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شكر وتقدير
يتقدم صندوق التنمية والتشغيل بالشكر والتقدير إلى
كل من سناهم فني إخنراه هنذه الدراسنة إلنى حينز الوجنود،
ونخننننل بالنننننذكر عطوفنننننة متصننننرف القضننننناء ورؤسننننناء
الجمعيات الخيرية و التعاونية.
كمننننا نتقنننندم بالشننننكر الجزيننننل إلننننى أهننننالي المننننناطق
المذكورة الذي ساهموا في مجموعات النقاش المركز

فريق الدراسة
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مناطق جيوب الفقر
في ضوء مسح دخل ونفقات األسرة عام  2002المنفذ من قبل دائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون مع البنك الدولي ،قد
وجهت الحكومة فريقا حكوميا من الو ازرات المعنية لدراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المناطق العشرين التي
ارتفعت نسب الفقر فيها عن  %22واعتبرت جيوبا للفقر في األردن.
وبعدها تم مسح دخل ونفقات األسرة عام  2002حيث خرجت  00مناطق عام  2002من خارطة جيوب الفقر لعام
 2002وهي :
الجفر  ،والجيزة  ،والضليل  ،وديرعال  ،والسرحان  ،وأم الجمال  ،واألزرق  ،والهاشمية  ،والحسينية  ،وبيرين .
لتحل محلها  00جيوب أخرى جديدة  ،وهي  :البادية الشمالية الغربية  ،وبرما  ،وعرجان  ،واألغوار  ،والقطرانة ،
وكفرنجة  ،وبصيرة  ،والموجب  ،وبلعما  ،والخالدية  .فيما ثبتت في القائمة  00جيوب  ،وهي  :الرويشد  ،ووادي عربة ،
واألغوار الجنوبية( غور الصافي )  ،والقويرة  ،وغور المزرعة  ،والديسه  ،والبادية الشمالية  ،وحوشا  ،ودير الكهف ،

والمريغة
بعد تحديد مناطق جيوب الفقر قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة توجيهية عليا بموجب كتاب دولته رقم 02722/0/02/20
تاريخ  2002/00/22وبرئاسته ،وذلك لوضع خطط تنموية للمناطق األشد فق اًر متضمنة دراسة احتياجات هذه المناطق
من البرامج والمشاريع التنموية والجهة المنفذة على ان يتم بناء الخطة على أساس قاعدة البيانات الشاملة لكافة المعلومات
المتعلقة بموضوع الفقر التي ستقوم بتجميعها الهيئة التنسييقية للتكافل االجتماعي.
وأعتبرت المناطق المذكورة في البند أعاله كجيوب فقر في المملكة ،وفقاً ًً ًً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )2022بتاريخ

.2002/00/2

وتأتي هذه الدراسة انسجاماً مع المبادرات الملكية وذلك عن طريق التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني
والمواطنين بشكل مباشر  ،ودراسة أسباب الفقر والبطالة ،ومحاولة وضع الحلول من خالل دراسة االحتياجات اإلقراضية
والتدريبية ،ولتحسين الخدمات اإلقراضية والتمويلية المقدمة لهم  ،وإليجاد الفرص أمام الشباب للعمل واإلبداع واإلنتاج .
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دو اًر ملحوظاً وهاماً في االقتصاد األردني حيث أنها تلبي العديد من احتياجات
المجتمع من سلع وخدمات مما يعني مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي  .إضافة إلى ذلك فأن المشاريع الصغيرة
والمتوسطة تفيد المجتمع بخلق فرص عمل للمواطنين والذي ينعكس إيجابياً على تقليل نسبة الفقر والبطالة التي أصبحت
المشكلة األولى في األردن.
لتلك األسباب يولي األردن اهتماماً كبي اًر لتشجيع المشاريع الصغيرة من خالل التمويل والتدريب وتزويد أصحاب المشاريع
بالمعلومات الالزمة إلدارتها وتسويق منتجاتها .
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فقد جاءت هذه الدراسة استكماال من صندوق التنمية والتشغيل ،لتحديد االحتياجات التدريبية واإلقراضية في مناطق
جيوب الفقر  ،حيث تقوم عليه جميع دعائم العملية اإلقراضية والتدريبية وتنمية وتشغيل الموارد البشرية في مجال
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ،كما إن أي معيق في تحديد هذه االحتياجات سيجعل جميع الجهود التي تبذلها مؤسسات
التمويل ضعيفة من أجل االرتقاء بمستوى خدمة الفئات المستهدفة للحد من الفقر والبطالة عن طريق التعرف وتحديد
ومتابعة االحتياجات التدريبية واإلقراضية ألغراض تمويل وتدريب وتأهيل المستهدفين إلقامة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في مختلف القطاعات االقتصادية .
وبناء على التوجيهات الملكية للحكومة الرشيدة بالتوجه إلى مناطق جيوب الفقر من أجل تنمية هذه المناطق من
من هنا
ً

خالل إقامة المشاريع اإلنتاجية ،فقد قرر صندوق التنمية والتشغيل التوجه إلى كافة مناطق جيوب الفقر من اجل دراسة

االحتياجات اإلقراضية والتدريبية ألهالي وأبناء هذه المناطق و التعرف على الخصائص االقتصادية و االجتماعية لها.
وكذلك سيتم وضع توصيات الدراسة للتنفيذ من قبل الصندوق ،من حيث توفير التمويل الالزم إلقامة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،على أن تَستَ ِ
خدم عمالة محلية كاملة من منطقة المشروع ،وتوفير فرص عمل دائمة.
ويؤكد صندوق التنمية والتشغيل من خالل منجزاته في مسيرة عمله ،التي تتجاوز ثمانية عشر عاماً ،على أهمية أقامة
المشاريع اإلنتاجية الهامة ودورها المتوقع في زيادة الفرص االقتصادية في جميع محافظات المملكة  ،واشراك المجتمع
المحلي في بناء قاعدة اقتصادية مستدامة في المنطقة  ،واحياء الصناعات الحرفية فيها  ،وكذلك أهميتها في تأهيل
القوى البشرية الداعمة لجميع القطاعات االقتصادية من خالل تدريب أبناء المنطقة على العمل في المجاالت المختلفة
وزيادة الفرص التسويقية لمنتجاتهم وخدماتهم في المنطقة بهدف مساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ،األمر الذي
ينسجم مع توجهات الحكومة وأهداف صندوق التنمية والتشغيل في خلق فرص العمل والتشغيل الذاتي في المجتمعات
المحلية  ،وكما يهدف إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ألصحاب األفكار الريادية .وتطوير القدرات التدريبية
والفنية لقطاع الشباب وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم .
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وفي ما يلي مناطق جيوب الفقر في المملكة كما هو في الخريطة أعاله ،والجدول التالي يوضح عدد
السكان ونسبة الفقر في كل منطقة من هذه المناطق:

الرقم

المنطقة

المحافظة

نسبة الفقر6002

عدد السكان

الرقم

المنطقة

المحافظة

نسبة الفقر6002

عدد السكان

0

الرويشد

المفرق

%37.30

00530

06

األغوار الشمالية

اربد

%70.10

10110

2

القويرة

العقبة

%12.20

05620

07

أم الرصاص

العاصمة

%62.60

3110

2

الصالحية

المفرق

%16.20

02750

01

عرجان

عجلون

%61.30

02620

2

حوشا

المفرق

%72.00

05620

05

القطرانة

الكرك

%75.20

3170

2

غور الصافي

الكرك

%56.20

60020

02

الخالدية

المفرق

%72.10

66520

2

غور المزرعة

الكرك

%15.10

07270

03

كفرنجة

عجلون

%72.10

61100

7

دير الكهف

المفرق

%71.50

2060

02

الجفر

معان

%62.20

3250

2

بلعما

المفرق

%70.50

66100

01

برما

جرش

%61.00

00710

2

بصي ار

الطفيلة

%70.10

60050

60

الديسة

العقبة

%11.10

1130

00

المريغة

العقبة

%63.00

3170

60

الموجب

الكرك

%11.50

2660

00

البادية الشمالية الغربية

المفرق

%62.70

65700

66

وادي عربة

العقبة

%26.50

1200

مجموع السكان الفقراء

085702

جدول يبي عدد السكا ونسبة الفقر حسب مناطق جيوب الفقر في محافظات المملكة
وبالرجوع إلى الجدول السابق يتبين لنا أن أغلب مناطق جيوب الفقر قليلة السكان ،حيث يقل عدد
السكان في أغلبها عن  00آالف نسمة ،األمر الذي يفسر صعوبة توفير النشاطات االقتصادية أو
الخدمية الكبيرة لصغر التجمعات السكانية إضافة إلى تشتتها ،والشكل البياني التالي يمثل توزيع سكان
مناطق جيوب الفقر.
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توزيع السكا على مناطق جيوب الفقر

وبالنظر إلى نسبة السكان الفقراء في مناطق جيوب الفقر نرى أن أغلبها تتراوح بين

()%20-20

مع

اإلشارة إلى أن نسبة الفقر في لواء الرويشد تشكل النسبة األعلى ،تليها مباشرة وادي عربة ،والشكل
البياني التالي يوضح توزيع جيوب الفقر حسب نسبة السكان الفقراء.

