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شلر وتقدير
يتقدم ندوق التنمية والتش يل بالشالر والتقادير إلال لال
مو ساهم م إخارا هاذا الدراساة إلال حياج الوجاود ونخا
مت رمية لواء ديرعال ورؤساء البلديات والجمعيات الخيرية
ومرالج الشباب .
لمااا نتقاادم بالشاالر الججياال إلاال أهااال المناااطق المااذلور
الذيو ساهموا م مجموعات النقاش المرلج .
لجنة الدراسة
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دراسة االحتياجات التدريبية
واالقراضية
في محافظة البلقاء /لواء ديرعال
تمهيد-:
يسااعل

ااندوق التنميااة والتش ا يل إلاال ترجمااة الرؤيااة الملليااة التنمويااة بتااومير ااماااو

الجتماع مو خالل إقامة المشاريع اإلنتاجية واانشطة التدريبية والقت ادية الت تاومر مار
العمل للمواطنيو م المجتمعات المحلية وتعجج مو الفار

القت اادية لاديهم وتحساو ماداخيلهم

وتنم الجوانب الجتماعية والقت ادية التنموية م التجمعات السلانية الت يعاان بعاض منهاا
مو نق

م الخدمات وخا ة التعليمية وال حية والبنية التحتية والمياا وماو عاعف التمويال

المتومر للمشاريع اإلنتاجية الت تومر الفر

أمام الشباب للعمل واإلبداع واإلنتا .

قااام ال ااندوق بالعديااد مااو الدراسااات السااابقة م ا مختلااف مناااطق الممللااة مااو التعاااوو
والتنسيق مع مختلف القطاعات الرسمية وااهلية ومؤسسات المجتماع المادن والماواطنيو بشالل
مباشر ومق رؤية تنموية ترلج علل سالمة التخطيط التنماوم وعدالاة توجياع الملاساب التنموياة
علل مختلف محامظات ومناطق الممللة.
وقااد تاام تنساايق الدراسااة بناااء علاال توجااا ال ااندوق لااتلمح حاجااات أبناااء لااواء دياار عااال
اإلقراعية والتدريبية حيا لااو الت اميم ااساسا لهاذا الدراساة يجارم ماو خاالل اللقااء ماع
أبناء اللواء عو لثب ومناقشتهم ما إحتياجااتهم التدريبياة واإلقراعاية لتمويال المشااريع والتا
تساهم م الحد مو مشللت الفقر والبطالة وتعجيج التش يل الذات لديهم وتم العمل علل اختياار
هذا المجموعات بمعرمة مو الهيئات اإلدارية للجمعيات الخيرية والمرالج الشابابية وتجماع لجااو
المرأ بما يتوامق مع أهداف الدراسة مو أجل الو ول إلل عماو شمول الفئات المستهدمة .
ولذلك سيتم وعع تو يات الدراسة للتنفيذ مو قبال ال اندوق ماو حيا تاومير التمويال
الالجم إلقاماة المشااريع ال ا ير والمتوساطة علال أو تساتخدم عمالاة محلياة لاملاة ماو منطقاة
المشروع وتومير مر

عمل دائمة.

ندوق التنمية والتش يل مو خالل منججاتا م مسير عملا التا تتجااوج ثمانياة

ويؤلد
عشاار عام اا ا علاال أهميااة أقامااة المش ااريع اإلنتاجيااة الهام اة ودوره اا المتوقااع م ا جياااد الفاار
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القت ادية م منطقة لواء ديرعال وإشراك المجتمع المحل ما بنااء قاعاد اقت اادية مساتدامة
م المنطقة وإحياء ال ناعات الحرمية ميها ولذلك أهميتها م تأهيل القاو البشارية الداعماة
لجميع القطاعات القت ادية مو خالل تدريب أبنااء المنطقاة علال العمال ما المجاالت المختلفاة
وجياد الفر

التسويقية لمنتجاتهم وخدماتهم م المنطقة بهدف مساعدتهم م تحسيو أوعااعهم

المعيشية اامر الذم ينسجم مع توجهات الحلوماة وأهاداف
ماار

اندوق التنمياة والتشا يل ما خلاق

العماال والتش ا يل الااذات م ا المجتمعااات المحليااة ولمااا يهاادف إلاال تطااوير المشاااريع

ال اا ير والمتوسااطة ا ااحاب ااملااار الرياديااة .وتطااوير القاادرات التدريبيااة والفنيااة لقطاااع
الشباب وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتملينهم مو إقامة مشاريع إنتاجية خا ة بهم .
لما تشلل المرأ الريفية عن را أساسيا وماؤثرا ما ترليباة المجتماع للاواء حيا تمثال
ما نسبتا  %84ماو إجماال عادد سالاو اللاواء * وأو المارأ الريفياة لام تلاو عبار تاريخهاا إل
امرأ منتجة مشارلة م الحيا العامة الت تحيط بها عمو معطيات الواقع الذم تعيش ميا مه
الت ترعل الحالل وتعد منتجات االباو وه الت تجماع الحطاب وتاجرع وتحار

اارض

وترب اابناء.
أما الوعع القت اادم إو ال اور النمطياة لادور المارأ القت اادم ما لاواء ديارعال
ععيف مقارنة بدور الرجل لونها تقوم بأعمال غير مأجور واعتبار هذا الدور امتداد اعمالها
المنـجلية ولوحظ بأو ألثر نسبة للمرأ العاملة م ااعمال الجراعية وقليل مانهو يقماو بأعماال
أخر .
ومو اجل تحسيو وعع المرأ الريفية بشلل عاام ل باد ماو القياام بالعدياد ماو البارامج
منها  :ر د مواجنة خا ة لتطوير لاواء ديارعال وإيجااد حلقاات و ال بايو نظام التعلايم ونظام
التدريب وسوق العمل وتومير مشاريع تنموية مدر للدخل مثل ما قام با ال اندوق ماو مباادر
وإستحدا برنامج تمليو المرأ الريفية.

*

(قاعد بيانات لواء ديرعال مت رمية لواء ديرعال )
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تقسيمات المناطق في لواء

ديرعال*

يتألف اللواء من التجمعات التالية:
ديرعال
.1
.2

الطوال الشمال

.3

الطوال الجنوب

.8

داميا

.5

الباقول

.6

معدم

.7

ابو الجي او

.4

عرار

.9

مثل العارعة

.11

الرويحا

.11

غور لبد

.12

ظهر الرمل

وقااد تماات دراسااة الحتياجااات اإلقراعااية والتدريبيااة للااواء دياارعال حسااب التقساايمات
للمناطق ويبلغ عدد سلاو لواء ديرعال حساب م اادر دائار اإلح ااءات العاماة والمت ارمية
ك لاام **2وها

حااوال  *863398نساامة وتبلااغ لثامااة الساالاو ما اللااواء حااوال  19137شااخ
مرتفعة ن اسبيا ا بينما تبلاغ لثاماة السالاو علال المساتو الاوطن  6137شاخ ك لام **2لماا ما
الجدول رقم (. )1

* الم در :

( مت رمية لواء ديرعال )2114

** لثامة السلاو =

عدد السكان
المساحة
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التدول ( )1يوين معلومات تفصيلية عن لوا ديرعال
البيان

القيمة

عدد السكان

493.64

عدد الطالب

213.2.

عدد المتدربين المهنين

114

عدد الجمعيات الخيرية
والمتخصصة

1.

عدد األسر متلقي المعونة الوطنية

2859

عدد حاالت ذوي اإلحتياجات
الخاصة المسجلة

2218

التدول( )2يوين مصادر المياه وحتم إنتاتها
مصادر المياه
المصدر

اإلنتاجية م/ساعة

2

آبار وادي راجب 1+2

8.

1

بئر السماحيات الجديد

42

.

