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"من وأنا بنت صغرية كنت أقعد مع ماما وتيتا وتعلمت منهم اخلياطة
والقطب .تعرفت على زوجي بصربيا وإجيت على األردن وجبنا  5أوالد .بعد
فرتة توفى زوجي وصرت بدي أخيط مشان أصرف على أوالدي .جارتي
جابتلي ماكينة خياطة وصرت أشتغل عليها.
حبيت إ ّنه أزيد من إنتاجي وأجيب ماكينة حياكة ،فدلوين على شركة
صندوق املرأة حلتى آخذ متويل وأشرتي املاكينة.
ّ
بشغل
من مشروعي قدرت أصرف على أوالدي وعلى حايل ،غري إ ّني
جاراتي معي”.
دراجانا بركتش
الهاشمي الشمايل
كروشيه
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غياث سختيان
رئيس جملس اإلدارة

كلمة رئيس جملس اإلدارة
بدايــة ،أود أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إىل أعضــاء جملــس اإلدارة وكافــة العاملــن يف الشــركة علــى
عــال مــن
جهودهــم املبذولــة يف تقــدمي الدعــم الــازم للمســتفيدات واملســتفيدين وحتقيــق مســتوى
ٍ
حفزنــا وسـ ّ
الرضــى واالســتقرار لديهــم ،وهــو األمــر الــذي لطاملــا ّ
ـيحفزنا علــى االســتمرار يف تقــدمي املزيــد يف
ســبيل دعــم ومتكــن املــرأة علــى األرض األردنيــة.
ال يخفــى علــى أحــد أن ســنة  2020كانــت اســتثنائية علــى العــامل أجمــع ،ولــن نســتثني األردن نظــرًا ملــا
خ ّلفتــه اجلائحــة مــن صعوبــات وآثــار ســلبية طالــت أفــراد اجملتمــع األردين بأســره ،لكننــا رغــم ذلــك مــا زلنــا يف
صنــدوق املــرأة ومنــذ  25عامــً مســتمرين يف الوقــوف إىل جانــب ســيداتنا ،انطالقــً مــن تفهمنــا ألوضاعهــن
واحتياجاتهــن وباألخــص خــال اجلائحــة ومــا نتــج عنهــا مــن إغالقــات مســتمرة وخســائر كبــرة أثــرت بشــكل
كبــر علــى مشــاريعهن ودخولهــن ،حيــث ضاعفنــا جهودنــا لتقــدمي حلــول ســاهمت يف تخفيــف األعبــاء املالية
عليهــن وحتســن املســتوى املعيشــي لهــن وألســرهن.
كمــا واصلنــا يف شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر خــال عــام  2020تطورنــا ومنونــا علــى مســتوى
اململكــة مــن خــال اســتمرارنا يف الرتكيــز علــى عملياتنــا وتقــدمي خدمــات ماليــة وغــر ماليــة مســتدامة
لصاحبــات املشــاريع الصغــرة مــن ذوات الدخــل احملــدود لتحســن املســتوى املعيشــي لهــن وألســرهن،
وقــد ســاهمنا يف متكــن املزيــد مــن النســاء اقتصاديــً واجتماعيــً مــع مشــاريع ذات أثــر إيجابــي وحقيقــي
علــى حيــاة املســتفيدات وعائالتهــن.
وهنــا ،فإنــه ال بــد مــن التنويــه إىل أن شــركتنا ّ
متكنــت مــن حتقيــق هــذا التطــور ،بفضــل االســراتيجيات الكفــؤة
واملرنــة التــي صيغــت الســتيعاب املتغــرات الكبــرة ومواكبــة املســتجدات يف جمــال عملنــا ومنهــا التحــول
الرقمــي الــذي تبنينــاه قبــل غرينــا ،ســواء فيمــا يتعلــق بعملياتنــا التشــغيلية أو بتعامالتنــا مــع املســتفيدات
واملســتفيدين ،وذلــك عــر أمتتــة عمليــة التمويــل ،باإلضافــة إىل إطــاق نظــام خاص ألمتتــة العمليــات الداخلية،
ممــا أدى إىل حتســن األداء وســهولة مراقبــة كافــة أعمــال ونشــاطات الشــركة بشــكل مؤسســي ،ســمح لنــا
بتحقيــق نتائــج وخمرجــات أفضــل.
نثمــن دور املــرأة يف جمتمعنــا كجوهــر لــكل مــا نقــوم بــه ،وحيــث أننــا نؤمــن بــأن إجنازاتنــا يجــب أال تقتصــر
وإذ ّ
فقــط علــى أثــر خدماتنــا األساســية ،بــل أن نالمــس حــدودًا أوســع مــع خدمــات جمتمعيــة تصــب يف تعزيــز
التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع احمللــي ،فقــد ســاهمنا يف شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر ،عــر
جمموعــة مــن الربامــج واملبــادرات االجتماعيــة ،يف دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف خمتلــف
أنحــاء اململكــة وعلــى مــدار العــام.
لقــد كان عامــً حافــ ًا بقصــص النجــاح التــي تنوعــت مــا بــن جناحنــا املؤسســي وجنــاح املســتفيدات
واملســتفيدين مــن خــال خدماتنــا ،والتــي تشــكل املقيــاس احلقيقــي إلجنازاتنــا وتأثرينــا يف اجملتمعــات التــي
تعــاين مــن صعوبــات ماليــة.
وإذ أننــا نعتــر كل جنــاح يتحقــق ،مبثابــة نقطــة انطــاق جديــدة لنجــاح آخــر جديــد ،فإننــا ســنواصل العمــل
علــى نفــس النهــج اجلــاد الــذي ســيمكننا مــن إحــداث املزيــد مــن الفــوارق احلقيقيــة واإليجابيــة التــي تنهــض
بواقــع املــرأة ،وتعــزز انخراطهــا يف ســوق العمــل واإلنتــاج مــع مشــاريع جديــدة ،مهمــا كانــت صغــرة ،وذلــك
ألهميتهــا باعتبارهــا اليــوم تشــكل قــوة دافعــة القتصــادات العــامل.
ورغــم كل التحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا األردن والعــامل أجمــع ،مــا زلنــا مؤمنــن برؤيتنــا يف الوصــول إىل
جمتمــع أكــر عــد ًال ومســاواة تتمكــن فيــه النســاء مــن كســر دائــرة الفقــر وحتقيــق االزدهــار والرفــاه حليــاة متكاملة.
ويف اخلتام أمتنى بأن يحمل العام القادم يف طياته املزيد من التعايف من أثر اجلائحة واالزدهار للجميع.
غياث منري سختيان
رئيس جملس اإلدارة
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منى سختيان
نائب رئيس جملس اإلدارة /املدير العام