جيوب الفقر حسب نسبة السكا الفقراء

من الشكل السابق نرى أن أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة السكان الفقراء تغلب عليها الطبيعة
الصحراوية ،والبعد الجغرافي عن مراكز المدن عموماً وعن العاصمة خصوصاً مثل منطقتي الرويشد
ووادي عربة ،في حين نرى أن نسبة السكان الفقراء تقل في المناطق القريبة من مراكز المدن لقرب
األنشطة االقتصادية والخدمية مثل منطقة أم الرصاص.
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خصائص ومؤشرات مناطق جيوب الفقر في شمال المملكة
األغ وار الشمالية

الروي شد

الصاحلية

حوشا

دير الكهف

بلعما

البادية الشمالية الغ ربية

اخلالدية

ب رما

ع رجان

التبعية اإلداري ة

ارب د

المفرق

المفرق

المفرق

المفرق

المفرق

المفرق

المفرق

جرش

عجلون عجلون

البعد عن م ركز المحافظة ( كم )

25

200

35

المساحة ( كم) 2

246

معدل الكثافة السكانية (فرد/كم)2

379

عدد السكان لسنة 2007

91490

متوسط حجم األس رة (فرد)

8.5

2584 21000
0.49

7

35

80

18

45

18

40

25

12

192

680

169

283.7

145

95

49

86

7

16

134

91

156

110

334

347

15280 18350 10570
6.9

7

كف رجنة

البيان

6.4

29410 16280 10390 22580 25310 22410 8020
6.7

5.9

6.4

5.6

7.5

6.7

6.5

متوسط دخل األس رة لسنة (2006دينار)
36.9% 29.7% 29.1% 36.9% 28.3% 31.5% 34.5% 36.1% 42.8% 73.7% 31.4%
نسبة الفقر لسنة 2006
4116

معدل البطالة

2455

4206

6283

5006

5108

5148

4055

6623

5669

4579

14.1% 18.8% 26.0% 14.5% 13.9% 17.1% 5.9% 10.8% 14.8% 25.0% 14.3%

معدل النشاط اإلقتصادي الخام

23.0%

نسبة األميين والملمين

20.4% 21.5% 20.3% 21.6% 18.0% 21.3% 18.0% 20.0% 16.0% 7.8%

16.6% 22.9% 58.4% 20.8% 31.0% 29.2% 52.1% 35.0% 66.7% 77.0% 88.3%

عدد التجمعات السكانية

23

16

18

11

18

17

15

8

5

11

8

تابع خصائص ومؤشرات مناطق جيوب الفقر في وسط وجنوب المملكة

البيان

أم ال رصاص

القوي رة

الديسة

وادي عربة

غور الصافي

غور الم زرعة

الموجب

القط رانة

بصيرا

الجفر

الم ريغة

التبعية اإلدارية

العاصمة

العقبة

العقبة

العقبة

الك رك

الك رك

الك رك

الك رك

الطفيلة

معان

معان

البعد عن م ركز المحافظة ( كم )

60

50

70

120

25

26

22

30

25

55

30

المساحة ( كم) 2

2847

1606

953

2321

349

421

76

1062

227

28174

648

معدل الكثافة السكانية (فرد/كم)2

2.6

9

4

2

61

33

83

7

90

2
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عدد السكان لسنة 2007

4470 15260 7490

متوسط حجم األسرة (فرد)

6.6

7.2

6.4

متوسط دخل األسرة عام (2006دينار)

4264

5907

5241

6220 13630 21080 4810
6.4

7.4

7.7

7076 5316.1 4352

7650 20150 7430

7430

5.9

6.1

6.6

8.2

7.2

4598

4441

5351

6413

4453

نسبة الفقر لسنة 2006

27.1% 26.6% 31.9% 35.6% 44.5% 45.4% 52.8% 62.5% 44.4% 46.6% 26.2%

معدل البطالة

20.0% 18.2% 13.3% 29.4% 16.3% 14.7% 14.0% 28.6% 30.4% 17.5% 15.5%

معدل النشاط اإلقتصادي الخام

20.8% 18.6% 20.8% 27.9% 26.8% 32.2% 25.2% 20.8% 22.3% 19.1% 19.2%

نسبة األميين والملمين

56.3% 75.0% 20.8% 54.0% 27.0% 33.3% 43.7% 39.6% 31.2% 54.1% 39.5%

عدد التجمعات السكانية

17

10

5

8

5

6

7

3

9

9 4
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الخدمات التي يقدمها الصندوق

وفيما يلي تفصيل ألنواع البرامج و آليات تقديم الخدمة لدى الصندوق:
المباشر
التمويل المباشر
أوالًالً ::التمويل
أو
هو أحد البرامج التمويلية إلقراض األفراد والجماعات والذي يتّم وفقاً آلليات واجراءات مكتوبة مسبقا ،من خالل مركز
الصندوق أو الفروع أو النوافذ اإلقراضية المنتشرة في محافظات المملكة .
أما البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق من خالل اإلقراض المباشر ،فهي على النحو التالي:

 برنامج إنشاء المشاريع الجديدة:
يتتتم تموي تتل األفت تراد الم تتؤهلين بحرفتتة أو مهن تتة م تتن حمل تتة الشتتهادات الجامعي تتة ،م تتن خ تتالل ه تتذا البرن تتامج بق تتروض س تتقفها
( ) 020000دينار لكل قترض ،تستدد ختالل ( )2ستنوات متع مهلتة ستداد ألول ( )2أشتهر بمعتدل مرابحتة ( % )202ثابتتة

سنويا ،شريطة إقامة مشاريع مرخصة ومسجلة بشتى القطاعات.
 برنامج تطوير المشاريع القائمة:
صمم هذا البرنامج ليخدم تمويل المشاريع القائمة بهدف زيادة حجم أو نوع أو نشاط المشروع وبالتالي المحافظة على
فرص العمل القائمة و توفير مزيداً من فرص العمل ،ومن خالل هذا البرنامج يستطيع المقترض الحصول على قرض ال
يتجاوز ( )020000دينار وبمعتدل مرابحة ( %)702ثابتة سنويا لمدة ( )2سنوات مع مهلة سداد تصل إلى ( )2أشهر.

 برنامج إقراض المشاريع الريادية:
أنشئ برنامج المشتاريع الرياديتة بالتعتاون متع و ازرة التخطتيط والتعتاون التدولي  ،لتمويتل المشتاريع التتي تمتتاز بمبتادرة مميتزة
من حيث نوع المنتج أو الخدمة ومن حيث عدد فرص العمل التي توفرها هتذه المشتاريع والموقتع الجغ ارفتي لهتا ،كمتا تمتتاز

المشاريع الريادية بأساليب عمل جديدة ومتطورة ،وبحثها عن أسواق متنوعة.
يقدم هذا البرنامج تمويل لغاية ( )200000دينار وبفائدة تبلغ ( )%2متناقصة ستنويا ،بمهلتة ستداد تصتل إلتى ( )2أشتهر
من ضمن المدة الكاملة للقرض والتي تبلغ سبع سنوات كحد أقصى.
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 برنامج تمكين المرأة:
ويه تتدف ه تتذا البرنتتامج لتمكتتين الم ترأة اقتص تتاديا واجتماعيتتا ،ممتتا يتتنعكس علتتى تحستتين المستتتوى المعيش تتي ل ستترة ،ويق تتدم
البرنتتامج تمتتويالً بقيمتتة ( )2000دينتتار كحتتد أقصتتى بمرابحتتة إستتالمية  %202و لمتتدة ( )2ستتنوات ومهلتتة ستتداد تصتتل إلتتى
( )2أشهر ،بشروط ميسرة.

