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ال قاء األلىرم و تصىر

الهاشىمية و ئىي

بالىىللر

ص ىىة

ىىا

اللدديىة ر والجمعيىا الويريىة

الدصاء الت ت َ التنسيق ا طريقها .
لما طتقدم بالشكر الج يل إلى هيىال المنىاطق المىللص ذ الىليا مىايمصا
جمص ا النقاش المرل .

الفصل األول
لواء الهاشمية /محافظة الزرقاء
المقدمة :

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دو ار ملحوظطا وهامطا فط اقتتصطاد ادرد ط حيطه لطا تلعط العديطد

من احتياجات المجتمع من سلع وخدمات مما يع

مساهمتلا الفعالط فط ال طاتل المحلط  .حيطه ةلط جللط

الملك ععطدا ال ثا ط معطادرة ت فيطز ح مط مطن المشطاريع الخدميط والت مويط ت تمطون عتعطر مطن جللتط ت فط
م اة جيوب الفقطر العشطرين فط الممل ط ت والتط تعطا

افط

مطن قطد فط الخطدمات وخاصط التعليميط والصطحي

والع ي التحتي والمياه ت ومن ضعف التموين المتوفر للمشاريع اق تاجي الت توفر فرد العمن للمواة ين.

وتططيت هططزه المعططادرة المل يط السططامي  -التط اةلقلططا جللتط خططلن يارتط للطواي اللاشططمي فط محافظط

ال رتططاي  -ا سططجاما مططع شططع

ادمططان اقجتمططاع الت ط يسططعف جللت ط الططف توفيرهططا للم طواة ين مططن اجططن حيططاة

ريم ط ولتحس ططين الخ ططدمات الص ططحي والتعليمي ط المقدمط ط للط ط ت وقيج ططاد الفططرد ام ططا الش ططعاب للعم ططن واقع ططدا

واق تططا . .مططا تططيت المعططادرة المل ي ط السططامي ف ط ضططوي اقولوي ط الت ط يوليلططا جللت ط لمحارع ط الفقططر وتحسططين
مستوى وظروف معيش المواة ين فط

افط الم طاة الفقيطرة  .وحيطه يصطن الفقطر فط لطواي اللاشطمي إلطف حطو

 %92ت فل عد ن شير إلف الجلود الت تعزن من ص دو الت مي والتشغين من اجن المساهم ف الحطد مطن
مش لت الفقر والعةال .

الممل

وت فيزا للتوجلات المل ي السامي ت واست ماق للمسطوحات التط

ج ارهطا الصط دو فط معظط محافظطات

تا الص دو علزه الدراس ت والت تلدف لتحديطد اإلحتياجطات التدريعيط والتمويليط فط لطواي اللاشطمي ت

للوصون إلف فضن السعن ف المساهم ف ت فيز مشاريع إ تاجي لم افح الفقر والعةال .

لواء الهاشمية /محافظة الزرقاء
حقائق وأرقام
الموقع والمساحة والمناخ :
يقع لواي اللاشمي شمان محافظ ال رتاي تريعا من محافظ المفر ت عد التجمع الس ا
تيسيس مصفاة العترون ادرد ي ت وتعلغ مساح اللواي ()249
يحد روافد اإلتتصاد الوة

ع مز

9ت وتد ا تسب هميت اإلستراتيجي

لوجود عدة ص اعات وة ي م لا  :مصفاة العترون ومحة الحسين

الح ارري ت إضاف لوجود مصا ع م لا مص ع الحديد والصلب واد اعيب ت ويلحظ ن سع هن اللواي
العاملين فيلا تلين جدا .
يسود لواي اللاشمي الم اخ الحار والجاف صيفا والعارد شتاي ت ويعلغ معدن ادمةار للخمس س وات
ادخيرة  221مل ت و ه المحاصين ال راعي  :الخضروات وال يتون ت و شجار مثمرة ت ومحاصين حقلي
و علف .
السكان* :
علغ عدد الس ان ف لواي اللاشمي ( )41221سم لعا  9224ت ويعلغ عدد ادسر فيلا ()9422
سرة عمعدن فراد ادسرة الواحدة ( )5.5فرد وهو مقارب لمعدن الممل
ت ويش ن  %52.2سع الزين عماره عالفئ ( )22 – 2س
عالفئ ( )54 – 92س

ت عي ما  %42.5سع الزين عماره

ت ما ال سع المتعيقي  %9.9فتمثن الفئ العمري من  55س

يتو عون علف  29تجمع س ا
 .2اللاشمي

 .9السخ

 .4غريس

 .5ا صليح

 .1الق ي

 .22الحصب

فما فو ت

ت وه :
 .3ترى ع

 .2السمراي

العا والعالغ ( )5.5فردا لألسرة

هاش ( اعو ال يغان ت دوتره ت عين ال مرة )
 .5ضععان  .9ةواحين العدوان

 .22ح المصفاة  .29الرحين

ق يوجد معلومات عن معدن العةال ف

اللواي ت لعد وجود م تب عمن ف

اللواي وعد توفر

معلومات عن العةال ف محافظ ال رتاي عال سع للواي اللاشمي خاص ت معظ س ان اللواي يعملون ف
تةا الوظائف الح ومي والقوات المسلح وادمن العا ت ويليلا القةا الخاد ث ال راع ت وعلزا فإن
التوج العا دهال اللواي هو إلف الوظائف الح ومي واإلعتعاد عن المشاريع اإل تاجي ت وضعف ف
اإلتعان علف تيسيس المشاريع الصغيرة والمتوسة ت الت

ت

تقد الخدمات ادساسي للمجتمع المحل

وزلك لألسعاب التالي * :
 )2ضعف ال ثاف الس ا ي .
 )9عد وجود مساهمات غير مستردة للعدي ف

المشاريع الصغيرة والمتوسة سواي من الح وم

و

المؤسسات الما ح .
 )3ضعف مستوى الدخن .
 )4إعتماد  %22من هال اللواي علف المعو الوة ي .
 )5معظ الس ان يفضلون الوظيف علف العمن الحر (المشاريع الصغيرة والمتوسة ) ت و يضا إ تظاره
التعيي ات ف القةا العا ت و يحد سعاب العةال عد التعيي ات ف شر مصفاة العترون ت حيه
ن الشر ق تسمح عتعيين ثر من شخد واحد ف دفتر العائل الواحدة .
 )1عد القدرة ال افي علف تيمين الضما ات الل م لإلتتراض .
)5

ثر من  %52من راض اللواي راعي غير مستغل عش ن امن .

