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اللة                                                                                                                 المــلك ح 

ــــم                                                                                                            ن المعظ  ي ان ن الجســــب  ان  ــدهللا الب   عب 
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هرس 

 
اتف وي   المحت 

 الصفحة املوضوع
 6 كلمة املدير العام

 7 النشأة 
 7 الرؤية والرسالة
 8 مجلس اإلدارة

 9 الهيكل التنظيمي
 10 الصندوق  أعمالفي مجال تطوير  2019في عام  أبرز اإلنجازات

 10 أوال : في مجال تحسين وتوسيع نطاق االستهداف
 : في مجال التحول الى أنظمة الدفع اإللكتروني

ً
 12 ثانيا
 
ُ
 13 : تطوير البنية اإللكترونية والتكنولوجيةثالثا

 
ً
 15 : في مجال بناء النظام الوطني املوحد للمعلوماترابعا
 17 في مجال منح املعونات املالية 2019االنجازات في عام أبرز 

 17  املتكررة الشهرية املعونات املالية .1
 20 املؤقتة الشهرية املعونات املالية .2
 24  ات املالية الطارئةاملعون .3

 25  الفوريه املالية . املعونات4 
 26 معونة التأهيل الجسماني. 5

ـــــــــة     برنامج املعونة املالية اإلضافيـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ  28 ـ
 29 برنامج املعونات املالية للشتاء     

ـــــــازات في مجال تدريب وتشغيل ابناء االسر املنتفعة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ  30 االنجـــــــــــ
 32 في مجال تنفيذ برامج الدعم الحكومياالنجازات 

 32 "1"تكافل النقدي  الدعم  .1
 33  التأمين الصحيبرامج  .2
 34 دعم النقل للعاملين الفقراءبرنامج  .3
 35 دعم الطاقة لألسر الفقيرةبرنامج  .4

 36 تحليلية إلنجازات الصندوق في مجال النوع االجتماعيخالصة 
 40 فروع الصندوق 

http://www.naf.gov.jo/
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ر ا  لعامكلمة المدي 

 

 

 
الـــ ي يســـتعر   صــندوق املعونــة الوطنيــةوالثالثــون ل لــ يســـرني أن أقـــدم التقريـــر الســـنوي الثا    

نجــازات ال حيــ  يشــــمل التقريــــر  ا 2019االنجــازات والتطـــورات التـــي  ـــهدها الصــندوق خــالل العــام  اهــم

تلك خاصة  التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاته،ت جــاال املفي مختلــف الصندوق  اوالخدمات التي قدمه

 ، كمـــا يقـــدم التقريـــر  املختلفـة بـرامج الـدعم الوكـومي وتنفيـ  بـرامج املسـاعدات املاليـة ب املتعلقـة
ً
 إيجــازا

ـــن  فــي مجــال تطــوير اعمــال الصــندوق والتــي  ــهدت خاصــة  2019عــام  انجــازات الصــندوق خــاللأبــرز عـ

لتطــوير اعمــال الصــندوق كمــا يقــدم التقريـــر  ـــرحا تطويــع التكنولوجيــا اســتخدام و  لناحيــةقفــ ة كبيــرة 

 
ً
الصـندوق فـي مجـال بنـاء انظمـة الومايـة االجتماعيـة املوجهـة ملكافحـة مشـكلة للمهـام التــي قـام ـهــا  وافيا

 أبرزهـــــا إطـــــالق أكلـــــر برنـــــامج ل ومايـــــة االجتماعيـــــة وهـــــو برنـــــامج الـــــدعم التكمي ـــــيالفقـــــر فـــــي اململكـــــة ـكــــان 

بالــــدعم خاصــــة   انشــــاء ادارةبمــــا يتطلبــــه هــــ ا اللرنــــامج مــــن و تحــــا رعايــــة دولــــة رئــــ س الــــوزراء  (افــــلتك)

للعمـل فـي هـ    ؤهلـةاملوظيفيـة الكـوادر التعيين  لللرنامج باالضافة الى تعليمات ناظمة واعداد( الوكومي

كمــا تــم بنــاء  ضــوعية،درجــات الدقــة واملو  وطنــي وفقــا الع ــى اســتهدافبنــاء نظــام  االدارة  يضــاف الــى  لــك 

مــن خــالل البنــوا واملوــافو اإللكترونيــة و نشــاء مركــ  اتصــال  اكلــر انظمــة الــدفع االلكترونــي فــي اململكــة

للتوعيــــة والتــــرويج  حملــــة إعالميــــة  ــــاملةمــــن اطــــالق رافــــك  لــــك  ومــــا متطــــور  مركــــ  الــــدعم واملســــاعدة 

تـــــه مـــــع مختلــــف الجهـــــات الشـــــريكة عالقاع ـــــى تع يــــ  الصــــندوق عمـــــل ، كمـــــا لللرنــــامج واهدافـــــه الوطنيــــة

دعم  ـهدف مع ه   الجهات االتفاقيات وم كرات التفاهم العديد من من خالل توقيعاملولية والدولية 

 لتمكينه من القيام بمهامه بكفاءة وفعالية.ادي املفني و الدعم والتقديم برامج الصندوق و 

سيدي صاحب الجاللة الها مية  ـــكري وامتناني ملقـــام أن أعبـــر عـــن خالص  إاليســـعني  الفـــي الختـــام، 

 واملوتاجـة فـي مختلـف منـاطك اململكـة  لالسر الفقيـرة  الكبير  ع ى دعمهــــ  ايد  هللا امللك عبدهللا الثاني ـــ  

ـــــة  ـــــة والتنظيميــ ـــــيرتنا التطويريــ ـــــاي جهودنــــا فــــي مســ ـــــي إنجــ ـــــاهم فــ ـــــكر كــــل مــــن ســ ـــــك أ ــ ـــــهم . ك لــ وع ــــى رأســ

ــــة بعمــــــل اكـــل و  والجهـــاز التنفيــــــ ي االدارةأعضـــاء مجلــــــس  ، و ــــــركاؤ  فــــــي لصـــندوق الجهـــات  ات العالقــ

وفقنــا هللا جميعـا ملــا ،  الـ ين ســـــطروا هــــ   النجاحـــــات بجهـودهم مـوظفي الصــندوق هـ ا النجــــاي، وكافــة 

جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الوسين حفظه هللا ورعا   فيه خير أردننا الغالي في ظل راعي املسيرة .

http://www.naf.gov.jo/
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أةا ش   :لت 

كمؤسسـة  1986  لسـنة 36بموجـب القـانون رقـم   1986عـام فـي تأسـس صـندوق املعونـة الوطنيـة 

 ع شـةمورفع مسـتو   الفقيرة واملوتاجة تأمين الوماية والرعاية لألسر  مستقلة اداريا وماليا و لك ـهدف

يســاعد هــ   االســر ع ــى ســوق العمــل بمــا  فــي مجهــما ودوتفعيــل وتنميــة مهــارات وقــدرات أفرادهــهــ   ارســر 

 بشــكل مســتمر وتحويــل أفــراداضــافي خــل دوصــول ع ــى تحســين مســتو  مع شــتها مــن خــالل تمكي هــا مــن ال

 .اشخاص منتجين وفاعلين في املجتمع الى  ه   االسر

 

ارؤ  ت  ت   "     ان نكون: .........ي 
يطبك افضـل انظمة الوماية االجتماعية املوجهة للفقراء عالمية ب ا خلر "  ".  

 
 

ا     ت    ....... :رسالت 
إدارة بــــــرامج الومايــــــة االجتماعيــــــة املوجهــــــة لالســــــر الفقيــــــرة واملوتاجــــــة بكفــــــاءة وابــــــداع مــــــن خــــــالل االداء   "

 رفضل املمارسـات املؤسس ي املتميز في تنفي  برامج منح املعونات املالية املتكررة والطارئة بكاف
ً
ة انواعها وفقا

 ".                                        العاملية

 

 
 

http://www.naf.gov.jo/
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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ة ت  ة الوطت  دوق المعوي   مح لس إدارة صت 
 

اء مج لس اإلدارة
رارات المج لس لعام  أعض  رز ف   2019أن 

 

 رئ س املجلس  وزير التنمية االجتماعية .1

 معالي السيدة بسمة اسحاقات     

  لرئ سا ــنـــدوق نائًب مديـــر عـــام الص .2

 عطوفة السيد عمر املشاقبة     

  ـــــــــــاةصندوق ال كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثل  -3

 د سميراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطوفة د. عب  

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـمـثـل وزارة الـصــحــ -4

 عطوفة د.  حكمت ابو الفول 

 ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـمـثل دائـرة املـوازنــة الـعـام -5

 سعادة السيد منتصر مساعدة 

 عامة للضمـان االجـتماعـيممثل عن املؤسسة ال -6

 سعادة  د. محمد الطراونــــــــــــــــــــة  

 .مـؤسسة الـتـدريـب الـمـهـنيمـمـثـل  -7

 عطوفة  املهندس  هاني خليفات 

 .مؤسسة نــور الــحــســيـــن ممـثـل -8

 سعادة السيد محمد الزعبي

 .الها مي للتنمية البشريـة ممثل عن الصندوق  -9

 سعادة السيدة النــــــا العبدالت

 ـيات الـخـيـريــةممثل عن االتحاد العام ل جمـع -10

 سعادة السيد مصلح الخريشا 

 ممث ي القطاع الخاص -11

- وزي الحموري.ــــــــــــــــــــــــسعادة د. ف 

- د حمادة.ــــــــــــــــــــسعادة السيد رائ 

- سعادة السيد عصـــــــــــــــــــام بدير 

 

 

اقرار تعليمات املعونات املالية لوماية االسر   1.