بئر السماحيات القديم

82

4

السليخات 9+8+4

228

8

وادي راجب 5

12

9

محطة تحلية عمر عبدهللا

.2
..5

المجموع

الم در( :مت رمية لواء ديرعال )

وتعتبر منطقاة لاواء ديارعال ماو منااطق الممللاة التا تعاان ماو مشاللت الفقار والبطالاة
وتبلغ نسبة البطالة والفقر ميها  *%31بينما نسبة البطالة م ااردو بشلل عام . **%1338
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التدول ( )3يوين عدد المشاريع القائمة
المشاريع الخاصة

لوا ديرعال

العدد

المشاريع الخاصة

ورش حرفية

18

فنادق (غير سياحي)

1

بقاالت

62

مطاعم وإستراحات سياحية

1

مكتبات

9

مكاتب تاكسي

1

محالت خلويات

1.

مكاتب محاماة

.

تجارة سيارات

8

معامل تغليف وتبريد

6

محالت ألبسة وأحذية

1.

مدارس وروضات خاصة

8

محالت حالقة

2.

مزارع الدواجن الالحم

.

مواد وآليات بناء

1

بيع دواجن

العدد

1.

محالت خضار

24

محطات غسيل سيارات

8

مخابز

11

كومسنجي

4

خطاط

4

صيانة سيارات

إستيراد وتصدير

9

مشاتل

9

مطاعم

92

محالت بيع المواد الزراعية

11

محالت تجارية خدمية
صغيرة

88

حدادة ونجارة

.

المصدر ( ولدية دير عال ,ولدية معدي)
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0التدول ( )4يوين عدد وقيمة المشاريع و رص العمل الت إستحدثها الصندوق
لوا ديرعال من عام  2002إلى  2008مقارنة مع ألوية المحا ظة
عدد المشاريع

قيمة التمويل

فرص العمل

نسبة مشاريع اإلناث

اللواء

825

2422252

9.2

.2

58182

..

لواء ديرعال

244

.5.282

25.

لواء عين
الباشا

428

22.2852

8..

٪.2
٪92
٪.2
٪95

لواء ماحص
والفحيص

222

.42.58

241

٪..

قضاء
العارضة

2.

.4822

2.

٪96

قضاء زي

28

45682

11

٪52

قضاء عيرا
ويرقا

4.

68882

86

٪.5

المجموع

216.

.892.48

2915

٪.2

قصبة
السلط
لواء الشونة
الجنوبية

المصدر  :قاعدة ويانات صندوق التنمية والتشغيل 2008 ,

مو الجدول السابق نالحظ أو ال ندوق مان خاالل الاثال

سانوات ااخيار مقاط ماا مجموعاا

( )188مشااروع بقيمااة ( )3433151ديناااار وماارت ( )147مر ااة عمااال ولاناات ح اااة
اإلنا تعادل ( )%71منهاا ماع العلام باأو ال اندوق قاام بتمويال مشااريع مختلفاة ما اللاواء مناذ
تأسيسا عام  1991ول

اية اليوم .

8

الفصل األول :أهداف وموررات الدراسة

مقدمـــــة:
تلعاب المشاااريع ال ا ير والمتوسااطة دوراا ملحوظاا ا وهاماا ا ما القت ااد ااردنا حيا
أنها تلب العديد مو احتياجات المجتمع مو سلع وخادمات مماا يعنا مسااهمتها الفعالاة ما النااتج
المحل  .إعامة إلال ذلاك ماأو المشااريع ال ا ير والمتوساطة تفياد المجتماع بخلاق مار

عمال

للمواطنيو والذم ينعلح إيجابيا ا علل تقليل نسبة الفقر والبطالة الت أ بحت المشللة ااولل ما
ااردو.
لتلك ااسباب يول ااردو اهتماما ا لبيراا لتشجيع المشااريع ال ا ير ماو خاالل التمويال
والتدريب وتجويد أ حاب المشاريع بالمعلومات الالجمة إلدارتها وتسويق منتجاتها .
جااااءت هاااذا الدراساااة اساااتلمال ماااو

اااندوق التنمياااة والتشااا يل لتحدياااد الحتياجاااات

التدريبية واإلقراعية وهو العن ر الرئيح والهيلل ما

اناعة اإلقاراض والتادريب حيا

تقوم عليا جميع دعائم العملية اإلقراعية والتدريبياة وتنمياة وتشا يل الماوارد البشارية ما مجاال
المشاااريع ال ا ير والمتوسااطة لمااا إو أم معيااق م ا تحديااد هااذا الحتياجااات ساايجعل جميااع
الجهود الت تبذلها مؤسسات التمويل ععيفة مو أجل اارتقااء بمساتو خدماة الفئاات المساتهدمة
للحد مو الفقر والبطالاة عاو طرياق التعارف وتحدياد ومتابعاة الحتياجاات التدريبياة واإلقراعاية
اغراض تمويل وتدريب وتأهيل المستهدميو إلقامة المشااريع ال ا ير والمتوساطة ما مختلاف
القطاعات اإلقت ادية .
ولذلك تقييم هذا اإلحتياجات مو وجهة نظر المستهدميو مو سلاو لواء ديرعال والباحثيو
عااو ماار

عماال ل ايااات التشا يل الااذات مااو خااالل مشاااريع إنتاجيااة متواعااعة والعاااطليو عااو

العمل  .ومعرمة المعوقات الت قد تعياق إنشااء واساتمرارية المشااريع ال ا ير والمتوساطة ما
مناطقهم .
لذلك إتجا ال ندوق إلجراء دراسة اإلحتياجات التدريبية واإلقراعية م لواء ديرعال .
9

هذا أمور لبد مو معرمتها وتحليلها واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها ونطما أو يناتج
هذا البح

البرامج التدريبية والتمويلية المحفج للعاطليو عاو العمال إلقاماة مشااريع خا اة بهام

بعد تلق التدريب والتأهيل المهن المناسب والستمرار ميها.

أهمية تحديد اتحتياتات التدريوية واتقراضية :
ترجااع عمليااة تحديااد الحتياجااات اإلقراعااية والتدريبيااة ما ااساااح إلاال الحاجااة إلاال عااال
مشلالت الفقر والبطالة مو خالل اإلقراض والتدريب حي توجد مشلالت أخر قد ل يفيد ميهاا
التادريب وعلال هااذا ي اب تحدياد اإلحتياجااات اإلقراعاية والتدريبياة هااو اادا الرئيساية التا
يملو مو خاللها تحديد مجالت تطوير وتنمية أداء

اندوق التنمياة والتشا يل ماو خاالل العملياة

اإلقراعية والتدريبية .

تعريف ((تحديد االحتياتات اتقراضية والتدريوية)):
تلوو هناك الحاجة لإلقراض والتدريب عنادما يلاوو هنااك مقار وبطالاة باإلعاامة لانق
ما المعرمااة أو المهااار أو تلااوو هناااك اتجاهااات غياار مالئمااة وبشاالل يعااوق تحقيااق المتطلبااات
الحالية لتأسيح مشااريع

ا ير ومتوساطة أم إنناا نق اد بالحتياجاات اإلقراعاية والتدريبياة

ه تحليل مجالت عدم التواجو بيو التنمية والتش يل المستهدف والوعع الحال ( بطالة ومقر )
مو ناحية والفر

للمشاريع م القطاعات اإلقت اادية المختلفاة والتدريبياة المتاحاة ماو ناحياة

أخر 1

10

مساهمة ونتائج اتقراض والتدريب:
عند تحديد الحتياجات هناك بعداو هاماو يجب أخذهما م الحسباو وهما :
 .1أثر تمويل المشاريع والتدريب م المساهمة للحد مو الفقر والبطالة.
 .2نتااائج حاال مشااالل البطالااة مااو خااالل اإلقااراض والتاادريب م ا مقاباال الحلااول
البديلة ااخر (انتظار الوظيفة م القطاع العام والخا

..الخ).

