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 ومنهجية ومكونات الدراسة متهيد -1

 مقدمة

وبقطاع املشروعات الصغرى والصغيرة  Self Emplyment بدأ االهتمام بسياسة التوظيف الذاتي

 في  Small and Medium Interprises(SMEs)واملتوسطة 
ً
 ومتسارعا

ً
 متزايدا

ً
النامية  الدول  يأخذ نمطا

أو خطة  Economic Visionسواء ال سيما في العقدين املاضيين، وال تكاد تخلو رؤية اقتصادية  واملتقدمة على حد  

من دور بارز لهذا القطاع في تحقيق األهداف التنموية   Social and Economic Plan اقتصادية واجتماعية

البطالة. وقد زاد التركيز املستهدفة بشكل عام، وفي مواجهة الكثير من التحديات وعلى رأسها مشكلتي الفقر و 

واالعتماد على هذا القطاع نتيجة لتنامي التحديات االقتصادية وتقلب الظروف االقتصادية واالجتماعية 

 تلك التي تتعلق باختالالت سوق العمل
ً
، ومعدالت الفقر، وتراجع  Labour Market Imbalances خصوصا

ية، وضعف القدرات التصديرية، وتباطؤ اإلنتاجة ، وضيق القاعد Standard of Living مستوى املعيشة

معدالت نمو االستثمار املحلي من جهة، وعدم قدرة السياسات الحكومية في العديد من الدول على التقليل من 

حدة وآثار هذه التحديات والظروف من جهة أخرى. وقد وصل اعتماد وتركيز العديد من الدول النامية على هذه 

الدور الذي لعبته هذه املشروعات في وصول  أهميةعد الحدود ال سيما بعد تقييم وإدراك املشروعات إلى أب

 العديد من الدول املتقدمة إلى ما هي عليه اآلن من تقدم وازدهار ورفاه. 

لذا، فقد أصبحت املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة من أهم مرتكزات الخطط والسياسات 

تمام ينعكس على حجم وتنوع منظومة املؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث االقتصادية، وبدأ هذا االه

بدأ ظهور العديد من املؤسسات التمويلية وغير التمويلية املعنية بتنمية وتطوير هذه املشروعات. وبدأت تظهر 

 تطويرها،ليات تأسيسها وتشغيلها و كذلك تشريعات وقوانين خاصة لرعاية هذه املشروعات وتنظيمها ودعم عم

املحور األساس ي للكثير من التقارير املحلية التي تصدرها الكثير من الدول. ولم ينحصر  هذه املشروعات وأصبحت

 
 
طري، بل أصبحت محط اهتمام االهتمام باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة على املستوى املحلي والق

ة والدولية، حيث أصبحت محط اهتمام العديد من العديد من املؤسسات االقتصادية واالجتماعية اإلقليمي

التقارير اإلقليمية والدولية. كما أصبح هذا القطاع من أبرز مرتكزات استراتيجيات القطاع املالي، ومن أبرز 

اهتمامات مؤسسات املجتمع املدني املختلفة السيما تلك التي تتعلق بالريادة وبتمكين الشباب واملرأة. ونتيجة 

 للعشرات من املؤتمرات وورش العمل واجتماعات الخبراء اإلقليمية ملا سبق، أ
ً
 رئيسيا

ً
صبح هذا القطاع محورا

والدولية وامللتقيات والبرامج التدريبية التي تنفذها الكثير من املؤسسات االقتصادية املحلية واإلقليمية 

هذا القطاع من الدراسات واألبحاث والدولية في كافة أنحاء العالم. وفي مجال األنشطة البحثية، فإن نصيب 



 

3  

 

 

 ملا تشهده اقتصاديات املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة وإدارتها من  ما
ً
زال في تحسن مستمر نظرا

 تطورات مستمرة بسبب ارتباطها بالتطورات االقتصادية والتكنولوجية وعالقتها باإلبداع واالبتكار والريادة.

العربي لعربية واإلقليمية الفاعلة في هذا املجال، يأتي املعهد وفي إطار الحديث عن املؤسسات ا

في مقدمة املؤسسات الداعمة والراعية لهذا بدولة الكويت   Arab Planning Institute(API)للتخطيط

القطاع، حيث يعمل املعهد على دعم كافة الجهود اإلنمائية الهادفة إلى تطوير قطاع املشروعات الصغرى 

يقوم بتقديم العديد من الخدمات التدريبية واالستشارية  كماوالصغيرة واملتوسطة في الدول العربية، 

لدراسات لكافة شرائح املستفيدين في هذا القطاع وهم رواد األعمال وخدمات الدعم الفني والبحوث وا

لعاملين في املؤسسات الداعمة والراعية اوأصحاب املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة من جهة، و 

واملمولة لهذا القطاع من جهة أخرى. ويسعى املعهد وبالتعاون مع املؤسسات العربية األخرى ومع مختلف 

العالقة في القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتقديم كل ما يلزم لتنمية وتطوير قطاع  الجهات ذات

ريادة األعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتنمية قطاع املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة بهدف تعزيز 

قيق التنمية الشاملة وتفعيل سياسة التوظيف الذاتي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ودعم جهود تح

 واملستدامة.

 
 
طري، وفي ظل األهمية البالغة لريادة األعمال واملشروعات الصغرى والصغيرة أما على املستوى الق

 ملا يلقاه هذه القطاع من اهتمام رسمي وعلى أعلى املستويات، األردنية واملتوسطة في اململكة 
ً
الهاشمية، ونظرا

لحكومية واملؤسسات غير الحكومية لتلبية احتياجات القطاع من فقد تأسست العديد من املؤسسات ا

التي من شأنها دعم فرص  Financial and Non-financial Servicesوغير التمويلية  الخدمات التمويلية

تأسيس املزيد من املشروعات الجديدة، كما تزيد من فرص توسع وتطوير املشروعات القائمة بحيث تتحول 

ن مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة، وتتطور بعض املشروعات الصغيرة لتصبح بعض املشروعات م

مشروعات متوسطة وهكذا. وفي إطار الحديث عن املؤسسات الداعمة واملمولة لهذا القطاع في اململكة، يبرز 

كالعب أساس ي باعتباره أبرز  Development and Employment Fund (DEF) صندوق التنمية والتشغيل

ؤسسات الحكومية العاملة في هذا املجال. ويعمل الصندوق منذ تأسيسه على املساهمة في زيادة معدالت امل

دعم خدمات قراضيه وخدمات مساندة )لفقر من خالل ما يقدمه من خدمات إالتشغيل والتقليل من حدة ا

ملختلف الفئات املستهدفة. وقد  Business Development Services (BDS) وخدمات تطوير األعمال فني

حرص الصندوق خالل العقدين املاضيين على االستمرار في تطوير الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي 

قدرات  بناءيقدمها من حيث الكم والنوعية لتواكب احتياجات الفئات التي يستهدفها، كما حرص على 

ءة وفاعلية، كما قام بتطوير آلية العمل وتعزيز مستوى العاملين فيه من أجل تقديم هذه الخدمات بكفا
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إلى  2015االنتشار في مختلف محافظات اململكة للوصول إلى الفئات املستهدفة في أماكنهم. وتشير بيانات عام 

مشروع، وساهمت  7000 حوالي استفاد منهاوقد مليون دينار أردني،  32أن الصندوق قام بمنح قروض بقيمة 

فرصة عمل. ومن جانب آخر، عمل الصندوق على تعزيز التعاون مع مختلف املؤسسات  9000في خلق نحو 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع املعهد  -على سبيل املثال ال الحصر – 2014املحلية واإلقليمية، حيث قام في عام 

املقر وخارجها.   العربي للتخطيط بدولة الكويت وذلك لالستفادة من الخدمات التي يقدمها املعهد داخل دولة

 لهذه املذكرة قام املعهد بتقديم العشرات من املنح التدريبية للعاملين في الصندوق ولرواد األعمال 
ً
وتنفيذا

 داخل دولة املقر مج التدريبية التي ينفذها املعهد واملستفيدين من خدمات الصندوق وذلك لالستفادة من البرا

 الهاشمية. نية األرداململكة رحاب لصالح الصندوق في  و 

، وتنامي حجم الدور املطلوب منه في ظل 
ً
 للدور البارز الذي يقوم به الصندوق حاليا

ً
وعليه، ونظرا

 للسعي الدؤوب لتحديد املرتكزات األساسية لخطط التوسع 
ً
تفاقم بعض التحديات في املستقبل، ونظرا

 لضروري دراسة وتقييم أداء الصندوق والتطوير وتحسين الخدمات املقدمة من قبل الصندوق، فقد بات من ا

االقتصادي واالجتماعي، وتحديد أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي  ببعديه قراض ي ودوره التنموي اإل

يقدمها على مختلف املستويات. وفي هذا الشأن، وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون املشترك بين املعهد 

املقدم - الهاشمية، وبناء على طلب الصندوق األردنية في اململكة ق التنمية والتشغيل صندو  العربي للتخطيط و 

ة ياملتضمن التعاون مع املعهد العربي للتخطيط إلجراء دراسة تحليل -إلى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي

الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها على Impact Assessment  لتقييم أداء الصندوق وقياس أثر 

املشروعات الصغرى والصغيرة مختلف املستويات، فقد قام املعهد العربي للتخطيط من خالل مركز 

التابع له بوضع الخطوط العريضة لهذه الدراسة التحليلية لتصل إلى أهدافها املرجوة. ومن  واملتوسطة

في تحديد بعض مرتكزات الخطة االستراتيجية القادمة للصندوق. وفي هذا  املتوقع أن تساهم هذه الدراسة

الشأن، فقد عمل فريق الدراسة من املعهد على إعداد مقترح تفصيلي )العرض الفني( لهذه الدراسة الذي 

الدراسة ومكوناتها ومراحلها ومتطلبات نجاحها، وقد تم عرضه على مجلس إدارة هذه تضمن مختلف جوانب 

 إقراره.، وقام املجلس بوق الصند

للحفاظ على ريادته في مجال تمويل  الدؤوب هوينبثق اهتمام الصندوق بهذه الدراسة من سعي

املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ومن ثقته بجودة الخدمات االستشارية التي يقدمها املعهد العربي 

تحليل أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية  للتخطيط. وتهدف هذه الدراسة االستشارية بشكل رئيس ي إلى

 التي يقدمها الصندوق على مستوى املستفيدين من هذه الخدمات، كما تهدف إلى عرض وتحليل تجربة 

في تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، وتقييم دوره التنموي في صندوق التنمية والتشغيل 
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( عرض 1مكين الشباب واملرأة.  وعلى وجه التحديد، تهدف الدراسة إلى )الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وت

تجربة الصندوق في تقديم الخدمات التمويلية وتقييم مستوى شمولية الخدمات وتكاملها وكفاءة تقديمها من 

عرض مؤشرات أداء الصندوق  (2وجهة نظر املستفيدين، إضافة إلى تقييم دور الصندوق في التشغيل )

صحاب أل (  تقييم تجربة الصندوق في تقديم الدعم الفني3ي وتقييم حجم ونوعية الخدمات املقدمة )قراض اال

 تقديم الدعم الفنييان مدى الحاجة إلى وحدة متخصصة باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، وب

 اآلثار يد ( تحد4) و للمقترضين أنفسهملها الصندوق أللمشروعات التي يمو  وخدمات تطوير األعمال

 للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها Economic and Social Impacts ةواالجتماعي ةاالقتصادي

( تقييم مستوى رضا املستفيدين عن الخدمات التي يقدمها الصندوق 5)الصندوق على مستوى املستفيدين 

 في تحديد االحتياجات التمويلية( املساهمة 6وتحديد مرتكزات تطوير مستوى ونوعية هذه الخدمات )

Financial Needs ( )( تحديد مستوى التشبيك7للفئات املستهدفة )املقترضين الحاليينNetworking  

والتنسيق بين الصندوق واملؤسسات ذات العالقة )املؤسسات املصرفية وغير املصرفية واملؤسسات التعلمية 

داف املبينة أعاله، عمل فريق الدراسة على جمع البيانات األولية والتعاونية وغيرها(. من أجل الوصول إلى األه

الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية، ل استبانة أعدها فريق الدراسة، ومن خالل واملعلومات من خال

املتوفرة في الصندوق ودائرة االحصاءات العامة  اإلحصاءات والبيانات والتقارير باإلضافة إلى بعض 

Department of statistics  .وأية مصادر أخرى موثوقة 

الفصل األول نبذة مختصرة عن واقع -وتتكون هذه الدراسة من ستة فصول، يعرض هذا الفصل 

نبذة مختصرة و وأهمية قطاع املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة والتحديات التي تواجهها، 

ه وخدماته التي يقدمها لتنمية هذا القطاع، كما يعرض وأهدافصندوق التنمية والتشغيل  عن  نشأة 

الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها املؤسسات ذات العالقة على كافة مرتكزات ومنهجية قياس أثر 

 مفص
ً
 لنشاط الصندوق اإلقراض منذ تأاملستويات. ويقدم الفصل الثاني عرضا

ً
سيسه من حيث حجم ال

 (2015 – 1991وفرص العمل املستخدمة خالل الفترة ) وعدد املشروعات املمولةالتسهيالت املمنوحة 

، كما للمستفيد وحسب املحافظة وشريحة الدخل حسب الجنس والقطاع واملستوى التعليميوتوزيعها 

استبانة يعرض بعض مؤشرات األداء األخرى. أما الفصل الثالث فيعرض آلية جمع البيانات ومكونات 

يعرض خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص املشروعات املمولة التي  الدراسة، كما

تضمنتها عينة الدراسة، ويبين عالقه هذه الخصائص بأداء املشروعات وحجم دورها التنموي. ويقدم الفصل 

 لتجربة املستفيدين من خدمات الصندوق ابتداءً 
ً
 تهاء منإلى اإلنمن الزيارة األولى للصندوق  الرابع تقييما

اآلثار . أما الفصل الخامس فإنه يبين ، ويقيس مستوى الرضا عن الخدمات املقدمةعملية تسديد القرض
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للخدمات التمويلية وغير التمويية التي يقدمها الصندوق على مختلف املستويات  ةواالجتماعي االقتصادية

، تعرض الدراسة  في حجم هذه اآلثار.، والعوامل التي تؤثر (واملجتمع املحلي رد واألسرة واالقتصادف)ال
ً
وأخيرا

 النتائج والتوصيات.

 املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة: املفهوم واألهمية والخصائص والتحديات 1 -1

% من 99.6الهاشمية حوالي األردنية تمثل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة 

مجموع املشروعات االقتصادية العاملة في مختلف القطاعات االقتصادية، حيث تشكل املشروعات 

املشروعات الصغرى والصغيرة % من مجموع هذه املشروعات، بينما تشكل 91.5الصغرى )امليكروية( حوالي 

% من هذه املشروعات أعمالها في قطاع 80وتمارس حوالي   % على التوالي.1.4% و6.8حوالي  واملتوسطة

% في القطاع الصناعي )مشروعات صناعية(، 15التجارة والخدمات )مشروعات تجارية وخدمية(، وحوالي 

مشروعات زراعية(. وتشير التقديرات الواردة في بعض الدراسات إلى أن قطاع )% في القطاع الزراعي 5و

% من الناتج املحلي اإلجمالي، وبتوظيف حوالي 30م بحوالي املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة يساه

 . ويساهم هذا القطاع كذلك في زيادة الصادراتPrivate Sector % من القوى العاملة في القطاع الخاص70

الكبير في تعزيز األمن الغذائي  والجهاز املصرفي، إضافة إلى دوره ، وفي دعم املوازنة العامةالصناعية والزراعية

تعريف املشروعات الصغرى  1-1الجدول رقم ويبين  مؤشرات التنمية االجتماعية.ي تحسين العديد من وف

والصغيرة واملتوسطة في اململكة. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض املؤسسات املعنية بهذا القطاع مثل غرف 

ددة، كما أن مؤسسات الصناعة وغرف التجارة لها تعريفات  خاص بها تميز بها بين أعضاءها ألغراض متع

التمويل ومؤسسات الدعم الفني تستخدم تعريفات خاصة كمعيار لتحديد املشروعات التي يمكنها االستفادة 

 من خدماتها.

 الهاشميةاألردنية تعريف املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة : 1-1الجدول رقم 

 رأس املال عدد العمال الحجم

 ألف دينار أردني 30أقل من  عمال 10من أقل  منشآت صغرى 

 ألف دينار فأكثر 30 عامل 99 – 10من  منشآت صغيرة

 ألف دينار فأكثر 30 عامل 249 – 100من  منشآت متوسطة

في الدول  أبعاده االقتصادية واالجتماعيةحيث وال يختلف الدور التنموي لهذه املشروعات من 

النامية واملتقدمة، وإن كان حجم الدور الذي تلعبه هذه املشروعات يختلف من دولة إلى أخرى. ويتجلى دور 

دعم عملية هذه املشروعات في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل واملستدام من خالل ما تقوم به في مجال 

م مشكلتي الفقر والبطالة بشكل خاص، حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية، بشكل عام، والحد من تفاق



 

7  

 

 

نظ   ر أو متابع أن يتجاهل العالقة الوثيقة بين نمو هذه املشروعات ال يمكن ألي كاتب اقتصادي أو باحث أو م 

والتنمية االقتصادية واالجتماعية. أضف إلى ذلك، فإن استعراض مراحل تطور بنية اقتصاديات الكثير من 

ا اآلن يشير إلى أن ما وصلت إليه معظم هذه الدول من نمو وازدهار اقتصادي تجني الدول املتقدمة التي نراه

 لم يكن ليتحقق بدون املساهمة الفاعلة للمشروعات الصغرى والصغيرة 
ً
ثماره شعوب تلك الدول حاليا

لى واملتوسطة، حيث كانت وما زالت هذه املشروعات أداة تنموية فاعلة تمثل عصب االقتصاد؛ أداة تعمل ع

الكلي، وخلق فرص العمل، وتعمل كذلك على خلق طاقات إنتاجية جديدة، ورفع إنتاجية العمل،  اإلنتاجزيادة 

كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية وتحسين  وتحسين املستوى املعيش ي ألصحابها والعاملين فيها وألسرهم.

اتج املحلي اإلجمالي، وميزان املدفوعات، امليزان التجاري، األمر الذي ينعكس على معدالت النمو في الن

واإليرادات العامة الضريبية وغير الضريبية، وينعكس كذلك على مستوى التوازن التنموي والجغرافي داخل 

الشكل رقم  البلد الواحد، هذا إضافة إلى دورها في دعم جهود التنمية االجتماعية بأبعادها املختلفة، أنظر 

1-1. 

 أبعاد الدور االقتصادي واالجتماعي للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة  : 1-1الشكل رقم 

 

الدور االقتصادي

زيادة اإلنتاج املحلي

زيادة الصادرات

إحالل املستوردات 

اإليرادات العامة 

تقليل الهجرة من الريف إلى املدن 

بنية القطاع الخاص 

القطاع غير الرسمي 

قطاع البنوك 

التوازن التنموي والجغرافي 

االحتياطات 

تقليل االحتكار 

سوق عناصر اإلنتاج

زيادة الطلب الكلي 

تحفيز االدخار واالستثمار 

استغالل املواد املحلية 

األمن االقتصادي لألسرة 

مراكز التدريب 

التنويع االقتصادي 

نشر فكر الريادة

الدور االجتماعي 

األمن االجتماعي 

األمن األسري 

األمن الغذائي 

رفع املستوى املعيش ي 

تمكين املرأة 

تمكين الشباب 

تقليل الفقر 

التخلص من ثقافة العيب 

إعالء قيمة الذات 

اإلندماج االجتماعي 

العدالة وتوزيع الدخل 

التنمية املحلية 

املسئوليات املجتمعية 

ذوي االحتياجات الخاصة 

سلع مناسبة لذوي الدخل املعدوم

األمراض االجتماعية

الصحة والتعليم

كبار السن

دور املرأة في األسرة واملجتمع
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 من أبعاد الدور االقتصادي واالجتماعي لهذه املشروعات، فقد تعاظم االهتمام بها، 
ً
وانطالقا

 ملا تتمتع به من مرونة وقدرة على التعايش مع مختلف الظروف االقتصادية املحلية واإلقليمية 
ً
خصوصا

 بتبعات األزمة املالية األخيرة عام وال
ً
على الرغم من تبعاتها  2008دولية، حيث كانت هذه املشروعات األقل تأثرا

على البنوك ومؤسسات تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، حيث زادت الفجوة التمويلية لهذه 

 في معالجة ب املشروعات. كما أثبتت
ً
عض املشكالت الرئيسية التي تواجه هذه املشروعات كفاءة ونجاحا

 في مراحل تقلب األسعار العاملية، 
ً
االقتصاديات املختلفة، وبدرجة أكبر من املشروعات الكبيرة خصوصا

. وإضافة إلى Self-employment Policy وأصبحت آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي

 قدرتها  ما
ً
كثير من الفي  االستيعابية الكبيرة لأليدي العاملة حيث تركز سبق، فإن من أبرز خصائصها أيضا

، وانخفاض حجم االستثمار الالزم  Labour Intensive كثيفة االستخدام للعمل اإلنتاجاألحيان على أساليب 

 لتطوير املهارات 
ً
وتكلفة خلق فرصة عمل، مقارنة باملشروعات الكبيرة. كما أن هذه املشروعات تشكل ميدانا

 أمام املبادرات واملبادرين اإلنتاجاإلدارية والفنية و 
ً
 واسعا

ً
ية والتسويقية واإلبداعية واالبتكارية، وتفتح مجاال

 Public Sector لتحويل أفكارهم االستثمارية إلى مشروعات حقيقية، مما يخفف الضغط على القطاع العام 

، وبسبب تدني مستوى فعالية السياسات في توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل. ومؤخ
ً
را

الحكومية وأدواتها املختلفة في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، أصبحت هذه املشروعات اآللية الفاعلة 

 العمل في القطاع الخاص، وأصبحت أيلزيادة معدالت العمل الحر والعمل للحساب الخاص أو 
ً
 مقوما

ً
ضا

 من مقومات نجاح سياسة الت
ً
 بعد نجاح ال سيما في الدول الفقيرة رئيسيا

ً
وظيف الذاتي التي تثبت نجاحا

.
ً
 واألكثر فقرا

-على حد سواء-وتواجه املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في الدول املتقدمة والدول النامية 

ورها مجموعة من التحديات واملعوقات التي تحد من معدالت تأسيسها ونموها وتطورها، كما تؤثر في حجم د

االقتصادي واالجتماعي. وتختلف هذه التحديات واملعوقات بشكل بسيط من دولة إلى أخرى، ومن قطاع إلى 

 للدورة  آخر إلى  مشروعآخر داخل الدولة الواحدة، ومن 
ً
داخل القطاع الواحد، ومن فترة زمنية إلى أخرى تبعا

 لكل مرحلة من مراحل االقتصادية والتقلبات واألزمات االقتصادية واملالية غير املت
ً
وقعة. كما تختلف وفقا

ختالفات في هذه املعوقات، فإن هناك بعض املشاكل واملعوقات التي اال عمر املشروع. وعلى رغم ما يقال عن 

تعتبر موحدة وعامة ناجمة عن القيود املختلفة املفروضة على تلك املشروعات واملتواجدة في البيئة الخارجية 

 املحيطة. 

الحال في تشابه الدور التنموي لهذه املشروعات في مختلف الدول، فإن ثمة تشابه في نوع وكما هو 

أوزانها النسبية وتبعاتها  بوطبيعة التحديات التي توجه هذه املشروعات ولكن خطورة هذه التحديات وترتي
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املشروعات  قد تختلف من دولة إلى أخرى. وقد أبرزت العديد من الدراسات أهم التحديات التي تواجه

الصغرى والصغيرة واملتوسطة في الدول املتقدمة والنامية، حيث خلصت هذه الدراسات إلى تحديد مجموعة 

من التحديات كان من أهمها ارتفاع تكلفة رأس املال، وارتفاع معدالت التضخم وتأثير ذلك على تكاليف 

جراءات الحكومية وبيئة ممارسة أنشطة ، ومشكلة الحصول على التمويل، والتحديات املتعلقة باإل اإلنتاج

األعمال، والضرائب، وحجم السوق واملنافسة، وندرة املواد األولية. وقد خصصت بعض الدراسات لتحليل 

التحديات التي تواجه املشروعات الصغرى والصغيرة في الدول العربية )مع االنتباه إلى وجود تباين في حجم 

على  أخرى(، وقد حددت الكثير من هذه الدراسات أبرز هذه التحديات وترتيب هذه التحديات من دولة إلى

( املعوقات 3( معوقات تتعلق بنقص املعلومات )2) ( معوقات تتعلق بالتمويل1شمل: )لت شكل مجموعات

( معوقات تتعلق بالسوق واملنافسة وضعف 4بما فيها األيدي العاملة املحلية ) اإلنتاجاملتعلقة بتوفير مدخالت 

( 7) ( املعوقات اإلدارية واملؤسسية6( معوقات تتعلق بالبيئة التنظيمية والقانونية )5عمليات التسويقية )ال

( معوقات تتعلق بضعف 8) معوقات تتعلق بضعف دور املؤسسات الحكومية املعنية بهذه املشروعات

  التوجه نحو الريادة وضعف التوجه لالبتكار والعمل الحر.

 أبرز معوقات نمو املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة: 2-1الشكل رقم 

 

أما بخصوص التحديات والصعوبات التي تواجه املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في 

اململكة، فإنها ال تخرج بأي حال من األحول عن قائمة التحديات التي تواجه املشروعات في الدول النامية أو 

معوقات نمو 

املشروعات 

الصغرى والصغيرة 

واملتوسطة

صغر حجم السوق 

معوقات إدارية 
داخلية

نقص خدمات 
الدعم الفني 

وخدمات تطوير 
األعمال

نقص املعلومات

نقص التمويل
ضعف القدرات 

التصديرية 
والتسويقية

بيئة األعمال 
واملعوقات اإلجرائية

ضعف االبتكار 
واإلبداع والتوجه 
نحو ريادة األعمال

ضعف الروابط 
األمامية والخلفية 
وضيق القاعدة 

اإلنتاجية

املنافسة املحلية 
واألجنبية
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أبرز  2-1الشكل رقم ترتيب هذه التحديات وخطورتها قد تكون مختلفة. ويبين أن الدول العربية، إال 

  التحديات التي تواجه املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة.

 واملتوسطة  الصغرى والصغيرة  لترتيب التنازلي ألهم معوقات نمو املشروعات: ا2-1الجدول رقم 

 املؤشر    البيان

 80.4 معوقات تتعلق بضعف الدور الحكومي

 79.6 معوقات تتعلق بالتمويل

 76.4 معوقات تتعلق بنقص املعلومات

 76.0 اإلنتاجمعوقات تتعلق بتكاليف 

 75.6 معوقات ذات عالقة بالسوق واملنافسة

 66.4 معوقات تتعلق بعالقة القطاعات االقتصادية مع بعضها البعض

 62.0 تتعلق بخصائص االقتصاد املحلي واملشاكل التي تواجههمعوقات 

 57.6 معوقات تتعلق بالظروف السياسية املحلية واإلقليمية والدولية

 55.2 املحليمعوقات تتعلق بقانون تشجيع االستثمار واملزايا للمستثمر 

 53.2 اإلنتاجمعوقات ترتبط بخصائص القطاع وطبيعة واساليب 

 46.4 بخصائص املشروع نفسه )الحجم، املوقع...(معوقات ترتبط 

 36.0 معوقات ترتبط بخصائص اإلدارة وقدراتها

 24.4 معوقات ناجمة عن الظروف االقتصادية الدولية

 2013، منظمة العمل الدوليةاملصدر: دراسة معوقات نمو املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، 

 Organization International Labour (ILO) العمل الدوليةمنظمة أجرتها وقد بينت دراسة 

ترتيب التحديات التي تواجه املشروعات  Jordan Chamber of Industry (JCI) ردنلصالح غرفة صناعة األ 

 2-1الجدول رقم صحابها. يبين نظر العاملين في هذه املشروعات وأالصغرى والصغيرة واملتوسطة من وجهة 

التنازلي ألبرز معوقات نمو هذه املشروعات. ويالحظ من الجدول ظهور مسألة التمويل كواحدة من الترتيب 

ن مسألة التمويل تعني عدم ت وتعيق نموها. وقد يعتقد البعض أأبرز التحديات التي تواجه هذه املشروعا

منها ما يتعلق -لتمويل توفر السيولة الكافية، وهذا خطأ شائع، حيث أن هناك العديد من األبعاد ملسألة ا

أهمها ارتفاع تكاليف التمويل بأنواعه املختلفة، وصعوبة  -بجانب الطلب ومنها ما يتعلق بجانب العرض

الحصول على التمويل من بعض املصادر، وصعوبة شروط التمويل غير سعر الفائدة، وصعوبة الوصول إلى 

دم مراعاة مصادر التمويل لالحتياجات مصادر التمويل بسبب ضعف مستوى الثقافة االئتمانية، وع

التمويلية لهذه املشروعات، وضعف التنسيق والتشبيك بين مصادر التمويل، وتمييز مصادر التمويل بين 

داخلية تتعلق باملشروع نفسه كما برزت تحديات  املشروعات حسب الحجم والقطاع والتوزيع الجغرافي.

ية والوالء ومعدالت ترك اإلنتاجوقات املرتبطة بالعاملين )تدني عبإدارته والعاملين فيه، ومن أبرزها: امل
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بشكل يواكب املنافسين، وعدم وجود آليات  اإلنتاجالعمل(، وتدني مستوى االنفاق على التطوير  في أساليب 

عد املوقع عن واضحة لدى إدارة هذه املشروعات لالستفادة من االتفاقيات  التجارية، واملعوقات الفنية )ب  

دارة اإل (، وضعف قنوات وأساليب التسويق، ومعوقات داخلية تتعلق ب، التكنولوجيا...اإلنتاجرة، طريقة إلداا

  وقدرتها على إدارة العمليات التشغيلية في املشروع.

الصغرى والصغيرة  الترتيب التنازلي ألهم محددات التكاليف التشغيلية والراسمالة في املشروعات: 3-1الجدول رقم 

 من وجهة نظر أصحاب املشروعات واملتوسطة

   املؤشر  البيان

 0.91 ارتفاع أسعار الطاقة )الكهرباء(

 0.88 اإلنتاجعدم االستفادة من خدمات املؤسسات املعنية الهادفة إلى تقليل تكاليف 

 0.88 ارتفاع تكاليف التمويل

 0.88 ارتفاع أسعار املواد األولية املحلية 

 0.82 على االستفادة من وفورات الحجمعدم القدرة 

 0.80 التكاليف اإلضافية الناجمة عن عدم استخدام نظم املعلومات في اإلدارة

 0.78 ارتفاع أسعار املواد األولية املستوردة

 0.77 تدني مستوى االستفادة من برامج التدريب املنهي في رفع كفاءة العاملين

 0.76 تدني مستوى االستفادة من حمالت وزارة العمل "التشغيل الوطني" 

 0.75 ارتفاع الضرائب على املواد األولية املستوردة

 0.74 و املواد األولية( بسب املوقعأرتفاع تكاليف النقل )نقل املنتج ا

 0.72 التكاليف اإلضافية الناجمة عن األخطاء اإلدارية ونقص الخبرة

 0.72 أسعار الطاقة )الوقود(ارتفاع 

 0.69 ارتفاع أجور العاملين بسبب سياسة الحد األدنى لألجور 

 0.66 التكاليف املترتبة على االلتزام باملواصفات الفنية األردنية

 0.65 غير حديثة  اإلنتاجأساليب وطرق 

 0.56 نقص تصاريح العمالة الوافدة ونقص العمالة املحلية املؤهلة

 0.56 الضرائب بشكل عامارتفاع 

 0.51 تدني إنتاجية العمالة

 0.36 ارتفاع نسبة املسروقات

 0.34 ارتفاع نسبة التلف 

 0.24 ارتفاع تكاليف التصدير )النقل، والتأمين، والتلف،والفحوصات(

 0.17 ارتفاع تكاليف التسويق واملشاركة في املعارض التسويقية

 0.05 ارتفاع تكاليف التدريب

 2013املصدر: دراسة معوقات نمو املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، منظمة العمل الدولية، 
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ومن جانب آخر، أظهرت دراسة ميدانية أن من أهم التحديات التي تواجه املشروعات الصغرى 

املشروعات، والصغيرة واملتوسطة في اململكة هي تلك التي تزيد من التكاليف التشغيلية والرأسمالية لهذه 

 في حصتها السوقية وايراداتها. وب
ً
ن يدرك وبشكل النظر لهذه العوامل، يمكن للمرء أوتلك التي تؤثر سلبيا

الترتيب التنازلي ألهم محددات تكاليف  3-1الجدول رقم . يبين املشروعاتبسيط معوقات نمو وتطور هذه 

لتكاليف الناجمة عن عملية التمويل وكلفة من وجهة نظر أصحاب هذه املشروعات. وإضافة إلى ا اإلنتاج

التمويل، جاء في مقدمة هذه العوامل ارتفاع أسعار الطاقة )الكهرباء(، وعدم االستفادة من خدمات 

، وارتفاع أسعار املواد األولية املحلية، وعدم القدرة على اإلنتاجاملؤسسات املعنية الهادفة إلى تقليل تكاليف 

حجم، والتكاليف اإلضافية الناجمة عن عدم استخدام نظم املعلومات في اإلدارة، االستفادة من وفورات ال

ل التي تؤثر في حجم التكاليف أن العوامإلى ارتفاع أسعار املواد األولية املستوردة. وال بد من اإلشارة هنا 

  سمالية والتشغيلية للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة تؤثر الرأ
ً
ها السنوية، في حجم أرباح ايضا

ثر لهذه املشروعات على ويؤثر كذلك في مستوى األ  Sustainability وهذا بالتالي يؤثر في قدرتها على االستمرار

هذه املشروعات بهذه العاملين فيها. وتظهر هنا الحاجة إلى مزيد من الجهود التي تقلل من تأثر  أصحابها أو 

، ولكن بناء على دراسة تحدد في هذا املجال وخدمات تطوير األعمال الفنيبرزها تقديم الدعم مل، ومن أاالعو 

 االحتياجات الفعلية من هذه الخدمات. 

 الترتيب التنازلي ألهم محددات الحصة السوقية واإليرات للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة: 4-1الجدول رقم 

 املؤشر    البيان

 0.98 املحلية والدوليةضعف مستوى املشاركة في املعارض 

 0.95 وزيادة املبيعات اإلنتاجعدم االستفادة من االتفاقيات الثنائية في تصريف 

 0.83 ضعف الروابط األمامية 

 0.83 )عدد محدود من املنتجات( اإلنتاجعدم وجود تنوع في 

 0.82 صغر حجم السوق 

 0.82 صعوبة الوصول إلى األسواق الخارجية

 0.80 قبل املنتجات األجنبية ذات جودة أقل وأسعار أقلاملنافسة من 

 0.78 تدني هامش الربح بسبب التوجه إلى املنافسة السعرية  

 0.78 تغير أذواق املستهلك املحلي وعدم القدرة على مواكبتها

 0.77 املنافسة املحلية من القطاع غير املنظم )جودة أقل وأسعار أقل(

 0.76 للمنتج املحليتدني مستوى الوالء 

 0.74 تدني اإليرادات الناجم عن ضعف القدرة على التوسع 

 0.70 تدني مستوى املشتريات الحكومية

 0.62 تدني اإليرادات الناجم عن حداثة عمر املنشأة )قصر عمر املنشأة(

 2013الدولية، املصدر: دراسة معوقات نمو املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، منظمة العمل 
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أبرز محددات الحصة السوقية واإليرادات في املشروعات الصغرى والصغيرة  4-1الجدول رقم ويبين 

ضعف مستوى  ما يلي: واملتوسطة.  ويأتي في مقدمة العوامل املؤثرة في إيرادات هذه املشروعات وأداءها املالي

وزيادة  اإلنتاجاملشاركة في املعارض املحلية والدولية، وعدم االستفادة من االتفاقيات الثنائية في تصريف 

)عدد محدود من  اإلنتاج، وعدم وجود تنوع في  Forward Linkagesالروابط األمامية وضعفاملبيعات، 

املنافسة من قبل املنتجات و خارجية، املنتجات(، وصغر حجم السوق، وصعوبة الوصول إلى األسواق ال

 بحد ذاته، بل هو بمثابة 
ً
األجنبية ذات جودة أقل وأسعار أقل. إن معرفة املحددات السابقة ال يمثل هدفا

الالزمة للتغلب على تلك  وخدمات تطوير األعمال وسيلة ملعرفة الخدمات التمويلية وخدمات الدعم الفني

 املالي للمشروع.العوامل بشكل يزيد من االستقرار 

، نرى من الضروري إدراج مقومات نجاح املشروعات الصغرى والصغيرة  واملتوسطة التي ال بد 
ً
وأخيرا

ن تماعي املطلوب والذي من املتوقع أمن توفرها لتقوم هذه املشروعات بالدور  التنموي االقتصادي واالج

. إن مساعدة قطاع املشروعات الصغرى 3-1الشكل رقم  واألسر واملجتمع، كما هو مبين في فراداأل ينعكس على 

من و مؤسسات الدعم الفني برز أهداف ه املقومات يجب أن يكون من أفي تحقيق هذ واملتوسطةوالصغيرة 

 وتطوير هذه املشروعات وتعظيم أثرها.   SMEs Strategy ية استراتيجية لتنميةأ أبرز أهداف

 املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة وتعزيزدورها التنموي مقومات نجاح : 3-1الشكل رقم 

 

الدور التنموي املطلوب من املشروعات الصغرى والصغرة واملتوسطة من  أهميةوهنا نخلص إلى أن 

جهة، وحجم التحديات التي تواجهها وتعيق الوصول إلى هذا الدور من جهة أخرى، يحتم وجود منظومة متكاملة 

ه من تحديات. ونتيجة لذلك، واج  مويلية وغير التمويلية ترعى هذا القطاع وتساعده في تذليل ما ي  الت املؤسساتمن 

مؤسسة( لتقديم ما يلزم لهذا القطاع،  40فقد ظهرت العديد من املؤسسات التمويلية وغير التمويلية )ما يزيد عن 

ص إلى أن تحديد حجم القطاع وتحليل . كما نخلصندوق التنمية والتشغيل وكان في مقدمتها من حيث األهمية 

خصائصه ومعرفة التحديات التي تواجهه يساعد وبشكل كبير في فهم وتفسير نتائج دراسة أثر هذه املشروعات على 

 الفرد واألسرة واملجتمع، كما تساعد في تفسير حجم الدور التنموي الذي تلعبه هذه املشروعات. 

