــا 2021وقــد بلــغ عــدد الحــاالت المنتفعــة مــن معونــة التأهيــل الجســماني خــالل عــام . المعتمــد
دينـارا، كانـت أكثرهـا فـي محافظـة اربـد ( 264,376)حالة بتكلفة إجمالية مقدارها ( 720)مجموعه 
تفصيالت توزيع ( 10)أسرة، و يبين جدول رقم ( 1)حالة وأقلها في محافظة العقبة بعدد ( 334)بعدد 

و عـدد األسـر واألفـراد فـي كـل محافظـة والمبلـغ معونة التأهيل الجسـماني حسـب المحافظـات، 
:االجمالي المصروف لالسر في كل محافظة

توزيع المنتفعين من برنامج التأهيل الجسماني حسب المحافظات
مبلغ المعونةعدد األفرادعدد األسرالمحافظة

334620117,617إربد
546923,636البلقاء
6610822,298الزرقاء

7121,941الطفيلة
1168العقبة
5712917,586الكرك

444815,157المفرق
336412,475جرش

437118,479عجلون
294913,359عمان
417215,828مادبا
11255,932معان

7201,268264,376المجموع
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Category 1

حسب التأهيل الجسماني برنامج المنتفعين من توزيع 
المحافظات

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

برنامج المعونات المالية اإلضافية
احد برنامج برامج الصندوق التـي تسـتهدف األسـر األشـد فقـران مـن األسـر المنتفعـة علـى مسـتو  المملكـة 

لـى تضـاف ا( ربع سـنوية)ويهدف هذا البرنامج الى تقليص فجوة فقر هذه األسر بمنحها معونة مالية اضافية 
دينـار تصـرف دوريـان كـل ثالثـة شـهور وعنـد تحقيـق األسـرة 110المعونة الشهرية  لالسرة يبلـغ حـدها األعلـى 

. م شرات الفقر متعدد األبعاد
اسرة، أكثرها في محافظـة الكـر  ( 11,236)دينارا  لما يقارب  ( 1,083,000)مبلغ  2021تم ةرف مع نهاية عام 
( 155)دينارا، وأقلها قي محافظة عجلون بعدد ( 232,080)أسرة  بمبلغ مقداره ( 2,334)حي  بلغ عدد المنتفعين 

توزيع معونـات اإلضـافية حسـب المحافظـات، و عـدد ( 11)دينارا، و يبين جدول رقم ( 20,340)أسرة بمبلغ مقداره 
:األسر واألفراد في كل محافظة والمبلغ االجمالي المصروف لالسر في كل محافظة

توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية األضافية حسب المحافظات
القيمة اإلجمالّيةعدد األفرادعدد األسرالمحافظة

2,32510,027232,080إربد
7282,91569,300البلقاء
1,0774,319105,750الزرقاء

19895320,340الطفيلة
2031,03621,420العقبة
2,33410,007210,030الكرك

1,3225,740130,200المفرق
21488821,150جرش

15568815,360عجلون
1,7087,102167,010عمان
2601,19126,400مادبا
7123,66063,960معان

11,23648,5261,083,000المجموع
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المعونات المالية برنامج المنتفعين من توزيع 
حسب المحافظاتاألضافية 

إربد البلقاء الزرقاء الطفيلة العقبة الكرك المفرق جرش عجلون عمان مادبا معان
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برنامج معونة الشتاء
نمالمنتفعةاألسرلكافة(عامكلنهاية)الشتاءفصلفيةرفهايتمماليةمعوناتوهي

وأعباءتكاليفتحملفياألسرهذهمساعدةبهدفالشهرية،المعوناتبرنامجمنالصندوق
إجماليبمبلغأسرةألف(104,169)لماليةمعوناتةرف2021عامفيتمحي الشتاء،فصل
بعددإربدمحافظةفياألكبرالمنتفعينعددكانحي دينارا،مليون(3,055,365)إلىوةل

وبلغعددااألقلالطفيلةمحافظةكانتفيمادينارا،(736,875)مقدارهبمبلغأسرة(24,858)
تفصيالت(12)رقمجدوليبيندينارا،(38,780)مقدارهبمبلغأسرة(1,398)فيهاالمنتفعينعدد
االجماليوالمبلغمحافظةكلفيواألفراداألسرعددوالمحافظات،حسبالشتاءمعونةتوزيع