 .2019لسنة  1املوتاجة رقم 

اقرار الخطة االستراتيجية  املعدلة  للصندوق   2.

 . 2021-2017لالعوام 
 

.3 .2019اقرار أسس صرف معونة الشتاء لعام  
 

قة بتنفي  برامج افرار تحويل املخصصات املتعل  4.

الخدمات املساعدة ضمن برنامج الدعم 

التكمي ي إلى الوزارات املختصة واملعنية بتنفي  

 الخدمات 

 وزارة الطاقة والثروة املعدنية/وزارة 

 الصوة/وزارة النقل/وزارة التربية والتعليم .
 

ضمن  لوكوميدعم االاقرار أسس وآليات تقديم   5.

 2019.برنامج الدعم التكمي ي لعام 

انظمة الدفع االلكتروني  الىالتحول اقرار خطة   6.

 في توزيع املساعدات املالية.
 

.7 .االلكترونيةمتابعة املدفوعات  وحدةاستحداث  

 

 

http://www.naf.gov.jo/
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ي عام  
 
ازات ف ح  رز اإلي  ر  2019أي  طوي  ال ي  ي مح 

 
دوقاعمال ف       الصت 

 

 

: في مجال 
ً
  تحسين وتوسيع نطاق االستهدافاوال

تع يــ   ــبكة الومايــة والرعايـــة  برنــامج وطنــي يعمــل ع ــىوهــو عم التكمي ــي اطــالق برنــامج الــدتــم 

تطـــوير بـــرامج وآليـــات اســـتهداف اجتمـــاعي مـــال خـــ ل  املوجهـــة لالســـر الفقيـــرة واملوتاجـــة فـــي اململكـــة

بشـــكل أكثـــر دقـــة وتحديـــد الخـــدمات االكثـــر احتياجـــا  ـــاملة أكثـــر فاعليـــة مـــن أجـــل تحديـــد الفقـــراء 

 مجموعــــــة متكاملــــــة مــــــن املؤ ــــــرات وقيــــــا  و لــــــك مــــــن خــــــالل فحــــــص واالحتياجــــــات الخاصــــــة ـهــــــم

مســتو  مع شــة  التــي تعكــس وغيرهــا مــن املؤ ــرات والصــوية والتعليميــةواالجتماعيــة االقتصــادية 

 حالتهم  االسر الفقيرة ودرجة حرمانها وهشا تها 

عة        وف  ج المت  اي  ت   :        الت 

ـــــ الرقم ـــــــــــــــ  ــــــةالنتيجـــــــــــ

1 
 تخفيض نسبة الفقر ع ى مستو  اململكة

  2.6بــــ 
ً
 .سنوات 3خالل   درجة تقريبا

. 35تخفيض  دة الفقر بنسبة  2
ً
 % تقريبا

 

 للبرنامج: نفيذية تاملراحل ال    

 ه ع ــــى تصــــياغو  بنــــاء نظــــام االســــتهداف الجديــــد الخــــاص بمشــــروع توســــعة نطــــاق االســــتهداف

 حي  يشتمل ع ى ما ي ي: لس ادارة الصندوق ورئاسة الوزراء كل تعليمات واقرار  من مج

 املبادئ وارسس. -

 الفئات املستهدفة. -

 الشروط والضوابط. -

 االستهداف واالستحقاق. ت ودوالمعادال  -

  ي يقع ع ـى عاتقهـا اال ـراف ع ـى تنفيـ  جميـع االجـراءات توال الدعم التكمي ياستحداث مديرية

 للتعليمــــات واللــــوائح بمختلــــف انواعــــه  الوكــــوميوصــــرف الــــدعم الالزمــــة ملــــنح 
ً
ملســــتحقيه وفقــــا

 .للمواطنين  االوكومة تقديم تقرر خر  ال االدعم باالضافة الى انواع   املقررة

http://www.naf.gov.jo/
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  جمـــع البيانـــات الخاصـــة باالســـر االردنيـــة وافرادهـــا مـــن الجهـــات الرســـمية والعامـــة وبنـــاء قاعـــدة

  نواة للسجل الوطني املوحد.كون تلصندوق الت بيانا

 دات و بكات االتصاالت الالزمة لتنفي  اللرنامج.عت اللوجستية من االجه ة واملطلباتأمين املت 

  بلرناج الدعم الوكومي املوحد  ةاالستهداف الخاص انظمةحوسبة. 

  االستمارات و   طلب الدعم الوكومي املوحد  تصميم النما ج االلكترونية إلستمارات التسجيل

 . ات امليدانية والتظلماتلتحقك وال يار االلكترونية ل

  تعيين الكادر الوظيفي ملديرية الدعم في مرك  الصندوق وفروعه املختلفـة بالتعـاون مـع الجهـات

 املانحة .

  فــــي مشــــروع موازنــــة الصــــندوق لالعــــوام  التكمي ــــي امج الــــدعمنــــرصــــد املخصصــــات الالزمــــة للر

  :ع ى النحو التالي 2021 – 2019

 املبلغ املرصود/د السنة
2019 30.000.000 
2020 45.000.000 
2021 100.000.000 

 

  

http://www.naf.gov.jo/
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 الدفع اإللكتروني  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظم التحول الىفي مجال ثانيا: 

 

  تــــم اعتمــــاد آليــــات الــــدفع اإللكترونــــي  الوســــابات البنكيــــة واملوــــافو اإللكترونيــــة  فــــي ايصــــال

ملســــــتحقثها حيــــــ  صــــــدر قــــــرار مــــــن رئاســــــة الــــــوزراء ومــــــن مجلــــــس إدارة  ة املســــــاعدات النقديــــــ

بإعتماد منظومة الدفع اإللكتروني في ايصال الدعم للمستفيدين من برنامج الدعم  الصندوق 

للمستفيدين من برنامج املعونات بالتحول التدريجي الى منظومة الدفعة اإللكتروني التكمي ي و 

 من العام  الشهرية
ً
 2019اعتبارا

  صـــندوق بالتعـــاون مـــع البنـــك املركـــ ي وبرنـــامج ارغ يـــة العـــالمي والبنـــك الـــدولي بـــإطالق القـــام

و   حالـــة  370  ارزرق منطقتـــيفـــي و لـــك للتحـــول الـــى آليـــات الـــدفع اإللكترونـــي مشـــروع تجري ـــي 

 علـــــر الوســـــابات البنكيـــــة ارساســـــية واملوـــــافو الســـــتالم الـــــدعم و لـــــك حالـــــة    1100جـــــر   

ي  تم تقييم ه   التجربة واثبتا نجاحها وحصلا ع ى نسبة عالية من الرض ى ح االلكترونية

 . لد  املنتفعين
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي جميع انحاء اململك خدمات الدفع بالهاتف النقال  يتم التعاقد مع   ركات م ود. 

  اءات فـتح الوسـابات البنكيـة للمنتفعـين فـي كافـة البنـوا و لـك قام البنك املركـ ي بتسـهيل اجـر

صـدر تعليمـات الوسـال البنكـي ارسا ـ ي، و لـك إلتاحـة وصـول كافـة فئـات املجتمــع مـن خـالل إ

 إلى الخدمات املصرفية
ً
 كما أصدر  وم هم منتفعي صندوق املعونة الوطنية .املستبعدين ماليا

 بإعفــاء جميــع الت 
ً
لوطنيــة مــن كافــة حــويالت الصــادرة مــن صــندوق املعونــة االبنــك املركــ ي قــرارا

 .الرسوم والعموالت

  عقــد ور  توعيــة للمنتفعــين بخيــارات الــدفع املتاحــة وتعــريفهم ومســاعدبهم فــي فــتح الوســابات

 اإللكترونية واستكمال تسجيل بيانات الدفع 

 وســـــابات تصـــــميم نظـــــام الكترونـــــي لتســـــجيل بيانـــــات الـــــدفع يـــــتم مـــــن خاللـــــه ادخـــــال وتـــــدقيك ال

 االلكترونية ومن ثم اصدار كشوفات التحويل للمحافو او البنوا

 منتفـــع مـــن برنـــامج الـــدعم التكمي ـــي مـــن خـــالل املوـــافو  25,000 ا يقـــارل مـــنملـــالـــدعم حويـــل ت

 منتفع من برنامج املعونات الشهرية 1500والبنوا باالضافة الى 

  

http://www.naf.gov.jo/
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 تــــم بنــــاء نظــــام الكترونــــي متكامــــل للرنــــامج الــــدعم التكمي ــــي : مجــــال بنــــا  االنتمــــة االلك رونيــــة فــــي

 بحي  يشكل البوابة اإللكترونية لكافة العمليات او املراحل التي يمر ـها اللرنامج حي  تم تطوير:

لهـا استمارة الكترونية للتسجيل مرتبطة بقاعـدة بيانـات السـجل الـوطني املوحـد يسـتطيع مـن خال  -

 من خالل موقع 
ً
 .takmeely.joاملواطن التسجيل  اتيا

ل يــــارات املةزليــــة للتحقــــك مــــن تطــــابك الواقــــع املع  ــــ ي لاســــتمارة الكترونيــــة تصــــميم وبنــــاء نومــــ ج   -

