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 تقديم مدير عام صندوق المعونة الوطنية
 

با عمى ( متخطيا أعتاب عامو االتاسع والعشرين منذ تاريخ تأسيسو متغم 2115واصل الصندوق مسيرتو في عام )
الصعوبات والتحديات ليكون سندا وظييرا لمفقراء وأصحاب العوز والحاجة في ىذا الوطن مادا يد العون والمساعدة 
ليم لكي يبقوا مواطنين شرفاء وصالحين رافعي الرأس ومكرمي الجانب ، ل تحول ظروفيم اإلقتصادية وأحواليم 

وعطائيم ليذا الوطن وقيادتو الشجاعة والحكيمة . ولقد سعى  اإلجتماعية الطارئة ول تنأى بيم عن صدق انتمائيم
الصندوق الى مواجية التحديات الناجمة عن الفقر والبطالة ومحاولة العمل عمى تخفيف آثارىا والحد من وطأتيا 

مة ( وذلك عبر جيود متكاممة تم توظيفيا بالتشارك ما بين اإلدارة والموظفين والشركاء والمنتفعين ) متمقي الخد
وذلك لتتبمور ىذه الجيود وتنعكس تطويرا وتحسينا عمى التشريعات واإلجراءات والبنية اإلدارية والتجييزات المادية 
واإللكترونية وتحفيز الموظفين وتشجيعيم عمى اإلبداع والتميز في العمل والعطاء وعمى قدر من المسؤولية الرسمية 

وضاع اإلنسانية ألصحاب العوز والحاجة والتفاعل مع احتياجاتيم واألخالقية التي تدفعيم لتحسس الظروف واأل
                                                                      . والعمل عمى تمبية طمباتيم

يدة ىذا وبقي الياجس األكبر إلدارة الصندوق ىو حماية األسر الفقيرة والمحافظة عمى تماسك نسيجيا اإلجتماعي بع
عن كل المشاكل والظواىر السمبية من التفكك والتشرد والعنف األسري وتدني المستوى الصحي والتعميمي وكذلك 
العمل عمى تمكينيا وتنشيطيا اقتصاديا من خالل تفعيل برامج التدريب والتشغيل ألبنائيا وذلك تمييدا إلدماجيم في 

دائرة الفقر والحاجة وذلك لمحيمولة دون مأسسة الفقر سوق العمل وتحسين مستواىم اإلقتصادي ألخراجيم من 
                                                                                  .والتقاعس عن العمل واإلنتاج

                              
الغ في تحقيق أىداف الصندوق وتنفيذ ولقد كان لمتعاون مع الجيات الشريكة الحكومية وغير الحكومية األثر الب

 .مجتمع المحمي ومتمقي الخدمةالمبادرات التي تنعكس ايجابا    عمى ال
وختاما أتوجو لمجميع بالشكر واإلمتنان عمى ماقدموه من جيد أو دعم مادي ومعنوي ، وبالدعاء الى هللا أن يحفظ  

ن واألمان في ظل صاحب الجاللة الياشمية الممك عبد هللا ىذا الحمى الغالي قويا ومنيعا وأن يديم عمينا نعمة األم
 (. الثاني ابن الحسين ) حفظو هللا ورعاه

 
 

 بسمة اسحاقات          
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 : النشأة
 

كمؤسسة مستقمة اداريا  1986( لسنة 36بموجب القانون رقم ) 1986تأسس صندوق المعونة الوطنية عام 
والرعاية لألسر األكثر احتياجا ورفع مستوى المعيشة ليذه األسـر ، وتفعيـل وتنميـة تأمين الحماية  وماليا وذلك بيدف

حصـول ىـذه األسـر عمـى الـدخل بشـكل مسـتمر وتحويـل  ا ودفعيم الى سوق العمل بمـا يضـمنميارات وقدرات أفرادى
 .ليا متمقين من أن يكونوا أفرادىا الى مقدمين لممعونة بدل

 

 :واألىداف الميام
 

دوق عمى تحقيق األىداف التالية يعمل الصن  
 

حماية ورعاية األفراد واألسر المحتاجة من خالل تقديم المعونة المالية المتكررة أو الطارئة ليم  .1
 أو ليا.

العمل عمى توفير فرص العمل أو اإلنتاج لمفرد أو األسرة أو زيادتيا وذلك من خالل التأىيل  .2
 الميني أو الجسماني.

صحي لغير المقتدرين من المنتفعين من التأمين اللصرف بطاقات  التوصية لوزارة الصحة .3
خدمات الصندوق وفًقا لألحكام والشروط   المنصوص عمييا في نظام التأمين الصحي المدني 

 المعمول بو.

 توفير التدريب الميني لمفئات المنتفعة من الصندوق لدى المؤسسات والجيات المختصة بذلك. .4

 الدراسات الميدانية المتعمقة بالصندوق وأوجو نشاطوإجراء البحوث العممية و  .5
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 الـرؤيـة
 

 .األسر األردنية المحتاجة قادرة عمى تأمين احتياجاتيا األساسية ونشطة اقتصاديا
 
 

 الـرسالـة
 

 زوتعزيـــبأنواعيـــا الريـــادة فـــي حمايـــة ورعايـــة األســـر األردنيـــة الفقيـــرة والمحتاجـــة مـــن خـــالل تقـــديم المعونـــات الماليـــة 
 .لعمل واإلنتاج المناسبة ألفرادىاتوفير فرص التدريب الميني وافي امكانيات ىذه األسر بالمساىمة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 WWW.NAF.GOV.JO                                                                                8                                                                                                         5112صنذوق انمعىنة انىطنية _ انتمرير انسنىي  

 
 مجمس إدارة صندوق المعونة الوطنية

 
 

 نصت المادة الرابعة من قانون صندوق المعونة الوطنية عمى تشكيل مجمس إدارة الصندوق عمى النحو التالي :

 
 .اً : رئـيسـالوزير*-1 
 عضًوا ونائًبا لمرئيس. : مديـــر عـــام الصــنـــدوق -2 
 .اً عضو  : ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية -3 
 .اً عضو  : مـمـثـل عــن وزارة الـصــحــة -4 
 .اً عضو  : مـمـثل عن دائـرة المـوازنــة الـعـامــة -5 
 .اً عضو جـتماعـي: ممثل عن المؤسسة العامة لمضمـان ال -6 
 .اً عضو  مـمـثـل عـن مـؤسسة الـتـدريـب الـمـيـني: -7 
 .اً عضو  ممـثـل عن مؤسسة نــور الــحــســيـــن: -8 
 . اً عضو  ممثل عن الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشريـة : -9 

 .اً عضو ممثل عن التحاد العام لمجمـعـيات الـخـيـريــة:  -11
 : أعضاء. ن عن القطاع الخاصثالثة ممثمي -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * الوزير: وزير التنمية الجتماعية
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 الهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية
organizational structure   

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

  قسم الدراسات واالحباث

 املدير العام

 مكتب املدير العام
 

فنية ولشؤون الفروعالشؤون لمساعد املدير العام ل  

 املستشارون

 وحدة االستجابة السريعة
 

مديرية الدراسات والتطوير  مديرية تكنولوجيا املعلومات مديرية الشؤون االدارية واملوارد البشرية مديرية الشؤون واملوارد املالية
 املؤسسي

 مديرية املعونات املالية

ةياحملاسبالشؤون قسم   

واملستحقات قسم الرواتب   

 قسم ادارة املوارد البشرية

 قسم تنمية املوارد البشرية

 قسم اللوازم واملشرتيات

 قسم اخلدمات االدارية املساندة

 قسم املتابعة امليدانية والتقييم

  اخلدماتقسم ضبط اجلودة وتطوير 

التحليل والربجمةقسم   

الشبكات الصيانه و  قسم
انفني والدعم  

الداخليةة ـــــــــــــــــــــــــــالرقابوحدة   

 جملس االدارة

 

