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 شكر وتقدير
 
 

مية والتشغيل بالشكر والتقدير إلة  كةل مةا سةاهم فةي يتقدم صندوق التن

مركز بحوث الجنوب ، إخراج هذه الدراسة إل  حيز الوجود ، ونخص بالذكر 

ومركز دراسات البادية في المجلة  األللة  للتكنولوجيةا ، والمجلة  األللة  

ؤسةةةاأل ور فةةةي الباديةةةة الجنوبيةةةة ، ي ومةةةدراأل األقضةةةيةمتصةةةرفللشةةةباب ، و

التةةةي تةةةمس التنسةةةيق لةةةا  ومراكةةةز الشةةةبابمعيةةةات الخيريةةةة ، والجالبلةةةديات 

 طريقها  . 

كما نتقدم بالشكر الجزيل إل  أهالي المناطق المذكورة الذيا ساهموا في 

 مجمولات النقاش المركز . 
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التدريبية  تدراسة االحتياجا
 االقراضيةو

في البادية الجنوبية / 
  محافظات الجنوب

 

 -تمهيد:

 

مااو  ااندوت التنميااة والتشاا يل وال ااندوت الهاشاام  لتنميااة الباديااة  لاالسااع  ي         

إلااا  ترجماااة الرمياااة المللياااة التنموياااة ماااو  ااانل إقاماااة المشااااريع واألنشاااطة األردنياااة 

االقت ادية الت  تومر مرص العمل للمواطنيو م  المجتمعاات المحلياة وتعا   التدريبية و

واإلقت اادية نم  الجوانب االجتماعياة مو الفرص االقت ادية لديهم وتحسو مدا يلهم وت

التا  تعاان  ماو نقاص ما  ال ادمات و ا اة التعليمياة  ،التنموية ما  التجمعاات السالانية

وال حية والبنية التحتية والمياه ، ومو ضعف التمويل المتاومر للمشااريع االنتاجياة التا  

 تومر مرص العمل للمواطنيو.

 

عاااوو والتنساايت مااع م تلااف القطاعااات بالتحيااي يقااوم  ااندوت التنميااة والتشاا يل 

الرسمية واألهلية ومت رمية تنموية ترل  علا  سانمة الت طايط التنماوم وعدالاة تو ياع 

 الملاسب التنموية عل  م تلف محامظات ومناطت الممللة.

 

توجا  ال اندوقيو لاتلما حاجاات ابناا  البادياة بناا  علا  تنسايت الدراساة قد تام و

ماو يجارم  لهاذه الدراساة، حيي لااو الت اميم األساسا   ريبيةالجنوبية اإلقراضية والتد

 نل اللقا  ماع أبناا  البادياة عاو لثاب ، ومناقشاتهم ما  هاذه اإلحتياجاات التا  تنباع ماو 

بنااا  علاا  مسااوحات  هااذه المجموعااات العماال علاا  ا تيااارمشااللت  الفقاار والبطالااة وتاام 

مااو  نلهااا الو ااول إلاا   اقت ااادية واجتماعيااة مااو  اانل تطبياات معااايير دقيقااة يتااو  

 ضماو شمول العائنت المستهدمة .

 



                                                            

 4 

ال ندوقيو ، مو حيي تومير مو قبل تنفيذ للتو يات الدراسة  سيتم وضعولذلك 

م عمالااة محليااة  د  ت  ساات   التموياال الاان م إلقامااة المشاااريع ال اا ير  والمتوسااطة ، علاا  أو

المشارو  ،  وجاودماد  لاملة مو منطقة المشارو  ،وتاومير مارص عمال لهاا علا  مادار 

تم تاادريبها وإلسااابها مهااارات و باارات ، لمساااعدتها ماا  الح ااول علاا  ماارص ساايلمااا 

 عمل دائمة م  المستقبل.

 

التاا   ،مسااير  عملاا  ماا مااو  اانل منج اتاا    ااندوت التنميااة والتشاا يل لااديمو

ما   المتوقع اودوره ةالهاماإلنتاجية ع يراعل  أهمية أقامة المش، تتجاو  ستة عشر عاماً 

وإشراك المجتمع المحل  ما  بناا   لبادية الجنوبية ، ياد  الفرص االقت ادية م  منطقة ا

 اولاذلك أهميتها،  هااوإحياا  ال اناعة الحرمياة مي ،قاعد  اقت ادية مستدامة م  المنطقاة 

ماو  انل تادريب أبناا   لجمياع القطاعاات اإلقت ااديةم  تأهيل القاو  البشارية الداعماة 

ات أو و يااااد  الفاارص التسااويقية للمنتجااا الم تلفااةعماال مااا  المجاااالت المنطقااة علاا  ال

بهاادف مساااعدتهم ماا  تحساايو أوضاااعهم المعيشااية باديااة الجنوبيااة ماا  منطقااة ال ال اادمات

 اندوت التنمياة والتشا يل وال اندوت األمر الذم ينسجم مع توجهات الحلوماة وأهاداف 

، ولمااا   المجتمعااات المحليااة ماا   لاات ماارص عماال ماا الهاشاام  لتنميااة الباديااة األردنيااة

تطاوير و تطاوير المشااريع ال ا ير  والمتوساطة أل احاب األملاار الريادياة.إل  هدف ي

القدرات التدريبية والفنية لقطا  الشاباب وتنمياة مهااراتهم و باراتهم وتمليانهم ماو إقاماة 

 مشاريع إنتاجية .

 

لمجتمااع الباادوم، تشاالل الماارأ  البدويااة عن اارا أساساايا وماامثرا ماا  ترليبااة المااا 

% مو إجمال  سلاو البادياة األردنياة حساب التقاديرات السالانية 84حيي تمثل ما نسبت  

الماارأ  البدويااة لام تلااو عباار تاري هااا إال امارأ  منتجااة مشااارلة ماا  وأو ،  م4008للعاام 

الحيا  العامة التا  تحايط بهاا ضامو معطياات الواقاع الاذم تعايه ميا ، مها  التا  ترعا  

، وه  الت  تجمع الحطب وت  ل ال وف، وترب  األبناا .  منتجات األلباو الحنل وتعد

وماااع تطاااور الحياااا  ود اااول المديناااة إلااا  تفا ااايل الحياااا  اليومياااة وماااا تطلبتااا  الحياااا  

المعا ر  مو مت يرات، تحولت حيا  المرأ  البدوية حسب ملاو إقامة عائلتهاا، وبار ت 

إلاا  دراسااة وتحلياال للو ااول إلاا  حلااول إلاا  السااطع العديااد مااو المشااالل التاا  تحتااا  
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،  وما ه  الفرص المتاحة للفتيات للتعلم وإل  أم مستو  تعليم  يملو أو ي ل  واقعية

مدرسة ما  البادياة الجنوبياة ماا بايو  71، ولقد بلغ عدد المدارا الحلومية  تعليم الفتيات

 مدرسة أساسية وثانوية، إضامة إل  تواجد مدارا الثقامة العسلرية.

 

، إو ال ور  النمطية لدور المارأ  االقت اادم ما  منطقاة  الوضع االقت ادمأما 

البادية يمتا  بالتهميه مقارنة بادور الرجال، لونهاا تقاوم بأعماال أيار ماأجور  واعتباار 

، وتشااير بعااض الدراسااات إلاا  أو نساابة الماارأ   هااذا الاادور امتااداد ألعمالهااا المنااـ لية

% يقمااو بأعمااال 00مارسااو األعمااال المنااـ لية، و% ي10% و41الموظفااة ماا  الباديااة 

ال باادم مااو القيااام مااو اجاال تحساايو وضااع الماارأ  البدويااة بشاالل عااام،وأ اار  لال ياطااة. 

إيجااد حلقاات ، و لايم البادياة: ر د موا ناة  ا اة لتطاوير أق منهابالعديد مو البرامج ، 

 .نموية مدر  للد لتومير مشاريع ت، و و ل بيو نظم التعليم ونظم التدريب سوت العمل

 

بالتعااااوو التنمياااة والتشااا يل  اااندوت  يمااااوإالدراساااة إنساااجاماً ماااع وتاااأت  هاااذه 

وحياي قاام ،  والتنسيت والتفاعل مع ممسسات المجتمع المدن  والماواطنيو بشالل مباشار

التنميااة قااام  ااندوت هااذا لبالعديااد مااو الدراسااات السااابقة ماا  م تلااف مناااطت الممللااة ، و

بهذه الدراسة التا  تعنا  و مع ال ندوت الهاشم  لتنمية البادية األردنية والتش يل بالتعاو

بمعرماة أساباب الفقاار والبطالاة ، ومحاولااة وضاع الحلااول ماو  اانل دراساة اإلحتياجااات 

 اإلقراضاية والتمويلياةولتحسيو ال دمات  ، البادية الجنوبيةاإلقراضية والتدريبية ألهال  

 . ام الشباب للعمل واالبدا  واالنتا المقدمة لهم ، واليجاد الفرص ام

 

تماات دراسااة اإلحتياجااات اإلقراضااية والتدريبيااة لمنطقااة الباديااة الجنوبيااة ، وقااد 

، لماا والت  تنتشر م  محامظاات الجناوب األرباع ل اللارك ، الطفيلاة ، معااو ، العقباة   

 إلقلاايماتبلااغ   مساااحة والتاا  تشاالل مااا يساام  بااوقليم الجنااوب ، و (1الجةةدول رقةةم  ماا  

الجنااوب  أقلاايم  حتاالي وبااذلك الممللااة مااو مساااح   % 47،4ل  4ملاا 80،684حااوال  

 .الممللة م   األلبرالمساحة 
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% مااو مساااحة الممللااة اللليااة ، حيااي تبلااغ 87.78لمااا تشاالل الباديااة الجنوبيااة 

ومعظمهااا تقااع ماا  محامظااة معاااو ومعاادل هطااول االمطااار مااو  4ملاا 06.100مساااحتها 

   7141وي لب عل  هذه البادية الطابع الرعوم لو ار  الت طيط ، سنة ملم/700-740

 

 

التقسيمات اإلدارية اإلحصائية في المملكة األردنية الهاشمية  (1)الجدول 
4002كما هي في بداية عام   

  الكرك
  

 الكرك قصبة الكرك

 المزار الجنوبي
 المزار الجنوبي

 مؤاب

 القصر
 القصر

 الموجب

الجنوبيةاالغوار   
 غور الصافي

 غور المزرعة

 عي عي

 فقوع فقوع

 القطرانه القطرانه

 الطفيلة

 الطفيلة قصبة الطفيلة

 بصيرا بصيرا

 الحسا الحسا

 معان

 قصبة معان

 معان

 ايل

 الجفر

 المريغة

 اذرح

 البتراء البتراء

 الشوبك الشوبك

 الحسينية الحسينية

 العقبة

العقبةقصبة   
 العقبة

 وادي عربة

 القويرة
 القويرة

 الديسه

 مناطت البادية الجنوبية المستهدمة م  الدراسة
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اإلح ااا ات العاماا  لعااام دائاار   م ااادر حسااب إقلاايم الجنااوبيبلااغ عاادد ساالاو و