 )9تل الخعرة اإلستثماري لألهال ت وخاص ع د ال ساي .
 )2عد فعالي الدور السياح ف اللواي عالرغ من وجود مواتع سياحي تديم (غريس ت الق ي ت جعن
الرحين ت خرع الم حون ت اعو ال يغان ت جعن العا ي ت الحسع ت ت الغراب ت خرع الودع ت تن
السخ ) .
يوجد ف

اللواي عدد من العمان الوافدين ت ويعلغ ( )555وافد لس

 9224من ج سيات عرعي

وغير عرعي ت يقومون عيعمان ال راع والع اي والخدمات العام ت ولوحظ عين هن اللواي يع فون عن

العمن عمثن هزه الوظائف ت عاإلضاف إلف عدد من العمال الوافدة غير مسجل تدخن اللواي عش ن غير
رسم .
تجمعات اللاشمي واس ا لا ت والسخ

ثر تجمع للمشاريع التجاري والخدمي ف

ت وتفتقر

التجمعات الصغيرة ادخرى لخدمات مثن المخاع ومحلت العقال والتموين والمةاع وصالو ات الحلت
والورش الحرفي  .وفيما يل المشاريع المقترح ف اللواي*:

المشاريع المقترحة

الموقع
اللاشمي واس ا لا

صال فراح ت ت قي مياه ت مر

السمراي

عيع علف ت ومعيدات حشري

الحصب

راع ادشجار المثمرة وال يتون والحعوب عي واعلا ت وترعي المواش

الصليح
غريس

مخع ت راع ادشجار المثمرة وال يتون
راع ادشجار المثمرة وال يتون ت مةع

الرحين

ترعي المواش ت روض ةفان

السخ
ترى ع

ليات عد ي

مر
هاش

ضععان
ةواحين العدوان

رياض ت صالون حلت ت تسمين عجون وترعي الخراف

محددة ت الم يو ت مي ا يك سيارات ت ترعي مواش
عقال وخضار ت ترعي المواش
راع ال عاتات وادشجار المثمرة وال يتون والحعوب عي واعلا

الق ي

ت قي مياه ت معمن العان و جعان ت راع الفةر ت شتان م لي

ح المصفاة

مشاغن حرفي يدوي لأل اه

*المصدر  )1دائرة اإلحصاءات العامة لعام 0225
 )0دراسة " جيوب الفقر" وزارة التخطيط  ،بالتعاون مع مراكز تعزيز اإلنتاجية " إرادة "  ،كانون ثاني . 0225
 )3التقرير السنوي  0225لوزارة العمل

الفصل الثاني
اإلحتياجات التدريبية والتمويلية في لواء الهاشمية
المقدمة :
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسة دو ار ملحوظا وهاما ف اقتتصاد ادرد
من احتياجات المجتمع من سلع وخدمات مما يع

حيه لا تلع العديد

مساهمتلا الفعال ف ال اتل المحل  .إضاف إلف زلك

فين المشاريع الصغيرة والمتوسة تفيد المجتمع عخل فرد عمن للمواة ين والزي ي ع س إيجاعيا علف تقلين
الفقر والعةال الت

عاتت تؤر الجميع شععا وح وم  .لتلك ادسعاب رى عين ادردن يول

اهتماما عي ار

لتشجيع المشروعات الصغيرة من خلن التموين والتدريب وت ويد صحاب المشروعات عالمعلومات الل م
إلدارتلا وتسوي م تجاتلا .
وما هزه الدراس إق محاول
ف

لتحديد اقحتياجات التدريعي واإلتراضي ت وهو الع صر الرئيس واللي ل

ص اع اإلتراض والتدريب ت حيه تقو علي جميع دعائ العملي اإلتراضي والتدريعي وت مي وتشغين

الموارد العشري ف مجان المشاريع الصغيرة والمتوسة ت إن ي خلن علزا اللي ن سيةيح عجميع الجلود الت
تعزللا مؤسسات التموين من جن ادرتقاي عمستوى خدم الفئات المستلدف للحد من الفقر والعةال عن ةري
تموين المشاريع الصغيرة والمتوسة ف مختلف القةاعات اإلتتصادي .
و زلك تقيي هزه المشاريع من وجل ظر صحاب الشين ق وه المقترضين والعاحثين عن فرد
عمن إستثماري متواضع والعاةلين عن العمن  .وما ه المعوتات الت يرو لا تد تعي إ شاي واستم ارري
المشاريع الصغيرة والمتوسة ف لواي اللاشمي  /ال رتاي ؟
إزن دراست ا هزه ستعحه واتع اإلحتياجات التدريعي واإلتراضي ف

اللواي  .هزه مور قعد من

معرفتلا وتحليللا واتخاز اإلجرايات الم اسع عشي لا ت ةمح ن ي تل هزا العحه ععض المؤشرات الملم الت
تتيح للص دو والمع يين اقةل علف سلعيات وايجاعيات خةةلا وعرامجلا الحالي ت سواي التدريعي م لا و
التمويلي

و اقستشاري ت والت

وضعت لتحف

والمتوسة واقستمرار فيلا .وعإم ان الص دو
عحاج إلف مراجع

يادة تحفي

العاةلين عن العمن لل خراة ف
ن يع

المشاريع الصغيرة

هزه الدراس ويقرر علف ساسلا عما إزا ا ت

هال لواي اللاشمي علف تيسيس وا شاي المشاريع الصغيرة والمتوسة واجراي

التعديلت الل م علف عرامج لجعللا ثر فاعلي ف المستقعن .

أهداف الدراسة :

تس ططعف ه ططزه الد ارسط ط إل ططف تحدي ططد االي ططات الل مط ط للمس ططاهم فط ط ت ميط ط لط طواي اللاش ططمي عم اةقط ط المختلفط ط ت

وتحسين مستوى دخن الس ان ه اك ت وايجاد إجاعات شافي لألسئل التالي :

 -2ما ه احتياجات هال الم ةق ( اللاشمي /ال رتاي ) من التدريب والتيهين المع

علف احتياجات

سو العمن ف الم ةق إل شاي المشاريع الصغيرة والمتوسة وتادرة علف ال جاح واقستمطرار فيلا ؟
 -9ما ه

الفرد التمويلي المتاح إلتام مشاريع إ تاجي ف

الم ةق لتشجيع العاةلين عن العمن

ولديل القدرة ف إتام مشاريع صغيرة و متوسة مدرة للدخن واقستمرار فيلا ؟
 -3ما ه المعوتات المحتمل والت تد تؤدي إلف فشن إ شاي واستم ارري المشاريع الصغيرة والمتوسة ؟
 -4ما ه االيات الل م لإلتراض والمقترح من تعن هال الم ةق ؟
مجتمع الدراسة :
يشمن مجتمع الدراس جميع الزين شار وا ف جلسات مجموعات ال قاش المر ( )Focus Groupsوورشات
عمن من خلن الت سي مع المتصرفي والمؤسسات ادهلي والتةوعي والح ومي والمجتمع المحل  .فيما يل
الخصائد الت

دت إلف اختيار هزه الشريح

مجتمعا م اسعا للدراس :

 -2هزه الشريح غلعيتلا من العاةلين عن العمن ومن زوي الدخن المتد

.