يقدم اإلٌقراض والتدريب مساهمة لبير مو الحل للحد ماو الفقار والبطالاة وهاذا هاو
االثر شايوعاا .ورغام ذلاك مااو الفوائاد التا يملاو أو يجنيهاا

اندوق التنمياة والتشا يل ماو

وراء إتباع المنهج العلم تبرر الجهد والوقت والتللفة واإلملانيات البشارية التا يجاب علياا
أو يخ

ااها لهااذا العماال إو معاليااة اسااتخدام تحديااد اإلحتياجااات تااجداد عناادما تأخااذ إدار

ندوق التنمية والتش يل بعيو العتبار العوامل اآلتية :
 )1تقييم طبيعة مشلالت الفقار والبطالاة الراهناة ما المنطقاة وتحدياد طبيعاة المجاالت التا
يملو عالجها عو طريق تومير اإلقراض وبرامج التدريب.
 )2ت اانيف الباارامج اإلقراعااية والتدريبيااة حسااب الفئااات المسااتهدمة وقاادراتها ومؤهالتهااا
وطبيعة المنطقة للمشاريع المملو تأسيسها م حالة تنفيذ البرامج .
 )3تجميع البيانات الالجمة سواء علال مساتو الفارد أو المجتماع المحلا بماا يعامو التقيايم
المناسب لبرنامج اإلقراض والتدريب علميا ا ومنهجيا ا ( ااسلوب والمحتو ).
ويملو و ف الحتياجات اإلقراعية والتدريبية وتحديد مالم لل منهاا ماو خاالل أرباع
خ ائ

رئيسية:

· مجال اإلقراض والتدريب تنظيميا ا والتخ

ات المهنية أو القطاعات اإلقت ادية.

· الفوائد المرجو تحقيقها (المساهمة م الحد مو نسبة الفقر والبطالة) .
· طبيعة الفجو الت ي طيها اإلقراض والتدريب (تش يل العاطليو عاو العمال والموائماة بايو
مخرجات التعلايم الجاامع والمهنا وبقياة الفئاات ما المجتماع المحلا ما ساو ساوق العمال
والفر

اإلقت ادية المتاحة للمشاريع ال

ير والمتوسطة م مختلف القطاعات) .
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أهداف الدراسة :
تسعل هذا الدراسة إلل تحديد اآلليات الالجمة للمساهمة م تنمية لواء ديرعال بمناطقا
المختلفة وتحسيو مستو دخل السلاو هناك وإيجاد إجابات شامية لألسئلة التالية :
 ما ه

المنطقة (لواء ديرعال) مو التدريب والتأهيل المبن

احتياجات أهال

احتياجات سوق العمل م المنطقة إلنشاء المشاريع ال

علل

ير والمتوسطة وقادر علل

النجاح والستمـرار ميها ؟
 ما ه الفر

التمويلية المتاحة إلقامة مشاريع إنتاجية م المنطقة لتشجيع العاطليو عو

العمل ولديهم القدر م

ير أو متوسطة مدر للدخل والستمرار

إقامة مشاريع

ميهـــا ؟
 ما ه المعوقات المحتملة والت قد تؤدم إلل مشل إنشاء واستمرارية المشاريع ال

ير

والمتوسطة ؟
 ما ه اآلليات الالجمة لإلقراض والمقترحة مو قبل أهال المنطقة ؟
موررات الدراسة -:
 .1تدن

مستو

المنطقة مقارنا بدخل الفرد علل مستو

دخل الفرد م

ااردو(حسب الدراسات الرسمية).
 .2وجود موارد بشرية م

المنطقة قادر علل إنجاح

ومتوسطة م حال وجدت الدعم المطلوب.
 .3تحقيق أهداف الدراسة المذلور أعالا .
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ناعات ومشاريع

ير

الفصل الثان  :منهتية وآلية تنفيذ الدراسة
منهتية الدراسة-:
 إعتماادت الدراسااة علاال منهجيااة سااهلة وواعااحة للح ااول علاال المعلومااات مااو خااالل
التنساايق مااع المؤسسااات ااهليااة والتطوعيااة والحلوميااة المعنيااة لااواء ااغااوار الشاامالية
واإلعالو عو جلسات مجموعات النقاش المرلــــــــج.
 الح ول علل معلومات عو المالم الرئيسة لمجتمع الدراسة مو خالل القااد المحليايو
والهيئات التطوعية وااهلية.
آلية تنفيذ الدراسة-:
تم تنفيذ الدراسة اعتماداا علل عمل مجموعاات نقااش مرلاج ومقاا ا لمنهجياة عمال

اندوق التنمياة

والتش يل واإلجتماع ااول الذم تام بايو إدار ال اندوق ومت ارمية لاواء ديارعال واإلجنمااع
مع مديرية التنمية اإلجتماعية ومو ثم اإلجتماع مع رؤساء وأععااء الهيئاات اإلدارياة للجمعياات
والمرالج الشبابية .
حي تم إتباع الخطوات التالية-:
 )1التنسيق مع القيادات المحلية م مختلف مناطق لواء ديرعال لعقد جلسات مجموعات النقااش
المرلاااج حيااا تااام إشاااراك عااادد ماااو أهاااال المنااااطق المساااتهدمة وتحدياااد الملااااو والجمااااو
المناسبيو حي توجا مريق

اندوق التنمياة والتشا يل إلال بعاض منااطق لاواء ديارعال لدراساة

اإلحتياجات التدريبية واإلقراعية ميها.
 )2تشليل حلقات نقاش مرلج بعد التنسيق مع مت ارمية لاواء ديارعال لتقاديم المسااعد الالجماة
لفريق العمل .
 )3عرض دور

ندوق التنمية والتش يل والخدمات الت يقدمها مو دورات تدريبياة وتأهلياة

وقااروض تمويليااة للمشاااريع

وهااذا العاارض يااتم مااو خااالل اللقاااءات ويناااقش خاللهااا أيع اا ا
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أسباب الفقر والبطالة م منااطقهم ومعرماة اإلحتياجاات التدريبياة والتأهيلياة واإلقراعاية ما
جميع مراحل النقاش وجمع البيانات مو الحعور .
 )8اإلجتماااع والحااوار بلاال مااو مااوظفيو مت اارمية لااواء دياارعال

ومناادوب مديريااة التنميااة

الجتماعيااة و مناادوب مرلااج تعجيااج اإلنتاجيااة(إراد ) وماادراء الجمعيااات والمرالااج الشاابابية
باإلعامة إلل رؤساء بلدياتها

وذلك علل هامش الدراسة.

 )5لقاء المشارليو حي تم مناقشة ما يل -:
 إعطاء ملر وامية عو ال اندوق ااهاداف و ال اياات و البارامج القراعاية والتدريبياة
ميا.
 إعطاء ملر عامة و موجج عو أهمية المشاريع ال

ير م تومير مر

عمال و دخال

مناسب للقائميو عليها.
 إعطاء ملر موجج عو التدريب و التأهيل و أهمية استمرارية المشاريع ونجاحها.
 استخدام أسلوب الع ف الذهن للمشارليو لتحدياد أهام المشاالل التا يعاان منهاا أهاال
المنطقة .
 مناقشة المشالل المستخل ة و تحديد أهمها .
 استخدام أسلوب الع ف الذهن للمشارليو لتحديد الحلول المناسابة للمشاالل التا يعاان
منها أهال المنطقة.
 مناقشة الحلول المستخل ة و تحديد أهمها.
 عرض أ كار مشاريع ريادية مملنة التنفيذ م المنطقة.
 عرض ورامج تدريوية و تأهيليه يملنها رماع ساوية العااطليو عاو العمال وإلساابا مهاار
التعامل مع المشروعات ال

ير و

قل المهار م مهو لم يتم اإلعداد لها.

 استمجا المشارليو حول القتراض و اآلليات المناسبة و العمانات المملو تقديمها.
 تحلياال نتااائج مجموعااات النقاااش المرلااج وتقااديم التو اايات إلدار ال ااندوق حي ا تاام
وعاع النتااائج علاال مساتو لااواء دياار عاال ولاايح علاال مساتو المحامظااة وذلااك لتشااابا
الظروف م هذا التجمعات وتقارب أملار المشاريع ميها إلل حد بعيد.
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متتمع الدراسة :
يشمل مجتمع الدراسة جميع الذيو شارلوا م جلسات مجموعات النقاش المرلج وورش
لل مو :
عمل مو خالل التنسيق مع ٍ
القيادات المحلية م

مختلف مناطق لواء ديرعال ومرالج الشباب وذلك لعقد جلسات

مجموعات النقاش المرلج حي تم إشراك عدد مو أهال المناطق المستهدمة.
ميما يل الخ ائ

الت أدت إلل اختيار هذا الشريحة لمجتمع مناسب للدراسة :

تعم هذا الشريحة القاد المحليو والهيئات التطوعية وااهلية وذلك لعرض وتحليل
آرائهم ميما يخ

أسباب الفقر والبطالة وطبيعة المشاريع ال

ير والمتوسطة م المنطقة.