 .لألسر مع البيانات التي تم تسجيلها ع ى استمارة التسجيل

ملســتحقة واحتســال حوســبة نظــام االســتهداف بحيــ  تــتم عمليــة فــرز ارســر املســتحقة مــن غيــر ا  -

 دون أي تـــــدخل 
ً
عالمـــــة ارســـــر وترتياهـــــا وقيمـــــة االســـــتحقاق أو الـــــدعم املســـــتحك لألســـــر الكترونيـــــا

 .بشري 

نظـــــــام لتســـــــجيل بيانـــــــات الـــــــدفع واســـــــتخراج قـــــــوائم الـــــــدفع لتحويلهـــــــا للبنـــــــوا او املوـــــــافو بنـــــــاء   -

 اإللكتروني

اندة لتقديم الدعم نظام خاص لتسجيل الشكاوي والتظلمات مرتبط بمرك  الدعم واملسبناء   -

 .واملساعدة والرد ع ى جميع اسئلة واستفسارات و كاو  متلقي الخدمة

  تم تجهيز الصندوق سواء في مبنى االدارة العامة او الفروع بكافة ارجه ة واملعدات املتطورة   من

 الالزمــــة لتنفيـــ  بــــرامجوهـــي املعـــدات   وســــيرفرات أجهـــ ة حاســـول وتابلــــا وســـكانارات وطابعـــات 

الخاصـة وتم تدريب كافة العـاملين فـي الصـندوق ع ـى التعامـل مـع اللرمجيـات  صندوق املختلفةال

 .ارجه ةـه    

  انشـــــاء مركـــــ  للـــــدعم واملســـــاندة فـــــي مبنـــــى االدارة العامـــــة فـــــي الصـــــندوق وتجهيـــــز  بكافـــــة ارجهـــــ ة

هــل القـــادر ع ـــى واملعــدات املتطـــورة الالزمــة لعمـــل املركـــ  باإلضــافة الـــى رفــد  بالكـــادر املـــدرل واملؤ 

إدارة كافــــــة االتصــــــاالت مــــــع متلقــــــي الخدمــــــة والــــــرد ع ــــــى استفســــــارابهم واســــــئلتهم والتعامــــــل مــــــع 

 الشكاو  املقدمة ومتابعتها مع الجهات املعنية وتقديم كافة انواع الدعم واملساندة لهم.

 :
ُ
 والتكنولوجيةتطوير البنية اإللكترونية ثالثا

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


 

 WWW.NAF.GOV.JO                                                                     14                                                  صندوق المعونة الوطنية _ التقرير السنوي   

 

 تاجهـا اطالق موقع الكتروني خـاص بلرنـامج الـدعم التكمي ـي يحتـوي ع ـى كافـة املعلومـات التـي يح

 ع ــــــــــــى أداة 
ً
املــــــــــــواطن عــــــــــــن اللرنــــــــــــامج وآليــــــــــــة التســــــــــــجيل ومراكــــــــــــ  التســــــــــــجيل ويحتــــــــــــوي أيضــــــــــــا

باإلضــــافة الــــى مجموعــــة مــــن  لتحديــــد أهليــــة مقــــدم الطلــــب فــــي الوصــــول ع ــــى الــــدعم إلكترونيــــة

 ارسئلة الشائعة.

  اعــــداد خطــــة للتــــرويج والتوعيــــة بمــــا فــــي  لــــك هويــــة اللرنــــامج والرســــائل املتعلقــــة بــــه باســــتخدام

 وعة من ارنشطة واردوات االعالمية كالفيديوهات واالنفوجراف واللرو ورات.مجم

    تحدي  وتطوير صفحات الصـندوق ع ـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي وتعيـين مخـتص إلدارة هـ

 الصفحات إلعداد وتطوير محتو  متنوع ومناسب واالجابة ع ى جميع اسئلة املواطنين.
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 املوحـد الـوطني السـجل  يعتلر

 الويويـــة اإلنجـــازات اهـــم احـــد

 هـ ا يقـدم إ  االردنيـة، للدولة

 لجميـــــــــــــــع خدماتـــــــــــــــه الســــــــــــــجل

 الرسـمية والقطاعـات الجهات

ـــــــــــــــــــــــاململك فــــي الرســــمية وغيــــر  ةــ

 بتزويـــــدها يتعلـــــك فيمـــــا و لـــــك

 البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بمختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 التي واملعلومات اناتـــــــــــــــــــــالبي

 

 ضـــمان الـــى باالضـــافة االردنيـــة، باالســـر املتعلقـــة واملعلومـــات البيانـــات خاصـــة الجهـــات هـــ   تحتاجهـــا

 علميـــــــة أســـــــس ع ـــــــى املعلومـــــــات وحفـــــــو بالســـــــجل، الخاصـــــــة اللرمجـــــــة أعمـــــــال وتحـــــــدي  اســـــــتدامة

 املجال. ه ا في املستخدمة العاملية التقنيات افضا وباستخدام
 

 إدارة البوابـــة اإللكترونيــة للســجل الـــوطني املوحــد للـــرامج يتــولى ا 
ً
لصــندوق املعونـــة الوطنيــة حاليــا

من خالل تبادل البيانات املختلفة بين جميع الجهات الوكومية لتنفيـ   املختلفةالوماية االجتماعية 

 برامج الوماية االجتماعية والدعم الوكومي من خالل نظام تبادل البيانات.

الــوطني إلــى بنــاء وتطــوير و دارة نظــام وطنــي متكامــل للمعلومــات يــربط بــين مراكــ  يهــدف االســجل  

 .املعلومــــــات فــــــي القطاعــــــات املختلفــــــة، وينســــــك فيمــــــا بي هــــــا ضــــــمن  ــــــبكة وطنيــــــة معلوماتيــــــة  ــــــاملة

ملتطلبـــات بنـــاء قاعـــدة وانســـجاما مـــع املنطلقـــات الرئ ســـية لقيـــام الســـجل الـــوطني املوحـــد واســـتجابة 

لوماتيـــة و يجـــاد نظـــم وآليـــات عمـــل متقدمـــة تكفـــل انتظـــام إنتـــاج وتـــوفير وتـــداول علميـــة وتقنيـــة للمع

املعلومات امللبية ل واجات فقد أنيط بصندوق املعونة الوطنية كاحد اكلر املستفيدين واكلر جامعي 

يتـــولى صـــندوق املعونـــة الوطنيـــة إدارة البيانـــات فـــي اململكـــة مهمـــة ادارة الســـجل الـــوطني املوحـــد حيـــ  

اإللكترونيـــة للســــجل الـــوطني املوحــــد للـــرامج الومايـــة االجتماعيــــة مـــن خــــالل تبـــادل البيانــــات  البوابـــة

املختلفـــة بـــين جميـــع الجهـــات الوكوميـــة وغيـــر الوكوميـــة لتنفيـــ  مختلـــف بـــرامج الومايـــة االجتماعيـــة 

 في بناء و دارةوالدعم الوكومي من خالل نظام تبادل البيانات، حي  يتمثل الهدف االسا  ي للسجل 

القـــرارات وتطـــوير نظـــام وطنـــي متكامـــل للمعلومـــات يـــؤمن اإلســـناد الـــالزم لرســـم السياســـات وصـــناعة 

ويســـــهم فـــــي رفـــــع وتحســـــين مســـــتو  الكفـــــاءة والفعاليـــــة فـــــي كافـــــة املجـــــاالت االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة 

 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواإلنتاجية والخدمية والتنموية بشكل عام في اململك

 لوطني املوحد للمعلوماترابعا: في مجال بنا  النتام ا
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وحتــى يتســنى للســجل القيــام بأنشــطته ومهامــه املعلوماتيــة فــي مســار يــؤمن الوصــول إلــى هدفــه الك ــي  

فقد كان من الضروري اسـتيعال  لـك الهـدف وترجمتـه بصـورة مبا ـرة مـن خـالل محـاور واتجاهـات 

 ع ى النحو التالي : عمل رئ سية تم تحديدها

 املساهمة في إقامة بنيان ومرجعية مؤسسية متكاملة لقطـاع معلوماتي ع ى املستو  الوطـنـي. 

ــــة وفـــي إطـــار منســـك ومتكامـــل لنظــــام وطنـــي للمعلومـــات تتحقـــك مـــن   بنـــاء أنظمـــة معلوماتيــــة  املـ

 خالله مرجعيـة معلوماتـية موحدة.

الســجل وبــين كافــة الوحــدات املعلوماتيــة واملستفيـــدين بنــاء  ــبكة وطنيــة للمعلومـــات تــربط بــين  

 عمومـا في مختـلف القطاعات وارجه ة والهيئات واملؤسسات ع ى مستو  اململكة.