دياتالتحصيالت والر قسم   

املالية واالدارية والتطويرلشؤون لمساعد املدير العام   

والتأهيل يرية التدريبمد فروع الصندوق يف  
 احملافظات واأللويه

 لسم انتأهيم انجسماني

 لسم انتذريب وانتشغيم

قسم مراجعة وتقومي 
 املعونات املتكررة

قسم مراجعة وتقومي 
انمؤلته املعونات  

 وحدة االتصال وخدمة اجلمهور

 أمانـــــــــــــــــــــــــة سر جملس االدارة

معونات قسم مراجعة 
 )الطارئة والكوارث(
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 5105أبرز محاورالتطوير والتحسين في عمل الصندوق خالل عام 

وعمى نفس الحدة والوتيرة التي كانت عمييا في كل من عامي  2115لقد استمرت تحديات الفقر والبطالة في عام 
اوح مكانيا سواء من استمرار وذلك مع استمرار الظروف اإلقميمية المحيطة بما فرضتو من أعباء تر  2114،  2113

تدفق الالجئين السوريين وما مثمو ذلك من ضغط عمى البنية التحتية والمرافق العامة واستنزاف لخدمات الصحة 
والتعميم ومنافسة لألردنيين في سوق العمل ، وكذلك بطء النمو اإلقتصادي الناجم عن توقف حركة الترانزيت 

رة نتيجة ما تعانيو من عدم استقرار معيشي وأمني ، مما حدا بالصندوق اتخاذ والتصدير لمعديد من الدول المجاو 
العديد من السياسات والتدابير التي تساىم بتخفيض نسبة الفقر والتخفيف من آثاره عمى الفقراء بالمشاركة والتعاون 

ة تعزيزا لدوره القيادي مع الجيات الشريكة الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك العمل عمى تمتين قدرتو المؤسسي
  والتي كانت عمى النحو اآلتي : ــ 2115والرئيسي في مجال مكافحة الفقر ومحاربتو خالل عام 

العمل عمى مراجعة أنظمة العمل واألداء المؤسسي وذلك في سبيل تبني وتشجيع مفاىيم التحسين المستمر  .1
ل تطوير أنظمة العمل المعمول بيا في الصندوق والتي لكافة األنظمة والعمميات واإلجراءات التشغيمية من خال

انعكست عمى تطوير نظام اإلستيداف وتحسين مستوى معيشة األسر الفقيرة وتطوير أسس معونات التأىيل 
الجسماني وتحقيق القدر الكافي من الشفافية في منح المعونات الفورية وتمبية اإلحتياجات المستجدة لالسر المحتاجة 

 . ض لمكوارث الطبيعية والظروف الطارئةالتي تتعر 

اإللتزام بمعايير التميز و الجودة وذلك من خالل تطبيق كل من معايير جائزة الممك عبد هللا لتميزاألداء  .2
الحكومي والشفافية في دورتيا السادسة وجائزة الخدمة الحكومية المتميزة في دورتيا الثالثة وتوظيفيا في معالجة 

التقصير وتعزيز نقاط القوة وردم فجوات األداء والعمل عاى اعداد اإلستراتيجيات والمنيجيات التي جوانب الضعف و 
تعكس تمبية طمبات المنتفعين بسرعة وفاعمية وتقديم الخدمات يمستوى عالي من الجودة وبما يساىم بتحقيق رضا 

عمى مرحمة متقدمة من جائزة  متمقي الخدمة ، حيث حصمت كل من فروع شرق عمان وغرب عمان ووادي السير
 .  الخدمة الحكومية

التفاعل مع احتياجات متمقي الخدمة من خالل اعتماد منيجية لرصد احتياجاتو والتعرف عمييا واإلستجابة  .3
لتمبيتيا  وكذلك معالجة مشاكل طالبي اإلنتفاع ومتابعة حميا مع جميع الجيات ذات العالقة في الصندوق ىذا 
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 يل وزيادة  قنوات اإلتصال مع متمقي الخدمة من خالل الموقع اإللكتروني وفروع الصندوق في الميدانباإلضافة لتفع
 وكذلك تخصيص يوم الثنين من كل اسبوع لمقاء المفتوح ما بين المدير العام والمراجعين.

والمساواة والنزاىة تطبيق مباديء الحاكمية المؤسسية الرشيدة لدى الصندوق والتي تستند الى قيم العدالة  .4
والبعد عن الفساد من خالل الزام الموظفين بالتشريعات المطبقة بتقديم الخدمة الالزمة الى متمقي الخدمة خالل مدة 
ل تتجاوز الشيرين في جميع األحوال ، وكذلك العمل عمى اصدار حزمة من التعميمات اإلجرائية والتنظيمية لمعالجة 

إلنتفاع من قبل لجان مشكمة ليذه الغاية من كبار موظفي الصندوق تقوم بدراسة ومتابعة تظممات المنتفعين وطالبي ا
جميع  التظممات والشكاوي التي ترد الى الصندوق ) ادارة وفروع ( واتخاذ الالزم بخصوصيا ، ىذا باإلضافة 

 . كوادر وحدة التدقيق الداخميإلجراءات التدقيق المالي واإلداري والفني ألعمال الصندوق من قبل المدقق الخارجي و 

دعم برامج حماية األسرة والمرأة وذلك من خالل المشاركة في  اإلستراتيجيات الوطنية التي تيدف الى حماية  .5
األسر الفقيرة من المشاكل والظواىر السمبية حيث تساىم سياسات المعالجة المرتبطة بتقديم الخدمة في الحد من ىذه 

سمبية كظاىرة اإلفراط في معدلت اإلنجاب وانخفاض المستوى التعميمي والتسول والتشرد والعنف المشاكل والظواىر ال
األسري وتدني المستوى الصحي وكذلك اإلنحراف والتفكك األسري وىنا ل بد من اإلشارة بأن لمصندوق تأثير كبير 

% من سكان المممكة ،  8ق أكثر من في المجتمع األردني من ىذه الناحية حيث تشكل األسر المنتفعة من الصندو 
أما في مجال دعم المرأة فقد قام الصندوق بالعديد من المبادرات والبرامج التي تدفع في زيادة انتاجية المرأة الفقيرة 
وزيادة فرص دمجيا في سوق العمل واإلنتاج من خالل التوسع في برامج التعميم والتدريب الميني والتقني الخاصة 

لك العمل عمى تمكينيا اقتصاديا بحيث ل يعتمد الدخل الشيري المتأتي لمزوجة من أي عمل غير منتظم بالنساء وكذ
ويقل عن مائة وخمسين دينارا دخال لألسرة عمما بأن الصندوق قام بتوسيع قاعدة اإلستيداف ونطاق الشمول لإلناث 

% من اجمالي عدد أرباب 55حاليا ما نسبتو  في برامج المعونات المالية التي يقدميا الصندوق حيث تشكل اإلناث
 . األسر المنتفعة من الصندوق

تنشيط األسر المنتفعة من الصندوق اقتصاديا وذلك من خالل تفعيل كل من برنامجي التدريب والتشغيل  .6
وبما يمكن  ألبناء األسر المنتفعة من الصندوق القادرين عمى اإلنتاج والعمل وذلك تمييدا إلدماجيم في سوق العمل

أفراد ىذه األسر من تحسين مستواىم اقتصاديا تمييدا إلخراجيم من دائرة الفقر والحاجة وذلك لمحيمولة دون مأسسة 
 . الفقر وضمان ان ل تشكل المعونات المقدمة مبررا لمتقاعس عن العمل
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طور ييدف لتقديم جميع انشاء مركز ) اإلستجابة السريعة ( وىو عبارة عن مركز معونات متنقل شامل ومت .7
خدمات الصندوق لألسر المحتاجة في أماكن إقامتيا ووجودىا خاصة في المناطق البعيدة والتي يصعب عمى 
سكانيا الوصول الى مركز وفروع الصندوق لمحصول عمى ىذه الخدمة وليذه الغاية تم تجييز مركبة حديثة مزودة 

