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 كلمة املدير العام
يف التطـوير والتحسـني علـى كافـة املسـتو ت  االسـتمرايةعلـى  2018 حرص صندوق املعونة الوطنية يف عام        
مــن الفقــر والبطالــة  والرلــا الســليبة علــى جمتعنــا االردين مــن خــالل تقــدا جفضــل بــرامج احلمايــة اال تماعيــة  للحــد

للفقـــراء واجتــــا ني يف كافــــة منــــاطل اململكــــة األمــــر الــــ ا يتطلـــب تقييمــــا دوريــــة لكافــــة التشــــريعات النا مــــة لعمــــل 
ا( وفقـــا للمســـتجداتي ونـــا يضـــمن تقـــدا خـــدمات الصـــندوق وا ـــال مـــا يلـــرم   مـــن تطويرهـــا جو تعـــديلها جو تغيريهـــ
جخـ ت بعـني االعتبـار مؤتـرات كثـرية اليت عوانت املالية متميرة بكفاءة وفاعليةي ومن للك إقرار وتنفي  تعليمات للم
 عند احتساب ه ه املعونة ونا يراعي العدالة قدر اإلمكان.

االســـر املنتفعـــة لاللتحـــاق يف بـــرامج التـــدريبي كمـــا ســـعى الصـــندوق خـــالل هـــ ا العـــام علـــى تشـــجي  جفـــراد         
واخنراطهم بسوق العمل لالنتقال من معتمدين على املساعدة اىل افراد منتجني فـاعلني جملتتمـ  ي كمـا جن الصـندوق 

عـداد النطـالق بـرانمج  ديـد يسـمى بـرانمج الـدعم التكميلـي  تكافـل( انطالقـا مـن الـرؤل احلكوميـة  عـل اليقوم جمل
ــــة اال ــــؤ ر علــــى االمــــن والتماســــك الدول ــــة التكافــــل( يف  ــــل االوضــــاع االقتصــــادية الصــــعبةم والــــيت قــــد ت ــــة  دول ردني
الـ   85( حيـ  انـه يشـمل 2021 – 2019ي وه ا الـانانمج مدتـه  ـالن سـنوات خـالل االعـوام   اال تماعي

 اسرة منتفعة.
مــ  اجلهــات الشــريكة حيــ  ا توقيــ  العديــد مــن االتفاقيــات ومــ كرات التفــاهم مــ   هعالقاتــ دعــم الصــندوق       

عدد من الشـركاء لتقـدا خـدمات مطـورة ومتميـرة لغايـة تطـوير اداء الصـندوق وحتقيـل اهدافـه االسـماتيجبة الطموحـة 
عالمـي الكبـري الـ ا تـهده نفتـا  االالجملالضـافة اىل ا تصل اىل اردن خال من الفقر والبطالة.أتمل أبن الدؤوبة اليت 

 الصندوق م  القنوات االعالمية املختلفة
ـــدان العمـــل كمـــا و        ـــة تـــدريب مو فيـــه لرفـــ  كفـــاءيم ومهـــارايم الو يفيـــة يف مي يواصـــل صـــندوق املعونـــة الوطني

 اال تماعيي وحتديدا جمال عمل الصندوق.
يف النهايــة العمــل اجلــاد والــدؤوب للصــندوق م يكــن ليســتمر ويــنجل اال مــن خــالل العمــل اجلمــاعي مــن قبــل         

كافة املو فني جملختالف مسميايم الو يفيةي ال ين ال يسعين يف ه ا املقام إال جن جتقدم هلـم  ريـل الشـكر والتقـدير 
  حت   ل راية  اللة امللك عبدهللا الثاين ابن احلسنيالعميل.وفقنا هللا وإ كم ملا فيه خري جردننا الغايل

 املدير العام ابلوكالة
 عمر املشاقبة
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 لنشأةا

كمؤسســة مســتقلة   1986( لســنة 36نو ــب القــانون رقــم   1986أتســس صــندوق املعونــة الوطنيــة عــام 
أتمني احلماية والرعاية لألسر األكثر احتيا ا ورفـ  مسـتول املعيشـة هلـ ه األسـر ي وتفعيـل  ادار  وماليا وللك هبدف

حصول ه ه األسر على الدخل بشكل مسـتمر  ا ودفعهم اىل سوق العمل نا يضمنوتنمية مهارات وقدرات جفراده
 . من جن يكونوا متلقني هلاوحتويل جفرادها اىل مقدمني للمعونة بدال

  : على حتقيق األهداف التاليةيعمل الصندوق 
      االهداف الوطنيــــــــــة                                         الرقم

 خفض مستو ت الفقر والبطالة على املستول الوطين وبناء نظام محاية ا تماعية فّعال. 1

 حكومة لات كفاءة وفاعلية. 2
 

 األهدف القطاعيـة                                          الرقم 

 احلد من  اهرة الفقر و فيض معداليا على املستويني الوطين واجلي 1

 تعرير االستفادة من خمر ات برامج التشغيل والتدريب والتأهيل على املنف ة على املستول الوطين 2

 اال تماعية.رف  كفاءة وفعالية منظومة العمل يف قطاع احلماية والرعاية  2
 

 األهدف االسرتاتيجيـة                                        الرقم 

1 
حتقيل االستقرار االقتصادا واال تماعي والنفسي لالسر االردنية اجتا ة نا يساهم يف حتقيل االمن 

 اال تماعي الوطين.