روح الريادة وحب املبادرة  اختيار الفكرة االستثمارية 
املناسبة 

تنفيذ مرحلة بناء املنشأة 
بصورة علمية وسليمة 

اختيار األسلوب اإلنتاجي 
املناسب

الكفاءة اإلدارية  التدريب املستمر  بةاملناساالستثماريةالبيئة توفر السوق والقدرة على 
الوصول إليه

الالزمةتوفر املعلومات 
الدعم الفني الحصول على 

الالزم في جميع املراحل 
بالوقت والحجم املناسبين

توفر التمويل في جميع 
بالوقت والحجم املراحل

املناسبين
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 وأهداف وخدماته: نشأته صندوق التنمية والتشغيل  2 -1

عنى  1989عام  سس صندوق التنمية والتشغيلأت كمؤسسة حكومية ذات استقالل مالي وإداري، ي 

بتنمية وتمويل املشروعات الصغرى والصغيرة. ويعمل الصندوق وبشكل واضح على تشجيع ثقافة ريادة 

ى استثمار قدرات الفئات والعمل الحر لحساب النفس، كما يعمل عل  Business Entrepreneurship األعمال

املستهدفة بكافة شرائحها من أجل تطوير مهاراتهم بشكل يمكنهم من التحول من باحثين عن عمل إلى فئات 

الصندوق مجلس يترأسه معالي وزير العمل. وقد  ةم من أبناء املجتمع. ويتولى إدار ولغيرهتخلق فرص عمل لهم 

، إضافة إلى األهداف االستراتيجية واالستراتيجية قطاعيةحدد الصندوق مجموعة من األهداف الوطنية وال

. وتتضمن األهداف الوطنية التي يساهم الصندوق في تحقيقها بشكل مباشر دؤوبالتي يسعى لتحقيقها بشكل 

( املساهمة في محاربة تفش ي ظاهرة 2( توفير فرص العمل واملساهمة في خفض معدالت البطالة، )1ما يلي: )

 مل على رفع م( الع3الفقر، )
ً
الذات لتلبية وتعزيز فرص اعتمادهم على عدالت األفراد النشطين اقتصاديا

ما األهداف القطاعية ستوى األمن الغذائي واالجتماعي. أ( رفع مستوى املعيشة وم4احتياجاتهم األساسية. )

رفع مستوى  (1) فهي: مختلف الجهات ذات العالقة مع التي يساهم الصندوق في تحقيقها بشكل تشاركي

رفع كفاءة وفعالية متطلبات منظومة التدريب املنهي  (2جانبي العرض والطلب في سوق العمل )املوائمة بين 

 ملتطلبات سوق العمل
ً
تعزيز مستوى معدالت التنمية االجتماعية. أما بخصوص األهداف ( 3) وفقا

اهمة في تمكين األفراد واألسر املس( 1) االستراتيجية للصندوق التي يسعى الصندوق لتحقيقها فتشمل

تحقيق الريادة والتميز في نوعية الخدمات ( 2الدخل أو تلك العاطلة عن العمل ) والجماعات الفقيرة أو متدنية

صندوق التنمية  املقدمة للفئات املستهدفة وذلك لضمان الفاعلية والكفاءة واالستمرارية. وعليه، يعمل 

املشروعات الصغرى والصغيرة مويل الالزم لرواد األعمال وأصحاب ( توفير الت1على: ) DEFوالتشغيل 

( صقل املهارات وتحسين األداء في القطاعات التي يعمل بها 2) بصورة مباشرة أو غير مباشرة واملتوسطة

( إجراء البحوث العلمية والدراسات 4( تعزيز مستوى التشبيك مع املؤسسات ذات العالقة )3املستفيدون )

( وتنسيق الجهود مع املؤسسات العاملة في ميادين العمل االجتماعي 5الالزمة لتطوير نشاطه ) امليدانية

 بما يؤدي إلى منع االزدواجية في مختلف املجاالت. والريادي ياإلنتاجو 

 تقييم الفئات املستهدفة من قبل الصندوق  1 -2 -1

ومنتجاته التمويلية وغير قد انعكست األهداف السابقة بشكل دقيق على آلية عمل الصندوق ل

. ويتضح من الشكل اتساع 3-1الشكل رقم  التمويلية، وجاءت منسجمة مع الفئات املستهدفة التي يبينها

األهداف السابقة ويساعد في تحقيقها. كما يتضح  ةوشموليشريحة الفئات املستهدفة بشكل يزيد من منطقية 

يلعبه الصندوق في مواجهة مشكلة البطالة وتزايد أعداد من قائمة الفئات املستهدفة الدور البارز الذي 
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. كما يتضح من الشكل ةالداخلين الجدد على سوق العمل، ومواجهة مشكلة الفقر وتدني مستوى املعيش

اهتمام الصندوق بدعم جهود تمكين الشباب واملرأة، وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة لتحويلهم إلى داعمين 

لفئات املستهدفة على لشمولية  ية. ويمكن القول أن هناكاإلنتاجالجمعيات ألسرهم، إضافة إلى دعم 

والفقراء والنساء واألشخاص ذوي  واملتقاعدين ن عن العملياملستوى الجغرافي، حيث استهدف العاطل

 .قرى والتجمعات السكنية البسيطة واملخيماتلفي مختلف املدن وا وأبناء الشهداء اإلعاقة

 لفئات املستهدفة من قبل صندوق التنمية والتشغيلا: 4-1الشكل رقم 

 
 منتشرة في جميع  12الصندوق يقدم خدماته للفئات السابقة من خالل  أن وتجدر اإلشارة إلى

ً
فرعا

تجول مناطق البادية، األمر الذي التي باإلضافة إلى عدد من وحدات اإلقراض املتحركة و  لكةمحافظات املم

الخدمات التي يقدمها الصندوق دون الحاجة إلى تكبد عناء الوصول إلى الفرع  يزيد من سهولة النفاذ إلى

الرئيس ي في العاصمة. وقد نجم عن شمولية الفئات املستهدفة التي يستهدفها الصندوق وشمولية املناطق 

 لعام  50التي يغطيها تصنيف الصندوق من ضمن أفضل 
ً
 .2007مؤسسة تمويلية عامليا

 ويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق تقييم الخدمات التم 2 -2 -1

ويسعى الصندوق إلى املحافظة على ريادته وتميزه في مجال العمل التنموي وتمويل املشروعات 

الصغرى والصغيرة واملتوسطة بحيث يبقى املؤسسة األقدر واألكفأ في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد 

التنمية املستدامة. وعليه، فقدحرص الصندوق على تقديم مجموعة من  من مشكلتي البطالة والفقر، وتعزيز 

من الوصول إلى  هالسابقة، وتمكن هلتي تساعد في تحقيق رؤيته وأهدافالخدمات التمويلية وغير التمويلية ا

 الفئات املستهدفة. وتشمل الخدمات والبرامج واملنتجات التمويلية ما يلي:

دة:  ويهدف إلى تمويل إنشاء مشاريع جديدة مرخصة ومسجلة من أجل برنامج إنشاء املشروعات الجدي .1

استحداث فرص عمل جديدة لصاحب املشروع وأي من أفراد أسرته واملجتمع املحلي. ويقوم البرنامج 

السيدات اللواتي يرغبن 
ة في بالعمل في مشاريع منزلي

مناطق األرياف والبادية 
واملخيمات

ة أصحاب املشروعات القائم
الراغبون بتطويرها

العاطلون عن العمل من 
(60-18)الفئة العمرية 

العاطلون عن العمل 
املقيمون في مناطق جيوب
 
ً
الفقر املعتمدة رسميا

طلبة الجامعات الحكومية 
والخاصة 

(درجة البكالوريوس)

الجمعيات الخيرية 
 والتعاونية املسجلة رسم

ً
يا

األشخاص العاطلون عن 
العمل من ذوي االحتياجات 
ية الخاصة ضمن الفئة العمر 

(18-60)

املتقاعدون من الجهاز 
العسكري واملدني
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 7ألف دينار أردني لكل قرض، وملدة  20بتمويل األفراد املؤهلين بحرفة أو مهنة بقروض يصل سقفها إلى 

.5أشهر، وبمعدل مرابحة  6ماح ألول سنوات مع فترة س
ً
 % سنويا

برنامج تطوير املشروعات القائمة: صمم هذا البرنامج ليقدم التمويل للمشروعات القائمة والتي تمتلك  .2

بهدف زيادة حجم أو نوع أو نشاط املشروع واملحافظة على فرص  Outreachفرصة للتوسع واالنتشار 

ألف دينار أردني،  15. ويمكن أن يصل سقف القرض إلى العمل املوجودة وخلق فرص عمل جديدة 

 وملدة 5وبمعدل مرابحة 
ً
 أشهر. 3سنوات مع فترة سداد تصل إلى  6% سنويا

صندوق التنمية  برنامج إقراض املشروعات الريادية: تم إنشاء هذا البرنامج بموجب اتفاقية بين  .3

، وذلك بهدف تمويل املشروعات الريادية 2002ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام  DEFوالتشغيل 

بداع واالبتكار من حيث نوع املنتج أو الخدمة، وتستخدم أساليب عمل جديدة ومتطورة،  التي تمتاز باإل 

وتمتاز بارتفاع عدد فرص العمل التي توفرها واملوقع الجغرافي، واتساع نطاق السوق وتنوع الفئات 

 5ألف دينار أردني وبنسبة مرابحة إسالمية تبلغ  75يل لغاية املستهدفة. يقدم هذا البرنامج تمو 
ً
% سنويا

% للمشروعات التي تمارس نشاطها خارج 4للمشروعات التي تمارس نشاطها داخل العاصمة، و

 بفترة سماح تصل إلى سنة واحدة.  سنوات 8العاصمة. وتصل مدة القرض 

 وذلك من خالل برنامج تمكين املرأة الريفية: يهدف هذا البرنامج إل .4
ً
 واجتماعيا

ً
ى تمكين املرأة اقتصاديا

منزلية مدرة للدخل في  تو نشاطاتي يرغبن بالعمل من خالل مشاريع أتقديم التمويل للسيدات اللوا

 بقيمة 
ً
دينار أردني كحد أقص ى، وبمرابحة  2000مناطق األرياف والبادية واملخيمات. ويقدم البرنامج تمويال

، وملدة % سنو 5إسالمية تبلغ 
ً
 أشهر. 6سنوات، وتصل فترة السماح إلى   6يا

برنامج تمويل األقساط الجامعية: يهدف هذا البرنامج لتمويل األقساط الجامعية للطلبة املحتاجين  .5

والفقراء في الجامعات، بحيث يغطي كلفة التعليم الجامعي للطلبة املتميزين خالل فترة دراستهم 

تأخذ باالعتبار التخصص الجامعي واألداء األكاديمي، وموائمة الجامعية، وحسب تعليمات خاصة 

طي األولوية للطلبة من أبناء املقترضين من الصندوق، لتعليم الجامعي مع سوق العمل، وتعمخرجات ا

 سقفه األعلى 
ً
ألف دينار أردني، ويتقاض ى الصندوق عوائد التمويل إسالمية  15ويقدم البرنامج قرضا

، و 5بنسبة 
ً
أشهر، ويصرف القرض على شكل دفعات  3سداد تصل إلى   سنوات، ومهلة 6ملدة % سنويا

 آللية خاصة وبشروط ميسرة وسهلة.
ً
 وحسب الفصول الدراسية، وفقا

برنامج تمويل وسائط النقل العام: يهدف هذا البرنامج إلى تمويل شراء وسائط النقل العام، حيث يصل  .6

د أعلى وحسب التكاليف الفعلية، ويتقاض ى الصندوق مرابحة ألف دينار أردني كح 20سقف التمويل إلى 

، وملدة تصل إلى 5إسالمية نسبتها 
ً
أشهر من تاريخ توقيع  6سنوات، وفترة سداد تصل إلى  7% سنويا

سنوات"، السرفيس  3؛ تاكس ي "ةاالتفاقية، ويتم سداد القرض على العمر الزمني للمركبة العمومي
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سنوات"، ويصرف  10سنوات"، النقل املشترك صغير أو كبير " 7" ةيسنوات"، الباصات العموم  5"

 التمويل دفعة واحدة للبائع.

برنامج تمويل األنشطة املدرة للدخل: يخدم هذا البرنامج فئة العاطلين عن العمل ومن خريجي الجامعات  .7

يرة الريفية املنتجة، ولذوي أو املعاهد أو املدارس املهنية، والعاملين املهرة وصغار الحرفيين ، واألسر الفق

. ويصل سقف التمويل 
ً
دينار أردني، ويتم سداد القرض  2000االحتياجات الخاصة النشطين اقتصاديا

شهور من تاريخ توقيع االتفاقية، ويتقاض ى الصندوق مرابحة إسالمية  3سنوات، وفترة سماح  5على مدار 

 من قيمة التمويل املقدم لآلمر ب5تصل إلى 
ً
 الشراء.% سنويا

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين املستوى املعيش ي للمتقاعدين تمويل متقاعدي الضمان االجتماعي: برنامج  .8

صندوق  من الضمان االجتماعي، من خالل تمويل مشاريع إنتاجية خاصة بهم، حيث تم التوقيع من قبل "

ماليين دينار أردني  5مبلغ  " و "املؤسسة العامة للضمان االجتماعي" لتخصيصDEFالتنمية والتشغيل 

 لشروط وآليات تمويل املشروعات الجديدة والتطوير املعمول بها
ً
في  يتم إدارتها من قبل الصندوق، وفقا

، وملدة 5الصندوق، وبمرابحة إسالمية تصل إلى 
ً
 أشهر. 6سنوات، وفترة سماح تصل إلى  6% سنويا

جيوب الفقر من املناطق املستهدفة للصندوق منذ  برنامج تمويل سكان مناطق جيوب الفقر: تعتبر مناطق .9

صندوق  منح بموجبها " 2010نشأته، ولتعزيز دوره وخدماته تم توقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط في عام 

مليون دينار أردني لتمكينه من توفير التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة  2" مبلغ DEFالتنمية والتشغيل 

جيوب الفقر، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين األسر واألفراد الفقراء والباحثين عن  وامليكروية  في مناطق

العمل في مناطق جيوب الفقر من إقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، وبناًء على هذا البرنامج يتم تمويل 

 عن التمويلاملشروعات الجديدة، وإمكانية تمويل مشاريع تمكين املرأة الريفية، بحيث ال يتجاوز سقف 

، وأن يكون الحد األعلى 4آالف دينار أردني للمشروع الواحد، بنسبة مرابحة إسالمية تبلغ  10
ً
% سنويا

 أشهر. 6سنوات، وفترة سماح  7للسداد لفترة 

برنامج تمويل املشروعات الدقيقة )امليكروية(: يهدف هذا البرنامج إلى تمويل مشاريع جديدة أو لتطوير  .10

 لهذا البرنامج إلى مشاريع قائمة، 
ً
 6دينار أردني، ومدة سداد تصل إلى  7000ويصل سقف التمويل وفقا

.5أشهر، ويتقاض ى الصندوق مرابحة إسالمية تعادل  6سنوات، وفترة سماح تصل إلى 
ً
 % سنويا

خدمات أخرى: وتشمل الخدمات والتسهيالت التي يمكن تصنيفها في إطار الخدمات التمويلية التي   .11

قروض خدمات تسوية ال (1) لصندوق للشرائح املستهدفة. وتشمل هذه الخدمات والتسهيالت:يقدمها ا

( 3القرض أو إعطاء فترة سداد جديدة )جدولة القرض بزيادة مدة ( 2على نفس املدة بزيادة القسط )

 استبدال الرهن والكفيل، وغيرها. ( 5( تغيير ضمانات القرض )4براءات الذمة )
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التحليل للفئات التي يستهدفها الصندوق وللخدمات التمويلية التي يقدمها  وبالنظر بمزيد من

للوصول إلى هذه الفئات، يمكننا الجزم بوجود درجة عالية من االنسجام بين الفئات املستهدفة والخدمات 

، ت بكفاءةفي تلبية هذه االحتياجا تحديد االحتياجات التمويلية والدقةه باملقدمة لها وهذا دليل على دقة عمل

كما يمكن الجزم بشمولية الخدمات من عدة جوانب بشكل يمكنها من تلبية كافة أشكال الطلب. ويمكن 

استنتاج مستوى الشمولية بالنظر إلى الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها املشروع وتقييمها من حيث 

%(، ومدة القرض )تصل 5ئدة )ال يتجاوز دينار(، ومعدل املرابحة وسعر الفا 75000سقف االئتمان )يصل إلى 

مساعدة الفئات التي تعاني من مشكلة الحصول  الخدمات إلى سنوات(، وفترة السماح. وقد أدت شمولية 8إلى 

املؤسسات التمويلية األخرى. وفي هذا اإلطار، تظهر و من قبل البنوك  Aceess  to Finance على التمويل

روعات تساعد املش Short -term Loans جلض تشغيلية قصيرة األ لصندوق لقرو تساؤالت حول توفير ا

 . إن عدم حصول Operation Stageاملالية خالل مرحلة التشغيل دياتاملمولة من مواجهة بعض التح

املشروعات املمولة من الصندوق على احتياجاتها من القروض التشغيلية قصيرة االجل يزيد من فرص التعثر 

 ر عدم التسديد. الصندوق ملخاط ضويعر 

 
ً
إلى الخدمات والبرامج التمويلية السابقة، يقوم الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات غير  إضافة

للفئات املستهدفة بهدف مساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها  -املباشرة وغير املباشرة- التمويلية

 لتمويلية التي يقدمها الصندوق ما يلي: وبشكل يساعد على نموها واستمرارها. وتشمل الخدمات غير ا

بالعديد صندوق التنمية والتشغيل خدمات التدريب والتمكين: تقوم مديرية التدريب والتمكين التابعة ل .1

من األنشطة التدريبية وبرامج بناء القدرات للمساهمة في تحقيق أهداف الصندوق. ويمكن تلخيص أهم 

( تدريب أصحاب املشروعات الصغيرة 1التدريب والتمكين باآلتي: )النشاطات التي تقوم بها مديرية 

( التدريب الحرفي واملنهي بهدف إيجاد فرص عمل أو إقامة 2القائمة على كيفية تحسين وتطوير مشاريعهم )

( تدريب حملة الشهادات العلمية في مجال تكنولوجيا املعلومات بهدف زيادة فرصهم في 3مشروع خاص )

 2014سوق العمل. فعلى سبيل املثال، تشير البيانات املتوفرة إلى أن الصندوق قام في عام املنافسة في 

برنامج تدريبي موزعة على مختلف املحافظات. وتضمن البرامج التدريبية لتشمل مختلف  60بعقد 

تغليف، التخصصات املطلوبة كالبرامج املتعلقة بكيفية بداية وتأسيس املشروع، والريادة، والتصنيع، وال

قارب  للذكور. كما  74ابل إناث في مق 876فرد، منهم  950واألشغال اليدوية وغيرها، حيث تم تدريب ما ي 

لصالح تنظيم عدد من البرامج التدريبية املشتركة التي نفذها املعهد العربي للتخطيط قام الصندوق ب

 اململكة.
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 عمةشركات "صندوق التنمية والتشغيل" الدا: 5-1الجدول رقم 

 الجهات املشاركة واملتعاونة برنامج التمويل

 تمويل مشروع جديد 
 تمويل مشروع قائم

 تمويل مشاريع سكان مناطق وجيوب الفقر
 تمويل الشباب العاطلين عن العمل

 تمويل ذوي االحتياجات الخاصة
 تمويل املشروعات الريادية

 ت التي يعمل بها الكفيل/ الكفالءالدوائر واملؤسسا -1
 دينار أردني 7000ية )إرادة( في حال تجاوز مبلغ اإلنتاجمركز تعزيز  -2
 دائرة األراض ي واملساحة في حال رهن العقار كضمان -3
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي -4
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو مديرياتها في املحافظات -5
 أمانة عمان الكبرى والبلديات -6
 البنوك التجارية -7

 يع تمكين املرأة الريفيةتمويل مشار 

 مل بها الكفيل/ الكفالءالدوائر واملؤسسات التي يع -1
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي -2
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو مديرياتها في املحافظات -3
 أمانة عمان الكبرى والبلديات -4
 البنوك التجارية -5

 تمويل وسائط النقل

 الكفيل/ الكفالء ت التي يعمل بهاالدوائر واملؤسسا -1
 دائرة األراض ي واملساحة في حال رهن العقار كضمان -2
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي -3
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو مديرياتها في املحافظات -4
 أمانة عمان الكبرى والبلديات -5
 البنوك التجارية -6
 دائرة ترخيص السواقين واملركبات -7

 تمويل األقساط الجامعية

 ت التي يعمل بها الكفيل/ الكفالءالدوائر واملؤسسا -1
 دائرة األراض ي واملساحة في حال رهن العقار كضمان -2
 البنوك التجارية -3
 الجامعات الحكومية والخاصة -4

 تعتمد على حيثيات قرار لجنة القروض املركزية تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية

األعمال واملشروعات الصغيرة: يقوم موظفو الصندوق خدمات التوعية والتثقيف في مجال ريادة  .2

بالترويج والتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق، بهدف نشر الوعي بأهمية العمل الحر واالعتماد على 

الذات والتركيز على الحد من شيوع "ثقافة العيب" في املجتمعات املحلية من مدن وأرياف وبادية، وغيره. 

( اإلجابة على كافة االستفسارات حول الصندوق ومنتجاته 1لخدمات: )وتتضمن طرق تقديم ا

 ما ترد عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو تلبية دعوة 
ً
واملشروعات الصغيرة التي غالبا

( 2إحدى الجهات التي تعمل في مجال مكافحة الفقر والبطالة إلقامة مثل هذه املحاضرات التوعوية )

افة التشغيل الذاتي في املجتمعات املحلية عن طريق عرض قصص نجاح ملشروعات وأشخاص نشر ثق

استفادوا من الخدمات التي يقدمها الصندوق ونجحوا في تشغيل أنفسهم وغيرهم من أفراد األسرة وأبناء 

 ين.( تنظيم ورش العمل وحمالت التوعية بالتعاون مع الشركاء املحليين والخارج3املجتمع املحلي )
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خدمات التشبيك مع مختلف الجهات ذات العالقة املحلية واإلقليمية والدولية بهدف االرتقاء بمستوى  .3

كات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات ااألداء والخدمات املقدمة. وقد قام الصندوق  بإقامة العديد من الشر 

ت العالقة بتنمية وتطوير من الجهات املحلية واإلقليمية والدولية ذا 64تفاهم مع مختلف ما يزيد عن 

املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة. كما قام الصندوق بتنفيذ العديد من البرامج التمويلية 

 .5-1الجدول رقم بشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة، كما هو مبين في 

دمها الصندوق وفي هذا اإلطار، تظهر العديد من التساؤالت الهامة أهمها: هل تغطي الخدمات التي يق

 
ً
االحتياجات الفعلية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق؟ هل يمكن تقديم املزيد من الخدمات  حاليا

بشكل مباشر ضمن قدرات وميزانية الصندوق؟ هل يمكن تفعيل دور الصندوق في الحصول على الخدمات 

لعالقة مع برنامج "إرادة"؟ هل هناك التشبيك على غرار اعملية غير التمويلية من جهات أخرى وذلك من خالل 

 ؟حاجة لوحدة متخصصة لتقديم الدعم الفني للمستفيدين من الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق 

بالتالي تقليل فرص النجاح وتقليل و هل تعزز الخدمات غير التمويلية فرص نجاح املشروعات املمولة، 

غير التمويلية احتياجات املشروعات املمولة خالل كافة  معدالت التعثر في التسديد؟ هل تغطي الخدمات

 مراحل عمر املشروع؟

 ه التي تواجه الصندوق وتؤثر في أدائالتحديات  3 -2 -1

بالرغم من النجاح والتميز الذي يمتاز به الصندوق في تقديم الخدمات، إال أن هناك بعض املشكالت 

طول الدورة املستندية الالزمة للحصول على خدمات التي يعاني منها املستفيدين. ومن أبرز تلك املشكالت 

شروط الحصول على الخدمات التمويلية والوثائق املطلوبة  يبين الجدول و . 6-1الجدول رقم  الصندوق، أنظر 

ية، كما اإلنتاجة القروض ارتفاع الشروط ال سيما في حال من الجدول ويتضح  .الالزم إتمامها وعدد اإلجراءات

   18 - 13إجراءات إتمام عملية االقتراض )عدد وارتفاع  ،وثيقة( 18 - 4الوثائق املطلوبة ) ارتفاع عدديتضح 

ومتوسط  ،(طشر  5.8إجراء(. ويمكن االستدالل على حدة املشكلة إذا ما تعرفنا على متوسط عدد الشروط )

السابقة إلى ارتفاع  إجراء(. وقد أدت الصعوبات 13.9وثيقة(، ومتوسط عدد اإلجراءات ) 12.7عدد الوثائق )

معدل الشكاوى املقدمة من املستفيدين، وتواضع مستوى الرضا عن الخدمات املقدمة في كثير من الحاالت 

 .في الفصل الرابع من هذه الدراسةكما سنرى 
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 شروط الحصول على الخدمات التمويلية والوثائق املطلوبة وعدد اإلجراءات: 6-1الجدول رقم 

 إجراءات التنفيذ الوثائق املطلوبة الخدمة شروط نوع الخدمة
 18 18 6 تمويل مشروع جديد
 17 13 6 تمويل مشروع قائم
 14 7 4 تمكين املرأة الريفية
 17 18 3 تمويل وسائط النقل

 11 10 5 تمويل األقساط الجامعية
 17 15 7 تمويل مشاريع سكان جيوب الفقر

 17 15 6 تمويل الشباب العاطلين
 17 16 6 ذوي االحتياجات الخاصة تمويل

 15 11 6 تمويل املشروعات الريادية
 13 4 9 تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية

 إجراء 13.9 وثيقة 12.7 شرط 5.8 املتوسط
 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل، دليل الخدمات

، ال بد من اإلشارة إلى عدد من التحديات التي تواجه 
ً
الصندوق سواء وحتى يكون التحليل موضوعيا

( النقص الحاد في املوارد 1و خارجية. ومن أبرز التحديات املتعلقة بالبيئة الداخلية: )خلية أاكانت تحديات د

التي تمكن العمالء  ةلكترونيات اإل( عدم توفر العديد من الخدم2) غير ماليةأخرى سباب مالية و البشرية أل 

باط االئتمان بسبب ارتفاع ء على ض( ارتفاع العب3) وني لتوفير الوقت والجهدالسداد اإللكتراالستعالم و من 

ئتماني ( عدم توفر نظام لالستعالم عن الوضع اال 4عدد املراجعين لكل موظف مما يؤثر على جودة الخدمة )

( تواضع  مخصصات عمليات 6( نقص الكادر في مجال البرمجة والتحليل )5) للعميل قبل منحه التمويل

( التأخير  في إتمام املعامالت الناتج عن آلية نقل البريد من وإلى 8ضعف إجراءات إدارة املخاطر ) (7) التطوير 

االت ( صعوبة تحديث عناوين وبيانات املقترضين والكفالء بالنسبة للقروض ذات الكف9) فروع الصندوق 

بسبب عدم وجود مخصصات يب املستمر للعاملين واملستفيدين ( عدم توفر التدر 10الشخصية )

عدم مواكبة ( 13س ي )( حصر عملية التحصيل بالفرع الرئي12مركزية العمليات املالية في املركز ) (11)

 في بعض البرامج املالية. التطورات الحاصلة

( الحاجة املاسة لتعديل بعض التشريعات 1ة فتشمل: )أما التحديات املتعلقة بالبيئة الخارجي

( إصدار قانون الفوائض املالية الذي يلزم املؤسسات بتوريد الفوائض املالية 2الناظمة لعمل الصندوق )

، وبالتالي صعوبة الحصول على 1997( توقف دعم الخزينة للصندوق منذ العام 3لديها إلى وزارة املالية )

( الضغوطات االجتماعية التي تواجه الصندوق في حال اللجوء إلى البيع 4خصصة للصندوق )املوارد املالية امل

( بيروقراطية عمل بعض الجهات الحكومية 5في املزاد العلني للقروض التي تكون ضمانها أموال غير منقولة )

تحديث املستمر للبرامج ( التطور املتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما يتطلب ال6ذات العالقة )

 وشبكة البيانات.
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  2015إنجازات الصندوق عام  4 -2 -1

في تقديم  ءتهكد ريادته وكفاالعديد من اإلنجازات التي تؤ  DEFصندوق التنمية والتشغيل  حقق 

)وسيتم عرض  2015اإلطار، نشير في هذا الفصل أبرز  إنجازات الصندوق عام  هذاالخدمات املتوفرة. وفي 

قام  2015من هذه الدراسة(. ففي عام  الثانيالصندوق منذ تأسيسه في الفصل  وتطور أداء إنجازات

مليون دينار أردني. وقد  33.5، وبلغ حجم التمويل املمنوح نحو مشروع 7427الصندوق بتقديم تمويل لحوالي 

عدد فرص  فرصة عمل. وبهذا يكون متوسط 10350ساعدت الخدمات التمويلية القدمة في توفير حوالي 

 3236فرصة عمل، وبلغ متوسط تكلفة خلق فرصة العمل حوالي  1.38لكل مشروع  التي تم استحداثها العمل

وبلغ متوسط قيمة  الحكومي أو في املشروعات الكبيرة. القطاعوهي أقل بكثير من تكلفة خلق فرصة في  ،دينار

  دينار. 4510القروض املمنوحة حوالي 
ً
باستحداث ثالث نوافذ  2015صندوق عام ملا سبق، قام ال وإضافة

اقراضية في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، وقام بتخفيض نسبة املرابحة لألشخاص من ذوي 

 Income Generating مدرة للدخل ونشاطات مشروعات% لتشجيعهم على إنشاء 3% إلى 5اإلعاقة من 

Activities ت املمنوحة إلى أن  حجم هذه ال ير التوزيع النسبي للتسهيوإلعادة إدماجهم مع املجتمع. ويش

% ملناطق األرياف والبادية. وهذا يعكس حجم التوسع في 53% في مقابل 47التسهيالت في املدن بلغ ما نسبته 

تركيز و  ،في كافة أرجاء اململكة املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطةنشاطات الصندوق الرامية إلى دعم 

. ومن جانب آعلى معالجة مشكلتي في البطالة والتضخم في الصندوق 
ً
خر، اهتم الصندوق املناطق األكثر فقرا

من خالل برنامج التأمين على حياة املقترضين، والذي  Non-financial Services بتطوير خدماته غير املالية

فلس لكل ألف دينار،  150ينية يقدم الصندوق بموجبه عقد تأمين جماعي على حياة املقترض تبلغ كلفته التأم

واملساهمة في ترويج وتسويق منتجات املقترضين من خالل إقامة املعارض والفعاليات في مختلف املحافظات، 

 ية إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية بشكل مجاني.اإلنتاجوالتعاون مع مراكز تعزيز 

التحصيل، حيث كانت نسبة التحصيل  وتبرز إنجازات إضافية للصندوق من خالل قدرته الكبيرة على

مما يدل على فعالية وقدرة املؤسسة في هذا الجانب.  2014% في عام 98.7% مقابل 99.1نحو  2015في عام 

 ونتيجة لإلنجازات السابقة، حصل الصندوق على العديد من جوائز التميز املؤسس ي، وذلك على النحو التالي:

مؤسسة تعمل في القطاع امليكروي في العالم، بحسب  50أفضل من بين  45حصل الصندوق على املركز  .1

 .Forbsمجلة 

 .CGAPحصل الصندوق على الجائزة الفضية )املركز الثاني( في املسؤولية املجتمعية من مجموعة  .2
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التي  MIX( مؤسسة إقراضية ضمن التقرير الذي نشرته مؤسسة 100إدراج الصندوق ضمن أفضل ) .3

نشر املعلومات املتعلقة بقطاع صناعة التمويل امليكروي والصغير في كافة دول  تعتبر الجهة الرئيسية في

 العالم.

حقق الصندوق انجاز كبير من حيث االلتزام بمعايير الشفافية واالفصاح الدولية الخاصة بمؤسسات  .4

 (.CGAPالتمويل امليكروي حيث حصل على شهادة اإلفصاح الدولية من مؤسسة )

ركز األول في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية في الدورة حصل الصندوق على امل .5

(2008 – 2009.) 

حصل الصندوق على ختم التميز في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية في الدورة  .6

(2010 – 2011.) 

د حسب تقارير مركز امللك عبد هللا الثاني للتميز في تم إدراج الصندوق ضمن املؤسسات ذات األداء الجي .7

 العديد من الدورات.

وخالصة القول، يعمل الصندوق على املحافظة على تميزه وريادته كأبرز مؤسسة تمويلية 

اتساع شريحة و  االستقالل املالي واإلداري، يادة:رة، ومن أبرز مقومات التميز والر للمشروعات الصغرى والصغي

في املجتمع، وشمولية الخدمات التمويلية التي يقدمها  وأهميتهاتي يستهدفها وطبيعة هذه الشريحة الفئات ال

، والنمو الحاصل في حجم Outreach وكفاءة تقديمها، ارتفاع معدل الوصول إلى الفئات املستهدفة في أماكنها

تميز الذي يتمتع به الصندوق، الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها. وحتى تتضح نتائج هذا ال

 بات من الضروري تقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها على كل املستويات. فقد

 مرتكزات ومؤشرات قياس أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق  3 -1

التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل في إطار  البحث عن األسلوب األمثل لتقييم اثر الخدمات 

 يكروي، ظهرت هناك مدرستان تختلفانللمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة ومؤسسات التموي امل

هل يتم التركيز  في التقييم على من هم في مقدمة عملية التمويل )مؤسسات  ،بمعنى .حول منهجية قياس األثر

م في نهاية عملية االقتراض ن ه  ، أم على م  Intermediary” School“تسمى املدرسة التمويل(، وهذه 

تسمى  املدرسة (، وهذهاملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة)املستفيدين من الفقراء وأصحاب 

“Intended Beneficiary” School  . 

