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 المــمك عبــداهلل الثاني ابن الحســــين المعظــــم
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 سمو ولي العيد
 األمير حسين بن عبداهلل الثاني
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 كممة المدير العام
 

عمى كافة المستويات متصديا  ى االستمرار في التطوير والتحسينعم 2016حرص صندوق المعونة الوطنية في عام 
في كافة مناطق المممكة  ناتجة عن الفقر والبطالة حريصا عمى تقديم أفضل الخدمات لمفقراء والمحتاجينلمتحديات ال

طويرىا أو تعديميا أو ت) من ما يمزم  واتخاذاألمر الذي يتطمب مراجعات دورية لكافة التشريعات الناظمة لعمل الصندوق 
وتنفيذ إقرار  د ممكن، ومن أبرز ذلكة بأقصر وقت واقل جيوبما يضمن تقديم خدمات متميز  ،وفقا لممستجدات (تغييرىا

)تعميمات تحسين وتوسيع نطاق استيداف وشمول األسر المحتاجة ببرامج المعونات المالية المتكررة والمؤقتة لسنة 
 اإلضافيةكما تم استحداث تعميمات خاصة لممعونات المالية والتي جاءت لتحسين وتوسيع نطاق االستيداف،  (2016
 وبما يراعي العدالة قدر اإلمكان. مؤشرات كثيرة بعين االعتبار عند احتساب ىذه المعونةأخذت والتي 

 مياميراعي كافة  بما يتوافق معو وبماالييكل التنظيمي  وتطويرالتنظيم اإلداري لمصندوق وتحديث كما تمت مراجعة  
 وخدمات وأىداف الصندوق.

وتبسيطيا، وأتمتيا إلكترونيا، األمر الذي أدى إلى تقميل الخطأ البشري عند تقديم واكب ذلك كمو تطور في اإلجراءات   
 الخدمات واحتساب المعونات المالية إلى أدنى مستوى.

تفاىم مع عدد من التفاقيات ومذكرات اال العديد من كما تدعمت عالقات الصندوق مع الجيات الشريكة حيث تم توقيع
 ومتميزة.الشركاء لتقديم خدمات مطورة 

عمى جائزة ختم التميز من قبل جائزة  وحصولبتكريم الصندوق عمى  2016خالل عام توج ىذا العمل الدؤوب  قدلو 
، خالل حفل مييب رعاه جاللة الممك عبداهلل الثاني مدورة السابعةل الممك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

 بن الحسين.
لمجيد الجماعي والمشاركة في التطوير من قبل كافة الموظفين ان بالقدرة عمى التغيير والتميز و لإليمنتيجة  ذلك كمو كان

 إلييم جميعا.إال أن أتقدم بجزيل الشكر الذين ال يسعني في ىذا المقام باختالف مسمياتيم الوظيفية، 
 

ياكم لما في   الثاني ابن الحسينخير أردننا الغالي تحت ظل راية جاللة الممك عبداهلل ووفقنا اهلل وا 
 

 بسمو اسحاقات
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  النشأة
 

كمؤسســة مســتقمة اداريــا  1986( لســنة 36بموجــب القــانون رقــم ) 1986تأســس صــندوق المعونــة الوطنيــة عــام 
تــأمين الحمايــة والرعايــة لكســر األكثــر احتياجــا ورفــع مســتوى المعيشــة ليــذه األســر ، وتفعيــل وتنميــة  وماليــا وذلــك بيــدف

حصــول ىــذه األســر عمــى الــدخل بشــكل مســتمر وتحويــل  ا ودفعيــم الــى ســوق العمــل بمــا يضــمنت أفرادىــميــارات وقــدرا
 .ليا متمقين من أن يكونوا أفرادىا الى مقدمين لممعونة بدال

 

 واألىداف الميام
 

  : يعمل الصندوق عمى تحقيق األىداف التالية
 

ونة المالية المتكررة أو الطارئة ليم أو حماية ورعاية األفراد واألسر المحتاجة من خالل تقديم المع .1
 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 خدمات التأمين الالتوصية لوزارة الصحة لصرف بطاقات  .3
الشروط   المنصوص عمييا في نظام التأمين الصحي المدني المعمول الصندوق وفًقا لكحكام و 

 بو.

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

 إجراء البحوث العممية والدراسات الميدانية المتعمقة بالصندوق وأوجو نشاطو .5
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 الـرؤيـة

 
 .رة عمى تأمين احتياجاتيا األساسية ونشطة اقتصاديااألسر األردنية المحتاجة قاد

 
 

 الـرسالـة
 

ز امكانيـات وتعزيـبأنواعيـا الريادة في حماية ورعايـة األسـر األردنيـة الفقيـرة والمحتاجـة مـن خـالل تقـديم المعونـات الماليـة 
 .لعمل واإلنتاج المناسبة ألفرادىاتوفير فرص التدريب الميني وافي ىذه األسر بالمساىمة 
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 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  : والمقدسات اإلسالميةممثل عن وزارة األوقاف والشؤون  -3 
 .اً عضو  : مـمـثـل عــن وزارة الـصــحــة -4 
 .اً عضو  : مـمـثل عن دائـرة المـوازنــة الـعـامــة -5 
 .اً عضو ممثل عن المؤسسة العامة لمضمـان االجـتماعـي:  -6 
 .اً عضو  مـمـثـل عـن مـؤسسة الـتـدريـب الـمـيـني: -7 
 .اً عضو  ر الــحــســيـــن:ممـثـل عن مؤسسة نــو  -8 
 . اً عضو  ممثل عن الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشريـة : -9 

 .اً عضو ممثل عن االتحاد العام لمجمـعـيات الـخـيـريــة:  -10
 : أعضاء. ثالثة ممثمين عن القطاع الخاص -11

 
 
 
 
 
 
 

* الوزير: وزير التنمية االجتماعية
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 1026حسين في عمل الصندوق خالل عام التطوير والت أبرز محاور
 

خاصة التشريعات المتعمقة بتحسين مستوى التشريعات الناظمة لعمل الصندوق وتطوير  مراجعةاالستمرار ب -1
تعميمات )وأىم ىذه التشريعات:  ،بالشكل األمثلوتقديم خدماتو بما يضمن تحقيق أىدافو االستيداف، 

المحتاجة ببرامج المعونات المالية المتكررة والمؤقتة لسنة  تحسين وتوسيع نطاق استيداف وشمول األسر
حيث شكمت ىذه التعميمات نظاما متقدما من أنظمة االستيداف والتي تتوافق مع أفضل  (،2016