كلمة نائب رئيس جملس اإلدارة
يســرين أن أطــل عليكــم يف هــذا اإلصــدار اجلديــد مــن تقريرنــا الســنوي يف شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل
األصغــر لعــام  ،2020الــذي جنســد عــره سياســة الشــفافية التــي ننتهجهــا ،ونســلط الضــوء عــر صفحاتــه
علــى أهــم وأبــرز مســتجداتنا وإجنازاتنــا وتأثــرات أعمالنــا اإليجابيــة التــي اســتطعنا حتقيقهــا عــر خدماتنــا
املاليــة وغــر املاليــة ذات األبعــاد التنمويــة.
ويف ســياق متصــل ،ومبــا ينــدرج ضمــن نهجنــا التطويــري املســتمر الهــادف للعمــل وفقــً ألحــدث وأفضــل
املمارســات علــى الصعيديــن الداخلــي واخلارجــي ،ومبــا يتماشــى مــع متطلبــات البنــك املركــزي ،فقــد
انضممنــا ملنظومــة االســتعالم االئتمــاين مــن خــال التعــاون مــع شــركة املعلومــات االئتمانيــة (كريــف األردن)،
ـاء علــى املعلومــات
األمــر الــذي ينطــوي علــى أهميــة كبــرة فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات االئتمانيــة الســليمة بنـ ً
التــي يتــم توفريهــا عــر هــذه اخلدمــة حــول املســتفيدين احملتملــن كوضعهــم االئتمــاين وقدرتهــم علــى
الســداد وغريهــا.
وعلــى صعيــد آخــر ،وإذ أننــا هدفنــا منــذ انطالقــة أعمالنــا إىل تعزيــز االشــتمال املــايل مــن خــال دعــم النســاء
ذوات الدخــل احملــدود ماليــً ،ومتكينهــن مــن اخلــروج مــن دائــرة الفقــر لعيــش حيــاة متكاملــة ،إمــا بتحفيزهــن
علــى تنفيــذ مشــاريعهن الصغــرة وتنميتهــا ضمانــً الســتدامتها التــي تنعكــس باإليجــاب علــى حتســن
نوعيــة وجــودة حياتهــن وحيــاة أســرهن ،أو عــر مســاندتهن بتغطيــة نفقاتهــن الرئيســية ،فقــد حرصنــا علــى
إثــراء اخلدمــات واملنتجــات التــي نقدمهــا ملســتفيداتنا ،مشــتملة علــى متويــل (طاقتــي) املوجــه لشــراء
وتركيــب أنظمــة الطاقــة املتجــددة ،وخدمــة "أمــاين" ،باإلضافــة إىل االســتمرار يف تقــدمي املزيــد مــن اخلدمــات
املوجهــة خلدمــة الالجئــات الســوريات ،والتــي متثلــت بـــ "التأمــن امليكــروي" ،و"أمــاين".
وانطالقــً مــن تفهمنــا ألوضــاع املســتفيدات وخاصــة خــال اجلائحــة التــي ألقــت بظاللهــا الثقيلــة علــى
جمتمعنــا واقتصــاده ،ابتكرنــا حلــو ًال ماليــة داعمــة كتمويــل )موســمي طــوارئ( وتأجيل األقســاط وإعــادة جدولة
التمويــات ،وكل ذلــك كان لــه دور كبــر يف التخفيــف مــن األعبــاء املاليــة واألضــرار التــي حلقــت مبســتفيداتنا
خــال وبعــد اجلائحــة ،ومــا زلنــا مســتمرين بتقــدمي الدعــم الــازم عنــد احلاجــة وحســب كل حالــة.
هــذا وقــد عززنــا دعمنــا املقــدم للمســتفيدات مــن خدماتنــا مــن أجــل النهــوض مبشــاريعهن الصغــرة
واملتوســطة يف شــتى اجملــاالت ،مبــا ال يقتصــر علــى تقــدمي التمويــات الالزمــة لهــن ،وإتاحــة خدماتنــا
ومنتجاتنــا أمامهــن ،بــل مبــا يشــمل أيضــً إطــاق التدريبــات اإللكرتونيــة التــي انعكســت نتائجهــا علــى
املســتفيدات واملســتفيدين حيــث ّ
مكنتهــم مــن إدارة مشــاريعهم وتطويرهــا .وكمحصلــة حتميــة لكافــة
جهودنــا التــي بذلناهــا ،اســتطعنا الوصــول ملزيــد مــن املســتفيدات حتــى بتنــا نخــدم مــع نهايــة عــام 2020
أكــر مــن (مليــون) مســتفيدة ومســتفيد ،مــن خــال فروعنــا التــي زادت حتــى أصبــح عددهــا ( )62فرعــً
موزعــة يف أنحــاء اململكــة ،وذلــك بتمويــات بلغــت قيمتهــا ( )1,262,296دينــار ،وتشــر هــذه األرقــام إىل مكانــة
الشــركة باعتبارهــا الشــركة األوىل يف جمــال التمويــل األصغــر.
ويف اخلتــام ،فإننــي أود أن أتقــدم بالشــكر واالمتنــان جمللــس إدارتنــا املوقــر بكافــة أعضائــه علــى جهودهــم
احلثيثــة ،كمــا وأثمــن جهــود ودعــم كافــة اجلهــات واألطــراف اخلارجيــة التــي ســاندتنا ،ولــن أغفــل عــن شــكر
أفــراد فريــق عملنــا علــى تفانيهــم والتزامهــم وجهودهــم الدؤوبــة ،متطلعــن لعــام آخــر نحقــق فيــه املزيــد
مــن التغيــرات اإليجابيــة واإلجنــازات ملســتقبل أفضــل ملســتفيداتنا.
منى سختيان
نائب رئيس جملس اإلدارة
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جملس اإلدارة

االسم

املسمى الوظيفي

السيد غياث منري سختيان

رئيس جملس اإلدارة

السيدة منى غياث سختيان

املدير العام  -نائب رئيس جملس اإلدارة

السيدة لبنى كمال طوقان

عضو جملس اإلدارة

السيد "حممد علي" خلدون احلصري

عضو جملس اإلدارة

السيدة رمي ممدوح أبو حسان

عضو جملس اإلدارة

السيدة اثيار فاكويرو لوبيز

عضو جملس اإلدارة

السيدة جنمة أندرو كوفال

عضو جملس اإلدارة

السيدة فدى معني الطاهر

عضو جملس اإلدارة
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عن الشركة
شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر هــي شــركة مســاهمة خاصــة غــر هادفــة للربــح ،ال تــوزع
أرباحــً علــى اإلطــاق ،مســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة األردنيــة وتعمــل حتــت إشــراف ورقابــة
البنــك املركــزي األردين وهــي جــزء مــن تنميــة ،شــبكة مؤسســات التمويــل األصغــر يف األردن.