 . مباشرة لطالبي الخدمةبأحدث المعدات الالزمة لتقديم خدمات الصندوق 

تطوير ادارة تقنية المعمومات في اإلدارة العامة لمصندوق من خالل تطوير وتشغيل الخدمات اإللكترونية  .8
والحاسوبية عبر منظومة متكاممة تم وضع وتنفيذ خطط الصيانة الدورية وتوفير وسائل الحماية الالزمة ليا وتحديث 

دامة صالحية الشبكات اإللكترونية وضمان أمن المعمومات التي تمتمك القدرة عمى تخزينيا ونقميا ،  البرمجيات وا 
عمما بانو قد تم ربط جميع فروع الصندوق بالميدان عمى قاعدة البيانات الرئيسية مما ولد تشاركية في اتخاذ القرارات 

     .من خالل تبادل المعمومات ما بين المركز والميدان

إلجراءات التي تساىم في ايجاد بيئة تحفيزية تعمل عمى تشجيع ونشر ثقافة اإلبداع تم إتخاذ العديد من ا .9
والتميز وتقوم عمى الموضوعية وتكافؤ الفرص وتعمل عمى تقدير الجيود والمساىمات المتميزة التي يقوم بيا 

العمل وتعميق روح  العاممون في الصندوق وتعمل أيضا عمى تشجيع التنافسية اإليجابية بين الموظفين وبين فرق
المبادرة في تقديم اإلقتراحات التي تساىم في تطوير عمل الصندوق وتحسين األداء وتخفيض التكاليف ، وقد تمثمت 
ىذه اإلجراءات بإصدار أسس لمنح المكافآت والحوافز لموظفي الصندوق والتي تتضمن الضوابط والمعايير المتعمقة 

ة مادية ومعنوية باسم ) موظف الشير المتميز ( ، واطالق مبادرة "القائد بالصرف واإلستحقاق ، واستحداث جائز 
القدوة" عمى مستوى القيادات العاممة في الصندوق ، وكذلك تم العمل عمى اطالق مسابقة " أفضل مبادرة أو فكرة 

وتطوير أعمال  ابداعية " بيدف تشجيع الموظفين التقدم باألفكار والمقترحات البداعية التي من شأنيا تحسين
 . الصندوق ومستوى تقديم الخدمات فيو وصول الى أعمى درجات الجودة والكفاءة والتميز

تعميق وتجذير الوعي بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي في خدمة المجتمع المحمي وذلك  .10
لمحمي كالييئة الخيرية الياشمية / بنك بتعزيز العالقة التشاركية وترسيخ التعاون مع العديد من منظمات المجتمع ا

المالبس لمفقراء ،  ىذا باإلضافة لعقد البرامج التوعوية الخاصة بحماية األميات من خطر اإلصابة بسرطان الثدي 
وذلك بالتنسيق مع مركز الحسين لمسرطان وتوزيع النشرات التوعوية عمى جميع منتفعي الصندوق والذين تجاوز 

 . رة ، وتحفيز الموظفين أيضا عمى المشاركة في األيام البيئية وحممة التبرع بالدمعددىم مائة ألف أس
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( 93) 2115غت موازنة الصندوق لعام تعزيز المحافظة عمى المال العام والترشيد في ادارة النفقات حيث بم .11
معونات اإلجتماعية في حين تم ( مميون دينار عمى برامج المساعدات وال88.5مميون دينار  تقريبا تم انفاق مبمغ ) 

 تخصيص المبمغ المتبقي ألغراض النفقات اإلدارية والتشغيمية.
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 5105انجازات خدمات الصندوق خالل عام 
 : يتولى صندوق المعونة الوطنية في سبيل تحقيق أىدافو تقديم الخدمات التالية

 : المعونات المالية المتكررةأواًل : 
وفقـــــا لتعميمـــــات  لألســـــر المحتاجـــــة التـــــي تقـــــع تحـــــت خـــــط الفقـــــر المطمـــــق رية المتكـــــررةصـــــرف المعونـــــة الماليـــــة الشـــــيت

ــــــم ) ــــــة األســــــر المحتاجــــــة رق ــــــة وحماي ــــــة لرعاي ــــــات المالي ــــــك ل2112( لســــــنة 2المعون ــــــات التالية:، وذل ــــــامأســــــر مفئ ، األيت
لمـــــرأة التـــــي ل ا، أســـــر المعـــــوقين، المطمقـــــات وأبنـــــائين، المســـــنون وأســـــرىم، المصـــــابون بـــــالعجز الكمـــــي الـــــدائم وأســـــرىم

 معيل ليا وأسرتيا
وبكمفة مالية  2115( حالة في عام 74555حيث  بمغ إجمالي عدد الحالت )األسر( المنتفعة من ىذا البرنامج )

 ( دينار شيريا.5915149مقدارىا )
مـــــن كــــل فئـــــة وعـــــدد األفـــــراد  ، 2115مـــــن ىـــــذا البرنـــــامج فــــي نيايـــــة عـــــام ( عـــــدد المنتفعــــين 1جـــــدول رقـــــم )و يبــــين ال

% مــــن إجمـــــالي منتفعـــــي 35، حيـــــث تعتبــــر فئـــــة المســــنين وأســـــرىم الفئــــة األكثـــــر عــــددا بنســـــبة ومبمــــغ المعونـــــة شــــيريا
 %.9برنامج المعونات المتكررة وفئة أسر األيتام أقميا عددا بنسبة 

 
 (0جدول رقم )

 المالية المتكررة حسب الفئة المعوناتتوزيع 
 لمعونة الشيريمبمغ ا عدد األفراد عدد الحاالت/األسر ةالفئ

 840045 27663 7087 أسر األيتام
 498743 13002 8484 التي ل معيل ليا وأسرتيا المرأة

 1785422 48469 25797 المسنون وأسرىم
 367515 36581 8928 أسر المعوقين

 1877013 64238 13883 المصابون بالعجز الدائم وأسرىم
 536411 12897 10376 المطمقات بعد الدخول وأبناؤىن

 5905149 202850 74555 المجموع
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حيث تعتبر المعونات المالية المتكررة في  ( توزيع المعونات المالية المتكررة حسب المحافظة2يبين جدول رقم )كما 
( دينارا شيريا، تمييا محافظة العاصمة 1451881( أسرة بكمفة مالية مقدارىا )18451محافظة اربد األكثر عددا )

( أسرة 11211( دينارا شيريا، ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد )1242649( أسرة بكمفة مالية مقدارىا )15637عدد )ب
( أسر بكمفة مالية مقدارىا 1114( دينارا شيريا، وتعتبر محافظة الطفيمة األقل عددا )917547بكمفة مالية مقدارىا )

 ( دينارا شيريا.66133)
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 (5جدول رقم )
 المالية المتكررة حسب المحافظة اتالمعونتوزيع 

 المحافظة
 النقدية المتكررة المعونة

 مبمغ المعونة الشيري عدد األفراد /األسرعدد الحاالت
 1242649 42029 15637 العاصمة

 1451880 48379 18450 اربد
 112477 4029 1467 العقبو
 297602 11248 4091 الكرك
 619595 22386 6976 المفرق
 457284 15881 6079 اءالبمق
 156686 5382 2046 معان

 66033 2548 1004 الطفيمو
 243086 8509 2959 مادبا

 907547 29618 11200 الزرقاء
 212388 7954 2722 جرش

 137922 4887 1924 عجمون
 5905149 202850 74555 المجموع
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 : المعونات المالية المؤقتةثانيًا : 
وذلك  )باستثناء الحالت اإلنسانية( لألسر المحتاجة التي تقع تحت خط الفقر المطمقالمؤقتة مالية ات المعونالصرف ت

من الفئات التالية:المصابون بالعجز الكمي حال ثبوت حاجتيا لممعونة بناء عمى الدراسة الجتماعية والقتصادية 
الخارجون من السجن ، العاجزون ماديا وأسرىمن، يأسر السجناء والمعتقم، أسرة الغائب أو المفقود، المؤقت وأسرىم

الحالت ، األسرة البديمة، أسر األحوال الشخصية الخاصة، وأسرىم) ل تزيد مدة صرف المعونة عن ثالثة أشير(
 اإلنسانية.