تنميــــة القــــدرات العلميــــة والخلــــرات العمليــــة فــــي املجــــال املعلومــــاتي وبنــــاء كفــــاءات علميــــة وفنيــــة  

 املتسارع في ه ا املجال. تخصصيه قادرة ع ى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي

احتياجــات كافــة  بنــاء أنظمــة خــدمات معلوماتيــة فعالــة تتســم بالكفــاءة والكفايــة الالزمــة لتلبيــة 

املســــتفيدين مــــن اجهــــ ة الدولــــة وت ويــــدهم باملعلومــــات التــــي يحتــــاجون إلثهــــا إلــــى جانــــب زيــــادة دور 

طـــط واللـــرامج وتقيـــيم الخ املعلومـــات فـــي دعـــم عمليـــات رســـم السياســـات وصـــناعة القـــرارات ووضـــع

 .مسارابها ونتائج تنفي ها

لالســـــتفادة مـــــن  متابعـــــة التطـــــور العلمـــــي والتكنولـــــوجي فـــــي املجـــــال املعلومـــــاتي والســـــعي املتواصـــــل 

للمعلوماتيـة واالنطـالق نحـو املجتمــع  املنجـ ات املتالحقـة لهـ ا التطـور ـهـدف بنـاء القاعـدة التقنيـة

 .املعلوماتي

م جمــــع مــــدخالت البيانــــات واملعلومــــات مــــن مصــــادرها املختلفــــة فـــي مجــــال خــــدمات املعلومــــات يــــت 

وت ويد املستفيدين باملعلومات التي يحتـاجون إلثهـا، وفـي إطـار القيـام بـ لك يهـتم الصـندوق بتنميـة 

املصـــــــادر املعلوماتيـــــــة للســـــــجل، وتـــــــأمين التـــــــدفك املتزايـــــــد ملـــــــدخالت إنتـــــــاج املعلومـــــــات ، وتوفيرهـــــــا 

ع احتياجــات املســتفيدين وتحقيــك االســتفادة املث ــى مــن املعلومــات باملســتو  املواكــب التســاع وتنــو 

 املتاحة واملوضوعة في متناول الجهات املستخدمة لها .                                                              
 كــ لك فــي مجــال التحليــل والدراســات بتنفيــ  ارنشــطة املختلفـــةاملوحــد الــوطني الســجل بهــتم وحــدة 

املتعلقـــة بدراســـة وتحليـــل املعلومـــات وتحديـــد مكونـــات مـــدخالت إنتـــاج املعلومـــات ومخرجابهـــا ووضـــع 

التكــوين البنــائي واملوتويــات املعلوماتيــة للرصــيد املعلومــاتي املتنــامي لــد  الســجل ، إلــى جانــب دراســة 

ليـــــل وتحليـــــل ارنشـــــطة والعمليـــــات الجاريـــــة فـــــي مختلـــــف القطاعـــــات و لـــــك فـــــي إطـــــار تنفيـــــ  مهـــــام تح

 .     ع ى املستو  الوطني وتصميم وبناء أنظمة املعلومات
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 منح املعوانت املاليةيف جمال  2019أبرز اإلجنازات يف عام 
 

 

1 
 

بظـــــــروف لهــــــا صــــــفة الديمومـــــــة  روهــــــي عبــــــارة عــــــن مبـــــــالا  ــــــهرة تصــــــرف لألســـــــر املوتاجــــــة التــــــي تمــــــ

  200)-50بين ما ي قيمتها واالستمرارية وتتراو 
ً
لنتـائج قيـا  مؤ ـرات الفقـر دينار وتحدد قيمتها وفقـا

 فئة وعدد أفراد ارسرة والواجة لد  االسرة باالضافة الى 

عــــدد  2019فــــي عــــام  أســــرة  75368بلــــا إجمــــالي عــــدد الوــــاالت  ارســــر  املنتفعــــة مــــن هــــ ا اللرنــــامج  

  عــدد 1و يبــين الجــدول رقــم    ــهريا. ا  دينــار 6672574يــة مقــدارها    وبكلفــة مال157969أفرادهــا  

، مـن كـل فئـة مـن فئـات االنتفـاع وعـدد ارفـراد ومبلــا  2019املنتفعـين مـن هـ ا اللرنـامج فـي نهايـة عـام 

% مـــن إجمــــالي 35فئـــة املســـنين وأســـرهم الفئـــة اركثـــر عـــددا بنســـبة  تشـــكلشـــهري، حيـــ  الاملعونـــة 

أقلهـا عـددا ، والجـدول التـالي يبـين توزيـع فئـات  ارسـرة البـديلت املتكـررة وفئـة منتفعي برنامج املعونـا

املبلــا الشــهري املصــروف اجمــالي و  ارفــرادوعــدد  ارســربرنــامج املعونــات املاليــة املتكــررة حســب عــدد 

 لكل فئة: 

م ) دول رف  ب ة (1ح  كررة حسب الف  ة المب  ات المالب   المعون 

 مبلغ املعونة الشهري  عدد األفراد عدد األسر ــــــــــــــــــــــــــةالفئـــــــــــــــــــــــــــــ

 1902861 42498 26376 املسنون وأسرهم

 2463425 60772 17850 املصابون بالعجز الدائم وأسرهم

 590645 14364 12419 أسر املعوقين

 611552 13275 9764 املراه التي ال معيل لها وأسرتها

 1091286 26773 8799 أسر األيتام

 12805 287 160 األسرة البديل

 6672574 157969 75368 املجموع
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ب ات كررة حسب الف  ة المب  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب   رسم ن 

 

  توزيع برنامج املعونات املالية املتكررة حسب املحافتات: -
 

رة حسب املوافظات، حي  تعتلر املعونات املالية املتكر يرامج   توزيع 2يبين جدول رقم  

  1635473مقدارها   إجمالية  أسرة وبكلفة 18306  إلىبعدد وصل  اركلرمحافظة اربد 

مقدارها  هرية كلفة مالية ت  أسرة ب928دينارا  هريا وتعتلر محافظة الطفيلة ارقل عددا  

املتكررة حسب املوافظات    دينارا ، والجدول التالي يبين توزيع برنامج املعونات املالية72782 

 لالسر في كل محافظة.الشهري املصروف االجمالي واملبلا في كل محافظة  ارفرادو   ارسرعدد و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ) دول رف  ة (2ح  ظ 
 
كررة حسب المجاف ة المب  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن   ن 
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 الشهري مبلغ املعونة  عدد األفراد عدد األسر املحافتة

 1635473 38811 18306 اربد

 1483174 34753 16770 العاصمة

 1002007 23520 11248 الزرقا 

 678053 15982 6828 املفرق 

 527488 12568 6201 البلقا 

 344664 8453 4228 الكرك

 249943 5841 2810 مادبا

 236197 5464 2698 جرش

 150978 3737 1953 عجلون 

 166822 4004 1929 معان

 124993 3041 1469 العقبه

 72782 1795 928 الطفيله

 6672574 157969 75368 املجموع

 

ات ظ 
 
كررة حسب المجاف ة المب  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب   رسم ن 
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: املعونات املالية الشهرية املؤقتة : 2
      

مؤقتة وتتراوي قيمتها  وهي عبارة عن مبالا  هرية تصرف لألسر املوتاجة التي تمر بظروف استثنائية

 لفئة وعدد أفراد ارسرة املستحقين للمعونة، ووفقا ل 200)-45بين 
ً
ظروف لدينار وتحدد قيمتها وفقا

من  2019وبلا إجمالي عدد الواالت  ارسر  املنتفعة لعام لالسر املوتاجة االقتصادية واالجتماعية 

  يبين 3  دينارا  هريا، والجدول رقم  1888617  أسرة وبكلفة مالية مقدارها  27793ه ا اللرنامج  

 :2019تفصيالت ه ا اللرنامج خالل العام 

م ) دول رف  ة (3ح  ب  ة حسب الف  ب  ة المؤف  ات المالب   المعون 

 الشهري مبلغ املعونة  عدد األفراد عدد األسر الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 609192 13635 10962 املطلقات بعد الدخول وأبناؤهن

 482059 10525 9890 الواالت اإلنسانية

 
ً
 311736 11710 3064 أسر العاج ون ماديا

 319508 7100 2355 أسر السجناء واملعتقلون 

 64498 1703 474 املصابون بالعج  الك ي املؤقا وأسرهم

 31816 1310 424 الواالت اإلستثنائية

 25171 529 274 أسر الغائبين واملفقودين

 31168 914 254 سر ارحوال الشخصيةأ

 13469 311 96 أسر الخارجون من السجن

 1888617 47737 27793 املجموع
  

ة  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب  ةرسم ن  ب  ات المؤف  ب   حسب الف 
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  تفصيالت برنامج املعونات املالية املؤقتة موزع حسب 4كما يبين جدول التالي الجدول رقم  

م )                  وافظات: امل دول رف  ة (4ح  ظ 
 
ة حسب المجاف ب  ة المؤف  ات المالب   المعون 

 مبلغ املعونة الشهري  عدد األفراد عدد األسر املحافتة

 469245 12678 6581 اربد

 385709 8999 5713 العاصمة

 290336 6905 4350 ال رقاء

 146859 3588 2134 املفرق 

 122404 3385 1903 الكرا

 123990 3001 1885 بلقاءال

 92038 2456 1210 معان

 69364 1755 1095 جر 

 60077 1510 943 مادبا

 48599 1437 744 عجلون 

 44704 1093 677 العقبه

 35292 930 558 الطفيله

 1888617 47737 27793 املجموع

 

ات ظ 
 
ة حسب المجاف ب  ة المؤف  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب   رسم ن 
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املعونـة تخصـيص تـم  فقـد :الجديـدة  تخصـيص املعونـات الشـهرية ملسـتحقثها مـن االسـراما فـي مجـال 

  دينـارا 942569  أسـرة جديـدة بكلفـة ماليـة مقـدارها  11262  لوـوالي  2019فـي عـام املالية الشهرية 

املوافظات، وكانـا محافظـة توزيع ه   املعونات حسب    6 رقم  جدول  التالي  جدول ال هريا، ويبين 