تعم هذا الشريحة نسبة لبير مو الشباب والذم ربما يحمل أملاراا وآراء تختلف عو
العامليو الذيو لديهم خبر طويلة م مجال الوظيفة  .ولثير مو هؤلء الشباب يعتبر هذا اللقاء
للدراسة تجر ا
بة جديد لخوض عمل حر ل يخلو مو المخاطر  .لذا تراهم يبحثوو ويستفسروو
ويجمعوو البيانات المطلوبة ويسعوو للتعرف علل إم جهة قد تساعدهم م احتياجاتهم م إقامة
المشروع مثل التمويل والستشار والتدريب وما شابا ذلك .لل ذلك تجعلهم أ حاب رأم
واقتراحات ميما يخ

المشاريع ال

ير والمتوسطة مو حي

الحوامج والحتياجات

والمعوقات.

أسلوب تمع الويانات :
تم تنفيذ الدراسة اعتماداا علل عمل مجموعات نقاش مرلج تم خاللها:
 إعطاء ملر عامة وموجج عو أهمية المشاريع ال

ير والمتوسطة م تومير مر

عمل ودخل مناسب للقائميو عليها.
 مناقشة وتحديد احتياجات أهال المنطقة (دير عال) مو التدريب والتأهيل المبن علل
احتياجات سوق العمل م المنطقة.
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 عرض الفر
الت

التمويلية المتاحة إلقامة مشاريع إنتاجية م المنطقة وما ه الحوامج

يتم تقديمها لتشجيع العاطليو عو العمل والذيو لديهم القدر م

إقامة مشاريع

ير أو متوسطة مدر للدخل .
 مناقشة المعوقات المحتملة الت قد تؤدم إلل مشل إنشاء واستمرارية المشاريع ال

ير

والمتوسطة .
 ما ه اآلليات الالجمة لإلقراض والمقترحة مو قبل أهال المنطقة.
 إعطاء ملر موجج عو التدريب و التأهيل و أهمية استمرارية المشاريع ونجاحها.
 إعطاء ملر وامية عو ال ندوق مو حي

ااهداف و ال ايات و البرامج القراعية

والتدريبية ميا .
 مناقشة المشالل والقعايا المستخل ة و تحديد أهمها وذلك باستخدام أسلوب الع ف
الذهن للمشارليو لتحديد الحلول المناسبة والمستخل ة للمشالل والقعايا الت يعان
منها أهال المنطقة وتحديد أهمها.
 عرض ومناقشة أملار مشاريع ريادية مملنة التنفيذ م المنطقة .
 عرض برامج تدريبية وتأهيليا يملنها رمع سوية العاطليو عو العمل وإلسابهم مهار
التعامل مع المشروعات ال

ير والمتوسطة وتعجيج و قل مهارات م مهو لم يتم

اإلعداد لها.
 استمجا المشارليو حول القتراض واآلليات المناسبة والعمانات المملو تقديمها .
ومو ثم تحليل نتائج مجموعات النقاش المرلج وتقديم التو يات إلدار
والتش يل.
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ندوق التنمية

الفصل الثالث :نتائج دراسة
اتحتياتات التدريوية واتقراضية لوا دير عال
أوالً :إحتياتات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
هناك مجموعة مو العوامل الت يراها ال ندوق عرورية للبدء م المشروع والستمرار ميا
بنجاح وذلك للمساهمة م التخفيف مو حد الفقر والبطالة .وبعد تحليل النتائج رأينا أو هذا
العوامل أو الحتياجات يملو جمعها تحت محاور رئيسية ثال  :التدريب التمويل (اإلقراض)
واإلستشار (الخدمات المساند ).

إو الراغبيو م بدء مشروع ما عاد ما ينتابهم الخوف مو الفشل

إما بسبب جهلهم

لللثير مو اامور اإلدارية والتسويقية والمالية أو بسبب عدم تيقنهم مو إملانية الح ول علل
التمويل الالجم لبدء المشروع والستمرار ميا أو بسبب عدم وجود خبرات لامية أو بسبب
إنتظار وظيفة سواء م القطاع العام أو الخا

.

لل ذلك بحاجة إلل المحاور الثالثة :تدريب وتمويل واستشار بشلل مستمر .ويحتا
المقترض الراغب م تأسيح أو تطوير مشروع لهذا المحاور الثال

قبل إنشاء المشروع مو

أجل التعرف علل ااساسيات الالجمة لبدء المشروع وإدارتا بنجاح والذم بدورا سوف يقلل مو
تخوما ويبع

ميا الطمأنينة ويقلل مو ال موض الذم ربما ينتابا قبل تنفيذ مشروعا  .هذا

اإلحتياجات عرورية ليح مقط قبل بدء المشروع بل وبعد إنشائا  .المقترض بحاجة لها مو
أجل أو يتملو م

أو يستمر م

مشروعا بنجاح  .التدول رقم ( )2أدناا يبيو احتياجات

المقترعيو م لواء دير عال مو هذا المحاور الثال قبل البدء م المشروع وبعد تنفيذا.
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ثانيا ً :العوامل المتاحة لتشتيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بعد عرض الحتياجات الت يراها أهال لواء دير عال عرورية للبدء والستمرار م
المشروعات ال

ير والمتوسطة وم

ما يل

نظر علل ما هو موجود وماهية هذا

الحتياجات م المنطقة.
 -1العوامل المتاحة لإلحتياتات التدريوية والتأهيل
مقد لحظنا أو التدريب والتأهيل المتاح اهال لواء دير عال يوجد علل نوعيو :منظم
وغير منظم.
والمقصود وغير المنظم  :هو ذلك التدريب الموجود م

المؤسسات االاديمية أو التعليمية

الخا ة أو العامة والذم يلتف بتناول جوانب محدد مو احتياجات المشاريع ال

ير والمتوسطة ويرلج م

ال الب علل الجانب النظرم مو الموعوع .
وأما المقصود والمنظم :هو ذلك التدريب والتأهيل المبرمج الموجود بشلل دورم والذم يتم ميا
تسجيل الراغبيو ومتابعتهم .وخير مثال علل ذلك برنامج المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل المهن
والجمعيات والمؤسسات المعنية بالمشاريع سواء لانت حلومية أو أهلية أو إقليمية مو أجل التدريب والتأهيل
لتطوير خبرات ومهارات أ حاب المشاريع ال

ير والمتوسطة ومنها

ندوق التنمية والتش يل.

ميما يل سيتم الترليجعلل النوع المنظم مو التدريب والتأهيل لسببيو :األول :انا برنامج متلامل
ومستمر ويتم متابعة المشارك ميا

والثان  :او للفة المشارلة تلاد تلوو م

بععها مجانا ا

وأو

المشارليو م هذا النوع مو البرامج يحملوو الحد اادنل مو المعرمة م المشاريع لذا مو المملو أو يقوموا
بتقييما وإبداء الرأم حولا .
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جدول ()5
المحاور الثالث التي يحتاجها المقترضين في لواء األغوار الشمالية إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة
واالستمرار فيها بنجاح
المحور (اإلحتياجات)

ما هي الدورات التي ترغب بها قبل البدء
بالمشروع ؟

ما هي الدورات التي ترغب بها بعد البدء بالمشروع ؟

تجميل السيدات

إدارة المشاريع

كيف تبدأ مشروعك

استخدام الكمبيوتر في اإلدارة والمحاسبة

دراسة الجدوى االقتصادية

التعامل مع اآلخرين

الكمبيوتر واإلنترنت
التدريب والتأهيل

الحرف اليدوية المختلفة
تصنيع االجبان وااللبان والمخلالت
تصنيع الحلويات والمعجنات
التسويق
اإلنتاج الحيواني
تدوير الخبز الناشف كأعالف

التمويل (اإلقراض)

-

إمكانية التمويل (مصادر)
شروط التمويل

-

التمويل للتطوير بشروط
ميسرة

االستشارة
(الخدمات
المسانده)

-

دراسة الجدوى اإلقتصادية
بيانات عن األسواق المستهدفة
دراسة احتمال الربح والخسارة
خطة العمل واإلجراءات

-

توفير بيانات عن األسواق المتاحة
المشاركة في معارض معينة
إدارة الجودة
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ويوجد مديرية متخ

ة م

ندوق التنمية والتش يل ل ايات التدريب والتأهيل

ويسعل ال ندوق بهذا لتحقيق ااهداف التالية :
إعطاء المشارك المهارات ااساسية لدورات حرمية ومهنية متخ

ة.