 -9تض هزه الشريح القادة المحلين والليئات التةوعي وادهلي ت وزلك لعرض وتحلين آرائل فيما
يخد سعاب الفقر والعةال وةعيع المشاريع الصغيرة والمتوسة ف الم ةق ت رعما يعتعر تيم
مضاف لألدعيات الموجودة ف هزا المجان .
 -3تض هزه الشريح سع

عيرة من الشعاب الةموح والزي رعما يحمن ف ا ار وآراي تختلف عن العاملين

الزين لديل خعرة ةويل ف مجان الوظيف  .لل ثير من هؤقي الشعاب يعتعر الحده تجرع جديدة
حر ق يخلوا من المخاةر  .لزا تراه يعحثون ويستفسرون ويجمعون العيا ات المةلوع
لخوض عمن ّ
ويسعون للتعرف علف إي جل تد تساعده ف احتياجاتل ف إتام المشرو مثن التموين واقستشارة
والتدريب وما شاع زلك  .ن زلك تجعلل صحاب ري واتتراحات فيما يخد المشاريع الصغيرة
والمتوسة من حيه الحواف واقحتياجات والمعوتات .

أسلوب جمع البيانات :
ت ت فيز الدراس اعتمادا علف عمن مجموعات قاش مر

(  ) Focus Groupsت و ا ت عر السمات

الممي ة للحضور (مجتمع الدراس ) جايت علف ال حو التال

 %44 :ز ور و %51إ اه  .و ما عال سع

لألعمار المشار ط  95 – 92 :س ( )%95ت  32 – 91س ( )%34ت  42 – 32س ( )%29ت 42
–  52س ( . )%92و ما عال سع لمؤهلتل العلميط  %99 :تن من ثا وي و  %99ثا وي ت  %32لي
مجتمع ت  %22جامع  .وعال سع للحال الوظيفي للعي

لحظ عين  %21م ل

ا وا يعملون و %94

ا وا عاةلين عن العمن هزا ويلحظ عين  %59من العاةلين ه من اإل اه .

وللحصون علف العيا ات ت ت اتعا الخةوات التالي -:

المر

الت سططي مططع القيططادات المحلي ط ف ط مختلططف م ططاة ل طواي اللاشططمي لعقططد جلسططات مجموعططات ال قططاش

ت حيه ت إشراك ا عر عدد مم ن من هال الم اة المسطتلدف

ت وتحديد الم ان و ال مان الم اسعين ت حيه ت عقد لقايات ف

مطع م ارعطاة التو يطع المت طافن للجط س

ن من اللاشمي ت السطخ ت تطرى ع ط هاشط

ت ا صليح ت الق ي ت السمراي ت ح المصفاة  .واإللتقاي عالمشار ين حيه ت إستخدا ادسلوب اات :
 .2إعةاي ف رة عام و موج ة عن همي المشاريع الصغيرة والمتوسة ف توفير فرد عمن و
دخن م اسب للقائمين عليلا .
 .9م اتش وتحديد احتياجات هال الم ةق (اللاشمي  /ال رتاي) من التدريب والتيهين المع
علف احتياجات سو العمن ف الم ةق .
 .3استخدا سلوب العصف الزه

للمشار ين لتحديد ه المشا ن الت

يعا

م لا هال

الم ةق من حيه تيسيس المشاريع ت وتحديد سعاب الفقر والعةال .
 .4عرض الفرد التمويلي المتاح إلتام مشاريع إ تاجي ف الم ةق وما ه الحواف الت يت
تقديملا لتشجيع العاةلين عن العمن والزين لديل القدرة ف إتام مشاريع صغيرة و متوسة
مدرة للدخن .
 .5م اتش المعوتات المحتمل الت

تد تؤدي إلف فشن إ شاي واستم ارري المشاريع الصغيرة

والمتوسة .
 .1ما ه االيات الل م لإلتراض والمقترح من تعن هال الم ةق .

 .5إعةاي ف رة موج ة عن التدريب و التيهين و همي استم ارري المشاريع و جاحلا.
 .9إعةاي ف رة وافي عن الص دو من حيه ادهداف و الغايات و العرامل اقتراضي والتدريعي
في .
 .2م اتش المشا ن والقضايا المستخلص و تحديد هملا ت وزلك عاستخدا
الزه

سلوب العصف

للمشار ين لتحديد الحلون الم اسع والمستخلص للمشا ن والقضايا الت يعا

م لا

هال الم ةق وتحديد هملا .
 .22عرض وم اتش ف ار مشاريع ريادي مم

الت فيز ف الم ةق .

 .22عرض عرامل تدريعي وتيهيلي يم لا رفع سوي العاةلين عن العمن وا ساعل ملارة التعامن
مع المشروعات الصغيرة والمتوسة ت وتع ي وصقن ملارات ف ملن ل يت اإلعداد للا.
 .29استم ا .المشار ين حون اقتتراض و االيات الم اسع و الضما ات المم ن تقديملا .
ومن ث تحلين تائل مجموعات ال قاش المر

ت وتقدي التوصطيات إلدارة الصط دو ت حيطه تط وضطع

ال تطائل علططف مسططتوى اللطواي ولططيس علطف مسططتوى التجمعططات السط ا ي وزلططك لتشطاع الظططروف فط هططزه التجمعططات

وتقارب ف ار المشاريع فيلا إلف حد ععيد .

وللوصون إلف ادهداف المرجوة من الدراس استل

ادمر إلف جمع وعين من العيا ات  :الثا وي

ادولي ) . )Primary dataعال سع للعيا ات الثا وي ت فقد ت الحصون عليلا من
( )Secondary dataو ّ
متصرفي اللواي ت وو ارة التخةية والتعاون الدول ت ودائرة اإلحصايات العام ت وص دو الت مي والتشغين .
و ما فيما يخد العيا ات ادولي فقد ت جمعلا من خلن ال قاة ادث ت
المر

عشرة عله لمجموعات ال قاش

مع المشار ين .