 املعوانت املالية بكافة انواعها على مدار العام.ضمان االستدامة املالية للصندوق نا يدا عمليات صرف  2

 املختلفة. الصندوقاستخدام جفضل املمارسات يف جمال تقنية املعلومات لدعم ومساندة وتنفي  جنشطة  3

 االرتقاء نستول االداء املؤسسي يف الصندوق من خالل االستثمار يف  قافة التمير.  4

 واملو فني. كسب والء وأتييد فئات املتعاملني 5

 
 
 
 

http://www.naf.gov.jo/


   WWW.NAF.GOV.JO                                                                                                        2018صندوق المعونة الوطنية _ التقرير السنوي    

 

: .........يتنارؤ  كون 
 "     ان  ن 

 ".بي  خانة اقليمي يطبل افضـل انظمة احلماية اال تماعية املو هة للفقراء"   
 
 
 

 

  تنا....... :رسال    
خالل  من وابداع بكفاءةاملو هة لالسر الفقرية واجتا ة  برامج احلماية اال تماعيةإدارة  "

 وفقا   يف تنفي  برامج منل املعوانت املالية املتكررة والطارئة بكافة انواعها املتميراالداء املؤسسي 
 ".                                       العاملية املمارسات ألفضل

 
 
 
 
 
 

 

http://www.naf.gov.jo/
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 جملس إدارة صندوق املعونة الوطنية
 2018أبرز اجنازات جملس اإلدارة لعام 

 
 2018اجمللس لعام  أبرز قرارات أعضاء جملس اإلدارة

 : رئـيسـًا.وزير التنمية االجتماعية-1
 عضًوا وانئًبا للرئيس. مديـــر عـــام الصــنـــدوق : -2
ممثــل عــا وزارة األوقــاف والشــدوا واملقدســات  -3

 اإلسالمية 
 مـمـثـل عــا وزارة الـصــحــة  -4
 عضواً. :مـمـثل عا دائـرة املـوازنــة الـعـامــة  -5
 عامة للضمـاا االجـتماعـيممثل عا املدسسة ال -6
 عـا مـدسسة الـتـدريـب الـمـهـينمـمـثـل  -7
 عا مدسسة نــور الــحــســيـــا ممـثـل -8
رد ي ااهــــاتي للتنميـــــة ممثــــل عــــا الصــــندوق األ -9

 البشريـة
 ـيات الـخـيـريــةممثل عا االحتاد العام للجمـع -10
 ممثلني عا القطاع اخلاص ثالثة -11

 

ــــــل اجلســــــماين رقــــــم إقــــــرار  - لعــــــام  1تعليمــــــات معــــــوانت التأهي
2018 

تعليمــــات  التنظيميــــة ملشــــاري  املســــل ومتابعــــة احلــــاالت إقــــرار  -
 2018لعام  2املنتفعة من الصندوق رقم 

التوصــية بشــمول منتفعــي  الصــندوق جمللتــأمني الصــحي املــدين  -
 2018لسنة 

ت املاليـــــــــة االضـــــــــافية   ـــــــــري تعليمـــــــــات مـــــــــنل املعـــــــــوانإقـــــــــرار  -
 2018لسنة  4املنتظمة(لالسر املنتفعة وطالبة االنتفاع رقم

التعليمـــــــات التنظيميـــــــة ال ـــــــراء البحـــــــون والدراســـــــات إقـــــــرار  -
امليدانيــة املتعلقــة بصــندوق املعونــة الوطنيــة واو ــه نشــاطاته رقــم 

 2018لعام  5
م تعليمــات بــرانمج الــدعم التكميلــي لالســر اجتا ــة لعــاإقــرار  -

2018 
تنفي  جتربة الـدف  مـن خـالل اهلـات  النقـال علـى املوافقة على  -

 منتفعي الصندوق يف منطقة االزرق
ــــة وتعريــــر  - مشــــول  عيــــة دارات مســــري مشايو عيــــة تفــــاؤل حلماي

حقــــوق االتــــخاص لوا االعاقــــة حــــول نــــرالء املركــــر الــــوطين 
 دينار تهر  20للصحة النفسية جململساعدات املالية بواق  

الدف  ة  يف تطبيل انظمالتحول التدرجيي للسريإقرار  -
 للمستفيدينااللكموين لتوزي  املعوانت املالية 
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 2018التطوير والتحسني يف عمل الصندوق خالل عام  أبرز حماور
 نظرة اىل املستقبل

 
  هبدف التقليل من نسب الفقر على املستول الوطين واحلد من تدة الفقر قام الصـندوق جملإلعـداد

وللـك مـن خـالل اسـتحدان بـرانمج  ديـد هـو بـرانمج الـدعم ملشروع لتوسعة قاعدة االستهداف 
اكـــان بـــرامج احلمايـــة اال تماعيـــة يف  ريـــي احلكومـــات االردنيـــة وهـــو  التكميلـــي والـــ ا يعتـــان مـــن

 تعريـر تـبكة احلمايـة والرعايـة املو هـة لالسـر الفقـرية واجتا ـة يف اململكـةوطين يعمل على برانمج 

جكثـر فاعليـة مـن ج ـل حتديـد الفقـراء  اسـتهداف ا تمـاعي تـاملة آليـاتبـرامج و تطوير  من خالل
وللــك مــن خــالل فحــ  جمموعــة  بشــكل جكثــر دقــة وحتديــد االــدمات واالحتيا ــات االاصــة هبــم

 .متكاملة من املؤترات اليت تعكس حالتهم االقتصادية والصحية والتعليمية 
ومــن املتوقــ  ان يكــون لتنفيــ  هــ ا الــانانمج ا ــر ملمــوو علــى  فــيض  نســب وتــدة الفقــر علــى 

  مستول اململكة كما هو مبني يف اجلدول التايل :

 قعة:      النتائـــــــــــــــــــــــج املتو 
 املتوقع حلايلا النتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم

1 
  فيض نسبة الفقر على مستول اململكة

 %13.1 %15.7 .سنوات 3خالل   در ة تقريبا   2.6بــــ 

 %44 %79 % تقريبا . 35 فيض تدة الفقر بنسبة  2
 

 
 فئيت الفقراء العاملوا والفقراء فقر نسيباالردنية الفقرية من االسر يستهدف ه ا الانانمج  كما 