سالاو الممللاة.  مجماو  % مو 1.4حوال   ويشللوو نسمة 440.600حوال   م4000

تبلااغ متدنيااة جااداً بينمااا  وهاا  4شاا ص/ لاام 77.4اإلقلاايم حااوال   تبلااغ لثامااة الساالاو ماا 

 . (0الجةدول رقةم  ، لماا ما   4ش ص / لم 67.1الوطن   السلاو عل  المستو  لثامة

    4008لش اتر ، 

 

 اتقليملا  تفصيليةيبيا معلومات  ( 0 الجدول 

 عدد السكان المحافظة
 المساحة

 ²لم
نسبة 

 المساحة
% 

كثافة 
 السكان

% 

 البطالة معدل
 سنة51فوق 

% 

الحوض المائي 
 الجوفي

 الحوض المائي
 السطحي

 البحر الميت 22.2 65.2 5.4.3 5.4.3 222.222 الكرك
، الكرك
 بالموج

 25.5 57.7 .2.22 .2.22 55.2.3 الطفيلة
البحر الميت، 
وادي عربة 
 الشمالي

عربة وادي 
، يالشمال

 االحس

 6..2 5.5 57.5 55.265 226.562 معان
وادي  فر،الج

 عربة
الجفر، الصحراء 

 الجنوبية.

 25.5 26.2 22..6 22..6 222.232 العقبة

الصحراء 
 /الجنوبية

وادي  ،يسةدال
 عربة الجنوبي.

عربة وادي 
 يالجنوب

إقليم 

 الجنوب
1256.55 .16.5. 1562 5561 526521  

 
 
 
 

  5.61 566. 555 286522 16.256555 المملكة
 
 
 

  4008لش اتر ،  الم در:

الفقاار  ماو مشاللت  التا  تعاان  الممللاة مناااطت ماومنطقاة البادياة الجنوبياة وتعتبار 

هذا ما حدا ب ندوت التنمية والتش يل أو يول  هذه المنطقة أهمية  ا ة م  والبطالة ، 

، حياي تام تنفياذ هاذه الدراساة  برامج  الت  تهدف إل  الحد ماو مشاللت  الفقار والبطالاة

دريبية واالقراضية لهذا اللوا ، بهدف تنفياذ بعاض المشااريع التا  لتحديد االحتياجات الت

بهادف تادريبهم  أو،  ت دم أبنا  المنطقة وتش ل البر عدد مملو ماو البااحثيو عاو عمال

 وربطهم بسوت العمل . 
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 الدراسة أهداف ومبرراتالفصل األول : 

 

 

 مقدمـــــة :

 
وهامااً ما  االقت ااد األردنا  حياي  تلعب المشاريع ال ا ير  والمتوساطة دوراً ملحوظااً 

أنها تلب  العديد مو احتياجات المجتمع مو سلع و دمات مما يعن  مسااهمتها الفعالاة ما  

إضامة إل  ذلك مأو المشااريع ال ا ير  والمتوساطة تفياد المجتماع ب لات  الناتج المحل  .

التا  باتات تامرت مرص عمل للمواطنيو والذم ينعلا إيجابياً عل  تقليل الفقر والبطالاة 

الجميااع شااعباً وحلومااة . لتلااك األسااباب ناار  بااأو األردو يااول  اهتماماااً لبيااراً لتشااجيع 

المشاريع ال  ير  مو  نل التمويل والتادريب وت وياد أ احاب المشااريع بالمعلوماات 

 الن مة إلدارتها وتسويت منتجاتها . 

وال اندوت الهاشام  لتنمياة  ماو  اندوت التنمياة والتشا يلوما هذه الدراساة إال محاولاة 

العن اار الاارئيا واإلقراضااية ، وهااو  تحديااد االحتياجااات التدريبيااةل،  الباديااة األردنيااة

حياااي تقاااوم عليااا  جمياااع دعاااائم العملياااة ، التااادريب اإلقاااراض ووالهيللااا  مااا   اااناعة 

مجااال المشاااريع ال اا ير  المااوارد البشاارية ماا  وتشاا يل ميااة نالتدريبيااة وتاإلقراضااية و

ممسساات إو أم  لل بهاذا الهيلال سايطيع بجمياع الجهاود التا  تباذلها لما ، طة والمتوس

 دمة الفئاات المساتهدمة للحاد ماو الفقار والبطالاة عاو  رتقا  بمستو جل األأمو التمويل 

 تموياالواإلقراضااية ألأااراض  االحتياجااات التدريبيااة التعاارف وتحديااد ومتابعااةطرياات 

اريع ال  ير  والمتوسطة م  م تلف القطاعاات المش وتدريب وتأهيل المستهدميو إلقامة

 .اإلقت ادية 
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المساتهدميو ماو ماو وجهاة نظار أ احاب الشاأو أال وهام  اإلحتياجااتولذلك تقييم هاذه  

متواضاااعة  مااا  مشااااريع إنتاجياااةوالبااااحثيو عاااو مااارص عمااال أهاااال  البادياااة الجنوبياااة 

نشااا  واسااتمرارية والعاااطليو عااو العماال . ومااا هاا  المعوقااات التاا  يرونهااا قااد تعياات إ

 المشاريع ال  ير  والمتوسطة م  البادية الجنوبية ؟ 

.  البادياة الجنوبياةواإلقراضاية ما   التدريبياةإذو دراستنا هذه ستبحي واقاع اإلحتياجاات 

هذه أمور البد مو معرمتها وتحليلها وات اذ اإلجرا ات المناسبة بشاأنها ، نطماع أو يناتج 

والمعنياايو االطاان  علاا   يومااة التاا  تتاايع لل ااندوقهااذا البحااي بعااض الممشاارات المه

سلبيات وإيجابيات  ططها وبرامجها الحالية، ساوا  التدريبياة منهاا أو التمويلياة ، والتا  

  العاااطليو عااو العماال لنن ااراط ماا  المشاااريع ال اا ير  والمتوسااطة يااوضااعت لتحف

علا  أساساها عماا  ارهذه الدراساة ويقار اأو يع   يوواالستمرار ميها. وبوملاو ال ندوق

علا  تأسايا وإنشاا  البادياة الجنوبياة إذا لانت بحاجاة إلا  مراجعاة  يااد  تحفيا  أهاال  

المشاااريع ال اا ير  والمتوسااطة وإجاارا  التعاادينت الن مااة علاا  برامجاا  لجعلهااا ألثاار 

 ماعلية م  المستقبل .

 

 واتقراضية : أهمية تحديد اتحتياجات التدريبية

 
اإلقااراض الااذيو يشااملهم العاااطليو عااو العماال والفقاارا  األشاا اص مااو ال ااعب تحديااد  

التمويال  التدريب وأهداف التدريب ومحتو  البرنامج واألسلوب الذم يملو أو يقادم با و

 التدريبية.اإلقراضية و بدوو التحديد الدقيت والموضوع  لنحتياجات والتدريب

 

ما  األسااا إلا  الحاجاة إلا   ة اإلقراضاية والتدريبياوترجع عملياة تحدياد االحتياجاات  

التاادريب حيااي توجااد اإلقااراض ومااو  اانل  الفقاار والبطالااة لالعماال عاان  مشاالنت 

 وعلااا  هاااذا ي ااابع تحدياااد اإلحتياجاااات، مشااالنت أ ااار  قاااد ال يفياااد ميهاااا التااادريب 

التدريبية هاو األدا  الرئيساية التا  يملاو ماو  نلهاا تحدياد مجااالت تطاوير و اإلقراضية

  .التدريبية اإلقراضية ومو  نل العملية   ندوت التنمية والتش يل وتنمية أدا 
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 التدريبية((: و اتقراضية تعريف   تحديد االحتياجات

 
نقص مقار وبطالاة باإلضاامة لاتدريب عندما يلوو هنااك لإلقراض والحاجة التلوو هناك 

ت تحقياات ماا  المعرمااة أو المهااار  أو تلااوو هناااك اتجاهااات أياار منئمااة وبشاالل يعااو

أم إننااا نق ااد اإلحتياجااات لتأساايا مشاااريع  اا ير  ومتوسااطة ، المتطلبااات الحاليااة 

 التنمياة والتشا يل لالعمال الحار التدريبية تحليل مجااالت عادم التاوا و بايو اإلقراضية و

للمشاريع م  القطاعات والفرص ، مو ناحية ل بطالة ومقر   الحال  وضع الوالمستهدف 

 0التدريبية المتاحة مو ناحية أ ر  و اإلقت ادية الم تلفة

 

 التدريب:اتقراض ومساهمة ونتائج 

 
 : عند تحديد االحتياجات هناك بعداو هاماو يجب أ ذهما م  الحسباو وهما

المسااهمة  التادريب ما و تمويال المشااريع مد  ماا يملاو أو يساهم با  .7

 للحد مو الفقر والبطالة.

التاادريب ماا  مقاباال اض واإلقاارمااو  اانل  البطالااةنتااائج حاال مشااالل  .4

لإنتظااار الوظيفااة ماا  القطااا  العااام وال اااص الحلااول البديلااة األ ر 

 ..الخ  .