رحلة شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر
 - 1994بداية التغيري
بدأنــا مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة كربنامــج للتمويــل األصغــر مبشــاركة ودعــم مؤسســة إنقــاذ
الطفــل والوكالــة األمريكيــة لإلمنــاء الــدويل ملنــح التمويــل للنســاء ودجمهــم يف الشــمول املــايل.

 - 1996أول البذار
مت تسجيل الربنامج كمؤسسة غري ربحية حملية ،وهي جمعية تنمية املرأة األردنية.

 -1999اسم يغ ّير حياة
مت تسجيل شركة صندوق إقراض املرأة كشركة ذات مسؤولية حمدودة غري ربحية.

 - 2002االستدامة أساس للنجاح
مت حتقيق االستدامة املالية.

 100 -2013ألف حول األردن
وصــول خدمــات ومنتجــات شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر إىل مئــة ألــف ()100,000
مســتفيدة ومســتفيد مــن خمتلــف احملافظــات.
 - 2015س ّباقون يف تأمني العائلة
إطــاق برنامــج عافيتنــا ،برنامــج التأمــن امليكــروي املبتكــر علــى مســتوى املنطقــة العربيــة والــذي
يفيــد جميــع أفــراد العائلــة.
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 - 2015أكادميية ألثر أكرب
إطالق مشروع أكادميية شركة صندوق املرأة للتنمية البشرية.

 20 - 2016عام
احتفال شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر مبرور  20عام من اإلجنازات املتميزة.

 - 2017حاجز املليون
وصــول شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر إىل عــدد مليــون متويــل خــال مســرتها يف الـــ 21
عــام.

 - 2018الشفافية وااللتزام
شركة صندوق املرأة للتمويل األصغر تندرج حتت مظلة البنك املركزي.

خدمة  25سنة
 25سنة من دعم ومتكني املرأة على األراضي األردنية.
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رؤيتنا
نحــن يف شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر نتطلــع إىل جمتمــع أكــر عــد ًال
ومســاواة تتمكــن فيــه النســاء مــن كســر دائــرة الفقــر وحتقيــق االزدهــار والرفــاه حليــاة
متكاملــة.

رسالتنا
تقــدمي خدمــات ماليــة وغــر ماليــة مســتدامة لصاحبــات املشــاريع الصغــرة مــن
ذوي الدخــل احملــدود لتحســن املســتوى املعيشــي لهــن وألســرهن ومتكــن املــرأة
اقتصاديــً واجتماعيــً.

حقائق سريعة
•أول برنامج متويل ميكروي يف األردن
• 128,542قروض قائمة
• %96من املستفيدين نساء
• 124,858عدد املستفيدين
• %97.20نسبة السداد
• 1,330,083عدد القروض املوزعة منذ التأسيس
• 944,941,609دوالر أمريكي جمموع مبالغ القروض املوزعة منذ التأسيس ولغاية 2020
• 62فرعًا
• 706عدد املوظفني
• %70من املوظفني نساء
• %28احلصة السوقية من حيث عدد العمالء
• 76,953,258دوالر أمريكي حمفظة القروض اإلجمالية
• 599دينار حجم القروض النشطة
•جميع املعلومات أعاله هي لغاية 2020/12/31
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اجلوائز والتقديرات
حصلــت شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر علــى  36جائــزة حمليــة وإقليميــة ودوليــة تقديــرًا
جلهودهــا ،ومنهــا:
2020

جائزة مهامتا العاملية للدعم اجملتمعي  2020خالل جائحة كورونا

2018

جائــزة التميــز يف ترجمــة الرســالة االجتماعيــة إىل ممارســات فعليــة مــن
شــبكة ســنابل علــى مســتوى الــدول العربيــة

2016

جائــزة التميــز يف الشــفافية مــن شــبكة ســنابل للتمويــل األصغــر علــى
مســتوى الــدول العربيــة

2014

حصولهــا علــى تقييــم " "Aيف األداء املــايل ،وتقييــم  4مــن  5يف األداء
االجتماعــي مــن شــركة " "Planet Ratingالعامليــة ،متصــدرة بهــذه الدرجــة
أوىل املراتــب ضمــن  400مؤسســة مــن مؤسســات التمويــل األصغــر عامليــً

2013

جائزة التميز يف القيادة من بنك النساء الدويل

2012

جائــزة "االبتــكار وتطويــر منتجــات التأمــن امليكــروي" علــى مســتوى الــدول
العربيــة
جائــزة أفضــل صنــدوق داعــم للمــرأة علــى مســتوى الوطــن العربــي ،جائــزة
ســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم لدعــم مشــاريع الشــباب

2011
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جائزة "جرامني جميل لالستدامة املالية" على مستوى البلدان العربية
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اخلدمات
اخلدمات املالية:
مويل واحمي نفسك:
• ّ
نوفــر يف شــركة صنــدوق املــرأة العديــد مــن اخلدمــات املاليــة االئتمانيــة وغــر االئتمانيــة
ّ
بنــاء علــى احتياجــات املســتفيدات واملســتفيدين اخملتلفــة واملتعــددة لتعمــل
املصممــة
ً
بتكامــل وتوافــق مــن أجــل حتقيــق أكــر قــدر مــن النجــاح

اخلدمات املالية االئتمانية
مويل نفسك
• ّ
توفــر شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر جمموعــة مــن اخلدمــات املاليــة االئتمانيــة حســب
بنــاء علــى احتياجــات املســتفيدات
شــروط وغايــات الشــركة ،والتــي مت تصميمهــا وتطويرهــا
ً
واملســتفيدين وعائالتهــم .تهــدف هــذه التمويــات واملنتجــات إىل مســاعدة الســيدات واألفــراد
لتحســن مســتواهم املعيشــي مــن خــال تأســيس ومتويــل مشــروع جديــد أو توســعة وتطويــر
مشــروع قائــم ،أو حتســن املنــزل أو تعليــم األبنــاء ،باإلضافــة إىل خدمــات أخــرى عديــدة تل ّبــي
خمتلــف االحتياجــات واملتطلبــات.