 برنامج تمويل متقاعدي الضمان االجتماعي:
بدأ تفعيل هذا البرنامج في النصف الثاني من العتام  ،2002ويهتدف هتذا البرنتامج لتحستين المستتوى المعيشتي للمتقاعتدين
متتن الضتتمان االجتمتتاعي ،متتن ختتالل تمويتتل مشتتاريع إنتاجيتتة خاصتتة بهتتم حيتتث تت َتم توقيتتع اتفاقيتتة بهتتذا الخصتتوص متتع
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لتخصيص مبلغ ( )2ماليين دينتار يتتم إدارتهتا متن قبتل الصتندوق وفقتاً لشتروط وآليتة
تمويل المشاريع الجديدة والتطوير المعمول بها في الصندوق ،وبمرابحة إستالمية ( )%202ولمتدة ( )2ستنوات ومهلتة ستداد
لمدة ( )2أشهر.

 برنامج تمويل األقساط الجامعية:
ويهتتدف هتتذا البرنتتامج لتمويتتل األقستتاط الجامعيتتة للطلبتتة المحتتتاجين والفق تراء فتتي الجامعتتات الرستتمية ،بحيتتث يغطتتي كلفتتة
التعلتتيم الجتتامعي للطلبتتة المتميتزين ختتالل فتترة د ارستتتهم الجامعيتتة وحستتب تعليمتتات خاصتتة تأختتذ بعتتين االعتبتتار التخصتتص
الج تتامعي واألداء األك تتاديمي ،وموائم تتة مخرج تتات التعل تتيم الج تتامعي م تتع س تتوق العم تتل ،وتعط تتى األولوي تتة للطلب تتة م تتن أبن تتاء
المقترض تتين م تتن الص تتندوق ،ويق تتدم البرن تتامج قرضت تاً بس تتقف أعل تتى ( )020000دين تتار ويتقاض تتى الص تتندوق عوائ تتد التموي تتل
اإلستتالمي ( )%202ولمتتدة ( )2ستتنوات ومهلتتة س تتداد لمتتدة ( )2أشتتهر ،ويصتترف الق تترض علتتى دفعتتات وحستتب الفصتتول
الدراسية وفقاً آللية خاصة وبشروط سهلة وميسرة.

 برنامج تمكين سكان المخيمات:
ويهدف هذا البرنامج لتحسين المستوى المعيشي لسكان المخيمات ،من خالل تمويتل مشتاريع إنتاجيتة خاصتة بهتم حيتث ت َتم
توقيتتع اتفاقيتتة بهتتذا الخصتتوص متتع دائ ترة الشتتؤون الفلستتطينية لتخصتتيص مبلتتغ نصتتف مليتتون دينتتار يتتتم إدارتهتتا متتن قبتتل
الصندوق وفقاً لشروط وآلية تمويل المشاريع الجديدة والتطوير المعمول بها في الصندوق ،وبمرابحة إسالمية  %202ولمدة
( )2سنوات ومهلة سداد لمدة ( )2أشهر.

 برنامج تمويل سكان مناطق جيوب الفقر:
تعتبتر منتاطق جيتوب الفقتر متن المنتاطق المستتهدفة للصتتندوق منتذ نشتأته ولتعزيتز دورة وخدماتته تتم توقيتع اتفاقيتة بالتعتتاون
مع و ازرة التخطيط و التعاون الدولي نهاية عام 2002النشاء برنامج متخصص لهذه المناطق.
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ويهتتدف هتتذا البرنتتامج إلتتى تمكتتين األستتر واألفتراد الفقتراء والبتتاحثين عتتن العمتتل فتتي منتتاطق جيتتوب الفقتتر متتن إقامتتة مشتتاريع
إنتاجيتتة متتدره للتتدخل وبنتتاءا علتتى هتتذا البرنتتامج يتتتم تمويتتل المشتتاريع الجديتتدة وامكانيتتة تمويتتل مشتاريع تمكتتين الم ترأة الريفيتتة
بحيتتث ال يتجتتاوز ستتقف التمويتتل ( )000000دينتتار للمشتتروع الواحتتد بنستتبة مرابحتتة إستتالمية تبلتتغ ( )%2وان يكتتون الحتتد
األعلى لفترة السداد ( )2سنوات و مهلة سداد(  ) 2أشهر.

 مشروع دعم التمويل الدقيق
أطلتتق الصتتندوق بالتعتتاون متتع البنتتك اإلستتالمي للتنميتتة مشتتروع تعزيتتز التمويتتل اإلستتالمي التتدقيق فتتي المملكتتة  ،ويهتتدف
المشتروع الممتول متن البنتك اإلستالمي للتنميتة إلتى تحستين الوضتع المعيشتي لشترائح مختلفتة متن العتاطلين عتن العمتل متن
الفقتراء األردنيتين النشتيطين اقتصتاديا و العتاملين المهترة والنستاء وأصتحاب المشتاريع الدقيقتة الحديثتة واألستر الفقيترة وذوي
االحتياجات الخاصة عن طريق إتاحة خدمات التمويل الدقيق والتدريب وبنتاء قتدرات صتندوق التنميتة والتشتغيل ومؤسستات
التمويل الدقيق بالمملكة  ،و تعطى األولوية لسكان مناطق جيوب الفقر و االسر المنتجة في األرياف و البوادي .
و ينقسم المشروع الى برنامجين :
تمويل المشاريع الدقيقة ( الميكروية ) :
يهدف هذا البرنامج الى تمويل المشاريع عن طريق المرابحة اإلستالمية إلنشتاء مشتاريع جديتدة او لتطتوير مشتاريع قائمتة ،
و يصل سقف التمويل الى مبلغ ( ) 2200دينار أردني  ،و مدة السداد تصل الى (  ) 2سنوات ،و فترة سماح تصل الى
( ) 2أشتتهر متتن تتتاريخ توقيتتع االتفاقيتتة  ،و يتقاضتتى الصتتندوق مرابحتتة إستتالمية بمتتا يعتتادل ( % )202متتن قيمتتة التمويتتل
المقدم ل مر بالشراء .
تمويل النشطة المدرة للدخل :
يخدم هذا البرنامج فئة العاطبين عن العمل و من خريجي الجامعات او المعاهتد او المتدارس المهنيتة  ،وللعتامبن المهترة و
صتغار الحترفيين و التجتتار  ،و لالستر الفقيترة الريفيتتة المنتجتة ،ولتتذوي االحتياجتتات الخاصتة النشتتطين اقتصتتاديا  ،و يصتتل
سقف التمويل الى مبلغ ( ) 700دينتار أردنتي ،و متدة الستداد تصتل التى (  ) 22شتهرا ،وفتترة الستماح التى ( ) 0شتهرا ،و
يتقاضى الصندوق مرابحة إسالمية بما يعادل ( % )202من قيمة التمويل المقدم ل مر بالشراء .
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المباشر
غير المباشر
اإلقراض غير
ثانيا ًا ً  ::اإلقراض
ثاني
أحد برامج الصندوق اإلقراضية والذي يعمل على إقراض مؤسسات وهيئات تتمتع بالقتدرة المؤسستية ،واالنتشتار الواستع فتي
المحافظتتات باإلضتتافة إلتتى الستتيرة االئتمانيتتة الجيتتدة ،بهتدف إعتتادة اإلقتراض للفئتتات المستتتهدفة متتن الصتتندوق فتتي منتتاطق
عمل هذه الهيئات ،وتصبح هذه المؤسسات الوسيطة كأذرع مساندة لتحقيق أهداف الصندوق من خاللها وفيما يلتي طترق
التمويل غير المباشر التي اتبعها الصندوق:

 مؤسسات التمويل الميكروية :MFI's
يعتب تتر ص تتندوق التنمي تتة والتشت تغيل مظل تتة لمؤسس تتات التموي تتل الميك تتروي فه تتو يق تتوم ب تتاقراض مؤسس تتات التموي تتل الميكروي تتة
 MFI'sمبالغ تتراوح مابين نصف مليون دينار إلى مليون دينتار لكتل مؤسستة ستنويا ،إلعتادة إق ارضتها للمتواطنين لتتتوزع
على إنشاء المشاريع الفردية والمشاريع الميكروية الرسمية وغيتر الرستمية ،شتريطة أن يخصتص متا ال يقتل عتن  %20متن
مبلغ التمويل لخارج مراكز المحافظات.