تقديم الخدمة إلى مستحقييا بمستوى تحسين وتوسيع نطاق االستيداف و الممارسات العالمية وتستيدف 
غير  – المعونات المالية اإلضافية )تعميماتداث شفافية، كما تم استحعال من النزاىة والعدالة وال

بعين االعتبار مؤشرات الفقر  أخذتالتي و ، (2016لكسر المنتفعة من الصندوق لسنة  -المنتظمة
رة ، واستحدثت معونة خاصة بالطالب الجامعي في متعدد األبعاد لتحسين مستوى معيشة األسر الفقي

صرفت في العالي ألفراد األسر المنتفعة، كما  ا من الصندوق عمى تشجيع التعميماألسر المنتفعة حرص
 الشتاء لكافة منتفعي المعونات المالية .خاصة لفصل معونة  2016نياية عام 

 سنةصندوق المعونة الوطنية لالتنظيم اإلداري ل بما يتوائم مع )تعميمات إعادة ىيكمة البناء التنظيمي لمصندوق  -2
داث مسميات وظيفية ووحدات ذي تم من خاللو إجراء تعديالت عمى التنظيم اإلداري واستحوال (2016

 إدارية تراعي كافة ميام وأىداف الصندوق.
مراجعة العديد من المنيجيات الضابطة إلجراءات العمل في الصندوق التي تستيدف تحسين وتطوير العمل   -3

 .ات جديدةوتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، واستحداث منيجي

أىميا ، و اإلستراتيجيات الوطنيةإعداد وذلك من خالل المشاركة في  الحماية االجتماعيةبرامج أنشطة و دعم  -4
أحد محاور إعداد ىذه  ( حيث ترأست مدير عام الصندوق2025رؤية األردن المشاركة في إعداد )

كيمو من كافة الجيات ذات والذي تم تش فريق محور )مكافحة الفقر وتعزيز اإلنتاجية(  الرؤية وىو
البدء بإعداد السجل الوطني  2016، كما تم خالل عام العالقة )حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني(

عداد تقرير إعادة ىندسة العمميات لخدمة المعونات المالية المتكر  رة بالتعاون مع البنك الدولي، وا 
 بالتعاون مع االتحاد األوروبي.
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الجيات الشريكة في مختمف المجاالت من خالل توقيع االتفاقيات ومذكرات تدعيم وتطوير العالقة مع  -5
)نسبة اقتطاع % 16التفاىم، حبث تم توقيع إتفاقية مع المؤسسة العامة لمضمان يتم بموجبيا دفع نسبة 

ولمدة عامين، كما وقعت  من الصندوق عن ابن األسرة المنتفعة الممتحق بالعملالضمان االجتماعي( 
مع مؤسسة التدريب الميني يتم بموجبيا دفع رسوم التدريب عن أبناء األسر المنتفعة الممتحقين إتفاقية 

بدل  –( دينارا شيريا لالبن الممتحق بالتدريب 40بالبرامج التدريبية في المؤسسة كما يتم صرف مبمغ )
معة البمقاء توقيع إتفاقية مع جا 2016طيمة فترة إلتحاقو بالتدريب، كما تم في عام  -مواصالت

التطبيقية إللتحاق أبناء المنتفعين في البرامج التدريبية التي تنفذىا الجامعة مقابل دفع الرسوم وبدل 
 المواصالت من قبل الصندوق.

البرامج بما يتوافق مع التطوير تقنية المعمومات في اإلدارة العامة لمصندوق من خالل تطوير  إدارةتطوير  -6
جراءات )من حيث التغيير والتعديل واالستحداث(، وكذلك المشاركة في الحاصل في التعميمات واإل

 ثة والمعدلة.دالتدريب عمى مختمف البرامج المستح

بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي في خدمة المجتمع المحمي وذلك  التوسع في مجاالت وأنشطة -7
ية، فقد تم إعداد وتنفيذ منظمات المجتمع المحم العديد من بتعزيز العالقة التشاركية وترسيخ التعاون مع

خطة لممسؤولية المجتمعية عمى مدار العام شارك بتنفيذىا غالبية موظفي الصندوق ومن أبرز ىذه 
األنشطة التوعوية مثل التوعية بمرض السرطان، األعمال التطوعية: المشاركة في العمل في  األنشطة:

  ..ألخ. مشاركة في تنظيف الغابات والمتنزىات.ئية:  البنك المالبس، األنشطة البي

ن في العديد من مجاالت العمل في مختمف المقاييس التي يجرييا الصندوق سنويا يالتحسزيادة نسب التطوير و  -8
قياس رضا الموظفين، قياس رضا متمقي الخدمة، تقييم أداء فروع الصندوق في مجال المعونات  وأبرزىا:

 .المالية...ألخ
، مى جائزة )ختم التميز( من قبل جائزة جاللة الممك عبداهلل الثاني لتميز الداء الحكومي والشفافيةالحصول ع -9

 الدورة السابعة.
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 التخطيط االستراتيجي والتقييم المؤسسي
 

)بعد  2019-2017لصندوق المعونة الوطنية لكعوام  اإلستراتيجيةالبدء باإلعداد لمخطة  2016خالل العام تم 
 (2016-2014 الخطة اإلستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية لكعوامنفيذ استكمال ت

 :من المؤمل تحقيق األىداف اإلستراتيجية التالية  حيث
المحتاجة بما يساىم في تحقيق األمن  ةتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي والنفسي لكسر األردني -

 .االجتماعي الوطني

 دوق بما يديم صرف المعونات المالية بكافة أنواعيا عمى مدار العام.ضمان االستدامة المالية لمصن -

 استخدام أفضل الممارسات في مجال تقنية المعمومات لدعم ومساندة وتنفيذ أنشطة الصندوق المختمفة. -

 االرتقاء بمستوى األداء المؤسسي في الصندوق من خالل االستثمار في ثقافة التميز. -

 تعاممين والموظفين.كسب والء وتأييد فئات الم -

 ويتضمن كل ىدف استراتيجي عدد من المبادرات االستراتيجية تحتوي عمى مؤشرات تشغيمية لتحقيقو.
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 1026خالل عام في مجال المعونات المالية انجازات الصندوق أىم 

 : يتولى صندوق المعونة الوطنية في سبيل تحقيق أىدافو تقديم الخدمات التالية
 : المتكررةالشيرية المعونات المالية مجال  فيأواًل : 

وفقـــــا لتعميمـــــات  لكســـــر المحتاجـــــة التـــــي تقـــــع تحـــــت خـــــط الفقـــــر المطمـــــق صـــــرف المعونـــــة الماليـــــة الشـــــيرية المتكـــــررةت
ــــــم ) ــــــة األســــــر المحتاجــــــة رق ــــــة وحماي ــــــة لرعاي ــــــات المالي ــــــك ل2012( لســــــنة 2المعون ــــــات التالية:، وذل ــــــامأســــــر مفئ ، األيت