 



 

24  

 

 

تلك التي أما املدرسة األولى فتركز على قياس أداء مؤسسات التمويل من خالل عدة مؤشرات أهمها 

، وفي Financial Sustainability والقدرة على االستمرارية  Outreach  فةعلق بالوصول إلى الفئات املستهدتت

تبين أنها جيدة وفي تحسن مستمر، فهذا دليل على وجود ت األداء املالي ملؤسسة التمويل حالة حساب مؤشرا

يخلق الطلب املستمر على خدماتها. فعلى سبيل ومستمر لهذه املؤسسة مما   Positive Impactأثر إيجابي

في تحسن مستمر وهناك تزايد مستمر في الطلب على صندوق التنمية والتشغيل املثال، إذا كان األداء املالي ل

ثر هذه الخدمات على املستفيدين إيجابي مما يدفع املزيد منهم للتوجه الخدمات التي يقدمها، فهذا يعني أن أ

ويقصد بالوصول إلى الفئات  طلب هذه الخدمات أكثر من مرة.يو يجعل بعضهم أ، الطلب( )زيادة  للصندوق 

تقديم الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الفقراء والعاطلين عن العمل )الفئات  Outreachاملستهدفة 

( 1املستهدفة(. ومن مؤشرات الوصول إلى الفئات املستهدفة التي تستخدم في دراسات قياس األثر ما يلي: )

وع في املدن الفر  عدد( 3( نسبة اإلناث إلى املجموع الكلي للمستفيدين )2) عدد املستفيدين وعدد اإلناث منهم

عدد القروض ( 5) عدد العاملين في املؤسسة( 4ع في األرياف واملناطق البعيدة، )و وعدد الفر  الرئيسية،

 
ً
( 9) حجم الرصيد القائم( 8( معدل النمو في عدد القروض )7)رصيد القروض الحالية ( 6)الفاعلة حاليا

نسبة متوسط حجم القرض إلى ( 11حة )متوسط القروض املمنو  (10دنى( )لقرض )الحد األعلى واأل حجم ا

نسبة عددالقروض إلى ( 14متوسط سعر الفائدة )( 13متوسط عمر القرض )( 12) معدل الدخل الفردي

إلى أن  . وقد أشارت دراسات عديدة1متوسط التسهيالت املمنوحة لكل من العاملين (15) عدد العاملين

فقط، وإنما  املمولة ال يعتمد على عدد القروض وعدد املشروعات Outreachالوصول إلى الفئات املستهدفة 

( التكلفة 2) Quality( النوعية 1: )أهمها تتعلق بمواصفات الخدمات املقدمة، ومن يقاس بعدة مؤشرات

( عدد 4) Breadthدين ي( عدد املستف3) Direct and Indirect Costاملباشرة "الفائدة" وغير املباشرة 

( الدقة والعمق في الوصول 6) Variety( تنوع الخدمات واملنتجات التمويلية 5) Lengthرايتها القروض واستم

 Financial Viabilty andأما بخصوص القدرة املالية والقدرة على االستمرارية  .Depthإلى الفئات املستهدفة 

Sustainabilty   ة ضبكفاءة وتكلفة منخففتعني قدرة مؤسسات التمويل على تقديم الخدمات التمويلية

. إن أي االعتماد على املوارد املالية الذاتية  وقدرتها على تحقيق أرباح تمكنها من تحقيق استقالل مالي وإداري 

الكفاءة في تقديم الخدمات التمويلية يؤدي إلى زيادة فرص االستمرارية في تقديم الخدمات. ويرى بعض 

                                                                 

في  يمكن التعرف على املزيد حول أساليب قياس األثر ومؤشرات الوصول إلى الفئات املستهدفة من خالل االطالع على الدراسات املبينة 1

 قائمة املراجع.
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الخدمات بشكل  تعتمد بشكل رئيس ي على قدرتها على تقديم املتخصصين أن استمرارية مؤسسات التمويل

لم تكن الخدمات  هدفة في التعامل معها ويزيد من الطلب على خدماتها، وبمعنى آخر " لو يقنع الفئات املست

 استطاعت االستمرار".ا زاد الطلب عليها وبشكل مستمر وملا ها هذه املؤسسات ذات أثر إيجابي ملالتي تقدم

لى أن تقييم األثر على مستوى قد أشارت الكثير من الدراسات إتعلق باملدرسة الثانية، فأما فيما ي

 من ق Intended Benificiary Schoolاملستفيدين 
ً
 خصوصا

ً
بإثبات أن  نبل الراغبيهو األكثر استخداما

 إيجابية على املستفيدين تتعلق بمستوى الدخل واألصول ومستوى املعيشة. 
ً
الخدمات التمويلية تترك آثارا

 من واضعي السياسات االقتصادية الذين يؤكدون على دور التمويل في خلق 
ً
كما يلقى هذا األسلوب تشجيعا

في هذه الدراسة، فسيتم التركيز على قياس األثر للفقراء والعاطلين عن العمل. أما  Job Creation فرص العمل

على صندوق التنمية والتشغيل  على مستوى املستفيدين من أجل قياس حجم الدور التنموي الذي يلعبه 

وهذا  1993إلى أداء جيد ومستمر منذ  مبدئيكافة املستويات، ال سيما وأن مؤشرات االستمرارية تدل بشكل 

الفئات املستفيدة بأهمية الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها مؤشر  ودليل قوي على شعور 

 فاضلة بسيطة بين املدرستين.امل عملية  5-1الشكل رقم ويبين  الصندوق.

 مدارس ومنهجيات قياس األثر: 5-1الشكل رقم 

 

فقد أشار ت إلى أما فيما يتعلق بالدراسات التي تبين أساليب قياس األثر على مستوى املستفيدين، 

وهما املنهج الكمي  وجود منهجين لقياس أثر الخدمات التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل امليكروي،

Quantitiative واملنهج الكيفي Qualitative. ات ر واملؤش بالقيم الرقمية أما املنهج الكمي فهو معني

 االستهالك، على اإلنفاق اإليراد، )مثل غيرها للقياس بالقيمة النقدية أو  القابلة واملتغيرات والوحدات

املدرسة األولى

Intermediary School

املدرسة الثانية

Intended Beneifiary School
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 ثم بأكملها، العينة قيد الدراسة إلى محدد سؤال يوجه عندما الكمية مفيدة األدوات وتعد  .الخ(..الرواتب

 لألدوات يمكن ،اهذ إلى وباإلضافة  .توضح اتجاهات وسلوك العينة أن يمكن إجابة، وعندها كل تكرار يقاس

 العينة هذه كانت طاملا العينة، منه أخذت الذى الدراسة بمجتمع صلة عامة ذات بمعلومات تزود أن الكمية

 لأل  للمجتمع ممثلة
ً
 أساس الكمية الدراسات نىتبو سس اإلحصائية. وفقا

ً
بدقة  استبانة يتم تصميمها على ا

من انتقادات تتعلق  ج الكمي يعانيهلكن املن  .تسهل عمليات املقارنة أرقام إلى النتائج بتحويل بحيث تسمح

. وفي  الحقيقة مع تتماش ى وفيما إذا كانت دقيقة، املقدمة اإلجابات أن من التحقق" "إلى القدرة على  باالفتقار

 إجراء أسلوب الدراسات الطولية وذلك من خالل( 1) :سلوبين هماطار املنهج الكمي، يمكن استخدام أإ

عليها،  تحصل لم التى والجماعات التمويل وخدمات منتجات على حصلت التى بين الجماعات تجريبية مقارنة

الصغر  متناهية التمويل مؤسسات معظم واقع أن غير ، عشوائية بطريقة املشاركون  ختاريتم ا وحيث

 األسلوب. ولكن،  هذا دون استخدام ومؤسسات تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة يحول 
ً
 للصعوبة ونظرا

  األكثر املنهجية فإن السابق األسلوب تكتنف استخدام التى
ً
 هي ما يطلق عليه الكمي املنهج فى استخداما

عليها في حالة األفراد واملشروعات التي  املتحصل النتائج مقارنة على يقوم وهو التجريبي، األسلوب شبه (2)

 تائجالن مع  -مختارة مؤشرات وفق - متوسطةلتاسيس مشروعات صغرى وصغيرة و حصلت على تمويل 

من  إما األسلوب هذا إجراء املتحصلة في حالة األفراد غير املؤهلين الذين لم يحصلوا على التمويل. ويمكن

 إحصائي مناسبة جماعات بين مقارنة خالل من أو املتعدد، االنحدار تقنية خالل
ً
 هو األخير حيث يعتبر ،ا

 شيوع األكثر
ً
 النشطين العمالء فيقارن  التجريبي شبه للمنهج الثانى األسلوب التمويل. أما أثر دراسات فى ا

 يعمل إنه حيث ،البيانات جمع زاوية من أسهل أسلوب وهو قرض بعد، على يحصلوا لم الذين الجدد بالعمالء

 غير اختيار فى املحتمل االنحياز على ويقلل التكاليف يرشد ثم ومن مؤسسات التمويل، بيانات قاعدة على

  .العمالء

 فى املستخدمة التقنيات فإنه يستخدم نفس األثر لقياس الكيفي صوص ما يطلق عليه املنهج ا بخأم

 بواقع املجتمع املحلي تساعد في تحليل النتائج ووضع معرفة واسعة املنهج هذا تطلبي .االجتماعية العلوم

  إلنجاز الدراسات رئيسية أدوات ثالث هناك  الصحيح. مكانها فى النتائج
ً
( املقابالت، 1املنهج وهي: )ا لهذوفقا

 املجموعات املركزة ومناقشات موجهة، شبه مناقشات وإجراء مفتوحة، أسئلة ويتضمن هذا األسلوب وضع

 نقاش شخص يقود حيث
ً
  ا

ً
 ( املالحظة2) ،اإلجابات تكرار ويسجل املوضوعات من مجموعة حول  موجها

استخدام هذا  ويمكن الحالة، ( دراسات3) ،بيئتهم في املستهدفين مالحظة األسلوب هذا ويتضمن، املباشرة

 أسلوب باستخدام التعامل معها يمكن ال معقدة مسائل أو لقضايا املفصل االستكشاف أجل من األسلوب

 منهجية ألدوات أداة مساندة تمثل أن فإنها يمكن األثر، لتقييم وحدها الحالة دراسات تكفى ال وبينما  .املقابلة
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 يصعب التى املعلومات على للحصول  الكيفي املنهج يستخدم الذى الوقت وفى .منفردة أمثلة لتقديم أو أخرى 

 مهارة على كبير بشكل االعتماد أولهما .إال أنه يؤخذ عليه أمرين وحدها، طريق االستبيانات عن إليها الوصول 

 يمكن املهارات هذه فبدون  منحازة، وغير علمية بطريقة النتائج تفسير على وقدرته بإجراء املقابلة القائم

 استطاعة عدم فى فيتمثلالثاني  القصور  أما . استثنائية طبيعة وذات حقيقية غير أن تصبح للمالحظات

 أم بالتمويل مباشرة صلة ذات املالحظة النتائج كانت إذا ما يحدد أن التمويل أثر في دراسات الكيفي املنهج

يجمع ، فقد تم استخدام ما في هذه الدراسةأ .املباشر األثر من أكثر السببية الروابط يقيم فإنه ثم ومن ال، 

، حيث تم استقراء آراء املستفيدين من خدمات صندوق التنمية ألسباب فنية ومالية بين املنهجين وذلك

هذه الخدمات  ناملستفيدين موالتشغيل حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه الخدمات على مستوى 

كما تم أستقراء آراءهم حول مستوى الرضا عن هذه  مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي وأسرهم وعلى

الخدمات. ومن جانب آخر اعتمدت املنهجية على تحليل واقع وأداء الصندوق منذ تاسيسه، إضافة إلى تحليل 

دقة وموضوعية النتائج ورشادة خصائص العينة واملستفيدين وربطها بعملية التقييم من أجل زيادة 

 التوصيات، هذا وسيعرض الفصل الثالث من هذه الدراسة عملية جميع البيانات الثانوية واألولية.  

 مؤشرات قياس أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية 1-3-1

الستثمارية تشير العديد من الدراسات املتعلقة باالستثمار وعوائده إلى أن االستثمار في املشروعات ا

الشكل  كما هو مبين فيعدة مستويات، له أثر إيجابي على  -واملتوسطة والصغيرةالصغرى -بأحجامها املختلفة 

وقد يكون هذا األثر اإليجابي لالستثمار في املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة واحد من أبرز   . 6-1رقم 

أسباب ظهور العديد من املؤسسات التمويلية الحكومية وغير الحكومية املعنية بتمويل هذه املشروعات. 

شاطها، وزيادة عدد املشروعات ويزداد األثر اإليجابي للخدمات التي تقدمها املؤسسات التمويلية مع اتساع ن

املمولة، وزيادة حجم التسهيالت االئتمانية التي تمنحها، وتنوع وشمولية خدماتها ومستوى الكفاءة في 

 تقديمها. 

 : مستويات قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية6-1الشكل رقم 

 

"صاحب املشروع"الفرد 

األسرة

االقتصاد واملجتمع املحلي
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ولكن ال بد من القول هنا أن األثر اإليجابي للقروض التي تمنحها املؤسسات التمويلية لتأسيس أو 

تطوير املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة ال يتحقق بمجرد ظهور هذه املشروعات والبدء بعملية 

ثر املتعارف عليها والتي تشغيلها، بل قد يحتاج هذا األثر إلى وقت طويل ليبدأ بالظهور على مؤشرات قياس األ

. ويختلف مستوى األثر من 
ً
ومن رائد عمل إلى آخر،  ،فترة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخرسيتم التطرق لها الحقا

 لعوامل خارجية وأخرى داخلية. ومن أبرز العوامل الخارجية
ً
التي تؤثر في أداء املشروع وتؤثر كذلك  وذلك تبعا

ت االستثمارية: بيئة االستثمار، وحجم النشاط االقتصادي والطلب الكلي، بحجم األثر اإليجابي للمشروعا

التمويلية في  غير والظروف االقتصادية املحلية واإلقليمية والدولية، وسهولة الوصول إلى التمويل والخدمات 

حجم األثر الوقت املناسب، واملنافسة الخارجية وغيرها من العوامل.أما العوامل الداخلية التي قد تؤثر في 

)مهاراته وقدرته على إدارة  فهي تلك التي تتعلق باملشروع نفسه وخصائصه، وبصاحب املشروع وخصائصه

املشروع واملحافظة على استمراريته(، والدقة في استخدام القرض، كما سنرى في الفصل الثالث. ومن جانب 

 إذا ماآخر، تشير بعض الدراسات إلى أن أثر القروض املمنوحة من قبل مؤس
ً
تعثر  سات التمويل قد يكون سلبيا

املشروع ألي سبب )داخلي او خارجي(، حيث قد يزيد القرض من مديونية العمل واملشروع ويستنزف دخله من 

أية مصادر أخرى. وأشارت العديد من الدراسات على مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى تعثر املشروعات، 

 .-1الشكل رقم  أنظر 

 أبرز أسباب تعثر املشروعات الصغرى والصغيرة التي تؤثر في حجم دورها التنموي وعلى كل املستويات: 7-1م الشكل رق

 

ثر بأية عوامل ات الصغرى والصغيرة واملتوسطة يتأوخالصة القول أن أثر القروض املقدمة للمشروع

 سيكون األثر على مستوى الفرد واألسرة ذه املشروعات، فكلما كان األداء أأداء ه علىتؤثر 
ً
فضل، فإنه حتما

 لحجم القرض واملشروع وغيرها من العوامل التي سيعرضها  متفاوتة بمستوياتواالقتصاد أكبر ولكن 
ً
تبعا

  الصلة ذات املؤشرات من مجموعة أساس على الصغر يمتناه التمويل أثر تقييم الفصل الثالث. ويقاس

الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي  آثار قسم رروع(، واألسرة واالقتصاد ككل. وتبالفرد )صاحب املش

 .ةاجتماعي ى خر أو  ةاقتصادي آثار تقدمها مؤسسات التمويل إلى 

عدم كفاءة 
اإلدارة 

نقص الخبرة  
وسوء اإلدارة 

املالية 

عدم رشادة 
القرار 

االستثماري 

عملية إعداد 
دراسة 
الجدوى 

واملوقع غير 
املالئم 

عدم القدرة 
على التحمل 
في األزمات 

االختيار 
الخاطئ ملصدر 

أو حجم 
التمويل

عوامل 
خارجية 

صعوبة 
الحصول على 

التمويل 

صعوبة 
الوصول إلى 
األسواق 
املحلية 

والخارجية

نقص 
املعلومات 

ضعف دور 
املؤسسات 
الحكومية 

وغير 
الحكومية 

عدم الفصل 
بين الذمه 
املالية 

للمشروع 
وصاحبه

املنافسة 
وتراجع حجم 

السوق 

نقص الدعم 
الفني
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 التمويلية وغير التمويلية للخدمات واالجتماعي االقتصاديمؤشرات األثر  4 -1

: األثر االقتصادي على مستوى الفرد "صاحب املشروع"
ً
 أوال

 ه،مستوى دخلعلى مستوى صاحب املشروع قدرة املشروع على زيادة وتشمل مؤشرات قياس األثر 

 ،لديهفي مجال اإلدارة، ورفع مستوى االستهالك ه ية والفنية، بناء قدراتاإلنتاجه ورفع مستوى مهارات

مع  لهقات تجارية وحمايتة من التعثر املالي، وبناء عال املشروع املساهمة في تسديد قروض أخرى على صاحب

لدى البنوك، واملساهمة في الحصول على تمويل من  لهأطراف وجهات جديدة، وتحسين السجل االئتماني 

 ، وتعزيز الروح الريادية والعمل لحسابلهه الودائعاالدخار وحجم  مصادر أخرى عند الحاجة، ورفع معدل

ية اإلنتاجرفع مستوى و  صاحب املشروع،، رفع مستوى الرفاه لدى هالنفس، وتحسين مستوى ونوعية سكن

، وتقليل مخاطر الفقر أصوله، وزيادة حجم أفكار استثمارية ملشروعات جديدة ، واملساهمة في ظهور لديه

، حياتهمتطلبات  املستخدمة وتوفير ، وتحسن مستوى األجهزة لديه، وتغيير هيكل املوجودات واألصول عليه

للسياحة الداخلية.  توجهه، وتحسن مستوى لديهجه إنفاق جديدة" وتغيير هيكل االنفاق "ظهور بنود وأو 

التي تقدمها  -أبرز مؤشرات الدور االقتصادي للخدمات التمويلية وغير التمويلية -1الشكل رقم ويلخص 

 مؤسسات التمويل الخاصة باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة على مستوى صاحب املشروع.

 أثرالخدمات التمويلية وغير التمويلية على صاحب املشروعأيرز مؤشرات : 8-1الشكل رقم 

 

أثر الخدمات 
التمويلية وغير 
التمويلية على 
صاحب املشروع

الدخل 
واالستهالك
واالدخار

مستوى املعيشة 
والرفاه

مخاطر الفقر 
واملديونية 

املهارات 
واالنتاجية 
والثقافة 
االئتمانية

االنفاق على 
الصحة والتعليم 

والسياحة 
والتكنولوجيا
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ويتأثر مستوى أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يحصل عليها رواد األعمال من مؤسسات 

املشروع بعدة عوامل أهمها أداء املشروع وقدرته على االستمرار، النمط  صاحبالتمويل على مستوى 

اإلعالة، ومصادر الدخل األخرى، إضافة إلى عدد  بءاالستهالكي لصاحب املشروع، والقدرة على االدخار، وع

املشروع وخصائص صاحب املشروع )مهاراته وقدراته اإلدارية وأداء  خصائصمن العوامل التي تعكس 

، كما سنرى في الفصلين الثالث ية وجديته في العمل والوقت املتاح للمشروع وغيرها من العوامل(اجاإلنتو 

 .والخامس

: ا
ً
 ألثر االقتصادي على مستوى األسرةثانيا

وتشمل مؤشرات قياس األثر على مستوى األسرة )غير صاحب املشروع( ما يلي: قدرة املشروع على  

ات العاملين في املشروع ، ورفع مستوى مهار دخلهاصاحب املشروع، وزيادة  خلق فرص عمل  ألفراد األسرة غير 

و وظائف أخرى أفضل، انتقالها إلى مشروعات أ، وتدريب العمالة من داخل األسرة مما يسهل هامن أفراد

وحمايتها من التعثر املالي،  عليها، واملساهمة في تسديد بعض القروض املترتبة لديهاورفع مستوى االستهالك 

ها ين السجل االئتماني ألي من أفرادومساعدة األسرة في بناء عالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة، وتحس

ساب النفس لدى لدى البنوك، ورفع معدل االدخار وحجم الودائع لألسرة، وتعزيز الروح الريادية والعمل لح

بشكل عام، واملساهمة في ظهور أفكار يها رفع مستوى الرفاه  لد ،ها، وتحسين مستوى ونوعية سكنهاأفراد

، وتقليل مخاطر أصولهاصاحب املشروع، وزيادة حجم غير ها رية ملشروعات جديدة ألي من أفراداستثما

، وتحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات لديها، وتغيير هيكل املوجودات واألصول عليهاالفقر 

للسياحة  توجهها، وتحسن مستوى ق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة"، وتغيير هيكل االنفاالديهالحياة  

على اتخاذ القرارات االقتصادية، وتوفير احتياطي لالحتياجات املفاجئة واالستثنائية   قدرتهاالداخلية، وزيادة 

 .لديها

ا رواد األعمال من مؤسسات ويتأثر مستوى أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يحصل عليه

أداء املشروع وقدرته على االستمرار، وعدد خصائص و التمويل على مستوى األسرة بعدة عوامل أهمها 

اإلعالة وعدد  لألسرة والقدرة على االدخار، وعبءفراد األسرة، والنمط االستهالكي في املشروع من أالعاملين 

  أفراد األسرة، ومصادر الدخل األخرى لألسرة،
ً
إلى عدد من العوامل التي تعكس خصائص املشروع  إضافة

 .والخامس الثالث ينوخصائص صاحب املشروع ، كما سنرى في الفصل
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: األثر االقتصادي على مستوى االقتصاد واملجتمع
ً
 املحلي وعلى مستوى املشروع نفسه ثالثا

قدرة املشروع على تدريب وتشمل مؤشرات قياس األثر على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي 

العمالة من خارج األسرة، وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع، وتطوير مشروع آخر قائم "روابط 

أمامية وخلفية"، وإقامة مشروع جديد "خلق طلب على سلعة معينة"، وتوفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة  

بناء املجتمع املحلي، وزيادة الصادارت، واإلحالل محل لجميع فئات املستهلكين، وخلق فرص عمل جديدة أل 

نحو العمل الحر لدى أبناء املجتمع املحلي، ودعم املوازنة العامة  والتوجهاملستوردات، وتعزيز الروح الريادية 

للدولة من خالل ما يدفع من رسوم وضرائب، وتنمية املنطقة التي يمارس بها املشروع نشاطه، والتقليل من 

املحلي، وتعزيز  اإلنتاجت والجهد الالزمين للحصول على السلعة من قبل املستهلكين في املنطقة، وزيادة الوق

وتشمل مؤشرات قياس أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية تلك التي تتعلق باملشروع دور املرأة في األسرة، 

ت التي تواجه املشروع، وزيادة رأس مال نفسه وأهمها: دور القرض في استمرارية املشروع، وفي حل املشكال 

املشروع ورفع قيمته السوقية، ودوره في تعزيز مستوى التنويع االقتصادي وزيادة خيارات املستهلك في 

التي  لخدمات التمويلية وغير التمويليةأبرز مؤشرات الدور االقتصادي ل 7-1الشكل رقم ويلخص  املنطقة.

تقدمها مؤسسات التمويل الخاصة باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة على مستوى صاحب 

 املشروع.

 مؤشرات أثرالخدمات التمويلية وغير التمويلية على صاحب املشروع أبرز : 7-1الشكل رقم 

 

أثر الخدمات 
التمويلية وغير 
التمويلية على 
املستوى الكلي

الصادرات 
واملستوردات

التشغيل 
روتقليل الفق

خيارات 
املستهلك

األمن

التنويع الغذائي

االقتصادي 
وزيادة االنتاج

ريادة األعمال 
واالبتكار

تنمية املجتمع 
املحلي

االستقرار 
االقتصادي 
والسياس ي
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ويتأثر مستوى أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يحصل عليها رواد األعمال من مؤسسات 

مستوى االقتصاد واملجتمع وعلى املشروع ذاته بعدة عوامل أهمها: أداء املشروع وحجمه وقدرته  علىالتمويل 

والصادرات منها، وعدد العاملين فيه، وحصته السوقيه،  إضافة إلى عدد من  اإلنتاجعلى االستمرار، وحجم 

 الثالث ينالعوامل التي تعكس خصائص املشروع وخصائص صاحب املشروع، كما سنرى في الفصل

 .والخامس

: مؤشرات اآلثار االجتماعية للخدمات التمويلية وغير التمويلية
ً
 رابعا

وغير التمويلية تلك التي تتعلق بصــــــــــــاحب املشــــــــــــروع  التمويليةوتشــــــــــــمل اآلثار االجتماعية للخدمات 

ومن أهم هذه اآلثار مســاهمة املشــروع في رفع مســتوى  .وأســرته، إضــافة إلى اآلثار املتوقعة على املجتمع املحلي

املســـتوى املعيشـــ ي لألســـرة، وتوثيق العالقات األســـرية، املســـاهمة في التخلص  ورفعاألمان االجتماعي لألســـرة، 

فراد األسرة وأبناء املجتمع املحلي، واملساهمة  في إعالء قيمة الذات لدى صاحب املشروع وأ ثقافة العيبمن 

فراد األسرة وأبناء املجتمع املحلي العاملين في املشروع، ورفع مستوى  األمن الغذائي وأ عند صاحب املشروع

ي لصاحب املشروع في املجتمع، وتوفير سلع ، واملساهمة في االندماج االجتماعاألسرةفراد لصاحب املشروع وأ

ي، والتقليل من املشــــاكل األســــرية، واملســــاهمة في الزواج وتكوين أســــره املحل للطبقة الفقيرة من أبناء املجتمع

جديدة، وتعزيز عالقات صــــــــــــاحب املشــــــــــــروع مع العمالء واملوردين، وبناء صــــــــــــداقات جديدة ونافعة، وتقليل 

مراض االجتماعية، تعزيز فرص تراجع بعض األ روع  وتبعاتها الســــــــــــلبية، و أوقات الفراغ لدى صــــــــــــاحب املشــــــــــــ

املالي لصــــــاحب املشــــــروع، وتوزيع املســــــئولية بين  املشــــــاركة في املناســــــبات االجتماعية، والشــــــعور باالســــــتقالل

قطبي األســـــرة  "الزوج والزوجة"، ورفع مســـــتوى الثقة بالنفس لصـــــاحب املشـــــروع وأفراد األســـــرة العاملين في 

فراد مســــتوى التحاق أشــــروع، وتعزيز دور املرأة في األســــرة  وفي التنمية، ورفع مســــتوى احترام الذات، ورفع امل

األســـــرة  باملؤســـــســـــات التعليمية، وتحســـــن مســـــتوى وظروف الســـــكن، واملســـــاهمة في رفع معدالت املشـــــاركة في 

صـــــة، ورفع مســـــتوى املعيشـــــة نشـــــاطات وجمعيات تعاونية وخيرية، املســـــاهمة في تمكين ذوي االحتياجات الخا

لواحد أو أكثر من كبار الســـــــــن في األســـــــــرة، وتحســـــــــين املكانة االجتماعية لألســـــــــرة في املنطقة، وتحســـــــــين املكانة 

االجتماعية لصـــــاحب املشـــــروع، وزيادة مســـــاهمة املرأة في نفقات األســـــرة، وزيادة القدرة على  اتخاذ القرارات 

للخدمات التمويلية وغير  االجتماعيمؤشــرات الدور ابعاد و أبرز  8-1الشــكل رقم ويلخص  االجتماعية لألســرة.

 التي تقدمها مؤسسات التمويل الخاصة باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة. -التمويلية
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 لخدمات التمويلية وغير التمويلية تماعية لاآلثار االج عاد ومؤشراتأب: أيرز 8-1الشكل رقم 

 

و غير مباشر أوهنا ال بد من اإلشارة إلى وجود عدد من الفروض التي ستعمل الدراسة بشكل مباشر 

 DEFصندوق التنمية والتشغيل  ( الحصول على الخدمات التمويلية من 1ختبارها. وهذه الفروض هي: )اعلى 

( 2األسرة ) ومستوى  ياالقتصاد لنشاطلفرد واالصلة با ذات املتغيرات من سلسلة له اثر إيجابي علىكان 

  اإليجابية اآلثار ( تزداد3التمويلية على صاحب املشروع أي املستفيد األول ) يكون األثر اإليجابي للخدمات

 ( يختلف4)وحجم التمويل   القروض عدد مع زيادة ثر اإليجابيسيسه، كما يزداد األبزيادة عمر املشروع منذ تأ

لظروف  نتيجةو املشروع أخصائص أو ب بخصائص صاحب املشروعتتعلق  عوامل نتيجة األثر مستوى 

 في5) وأخرى داخلية خارجية
ً
 وسلبيا

ً
 أو سوء للعميل، الزائدة املديونية حاالت ( قد يكون األثر متواضعا

التمويل  وأثر وتطبيق استخدام حيث من االجتماعي النوع زاوية من اختالفات ( هناك6القرض ) استخدام

و صاحب مويلية التي يحصل عليها املشروع أمستوى األثر باختالف عدد ونوعية الخدمات غير الت( يختلف 7)

( ارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات التمويلية التي يقدمها 7) املشروع، وبمستوى الرضا عن هذه الخدمات.

شر اآلثار ( يرتبط مؤ 8الصندوق وتواضع مستوى الرضا عن حجم ونوعية الخدمات غير التمويلية. )

( قد تتفاوت اآلثار 9االقتصادية واالجتماعية بمؤشرات التحديات التي تواجه املشروعات املمولة. )

  االقتصادية و/أو االجتماعية حسب القطاع واملحافظة والبرنامج التمويلي.  

 

أثر الخدمات 
التمويلية وغير 
التمويلية على 
املستوى الكلي

األمن 
االجتماعي 
واألسري 

التنمية 
االجتماعية

تمكين الشباب 
واملرأة

التعليم 
والصحة

ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

ظروف السكن 
ومستوى 
املعيشة

االندماج 
االجتماعي

احترام الذات 
والثقة بالنفس
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 محددات أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية على املستفيدين  5 -1

افة املستويات التي تقدمها مؤسسات التمويل على ك يلة وغير التمويليةيختلف أثر الخدمات التمو 

 لعوامل عديدة
ً
صاحب املشروع وخصائص املشروع. كما يتأثر بعوامل  وخصائصتتعلق بأداء املشروع  تبعا

زمات وفي الوقت املناسب، حالة األ  أخرى أهمها: سهولة الحصول على التمويل في بعض مراحل املشروع وفي

سهولة الحصول على الخدمات غير التمويلية من مصادر أخرى، ، و ونوعية الخدمات غير التمويلية املقدمة

وعوامل تتعلق بحجم السوق وحدة املنافسة، ودقة دراسة الجدوى للمشروع ورشادة القرار االستثماري، 

قليمية والعاملية، اإل الظروف االقتصاديةخم والتشريعات....الخ"، و الظروف االقتصادية املحلية "التض

 الوظيفيدارة والقدرة على التعامل مع األزمات، وأخرى تتعلق بالعمالة "الوالء عوامل تتعلق بكفاءة اإل و 

ية"، وعوامل تتعلق بجدية صاحب املشروع، ومستوى انتشار مؤسسات التمويل والقدرة اإلنتاجباط و واالنض

مؤسسات التمويل لالحتياجات التمويلية للمشروعات،  على الوصول إلى الفئات املستهدفة، ومدى متابعة

ي الذي يعمل فيه املشروع، ودور اإلنتاجوحجم ونوع التمويل املمنوح وهيكل التمويل، وعوامل تتعلق بالقطاع 

مؤسسات الدعم الفني املتخصصة، والدقة في استخدام القرض للغاية التي أخذ من أجلها "إنتاجية وليس 

يم الدوري ألداء املشروع ومعالجة االختالالت، ومستوى التشبيك بأنواعه املختلفة. كما استهالكي"، والتقي

أبرز محددات  9-1الشكل رقم ويلخص  التمويلية املقدمة.يتأثر بمستوى الرضا عن الخدمات التمويلية وغير 

مؤسسات التمويل الخاصة التي تقدمها  -اآلثار االقتصادية واالجتماعية للخدمات التمويلية وغير التمويلية

 باملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة.

 رز محددات اآلثار االقتصادية واالجتماعية للخدمات التمويلية وغير التمويلية ب: أ9-1الشكل رقم 

 

أبرز محددات 
حجم اآلثار 
االقتصادية 
واالجتماعية

خصائص 
املستفيد

خصائص 
وأداء 

املشروعات 
املمولة

نوعية 
وشمولية 
الخدمات

مستوى 
الرضا عن 
الخدمات

مؤشر وحجم 
التحديات

الظروق 
االقتصادية 

املحلية 
والدولية
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 املشروعات تمويل وفي إطار استعراض نتائج بعض الدراسات في هذا املجال، فقد أثبتت دراسة أن 

،  الفقيرة لألسرة الصحي  املستوى  وتحسين ، وفي رفع الفقيرة الفئات دخل زيادة على يساعد الصغر  متناهية

 هذه املشروعات معظم تتعرض سوف التمويل هذا إتاحة بدون  وأنه ، املشروع في دوام مباشر بشكل يساهمو 

 علىأ مباشر  بشكل يساعدحيث للفشل،  أو للتوقف إما
ً
 احتماالت زيادة ثم ومن املشروع مال رأس زيادة يضا

 واملستوى  الصغر متناهية املشروعات تمويل بين عالقة وجود من املشروع. وبالرغم حجم وكبر توسع

 إجبار إلى وقد فسرت ذلك بإضطرار األسرة ،ةعكسي العالقة هذه أن الدراسة أثبتت أن  إال  التعليمى لألسرة

 كما بينت الدراسة وجود عالقة بين .األسرةدخل  لتحسين مبكرة سن فى العمل على أوالدهم كل وأ بعض

 دخل من ما يتوفر معظم أن إلى هذا يرجع وربما سكن األسرة، ومستوى  الصغر متناهية املشروعات تمويل

 استطاعت ما إذا وحتى ، الخ.. وعالج مأكل وملبس من األساسية اإلحتياجات تغطية على صرفه يتم لألسرة

  ةالحاجعن  زائد لي ما مبلغ توفير األسرة
ً
وصت الدراسة وقد أ. طارئة أزمات أية ملواجهة دخارها يتم ما فغالبا

 للمؤسسات السماح ملؤسسات التمويل، وبضرورة األموال لرؤوس جديدة مصادر بضرورة العمل على تحديد

 القروض على العالية الفائدة أسعار فى النظر إعادة بتجميع املدخرات من الفقراء، وبضرورة التمويلية

 في السائدة التشككية الروح و معالجة  ،ياالئتمان االستعالم فى املتخصصة الشركات تفعيل دور و املمنوحه، 

  اإلسالمية الشريعة ألصول  املنتجات هذه مطابقة صحة حول  املستفيدين أوساط
ً
 تكييف ،وقواعدها، وأخيرا

  الشريحة بوصفهم الفقراء احتياجات تلبيةأجل  من ونماذج التشغيل املنتجات التمويلية مجموعة وتحوير

 وأنها وجودها من املنشود حققت الهدف أنها من تتأكد حتى ياإلجتماع األداء املستهدفة، واالهتمام بقياس

كما أوصت  .الفقر دائرة من الخروج على الفئة املستهدفة تساعد مالية وخدمات منتجات تقدم بالفعل

 عمال للمستفيدين.التمويل في تقديم خدمات الدعم الفني وخدمات تطوير األ تعزيز دور مؤسسات الدراسة ب

االقتصادي ملؤسسات التمويل املتخصصة  الدور  على مؤشرات تدل وفي دراسة أخرى، تم استخدام 

 هذه من القروض نسبة (1الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ومن أبرز هذه املؤشرات: ) املشروعاتبتمويل 

 القطاعي التوزيع (3) املحلي الناتج إلى القروض هذه نسبة (2)املصرفي  اإلقراض جماليإ إلى املؤسسات

 ناتج مساهمة نسبة ( 5) ملقدمةوالخدمات ا  للقروض الجغرافي التوزيع (4)  للقروض والخدمات املقدمة

 أو لنساء ممنوحة )قروض الجنس حسب القروض توزيع ( 6) املقترض ألسرة الشهري  الدخل في القرض

 على للذكور(. كما استخدمت الدراسة مجموعة من مؤشرات ممنوحة قروض مقابل نساء تعيلها لعائالت

 ( 2القائمة ) املحفظة من فيها املشكوك الديون  مخصص ( نسبة1املالي ومن أهمها : ) االستقرار املخاطر/

  تعدم أو تشطب التي الديون  حجم (3) املستحقة األقساط مجموع إلى التحصيل نسبة
ً
  سنويا

ً
 وتراكميا

  املمنوحة القروض إجمالي إلى ونسبتها
ً
  سنويا

ً
 مصادر ( 5املال ) رأس قاعدة إلى القروض ( نسبة4) وإجماليا
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 النفقات مجموع إلى املتاح النقد )نسبة مؤسسة كل في السيولة مركز ( 6) وأوزانها التمويلي( )الهيكل التمويل

 من )اإليرادات  املالية االستدامة ( مؤشرات7) العمليات التشغيلية( من النقدي التدفق وصافي التشغيلية،

 إلى التشغيلية النفقات )إجمالي  التشغيلية الكفاءة ( 8) التشغيلية( النفقات إجمالي إلى والعموالت الفوائد

  واملمنوحة القائمة القروض وعدد حجم
ً
املؤسسات  هذه في اإلقراض وإنتاجية موظف القرض وكلفة ،سنويا

القرض(. ومن أبرز توصيات هذه الدراسة  ملنح املطلوبة الضمانات نوع )طبيعة  االئتمان منح اعتبارات ( 9)

 يتطلب وهذا الصغيرة واملتوسطة، للمنشآت االقراض في التوسع على املتخصصة االقراض مؤسسات تحفيز

  كبيرة ائتمانية بسقوف جديدة منتجات وتطوير ابتكار
ً
 املمنوحة القروض متوسط مع ما قورنت إذا نسبيا

 
ً
 وأنجع أسرع بشكل املؤسسات هذه نشاط ينقل التوجه أن هذا شأن ومن  املؤسسات. هذه معظم في حاليا

 مع بالعملالدراسة كما أوصت  .التقليدي واإلنساني دورها االجتماعي تفقد أن دون  التنموي  الفعل لدائرة

  العاملة الخاصة اإلقراض ضمان مؤسسات
ً
 القدرات وبناء املخاطر نطاق تغطية توسيع أجل من حاليا

 .اإلقراض املتخصصة مؤسسات لتشمل األخرى  الداعمة األنشطة وتنفيذ

 عن للفقراء املالية الخدمات أثر زيادة املمولة واملانحة للجهات يمكن وأشارت دراسة أخرى إلى أنه 

 تحقيق تستطيع التي املالية للمؤسسات الدعم وتقديم واسع نطاق على لالنتشار أولوية ( إعطاء1) :طريق

 إلى الوصول  لضمان الواعدة املالية املؤسسات من واسع نطاق في االستثمار( 2والنمو ) االستدامة

 تشجيع (3) اإلمكان قدر العمالء/عدد الزبائن زيادة مع املتعددة الدخل مستويات في العمالء/الزبائن

 احتياجات حول  الفهم لتطوير السوق  أبحاث تشجيع ( 4) التمويل مؤسسات أداء ومتابعة واألثر االستدامة

 ( 5) األمثل على الوجه املالية الخدمات استغالل من الفقراء تمنع التي والعوائق وتفضيالتهم العمالء/الزبائن

 .العمالء/الزبائن احتياجات تلبي ومنتجات آليات تطور  التي النشيطة املؤسسات دعم

التركيز على خدمات الدعم الفني بشكل عام والتدريب على أداء املشروعات الصغرى  وفي إطار 

 أثر  للتدريب والصغيرة واملتوسطة ودورها التنموي، أشارت دراسة أن
ً
  ا

ً
 من املشروعات وربحية نمو على فاعال

 بشكل عكسانقد  فيها، والعاملين  املشروعات أصحاب هذه وقدرات مهارات تطوير في التدريب دور  خالل

 لبرامج وكان أفضل، بشكل مشروعاتهم في يةاإلنتاجالعمليات  إدارة على املشاركين وفاعلية قدرة على واضح

 من تعلموه ما توظيف على فيها والعاملين الصغيرة املشروعات قدرة أصحاب في ظهرت فاعلية التدريب

 إدراك هناك وأن هذا املجال، في مهارات
ً
 ألهمية االستثمار فيها والعاملين صغيرةال املشروعات أصحاب لدى ا

 مهارات صقل وفي إدارة املشروعات، مجال في ومهاراتهم مشروعاتهم قدرات تطوير أجل من التدريب في

 لملعوا أثر ال أنه الدراسة بينت كما .املشروع زيادة أرباح على بدوره أثر مما اإلدارة مجال في املشاركين

 املشروعات. وقد ربحية على التدريب أثر على وعدد الدورات الخبرة، سنوات العلمي، املؤهل العمر، الجنس،



 

37  

 

 

  الكافي االهتمام وإيالئها والصغيرة للمشروعات الصغرى  التدريب بمجال االهتمام بضرورة الدراسة أوصت

 هذه املشروعات.  التدريبية ألصحاب االحتياجات حول  مختلفة عمل ورش وعقد

، وف
ً
ثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية، وفي ضوء ما سبق من مؤشرات ومحددات أي ضوء وأخيرا

الدور الكبير الذي تلعبه كل من خصائص صاحب املشروع وخصائص املشروع من دور في تحديد مستوى أداء 

خصائص  الثالث، يعرض الفصل من جهة أخرى  املشروع من جهة، ودورها في تحديد مستوى األثر املتوقع

، كما يعرض صندوق التنمية والتشغيل املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها 

خصائص املشروعات املمولة. وسيشمل التحليل املستفيدين واملشروعات التي تضمنتها عينة الدراسة التي 

 لألسس العملية املتبعة في هذا املجال. 
ً
 تم تحديدها وفقا

 

 الفصل األول  نهاية 
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تقييم أداء صندوق التنمية والتشغيل خالل الفرتة 

(1991 – 2015) 
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 (2015ـ  1991الفرتة )أداء صندوق التنمية والتشغيل خالل  -2

 مقدمة

قدم الفصل السابق ملحة مختصرة حول صندوق التنمية والتشغيل وأهدافه وطبيعة الخدمات التمويلية 

وغير التمويلية التي يقدمها، وأبرز نشاطاته وانجازاته وعالقاته باملؤسسات التمويلية وغير التمويلية األخرى. باإلضافة 

 للخدمات التمويلية وغ
ً
 أوليا

ً
ير التمويلية التي يقدمها الصندوق من حيث مستوى إلى ذلك، قدم الفصل تقييما

 االنتشار والنوعية والكفاءة، كما استعرض بعض التحديات التي تواجه الصندوق بمختلف أنواعها ومصادرها.  