( أسرة وبكمفة مالية مقدارىا 14324من ىذا البرنامج ) 2115وبمغ إجمالي عدد الحالت )األسر( المنتفعة لعام 
 ( دينارا شيريا.1121778)
من كل فئة وعدد األفراد ومبمغ المعونة  ،2115من ىذه الخدمة خالل العام عدد المنتفعين يبين ( 3جدول رقم )وال

% من إجمالي منتفعي برنامج المعونات 42، حيث تعتبر فئة )الحالت اإلنسانية( الفئة األكثر عددا بنسبة شيريا
 %.29جزون ماديا بنسبة المؤقتة، تمييا فئة أسر العا

 
 (3جدول رقم )

 المالية المؤقتة حسب الفئة اتالمعونتوزيع 
 مبمغ المعونة الشيري عدد األفراد /األسرعدد الحاالت ةالفئ
 44106 1921 408 أسر األحوال الشخصية

 5573 169 40 أسر الخارجون من السجن
 167031 5077 1254 أسر السجناء والمعتقمون

 399617 22405 4095 ون مادياً أسر العاجز 
 25902 732 317 أسر الغائبين والمفقودين

 40254 1214 492 األسرة البديل
 46182 368 671 الستثنائيةالحالت 

 247385 22307 5967 الحالت اإلنسانية
 145728 5137 1080 المصابون بالعجز الكمي المؤقت وأسرىم

 1121778 59330 14324 المجموع
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حيث تشكل المعونات المالية المؤقتة في  حسب المحافظة المؤقتة( توزيع المعونات المالية 4يبين جدول رقم )كما 

( أسرة ومن ثم محافظة 2198( أسرة تمييا محافظة العاصمة )4285محافظة اربد النسبة األعمى من عدد المنتفعين )
 ( أسرة.1992الزرقاء )
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 (4جدول رقم )
 المالية المؤقتة حسب المحافظة ناتالمعو توزيع 

 المحافظة
 المؤقتة المعونة النقدية

 مبمغ المعونة الشيري عدد األفراد /األسرعدد الحاالت
 334006 18327 4285 اربد

 167206 7647 2098 العاصمة
 19610 1056 247 العقبو
 77274 4161 961 المفرق
 88332 5151 1136 الكرك
 64634 3246 764 البمقاء
 32280 1934 407 الطفيمو
 71697 2743 702 معان
 40922 2162 573 مادبا

 143268 8028 1992 الزرقاء
 34413 2217 493 عجمون
 48136 2658 666 جرش

 1121778 59330 14324 المجموع
 

 
  



 WWW.NAF.GOV.JO                                                                                20                                                                                                         5112صنذوق انمعىنة انىطنية _ انتمرير انسنىي  

، حيث بمغ عدد تفظاحسب المحا 2115( حالت المعونات المالية المتكررة والمؤقتة لعام 5ويبين الجدول رقم )
( دينارا، وكان أكثر الحالت عددا في محافظة 7126927( أسرة بمغت كمفتيا الشيرية )88879الحالت المنتفعة )

 ( أسرة.1411( أسرة، وأقميا محافظة الطفيمة بعدد )22735اربد وبمغت )
 

 (5جدول رقم )
 حافظاثحسب الم 5102لؼام  المتكررة والمؤقتتالماليت  اثالمؼونتوزيغ 

عدد الحاالت /  المحافظو
 األسر

مبمغ المعونة  عدد األفراد
 الشيري

 1785886 66706 22735 اربد
 1409855 49676 17735 العاصمة
 132087 5085 1714 العقبو
 385934 16399 5227 الكرك
 696869 26547 7937 المفرق
 521918 19127 6843 البمقاء
 228383 8125 2748 معان
 98313 4482 1411 والطفيم
 284008 10671 3532 مادبا
 1050815 37646 13192 الزرقاء
 260524 10612 3388 جرش
 172335 7104 2417 عجمون
 7026927 262180 88879 المجموع
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 :5105حاالت التخصيص الجديدة لعام 
( 779269دة بكمفة مالية مقدارىا )( أسرة جدي9365تخصيص معونات مالية )متكررة ومؤقتة(  ل ) 2115تم في عام 

( توزيع ىذه المعونات حسب المحافظات، وكانت محافظة اربد األكثر تخصيصا بعدد 6دينارا شيريا، ويبين جدول رقم )
 ( أسر.1711( أسرة، ثم محافظة الزرقاء بعدد )1849، تمييا محافظة العاصمة بعدد )أسرة( 1916)
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 (6جذول رقم )

 المحافظاثحسب  5102يذة في ػام حاالث التخصيص الجذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 مبمغ المعونة الشيري عدد الحاالت المحافظو
 160890 1906 اربد
 68023 802 البمقاء
 134702 1710 الزرقاء
 9703 138 الطفيمو
 163576 1849 العاصمة
 18023 219 العقبو
 43491 530 الكرك
 85018 944 المفرق
 32988 446 جرش
 15256 217 عجمون

 21259 278 دباما
 26340 326 معان

 779269 9365 المجموع
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 :المسح والمتابعو إنجازات 

لقد درج الصندوق سنويًا عمى تنفيذ مشروع مسح ومتابعة الحالت المنتفعة وذلك في سبيل متابعة السر المستفيدة من 
رأت عمى اوضاعيم القتصادية والجتماعية وتفعيل قاعدة عمى المستجدات التي ط المعونات المالية الشيرية والوقوف

البيانات في الصندوق من خالل تحديث ىذه البيانات وذلك في سبيل رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوجيو ىذه 
 المعونات لمستحقييا.

رة ومؤقتة( المنتفعة حالت المعونات المالية )متكر  كافةمتابعة ومسح  2115في عام خالل تنفيذ ىذا المشروع  تمحيث 
 ( أبرز نتائج ىذه المتابعة.7من الصندوق ويبين جدول رقم )

 
 (7جدول رقم)

 
 5105اإلجراءات التي تمت في عام 

 عدد الحاالت نوع االجراء
 74352 متابعو ومسح
 13544 تجديد مؤقتو

 9384 وقف
 9365 تخصيص جديد

 2716 زيادة معونة
 777 عدم تجديد
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 المالية الطارئة: اتعونالمثالثُا : 
( دينــارا لألســر المحتاجــة التــي تمــر بظــروف طارئــة اســتثنائية 351تصــرف المعونــات الماليــة الطارئــة بحــد أعمــى مقــداره )

 تتطمب نوعا من الحماية والرعاية العاجمة وتتمثل ىذه الحالت في الظروف التالية: 
 أحد أفرادىا. األسرة أو وفاة معيل .1
 وانتقال األسرة من مكان إقامتيا الدائم إلى مكان آخر.الجموة العشائرية  .2
 مصدر دخميا الرئيس الذي تعتاش منو.األسرة لفقدان  .3
 تعرض منزل األسرة  الذي تعيش فيو لمحريق . .4
 تعرض األسرة لمكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار األوبئة. .5
تصرف المعونة الطارئة لألسرة المحتاجة بعد ثالثين يوما  أن تعرض رب األسرة لالعتقال أو التوقيف عمى .6

 عمى األقل من تاريخ اعتقال أو توقيف رب األسرة.  
م وبكمفة مالية  2115( حالة في عام 3934حيث  بمغ إجمالي عدد الحالت )األسر( المنتفعة من ىذه المعونة )

 ( دينارا.787421مقدارىا )