نتائج الدراسة:
أوالً :احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ه اك مجموع من العوامن الت يراها الص دو ضطروري للعطدي فط المشطرو واقسطتمرار فيط ع جطاح ت
وزلك للمساهم ف التخفيف من حدة الفقر والعةال  .وععد تحلين ال تائل ري ا ن هزه العوامن و اقحتياجات

يم ن جمعلا تحت محاور رئيسي ثله  :التدريب ت التمويطن (اإلتطراض) ت واإلستشطارة .والشط ن رتط ( )2يعطين
المحاور الثلث :
شكل ()1
احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

التدريب

اإلستشارة

إن الراغعين ف عدي مشرو ما عادة ما ي تاعل الخوف من الفشن ت إما عسعب جللل لل ثير من
ادمور اإلداري والتسويقي والمالي

و عسعب عد تيق ل من إم ا ي الحصون علف التموين الل

لعدي

المشرو واقستمرار في و عسعب عد وجود خعرات افي و عسعب إ تظار وظيف سواي ف القةا العا و
الخاد  .ن زلك عحاج إلف المحاور الثله  :تدريب وتموين واستشارة عش ن مستمر .ويحتا .المقترض
للزه المحاور الثله تعن إ شاي المشرو من جن التعرف علف ادساسيات الل م لعدي المشرو وادارت
ع جاح والزي عدوره سوف يقلن من تخوف ويععه في الةمي ي ويقلن من الغموض الزي رعما ي تاع تعن ت فيز
مشروع  .هزه اإلحتياجات ضروري ليس فقة تعن عدي المشرو عن وععد إ شائ  .المقترض عحاج للا من
جن ن يتم ن ن يستمر ف مشروع ع جاح  .الجدون رت ( )2يعين احتياجات المقترض من هزه المحاور
الثله تعن العدي ف المشرو وععد ت فيزه.

جدول ()1
المحاور الثالث التي يحتاجها المقترض إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة واالستمرار فيها
المحور

قبل اإلنشاء

بعد اإلنشاء

(اإلحتياجات)

(للبدء في المشروع)

(لالستمرارية في المشروع)

التدريب

-

والتيهين

 التيهين علف مل-

 -دراس السو

يف تعد مشروعك
و حرف

التدريب علف مواضيع زات صل

 التععئ و التغليف ت وات التو يع المختلفف جودة الم تل و السلع

 -إدارة المشاريع

 -التح

 -التسوي

 -فن التعامن مع ال عائن

 -تجارب ااخرين

 -تحلين المخاةر والم افسين

 -اإلدارة المالي

 -تحلين مال ومي ا يات

التموين

 -إم ا ي التموين (مصادر)

-

(اإلتراض)

 -شروة التموين

-

اقستشارة

 -دراس الجدوى اإلتتصادي

 -توفير عيا ات عن ادسوا المتاح

 -عيا ات عن ادسوا المستلدف

 -المشار ف معارض معي

-

التموين للتةوير عشروة ميسرة

دراس احتمان الرعح والخسارة ( Cash

 -الجودة

)flow

 -خة استراتيجي للتم ن من الم افس

 مخاةر المل والم افسين -خة العمن واإلجرايات

والتةوير

ثانياً  :العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ععد عرض اقحتياجات الت
الصغيرة والمتوسة ت وف ما يل

يراها هال

لواي اللاشمي ضروري للعدي واقستمرار ف

المشروعات

ظرة علف ما هو موجود وماهي هزه اقحتياجات ف اللواي .

 -1العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية والتأهيل
فقد قحظ ا ن التدريب والتيهين المتاح دهال اللواي ت يوجد علف وعين  :م ظ وغير م ظ .
والمقصود عغير الم ظ  :هو زلك التدريب الموجود ف المؤسسات اد اديمي و التعليمي الخاص
و العام والزي ي تف عت اون جوا ب محددة من احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسة وير

ف الغالب

علف الجا ب ال ظري من الموضو .
و ما المقصود عالم ظ  :هو زلك التدريب والتيهين المعرمل الموجود عش ن دوري والزي يت في
تسجين الراغعين ومتاععتل  .وخير مثان علف زلك ت عر امل المؤسسات المع ي عالتدريب والتيهين المل
والمؤسسات المع ي عالمشاريع سواي ا ت ح ومي

و هلي

ت

و تليمي من جن التدريب والتيهين لتةوير

خعرات وملارات صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسة .
فيما يل

ر

علف ال و الم ظ من التدريب والتيهين لسععين  :األول  :د عر امل مت امن ومستمر

ويت متاعع المشارك في ت والثاني  :دن لف المشار ت اد ت ون ف ععضلا مجا ا ت و ن المشار ين ف
هزا ال و من العرامل يحملون الحد ادد ف من المعرف ف

المشاريع ت لزا من المم ن ن يقوموا عتقييم

واعداي الري حول .
وت إستحداه مديري ف

ص دو الت مي والتشغين تع ف عالتدريب والتيهين ت ويسعف علزا لتحقي

ادهداف التالي :
 إعةاي المشار ين الملارات ادساسي لدورات حرفي ومل ي متخصص .
 التعرف علف يفي تيسيس وادارة المشاريع والعدي علا والتدريب عليلا .
 إعةاي المشار ين الملارات ادساسي لتحسين وتةوير المشاريع القائم .
 المساعدة ف إعداد خة العمن إلدارة ص ادي اإلئتمان للمشاريع .
 ت مي وصقن ملارات المشار ين علف استخدامات الحاسوب الشامل .

 -2العوامل المتاحة لإلحتياجات التمويلية
لت مي ط المشططاريع الصططغيرة والمتوسططة المططدرة للططدخن والمسططتلدف للفئططات الفقي طرة والعاةل ط عططن العمططن  .تططدمت
الح وم ادرد ي عإ شاي ص دو الت مي والتشطغين فط عطا  2292ت والطزي يقطو عطادة عتطوفير تطروض ميسطرة
للفئططات الفقي طرة والعاةل ط عططن العمططن ت ل ط يتم طوا مططن عططدي مشططاريعل ت مططا الع طرامل التمويلي ط الت ط يقططدملا
الص دو من خلن اإلتراض المعاشرت فل علف ال حو التال :
برنامج تأسيس للمشاريع الجديدة ): (Start-Up
من خلن هزا العر املت يت تموين ادفراد المؤهلين عحرف و مل

وحمل الشلادات الجامعي المتوسة

و العليات عقروض ت تسدد خلن سعع س وات من ضم لا ملل سداد دون ست شلرت شرية إتام مشاريع
مرخص ومسجل عشتف القةاعات اقتتصادي واإل تاجي ت عاستث اي مشاريع القةا

ال راع ت الت

يت

تمويللا من مؤسس اإلتراض ال راع .
برنامج تطوير المشاريع القائمة :
ت تصمي هزا العر امل ت ليخد تموين المشاريع القائم علدف يادة حج و و شاة المشرو ت ليطوفّر م يطدا