عام  إلى اململكة األردنية الهاشميةفي  تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة  واملتوسطةيعود تاريخ 

في منطقة الشرق األوسط وشمال  األول  اهفرعفي مدينة عمان  NEFلشرق األدنى مؤسسة احيث أسست  1937

ثم تأسست منظمة األونروا  ،وهو أول برنامج لدعم وتمويل املشروعات امليكروية والصغيرة، MENAأفريقيا 

مثل:  العديد من املؤسسات والبرامج التمويلية العامة واملتخصصةبإنشاء اململكة  قامت، وبعدها 1949عام 

،وصندوق املعونة الوطنية 1972 عام ، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام1964 عام الصناعي اإلنماء بنك

، هذا  باإلضافة إلى مؤسسات وشركات التمويل التي ظهرت  1989عام  ،وصندوق التنمية والتشغيل1987عام

، والتي من أهمها الشركة األردنية 1999بعد حزمة األمان االجتماعي، وبرنامج تعزيز اإلنتاجية االجتماعية عام 

(، 1999(، والشركة األهلية لتمويل املشروعات الصغيرة )1999لتمويل املشروعات الصغيرة/ تمويلكم)

(، والبنك 2001(، وصندوق إقراض املرأة )1999وق األوسط لتمويل املشروعات الصغيرة )وشركة الشر 

وشهدت السنوات العشر األخيرة دخول   .2007(، وشركة فينكا 2004الوطني لتمويل املشروعات الصغيرة )

تلبية العديد من مؤسسات تمويل املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة إلى سوق اإلئتمان ل

واحدة من أعلى نسب  الديه الطلب املتزايد على هذا النوع من التمويل. وتؤكد الكثير من الدراسات بأن اململكة

بلغ ، 2012 ففي عامفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  او امليكروي التغطية للتمويل املتناهي الصغر 

وبلغت ،  65,997 حوالي ى والصغيرة في اململكةاملشروعات الصغر سوق تمويل  عدد املقترضين النشطين في

من  %75رائدات األعمال ما يزيد على اإلناث و مليون دينار أردني، وتمثل  150يزيد على  ماحفظة قيمة امل

 العمالء. مجموع

واحدة من أهم املؤسسات التمويلية  الحكومية غير الربحية التي  صندوق التنمية والتشغيلويعتبر 

ويلية وغير تمويلية في اململكة. ويساهم الصندوق في تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي في تقدم خدمات تم

اململكة من خالل توفير التمويل الالزم للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ومن خالل مساهمته في 

املتدني والباحثين عن  نشر ثقافة العمل الحر والتوعية والتدريب للفئات املستهدفة من الفقراء وذوي الدخل
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العمل من الخريجين الجدد أو املتقاعدين من الجهازين العسكري أو املدني. وقد ساهم الصندوق في تحسين 

البيئة االئتمانية املتاحة للمشروعات، وفي الحد من التوجه للعمل في الحكومة ومن الضغوطات املتزايدة على 

 مؤسسات العون االجتماعي. وتؤكد البيانات 
ً
املتاحة بأن صندوق التنمية والتشغيل شهد منذ نشأته تطورا

 في أدائه على مستوى مختلف أنشطته التمويلية املباشرة وغير املباشرة املتمثلة في تمويل املشروعات 
ً
ملحوظا

الجديدة والقائمة واملشروعات الريادية بغض النظر عن الحجم من جهة )االقراض املباشر(، وإقراض 

ئات تتمتع بالقدرة املؤسسية واالنتشار الواسع في مختلف محافظات اململكة لتقوم هي بدورها مؤسسات وهي

 في أنشطته 
ً
 مقبوال

ً
بمنح التسهيالت االئتمانية لفئات معينة )االقراض غير املباشر(. كما شهد الصندوق تطورا

ل الحر والعمل لحساب النفس وخدماته غير التمويلية املتعلقة بالتدريب والتأهيل والتوعية بأهمية العم

واملشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة وإعداد دراسات الجدوى واملسوحات امليدانية وخدمات التأمين 

 على الحياة. 

صص هذا الفصل لدراسة وتحليل أداء الصندوق 
 
 مع  أهداف الدراسة، فقد خ

ً
وعليه، وانسجاما

الفصل من عدة أجزاء، تناقش في مجملها تطور حجم رأس مال  (، ويتكون هذا2015ــــــ  1991خالل الفترة )

وعدد القروض املمنوحة وفرص العمل املستحدثة خالل تلك الفترة  الصندوق ومحفظته اإلقراضية،

 وتوزيعها حسب الجنس واملحافظات واألقاليم واملستوى التعليمي للمستفيدين وشرائح الدخل.

 تطور املؤشرات العامة ألداء الصندوق  1 -2

املتقدمين و  الفئات املستهدفة اعتمد الصندوق عدة برامج تطويرية الستيعاب الزيادة في أعداد 

تأسيس مشروعاتهم االقتصادية أو توسعها ورفع كفاءتها اإلنتاجية والتسويقية، لحصول على التمويل بهدف ل

. وعلى الرغم من محدودية الذاتية ملحافظة على االستدامة التشغيلية واملاليةا على الصندوق قد حرص و 

ة فيما يتعلق كبير  ات( إنجاز 2015 - 1991للصندوق إال أنه استطاع أن يحقق خالل الفترة ) مصادر رأس املال

بحجم التمويل وعدد القروض املمنوحة وعدد فرص العمل املستحدثة، وقد قسمت الفترة السابقة إلى أربع 

مستوى التغير والتطور في مؤشرات أداء الصندوق، أنظر فترات متساوية وذلك ألغراض التحليل وتقييم 

 .1-2 رقم الجدول 

  2015)-1991جمالي االقراض املباشر وغير املباشر خالل الفترة ): إ1-2الجدول رقم 

 النسبة فرص العمل النسبة عدد القروض النسبة إجمالي القروض الفترة
1991-1996 13,092,511 5.5 2,425 3.1 2,427 2.4 
1997-2002 21,742,731 9.1 6,859 8.7 6,996 7.0 
2003-2008 58,308,502 24.5 21,124 26.6 28,750 28.9 
2009-2015 144,890,076 60.9 48,865 61.6 61,440 61.7 

 100 99,613 100 79,273 100 238,033,820 اإلجمالي
 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل
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االرتفاع املضطرد في قيمة القروض املمنوحة من قبل الصندوق، حيث بلغ حجم ويتضح من الجدول 

مليون دينار، لكنه ارتفع وبشكل مستمر خالل الفترات  13.09( حوالي 1991-1996التمويل خالل الفترة )

ج من . ونستنت1-2الشكل رقم  (، أنظر 2009-2015مليون دينار خالل الفترة ) 144.89الالحقة ليصل إلى حوالي 

( أي 1997-2002% في الفترة )66.1الشكل أن حجم القروض قد ارتفع وبمعدالت متزايدة وصلت إلى حوالي 

، وحوالي 13.2حوالي 
ً
، وحوالي 33.6( أي بحوالي 2003-2008% في الفترة )168.2% سنويا

ً
% في 148.5% سنويا

، وهذا يعكس سعي الصند29.7( أي بحوالي 2009-2015الفترة )
ً
وق الدوءب ملواجهة االرتفاع الكبير % سنويا

الفترة بلغ أكثر  هذهحجم التمويل التراكمي خالل في الطلب على الخدمات التمويلية التي يقدمها. وبهذا يكون 

 .( مليون دينار238من )

 دينار أردني - (2015ـــ  1991تطور املحفظة التمويلية للصندوق خالل الفترة ): 1-2الشكل رقم 

 
 صندوق التنمية والتشغيلاملصدر: 

 79,273حوالي  2015أما بخصوص عدد القروض، فقد بلغ اجمالي عدد القروض املمنوحة بنهاية عام 

. وقد شهد عدد 1-2فرصة عمل، أنظر الجدول رقم  99613في خلق حوالي  القروضقرض، وقد ساهمت هذه 

 2-2الشكل رقم لدراسة. ويتضح من القروض وعدد الفرص املستحدثة زيادة ملحوظة خالل جميع فترات ا

التقارب الكبير بين عدد القروض وعدد فرص العمل املستحدثة خالل الفترتين األولى والثانية، مما يعني أن 

، بينما زاد الفارق بين متوسط عدد القروض 1متوسط عدد فرص العمل املستحدثة من كل قرض قريبة من 

بعة، مما يعني ارتفاع عدد فرص العمل املستحدثة لكل قرض، أنظر وعدد الفرص في الفترتين الثالثة والرا

فرصة/قرض خالل الفترة  1.4. ويتضح من الشكل ارتفاع عدد الفرص املستحدثة إلى حوالي 3-2الشكل رقم 

(، وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع سقف التمويل وظهور فكرة التمويل الجماعي والزيادة 2009-2015األخيرة )

حجم املشروعات املمولة، وسعي الصندوق لتوفير أكبر عدد من فرص العمل بشكل عام ولإلناث الواضحة في 

نسبة  4-2الشكل رقم وأفراد األسرة بشكل خاص. ولتقييم مستوى التطور واألداء خالل الفترات األربعة، يبين 

رة من فترات الدراسة التمويل املمنوح، ونسبة القروض املمنوحة، ونسبة فرص العمل املستحدثة في كل فت

األربعة إلى املجموع الكلي للتمويل املمنوح واملجموع الكلي لعدد القروض واملجموع الكلي لفرص العمل. 

13,092,511 21,742,731
58,308,502

144,890,076

1991-1996 1997-2002 2003-2008 2009-2015
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( كان أعلى 1997-2002( والثانية )1991-1996ويتضح من الشكل أن نسبة التمويل املمنوح في الفترتين األولى )

تين، بينما كانت نسبة التمويل املمنوح في الفترتين الثالثة من نسبة القروض وفرص العمل في هاتين الفتر 

( أقل من نسبة القروض املمنوحة وفرص العمل املستحدثة في هاتين 2009-2015( والرابعة )2008-2003)

 إلى انخفاض تكلفة خلق فرص 
ً
الفترتين، وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد فرص العمل لكل مشروع، ويشير مبدئيا

 .3-2و مبين في الشكل العمل كما ه

 عدد القروض وعدد فرص العمل املستحدثة من قبل الصندوق تطور : 2-2الشكل رقم 

 

 : تطور متوسط عدد فرص العمل املستحدثة لكل قرض3-2الشكل رقم 

 
 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

 التمويل إلى املجموع الكلي حسب الفترة )%(: تطور نسبةعدد فرص العمل ونسبة عدد القروض ونسبة 4-2الشكل رقم 

 

2,425 6,859
21,124

48,865

2,427 6,996

28,750

61,440

1991-1996 1997-2002 2003-2008 2009-2015

عدد القروض فرص العمل

1.0 1.0

1.4 1.3

1991-1996 1997-2002 2003-2008 2009-2015

5.5 9.1
24.5

60.9

3.1 8.7
26.6

61.6

2.4 7

28.9

61.7

1991-1996 1997-2002 2003-2008 2009-2015

التمويل عدد القروض فرص العمل
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ونتيجة للتطورات السابقة في حجم التمويل وعدد القروص وفرص العمل، بلغ متوسط القرض 

( دينار، وبلغ متوسط تكلفة خلق فرصة عمل خالل نفس 3000( حوالي )2015 – 1991الواحد خالل الفترة )

دينار. ولكن، وبالتدقيق بهذه االرقام حسب الفترات األربعة، فقد حصل تفاوت في  2389.6الفترة حوالي 

انخفض متوسط قيمة  حيثمتوسط قيمة القرض ومتوسط تكلفة خلق فرصة عمل خالل الفترات األربعة، 

(، 2009-2015دينار في الفترة ) 2965.1( إلى حوالي 1991-1996الفترة ) دينار في 5399القرض من حوالي 

دينار على التوالي،  2358دينار إلى حوالي  5394وانخفضت نتيجة لذلك تكلفة خلق فرصة العمل من حوالي 

 . 5-2الشكل رقم أنظر 

 دينار األردني-: تطور متوسط قيمة القروض املمنوحة ومتوسط تكلفة خلق فرصة عمل 5-2الشكل رقم 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن تكلفة خلق فرصة العمل في املشروعات الصغرى والصغيرة التي يمولها 

بتكلفة خلق  -من جانب آخر -الصندوق منخفظة إذا ما قورنت بنظيرتها في املشروعات الكبيرة، وإذا ما قورنت

ة صادرة عن املجلس فرصة عمل في القطاع الحكومي أو املشروعات االستثمارية الحكومية، فقد بينت دراس

االقتصادي واالجتماعي في اململكة أن تكلفة فرصة العمل في املشروعات الصغرى والصغيرة تعادل حوالي 

فقط من مثيلتها للحكومة املركزية. وهذا دليل على الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في نشر ثقافة  54%

 عن الوظا
ً
ئف الحكومية املحدودة وغير القادرة على مواكبة التوظيف الذاتي والعمل لحساب النفس بعيدا

األعداد املتزايدة من الخريجيين من الجنسين. وعليه، يمكننا القول أن انخفاض متوسط تكلفة خلق او 

استحداث فرصة عمل يجسد في حد ذاته فلسفة ومفهوم التمويل التنموي الذي يتبناه صندوق التنمية 

 البطالةمعالجة مشكلتي ول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية، وبخاصة تقديم الحلوالتشغيل واملتمثل في 

ه الفلسفة تعكس بدورها وهذوالفقر على مستوى جميع املحافظات، مع التركيز على مناطق "جيوب الفقر". 

التمويل التنموي وبشكل يتماش ى مع توجهات الحكومة األردنية وسياساتها مفهوم سعي الصندوق لالرتقاء ب

 إلى أن في ه
ً
 من اتباع سياسة االقراض التي تركز على الجانب الربحي. وتجدر اإلشارة أيضا

ً
ذا الشأن، بدال

انخفاض متوسط قيمة القرض قد نجم عن إدراج الصندوق لعدد من البرامج التمويلية الجديدة التي تتصف 

تنسجم مع حجم ما يطلبونه، بانخفاض سقف التمويل لكنها تناسب أنواع معينة من املشروعات واملقترضين و 

القرض املطلوب من قبل املستفيدين. وهنا نشير إلى أن حجم القروض  حجموقد يكون ذلك نتيجة النخفاض 

5399.0
3170.0 2760.3 2965.1

5394.5
3107.9 2028.1 2358.2

1991-1996 1997-2002 2003-2008 2009-2015

متوسط قيمة القرض متوسط تكلفة خلق فرصة عمل
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املطلوبة يرتبط بحجم املشروع والقطاع الذي يعمل فيه والطاقة اإلنتاجية وحجم وقيمة األصول الثابتة التي 

 تبّينها دراسة الجدوى. 

( حسب الجنس،فإن 1991-2015وزيع التمويل الذي منحه الصندوق خالل الفترة )أما فيما يتعلق بت

( مليون 131بلغت حوالي )من قيمة القروض املمنوحة قد  أن حصة الذكور إلى  تشير  املتاحة الصندوق  بيانات

، وبنسبة ( مليون دينار110جمالي، في حين بلغت حصة اإلناث حوالي )اإل %( من 54دينار، وبنسبة بلغت حوالي )

حرص الصندوق وسعيه إلى تحقيق  .  ويشير التقارب النسبي بين حصة كل من الذكور واإلناث إلى%(46تقدر بــ )

، تكافؤ فرص ريادة األعمال للجنسين دون تمييزنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز في الوطنية أحد أهم أهدافه 

في من الجنسين في مختلف القطاعات االقتصادية ولتحقيق مبدأ املشاركة الفاعلة لجميع الفئات العمرية 

 . كافة املدن واألريافكل املحافظات وفي 

 دينار أردني -(2015ـــ  1991حسب الجنس ) حجم التمويل املمنوح : تطور 6-2الشكل رقم 

 

تطور حجم التمويل لكل من الذكور واإلناث خالل مختلف فترات الدراسة.  6-2 رقم الشكلويبين 

ويتضح من الشكل القفزة الكبيرة التي شهدها حجم التمويل املمنوح لإلناث خالل الفترتين الثالثة والرابعة، 

 أن حجم
ً
التمويل  مقارنة بحجم التمويل املمنوح لهن خالل الفترتين األولى والثانية. ويالحظ من الشكل أيضا

في جميع فترات الدراسة باستناء الفترة األخيره  لإلناثاملمنوح للذكور كان أعلى من حجم التمويل املمنوح 

(، وقد يعزى ذلك إلى قيام الصندوق باستحداث بعض البرامج التمويلية التي تستهدف اإلناث 2015-2009)

 مثل برنامج تمويل املرأة الريفية والبرامج املوجه
ً
ة للمستفيدين من صندوق املعونة الوطنية وأكثرهم تحديدا

من اإلناث، وبرنامج املشاريع املدرة للدخل والتي تغلب عليها اإلناث. ويأتي هذا االهتمام من الصندوق ليعكس 

، وجهوده 
ً
مساهمته في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين املرأة ال سيما في املناطق الفقيرة واألكثر فقرا

مواجهة ارتفاع معدالت املشاركة والبطالة لدى اإلناث نتيجة لتوجه اإلناث في السنوات العشر االخيرة في 

 إلى جنب مع 
ً
لسوق العمل للحصول على وظيفة تمكنها من املساعدة في تغطية التكاليف األسريةاملتزايدة جنبا

 الرجل. 

11273420
4731714

16485953

5256778

32387534.96
25920967

70581322.5 74308754.7

ذكور  اناث

1991-1996 1997 - 2002 2003 - 2008 2009 - 2015
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 (2015-1991تطور املنتجات والبرامج التمويلية ) 2 -2

-1991مرت عملية تطور عدد البرامج واملنتجات التمويلية بفترات اودهار وتوسع خالل الفترة )

 ملراحل تطور 2015
ً
 التمويلي للصندوق خالل الفترات األربعة قيد الدراسة:  النشاط(، وفيما يلي عرضا

 (1996 – 1991الفترة األولى )

تأسيس الصندوق على التمويل املباشر ملنتج اقتصر نشاط الصندوق في هذه الفترة التي تمثل مرحلة 

، وهو برنامج يهدف إلى إنشاء مشروعات مرخصة واحد فقط املتمثل في تمويل برنامج املشروعات الجديدة

 للبيانات املتوفرة من قبل الصندوق، يتبين أن الصندوق .  ومسجلة الستحداث فرص عمل جديدة
ً
ووفقا

 2427مليون دينار أردني، وفر  13مشروع جديد، بقيمة تقدر بـــأكثر من  2,445استطاع في هذه الفترة من تمويل 

 .1-2 رقم الجدول فرصة عمل، كما هو مبين في 

 (2002 – 1997الفترة الثانية )

 من منتج واحد كما هو في الفترة األولى،  4توسع نشاط الصندوق ليضم 
ً
منتجات تمويلية جديدة بدال

مليون دينار ـ   17مشروع، بقيمة تمويل بلغت حوالي  3,565فإلى جانب تمويل املشروعات الجديدة وعددها 

 تم تمويل مشروعات تطويرية وعددها  3,646وفرت 
ً
مشروع، بقروض بلغت قيمتها  545فرصة عمل، أيضا

فرصة عمل، وكذلك، تمويل مشروعات منزلية بقروض  582مليون دينار، واستطاعت أن توفر  2.5حوالي 

فرصة عمل. إلى جانب ذلك، استطاع الصندوق أن يمّول  2,748مليون دينارأ، وفرت  21تجاوزت قيمتها 

 فقط خالل هذه الفترة بقرض بلغت قيمته 
ً
 واحدا

ً
 رياديا

ً
ر  30,000مشروعا

ّ
عمل فقط،  فرصة 20دينار، وف

مشروع استطاع أن يوفر  6,859أي أن إجمالي عدد املشروعات التي مّولها الصندوق خالل هذه الفترة بلغت 

غلب على املشروعات املمولة في هذه الفترة بأنها وت  .1-2 رقم الجدول فرصة عمل، كما هو مبين في  6,996

و في الغالب صاحب املشروع، أنظر مشروعات فردية حيث لم تساهم في توظيف أكثر من شخص واحد ه

 .3-2الشكل رقم 

 (2008 – 2003الفترة الثالثة )

 من أهداف 
ً
تمكين األفراد واألسر والجماعات  التي من أبرزها صندوق التنمية والتشغيلوانطالقا

التمويل الالزم للمشروعات خالل هذه الفترة قدم الصندوق  ،الفقيرة أو املتدنية الدخل أو العاطلة عن العمل

الفقر بما فيها املناطق تمكين سكان مناطق جيوب قروض القائمة والجديدة والريادية والجماعية، إضافة إلى 

رسم استراتيجية جديدة انتقل من خاللها بنشاطه إلى الريفية. وقد استطاع الصندوق خالل هذه الفترة 

مكن من شرائح املجتمع األردني، فقد أمتد نشاط الصندوق في التوسع في منتجاته ليستفيد منها أكبر قدر م
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هذه الفترة حيث أوجد برامج تمويل تستهدف تمكين املرأة الريفية وقروض الطلبة وتمويل مشروعات جديدة 

متعلقة بجيوب الفقر في املناطق املستهدفة ملكافحة الفقر فيها. وهناك منتجات جديدة تم تمويلها متمثلة في 

إقراض املشروعات الريادية الذي أنشأ بموجب اتفاقية بين الصندوق ووزارة التخطيط والتعاون برنامج 

الدولي بهدف تمويل املشروعات التي تمتاز بمبادرة مميزة من حيث نوع املنتج أو الخدمة، أو التي تمتاز 

ذه املشروعات.  باستخدام أساليب عمل جديدة ومتطورة، وكذلك من حيث عدد فرص العمل التي توفرها ه

 قيمة القروض املمنوحة خالل هذه الفترة وكذلك عدد القروض وفرص العمل. 1-2 رقم الجدول  ويبين

 (2015 – 2009الفترة الرابعة )

تضمنت خطة نشاط الصندوق إلى جانب الزيادة التي طرأت في عدد املنتجات املمولة من قبل 

الصندوق سوى بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعاون مع جهات أخرى. وفي هذه الفترة ازدادت محفظة 

منتج في  28منتجات في الفترة السابقة إلى  10الصندوق التمويلية بفضل الزيادة في عدد املنتجات، أي من 

منتجات جديدة، بعدد  8هذه الفترة. ومن املنتجات الجديدة، مشروع دعم التمويل الدقيق الذي يتضمن 

فرصة عمل. وهذا  13,707مليون دينار، موفرة بذلك  16مشروع، وبقيمة تمويل بلغت أكثر من  10,275

زيز التمويل اإلسالمي باململكة املشروع أطلقه الصندوق بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية كمشروع لتع

يهدف إلى تحسين الوضع املعيش ي لشرائح مختلفة من العاطلين عن العمل من الفقراء. باإلضافة إلى ذلك 

هناك زيادة في محفظة تمويل املشروعات الريادية املمولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ومن 

يلي للصندوق في هذه الفترة، التوسع في قائمة واسعة من الفئات ضمن التغيرات اإليجابية في النشاط التمو 

 على تمويل من الصندوق في املراحل السابقة، حيث مّول 
ً
املستهدفة من نشاطه التي لم تحصل أساسا

الصندوق خالل هذه الفترة برامج متعلقة بتمكين املرأة )جيوب الفقر(، وخريجي مؤسسة التدريب املنهي 

لى جانب تمويله للمناطق التنموية في البادية واألغواء، ومشروعات أخرى مدرة للدخل وشباب الحارة، إ

 (.2009-2015ملخص لنشاط الصندوق خالل الفترة ) 2-2الجدول رقم  يوضحمرخصة وغير مرخصة.  و 

 (2015 -2009): نشاط صندوق التنمية والتشغيل خالل الفترة 2-2الجدول رقم 

 فرص العمل قيمة التمويل املشروعاتعدد  نوع املشروع

 45,045 115,271.451 38,132 الصندوق 

 13,707 16,209.241 10275  مشروع دعم التمويل الدقيق 

 2,587 13,226.135 358 املشروعات الريادية

 101 183.25 100  مشروعات دائرة املشروعات الفلسطينية 

 61,440 144,890.077 48,865 اإلجمالي

 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل
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 (2015 – 1991تطور حجم وعدد القروض وفرص العمل املستحدثة  حسب القطاع خالل الفترة ) 3 -2

خالل ور حجم التمويل والقروض املمنوحة حسب القطاعات االقتصادية تط 3-2 رقم الجدول يبين 

التمويل املوجه للقطاعات االقتصادية خالل (. ويتضح منه وجود اختالف  في حجم 2015 -1991الفترة )

الفترات األربعة، فقد استحوذ قطاع الخدمات على املرتبة األولى من حيث حجم القروض التي منحت 

( من النشاط التمويلي 2008ــــ  1991للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، خالل الفترات الثالث األولى )

%( من إجمالي القروض لتلك 62( مليون دينار ، وهذا يمثل حوالي )61.6للصندوق وبقيمة بلغت حوالي )

%( من إجمالي 14( مليون دينار، وبنسبة تقدر بـ )13.5الفترة، يليه القطاع الصناعي، وبقيمة بلغت حوالي )

يون ( مل4.3( مليون دينار، والصناعات الحرفية بحوالي )12.2التمويل لذات الفترة،ومن ثم القطاع التجاري )

( مليون دينار، بينما في الفترة الرابعة من تطور النشاط التمويلي للصندوق، أي 4.1دينار، والقطاع السياحي )

(، تبوأ القطاع التجاري املرتبة األولى من حجم القروض، حيث بلغت قيمته حوالي 2015ـــ  2009خالل الفترة )

التمويل، يليه في املرتبة الثانية قطاع تمكين املرأة  %( من إجمالي43( مليون دينار، وبنسبة تقدر بـ )62.5)

%( ، ومن ثم قطاع الخدمات في املرتبة الثالثة بقيمة 27( مليون دينار، وبنسبة بلغت حوالي )38.7بحوالي )

%(، وفي املرتبة الرابعة القطاع الصناعي بحوالي 12( مليون دينار، وبنسبة تقدر بــ )16.7قروض بلغت حوالي )

 مع ترتيب توزيع القروض على املشروعات حسب القطاعات ( 10)
ً
ماليين دينار. وهذا الترتيب ينسجم تماما

  (.2015ــــ  1991االقتصادية خالل الفترة )

 (2015 -1991خالل الفترة ): توزيع حجم القروض املمنوحة حسب القطاعات االقتصادية 3-2الجدول رقم 

 القطاع
 2015ــــ  2009 2008ــــ  2003 2002ـــ  1997 1996ـــ  1991

 اإلجمالي
 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 2,941,232 0.00 179.7 0.03 17,000 0.23 49,327 21.96 2,874,725 زراعي

 1,202,323 0.44 639,150 0.29 188,186 1.19 259,294 0.88 115,693 صناعي زراعي

 21,447,230 5.46 7,909,038.00 7.02 4,550,402 21.77 4,733,559 32.49 4,254,231 صناعي

 9,908,406 3.83 5,550,125 4.64 3,008,320 4.18 908,882 3.37 441,079 حرفي

 36,135,742 11.49 16,654,586.50 64.63 41,864,596.52 66.82 14,527,872 37.83 4,953,283 خدمات

 7,140,132 3.80 5,502,234.65 3.78 2,447,277.48 5.77 1,253,797 2.93 384,100 سياحي

 595,021 0.36 515,392 0.35 229,200 0.05 10,000 0.53 69,400 قطاع منزلي

 38,699,128.25 26.71 38,699,124.25 0.01 4,000 0.00 0 0.00 0 تمكين املرأة الريفية

 6,723,740.48 4.64 6,723,447.48 0.45 292,998 0.00 0 0.00 0 قروض الطالب

 62,517,279.40 43.15 62,517,279.40 18.79 12,173,090 0.00 0 0.00 0 تجاري 

 187,310,233 100.00 144,890,077.30 100.00 64,775,070 100 21,742,731 100 13,092,511 املجموع

 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل
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وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي للقروض املمنوحة من قبل الصندوق حسب القطاعات االقتصادية 

القطاع التجاري استحوذ على النصيب األكبر  أن ،7-2 رقم الشكل، نستنتج من (1991-2015)خالل الفترة 

الصندوق (، وهذا مؤشر يدل على اهتمام 33%حيث بلغت نسبته )، من إجمالي حجم القروض املمنوحة

يعكس ذلك توجه العاطلين عن العمل والفئات املستفيدة  كما) باملشروعات التجارية الدائمة واملدرة للدخل

، يلي ذلك في املرتبة إلى هذا القطاع بسبب سهولة عمليات االنتاج والتوزيع مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي(

على توجهات الصندوق نحو واضحة شر آخر يعطي داللة %(، وهذا مؤ 21الثانية قطاع تمكين املرأة الريفية )

دعم األسر املنتجة والفقيرة وتمكين املرأة الريفية من االنخراط في النشاط االقتصادي لتعزيز دورها التنموي، 

يأتي بعد ذلك قطاع الخدمات في املرتبة الثالثة، وبنسبة مما ينعكس على تحسين املستوى املعيش ي لألسرة، و 

%(، 5%(، وفي الخامسة الصناعات الحرفية )11%(، ومن ثم في املرتبة الرابعة القطاع الصناعي )19بلغت )

 (.4%وكل من القطاع السياحي وقروض الطالب )

 (2015 - 1991حسب القطاع خالل الفترة ) : التوزيع النسبي لحجم القروض املمنوحة7-2الشكل رقم 

 

القطاعات االقتصادية والبرامج التمويلية خالل الفترة  وفيما يتعلق بعدد القروض وتوزيعها حسب

( من 29%( قرض وبنسبة )23,148(، فقد تبين أن قطاع الخدمات استحوذ على حوالي )2015 – 1991)

قرض(،  21,118%(، ومن ثم قطاع تمكين املرأة )28قرض(، وبنسبة ) 22,551اإلجمالي ، يليه القطاع التجاري )

من التوضيح للتوزيع النسبي لعدد القروض املمنوحة حسب الجنس والقطاع،  أنظر  (. وملزيد27%وبنسبة )

. وتجدر اإلشارة إلى أن الحصة األكبر من إجمالي عدد هذه القروض خالل تلك الفترة كان من 4-2الجدول رقم 

ك إذا علمنا (، ويمكن تفسير ذل35%( وبينما كانت حصة الذكور حوالي )65%نصيب اإلناث، وبنسبة تقدر بــ )

( من عدد القروض التي تم منحها في برنامح تمكين املرأة الريفية كانت من نصيب اإلناث، وأن حوالي 99%أن )

 من نصيب اإلناث.59)
ً
 %( القروض املمنوحة لقطاع الخدمات كانت أيضا

 

 

1.57% 0.64%

11.45%
5.29%

19.29%

3.81%
0.32%

20.66%

3.59%

33.38%

زراعي صناعي زراعي صناعي حرفي خدمات سياحي قطاع منزلي أة تمكين املر 

الريفية

قروض 

الطالب

تجاري 
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 الجنس والقطاع ( حسب2015-1991: التوزيع النسبي لعدد القروض املمنوحة خالل الفترة )4-2الجدول رقم 

 القطاع
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % العدد % العدد % العدد

 0.9 748 0.2 92 2.4 656 زراعي

 0.5 379 0.5 283 0.3 96 صناعي زراعي

 4.0 3206 1.3 682 9.2 2524 صناعي

 2.1 1640 0.5 241 5.1 1399 حرفي

 29.2 23148 26.2 13575 34.8 9573 خدمات

 1.4 1135 0.4 182 3.5 953 سياحي

 3.8 3035 5.5 2867 0.6 168 قطاع منزلي

 26.6 21118 40.5 20937 0.7 181 تمكين املرأة الريفية

 2.9 2313 1.9 981 4.8 1332 قروض الطالب

 28.4 22551 23.0 11904 38.7 10647 تجاري 

 100.0 79273 100.0 51744 100.0 27529 اجمالي الذكور واإلناث

 التنمية والتشغيلاملصدر: صندوق 

وفيما يتعلق بتوزيع القروض حسب القطاعات االقتصادية للذكور واإلناث خالل فترات الدراسة 

(، أن معظم املقترضين من 1991-1996(، نالحظ أنه خالل الفترة )1991-2015األربعة التي تغطي الفترة )

الخدمات والصناعة والزراعة، في حين كان الصندوق كانوا من الذكور ويتركز نشاطهم االقتصادي في قطاع 

 في تلك املجاالت، بينما خالل الفترة )
ً
( انحصر نشاط الذكور في معظمه 2002 -1997نشاط اإلناث محدود جدا

ل نشاطهن في قطاع الخدمات. واستمر هذا الوضع  على قطاعي الخدمات والصناعة، بينما اإلناث تركز ج 

( في ظل التغير الذي طرأ باستحداث املنتج الجديد 2003-2008لفترة )بالنسبة للذكور واإلناث خالل ا

للصندوق وهو مشروع تمكين املرأة الريفية، حيث ساعد ذلك في تغير في اتجاهات املرأة نحو املشروعات 

( تغيرت املعادلة من 2009-2015الريفية وتوجه الذكور نحو قطاعي الخدمات والتجارة، إال أنه خالل الفترة )

الل التوسع في مختلف األنشطة اإلقراضية للصندوق والتي شملت تمويل منتجات جديدة عندها أصبحت خ

القروض املمنوحة للذكور تركز بشكل جلي على القطاع التجاري وقطاع الخدمات والقطاع الصناعي على 

لي والقطاع التجاري التوالي، بينما القروض املمنوحة لإلناث تركز على قطاع تمكين املرأة  والعمل املنز 

 والخدمات. 