 للحاد ماو الفقار والبطالاة ، مو الحال مساهمة لبير التدريب اإلٌقراض وقدم ي           

 ندوت التنمياة جنيها ي. ورأم ذلك موو الفوائد الت  يملو أو  وهذا هو األلثر شيوعاً 

ماو ورا  إتباا  المانهج العلما   وال ندوت الهاشم  لتنمية البادياة األردنياة والتش يل

أو لياا  تباارر الجهااد والوقاات والتللفااة واإلملانيااات البشاارية والملانيااة التاا  يجااب ع
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   ها لهذا العمل، إو معالية است دام تحديد اإلحتياجاات تا داد عنادما تأ اذ إدار  ي

 :  ر العوامل اآلتيةبعيو االعتبا ندوت التنمية والتش يل 

وتحديد طبيعة المجااالت م  المنطقة  الراهنةالفقر والبطالة تقييم طبيعة مشلنت   7

 التدريب.تومير اإلقراض وبرامج الت  يملو عنجها عو طريت 

الفئاااات المساااتهدمة وقااادراتها التدريبياااة حساااب اإلقراضاااية وت ااانيف البااارامج   4

 . م  حالة تنفيذ البرامج تأسيسهالمملو ا وممهنتها وطبيعة المنطقة للمشاريع

بماا يضامو  المجتماع المحلا تجميع البيانات الن مة سوا  عل  مستو  الفرد أو   0

 ومنهجياً ل األسلوب والمحتو   .  التدريب علمياً اإلقراض والتقييم المناسب لبرنامج 

و  انل ما لال منهاا التدريبية وتحدياد منماعو اإلقراضية ويملو و ف االحتياجات

 أربع   ائص رئيسية:

   التدريب تنظيمياً و ت   ياً.و اإلقراضمجال · 

 . لالمساهمة م  الحد مو الفقر والبطالة  الفوائد المرجو تحقيقها· 

لتشاا يل العاااطليو عااو العماال  التاادريباإلقااراض وطبيعااة الفجااو  التاا  ي طيهااا · 

لفئاات ما  المجتماع المحلا  والموائمة بيو م رجات التعليم الجامع  والمهنا  وبقياة ا

م  سو سوت العمل والفرص اإلقت ادية المتاحة للمشاريع ال  ير  والمتوسطة ما  

  .م تلف القطاعات  

 

 : أهداف الدراسة

تسع  هذه الدراسة إل  تحديد اآلليات الن مة للمساهمة م  تنمية البادية الجنوبية 

اك ، وإيجاد إجابات شامية لألسئلة بمناطقها الم تلفة ، وتحسيو مستو  د ل السلاو هن

 التالية :



                                                            

 10 

   ما ه  احتياجات أهال  المنطقة لالبادية الجنوبية  مو التدريب والتأهيل المبن

عل  احتياجات سوت العمل م  المنطقة إلنشا  المشاريع ال  ير  والمتوسطة 

 وقادر  عل  النجاح واالستمـرار ميها ؟ 

 قامة مشاريع إنتاجية م  المنطقة لتشجيع ما ه  الفرص التمويلية المتاحة إل

العاطليو عو العمل ولديهم القدر  م  إقامة مشاريع   ير  أو متوسطة مدر  

 للد ل واالستمرار ميها ؟  

  ما ه  المعوقات المحتملة والت  قد تمدم إل  مشل إنشا  واستمرارية المشاريع

 ال  ير  والمتوسطة ؟ 

  والمقترحة مو قبل أهال  المنطقة ؟ ما ه  اآلليات الن مة لإلقراض 

 

 -مبررات الدراسة :

 

تدن  مستو  د ل الفرد م  المنطقة مقارن  بد ل الفرد عل  مستو   .7

 األردو.

وجود  امات م  المنطقة ت لع أو تقوم عليها  ناعات ومشاريع  .4

   ير  ومتوسطة .

 تحقيت أهداف الدراسة المذلور  أعنه . .0
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 لية تنفيذ الدراسةآمنهجية و: الفصل الثاني 

 

 -منهجية الدراسة:

  اعتمادت الدراسااة علاا  منهجيااة سااهلة وواضاحة للح ااول علاا  المعلومااات مااو

المعنيااة بالباديااة  اانل التنساايت مااع الممسسااات األهليااة والتطوعيااة والحلوميااة 

 Focusواإلعنو عو جلساات مجموعاات النقااه المرلـــــــاـ  ل الجنوبية ، 

Groups   .  

 .الح ول عل  جميع الدراسات و األبحاي الت  سبت إجرامها للمنطقة 

   الح ول عل  معلومات عو المنمع الرئيسة لمجتماع الدراساة ماو  انل القااد

 .و والهيئات التطوعية واألهلية يالمحلي

 . الح ول عل  إجابات إلستمار  الدراسة مو  نل تعبئتها مو المشارليو 

 

 -: آلية تنفيذ الدراسة

 

     Focus Groupsمجموعاات نقااه مرلا  ل تم تنفيذ الدراسة اعتماداً علا  عمال 

باايو إدار   ااندوت التنميااة والتشاا يل ، واإلجتمااا  األولاا  الااذم تاام   لمنهجيااة عماال ومقاااً 

بمشاارلة مقد قام مريت  ندوت التنمية والتش يل المشرف والمنفاذ للدراساة  ال ندوقيو، 

 والملوو مو :لبادية األردنية ال ندوت الهاشم  لتنمية ا

 ل ندوت التنمية والتش يل  رئيا قسم الدراسات والتطويرمدير الت طيط باإلنابة ، السيد عدناو البطه / 

 ل ندوت التنمية والتش يل  السيد محمد السرحاو / العنقات العامة

 ردنية لال ندوت الهاشم  لتنمية البادية األ السيد محمود جرادات / مدير التدريب

 لال ندوت الهاشم  لتنمية البادية األردنية  مساعد مدير التدريب/  اآلنسة سهاد عماوم
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 -: حيي تم اتبا  ال طوات التالية 

لعقااد جلسااات  الباديااة الجنوبيااةالتنساايت مااع القيااادات المحليااة ماا  م تلااف مناااطت    7

المناااطت ، حيااي تاام إشااراك الباار عاادد مملااو مااو أهااال   مجموعااات النقاااه المرلاا 

المسااتهدمة  مااع مراعااا  التو يااع المتلااامت للجاانا، وتحديااد الملاااو وال ماااو المناساابيو، 

ماا  حيااي توجاا  مرياات  ااندوت التنميااة والتشاا يل إلاا  بعااض مناااطت الباديااة الجنوبيااة 

 ول  ، لدراسة اإلحتياجات التدريبية واإلقراضية م  المناطت التالية :األمرحلة ال

أماا المرحلاة  والقطرانا  . ير  ، لوا  الحسا ، ولوا  المري اة ، حوض الديسة ، لوا  القو

لوا  وادم عربة ، ولاوا  إيال ، ولاوا  أذرح وقاد  لوا  ق بة العقبة ، شملتالثانية ، مقد 

ال ااندوت  ، ماادير التاادريب ماا   الساايد محمااود جااراداتراماات مرياات الدراسااة لاال مااو  

هاد عماوم ال ندوت الهاشم  لتنمياة البادياة س ، واآلنسةالهاشم  لتنمية البادية األردنية 

 األردنية

   تشليل حلقات نقاه مرل  بعد التنسيت مع لٍل مو :  4

مرل  بحوي وتطاوير البادياة األردنياة ، حياي قاام مادير المرلا  المهنادا محماد شاهب  

 باإليعا  لمرل  البادية الجنوبية الميدان  لتقديم المساعد  الن مة لفريت العمل .

  الباديااة الجنوبيااة المياادان  حيااي أجاار  الاادلتور عااوده المساااعيد مساامول المرلاا  مرلاا

بتشاليل لجنااة ملونااة مااو المهناادا أحماد القاضاا  والمهناادا نااورا الحويطااات لترتيااب 

 مواقع العمل ودعو  المشارليو لحضور حلقات النقاه المرل  ومرامقة مريت الدراسة .

ر محمود السرحاو األميو العام المساعد باإليعاا  المجلا األعل  للشباب وقد قام  الدلتو

 لمدير مديرية شباب العقبة  بترتيب اللقا ات م  مرال  الشباب م  المواقع التابعة لهم .

وال دمات التا  يقادمها ماو دورات تدريبياة ، التنمية والتش يل دور  ندوت  عرض   0

 ندوت الهاشام  لتنمياة البادياة دور ال اباإلضامة لوتأهلية ، وقروض تمويلية للمشاريع ، 

هاذا و الم تلفاة ،الجنوبياة  ، مو حيي المهام الت  سايقوم بهاا ما  منااطت البادياةاألردنية 

أسااباب الفقاار والبطالااة ماا   أيضاااً   ، ويناااقه  نلهااامااو  اانل اللقااا ات العاارض يااتمم 
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مراحاال  ماا  جميااعمناااطقهم ، ومعرمااة اإلحتياجااات التدريبيااة والتأهيليااة واإلقراضااية ، 

 . النقاه وجمع البيانات مو الحضور

، ماادرا  األلويااة واألقضااية للمناااطت التاا  تاامم  يارتهااااإلجتمااا  والحااوار بلاال مااو   8 

، ووجهااا  تنميااة ال اتها ، وماادرا  بلاادي ، ورمسااا بإلضااامة إلاا  بعااض ماادرا  الشاارطة 

 .العشائر ، وذلك عل  هامه الدراسة

 -شة ما يل  :مناق حيي تمم ، المشارليو لقا    4

  و الباارامج االقراضااية األهااداف و ال اياات  يو ،ال اندوقإعطاا  ملاار  وامياة عااو

 .ماالتدريبية ميهو

  م  تومير مرص عمال  أهمية المشاريع ال  ير إعطا  ملر  عامة و موج   عو

 د ل مناسب للقائميو عليها.و

  ريع رارية المشااااو أهمياااة اساااتم التااادريب و التأهيااالإعطاااا  ملااار  ماااوج   عاااو

 نجاحها.و

  التا  يعاان  منهاا  أهم المشاللاست دام أسلوب الع ف الذهن  للمشارليو لتحديد

 . أهال  المنطقة

 . مناقشة المشالل المست ل ة و تحديد أهمها 

  المناساابة للمشااالل  لتحديةةد الحلةةولاساات دام أساالوب الع ااف الااذهن  للمشااارليو

 الت  يعان  منها أهال  المنطقة.

 لمست ل ة و تحديد أهمها.مناقشة الحلول ا 

  مملنة التنفيذ م  المنطقة. أفكار مشاريع رياديةعرض 

  إلسااب  ها رمع سوية العااطليو عاو العمال ويملن ليهيبرامج تدريبية و تأهعرض

مهار  التعامل مع المشروعات ال  ير  و  قل المهار  م  مهو لام ياتم اإلعاداد 

 لها.

  المناساابة و الضاامانات المملااو  لياااتاالقتااراض و اآلاسااتم ا  المشااارليو حااول

 تقديمها.
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  ، إساااتطن  آرا  الحضاااور حاااول القياااام بمشااااريع تعاونياااة ماااو  ااانل جمعياااات

 وبعض البيانات الت  قام بها أعضا  ال ندوت الهاشم  لتنمية البادية األردنية .

  يوإلدار  ال ااندوق التو ااياتتحلياال نتااائج مجموعااات النقاااه المرلاا ، وتقااديم ،

ولااايا علااا  مساااتو   البادياااة الجنوبياااةوضاااع النتاااائج علااا  مساااتو  حياااي تااام 

 وذلك لتشاب  الظروف ما  هاذه التجمعاات وتقاارب أملاار المشااريعالمحامظات ، 

 إل  حد بعيد . ميها 

 

 مجتمع الدراسة :

يشمل مجتمع الدراسة جميع الذيو شارلوا م  جلسات مجموعات النقاه المرل  

  نل التنسيت مع لٍل مو : وورشات عمل مو  Focus Groupsل

القيادات المحلية م  م تلف مناطت البادية الجنوبية ، ومرال  البحي المعنية بالبادية ، 

ومرال  الشباب ، وذلك لعقد جلسات مجموعات النقاه المرل  ، حيي تم إشراك البر 

حديد عدد مملو مو أهال  المناطت المستهدمة مع مراعا  التو يع المتلامت للجنا ، وت

 الملاو و ال ماو المناسبيو .