  دينـــارا  ـــهريا، ب نمـــا تعتلـــر 245145  أســـرة بلغـــا كلفتهـــا  2809العاصـــمة اركثـــر تخصيصـــا بعـــدد  

  أســـرة جديـــدة 191محافظـــة الطفيلـــة ارقـــل تخصيصـــا ل وـــاالت الجديـــدة حيـــ  تـــم التخصـــيص ل  

   دينارا  هريا.12562بكلفة  

م )        دول رف  د 6ح  دن  ضب ص الج 
ج  ي عام ( حاالت الب 

 
ات 2019ة ف ظ 

 
 حسب المجاف

 مبلغ املعونة الشهري  عدد األسر املحافتة

 245145 2809 العاصمة

 190723 2210 اربد

 155839 1724 ال رقاء

 83302 969 املفرق 

 74965 876 البلقاء

 54277 741 الكرا

 31572 410 جر 

 29826 386 مادبا

 24126 367 معان

 20910 300 العقبه

 19322 279 عجلون 

 12562 191 الطفيله

 942569 11262 املجموع
 

ات رسم  ظ 
 
ة موزعة حسب المجاف هرن  ات الس  ضب ص لب رامج المعون 

ج  ات الب  الت عملب  ضب  ف  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب   :ن 
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ال ا ي مح 
 
ازات ف ح  حاقالي  اي عة االست   : مت 

 ع ى تنفيـ  مشـروع مسـم ومتابعـة الوـاالت 
ً
تابعـة املنتفعـة و لـك فـي سـبيل ملقد درج الصندوق سنويا

سر املستفيدة من املعونات املالية الشهرية والوقوف ع ى املستجدات التي طرأت ع ى أوضـاع هـ   ار 

الل تحـدي  ارسر في املجـاالت االقتصـادية واالجتماعيـة، و دامـة قاعـدة البيانـات فـي الصـندوق مـن خـ

  الخـــدمات املقدمـــة ســـر املنتفعـــة وطالبـــة االنتفـــاع و لـــك فـــي ســـبيل رفـــع مســـتو البيانـــات املتعلقـــة بار 

ثهـا فـي عـام إليبـين النتـائج التـي تـم التوصـل   7وتوجيه ه   املعونات ملسـتحقثها،  والجـدول التـالي رقـم  

 من خالل ه ا املشروع: 2019

ان عة لعام  راءات المسح والمب  ي إلح  ان  ب   2019رسم ن 
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 املعونات املالية الطارئــــــــة : .3

لألسر املوتاجة التي تمـر بظـروف طارئـة اسـتثنائية تتطلـب نوعـا مـن تصرف املعونات املالية الطارئة 

الوماية والرعاية العاجلة مثل وفاة أحد أفراد ارسرة او التهجيـر القسـري لالسـر املوتاجـة او حريـك 

مةــزل االســرة او تعــر  رل االســرة واملعيــل الوحيــد لهــا للســجن او تعــر  ارســرة للكــوارث والنكبــات 

ن الظروف الطارئة واالستثنائية التي قد تمر ـها االسر املوتاجة، والجـدول التـالي الطبيعية وغيرها م

   يبين تفصيالت  توزيع املعونات املالية الطارئة حسب املوافظات:       12جدول رقم  
 

م ) دول رف  ات12ح  ظ 
 
ة حسب المجاف ة الظارن  ات المالب   ( المعون 

 مبلغ املعونة عدد األسر املحافتة

 360915 1832 العاصمة
 270165 1324 الزرقا 

 240295 1174 اربد
 101350 499 البلقا 
 54785 273 املفرق 
 55125 261 الكرك
 41220 198 جرش
 29225 137 مادبا

 25700 120 عجلون 
 15050 74 العقبه
 12550 61 معان

 11350 52 الطفيله
 1217730 6005 املجموع

الت  ضب  ف  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب  ر رسم ن  ع ن  وزن  اتن  ظ 
 
ة حسب المجاف ة الظارن  ات المالب  امج المعون    ن 
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 املعونات املالية الفوريـــة: .4

حيــــ  يســــتفيد مــــن هــــ   الخدمــــة ارفــــراد أو ارســــر الفقيــــرة املوتاجــــة مــــن الوــــاالت املنتفعــــة مــــن 

الصندوق أو طالبة االنتفاع نتيجة ملرورها بظروف غير اعتيادية أو لتلبية احتياجـات عاجلـة لهـم 

فـــاق مـــالي خـــاص ـهـــا ول ســـا لهـــ   املبـــالا صـــفة الـــدوام أو االســـتمرارية، ويبـــين الجـــدول تتطلـــب إن

   تفصيالت توزيع املعونة املالية الفورية حسب املوافظات:13التالي جدول رقم  

م ) دول رف  ات (13ح  ظ 
 
ة حسب المجاف ورن 

ة الف  ع المعون  وزن   ن 

 مبلغ املعونة عدد األسر املحافتة

 60620 1867 العاصمة

 21245 1170 دارب

 10430 688 الكرا

 7260 590 ال رقاء

 5085 408 البلقاء

 4400 303 الطفيله

 3850 213 مادبا

 3355 158 املفرق 

 2420 143 معان

 1595 92 العقبه

 1600 89 عجلون 

 400 34 جر 

 122260 5755 املجموع

الت  ضب  ف  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب  ورن  رسم ن 
ة الف  ات المالب  امج المعون  رن  ع ن  وزن  اتن  ظ 

 
 ة حسب المجاف
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 معونة التأهيل الجسماني .5

املرضـــ ى و وي االحتياجـــات الخاصـــة  لألشـــخاصالـــى تـــوفير الـــدعم املـــالي الـــالزم  هـــ ا اللرنـــامجبهـــدف 

ملبلـــا هــــ    ارع ـــىلشـــراء املعـــدات الطبيـــة املســـاندة التـــي يحتاجهـــا طالـــب االنتفـــاع حيـــ  يبلـــا الوـــد 

احـــد و لـــك بنـــاء ع ـــى تقريـــر ط ـــي مـــن املرجـــع املخــــتص    دينـــار للشـــخص فـــي العـــام الو 600املعونـــة   

مـا مجموعـه  2019وقد بلا عدد الواالت املنتفعة من معونة التأهيل الجسماني خـالل عـام  املعتمد.

  يبـــــين 14  دينـــــارا، والجـــــدول التـــــالي جـــــدول رقـــــم  242112  حالـــــة بتكلفـــــة إجماليـــــة مقـــــدارها  789 

 أهيل الجسماني حسب املوافظات :تفصيالت توزيع معونة الت

م ) دول رف  أ14ح  ة الب  ةه  ( معون  ظ 
 
ي حسب المجاف ل الج سمان   ب 

 مبلغ املعونة عدد األسر املحافتة

 112288 377 اربد
 24532 74 عجلون 

 18624 52 العاصمة
 19721 52 املفرق 
 13836 51 ال رقاء
 10495 48 الكرا
 13991 44 جر 
 12723 44 مادبا

 10980 31 البلقاء
 3122 13 الطفيله
 1800 3 معان

 242112 789 املجموع
 

ة ظ 
 
ي حسب المجاف سمان  ل الج  ب  أه  ة الب  ع معون  وزن   ن 
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الل األعوام  
ة ح  ات المالب  رامج  المعون  عة من ن 

ف  ب  ة ألعداد الجاالت المب  ارن  دول مف   2019 – 2017ح 
 

 2019عام  2018عام  2017عام  البرنامج

 75393 73115 79376 املعونات املالية املتكرره

 27684 26163 13001 املعونات املالية املؤقته

 789 638 723 معونة التأهيل الجسماني

 6005 5008 4343 املعونات الطارئه

 5755 5381 5180 املعونة املالية الفورية

 

ة مقارنـــــــــة العـــــــــداد الوـــــــــاالت املنتفعـــــــــة مـــــــــن بـــــــــرامج  املعونـــــــــات املاليـــــــــ والرســـــــــم البيـــــــــاني التـــــــــالي يبـــــــــين

 :2019 – 2017خالل االعوام 

 

وات الث سب  ر ن  ة آلح  ات المالب  ع المعون  وزن  ح ن 
وص  ي ن 

ان  ب   رسم ن 
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ــــــــــــــــة       برنامج املعونة املالية اإلضافيــــــــــــــــــــــ
 

 مـــن ارســـر املنتفعـــةبـــرامج الصـــندوق التـــي تســـتهدف برنـــامج  احـــد    
ً
ع ـــى مســـتو   ارســـر ار ـــد فقـــرا

 ربـــع ضـــافية ة اماليـــالـــى تقلـــيص فجـــوة فقـــر هـــ   ارســـر بمنحهـــا معونـــة هـــ ا اللرنـــامج ويهـــدف ملكـــة امل

 كل ثالثة  هور  110حدها ارع ى لالسرة يبلا الشهرية   ةعوناملسنوية  تضاف الى 
ً
دينار تصرف دوريا

  7194163صـرف بمبلـا    2019وعند تحقيك ارسرة مؤ رات الفقر متعدد اربعاد، وقد تم في عـام 

  اســــرة فــــي منــــاطك بــــؤر  ــــديدة الفقــــر والجــــدول التــــالي يبــــين تفاصــــيل هــــ ا 3028ملــــا يقــــارل     دينــــارا

 اللرنامح.