يمكننا أن نستنتج أن  وباالستناد إلى قيمة وعدد القروض املمنوحة حسب القطاع، ومن جهة أخرى،

القروض املمنوحة حسب القطاعات االقتصادية تختلف قيمة كل مشروع من إجمالي متوسط قيمة القرض ل

 (1991-2015)واحد لكل مشروع خالل الفترة القرض ال قيمةهي األخرى من قطاع آلخر، حيث بلغ متوسط 

( دينار في القطاع الصناعي وهو األعلى من بين القطاعات االقتصادية املختلفة، يليه في املرتبة 6,690حوالي )
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( دينار، ثم القطاع الحرفي في املرتبة الثالثة بمتوسط 6,291الثانية القطاع السياحي بمتوسط بلغت قيمته )

( دينار، والقطاع 3932ر، ومن ثم في املرتبة الرابعة القطاع الزراعي بمتوسط بلغ حوالي )( دينا6,042بلغ )

( دينار، يليه 196( دينار، بينما املتوسط األقل كان من نصيب مشروعات القطاع املنزلي )2,772التجاري )

 قطاع تمكين املرأة الريفي1561قطاع الخدمات بمتوسط بلغ حوالي )
ً
( 1,833ة بمتوسط بلغ )( دينار ، وأخيرا

 دينار. 

لعدد فرص العمل التي وفرتها املشروعات املمولة من الصندوق حسب القطاعات  أما بالنسبة

، أن إجمالي عدد فرص العمل بلغت حوالي 8-2 رقم الشكل( ، يبين 2015 – 1991االقتصادية خالل الفترة )

التجاري املراتب األولى من إجمالي هذه الفرص  ( فرصة ، حيث احتل كل من قطاع الخدمات والقطاع99,613)

%(، ثم القطاع 21( لكل منهما، يليهما قطاع تمكين املرأة الريفية بنسبة بلغت حوالي )32%بنسبة بلغت حوالي )

(. وهذه التقديرات لفرص العمل تتطابق مع النتائج السابقة لتوزيع القروض %5.5الصناعي، وبنسبة تقدر بــ )

االقتصادية وكذلك مع إجمالي عدد القروض املمنوحة من قبل الصندوق لتلك القطاعات.  حسب القطاعات

متوسط فرص العمل املستحدثة لكل قرض وذلك حسب القطاع. ويتضح من الشكل  9-2الشكل رقم ويبين 

أن مشروعات القطاع السياحي كانت األقدر على خلق فرص عمل، يليها الصناعات الحرفية، ثم القطاع 

صناعي، أما أقل القطاعات قدرة على استحداث فرص العمل من القروض التي تم الحصول عليها من ال

 10-2 رقم الشكلالصندوق فهي برامج تمويل املرأة والقطاع املنزلي. ومن جانب آخر من التحليل، يبين 

 متوسط قيمة القرض حسب القطاع.

 املستحدثة حسب قطاع التمويل: التوزيع النسبي لعدد فرص العمل 8-2الشكل رقم 
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 حسب القطاع –: متوسط عدد فرص العمل املستحدثة لكل قرض 9-2الشكل رقم 

 

 (2015-2009: متوسط قيمة القر ض حسب القطاع خالل الفترة )10-2الشكل رقم 

 

وهنا نخلص إلى أنه وعلى الرغم من وجود درجة من التباين في توزيع قيمة القروض وعدد القروض 

وعدد الفرص املستحدثة حسب القطاع، إال انه يمكننا القول أن هذا التوزيع ليس ناجم عن سياسة 

 عن جانب الطلب )املستفيدين( الذين يتوجهون 
ً
إلى الصندوق فقط )جانب العرض( وإنما ناجم ايضا

 القطاعات والبرامج التمويلية التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم وتلبي احتياجات السوق وتساعد في سد فجواته. 

 – 1991تطور حجم وعدد القروض وفرص العمل املستحدثة  حسب املحافظات خالل الفترة ) 4 -2

2015) 

محافظات تلف ختفاوت حجم القروض املمنوحة من قبل الصندوق مل 5-2 رقم الجدول يتبين من 

، إال أنه من املالحظ، بشكل عام، أن ترتيب نسب التمويل لم يتغير طيلة مسيرة الدراسة فتراتخالل اململكة 

قاء والبلقاء والكرك ر النشاط التمويلي للصندوق، حيث حظيت كل من محافظات العاصمة، وإربد، والز 

إذ حصلت (، 2015 -1991ل الفترة )بالنصيب األكبر  من حجم القروض املمنوحة من قبل الصندوق خال

(، مليون دينار 36( مليون دينار، تليها محافظة إربد   )61.3محافظة العاصمة على قروض بلغت قيمتها حوالي )
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، ( مليون لكل من محافظة الكرك ومحافظة البقاء20مليون دينار(، وبحوالي ) 21ومن ثم محافظة الزرقاء )

 . ( مليون دينار5) والعقبة( ماليين دينار، 10بحوالي )أدنى حجم للقروض كان من نصيب محافظتي جرش بينما 

 (2015 -1991خالل الفترة ): توزيع القروض حسب املحافظات 5-2الجدول رقم 

 اإلجمالي 2015ــــ  2009 2008ــــ  2003 2002ـــ  1997 1996ـــ  1991 املحافظة

 61,262,430 29,549,901 18,822,355 8,131,567 4,758,607 العاصمة

 35,749,781.8 22,435,894.8 8,101,439 2,929,894 2,282,554 اربد

 21,135,755.5 11,149,490.5 7,247,353 1,737,668 1,001,244 الزرقاء

 20,270,401.2 12,001,096.2 5,286,704 2,021,796 960,805 البلقاء

 10,991,560.36 8,509,435.3 1,415,079.06 608,344 458,702 معان

 20,574,922.9 12,545,574.9 5,077,715 1,961,073 990,560 الكرك

 11,512,698.7 8,941,020.7 1,713,865 551,064 306,749 الطفيلة

 14,352,922.6 9,593,167.6 2,705,235 1,273,953 780,567 املفرق 

 14,041,807.5 9,362,572.5 2,741,826 1,142,600 794,809 مادبا

 13,089,042 10,145,244.8 2,085,978.2 539,651 318,168 عجلون 

 9,809,013.6 6,624,288.6 2,145,903 735,476 303,346 جرش

 5,243,484.5 4,032,389.5 965,050 109,645 136,400 العقبة

 238,033,820.7 144,890,076.4 58,308,502.26 21,742,731 13,092,511 املجموع

 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل

، على سبيل املثال، 2015و 2010وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االحصاءات املتوفرة خالل الفترة بين عامي 

( %11.2(، تلتها محافظتا الزرقاء والعقبة )%8.3تشير إلى أن محافظة العاصمة سجلت أقل نسبة فقر )

التوالي، في حين سجلت نسبة الفقر في محافظة املفرق النسبة األعلى بين املحافظات، حيث ( على %11.8و)

( على التوالي. أما في باقي %21.1( و)%24.2(، تلتها محافظتا معان والطفيلة بنسب بلغت )%32بلغت حوالي )

ما أخذنا بعين االعتبار (. ومن جانب آخر، إذا %20.3( و )%14.7املحافظات فقد تباينت نسبة الفقر ما بين )

، تبين أن أكثر املحافظات 2015معدالت البطالة حسب املحافظات، فإن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

( ومحافظة %15.7(، تليها كل من محافظة الطفيلة )%17التي تعاني من البطالة هي محافظات معان بحوالي )

التوزيع النسبي  9-2الشكل رقم (. ويبين %14.9افظة الكرك )( ومح%15.2( ومحافظة املفرق )%15.6مأدبا )

لقيمة القروض املمنوحة حسب املحافظة، حيث يتضح  أن محافظة العاصمة احتلت املرتبة األولى من بين 

(. تليها 25.7%املحافظات، حيث بلغت حصتها من إجمالي حجم القروض املمنوحة خالل تلك الفترة حوالي )

(، 8.9%%(، ثم في املرتبة الثالثة محافظة الزرقاء بنسبة تقدر بـــ )15.1الثانية محافظة إربد بنسبة )في املرتبة 

%(، بينما محافظتي جرش والعقبة حققتا أدنى نسب 8.6وتأتي محافظة الكرك في املرتبة الرابعة بنسبة بلغت )

 . 11-2الشكل رقم ت ( على التوالي، كما هو موضح في ذا2.2%( و)4.1%من إجمالي القروض )
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 (2015 - 1991توزيع القروض حسب املحافظات ): 11-2الشكل رقم 

 

الجدول فيتبين من ، (1991-2015أما بالنسبة لتوزيع عدد القروض حسب املحافظات خالل الفترة )

( قرض، 19,265بلغت ) حيث، أن محافظة العاصمة احتلت املرتبة األولى من حيث عدد القروض 6-2رقم 

قرض(   10,645%( من إجمالي عدد القروض ، تليها في املرتبة الثانية محافظة إربد )24.3حوالي )ب بنسبة تقدر 

قرض( ، وبنسبة  8,083%(، ومن ثم في املراتب الثالثة والرابعة محافظتي الزرقاء )13.4وبنسبة بلغت أكثر من )

محافظة الكرك في املرتبة .وجاءت (%9.7ت حوالي )( قرض، وبنسبة بلغ7,660(، والبلقاء بـعدد )10.2%)

(، بينما أدنى نسب من عدد القروض كان من نصيب %9.1( ، وبنسبة بلغت حوالي )قرض7,241الخامسة )

أن الجدول من من املالحظ (. و %4.6( والطفيلة )%4.3(، وجرش )%4.1( و معان )%2.8محافظات العقبة )

 أي ( قرض،51,744)كثير من نصيب الذكور، حيث بلغت حصة اإلناث أكبر بنصيب اإلناث من عدد القروض 

 .اليمجاإل من ( %34.7بينما نسبة الذكور بلغت حوالي ) ،(%65.3)ه حوالي بنسبما 

 واملحافظة( حسب الجنس 2015-1991: التوزيع النسبي لعدد القروض املمنوحة خالل الفترة )6-2الجدول رقم 

 املحافظة
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % العدد % العدد % العدد
 24.3 19265 24.1 12489 24.6 6776 العاصمة

 13.4 10645 11.0 5657 18.1 4988 اربد
 10.2 8083 10.2 5296 10.1 2787 الزرقاء
 9.7 7660 10.2 5272 8.7 2388 البلقاء
 4.1 3150 4.2 2182 3.5 968 معان
 9.1 7241 9.8 5065 7.9 2176 الكرك
 4.6 3682 4.4 2318 4.9 1364 الطفيلة
 6.2 4938 6.8 3503 5.2 1435 املفرق 
 5.6 4463 6.0 3087 4.9 1376 مادبا

 5.7 4538 6.0 3090 5.2 1448 عجلون 
 4.3 3427 4.0 2056 4.9 1371 جرش
 2.8 2181 3.3 1729 2.0 452 العقبة
 100 79273 100 51744 100 27529 املجموع

 التنمية والتشغيل املصدر: بيانات صندوق 
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تختلف هي املحافظات حسب  متوسط قيمة القرضأن  12-2الشكل رقم يتبين من ومن جهة أخرى، 

معان في محافظة  (1991-2015خالل الفترة )املتوسط هذا  ت قيمة، حيث بلغمحافظة ألخرى األخرى من 

 ت بمتوسط بلغ إربددينار، وهو األعلى من بين املحافظات األخرى، يليه في املرتبة الثانية محافظة  (3,489)

دينار،  (3,180ت قيمته )بمتوسط بلغ العاصمةدينار، ومن ثم في املرتبة الثالثة محافظة  (3,358قيمته )

اقل متوسط كان من بينما ر، ( دينا3,146وجاءت محافظة مأدبا في املرتبة الرابعة بمتوسط بلغت قيمته )

على  دينار  ( 2,646والبلقاء )ار، ( دين2,615والزرقاء )( دينار، 2,404) العقبة بمتوسطمحافظات نصيب 

 . التوالي

 (2015-1991: متوسط قيمة القر ض حسب املحافظات خالل الفترة )12-2الشكل رقم 

 

القروض املمنوحة من قبل الصندوق حسب ومن جانب آخر، فيما يتعلق بفرص العمل التي وفرتها 

( 99,613أن عدد فرص العمل بلغت حوالي ) 7-2الجدول رقم (، يوضح 2015– 991املحافظات خالل الفترة )

(، ثم %14.1(، تليها محافظة إربد )%24.2 فرصة عمل، حيث بلغ نصيب العاصمة من هذه الفرص حوالي )

%(، 6%( ومحافظة املفرق )8.8محافظة الكرك ) ثم(، %9قاء )محافظة البل ثم(، %10.2محافظة الزرقاء )

 %(.4.6%(، وجرش )4.1%(، ومعان )2.8وأقل نسبة لفرص العمل حصلت عليها كل من محافظات العقبة )

ينسجم مع التوزيع النسبي لقيمة القروض لتوزيع لعدد القروض حسب املحافظات ويمكن القول أن ا

العوامل االقتصادية واالجتماعية بعض الكثافة السكانية و مع واقع هة، و حسب املحافظات من ج املمنوحة 

  7-2الجدول رقم ويتضح من  املؤثرة في هذا املؤشر من جهة أخرى. 
ً
، أن عدد فرص العمل املستحدثة أيضا

( %42( لإلناث و)%58(، كانت لصالح اإلناث، حيث بلغت هذه النسبة حوالي )1991-2015خالل الفترة )

على جانب  للذكور. وهذه النتيجة هي ذاتها إذا ما أخذنا بعين االعتبار نتائج توزيع عدد القروض حسب الجنس

 .عوامل أخرى ذات صلة بطبيعة املشروعات والبرامج التمويلية الخاصة باإلناث
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 واملحافظةالجنس ( حسب 2015-1991خالل الفترة )فرص العمل املستحدثة : التوزيع النسبي لعدد 7-2الجدول رقم 

 املحافظة
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % فرص العمل % فرص العمل % فرص العمل

 24.2 24150 23.3 13480 25.5 10670 العاصمة

 14.1 14079 11.4 6621 17.8 7458 اربد

 10.2 10148 10.3 5996 9.9 4152 الزرقاء

 9.0 8903 10.0 5765 7.5 3138 البلقاء

 4.1 4108 4.3 2471 4.0 1637 معان

 8.8 8730 9.7 5574 7.5 3156 الكرك

 4.8 4750 4.8 2758 4.8 1992 الطفيلة

 6.3 6255 6.9 3971 5.4 2284 املفرق 

 5.0 5074 5.6 3234 4.3 1840 مادبا

 6.1 6085 6.2 3571 6.0 2514 عجلون 

 4.6 4581 4.1 2363 5.3 2218 جرش

 2.8 2750 3.4 1945 2.0 805 العقبة

 100 99613 100 57749 100 41864 املجموع

 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل

متوسط كلفة فرص العمل حسب املحافظات وجود اختالف في   13-2الشكل رقم ويتضح من 

محافظة كل من في في أعلى قيمه له ، حيث بلغ هذا املتوسط كلفة فرصة العمل حسب املحافظاتمتوسط 

محافظة إربد من ثم ( دينار، و 2,676) بمتوسط بلغت قيمته حوالي معانمحافظة تليها ( دينار، 2767مأدبا )

دينار، بينما امتازت ( 2,537محافظة العاصمة )املرتبة الرابعة وفي  ( دينارـ 2,539)بمتوسط بلغ حوالي 

( دينار، وفي 2,083اء )( دينار، ومن ثم في محافظة الزرق1,907محافظة العقبة بأقل تكلفة لكل فرصة عمل )

( دينار. وهذه النتيجة، تنسجم مع ما جاء في دراسة 2,151( دينار، ومحافظة عجلون )2,141محافظة جرش )

( فرصة 2.5سابقة حول انجازات وأداء الصندوق، أن املشروع الصغير املمول من الصندوق يوفر في املتوسط )

العمل الواحدة، فيما بلغت تكلفتها في املشروع الكبير نحو ( دينار لفرصة 2,700تقدر بحوالي ) وبتكلفةعمل 

متوسط فرص العمل املستحدثة لكل قرض وذلك  14-2الشكل رقم يبين ( دينار.  ومن جانب آخر، 20,000)

محافظتي جرش وعجلون كانت األقدر على خلق فرص  حسب املحافظة. ويتضح من الشكل أن املشروعات في

فظات، تليها محافظة إربد، ثم محافظة معان، أما أقل املشروعات التي كانت األقل عمل مقارنة ببقية املحا

قدرة على استحداث فرص العمل فهي املشروعات العاملة في محافظتي مأدبا والبلقاء، كما هو مبين في ذات 

 الشكل.
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 (2015-1991: متوسط كلفة فرصة العمل املستحدثة حسب املحافظات )13-2الشكل رقم 

 

 (2015-1991: متوسط عدد فرص العمل املستحدثة / قرض حسب املحافظات )14-2الشكل رقم 

 

 (2015-1991تطور حجم وعدد القروض وفرص العمل املستحدثة  حسب املؤهل العلمي ) 5 -2

( كان من نصيب 1991-2015أن أعلى قيمة للقروض خالل الفترة ) 8-2الجدول رقم  في البياناتتشير 

( مليون دينار، يليها في املرتبة الثانية حملة الشهادة الجامعية فما 161.4) الثانوية فما دون  حملة الشهادة

 ( مليون دينار.20.2( مليون دينار، ثم حملة شهادة مؤسسة التدريب املنهي والكلية املتوسطة )43.5فوق )

 توزيع القروض حسب املؤهل العلمي: 8-2الجدول رقم 

 اإلجمالي 2009-2015 2003-2008 1997-2002 1991-1996 املؤهل العلمي
 12866174.7 4552864.9 4508120.8 2944161 861028 غير محدد

عدادي دون اإل   1246857 804703 5966017 6521562.1 14539139.1 

عدادي إ  2020305 3189628 9004360 22024348.7 36238641.7 
 110639434 73963940 26199522 7260217 3215755 ثانوي 

 3661931.9 2416931.9 602335 272817 369848 مؤسسة التدريب املنهي 

 16559024.2 8885534.2 4163212 2334940 1175338 كلية متوسطة 
 42536386.2 25944426 7456785.2 4931795 4203380 جامعي 

 993088.63 580468.63 408150 4470 0 دكتور جامعي 
 238,033820.4 144,890076.4 58,308502 21,742731 13,092511 اإلجمالي

 املصدر: بيانات صندوق التنمية والتشغيل
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التوزيع النسبي لقيمة القروض حسب املؤهل العلمي، حيث يتبين هذا  15-2الشكل رقم ويوضح 

 -( من نصيب حملة الشهادة الثانوية 2015 – 1991التمويل كانت خالل الفترة ) أعلى نسبالشكل، أن 

%(، بينما بلغ نصيب حملة الشهادة الجامعية حوالي 21.3حملة شهادة اإلعدادية فما دون )يليها %(، 46.5)

(. ومن 7%%( والكليات املتوسطة )1.5خريجي مؤسسات التدريب املنهي )في حالة أقل نسبة ، وكانت %(17.9)

لصالح فئة حملة الثانوية فما دون، ويعزى ذلك في  كان مالي التمويل%( من إج67.8) حوالياملالحظ، أن 

تصورنا إلى أن هذه الفئة لم تنل فرصة ملواصلة دراستها الجامعية وبالتالي، فضلت أن تتوجه إلى العمل الحر 

 ، وبسبب تضاؤل فرصهم في الحصول على وظائف حكومية.وتأسيس مشروعات خاصة بهم

 التوزيع النسبي للقروض حسب املؤهل العلمي: 15-2الشكل رقم 

 

خالل الفترة أما بالنسبة لتوزيع عدد القروض املمنوحة حسب املؤهل العلمي من قبل الصندوق 

أن أكبر عدد ن القروض كان لصالح املقترضين من حملة شهادة  9-2الجدول رقم ، فيتبين من (1991-2015)

قرض(،  ثم حملة الشهادة  14,482قرض( ، تليها حملة شهادة اإلعداية بحصة بلغت ) 37,537الثانوية العامة )

قرض(. أما أقل عدد من القروض  6,944قرض(، وحملة شهادة اإلعدادية فما دون ) 9,043الجامعية بعدد )

( قرض، يليها حملة شهادة 81فكان من نصيب حملة شهادة الدكتوراه بعدد متواضع من القروض بلغ )

 قرض(. 611سسة التدريب املنهي )مؤ 

 حسب املؤهل العلمي القروضتوزيع عدد : 9-2الجدول رقم 

 املحافظة
 اإلجمالي اناث ذكور 
 % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض

 7.1 5691 7.8 4031 6.0 1660 غير محدد
 8.7 6944 10.37 5366 5.7 1578 دون االعدادي 

 18.3 14482 19.43 10054 16.1 4428 اعدادي 
 47.4 37536 47.27 24460 47.5 13076 ثانوي 

 0.8 611 0.3 157 1.7 454 مؤسسة التدريب املنهي 
 6.2 4885 6.4 3311 5.7 1574 كلية متوسطة 

 11.4 9043 8.4 4347 17.1 4696 جامعي 
 0.1 81 0.03 18 0.2 63 دكتور جامعي 

 100 79273 100 51744 100 27529 املجموع
 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل
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ومن حيث التوزيع النسبي لعدد القروض، نالحظ، أن النسبة األعلى من أجمالي عدد القروض خالل 

(، كانت من نصيب املستويات التعليمية األولى )اإلعدادي والثانوي فما 1991-2015الفترة خالل الفترة )

(. كذلك %32.8لذكور )والبقية لإلناث، ل( %67.2) حوالي(، %81.3دون(، حيث بلغت هذه النسبة حوالي )

الحال، بالنسبة للقروض املوجهة لحملة الدبلوم املتوسط والشهادة الجامعية فما فوق نستنتج، أن نصيب 

( كانت من نصيب الذكور. وهذا بدوره 45%( من إجمالي عدد القروض، وحوالي )55%اإلناث بلغ حوالي )

ة األردنية بالعنصر النسائي لتعزيز دورها ومساهمتها في النشاط االقتصادي ومعالجة يعكس اهتمام الحكوم

الكثير من القضايا االجتماعية ذات الصلة بالفقر والبطالة بين الخريجين من كافة املستويات التعليمية. 

( وهذا 34.7%(، بينما الذكور )65.3%وبشكل عام، فإن حصة اإلناث من إجمالي عدد القروض بلغت حوالي )

يعني بالتأكيد، أن توجه الذكور نحو ريادة األعمال وممارسة األعمال التجارية يأتي في مراحل متقدمة من 

التعليم مقارنة باإلناث. األمر الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى أداء املشروعات واملهارات 

 واملعارف الالزمة إلدارة املشروعات. 

أن متوسط قيمة القرض لكل مشروع حسب  16-2الشكل رقم ، يتبين من خالل وفي سياق آخر

( دينار في حالة حملة شهادة الدكتوراه، وهو األعلى من بين املؤهالت العلمية 12,260املؤهل العلمي بلغ حوالي )

شهادة الجامعية ( دينار، ومن ثم حملة ال5,993)-األخرى، يليه في الترتيب حملة شهادة مؤسسة التدريب املنهي 

 ( دينار.  4,704) -

 (2015-2009: متوسط قيمة القر ض حسب املؤهل العلمي خالل الفترة )16-2الشكل رقم 

 

من جانب آخر، فيما يتعلق بفرص العمل التي وفرتها تلك القروض املمنوحة من قبل الصندوق و 

 لعدم (، 2015 – 1991خالل الفترة ) املؤهل العلميحسب 
ً
توفر بيانات عن فرص العمل للفئة النشطة ونظرا

(، وسبق من النتائج السابقة معرفة إجمالي عدد 2009-2015وهي فئة حملة الثانوية خالل الفترة األخيرة )

(، وبالتالي، تم التعرف على فرص العمل املفقودة من 99,613فرص العمل املتاحة خالل كل الفترات بلغت )

أعلى ، أن 10-2الجدول رقم يوضح ( فرصة عمل، وبهذا، 20,464ى اعتبار  أنها )البيانات املتاحة للصندوق عل
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يليها حملة شهادة اإلعدادية فرصة عمل،  (48,153) -كانت من نصيب حملة شهادة الثانويةعدد فرص العمل 

  عمل، كما هو مبين في ذات الجدول. فرصة( 11,869حملة الشهادة الجامعية )عمل، تليها  ةفرص( 17,44) -

 (2015 -1991خالل الفترة ): توزيع عدد فرص العمل حسب املؤهل العلمي للذكور واإلناث 10-2الجدول رقم 

 املؤهل العلمي
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % فرص % فرص العمل % فرص العمل

 6.8 6756 7.6 4424 5.6 2332 غير محدد

 7.8 7816 10.0 5723 5.0 2093 دون االعدادي 

 17.1 17044 18.5 10712 15.1 6332 اعدادي 

 48.3 48153 48.0 27742 48.8 20411 ثانوي 

 1.2 1224 0.4 203 2.4 1021 مؤسسة التدريب املنهي 

 6.5 6476 6.9 3973 6.0 2503 كلية متوسطة 

 12.0 11869 8.5 4933 16.5 6936 جامعي 

 0.3 275 0.1 39 0.6 236 دكتور جامعي 

 100 99613 100 57749 100 41864 اإلجمالي

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

كلفة خلق فرص العمل حسب املؤهل العلمي  متوسط 17-2الشكل رقم يبين  ومن جانب آخر،

 حملة شهادةكان األعلى في حالة مشروعات  خلق فرصة العملأن متوسط (. ويتضح من الشكل 2015-1991)

( دينار، يليه  حملة شهادة 3,584) -( دينار، يليه في الترتيب حملة الشهادة الجامعية 3,611الدكتوراه )

( دينار.  وكانت أقل تكلفة 2,557) -( دينار، ثم حملة شهادة الكلية املتوسطة 2,992) -مؤسسة التدريب املنهي 

( 2,126( و )1,860ادي بمتوسط بلغ )لخلق فرص العمل في حالة مشروعات من هم دون اإلعدادي واإلعد

متوسط عدد فرص العمل املستحدثة لكل قرض  18-2الشكل رقم ومن جانب آخر، يبين  .دينار على التوالي

وذلك حسب املؤهل العلمي. ويتضح من الشكل أن املشروعات حملة الدكتوره هي األقدر على خلق فرص عمل 

الترتيب حملة شهادة مؤسسة التدريب املنهي، ثم حملة شهادة الكلية  مقارنة ببقية املؤهالت العلمية، يليها في

املتوسطة والثانوية، أما األقل قدرة على استحداث فرص العمل من القروض التي تم الحصول عليها من 

 الصندوق فمهم من حملة شهادة دون اإلعدادي واإلعدادي.
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 (2015-1991املؤهل العلمي ): متوسط كلفة فرص العمل حسب 17-2الشكل رقم 

 

 (2015-1991املؤهل العلمي ) : متوسط فرص العمل املستحدثة / قرض حسب18-2الشكل رقم 

 

 (2015-1991تطور حجم وعدد القروض وفرص العمل املستحدثة  حسب األقاليم ) 6 -2

تفاوت حجم القروض املمنوحة من قبل الصندوق لألقاليم خالل  11-2الجدول رقم  يتبين من

ن ترتيب نسب التمويل أمختلف مراحل تطور النشاط التمويلي للصندوق، إال أنه من املالحظ، بشكل عام، 

 بالنصيب األعلى 
ً
لم يتغير طيلة مسيرة هذا النشاط، حيث أن إقليم الوسط يليه إقليم الشمال يحظيان دائما

(، وأن أدنى حجم للقروض كان من نصيب إقليم 2015 – 1991روض املمنوحة خالل الفترة )من حجم الق

. ونستنتج كذلك، أن إقليم )وهذا مرتبط بالغالب بعدد السكان والكثافة السكانية وحجم الطلب( الجنوب

املمنوحة  الوسط احتل املرتبة األولى من بين األقاليم الثالثة، حيث بلغت حصته من إجمالي حجم القروض

من و . 19-2الشكل رقم ، أنظر  %(20.3%(، ثم إقليم الجنوب )30.7(، يليه إقليم الشمال بنسبة )49%حوالي )

 لبيانات الصندوق، وبالنظر إلى 
ً
حسب األقاليم نرى أن  معدل الزيادة في حجم التمويلجانب آخر، ووفقا

( 2008 -2003الفترتين ) خالل%( 74) حواليالقروض فيه  لصالح إقليم الجنوب، حيث بلغ معدل نمو النسب 

%(. وهذه 45%(، وإقليم الوسط بمعدل )69بلغ حوالي ) (، يليه إقليم الشمال بمعدل نمو 2009-2015و)

 لألعتبارات سالفة 
ً
النتيجة تحمل داللة واضحة لتوجه الصندوق نحو زيادة نصيب إقليم الجنوب نظرا

احتياجاتها املتزايدة واالسهام في معالجة الكثير من املشكالت  الذكر، ورفع الحصة التمويلية لها ليلبي
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هذا ما و  االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها هذا اإلقليم على وجه الخصوص، مقارنة باألقاليم األخرى.

نمو القروض لصالح برفع معدل  ، حيث قام الصندوق (2009-2015األخيرة ) الفترةخالل أتجه إليه الصندوق 

 الجنوب ثم الشمال والوسط على التوالي. إقليم

 دينار اردني -(2015 -1991خالل الفترة ): توزيع القروض حسب األقاليم 11-2الجدول رقم 

 اإلجمالي إناث ذكور  األقاليم

 73000761 31393390 41607371 إقليم الشمال

 116710394 52630986 64079408 إقليم الوسط

 48322667 23281215 25041452 إقليم الجنوب

 238033821 107305591 130728230 اإلجمالي

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

 (2015 - 1991خالل الفترة ) األقاليمحسب  : التوزيع النسبي لحجم القروض املمنوحة19-2الشكل رقم  

 

(، 2015 -1991الفترة )وفيما يتعلق بتوزيع عدد القروض حسب األقاليم على الذكور واإلناث خالل 

 من بين األقاليم  . ويتضح12-2الجدول رقم فيبينها 
ً
من هذا الجدول أن إقليم الوسط هو اإلقليم األوفر حظا

%(،  يليه في الترتيب إقليم 49.8( قرض وبنسبة )39,471األخرى، حيث بلغ عدد القروض التي حصل عليها )

 إقليم 29.7قرض( وبنسبة بلغت حوالي ) 23,548الشمال )
ً
وبنسبة بلغت (  قرض16,254)  الجنوب%(، وأخيرا

%(، ونالحظ من الجدول كذلك، أن نصيب اإلناث أعلى بكثير من نصيب الذكور في عدد القروض 20.5)

%(. 34.7%(، بينما الذكور )65.3املمنوحة من الصندوق خالل تلك الفترة، حيث بلغت حصة اإلناث حوالي )

ط قيمة القرض على مستوى األقاليم، فقد بلغ هذا املتوسط في إقليم الشمال حوالي أما فيما يتعلق بمتوس

دينار(، ثم إقليم  2,973( دينار، وهو األعلى من بين األقاليم األخرى، يليه في الترتيب إقليم الجنوب )3,100)

 . 20-2الشكل رقم دينار(، كما هو مبين في  2,957الوسط )
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إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب
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 األقاليمحسب  القروضتوزيع عدد : 12-2الجدول رقم 

 املحافظة
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض

 29.7 23548 27.7 14306 33.6 9242 إقليم الشمال

 49.8 39471 50.5 26144 48.4 13327 إقليم الوسط

 20.5 16254 21.8 11294 18.0 4960 إقليم الجنوب

 100 79273 100 51744 100 27529 املجموع

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

 ( دينار أردني 2015-1991: متوسط قيمة القر ض حسب األقاليم خالل الفترة )20-2الشكل رقم 

 

(، يتبين من 2015 - 1991حسب األقاليم خالل الفترة ) املستحدثة فرص العملأما بخصوص 

عمل(،  فرصة 48,275)املرتبة األولى بعدد فرص عمل  املستحدثة  فيجاء إقليم الوسط  أن 13-2الجدول رقم 

بينما %(، 31.1وبنسبة بلغت )فرصة عمل( ،  31,000إقليم الشمال )%(، ويليه 48.5وبنسبة بلغت حوالي )

وهذه النتيجة تتوافق . %(20.4وبنسبة بلغت ) عمل(  فرصة 20,338)في املرتبة الثالثة إقليم الجنوب جاء 

أن حصة اإلناث  ،نالحظوتناسب مع عدد القروض املمنوحة من قبل الصندوق خالل تلك الفترة. كما كنسبة 

وهذ يؤكد، أن متوسط قيمة  من فرص العمل في كل األقاليم هي األكثر إذا ما تمت مقارنتها بحصة الذكور.

القروض املمنوحة لإلناث القرض للمشروع أقل بالنسبة لإلناث، األمر الذي يعطي داللة واضحة إلى أن معظم 

 تتوجه ملشروعات متناهية في الصغر ، وهي في الواقع إما مشروعات ريفية أو منزلية.

 األقاليمحسب  فرص العملتوزيع عدد : 13-2الجدول رقم 

 املحافظة
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % فرص  العمل % فرص العمل % فرص العمل

 31.1 31000 28.6 16526 34.6 14474 إقليم الشمال

 48.5 48275 49.3 28475 47.3 19800 إقليم الوسط

 20.4 20338 22.1 12748 18.1 7590 إقليم الجنوب

 100 99613 100 57749 100 41864 املجموع

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل
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يتضح حسب األقاليم. كما فرصة العمل  تكلفة خلقمتوسط  21-2الشكل رقم يبيبن ، وفي سياق آخر

 تدني تكلفة خلق فرص العمل في اقليم الجنوب مقارنة باألقاليم األخرى وإن كانت الفروقات ليست 
ً
أيضا

 كبيرة.