 مراكز إقراض ميكروية محلية (مراكز ائتما ) للجمعيات:
يهتتدف هتتذا البرنتتامج إلتتى تقتتديم القتتروض الميكرويتتة ل ف تراد الفق تراء والبتتاحثين عتتن العمتتل فتتي البيئتتات المحليتتة والمنتتاطق
الريفية ،من خالل تمويل الجمعيات المنتشرة في المناطق الجغرافية المختلفة البعيدة والتي ال يستطيع أفرادها الوصول إلتى
مركتتز الصتتندوق أو فروعتته ،ويصتتل ستتقف اإلق تراض لهتتذه الجمعيتتات مبلتتغ ( )000مائتتة ألتتف دينتتار ليتتتم إعتتادة إق ارضتتها
للمواطنين بين  200دينار إلى  0000دينار .وغالباً ما تكون هذه المشاريع منزلية.
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دراسة االحتياجات التدريبية واالقراضية
في قضاء دير الكهف  /محافظة المفرق
تمهيد-:
انطالقا من توجيهات جاللة الملك عبداهلل الثانتتي المبتادرة لتنفيتذ حزمتة متن المشتاريع الخدميتة والتنمويتة  ،فتي كافتة منتاطق
جيوب الفقر في المملكة  ،والتي تعاني من نقتص فتي الختدمات وخاصتة التعليميتة والصتحية والبنيتة التحتيتة والميتاه  ،ومتن
ض ت ت ت ت ت ت ت ت تتعف التموي ت ت ت ت ت ت ت ت تتل المت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوفر للمش ت ت ت ت ت ت ت ت تتاريع اإلنتاجي ت ت ت ت ت ت ت ت تتة الت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوفر ف ت ت ت ت ت ت ت ت تترص العم ت ت ت ت ت ت ت ت تتل للمت ت ت ت ت ت ت ت ت تواطنين.
وانسجاما مع توجهات الصندوق بالتعاون والتنسيق والتفاعتل متع مؤسستات المجتمتع المتدني والمتواطنين بشتكل مباشتر ،قتام
الصتتندوق بهتتذه الد ارستتة التتتي تعنتتى بمعرفتتة أستتباب الفقتتر والبطالتتة ومحاولتتة وضتتع الحلتتول متتن ختتالل د ارستتة االحتياجتتات
اإلقراضية والتدريبية ألهالي المنطقة  ،ولتحسين الخدمات اإلقراضية والتمويلية المقدمة لهم  ،وإليجاد الفرص أمتام الشتباب
للعمتتل واإلنتتتاج  ،فتتي حتتين أقتتام الصتتندوق مشتتاريع إنتاجيتتة فتتي القضتتاء تتجتتاوز ( )20مشتتروعاً بقيمتتة تزيتتد عتتن خمستتة و
ثالثون ألف دينار  ،وفرت أكثر من(  22فرصة عمل دائمة) خالل الفترة من  0220إلى النصف األول من عام 2002
.
ويعتبر قضاء دير الكهف متن منتاطق المملكتة التتي تعتاني متن مشتكلتي الفقتر والبطالتة  ،فقتد بلغتت نستبة الفقتر لعتام ( ) 2002فتي قضتاء

دير الكهف مقارنة مع محافظة المفرق و المملكة حسب الجدول التالي *:

قضاء دير الكهف محافظة عجلون المملكة
المؤشر
0335
0235
متوسط الدخل السنوي لألسرة 0555
6036
0605
متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة 0506
62.6
60.5
0.5
معدل البطالة
%62
%32
%23.0
نسبة الفقر**
هذا ما حدا بصندوق التنمية والتشغيل أن يولي منتاطق جيتوب الفقتر أهميتة خاصتة فتي برامجته التتي تهتدف إلتى الحتد متن مشتكلتي الفقتر
والبطالة  ،حيث تم تنفيذ هذه الدراسة لتحديد االحتياجات التدريبيتة واالق ارضتية لقضتاء حوشتا ،بهتدف تنفيتذ بعتض المشتاريع التتي تختدم أبنتاء

المنطقة وتشغل اكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل  ،أو بهدف تدريبهم وربطهم بسوق العمل .
وكذلك سيتم وضع توصيات الدراسة للتنفيذ من قبل الصتندوق ،متن حيتث تتوفير التمويتل التالزم إلقامتة المشتاريع الصتغيرة والمتوستطة ،علتى
أن تَستَ ِ
خدم عمالة محلية كاملة من منطقة المشروع ،وتوفير فرص عمل دائمة.

*

وحدة التنمية المحلية /وزارة الداخلية

**

عدد السكا المتعطلو ع العمل و أعمارهم  05سنة فأكثر منسوبا إلجمالي قوة العمل
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الفصل األول :أهداف ومبررات الدراسة
مقدمـــــة:
تلعتتب المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة دو اًر ملحوظ تاً وهام تاً فتتي االقتصتتاد األردنتتي حيتتث أنهتتا تلبتتي العديتتد متتن احتياجتتات المجتمتتع متتن ستتلع
وختتدمات ممتتا يعنتتي مستتاهمتها الفعالتتة فتتي النتتاتج المحلتتي  .إضتتافة إلتتى ذلتتك فتتأن المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة تفيتتد المجتمتتع بخلتتق فتترص
عمل للمواطنين والذي ينعكس إيجابياً على تخفيض نسبتي نسبة الفقر والبطالة.
لتلتتك األستتباب يتتولي األردن اهتمامتاً كبيت اًر لتشتتجيع المشتتاريع الصتتغيرة متتن ختتالل التمويتتل والتتتدريب وتزويتتد أصتتحاب المشتتاريع بالمعلومتتات
الالزمة إلدارتها وتسويق منتجاتها .
جتتاءت هتتذه الد ارستتة استتتكماال متتن صتتندوق التنميتتة والتشتتغيل  ،لتحديتتد االحتياجتتات التدريبيتتة واإلق ارضتتية  ،حيتتث تقتتوم عليتته جميتتع دعتتائم
العمليتتة اإلق ارضتتية والتدريبيتتة وتنميتتة وتشتتغيل المتوارد البش ترية فتتي مجتتال المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة  ،كمتتا إن أي معيتتق فتتي تحديتتد هتتذه
االحتياجات سيجعل جميع الجهود التي تبذلها مؤسسات التمويل ضعيفة متن أجتل االرتقتاء بمستتوى خدمتة الفئتات المستتهدفة للحتد متن الفقتر
والبطالة عن طريق التعرف وتحديد ومتابعة االحتياجات التدريبيتة واإلق ارضتية ألغتراض تمويتل وتتدريب وتأهيتل المستتهدفين إلقامتة المشتاريع
الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات االقتصادية .
أ -أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي:
تهدف الدراسة إلى تحديد السبل الالزمة لتنمية مناطق جيوب الفقر المعتمدة حستب كتتاب دولتة رئتيس التوزراء األفختم  ،ورفتع إنتاجيتة أهتالي
هذه المناطق من خالل تقديم الدعم التدريبي و االقراضي ،لزيادة مستوى الدخل و محاربة مشكلتي الفقر و البطالة .
.2أهداف الدراسة الفرعية -:
تحديد احتياجات أهالي المنطقة من التدريب والتأهيل المبني على احتياجات سوق المنطقة.
تحديد احتياجات أهالي المنطقة من المشاريع إلقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وقادرة على النجاح و االستمرار.
تحديد الفرص المتاحة إلقامة مشاريع إنتاجية في المنطقة.
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ب -مبررات الدراسة-:
 -0االهتمام الحكومي في تنمية المناطق األقل حظا  ،و اعتماد قضاء حوشا ضمن مناطق جيوب الفقر في المملكة ،وارتفتاع نستبة الفقتر
في القضاء حسب اإلحصائيات إلى  %2200في المجتمع مقارنة مع نسبة الفقر للمملكة المقدرة %02
اء علتتى صتتعيد اإلقتراض أو الت ت تتدريب و التأهيتتل لتحديتتد الفئتتات المستتتهدفة وتشتتجيعهم علتتى إقامتتة
-2استتتكماال لجهتتود الصتتندوق الستتابقة ستو ً
مشاريع توفر لهم مصد ار للدخل.