 ميما يل  ال  ائص الت  أدت إل  ا تيار هذه الشريحة لمجتمعاً مناسباً للدراسة : 

 هذه الشريحة أألبيتها مو العاطليو عو العمل ومو ذوم الد ل المتدن  .

تضم هذه الشريحة القاد  المحليو والهيئات التطوعية واألهلية ، وذلك لعرض وتحليل 

ئهم ميما ي ص أسباب الفقر والبطالة وطبيعة المشاريع ال  ير  والمتوسطة م  آرا

 المنطقة ، ربما يعتبر قيمة مضامة لألدبيات الموجود  م  هذا المجال .

تضم هذه الشريحة نسبة لبير  مو الشباب الطموح والذم ربما يحمل أملاراً وآرا  

جال الوظيفة . ولثير مو همال  ت تلف عو العامليو الذيو لديهم  بر  طويلة م  م

الشباب يعتبر الحدي تجربًة جديد  ل وض عمل حرم ال ي لوا مو الم اطر . لذا تراهم 

يبحثوو ويستفسروو ويجمعوو البيانات المطلوبة ويسعوو للتعرف عل  إم جهة قد 

 تساعدهم م  احتياجاتهم م  إقامة المشرو  مثل التمويل واالستشار  والتدريب وما شاب 
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ذلك . لل ذلك تجعلهم أ حاب رأم واقتراحات ميما ي ص المشاريع ال  ير  

 والمتوسطة مو حيي الحوام  واالحتياجات والمعوقات . 

 أسلوب جمع البيانات :
  ،  Focus Groupsتم تنفيذ الدراسة اعتماداً عل  عمل مجموعاات نقااه مرلا  ل 

ما  حلقاات النقااه ماع الدراساة  لمجتللحضور المشارليو أبر  السمات الممي   ولانت 

 رجا    إساتبان  علا  الحضاور وإسات440المرل   ، والت  تمم جمعها ماو  انل تو ياع ل

 جا ت عل  النحو التال  :و (3الجدول رقم  ،  لما م    إستبانة784ل

سنة  44 – 40% إناي . وأما بالنسبة لألعمار المشارلـة : 40و % ذلور ،81

سنة  40 – 87%  ، 76سنة ل 80 – 07%  ، 44سنة ل 00 – 46%  ، 84ل

 %  . 1ل

% للية 77% ثانوم ، 87% أقل مو ثانوم و 01وأما بالنسبة لممهنتهم العلميـة : 

 % جامع  .  77مجتمع ، 

% لانوا 40% منهم لانوا يعملوو و 71وبالنسبة للحالة الوظيفية للعينة ننحظ بأو 

 العاطليو هم مو اإلناي . % مو 60عاطليو عو العمل هذا وينحظ بأو 

 
 ( خصائص المشاركيا في حلقات النقاش3جدول  

 

 العمل التعليم العمر  بالسنوات( الجن 

05-02 أنث  ذكر  
06-

32 
31-

42 
41-

55 

جامع
 ي

كلية 
 مجتمع

 ثانوي
أقل ما 
 ثانوي

ال 
 يعمل

 يعمل

10 78 71 41 03 13 16 16 61 55 103 05 

81
% 

53
% 

48%  08%  16%  9%  
11
% 

11%  41%  37%  83%  
17
% 

 

 -وللح ول عل  البيانات ، تم اتبا  ال طوات التالية :
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التنسيت مع مرل  بحوي وتطوير البادية األردنية ، حيي قام مدير المرل  المهندا 

محمد شهب  باإليعا  لمرل  البادية الجنوبية الميدان  لتقديم المساعد  الن مة لفريت 

 العمل .

الميدان  حيي أجر  الدلتور عوده المساعيد مسمول المرل   مرل  البادية الجنوبية

بتشليل لجنة ملونة مو المهندا أحمد القاض  والمهندا نورا الحويطات لترتيب 

 مواقع العمل ودعو  المشارليو لحضور حلقات النقاه المرل  ومرامقة مريت الدراسة .

ميو العام المساعد باإليعا  المجلا األعل  للشباب وقد قام  الدلتور محمود السرحاو األ

 لمدير مديرية شباب العقبة بترتيب اللقا ات م  مرال  الشباب م  المواقع التابعة لهم .

وعل  هامه الدراسة تمم اإلجتما  والحوار بلل مو مدير قضا  الديسة / السيد يحي  

ل ، وادم الضمور ، ورئيا بلديتها ، ومدير تنمية لوا  المري ة . ومع مدرا  أقضية إي

 عربة ، والممسسات األهلية والتطوعية والحلومية والمجتمع المحل  .

حيي تم عقد لقا ات م  لل مو الحسا ، القطران  ، إيــل ، المري ة ، أذرح ، قطر  ،  

وادم عربة لالريشة  ، القوير  والديسة . واإللتقا  بالمشارليو حيي تم إست دام 

 األسلوب اآلت  :

ة و موج   عو أهمية المشاريع ال  ير  والمتوسطة م  تومير مرص إعطا  ملر  عام

 عمل و د ل مناسب للقائميو عليها .

مناقشة وتحديد احتياجات أهال  المنطقة لالبادية الجنوبية  مو التدريب والتأهيل المبن  

 عل  احتياجات سوت العمل م  المنطقة .

أهم المشالل الت  يعان  منها أهال  است دام أسلوب الع ف الذهن  للمشارليو لتحديد  

 المنطقة مو حيي تأسيا أو تطوير المشاريع ، وتحديد أسباب الفقر والبطالة .

عرض الفرص التمويلية المتاحة إلقامة مشاريع إنتاجية م  المنطقة وما ه  الحوام  

يع الت  يتم تقديمها لتشجيع العاطليو عو العمل والذيو لديهم القدر  م  إقامة مشار

   ير  أو متوسطة مدر  للد ل .  
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مناقشة المعوقات المحتملة الت  قد تمدم إل  مشل إنشا  واستمرارية المشاريع ال  ير  

 والمتوسطة . 

 ما ه  اآلليات الن مة لإلقراض والمقترحة مو قبل أهال  المنطقة . 

 ونجاحها.إعطا  ملر  موج   عو التدريب و التأهيل و أهمية استمرارية المشاريع 

إعطا  ملر  وامية عو ال ندوت مو حيي األهداف و ال ايات و البرامج االقراضية 

 والتدريبية مي  .

مناقشة المشالل والقضايا المست ل ة و تحديد أهمها ، وذلك باست دام أسلوب الع ف 

الذهن  للمشارليو لتحديد الحلول المناسبة والمست ل ة للمشالل والقضايا الت  يعان  

 ها أهال  المنطقة وتحديد أهمها .من

 عرض ومناقشة أملار مشاريع ريادية مملنة التنفيذ م  المنطقة .

عرض برامج تدريبية وتأهيلي  يملنها رمع سوية العاطليو عو العمل وإلسابهم مهار  

التعامل مع المشروعات ال  ير  والمتوسطة ، وتع ي  و قل مهارات م  مهو لم يتم 

 اإلعداد لها.

 تم ا  المشارليو حول االقتراض و اآلليات المناسبة و الضمانات المملو تقديمها .اس

عرض ومناقشة أملار حول العمل مو  نل جمعيات تعاونية أو  يرية موجود  م  

 مناطقهم .

ومو ثم  تحليل نتائج مجموعات النقاه المرل  ، وتقديم التو يات إلدار  لل مو   

وال ندوت الهاشم  لتنمية البادية األردنية ، حيي تم وضع  ندوت التنمية والتش يل ، 

النتائج عل  مستو  البادية الجنوبية م  إقليم الجنوب للل ، وذلك لتشاب  الظروف م  

 هذه التجمعات وتقارب أملار المشاريع ميها إل  حد بعيد .

وللو ول إل  األهداف المرجو  مو الدراسة استل م األمر إل  جمع نوعيو مو 

لية Secondary dataلالبيانات:  الثانوية  بالنسبة   (Primary data  واألوم
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للبيانات الثانوية ، مقد تم الح ول عليها مو الحلام اإلدارييو ، ومرل  بحوي البادية 

الجنوبية ، ودائر  اإلح ا ات العامة ، و ندوت التنمية والتش يل . وأما ميما ي ص 

عها مو  نل تو يع استبان  ت ط  النقاط األثنت  عشر  ة مقد تم جمــالبيانات األولي

 أعنه ، عل  المشارليو م  مجموعات النقاه المرل  . 
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  دراسةنتائج الفصل الثالث :  

   البادية الجنوبيةاتحتياجات التدريبية والتمويلية في 

 

 أوالً: احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

موعااة مااو العواماال التاا  يراهااا ال ااندوت ضاارورية للبااد  ماا  المشاارو  هناااك مج

واالستمرار مي  بنجاح ، وذلك للمساهمة م  الت فيف مو حاد   الفقار والبطالاة . وبعاد 

تحليل النتائج رأينا أو هذه العوامل أو االحتياجات يملو جمعها تحت محااور رئيساية 

يبااايو  (1رقةةةم  تشاااار . والشااالل ثاااني : التااادريب ، التمويااال لاإلقاااراض  ، واإلس

 المحاور الثنثة :

 (1شكل )

 احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

                                                           
 اإلستشارة             التدريب           

  

 

إما بسبب  إو الراأبيو م  بد  مشرو  ما عاد  ما ينتابهم ال وف مو الفشل ، 

جهلهم لللثير مو األمور اإلدارية والتسويقية والمالية أو بسبب عدم تيقنهم مو إملانية 

الح ول عل  التمويل الن م لبد  المشرو  واالستمرار  مي  أو بسبب عدم وجود 

 برات لامية أو بسبب إنتظار وظيفة سوا  م  القطا  العام أو ال اص . لل ذلك بحاجة 

 ثني : تدريب وتمويل واستشار  بشلل مستمر. ويحتا  المقترضإل  المحاور ال
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لهذه المحاور الثني قبل إنشا  المشرو  مو  الراأب م  تأسيا أو تطوير مشرو 

أجل التعرف عل  األساسيات الن مة لبد  المشرو  وإدارت  بنجاح والذم بدوره سوف 

ذم ربما ينتاب  قبل تنفيذ يقلل مو ت وم  ويبعي مي  الطمأنينة ويقلل مو ال موض ال

مشروع  . هذه اإلحتياجات ضرورية ليا مقط قبل بد  المشرو  بل وبعد إنشائ  . 