التعرف علل ليفية تأسيح وإدار المشاريع والبدء بها والتدريب عليها.
إعطاء المشارك المهارات ااساسية لتحسيو وتطوير المشاريع القائمة.
ناديق اإلئتماو للمشاريع .

المساعد م إعداد خطة العمل إلدار

تنمية و قل مهارات المشارليو علل استخدامات الحاسوب الشاملة.
التعاوو مع جهات ومؤسسات تدريبية متخ

ة سواء م القطاع العام أو القطاع الخا

.

 -2العوامل المتاحة لإلحتياتات التمويلية
لتنمية المشاريع ال

ير والمتوسطة المدر للدخل والمستهدمة للفئات الفقير والعاطلة

عو العمل  .أقدمت الحلومة ااردنية بانشاء صندوق التنمية والتشغيل م عام  1949والذم
يقوم عاد ا بتومير قروض ميسر للفئات الفقير والعاطلة عو العمل لل يتملنوا مو البدء م
مشاريعهم أما البرامج التمويلية الت يقدمها ال ندوق مو خالل اإلقراض المباشر مه علل
النحو التال :
برنامج تأسيس للمشاريع الجديدة ):(Start-Up

مو خالل هذا البرنامج يتم تمويل اامراد المؤهليو بحرمة أو مهنة أوحملة الشهادات
الجامعية المتوسطة أو العليا بقروض تسدد خالل ست سنوات ون ف مو عمنها مهلة سداد
اول ستة أشهر شريطة إقامة مشاريع مرخ ة ومسجلة بشتل القطاعات القت ادية
واإلنتاجية باستثناء مشاريع القطاع الجراع

الت يتم تمويلها مو مؤسسة اإلقراض الجراع .

مو خالل هذا البرنامج يتم تمويل اامراد المؤهليو بقروض سقفها ( ) 153111دينار
للل قرض بمعدل مرابحة ( % )635ثابتة سنويا

شريطة إقامة مشاريع مرخ ة ومسجلة

بشتل القطاعات القت ادية واإلنتاجية مو أجل إستحدا
الذات .
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مر

عمل جديد وتنمية التش يل

برنامج تطوير المشاريع القائمة :

تم ت ميم هذا البرنامج ليخدم تمويل المشاريع القائمة بهدف جياد حجم أو نوع نشاط
المشروع ليومر مجيداا مو مر العمل والمحامظة علل القائم منها باإلعامة للشروط والمجايا
الت وردت م البرنامج أعالا.
برنامج تمويل المشاريع الريادية:

أنشئ برنامج المشاريع الريادية بموجب اتفاقية بيو
التخطيط والتعاوو الدول
مو حي

ندوق التنمية والتش يل ووجار

بتاريخ 7ك4ك 2112لتمويل المشاريع الت
العمل الت

نوع المنتج أو الخدمة عدد مر

تمتاج بمبادر مميج

تومرها هذا المشاريع والموقع

الج رام لها لما تمتاج المشاريع الريادية بأساليب عمل جديد ومتطور وبحثها عو أسواق
متنوعة وبمهلة سداد ستة أشهر مو عمو المد اللاملة للقرض والت ت ل إلل سبع سنوات .
ومو غايات هذا البرنامج هو إقراعها لألمراد والجماعات والمؤسسات الوسيطة ولما
تهدف النامذ إلل تمويل المشاريع الت تتميج بما يل :
إنتا سلعة أو خدمة جديد أو تتعمو ملر عمل جديد .
استخدام طرق إنتا جديد .
إدخال والتشاف أسواق جديد .
خدمة مناطق نائية (مناطق غير مخدومة)
خلق مر

عمل لعمالة أردنية ل تقل عو أربع مر

.

وجدير بالذلر أو المتقدم لهذا المشاريع يجب أو يلوو متميجا مو حي  :امتالك الرؤية
الواعحة لمشروعا الجدية بالسع

للت يير القدر علل التفلير المستقل القدرات الذهنية

والجسدية المناسبة لطبيعة المشروع.
برنامج تمكين المرأة الريفية:

ويهدف هذا البرنامج لتمليو المرأ الريفية (ربات البيوت) إقت اديا ا وإجتماعيا ا إعامة
وسيتم

وتحسيو المستو المعيش لألسر ممو يتواجدو م اارياف والبوادم والمخيمات
تدريبهو وتأهيلهو لمتابعة تنفيذ هذا المشاريع ويقدم البرنامج تمويالا لمشاريع المرأ الريفية
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بقيمة ( )2111دينار بمرابحة إسالمية  %635ولمد ( )6سنوات ومهلة سداد لمد ( )6شهور
وتمن بشروط ميسر وعمو آلية تتم مو خالل مرلج ال ندوق الرئيس ومروع ال ندوق
ونوامذا المختلفة والمنتشر م محامظات الممللة وعو طريق الوحدات المتنقلة أيعا ا وبالتعاوو
مع محطات المعرمة التابعة لمرلج المعلومات الوطن

ولذلك مرالج اإلئتماو م

الجمعيات

الخيرية .
برنامج تمويل متقاعدي الضمان اإلجتماعي :

ويهدف هذا البرنامج لتحسيو المستو المعيش للمتقاعديو مو العماو اإلجتماع
تم توقيع إتفاقية بهذا الخ و

خالل تمويل مشاريع إنتاجية خا ة بهم حي

مو

مع العماو

مبلغ ( )5مالييو دينار يتم إدارتها مو قبل ال ندوق ومقا ا لشروط وآلية

اإلجتماع لتخ ي

تمويل المشاريع الجديد والتطوير المعمول با م ال ندوق وبمرابحة إسالمية  %635ولمد
( )6سنوات ومهلة سداد لمد ( )6شهور.
برنامج تمويل األقساط الجامعية لطالب الجامعات الرسمية :

ويهدف هذا البرنامج لتمويل ااقساط الجامعية للطلبة المحتاجيو والفقراء م الجامعات
الرسمية

بحي

يط

للفة التعليم الجامع

للطلبة المتميجيو خالل متر دراستهم الجامعية

وحسب تعليمات خا ة تؤخذ بعيو اإلعتبار التخ

الجامع وااداء االاديم

وموائمة

مخرجات التعليم الجامع مع سوق العمل وااولية ستمن للطلبة مو أبناء المقترعيو ويقدم
البرنامج قرعا ا بسقف أعلل ( )15111دينار ويتقاعل ال ندوق عوائد التمويل اإلسالم
(( )%535ومو خالل المسؤولية اإلجتماعية تم تخفيض المرابحة مو  %635إلل )%535
ولمد ( )6سنوات ومهلة سداد لمد ( )6شهور وي رف القرض علل دمعات وحسب الف ول
الدراسية ومقا ا آللية خا ة وبشروط سهلة ومبسطة.
برنامج تمويل وسائط النقل :