ات حيث تشكل المعونات الطارئة في محافظة حسب المحافظ  الطارئةمعونات المالية ( توزيع ال8يبين جدول رقم )و 
 ( حالة.1146العاصمة األكثر عددا وبمغت )



 WWW.NAF.GOV.JO                                                                                26                                                                                                         5112صنذوق انمعىنة انىطنية _ انتمرير انسنىي  

 (8جدول رقم )
 المالية الطارئة حسب المحافظات توزيع المعونات

 المحافظة
 الطارئة

 المبمغ عدد الحاالت
 148850 769 اربد
 66130 333 البمقاء
 168650 832 الزرقاء
 10480 54 الطفيمو
 212730 1046 العاصمة
 8510 40 العقبة
 37980 189 الكرك
 40670 199 المفرق
 31570 162 جرش
 20570 106 عجمون
 25740 128 مادبا
 15540 76 معان

 787420 3934 المجموع
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 المعونة النقدية الفورية في فروع الصندوقرابعًا : 
لخدمة األفراد أو األسر الفقيرة المحتاجة من الحالت المنتفعة من الصندوق أو طالبة النتفاع نتيجة ويستفيد من ىذه ا

لمرورىا بظروف غير اعتيادية أو لتمبية احتياجات عاجمة ليم تتطمب إنفاق مالي خاص بيا وليست ليذه المبالغ صفة 
( 119821( حالة، بكمفة مقدارىا )6133ه المعونة )الدوام أو الستمرارية، حيث بمغ عدد الحالت المنتفعة من ىذ

 دينارا.
( توزيع المعونة المالية الفورية حسب المحافظات، حيث شكمت محافظة إربد العدد األكبر من 9ويبين جدول رقم )

 ( حالة.1358المنتفعين )
 (9جدول رقم )

 المعونة الفورية حسب المحافظاتتوزيع 

 المحافظة
 الطارئة الفورية

 المبمغ د الحاالتعد
 23255 1358 اربد
 6275 406 البمقاء
 10035 828 الزرقاء
 3125 203 الطفيمو
 34800 1150 العاصمة
 2350 144 العقبة
 5820 428 الكرك
 4070 166 المفرق
 5250 339 جرش
 4400 385 عجمون
 7595 466 مادبا
 2845 160 معان

 109820 6033 المجموع
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 :المعونة المالية العاجمة إلغاثة ومساعدة األسر المحتاجة التي تتعرض لمكوارث الطبيعية:  خامساً 

ويستفيد من ىذه الخدمة األفراد أو األسر الفقيرة المحتاجة من الحالت المنتفعة من الصندوق وغيرىا من األسر 
ئة ناتجة عن حالت الكوارث الطبيعية*، المحتاجة، والتي يثبت حاجتيا لمعون والمساعدة نتيجة مرورىا بظروف طار 

 وليست ليا صفة الدوام والستمرارية.  
 ( دينارا.24111( أسرة وبكمفة مالية مقدارىا )181وقد بمغت األسر المنتفعة بيذه المعونة )
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 : التأىيل الجسمانيمعونة  سادسًا :
ل يتجاوز مقدارىا اإلجمالي ة يحتاجيا طالب النتفاع بمعدات طبية مساند (جسمانياً )تصرف معونة مالية لتأىيل األفراد 

 .عمى تقرير طبي من المرجع المختص المعتمدبناء  (  دينار611في العام الواحد عن )
بتكمفــة إجماليــة مقــدارىا ( حالــة 497) 2115خــالل عــام بمــغ عــدد الحــالت المنتفعــة مــن معونــة التأىيــل الجســماني قــد و 
 .( دينارا152271)
ات حيث تشكل معونة التأىيل الجسماني في المحافظ معونة التأىيل الجسماني حسب( توزيع 11ول رقم )يبين جدو 

 ( حالة.81( حالة، تمييا محافظة المفرق بعدد )161محافظة اربد األكثر عددا )
 

 (11جدول رقم )
 معونة التأىيل الجسماني حسب المحافظةتوزيع 

 المبمغ عدد الحاالت المحافظة
 44734 160 اربد
 14593 44 البمقاء
 14015 43 الزرقاء
 1910 8 الطفيمو
 12639 40 العاصمة
 8702 28 الكرك
 29511 80 المفرق
 9702 30 جرش
 9677 41 عجمون
 5087 20 مادبا
 1700 3 معان

 152270 497 المجموع
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 :السنوات الثالث األخيرهالمعونات المالية خالل 
(، ويالحظ وجود 2115، 2114، 2113معونات المالية المصروفة آلخر ثالث سنوات )( ال11يبين جدول رقم )

 تفاوت فيما بين ىذه السنوات عمى النحو التالي:
وقل عدد  2115و  2114لعامي   المعونات المتكررة حالت المعونات المالية المتكررة والمؤقتة، زاد عدد -

إلى تحويل عدد كبير من المعونات المؤقتة إلى المعونات  حالت المعونات المالية المؤقتة ويعود سبب ذلك
 المتكررة.

، وذلك 2114و  2113عن عدد الحالت في عامي  2115انخفض عدد حالت المعونات الفورية لعام  -
 بحيث تكون أكثر عدالة وشمول. ضبطت صرف ىذه المعونات ميمات إلستحداث تع

لتعديل التعميمات  2114و  2113ل الجسماني عن عامي التأىيل الجسماني: انخفض عدد حالت التأىي -
 الخاصة بيذه المعونة بحيث تم ضبط ىذه المعونة وتوجيييا لمستحقييا فقط.
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 (11جدول رقم )
 المعونات المالية آلخر ثالث سنوات

 

 العام

 المعونات المالية المؤقتو المعونات المالية المتكرره
معونة التأىيل 

 الطارئوالمعونات  الجسماني
المالية  ةالمعون

 الفورية

عدد 
 الحاالت

مبمغ المعونة 
 السنوي

عدد 
 الحاالت

مبمغ المعونة 
 السنوي

عدد 
 الحاالت

مبمغ 
المعونة 
 السنوي

عدد 
 الحاالت

مبمغ 
المعونة 
 السنوي

عدد 
 الحاالت

مبمغ 
المعونة 
 السنوي

2013 71217 79115426 16950 4732169 497 164252 3469 678760 7986 196023 

2014 74929 69704137 14498 14929990 528 166081 2887 579090 7929 202795 

2015 74555 71020761 14324 13567531 497 152270 3934 787420 6033 109820 
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 سابعًا : التدريب والتشغيل 

 التدريب -
منتفعـة مـن الصـندوق عـن طريـق تـدريبيم وتـأىيميم تيدف ىذه الخدمة إلى تنمية ميارات وقدرات أبناء األسر المحتاجة ال

لزيـادة فــرص تشـغيميم حيــث يــتم تغطيـة تكــاليف رســوم التـدريب لمجيــات والمؤسسـات المختصــة لقــاء قياميـا بتــدريب أبنــاء 
 ( دينار شيريًا ولمدة سـتة أشـير لمممتحقـين فـي41األسر المنتفعة، ومنح مبمغ شيري لممتدرب أثناء فترة التدريب مقداره )

مراكز ومؤسسات التدريب المتخصصة، ولكامل مدة التدريب لمممتحقين بمؤسسة التدريب الميني وذلك لتغطية مصاريف 
 المواصالت.