من فرد العمن ت عاإلضاف للشروة والم ايا الت وردت ف العر امل عله .
برنامج إقراض المشاريع الريادية:

شن عر امل المشاريع الريادي عموجب اتفاتي عين ص دو الت مي والتشغينت وو ارة التخةية والتعاون
الدول عتاريخ 9229/9/5ت لتموين المشاريعت الت تمتا عمعادرة ممي ةت من حيه و الم تل و الخدم ت
عدد فرد العمن الت توفرها هزه المشاريعت والموتع الجغراف للات ما تمتا المشاريع الريادي عيساليب
عمن جديدة ومتةورةت وعحثلا عن سوا مت وع ت وعملل سداد ست شلر من ضمن المدة ال امل للقرض
والت تصن إلف سعع س وات .
ومن غايات هزا العر امل هو إتراضلا لألفراد والجماعات والمؤسسات الوسية ت و ما تلدف ال افزة إلف
تموين المشاريع الت تتمي عما يل :
إ تا .سلع و خدم جديدة و تتضمن ف رة عمن جديدة.
استخدا ةر إ تا .جديدة.
إدخان وا تشاف سوا جديدة.
خدم م اة

ائي (م اة غير مخدوم )

خل فرد عمن لعمال رد ي ق تقن عن رعع فرد.

وجدير عالز رت ن المتقد للزه المشاريع يجب ن ي ون متمي ا من حيه  :امتلك الرؤي الواضح لمشروع ت
الجدي عالسع للتغييرت القدرة علف التف ير المستقنت القدرات الزه ي والجسدي الم اسع لةعيع المشرو .
اإلقراض غير المباشر
 يعمن الص دو

مظل لإلتراض لعدد من المؤسسات الوسية القادرة علف القيا عدورها ف إعادة

اإلتراض للمعالغ المح ول للا من الص دو
المؤسسات الوسية المتمي ة ت عا تشارها ف
لشرائح

لألفراد ضمن معاييرت يت اقتفا

عليلا مع هزه

اف محافظات الممل ت حيه يت إتاح فرص اإلتراض

عر من المجتمعات المحلي وعت لف تألن يقع ال شاة الزي يش ن محور المشرو ضمن

القةاعات المسموح للع ك عاإلتراض للا.

 -3العوامل المتاحة لإلحتياجات االستشارية
لخل تاعدة عيا ات عن المشاريع الصغيرة والمتوسة ت تا ص دو الت مي والتشغين عإ شاي تس
إدارة المعرف والمعلومات ت عاإلضاف لوحدة الحاسوب  .ما تا الص دو

وعالتعاون مع م ار

اإل تاجي (إرادة) عإعداد دراسات الجدوى اإلتتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسة ت وسعف الص دو

تع ي
زلك

لتقدي استشارات ف ي واداري وتسويقي لتةوير المشاريع الصغيرة والمتوسة  .إضاف إلف زلك يقو الص دو
عم ح جوائ ( جائ ة الملك ععدا

الثا

للعمن الحر والريادة ) دفضن مجموع من صحاب المشاريع

الصغيرة والمتوسة الت تمتا عاإلستم ارري وتشغين يدي عامل رد ي وتحقي عوائد و رعاح .
ويلدف الص دو إلف تقدي اقستشارات والخدمات الضروري للمقترضين ف مختلف مراحن المشرو
ت ما يعمن علف المتاعع المستمرة للمشاريع الصغيرة والمتوسة والعمن علف تزلين العقعات الت تواجللا من
خلن تس المتاعع والتقيي  .فيما يل

ه الملا الت يقو علا الص دو :

 ت مي وتشجيع المشاريع الصغيرة والحرفي والمتوسة ورفع سع مساهمتلا ف
و يادة تيمتلا المضاف ف الص اعات .
 تيسيس ثقاف للعمن الحر وادارة المشاريع الصغيرة والحرفي والمتوسة .

اقتتصاد الوة

 تةوير داي المشاريع الصغيرة والحرفي والمتوسة وتع ي م ا تلا والت سي

عي لا ت والعمن علف

إيجاد و من الت امن فيما عي لا.
 إيجاد مشاريع ريادي متفوت فيما تخد الص اع ف ادردن .

ثالثاً  :رأي المشاركين في العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ععد اقةل
والتشغين ت فل ل

علف العوامن المتاح لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسة ف

ص دو

الت مي

ظرة علف ري المشار ين ف هزه العوامن المتاح ومدى فاعليتلا ف تحفي ه علف تع

المشاريع الصغيرة والمتوسة والت خةةوا لتيسيسلا و اقستمرار ف المشاريع الت تاموا عتةويرها .
 -1رأي المشاركين في العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية والتأهيلية
العوامن المتاح لإلحتياجات التدريعي والتيهيلي من خلن

فقد ت التعرف علف ري المشار ين ف

عدة محاور متعلق عزلك  .تعن الخوض ف تفاصين هزه المحاور ستخلد عين المشار ين ف الدراس عدوا
ا ةعاعات إيجاعي تجاه العر امل الزي يقدم الص دو واعتعروه مفيدا ف تحفي ه ف اق خراة عالعمن الحر
المتمثن ف

إ شاي وادارة مشرو صغير و متوسة خاد عل  .فيما يل

ت

عين تفاصين الردود الت

الحصون عليلا ل ن محور من المحاور والت عحث اها.
أ -الهدف من اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية :
فقد عدى  %94من المشار ين ن هدفل من تحديد اإلحتياجات التدريعي والتيهيلي هو تعلّ

عدي وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسة

وق  .وتد

يفي

د المشار ون عالفعن ن اإلحتياجات التدريعي

والتيهيلي المز ورة عله ف جدون رت ( )2ضروري لإللتحا علا و ل جادون ومتفائلون ف تع

مشرو

ما  .و ما  %3من المشار ين عدوا ن سعب مشار تل ف تسمي اإلحتياجات التدريعي والتيهيلي

ان من

جن اقستفادة والحصون علف شلادة حضور والت رعما يستفيدون م لا ف حياتل العمليط مستقعل ً .وهزه
المجموع عدت عي لا ل ت ن تخةة للمشار ف
عي ل شار وا ف

ي مشرو صغير و متوسة  .و عدى  %5من المشار ين

الدراس عضغة من ادهن علف من ن يساعده هزا ف

الحصون علف عمن ما ف

المستقعن  .و ما  %9العاتون تالوا  :ن سعب مشار تل عالدراس هو تتن الفراغ الزي يعا و عسعب ل
عاةلون عن العمن لفترة ةويل .