الجدول رقم المقترض بحاجة لها مو أجل أو يتملو أو يستمر م  مشروع  بنجاح . 

يبيو احتياجات المقترض مو هذه المحاور الثني قبل البد  م  المشرو  أدناه ،  (4 

 ه. وبعد تنفيذ

 ثانياً : العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ضرورية للبد   البادية الجنوبيةبعد عرض االحتياجات الت  يراها أهال  

واالستمرار م  المشروعات ال  ير  والمتوسطة ، وم  ما يل  نظر  عل  ما هو 

 .  المنطقةموجود وماهية هذه االحتياجات م  

  احة لإلحتياجات التدريبية والتأهيلالعوامل المت -1

، يوجد عل   البادية الجنوبيةمقد الحظنا أو التدريب والتأهيل المتاح ألهال  

 نوعيو : منظم  وأير منظم.

األلاديمية أو والمق ود ب ير المنظم : هو ذلك التدريب الموجود م  الممسسات  

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

 ال  ير  والمتوسطة ويرل  م  ال الب عل  الجانب النظرم مو الموضو  . 

وأما المق ود بالمنظم : هو ذلك التدريب والتأهيل المبرمج الموجود بشلل  

و ير مثال عل  ذلك ، برنامج اأبيو ومتابعتهم . مي  تسجيل الردورم والذم يتم 

الممسسات المعنية بالتدريب والتأهيل المهن  ، والممسسات المعنية بالمشاريع سوا  

قليمية مو أجل التدريب والتأهيل لتطوير  برات ومهارات إلانت حلومية أو أهلية أو 

 أ حاب المشاريع ال  ير  والمتوسطة .  

نو  المنظم مو التدريب والتأهيل لسببيو : األول : ألن  ميما يل  نرل  عل  ال

برنامج متلامل ومستمر ويتم متابعة المشارك مي  ، والثان  : ألو للفة المشارلة تلاد 

تلوو م  بعضها مجاناً ، وأو المشارليو م  هذا النو  مو البرامج يحملوو الحد األدن  

 قوموا  بتقييم  وإبدا  الرأم حول  . مو المعرمة م  المشاريع ، لذا مو المملو أو ي
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 (4جدول )
المحاور الثالث التي يحتاجها المقترض إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 بنجاح واالستمرار فيها
المحور 

  اتحتياجات(
ما هي الدورات التي ترغب بها قبل البدأل 

 بالمشروع ؟
ما هي الدورات التي ترغب بها بعد البدأل 

 بالمشروع ؟

التدريب 
 والتأهيل 

 تحلية مياهإدارة مركز  -

 تهديب الشماغو خياطة ال -

 محاسبةوال كيف تبدأ بمشروع -

 الجدوى االقتصاديةدراسة  -

 مخابزإدارة وعمل ال -

 نترنتاإل كمبيوتر و ال -

 مختلفةاليدوية ال حرفال -

 صيانة الكترونيات -

 سيداتال وتجميلرجالي ال الحالقة -

 معجناتالو  حلوياتالتصنيع  -

 تسويقال -

 حيوانيالنتا  اإل  -

 تصنيع األثاث المنزلي -

 لمنيو اال حدادة و ال -

 تجليس ودهان سيارات -

 مخلالتوال لباناال جبان و اال تصنيع -
 

 إدارة المشاريع -

 ترويج وتسويق المنتجات -

 محاسبةال -

 نجليزيةاإل لغة ال -

 ر وتحديث السلع والخدماتيتطو  يةكيف -

 والمحاسبةفي اإلدارة  كمبيوترإستخدا  ال -
 

التمويل 
 )اإلقراض( 

 إمكانية التمويل )مصادر( -
 شروط التمويل  -

 للتطوير بشروط ميسرة  التمويل -

 دراسة الجدوى اإلقتصادية   - االستشارة 
 بيانات عن األسواق المستهدفة  -

 دراسة احتمال الربح والخسارة  -

 خطة العمل واإلجراءات -

 توفير بيانات عن األسواق المتاحة  -
 ة في معارض معينة المشارك -

 الجودة إدارة  -

 ستراتيجية للتمكن من المنافسة والتطويراالخطة ال -
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عن  بالتدريب م   ندوت التنمية والتش يل ت  مت   ة مديرية أ نشأت و 

، لما هو الحال بوجود مديرية تدريب م  ال ندوت الهاشم  لتنمية البادية  والتأهيل

 تحقيت األهداف التالية :  بهذا ل    ال ندوقاوالجنوبية ، ويسع

  .إعطا  المشارليو المهارات األساسية لدورات حرمية ومهنية مت   ة 

 . شاريع والبد  بها والتدريب عليهاالتعرف عل  ليفية تأسيا وإدار  الم 

 .لتحسيو وتطوير المشاريع القائمة إعطا  المشارليو المهارات األساسية 

  ناديت اإلئتماو للمشاريع .  المساعد  م  إعداد  طة العمل إلدار  

 . تنمية و قل مهارات المشارليو عل  است دامات الحاسوب الشاملة 

 

    العوامل المتاحة لإلحتياجات التمويلية -2

لتنمية المشاريع ال  ير  والمتوسطة المدر  للد ل والمستهدمة للفئات الفقير  

م   صندوق التنمية والتشغيلوالعاطلة عو العمل . أقدمت الحلومة األردنية بونشا  

، والذم يقوم عادً  بتومير قروض ميسر  للفئات الفقير  والعاطلة عو العمل، 7141عام 

مشاريعهم ، أما البرامج التمويلية الت  يقدمها ال ندوت مو م  بد  اللل  يتملنوا مو 

  نل اإلقراض المباشر، مه  عل  النحو التال  :

 : (Start-Up)جديدة برنامج تأسيس للمشاريع ال 

مو  نل هذا البرنامج، يتم تمويل األمراد الممهليو بحرمة أو مهنة أوحملة  

الشهادات الجامعية المتوسطة أو العليا، بقروض ، تسدد  نل سبع سنوات مو ضمنها 

مهلة سداد ألول ستة أشهر، شريطة إقامة مشاريع مر  ة ومسجلة بشت  القطاعات 

ة، باستثنا  مشاريع القطا  ال راع ، الت  يتم تمويلها مو ممسسة االقت ادية واإلنتاجي

 اإلقراض ال راع  .

 برنامج تطوير المشاريع القائمة : 

تم ت ميم هذا البرنامج ، لي دم تمويل المشاريع القائمة بهدف  ياد  حجم أو نو  

الت  وردت نشاط المشرو ، ليوممر م يداً مو مرص العمل ، باإلضامة للشروط والم ايا 

 م  البرنامج أعنه .
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 برنامج إقراض المشاريع الريادية: 

أنشت برنامج المشاريع الريادية بموجب اتفاقية بيو  ندوت التنمية والتش يل، 

، لتمويل المشاريع، الت  تمتا  1/4/4004وو ار  الت طيط والتعاوو الدول  بتاريخ 

عدد مرص العمل الت  تومرها هذه  بمبادر  ممي  ،  مو حيي نو  المنتج أو ال دمة،

المشاريع، والموقع الج رام  لها، لما تمتا  المشاريع الريادية بأساليب عمل جديد  

ومتطور ، وبحثها عو أسوات متنوعة، وبمهلة سداد ستة أشهر مو ضمو المد  اللاملة 

 للقرض والت  ت ل إل  سبع سنوات .

د والجماعات والممسسات راومو أايات هذا البرنامج هو إقراضها لألم

 ، ولما تهدف النامذ  إل  تمويل المشاريع الت  تتمي  بما يل :الوسيطة

 إنتا  سلعة أو  دمة جديد  أو تتضمو ملر  عمل جديد . 

 است دام طرت إنتا  جديد . 

 إد ال والتشاف أسوات جديد . 

  دمة مناطت نائية لمناطت أير م دومة  

 قل عو أربع مرص. لت مرص عمل لعمالة أردنية ال ت 

وجدير بالذلر، أو المتقدم لهذه المشاريع يجب أو يلوو متمي ا مو حيي : 

امتنك الرمية الواضحة لمشروع ، الجدية بالسع  للت يير، القدر  عل  التفلير المستقل، 

 القدرات الذهنية والجسدية المناسبة لطبيعة المشرو .

 

 اإلقراض غير المباشر
إلقراض لعدد مو الممسسات الوسيطة القادر  عل  القيام يعمل ال ندوت لمظلة ل

بدورها م  إعاد  اإلقراض للمبالغ المحولة لها مو ال ندوت لألمراد ضمو معايير، يتم 

االتفات عليها مع هذه الممسسات الوسيطة المتمي   ، بانتشارها م  لامة محامظات 

المجتمعات المحلية وبتللفة الممللة، حيي يتم إتاحة مر ة اإلقراض لشرائع ألبر مو 

ممسسة أو يقع النشاط الذم يشلل محور المشرو  ضمو القطاعات المسموح لل، و أقل

 باإلقراض لها.
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 االردنية الصندوق الهاشمي لتنمية الباديةأقدمت الحلومة األردنية بونشا  لما  

شاملة يهدف ب ور   ا ة ال  المساهمة م  تحقيت التنمية ال، والذم 4006م  عام 

م  م تلف مناطت البادية وتحسيو مستو  معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم واملاناتهم 

 -البشرية وذلك مو  نل  :

اقامة المشاريع االنتاجياة التنموياة وتطويرهاا ما  م تلاف منااطت البادياة وتيساير  

الح ااول علاا  التسااهينت الماليااة والمشااور  الفنيااة الن مااة لهااا او دعاام اقامتهااا 

 0عم جهود وبرامج تنفيذها ود

دعم االنشطة العلمياة والثقامياة والرياضاية والتعليمياة والتأهيلياة واالجتماعياة ما   

 0البادية وتقديم الحوام  للمبدعيو مو ابنائها  م  م تلف المجاالت 

دعااام البااارامج واالنشاااطة المتعلقاااة بالحفااااظ علااا  البيئاااة بالتنسااايت ماااع الجهاااات  

 0الم ت ة 

م  البادية و المساهمة او المشارلة م  مشااريعها وبياع اساهم  او  دعم الجمعيات 

 0ح    ميهـــا 

المساهمة م  عملية التدريب والتأهيل المهنا  البناا  البادياة بماا ما  ذلاك تعلايمهم  

 0عل  است دام اجه   الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة 

 0لدور التنموم للمرأ  م  البادية تع ي  ا 

أهدام  مو  نل المشاارلة والتعااوو ماع الاو ارات والممسساات و  القيام بتحقيت 

 0الجمعيات و االمراد 

 
 العوامل المتاحة لإلحتياجات االستشارية  -3

ل لت قاعد  بيانات عو المشاريع ال  ير  والمتوسطة ،  قام  ندوت التنمية 

اسوب . لما قام والتش يل بونشا  قسم إدار  المعرمة والمعلومات ، باإلضامة لوحد  الح

ال ندوت وبالتعاوو مع مرال  تع ي  اإلنتاجية لإراد   بوعداد دراسات الجدو  

اإلقت ادية للمشاريع ال  ير  والمتوسطة ، وسع  ال ندوت لذلك لتقديم استشارات 

منية وإدارية وتسويقية لتطوير المشاريع ال  ير  والمتوسطة . إضامة إل  ذلك يقوم 

ل جائ   الملك عبدهللا الثان  للعمل الحر  والرياد    ألمضل  ال ندوت بمنع جوائ 

مجموعة مو أ حاب المشاريع ال  ير  والمتوسطة الت  تمتا  باإلستمرارية وتش يل 
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أردنية وتحقيت عوائد أو أرباح ، إضامة إل  إشرالهم م  جوائ  دولية أو  أيدم عاملة

  إقليمية أ ر  .