ويهدف هذا البرنامج لتعجيج قدرات المشاريع مو أجل تأميو وسيلة نقل مرتبطة
بمشروع معيو أو وسائط نقل عموم أو أو وسائط نقل للباعة المتجوليو وذلك ومقا ا لشروط
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تمويل قروض لتأسيح مشاريع جديد أو تطوير مشاريع قائمة بقيمة تمويل سقفا ()15111
دينار ولمد ( )6سنوات ومهلة سداد لمد ( )6شهور.
اإلقراض غير المباشر
يعمااال ال اااندوق لمظلاااة لإلقاااراض لعااادد ماااو المؤسساااات الوسااايطة ( )MFI'sوالجمعياااات
الخيرية القادر علل القيام بدورها م إعاد اإلقاراض للمباالغ المحولاة لهاا ماو ال اندوق لألماراد
عاامو معااايير يااتم التفاااق عليهااا مااع هااذا المؤسسااات الوساايطة والجمعيااات الخيريااة المتميااج
بانتشااارها ماا لامااة محامظااات الممللااة حياا يااتم إتاحااة مر ااة اإلقااراض لشاارائ ألباار مااو
المجتمعات المحلية وبتللفة أقل وأو يقاع النشااط الاذم يشالل محاور المشاروع عامو القطاعاات
المسموح للمؤسسة باإلقراض لها .وعليا مقد انتهج ال ندوق هذا الطريقة مع عدد مو المؤسساات
الوساايطة بحي ا تاام توقيااع إتفاقيااات بمبااالغ تختلااف قيمتهااا بحسااب اإلتفاااق مااع المؤسسااة المعنيااة
إعامة لبرنامج

ناديق اإلئتماو .

 -3العوامل المتاحة لإلحتياجات االستشارية (الخدمات المساندة)
لخلق قاعد بيانات عو المشاريع ال

يوجد م

ير والمتوسطة

ندوق التنمية

والتش يل وحد حاسوب  .لما قام ال ندوق وبالتعاوو مع مرالج تعجيج اإلنتاجية (إراد )
باعداد دراسات الجدو

اإلقت ادية للمشاريع ال

ير والمتوسطة

لتقديم استشارات منية وإدارية وتسويقية لتطوير المشاريع ال

وسعل ال ندوق لذلك

ير والمتوسطة  .إعامة إلل ذلك

الحر والريادة ) امعل
يقوم ال ندوق بمن جوائج ( تائزة الملك عودهللا الثان للعمل
َ
مجموعة مو أ حاب المشاريع ال ير والمتوسطة الت تمتاج باإلستمرارية وتش يل أيدم
عاملة أردنية وتحقيق عوائد أو أرباح إعامة إلل إشرالهم م جوائج دولية أو إقليمية أخر .
ويهدف ال ندوق إلل تقديم الستشارات والخدمات العرورية للمقترعيو م مختلف
مراحل المشروع لما يعمل علل المتابعة المستمر للمشاريع ال

ير والمتوسطة والعمل علل

تذليل العقبات الت تواجهها مو خالل قسم المتابعة والتقييم.
ميما يل أهم المهام الت يقوم بها ال ندوق :
تنمياااة وتشاااجيع المشااااريع ال ااا ير والحرمياااة والمتوساااطة ورماااع نسااابة مسااااهمتها مااا
القت اد الوطن وجياد قيمتها المعامة م ال ناعات .
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ير والحرمية والمتوسطة.

تأسيح ثقامة للعمل الحر وإدار المشاريع ال

تطااوير أداء المشاااريع ال ا ير والحرميااة والمتوسااطة وتعجيااج ملانتهااا والتنساايق بينهااا
والعمل علل إيجاد نوع مو التلامل ميما بينها.
إيجاد مشاريع ريادية متفوقة ميما تخدم القطاعات اإلقت ادية م ااردو .
ثالثاً :رأي المشاركين في العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بعد الطالع علل العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع ال
التنمية والتش يل وم
ماعليتها م

نظر ماح ة علل رأم المشارليو م

تحفيجهم علل تبن

المشاريع ال

ير والمتوسطة م

ندوق

هذا العوامل المتاحة ومد

ير والمتوسطة والت

خططوا لتأسيسها أو

الستمرار م المشاريع الت قاموا بتطويرها .
 -1رأي المشاركين في العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية والتأهيلية

مقد تم التعرف علل رأم المشارليو م العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية والتأهيلية
مو خالل عد محاور متعلقة بذلك  .قبل الخوض م

تفا يل هذا المحاور نستخل

بأو

المشارليو م الدراسة أبدوا انطباعات إيجابية تجاا البرامج الت يقدمها ال ندوق واعتبروا
ير أو متوسط
مفيداا م تحفيجهم م النخراط بالعمل الحر المتمثل م إنشاء وإدار مشروع
خا

بهم .
ميما يل

نبيو تفا يل الردود الت

تم الح ول عليها للل محور مو المحاور والت

بحثناها أعالا.
الهدف من اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية :

مقد أبد  %61مو المشارليو أو هدمهم مو تحديد اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية هو
تعلم ليفية بدء وإدار المشروعات ال ير والمتوسطة أولا  .وقد ألد المشارلوو أو
الحتياجات التدريبية والتأهيلية المذلور أعالا م جدول رقم ( )6عرورية لإللتحاق بها وأنهم
جادوو ومتفائلوو م تبن مشروع ما  .وأما  %11مو المشارليو أبدوا أو سبب مشارلتهم
م دراسة اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية لاو مو أجل الستفاد والح ول علل شهاد حعور
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والت

ربما يستفيدوو منها م

تخطط للمشارلة م أم مشروع

حياتهم العمليـة مستقبال

وهذا المجموعة أبدت بأنها لم تلو

ير أو متوسط.

وأما  %31قالوا :أو سبب مشارلتهم بالدراسة هو قتل الفراغ الذم يعانونا بسبب أنهم
عاطلوو عو العمل لفتر غالبا ا تلوو طويلة.
متلك النتائج تؤلد لنا أو ال البية مو المشارليو لانوا معالا جاديو م طروحاتهم الوارد
م الجدول رقم ( . )6والذم يعجج ذلك هو أو اللثير مو الذيو شارلوا لانوا ل يعملوو أم أنهم
عاطليو عو العمل .ولما ألد العديد مو الذيو قابلناهم بأو المشارليو العامليو لانوا يخططوو
ير أو متوسط يلوو هو مديرا
معالا لالنتقال إلل العمل الحر المتمثل م إدار مشروع
والمخطط لا.
أ -رأي المشاركين في اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية :

بشلل عام ير

معظم المشارليو بأو ما هو مذلور م الجدول رقم ()7

ير أو متوسط ؛ انا عاد يرلج علل الجانب النظرم

مفيداا لبدء

بينما منهم لم يلو

وإدار مشروع
متألداا مو مائد ما ذلر لجياد معلوماتا أو تشجيعا تجاا تبن مشروع ما م المستقبل .
 -2رأي الحضور في اإلحتياجات المالية ( القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل ) :

أ -وع المشاركين تتاه مهام الصندوق:

معظم المشارليو لانت لديهم ملر أو المهمة الرئيسة ل ندوق التنمية والتش يل ه من
قروض ميسر ا حاب المشاريع ال

ير والمتوسطة للعاطليو عو العمل أو ذوم الدخل

المتدن .
ب -رأي الحضور

شروط الحصول على قرض من الصندوق :

للح ول علل قرض مو ال ندوق ل بد مو استيفاء شروط معينة لما شرحناها م
القسم ااول مو النتائج )%71( .م و الراغبيو م المشاريع ال

ير او المتوسطة يروو بأو

شروط ال ندوق معقولة ومو المملو للمقترعيو استيفائها  .ويروو لذلك بأنها تشجع العاطليو
عو العمل الذيو عاد ا ل يمللوو المال اللام إلدار مشاريعهم مو أجل الح ول علل
القروض للمشاريع .
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م المقابل نالحظ أو ( )%21مو الراغبيو يروو أو بعض شروط ال ندوق ل يستطيع
المقترض استيفائها وعلل ااخ