المـــــرأة التـــــي ال ، أســـــر المعـــــوقين، المطمقـــــات وأبنـــــائين، المســـــنون وأســـــرىم، ي الـــــدائم وأســـــرىمالمصـــــابون بـــــالعجز الكمـــــ
 معيل ليا وأسرتيا

وبكمفة مالية  2016( حالة في عام 77219حيث  بمغ إجمالي عدد الحاالت )األسر( المنتفعة من ىذا البرنامج )
 ( دينار شيريا.6008761مقدارىا )
ـــــين ال ـــــة عـــــام منتفعـــــين ( عـــــدد ال1جـــــدول رقـــــم )و يب ـــــي نياي مـــــن فئـــــات مـــــن كـــــل فئـــــة  ، 2016مـــــن ىـــــذا البرنـــــامج ف
ــــة شــــيريااالنتفــــاع  ــــة المســــنين وأســــرىم الفئــــة األكثــــر عــــددا بنســــبة وعــــدد األفــــراد ومبمــــغ المعون % 33، حيــــث تعتبــــر فئ

 %.10من إجمالي منتفعي برنامج المعونات المتكررة وفئة أسر األيتام أقميا عددا بنسبة 
 

 (2جدول رقم )
 المالية المتكررة حسب الفئة المعونات

 
 

 انفئخ
 ػذد األفشاد ػذد األسش

يجهغ انًؼَٕخ 

 انطٓش٘

 1710826 47675 25189 انًسٌُٕ ٔأسشْى

 1931128 74518 14655 انًصبثٌٕ ثبنؼدض انذائى ٔأسشْى

 573958 13807 11112 انًطهمبد ثؼذ انذخٕل ٔأثُبؤٍْ

 406890 51108 9894 أسش انًؼٕلٍٛ

 508999 13705 8736 انزٙ ال يؼٛم نٓب ٔأسشرٓب أحانًش

 853628 29876 7346 أسش األٚزبو

 23332 636 287 األسشح انجذٚم

 6008761 231325 77219 انًدًٕع
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 توزيع المعونات المالية المتكررة
 

 
 
 
 

بر المعونات المالية المتكررة في حيث تعت ( توزيع المعونات المالية المتكررة حسب المحافظة2يبين جدول رقم )كما 
( دينارا شيريا، تمييا محافظة العاصمة 1458178( أسرة بكمفة مالية مقدارىا )18727محافظة اربد األكثر عددا )

( أسرة 11651( دينارا شيريا، ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد )1298428( أسرة بكمفة مالية مقدارىا )16527بعدد )
بكمفة مالية مقدارىا  ة( أسر 1026( دينارا شيريا، وتعتبر محافظة الطفيمة األقل عددا )920086)بكمفة مالية مقدارىا 

 ( دينارا شيريا.66967)
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 (1جدول رقم )
 المالية المتكررة حسب المحافظة المعونات

 يجهغ انًؼَٕخ انطٓش٘ ػذد األفشاد ػذد األسش انًحبفظخ

 1458178 55342 18727 اسثذ

 1298428 47851 16527 انؼبصًخ

 920086 34193 11651 انضسلبء

 627664 25197 7240 انًفشق

 473499 18305 6375 انجهمبء

 303698 12656 4261 انكشن

 234686 9164 2941 يبدثب

 215530 8647 2830 خشش

 152241 6507 2075 يؼبٌ

 139716 5820 1994 ػدهٌٕ

 118068 4914 1572 انؼمجّ

 66967 2729 1026 انطفٛهّ

 6008761 231325 77219 انًدًٕع

 
 
 

 توزيع المعونات المالية المتكررة حسب المحافظة
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 : المؤقتةالشيرية المعونات المالية ثانيًا : 

وذلك حال ثبوت حاجتيا  لكسر المحتاجة التي تقع تحت خط الفقر المطمقعموما المؤقتة مالية ات المعونالصرف ت
أسرة ، من الفئات التالية:المصابون بالعجز الكمي المؤقت وأسرىمة االجتماعية واالقتصادية لممعونة بناء عمى الدراس

الخارجون من السجن وأسرىم) ال تزيد مدة صرف ، العاجزون ماديا وأسرىمين، أسر السجناء والمعتقم، الغائب أو المفقود
 الحاالت اإلنسانية.، يمةاألسرة البد، أسر األحوال الشخصية الخاصة، المعونة عن ثالثة أشير(

( أسرة وبكمفة مالية مقدارىا 12432من ىذا البرنامج ) 2016وبمغ إجمالي عدد الحاالت )األسر( المنتفعة لعام 
 ( دينارا شيريا.990420)
من كل فئة وعدد األفراد ومبمغ المعونة  ،2016من ىذه الخدمة خالل العام عدد المنتفعين يبين ( 3جدول رقم )وال

% من إجمالي منتفعي برنامج المعونات 40، حيث تعتبر فئة )الحاالت اإلنسانية( الفئة األكثر عددا بنسبة شيريا
 %.30المؤقتة، تمييا فئة أسر العاجزون ماديا بنسبة 

 
 (3جدول رقم )

 المالية المؤقتة حسب الفئة اتالمعون
 

 يجهغ انًؼَٕخ انطٓش٘ ػذد األفشاد ػذد األسش انفئخ

 211283 23423 5011 َسبَٛخانحبالد اإل

 354498 21476 3700 أسش انؼبخضٌٔ يبدٚب  

 183699 5416 1413 أسش انسدُبء ٔانًؼزمهٌٕ

 126795 5471 951 انًصبثٌٕ ثبنؼدض انكهٙ انًؤلذ ٔأسشْى

 46076 1003 679 انحبالد اإلسزثُبئٛخ

 39270 1786 359 أسش األحٕال انطخصٛخ

 21299 594 266 أسش انغبئجٍٛ ٔانًفمٕدٍٚ

 7500 223 53 أسش انخبسخٌٕ يٍ انسدٍ

 990420 59392 12432 انًدًٕع
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 توزيع المعونات المالية المؤقتة حسب الفئة
 

 
 
 
 

تة في حيث تشكل المعونات المالية المؤق حسب المحافظة المؤقتة( توزيع المعونات المالية 4يبين جدول رقم )كما 
( أسرة ومن ثم محافظة 1798( أسرة تمييا محافظة العاصمة )3690محافظة اربد النسبة األعمى من عدد المنتفعين )