ولا الفئتان الرئيستان اللتان تقعان حاليا  على حدود االستهداف احلايليحي  سيتم مشول االسر 
 سنوات القادمة وعلى النحو التايل: 3الفقرية املستحقة للدعم على مدل 

 
 التكلفة  عدد االفراد املتوقع املستفيدة عدد االسر السنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2019 25.000 180.000 30.000.000 
2020 55.000 380.000 65.000.000 
2021 85.000 580.000 100.000.000 
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  مديرية الدعم استحدان ويف اطار االعداد ملشروع توسعة قاعدة استهداف الصندوق ا
التكميلي واليت يدف لالتراف على عمليات منل الدعم املايل التكميلي لالسر االردنية اجتا ة 

  عية اليت يقدمها الصندوق حاليا .اليت التنتف  من برامج املساعدات اال تما

  لصندوق تعديل اهليكل التنظيمي يف اإلدراة العامة والفروع ليتالئم م  املهام اجلديدة لكما ا
 اجلديدة ملو في الصندوقهام املواستحدان مسميات و يفية ووحدات إدارية تراعي 

   ويف ضوء سعي الصندوق لتطوير منظومة الدف  لديه وللك جمللتحول آلليات الدف  الرقمي م
قرار من جملس إدارة الصندوق جمللبدء  صدر تنفي ا  للتو ه احلكومي 2019حلول هناية عام 
اىل آليات الدف  الرقمي يف ايصال املستحقات املالية للمنتفعني بدال  من الانيد بعملية التحول 

 تنفي  جتربة يف منطقة االزرق للتحول اىل الية الدف  من خالل اجافظ االلكمونية. وجقراالردين 

  االستمرار نرا عة وتطوير التشريعات النا مة لعمل الصندوق خاصة التشريعات املتعلقة بتحسني
ستول االستهدافي حي  ا التعديل على تعليمات املعوانت املالية حلماية االسر اجتا ة م

وإعداد دليل ا رائي ملسل ومتابعة احلاالت املنتفعة وطالبة االنتفاع من صندوق املعونة الوطنية يف 
 2019عام 

 حتسني وتطوير  مرا عة العديد من املنهجيات الضابطة إل راءات العمل يف الصندوق اليت تستهدف
 .العمل وتقدا االدمات بكفاءة وفعاليةي واستحدان منهجيات  ديدة

  اإلسماتيجيات إعداد احلماية اال تماعية وللك من خالل املشاركة يف برامج جنشطة و دعم
 . 2025-2019احلماية اإل تماعية إسماتيجية جلها املشاركة يف إعداد الوطنيةي و 

   يف خمتل  اتاالت من خالل توقي   اجلية والدولية اجلهات الشريكةتدعيم وتطوير العالقة م
م  االحتاد االورويب لتطوير اسماتيجية  االتفاقيات وم كرات التفاهمي حب  ا توقي  إتفاقية

مشروع تنفي  اعالمية جملالضافة اىل توقي  العديد من االتفاقيات م  اجلهات املاحنة اليت  دم 
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ثل البنك الدويل واليونيس  وبرانمج الغ اء العاملي ومفوضية الال ئني التوسعة للصندوق م
 .واالحتاد االورويب 

  تنفي  دراسة لقياو ج ر املساعدات املقدمة من وبشراكة م  منظمة اليونيس   2018ا يف عام
وللك ضمن اتفاقية الشراكة املوقعة ما بني  وخصوصا  األطفالعلى االسر املنتفعة الصندوق 

 ندوق واليونيس الص

  الانامج نا يتوافل م  تقنية املعلومات يف اإلدارة العامة للصندوق من خالل تطوير  إدارةتطوير
التطوير احلاصل يف التعليمات واإل راءات  من حي  التغيري والتعديل واالستحدان(ي وك لك 

  ة واملعدلة.داملشاركة يف التدريب على خمتل  الانامج املستح
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 االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات يف جمال املعوانت املالية الشهرية       
 

 : املعوانت املالية الشهرية املتكررة :1
 

وهي عبارة عن مبالغ تهرية تصرف لألسر اجتا ة اليت ا بظروف هلا صفة الدميومة واالستمرارية وتـماو  قيمتهـا 
دينــــار وحتــــدد قيمتهــــا وفقــــا  لفئــــة وعــــدد جفــــراد األســــرة املســــتحقني للمعونــــةي ووفقــــا للظــــروف  200)-50بــــني 

 االقتصادية واال تماعية لالسرة.
عـــدد جفرادهـــا  2018( حالـــة يف عـــام 73115بلـــغ إ ـــايل عـــدد احلـــاالت  األســـر( املنتفعـــة مـــن هـــ ا الـــانانمج  

 ( دينار تهر .6531499ية مقدارها  ( وبكلفة مال242831 
ي مـن كـل فئـة مـن فئـات االنتفـاع  2018( عـدد املنتفعـني مـن هـ ا الـانانمج يف هنايـة عـام 1و يبني اجلدول رقم  

% مـن إ ـايل 37وعدد األفراد ومبلـغ املعونـة تـهر ي حيـ  تعتـان فئـة املسـنني وجسـرهم الفئـة األكثـر عـددا بنسـبة 
%ي واجلــدول التــايل يبــني توزيــ  فئــات 11منتفعــي بــرانمج املعــوانت املتكــررة وفئــة جســر األيتــام جقلهــا عــددا بنســبة 

 برانمج املعوانت املالية املتكررة حسب عدد االسر وعدد االفراد واملبلغ الشهرا املصروف لكل فئة: 
 

 املعوانت املالية املتكررة حسب الفئة (1 دول رقم  
 مبلغ املعونة الشهري عدد األفراد عدد األسر الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 1049920 33136 8245 جسر األيتام
 559760 59695 11793 جسر املعوقني