شارات وال دمات الضرورية للمقترضيو م  ويهدف ال ندوت إل  تقديم االست

م تلف مراحل المشرو  ، لما يعمل عل  المتابعة المستمر  للمشاريع ال  ير  

والمتوسطة والعمل عل  تذليل العقبات الت  تواجهها مو  نل قسم المتابعة والتقييم .  

 ميما يل  أهم المهام الت  يقوم بها ال ندوت :

  ير  والحرمية والمتوسطة ورمع نسبة مساهمتها ما  تنمية وتشجيع المشاريع ال 

 االقت اد الوطن  و ياد  قيمتها المضامة م  ال ناعات .

ة والمتوسطة.   تأسيا ثقامة للعمل الحر  وإدار  المشاريع ال  ير  والحرمي 

تطوير أدا  المشااريع ال ا ير  والحرمياة والمتوساطة وتع يا  ملانتهاا والتنسايت  

   إيجاد نو  مو التلامل ميما بينها.بينها ، والعمل عل

 م  األردو .  القطاعات اإلقت اديةإيجاد مشاريع ريادية متفوقة ميما ت دم  

 

 ثالثًا :  رأي المشاركين في العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بعد االطن  عل  العوامل المتاحة لتشجيع المشاريع ال  ير  والمتوسطة م  

عل   ماح ة نظر  وم ،  وال ندوت الهاشم  لتنمية البادية ت التنمية والتش يل ندو

رأم المشارليو م  هذه العوامل المتاحة ومد  ماعليتها م  تحفي هم عل  تبن  

المشاريع ال  ير  والمتوسطة والت   ططوا لتأسيسها أو االستمرار م  المشاريع الت  

 قاموا بتطويرها .

 ي العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية والتأهيليةرأي المشاركين ف -1

مقد تم التعرف عل  رأم المشارليو م  العوامل المتاحة لإلحتياجات التدريبية 

والتأهيلية مو  نل عد  محاور متعلقة بذلك . قبل ال وض م  تفا يل هذه المحاور 

 ا  يقدمهتالبرامج ال نست لص بأو المشارليو م  الدراسة أبدوا انطباعات إيجابية تجاه

واعتبروه مفيداً م  تحفي هم م  االن راط بالعمل الحر المتمثل م  إنشا   اوال ندوق

وإدار  مشرو    ير أو متوسط  اص بهم .  ميما يل  نبيو تفا يل الردود الت  تم 

 . أعنه الح ول عليها للل محور مو المحاور والت  بحثناها
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 بية والتأهيلية : الهدف من اإلحتياجات التدري - أ

 

% مو المشارليو أو هدمهم مو تحديد اإلحتياجات التدريبية 66مقد أبد  

والتأهيلية هو تعلمم ليفية بد  وإدار  المشروعات ال  ير  والمتوسطة أوالً . وقد ألد 

المشارلوو بالفعل أو اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية المذلور  أعنه م  جدول رقم 

% 74إللتحات بها وأنهم جادوو ومتفائلوو م  تبن  مشرو  ما .  وأما   ضرورية ل8ل

اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية لاو  دراسةمو المشارليو أبدوا أو سبب مشارلتهم م  

مو أجل االستفاد  والح ول عل  شهاد  حضور والت  ربما يستفيدوو منها م  حياتهم 

ت بأنها لم تلو ت طط للمشارلة م  أم مشرو  العمليـة مستقبن ً.  وهذه المجموعة أبد

% مو المشارليو بأنهم شارلوا م  الدراسة بض ط مو 0  ير أو متوسط . وأبد  

% 74األهل عل  أمل أو يساعدهم هذا م  الح ول عل  عمل ما م  المستقبل . وأما 

أنهم  الباقوو قالوا : أو سبب مشارلتهم بالدراسة هو قتل الفراغ الذم يعانون  بسبب

 طويلة .  أالباً تلوو عاطلوو عو العمل لفتر  

متلك النتائج تملد لنا أو ال البية مو المشارليو لانوا معنً جاديو م  طروحاتهم 

% مو الذيو شارلوا لانوا 40  . والذم يع   ذلك هو أو 8الوارد  م  الجدول رقم ل

و الذيو قابلناهم بأو ال يعملوو أم أنهم عاطليو عو العمل .  ولما ألد العديد م

المشارليو العامليو لانوا ي ططوو معنً  لننتقال إل  العمل الحر المتمثل م  إدار  

 ل .  مشرو    ير أو متوسط يلوو هو مديره والم طط 

 

 رأي المشاركين في اإلحتياجات التدريبية والتأهيلية : - ب

 

  ، 8ل رقم ل% مو المشارليو بأو ما هو مذلور م  الجدو44بشلل عام ير  

% مو المشارليو أبدوا أن  ال حاجة 8مفيداً لبد  وإدار  مشرو    ير أو متوسط . 

% منهم لم يلو 77لذلك وأن  أير مفيد ؛ ألن  عاد  يرل  عل  الجانب النظرم ،  بينما 

 متألداً مو مائد  ما ذلر ل ياد  معلومات  أو تشجيع  تجاه تبن  مشرو  ما م  المستقبل . 
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 ( : التنمية والتشغيل صندوق) القروض الممنوحة من المالية  الحضور في اإلحتياجات رأي -2
 

 :  ولي المشاركيا تجاه مهام الصندوق - أ

% مو المشارليو لانت لديهم ملر  أو المهمة الرئيسة ل ندوت التنمية 16.8

، للعاطليو  حاب المشاريع ال  ير  والمتوسطةوالتش يل ه  منع قروض ميسر  أل

بينما  أشار األألب بأو ال ندوت الهاشم  لتنمية  العمل أو ذوم الد ل المتدن  .عو 

  البادية األردنية يعرض عليهم ألول مر  لون  حديي العهد م  المنطقة .

 

 رأي الحضور في شروط الحصول لل  قرض ما الصندوق :  - ب

ا للح ول عل  قرض مو ال ندوت ال بد  مو استيفا  شروط معينة لما شرحناه

%  مو الراأبيو م  المشاريع ال  ير  او المتوسطة 61م  القسم األول مو النتائج . ل

يروو بأو شروط ال ندوت معقولة ومو المملو للمقترضيو استيفائها . ويروو لذلك 

بأنها تشجع العاطليو عو العمل ، الذيو عادً  ال يمللوو المال اللام  إلدار  مشاريعهم ، 

 لقروض للمشاريع .مو أجل الح ول عل  ا

%  مو الراأبيو يروو أو بعض شروط ال ندوت ال 46م  المقابل ننحظ أو ل

يستطيع المقترض استيفائها وعل  األ ص تومير الضماو للقرض للفاالت  ، لذا يروو 

%  ميروو بأو 4بأو يقوم ال ندوت بتسهيل إجرا ات وشروط القروض . وأما البقية ل

 .تضع عراقيل أمام المقترضيووأنها الشروط أير مناسبة 

% مو المشارليو بأنهم سبت وأو تقدموا لطلب قرض مو 40.4مقد أبد  

% مو المتقدميو لطلب قرض أمادوا بأو التعامل مع  لاو سريعاً 14ال ندوت ، وأو 

% منهم اشتل  مو ارتفا  األقساط الشهرية ، واقترحوا أو يبادر 4وجيداً ، أما 

% يروو 0ماح أطول وأو يلوو سعر المرابحة أقل ، بينما ال ندوت بوعطا  متر  س

 بأو التعامل لاو بطيئاً ، مما لاو يتطلب مراجعة ال ندوت بيو اآلونة واأل ر  . 
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  اتحتياجات التمويلية ألنواع المشاريع : -ج
 :لما م  الجدول التال بعد المناقشات إستقر رأم العموم عل  أنوا  المشاريع           

 

 (5دول رق  )ج
 يبين أنواع المشاريع المقترحة في البادية الجنوبية من أهالي المنطقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشغل احذية تسميا أغنام

 منجرة وبيع أثاث صالوا رجالي

 مشروع سياحي تربية ومسلخ دواجا

 مواد بناأل مكتب إتصاالت

 محل خضاروبقالة  ميكانيك سيارات وآليات زرالية

 الحليب إنتاج الباا ومشتقات مخبز

 محطة محروقات ملحمة ومطعم

 روضة وحضانة أطفال كهرباأل سيارات

 مستلزمات كهربائية تكييف وتبريد

 معمل حلويات صالوا سيدات وبيع مواد تجميل

 تصنيع الخزف مشغل خياطة وتصنيع مالب 

 مشغل مخلالت ومواد غذائية مشغل حدادة والمنيوم

 لنعاممشغل الرسم لل  بيض ا مقه  إنترنت
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 رأي المشاركين في  العوامل لإلحتياجات االستشارية :  -3

 عل  نشر الوع  لد  الشباب الراأبيو م  ويعمن يوأماد الجميع بأو ال ندوق

وأهدام  والمساعدات الت  يملو التنمية والتش يل  ندوت ، وأو دور المشاريع  تأسيا

محاربة مساهمت  م  ، وتحقت اللثير منها م  المنطقة  قدأو يقدمها للعاطليو عو العمل 

الفقر وذلك عو عد  طرت م تلفة منها : لقا ات المدير العام بالفعاليات األهلية والمحلية 

بالتعاوو مع المحامظات والمت رميات م  جميع مناطت الممللة ، إضامة لإلعننات م  

جائزة ص جائ   سنوية بوسم ل ي  تال حف واإلذاعة والتلف يوو ، عنو  عل  ذلك 

   لتشجيع المشاريع ال  ير  والمتوسطة . الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والريادة

 ويقدم ال ندوت بالتعاوو مع مرال  تع ي  اإلنتاجية دراسات الجدو  للمشاريع،

الت  تقوم باستقبال طلبات المشاريع  إضامة لمحطات المعرمة المنتشر  م  الممللة

، والتعاوو مع الممسسة المدنية ل ايات تسويت منتجات المشاريع  لترونياً م  مواقعهاال

 ال  ير  وأيرها .