املنتجات التمويلية املقدمة باملنهجية اجلماعية
متويل تضامن:
يقــدم متويــل “تضامــن” جملموعــة مــن الســيدات (اثنتــان فأكــر) يعشــن ضمــن حــي واحــد أو
منطقــة واحــدة ،بحيــث يضمــن بعضهــن البعــض ويقســم مبلــغ التمويــل والدفعــات بينهــن .وقــد
يكــون لــدى كل مســتفيدة غايــة معينــة مــن مبلــغ التمويــل اخملصــص لهــا مثــل متويــل أو تطويــر
مشــروع منــزيل صغــر أو غريهــا مــن الغايــات.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  400إىل  1500دينار
•مدة السداد 26 :شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية (الفوائد) %1.5 :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي "عافيتنا"
مثال توضيحي
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املبلغ

 1000دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.4 %

القسط الشهري

 62دينار

متويل موسمي:
ّ
يوفــر متويــل “موســمي” لصاحبــات املشــاريع القائمــة واملمولــة مــن “متويــل تضامــن” متويــ ًا
ّ
للتوســع باملشــروع واإلنتــاج.
موازيــً إضافيــً لالســتغالل يف املواســم التــي تشــكل فرصــً
ّ
مميزات التمويل
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية %1.45 :متناقصة
•حجم التمويل :من  100إىل  200دينار
•مدة السداد 10 :أشهر
ميــزات أخــرى :كــون متويــل موســمي مــوازي لتمويــل تضامن فيكــون مشــمول بربنامــج عافيتنا ويف
حــال االنتهــاء مــن متويــل تضامــن تبقــى املســتفيدة ضمن برنامــج التأمــن امليكــروي ،حماية.
مثال توضيحي
املبلغ

 200دينار

عدد األشهر

 10شهر

الرسوم اإلدارية

1.45 %

القسط الشهري

 22.9دينار

املنتجات التمويلية املقدمة باملنهجية الفردية
متويل طاقتي:
ص ّمــم متويــل "طاقتــي" ألصحــاب املنــازل وجميــع القطاعــات بهــدف شــراء وتركيــب أنظمــة
ُ
ّ
الطاقــة املتجــددة (اخلاليــا الكهروضوئيــة والســخانات الشمســية) واألجهــزة الكهربائيــة املوفــرة
للطاقــة مثــل الثالجــات واملكيفــات وغريهــا ،حيــث نؤمــن بأهميــة العيــش املســتدام وتأثــره
اإليجابــي علــى البيئــة واالقتصــاد .كمــا أنــه يســاهم إيجابــً يف الوضــع املــادي للمســتفيدين حيــث
يقلــل مــن فاتــورة الكهربــاء واملبلــغ الــذي يتــم توفــره ميكــن أن يســتخدم لســداد دفعــات التمويــل
أو صرفــه علــى أولويــات أخــرى أو ادخــاره لتلبيــة االحتياجــات علــى املــدى البعيــد أو حلــاالت الطــوارئ.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  250إىل  10,000دينار
•مدة السداد :من  4إىل  60شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 0.8% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
مثال توضيحي
املبلغ

 620دينار

عدد األشهر

 15شهر

الرسوم اإلدارية

0.8 %

القسط الشهري

 46.3دينار
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متويل حتسني املنزل:
توفــر بيئــة ســليمة وصحيــة يف املنــزل يعتــر مــن أهــم العوامــل التــي تقــدم الراحــة اجلســدية
صممنــا متويــل
والنفســية والتــي بدورهــا تــؤدي إىل النجــاح يف العمــل والتعليــم وغــره ،لذلــك ّ
“حتســن املنــزل” ل ُي ّ
مكــن املســتفيدات واملســتفيدين مــن إجــراء التغيــرات الالزمــة يف املنــزل
مــن أعمــال صيانــة كــرى وصغــرى وبنــاء وترميــم .متويــل حتســن املنــزل متــاح أيضــً جلميــع
املســتفيدات واملســتفيدين احلاليــن كتمويــل مــوازي.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  1000إىل  10,000دينار
•مدة السداد :من  12إىل  60شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1% – 1.4% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
مثال توضيحي
املبلغ

 5,500دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.0 %

القسط الشهري

 513.3دينار

متويل عمومي:
ص ّمــم متويــل “عمومــي” ألصحــاب وســائل النقــل العمومــي (ســواء كان تكســي أو ســرفيس أو
ُ
بيــك أب أو شــاحنات أو باصــات أو فانــات) أو العاملــن يف شــركات النقــل ذات التطبيقــات الذكيــة
املرخصــة ،لرتخيــص وتأمــن وصيانــة مركباتهــم واملســاعدة يف اســتمرارية الدخــل.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  800إىل  3,000دينار
•مدة السداد :من  12إىل  26شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1.5% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
مثال توضيحي
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املبلغ

 1,150دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.5 %

القسط الشهري

 113دينار

متويل انطالقتي:
ـدم للمشــاريع الرياديــة قيــد التأســيس أو الناشــئة (التــي ال يتجــاوز
ُ
ص ّمــم متويــل “انطالقتــي” ليقـ ّ
عمرهــا ســنة واحــدة) مصاريــف التأســيس و/أو األصــول الثابتــة و/أو رأس املــال العامــل كخطــوة
أوىل.
تبدأ الفكرة الريادية من االحتياج للتغيري أو تلبية احتياج معني سواء باجملتمع أو االقتصاد .
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  500إىل  10,000دينار
•فرتة سماح :من  1إىل  6أشهر*
•مدة السداد :من  6إىل  60شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1.3% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
*فــرة الســماح :هــي الفــرة التــي يتــم إعطائهــا للمســتفيد عنــد منــح التمويــل يتــم فيهــا إعفــاء
املســتفيد مــن تســديد  /دفــع قيمــة األقســاط الشــهرية املطلوبــة منــه مــع اســتمراره بدفــع
جزئيــة املصاريــف اإلداريــة فقــط وتــراوح عــادة مــن شــهر واحــد إىل ســتة شــهور.
مثال توضيحي
املبلغ