:محافظةكلفيلالسرالمصروف

توزيع المنتفعين من برنامج معونة الشتاء حسب المحافظات

ةالقيمة اإلجماليّ عدد األفرادعدد األسرالمحافظة
24,85883,936736,875إربد

7,85723,903228,385البلقاء
15,13747,306441,240الزرقاء

1,3984,87938,780الطفيلة
2,2097,49763,280العقبة
6,09722,136175,320الكرك

9,33534,107286,105المفرق
3,78412,831108,520جرش

2,6749,19677,130عجلون
23,92973,069697,110عمان
3,76112,329109,790مادبا
3,13012,10092,830معان

104,169343,2893,055,365المجموع
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Category 1

معونة الشتاء حسب برنامج المنتفعين من توزيع 
المحافظات

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

برنامج التدريب ألبناء المنتفعين
بهدف تنمية مهارات وقدرات أبناء األسـر المحتاجـة المنتفعـة مـن الصـندوق عـن طريـق تـدريبهم وتـأهيلهم 

صة لقاء لزيادة فرص تشغيلهم حي  يقوم الصندوق بتغطية تكاليف رسوم التدريب للجهات والم سسات المخت
دينـار شـهريان ( 40)قيامها بتدريب أبناء األسر المنتفعة، ومنح مبلغ شهري للمتدرب أثناء فترة التدريب مقداره 

. خالل مدة التدريب وذلك لتغطية مصاريف المواةالت
الـف دينـار، ( 116,064)شابا وفتـاة مـن أبنـاء المنتفعـين بتكلفـة مقـدارها ( 633)تدريب 2021وقد تم خالل عام 

تفصـيالت توزيـع ابنـاء االسـر المنتفعـة المتـدربين مهنيـان ( 13)، يبين جدول رقم %57الغالبية من اإلناث وبنسبة 
:حسب المحافظات و النوع االجتماعي

مبلغ صرف عدد متدربين المحافظة العدد الكلياناثذكور 
37981357,394إربد

4119603,850البلقاء
80671477,631الزرقاء

016161,120الطفيلة
123180العقبة
1311241,440الكرك

13518540المفرق
628480جرش

437300عجلون
621331958,619عمان
31215670مادبا
055150معان

32,374
202183,690لغاية شهر تشرين االول للعام 2020للعام 12بدل مواصالت  من شهر 

260373633116,064المجموع
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ابناء االسر المنتفعة المتدربينتوزيع 
مهنيًا حسب المحافظات

إربد البلقاء الزرقاء الطفيلة العقبة الكرك

المفرق جرش عجلون عمان مادبا معان

41%

59%

المتدربين مهنيًا حسب النوع االجتماعيابناء االسر المنتفعة توزيع

ذكور اناث
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برنامج التشغيل
عموالتنسيقبالتعاونالمنتفعةاألسرألبناءعملفرصعنالبح فيالخدمةهذهوتتمثل
شترا اتكاليفبدفعبالمساهمةالصندوقيقومحي واألهليةالرسميةالمعنيةالجهاتكافة
نالضمافيالخاصالقطاعوم سساتمنشآتفيبالعملالملتحقينالمنتفعةاألسرأبناء

متاحةالبالفرصالمنتفعينأبناءمنبالعملالملتحقينعددبلغحي عامين،ولمدةاالجتماعي
ابناءتوزيعتفصيالت(14)رقمجدوليبين،%79الذكورنسبةوبلغت،(180)الجهاتمختلفمن
:االجتماعيالنوعوالمحافظاتحسبالعملبسوقالملتحقينالمنتفعةاالسر

ابناء االسر المنتفعة الملتحقين بسوق العملالمحافظة
العدد الكلياناثذكور 

8421105إربد
47350البلقاء
123الزرقاء

000الطفيلة
246العقبة
000الكرك

000المفرق
000جرش

000عجلون
5510عمان
000مادبا
336معان

14238180المجموع 
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توزيع ابناء االسر المنتفعة الملتحقين بسوق العمل
حسب المحافظات

إربد البلقاء الزرقاء الطفيلة العقبة الكرك

المفرق جرش عجلون عمان مادبا معان

79%

21%

ماعيتوزيع ابناء االسر المنتفعة الملتحقين بسوق العمل حسب النوع االجت

ذكور اناث

21



19-استجابة ألزمة كوفيد"البرامج النقدية المؤقتة  3
"3تكافل"برنامج الدعم النقدي 

2021عامفيمنتظمالغيرالعملقطاعاتبعضعلى19-كوفيدازمةعننتجالذيالضررإلستمرارنظران 
يذتنفاألردنيةالحكومةقررتاألزمةبتداعياتالقطاعاتهذهفيالعاملينأسرتأثراستمرارالىأد مما