 

 رابعًا: معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

ميما يل  المعوقات الت  يراها المشارلوو م  هذه الدراسة عل  أنها ربما تمدم 

 إنشا  المشاريع .   عدم إل  تأ ير أو 

معوقات ندرجها ، حسب األهمية ، تحت  مسة عناويو جانبية : معوقات هذه ال

 إدارية ، ومعوقات مالية ، ومعوقات تسويقية ، ومعوقات تدريبية ، معوقات استشارية .

ض لها تعر  قد أو هذه المعوقات ليست بالضرور  معوقات إل  هنا تجدر اإلشار  

بشلل عام ، تجاه ما قد يعيت  هم ووجهة نظرالمشارلوو بالدراسة بل تعلا آرائهم 

 والبادية الجنوبيةإنشا  واستمرارية المشاريع ال  ير  والمتوسطة م  األردو عموماً 

   و اً .

 

 

 المعوقات اإلدارية :
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عاادم تفاارغ  اااحب المشاارو  إلدارتاا  بساابب جمعاا  باايو المشاارو  وباايو أعمااال  

أو بعاض أقاربا   أ ر  . لذا يضطر أو يولل إدار  المشرو  إل  بعض موظفيا 

 والذيو هم عادً  أقل حماساً مو  احب الفلر  م  إنجاحها . 

عااادم تملاااو  ااااحب المشااارو  ماااو إنجاااا  جمياااع األعماااال اإلدارياااة المتعلقاااة  

بالمشرو  مما يعن  حاجت  إل  مو يساعده والاذم بادوره ساوف ي ياد ماو أعباا  

و ا اًة ما  بدايتا  ، المشرو  المالية . نقص الموارد المالية المتاحاة للمشارو ، 

ال يملمو  احب المشرو  مو توظيف مو يراهم مناسبيو لمساعدت  ما  األعماال 

اإلدارية مما يمدم إل   ياد  العب  عل   احب المشرو  والذم بسبب  قد يفلر 

 م  ترل  أو تأجيل  . 

عاادم تملااو  اااحب المشاارو  مااو إدار  العااامليو مياا  بأساااليب تجعلهاام يعملااوو  

نة مما يمدم إل  نقص م  اإلنتاجية و ياد  م  الت يب عو العمل . بو نص وأما

 لل ذلك يعود بال سائر عل  المشرو  ما قد يمدم إل  إل ائ  .

عااادم دراياااة  ااااحب المشااارو  باألعماااال اإلدارياااة المطلوباااة إلنجاااا  وإدار   

 المشرو  . 

 

 المعوقات المالية:
 .عدم تومر المي انية الن مة واللامية للمشرو   

إملانياة  ااحب   وذلاك لعادم ممسساات التمويالعدم التملو ماو أ اذ قارض ماو  

المشرو  مو تسديد األقساط الشهرية والت  تعتبار مرتفعاة ومتعاذر  و ا اة ما  

السنة األول  مو المشرو  والت  عاادً  ماا تلاوو م ارومات المشارو  ألثار ماو 

 التأسيا . إيرادات  بسبب الم رومات الثابتة والم رومات المتعلقة ب

عاادم قاادر  وداريااة  اااحب المشاارو  بضاابط حسااابات المشاارو  وقياادها حسااب  

األ ااول ممااا قااد ياامدم إلاا  ا ااتنط الحسااابات وعاادم الااتحلم ميهااا باال واحتمااال 

 حدوي عمليات ا تنا ميها .

سو  الت طيط والتاأن  الاذم يامدم إلا  ارتفاا  النفقاات والتا  إذا تلدسات تسابب  

ماو المملاو  المشرو  الت لص منها .  وهذا بحاد ذاتا ال سائر الت  ي عب عل  

 يلوو سبباً رئيساً لفشل المشرو  . أو
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 المعوقات التسويقية :
أالبية أ حاب المشاريع يواجهوو مشللة تسويت السلع وال ادمات .  حياي أنهام   

ال يجيدوو منوو التسويت والقنوات التسويقية المتاحة و ا ة م  األسوات  اار  

بالتألياد إلا  مشال التساويت يامدم  عادم اإللماام بمبااد و. دية الجنوبياة منطقة البا

 المشرو  ب ض النظر عو أهمية وجود  السلع وال دمات الت  ينتجها. 

عدم اإللمام بفو االت ال باآل ريو مما يامدم إلا  عادم تملاو  ااحب المشارو   

يع ربمااا مااو إي ااال رسااالت  لل بااائو بفعاليااة . إو عاادم اسااتمرارية بعااض المشااار

يعااود إلاا  عاادم تملااو  اااحب المشاارو  مااو إقنااا  اللثياار مااو ال بااائو بجااود   

 الت   يرو  لها.  أو ال دمة  السلعة وأهمية 

م  عدم االستمرارية ما   مما يسبب  أو ال دمة التق ير م  مراقبة جود  السلعة  

الثقاة ما   بجود  ثابتة .  وهذا بحد ذات  يجعل ال بائو يفقادووأو  دمة تقديم سلعة 

 ويمتنعوو عو شرائها. أو ال دمة السلعة 

مشللة الت لياف. بعاض المشااريع تفشال ما  بياع سالعها بسابب الت لياف السايت أو  

أير الممثر.  أبد  البعض أو السبب م  ذلك يعود إل  نقص الموارد المالية ألو 

ها  بر  الت ليف الجيد والممثر مللف وبحاجة إل  االستعانة بشرلات أو أمراد لدي

 م  الت ليف . 

 

 المعوقات التدريبية : 
عاادم ح ااول  اااحب المشاارو  علاا  التاادريب النظاارم والعملاا  قباال البااد  ماا   

 المشرو  .

 عدم وجود معاهد  ا ة لتدريب أ حاب المشروعات ال  ير  .  

م تلفاة تتعلات امتقار أ حاب المشاريع إل  تدريبات ملثفة ومستمر  م  مجاالت  

إدار  األ مااات ، الت طاايط، مااو الت ليااف، ومااو التعاماال مااع  :  مثاالبالمشاااريع 

 اآل ريو. 
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 المعوقات االستشارية:
اللثياار مااو المشاااريع تفشاال ماا  مهاادها المتقااار  اااحب المشاارو  لنستشااارات  

اللامية وال حيحة والت  هو عاد  يحتاجها للتألد مو  حة ال طوات والقارارات 

 تأسيا المشرو  أو إدارت  أو تسويت منتجات .الت  يت ذها سوا اً تلك ال ا ة ب

اللثير مو المشاريع ال  ير  بحاجة إل  استشارات منية وذلك لقلة  برتها وعادم  

 تملنها مو االستعانة بمت   يو م  جميع المجاالت الفنية الت  تحتاجها. 

لاا  إنشااا  امتقااار  اااحب المشاارو  لاابعض البيانااات المهمااة التاا  قااد تساااعده ع 

الموقااع المناسااب . المقترضااوو بحاجااة الوقاات وماا  بالشاالل ال ااحيع   المشاارو 

لاال ذلااك ال يااأت  إلاا  مااو  اانل . إلاا  بيانااات عااو األسااوات والمنامساايو .... الااخ

 وجود مو يستشيرهم باستمرار.

مو المشاأل الت  ربما يتعرض لها العدياد ماو المشااريع هاو عادم إلماام  ااحب  

لمالياة منهاا أو اإلدارياة ، لاذا مهاو ا  ساوا ً  المشرو  بفناوو التعامال ماع األ ماات

 بحاجة إل  مو يساعده ويقدم ل  الن ع واإلرشاد . 

اللثير مو المشاريع بحاجة إل  بيانات عو الم ادر المناسبة لشرا  المواد ال اام  

 الت  يحتاجوو لها، لذا مهم بحاجة إل  استشار  دائمة م  هذا المجال . 

أو ر  والمتوساطة تعجا  عاو تارويج وعارض سالعها اللثير مو المشااريع ال ا ي 

، لاااذا مهااام بحاجاااة إلااا  بياناااات تتعلااات  أو ال اااارج  للجمهاااور المحلااا  ااادماتها 

 بالمعارض الدا لية وال ارجية .  
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 التوصيات الفصل الرابع : 

 

مقد علست هذه الدراسة وجهة نظر شريحة مهمة مو الفقرا  العاطليو عو العمل 

، بما ي ص ثنثة محاور  أو تطويرها سيا المشاريع ال  ير  والمتوسطةلراأبيو بتأا

رئيسة وه  : االحتياجات المطلوبة للبد  م  المشرو  واالستمرار مي  ، والعوامل 

المتاحة ومد  جدواها ، والمعوقات الت  قد تلوو سبباً م  إ فات أو عدم استمرار 

 المشاريع ال  ير  والمتوسطة . 

حتياجات مقد رأ  المشارلوو م  الدراسة مجموعة مو ميما ي ص اال

االحتياجات الضرورية أدرجناها تحت ثنثة محاور رئيسية ه  احتياجات تدريبية 

 .    أعنه 4  ول8، لما م  الجدوليو رقم لوتمويلية واستشارية 

وأما بالنسبة للعوامل المتاحة لتشجيع الراأبيو م  االقتراض للمشاريع ال  ير  

مأنها تومر لل ما يحتاج  المقترض الناشت مو تدريب  البادية الجنوبية،متوسطة م  وال

 وتمويل واستشارات  ا ة بالتأسيا والتسويت واإلدار . 

تبيو نتائج الدراسة أو اللثير مو الراأبيو م  اإلقتراض يروو أهمية هذه 

رضيو و ا ًة العوامل ودورها م  إ الة العديد مو العقبات الت  قد تواج  المقت

 ال  ار منهم أو الذيو تنق هم ال بر  اللامية م  مجال المشاريع ال  ير  والمتوسطة .  