 

دول  ع ح  وزن  أن  ة الب  ةه  معون  ظ 
 
ي حسب المجاف سمان  ل الج   ب 

 

 عدد األسر املنطقة

 91 املدوره

 376 الرفاعيات/دير الكهف

 40 جرف الدراويش

 696 ةغور املزرع

 415 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرويش

 1410 غور الصافي

 3028 املجموع
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ــــــــبرنامج املعونات املالية للشت ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ       ا ــــــــــــــــــــــ
 

ارسر املنتفعة من الصندوق، مالية يتم صرفها في فصل الشتاء  نهاية كل عام  لكافة  اتوهي معون    

صـــرف  2019ـهـــدف مســـاعدة هـــ   ارســـر فـــي تحمـــل تكـــاليف وأعبـــاء فصـــل الشـــتاء، حيـــ  تـــم فـــي عـــام 

  دينــارا، والجــدول التــالي جــدول 2483870   إلــىوصــل  إجمــالي  أســرة بمبلــا 99125معونــات ماليــة ل  

   يبين تفصيالت توزيع معونة الشتاء حسب املوافظات :16رقم  

دول  م )ح  ات (16رف  ظ 
 
اء حسب المجاف ب  ة الس   معون 

 املبلا عدد ارسر املوافظة

 610915 24031 اربد

 539645 21754 العاصمة

 372055 14961 ال رقاء

 224035 8595 املفرق 

 192360 7787 البلقاء

 142640 5761 الكرا

 89100 3623 جر 

 89355 3591 مادبا

 75440 2979 معان

 63030 2557 عجلون 

 50670 2054 لعقبها

 34625 1432 الطفيله

 2483870 99125 املجموع
 

 

ات لعام  ظ 
 
اء حسب المجاف ب  ة الس  ع معون  وزن  ح ن 

وص  ي ن 
ان  ب   2019رسم ن 
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 االنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات في مجال تدريب وتشغيل ابنا  االسر املنتفعة       
 

 تدريب املعني البنا  االسر املنتفعة دعم برامج ال في مجال اوال: 

ـهدف تنمية مهارات وقدرات أبناء ارسر املوتاجة املنتفعة من الصندوق عن طريك تدرياهم وتأهيلهم 

ل يــادة فــرص تشــغيلهم حيــ  يقــوم الصــندوق بتغطيــة تكــاليف رســوم التــدريب ل جهــات واملؤسســات 

ومــنح مبلــا  ــهري للمتــدرل أثنــاء فتــرة التــدريب  املختصــة لقــاء قيامهــا بتــدريب أبنــاء ارســر املنتفعــة،

 40مقدار   
ً
وقـد تـم خـالل عـام  مدة التدريب و لك لتغطيـة مصـاريف املواصـالت. خالل  دينار  هريا

 %.76، الغالبية من اإلناث وبنسبة    ابا وفتاة من أبناء املنتفعين1581تدريب   2019

م ) دول رف  ن مهب  17ح  ب  درن  ع اعداد المب  وزن  ن  ن  ب ب  س( ن  ب  ات والج  ظ 
 
 حسب المجاف

ً
ا  ب 

 اناث ذكور  العدد الكلي املحافته 

 256 86 342 اربد
 79 2 81 جر 

 82 4 86 عجلون 
 105 25 130 املفرق 
 127 77 204 عمان
 134 42 176 البلقاء
 211 83 294 ال رقاء
 53 22 75 مادبا
 66 34 100 الكرا
 14 0 14 معان
 29 1 30 العقبه
 49 0 49 الطفيله
 1205 376 1581 مجموع

س ب  ن حسب الج  ب  درن  سب المب  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب   رسم ن 
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:
ً
 ابنا  االسر املنتفعة  تشغيـــــــــــــــــــــلفي مجال  دعم برامج ثانيا

وتتمثـل هـ   الخدمـة فـي البحـ  عـن فـرص عمـل ربنـاء ارسـر املنتفعـة بالتعـاون والتنسـيك مـع كافــة     

تكاليف ا تراا أبناء ارسـر مية وارهلية حي  يقوم الصندوق باملساهمة بدفع الجهات املعنية الرس

املنتفعة امللتحقين بالعمل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الضمان االجتماعي وملدة عامين. 

مـــن أبنـــاء املنتفعـــين بالعمـــل  امللتحقــين  إنجـــازات هــ ا اللرنـــامج حيـــ  بلـــا عـــدد 18ويبــين جـــدول رقـــم  

وبنســـبة متســـاوية فيمـــا بـــين الـــ كور  2019 ، خـــالل عـــام 211مـــن مختلـــف الجهـــات  املتاحـــة بـــالفرص 

 :واإلناث

 2019  عدد ابناء االسر املنتفعة امللتحقين بسوق العمل خالل عام 18جدول رقم  

 اناث ذكور  العدد الكلي املحافته

 3 1 4 املفرق 

 3 31 34 اربد

 13 17 30 البلقاء

 2 16 18 مادبا

 0 1 1 رقاءال  

 26 2 28 عمان

 35 12 47 الطفيله

 0 2 2 معان

 22 23 45 العقبه

 2 0 2 الكرا

 106 105 211 املجموع

ن  لب 
ع  سب المس  ن ن  ب ب  ي ن  ان  ب  عة رسم ن  ف  ب  اء االسر المب  ب  سمن ان  ب   حسب الج 

 

 
ــــازات في مجال املعونات املالية الطار  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــةاالنجـ ـــ ـــ ـــ  ئـــ
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 : "1"تكافل الدعم النقدي .1

يتم احتسال قيمة الدعم املستحك لألسرة سنويا وصرفه ع ى أربع دورات متتالية مدة كل م ها 

ربع سنوي مقدار    أسرة بمبلا 23184صرف الدعم النقدي ل   2019تم في عام ثالثة  هور، وقد 

  توزيع منتفعي الدعم التكمي ي ع ى املوافظات حي  كان 8دينارا، ويبين جدول رقم     5679218 

   أسرة بمبلا ربع سنوي مقدار   6299عدد املنتفعين اركلر في محافظة العاصمة بعدد  

 

  أسرة 586ن فثها  دينارا، فيما كانا محافظة الطفيلة ارقل عددا وبلا عدد املنتفعي  1522909 

   دينارا.106896بمبلا ربع سنوي مقدار   

 

م ) دول رف  ي عام  (8ح 
 
دي ف ف  ات 2019حاالت الدعم الب  ظ 

 
 حسب المجاف

 

 مبلا الدعم في كل ربع سنة عدد ارسر املوافظة

 1522909 6299 محافظة العاصمة

 987477 4024 محافظة اربد

 970452 3859 محافظة ال رقاء

 570541 2227 اءمحافظة البلق

 278424 1051 محافظة املفرق 

 244263 964 محافظة الكرا

 214034 906 محافظة جر 

 207694 879 محافظة العقبة

 228239 868 محافظة مادبا

 172236 811 محافظة عجلون 

 176053 710 محافظة معان

 106896 586 محافظة الطفيلة

 5679218 23184 املجموع
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ي لج ان  ب  ات لعامرسم ن  ظ 
 
ل حسب المجاف

 
كاف دي ن  ف   2019 االت الدعم الب 

 
 

 التأمين الصحي : برنامج .2
 

  35779ل  بطاقات تأمين صحي  ع ى صرف -الل برنامج الدعم التكمي يمن خ تما املوافقة 

  توزيع ه   الواالت ع ى املوافظات حي  تبين بأن أكثرها من محافظة 9أسرة، ويبين جدول رقم  

   أسرة .93  أسرة وأقلها محافظة الطفيلة بعدد  17773 العاصمة بعدد 

م ) دول رف  ي عام 9ح 
 
ن الضجي ف أمب  ات 2019( حاالت دعم الب  ظ 

 
 حسب المجاف

 عدد ارسر املوافظة

 17773 محافظة العاصمة

 8864 محافظة ال رقاء

 4294 محافظة اربد

 1844 محافظة البلقاء

 1067 محافظة املفرق 

 518 محافظة مادبا

 512 حافظة جر م

 415 محافظة العقبة

 267 محافظة الكرا

 132 محافظة عجلون 

 93 محافظة الطفيلة

 35779 املجموع
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ات لعام  ظ 
 
ن الضجي حسب المجاف أمب  ي لجاالت دعم الب  ان  ب   2019رسم ن 

 
 

 : للعاملين الفقرا  دعم النقلبرنامج  .3
 

 لرؤيــة اململك
ً
ـــتحقيقــا والــ ي نقــل دعــم ال برنــامج  تــم اطــالق 2020طني وبرنــامج التحــول الــو  2025ة ـــــ

يهــدف لتمكــين رل االســرة العامــل مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص ورفــع مشــاركته فــي هــ ا الســوق عــن 

طريـــك تقـــديم مســـاعدة  ماليـــة  ـــهرية للعامـــل الفقيـــر ـهـــدف تخطـــي صـــعوبات املواصـــالت مـــن و لـــى 

حيـ  يعمـل اللرنـامج    الفئـة مـن الفقـراءلهـ مكان العمل و بما يسـاهم فـي دعـم االسـتقرار الـوظيفي 

يبـــين   10رقـــم  التـــالي جـــدول جـــدول والمـــن الصـــندوق و بالتعـــاون مـــع وزارة النقـــل كامـــل بـــدعم مـــالي 

 من خالل برنامج الدعم التكمي ي، حيـ  بلـا عـددلها و لك صرف دعم نقل تم الواالت التي اعداد 