فتلك ال تائل تؤ د ل ا ن الغالعي من المشار ين ا وا فعل جادين ف ةروحاتل الواردة ف الجدون
رت ( . )2والزي يع

زلك هو ن  %94من الزين شار وا ا وا ق يعملون ي ل عاةلين عن العمن .

و ما ده العديد من الزين تاعل اه عين المشار ين العاملين ا وا يخةةون فعل لل تقان إلف العمن الحر
المتمثن ف إدارة مشرو صغير و متوسة ي ون هو مديره والمخةة ل .

ب -رأي المشاركين في اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية :
عش ن عا يرى  %23من المشار ين عين ما هو مز ور ف
مشرو صغير و متوسة  %5 .من المشار ين عدوا

الجدون رت ( )2ت مفيدا لعدي وادارة

ق حاج لزلك و

غير مفيد ؛ د

عادة ير

علف الجا ب ال ظري ت عي ما  %9م ل ل ي ن متي دا من فائدة ما ز ر ل يادة معلومات و تشجيع تجاه
تع

مشرو ما ف المستقعن .

 -2رأي الحضور في اإلحتياجات المالية ( القروض الممنوحة من الصندوق ) :
أ -وعي المشاركين تجاه مهام الصندوق :
 %25من المشار ين ا ت لديل ف رة ن الملم الرئيس لص دو الت مي والتشغين ه م ح تروض
ميسرة دصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسة ت للعاةلين عن العمن و زوي الدخن المتد

.

ب -رأي الحضور في شروط الحصول على قرض من الصندوق :
للحصون علف ترض من الص دو ق عد من استيفاي شروة معي

ما شرح اها ف القس ادون من

ال تائل  )%15( .من الراغعين ف المشاريع الصغيرة او المتوسة يرون عين شروة الص دو معقول ومن
المم ن للمقترضين استيفائلا  .ويرون زلك عي لا تشجع العاةلين عن العمن ت الزين عادة ق يمل ون المان
ال اف إلدارة مشاريعل ت من جن الحصون علف القروض للمشاريع .
ف المقاعن لحظ ن ( )%32من الراغعين يرون ن ععض شروة الص دو ق يستةيع المقترض استيفائلا
وعلف ادخد توفير الضمان للقرض ( فاقت) ت لزا يرون عين يقو الص دو عتسلين من إجرايات وشروة
القروض  .و ما العقي ( )%9فيرون عين الشروة غير م اسع و لا تضع عراتين ما المقترضين .
فقد عدى  %29من المشار ين عي ل سع و ن تقدموا لةلب ترض من الص دو ت و ن  %21من المتقدمين
لةلب ترض فادوا عين التعامن مع

ان سريعا وجيدا ت ما  %3م ل اشت ف من ارتفا ادتساة الشلري ت

واتترحوا ن يعادر الص دو عإعةاي فترة سماح ةون و ن ي ون سعر المراعح تن ت عي ما  %2يرون عين
التعامن ان عةيئا ت مما ان يتةلب مراجع الص دو عين ااو وادخرى .
ج -اإلحتياجات التمويلية ألنواع المشاريع :

ععد الم اتشات إستقر ري العمو علف وا المشاريع التالي :
مكتبة وقرطاسية

محل تصليح أدوات كهربائية

ستوديو تصوير

خدمات مطبعية

ومحل تأجير فساتين العرائس

ستريو ،ومحل إكسسوارات

ملحمة

محل أحذية تصليح أحذية

منجرة

مخبز نصف ألي

أدوات صحية

نوفوتية

محل لصنع وبيع الحلويات

محمص بن ومكسرات

مكتب اتصاالت وخدمات تجارية

محل تركيب زجاج

محل لبيع المجمدات

محددة

محل أثاث

معمل طوب

روضة أطفال

مكتب تسويق المنتجات

ميكانيك سيارات والمعدات

الزراعية

الزراعية

تجليس ودهان السيارات

مغسلة سيارات

صيدلية

صالون سيدات

عيادات خاصة

محالت خضار وفواكه

محل لبيع األلبان و األجبان

ومن المشاريع المقترح وتمت دراستلا ضمن مقترحات ت فيز مشاريع صغيرة ومتوسة ف اللوايت

وه :

المشرو

ال لف (الف دي ار)

مدة الت فيز (شلر)

مص ع شو وقت

92

1

مدي مله

52

5

25

9

92

4

راع عات ةع وعةري
مخية إ تاجي

 -3رأي المشاركين في العوامل لإلحتياجات االستشارية :
فاد الجميع عين الص دو يعمن علف شر الوع
الص دو و هداف والمساعدات الت

لدى الشعاب الراغعين ف

المشاريع عن دور

يم ن ن يقدملا للعاةلين عن العمن ت ومحارع الفقر وزلك عن عدة

ةر مختلف م لا  :لقايات المدير العا عالفعاليات ادهلي والمحلي عالتعاون مع المحافظات والمتصرفيات
ف جميع م اة الممل

ت إضاف لإلعل ات ف الصحف واإلزاع والتلف يون ت علوة علف زلك خصد

جائ ة س وي عإس ( جائ ة الملك ععدا الثا
ويقد الص دو
المعرف الم تشرة ف الممل

للعمن الحر والريادة ) لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسة .

عالتعاون مع م ار

تع ي اإل تاجي دراسات الجدوى للمشاريع تإضاف لمحةات

ت والتعاون مع المؤسس المد ي لغايات تسوي م تجات المشاريع الصغيرة وغيرها

.
رابعاً :معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
فيما يل المعوتات الت يراها المشار ون ف هزه الدراس علف لا رعما تؤدي إلف تيخير و إخفا
إ شاي المشاريع .
هزه المعوتات درجلا ت حسب ادهمي ت تحت خمس ع اوين جا عي  :معوتات إداري ت ومعوتات
مالي ت ومعوتات تسويقي ت ومعوتات تدريعي ت معوتات استشاري .
ه ا تجدر اإلشارة ن هزه المعوتات ليست عالضرورة معوتات تعرض للا المشار ون عالدراس عن
تع س آرائل ت عش ن عا ت تجاه ما تد يعي

إ شاي واستم ارري المشاريع الصغيرة والمتوسة ف

ادردن

عموما ولواي اللاشمي خصوصا .
المعوقات اإلدارية :
 عد تفرغ صاحب المشرو إلدارت عسعب جمع عين المشرو وعين عمان خرى  .لزا يضةر ن يو ن
إدارة المشرو إلف ععض موظفي

و ععض تارع والزين ه عادة تن حماسا من صاحب الف رة ف

إ جاحلا .
 عد تم ن صاحب المشرو من إ جا جميع ادعمان اإلداري المتعلق عالمشرو مما يع

حاجت إلف

من يساعده والزي عدوره سوف ي يد من ععاي المشرو المالي  .قد الموارد المالي المتاح للمشرو ت

وخاص ف

عدايت ت ق يم ّ ن صاحب المشرو من توظيف من يراه م اسعين لمساعدت ف ادعمان

اإلداري مما يؤدي إلف يادة العبي علف صاحب المشرو والزي عسعع تد يف ر ف تر

و تيجيل .