 ( دينارا.117344.8( شابا وفتاة من أبناء المنتفعين بتكمفة مقدارىا )621تدريب ) 2115وقد تم خالل عام 
ن أبناء األسر المنتفعة الممتحقين في المراكز التدريبية المينية المختمفـة ( توزيع أعداد المتدربين م12ويبين الجدول رقم )

مــن خــالل مكاتــب صــندوق المعونــة الوطنيــة حيــث يتضــح أن أكثــر جيــة تدريبيــة التحــق بيــا أبنــاء المنتفعــين ىــي مراكــز 
 2115لعــــام ( متدربــــة ومتــــدربا، بمغــــت كمفــــة تــــدريبيم 363مؤسســــة التــــدريب المينــــي فــــي مختمــــف المنــــاطق وعــــددىم )

 ( دينارا.114838.8)
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 (05جدول رقم )
 5102انجازاث التذريب في ػام 

عدد  الفرع جية التدريب
 كمفة التدريب المتدربين

 104838.8 363 جميع الفروع مؤسسة التدريب الميني
 مجانا 15 بني كنانة جمعية المخيبة الفوقا مع إرادة /ورق الموز

 مجانا 10 بني كنانة خمالتجمعية زىر الرمان الخيرية/ م
 200 10 بني كنانة دورة تدوير مالبس/ مؤسسة التدريب الميني

 مجانا 12 بني كنانة (فطرال جمعية القصفة لمتنمية الجتماعية/ إرادة )زراعة
 300 15 لواء الوسطيو (سالل موز)جمعيو تأىيل المعاقين / التدريب الميني 

حمويات )ين/التدريب الميني الجمعية الياشمية لتأىيل المعاق
 (ومعجنات

 مجانا 7 لواء الوسطيو

 مجانا 21 بني كنانة (الرسم عمى الزجاج)جمعية العون الخيرية /إرادة 
 مجانا 10 بني كنانة (صناعة الصابون) جمعيو حرثا /

 مجانا 2 غرب عمان جمعية صناع الحرف التقميدية
 مجانا 14 الكرك (تجفيف فواكو)جمعيو سيدات عي/ 
 مجانا 11 الكرك (زراعة الفطر)جمعية سيدات عي/ 

 مجانا 30 الرصيفو (اإلنتاج الغذائي)جمعية بيتنا / 
 مجانا 6 اربد (ICDL)جمعية الزكاة األمريكية/ 

 مجانا 3 اربد / حرف يدوية EFEمنظمة
 مجانا 9 اربد (معجنات) السياحي / USADمركز تدريب اإلناث /

 مجانا 3 الشونة الجنوبية الياشمي لزراعة النخيلالصندوق األردني 
 1326 10 انرصيفة /عمان انمتجذدة انطالةدور 

 مجانا 11 انرصيفة طالل/بانتنسيك مع منظمة كير األمير إسكانجمعية 

 مجانا 35 انرصيفة جمعية انسيذات انعامالت/بانتنسيك مع منظمة كير

 280 14 بني كنانة ب انمهنيجمعية انعىن انخيرية /بانتنسيك مع انتذري

 400 10 انمزار انجنىبي مركز مجتمع محهي

 107344.8 621 مجموع المتذربين
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 التشغيل: -

تكــاليف اشــتراك أبنــاء األســر المنتفعــة الممتحقــين بالعمــل فــي منشــآت ومؤسســات وتتمثــل ىــذه الخدمــة فــي المســاىمة بــدفع 
( إنجــازات ىــذا البرنــامج حيــث بمــغ عــدد 13ويبــين جــدول رقــم ) .القطــاع الخــاص فــي الضــمان الجتمــاعي ولمــدة عــامين

 (.421(، عمل منيم فعميا )1353لفرص العمل المتاحة من مختمف الجيات  )  -من أبناء المنتفعين –المحولين 
 (03جدول رقم )

5105انجازات التشغيل في عام   
 المشتغمين فعمياً  المحولين لمتشغيل جية التشغيل

   5 المناصير
 2 8 الوطنية لمتشغيل والتدريب

 31 31 تشغيل عمى حرف يدوية لمفتيات
 14 14 جمعية األحرار والحرائر/مشغل ناب الفيل

 1 1 جمعيو شعاع األمل/الرصيفو
 1 2 شركة الولء لالعاشو

 9 12 شركة الولء لالعاشو /اربد
   7 شركة جنستا 

 9 9 شركة لفان لممنتوجات الغذائية / اربد
 8 8 مؤسسة نير األردن 

 5 5 محل عبيد لمحمويات /اربد
 26 41 مديرية العمل

 34 34 مصنع البسة فقوع 
   7 مصنع البالط الممون 

 5 23 مصنع الذىب/ سبارتن/اللمينيوم
 34 34 مصنع ماليبان + شركة خدمات

 12 28 مصنع معجزة العصر
 97 97 منظمة األمم المتحدة لممرأة

 4 4 مول اربد
 70 70 وزار التخطيط / مشاريع مواشي وغيرىا

 47 459 وزارة العمل
 8 450 يوم وظيفي لعدد من المصانع والشركات

 4 4 شركات متنوعو عن طريق مديرية عمل الرصيفة
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 421 1353 المجموع
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 5102انجازاث الموارد البشريت في ػام 

 
البشــــرية وأفــــردت ليــــا بعــــدا تنظيميــــا ينســــجم مــــع التطمعــــات لقــــد أولــــت ادارة الصــــندوق اىتمامــــا خاصــــا بــــالموارد 

المستقبمية ليذه الموارد من خالل اعادة ىيكمـة الصـندوق وذلـك بيـدف تطـوير ورفـع مسـتوى كفـاءة مـوظفي الصـندوق 
وتنمية قدراتيم لممساىمة في تعزيز دور الصندوق اإلجتماعي واإلستثمار بما يتوفر لدى ىؤلء الموظفين من قـدرات 

يـــة وفنيـــة والنيـــوض بيـــا مـــن خـــالل التـــدريب والتأىيـــل واكســـابيم الميـــارات الالزمـــة لمواكبـــة التطـــور فـــي مختمـــف عمم
المجالت العممية والعممية وفق خطة تضمن توافـق المسـار التـدريبي مـع المسـار الـوظيفي وتسـعى لتحفيـز المـوظفين 

تجــرد وتضــمن فــي النيايــة القــدرة عمــى إحــالل القيــادات لمتقــدم والترقيــة وفــق معــايير تقيــيم تتصــف بالنزاىــة والعدالــة وال
الواعـــدة فـــي المســـتقبل ســـعيا لتقـــديم الخدمـــة العامـــة بمســـتوى عـــالي مـــن الجـــودة يتســـم بـــالتميز والتنـــافس مـــع الـــدوائر 

 والمؤسسات األخرى وفقا لمعايير جائزة الممك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية  .
 

 : ــ 5105ة المضافة في مجال الموارد البشرية لمصندوق خالل عام النقالت النوعي
 تدريب وتأىيل لموظفي الصندوق ،  واتخاذ قرار من مجمس اإلدارة بالبحث عن  العمل عمى انشاء مركز

 مصادر تمويل ليذا المشروع .
 المتمثــل فــي رفــع كفــاءة  اعــداد حزمــة مــن األدلــة والمــوائح التنظيميــة لممــوظفين وذلــك لتحقيــق اليــدف اإلســتراتيجي

 وفاعمية األداء المؤسسي لمصندوق .
  وير ميــارات لتكنولوجيــا الحديثــة وذلــك مــن خــالل التركيــز عمــى تــدريب وتطــالتدريبيــة لمتطمبــات ا خطــطالمواءمــة

 .الموظفين بيذا الجانب
 لتعميمات والعمل مراجعة دليل الصالحيات وتحديثو في ضوء التعديالت التي طرأت عمى التشريعات واألنظمة وا

 عمى تعميمو بخصوص تعريف وتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات بسرعة وصحة تخمو من العيوب اإلدارية .
  تشجيع ونشر ثقافة اإلبداع واإلبتكار والتميز من خالل اصدار أسس منح المكافآت والحوافز لمـوظفي الصـندوق

 .إلستحقاقايير المتعمقة بالصرف واوالتي تتضمن الضوابط والمع
  اســتحداث جــائزة موظــف الشــير المتميــز واطــالق مبــادرة القائــد القــدوة عمــى مســتوى جميــع القيــادات العاممــة فــي