 دينار أردني-(2015-2009: متوسط كلفة فرص العمل حسب األقاليم خالل الفترة )21-2الشكل رقم 

 

متوسط فرص العمل املستحدثة لكل قرض حسب األقاليم.  22-2الشكل رقم ومن جانب آخر، يبين 

الشمال هي األقدر على خلق فرص عمل مقارنة ببقية األقاليم،  ويتضح من الشكل أن املشروعات في إقليم

 إقليم الوسط.  
ً
 يليها في الترتيب إقليم الجنوب، وجاء أخيرا

 (2015-1991االقليم ) متوسط فرص العمل املستحدثة / قرض حسب: 22-2الشكل رقم 

 

 تطور حجم القروض حسب فئة الدخل 7 -2

( 300 - 200أن املقترضين الذين يتراوح دخلهم ) 23-2الشكل رقم و  14-2الجدول رقم يالحظ من 

( مليون دينار، وبنسبة بلغت حوالي 60.3دينار حازوا على النصيب األكبر من حجم التمويل، أي حوالي )

( دينار، 100 - 0القروض، تليها في املرتبة الثانية املقترضين الذين يتراوح دخلهم )%( من إجمالي حجم 25.3)

( من إجمالي حجم القروض  23%( مليون دينار، وبنسبة بلغت حوالي )54.7بتمويل بلغت قيمته حوالي )

، جاءت شرائح في الدخل )أكثر من 
ً
سة والسادسة ( دينار  في املرتبتين الخام500 - 400( دينار و)500وأخيرا

2355

2418

2376

إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب

1.32

1.22

1.25

إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب
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( مليون دينار لكل منهما على التوالي. وهذه النتيجة تؤكد على 18.6( مليون وحوالي )23.7بتمويل ال يتجاوز )

، وهذه مسألة طبيعية تؤكد على رغبة املتقدمين للقروض من هذه 
ً
توجه التمويل نحو الفئات األقل دخال

هة أعباء الحياة املتعددة من خالل تأسيس الفئات في تحسين ظروفهم املعيشية ومستوى دخلهم ملواج

عام، إذا ما جمعنا الثالث الفئات األولى، أي من يتراوح دخلهم  مشروعاتهم والتوجه نحو العمل الحر. وبشكل

%( من إجمالي حجم التمويل موجه للمقترضين من تلك الفئات، 70.8، نستنتج أن حوالي )( دينار300-0من )

، ويعود ذلك ربما النخفاض حجم التمويل في هذه املشروعات الذي ال 23-2 الشكل رقمكما هو موضح من 

أشخاص  يتجاوز ثالثة آالف دينار ألكثر من نصف هذه الشرائح. وهذا يؤكد مرة أخرى، أن عمالء الصندوق هم

 من ذوي الدخل املنخفض الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى املؤسسات املالية الرسمية. وهم نموذج
ً
 ا

 يمثلون 
ً
في املناطق الريفية البعيدة،  أصحاب مهن حّرة، وأصحاب املشروعات العائلية في أغلب األحيانعمليا

  همو 
ً
مزارعون صغار وأفراد آخرون من الذين يعملون عادة في نشاطات توليد الدخل الصغيرة مثل  أيضا

أصحاب الدكاكين، ومزودو الخدمة، ك في املناطق الحضرية، أو تحضير الطعام والتجارة الصغيرة )الثانوية(

اع، وباعة الشارع...
ّ
 .إلخ والصن

 (2015 -1991خالل الفترة )توزيع القروض حسب شريحة الدخل  :14-2الجدول رقم 

 اإلجمالي إناث ذكور  شريحة الدخل

100-0 38076673.28 16592479.38 54669152.66 

200-100 24878093.21 28732277.73 53610370.95 

300-200 25925902.73 34403216.31 60329119.04 

400-300 12935068.3 14235583.23 27170651.52 

500-400 11992036.55 6576096.166 18568132.72 

500< 16920456.45 6765937.926 23686394.37 

 238033821 107305591 130728230 اإلجمالي

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

 (2015-1991)  لقروض حسب شريحة الدخل: التوزيع النسبي ل23-2الشكل رقم 

 

23 22.5
25.3

11.4
7.8

10

100-0 200-100 300-200 400-300 500-400 500<
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القروض حسب شريحة الدخل للمنتفعين من الذكور واإلناث، نستنتج من عدد حيث توزيع ومن 

شريحة ( كانت لصالح 1991-2015قروض الصندوق خالل الفترة )ن حصة املنتفعين من أ 15-2الجدول رقم 

، وبنسبة بلغت حوالي ( قرض22,623عدد القروض لهذه الشريحة حوالي ) ( دينار ، إذ بلغ300 - 200الدخل )

( 21,399عدد قروض بلغ )( دينار، وب200 - 100) %( من اإلجمالي، تليها في املرتبة الثانية شريحة الدخل28.5)

عدد ( دينار ، وب100 - 0%(، وثم تأتي في املرتبة الثالثة شريحة الدخل )27، وبنسبة تقدر بحوالي )قرض

شريحة الدخل الرابعة ة ، وفي املرتبعدد القروض%( من اإلجمالي ل23وبنسبة بلغت حوالي )( قرض، 18.208)

%(، وأقل عدد قروض كان من نصيب 11.6( قرض، وبنسبة بلغت حوالي )9,228عدد )( دينار ، وب300-400)

وتعتبر هذه   %( على التوالي.5.2%( و )4.7لغت )( دينار، وبنسب ب500وأكثر من ) (500-400)الشريحتين 

النتيجة متوقعة في ظل سعي هذه الفئات لتحسين مستوى دخلها واالنخراط في العمل الحر ملواجهة األعباء 

املعيشية املتصاعدة من جهة، وفي ظل سياسة وتوجهات الصندوق ملساعدة تلك الفئات للنهوض بمستواها 

 يز دورها التنموي.االقتصادي واالجتماعي وتعز 

 (2015-2009شريحة الدخل خالل الفترة )حسب  القروضتوزيع عدد : 15-2الجدول رقم 

 % اإلجمالي إناث ذكور  شريحة الدخل

100-0 8160 10048 18208 23.0 

200-100 6546 14853 21399 27.0 

300-200 6208 16415 22623 28.5 

400-300 2769 6451 9228 11.6 

500-400 1578 2142 3720 4.7 

500< 2260 1835 4095 5.2 

 100 79273 51744 27521 اإلجمالي

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

أن شريحة الجدول  حسب شريحة الدخل، فمن املالحظ من  القروضأما بالنسبة لتوزيع عدد 

من عدد  ، حيث حصلت على أكبر من حيث عدد القروض( دينار تحتل املرتبة األولى من 300 - 200الدخل )

الشريحة لصالح اإلناث، تليها  لهذه عدد القروض%( من إجمالي 73، منها حوالي )قرض( 22,623)- القروض

%( لصالح اإلناث 69، منها )قرض( 21,399( دينار بإجمالي عدد )200 - 100في املرتبة الثانية شريحة الدخل )

تشكل حصة اإلناث و ، قرض( 18,208بعدد )ـ  و ( دينار100 - 0ة الدخل )كذلك، ومن ثم في املرتبة الثالثة شريح

لهذه الشريحة، وتأتي في املرتبتين الرابعة والخامسة شرائح  عدد القروض%( من إجمالي 55منها حوالي )

لكل منهما  قرض( 4,095( و )9,220) قروض بلغبإجمالي عدد  ( دينارـ 500( دينار وأكثر من )400-300الدخل )

   لى التوالي.ع
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(. 1991-2015متوسط قيمة القر ض حسب شريحة الدخل خالل الفترة ) 24-2الشكل رقم ويبين 

ارتفاع  -وبشكل استثنائي-ويتضح من الشكل أن قيمة املتوسط ترتفع بارتفاع الدخل. ويالحظ من الشكل 

 (، مقارنة بالفئات الثالث التي تليها.  100 - 0متوسط قيمة القرض ألول شريحة من شرائح الدخل ) 

 دينار اردني -(2015-1991: متوسط قيمة القر ض حسب شريحة الدخل خالل الفترة )24-2الشكل رقم 

 

خالل الفترة  لفرص العمل املستحدثة حسب شريحة الدخل الخاصة باملستفيدينكذلك بالنسبة 

( دينار هي األفضل من بين الشرائح 200-300شريحة الدخل )أن  16-2الجدول رقم (، يتبين من 2015 - 1991)

، مقارنة بحجم التمويل املمنوح لها من قبل الصندوق، حيث املستحدثة األخرى في عدد فرص العمل

%(، بينما جاءت 27.5( فرصة، وبنسبة بلغت حوالي )27,271هذه الشريحة )استحدثت القروض املمنوحة ل

( فرصة عمل، 26,237( في املرتبة الثانية من حيث عدد فرص العمل بإجمالي بلغ )100-200شريحة الدخل )

( فرصة، 20,469(، بفرص عمل بلغت )100-0%(، تليها في املرتبة الثالثة شريحة الدخل )26.3وبنسبة بلغت )

 إلى متوسط قيمة القرض وعدد القروض املمنوحة لكل شريحة من شرائح  %(. 20.5وبنسبة بلغت )
ً
واستنادا

ومن جانب . 24-2الشكل رقم  ما هو مبين في الدخل، يمكن التوصل إلى متوسط تكلفة خلق فرصة العمل،  ك

فرص العمل املستحدثة لكل قرض وذلك حسب شريحة الدخل. عدد ، متوسط 26-2الشكل رقم آخر، يبين 

( دينار هي األقدر على خلق فرص عمل، مقارنة 500ويتضح من الشكل أن املشروعات لشريحة الدخل أكبر من )

دينار، بينما الشرائح األربع األخرى األقل من ( 500-400يب شريحة الدخل )ببقية شرائح الدخل، تليها في الترت

 في عالقاتها النسبية. 
ً
 حيث خلق فرص عمل تتقارب كثيرا
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 شرائح الدخلحسب  فرص العملتوزيع عدد : 16-2الجدول رقم 

 شرائح الدخل
 اإلجمالي اناث ذكور 

 % فرص العمل % فرص العمل % فرص العمل

100-0 9794 23.4 10675 18.5 20469 20.5 

200-100 9764 23.3 16473 28.5 26237 26.3 

300-200 9211 22.0 18060 31.3 27271 27.5 

400-300 4202 10.1 7035 12.2 11237 11.3 

500-400 3403 8.1 2803 4.8 6206 6.2 

500< 5490 13.1 2703 4.7 8193 8.2 

 100 99613 100 57749 100 41864 املجموع

 املصدر: صندوق التنمية والتشغيل

 

 (2015-2009: متوسط كلفة فرص العمل حسب شريحة الدخل خالل الفترة )25-2الشكل رقم 

 

 

 : متوسط فرص العمل املستحدثة / قرض حسب شريحة الدخل26-2الشكل رقم 
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 أدت دورها في تحقيق جملة من 
ً
وفي الختام، يجب التنويه، بأن سياسة توزيع القروض املتبعة حاليا

توفير فرص العمل لجميع األردنيين بما األهداف الوطنية والقطاعية واالستراتيجية للصندوق واملتمثلة في 

 وتعزيز يساهم في خفض نسب البطالة، ومحاربة الفقر، والعمل على رفع نسبة االردنيي
ً
ن النشيطين اقتصاديا

االعتماد على الذات لتلبية احتياجاتهم األساسية، إلى جانب سعي الصندوق في املوائمة بين العرض والطلب 

والجماعات الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك العاطلة عن  واألسر املساهمة في تمكين األفراد في سوق العمل، و 

العمل. ومع ذلك، فالصندوق بحاجة ماسة إلى تحسين مستوى أدائه من خالل إتباع جملة من السياسات 

وتنفيذ عدد من اإلجراءات التي من شأنها النهوض بواقع الصندوق نحو األفضل، وهذا ما ستتم اإلشارة إليه 

 املقترحات التي تم التطرق لها بهذه الدراسة. في جملة النتائج و 

 

 الثانينهاية  الفصل 
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 الفصل الثالث 

خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص 

 املشروعات املمولة وأداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70  

 

 

خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص وأداء  -3

 املشروعات املمولة

 مقدمة

 الفصل  قدم
ً
 حول نشأة صندوق التنمية  األول من هذه الدراسة االستشارية التحليلية عرضا

ً
مفصال

 للخدمات 
ً
 وتقييما

ً
والتشغيل ورؤيته ورسالته وأهدافه املباشرة وغير املباشرة ومهامه، كما قدم عرضا

واملنتجات التمويلية )القروض( والخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق من حيث  طبيعة هذه 

اجات التمويلية وغير التمويلية للفئات التي يستهدفها الخدمات وجودتها وشموليتها بحيث تلبي االحتي

 ألبرز 
ً
الصندوق. وعرض الفصل جهود الصندوق في مجال التشبيك. وقدم الفصل الثاني من الدراسة عرضا

مؤشرات أداء الصندوق منذ تأسيسه، حيث ناقش تطور حجم ونوع التسهيالت االئتمانية التي قدمها 

حسب اإلقليم واملحافظة وجنس املستفيدين واملستوى التعليمي والقطاع الصندوق وتوزيعاتها النسبية 

وحسب شريحة الدخل وغيرها من املؤشرات التي تقيس مستوى الوصول إلى الفئات املستهدفة. وعرض 

 تطور حجم التسهيالت االئتمانية التي قدمها الصندوق وعدد املشروعات املمولة وفرص 
ً
الفصل الثاني أيضا

  العمل التي
ً
تم استحداثها. وبهذا يكون الفصالن األول والثاني قد عرضا التقييم األولي ألداء الصندوق وفقا

لبعض مؤشرات األداء العامة والكلية )حجم وعدد القروض وعدد املشروعات املمولة وفرص العمل التي تم 

نتاج ودعم ريادة استحداثها(، وهذه املؤشرات تعكس مساهمة الصندوق في خلق فرص العمل وزيادة اإل 

 األعمال. 

 عند إعداد التقرير السنوي بحساب كافة مؤشرات األداء 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق يقوم سنويا

، لذا Intermediary Schoolالتي تمت اإلشارة لها عند الحديث عن املدرسة األولى من مدارس تقييم األثر 

يما وانها تتغير من سنة إلى أخرى. وعلى الرغم من أهمية ما فإنه ال داعي لتكرار حساب هذه املؤشرات ال س

يتضمنه الفصل الثاني من تحليل إال أنه ال يناقش أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية املقدمة على املستوى 

الجزئي أي على مستوى املستفيدين، كما أن التحليل املستخدم ال يناقش اآلثار االجتماعية الناجمة عن 

ات الصندوق املختلفة. وعليه، أصبح من الضروي التعمق في تحليل أثر الخدمات التمويلية وغير خدم

التمويلية التي يقدمها الصندوق على مستوى املستفيدين وأسرهم ومجتمعهم املحلي ومن وجهة نظرهم، وهذا 

 ما سيتم مناقشته في الفصل الخامس من هذه الدراسة.



 

71  

 

 

 لدراسة األثر بشكل 
ً
  وتمهيدا

ً
مفصل وللوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات، فقد أصبح لزاما

التعرف على خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص مشروعاتهم. لذا، فقد خصص هذا 

الفصل لدراسة وتحليل خصائص املستجيبين "املستفيدين من خدمات الصندوق التمويلية وغير 

ص املشروعات الصغرى والصغيرة التي تم تمويلها من قبل التمويلية"، إضافة إلى عرض وتحليل خصائ

الصندوق بشكل كلي أو جزئي واملشروعات التي استفادت من خدماته غير التمويلية في مختلف مراحل حياتها. 

ويكتسب هذا الفصل أهمية كبيرة ألنه يعرض خصائص املستجيبين وخصائص املشروعات املمولة من قبل 

ه يركز على مجموعة الخصائص التي تؤثر في أداء املشروعات واستمراريتها من جهة، الصندوق وأداءها، وكون

والتي تؤثر بالتالي على حجم الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تلعبه هذه املشروعات على مستوى الفرد 

أداء املشروع واألسرة واملجتمع. وفي هذا اإلطار، يمكننا القول أن الخصائص والعوامل التي تساعد في تحسن 

وتزيد من قدرته على االستمرار والتوسع، تعمل بشكل أكيد على زيادة دوره االقتصادي واالجتماعي وتعظم 

. وال يفوتنا اإلشارة إلى وجود محددات أخرى ألداء املشروعات 1-3الشكل رقم أثره على كل املستويات، أنظر 

 لكنها خارج نطاق هذه الدراسة.

 املشروعات املمولة ودورها التنموي  أداء:1-3الشكل رقم 

 

 للفصول القادمة من الدراسة، وبهدفوللوصول إلى األهداف   
ً
 املرجوة من هذا الفصل، وتمهيدا

شكل دقيق ومفصل بحيث يتم تغطية كافة األبعاد املطروحة ب القضايا والتساؤالت في تعزيز مستوى التحليل

تعكس  هذه الدراسةبشاملة خاصة  استبانةتصميم  علىعمل فريق الدراسة ، فقد الحيثياتوأدق 

من خارج  . وبعد االنتهاء من إعداد الصيغة النهائية من االستبانة، قام عدد من الباحثينموضوعاتها وأهدافها

لذين تم تدريبهم لهذه الغاية بتوزيع االستبانة ا الصندوق وعدد من العاملين في صندوق التنمية والتشغيل

املشروعات الصغرى والصغيرة املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية من أصحاب  على عينة من

 تم . وقدFace to Face Interviewاملمولة من الصندوق وذلك باستخدام أسلوب املقابلة الشخصية 

خصائص املقترض

خصائص املشروع

الظروف املحلية

الظروف الخارجية

جودة الخدمات التمويلية وغير التمويلية

أخرى 

أداء املشروع

األثر االقتصادي 

واالجتماعي للخدمات 
التمويلية وغير 

التمويلية على مستوى 

املستفيدين
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شتمل على تواالحصائي لتحديد حجم وتوزيع العينة، مع األخذ بعين االعتبار أن  استخدام األسلوب العلمي

، وأن تكون العينة موزعة على كافة األعمالبعض املشروعات التي تديرها أو تمتلكها رائدات وسيدات 

املشروعات بأحجامها املختلفة، كما تم مراعاة ن تغطي أ، و اإلنتاجية التي يستهدفها الصندوق القطاعات 

  التوزيع الجغرافي للعينة لتشمل مشروعات من جميع محافظات اململكة.

الشكل خمسة أجزاء، كما هو مبين في  منوتتكون االستبانة التي أعدت لغايات إعداد هذه الدراسة 

 2-3رقم 
 
 لجمع البيانات واملعلومات حول خصائص املستجيبين من االستبانة الجزء األول  ص  ص  . خ

املمولة املشروعات الصغرى والصغيرة القائمين على من رواد األعمال و  "املستفيدين من خدمات الصندوق"

 بعمر املستفيد، وسنوات املتعلقةتلك جمعها هذا الجزء  استهدف. ومن البيانات التي من قبل الصندوق 

 ، إضافة إلى، والجنسوعدد ساعات العمل األسبوعية ،والحالة االجتماعية ،واملستوى التعليمي، الخبرة

الخدمات غير التمويلية التي حصل عليها املستفيد من صندوق طبيعة العمل في املشروع، وعدد القروض و 

 التنمية والتشغيل. 
 
التي تعكس لجمع البيانات واملعلومات  ص  ص  أما الجزء الثاني من االستبانة، فقد خ

أداء وقدرة  تقيسال سيما تلك التي  ،قيد الدراسةالصغرى والصغيرة واملتوسطة  املشروعات خصائص وأداء

، وتلك التي تؤثر في مستوى اآلثار االقتصادية ت على حل املشكالت والتوسع واالنتشار والتطور هذه املشروعا

هذا  استهدفومن البيانات التي  واالجتماعية لهذه املشروعات على مستوى كل من الفرد واألسرة واملجتمع.

املوقع، و وب التوزيع، أسلو عدد العمال وحجم رأس املال، و جم املشروع، الجزء جمعها تلك التي تتعلق بح

ومصدر القطاع، و ومصدر املنافسة،  ،نظم املعلومات املستخدمةو أسلوب التمويل في مرحلة التأسيس، و 

معلومات حول مستوى الرضا عن  التحديات التي تواجه هذه املشروعات، إضافة إلىو املستخدم،  التمويل

 (.1) امللحق رقم أنظر يب من الصندوق، الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصل عليها املستج

 : مكونات استبانة الدراسة 2-3الشكل رقم 

 

الجزء األول 

خصائص 

املستفيدين من 

خدمات 

الصندوق 

الجزء الثاني

خصائص وأداء 

املشروعات قيد 

الدراسة

الجزء الثالث

عالقة 

وتعامالت 

املستجيب مع 

الصندوق 

ومستوى الرضا 

عن الخدمات

الجزء الرابع

األثر 

االقتصادي 

واالجتماعي 

لخدمات 

الصندوق على 

مستوى 

املستفيدين

الجزء الخامس

آليات تعزيز 

الدور التنموي 

للصندوق 

وتحسين أثر 

الخدمات 

املقدمة
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حول  املستفيدين من خدمات الصندوق الستقراء آراء  ص  ص  أما الجزء الثالث من االستبانة، فقد خ

 صندوق التنمية والتشغيل اختيار تجربتهم مع الصندوق، حيث استهدف هذا الجزء التعرف على أسباب

كمصدر رئيس ي للتمويل، وتقييم  املستفيدين ملستوى خدمات الصندوق وتعامل العاملين فيه  أثناء املرحلة 

وقد األولى من عملية االقتراض، وعدد الطلبات املقدمة وأنواعها، وعدد الطلبات املرفوضة وأسباب الرفض. 

 ا
ً
ولية الخدمات التمويلية وغير نوعية وشم ستقراء آراء املستجيبين حول استهدف الجزء الثالث أيضا

التمويلية التي يقدمها الصندوق، وحول تجربة املستفيدين مع الصندوق خالل جميع مراحل عملية االقتراض 

 بإغالق ملف 
ً
 بعملية الحصول على التمويل و البدء بعملية التسديد ، وانتهاءا

ً
ابتداًء من الزيارة األولى، مرورا

اد. أما الجزء الرابع، فقدخصص لتحليل أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية االئتمان وإكتمال عملية السد

 حول  املستجيبين املقدمة من قبل الصندوق على مستوى املستفيدين، حيث تضمن هذا الجزء استقراء آراء

على الصندوق  من عليها حصلوا التي للخدمات التمويلية وغير التمويلية واالجتماعية االقتصادية اآلثار

مستوى صاحب املشروع أي املستفيد، وعلى مستوى أسرته، وعلى مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي ككل. 

كما تم استقراء آراء املستفيدين حول العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في حجم ونوع األثر  الذي تتركه 

ن االستبانة، فقد ناقش اآلليات التي هذه الخدمات على مختلف املستويات. أما الجزء الخامس واألخير م

يقترحها املستجيبون لتعزيز الطلب على الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، ولزيادة 

كما يستهدف هذا الجزء من االستبانة  .كفاءة وفاعلية الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعزيز دوره التنموي 

ل احتياجاتهم من خدمات الدعم الفني والدور املطلوب من الصندوق استقراء آراء املستجيبين حو 

   (.1امللحق رقم ) ومؤسسات الدعم الفني األخرى ذات العالقة، أنظر 

 مراحل إعداد االستبانة وجمع البيانات وإدخالها: 3-3الشكل رقم 

 

إعداد النسخة األولية من 

(املعهد)االستبانة 

مناقشة ومراجعة النسخة 

(املعهد والصندوق )األولية 

املعهد )العينة التجريبية 

(والصندوق 

تصميم النسخة النهائية من 

(املعهد والصندوق )االستبانة 

مهارات تصميم "رشة عمل 

االستبانات وجمع وتحليل 
البيانات 

توزيع االستبانة وإدخال 

(الصندوق )البيانات 

مراجعة البيانات وتحديد 

االستبانات الصالحة للتحليل 
(املعهد)

إعداد الدراسة بصيغتها 

(املعهد)األولية 
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باتخاذ كافة اإلجراءات التي فريق الدراسة وفي إطار استكمال عملية جمع البيانات واملعلومات، قام 

وذلك بالتعاون مع  ،وجمع البيانات الالزمة هاتسهيل عملية توزيعإعداد االستبانة بشكلها النهائي، و   من شأنها

ونعرض فيما يلي  بعض اإلجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى .  الصندوق وممثليه في فريق الدراسةإدارة 

 . وعلى وجه التفصيل، تم القيام بما يلي:3-3الشكل رقم أفضل النتائج ،أنظر 

قام و عمل فريق الدراســة في املعهد العربي للتخطيط على تصــميم االســتبانة وإعداد النســخة األولية منها،  -

. مكوناتها وتســـلســـلها ومختلف تفصـــيالتها وإبداء الرأي حول  لالطالع الصـــندوق  إدارة وممثليبعرضـــها على 

التي تم أخذها  الشــــــــكلية بعض املالحظات وتقديم ومراجعتها االســــــــتبانة علىباالطالع  الصــــــــندوق  وقد قام

  االستبانة بشكلها النهائي. إعدادبعين االعتبار عند 

بتنظيم ورشة تدريبية توعوية لعدد  صندوق التنمية والتشغيلقام املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع  -

في مراكز الــــدراســــــــــــــات واملهتمين من رواد األعمــــال الصـــــــــــنــــدوق وبعض العــــاملين من البــــاحثين والعــــاملين 

-9بعنوان "مهارات تصميم االستبانات وجمع وتحليل البيانات" وذلك خالل الفترة   وأصحاب املشروعات

 مفصـــــأل  حول مكونات االســـــتبانة وأهدافها، وكيفية التعامل مع 10/1/2017
ً
. وتضـــــمنت الورشـــــة شـــــرحا

ات وطرق اإلجابة على أية اســـتفســـارات.  وقد ســـاهمت هذه الورشـــة املســـتجيبين أثناء عملية جمع املعلوم

 .الوصول إلى أفضل النتائج وأدقهافي تسهيل عملية توزيع االستبانة و في

 التدريبية املشـاركين في الورشـة من Pilot Sampleقام فريق الدراسـة بتوزيع االسـتبانة على عينة تجريبية  -

وتم ، املمولة من الصـــندوق  الصـــغرى والصـــغيرة واملتوســـطة من أصـــحاب املشـــروعات الســـابقة وعلى عدد

أفراد العينة اإلجابة على اســـــتفســـــارات  شـــــرح مكوناتها وســـــبب إضـــــافة كل جزء من أجزائها. وبعد أن تمت

إعداد  ، تماملالحظات الواردة، وبعد التعامل مع جميع حول بعض األســئلة الواردة في االســتبانة التجريبية

وقد تم إقرار النســـــــــــخة النهائية من االســـــــــــتبانة خالل االجتماعين  بشـــــــــــكلها النهائي.صـــــــــــياغة االســـــــــــتبانة و 

 .2017مايو  11و 8التنسيقيين اللذين جمعا ممثلي املعهد العربي للتخطيط بإدارة الصندوق يومي 

 وإدخال البيانات توزيع االســـــــتبانات وجمعباإلشـــــــراف على عملية فريق الدراســـــــة ممثلو الصـــــــندوق في قام  -

 وفق
ً
 . لهذه الغاية املعهد العربي للتخطيطالذي أعده ممثلي  دقيقإدخال البيانات ال لنموذج ا

للصــندوق ألســباب وســائل التواصــل االجتماعي أو البريد اإللكتروني   في ضــوء صــعوبة توزيع االســتبانة عبر  -

وزيع االســـــــتبانة إتباع أســـــــلوب الزيارة واملقابلة الشـــــــخصـــــــية الســـــــتكمال عملية ت تم، فنية وأخرى غير فنية

 الذي تطلب املزيد من الوقت والجهد.  من املستجيبين، األمر  والوصول إلى العدد املطلوب

 كبير من املستجيبين امتنعوا عن 
ً
تعبئة االستبانة  وفي هذا السياق،  ال بد من اإلشارة إلى أن عددا

و/أو  لعدم وجود وقت فراغ بجدوى هذه الدراسات و/أو تتعلق بعدم قناعتهم  عديدة في الغالب ألسباب
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الذين  -بعض املستجيبين امتنع. ومن جانب آخر، لتخوفهم من إعطاء أية معلومات عن املشروع وأداءه

 والبيانات الواردة في االستبانة ال سيما تلك إعطاء بعض املعلوماتعن  -وافقوا على التعاون مع فريق الدراسة

العمل األسبوعية، وحجم رأس املال، وعدد العمال والعمالة  ، وساعاتاإلنتاج أو قيمة التي تتعلق بحجم

التي شملتها الدراسة وتم أثر على عدد االستبانات  الذي الوافدة، واالستخدام الحقيقي للقرض، األمر 

حرص فريق  ومن أجل البدء بعملية التحليل وبشكل يضمن دقة وشمولية التحليل،استخدامها في التحليل. 

الجدول ويبين  غطي التحليل املستجيبين الذي قاموا بتعبئة االستبانة بشكل كامل ودقيق.الدراسة على أن ي

 مجموع االستبانات التي تم تعبئتها واالستبانات املستخدمة في التحليل. 1-3رقم 

 : التوزيع النسبي لالستبانات املوزعة واملستلمة والصالحة للتحليل1-3الجدول رقم 

 العدد البيان

 3000 حسب العرض املالي والفني املتفق عليه بين املعهد والصندوق  املستهدفة االستباناتعدد 

 2000 التي تم استالمهااالستبانات عدد 

 1872 االستبانات التي تم استخدامها في التحليل

على خصائص  (3-1) . يشتمل الجزء األول جزئينيتكون هذا الفصل، إضافة إلى هذه املقدمة، من 

 (3-2)يعرض الجزء )املستفيدين من خدمات الصندوق التمويلية وغير التمويلية(، بينما  املستجيبين

 أداء املشروعات.على  التي تؤثر  املؤشراتاملشروعات قيد الدراسة مع التركيز على وأداء خصائص 

 خصائص املستجيبين )املستفيدين من خدمات الصندوق(    1 -3

 لخصائص املستجيبين  من حيث العمر وسنوات الخبرة والجنس 
ً
يقدم هذا الجزء من الدراسة تحليال

والحالة االجتماعية وطبيعة العمل وساعات العمل األسبوعية واملستوى التعليمي، مستوى التفرغ للعمل في 

التمويلية التي حصل املشروع وغيرها من الخصائص، إضافة إلى عدد الخدمات التمويلية )القروض( وغير 

عليها املستجيب من الصندوق والتي سيتم تقدير آثارها االقتصادة واالجتماعية. ويكتسب هذا الجزء أهمية 

كبيرة كونه يناقش ويحلل العديد من املؤشرات واملتغيرات التي تعكس خصائص املستجيبين ال سيما تلك التي 

اشر، وتؤثر في مكاسب ومنافع وأثر هذا املشروع على مختلف في أداء املشروع بشكل مب -ولو بشكل بسيط-تؤثر 

املستويات )الفرد واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي(. وفي إطار توضيح ما سبق، يمكننا القول أن بعض 

خصائص املستجيبين ذات تأثير إيجابي على أداء املشروعات املمولة من الصندوق، وتساعد نتيجة لذلك في 

، تعزيز أثر هذ
ً
ه املشروعات ودورها التنموي. وفي املقابل، قد تؤثر  بعض الخصائص على أداء املشروعات سلبا

 . 4-3الشكل رقم وتقلل بالتالي من دوره التنموي وأثره على على كل املستويات، أنظر 
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 : تأثير خصائص املستجيب في أداء املشروعات املمولة ودورها التنموي 4-3الشكل رقم 

 

% منهم كانوا من الذكور وحوالي 61.8إلى أن حوالي  التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الجنسيبين 

لدى ريادة األعمال العمل الحر و  ثقافة وصول مستوى  % كانوا من اإلناث. وتعكس النسب السابقة38.2

، كما قد تعكس هذه ال إلى مستويات بشكل عام ولدى اإلناث بشكل خاص الجنسين
ً
نسب مرتفعة نسبيا

تنوع ومالئمة الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لكال الجنسين  -بشكل مبدئي  ولو -

دون تحيز ومحاباة.  ويعكس االرتفاع النسبي في نسبة اإلناث املستفيدات من خدمات الصندوق حقيقة ارتفاع 

ل سوق العمل أو قطاع اإلنتاج، ويعكس معدل البطالة ومعدل املشاركة لدى اإلناث وسعيهن الحثيث لدخو 

 جهود الصندوق الرامية إلى استهداف اإلناث باعتبارهن شريحة كبيرة من الفئات التي يستهدفها 
ً
أيضا

الصندوق، كما تعكس حقيقة أن املرأة األردينة بدأت منذ العقد املاض ي بدخول قطاع األعمال واإلنتاج سواء 

 في تنمية أسرتها ومجتمعها، وفي تنمية قطاعبشكل منظم أو غير منظم، وبدأت تل
ً
 هاما

ً
املشروعات  عب دورا

ويمكن ، األمر الذي أدى إلى ظهور مؤسسات ومنتجات تمويلية خاصة باملرأة. الصغرى والصغيرة واملتوسطة

صعوبة طبيعة العمل في ( 1ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بنسبة اإلناث من خالل عدة أمور أهمها: ) تفسير 

ساعات العمل الطويلة وطبيعة العمل التي قد ال تتالءم مع طبيعة املرأة  (2) شروعات الصغرى والصغيرة،امل

  الجسدية وبنيتها
ً
العمل في  إن (3) توجه بعض اإلناث للعمل في هذا القطاع. على مستوى مما ينعكس سلبا

( 4. )ها تجاه بيتها وأسرتهاولساعات طويلة قد يتعارض مع واجبات لحساب النفسالقطاع الخاص والعمل 

صعوبة الوصول إلى الكثير من املستفيدات ممن يمارسن نشاطاتهن اإلنتاجية من داخل املنزل ألسباب 

( عدم تواجد بعض اإلناث في 5اجتماعية ودينية ، وأسباب تتعلق بصعوبة التواصل لتحديد موعد املقابلة. )

أداء املشروع 

وأثره التنموي 

عمر 
املستجيب 
وقدراته 
الجسدية املستوى 

التعليمي  

الحالة 
االجتماعية 
وعبء اإلعالة

الريادة وحب 
العمل 

واملخاطرة

طبيعة العمل 
والتفرغ 
للمشروع

الثقافة املالية 
واإلئتمانية 
والتعامل مع 

األزمات

سنوات الخبرة 
اإلدارية 
والفنية

املهارات 
والقدرة على 

اإلدارة

ساعات 
العمل

الجنس
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نب آخر، يمكن استخدام ارتفاع مستوى التنوع في الخدمات املشروعات التي تعود ملكيتها لإلناث.  ومن جا

التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لتفسير الفرق الحاصل بين نسبة املستفيدين من خدمات 

الصندوق ونسبة املستفيدات، حيث عمل الصندوق إلى تخصيص بعض املنتجات التمويلية للمرأة )كما هو 

والثاني من هذه الدراسة(، إضافة إلى إمكانية حصول اإلناث على الخدمات التمويلية مبين في الفصل األول 

وغير التمويلية التي يحصل عليها الذكور دون تمييز، حتى أصبح العدد االجمالي للمستفيدات من خدمات 

التمويل الصندوق أعلى من العدد االجمالي للذكور )وإن كان حجم التمويل املمنوح للذكور اعلى من حجم 

املمنوح لإلناث ألسباب تتعلق بسق التمويل وحسب الطلب(، كما هو موضح في الفصل الثاني. ومن الجدير 

بالذكر أن الكثير من املتخصصين والباحثين يرون أن هناك اختالف بين الذكور واإلناث من حيث دقة العمل 

 إلى اختالف األعباء ا
ً
ألسرية ال سيما عند املتزوجين واملتزوجات، وااللتزام بساعات العمل والجدية، إضافة

وهذه الفروقات واالختالفات قد تنعكس على أداء املشروع واستمراريته، وبالتالي تؤثر في أثره التنموي على 

 كافة املستويات.

% لم يسبق لهم 22.9أما بخصوص الحالة االجتماعية للمستجيبين، فإن البيانات تشير  إلى أن حوالي 

% غير ذلك )أرمل أو أرمله، مطلق أو 3.8% كانوا متزوجين، وحوالي 73.3زب او عزباء(، وحوالي الزواج )أع

% منهم لم 26.7أما التوزيع النسبي للذكور حسب الحالة االجتماعية فيشير إلى أن حوالي   مطلقة وغيرها(.