تومير العماو للقرض (لفالت) لذا يروو بأو يقوم

ال ندوق بتسهيل إجراءات وشروط القروض  .وأما الـ( )%11ميروو بأو الشروط غير
مناسبة وأنها تعع عراقيل أمام المقترعيو.
مقد أبد  %21مو المشارليو بأنهم سبق وأو تقدموا لطلب قرض مو ال ندوق وأو
معظم المتقدميو لطلب قرض أمادوا بأو التعامل معا لاو سريعا ا وجيد اا علل الرغم أو منهم
مو اشتلل مو ارتفاع ااقساط الشهرية واقترحوا أو يبادر ال ندوق باعطاء متر سماح
أطول وأو يلوو سعر المرابحة أقل بينما أقلية منهم يروو بأو التعامل لاو بطيئا ا مما لاو
يتطلب مراجعة ال ندوق بيو اآلونة وااخر .
ج -اتحتياتات التمويلية ألنواع المشاريع :
جدول رقم ()6
يبين أنواع المشاريع المقترحة في لواء دير عال من أهالي المنطقة
مصنع ثلج

محل دراي كلين

أدوات منزلية

إتصاالت خلوية

تغليف المنتجات الزراعية

صالون رجالي

برك أسماك

مشروع سياحي

مكتب إتصاالت

مخبز آلي

تسمين أغنام

تنسيق زهور وإكسسوارات

تصنيع عصير الحمضيات وعمل مربيات

مواد بناء

إنتاج البان ومشتقات الحليب

صالون سيدات وبيع مواد تجميل

تأجير كراسي ومستلزمات األفراح

تصنيع بولسترين

 -3رأي المشاركين في العوامل لإلحتياجات االستشارية :

أماد الجميع بأو ال ندوق يعمل علل نشر الوع
المشاريع

وأو دور

لد

الشباب الراغبيو م

ندوق التنمية والتش يل وأهداما والمساعدات الت

للعاطليو عو العمل قد تحقق اللثير منها م المنطقة
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تأسيح

يملو أو يقدمها

ومساهمتا م محاربة الفقر وذلك عو

عد طرق مختلفة منها  :لقاءات المدير العام بالفعاليات ااهلية والمحلية بالتعاوو مع المحامظات
والمت رميات م جميع مناطق الممللة إعامة لإلعالنات م ال حف واإلذاعة والتلفجيوو
عالو علل ذلك تخ ي
) لتشجيع المشاريع ال

جائج سنوية باسم ( جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والريادة
ير والمتوسطة .

و أو إنتشار ال ندوق م

جميع محامظات الممللة مو خالل مروع ونوامذ ال ندوق

اإلقراعية والتسهيالت علل المقترعيو مو تومير الوقت والجهد والللفة هذا ويقدم ال ندوق
بالتعاوو مع مرالج تعجيج اإلنتاجية دراسات الجدو للمشاريع إعامة لمحطات المعرمة
المنتشر م الممللة الت تقوم باستقبال طلبات المشاريع اللترونيا ا م مواقعها والتعاوو مع
المؤسسة المدنية ل ايات تسويق منتجات المشاريع ال

ير وغيرها .

رابعاً :معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
ميما يل

المعوقات الت

يراها المشارلوو م

هذا الدراسة علل أنها ربما تؤدم إلل

تأخير أو عدم إنشاء المشاريع .
هذا المعوقات ندرجها حسب ااهمية تحت خمسة عناويو جانبية :معوقات إدارية
ومعوقات مالية ومعوقات تسويقية ومعوقات تدريبية معوقات استشارية .
هنا تجدر اإلشار إلل أو هذا المعوقات ليست بالعرور معوقات قد تعرض لها
المشارلوو بالدراسة بل تعلح آرائهم ووجهة نظرهم بشلل عام تجاا ما قد يعيق إنشاء
واستمرارية المشاريع ال ير والمتوسطة م ااردو عموما ا لواء دير عال خ و اا.
المعوقات اإلدارية:

عدم تفرغ احب المشروع إلدارتا بسبب جمعا بيو المشاروع وبايو أعماال أخار  .لاذا
يعطر أو يولل إدار المشروع إلل بعض موظفيا أو بعض أقاربا والذيو هام عااد ا أقال
حماسا ا مو احب الفلر م إنجاحها .
عدم تملو

احب المشروع ماو إنجااج جمياع ااعماال اإلدارياة المتعلقاة بالمشاروع مماا

يعن حاجتا إلل مو يساعدا والذم بدورا سوف يجيد ماو أعبااء المشاروع المالياة .نقا
الموارد المالياة المتاحاة للمشاروع وخا ااة ما بدايتاا ل يملاو ااحب المشاروع ماو
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توظيف مو يراهم مناسبيو لمساعدتا ما ااعماال اإلدارياة مماا ياؤدم إلال جيااد العابء
علل

احب المشروع والذم بسببا قد يفلر م ترلا أو تأجيلا .

عادم تملاو

ااحب المشاروع ماو إدار العاامليو مياا بأسااليب تجعلهام يعملاوو باااخال

وأمانة مما يؤدم إلال نقا

ما اإلنتاجياة وجيااد ما الت ياب عاو العمال لال ذلاك يعاود

بالخسائر علل المشروع ما قد يؤدم إلل إل ائا .
عدم دراية

احب المشروع بااعمال اإلدارية المطلوبة إلنجاج وإدار المشروع .

المعوقات المالية:

عدم تومر الميجانية الالجمة واللامية للمشروع .
عدم التملو مو أخذ قرض مو مؤسسات التمويال وذلاك لعادم إملانياة

ااحب المشاروع

مو تسديد ااقساط الشهرية والت تعتبر مرتفعاة ومتعاذر وخا اة ما السانة ااولال ماو
المشروع والت عاد ا ما تلوو م رومات المشروع ألثر مو إيراداتا بسبب الم رومات
الثابتة والم رومات المتعلقة بالتأسيح .
عدم قدر ودارية

احب المشروع بعبط حسابات المشروع وقيدها حسب اا ول مماا

قد يؤدم إلل اختالط الحسابات وعادم الاتحلم ميهاا بال واحتماال حادو عملياات اخاتالح
ميها .
سوء التخطيط والتأن الذم ياؤدم إلال ارتفااع النفقاات والتا إذا تلدسات تسابب الخساائر
الت ي عب علال المشاروع الاتخل
رئيسا ا لفشل المشروع.

منهاا  .وهاذا بحاد ذاتاا ماو المملاو أو يلاوو ساببا ا

المعوقات التسويقية:

تفعيل السلاو للسلع القادمة مو خار اللواء علل المتومر م اللواء.
غالبيااة أ ااحاب المشاااريع يواجهااوو مشااللة تسااويق الساالع والخاادمات .حياا أنهاام ل
يجيادوو مناوو التساويق والقنااوات التساويقية المتاحاة وخا اة ما ااساواق خاار منطقااة
دير عال .وعدم اإللمام بمبااد التساويق ياؤدم بالتألياد إلال مشال المشاروع ب اض النظار
عو أهمية وجود السلع والخدمات الت ينتجها.
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عاادم تملااو

اااحب المشااروع مااو إي ااال رسااالتا للجبااائو بفعاليااة  .إو عاادم اسااتمرارية

بعض المشاريع ربما يعود إلل عدم تملو

احب المشروع مو إقناع اللثيار ماو الجباائو

بجود وأهمية السلعة أو الخدمة الت يرو لها.
التق ير م مراقباة جاود السالعة أو الخدماة مماا يسابب ما عادم الساتمرارية ما تقاديم
ساالعة أو خدمااة بجااود ثابتااة .وهااذا بحااد ذاتااا يجعاال الجبااائو يفقاادوو الثقااة ما الساالعة أو
الخدمة ويمتنعوو عو شرائها.
مشللة الشلل الخاارج  .بعاض المشااريع تفشال ما بياع سالعها بسابب الت لياف السايئ أو
غير المؤثر .أبد البعض أو السبب م ذلك يعود إلل نق

الموارد المالية او الت ليف

الجيد والمؤثر مللف وبحاجة إلل الستعانة بشرلات أو أمراد لديها خبر م الت ليف.
المعوقات التدريبية:

عدم ح ول

احب المشروع علل التدريب النظرم والعمل قبل البدء م المشروع.