   أسرة.2253محافظة ال رقاء بعدد   من اغلاها  أسرة، 3434   ه   االسرة ما يفارل من 

م ) دول رف  ل( حاالت دعم 10ح 
ف  ي عام  الب 

 
ات 2019الضجي ف ظ 

 
 حسب المجاف

 عدد ارسر املوافظة

 2253 محافظة ال رقاء

 872 محافظة البلقاء

 201 محافظة املفرق 

 90 محافظة العقبة

 8 محافظة معان

 7 محافظة العاصمة

 3 محافظة اربد

 3434 املجموع

ات لعام  ظ 
 
ل حسب المجاف

ف  ي لجاالت دعم الب  ان  ب   2019رسم ن 
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 : ل سر الفقيرة  ةـــــــــدعم الطاقبرنامج  .4
 

 . 11يبين الجدول رقم    أسرة أكثرها من محافظة إربد كما 2946انتفع من دعم الطاقة   

م ) دول رف  ي عام 11ح 
 
ة ف ات 2019( حاالت دعم الظاف  ظ 

 
 حسب المجاف

 رعدد ارس املوافظة

 653 محافظة اربد

 471 محافظة ال رقاء

 440 محافظة العاصمة

 377 محافظة البلقاء

 352 محافظة املفرق 

 258 محافظة الكرا

 136 محافظة جر 

 68 محافظة معان

 65 محافظة عجلون 

 57 محافظة مادبا

 48 محافظة العقبة

 21 محافظة الطفيلة

 2946 املجموع
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     نوع االجتماعيالنجازات الصندوق في مجال التحليلية  خ صة                
 

ادمــاج ومراعــاة النــوع تع يــ   الصــندوق مــن خــالل تشــريعاته الناظمــة لعملــة الــى تبنــي سياســات حــرص 

و لــك مــن خــالل اعتمــاد جملــة مــن  بتحقيــك اهــداف الصــندوق االجتمــاعي فــي كافــة الجوانــب املتعلقــة 

 املستحقة الفئات املستحقة للمعونـة بكافـة ا ـكالها املساعداتد لغايات تحديوالشروط اإلجراءات 

التأكــد مــن عــدم تعــرف  أحــد افــراد االســرة املســتحقة للمعونــة وربطهــا بقضــية النــوع االجتمــاعي مثــل 

، ارخـــ  بعـــين االعتبـــار حالـــة تعـــدد ال وجـــات بحيـــ  يـــتم اعتبـــار كـــل خاصـــة االنـــاث  للعنـــف أو االيـــ اء

صلة كلما دعا الواجة إلى  لـك، وأخيـرا سـريان هـ   التعليمـات ع ـى ارردنيـة زوجة وابنائها اسرة منف

وفيمــا ي ــي عــر   املتزوجــة مــن غيــر أردنــي فــي حالــة املســن، الغائــب، املفقــود، الســجين والعجــ  الــدائم.

 .ربرز الواالت التي تطرقا إلثها التعليمات ملراعاة وادماج النوع االجتماعي 

:
ً
ف فــي دفتــر العائلــة، بــل تحديــد رل ارســرة  أوال املعتمــد ال يعتمــد بشــكل أسا ــ ي ع ــى رل ارســرة املعــرف

 املســاعدات املاليــةأحــد افــراد االســرة طالبــة االنتفــاع الــ ي تحــدد  الدراســة االجتماعيــة لتخصــيص 

، وبالتـالي مـن املمكـن أن تكـون باسمه ويكون قادر ع ى اإلنفاق ع ى االسرة ويتولى رعايـة جميـع  ـؤونها

مـن يسـتلم املعونـة او الـدعم ولـ س بالضـرورة الـ وج بحسـب الدراسـة االجتماعيـة. كمـا يمكـن  ال وجة

املخصصــة لــه  باملســاعدات املاليــةيحســن التصــرف  لفــرع الصــندوق إ ا ثبــا أن رل االســرة املنتفــع ال

بــين  لألســرةاتخــا  قــرار معلــل بتج ئــة املعونــة املســتحقة  بعدالــةع ــى افــراد اســرته  بإنفاقهــايقــوم  وال

 ها. افراد

 

املرأة مثـل املـرأة التـي ال معيـل لهـا، املطلقـة واررملـة، بـ خاصـةعدد من الفئـات املسـتحقة تحديد  ثانيا:

مــــن الفئـــات ارخـــر  مثـــل أســــرة الغائـــب، أســـرة ارحـــوال الشخصــــية  ال وجـــة ضـــافة إلـــى اســـتفادتال إب

 وارسرة البديلة. 

 ، املسنيسري تعريف فئات لورمانها من املعونة، حي  زواج املرأة من غير ارردني ل سا سببا  ثالثا:

الســـجين، العجـــ  الـــدائم  الـــوارد فـــي هـــ   التعليمـــات ع ـــى غيـــر ارردنـــي املتـــزوج مـــن  الغائـــب، املفقـــود،

كمــا يــتم اعتبــار  املاليــة. املســاعداتأردنيــة و لــك لغايــات انتفــاع ال وجــة االردنيــة املوتاجــة فقــط مــن 

 من ضمن حاالت املرأة التي ال معيل لها. ن كان غير أردنيا املرأة التي توفي زوجها وا

لرجوع إلى الشروط العامة السـتحقاق املعونـة الشـهرية املتكـررة أو املؤقتـة، نجـد أنهـا وضـعا با رابعا:

مجموعــة مــن الضــوابط للتأكــد مــن التــزام االســرة بشــروط التعلــيم والصــوة اإلنجابيــة والومايــة مــن 
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تحديــدا تبجــب املعونــة عــن رل ارســرة الــ ي ثبــا ان مــار   املوجــة لالنــاث العنــف. وفــي حالــة العنــف

ل وجتـه وأطفالـه و/او العنف في مواجهة زوجته أو أطفاله أو أحد افراد اسرته، و يتم تحويل املعونـة 

بــا ي أفــراد أســرته وال يعــاد النظــر فــي مــنح املعونــة أو إعادبهــا للمتســبب بــالعنف إال بعــد مــرور عــام ع ــى 

 .ع ى حالة التعر ارقل 

هناا تشجيع ع ى املشاركة االقتصادية للمرأة، فعند احتسال دخل ارسر املوتاجة ال يـتم  خامسا:

دخل ال وجـات وربـات االسـر واالبنـاء فـي جميـع الفئـات مـن  العمـل غيـر املنـتظم  والـ ي يقـل احتسال 

يــدخل ضــمن اجمـــال ة ال املوتاجـــ لألســرةوعنــد احتســال الـــدخل الوقيقــي لألجـــور. عــن الوــد االدنــ  

مـن  ال وجـة  رل االسـرة املعتمـد فـي فئـات  لألسـرة% مـن الـدخل الوقيقـي املتـأتي 20ما نسبته الدخل 

 . اسر الغائبين واملفقودين واسر السجناء واملطلقة مع ابنائها 

فيما يتعلـك بأسـر السـجناء إعطاء عناية خاصة لألسر متعددة ال وجات، فع ى سبيل املثال  سادسا:

واملعتقلين والغائبين واملفقودين يتم التعامل مع رل ارسرة املتزوج ركثر من زوجة ع ى اعتبار أن كـل 

زوجــــة مـــــن زوجاتـــــه وأبنائهـــــا كأســـــرة منفصـــــلة عــــن ارخـــــر  لوـــــين اإلفـــــراج عنـــــه و/او عودتـــــه ل وجاتـــــه.  

فانـه مـن زوجـة وك لك ارمر عندما يتم صرف املعونة الطارئة، فإ ا تعر  رل للسجن وكـان لـه أكثـر 

باعتبارهــــا عائلــــة مســــتقلة. كمــــا يمكــــن اعتبــــار كــــل زوجــــة  يــــتم مــــنح كــــل زوجــــه مســــتحقه لهــــ   املعونــــة

وابنائها اسرة مسـتقلة مـن حيـ  الـدخل واملمتلكـات، إ ا فقـدت احـد  االسـر اسـتحقاقها مـن املعونـة 

كـــون كـــل زوجـــة الشـــهرية نتيجـــة لالحتســـال املشـــترا لـــدخل أو ممتلكـــات أفـــراد هـــ   االســـرة فـــي حالـــة 

 وابنائها تع ش بشكل منفصل عن ارخر . 

 

: عند تحديد أفراد االسر املنتفعة من املعونة، يتم  مول البنات العازبات غير العـامالت مهمـا سابعا

التـــي تجــاوزت الثامنـــة عشــر مـــن عمرهــا ولــــم يســبك لـــــها الـــ واج  بلغــا اعمـــارهن، وكــ لك اعتبـــار املــرأة

ادر ع ـى نفقتهـا ولـم تـتمكن مـن الوصـول ع ـى عمـل وال يتجـاوز عمرهـا السـتين ول س لــها معيـل ُملـ م قـ

 
ً
 من ضمن فئة املرأة التي ال معيل لها املستحقة للمعونة الشهرية. عاما
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وفيمــــا ي ــــي االحصــــائيات واالرقــــام التــــي تلــــرز ادمــــاج النــــوع االجتمــــاعي فــــي تعلميــــات املســــاعدات املاليــــة 

 .نيةاملقدمة من صندوق املعونة الوط

ب ات ة حسب الف  هرن  ة الس  امج المساعدات المالب  رن  دة من ن  ب 
ف  رأسها امرأه ومسب  ي ن  سب ة االسر الب   ن 

 الفئة
نسبة االستفادة مال 

 املجموع الكلي
 نسبة االناث نسبة الذكور 

 %92 %8 %0.3 أسر األحوال الشخصية

 %87 %13 %8.9 أسر األيتام

 %94 %6 %0.0 أسر الخارجون مال السجال

 %93 %7 %1.8 ا  واملعتقلون أسر السجن

 
ً
 %17 %83 %3.0 أسر العاجزون ماديا

 %93 %7 %0.3 أسر الغائبين واملفقوديال

 %37 %63 %12.3 أسر املعوقين

 %79 %21 %0.2 األسرة البديل

 %51 %49 %9.5 الحاالت اإلنسانية

 %96 %4 %9.8 املراه التي ال معيل لها وأسرتها

 %71 %29 %25.5 املسنون وأسرهم

 %16 %84 %17.7 املصابون بالعجز الدائم وأسرهم

 %8 %92 %0.4 املصابون بالعجز الكلي املؤقت وأسرهم

 %100 %0 %10.4 املطلقات بعد الدخول وأبناؤهال

 %61 %39 %100.0 املجموع

ة ات الظارن  امج المعون  رن  دة من ن  ب 
ف  رأسها امرأه ومسب  ي ن  سب ة االسر الب   ن 
 

 الفئة
نسبة االستفادة 

 املجموع الكلي مال
 نسبة االناث نسبة الذكور 

 %80 %20 %48.4 وفاة معيل االسرة او أحد أفرادها.