 عد تم ن صاحب المشرو من إدارة العاملين في عيساليب تجعلل يعملون عإخلد و ما

مما يؤدي

إلف قد ف اإل تاجي و يادة ف التغيب عن العمن  .ن زلك يعود عالخسائر علف المشرو ما تد يؤدي
إلف إلغائ .
 عد دراي صاحب المشرو عادعمان اإلداري المةلوع إل جا وادارة المشرو .
المعوقات المالية:
 عد توفر المي ا ي الل م وال افي للمشرو .
 عد التم ن م ن خز ترض من الع وك التجاري وزلك لعد إم ا ي صاحب المشرو من تسديد ادتساة
الشلري والت

تعتعر مرتفع ومتعزرة وخاص ف

مصروفات المشرو

الس

ادولف من المشرو والت

عادة ما ت ون

ثر من إيرادات عسعب المصروفات الثاعت والمصروفات المتعلق عالتيسيس .

 عد تدرة وداري صاحب المشرو عضعة حساعات المشرو وتيدها حسب ادصون مما تد يؤدي إلف
اختلة الحساعات وعد التح
 سوي التخةية والتي

فيلا عن واحتمان حدوه عمليات اختلس فيلا .

الزي يؤدي إلف ارتفا ال فقات والت إزا ت دست تسعب الخسائر الت يصعب علف

المشرو التخلد م لا  .وهزا عحد زات ي ون سععا رئيسا لفشن المشرو .
المعوقات التسويقية :
 غالعي

صحاب المشاريع يواجلون مش ل تسوي

السلع والخدمات  .حيه ل

ق يجيدون ف ون

التسوي والق وات التسويقي المتاح وخاص ف ادسوا خار .اللواي  .عد اإللما عمعادئ التسوي يؤدي
وعالتي يد إلف فشن المشرو عغض ال ظر عن همي وجودة السلع والخدمات الت ي تجلا.
 عد اإللما عفن اقتصان عااخرين مما يؤدي إلف عد تم ن صاحب المشرو من إيصان رسالت لل عائن
عفعالي  .إن عد استم ارري ععض المشاريع رعما يعود إلف عد تم ن صاحب المشرو من إت ا ال ثير
من ال عائن عجودة و همي السلع الت

يرو .للا.

 التقصير ف مراتع جودة السلع مما يسعب ف عد اقستم ارري ف تقدي سلع عجودة ثاعت  .وهزا عحد
زات يجعن ال عائن يفقدون الثق ف السلع ويمت عون عن شرائلا.

 مش ل التغليف  .ععض المشاريع تفشن ف

عيع سلعلا عسعب التغليف السين و غير المؤثر.

عدى

الععض ن السعب ف زلك يعود إلف قد الموارد المالي دن التغليف الجيد والمؤثر م لف وعحاج إلف
اقستعا عشر ات و فراد لديلا خعرة ف التغليف .
المعوقات التدريبية :
 عد حصون صاحب المشرو علف التدريب ال ظري والعمل تعن العدي ف المشرو .
 عد وجود معاهد خاص لتدريب صحاب المشروعات الصغيرة .
 افتقار صحاب المشاريع إلف تدريعات م ثف ومستمرة ف

مجاقت مثن إدارة اد مات ت التخةيةت فن

التغليفت وفن التعامن مع ااخرين.
المعوقات االستشارية:
 ال ثير من المشاريع تفشن ف ملدها قفتقار صاحب المشرو للستشارات ال افي والصحيح والت هو
عادة يحتاجلا للتي د من صح الخةوات والق اررات الت يتخزها سوايا تلك الخاص عتيسيس المشرو و
إدارت و تسوي م تجات .
 ال ثير من المشاريع الصغيرة عحاج إلف استشارات ف ي وزلك لقل خعرتلا وعد تم لا من اقستعا
عمتخصصين ف جميع المجاقت الف ي الت تحتاجلا.
 افتقار صاحب المشرو لععض العيا ات الملم الت تد تساعده علف إ شاي المشرو عالش ن الصحيح
وف الموتع الم اسب  .المقترضون عحاج إلف عيا ات عن ادسوا والم افسين  ....الخ .

ن زلك ق

ييت إلف من خلن وجود من يستشيره عاستمرار .
 من المشاغن الت رعما يتعرض للا العديد من المشاريع هو عد إلما صاحب المشرو عف ون التعامن
مع اد مات سوايا لمالي م لا و اإلداري ت لزا فلو عحاج إلف من يساعده ويقد ل ال صح واإلرشاد .
 ال ثير من المشاريع عحاج إلف عيا ات عن المصادر الم اسع لشراي المواد الخا الت يحتاجون للات لزا
فل عحاج إلف استشارة دائم ف هزا المجان .
 ال ثير من المشاريع الصغيرة والمتوسة تعج عن ترويل وعرض سلعلا للجملور المحل
عحاج إلف عيا ات تتعل عالمعارض الداخلي والخارجي .

ت لزا فل

الفصل الثالث
التوصيات
فقد ع ست هزه الدراس وجل

ظر شريح ملم من الفقراي العاةلين عن العمن للراغعين عتيسيس

المشاريع الصغيرة والمتوسة ت عما يخد ثلث محاور رئيس وه

 :اقحتياجات المةلوع للعدي ف

المشرو واقستمرار في ت والعوامن المتاح ومدى جدواها ت والمعوتات الت تد ت ون سععا ف إخفا

و عد

استمرار المشاريع الصغيرة والمتوسة .
فيما يخد اقحتياجات فقد رى المشار ون ف الدراس مجموع من اقحتياجات الضروري درج اها
تحت ثلث محاور رئيسي ه احتياجات تدريعي وتمويلي واستشاري .
و ما عال سع للعوامن المتاح لتشجيع الراغعين ف اقتتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسة ف لواي
اللاشمي ت في لا توفر ن ما يحتاج المقترض ال اشن من تدريب وتموين واستشارات خاص عالتيسيس
والتسوي واإلدارة .تعين تائل الدراس ن ال ثير من الراغعين ف اإلتتراض يرون همي هزه العوامن ودورها
ف إ ال العديد من العقعات الت تد تواج المقترضين وخاص الصغار م ل و الزين ت قصل الخعرة ال افي
ف مجان المشاريع الصغيرة والمتوسة .
هزه العوامن تساه وعش ن فعان لألخز عيد المقترض وتوجيل توجيلا صحيحا عن وا ال ج ي من
تخوفات مما يؤدي إلف تشجيع صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسة للعدي فيلا عتفاؤن  .هزه الصورة المشرت
للعوامن المتاح ق تع