 605544 15081 9468 املراه اليت ال معيل هلا وجسريا
 1941841 49575 26524 املسنون وجسرهم

 2358224 84937 16894 املصابون جمللعجر الدائم وجسرهم
 16210 407 191 األسرة البديل

 6531499 242831 73115 اجملموع
 

 رسم بياين يبني توزي  برانمج املعوانت املالية املتكررة حسب الفئات
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 املالية املتكررة حسب احملافظات:توزيع برانمج املعوانت  -
( توزيــ  املعــوانت املاليــة املتكــررة حســب اجافظــاتي حيــ  تعتــان حصــة حمافظــة اربــد 2يبــني  ــدول رقــم          

( دينــارا تــهر  وتعتــان حمافظــة 1605170( جســرة وبكلفــة ا اليــة مقــدارها  17861االكــان بعــدد وصــل اىل  
( دينــارا تــهر ي واجلــدول التــايل يبــني توزيــ  74584بكلفــة ماليــة مقــدارها  ( جســرة 938الطفيلــة األقــل عــددا  

بــرانمج املعــوانت املاليــة املتكــررة حســب اجافظــات وحســب عــدد االســر وعــدد االفــراد واملبلــغ الشــهرا املصــروف 
 لكل فئة:

 
 توزي  برانمج املعوانت املالية املتكررة حسب اجافظة (2 دول رقم  

 مبلغ املعونة السنوي عدد األفراد األسرعدد  احملافظة
 1605170 58634 17861 اربد

 1436402 50981 16017 العاصمة
 987680 35407 10977 الررقاء
 659401 25576 6597 املفرق
 521827 19498 6087 البلقاء
 332142 13564 4070 الكرك
 245253 9008 2748 مادجمل
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 233230 8803 2622  رش
 149357 6114 1912 عجلون
 162631 6886 1858 معان
 123822 5272 1428 العقبه
 74584 3088 938 الطفيله

 6531499 242831 73115 اجملموع
 

 رسم بياين يبني توزي  برانمج املعوانت املالية املتكررة حسب اجافظات
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 املالية الشهرية املدقتة :: املعوانت 2
 

-50وهي عبارة عن مبالغ تهرية تصرف لألسر اجتا ـة الـيت  ـر بظـروف اسـتثنائية مؤقتـة وتـماو  قيمتهـا بـني 
دينـــار وحتــــدد قيمتهــــا وفقــــا  لفئـــة وعــــدد جفــــراد األســــرة املســـتحقني للمعونــــةي ووفقــــا لظــــروف االقتصــــادية  200)

( جســـرة 26163مـــن هـــ ا الـــانانمج   2018 األســـر( املنتفعـــة لعـــام  واال تماعيـــة وبلـــغ إ ـــايل عـــدد احلـــاالت
( يبــني تفصــيالت هــ ا الــانانمج خــالل 3( دينــارا تــهر ي واجلــدول رقــم  1816295وبكلفــة ماليــة مقــدارها  

 : 2018العام 
 املعوانت املالية املؤقتة حسب الفئة (3 دول رقم  

 مبلغ املعونة السنوي عدد األفراد عدد األسر الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 34181 1434 280 جسر األحوال الشخصية

 15454 411 111 جسر االار ون من السجن
 290222 7634 2066 جسر السجناء واملعتقلون

 334643 19060 3256 جسر العا رون ماد   
 26019 632 279 واملفقودينجسر الغائبني 

 32965 2449 429 احلاالت اإلستثنائية
 408128 39555 8273 احلاالت اإلنسانية

 50927 2109 424 املصابون جمللعجر الكلي املؤق  وجسرهم
 623756 15110 11045 املطلقات بعد الدخول وجبناؤهن
 1816295 88394 26163 اجملموع
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 حسب الفئات املؤقتةرسم بياين يبني توزي  برانمج املعوانت املالية 

 
 

 ( تفصيالت برانمج املعوانت املالية املؤقتة موزع حسب اجافظات: 4كما يبني  دول التايل اجلدول رقم  
 

 املعوانت املالية املؤقتة حسب اجافظة (4 دول رقم  
 مبلغ املعونة الشهري عدد األفراد عدد األسر احملافظــــــــــــــــــــــــة

 455976 23173 6290 اربد
 367436 14875 5264 العاصمة
 286931 13594 4238 الزرقاء
 138884 6194 1985 املفرق
 120712 5119 1784 البلقاء
 118444 7362 1750 الكرك
 76077 4652 1138 معاا
 68758 3762 1056 جرش
 58744 2994 868 ماداب

 46097 2728 666 عجلوا
 42945 1857 602 العقبه
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 35291 2084 522 الطفيله
 1816295 88394 26163 اجملموع

 
 

 رسم بياين يبني توزي  برانمج املعوانت املالية املؤقتة حسب اجافظات

 
 

 :2018التخصيص للحاالت اجلديدة يف عام 
( جســــرة 13202لــــانانمج املعــــوانت املاليــــة  املتكــــررة واملؤقتــــة( ل   2018بلــــغ حجــــم التخصــــي  يف عــــام      

( توزيـ  هـ ه املعـوانت حسـب 6( دينـارا تـهر ي ويبـني  ـدول رقـم  1091418 ديدة بكلفة مالية مقـدارها  
( دينــارا 281433( جســرة بلغــ  كلفتهــا  3342اجافظــاتي وكانــ  حمافظــة العاصــمة األكثــر  صيصــا بعــدد  

( جســـرة 214تعتـــان حمافظـــة الطفيلـــة األقـــل  صيصـــا للحـــاالت اجلديـــدة حيـــ  ا التخصـــي  ل  بينمـــا تـــهر ي 
 ( دينارا تهر .1091418 ديدة بكلفة  

 
 حسب اجافظات 2018( حاالت التخصي  اجلديدة يف عام 6 دول رقم         

 مبلغ املعونة الشهري عدد األسر احملافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 281433 3342 العاصمة
 241702 2757 اربد