 %0 %100 %0.1 الجلوة العشائرية وانتقال األسرة مال مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر

فقدان االسرة ملصدر دخلها الوحيد الذي تعتاش منه بسب مرض رب 

 االسرة املقعد عال العمل

1.1% 63% 38% 

 %21 %79 %4.7 تعرض منزل األسرة الذي تعيش فيه للحريق

تعرض رب األسرة )غير املنتفعة مال املعونات املتكررة او املوقتة( 

 للسجال

43.5% 5% 95% 

 %63 %37 %2.3 تفوق احد ابنا  األسرة املنتفعة في شهادة الثانوية العامة

 %83 %17 %100.0 املجموع
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ة لم ب  ان  ب  ال رسومات ن  ي مج 
 
دوق ف زات الضب  ج  ماعيب  ب  وع االح  الب   
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 فروع صندوق املعونة الوطنية  16جدول رقم  

 رقم الهاتف عنوان الفرع الفرع الرقم

ـــــــــد  .1 ـــــــــ ـــــــــ  27242658 خلف نادي املعلمين / بجانب املاكدونال  اربــــــــــــ

البادية الشمالية   .2

 رقيـــــــةالش

 26282373 مثل  صبحا / الصالوية بجانب مول جوهرة البادية  

البادية الشمالية   .3

 الغربيـــــــــة

 26233114 املفرق/دوار النعيمي /مقابل مرك  الصحي املفرق الشامل

ـــــــــــــــة  .4 ـــــــــ  27330961 الشارع الرئ س ي /بناية اللريد الطيبــــــــــــ

ـــــــــورةالكـــ  .5 ــــــــ ـــــــــ  26520120 دير أبي سعيد /أول البلد /مثل  مستشف  ارميرة راية ــــــ

ــــد  .6 ـــــــــ ــــــــ الوصن /الحي الشر ي/قرل جامعة البلقاء  بني عبيـــــــــــ

 التطبيقية/ ارع الكلية 

27012612 

ــــــة    .7 ــــــــ  27585297 ما السرحان مبا رة/مقابل املوكمة الشرعيةمثل  س بني كنانـــــــــــــــ

ــــــون   .8 ـــــــــ ــــــــ طلعة عين جنا /قرل مديرية عمل عجلون/مقابل  عجلـــــــــــ

 صندوق التنمية والتشغيل 

26422473 

ـــــــــة  .9 ـــــــــ  27305047 حوفا/بجانب معصرة حوفا/ع ى الشمال  الوسطيـــــــــــــ

ـــر جــــ  .10 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ مقابل مؤسسة ضراغمة/عمارة اروقاف /تحا الضمان  ــــ

 االجتماعي

26341476 

منطقة الرصانة/بجانب متصرفية لواء ارغوار الشمالية  ارغوار الشماليــــــــــــــــــة   .11

 مقابل صالة النور 

26587258 

ــــــــ  .12 ــــــــ  27384568  رق  ارع ابنوا/عمارة البشابشة ـاالرمثــــــــــــــــــــ

 27031153 مقابل محطة املوروقات امل ار الشمالي امل ار الشمالـــــــــــــــــــــي  .13

ـــرق   .14 ـــــــــ ــــــــ  26233417 املفرق /دوار النعيمي /مقابل مرك  صحي املفرق الشامل املفــــــــــــــ

ـــور ناعـــــــــــــــــــــــ  .15 ـــــــــ  5725926 أول ناعور مبا رة ـ

إ ارة عطا ع ي /اإل ارة ع ى الشمال مبا رة /مخاب   وادي السيـــــــــــــــــــــــــــر   .16

 قبالن/محالت الوموي 

5826598 

ـــــــــــــــة  .17 ـــــــــ  32240426 بجانب غرفة الصناعة والتجارة /الشارع الرئ س ي الطفيلـــــــــــ

ـــــــــــــــال   .18  53571755 معدي /مجمع الدائر الشارع الرئ س ي دير عـــــــــــــــــــ

ــــط  .19 ـــــــــ ــــــــ  ارع املعار  /بجانب اإل ارة الضوئية للمستشف   السلــــــــــــــــ

 الوسين /السلط

53551271 

ــــــــان  .20 ـــــــــ ـــــــــ  32136756 مجمع الدوائر  ارع املعلم معــــــــــــ

ــــــاء   .21 ــــــــ  53937969 مجمع الدوائر الوكومي القديم ال رقــــــــــــــــــــ

ـــــــــة  .22  53812021الشارع الرئ س ي/طلعة البنك اإلسالمي ارردني/مبنى  الها ميــــــــــــــــــــــ
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 املتصرفية القديم

ـــــــــ  .23 ـــــــــ  32031164 خلف املوكمة مبا رة/بجانب مدرسة كن سة البطريرا ـــــــــةالعقبــــــــــ

ـــــــــا  .24 الشارع الرئ س ي/قرل جسر عين البا ا/مبنى  عين البا ـــــــــــــــــــ

 الجاهول/مقبل محطة محروقات عين البا ا

4725241 

ــــــان   .25 وابة املدينة الرياضية رقم قرل وزارة الداخلية/مقابل ب غرل عمـــــــــــــــــــــ

  الطابك االول 28 عمارة رقم  6 

5678906 

ـــة  .26 ـــــــــ  32300482 غور الصافي/قرل مجمع الباصات /قرل مكتب الكهرباء ارغوار الجنوبيــــــ

ـــــــــان  .27  ارع عبد الكريم الوديد/مقابل محكمة جنول   رق عمـــــــــــــــــ

 رانعمان/القويسمة /ام الوي

4738405 

ـــــــــا  .28 ـــــــــ إ ارة املوافظة/ع ى اليمين/مبنى املؤسسة االستهالكية  مادبــــــــــــــــــــ

 املدنية الطابك الثاني

53240788 

ـــــا  .29 ـــــــــ ماركا الشمالية/التطوير الوضري/قرل مسجد  ماركـــــــــــــــــــــــ

 الهمالن/قرل املرك  الصحي

4883621 

ـــــــــال  .30 ـــــــــ ــــــــ قرل اإل ارة الضوئية  ارع ستين بجانب مدار   سوــــــــــ

 السلطات

4023726 

ــــــــان   .31 ــــــــ ـــــــــ  53207448 بعد مجمع  يبان بخمسين متر /باتجا   ارع الكرا  يبـــــــــــــ

ـــــــرا  .32 ـــــــــ ــــــــ  32267527 تصرفية/مقبل مدرسة بصيرا الثانوية للبناتعمارة امل بصيـــــــــــــ

ــــــر  .33 ــــــــ ـــــــــ دوار الصقر/مجمع الدوائر /التربية /املوكمة  املوقـــــــــــــ

 الشرعية/بعد خمسين متر/دوار املتصرفية 

4051935 

ـــــــــــــــــــرا  .34 ـــــــــ  32340523 رج/الطابك ارول نفس مجمع الدوائر الوكومية/امل الكـــــــــ

ــــــــــــــــر  .35 ــــــــ  32315381  ارع مرك  ارمن /قرل مديرية ارراض ي  القصــــــــــــ

ـــة  .36 الشارع الرئ س ي /بعد اإل ارة الضوئية ع ى الشمال  الشونة الجنوبيــــــــــــــــ

 متر قبل املتصرفية  200مبا رة باتجا  الجنول/

53581165 

ـــــــــــــــــــكا  .37 نجل/الشارع الرئ س ي بجانب محطة املوروقات/مبنى  لشوبـــــــــــــــ

 مجمع الدوائر الوكومية

32165494 

ـــــــــة  .38 ــــــــ  53754130 الجبل الشمالي /خلف حلويات النجمة الرصيفـــــــــــــــ

ـــ ة  .39 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  س ي بجانب بنك اإلسكان/مجمع حسين الشارع الرئ الجيــــــــ

 الردودي

4460116 

ـــــراء  .40 ـــــــــ ــــــــ  32154285 وسط البلد/مقابل ديوان الطويفي البتـــــــــــــ

ــــي  .41 لواء امل ار الجنوبي/الشارع الرئ س ي/مقابل املؤسسة  امل ار الجنوبـــــــــــــــــ

 االستهالكية املدنية

32370346 
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