بيــدف تشــجيع المــوظفين التقــدم باألفكــار والمقترحــات  خالقــوالصــندوق واطــالق مســابقة أفضــل مبــادرة أو فكــرة 
الـى  صـندوق ومسـتوى تقـديم الخـدمات فيـو وصـولاإلبداعية التي من شـأنيا المسـاىمة بتحسـين وتطـوير أعمـال ال

 (.15)جدول رقم  أعمى درجات الجودة والكفاءة
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  تطبيـق سياسـات تسـمح باإلتصــال والحـوار اإليجـابي وابـداء الــرأي البنـاء وذلـك بيـدف توطيــد العمـل بـروح الفريــق
يح رؤيــة القيــادة وأىــداف وتعزيــز ســبل اإلتصــال والتواصــل الداخميــة المســتمرة مــا بــين القيــادة والمــوظفين وتوضــ

 الدائرة ومستجدات العمل وكذلك تمخيص التقدم الحاصل في انجاز خطة الدائرة اإلستراتيجية .
  تعزيز وتقوية العالقات بين الموظفين من خالل تعزيز أواصر المحمة والتكافل اإلجتماعي بين الموظفين وتنمية

تعــــاون واإلحتــــرام بيــــنيم مــــن خــــالل تفعيــــل نشــــاط المجنــــة العالقــــات وتمتــــين الــــروابط واشــــاعة أجــــواء المحبــــة وال
 اإلجتماعية واحياء التكافل اإلجتماعي بين الموظفين.        
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 صندوق المعونة الوطنية موظفو
(04جدول رقم )  

     5105لعام  05/30التوزيع الفعمي  لموظفي صندوق المعونة الوطنية  عمى رأس عمميم  حتى                   

المؤىل العممي 
والجنس 

 والفئة

المجموع لكال  دكتوراه ماجستير دبموم عالي بكالوريوس دبموم ثانوية عامة دون الثانوية
 الجنسين

المجمو 
ع الكمي 
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور لمفئة 

 1 1 0     1                       العميا

 141 62 79 1 5 1 7 1 0 59 67             االولى

 119 91 28                 76 20 15 8     الثانية

 95 37 58                     10 8 27 50 الثالثة
عقد بدل 

 2 0 2             0 2             مجاز

 1 0 1   0         1               عقد شامل

 المجموع
50 27 16 25 20 76 70 59 0 1 7 2 5 1 168 191 359 

77 41 96 129 1 9 6 359 
 

 
%53%                 نسبة الناث 47نسبة الذكور 
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 اعداد الموظفين حسب المؤىل العممي والجنس
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 (05جدول رقم )
 

 داخميا وخارجيا 5105ام الذين تم تكريميم في ع ونالموظف
 نوع الجائزه / التكريم المسمى الوظيفي اسم الموظف

مساعد المدير العام لمشؤون المالية  المشاقبو محمد عمي السيد عمر
 والدارية والتطوير

 درع القائد القدوة -
 افضل مبادره خالقو -

  الدراسات والتطوير المؤسسي مدير الخرابشة عبد مفمح السيدة ىناء
 درع القائد القدوة - مدير مكتب المفرق والبادية الغربية احمد سميمان ابو عويضويد ليث الس

 درع القائد القدوة مدير مكتب اربد عصام ماجد ضيف هللا ارشيداتالسيد 
 درع القائد القدوة المزار الجنوبيمكتب  مدير وفاء مصطفى بركات الطراونوالدكتوره 
 درع القائد القدوة مدير مكتب الزرقاء عماد طالل جبرين العزهالسيد 
 درع القائد القدوة مكتب الرصيفة مدير ايمان صالح خميل ابو ذيابالسيدة 
 درع القائد القدوة مكتب ناعور مدير شيرين عادل احمد كايدالسيدة 
 درع القائد القدوة مدير مكتب دير عال خمف حمدان حسين العالقموالسيد 
 درع القائد القدوة رئيس قسم المعونات المتكرره طمب ىميل العوامرهميسون عبد المالسيدة 
 الموظف المثالي في الخدمة المدنية  رئيس قسم ادارة الموارد البشرية سناء محمد احمد الرفاعيالسيدة 
 2115موظف الشير المتميز / شباط  قسم الموازم امين عيده / ليمى عبد المطمب سالم العكايموالسيدة 

 2115 آذارموظف الشير المتميز /  / مكتب البتراء باحث اجتماعي سعاد ضيف هللا رجا السعيداتيدة الس
 2115 نيسانموظف الشير المتميز /  رئيس قسم التحميل والبرمجة خولو فتحي محمود ابو صرارهالسيدة 
 2115 أيارز / موظف الشير المتمي لكرك/ مكتب ا باحث اجتماعي منال محمد عمي المبيضينالسيدة 
مدير مديرية الشؤون الدارية والموارد  عماد زىير عبد الرزاق قطيشاتالسيد 

 البشرية
 2115 حزيرانموظف الشير المتميز / 

 2115 تموزموظف الشير المتميز /  مديرية المعونات المالية مدخل بيانات/ ضحى خازر صالح المجاليالسيدة 
 2115 آب موظف الشير المتميز /  رئيس قسم التدقيق المالي الداخمي حمحمد نفيز يوسف عبد الفتاالسيد 
 2115 ايمولموظف الشير المتميز /  / مكتب مادبا باحث اجتماعي فدوه عمي مبارك الياشمالسيدة 
 2115 تشرين اول/ موظف الشير المتميز / مكتب بني كنانو باحث اجتماعي ىناء عبد هللا عمي طوالبوالسيدة 
 2115 تشرين ثاني/ موظف الشير المتميز / مكتب الزرقاء باحث اجتماعي منال شالش محمد الروسانة السيد
 افضل مبادره خالقو باحث اجتماعي / وحدة الرقابو صالح احمد رشيد الزيودالسيد 
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 (06جدول رقم )

 5105البرامج التدريبية المنفذه في عام 
 الموظفين عدد

 الرقم إسم البرنامج المشاركين

26  
ة النتفاع من صندوق المعونة بالدليل اإلجرائي لمسح ومتابعة الحالت المنتفعة وطال

 2115الوطنية لعام 
1- 

 -2 2115مراجعة آليات تنفيذ مشروع المسح لعام    88
 -3 مراجعة تطبيقات تعميمات حماية ورعاية السر المحتاجة/آلية اإلستيداف  217

88  
ة والمالية مراجعة تطبيقات تعميمات حماية ورعاية السر المحتاجة/آلية الرقابة اإلداري

 (اإلستيداف) موظفي التأىيل والتشغيل
5- 

 -6 وتطبيقاتيا 2115شرح تعميمات المعونات المالية لحماية ورعاية السر المحتاجة لعام  191

45 
 2115ام شرح تعميمات المعونات المالية لحماية ورعاية السر المحتاجة لع

 وتطبيقاتيا/لمدراء الفروع
7- 

21 
)مراجعة مصفوفة متابعة  ورشة عمل لمجنة التخطيط وفريق التخطيط الستراتيجي

 -8 مراجعة خطة ادارة المخاطر(+  2115الخطة الستراتيجية لعام 

21 
 لتميز الداء الحكومي والشفافيةورش عمل لمجان جائزة الممك عبدهللا 

 (2117-2115ة المعرفة لالعوام )استراتيجية ادار 
9- 

41  
مراجعة الرؤيا والرسالة في ضوء إستبيان تم توزيعو عمى موظفي الصندوق/ورشة في 

 اقميم الشمال
11- 

42 
مراجعة الرؤيا والرسالة في ضوء إستبيان تم توزيعو عمى موظفي الصندوق/ورشة في 

 اقميم الوسط
11- 

36 
إستبيان تم توزيعو عمى موظفي الصندوق/ورشة في مراجعة الرؤيا والرسالة في ضوء 

 -12 اقميم الجنوب

 -13 ميارات تقديم الخدمة لمجميور 31
 -14 القيادة اإلبداعية 1
 -15 الحاسوب الشامل 1
 -16 إدارة الموازم والمستودعات 2
 -17 ميارات بناء الفريق والعمل الجماعي 3
 -18 إدارة الوقت ومواجية ضغوط العمل 4
 -19 المفاىيم الحديثة إلدارة الجودة الشاممة 5
 -21 إدارة األزمات 1
 -21 تطوير اساليب واجراءات العمل 1
تخاذ القرارات بطريقة عممية 1  -22 تحميل المشكالت وا 
 -23 ميارات اإلتصال والتعامل 2
 -24 دورات خارجية 5
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 التحديات التي تواجو الصندوق
 