 ( أسرة.1768الزرقاء )
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 (4جدول رقم )
 المالية المؤقتة حسب المحافظة المعونات

 ػذد األفشاد ػذد األسش انًحبفظخ

يجهغ انًؼَٕخ 

 انطٓش٘

 292761 18176 3690 اسثذ

 146853 7478 1798 انؼبصًخ

 127524 7964 1768 انضسلبء

 76261 5168 985 انكشن

 65649 3844 777 انًفشق

 74777 3810 719 يؼبٌ

 59408 3408 699 انجهمبء

 39862 2549 550 خشش

 31334 2011 442 يبدثب

 30655 2054 429 ػدهٌٕ

 28058 1924 364 انطفٛهّ

 17278 1006 211 انؼمجّ

 990420 59392 12432 ًدًٕعان

 
 توزيع المعونات المالية المؤقتة حسب المحافظة
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، حيث بمغ عدد تحسب المحافظا 2016( حاالت المعونات المالية المتكررة والمؤقتة لعام 5ويبين الجدول رقم )
الت عددا في محافظة ( دينارا، وكان أكثر الحا6999181( أسرة بمغت كمفتيا الشيرية )89651الحاالت المنتفعة )

 ( دينارا شيريا.95025( أسرة بكمفة مقدارىا )1390( أسرة، وأقميا محافظة الطفيمة بعدد )22417اربد وبمغت )
 

 (5جدول رقم )
 حسب المحافظاث 1026لعام  المتكزرة والمؤقتتالماليت  اثالمعون

 
 يجهغ انًؼَٕخ انطٓش٘ ػذد األفشاد ػذد األسش انًحبفظخ

 1750939 73518 22417 اسثذ

 1445281 55329 18325 انؼبصًخ

 1047610 42157 13419 انضسلبء

 693313 29041 8017 انًفشق

 532907 21713 7074 انجهمبء

 379959 17824 5246 انكشن

 255392 11196 3380 خشش

 266020 11175 3383 يبدثب

 227018 10317 2794 يؼبٌ

 170371 7874 2423 ػدهٌٕ

 135346 5920 1783 انؼمجّ

 95025 4653 1390 انطفٛهّ

 6999181 290717 89651 انًدًٕع 
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 حسب المحافظاث 1026لعام  المتكزرة والمؤقتتالماليت  اثالمعونتوسيع 

 
 
 
 

 :1026حاالت التخصيص الجديدة لعام 
( 765421كمفة مالية مقدارىا )( أسرة جديدة ب9405تخصيص معونات مالية )متكررة ومؤقتة(  ل ) 2016تم في عام 

األكثر تخصيصا  العاصمة( توزيع ىذه المعونات حسب المحافظات، وكانت محافظة 6دينارا شيريا، ويبين جدول رقم )
( 159143بكمفة ) ( أسرة1857بعدد ) إربديا محافظة ت، تم( دينارا شيريا204217بمغت كمفتيا ) أسرة( 2356بعدد )

( أسرة جديدة 148فظة الطفيمة األقل تخصيصا لمحاالت الجديدة حيث تم التخصيص ل )وتعتبر محا، دينارا شيريا
 .( دينارا شيريا10740بكمفة )
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 (6جذول رقم )

 المحافظاثحسب  1026حاالث التخصيص الجذيذة في عام 
 ػذد األسش انًحبفظخ

يجهغ انًؼَٕخ 

 انطٓش٘

 204217 2356 انؼبصًخ

 159143 1857 اسثذ

 123050 1567 ءانضسلب

 62339 808 انجهمبء

 69479 797 انًفشق

 36368 541 انكشن

 25179 352 خشش

 26204 326 يؼبٌ

 18686 243 يبدثب

 16443 207 انؼمجّ

 13573 203 ػدهٌٕ

 10740 148 انطفٛهّ

 765421 9405 انًدًٕع

 
 

 المحافظاثحسب  1026حاالث التخصيص الجذيذة في عام 
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 : وع المسح والمتابعةمشر إنجازات 

لقد درج الصندوق سنويًا عمى تنفيذ مشروع مسح ومتابعة الحاالت المنتفعة وذلك في سبيل متابعة االسر المستفيدة من 
المستجدات التي طرأت عمى أوضاع ىذه األسر في المجاالت االقتصادية عمى  المعونات المالية الشيرية والوقوف

دامة وتفعيل واالجتماعية،  اعدة البيانات في الصندوق من خالل تحديث ىذه البيانات وذلك في سبيل رفع مستوى قوا 
 الخدمات المقدمة وتوجيو ىذه المعونات لمستحقييا.

المعونات المالية المنتفعة من برامج حاالت ال كافةمتابعة ومسح  2016في عام خالل تنفيذ ىذا المشروع  تمحيث 
 ( أبرز نتائج ىذه المتابعة.7ويبين جدول رقم ))متكررة ومؤقتة( 

 
 (7جدول رقم)

 
 1026 اإلجراءات التي تمت في عام

 ػذد انحبالد إلخشاءإَع 

 74582 يزبثؼّ ٔيسح

 11621 ردذٚذ يؤلزّ

 9405 رخصٛص خذٚذ

 8027 ٔلف

 774 ػذو ردذٚذ

 385 صٚبدح يؼَٕخ

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


19 

   .JOWWW.NAF.GOV                                                                                                      6116صُذٔق انًؼَٕخ انٕطُٛخ _ انزمشٚش انسُٕ٘    

 

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


61 

   .JOWWW.NAF.GOV                                                                                                      6116صُذٔق انًؼَٕخ انٕطُٛخ _ انزمشٚش انسُٕ٘    

 

 
 المالية الطارئة: اتالمعونثالثُا : 
 ونات المالية الطارئة:أ: المع

تصرف المعونات المالية الطارئة لكسر المحتاجة التي تمر بظروف طارئة اسـتثنائية تتطمـب نوعـا مـن الحمايـة والرعايـة 
 العاجمة وتتمثل ىذه الحاالت في الظروف التالية: 

 .األسرة أفرادوفاة أحد  .1
 لتيجير القسري .انتقال األسرة من مكان إقامتيا الدائم إلى مكان آخر نتيجة ا .2
 تعرض منزل األسرة الذي تعيش فيو لمحريق . .3
 تعرض األسرة لمكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار األوبئة. .4
 .األسرةلمصدر دخميا الوحيد الذي تعتاش منو بسب مرض رب  األسرةفقدان  .5
 تعرض رب األسرة )المعيل الرئيس ليا( لالعتقال أو التوقيف .6

 % فأكثر في شيادة الدراسة الثانوية.90وق أبناء األسر المنتفعة وحصول أي منيم عمى معدل تف .7
 