عنالعامبدايةفياالعالنتمحي كاملعامولمدةاألسرهذهيستهدف2021عامفيجديدبرنامج
نفسمننيسانشهرفيثمأسرة،الف100ويستهدف"3تكافل"الطارئالنقديالدعمبرنامجتنفيذ
.أسرةالف160الىلتصلالبرنامجهذامنالمستهدفةاألسرعددزيادةالحكومةقررتالعام
الطارئالبرنامجهذالتنفيذاالستجابةسرعةفيالصندوققدرةعلىالعواملمنالعديدساعدتوقد
:أهماكان
بدأن لخدمةاتقديممراحلكافةيشملالكترونينظامتوفرحي منااللكترونيةالتحتيةالبنيةجاهزية-

الدفعبعمليةوانتهاءالتسجيلعمليةمن
البرنامجمتطلباتعلىبناءن والتطويرللتعديلقابلرقمياستهدافنظاموجود-
الموحدالوطنيالسجلعلىالربطخاللمنالمتقدمةاألسرعنالبياناتتوفر-
الم هلةلألسرالدعمايصالفياإللكترونيالدفعآلياتاستخدام-
االداري،اوالفنياوالماديالدعمسواءالدعمأشكالكافةتقديمفيالصندوقشركاءمساهمات-

بدءمنذالدوليالمجتمعومنظماتهيئاتمعالشراكاتمنكبيرةمجموعةالصندوقعقدحي 
استجابة2021عامفيللصندوقالشركاءمساهماتتوسعتوقد2019عامفيالتوسعةمشروع
بشكل"3تكافل"الم قتالنقديالدعمبرنامجتنفيذتمحي التخطيطبوزارةممثلةالحكومةلطلب
الشريكةالجهاتقدمتهاالتيوالمساعداتالمنحخاللمنكامل

 

متعطالاالسرةربفيهايكونالتياالردنيةاالسر"3تكافل"الم قتالنقديالدعمبرنامجاستهدف
العملقطاعاتاحدفيالعملمنالمتأتيدخلهمصدرتضرراووتوقفيوميباجرعامالاوالعملعن

الف160منيقاربماالبرنامجمناستفادوقدهذا.19كوفيدازمةتداعياتنتيجةالمنتظمغيرواالنتاج
البنكيةالحساباتخاللمن(شهرينعندفعةكل)دفعات6علىكاملعاملمدةلهمالصرفتموقد

.اإللكترونيةوالمحافظ

زومراكاإللكترونيالتسجيلبوابةخاللمنالبرنامجهذامنلإلستفادةاسرةالف382تقدمتوقدهذا
خاللنماالنتفاعطلباتتقييمتمحي الغايةلهذهاستحداثهاتمالتيوالمتنقلةالثابتةالتسجيل
لخالمنالتحققخاللمنثمومنالموحدالوطنيالسجلبياناتقاعدةعلىالمتوفرةاالداريةالبيانات
الواقعمعةالمسجلالبياناتمطابقةمنللتأكدلإلستفادةالم هلةلألسرواالفتراضيةالميدانيةالزيارات

خاللمنالم هلةاألسرواعالمالمطلوبةوالوثائقالزيارةموعدتحديدتمحي لألسرة،المعيشي
.النصيةوالرسائلالهاتفعبرالتواةل

فتحمتانهالىباإلضافةالنصيةالرسائلخاللمنالبرنامجمنلإلستفادةتأهلتالتياألسراعالمتم
الوطنيةالمعونةلصندوقااللكترونيةالخدماتخاللمناالستحقاقنتائجعناالستعالمامكانية

https://takaful.naf.gov.jo،تتأهللمالتياألسرقامتحي االستحقاقنتائجعلىالتظلمبابوفتح
ارفاقواإللكترونيالموقعخاللمنبتظلمالتقدمللدعممستحقةانهاوتعتقدالبرنامجمنلإلستفادة
.لإلستحقاقاهليتهاتثبتالتيالوثائق

والنتائج"3تكافل"النقديالدعمبرنامجلتنفيذتمتالتيالعملياتعنملخصيليوفيما
:عمليةكلفياتخذتالتيواالجراءات
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"3تكافل"برنامج الدعم النقدي 