 5,250دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.3 %

القسط الشهري

 505.75دينار
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متويل تعليمي:
وحــق اجلميــع باحلصــول عليــهّ ،
ّ
ّ
توفــر
ألن شــركة صنــدوق املــرأة تؤمــن بأهميــة التعليــم اجل ّيــد
الشــركة متويــل “تعليمــي” للطــاب يف جميــع مراحــل تعليمهــم األكادميــي أو املهنــي أو التدريبي.
ـدم التمويــل الــازم لتغطيــة املصاريــف والرســوم الدراســية جلميــع املســتويات ،دبلــوم أو
حيــث تقـ ّ
بكالوريــوس أو ماجســتري أو دكتــوراه أو دورات مهنيــة أو تدريبيــة متنوعــة.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  350إىل  4,000دينار
•فرتة السماح :تصل إىل  6أشهر*
•مدة السداد :من  4إىل  36شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية :من  %0إىل  %0.8متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “حماية”
*فــرة الســماح  :هــي الفــرة التــي يتــم إعطائهــا للمســتفيد عنــد منــح التمويــل يتــم فيهــا إعفــاء
املســتفيد مــن تســديد  /دفــع قيمــة األقســاط الشــهرية املطلوبــة منــه مــع اســتمراره بدفــع
جزئيــة املصاريــف اإلداريــة فقــط وتــراوح عــادة مــن شــهر واحــد إىل ســتة شــهور.
مثال توضيحي
املبلغ

 2,675دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

0.8 %

القسط الشهري

 244.3دينار

متويل متقاعدات:
ـدم مــن خــال متويــل “متقاعــدات” للمــرأة املتقاعــدة أو
لدعــم اإلنتاجيــة بعــد ســن التقاعــد ،نقـ ّ
زوجــة املتقاعــد ،مــن القطاعــن اخلــاص واحلكومــي ،التمويــل الــازم للبــدء مبشــروعها اخلــاص أو
تطويــر مشــروع قائــم لديهــا.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  1,000إىل  3,000دينار
•مدة السداد :من  6إىل  38شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1.4% – 1.5% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
مثال توضيحي
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املبلغ

 2,000دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.4 %

القسط الشهري

 194.6دينار

متويل تطوير:
ص ّمــم متويــل
تطــور ومنــو املشــاريع وجناحهــا يتطلــب دعمــً مســتمرًا ومــوارد متعــددة ،لــذا ُ
ّ
“تطويــر” ألصحــاب املشــاريع املنزليــة الصغــرة أو متناهيــة الصغــر املســتقلة (املســجلة أو غــر
املســجلة) القائمــة ملــدة ال تقــل عــن عــام واحــد ،بهــدف شــراء أصــول ثابتــة أو تغذيــة رأس املــال
العامــل لتطويــر مشــاريعهم وتوســعتها.
مميزات التمويل
•حجم التمويل :من  900إىل  10000دينار
•مدة السداد 48 :شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 0.85% – 1.5% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي “عافيتنا”
مثال توضيحي
املبلغ

 5,450دينار

عدد األشهر

 12شهر

الرسوم اإلدارية

1.3 %

القسط الشهري

 525دينار

متويل أمومة:
إلمياننــا بأهميــة دور األم يف منــو الطفــل وتربيتــه وحياتــه منــذ اللحظــة األوىلّ ،
وفرنــا متويــل “أمومة”
ليمكـ ّ
ـن األمهــات احلوامــل أثنــاء فــرة احلمــل والــوالدة مــن العنايــة بأنفســهن وتغطيــة النفقــات
الطبيــة وشــراء مــا يلزمهــن مــن األدويــة واملكمــات الغذائيــة وجتهيــز املولــود اجلديــد وغريهــا
مــن املســتلزمات ،وهــو متــاح جلميــع املســتفيدات القائمــات كتمويــل مــوازي.
مميزات التمويل
•حجم التمويل 300 :دينار من الشهر األول إىل التاسع
•مدة السداد 15 :شهرًا
•نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1% :متناقصة
•ميزات أخرى :االستفادة من برنامج التأمني امليكروي "حماية"
لالدخار
•انتساب تلقائي يف برنامج "أماين" ّ
مثال توضيحي
املبلغ

 250دينار

عدد األشهر

 15شهر

الرسوم اإلدارية

1.0 %

القسط الشهري

 23.3دينار
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اخلدمات املالية غري االئتمانية
احمي نفسك
توفــر شــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر خدمــات ماليــة غــر ائتمانيــة ،تتمثــل بربامــج التأمــن
ـي عافيتنــا وحمايــة .حيــث
امليكــروي وبرنامــج أمــاين لإلدخــار .تشــمل برامــج التأمــن امليكــروي برناجمـ ّ
يســتفيد مــن هــذه الربامــج جميــع مســتفيدات ومســتفيدي الشــركة احلاليــن وعائالتهــم وأبنائهــم
مــن عمــر شــهر إىل  21عامــً .يســاعد التأمــن امليكــروي علــى مواجهــة النفقــات الطارئــة املرتبطــة
بالدخــول إىل املستشــفيات والعــاج والتعويــض املــادي يف حــاالت الوفــاة ال قــدر اهلل مقابــل أقســاط
ـدم الشــركة خدمــة االدخــار "برنامــج أمــاين" ،وهــي خدمــة
تأمينيــة بســيطة تدفــع بانتظــام .كمــا تقـ ّ
ملســتفيدات و مســتفيدي الشــركة تســاعدهم علــى ادخــار أموالهم لتحقيــق أهدافهم املســتقبلية
كتعليــم األبنــاء وتلبيــة احتياجــات مشــاريعهم و غريهــا.

برامج التأمني امليكروي
برنامج االدخار "أماين":
تقــدم شــركة صنــدوق املــرأة برناجمــً ادخاريــً للمســتفيدات ،حيــث ميكنهــن اختيــار مبلــغ
ّ
االدخــار ( 5أو  10أو  20دينــار) ،كمــا يتــم االنتســاب يف الربنامــج بشــكل تلقائــي مــع متويــل أمومــة
ادخــار األمــوال الســتخدامها يف حتقيــق األهــداف املاليــة يف املســتقبل
ملســاعدتهن علــى ّ
القريــب والبعيــد.