م وبكمفة مالية  2016( حالة في عام 3721حيث  بمغ إجمالي عدد الحاالت )األسر( المنتفعة من ىذه المعونة )
 ( دينارا.805440مقدارىا )

ات حيث تشكل المعونات الطارئة في محافظة حسب المحافظ  ئةالطار ( توزيع المعونات المالية 8يبين جدول رقم )و 
( حالة، وأقل المحافظات عددا محافظة العقبة 826( حالة، تمييا محافظة الزرقاء )931العاصمة األكثر عددا وبمغت )

 ( حالة.39ب )
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 (8جدول رقم )
 المالية الطارئة حسب المحافظات المعونات

 يجهغ انًؼَٕخ ػذد األسش انًحبفظخ

 198020 931 انؼبصًخ

 181860 826 انضسلبء

 160060 742 اسثذ

 67350 316 انجهمبء

 48650 227 انًفشق

 34500 159 انكشن

 30350 138 خشش

 27200 121 يبدثب

 19300 89 ػدهٌٕ

 17150 77 يؼبٌ

 12100 56 انطفٛهّ

 8900 39 انؼمجّ

 805440 3721 انًدًٕع

 
 

 الطارئة حسب المحافظاتالمالية  توزيع المعونات
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 المعونة النقدية الفورية في فروع الصندوق: ب
 

ويستفيد من ىذه الخدمة األفراد أو األسر الفقيرة المحتاجة من الحاالت المنتفعة من الصندوق أو طالبة االنتفاع نتيجة 
بيا وليست ليذه المبالغ صفة لمرورىا بظروف غير اعتيادية أو لتمبية احتياجات عاجمة ليم تتطمب إنفاق مالي خاص 

( 116106( حالة، بكمفة مقدارىا )0606الدوام أو االستمرارية، حيث بمغ عدد الحاالت المنتفعة من ىذه المعونة )
 دينارا.

( توزيع المعونة المالية الفورية حسب المحافظات، حيث شكمت محافظة إربد العدد األكبر من 9ويبين جدول رقم )
 حالة.( 1030المنتفعين )

 
 (9جدول رقم )

 المعونة الفورية حسب المحافظاتتوزيع 
 يجهغ انًؼَٕخ ػذد األسش انًحبفظخ

 25745 1519 اسثذ

 39505 1441 انؼبصًخ

 10075 766 انضسلبء

 7035 476 انكشن

 5680 445 انجهمبء

 5130 344 يبدثب

 3215 259 ػدهٌٕ

 3195 235 انطفٛهّ

 4020 180 انًفشق

 2410 159 خشش

 2155 129 يؼبٌ

 1965 127 انؼمجّ

 110130 6080 انًدًٕع
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 المعونة الفورية حسب المحافظاتتوزيع 

 
 

 
 :المعونة المالية العاجمة إلغاثة ومساعدة األسر المحتاجة التي تتعرض لمكوارث الطبيعية:  جـ

منتفعة من الصندوق وغيرىا من األسر ويستفيد من ىذه الخدمة األفراد أو األسر الفقيرة المحتاجة من الحاالت ال
المحتاجة، والتي يثبت حاجتيا لمعون والمساعدة نتيجة مرورىا بظروف طارئة ناتجة عن حاالت الكوارث الطبيعية*، 

 وليست ليا صفة الدوام واالستمرارية.  
 ا.( دينار 00666( أسرة وبكمفة مالية مقدارىا )106وقد بمغت األسر المنتفعة بيذه المعونة )
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 : التأىيل الجسمانيمعونة  : رابعا
ال يتجــاوز مقــدارىا بمعــدات طبيــة مســاندة يحتاجيــا طالــب االنتفــاع  (جســمانياً )تصــرف معونــة ماليــة لتأىيــل األفــراد      

 .عمى تقرير طبي من المرجع المختص المعتمدبناء  (  دينار600اإلجمالي في العام الواحد عن )
بتكمفــة إجماليــة مقــدارىا ( حالــة 571) 2016خــالل عــام تفعــة مــن معونــة التأىيــل الجســماني بمــغ عــدد الحــاالت المنقــد و 
 .( دينارا175658)
 
ات حيث تشكل معونة التأىيل الجسماني في المحافظ معونة التأىيل الجسماني حسب( توزيع 10يبين جدول رقم )و 

 ( حاالت.6( حالة، وأقميا محافظة معان )66)( حالة، تمييا محافظة المفرق بعدد 230محافظة اربد األكثر عددا )
 
 

 (10جدول رقم )
 معونة التأىيل الجسماني حسب المحافظة

 يجهغ انًؼَٕخ ػذد األسش انًحبفظخ

 67415 230 اسثذ

 24126 66 انًفشق

 17630 64 انضسلبء

 22786 56 انجهمبء

 15033 47 انؼبصًخ

 6158 26 يبدثب

 5054 22 انكشن

 4902 22 ػدهٌٕ

 7433 21 خشش

 2401 11 انطفٛهّ

 2720 6 يؼبٌ

 175658 571 انًدًٕع
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 توزيع معونة التأىيل الجسماني حسب المحافظة

 
 

 :السنوات الثالث األخيرهالمعونات المالية خالل 
(، ويالحظ وجود 2016، 2015، 2014( المعونات المالية المصروفة آلخر ثالث سنوات )11يبين جدول رقم )

 فاوت فيما بين ىذه السنوات عمى النحو التالي:ت
وقل عدد  2016و  2015لعامي   المعونات المتكررة حاالت زاد عدد عونات المالية المتكررة والمؤقتة:الم -

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

، 2015عن عدد حاالت عامي  2016لمالية الطارئة: زاد عدد حاالت المعونات الطارئة لعام المعونات ا -
، وقد يعود ذلك إلى تعديل تعميمات المعونات الطارئة التي تم خالليا استحداث فئات جديدة بنسبة كبيرة 2014

 لالنتفاع.
بنسبة بسيطة  2015 الحاالت في عامعن عدد  2016عدد حاالت المعونات الفورية لعام  زادالمعونة الفورية:  -

 جدا.
 بنسبة كبيرة 2014و  2015عامي  عن 2016لعام عدد حاالت التأىيل الجسماني  زادالتأىيل الجسماني:  -
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 (11جدول رقم )
 المعونات المالية آلخر ثالث سنوات