 -2وجود عدد كبير من الشباب و الفئات المستهدفة القادرة على العمل.
 -2تحقيتتق أهتتداف الصتتندوق فتتي تتتوفير تمويتتل للفئتتات المستتتهدفة وتعزيتتز فتترص التشتتغيل التتذاتي لهتتذه الفئتتات ،متتن ختتالل الموائمتتة بتتين
االحتياجات الحقيقية و فرص التمويل و التأهيل.
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الفصل الثاني  :منهجية والية تنفيذ الدراسة
منهجية الدراسة-:

الزيتتارات الميدانيتتة لفريتتق الد ارستتة لقضتتاء حوشتتا و اجتماعتته بعطوفتتة متصتترف القضتتاء و ورؤستتاء الجمعيتتات و المجتمتتع المحلتتي  ،لتستتهيل
مهمة الصندوق في إتمام الدراسة.
بنتتاء علتتى االجتماعتتات المشتتار إليهتتا أنف تاً تبتتين لنتتا أن أفضتتل طريقتتة لتحقيتتق األهتتداف المرجتتوة متتن الد ارستتة هتتو اعتمتتاد أستتلوب مجموعتتات
النقاش المركز.
الحصول على جميع الدراسات و األبحاث التي سبق إجراؤها لمجتمع الدراسة.
الحصول على معلومات عن المالمح الرئيسة لمجتمع الدراسة.
اإلعالن عن جلسات مجموعات النقاش المركتز التي تم عقدها في جمعية دير الكهف االجتماعية  /قضاء دير الكهف.
ب -آلية تنفيذ الدراسة-:
 تم تنفيذ الدراسة اعتماداً على عمل مجموعات نقاش مركز ،بحيث تم إتباع الخطوات التالية -:
 التنستتيق متتع القيتتادات المحليتتة فتتي قضتتاء حوشتتا و بالتعتتاون متتع الجمعيتتات الخيريتتة و التعاونيتتة فتتي المنطقتتة و المجلتتس البلتتدي ،
حيتث تتتم إشتراك اكبتتر عتدد ممكتتن متتن أهتتالي المنتتاطق المستتهدفة متتع م ارعتتاة التوزيتتع المتكتافئ للجتتنس ،وتحديتتد المكتتان و الزمتتان
المناسبين.
 االلتقاء بالمشاركين حيث تم مناقشة ما يلي-:
 إعطاء فكرة وافية عن الصندوق األهداف و الغايات و البرامج االقراضية و التدريبية فيه.
 إعطاء فكرة عامة و موجزة عن أهمية المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل و التشغيل الذاتي .
 إعطاء فكرة موجزة عن التدريب و التأهيل المبني على احتياجات سوق العمل في المنطقة
 استخدام أسلوب العصف الذهني للمشاركين لتحديد أهم المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة.
 مناقشة المشاكل المستخلصة و تحديد أهمها وايجاد الحلول المناسبة .
 عرض أفكار مشاريع ريادية ممكنة التنفيذ في المنطقة
 . تحليل نتائج مجموعات النقاش المركز ،وتقديم التوصيات إلدارة الصندوق.


عتترض الفتترص التمويليتتة المتاحتتة إلقامتتة مشتتاريع إنتاجيتتة فتتي المنطقتتة ومتتا هتتي الحتوافز التتتي يتتتم تقتتديمها لتشتتجيع العتتاطلين عتتن
العمل والذين لديهم القدرة في إقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة مدرة للدخل .
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ومن ث َتم تحليتل نتتائج مجموعتات النقتاش المركتز ،وتقتديم التوصتيات إلدارة الصتندوق ،حيتث تتم وضتع النتتائج علتى مستتوى القضتاء
وليس على مستوى التجمعات السكانية وذلك لتشابه الظروف في هذه التجمعات وتقارب أفكار المشاريع فيها إلى حد بعيد.
األوليتتة
وللوصتتول إلتتى األهتتداف المرجتتوة متتن الد ارستتة استتتلزم األمتتر إلتتى جمتتع نتتوعين متتن البيانتتات :الثانويتتة ( )Secondary dataو ّ

) .)Primary dataبالنستتبة للبيانتتات الثانويتتة فقتتد تتتم الحصتتول عليهتتا متتن وحتتدة التنميتتة المحليتتة فتتي محافظتتة المفتترق ،و مديريتتة قضتتاء
حوشا ،ودائرة اإلحصاءات العامة  ،وو ازرة التخطيط ( دراسة مناطق الفقتر ) ،و قاعتدة بيانتات صتندوق التنميتة والتشتغيل  ،وأمتا فيمتا يختص
البيانات األولية فقد تم جمعها من خالل النقاط أعاله لمجموعات النقاش المركز مع المشاركين .
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الفصل الثالث  :قضاء دير الكهف

الموقع و المساحة و السكا :

 -0الموقع و المساحة :



يقع قضاء دير الكهف في الشمال الشرقي من مدينة المفرق ويبعتد عنهتا  20كتم تقريبتا،و تبلتغ مستاحة القضتاء حتوالي
 220كم مربع، ،و يبلغ عدد سكان القضاء () 7000ألف نسمة ( %200من عدد سكان المحافظة ) ويتمركتزون فتي
خمس قرى رئيسه هي ديتر الكهتف والرفاعيتات وجبيته وروضتة أألميتر علتي بتن الحستين وقاستم ،أمتا البتاقي فهتو عبتارة
عتتن تجمعتتات صتتغيره عتتددها  02تجمعتتا ال يزيتد عتتدد ستتكان كتتل منهتتا عتتن  200نستتمه وعتتدد األستتر ( )000أس ترة
تتوزع على  02تجمع سكاني وهم :
( دير الكهف ،الرفاعيات ،روضة األميتر علتي ،ديتر القتن ،مثنتاة ارجتل ،قاستم ،الجتدعا ،تتل الرمتاح ،ارينبتة النعيمتات،
مدور القن ،الثالج ،خشاع القن ،السويلمة ،المنصورة ،مريجب ،ام حسين ،المنيصة)



و يتجمتع معظتتم ستكان قضتتاء ديتتر الكهتف فتتي المنطقتة الغربيتتة منتته وعتددهم  2022نستتمة يمثلتون  %20متتن ستتكان
القضاء ،وتبعد أخر قرية في المنطقة  02كم عن مركز القضاء.



أما المنطقة الشمالية الشرقية فيبلغ عدد سكانها  0200نسمه وتبعد أخر قرية في المنطقتة عتن مركتز القضتاء  02كتم
تقريبا .



يبلغ عدد السكان في قرية دير الكهف وهي مركز القضاء  020نسمه.

أما المناخ في قضاء دير الكهف قيمتاز بمناخه المعتتدل صتيفا والبتارد شتتاء ،ويعتمتد الستكان فتي معيشتتهم علتى الوظتائف
العامة والزراعة البعلية وتربية المواشي  ،ويبلغ معدل سقوط األمطتار 020ملتم ستنويا ،و تبلتغ مستاحة األ ارضتي المستتغلة
بالزراعة( ) 22 ،000ألف دونم منها ( ) 02،200دونم مروية و(  ) 7200أراضي بعلية

19

 -0السكا :
بلغ عدد سكان قضاء دير الكهف ( 2200نسمة) * متوزعين علتى ( )02حتي ستكني ويشتكل عتدد ستكان القضتاء متا نستبته
( ) %22متتن عتتدد ستتكان محافظتتة المفتترق و البتتالغ عتتددهم ( 2220000نستتمة ) ،وتق تتدر نستتبة التتذكور ب ( % )20متتن
إجمالي عدد السكان * ،في حين بلغ متوسط حجم األسرة ( ) 7فرد .
ومتتن المالحتتظ أنتته تنتشتتر ظتتاهرة البطالتتة و خصوصتتا بتتين فئتتة الشتتباب متتن ستتن ( ) 22-22ستتنة وذل تك لعتتدم تتتوفر فتترص
عمتتل مناستتبة لهتتم  ،و لالعتمتتاد األكبتتر علتتى الز ارعتتة و لفقتتر المنطقتتة متتن وجتتود المؤسستتات األهليتتة و االقتصتتادية  ،فتتي
حين بلغ التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية في القضاء*:
التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات
العمرية في القضاء
محافظة المفرق
المملكة