 194253 2296 الررقاء
 85392 1059 البلقاء
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 81927 1007 املفرق
 54376 767 الكرك
 33660 438  رش
 30850 378 مادجمل
 25736 361 معان
 26856 319 العقبه

 18904 264 عجلون
 16329 214 الطفيله

 1091418 13202 اجملموع
 

 موزعة حسب اجافظات:والرسم البياين التايل يبني تفصيالت عمليات التخصي  لانامج املعوانت الشهرية 

 
 

 : 2018إالجنازات يف جمال مشروع املسح واملتابعة لعام 
لقد درج الصـندوق سـنو   علـى تنفيـ  مشـروع مسـل ومتابعـة احلـاالت املنتفعـة وللـك يف سـبيل متابعـة االسـر      

املستفيدة من املعوانت املالية الشهرية والوقوف على املستجدات اليت طرجت على جوضاع هـ ه األسـر يف اتـاالت 
ق من خالل حتدي  البيـاانت املتعلقـة جملالسـر املنتفعـة االقتصادية واال تماعيةي وإدامة قاعدة البياانت يف الصندو 

واجلـدول التـايل  وطالبة االنتفاع وللك يف سبيل رف  مستول االدمات املقدمة وتو يه ه ه املعوانت ملسـتحقيهاي 
 من خالل ه ا املشروع: 2018يبني النتائج اليت ا التوصل اليها يف عام  (7رقم  

 2018اءات اليت    يف عام املتابعات واال ر ( 7 دول رقم  
 عدد احلاالت نوع الجراء
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 84097 استمرارية
 13202  صي   ديد

 6137 وق 
 6393  فيض

 1996 ز دة معونة
 3500 جخرل

 115325 اجملموع
 2018رسم بياين إل راءات املسل واملتابعة لعام 

 
 

 جمال املعوانت املالية الطارئــــــــــــــــة االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات يف
 

 :املالية الطارئــــــــة  املعوانت .1
تصرف املعوانت املالية الطارئة لألسر اجتا ة الـيت  ـر بظـروف طارئـة اسـتثنائية تتطلـب نوعـا مـن احلمايـة والرعايـة 
العا لــة مثــل وفــاة جحــد جفــراد األســرة او التهجــري القســرا لالســر اجتا ــة او حريــل منــرل االســرة او تعــر  رب 

ارن والنكبــات الطبيعيــة و ريهــا مــن الظــروف الطارئــة االســرة واملعيــل الوحيــد هلــا للســجن او تعــر  األســرة للكــو 
( يبني تفصيالت  توزي  املعوانت املاليـة 8واالستثنائية اليت قد  ر هبا االسر اجتا ةي واجلدول التايل  دول رقم  

 الطارئة حسب اجافظات:       
 املعوانت املالية الطارئة حسب اجافظات (8 دول رقم  

 مبلغ املعونة عدد األسر ـــــــــــةاحملافظــــــــــ
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 311525 1542 العاصمة
 223795 1067 الررقاء
 202275 966 اربد
 79675 380 البلقاء
 49800 252 املفرق
 43050 205 الكرك
 33350 161  رش
 32500 151 مادجمل
 20100 98 عجلون
 15000 69 العقبه
 14550 68 معان
 10400 49 الطفيله
 1036020 5008 اجملموع

 
 

 توزي  برانمج املعوانت املالية الطارئة حسب اجافظاتبياين يبني تفصيالت رسم 
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 املعوانت املالية الفوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة: .2
حي  يستفيد من ه ه االدمة األفراد جو األسر الفقرية اجتا ة من احلـاالت املنتفعـة مـن الصـندوق جو طالبـة      

االنتفـــاع نتيجـــة ملرورهـــا بظـــروف  ـــري اعتياديـــة جو لتلبيـــة احتيا ـــات عا لـــة هلـــم تتطلـــب إنفـــاق مـــايل خـــاص هبـــا 
( تفصــيالت توزيــ  املعونــة 9ول التــايل  ــدول رقــم  وليســ  هلــ ه املبــالغ صــفة الــدوام جو االســتمراريةي ويبــني اجلــد

 املالية الفورية حسب اجافظات:
 توزي  املعونة الفورية حسب اجافظات (9 دول رقم  

 مبلغ املعونة عدد األسر احملافظــــــــــــــــــــة
 34402 1440 العاصمة
 19555 1129 اربد
 9194 628 الكرك
 6620 512 البلقاء
 5850 466 الررقاء
 4400 291 الطفيله
 4420 251 مادجمل
 3175 159 املفرق
 2820 148  رش
 2385 128 معان
 2000 123 عجلون
 1600 106 العقبه

 96421 5381 اجملموع
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 حسب اجافظات الفوريةتوزي  برانمج املعوانت املالية بياين يبني تفصيالت رسم 

 
 

 االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات يف جمال معوانت التأهيل اجلسما ي
 

يدف معونة التأهيـل اجلسـماين اىل تـوفري الـدعم املـايل الـالزم لالتـخاص املرضـى ولوا االحتيا ـات االاصـة     
(  600لشراء املعدات الطبية املساندة الـيت تتا هـا طالـب االنتفـاع حيـ  يبلـغ احلـد االعلـى ملبلـغ هـ ه املعونـة   

 من املر   املخت  املعتمد.دينار للشخ  يف العام الواحد وللك بناء على تقرير طيب 
( حالـة بتكلفـة 638ما جمموعه   2018وقد بلغ عدد احلاالت املنتفعة من معونة التأهيل اجلسماين خالل عام 

( يبــني تفصــيالت توزيــ  معونــة التأهيــل 10( دينــاراي واجلــدول التــايل  ــدول رقــم  198675إ اليــة مقــدارها  
 ين حسب اجافظات :اجلسما