األشخاص اآلخرين غري املشرتكني الذين ّ
يحق لهم االستفادة من مبلغ التوفري
ميكــن إضافــة األقــارب مــن الدرجــة األوىل (األب ،األم ،األخ ،األخــت ،الــزوج ،الزوجــة ،البنــات واألبنــاء)
ـدر اهلل) تتكفــل شــركة
كمســتفيدون ،حيــث يف حالــة وفــاة املشــركة /املشــرك يف الربنامــج (ال قـ ّ
التأمــن بســداد باقــي األقســاط املرتتبــة لنهايــة املــدة املع ّينــة يف العقــد وأقصاهــا  7ســنوات.
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برنامج عافيتنا:
هــو برنامــج تأمــن ميكــروي ملســتفيدي الشــركة القائمــن وعائالتهــم واألبنــاء مــن عمــر شــهر إىل 21
عامــً ،املدرجــن ضمــن التمويــات الرئيســية بحيــث يتــم االســتفادة مــن الربنامــج يف احلــاالت التاليــة:
االستشــفاء (دخــول املستشــفى) :أي مكــوث املســتفيدة /املســتفيد أو زوجهــا /زوجتــه أو أحــد
أبنائهــا /بناتــه غــر املتزوجــن والبالغــن مــن عمــر شــهر إىل  21عامــً يف املستشــفى ،وقضــاء
ليلــة واحــدة علــى األقــل بســبب مــرض أو حــادث معــن ،حتــت إشــراف طبــي يف مستشــفى
مرخــص لــه بالعمــل قانونيــً كمستشــفى.
مميزات عافيتنا  -االستشفاء
•تغطيــة تأمينيــة بقيمــة  15دينارعــن كل ليلــة إقامــة داخــل املستشــفى ،وأن يكــون
املستشــفى ضمــن املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة األردنيــة ،ومستشــفيات اخلدمــات
الطبيــة امللكيــة.
•يقبــل بالتأمــن جميــع املســتفيدين الذيــن ال تزيــد أعمارهــم عــن  65عامــً وال يزيــد مبلــغ
التمويــل عــن ( )3,500دينــار دون تقــدمي أي متطلبــات طبيــة ،ويتــم تعبئــة طلــب تأمــن لــكل
مســتفيد/ة مبلــغ متويلــه أكــر مــن ( )3,500ويتــم إرســاله إىل شــركة التأمــن األردنيــة عــن
طريــق النظــام ألخــذ املوافقــة املســبقة علــى التأمــن.
•تغطية تصل إىل  24ليلة للدخول املتواصل داخل املستشفى.
•ال يوجد استثناء لألمراض أو احلاالت املزمنة
•تغطيــة تصــل إىل  36ليلــة يف الســنة التأمينيــة الواحــدة ،ويتــم احتســاب احلــد األقصــى للتغطية
ـال عــن كل شــهر مــن عمــر
بالنســبة للتمويــات التــي تزيــد عــن  12شــهرًا باحتســاب ثــاث ليـ ٍ
التمويــل ،ولــكل فــرد مؤمــن يف حــال وجــود معالــن ،علــى أن تســتحق املنفعــة القصــوى
للمؤمــن عليهــم يف أي وقــت مــن ســريان التأمــن.
يف حالــة وفــاة املســتفيد/ة :تقــوم شــركة التأمــن بتســديد الديــن املتبقــي للمســتفيد/ة
املتــويف /املتوفــاة باإلضافــة إىل املصاريــف اإلداريــة لشــركة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر
عنــد تاريــخ الوفــاة .كمــا ويتــم إصــدار شــيك بقيمــة  1,600دينــار أردين للمســتفيد/ة املــدرج/ة
علــى منــوذج املســتفيدين.
يف حــال وفــاة زوج املســتفيدة /زوجــة املســتفيد (بحيــث ال يتجــاوز عمــر الــزوج /ـــة  65عامــً):
يتــم صــرف مبلــغ  750دينــار أردين للمســتفيد/ة.
القســط الشــهري :هــو قيمــة االشــراك بربنامــج عافيتنــا ،ويتــم دفــع هــذه القيمــة شــهريًا مــع كل
دفعــة مــن عمــر التمويــل.
املســتفيد/ة مــع معالــن :القســط الشــهري=  2.50دينــار (وجــود أبنــاء ضمــن الفئــة العمريــة مــن
عمــر شــهر إىل  21عامــً مســجلني بدفــر العائلــة “غــر متزوجــن”).
املســتفيد/ة فقــط :القســط الشــهري=  1.50دينــار (ال يوجــد أبنــاء معالــن ضمــن الفئــة العمرية من
عمــر شــهر إىل  21عامــً ،املســتفيد/ة أعــزب ،عزبــاء أرمــل/ة بــدون أبنــاء ،مطلــق/ة بــدون أبنــاء).

برنامج احلماية:
هــو أحــد برامــج التأمــن امليكــروي املقدمــة للمســتفيدين احلاليــن يف شــركة صنــدوق املــرأة
للتمويــل األصغــر يتــم مــن خاللــه تســديد قيمــة التمويــل املتبقــي للشــركة مــع املصاريــف اإلداريــة
ـدر اهلل -بحيــث ال
وكافــة العمــوالت والغرامــات املتبقيــة علــى املســتفيد/ة يف حالــة الوفــاة  -ال قـ ّ
يكــون عمــر املستفيد/ـــة قــد جتــاوز  65عامــً.
•التمويالت اخلاضعة لربنامج حماية :متويل والدة ومتويل موسمي ومتويل تعليمي.
•يتم تسديد املستحقات للشركة فقط ،باإلضافة إىل املصاريف اإلدارية والغرامات.
•قيمة القسط الشهري ثالثون قرشًا شهريًا.
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اخلدمات غري املالية:
وطوري نفسك
احمي
ّ
لتغطيــة جميــع جوانــب احليــاة بأكــر قــدر ممكــن ،قمنــا بتطويــر جمموعــة مــن اخلدمــات غــر املاليــة
التــي ُتعنــى باألوضــاع االجتماعيــة وتطويــر املهــارات والتعليــم وغريهــا ،حيــث تهــدف ملســاعدة
املســتفيدات /املســتفيدين وأســرهم بأفضــل شــكل لتحقيــق االســتدامة يف مشــاريعهم والتقدم
مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
إميانــً برســالة ورؤيــة شــركة صنــدوق املــرأة ،والتــي تهــدف إىل حتســن الوضــع االقتصــادي
واالجتماعــي للمــرأة ،وإىل جمتمــع أكــر عــد ًال ومســاواة ،تأتــي الربامــج واخلدمــات غــر املاليــة كــذراع
مســاند للمســتفيدات لتطويــر مهاراتهــن وتوفــر فــرص جديــدة لدعــم مشــاريعهن واحملافظــة
علــى دميومتهــا .تقــدم هــذه الربامــج واخلدمــات مــن خــال خمســة حمــاور:
التشبيك والقنوات التسويقية
تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذه اخلدمــة بتوفــر قنــوات تســويقية وفرص تشــبيك للمســتفيدات لتســويق
وبيــع منتجاتهــن مثــل البــازارات واملعــارض والقنــوات اإللكرتونيــة .يهــدف برنامــج القنــوات التســويقية والتشــبيك
إىل دعــم مشــاريع املســتفيدات ودميومتهــا ممــا يســاهم يف زيــادة دخولهــن وحتســن أوضاعهــن االجتماعيــة
واالقتصاديــة .اســتفاد مــن الربنامــج أكــر مــن  1,500مســتفيدة .تقــدم هــذه اخلدمــات مــن خــال:
•سوق بلدنا
•منصات إلكرتونية
•هدايا الشركاء
•تطبيق صندوق املرأة
•بازارات ومعارض