اقل من  51سنه
6644

 46-51سنه
1.46

أكثر من 41
.42

6.42
5441

1445
1246

.44
54.6

يبين التوزيع السكاني للقضاء حسب الفئات العمرية أن األغلبية تقع بين  0إلى  02سنة ويشكلون متا نستبته %2202
وتعتبر من الفئات المعالة ،وان من يقتع بتين  20إلتى  22ستنة يشتكلون  %2202وهتم الفئتات الناشتطة اقتصتاديا ،وان
متتن يقتتع بتتين  2إلتتى  02ستتنة يشتتكلون  %2002وهتتم متتن يفتتترض أن يكونتتو علتتى مقاعتتد الد ارستتة متتن غيتتر الناشتتطين
اقتصادياً  .و ما زالت ثقافة الوظيفة الحكومية بشقيها المدني والعسكري هي المطلب األول ل فراد الباحثين عتن عمتل
وذلتتك لالمتيتتازات المتتتوفرة فتتي هتتذه الوظتتائف مثتتل التقاعتتد والتتتامين الصتتحي والتتدخل الثابتتت والقتتروض الستتكنية ذات
الفوائد المدعومة.

*نسبه الجنس ( عدد الذكور لكل  022انثى )
* وحدة التنمية المحلية ( وزارة الداخلية )

أوال :قطاع التربية والتعليم
يوجد في قضاء دير الكهف  22مدرسة موزعة على  2مدارس ثانوية للبنين و 2مدارس ثانوية للبنات و  02مدرسة
أساسية مختلطة و 2مدارس أساسية للبنين ومدرسة واحدة أساسية للبنات .ويجدر بالذكر أن الفرع العلمي متوفر في
مدرستين هم الرفاعيات الثانوية للبنين وقاسم الثانوية للبنات.
يبلغ عدد المعلمين العاملين في قضاء دير الكهف  202معلمين وعدد الطلبة  2222موزعين على  022شعبة ،وعليه
يبلغ متوسط عدد الطالب في الشعبة الواحدة  02طالب مقارنة مع  22طالب للشعبة على مستوى المملكة ،وان هناك
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معلم واحد لكل  2طالب مقارنة مع معلم واحد لكل  22طالب على مستوى المملكة  .كما يالحظ ان عدد الطالب
اإلجمالي في القضاء يشكلون حوالي %22من السكان وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع  %22على مستوى المملكة.
وال يتوفر في القضاء مدرسة مهنية بالرغم من األهمية البالغة لهذه المدرسة النابعة من إكساب الطالب الدراسة والخبرة
المهنية في سن مبكرة وضمن مدة الدراسة في المدرسة حيث يالحظ عزوف الشباب عن االلتحاق ببرامج التدريب المهني
عند تجاوز سن الثامنة عشرة وفي نفس الوقت صعوبة إلحاق من هم في سن الخامسة عشرة بهذه البرامج نتيجة تخوف
األهل من إرسال أبنائهم في هذا السن إلى مراكز التدريب المهني التي تبعد عن القضاء  20كم والمتواجدة في محافظة
المفرق.

ثانيا :قطاع الصحة:
اليوجد في قضاء دير الكهف مركز صحي شامل  ،انما يتوفر  2مراكز أولية و 2مركاز فرعية موزعة و صيدليتان ضمن
المراكز الحكومية تخدم كافة مناطق القضاء ،في حين يعاني هذا القطاع من مشاكل أبرزها  :عدم توفر عيادات
اختصاص و يتم تحويلهم إلى عيادات اختصاص في المستشفيات الحكومية التابعة إلى محافظة المفرق  ،مما يشكل
الكثير من الصعوبات و المشاكل للمواطنين وخاصة حاالت الطوارئ  ، ،و بالنسبة لعدد األطباء في القضاء فهم أطباء
عام عدد اثنين و طبيب أسنان ،ويوجد في القضاء سيارة إسعاف تخدم المنطقة في الحاالت الطارئة .
فهناك العديد من المطالب بانشاء مراكز صحية متخصصة و زيادة عدد األطباء و إنشاء صيدليات تخدم المنطقة

ثالثا :قطاع الزراعة و المياه
 يتم تأمين مياه الشرب لسكان القضاء من خالل ألشبكه ألعامه ألواصله لكافة التجمعات اال انها ال تصل اطالقا
الى ثالثة تجمعات هي المنصورة والثالج ومثناة راجل بسبب ضعف الضخ واهتراء ألشبكه .يبلغ عدد مشتركي
المياه (العدادات) في القضاء  200مشترك حيث أن أكثر من منزل مشترك في عداد واحد وهي سمة غالبه في
ألمنطقه .على أن هناك اعتداءات أحيانا على شبكة المياه من قبل الرعاة لسقاية أغنامهم علما بأنه يتم تغطية
احتياجات األغنام من المياه عن طريق الصهاريج الخاصة
 ان توفير السدود الترابية على أألودية سيشجع المواطنين على ألزراعه وأالكثار من تربية المواشي كما ان تشجيع
المواطنين على زراعة التفا حيات في أألراضي ألمرتفعه لمناسبة المناخ وتشجيع المواطنين على العمل الجماعي
من خالل جمعيتات تعاونيته تعنتى بالز ارعتة وتربيتة الماشتية كتل ذلتك سيستاهم ايجابتا فتي الحتد متن الفقتر وتحستين

الظروف المعيشية.
 تبلغ مساحة االرض القابلة للزراعة في القضاء ) (25.000الف دونم المستغلة والغير مستغلة  ،دونم منها
( ) 02،200دونم مروية و(  ) 7200أراضي بعلية
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\ المستغل من االرض القابلة لزراعة االعالف هو ( )2،000الف دونم أي بنسبة ( )% 20من مساحة االراضي
القابلة للزراعة .
 ويبلغ معدل سقوط األمطار 020ملم سنويا

ويبي الجدول التالي مصادر المياه و الواقع الزراعي في القضاء*:
معدل هطول األمطار السنوي

 56.ملم

مساحة القضاء

 44.كم

مساحة األراضي المستغلة بالزراعة

 .1...دونما

مساحة األراضي المروية المستغلة للزراعة

 55...دونما

مساحة األراضي المزروعة البعلية

 05..دونما

مساحة األراضي المروية المستغلة لزراعة االعالف

1...

أعداد الثروة الحيوانية من األغنام و األبقار و اإلبل

 ..الف رأس من االغنام



المصدر :وحدة التنمية المحلية في محافظة المفرق

رابعا  :صندوق المعونة الوطنية
يبلغ عتدد أألستر المستتفيدة متن بترامج التدخل التكميلتي لصتندوق المعونتة الوطنيتة فتي القضتاء  207أستره تمثتل %22
من عدد أألسر في القضاء .وتبلغ قيمة ألمساعدات ألشهريه التي يتقاضونها  22ألف دينار .كمتا يختدم برنتامج رعايتة
أإلعاقات  22أسره وتبلغ قيمة ألمساعدات الشهريه لهم  220دينار.

خامسا  :الجمعيات الخيرية و التعاونية في القضاء
يوجد في ألقضاء عدد من الجمعيات الخيرية والتعاونية وهي:
 جمعية دير الكهف للتنمية أالجتماعيه وهي جمعيه خيريه
 جمعية تل أرماح للتنمية أالجتماعيه وهي جمعيه خيريته تتدير صتندوق ائتمتان وقتد بلتغ القتروض التتي منحتهتا 020000
دينار
ج


معية أبناء دير ألكهتف التعاونيتة ألجديتدة وعتدد أعضتاؤها  72عضتوا وقتد حصتلت علتى منحته مقتدارها  072ألتف دينتار
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من مؤسسة نهر أألردن وقامت بعمل خزان للمياه وشراء  200رأس من االغنام وتقتوم بتقتديم القتروض ألعضتائها لشتراء
أغنام.
 ألجمعيه التعاونية ألبناء البادية الشمالية ألشرقية وعدد أعضاؤها  20عضوا وتقدم قروض لشراء أألغنام واألعالف وقتد
شاركت في مصنع أأللبان القائم في ألمريجب.