 معونة التأهيل اجلسماين حسب اجافظة (10 دول رقم  
 مبلغ املعونة عدد األسر احملافظـــــــــــــــــــــــة

 90387 303 اربد
 34215 86 الررقاء
 19520 49 البلقاء
 10199 40 عجلون
 9466 34 العاصمة
 10512 33  رش
 10387 33 املفرق
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 5273 31 الكرك
 3822 13 مادجمل

 3094 13 الطفيله
 1800 3 معان

 198675 638 اجملموع
 

 توزي  برانمج املعوانت املالية الطارئة حسب اجافظات:والرسم البياين التايل يبني تفصيالت 
 

 توزي  معونة التأهيل اجلسماين حسب اجافظة

 
 
 

 2018 - 2016خالل االعوام    االنفاق على برامج املعوانت املاليةجم خالصة حتليلية حل   

 
( حجم االنفاق على برامج املعوانت املاليـة آلخـر  ـالن سـنوات 11يبني اجلدول التايل  دول رقم   حي     
حيـــ  يالحـــظ و ـــود تفـــاوت فيمـــا بـــني هـــ ه الســـنوات جمللنســـبة حلجـــم االنفـــاق  (2018ي 2017ي 2016 

 وللك على النحو التايل:
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عــدد حــاالت  وزاد 2018 لعــامعــدد حــاالت املعــوانت املتكــررة   قــل: املعــوانت املاليــة املتكــررة واملدقتــة -
حبيـ  ا حتويـل  2017عـام تعـديل تعليمـات املعـوانت املالليـة ل املعوانت املالية املؤقتة ويعود سـبب للـك إىل

 .املؤقتهإىل املعوانت  املتكررةمن املعوانت  فئة املطلقات وابناؤهن 
ي 2017عن عدد حاالت عـامي  2018زاد عدد حاالت املعوانت الطارئة لعام  املعوانت املالية الطارئة: -

الهلــا اســتحدان بنســبة كبــريةي ويعــود ســبب للــك إىل تعــديل تعليمــات املعــوانت الطارئــة الــيت ا خ 2016
 فئات  ديدة لالنتفاع.

و   2016عــن عــدد احلــاالت يف عــامي  2017: قــل عــدد حــاالت املعــوانت الفوريــة لعــام املعونــة الفوريــة -
كنتيجــة   2018بينمــا عــاد العــدد ل رتفــاع يف عــام  ويعــود ســبب للــك إىل ز دة ضــبه صــرف هــ ه املعونــة

 .طبيعية لر دة عدد السكان
وللـــك كـــون  2017عــن عـــام  2018عـــدد حـــاالت التأهيــل اجلســـماين لعـــام  قـــل: اجلســـما يمعونــة التأهيـــل  -

 تعليمات معونة التأهيل اجلسماين تسمل فقه بصرف اجلهاز مرة واحدة كل مخس سنوات للمنتف . 
 

 ( يبني اعداد احلاالت املنتفعة من برامج املعوانت املالية املختلفة:11واجلدول التايل  دول رقم  
 (11قم   دول ر 

 2018 - 2016مقارنة العداد احلاالت املنتفعة من برامج  املعوانت املالية خالل االعوام 

 العام
 م. فورية م. طارئة م. أتهيل جسما ي م. املدقتة م. املتكررة

 عدد احلاالت عدد احلاالت عدد احلاالت عدد احلاالت عدد احلاالت
2016 77219 12433 571 3721 6080 
2017 79376 13001 723 4343 5180 
2018 73115 26163 638 5008 5381 

 
مقارنــــــة العــــــداد احلــــــاالت املنتفعــــــة مــــــن بــــــرامج  املعــــــوانت املاليــــــة خــــــالل االعــــــوام  والرســــــم البيــــــاين التــــــايل يبــــــني

2016 – 2018: 
 

 رسم بياين يوضل توزي  املعوانت املالية آلخر  الن سنوات
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      اإلضافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة برانمج املعونة املالية
 

وهــو بــرانمج مســتحدن يســتهدف األســر األتــد فقــرا  مــن األســر املنتفعــة مــن الصــندوقيويهدف اىل تقلــي      
دينـار تصــرف دور   كـل  ال ــة تـهور يف ضــوء  110فجـوة فقـر هــ ه األسـر ننحهــا معونـة إضــافية حـدها األعلــى 

صــرف معــوانت  2018تــوفر املخصصــات وعنــد حتقيــل األســرة مؤتــرات الفقــر متعــدد األبعــادي وقــد ا يف عــام 
 ( دينارا.2899862( جسرة ي نبلغ   30694مالية إضافية ل  

 حسب اجافظات 2018 دول يبني توزي  املعوانت االضافية لعام 
 املبلغ األسرعدد  احملافظة
 749399 7849 اربد

 569479 6661 العاصمة
 429640 4987 الررقاء
 331429 2859 املفرق
 217314 2521 البلقاء
 162466 1534 الكرك
 118371 1092 مادجمل
 81478 974  رش
 91806 750 معان
 51812 646 عجلون
 49228 482 العقبه
 47440 339 الطفيله
 2899862 30694 اجملموع
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 توزي  برانمج املعوانت اإلضافية حسب اجافظات:والرسم البياين التايل يبني تفصيالت 

 
 
 

      برانمج املعوانت املالية للشتاء
 
وهــي معونــة ماليــة يــتم صــرفها يف فصــل الشــتاء  هنايــة كــل عــام( لكافــة األســر املنتفعــة مــن الصــندوقي هبــدف     

 صــرف معــوانت ماليــة ل 2018مســاعدة هــ ه األســر يف حتمــل تكــالي  وجعبــاء فصــل الشــتاءي حيــ  ا يف عــام 
( يبـــــني 10( دينـــــاراي واجلـــــدول التـــــايل  ـــــدول رقـــــم  2936731( جســـــرة نبلـــــغ ا ـــــايل وصـــــل اىل   95853 