عدد الحاالت

مبلغ المعونة 

عدد الحاالتالسنوي

مبلغ المعونة 

عدد الحاالتالسنوي

مبلغ المعونة 

عدد الحاالتالسنوي

مبلغ المعونة 

عدد الحاالتالسنوي

مبلغ المعونة 

السنوي

20147492969704137144981492999052816608128875790907929202795

20157455571020761143241356753149715227039397884806027109690

20167721971570538124331227856157117565837218054406080110046

المعونة المالية الفوريةالمعونات الطارئومعونة التأىيل الجسماني

العام

المعونات المالية المؤقتوالمعونات المالية المتكرره

 
 
 

 المعونات المالية آلخر ثالث سنواتتوزيع 
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 : التدريب والتشغيل ساخام 
 

 التدريبأ: 
تيدف ىذه الخدمة إلى تنمية ميارات وقدرات أبناء األسر المحتاجة المنتفعـة مـن الصـندوق عـن طريـق تـدريبيم وتـأىيميم 
لزيـادة فــرص تشـغيميم حيــث يــتم تغطيـة تكــاليف رســوم التـدريب لمجيــات والمؤسسـات المختصــة لقــاء قياميـا بتــدريب أبنــاء 

( دينار شيريًا ولمدة سـتة أشـير لمممتحقـين فـي 40ة، ومنح مبمغ شيري لممتدرب أثناء فترة التدريب مقداره )األسر المنتفع
مراكز ومؤسسات التدريب المتخصصة، ولكامل مدة التدريب لمممتحقين بمؤسسة التدريب الميني وذلك لتغطية مصاريف 

 المواصالت.
 

 ( دينارا.17983من أبناء المنتفعين بتكمفة مقدارىا ) ( شابا وفتاة1219تدريب ) 2016وقد تم خالل عام 
( توزيع أعداد المتدربين من أبناء األسر المنتفعة الممتحقين في المراكز التدريبية المينية المختمفة 12ويبين الجدول رقم )

ىــي مراكــز  صــندوق المعونــة الوطنيــة حيــث يتضــح أن أكثــر جيــة تدريبيــة التحــق بيــا أبنــاء المنتفعــينفــروع مــن خــالل 
( 9900) 2016( متدربة ومتدربا، بمغت كمفة تدريبيم لعام 355مؤسسة التدريب الميني في مختمف المناطق وعددىم )

 دينارا.
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 (21جدول رقم )
 

1026انجاساث التذريب   

 
 انفشع خٓخ انزذسٚت

ػذد 

 انًزذسثٍٛ
 كهفخ انزذسٚت

 9900 355 خًٛغ انًكبرت يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

انًشكض انٕطُٙ نزًُٛخ انًٕاسد انجطشٚخ/ دثهٕو 

 كهٛبد يدزًغ
 يدبَب 128 خًٛغ انًكبرت

 880 11 ثُٙ كُبَخ خًؼٛخ انؼٌٕ نشػبٚخ االسايم ٔاالٚزبو

 يدبَب 4 اسثذ ICDLخًؼٛخ انضكبِ االيشٚكٛخ/ 

 يدبَب 18 انضسلبء يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 يدبَب 52 انشصٛفخ ؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙيُظًخ كٛش ثبنز

 يدبَب 100 انًفشق يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 يدبَب 20 ػٍٛ انجبضب يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 يدبَب 20 ضشق ػًبٌ يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 يدبَب 20 سحبة يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙيُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ 

 يدبَب 20 يبسكب يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 يدبَب 37 انٓبضًٛخ يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ

 330 11 انكشن خًؼٛخ لشٚفال / رذٔٚش يالثس

 300 10 انكشن خًؼّٛ سكب /انشسى ػهٗ انضخبج

 360 12 انًضاس اندُٕثٙ / رصُٛغ غزائٙخًؼٛخ لشٖ انخشضّ

 400 10 انًضاس اندُٕثٙ خًؼٛخ انطٛجخ/ خٛبطخ

 يُظًخ كٛش ثبنزؼبٌٔ يغ ضشكخ االصبنخ 
انؼبصًخ ٔػٍٛ 

 انجبضب
 يدبَب 35

 120 3 غشة ػًبٌ كهّٛ ػًٌٕ نهفُذلخ

 810 13 انكٕسح خًؼٛخ رًُٛخ يدزًغ يحهٙ /خٛبطخ حمبئت يذسسٛخ

 يدبَب 15 انطَٕخ اندُٕثٛخ ٚخخًؼٛخ االسش انزًُٕ

 صُذٔق حٛبح نهزؼهٛى

ٔاد٘ 

انسٛش+غشة 

 ػًبٌ

3 66 

 يدبَب 11 انًضاس انطًبنٙ / دٔسح خٛبطخSave the childrenيُظًخ 

دٔسح رصُٛغ غزائٙ /خًؼٛخ ثٛزُب ثبنزؼبٌٔ يغ 

 انزذسٚت انًُٓٙ
 يدبَب 8 انشصٛفخ
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 يدبَب 9 انشيثب دٔسح رُسٛك صْٕس فٙ خًؼٛخ انجٕٚضخ ٔاسادح

 650 13 االغٕاس انطًبنٛخ دٔسح خضف يغ خًؼٛخ 

دٔسح اَزبج غزائٙ فٙ خًؼٛخ ثٛزُب/ انزذسٚت 

 انًُٓٙ
 280 7 انشصٛفخ

 684 15 رٚجبٌ دٔسح يكبسو ٔخشص/ خًؼٛخ خجم ثُٙ حًٛذح

 600 12 ثُٙ كُبَخ دٔسح خٛبطخ ربسٛسٛخ

 330 11 انشيثب دٔسح ردًٛم نهسٛذاد/ خًؼٛخ سٛذاد انطدشح

 400 10 انًضاس اندُٕثٙ دٔسح اػبدح رذٔٚش /خًؼٛخ ايٓبد الرُسٗ

 50 20 االغٕاس انطًبنٛخ صُبػخ انًُظفبد / ٕٚيٍٛ يذح انذٔسح

 يدبَب 15 االغٕاس انطًبنٛخ يؤسسخ اَمبر انطفم

 يدبَب 16 االغٕاس انطًبنٛخ دٔسح رثمٛفٛخ يغ يؤسسخ َٓش االسدٌ ٔانَٕٛٛسٛف

شلٛخ/خًؼٛخ انٛزٛى انًجذع دٔسح يؼدُبد ٔاكالد ض

 انخٛشٚخ
 98 3 يبسكب

 يدبَب 7 ثُٙ ػجٛذ دٔسح صُبػخ لص / خًؼٛخ انسُبثم انخٛشٚخ

 يدبَب 30 انضسلبء دٔسح صساػخ فطش انًحبس/ اسادح

 يدبَب 20 انضسلبء دٔسح رذٔٚش يالثس ٔااللًطخ/اسادح

دٔسح ردًٛم نهسٛذاد/ االرحبد انُسبئٙ نهسالو 

 انؼبنًٙ
 675 15 انشصٛفخ

يشكض خذيخ يدزًغ يحهٙ/دٔسح اسبسٛبد فٍ 

 انطٓٙ
 450 15 َبػٕس

 600 15 ضشق ػًبٌ خًؼٛخ / اسبسٛبد فٍ انطٓٙ

يؤسسخ انزذسٚت انًُٓٙ / يكبرت انطًبل)رًُٛخ 

  يٓبساد حٛبرٛخ( 
 يدبَب 70

 17983 1219 انًدًٕع
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 التشغيل:ب: 