بناء قدرات املستفيدات
تهــدف شــركة صنــدوق املــرأة إىل توفــر املعرفــة واملهــارات الالزمــة للمســتفيدات وعائالتهــن مــن
خــال الربامــج واخلدمــات التاليــة:
تدريبات
بنــاء علــى دراســة احتياجــات املســتفيدات وحتديــد الثغــرات واالحتياجــات التدريبيــة ،طــورت األكادمييــة براجمــً
• ً
تدريبيــة متنوعــة تغطــي املواضيــع التــي حتتاجهــا املســتفيدات لتطويــر مهاراتهــن وبنــاء قدراتهــن .تقــدم
التدريبــات للمســتفيدات مــن خــال الربامــج التاليــة:

برامج تدريبات وجاهية
•تدريبــات صفيــة وجاهيــة يف مواضيــع متنوعــة تزيــد عــن  30موضوعــً تدريبيــً مثــل ريــادة األعمــال والتســويق وإدارة
املشــاريع ومتكــن املــرأة وغريهــا .اســتفاد مــن هــذه التدريبــات أكرث مــن  6,000مســتفيدة.
•تدريبــات حرفيــة ومهنيــة حيــث مت عقــد شــراكة مــع مؤسســة التدريــب املهنــي لتدريــب مســتفيدات الشــركة
وســيدات اجملتمــع احمللــي علــى احلــرف اليدويــة واملهنيــة .يهــدف هــذا الربنامــج إىل تشــجيع املســتفيدات علــى
امتــاك مهــارات جديــدة وإنشــاء مشــاريع صغــرة .اســتفاد مــن هــذه التدريبــات أكــر مــن  700مســتفيدة.
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برامج تدريبات إلكرتونية
•تدريبــات مســجلة بالشــراكة مــع مؤسســات حمليــة يف مواضيــع متنوعــة تختــص يف إنشــاء املشــاريع وإدارتهــا
باإلضافــة إىل الثقافــة املاليــة وغريهــا وذلــك مــن خــال منصــات إلكرتونيــة خمتلفــة .اســتفاد مــن هــذه التدريبــات
أكــر مــن  39,000مســتفيدة وأشــخاص مــن األردن واخلــارج.
•برامــج تدريبيــة افرتاضيــة عــن بعــد ،حيــث مت تعديــل وحتديــث العديــد مــن املــواد التدريبيــة ليتــم تقدميهــا عــن بعــد
بهــدف الوصــول للمســتفيدات بــأي وقــت وأي مــكان لضمــان اســتمرارية التعلم واالســتفادة.

جلسات توعوية وتعريفية
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة بالتعــاون مــع جهــات حكوميــة خمتلفــة وبعــض مؤسســات القطــاع اخلــاص بعقــد
جلســات توعويــة وتعريفيــة تهــدف إىل زيــادة الوعــي لــدى املســتفيدات يف مواضيــع خمتلفــة تهــم املــرأة
وأســرتها مثــل حقــوق املــرأة ،الفحــص املبكــر لســرطان الثــدي ،خماطــر اخملــدرات ،أصدقــاء الشــرطة،
تنظيــم األســرة ،اإلســعافات األوليــة ،الضمــان االجتماعــي وخدمــات الشــركة املاليــة وغــر املاليــة وغريهــا
الكثــر .اســتفاد مــن هــذه اخلدمــة أكــر مــن  19,000مســتفيدة.

تطوير املنتجات والعالمات التجارية
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذا الربنامــج مبســاعدة املســتفيدات علــى حتســن منتجاتهــن عــن
طريــق برامــج إرشــادية وتدريبيــة متخصصــة لتكــون املســتفيدة قــادرة علــى املنافســة يف الســوق مبنتجــات
وعالمــات جتاريــة بتصاميــم عصريــة ومميــزة .مثــال علــى ذلــك الربنامــج الــذي يتــم تنفيــذه بالتعــاون مع (أســبوع
عمــان للتصميــم) وكجــزء مــن فعالياتــه ،اســتفاد مــن هــذا الربنامــج أكــر مــن  50مســتفيدة.

مساندة عائالت املستفيدات
تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة بدعــم عائــات املســتفيدات مــن خــال تقــدمي خدمــات متعــددة وذلــك
بهــدف املســاعدة يف حتســن وتطويــر مهاراتهــن وقدراتهــن ممــا ينعكــس إيجابــً علــى حياتهــن.
اســتفاد مــن هــذه اخلدمــات أكــر مــن  372مســتفيدة .تقــدم هــذه اخلدمــات مــن خــال:
برنامج تعليم األطفال
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذا الربنامــج بعكــس رســالة ورؤيــة الشــركة مــن خــال زيــادة الوعــي
بأهميــة التعليــم وتوفــر الفــرص لتطويــر قــدرات أبنــاء وبنــات املســتفيدات ،ممــا يؤثــر إيجابــً علــى حياتهــن
االجتماعيــة االقتصاديــة وبالتــايل علــى اجملتمــع احمللــي.

منح جامعية
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذا الربنامــج بتقــدمي منــح جامعيــة ألبنــاء وبنــات املســتفيدات
وتغطــي تكاليــف الدراســة كاملــة وكذلــك املصــروف الشــخصي طيلــة فــرة التعلــم ،حيــث يتــم ذلــك حســب
معايــر حمــددة مســبقًا يتــم إعالنهــا عــر فــروع الشــركة وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
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مساندة اجملتمع احمللي
تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة بدعــم ومســاندة اجملتمــع احمللــي مــن خــال تقــدمي خدمــات
ومشــاريع عديــدة .اســتفاد مــن هــذا الربنامــج أكــر مــن  73,000فــرد مــن أبنــاء اجملتمــع احمللــي،
وتقــدم هــذه اخلدمــات مــن خــال:
مساعدات عينية
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة باســتمرار مــن خــال هــذه اخلدمــة بعكــس رســالة ورؤيــة الشــركة وذلــك بتقــدمي
مســاعدات عينيــة مثــل هدايــا العــودة للمــدارس وطــرود اخلــر وغريهــا ألبنــاء اجملتمــع احمللــي.

أيام طبية جمانية
•تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذه اخلدمــة بتأمــن أيــام طبيــة جمانيــة يقــدم فيهــا فحوصــات
واستشــارات طبيــة وأدويــة جمانيــة داخــل فــروع الشــركة بهــدف دعــم اجملتمــع احمللــي وزيــادة الوعــي
الصحــي.