مرحلة التسجيل
تم فتح باب التسجيل لمدة شهر كامل  من خالل الموقع االلكتروني -

"تسجيل ذاتي"
مركز تسجيل متنقل في كافة المناطق النائية ومناطق 60تم انشاء -

ل االطراف وجيوب الفقر لمساعدة األسر الغير قادرة على التسجيل بشك

اسرة382,682تقدم لإلستفادة من البرنامج 

عملية التحقق من خالل  
البيانات االدارية

تم تطبيق معادلة االستهداف على جميع الطلبات المتقدمة وذلك -
NURباستخدام البيانات االدارية من  قاعدة بيانات السجل الوطني الموحد 

تم استخراج قائمة االسر الم هلة لمرحلة التحقق من خالل الزيارات -
المنزلية حسب العدد المستهدف في هذه المرحلة

اسرة م هلة لمرحلة 187,609قائمة من 
التحقق الميداني

التحقق الميداني من 
خالل الزيارات المنزلية

تم زيارة كافة االسر الم هلة لإلستفادة والتحقق من مطابقة الواقع -
يل المعيشي لألسر مع ما تم تسجيلة في طلب التسجيل وتصحيح وتعد
ها البيانات مباشرة من خالل استمارة التحقق االلكترونية التي تم اعداد

يةلهذه الغا

ا من قائمة االسر التي تم التحقق من بياناته
خالل الزيارة المنزلية والجاهزة لتطبيق 

معادلة االستهداف

تطبيق معادلة 
االستهداف واستخراج 

قائمة االسر المستحقة
للدعم

ل تم تطبيق على قائمة االسر الم هلة بعد التحقق من بياناتها من خال-
الزيارات الميدانية إلستخراج قائمة االسر المتسحقة

من  الف اسرة مستحقة 154قائمة ب 
ل تكاف"لإلستفادة من برنامج الدعم النقدي 

3   "

االلحاق والدفع
التفاعلية إلعالمهم تم التواةل مع االسر من خالل الرسائل النصية -

آلية بأهليتهم لإلستفادة من البرنامج وخيارات الدفع المتاحة وتوعيتهم ب
فتح الحسابات اإللكترونية

.مدةكآلية دفع معت( الحسابات البنكية و المحافظ اإللكترونية)تم اختيار -

تحويل مبالغ الدعم بشكل دوري كل  شهرين
لألسر المستحقة لإلستفادة من البرنامح
ظ وذلك من خالل الحسابات البنكية او المحاف

.اإللكترونية 

الشكاوي والتظلمات
رنامج تم استقبال شكاوي وتظلمات المواطنين خالل كافة مراحل تنفيذ الب-

:ومن خالل عدة قنوات
من خالل الموقع اإللكتروني-
من خالل مركز اتصال الدعم والمساعدة التابع لصندوق  المعونة-
من خالل مركز االتصال الوطني -

74تم استقبال ومعالجة واغالق أكثر من 
الف تظلم واستفسار 

:المحافظاتحسب"3تكافل"النقديالدعمبرنامجمنالمنتفعينتوزيع
فيتموقد،شهرينمنهاكلمدةمتتاليةدوراتستعلىوةرفهسنويالألسرةالمستحقالدعمقيمةاحتسابتم
المنتفعينعددكانحي دينارا،(28,591,604)مقدارهربعيبمبلغأسرة(154,690)لالنقديالدعمةرف2021عام
محافظةكانتفيمادينارا،(11,833,132)مقدارهربعيبمبلغأسرة(63,191)بعددالعاةمةمحافظةفياألكبر

(15)رقمجدوليبيندينارا،(103,500)مقدارهربعيبمبلغأسرة(597)فيهاالمنتفعينعددوبلغعددااألقلالطفيلة
والمبلغمحافظةكلفيواألفراداألسرعددوالمحافظات،حسب"3تكافل"النقديالدعممنتفعيتوزيعتفصيالت
:محافظةكلفيلالسرالمصروفاالجمالي

المبلغعدد األفرادعدد األسرالمحافظة
32,184142,4705,939,098إربد

9,54543,1661,762,362البلقاء
29,964129,3225,496,034الزرقاء

5972,529103,500الطفيلة
2,1909,109377,742العقبة
2,57511,487468,124الكرك

5,07722,712933,660المفرق
3,22313,444555,222جرش

1,9318,932358,688عجلون
63,191277,95011,833,132عمان
2,91712,845529,788مادبا
1,2965,761234,254معان

154,690679,72728,591,604المجموع
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Category 1

حسب "  3تكافل "برنامج الدعم النقدي المنتفعين من توزيع 
المحافظات

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

:الدفعوآليةاالجتماعيالنوعحسب"3تكافل"النقديالدعمبرنامجمنالمنتفعينتوزيع

86%

14%

دي برنامج الدعم النقالمنتفعين من توزيع 
النوع االجتماعيحسب "  3تكافل "