جمعية عناقيد ألخير ألتعاونية وقد قامت بتنفيذ عدد من المشاريع مثل تربية أغنام وتربية ألنحل ومصنع لبيتوت ألشتعر
ومصنع لخيوط ألشعر ونفشه ومشروع للزراعة ألمحمية(داخل بيتوت بالستتيكية) والز ارعتة ألمكشتوفة وقتد أقيمتت بمنحته
من و ازرة التخطيط ومؤسسة نهر أألردن ومرسي كور مقدارها  002مليون دينار وهي من الجمعيتات النشتطة والناجحتة
وذلك لوجود إدارة من ألمنطقه مع مدير وفنيين من خارجها.



ال يوجد ألي من المؤسسات الوطنية والدولية في القضاء اية نشاطات فتي مجتال التنميتة االجتماعيتة باستتثناء مؤسستة
نتتور الحستتين ومركتتز تنميتتة المجتمتتع المحلتتي التتتابع لتتو ازرة التنميتتة االجتماعيتتة وينحصتتر نشتتاطهم فتتي تقتتديم القتتروض
للمشاريع الصغيرة .

سادسا  :الواقع االقتصادي و قطاع الصناعة -:
 تنحصر المؤسسات أالقتصاديه والخدمية في القضاء بمصنع ألبان (غير عامل) ،بقاله صغيره عدد ، 20وكالة
غاز عدد  ، 2محل دواجن عدد  ،2محل حداده  ، 0تصليح اطارات  ،0مكبس طوب عدد  ، 2منشآت
زراعية عدد  .2ويالحظ أن المنشآت أالقتصاديه في القضاء محدودة جدا مقارنة باالقضية االخرى في
المحافظة وال تغطي معظم النشاطات االساسية خدمية كانت ام تجارية ام حرفية ويعتقد ان السبب في ذلك يعود
الى الطبيعة السكانية للمجتمع وهي اقرب الى البدواة  .يقوم السكان بسد العجز في هذه الخدمات عن طريق
مركز ألمحافظه .
 يعزف أهالي القضاء عن أالستثمار في المشاريع الصغيرة من تجارية وخدمية وحرفية لعدة اسباب منها ضعف
أإلمكانيات ألماديه ،صغر حجم السوق ،عدم توفر المهارات والتدريب وهو االهم.
 تفتقر ألمنطقه إلى عدد من المشاريع التي تساعد في توفير فرص العمل وزيادة الدخل ومكافحة الفقر والبطالة
مثل المشاريع الحرفيه من نجاره وحداده وألمنيوم وصالونات حالقه ومخبز وغيرها .كما ان تشغيل مصنع أأللبان
القائم في المريجيب  /تل رماح سيوفر عدد من فرص العمل البناء القضاء.
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 ان توفير السدود الترابية على أألودية سيشجع المواطنين على ألزراعه وأالكثار من تربية المواشي كما ان تشجيع
المواطنين على زراعة التفا حيات في أألراضي ألمرتفعه لمناسبة المناخ وتشجيع المواطنين على العمل الجماعي
من خالل جمعيات تعاونيه تعنى بالزراعة وتربية الماشية كل ذلك سيساهم ايجابا في الحد من الفقر وتحسين
الظروف المعيشية.
 بلع معدل النشاط االقتصادي الخام*لقضاء كفرنجة( )%0200مقارنة مع معدل النشاط االقتصادي الخام
لمحافظة المفرق و البالغ ( ) %2002و بلغ المعدل للمملكة (. )%2200
 كما بلغ معدل البطالة لقضاء كفرنجة ( ** )%202مقارنة مع معدل البطالة لمحافظة المفرق و البالغ
( )%0200و للمملكة و البالغ (.*** )%0200
 بينما بلغ متوسط الدخل السنوي ل سرة(  )2000دينار لقضاء دير الكهف مقارنة بمتوسط الدخل السنوي لالسرة
لمحافظة المفرق ( )2220دينار و متوسط الدخل السنوي لالسرة للمملكة ( )2202دينار
 بلغ متوسط اإلنفاق السنوي لالسرة في القضاء ( )2220دينار سنويا  ،مقارنة مع متوسط اإلنفاق السنوي في
محافظة المفرق ( )2722دينار سنويا  ،و بالمقارنة مع متوسط اإلنفاق السنوي للمملكة و البالغ ( )7220دينار
سنويا .
 نسبة الفقر لعام  2002بلغت في قضاء دير الكهف ( ، )%2202و ( )%22لمحافظة المفرق  ،و ()%02
للمملكة .
*عدد السكان النشطين اقتصاديا وأعمارهم  05سنة فأكثر منسوبا لعدد السكان الكلي
**عدد السكان المتعطلين و أعمارهم  05سنة فأكثر منسوبا إلجمالي قوة العمل
*** دائرة اإلحصاءات العامة ومسح العمالة البطالة 6003

سابعا  :قطاع التدريب و التدريب المهني

 ال يوجد مركز للتدريب المهني في قضاء دير الكهف ،مع العلم بأن القضاء بحاجة إلى مؤسسة متخصصة في
التدريب على جميع أنواع المهن .
 قام صندوق التنمية والتشغيل بعقد دورات تدريبية في محافظة المفرق و القضاء في مجال المشاريع الصغيرة
 بلغ عدد الدورات التدريبية التي اقامها صندوق التنمية و التشغيل في محافظة المفرق من عام  2000-200ما
يقارب  02دورة تدريبية و بلغ عدد المشاركين ما يقارب  272مشارك  ،و تنوعت الدورات التدريبية حسب ما
يلي :
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 -0كيف تبدأ مشروعك الخاص
 -2مهارات الحاسوب الشاملة
 -2خياطة صناعية
 -2تجميل سيارات

 -2خياطة تأسيسية
 -2معجنات و حلويات
 -7تصنيع غذائي

 -2قص الشعر و التجميل
 -2مهارات الحاسوب الشامله ()ICDL
 -5.التدريب على جهاز تحليل اعطال المركبات
 قام الصندوق بعقد دورة تدريبية في قضاء دير الكهف لعام  2000و هي تشكيل القش و الخيزران بالتعاون مع
مركز تدريب مهني المفرق و بلغ عدد المشاركين  02مشترك
 ال يوجد ألي من المؤسسات الوطنية والدولية في القضاء اية نشاطات في مجال التنمية االجتماعية باستثناء مؤسسة
نور الحسين ومركز تنمية المجتمع المحلي التابع لو ازرة التنمية االجتماعية وينحصر نشاطهم في تقديم القروض
للمشاريع الصغيرة .

 مع العلم بأ

القضاء بحاجة إلى عدة دورات متخصصة و متعددة

سنقوم بإدراجها في توصيات الدراسة .

ثامنا :دور صندوق التنمية و التشغيل في قضاء دير الكهف و محافظة المفرق

 تعتبر محافظة المفرق من اكبر محافظات المملكة من حيث السكان و التوزيع السكاني و الديموغرافي ،و يتبع لمحافظة
المفرق ( )02لواء وقصبة  ،ويقدر عدد سكان المحافظة ( )222200نسمة بمعدل ( % )207من عدد سكان المملكة ،و
يقدر عدد سكان قضاء دير الكهف بحوالي ( )7000نسمة بمعدل ( % )202من عدد سكان المحافظة .،
 ركز صندوق التنمية و التشغيل اهتمامه في القضاء ،العتبار المنطقة من المناطق الخدمية في محافظة المفرق ،ولقرب
المنطقة من التجمعات الصناعية العديدة  ،مع وجود تجمع سكاني كبير من بينهم عدد من الفئات المستهدفة للصندوق
ولمعرفة الصندوق حسب الدراسات القديمة من توفر عدد كبير من العاطلين عن العمل  ،فقد قام بتمويل
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الجنس

عدد المشاريع

حجم التمويل

فرص العمل

ذكور

3

63555

0

إناث

60

32055

66

المجموع

35

2055
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 مشاريع متعددة في القضاء منذ تأسيسه لغاية شهر 1002/21و حسب الجدول التالي :

 أما بالنسبة لمحافظة المفرق ،فيتمثل نشاط الصندوق م تاريخ التأسيس و لغاية شهر
 0229/00حسب الجدول التالي:
المحافظة