عي لا خالي من العيوب  .وهزا الزي سعي ا الوصون إلي من وجل ظر صحاب

الشين ق وه ولئك العاةلين عن العمن ويرغعون ف
الشريح

عدت ريلا ف

الع اصر الثلث الت

تجرع إ شاي المشاريع الصغيرة والمتوسة  .هزه

ري اها جوهري ف

تحفي تيسيس وا شاي المشاريع الصغيرة

والمتوسة وه  :عرامل ص دو الت مي والتشغين التدريع ت القروض اإل تاجي المقدم من ص دو الت مي
والتشغين ت واقستشارات الت يقدملا الص دو عالتعاون مع إرادة والجلات المع ي ادخرى  .ف هزا الصدد
عدى المشار ون العديد من ال قاة الت تد تقف عائقا ما إ جا

و استمرار المشاريع الصغيرة والمتوسة .

ولجعن تائل هزه الدراس زات فائدة عرى فقد عرض ا وجلات ظر المشار ين ف الدراس علف صورتين .
ف الصورة ادولف ت اول ا ااراي السلعي واإليجاعي للمشار ين تجاه ن محور من المحاور الثلث لإلحتياجات
ف المشاريع الصغيرة والمتوسة  .هزا العرض سوف يساعد القائمين علف هزه المحاور ف مراجعتلا ورعما

تغيير ععض سياساتلا واستراتيجياتلطا  .علف سعين المثان إزا اةلع ص دو الت مي والتشغين ن سع ملحوظ
من العاةلين عن العمن والراغعين ف

اإلتتراض ليسوا راضين عن الشروة الت

يضعلا الص دو علف

ةالع القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسة ت ع دئز يستةيع الص دو تغيير ععض الشروة وجعللا ثر
الصورة الثا ي فقد عرض ا وجل

ملئم للمقترضين  .و ما ف

ظر المشار ين عما يخد المعوتات الت

تعترض إ شاي و استمرار المشاريع الصغيرة والمتوسة  .وتد جايت هزه المعوتات ف

ش ان مختلف :

إداري ت وتدريعي ت وتسويقي ت ومالي ت واستشاري  .هزا ومن عاب "إزا عرف الداي عاإلم ان وصف الدواي"
س تخلد من تائل هزه الدراس مجموع من التوصيات الت تد تساعد ف ترويل ف رة المشاريع الصغيرة
والمتوسة عش ن فضن ت وخاص ف لواي اللاشمي ت وهاه ععض التوصيات المةروح :
 إجراي دراسات دوري لواتع المشاريع الصغيرة والمتوسة ف

لواي اللاشمي والعمن علف تقيي متين

لإلحتياجات المتاح والمعوتات الموجودة  .هزه الدراسات ق ت ون مجدي إق إزا ت فيلا اقستما
إلف صحاب الشين ق وه العاةلون عن العمن والراغعين ف إ شاي المشاريع الصغيرة والمتوسة .
وللستفادة من تائل هزه الدراسات المسحي علف الح وم ن تحوللا إلف واتع عمل  .ي ن تعمن
علف تع ي اإليجاعيات وتقلين السلعيات  .و زلكت علف الح وم ن تستخلد من تائل هزه الدراس
اتجاهات ( )trendsتستةيع من خلللا التعرف علف فعالي عرامجلا وجلودها لل لوض عالمشاريع
الصغيرة والمتوسة .
 تش ين لج مسئول عن إجراي دراسات خاص عالمشاريع الصغيرة والمتوسة  .قترح ن تش ن هزه
اللج من الملمين والمختصين علزا الموضو من مختلف الو ارات والمؤسسات زات الشين مثن و ارة
الص اع التجارة ت و ارة التخةية ت ص دو

الت مي والتشغين ت ت ون ملم هزه اللج

وضع

التصورات واقستراتيجيات المةلوع إلجراي الدراسات الل م ومن ث تقدي خة عملي لتحوين
توصيات الدراس إلف واتع ملموس .


ن يعمن الص دو

علف ت ظي دورات تدريعي م ثف دصحاب المشاريع القائم  .هزه الشريح

عحاج مستمرة إلف تدريعل علف شتف ادمور والمستجدات اإلداري والتسويقي


والمالي .

ن تعمن الح وم و الص دو علف خل ع ك عيا ات يحتوي علف المعلومات الضروري للمقترضين
و الراغعين ف

تيسيس المشاريع الصغيرة والمتوسة  .علف سعين المثان ت العيا ات الضروري

دصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسة ه

عيا ات عن ادسوا

الخارجي ت المعارض الداخلي

والخارجي ت مصادر المواد الخا ت الم افسين المحليين  ...الخ  .هزه العيا ات يجب ن ت ون متوفرة

للعمو ضمن موتع إل ترو

خاد عالمشاريع الصغيرة والمتوسة  .وعلف اإلدارة ن تقو عتحديه

العيا ات عش ن مستمر.


ن يقو الص دو عاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسة ال اشئ و ن يعمن علف تشجيعلا واع ار
شاةاتلا وخدماتلا وسلعلا من خلن إش ار لا ف

المعارض الداخلي والخارجي .

و ن يقو

عمساعدتلا ف تسوي سلعلا وخدماتلا د من دون زلك سوف لن يتم ن المشرو من اقستم ارري
حتف وان ا ت الف رة رائع  .ول

تتم ن المشاريع الصغيرة والمتوسة من المشار ف المعارض

لعرض وترويل سلعلا ت علف الح وم ن تم ل من المشار المجا ي وخاص إزا ان المشرو
ف عدايت  .وجايت هزه التوصي تع ي ا دعر توصيات ملتقف ل ا ادردن ت عضرورة التر ي علف
عمليات التسوي لمثن هزا ال و من المشاريع من خلن إيجاد سوا ومجاقت تسوي تساعد ف
ترويل م تجاتلا ت* مما حدا عالص دو لإلتفا

مع المؤسس اإلستلل ي المد ي لترويل وتسوي

م توجات المقترضين ف الص دو .


ن يقو الص دو ع يادة عدد الجوائ للمساعق الس وي قختيار جح المشاريع ال اشئ و ن ت ون
الجوائ المقدم مع وي (مثل شلادة تقديري ) ومادي .

المصدر  * :التقرير اإلقتصادي  ،ملتقى "كلنا األردن"  ،عدد  ، 0مجلد ( ، )1أيلول . 0222