هذه العوامل تساهم وبشلل معال لأل ذ بيد المقترض وتوجيه  توجيهاً  حيحاً 

بل وإ الة ج   مو ت ومات  مما يمدم إل  تشجيع أ حاب المشاريع ال  ير  

مل . هذه ال ور  المشرقة للعوامل المتاحة ال تعن  بأنها والمتوسطة للبد  ميها بتفا

 الية مو العيوب .  وهذا الذم سعينا الو ول إلي  مو وجهة نظر أ حاب الشأو أال 

وهم أولئك العاطليو عو العمل ويرأبوو م  تجربة إنشا  المشاريع ال  ير  

رأيناها جوهرية م  والمتوسطة . هذه الشريحة أبدت رأيها م  العنا ر الثنثة الت  

تحفي  تأسيا وإنشا  المشاريع ال  ير  والمتوسطة وه  :  برامج  ندوت التنمية 

والتش يل التدريب  ، القروض اإلنتاجية المقدمة مو  ندوت التنمية والتش يل ،  

  إراد مرال  تع ي  اإلنتاجية لواالستشارات الت  يقدمها ال ندوت بالتعاوو مع 

 أل ر  .والجهات المعنية ا
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م  هذا ال دد أبد  المشارلوو العديد مو النقاط الت  قد تقف عائقاً أمام إنجا  

ولجعل نتائج هذه الدراسة ذات مائد  لبر  ر المشاريع ال  ير  والمتوسطة، أو استمرا

 .ة عل   ورتيومقد عرضنا وجهات نظر المشارليو م  الدراس

اإليجابية للمشارليو تجاه لل محور م  ال ور  األول  تناولنا اآلرا  السلبية و 

مو المحاور الثنثة لإلحتياجات م  المشاريع ال  ير  والمتوسطة . هذا العرض سوف 

يساعد القائميو عل  هذه المحاور م  مراجعتها وربما ت يير بعض سياساتها 

ة واستراتيجياتهـا . عل  سبيل المثال إذا اطلع  ندوت التنمية والتش يل أو نسبة ملحوظ

مو العاطليو عو العمل والراأبيو م  اإلقتراض ليسوا راضيو عو الشروط الت  

طالب  القروض للمشاريع ال  ير  والمتوسطة ، عندئذ يستطيع ليضعها ال ندوت 

ال ندوت ت يير بعض الشروط وجعلها ألثر منئمة للمقترضيو . وأما م  ال ور  

ص المعوقات الت  تعترض إنشا  أو الثانية مقد عرضنا وجهة نظر المشارليو بما ي 

 استمرار المشاريع ال  ير  والمتوسطة . وقد جا ت هذه المعوقات م  أشلال م تلفة :

إذا عرف  وتسويقية، ومالية، واستشارية. هذا ومو باب "إدارية، وتدريبية،   

نست لص مو نتائج هذه الدراسة مجموعة مو التو يات  ،الدا  باإلملاو و ف الدوا "

ت  قد تساعد م  ترويج ملر  المشاريع ال  ير  والمتوسطة بشلل أمضل ، و ا ة ال

 ، وهاه  بعض التو يات المطروحة :   البادية الجنوبيةم  

 

  البادياة الجنوبياةإجرا  دراسات دورية لواقع المشاريع ال  ير  والمتوساطة ما   

متاااأو  تقيااايمٍ والعمااال علااا  وبالتعااااوو ماااع ال اااندوت الهاشااام  لتنمياااة البادياااة ، 

لإلحتياجاات المتاحاة والمعوقاات الموجااود  . هاذه الدراساات ال  تلاوو مجديااة إال 

و عاو العمال والاراأبيو يإذا تم ميها االستما  إل  أ حاب الشاأو أال وهام العااطل

المشااريع ال ا ير  والمتوساطة . ولنساتفاد  ماو نتاائج هاذه أو تطاوير م  إنشا  

األردنيااة باإلضااامة  الهاشاام  لتنميااة الباديااة ال ااندوتالدراسااات المسااحية علاا  

علاا   وعماانيهااا إلاا  واقااع عملاا  . أم أو وحوليأو  ل ااندوت التنميااة والتشاا يل 

ولذلك عل  الحلوماة أو تسات لص ماو نتاائج  ، ي  اإليجابيات وتقليل السلبياتتع

  تسااتطيع مااو  نلهااا التعاارف علاا  معاليااة trendsهااذه الدراسااة اتجاهااات ل

 هودها للنهوض بالمشاريع ال  ير  والمتوسطة . برامجها وج
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تشااااليل لجنااااة مساااائولة عااااو إجاااارا  دراسااااات  ا ااااة بالمشاااااريع ال اااا ير   

والمتوسطة . نقترح أو تشلل هذه اللجنة مو الملميو والم ت يو بهذا الموضاو  

مااو م تلااف الااو ارات والممسسااات ذات الشااأو مثاال و ار  ال ااناعة التجااار  ، 

 ،ال اندوت الهاشام  لتنمياة البادياة دوت التنمية والتشا يل ،و ار  الت طيط ،  ن

تلااوو مهمااة هااذه اللجنااة وضااع الت ااورات واالسااتراتيجيات المطلوبااة إلجاارا  

الدراسات الن مة ومو ثم تقديم  طة عملية لتحويل تو يات الدراساة إلا  واقاع 

 ملموا .

 ميااة الباديااةالتنميااة والتشاا يل وال ااندوت الهاشاام  لتن  ااندوتأو يعماال لاال مااو  

علاا  تنظاايم دورات تدريبيااة ملثفااة أل ااحاب المشاااريع القائمااة . هااذه  األردنيااة ،

الشااريحة بحاجااة مسااتمر  إلاا  تاادريبهم علاا  شاات  األمااور والمسااتجدات اإلداريااة 

 والتسويقية  والمالية . 

علا   لات بناك بياناات يحتاوم علا  المعلوماات  يوأو تعمل الحلومة أو ال ندوق 

ترضيو أو الراأبيو م  تأسيا المشااريع ال ا ير  والمتوساطة . الضرورية للمق

عل  سبيل المثال ، البيانات الضرورية أل حاب المشاريع ال  ير  والمتوساطة 

هاا  بيانااات عااو األسااوات ال ارجيااة، المعااارض الدا ليااة وال ارجيااة ، م ااادر 

تلاوو متاومر  المواد ال ام ، المنامسيو المحليايو ... الاخ . هاذه البياناات يجاب أو 

للعموم ضامو موقاع إللترونا   ااص بالمشااريع ال ا ير  والمتوساطة .  وعلا  

 اإلدار  أو تقوم بتحديي البيانات بشلل مستمر. 

باحتضاو المشاريع ال  ير  والمتوساطة الناشائة وأو يعمال  او أو يقوم ال ندوق 

علااا  تشاااجيعها وإبااارا  نشااااطاتها و ااادماتها وسااالعها ماااو  ااانل إشااارالها مااا  

المعاااارض الدا ليااااة وال ارجياااة .  وأو يقااااوم بمساااااعدتها مااا  تسااااويت ساااالعها 

و اادماتها ألناا  مااو دوو ذلااك سااوف لااو يااتملو المشاارو  مااو االسااتمرارية حتاا  

وإو لانااات الفلااار  رائعاااة . وللااا  تاااتملو المشااااريع ال ااا ير  والمتوساااطة ماااو 

ماو المشارلة م  المعاارض لعارض وتارويج سالعها ، علا  الحلوماة أو تملانهم 

المشارلة المجانية و ا ة إذا لاو المشارو  ما  بدايتا  . وجاا ت هاذه التو اية 

تع ياا اً ألباار  تو اايات ملتقاا  للنااا األردو ، بضاارور  الترلياا  علاا  عمليااات 

التسويت لمثل هذا النو  مو المشاريع ماو  انل إيجااد أساوات ومجااالت تساويت 
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فاااات ماااع الممسساااة مماااا حااادا بال اااندوت لإلت ،*تسااااعد مااا  تااارويج منتجاتهاااا

 اإلستهنلية المدنية لترويج وتسويت منتوجات المقترضيو م  ال ندوت .

أو يقوم ال ندوت ب ياد  عدد الجوائ  للمساابقة السانوية ال تياار أنجاع المشااريع  

 الناشئة وأو تلوو الجوائ  المقدمة معنوية لمثنً شهاد  تقديرية  ومادية . 

التعااااوو ماااع الجمعياااات األردنياااة ب ة البادياااةال اااندوت الهاشااام  لتنميااا  أو يقاااوم 

، وتمويلهااا ب ااناديت ائتماااو لت اابع ممسسااات وساايطة وذلااك التعاونيااة ال يريااة 

 لمعرمتها بالفئات المستهدمة م  المنطقة .

 ياد  التع ي  لبرامج التوعية ما  البادياة الجنوبياة بأهمياة المشااريع ودورهاا ما   

 ليفية دراسة ملر  المشرو  .الحد مو مشللت  الفقر والبطالة ، و

مااو  مالتنساايت مااع القطااا  ال اااص ماا  الباديااة الجنوبيااة، بهاادف معرمااة احتياجاااته 

مرص العمل للسنوات القادمة، وتادريب عادد ماو العااطليو عاو العمال علا  هاذه 

 بالتعاوو والتنسيت مع ممسسة التدريب المهن  . المهو بهدف إيجاد مرص عمل

روض الممسسات الحلومية اال ر  مثال  اندوت عدم ربط قروض ال ندوت بق 

المعونة الوطنية  وذلك ميما ي ص أمراد األسر  من ماانع أو يلاوو األب حا انً 

ل مو ال ندوت مثنً .  عل  المعونة  واالبو م  سو سوت العمل يمو 

البحي عو جهات ذات قدر  ممسسية لتبن  إقامة بعض المشااريع المتوساطة بعاد  

الن ماااة لهاااا بتمويااال ماااو ال اااندوت الهاشااام  لتنمياااة البادياااة  أجاارا  الدراساااات

 األردنية .

التنسيت مع  ندوت المعونة الوطنية ميما ي ص متلق  المعوناة بهادف مسااعدتهم  

 م  إقامة مشاريع جماعية تدر عليهم د نً مقبوالً بدل تلق  المعونة الشهرية .

ما  المنطقاة وتقاديم الادعم الترلي  علا  متابعاة المشااريع الممولاة ماو ال اندوت  

الفن  لها مو استشاارات وتادريب ودورات رماع لفاا   أل احاب المهاو ما  تلاك 

 المشاريع، وتقديم التمويل بهدف التطوير والتوسع .
 
 
 
 

 . 0226( ، أيلول 1، مجلد   0التقرير اتقتصادي ، ملتق  "كلنا األردا" ، لدد   *المصدر  :  
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بتااريخ ، و اللبار  عقد الممتمر ال تام  م  قاعة الحسيو الثقام  ما  أماناة عماا

 . و ير الدا ليةتحت رعاية  48/7/4006
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سيقوم صندوق  

التنمية 

 والتشغيل

والصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 األردنية

 نتائج  بمناقشة 

الدراسة من خالل 

 عمل عقد ورشة

البادية في 

بحضور   الجنوبية

  الجهات المعنية

 
 