 تفصيالت توزي  معونة الشتاء حسب اجافظات :
 

 معونة الشتاء حسب اجافظات (10 دول رقم  
 املبلغ عدد األسر احملافظـــــــــــــــــــــــــــة

 725950 23388 اربد
 624742 20655 العاصمة
 443312 14629 الررقاء
 265649 8316 املفرق
 229729 7620 البلقاء
 168041 5503 الكرك
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 106831 3539  رش
 106388 3477 مادجمل
 88740 2884 معان
 74728 2468 عجلون
 60439 1965 العقبه
 42182 1409 الطفيله
 2936731 95853 اجملموع

 
 

 2018الشتاء حسب اجافظات لعام رسم بياين يوضل توزي  معونة 

 
 
 
 

 االجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات يف جمال تدريب وتشغيل ابناء االسر املنتفعة       
 
 اوال: التــــــــــــــدريب املهين 
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هبــدف تنميــة مهــارات وقــدرات جبنــاء األســر اجتا ــة املنتفعــة مــن الصــندوق عــن طريــل تــدريبهم وأتهــيلهم لــر دة   
فرص تشغيلهم حي  يقوم الصندوق بتغطية تكالي  رسـوم التـدريب للجهـات واملؤسسـات املختصـة لقـاء قيامهـا 

( دينــار تــهر   وملــدة 40التــدريب مقــداره  بتــدريب جبنــاء األســر املنتفعــةي ومــنل مبلــغ تــهرا للمتــدرب ج نــاء فــمة 
ســـتة جتـــهر للملتحقـــني يف مراكـــر ومؤسســـات التـــدريب املتخصصـــةي ولكامـــل مـــدة التـــدريب للملتحقـــني نؤسســـة 

 التدريب املهين وللك لتغطية مصاري  املواصالت.
( 404289( تـــاجمل وفتـــاة مـــن جبنـــاء املنتفعـــني بتكلفـــة مقـــدارها  1785تـــدريب   2018وقـــد ا خـــالل عـــام 

 دينارا.
 

 يبني عدد املتدربني حسب اجافظات واجلنس (11رقم    دول
 اانث  ذكور العدد الكلي احملافظه 

 79 1 80 معاا
 4 1 5 ماداب
 19 0 19 العقبه
 362 190 552 اربد

 204 60 264 الكرك
 126 70 196 البلقاء
 97 1 98 الطفيله
 187 90 277 الزرقاء
 131 99 230 عماا

 32 3 35 عجلوا
 12 8 20 املفرق
 6 3 9 جرش

 1259 526 1785 اجملموع
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 رسم بياين يبني نسب املتدربني حسب اجلنس

 
 

    
 اثنياً: التشغيـــــــــــــــــــــل

وتتمثــل هــ ه االدمــة يف البحــ  عــن فــرص عمــل ألبنــاء األســر املنتفعــة جمللتعــاون والتنســيل مــ  كافــة اجلهــات     
تكالي  اتماك جبناء األسر املنتفعة امللتحقني جمللعمـل املعنية الرمسية واألهلية حي  يقوم الصندوق جململسالة بدف  

( إجنــازات 13وملــدة عــامني. ويبــني  ــدول رقــم  يف منشــ ت ومؤسســات القطــاع االــاص يف الضــمان اال تمــاعي 
(ي 1306لفرص العمل املتاحة من خمتل  اجلهات   -من جبناء املنتفعني –ه ا الانانمج حي  بلغ عدد اجولني 

 :2018خالل عام 
 
 

 2018عدد ابناء االسر املنتفعة امللتحقني بسوق العمل خالل عام  (12 دول رقم  
 اانث  ذكور العدد الكلي احملافظه
 256 245 501 عمان 
 0 31 31 البلقاء
 48 96 170 الررقاء
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 19 40 59 مادجمل
 97 60 157 اربد
 41 25 56 املفرق
 71 41 102 عجلون
 88 96 184  رش
 10 5 15 الكرك
 11 13 24 الطفيله
 1 0 1 معان
 3 3 6 العقبه

 645 655 1306 اجملموع
 

 حسب اجلنسرسم بياين يبني نسب املشغلني 
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 املوارد البشرية والتدريب والتأهيل
 

 املوارد البشرية -
يتوزع مو فو صندوق املعونة الوطنية يف مخس جمموعات و يفية جكانها جمموعة الو ائ  الفنية حي  

% من ا ايل عدد 53فيما تشكل نسبة االانن % من مو في الصندوق 64تشكل ما نسبته 
ويبني اجلدول التايل توزي  املو فني حسب اتموعة الو فيفة واجلنس يف عام املو فني يف الصندوق 

2018: 
   

 2018توزي  املو فني الل ين على رجو عملهم حسب الو يفة واجلنس لعام  (14 دول رقم  
 اجملموع اانث ذكور اجملموعة الوظيفية

 1 1   و ائ  االدارة العامة واالدارة اجلية نا فيها  الفئة العليا

 1   1 الو ائ  اهلندسية 
 252 153 99 الو ائ  الفنية 

 44 20 24 الو ائ  االدارية واملالية 
 95 33 62 الو ائ  املساندة  الفئة الثالثة ( 

 393 207 186 اجملموع
 

 %47%                         نسبة الذكور:  53نسبة اإلانث:  
 

 التدريب والتأهيل: -
للتدريب وجن  تطويرعملية ال مدل جلية االستثمار يف املوارد البشرية واهنا هي االساو يف يدرك الصندوق 

ول لك يعقد الصندوق سنو   العديد من الانامج  دور جملرز يف رف  كفاءة املو فني وز دة مهارايم يف العمل
صات واجلدول التايل يبني جبرز الدورات اليت والورش التدريبية املتخصصة لكوادره يف خمتل  اتاالت والتخص

 :2018ا عقدها لعام 
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 2018امج التدريبية املنف ه يف عام الان  (15 دول رقم  