عدم وجود معاهد خا ة لتدريب أ حاب المشروعات ال

ير م دير عال .

امتقااار أ اااحاب المشاااريع إلااال تاادريبات ملثفاااة ومسااتمر مااا مجااالت مختلفاااة تتعلاااق
بالمشاريع مثل :إدار ااجمات التخطيط مو الت ليف.
المعوقات االستشارية (الخدمات المساندة):

اللثياار مااو المشاااريع تفشاال م ا مهاادها لمتقااار

اااحب المشااروع لالستشااارات اللاميااة
احة الخطاوات والقارارات التا يتخاذها

وال حيحة والت هو عاد يحتاجهاا للتألاد ماو
سوا اء تلك الخا ة بتأسيح المشروع أو إدارتا أو تسويق منتجاتا.
اللثير مو المشاريع ال
مو الستعانة بمتخ
امتقاار

ير بحاجة إلل استشارات منية وذلك لقلاة خبرتهاا وعادم تملنهاا
يو م جميع المجالت الفنية الت تحتاجها.

اااحب المشااروع لابعض البيانااات المهمااة التا قااد تساااعدا علال إنشاااء المشااروع

بالشلل ال حي م الوقت والموقع المناسب.
ااحب المشاروع

مو المشالل الت ربما يتعرض لها العديد مو المشاريع هو عادم إلماام
بفنوو التعامل مع ااجمات سوا اء المالية منها أو اإلدارية لذا مهو بحاجة إلال ماو يسااعدا
ويقدم لا الن

واإلرشاد .
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اللثير مو المشاريع ال

ير والمتوساطة تعجاج عاو تارويج وعارض سالعها أو خادماتها

للجمهااور المحل ا أو الخااارج

لااذا مهاام بحاجااة إلاال بيانااات تتعلااق بالمعااارض الداخليااة

والخارجية .
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الفصل الراوع :التوصيات
مقد علست هذا الدراسة وجهة نظر شريحة مهمة مو الفقراء العاطليو عو العمل
الراغبيو بتأسيح المشاريع ال

بما يخ

ير والمتوسطة أو تطويرها

ثالثة محاور رئيسة

والعوامل المتاحة ومد

وه  :الحتياجات المطلوبة للبدء م المشروع والستمرار ميا
جدواها والمعوقات الت قد تلوو سببا ا م إخفاق أو عدم استمرار المشاريع ال

ير

والمتوسطة .
بالنسبة للعوامل المتاحة لتشجيع الراغبيو م القتراض للمشاريع ال

ير والمتوسطة

م دير عال مأنها تومر لل ما يحتاجا المقترض الناشئ مو تدريب وتمويل واستشارات خا ة
بالتأسيح والتسويق واإلدار .
تبيو نتائج الدراسة أو اللثير مو الراغبيو م اإلقتراض يروو أهمية هذا العوامل
ودورها م إجالة العديد مو العقبات الت قد تواجا المقترعيو وخا اة المبتدئيو منهم أو الذيو
تنق هم الخبر اللامية م مجال المشاريع ال

ير والمتوسطة .

هذا العوامل تساهم وبشلل معال لألخذ بيد المقترض وتوجيها توجيها ا
ججء مو تخوماتا مما يؤدم إلل تشجيع أ حاب المشاريع ال

حيحا ا بل وإجالة

ير والمتوسطة للبدء ميها

بتفاؤل  .هذا ال ور المشرقة للعوامل المتاحة ل تعن بأنها خالية مو العيوب  .وهذا الذم
سعينا الو ول إليا مو وجهة نظر أ حاب الشأو أل وهم أولئك العاطليو عو العمل ويرغبوو
م تجربة إنشاء المشاريع ال

ير والمتوسطة  .هذا الشريحة أبدت رأيها م العنا ر الثالثة

الت رأيناها جوهرية م تحفيج تأسيح وإنشاء المشاريع ال
ندوق التنمية والتش يل التدريب
والتش يل

ير والمتوسطة وه  :برامج

برامج القروض اإلنتاجية المقدمة مو

ندوق التنمية

والستشارات الت يقدمها ال ندوق بالتعاوو مع مرالج تعجيج اإلنتاجية (إراد )

والجهات المعنية ااخر .
م

هذا ال دد أبد

استمرار المشاريع ال

المشارلوو العديد مو النقاط الت

قد تقف عائقا ا أمام إنجاج أو

ير والمتوسطة ولجعل نتائج هذا الدراسة ذات مائد لبر مقد عرعنا

وجهات نظر المشارليو م الدراسة وهاه بعض التو يات المطروحة:
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إجراء دراسات دورية لواقع المشاريع ال ا ير والمتوساطة ما لاواء ديار عاال والعمال
ايم مسااتمر لالحتياجااات المتاحااة والمعوقااات الموجااود  .هااذا الدراسااات ل تلااوو
علاال تقيا ٍ
مجدية إل إذا تم ميها الستماع إلل المستهدميو ما الدراساة أل وهام العااطليو عاو العمال
والراغبيو م إنشاء أو تطوير المشاريع ال
الدراسات المسحية سايقوم

ير والمتوسطة  .ولالستفاد مو نتائج هاذا

اندوق التنمياة والتشا يل بتحويلهاا إلال واقاع عملا  .أم أو

يعمل علل تعجيج اإليجابيات وتقليل السلبيات ولذلك علال الجهاات المعنياة أو تساتخل
مااو نتااائج هااذا الدراسااة اتجاهااات تسااتطيع مااو خاللهااا التعاارف علاال معاليااة برامجهااا
وجهودها للنهوض بالمشاريع ال

ير والمتوسطة.

الترليااج علاال تموياال ااقساااط الجامعيااة لجميااع الطلبااة سااواء علاال برنااامج التنااامح أو
المواجم و الدراسات العليا.
أو يعمل

ندوق التنمية والتش يل علل تنظيم دورات تدريبية ملثفاة ا احاب المشااريع

القائمااة  .هااذا الشااريحة بحاجااة مسااتمر إلاال تاادريبهم علاال شااتل اامااور والمسااتجدات
اإلدارية والتسويقية والمالية.
أو يقااوم ال ااندوق باحتعاااو المشاااريع ال اا ير والمتوسااطة الناشاائة وأو يعماال علاال
تشجيعها وإبراج نشااطاتها وخادماتها وسالعها ماو خاالل إشارالها ما المعاارض الداخلياة
والخارجية .وأو يقوم بمساعدتها م تسويق سلعها وخدماتها انا مو دوو ذلك سوف لو
يتملو المشروع مو الساتمرارية حتال وإو لانات الفلار رائعاة .وللا تاتملو المشااريع
ال

ير والمتوسطة مو المشارلة م المعارض لعرض وتارويج سالعها علال الحلوماة

أو تملاانهم مااو المشااارلة المجانيااة وخا ااة إذا لاااو المشااروع م ا بدايت اا .وجاااءت هااذا
التو ية تعجياجاا إلباراج تو ايات ملتقال للناا ااردو بعارور الترلياج علال عملياات
التسويق لمثل هذا النوع مو المشاريع مو خالل إيجاد أسواق ومجالت تسويق تساعد ما
ترويج منتجاتها* مما حادا بال اندوق لإلتفااق ماع المؤسساة اإلساتهاللية المدنياة لتارويج
وتسويق منتوجات المقترعيو م ال ندوق .
أو يقوم ال ندوق بجياد عدد الجوائج للمسابقة السنوية لختيار أمعل المشاريع الناشئة.
جياد التعجيج لبرامج التوعية م دير عال بأهمية المشاريع ودورها م الحد مو مشاللت
الفقر والبطالة وليفية دراسة ملر المشروع.
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الترليج علل متابعة المشاريع الممولة مو ال اندوق ما المنطقاة وتقاديم الادعم الفنا لهاا
مو استشارات وتدريب ودورات رماع لفااء ا احاب المهاو ما تلاك المشااريع وتقاديم
التمويل بهدف التطوير والتوسع.

سيقوم صندوق التنمية والتشغيل
بدراسة التوصيات و النظر في
تنفيذها
فريق الدراسة
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