( كان ل بد من إيجاد حس  2116_  2114الخطة اإلستراتيجية لمصندوق لألعوام )  لغايات متابعة وتقييم 
اداري يعمل عمى نشر الوعي بأىمية إدارة المخاطر وبناء ثقافة تعكس أىمية التنبؤ بالمخاطر المحتممة وتقدير درجة 

التكمفة الالزمة لتجنبيا والحد من احتمال حدوثيا ودراسة العوامل المسببة ليا واآلثار المترتبة عمييا وذلك لتقدير 
 . آثارىا

وفي ضوء ذلك جاء إعادة بناء وا عداد خطة المخاطر في صندوق المعونة الوطنية في شير كانون الثاني لعام 
والتي تمت بناء عمى منيجية تضمنت مراجعة المخاطر وتعديميا وفقا لممستجدات اإلجتماعية واإلقتصادية  2115

جية والفنية ، حيث تم العمل عاى دراستيا وتحميميا واعادة ترتيبيا حسب األولويات التالية وذلك والسياسية والتكنولو 
 _ : إلتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتيا سعيا لتجنبيا والحد من آثارىا

 . ويتمثل ذلك في التسارع في تضخم األسعار وارتفاع مستويات تكاليف المعيشة -:مخاطر اقتصادية  أوال
مثل األزمات السياسية في الدول المجاورة وعودة الكثير من األردنيين من ىذه الدول  -: مخاطر سياسية  اثاني

 . وىجرة سكان ىذه الدول الى المممكة
والتي تتمثل في نقص الكوادر المؤىمة وتسرب الكفاءات الموجودة في الصندوق نتيجة ازدياد  -: عدم الكفاءة  ثالثا

 . كر لدى الموظفينعمميات التقاعد المب
تتمثل في عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة لمبرامج والخدمات التي يقدميا الصندوق  -: مخاطر مالية  رابعا

 . وتحقيق األىداف والغايات التي يتطمع الييا
م يتضمن ذلك قمة األبحاث والدراسات المتخصصة في مجالت عمل الصندوق وتقيي -: مخاطر معرفية  خامسا
 . أدائو

الصعوبة في وقف المعونات أو تخفيضيا عن األسر غير المستحقة لممعونة وفقا  -: مخاطر اجرائية  سادسا
 . لمحددات نظام اإلستيداف الجديد وما يترتب عمى ذلك من مخاطر اجتماعية

البيانات الرئيسية  ويتمثل ذلك في األعطال الفجائية أو الطارئة التي تواجو قاعدة -: مخاطر تكنولوجية  سابعا
 لمصندوق وشبكة الحاسوب وأمن المعمومات.
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 انشاء مركز لإلستجابو السريعو

 

 في بني كنانوألبناء المنتفعين دورة صناعة القش 

 

 2115ات المعونات المالية لعام ورشة تدريبية لتعميم

 

 يوم عمل تطوعي في تكية ام عمي

 

 محافظة الزرقاء في يوم وظيفي لتشغيل ابناء المنتفعين

 

 يوم عمل تطوعي في بنك المالبس
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 من موظفي الصندوق حممة لمتبرع بالدم

 

 ألبناء المنتفعين دورة انتاج الطعام المنزلي

 

 زيارة وفد سعودي لإلطالع عمى عمل الصندوق

 

 ورشة لمراجعة الرؤيا والرسالة

 

 في بنك المالبس لموظفي الصندوق يوم عمل تطوعي

 

 المنتفعين في المزار الجنوبي ألبناءي الخياطو التأسيسية دورة ف
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 (17جدول رقم )

 صندوق المعونة الوطنية فروع
 

 رقم الياتف الموقع الجغرافي الفرعاسم  الرقم
 165635431  المحافظة: العاصمة  / عرجان اإلدارة العامة 1
 165678916 المحافظة: العاصمة  / دوار الداخمية غرب عمان  2
 164738415 المحافظة: العاصمة / كمية حطين شرق عمان  3
 164151935 المحافظة: العاصمة / لواء الموقر الموقر 4
 165725926 المحافظة: العاصمة  / لواء  ناعور ناعور 5
 164883621 المحافظة: العاصمة/ لواء ماركا ماركا 6
 164461116 المحافظة: العاصمة / لواء الجيزة الجيزة 7
 165826598 المحافظة: العاصمة / لواء وادي السير وادي السير 8
 164123726 المحافظة: العاصمو/ لواء سحاب سحاب 9
 153551271 المحافظة: البمقاء/ لواء قصبة السمط السمط 11
 153571755 المحافظة: البمقاء / لواء دير عال دير عال 11
 153581165 / لواء الشونة الجنوبية المحافظة: البمقاء الشونة الجنوبية 12
 164725241 المحافظة: البمقاء / لواء عين الباشا عين الباشا 13
  153937969 المحافظة: الزرقاء / لواء القصبة / مجمع الدوائر الزرقاء 14

 الرصيفة 15
المحافظة: الزرقاء / لواء الرصيفة / الجبل 

 الشمالي
153754131 

 153812121 ة: الزرقاء/ لواء الياشميةالمحافظ الياشمية 16
 153241788 المحافظة: مادبا / لواء  قصبة مادبا مادبا 17
 153217448 المحافظة: مادبا / لواء ذيبان ذيبان 18
 127242658 المحافظة: اربد / لواء القصبة /حنينا اربد 19
 127331961 المحافظة: اربد / لواء الطيبة الطيبة 21
 127131153 المحافظة: اربد / لواء المزار الشمالي الشماليالمزار  21
 126521121 المحافظة: اربد / لواء دير أبي سعيد الكورة / اربد 22
 127585297 المحافظة: اربد / لواء بني كنانو بني كنانو 23
 127384568 المحافظة: اربد / لواء الرمثا/الحي الشمالي الرمثا 24
 126587258 المحافظة: إربد / لواء األغوار الشمالية الشونة الشمالية 25
 127112612 المحافظة: اربد / لواء بني عبيد بني عبيد 26
 127315147 المحافظة: اربد / لواء الوسطية الوسطية/ اربد 27
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 126233417 المحافظة: المفرق / لواء القصبة المفرق 28
 126282373 فرق / لواء البادية الشمالية الشرقيةالمحافظة: الم البادية الشمالية الشرقية 29
 126233114 المحافظة: المفرق/ البادية الشمالية الغربية البادية الشمالية الغربية 31
 126422473 المحافظة: عجمون/ قصبة عجمون عجمون 31
 126341476 المحافظة: جرش/  قصبة جرش جرش 32
 132341523 صبة /المرجالمحافظة: الكرك / لواء  الق الكرك 33
 132311482 المحافظة: الكرك / لواء الغوار الجنوبية األغوار الجنوبية 34
 132371346 المحافظة: الكرك / لواء المزار الجنوبي المزار الجنوبي 35
 132315381 المحافظة: الكرك / لواء القصر القصر 36
 132241426 المحافظة: الطفيمة / لواء القصبة  الطفيمة 37
 132267527 المحافظة: الطفيمة / لواء بصيرا بصيرا 38
 132136756 المحافظة: معان معان 39
 132165494 المحافظة: معان /  لواء البتراء الشوبك 41
 132154285 المحافظة: معان /  قصبة معان  البتراء 41
 132131164 المحافظة: العقبة / لواء القصبة العقبة 42

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