ذكور اناث

92%

8%

برنامج الدعمالمنتفعين من توزيع 
آلية الدفعحسب " 3تكافل "النقدي 
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+"تكافل"الخدمات اإلضافية
لألسرالقدراتبناءعلىالعملبأهميةالوطنيةالمعونةةندوقمنايمانا

وعدمالذاتعلىواالعتمادالفقردائرةمنالخروجفيمساعدتهابهدفالمنتفعة
منظمةمعبروتوكولبتوقيع2021عامفيالصندوققاماالجيال،بينالفقرتوارث

لصندوقابرامجمنالمنتفعينابناءالحاقبهدف+تكافلبرنامجلتنفيذاليونيسف
اليونيسفلمنظمةالتابعةمكانيمراكزتقدمهاالتيالخدماتمنلإلستفادة
.االجتماعيةالتنميةووزارة
فيالمنتشرةالصندوقفروعمدراءبينماعملوورشاجتماعاتعقدتموقدهذا
نفسفيالعاملينمكانيمراكزفروعومدراءالمملكةوالويةمحافظاتكافة

االحالةوآليةالمراكزهذهتقدمهاالتيالخدماتعلىإلطالعهمالمنطقة
.مكانيمراكزوفروعالصندوقفروعبينماوالتنسيق

خدمات مراكز مكاني

طفل من ابناء االسر المنتفعة من برامج ةندوق المعونة الوطنية في الدورة 8000هذا وقد التحق ما يزيد عن 
من اجمالي االطفال األردنيين الملتحقين في المركز، ويهدف الصندوق % 36وبنسبة بلغت 2021األخيرة لعام 

%.  50في المرحلة القادمة لزيادة هذه النسبة لتصل الى 

عدد االطفال الدورة الحاليةالفئة العمرية
االردنين

عدد االطفال 
من صندوق 

المعونة

نسبة 
المستفيدين
من صندوق 

المعونة
0 - 520151,18840534%
6 - 9195467,1412,70438%

10 - 12138025,7222,21839%
13 - 1889964,6831,67636%
19 - 24108455512322%

25+54263,27096830%
%5086922,5598,09436المجموع
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مدير مديرية الدراسات كبطل للخدمات المالية الرقمية/ تكريم السيدة خوله أبو صراره
مدير مديرية الدراسات في ةندوق المعونة الوطنية بجائزة بطل الخدمات/ فازت السيدة خولة أبو ةراره

، وجر  خالله اإلعالن عن فوزها كإحد (جوبا )المالية الرقمية، وذلك خالل حفل التكريم الذي أقامته شركة 
، والذي يهدف إلى تكريم ةناع 2021للدورة األولى ( أبطال الخدمات المالية الرقمية)األبطال في برنامج 

الذين يساهمون في توسيع قبول الخدمات المالية الرقمية أو يعملون لمساعدة –األبطال -التغيير 
ة مستخدمي الخدمات المالية الرقمية، ونشر الوعي أو تنفيذ أفكار مبتكرة لزيادة قبول الخدمات المالي

.الرقمية وزيادة الشمول المالي في المملكة
وجاء فوز السيدة خولة لدورها الريادي قي توسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في مدفوعات 
ساسية، المساعدات الحكومية وتوزيعها على المنتفعين من خالل المحافظ االلكترونية والحسابات البنكية األ

افية خاةة خالل الحظر بسبب جائحة كورونا ، األمر الذي أد  لضمان تجربة كريمة لمتلقي الدعم المالي وبشف
.عالية
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اولويات 
المرحلةالقادمة 

1

2

3

4

5

6

7

8

انهى2021عامنهايةمع
الوطنيةالمعونةصندوق

االستراتيجةخطتهتنفيذ
محققاً 2021-2017لألعوام
ةاالستراتيجياهدافهمعظم
رأسهاعلىكانوالتي

وزيادةالتوسعةمشروع
والتحولالشمولنسبة

تقديمفياإللكتروني
تموقدهذاالخدمات،

السابقةالخطةمراجعة
االستراتيجةالخطةواعداد

من2026-2022لألعوام
الخطةاعدادلجنةقبل

ولجنةاالستراتيجية
دوقالصندوقفيالتخطيط

التياالولوياتابرزكانت
علىالصندوقعمل

دةالجديخطتهفيتضمينها
:يليما