الشركاء
تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة بعقــد شــراكات مــع جمموعــة مــن الشــركاء احملليــن والدوليــن
وبعــض املنظمــات اخلارجيــة لغايــة تنفيــذ مشــاريع تهــدف إىل حتســن مشــاريع املســتفيدات مــن
عــدة نواحــي باإلضافــة إىل ترشــيح مشــاريع املســتفيدات إىل جوائــز ومســابقات حمليــة وإقليميــة.

جوائز ومسابقات
تقــوم شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال هــذا الربنامــج بتنســيق مســابقات للمســتفيدات أو ترشــيح
مســتفيدات صاحبــات مشــاريع ملســابقات حمليــة وإقليميــة ،بحيــث تدعــم الشــركة املرتشــحات
وتســاندهن فنيــً ومعنويــً عــن طريــق برامــج إرشــادية وتدريبيــة متخصصــة .مــن األمثلــة علــى هــذه
اجلوائــز واملســابقات جائــزة امللكــة رانيــا للريــادة ،وجائــزة ســيتي بنــك .اســتفاد مــن هــذا الربنامــج
أكــر مــن  54مســتفيدة.

برنامج تطبيق طبي
توفــر شــركة صنــدوق املــرأة مــن خــال برنامــج تطبيــق الطبــي قنــاة إلكرتونيــة طبيــة تســاعد
املســتفيدات يف احلصــول علــى خدمــات طبيــة متعــددة واستشــارات طبيــة مباشــرة مــن خــال
جمموعــة واســعة مــن األطبــاء املتخصصــن عــر االتصــال الهاتفــي ،ويذكــر أن أكــر مــن 9,000
مســتفيدة ومســتفيد قامــوا بتحميــل التطبيــق حتــى اآلن.
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اإلفصاح والشفافية
اســتنادًا لتعليمــات اإلجــراءات الداخليــة للتعامــل مــع شــكاوى عمــاء مــزودي اخلدمــات املاليــة
واملصرفيــة رقــم ( )2017/1الصــادرة عــن البنــك املركــزي بتاريــخ  2017/08/28فقــد مت تأســيس
وحــدة التعامــل مــع شــكاوى العمــاء ورفدهــا بالكــوادر البشــرية املؤهلــة واألنظمــة اآلليــة.
هذا وتتوىل الوحدة إدارة ومعاجلة شكاوى العمالء ضمن األسس التالية:
•إجراءات معتمدة إلدارة معاجلة شكاوى العمالء.
ومعممــة
•سياســات وإجــراءات حمايــة العمــاء والتعامــل معهــم بعدالــة وشــفافية معتمــدة
ّ
حســب األصــول.
•توفري قنوات اتصال خمتلفة الستقبال شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:
•االتصال بأرقام الوحدة املباشرة  065666100أو الرقم اجملاين .080022120
•الربيد اإللكرتوين complaint@microfund.org.jo
•الفاكس +96265664000
•الزيارة الشخصية ملبنى اإلدارة العامة.
•صناديق الشكاوى يف الفروع.
•دراســة وتقييــم شــكاوى العمــاء للوقــوف علــى الواقــع الفعلــي لهــذه الشــكاوى وتركزهــا
وتصنيفهــا وتأثريهــا.
•تزويد البنك املركزي األردين بإحصائيات دورية (ربع سنوية) بالشكاوى الواردة للوحدة.
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وفيمــا يلــي إحصائيــة بالشــكاوى التــي مت اســتالمها مــن العمــاء خــال عــام  2020عــر خمتلــف
القنــوات موزعــة وفــق أســعار الفوائــد والعمــوالت والرســوم ،العقــود ،الضمانــات والكفــاء ،املنتــج/
اخلدمــة ،ســلوك التعامــل املهنــي ،التســويق ،غرامــات ورســوم التأخــر ،إجــراءات التحصيــل ،بيئــة
العمــل ،أخــرى.
أسعار الفوائد والعموالت
والرسوم
19
3.41%

العقود

الضمانات
والكفالء

سلوك التعامل
املهني

التسويق

غرامات
ورسوم
التأخري

إجراءات
التحصيل

بيئة
العمل

أخرى

40

0

102

0

1

350

44

1

7.18%

0.00%

18.31%

0.00%

0.18%

62.84%

7.90%

0.18%

هذا وقد مت التعامل مع هذه الشكاوى ضمن اإلطار التايل:
•إعطاء الشكاوى أرقامًا مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف املتابعة.
•دراســة وحتليــل الشــكاوى والــرد عليهــا ضمــن اإلطــار الزمنــي احملــدد حســب درجــة تصنيــف
الشــكاوى وطبيعتهــا.
•التوصية باإلجراءات املقرتحة للحد من تكرار هذه الشكاوى مستقب ًال والتي تتمثل مبا يلي:
تعديل إجراءات العمل إذا تطلب األمر.اتخاذ اإلجراءات اإلدارية بحق املوظفني املقصرين.تأهيل وتدريب املوظفني بإجراءات العمل ،املنتجات ،مهارات التواصل مع العمالء ....إلخ.-تطوير مواقع الشركة اخملتلفة الستقبال العمالء واالرتقاء باخلدمة املقدمة لهم.
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مؤشرات األداء الرئيسية للعمليات 2020
مؤشرات األداء الرئيسية للعمليات:
قروض قائمة

2020
128,542

نسبة املستفيدات

%96

عدد املستفيدين

124,858

نسبة السداد >  30يومًا

%97.20

عدد القروض املوزعة منذ التأسيس
جمموع مبالغ القروض املوزعة منذ التأسيس ولغاية 2020بالدوالر األمريكي

1,330,083
944,941,609

عدد الفروع

62

عدد املوظفني

706

نسبة املوظفات

%70

احلصة السوقية من حيث عدد العمالء

%28

حمفظة القروض اإلجمالية بالدوالر األمريكي
حجم القروض النشطة بالدينار األردين

258,953,76
599
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ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮوع

اﳌﻔﺮق )(5

إرﺑﺪ )(11
ﻋﺠﻠﻮن )(2
ﺟﺮش )(2
اﻟﺒﻠﻘﺎء )(5

اﻟﺰرﻗﺎء )(9
ﻋﻤﺎن )(18

ﻣﺎدﺑﺎ )(2

اﻟﻜﺮك )(3

اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ )(2

ﻣﻌﺎن )(2

اﻟﻌﻘﺒﺔ )(1