األســر المنتفعــة بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة الجيــات المعنيــة البحــث عــن فــرص عمــل ألبنــاء وتتمثــل ىــذه الخدمــة فــي 
تكاليف اشتراك أبناء األسر المنتفعة الممتحقين بالعمل في منشآت المساىمة بدفع الرسمية واألىمية حيث يقوم الصندوق ب

نـامج حيـث ( إنجـازات ىـذا البر 13ويبـين جـدول رقـم ) ومؤسسات القطاع الخاص في الضـمان االجتمـاعي ولمـدة عـامين.
(، عمـــل مـــنيم فعميـــا 117لفـــرص العمـــل المتاحـــة مـــن مختمـــف الجيـــات  )  -مـــن أبنـــاء المنتفعـــين –بمـــغ عـــدد المحـــولين 

(86.) 
 

 (23جدول رقم )
1026انجازات التشغيل في عام   

 

 انفشع خٓخ انزطغٛم
انًحٕنٍٛ 

 نهزطغٛم

انًطزغهٍٛ 

 فؼهٛب  

 UN Womenثشَبيح 
 انطًبنٛخ انجبدٚخ

 لٛخانطشٔانغشثٛخ 
50 50 

 6 6 انشصٛفخ نإلػبضخضشكخ انٕالء 

 4 4 اسثذ نإلػبضخضشكخ انٕالء 

 8 8 اسثذ صيضو ٔأسٕاقثسًخ  األيٛشحيسزطفٗ 

 1 1 ثُٙ ػجٛذ نإلػبضخضشكخ انٕالء 

 4 4 اسثذ SOS ثسًخ/ خشٚدبد  األيٛشحيٕل/يسزطفٗ 

 3 3 انمصش يصُغ فمٕع

 21 غشة ػًبٌ ٚس كشٚىضشكخ يٕطب نصُبػخ اٜ
 

 1 انشصٛفخ خًؼٛخ يسزثًش٘ ضشق ػًبٌ
 

 1 1 انشصٛفخ نإلػبضخضشكخ انٕالء 

 1 انشصٛفخ يذٚشٚخ انؼًم
 

 1 6 َبػٕس ٔصاسح انؼًم

 6 6 يبسكب ٔ ضشق ػًبٌ يصبَغ يخزهفخ

 2 5 انؼمجخ يذٚشٚخ انؼًم

 86 117 انًدًٕع
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  الصنذوق في مجال اإلدارة والتطويز المؤسسينجاساث أهم ا

 
 

 وارد البشريةالم -
مراجعة وتطوير دليل الميام وبطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الصندوق وبما  2016تم خالل عام 

، وتم ( والييكل التنظيمي لمصندوق2016سنة صندوق المعونة الوطنية لالتنظيم اإلداري ل )تعميماتيتوائم مع 
( 14وموظفا، حيث يوضح الجدول رقم ) ( موظفة355البالغ عددىم ) تعميمو عمى كافة موظفي الصندوق

% من موظفي الصندوق إناث، 54توزيع موظفي الصندوق حسب الفئة والمؤىل والجنس، ويبين أن ما نسبتو 
( موظفة وموظفا حاصمين عمى درجة 131%، وأن )39وأكثر فئة موظفين ىي الفئة األولى بنسبة 

 البكالوريوس.
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 صندوق المعونة الوطنية موظفو

(24جدول رقم )  

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

1011العميا

67630171117566141االولى
81525723387120الثانية
4727810553792الثالثة

00000عقد بدل مجاز
10011عقد شامل

4727162525726764017211163192355

التوزيع الفعمي  لموظفي صندوق المعونة الوطنية  عمى رأس عممهم  في نهاية عام 2016

المؤهل العممي 
والجنس والفئة

المجموع المجموع لكال الجنسيندكتوراهماجستيردبموم عاليبكالوريوسدبمومثانوية عامةدون الثانوية
الكمي لمفئة

744197131355
المجموع

192 
 
 

%54%                 نسبة االناث 46نسبة الذكور 
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 اعداد الموظفين حسب المؤىل العممي والجنس
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 التدريب والتأىيل: -
 1026منفذه في عام امج التذريبيت الالبز

 (25جدول رقم )

 

عدد 
 الموظفين
 المشاركين

 الرقم اسم البرنامج

شرح تعميمـــات المعونات المالية لحماية ورعاية األسر المحتاجـــة  19
 (ايـــيقاتوتطب 2016لعام 

1- 

التطبيقات اإللكترونية والعممية لتعميمات المعونات المالية لحماية  180
 2016ورعاية األسر المحتاجة في عام 

2- 

 -3 الية االحتساب 200
 -4 مراجعة عامة ألسس منح المعونات األساسية واإلضافية 31
 -5 مراجعة نتائج الجائزة 50
 -6 نات األساسية واإلضافيةمراجعة عامة ألسس منح المعو  15
 -7 تعميمات المعونات المالية وتطبيقاتيـــا لمموظفين الجدد 20

223 
شرح تعميمات منح المعونات المالية اإلضافية لسنة 

 -8 /تطبيقات عممية وحاسوبية2016

 -9 التعريف بمفاىيم المعرفة 30
 -10 دورات خارجية 6
 -11 المحاسبة المالية 2
دارة المخزون وتنظيم المستودعاتأنظمة ال 1  -12 موازم وا 
1 Windows+excel 13- 
 -14 حاسوب شامل 1
 -15 إكسل متقدم 1
 -16 إدارة الوقت وضغوط العمل 1
 -17 تحميل المشكالت واتخاذ القرارات 1
 -18 توجيو الموظف الجديد 1
  -19 دورات خارجية  5

 -20 المجموع 788
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 الصندوق يفوز بختم التميز في جائزة الممك عبداهلل الثاني 

 

 يوم عمل تطوعي في تكية ام عمي

 

 توعية عن سرطان الثدي لممنتفعاتورشة 

 

 طبي مجاني في مادبا بالتنسيق مع الخدمات الطبيةيوم 

 

 ورشة توعوية عن الصرف الصحي 

 

 ة ألبناء المنتفعين عن أسس العملورشة تدريبي
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 مركز االستجابو السريعة ينطمق الى مناطق الجفر والمدوره ..