ا ضمن الفئات األخرى.  أما %( فقد كانو  3.9% متزوجين، أما البقية )69.6يسبق لهم الزواج )أعزب(، وحوالي 

% وحوالي 16.8بالنسبة للحالة االجتماعية للمستجيبات من اإلناث، فقد بلغت النسب الثالث السابقة حوالي 

% على التوالي. ونشير هنا إلى الحالة االجتماعية لصاحب املشروع تؤثر في الوقت والجهد 3.9% وحوالي 79.3

عكس على عبء اإلعالة وحجم األسرة والقدرة على اإلدخار الذي يخصصه املستجيب للمشروع، كما تن

والتوسع، األمر الذي ينعكس على أداء املشروع وقدرته على االستمرار، وهذا ينعكس بالتالي على أثره 

 على صاحب املشروع واألسرة واملجتمع. -املشروع  أي  -

( سنة، 60-20وحت بين )تراهم إلى أن أعمار  حسب العمر  للمستجيبين النسبيويشير التوزيع 

الذي يبين التوزيع النسبي للمستجيبين حسب العمر  5-3الشكل رقم ر  سنة، أنظ 39.7بمتوسط بلغ حوالي و 

تراوحت  حيثويالحظ من الجدول وجود اختالف بسيط في التوزيع العمري لكل من الذكور واإلناث،  .والجنس

هن أعمار تراوحت فقد سنة. أما اإلناث  39.9 حوالي( سنة، وبلغ متوسط أعمارهم 60-20أعمار الذكور بين )

ويشير  .بش يء بسيط وهو أقل من نظيره لدى الذكور ، سنة39.2حوالي بمتوسط بلغ و ( سنة، 23-60)بين 

ر التقارب بين نسب الذكور واإلناث ضمن الفئات العمرية الثالثة األولى إلى التوجه الواضح لكل من الذكو 

واإلناث نحو قطاعات اإلنتاج السلعية والخدمية والعمل لحساب النفس من أجل تحسين مستوى الدخل 
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الفردي واملساهمة في بناء األسرة وتغطيه نفقاتها املتزايدة نتيجة ألسباب داخلية وأخرى خارجية، كما قد 

.يعكس ذلك الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تمكين املرأة اقتص
ً
 واجتماعيا

ً
   اديا

 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب العمر والجنس5-3الشكل رقم 

 

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 5.1والسؤال  1.1إجابات السؤال املصدر : 

% منهم 44.1، نرى أن حوالي وعند تحليل التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املستوى التعليمي

% يحملون درجة البكالوريوس، 18.1% دبلوم متوسط، وحوالي18.6يحملون الشهادة الثانوية، وحوالي 

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املستوى التعليمي  2-3الجدول رقم % دراسات عليا. ويبين 2وحوالي 

بالذكور في فئة اإلعدادي أو أقل وفئة الدبلوم والجنس. ويتضح من الجدول ارتفاع نسبة اإلناث مقارنة 

املتوسط، بينما كانت نسب الذكور في املستويات التعليمية األخرى أعلى من نظيراتها الخاصة باإلناث. وهنا 

يظهر تساؤل هام حول مدى توفر خدمات تمويلية لدى الصندوق مخصصة لإلناث ذوات املستوى التعليمي 

مستوى  قد يعكس وتجدر اإلشارة إلى أن املستوى التعليمي للمستجيبرأة الريفية. املرتفع باستثناء قرض امل

 الكفاءةيؤثر في مستوى توجهه نحو ريادة األعمال ومستوى ، كما املهارات واملعارف املتوفرة لدى املستجيبين

ر الذي قد ينعكس على األم ،بالشكل العلمي واملدروس، كما يؤثر في إدارة املشروعالتجارية في ممارسة األعمال 

 التنموي على مستوى كل من الفرد واألسرة واملجتمع. -أي املشروع  -املشروع، ويؤثر بالتالي في أثره أداء 

 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املستوى التعليمي والجنس2-3الجدول رقم 

 املستوى التعليمي الجميع )%( الذكور )%( اإلناث )%(

 إعدادي وأقل 17.1 13.9 22.3

 ثانوية عامة 44.1 45.2 42.5

 دبلوم متوسط )كلية مجتمع( 18.6 17.5 20.4

 بكالوريوس 18.1 20.9 13.5

 دراسات عليا  2.0 2.5 1.3

 املجموع 100 100 100

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 5.1والسؤال  11.1املصدر: تم إجابات السؤال  
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ال  وعلى الرغم من أن الصندوق يستهدف بشكل رئيس ي العاطلين عن العمل من الشباب من ك 

الجنسين )الخريجيين الجدد(، إال أن هناك تنوع في حالة للمستفيدين من خدمات الصندوق، حيث تشير 

ي يقدمها % من مجموع املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية الت79.5البيانات إلى أن حوالي 

 ألهداف 
ً
الصندوق هم ممن لم يسبق لهم العمل )العاطلين عن العمل( وهم الفئة املستهدفة بشكل دقيق وفقا

. حيث يبين الجدول التوزيع النسبي للمستفيدين من 3-3الجدول رقم الصندوق ومبررات تأسيسه، أنظر 

ة العمل والجنس. ويتضح من الجدول الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق حسب حال

% من املتقاعدين املدنيين، وحوالي 7.2% من املستجيبين هم من املتقاعدين العسكريين، وحوالي 7.4أن حوالي 

% من املستفيدين أو املستفيدات من 2.7% من أبناء الشهداء، وحوالي 2.2% من ذوي اإلعاقة، وحوالي 0.9

تنمية االجتماعية. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاطلين عن العمل الذين صندوق املعونة الوطنية ووزارة ال

 أعلى من النسبة املبينة أعاله )
ً
(، حيث أن بعض أبناء 79.5%استفادوا من خدمات الصندوق قد تكون فعليا

 الشهداء وذوي اإلعاقة واملستفيدين من صندوق املعونة الوطنية قد يكونوا من العاطلين عن العمل ولم

. كما يمكن أن يكون املتقاعدين عاطلين عن العمل وقت الحصول على التمويل، وهذا 
ً
يسبق لهم العمل أصال

 أن حوالي 
ً
% من اإلناث  لم يسبق لهن العمل، 89.2يجعلهم ضمن الفئة املستهدفة. ويالحظ من الجدول أيضا

 أن غا73.4بينما بلغت هذه النسبة حوالي 
ً
لبية املستفيدين من ذوي اإلعاقة % عند الذكور. ويالحظ ايضا

كانوا من الذكور، بينما كانت غالبية املستفيدين  من صندوق املعونة الوطنية والذين حصلوا على قروض 

من الصندوق كانوا من اإلناث، وتعتبر النسب الواردة في الجدول منطقية بسبب ارتفاع نسبة البطالة لدى 

اع معدل املشاركة، وتسارع معدالت دخولهن لسوق العمل، وارتفاع اإلناث في مختلف مناطق اململكة، وارتف

نسبة اإلناث من املستفيدات من صندوق املعونة الوطنية، هذا إضافة إلى اإلقبال الكبير لإلناث لالستفادة 

 من قرض املرأة الريفية والعمل ضمن القطاع املنزلي أو في القطاع غير املنظم. 

 النسبي للمستجيبين حسب  حالة العمل والجنس: التوزيع 3-3الجدول رقم 

 املستوى التعليمي الجميع )%( الذكور )%( اإلناث )%(

 متقاعد عسكري   7.4 11.9 0.0

 متقاعد مدني 7.2 9.2 4.1

 اشخاص ذوي اإلعاقة 0.9 1.3 0.3

 أبناء الشهداء 2.2 2.3 2.1

89.5 73.4 79.5  
ً
 )عاطل عن العمل( لم يعمل سابقا

 من مستفيدي صندوق املعونة الوطنية 2.7 1.9 4.1

 املجموع 100 100 100

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 5.1والسؤال 4.1املصدر: تم إجابات السؤال  
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وباالنتقال إلى مناقشة مستوى املهارات والكفاءة التي يتمتع بها املستجيبون سواء في الجوانب اإلدارية 

أو في مجال إدارة  ،اإلجابة على األسئلة املتعلقة بسنوات الخبرة في مجال عمل املشروعأو الفنية، وعند 

نستطيع الحكم ولو بشكل مبدئي على قدرة املستجيبين على تحمل مسئولية إدارة املشروع  املشروعات

وع،  فإن واملحافظة عليه وضمان استمراره. أما فيما يتعلق بسنوات خبرة املستجيبين في مجال عمل املشر 

% منهم أفادوا بعدم وجود خبرة مسبقة في مجال عمل املشروع، وعلى الرغم من 5البيانات تشير إلى أن حوالي 

تدني النسبة، إال أن ثمة  تساؤالت تظهر حول قدرتهم على إدارة املشروع والتعامل مع السوق وحل املشكالت، 

ت حول معايير منح القرض ومدى مراعاة خصائص املقترض األمر الذي قد يؤثر في أداء املشروع. كما يثير تساؤال 

عند تقييم طلب اإلئتمان، وتساؤالت حول ما تم تقديمه لهذه الشريحة من خدمات الدعم الفني والخدمات 

( سنة، 30 - 1غير التمويلية املختلفة. كما تشير البيانات إلى أن سنوات الخبرة لبقية املستجيبين تراوحت بين )

سنة. وال يختلف الحال في حالة الذكور عنه في حالة اإلناث، حيث تراوحت سنوات الخبرة  7.8لغ وبمتوسط ب

( سنة، 28 - 1سنة، بينما تراوحت سنوات الخبرة لدى اإلناث بين ) 7.9( سنة، بمتوسط بلغ 30 - 1للذكور بين )

ناث ليس لديهم خبرة في مجال % من اإل 5.9% من الذكور وحوالي 4.4%. وقد تبين أن حوالي 5.9وبمتوسط بلغ 

( سنة، وتبين وجود تقارب في 25 - 1عمل املشروع. أما سنوات الخبرة في املشروع الحالي، فقد ترواحت بين )

سنة. وتشير  6.3متوسط سنوات الخبرة  والعمل في املشروع لدى كل من الذكور واإلناث، حيث بلع حوالي 

صاحب املشروع أو مديره تعتبر من أبرز محددات أداء املشروع،  العديد من الدراسات أن سنوات الخبرة لدى

 وبالتالي فإنها تؤثر في استمرارته وأثره التنموي.

وعلى الرغم من التحليل السابق الذي يبين أهمية توفر الخبرة الكافية لدى إدارة املشروع، إال أن 

 على خصائص أخرى أهمها: 
ً
املستوى التعليمي، وطبيعة عمل املستجيب مستوى الكفاءة في اإلداء يعتمد أيضا

في املشروع )إداري أو فني أو كالهما(، ومستوى التفرغ للعمل في املشروع، إضافة إلى ساعات العمل 

من املستجيبين إلى أنهم  %8.7األسبوعية، ومدى متابعة املشروع وبشكل دوري. وفي هذا اإلطار، أشار حوالي 

 للمشروع )
ً
( بأنهم متفرغون 91.3%% إناث(، بينما أشار البقية )40.1ذكور وحوالي  59.1%غير  متفرغين حاليا

% إناث(. وبخصوص ساعات العمل األسبوعية التي يقضيها 38ذكور و 62%للعمل باملشروع بشكل كامل)

ساعة، بمتوسط بلغ حوالي  98-7في املشروع، فقد ترواحت بين  -سواء كان متفرغ أو غير متفرغ  -املستجيب 

ساعة )وهو معدل مقبول بالنسبة للقطاع الخاص واملشروعات الصغرى التي تتطلب ساعات عمل  47.7

طويلة كونها تمارس نشاطات صناعية وتجارية وزراعية(. وكما هو متوقع، فقد تبين أن متوسط ساعات 

العديد من ( ساعة. ويعكس تفرغ 45.2ساعة( كان أعلى من نظيره لدى اإلناث ) 49.3العمل لدى الذكور  )

 الرغبة الحقيقة للمرأة األردنية 
ً
املستجيبات للعمل في املشروع وارتفاع ساعات عملهن األسبوعية نسبيا
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 إلى جنب مع الذكور. يبين 
ً
التوزيع النسبي  4-3الجدول رقم للعمل في قطاع األعمال والنجاح والتميز جنبا

 روع. للمستجيبين حسب الجنس وساعات العمل األسبوعية في املش

 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الجنس وساعات العمل األسبوعية في املشروع4-3الجدول رقم 

 ساعات العمل األسبوعية الجميع )%( الذكور )%( اإلناث )%(

 ساعة وأقل 20  4.3 6.4 3.8

 ساعة 21-40 29.5 24.2 35.4

 ساعة 41-60 48.8 48.1 49.8

 وأكثر 60 17.4 21.3 10.9

 املجموع 100 100 100

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 5.1والسؤال  4.1املصدر: تم إجابات السؤال  

في املشروع، فقد تبين أن حوالي  باملهام التي يقوم بها املستجيباملستجيبين   وبخصوص طبيعة عمل

% يعملوا كإداريين )يقوموا بأعمال إدارية فقط وال يشاركوا في أي نشاط إنتاجي مباشر في املشروع 21.4

% هم فنيين يقوموا بأعمال اإلنتاج 4.9ويعتمدوا على عمالة محلية أو وافدة إلتمام عملية االنتاج(، وحوالي 

ة محلية أو وافدة، بينما تقوم الغالبية العظمى من املستجيبين بمهام بشكل منفصل أو بالتعاون مع عمال

إدارية وفنية في املشروع في ذات الوقت، األمر الذي قد يقلل من التكاليف من وجهة نظرهم، إال أنه يزيد من 

ن، وحوالي % منهم إداريي21.2الجهد املطلوب وساعات العمل الالزمة. أما بالنسبة للذكور، فقد تبين أن حوالي 

% يقع على عاتقهم مهام إدارية وفنية. أما بالنسبة لإلناث، فقد بلغت النسب 73.3% فنيين، وحوالي 5.5

 % على التوالي. 74.65% و3.8% و21.6السابقة حوالي 

 : التوزيع النسبي للمستجيبين  حسب عدد الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصلوا عليها 5-3الجدول رقم 

عدد الخدمات  الجميع )%( الذكور )%( اإلناث )%(

التي حصل عليها 

 املستجيب

خدمات غير 

 تمويلية

خدمات 

 تمويلية

خدمات غير 

 تمويلية

خدمات 

 تمويلية

خدمات غير 

 تمويلية

خدمات 

 تمويلية

63.1 0 57.5 0 59.7 0 0 

32.0 75.6 36.3 75.3 34.7 75.4 1 

3.2 20.5 4.8 19.9 4.2 20.1 2 

1.5 3.6 1.1 3.4 1.3 3.5 3 

0.1 0.3 .20 1.1 0.2 0.8 4 

0 75.6 .10 0.3 0.1 0.2 5 

 املجموع 100 100 100 100 100 100

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 5.1والسؤال  10.1و 9.1املصدر: تم إجابات األسئلة  
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وفي إطار التمهيد للفصول القادمة، ولتحليل عالقة املستجيبين بصندوق التنمية والتشغيل، فقد 

تم االستفسار عن عدد القروض والخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصل عليها كل مستفيد من 

ستجيبون تراوح بين الصندوق. وتشير البيانات إلى أن  عدد القروض والخدمات التمويلية التي حصل عليها امل

( خدمة. ويبين 5 - 0( قروض، بينما تراوح عدد الخدمات غير التمويلية التي حصل عليها املستجيبين بين )1-5)

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب عدد الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصلوا  5-3الجدول رقم 

الل اإلجابة على أسئلة استبانة الدراسة. ويالحظ من الجدول عليها من الصندوق والتي قاموا باإلفصاح عنها خ

% من اإلناث( لم يحصلوا على أية 63.1% من الذكور وحوالي 57.5% من املستجيبين )حوالي 59.7أن  حوالي 

خدمات غير تمويلية من الصندوق طيلة فترة تعاملهم مع الصندوق، وعلى الرغم من أن بعضهم حصل على 

ويلية )قروض(. وثمة تساؤل يطرح هنا حول فيما إذا كانت هذه املشكلة )ضعف خدمات أكثر من خدمة تم

الدعم الفني وخدمات تطوير األعمال املقدمة( تتعلق بجانب الطلب على الخدمات غير التمويلية 

ي )املستجيبين( أو بجانب العرض )الصندوق( أو كالهما. وثمة تساؤل آخر حول تأثير توفر خدمات الدعم الفن

على أداء املشروع واستمراريته، وبالتالي على أثره التنموي على مستوى كل من الفرد واألسرة واملجتمع والذي 

 سيتم تحديده في فصل الحق من الدراسة. 

 : ملخص ألبرز خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق 6-3الشكل رقم 

 

 

 
 (.1في امللحق رقم )املصدر: الجزء األول من استبانة الدراسة املبينة 

61.80%

38.20%
22.90%

73.30%

21.20%
4.90%

73.70%

ذكور  إناث أعزب متزوج إداري  فني إداري وفني

7.40% 7.20% 0.90%

52.20%
79.50%

2.70%

متقاعد عسكري  متقاعد مدني اشخاص ذوي اإلعاقة أبناء الشهداء  
ً
لم يعمل سابقا من مستفيدي صندوق 

املعونة 

17.10%

44.10%

18.60% 18.10%

2%

إعدادي وأقل ثانوية عامة (معكلية مجت)دبلوم متوسط  بكالوريوس دراسات عليا
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 وجود تنوع  
ً
مما سبق من تحليل مبسط لخصائص املستفيدين من خدمات الصندوق، يتضح جليا

في الفئات والشرائح التي أستهدفها صندوق التنمية والتشغيل على امتداد السنوات السابقة واستفادت من 

عن الحالة االجتماعية لهم، كما خدماته، حيث قدم خدمات للمستفيدين من الذكور واإلناث بغض النظر 

أنه استهدف املتقاعدين واألشخاص ذوي اإلعاقة وأبناء الشهداء، إضافة إلى الشريحة الرئيسية وهم 

العاطلون عن العمل. كما استهدف العاطلين عن العمل من مختلف الفئات العمرية واملستويات التعليمية. 

 التي تؤثر في أداء املشروع وأثره التنموي.يبين أبرز خصائص املستفيدين  6-3الشكل رقم 

وفي نهاية هذا الجزء، نجد من الضروري بيان أن خصائص املستجيبين من رائدات ورواد األعمال : 

( تختبر مدى توفر الخصائص 2( تعطي صورة أولية حول مستوى التوجه نحو ريادة األعمال والعمل الحر، )1)

( تساعد في تحديد احتياجات املستجيبين من 3ت ورواد األعمال، )التي تزيد من فرص النجاح لدى رائدا

الخدمات غير التمويلية بشكل عام وبناء القدرات والتدريب والتوعية بشكل خاص. كما أنه من الضروري 

التأكيد على أهمية التعرف على خصائص املستجيبين وتحليلها بشكل دقيق وذلك بسبب تأثيرها الكبير في أداء 

خالل مختلف مراحل دورة حياته، وتأثيرها في قدرته على االستمرار، األمر الذي ينعكس بشكل مباشر  املشروع

على اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات وعلى كافة املستويات )الفرد واألسرة واملجتمع( كما سنرى 

، انظر  
ً
 .7-3الشكل رقم الحقا

 بأداء املشروع وبمستوى أثر املشروع على مستوى الفرد واألسرة واملجتمععالقة خصائص املستجيب :7-3الشكل رقم 

 
، فإن استكمال التحليل لتحقيق أهداف الدراسة بشكل عام وهذا الفصل بشكل خاص 

ً
وأخيرا

يتطلب دراسة خصائص املشروعات التي تم تمويلها من قبل الصندوق، وهذا ما سيتم مناقشته في الجزء 

 القادم.

 

العمر، الجنس، الخبرة، طبيعة العمل، 

ساعات العمل، املستوى التعليمي، 

الحالة االجتماعية، عدد الخدمات  التي 

حصل عليها 

أداء املشروع
أثر املشروع 

االقتصادي واالجتماعي

على مستوى الفرد 
واألسرة واملجتمع
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 املشروعات املمولة من الصندوق خصائص  2 -3

 لخصائص املشروعات االستثمارية املمولة من قبل 
ً
 شامال

ً
يعرض هذا الجزء من الدراسة تحليال

 املشروعاتيعرض هذا الجزء خصائص وعلى وجه التحديد،  الصندوق سواء كان التمويل بشكل كلي أو جزئي.

، وعدد العمال الحاليين، وعدد العمال الوافدين، وعدد العمال عند التأسيس املشروع حجم وعمر  من حيث

 ،وعدد أفراد األسرة العاملين في املشروع، وعدد اإلناث العامالت  في املشروع سواء من األسرة أو من خارجها

ألنظمة ها حسب استخدام املشروعاتكما يعرض توزيع  .املنافسةمصدر ، و التوزيع فروع، وأسلوبالوعدد 

، يعرض ومصادر التمويل لتسويق والوصول إلى األسواق،لمخصصات  ووجوداملعلومات اإلدارية، 
ً
. وأخيرا

 ألداء املشروعات و 
ً
 ملستوى أداء كذلك تحليال

ً
املستجيبين، ويحدد بشكل من وجهة نظر  املشروعاتتقييما

( من 2ء )الجز تفصيلي أبرز التحديات التي تواجه هذه املشروعات وتعيق نموها وتطورها واستمراريتها، أنظر 

ويكتسب هذا الجزء أهمية كبيرة كونه يناقش ويحلل العديد من املؤشرات  (.1في امللحق رقم )االستبانة املبينة 

في أداءها بشكل مباشر، وتؤثر  -ولو بشكل بسيط-واملتغيرات التي تعكس خصائص هذه املشروعات التي تؤثر 

فرد واألسرة واملجتمع(. وفي إطار توضيح ما سبق،ال بد في مكاسبها ومنافعها وأثرها على مختلف املستويات )ال

من اإلشارة إلى أن بعض خصائص املشروعات قد تساعد في تحسين أداءها، وتساعد نتيجة لذلك في تعزيز أثر 

هذه املشروعات على املستفيدين، وتزيد بالتالي من دورها التنموي. وفي املقابل، قد تؤثر بعض هذه 

، وتقلل بالتالي من دورها التنموي وأثرها على كل املستويات، أنظر الخصائص على أداء امل
ً
الشكل شروع سلبا

 عوامل نجاح 8-3رقم 
ً
. كما أن بعض هذه الخصائص ترتبط بخصائص صاحب املشروع بحيث يشكالن معا

 وتطور للمشروع او عوامل تعثر وتراجع، وهذا بدوره يؤثر في استمراريته املشروع ودوره التنموي.

 : تأثير خصائص املشروع على أداءه وأثر املشروع على مستوى الفرد واألسرة واملجتمع8-3الشكل رقم 

 

أداء املشروع 

وأثره التنموي 

عمر 
املشروع 
وحصته 
السوقية القطاع

املنافسة

اسلوب 
التوزيع 
ونطاق 
السوق 

املوقع 
رأس املال الجغرافي

وحجم 
التمويل 

عدد العمال 
وحجم 
املشروع

العمالة 
الوافدة ومن 
أفراد األسرة

مخصصات 
التسويق 
واستخدام 
االتكنولوجي

التخطيط 
املسبق وقرار 
االستثمار
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سنة، ويعتبر هذا املتوسط  6.3سنة، وبمتوسط بلغ  25-1تراوح عمر املشروعات قيد الدراسة بين 

 لدراسة وتحليل أثر هذه املشروعات كونها تمارس نشاطاتها منذ فترة كافية 
ً
تمكن من قياس األثر  مناسبا

، فإنه من املتوقع أن 
ً
التنموي لهذه املشروعات. ويمكننا القول أنه كلما زاد عمر املشروع وكان أداءه جيدا

صاحب املشروع ليصل إلى أسرته واملجتمع ككل. وهنا ال بد من اإلشارة -أي األثر-يكون األثر أكبر بحيث يتجاوز 

ملمولة من قبل الصندوق بشكل جماعي أي لجميع العينة وليس بشكل إلى أنه سيتم تقييم أثر املشروعات ا

العمر قيد الدراسة حسب  للمشروعاتيشير التوزيع النسبي فردي في الفصل الخامس من هذه الدراسة. و 

% من هذه املشروعات حديثة التأسيس وتمارس عملها منذ 11أن حوالي منذ تاريخ التأسيس إلى  التشغيلي

% من هذه املشروعات يتراوح عمرها التشغيلي بين 77.9سنتين، ويشير كذلك إلى أن حوالي  فترة ال تزيد عن

سنة. وتعكس هذه النسب ارتفاع وتيرة 19-10% منها يتراوح عمرها التشغيلي بين 21.7سنوات، وحوالي  9 -1

اضيين )وهذا ما دخول رائدات ورواد األعمال في مجال العمل الحر والعمل لحساب النفس خالل العقدين امل

تم بيانه في الفصل الثاني من الدراسة حيث فاق عدد املستفيدات عدد املستفيدين بشكل ملحوض(، وهذا 

بدوره يعكس قوة وتيرة التوجه نحو ريادة األعمال عند الجنسين على حد سواء. وفي الجانب اآلخر، تعكس 

ب، وزيادة حجم السوق في السنوات النسب السابقة تحسن مستوى النشاط االقتصادي، وانتعاش الطل

  للنجاح واالستمرار والنمو. لكن ال بد من القول 
ً
األخيرة بشكل جعل من هذا العدد املتزايد من املشروعات قابال

أن الزيادة في املشروعات االستثمارية املجدية يضع على عاتق الجهات املعنية بتقديم الخدمات التمويلية وغير 

اإلهتمام بهذه املشروعات وأصحابها ومتابعتهم من أجل تمكينهم من املحافظة على التمويلية مسؤولية 

استمرارية مشروعاتهم. وهذا يتطلب متابعة حثيثة الحتياجاتهم التمويلية وغير التمويلية والعمل على تلبيتها 

مرحلة دراسة األفكار بكفاءة عالية، كما يضع على عاتقها مهمة رعاية وتمكين رواد األعمال الجدد ال سيما في 

 ومرحلة اتخاذ القرار  االستثماري ومرحلة التأسيس لكي تضمن بداية سليمة ملشروعاتهم.  

%من املستجيبين أية بيانات حول عدد العمال عند التأسيس 2.5وعلى الرغم من عدم تقديم حوالي 

ل عند التأسيس أي عند بداية مرحلة وعدد العمال الحاليين، إال أن البيانات املتوفرة تشير إلى أن عدد العما

عامل. وإذا ما اردنا تقسيم  2.3عامل، وبمتوسط  20-1التشغيل في املشروعات قيد الدراسة تراوح بين 

املشروعات قيد الدراسة حسب الحجم باستخدام معيار عدد العمال املعتمد من الجهات ذات العالقة 

 9-1مشروعات متناهية الصغر  يتراوح عدد العمال فيها بين % من املشروعات هي 98باململكة، نرى أن حوالي 

عامل(. ويمكن القول، إن هذه النسب  10-25عمال، وكانت البقية مشروعات صغيرة يتراوح عدد العمال فيها )

منطقية إذا ما أخذنا بعين االعتبار أهداف الصندوق والفئات التي يستهدفها والخدمات التمويلية التي يقدمها 

القروض وحجمها وسقف االئتمان والشروط والضمانات املطلوبة والجدوى االقتصادية (، إضافة على )نوع 
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صغر حجم السوق وضعف القوة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى األسواق املحلية والخارجية، واملحددات 

دين الناجم عن التي تتعلق بتوفر رأس املال بالحجم املناسب، ومعوقات التوسع والنمو، وسلوك املستفي

شعورهم باملخاطرة ال سيما في ظل محدودية رأس املال أو ندرته. وتعتبر بيانات حجم املشروعات منطقية إذا 

% من مجمل املشروعات في مختلف 95عرفنا أن املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة تشكل ما يزيد عن 

%.  كما أن اتساع نطاق التعريف املعتمد يجعل من 99الدول العربية، بينما تزيد هذه النسبة في اململكة عن 

عامل.  99الصعب شمول العينة على مشروعات ممولة من قبل الصندوق بحيث يزيد فيها عدد العمال عن 

بحيث تصل إلى  -وهنا نرى من الضروري بيان أن التوزيع الجغرافي للقروض املمنوحة من قبل الصندوق 

  -مختلف مناطق اململكة 
ً
 على حجم املشروعات املمولة ويجعلها تميل إلى أن تكون متناهية الصغر يضع قيدا

بحيث تتماش ى من حاجة السوق والحصة السوقية وقدرات املقترض. أما عدد العمال الحاليين في املشروعات 

عامل، وهو أعلى من نظيره عند التأسيس، وهذا  3.9عامل، وبمتوسط بلغ  30-1قيد الدراسة فقد تراوح بين 

 
ً
يعني خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم بعض املشروعات. ويشير تقسيم املشروعات حسب الحجم  حاليا

% منها مشروعات متناهية الصغر )أقل من النسبه عند التأسيس( والبقية مشروعات 93.3إلى أن حوالي 

من املشروعات قيد (.  وتشير النسب السابقة إلى حدوث نمو واضح في عدد العمال في العديد %6.7صغيرة )

الدراسة، وهذا يعكس قدرة هذه املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة على خلق فرص عمل جديدة ولو 

بمعدالت بسيطة، وقد أدى ذلك إلى تحول بعض املشروعات من مشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات 

 صغيرة.

 مقارنة بحجمها عن
ً
د التأسيس، فقد تم تحديد وملزيد من التحليل لحجم املشروعات حاليا

املشروعات التي تراجع فيها عدد العمال  واملشروعات التي لم تستطيع خلق مزيد من فرص العمل، كما تم 

تحديد املشروعات التي نمت وتطورت وزادت من نشاطها وخلقت فرص عمل جديدة. وفي هذا اإلطار، شهدت 

 في عدد العمال مق7.5حوالي 
ً
ارنة بعددهم عند التأسيس، وتراوح االنخفاض في عدد % من املشروعات تراجعا

 في حوالي  4-1العمال بين 
ً
% من املشروعات. وهنا يظهر 35.1عمال. وفي ذات الوقت،بقي عدد العمال ثابتا

تساؤل عن أسباب تراجع وثبات عدد العمال في بعض املشروعات. إن اإلجابة على هذا التساؤل ترتبط 

شروع وخصائص املشروع )عوامل داخلية(، كما ترتبط بالظروف االقتصادية بالتأكيد بخصائص صاحب امل

نسبة املشروعات التي أثبتت قدرة على خلق  املحلية والخارجية والتحديات التي واجهتها )عوامل خارجية(. أما

 في عدد العمال )مقارنة بالعدد عند التأسيس
ً
( مزيد من فرص العمل خالل عمرها التشغيلي وحققت نموا

 بلغ  25-1%. وقد تراوحت الزيادة في عدد العمال بين 57.4فقد بلغت حوالي 
ً
عامل، وبمتوسط منخفظ نسبيا
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% من املشروعات قيد الدراسة من مشروعات متناهية 4.6عامل. ونتيحة لهذه الزيادة إنتقل حوالي  1.6

 الصغر إلى مشروعات صغيرة.

% من املشروعات 83.8بين من األرقام املتوفرة أن حوالي أما فيما يتعلق بعدد العمالة الوافدة، فقد ت 

% من املستجيبين عن اإلجابة على 12.2قدمت معلومات تتعلق بعدد العمالة الوافدة، بينما امتنع حوالي 

السؤال الخاص بعدد العمالة الوافدة في مشاريعهم. ويشير التوزيع النسبي للمشروعات قيد الدراسة حسب 

% من هذه املشروعات ال تشغل عمالة وافدة )تعتمد على عمالة 48.3فدة إلى أن حوالي عدد العمالة الوا

 للبيانات املتوفرة -محلية من الذكور واإلناث(، بينما تشغل بقية املشروعات عمالة وافدة يتراوح عددها 
ً
 -وفقا

ي مثل هذه الحالة عن عامل للمشروع الواحد. وثمة تساؤل متكرر يظهر ف 2.7عامل، وبمتوسط بلغ  30-2بين 

أسباب االعتماد على العمالة الوافدة كبديل للعمالة املحلية، وتساؤالت أخرى حول إمكانية إحالل العمالة 

املحلية محل الوافدة. إن اإلجابة على هذه األسئلة ضرورة ملحة لكنها ال تندرج ضمن موضوعات وأهداف 

حالل هذه يتطلب توفر مقومات وشروط وظروف يتعلق الدراسة إال أنه يمكننا القول أن نجاح عملية اإل 

 بعضها بجانب الطلب )املشروعات( وأخرى تتعلق بجانب العرض )العمالة املحلية(.

أما بخصوص عدد العاملين في املشروع من أفراد األسرة باستثناء صاحب املشروع، فقد تراوح بين 

 بلغ  1-9
ً
% من 22.6التوزيع النسبي إلى أن حوالي عامل. ويشير  1.4عمال وبمتوسط منخفض نسبيا

% منها توظف عامل واحد من 31.1املشروعات قيد الدراسة ال يعمل بها أي من أفراد األسرة، بينما حوالي 

% يعمل بها ثالثة، والبقية توظف 11.4% يعمل بها إثنين من أفراد األسرة، وحوالي 24.6أفراد األسرة، وحوالي 

توظيف املشروع لعدد من أفراد األسرة يعزز من دوره في رفع مستوى األسرة من أربعة عمال أو أكثر. إن 

 عند تقييم أثر هذه املشروعات على مختلف 
ً
الناحية االقتصادية واالجتماعية، وهذا ما سنناقشه الحقا

من  املستويات. وثمة تساؤل جديد يظهر هنا يتعلق بأسباب االعتماد على العمالة الوافدة في ظل وجود عدد

أفراد األسرة يبحثون عن عمل!. وبخصوص مساهمة املشروعات قيد الدراسة في توظيف اإلناث، فقد تبين 

% 55.3% من املشروعات قيد الدراسة لم تفصح عن عدد اإلناث العامالت فيها، وأن حوالي 9.5أن حوالي 

من هذه املشروعات يعمل لديها % 35.2يعمل بها إناث على اإلطالق. وتشير البيانات كذلك إلى أن حوالي  ال

-1إناث سواء من داخل األسرة او خارجها.  وقد تراوح عدد اإلناث العامالت في املشروعات قيد الدراسة بين 

اهم اإلحصاءات  6-3الجدول رقم موظفة، وبمتوسط منخفض بلغ موظفة واحدة لكل مشروع. يبين  20

 والبيانات املتعلقة بحجم العمالة وتوزيعها.
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 : التوزيع النسبي للمشروعات حسب عدد العمال الحاليين وحجم العمالة الوافدة وعدد اإلناث6-3لجدول رقم ا

 البيان

عدد العمال 

عند 

 التأسيس

عدد 

العمال 

 الحاليين

عدد العمالة 

الوافدة 

 
ً
 حاليا

عدد أفراد 

األسرة 

 
ً
 العاملين حاليا

عدداإلناث 

العامالت 

 
ً
 حاليا

 20-0 9-0 30-2 30-1 عامل 2-1 املدى )عامل(

 0.94 1.39 2.79 3.87 2.31 املتوسط )عامل(

 %98.5 %100 %93.6 %93.3 %98 عامل )%( 1-9

 %1.5 0 %6.4 %6.7 %2 عامل )%( 10-19

 %9.5 %6.8 %16.2 %2.5 %2.5 % لم يفصحوا عن البيانات املطلوبة

 (.1املبينة في ملحق رقم )في االستبانة  2.8و2.7و2.6و 2.2املصدر: إجابات األسئلة  

متوسط عدد العمالة الوافدة في املشروعات قيد  9-3الشكل رقم وللمزيد من التوضيح ، يبين 

أن متوسط عدد العمالة الوافدة كان األعلى  6-3الجدول رقم الدراسة حسب املحافظة والقطاع. ويتضح من 

، ثم العاصمة، تلتها محافظة البلقاء في املرتبة الرابعة، في محافظة عجلون، ثم محافظة مأدبا في املرتبة الثانية

وكان أقل متوسط في محافظة معان. أما متوسط عدد أفراد األسرة العاملين في املشروع فقد كان األعلى في 

محافظة جرش، ثم محافظة الزرقاء في املرتبة الثانية، ثم محافظة العقبة، تلتها محافظة الطفيلة في املرتبة 

أن القطاع الزراعي هو األكثر  6-3الجدول رقم عة، وكان أقل متوسط في محافظة مأدبا. ويتضح من الراب

 على 
ً
اعتمادا على العمالة الوافدة، يليه القطاع الصناعي. كما يتضح أن القطاع الصناعي كان األكثر اعتمادا

 عمال من أفراد األسرة يليه القطاع التجاري.

 والقطاع  دد العمالة الوافدة ومتوسط عدد العاملين من افراد األسرة حسب املحافظة: متوسط اع9-3الشكل رقم 

 

 

1.33 1.17
1.64

1.16 1.36 1.7 1.35 1.54 1.48 1.42 1.58 1.59

3.75 3.7

2.16

5.1

2 1.75

5.6

3.1

0.85

2.7 2.3
1.3

العاصمة البلقاء الزرقاء مادبا اربد جرش عجلون  املفرق  معان الكرك الطفيلة العقبة

متوسط عدد العاملين من األسرة متوسط عدد العمالة الوافدة

1.47 1.45 1.3 1.28

3.42
2.6

5.17

2.36

صناعي تجاري  زراعي خدمي

متوسط عدد العاملين من األسرة متوسط عدد العمالة الوافدة
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وبخصوص قيمة رأس املال عند التأسيس ورأس املال الحالي للمشروعات قيد الدراسة، فقد تبين 

% من املستجيبين لم يقدموا معلومات حول حجم رأس املال وحجم االستثمار  عند التأسيس 4.2أن حوالي 

 للباحثين لكن يمكن
ً
التكهن بها، وأهمها  وحجم رأس املال الحالي ملشروعاتهم وذلك ألسباب غير معلومة تماما

ربما تخوفهم من استخدام هذه املعلومات ألغراض غير بحثية. وباالعتماد على املعلومات املتوفرة، فقد تراوح 

دينار )وهذا يعني اللجوء إلى مصادر أخرى غير الصندوق  100000-950حجم رأس املال عند التأسيس بين 

ما رأس املال الحالي للمشروعات التي تتوفر عنها معلومات دينار. أ 6641.8لتمويل املشروع(  وبمتوسط بلغ 

دينار. ويتضح من ارتفاع متوسط حجم رأس املال  15151دينار، وبمتوسط بلغ  150000-1000فقد تراوح بين 

مقارنة بقيمته عند التأسيس حدوث نمو واضح في عدد من املشروعات قيد الدراسة مما يعني زيادة حجم 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن حجم رأس املال واالستثمار يعتمد على حجم املشروع وحصته  االنتاج والتوظيف.

 السوقية وحجم التمويل املتوفر وعوامل أخرى عديدة. 