 

 
  

 التدرييب اسم الربانمج املشاركني عدد املوظفني
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 صندوق املعونة الوطنية فروع (16رقم   دول 
 رقم ااهاتف عنواا الفرع الفرع الرقم
 27242658 خل  اندا املعلمني /  انب املاكدوانلر اربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .1
 26282373 مثل  صبحا / الصاحلية  انب مول  وهرة البادية   الشمالية الشرقيـــــــة البادية  .2
 26233114 النعيمي /مقابل مركر الصحي املفرق الشامل املفرق/دوار الشمالية الغربيـــــــــة البادية  .3
 27330961 الشارع الرئيسي /بناية الانيد الطيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .4
 26520120 سعيد /جول البلد /مثل  مستشفى األمرية راية جيبدير  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  .5
احلصن /احلي الشرقي/قرب  امعة البلقاء التطبيقية/تارع  بين عبيــــــــــــــــــــــــــــــــد  .6

 الكلية 
27012612 

 27585297 مثل  مسا السرحان مباترة/مقابل اجكمة الشرعية بين كنانـــــــــــــــــــــــــــــة    .7
طلعة عني  نا /قرب مديرية عمل عجلون/مقابل صندوق  عجلــــــــــــــــــــــــــــــــــون  .8

 التنمية والتشغيل 
26422473 

 27305047 حوفا/ انب معصرة حوفا/على الشمال  الوسطيـــــــــــــــــــــــــــــــة  .9
مؤسسة ضرا مة/عمارة األوقاف /حت  الضمان  مقابل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  .10

 اال تماعي
26341476 

الشمالية مقابل  األ وارمنطقة الرصانة/ انب متصرفية لواء  الشماليــــــــــــــــــة األ وار   .11
 صالة النور

26587258 

 27384568 ترق تارع ابنوك/عمارة البشابشة الرمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .12
 27031153 مقابل حمطة اجروقات املرار الشمايل املرار الشمالـــــــــــــــــــــي  .13
 26233417 املفرق /دوار النعيمي /مقابل مركر صحي املفرق الشامل املفــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  .14
 5725926 مباترة انعور جول انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  .15
على الشمال مباترة /خمابر  اإلتارةعلي / إتارة عطا وادا السيـــــــــــــــــــــــــــر   .16

 قبالن/حمالت احلموا 
5826598 

 32240426  انب  رفة الصناعة والتجارة /الشارع الرئيسي الطفيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .17
 53571755 معدا /جمم  الدائر الشارع الرئيسي دير عــــــــــــــــــــــــــــــــــال   .18
الضوئية للمستشفى احلسني  اإلتارةتارع املعار  / انب  السلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  .19

 /السله
53551271 

 32136756 جمم  الدوائرتارع املعلم  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  .20
 53937969 جمم  الدوائر احلكومي القدا الررقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   .21
 53812021/مبىن املتصرفية األردين اإلسالميالشارع الرئيسي/طلعة البنك  اهلامشيـــــــــــــــــــــــــــــــة  .22
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 القدا
 32031164 خل  اجكمة مباترة/ انب مدرسة كنيسة البطريرك العقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .23
الشارع الرئيسي/قرب  سر عني الباتا/مبىن اجلاهوب/مقبل  عني الباتــــــــــــــــــــــــــــا  .24

 حمطة حمروقات عني الباتا
4725241 

(عمارة 6قرب وزارة الداخلية/مقابل بوابة املدينة الر ضية رقم    رب عمـــــــــــــــــــــــــــان   .25
 (الطابل االول28رقم  

5678906 

 32300482  ور الصايف/قرب جمم  الباصات /قرب مكتب الكهرجملء اجلنوبيــــــــــــــــــة األ وار  .26
الكرا احلديد/مقابل حمكمة  نوب  تارع عبد ترق عمــــــــــــــــــــــــــان  .27

 عمان/القويسمة /ام احلريان
4738405 

إتارة اجافظة/على اليمني/مبىن املؤسسة االستهالكية املدنية  مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .28
 الطابل الثاين

53240788 

الشمالية/التطوير احلضرا/قرب مسجد اهلمالن/قرب ماركا  ماركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .29
 املركر الصحي

4883621 

 4023726 الضوئية تارع ستني  انب مدارو السلطات اإلتارةقرب  سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  .30
 53207448 تارع الكرك جملجتاهبعد جمم  ليبان خبمسني مم / ليبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   .31
 32267527 عمارة املتصرفية/مقبل مدرسة بصريا الثانوية للبنات بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  .32
دوار الصقر/جمم  الدوائر /المبية /اجكمة الشرعية/بعد  املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  .33

 مخسني مم/دوار املتصرفية 
4051935 

 32340523 األولنفس جمم  الدوائر احلكومية/املرج/الطابل  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك  .34
 32315381  األراضي/قرب مديرية  األمنتارع مركر  القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  .35
الضوئية على الشمال مباترة  اإلتارةالشارع الرئيسي /بعد  الشونة اجلنوبيـــــــــــــــــــة  .36

 مم قبل املتصرفية  200اجلنوب/ جملجتاه
53581165 

جنل/الشارع الرئيسي  انب حمطة اجروقات/مبىن جمم  الدوائر  الشوبــــــــــــــــــــــــــــــــــك  .37
 احلكومية

32165494 

 53754130 حلو ت النجمةاجلبل الشمايل /خل   الرصيفــــــــــــــــــــــــــــــــة  .38
 4460116 /جمم  حسني الردودااإلسكانبنك  الرئيسي  انبالشارع  اجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  .39
 32154285 وسه البلد/مقابل ديوان الطويفي البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  .40
املرار اجلنويب/الشارع الرئيسي/مقابل املؤسسة االستهالكية لواء  املرار اجلنوبـــــــــــــــــــــي  .41

 املدنية
32370346 
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