 

 تخريج دوره  لصناعة الحقائب في لواء الكوره

 

 عطوفة المدير العام تكرم األميات في عيد األم

 

 يوم وظيفي لتشغيل ابناء المنتفعين في محافظة الزرقاء

 

 تنظيف احراش جرشبيئي ل يوم عمل تطوعي

 

 ورشة تدريبية عن ىندسة العمميات لموظفي االداره العامو
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 (16جدول رقم )

 صندوق المعونة الوطنية فروع
 رقم الياتف عنوان الفرع الفرع الرقم
 27242658 خمف نادي المعممين / بجانب الماكدونالز اربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .1
 26282373 مثمث صبحا / الصالحية بجانب مول جوىرة البادية   الية الشرقيـــــــةالشم البادية  .2
 26233114 النعيمي /مقابل مركز الصحي المفرق الشامل المفرق/دوار الشمالية الغربيـــــــــة البادية  .3
 27330961 الشارع الرئيسي /بناية البريد الطيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .4
 26520120 سعيد /أول البمد /مثمث مستشفى األميرة راية أبيدير  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  .5
الحصن /الحي الشرقي/قرب جامعة البمقاء التطبيقية/شارع  بني عبيــــــــــــــــــــــــــــــــد  .6

 الكمية 
27012612 

 27585297 مثمث سما السرحان مباشرة/مقابل المحكمة الشرعية  بني كنانـــــــــــــــــــــــــــــة   .7
8.  

 عجمــــــــــــــــــــــــــــــــــون
طمعة عين جنا /قرب مديرية عمل عجمون/مقابل صندوق 

 26422473 التنمية والتشغيل 

 27305047 حوفا/بجانب معصرة حوفا/عمى الشمال  الوسطيـــــــــــــــــــــــــــــــة  .9
10.  

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش
مقابل مؤسسة ضراغمة/عمارة األوقاف /تحت الضمان 

 26341476 االجتماعي

11.  
 الشماليــــــــــــــــــة األغوار 

الشمالية مقابل  األغوارمنطقة الرصانة/بجانب متصرفية لواء 
 صالة النور

26587258 

 27384568 شرق شارع ابنوك/عمارة البشابشة ـــــــــاالرمثــــــــــــــــــــــــــــ  .12
 27031153 مقابل محطة المحروقات المزار الشمالي المزار الشمالـــــــــــــــــــــي  .13
 26233417 المفرق /دوار النعيمي /مقابل مركز صحي المفرق الشامل المفــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  .14
 5725926 مباشرة ناعور أول ـــــــــــــــــــــورناعـــــــــــــــ  .15
16.  

 وادي السيـــــــــــــــــــــــــــر 
عمى الشمال مباشرة /مخابز  اإلشارةعمي / إشارة عطا

 قبالن/محالت الحموي 
5826598 

 32240426 بجانب غرفة الصناعة والتجارة /الشارع الرئيسي الطفيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .17
 53571755 معدي /مجمع الدائر الشارع الرئيسي دير عــــــــــــــــــــــــــــــــــال   .18
19.  

 السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
الضوئية لممستشفى الحسين  اإلشارةشارع المعارض /بجانب 

 /السمط
53551271 

 32136756 ع المعمم مجمع الدوائرشار  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  .20
 53937969 مجمع الدوائر الحكومي القديم الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   .21
 53812021/مبنى األردني اإلسالميالشارع الرئيسي/طمعة البنك  الياشميـــــــــــــــــــــــــــــــة  .22
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 المتصرفية القديم
 32031164 خمف المحكمة مباشرة/بجانب مدرسة كنيسة البطريرك ـــــــــــــــــةالعقبــــــــــــــــــــ  .23
24.  

 عين الباشــــــــــــــــــــــــــــا
الشارع الرئيسي/قرب جسر عين الباشا/مبنى الجاىوب/مقبل 

 محطة محروقات عين الباشا
4725241 

25.  
 غرب عمـــــــــــــــــــــــــــان 

/مقابل بوابة المدينة الرياضية رقم قرب وزارة الداخمية
 (الطابق االول28(عمارة رقم )6)

5678906 

 32300482 غور الصافي/قرب مجمع الباصات /قرب مكتب الكيرباء الجنوبيــــــــــــــــــة األغوار  .26
الكريم الحديد/مقابل محكمة جنوب عمان/القويسمة  شارع عبد شرق عمــــــــــــــــــــــــــان  .27

 /ام الحيران
4738405 

28.  
 مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

إشارة المحافظة/عمى اليمين/مبنى المؤسسة االستيالكية 
 53240788 المدنية الطابق الثاني

29.  
 ماركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ماركا الشمالية/التطوير الحضري/قرب مسجد اليمالن/قرب 
 المركز الصحي

4883621 

 4023726 الضوئية شارع ستين بجانب مدارس السمطات اإلشارةقرب  سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  .30
 53207448 شارع الكرك باتجاهبعد مجمع ذيبان بخمسين متر / ذيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   .31
 32267527 عمارة المتصرفية/مقبل مدرسة بصيرا الثانوية لمبنات بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  .32
33.  

 الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
دوار الصقر/مجمع الدوائر /التربية /المحكمة الشرعية/بعد 

 4051935 خمسين متر/دوار المتصرفية 

 32340523 األولكومية/المرج/الطابق نفس مجمع الدوائر الح الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك  .34
 32315381  األراضي/قرب مديرية  األمنشارع مركز  القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  .35
الضوئية عمى الشمال مباشرة  اإلشارةالشارع الرئيسي /بعد  الشونة الجنوبيـــــــــــــــــــة  .36

 متر قبل المتصرفية  200الجنوب/ باتجاه
53581165 

37.  
 الشوبــــــــــــــــــــــــــــــــــك

نجل/الشارع الرئيسي بجانب محطة المحروقات/مبنى مجمع 
 الدوائر الحكومية

32165494 

 53754130 الجبل الشمالي /خمف حمويات النجمة الرصيفــــــــــــــــــــــــــــــــة  .38
 4460116 /مجمع حسين الردودياإلسكانبنك  بالرئيسي بجانارع الش الجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  .39
 32154285 وسط البمد/مقابل ديوان الطويفي البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  .40
لواء المزار الجنوبي/الشارع الرئيسي/مقابل المؤسسة  المزار الجنوبـــــــــــــــــــــي  .41

 االستيالكية المدنية
32370346 
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