عدد المشاريع

حجم التمويل

فرص العمل

المفرق

6000

206250255

6532

 المشاريع الممولة م الصندوق حسب الجنس
الجنس

عدد المشاريع

حجم التمويل

فرص العمل

ذكور

626

303560005

535

إناث

535

600330625

553

المجموع

6000

206250255

6532

 اما بالنسبة الى توزيع القروض في محافظة المفرق حسب نوع القرض :
نوع القرض
جديد
تطوير
تمكين مرآة ريفية
منزلي
قرض الطالب
جيوب الفقر
تمكين مرآة-جيوب
المجموع

عدد القروض
656
360
606
052
0
32
35
6523

المصروف
6500562
6565005
253555
655656
5560
50505
52553
3650350

فرص العمل
552
230
602
065
5
25
06
3633
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ال تنشتتط مؤسستتة نتتور ألحستتين ومركتتز تنميتتة ألمجتمتتع ألمحلتتي التتتابع لتتو ازرة التنميتتة اإلجتماعيتته فتتي متتنح القتتروض فتتي
المنطقتة لتمويتل المشتتاريع ألصتغيره .علمتا بأنتته ال يوجتد أيتة فتتروع للبنتوك التجاريتة أو مؤسستتات أإلقتراض المتخصصتتة
ولم يسبق أن قامت بتمويل أي من المشاريع في ألمنطقه.



تعتبتتر المقتتدرة الماليتتة للم تواطنين متواضتتعة فتتي مجتتال الحصتتول علتتى القتتروض نظ ت ار لعتتدم إمكانيتتة تقتتديم الضتتمانات
المطلوبة والتي تعتبر من أهم المعوقات وكذلك عدم توف ار لمها ارت والكفاءات إلدارة المشاريع .
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الفصل الرابع :النتائج والتوصيات

أوال :النتائج-:


تتتم التعتترف و التوصتتل إلتتى عتتدد متتن النتتتائج و التوصتتيات و المشتتاكل التتتي يعتتاني منهتتا قضتتاء حوشتتا و االحتياجتتات
االقراضية و التدريبية ،من خالل مجموعات النقاش المركز و جلسات التوعية التي عقدت فتي جمعيتة الحمتراء للتنميتة

االجتماعية  /قضاء حوشا و المجتمع المحلي و أعضاء الجمعيات في القضاء  ،حيث تم الوصول إلى ما يلي :

 المشاكل التي يعاني منها أهل المنطقة:
 -1البطالة:


انتشار ثقافة العيب لدى بعض الفئات المستهدفة.



نقص األفكار الريادية إلقامة المشاريع الصغيرة.

 نقص التمويل إلقامة مثل هذه المشاريع .

 عدم وجود مشاريع اقتصادية كافية في قضاء تستوعب عدد العاطلين عن العمل.


عدم توجه الشباب والشابات نحو التعليم المهني



اعتماد قسم من األسر على العمل الموسمي (الزراعي )



نقص في المهارات الفنية الالزمة لبدء مشروع خاص أو للحصول على الوظيفة (التدريب المهني)



عدد توفير التمويل الالزم إلقامة مشاريع إنتاجية

 -2الفقر:
 تدني الرواتب واألجور .
 ارتفاع أعداد المعالين في األسرة بسب انتشار البطالة.
 ارتفاع متوسط حجم األسرة حيث يبلغ  7فرد.
 حجم األسرة الكبيرة .

 ارتفاع األسعار وغالء المعيشة .

 أسباب فشل المشاريع في المنطقة-:
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 عدم القدرة على إدارة المشروع و افتقار صاحب المشروع للخبرات اإلدارية و المالية .
 عدم االلتحاق بدورات تدريبية و تأهيلية قبل إقامة مشاريعهم .
 التركيز على مشاريع تربية األغنام و الماشية


ضعف البنية التحتية في المنطقة

 االقتراض لتلبية متطلبات شخصية و نواحي استهالكية

 غياب روح المبادرة الشخصية و االعتماد على الوظائف الحكومية و المنح

 النقص في الضمانات المطلوبة للجهات ألتمويليه.

 الحلول المقترحة م قبل سكا المنطقة-:
 نشر الوعي بأهمية العمل الحر والتدريب على كيفية اختيار فكرة المشروع المجديتتة ،و إدارته لضمان االستم اررية.
 تدريب العاطلين عن العمل على مهن وحرف مطلوبة.

 تقديم التمويل الميسر الالزم إلقامة مشاريع تخدم أهل المنطقة وتدر عليهم دخال ،بحيث تكون هذه المشاريع ذات
جدوى اقتصادية و تتمتع باالستم اررية.
 عمل مشاريع حكوميه كبرى لتشغل أبناء المنطقة .
 الحد من ثقافة العيب في المنطقة من خالل جلسات التوعية.

 توفير مؤسسات تدريب وعقد برامج تدريبية على مهن وحرف مطلوبة.
 توجيه التعليم حسب التخصصات المطلوبة والرغبة .



عقد برامج تدريبية وتأهيلية وتوعية في القضاء

 المشاريع المقترحة م قبل أهل المنطقة:
بالنسبة للمشاريع المقترحة م قبل المواطني

:

 االهتمام بتمويل المشاريع المنزلية ( قرض تمكين المرأة )
 اهتمام بعض الجمعيات الخيرية بانشاء صناديق ائتمان
 تمويل األقساط الجامعية لطالب الجامعات الخاصة .

 االهتمام بالمشاريع الزراعية ووضع استراتيجيات تهم الزراعة و المزارعين
 التشجيع على إقامة جمعيات نسائيه تهدف إلى المساعدة في اقامة المشاريع التي تديرها النساء
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 الدورات التدريبية المقترحة

:

 تتمثل المشكلة في مجال التدريب في القضاء في غياب تام للبرامج التدريبية بمختلف مجاالتها ،وكذلك بصعوبة
الوصول إلى مراكز التدريب المتوفرة مثل مركز التدريب المهني في المفرق و الرمثا لعدم توفر مواصالت مباشرة ما بين
التجمعات السكنية و مركز التدريب .كما أن هنالك حاجة لبرامج تدريبية تعمل على إكساب المهارات اإلدارية والمالية
إلدارة المشاريع الصغيرة.

بعد تفريغ استبانه االحتياجات التدريبية و االقراضية الموزعة للجمعيات  ,فقد ابدوا اهتمامهم
بالدورات التدريبية التالية :

 األعمال اليدوية  :مثل التطريز و الخياطة باستعمال الماكينات
 صيانة كهرباء سيارات
 تمديدات كهربائية

 تدريب أبناء القضاء على مهن أساسية تحتاجها كافة التجمعات مثل أعمال البناء المختلفة والحرف مثل النجارة
واأللمنيوم والحدادة وصيانة السيارات وغيرهاا

ثانيا :التوصيات
بعد أن قام الصندوق بالوقوف على كافة المشاكل والمشاريع المطلوبة من قبل سكان القضاء يوصي فريق

البحث بما يلي-:

تفعيل نافذة الصندوق في محافظة المفرق و عمل جدول زمني لوحدات اإلقراض المتنقلة لزيارة اللواء

)0

شهريا ،وتقديم خدمات الصندوق و بالتنسيق مع الحاكم اإلداري و الجمعيات المتواجدة في القضاء .
)2

تشجيع المجتمع المحلي على إقامة مشاريع صغيرة من خالل توفير محفظة اقراضية بشروط و ضمانات

سهلة و إجراءات سهلة و ميسرة

30

)2

تعزيز دور الشباب و النساء في القضاء من خالل تحفيزهم على اقامة مشاريع إنتاجية

)2

االهتمام بالبنية التحتية للقضاء ،مما يساعد على النهوض بالمنطقة و تشجيع االستثمار

 )2التكثيف من برامج التوعية والتثقيف ألهمية التعلم والعمل والتدريب وادارة المشاريع خاصة في القطاع النسائي.

المراجع

:



قاعدة بيانات دائرة االحصتءات العامة .



محافظة العاصمة  /مديرية تنمية المجتمع المحلي .



قاعدة بيانات صندوق التنمية و التشغيل.



قاعدة بيانات وحدة التنمية المحلية  /المفرق



و ازرة التخطيط و التعاون الدولي  -دراسة مناطق الفقر – ك



مشروع التنمية المحلية للمناطق األقل حظا  /ائتالف الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية و مؤسسة الشرق

األدنى
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