 : التوزيع النسبي للمشروعات حسب مؤشرات النمو في عدد العمال أو رأس املال او كالهما10-3الشكل رقم 

 

 3.7وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي 
ً
% من املشروعات التي أفصحت عن بيانات رأس املال شهدت تراجعا

% من 7.3في حجم رأس املال. )وهذا قد يعكس أداء غير جيد(، بينما بقيت قيمة رأس املال ثابتة لحوالي 

ولو بش ئ -عاتهم قد ارتفع % من املستجيبين إلى أن رأس مال مشرو 89املشروعات. ولكن باملقابل،أشار حوالي 

مقارنة بما كان عليه الحال عند التأسيس، وهذا يفسر نمو بعض املشروعات وانتقالها من مشروعات  -بسيط

( حيث رافق زيادة رأس املال زيادة في حجم اإلنتاج 
ً
متناهية الصغر إلى مشروعات صغيرة )كما ذكرنا سابقا

 8510دينار بمتوسط بلغ  142000-500زيادة في رأس املال بين والنشاط وزيادة في عدد العمال . وتراوحت ال

دينار.  وفي هذا اإلطار، نرى من الضروري اإلشارة إلى أن نمو املشروعات ال يقاس فقط بقدرتها على زيادة عدد 

العاملين أو زيادة رأس املال فقط بل هناك مؤشرات عديدة يمكن استخدامها، إال إنها تخرج عن األهداف 

يسية لهذه الدراسة، إال أنه يمكننا القول أن معدل نمو املشروعات يتأثر بعوامل كثيرة تتعلق بتوفر الرئ

التمويل بالحجم والنوع املناسبين وتوفر خدمات الدعم الفني والتوجيه عند الحاجة، إضافة إلى حجم السوق 

نافسة وخصائص إدارة املشروع واملهارات اإلدارية والفنية لدى العاملين في املشروع وحجم السوق وامل

7.50%

35.10%

57.40%

3.70% 7.30%

89%

37.70%
54.90%

7.40%

تراجع عدد 

العمال

ثبات عدد 

العمال

زيادة عدد 

العمال

لتراجع رأس املا لثبات  رأس املا زيادة رأس املال زيادة رأس املال

او عدد العمال

زيادة  رأس املال

 
ً
والعمال معا

ال نمو في رأس 

املال او عدد 

العمال  
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.  وبالتدقيق في مؤشر الزيادة في 
ً
والقطاع الذي يعمل به وغيرها من العوامل التي سيتم التطرق لبعضها الحقا

، نستطيع القول بأن حوالي 
ً
% من املشروعات لم تشهد زيادة بعدد العمال وال 7.4عدد العمال ورأس املال معا

النسبة تحتاج إلى مزيد من التحليل إذا ما اخذنا بعين االعتبار متوسط سنوات زيادة في حجم رأس املال، وهذا 

% من املشروعات زيادة في عدد العمال أو زيادة في رأس 37.7عمر هذه املشروعات!. وفي املقابل، حققت حوالي 

رأس املال أو التوزيع النسبي للمشروعات قيد الدراسة حسب مؤشرات النمو في  10-3الشكل رقم املال. يبين 

 أن حوالي 
ً
 في عدد العمال 7.4عدد العمال او كالهما. ويالحظ من الشكل أيضا

ً
% من املشروعات لم تحقق نموا

% منها زيادة في رأس املال وعدد العمال مقارنة بفترة التأسيس. إن 54.9وال في رأس املال، بينما حققت حوالي 

ملشروعات وتولد توقعات مبدئية حول الدور التنموي النسب املبينة في الشكل تعطي فكرة عن أداء ا

 للمشروعات قيد الدراسة.

فقد تضمنت االستبانة قيد الدراسة،  للمشروعاتحول الخصائص العامة  التحليلاستكمال ومن أجل 

، وملكية املشروع، وطريقة التوزيع املتبعة وطبيعة السلع املناف  استفسارات حول 
ً
سة عدد الفروع العاملة حاليا

الجدول ومصادر  وأساليب التمويل.  يبين   للمنتجات باملشروعات القائمة، ونطاق السوق )محلي او خارجي(، املحافظة،

 التوزيع النسبي للمشروعات قيد الدراسة حسب الخصائص السابقة. 7-3رقم 

 التوزيع واملنافسة ونطاق السوق : التوزيع النسبي للمشروعات حسبب عدد الفروع وامللكية وأسلوب 7-3الجدول رقم 

 النسبة % البيان
 عدد الفروع

 96 فرع واحد
 4 فرعين

 ملكية املشروع
 86.5 يملكه صاحب املشروع

 10.8 شراكة مع بعض أفراد األسرة
 2.7 شراكة مع آخرين من غير أفراد األسرة

 أسلوب التوزيع
 73.6 البيع بالتجزئة
 3.6 البيع بالجملة

 22.8 بالتجزئة والجملةالبيع 
 مصدر املنتجات املنافسة

 73.5 محلية
 3.2 أجنبية

 
 
 23.3 محلية وأجنبية معا

 نطاق السوق 
 97.8 مشروعات غير تصديرية

 2.2 مشروعات تصديرية
 (1من االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.17و 2.12و 2.11و 2.10و 2.9املصدر : إجابات األسئلة 
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وتعطي النسب الواردة في الجدول أعاله مؤشرات تتعلق بأداء املشروعات وحجم التحديات التي 

تواجهها، كما تعطي فكرة عن حجم األثر املتوقع لهذه املشروعات على مستوى كل من الفرد واألسرة واملجتمع. 

ت املمولة على املستوى فعلى سبيل املثال،  فإن تدني نسبة املشروعات التصديرية يقلل من أثر املشروعا

الكلي )الصادرات واالحتياطي من العمالت الصعبة ونطاق السوق والجودة(. ويبين مصادر املنافسة ما تعانيه 

املشروعات قيد الدراسة من تحديات تتعلق بالحصة السوقية وتذبذب حجم املبيعات. إضافة ملا سبق، فإن 

لعائلة يقلل من تأثير هذه املشروعات على األسرة، هذا ويمكن تدني نسبة املشروعات اململوكة من قبل أفراد ا

 عند دراسة األثر في 7-3الجدول رقم استخالص املزيد من النتائج من النسب الواردة في 
ً
، وهذا ما سيتم الحقا

 الفصل الخامس من هذه الدراسة.

 : التوزيع النسبي للمشروعات حسب املحافظة11-3الشكل رقم 

 

ويشير التوزيع الجغرافي للمشروعات قيد الدراسة إلى تركز القروض املمنوحة في املدن الكبرى 

الرئيسية التي يتركز بها العدد األكبر من السكان وهي محافظةالعاصمة ومحافظة إربد. أما نسبة املشروعات 

شارة هنا إلى الصندوق . وتجدر اإل 11-3الشكل رقم %، أنظر 10-4من املحافظات األخرى فقد تراوحت بين 

 من خالل تخصيص نوع أو أكثر من القروض لهذه املناطق. 
ً
 يستهدف بعض املناطق األكثر فقرا

% منها كانت مشروعات 19.8بينما يشير التوزيع النسبي للمشروعات حسب القطاع إلى أن حوالي 

% مشروعات 35.3والي % مشروعات زراعية، وح1.7% مشروعات تجارية، وحوالي 43.2صناعية، وحوالي 

 تعمل في قطاع الخدمات.   

 لتحليل وعرض خصائص املشروعات قيد الدراسة، يبين 
ً
التوزيع النسبي  8-3الجدول رقم واستكماال

للمشروعات حسب توفر مخصصات للتطوير  والتسويق، واستخدامها لنظم املعلومات اإلدارية التي تساعد 

ص الهامة.  ويتضح من الجدول كذلك تدني نسبة املشروعات التي لديها في عملية اإلدارة وغيرها من الخصائ

(. كما يبين 18.4%(، ونسبة املشروعات التي تستخدم نظم املعلومات اإلدارية )23%مخصصات للتسويق )

18.5%

9.4%
7.9%

6.3%

14.9%

5.1%
7.4% 6.6%

5.0%

9.3%

5.7%
4.1%
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التوزيع النسبي للمشروعات حسب توفر بريد وموقع إلكتروني  وحسابات للتواصل االجتماعي خاصة  الجدول 

( 15.8%شروع أو املشروع نفسه، ويتضح منه تدني نسبة املشروعات التي لديها موقع إلكتروني  )بصاحب امل

( وهذا قد يعكس ولو بش يء بسيط ضعف التوجه الستخدام 19.9%أو بريد إلكتروني  خاص باملشروع )

وا دراسة جدوى % من املستجيبين فقط أعد22.9أساليب التسويق اإللكتروني . ومن امللفت لإلنتباه أن حوالي 

% لم يعدوا دراسات جدوى حقيقة بطريقة علمية(، وهذه 77.1حقيقة ملشروعاتهم قبل تأسيسها )حوالي 

  إذا ما عرفنا أن حوالي 
ً
 بالتطورات االقتصادية املحلية هاأداء% من املشروعات يتأثر  73.6نسبة متدنية جدا

مر الذي قد يؤثر في قدرتها على االستمرار. ويبين الجدول % يتأثر بالتطورات االقليمية والدولية األ 39.7وحوالي 

 أن 
ً
ليست باملستوى  لخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لمتابعة إدارة املشروع أيضا

( حيث تنتهي عالقة الكثير من املستفيدين بالصندوق واملعلومات الصادرة عنه بانتهاء عملية 23.8%املطلوب )

 يبين الجدول أن حوالي االقتر 
ً
% من 44.2اض والحصول على املوافقة واستالم قيمة القرض. وأخيرا

ال سيما املزايا  من املزايا التي تقدمها الحكومة للمشروعات الصغيرة املشروعات استفادت بشكل أو بآخر 

الفائدة املدعوم أو الضريبية منها واإلعفاءات من بعض الرسوم املتأخرة والغرامات، إضافة إلى خدمة سعر 

 خدمة ضمان القروض وغيرها. 

 : التوزيع النسبي للمشروعات قيد الدراسة حسب بعض الخصائص الهامة8-3الجدول رقم 

 الخصائص
 الجميع 

)%( 

 ذكور 

)%( 

 إناث

)%( 

 13.7 17.1 15.8 و /و بريد إلكتروني أيوجد للمشروع موقع إلكتروني   .1

 19.7 20.0 19.9 يوجد للمشروع حسابات على وسائل التواصل االجتماعي  .2

 18.2 18.6 18.4 يستخدم املشروع نظم املعلومات اإلدارية .3

 23.6 22.8 23.1 يتوفر لدى املشروع مخصصات للتسويق .4

 73.6 73.5 73.6 يتأثر أداء املشروع بالتطورات االقتصادية املحلية .5

 32.4 44.2 39.7 بالتطورات االقتصادية الدوليةيتأثر أداء املشروع  .6

 24.4 23.4 23.8 متابعة املشروع للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق  .7

 19.3 25.1 22.9 هل تم تحديد الجدوى االقتصادية للمشروع في مرحلة التأسيس .8

 40.2 46.7 44.2 استفادة املشروع من املزايا التي تقدمها الحكومة للمشروعات الصغيرة  .9

 (.1في االستبانة املبينة في ملحق رقم ) 2.28-2.21واألسئلة  2.16املصدر: إجابات األسئلة  

التوزيع النسبي للمشروعات قيد الدراسة حسب مصادر التمويل الذي تم  9-3الجدول رقم يبين 

استخدمها في مرحلة التأسيس، كما يبين حجم تعامل املستجيب مع الصندوق. ويتضح من الجدول أن حوالي 

% من املستجيبين 5.4% من املشروعات تم تأسيسها بتمويل كامل من الصندوق، بينما لجأ حوالي 77.4

% من املستجيبين أنفسهم بتمويل جزء من 14ادر أخرى إلتمام عملية التأسيس، كما ساهم لقروض من مص
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 أن حوالي 
ً
% من املستجيبين قاموا باللجوء 7.3تكاليف التأسيس )تمويل ذاتي(. ويتضح من الجدول أيضا

شروع % منهم قروض الصندوق لشراء م2.1للصندوق لتطوير مشروعاتهم وتوسعتها، بينما استخدم حوالي 

جاهز. وبالنظر إلى خيارات التمويل حسب الجنس، نرى أن لجوء الذكور لقروض التطوير أكثر منه عند 

 اإلناث، وأن اإلناث ال يملن لإلقتراض من أكثر من مصدر  .

 : التوزيع النسبي للمشروعات حسب مصدر التمويل عند التأسيس9-3الجدول رقم 

 إناث )%( ذكور )%( الجميع )%( مصدر التمويل

 77.4 73.4 74.9 تأسس املشروع بتمويل  كامل من الصندوق 

 7.3 13.1 10.9 تم تطوير املشروع وتوسعته بتمويل من الصندوق 

 2.1 2.2 2.1 تم شراء املشروع "جاهز" بتمويل من الصندوق 

 5.4 8.1 7.1 تم استخدام قروض أخرى إضافة إلى قرض الصندوق 

 14.0 15.1 14.7 املشروعجزء من رأس مال تم اللجوء إلى التمويل الذاتي لتمويل 

 (1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.20املصدر: إجابة السؤال 

 :التوزيع النسبي للمستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية حسب مراحل عمر املشروع12-3الشكل رقم 

 

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي  12-3رقم الشكل يبين 

حصلوا عليها من الصندوق خالل كل مرحلة من مراحل دورة حياة املشروع )مرحلة التأسيس ومرحلة 

 الفرق الكبير بين نسبة الخدمات التمويل
ً
ية التشغيل ومرحلة التوسع والتطوير(. ويالحظ من الشكل أيضا

ونسبة غير التمويلية في مرحلة التأسيس على الرغم من أهمية الخدمات غير التمويلية في هذه املرحلة.  ويالحظ 

من الشكل كذلك أن خدمات الصندوق تستهدف املشروعات والعاطلين عن العمل في املراحل األولى من 

ويلية وغير التمويلية التي تحتاجها عملية االستثمار. إن حصول املشروعات قيد الدراسة على الخدمات التم

في الوقت املناسب يزيد من قدرتها على مواجهة التحديات ويحسن أدائها ويزيد من فرص نموها وتوسعها، 

والعكس صحيح. وعند سؤال املستجيبين حول املرحلة األصعب في الحصول على التمويل تبين أن هناك 

ة التشغيل وعند حدوث أزمات مالية، وجاء في املرتبة الثانية مشكلة كبيرة في الحصول على التمويل في مرحل

18.4% 16.7% 13.2%

77.0%

26.2%

10.9%

مرحلة التأسيس مرحلة التشغيل مرحلة التطوير

ةخدمات غير تمويلي

خدمات تمويلية
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 13-3الشكل رقم مرحلة التأسيس، أنظر 
ً
. إن مثل هذه الصعوبات في الحصول على التمويل تشكل تهديدا

 إلدارة املشروع باعتبارها تؤثر في أداءه وقدرته على االستمرار، وتؤثر بالتالي على أثر التنموي.
ً
 حقيقيا

 :التوزيع النسبي للمشروعات حسب املرحلة وصعوبة الحصول على التمويل13-3قم الشكل ر 

 

حسب  جنس صاحب  هاتؤثر في أداءو  تواجه املشروعات الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي: 10-3الجدول رقم 

 وتفرغه للمشروع  املشروع

غير متفرغ 

)%( 

  متفرغ 

)%( 

 إناث

)%( 

 ذكور 

)%( 

الجميع 

)%( 
 

 معوقات تتعلق بضعف عملية التسويق 89.4 88.5 90.8 88.5 90.8

 صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفة 58.6 62.4 52.5 62.4 52.5

 األداء االقتصادي الكلي  57.9 60.1 54.3 60.1 54.3

 معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي 57.1 57.7 56.1 57.7 56.1

 معوقات تتعلق بتوفر وأسعار مدخالت اإلنتاج    55.8 59.0 50.7 59.0 50.7

 الضرائب والرسوم بشكل عام  55.6 57.6 52.4 57.6 52.4

 غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع 51.9 53.1 49.9 53.1 49.9

 معوقات تتعلق بإدارة املشروع 51.8 49.0 56.1 49.0 56.1

 صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي 50.6 49.4 52.5 49.4 52.5

 معوقات ناجمة عدم وجود تشريعات خاصة بالقطاع  49.1 52.2 44.1 52.2 44.1

 اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية 48.9 51.1 45.4 51.1 45.4

 ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع 43.2 46.7 37.6 46.7 37.6

 األحداث السياسية األقليمية والدولية 40.6 45.3 33.0 45.3 33.0

 صعوبة الوصول إلى السوق املحلية    38.6 38.0 39.7 38.0 39.7

 معوقات ذات طابع اجتماعي أو ديني 31.0 31.1 30.9 31.1 30.9

 املنافسة من قبل املنتجات األجنبية 26.5 28.5 23.5 28.5 23.5

 صعوبة الوصول إلى األسواق الخارجية 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7

 (1من االستبانة املرفقة في امللحق رقم ) 10.1والسؤال  5.1والسؤال  2.31املصدر: إجابات السؤال 

42.4% 44.6%

12.1%

0.9%

مرحلة التاسيس مرحلة التشغيل أو /مرحلة التوسع والنمو و

مواجهة االزمات

ية مرحلة التوجه لألسواق الخارج
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وفي نهاية هذا الجزء من الدراسة، والذي تم خالله عرض أبرز خصائص املشروعات الصغرى 

والصغيرة واملتوسطة قيد الدراسة، وبعض مؤشرات النمو في هذه املشروعات، فقد بات من الضروري 

د من التعرف ولو بشكل بسيط على التحديات التي تواجه هذه املشروعات وتؤثر في أدائها وتعيق نموها وتح

 دورها التنموي. 

الترتيب التنازلي ألبرز التحديات والصعوبات التي تواجه املشروعات قيد  10-3الجدول رقم يبين 

 في أدائها وقدرتها على التوسع والنمو خالل جميع مراحل عمر املشروع. ويالحظ من 
ً
الدراسة وتؤثر سلبا

صعوبة الحصول ، و تتعلق بضعف عملية التسويقمعوقات الجدول أن املشروعات قيد الدراسة تعاني من  

معوقات تتعلق بصغر ، و األداء االقتصادي الكلي، وصعوبات ناجمة عن ضعف على التمويل بأنواعه املختلفة

معوقات ،  و الضرائب والرسوموالتضخم، و  معوقات تتعلق بتوفر وأسعار مدخالت اإلنتاج، و حجم السوق 

. وقد أشار الذكور إلى ذات التحديات صول على الدعم الفني واملؤسس يصعوبة الح، و تتعلق بإدارة املشروع

اإلجراءات و عدم وجود تشريعات خاصة بالقطاع  عن ناجمةالمعوقات إال أنهم اعطوا أهمية إضافية لل

. وملزيد من التحليل فقد تم حساب مؤشر قوة التحديات )متوسط عدد البيروقراطية في املعامالت الحكومية

 .14-3الشكل رقم التي يواجهها املشروع حسب ما أفاد به املستجيب(، كما مبين في التحديات 

 : مؤشر حجم التحديات التي تواجهها املشروعات قيد الدراسة حسب جنس املستجيب والتفرغ للعمل14-3الشكل رقم 

 

الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات  11-3الجدول رقم ويبين 

. ويتضح من الجدول أن املشروعات متناهية الصغر  صاحب املشروع حجم املشروع وطبيعة عملحسب 

صعوبة ، و األداء االقتصادي الكلي، وضعف معوقات تتعلق بضعف عملية التسويقتعاني بشكل رئيس ي من 

معوقات تتعلق بتوفر  ، و  لضرائب والرسوم بشكل عام، وارتفاع اتمويل بأنواعه املختلفةالحصول على ال

معوقات تتعلق بصغر حجم . أما املشروعات الصغيرة فتعاني من مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"

، املختلفةصعوبة الحصول على التمويل بأنواعه ، و ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع، و السوق املحلي

معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها ، و اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكوميةو 

47.72% 49.07%
45.54%

56.10% 49.63%

الجميع ذكور  إناث متفرغ غير متفرغ
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. أما التحديات التي تواجه املستجيبين حسب طبيعة عملهم في املشروع فقد كانت متشابهة إلى حد "التضخم"

ي الجانب الفني فقط ركز على التحديات املتعلقة إال أن الذي يعمل ف - 11-3الجدول رقم كما هو مبين في  –كبير 

غياب الدعم بصعوبة الحصول على الدعم الفني، أما من يقوموا بأعمال إدارية وفنية فقد ركزوا على تحدي 

. وملزيد من التحليل فقد تم حساب مؤشر قوة التحديات )متوسط الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع

 ملشروع حسب ما أفاد به املستجيب(، كما مبين في عدد التحديات التي يواجهها ا

. ويالحظ من الشكل ارتفاع حجم التحديات للمشروعات الصغيرة مقارنة 15-3الشكل رقم 

باملشروعات املتناهية الصغر، وارتفاع حجم التحديات التي يواجهها من يقوموا بمهام فنية مقترنة مع الفئات 

 األخرى. 

حجم املشروع وطبيعة : الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات حسب 11-3الجدول رقم 

   صاحب املشروع عمل

 حجم املشروع طبيعة عمل صاحب املشروع

إداري  البيان

 )%(وفني
 )%(إداري  )%(فني

الصغيرة

)%( 

متناهية 

 ر )%(الصغ

 بضعف عملية التسويقمعوقات تتعلق  91.1 61.5 85.3 87.9 90.7

 صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفة 57.0 75.4 60.5 69.2 57.3

 األداء االقتصادي الكلي 58.5 56.6 59.5 57.1 57.5

 الضرائب والرسوم بشكل عام 55.6 68.0 58.5 68.1 53.9

 معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي 54.5 100 58.5 79.1 55.2

 معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم" 55.4 72.1 56.0 67.0 55.0

 معوقات تتعلق بإدارة املشروع 51.0 63.1 55.5 81.3 48.7

 عدم وجود تشريعات خاصة بالقطاع عن معوقات ناجمة 48.9 61.5 52.3 54.9 47.8

 املعامالت الحكوميةاإلجراءات البيروقراطية في  47.6 75.4 48.3 51.6 49.0

 غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع 51.6 59.0 47.5 41.8 53.8

 صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي 50.6 57.4 45.0 68.1 51.0

 ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع 40.1 100 42.8 63.7 42.0

 السياسية األقليمية والدوليةاألحداث  39.8 51.6 40.8 59.3 39.3

 صعوبة الوصول إلى السوق املحلية 39.2 43.4 40.3 33.0 38.5

 معوقات ذات طابع اجتماعي أو ديني 29.7 56.6 36.8 52.7 27.9

 املنافسة من قبل املنتجات األجنبية 25.1 53.3 18.0 38.5 28.2

 الخارجيةصعوبة الوصول إلى األسواق  1.7 41.8 3.5 15.4 4.3

 (.1من االستبانة املرفقة في امللحق رقم ) 2.5والسؤال 7.1والسؤال  2.31املصدر: إجابات السؤال 
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: مؤشر حجم التحديات التي تواجهها املشروعات قيد الدراسة حسب حجم املشروع وطبيعة املهام التي 15-3الشكل رقم 

 يقوم بها صاحب املشروع

 

مؤشر الحصول على  الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات حسب: 12-3الجدول رقم 

   الدعم الفني ودراسة الجدوى 

بدون دراسة 

 )%( جدوى 

دراسة 

 )%( جدوى 

لم يحصل 

 على دعم فني

)%( 

 حصل على

 دعم فني

)%( 

 البيان

 املحليمعوقات تتعلق بصغر حجم السوق  62.0 53.8 49.9 81.3

 ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع 55.2 35.1 33.4 76.2

 صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفة 57.4 59.4 55.5 68.9

 معوقات تتعلق بضعف عملية التسويق 84.9 92.4 96.3 66.1

 الضرائب والرسوم بشكل عام 58.8 53.4 52.8 65.2

 تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"معوقات  61.2 52.2 53.9 62.1

 عدم وجود تشريعات  خاصة بالقطاععن معوقات ناجمة  50.1 48.4 45.4 61.7

 اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية 55.5 44.5 45.4 60.7

 غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع 55.1 49.7 49.8 58.9

 صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي 54.7 47.8 48.2 58.6

 األداء االقتصادي الكلي 60.1 56.4 58.3 56.5

 معوقات تتعلق بإدارة املشروع 56.0 48.9 50.8 54.9

 األحداث السياسية األقليمية والدولية 51.3 33.4 39.3 45.1

 صعوبة الوصول إلى السوق املحلية 42.0 36.3 38.1 40.4

 معوقات ذات طابع اجتماعي أو ديني 39.5 25.2 28.8 38.3

 املنافسة من قبل املنتجات األجنبية 26.9 26.3 23.4 37.1

 صعوبة الوصول إلى األسواق الخارجية 6.2 3.6 1.5 15.4

 (1من االستبانة املرفقة في امللحق رقم ) 2.28والسؤال   3.9والسؤال  2.31املصدر: إجابات السؤال 

46.90%

64.51%

47.59%
58.18%

47.08%

متناهية الصغر صغيرة إداري  فني إداري وفني
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وتجدر اإلشارة إلى أن حجم ونوع التحديات يتأثر بمدى حصول املستجيب واملشروع على ما يحتاجه 

الجدول من خدمات الدعم الفني، كما يتأثر بمدى دقة القرار االستثماري ودقة دراسة الجدوى. ويتضح من 

ت التحديات، وهذه أن املشروعات التي حصلت على دعم فني والتي لم تحصل عليه تعاني من ذا 12-3رقم 

، معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي، و معوقات تتعلق بضعف عملية التسويقالتحديات تضمنت 

الضرائب ، و األداء االقتصادي الكلي، وضعف معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"و 

. ويتضح من تعلق بإدارة املشروعمعوقات تو صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفة ، و والرسوم 

الجدول كذلك أن إعداد دراسة الجدوى في مرحلة التأسيس لم يخلص املشروعات قيد الدراسة من الكثير 

من التحديات. وملزيد من التحليل فقد تم حساب مؤشر قوة التحديات )متوسط عدد التحديات التي يواجهها 

. وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم الربط بين 16-3الشكل رقم  ن فياملشروع حسب ما أفاد به املستجيب(، كما مبي

مؤشر التحديات وأداء املشروع وأثره التنموي عند تحليل محددات اآلثار االقتصادية واالجتماعية في الفصل 

 الخامس.

مؤشر الحصول على الدعم الفني    التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات حسب: مؤشر 16-3الشكل رقم 

 ودراسة الجدوى وحسب املستوى التعليم للمستجيبين

 
 

 

 

47.11% 45.53%
52.35%

46.75%

66.86%

إعدادي وأقل ثانوي  دبلوم جامعي دراسات عليا

45.12%
51.58%

45.34%
55.74%

حصل على دعم فني لم تحصل على دعم فني أعدت دراسة جدوى  بدون دراسة جدوى 
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القطاع الذي يعمل به    : الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات حسب13-3الجدول رقم 

 املشروع

 البيان صناعي )%( )%( تجاري  )%( زراعي )%( خدمي
 ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع 50.1 49.7 46.1 48.4
 صعوبة الوصول إلى السوق املحلية    50.0 49.4 46.1 45.6
 اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية 49.9 50.0 49.5 49.4
 صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي 49.9 49.8 50.2 49.6
 معوقات تتعلق بإدارة املشروع 49.9 49.6 50.8 49.7
 عدم وجود تشريعات واضحة خاصة بالقطاع  عن معوقات ناجمة 49.8 50.0 50.8 49.8
 الضرائب والرسوم بشكل عام  49.8 49.5 47.5 49.9
 األحداث السياسية اإلقليمية والدولية 49.4 49.5 50.6 48.4
 بأنواعه املختلفةصعوبة الحصول على التمويل  49.3 48.9 44.5 49.7
 األداء االقتصادي الكلي  49.3 48.8 50.6 49.9
 غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع 49.2 49.8 49.5 49.6
 معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم" 49.0 49.7 50.2 49.9
 معوقات ذات طابع اجتماعي أو ديني 48.1 46.2 50.8 44.8
 معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي 47.7 49.1 40.2 50.0
 املنافسة من قبل املنتجات األجنبية 45.7 45.8 50.8 39.8
 معوقات تتعلق بضعف عملية التسويق 35.3 30.5 42.5 27.4
 صعوبة الوصول إلى األسواق الخارجية 23.7 21.2 30.1 18.7

ومن أجل دراسة حجم التحديات التي تواجه املشروعات قيد الدراسة ولكن حسب القطاع الذي 

تعمل فيه هذه املشروعات، ومن أجل تحديد الجهات املعنية بمساعدة هذه املشروعات على مواجهة هذه 

الترتيب التنازلي ألهم التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات  13-3الجدول رقم التحديات، يبين 

ارتفاع القطاع الذي يعمل به املشروع. ويتضح من الجدول أبرز ما تعاني منه املشروعات الصناعية هو  حسب 

، كثرة )االعتماد على سوق املنطقة( صعوبة الوصول إلى السوق املحلية، و معدل دوران العاملين في املشروع

معوقات ، و صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي، و اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية

 عن معوقات ناجمة. أما املشروعات التجارية، فإن أبرز التحديات التي تواجهها تشمل تتعلق بإدارة املشروع

، يروقراطية في املعامالت الحكوميةاإلجراءات الب، وصعوبة عدم وجود تشريعات واضحة خاصة بالقطاع

، غياب الدعم الحكومي والحوافز وسياسات التشجيع، و صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس يو 

. وتعاني املشروعات الخدمية بشكل رئيس ي من معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"و 

معوقات ، و الضرائب والرسوم ، و داء االقتصادي الكلياأل ، وضعف معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي

. وملزيد من التحليل فقد تم حساب مؤشر قوة التحديات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"

الشكل رقم  )متوسط عدد التحديات التي يواجهها املشروع حسب ما أفاد به املستجيب(، كما هو مبين في

ملؤشر أن املشروعات الزراعية هي األكثر  معاناة من التحديات املشار إليها، تليها . ويتضح من قيمة ا3-17

 املشروعات الصناعية.
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مؤشر الحصول على الدعم الفني  التحديات والصعوبات التي تؤثر في أداء املشروعات حسب: مؤشر 17-3الشكل رقم 

 ودراسة الجدوى وحسب املستوى التعليمي للمستجيبين

 

، ومن أجل توضيح العالقة بين خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص 
ً
وأخيرا

 بالنمو في رأس املال أو عدد 
ً
املشروعات قيد الدراسة املمولة من قبل الصندوق من جهة وأداء املشروع مقاسا

ه املشروعات. العمل من جهة أخرى، فقد تم تحديد التوزيع النسبي للمستفيدين واملشروعات حسب أداء هذ

وقد تم تقسيم املشروعات إلى مشروعات لم تحقق نمو في رأس املال وال في عدد العمال )الفئة األولى(، 

 في عدد العمال 
ً
 في عدد العمال او رأس املال )الفئة الثانية( ومشروعات حقق نموا

ً
ومشروعات حققت نموا

 )الفئة الثالثة(. ويبين 
ً
عالقة خصائص املستفيد واملشروعات بأداء  14-3الجدول رقم ورأس املال معا

التوزيع النسبي للمستجيبين  18-3الشكل رقم املشروعات حسب الفئات الثالثة السابقة. وفي النهاية يبين 

 حسب مستوى الرضا عن أداء املشروعات الخاصة بهم.

ات وخالصة القول، فإن دراسة خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص املشروع

ومستوى أدائها، وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه املشروعات املمولة وومدى قوة هذه التحديات 

حسب القطاع وبعض خصائص املستفيدين، يجعل عملية التحليل التفصيلي للىثار االقتصادية 

 ودقة وموضو 
ً
عية. كما واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من قبل الصندوق أسهل وأكثر عمقا

يساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة ومفيدة وتوصيات مدروسة ومدعمة باملبررات. إضافة إلى ما سبق، ال بد 

من اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي ال يجوز فيه تحميل الصندوق مسئولية تعثر بعض املشروعات املمولة أو 

ئول عن ذلك بشكل رئيسس ي(، فإنه ال يجوز أن تدني مستوى أدائها وتدني حجم دورها التنموي )ألنه غير مس

 ينسب جميع ما تحقق من أداء وىثار اقتصادية واجتماعية له )وإن كان هو املساهم األكبر( .

 

 

51.16% 49.73%
55.60%

42.96%

صناعي تجاري  زراعي خدمي
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 : عالقة خصائص املستجيب وخصائص املشروع بأداء املشروع 14-3الجدول رقم 

نمو في رأس املال حققت  )%( لم تحقق نمو  البيان
 )%( أو العمال

نمو في رأس املال حققت 
 )%( والعمل

 بعض خصائص املستفيد من خدمات املشروع
 63.6 62.0 57.3 ذكور 
 36.4 38.0 42.7 اناث

 21.2 21.1 19.8 داري إ
 4.8 5.3 0.0 فني

 74.1 73.6 80.2 داري وفنيإ
 93.6 90.5 82.4 متفرع للعمل في املشروع

 6.2 9.5 17.6 غير متفرغ بشكل كامل
 15.6 20.0 12.8 إعدادي أو أقل

 40.0 48.3 37.6 ثانوي 
 22.8 14.6 13.8 دبلوم

 18.7 15.1 35.8 جامعي
 2.9 0.0 0.0 دراسات عليا

 بعض خصائص املشروعات قيد الدراسة
 93.9 98.0 98.5 فرع

 6.1 2.0 1.5 فرعين
 84.8 85.4 96.9 فردي

 13.2 10.1 2.3 شركاء من األسرة
 2.0 4.5 0.8 الخارجشركاء من 

 70.2 75.2 84.7 تجزئة
 3.7 3.5 4.6 جملة

 26.0 21.4 10.7 تجزئة وجملة
 73.7 69.6 80.9 منافسة محلية
 2.4 4.7 3.8 منافسة أجنبية

 24.0 25.8 15.3 منافسة محلية واجنبية
 56.1 45.9 55.0 استفادوا من الحوافز الحكومية

 43.9 54.1 45.0 الحكوميةلم يستفيدوا من الحوافز 
 97.3 98.6 94.4 غير تصديري 

 2.7 1.4 5.3 تصديري 
 35.4 7.7 5.3 قرار استثماري بدراسة جدوى 

 64.6 92.3 94.7 قرار استثماري بدون دراسة جدوى 
 35.0 10.1 4.6 مخصصات للتسويق

 65.0 89.9 95.4 ال يوجد مخصصات للتسويق
 22.6 18.1 16.0 صناعي
 40.9 48.2 33.3 تجاري 
 2.0 1.2 0.0 زراعي
 34.5 32.5 52.7 خدمي

 املصدر: حسابات فريق الدراسة
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 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب تقييمهم ملستوى الرضا عن أداء مشروعاتهم18-3الشكل رقم 

 

 

نهاية  الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.73%

45.02%

31.42%

4.38%
0.45%

 
ً
ضعيفجيد  جيد جدا ممتاز ممتاز جدا
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تقييم جتربة املستفيدين مع صندوق التنمية والتشغيل:  -4

 مستوى الرضا عن اخلدمات

 مقدمة 

أشرنا في الفصل األول من هذه الدراسة إلى أن أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها 

الجهات املعنية بتنمية املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة يعتمد على عدة عوامل أهمها تلك 

ولة والظروف االقتصادية التي تؤثر في أداء املشروع )خصائص صاحب املشروع وخصائص املشروعات املم

املحلية وبيئة األعمال والظروف االقتصادية االقليمية والدولية(، كما يعتمد حجم ونوع األثر على طبيعة 

الخدمات املقدمة وسهولة الحصول عليها واستمراريتها. ويرتبط حجم األثر على املشروعات املستفيدة من 

مستوى الكفاءة في تقديمها، وهذا يمكن أن يقاس بمستوى هذه الخدمات بنوعية هذه الخدمات وشموليتها و 

، فهذا يعني أن هذه 
ً
رضا املستفيدين عن هذه الخدمات من عدة جوانب، فإذا كان مستوى الرضا مرتفعا

الخدمات كان لها أثر ايجابي، والعكس صحيح. وفي هذا اإلطار، يمكن القول أن دراسة مستوى الرضا عن 

التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل يتطلب دراسة شاملة لتجربة  الخدمات التمويلية وغير 

 إلى مرحلة الحصول على القرض 
ً
املستفيدين مع الصندوق ابتداًء من الزيارة األولى للصندوق، وصوال

م تجربة والخدمات غير التمويلية، وإنتهاًء باستالم القرض والبدء بعملية التسديد. ويهدف هذا الفصل إلى تقيي

املستفيدين من خدمات الصندوق مع الصندوق خالل مختلف مراحل عملية االقتراض. وقد تم تقسيم 

 .1-4الشكل رقم عملية التعامل مع الصندوق إلى عدة مراحل، كما هو مبين في 

 مراحل عملية الحصول على التمويل من الصندوق : 1-4الشكل رقم 

وتبدأ هذه املراحل بقيام املستفيد بعملية االستكشاف والتعرف على الخدمات التي يوفرها 

الصندوق وشروط الحصول عليها وتكلفتها، ومن ثم املفاضلة بين الصندوق وبين مصادر التمويل األخرى، 

مرحلة البحث عن 
مصادر التمويل 

اواملفاضلة بينه

اختيار الصندوق 
كمصدر للتمويل 

والزيارة األولى

اختيار نوع وحجم 
الخدمات 

املطلوبة وتقديم 
الطلب

إتمام الشروط 
والوثائق وقرار 

التمويل

الحصول على 
القرض 

والخدمات غير 
التمويلية

إقامة املشروع 
والبدء بعملية 

التسديد
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اإللكتروني أو ويتم ذلك من خالل زيارة الصندوق أو االتصال من خالل مختلف الوسائل )الهاتف او املوقع 

وسائل التواصل االجتماعي أو زيارة أحد الفروع(.  وبعد انتهاء عملية االستكشاف واملفاضلة واختيار 

الصندوق كمصدر رئيس ي لتمويل املشروع، تبدأ املرحلة الثانية وهي مرحلة التقدم  بطلب الحصول على  

ات وتجهيز عدد من الوثائق، كما تتطلب التمويل، وتحتاج هذه املرحلة إتمام عدد من الخطوات واإلجراء

تحقيق عدد من الشروط الالزم توفرها للحصول على القرض، وتنتهي هذه املرحلة بالحصول على قرار 

التمويل بالقبول أو الرفض. وفي حال املوافقة على منح القرض، تبدأ مرحلة اتمام إجراءات الحصول على 

بعد انتهاء فترة السماح. وتنتهي عملية االقتراض بإنتهاء عملية التمويل والبدء بعدها بإجراءات التسديد 

 مع أساليب تقييم األثر  
ً
التي تربط بين حجم  Impact Assessmentالتسديد.  وفي ضوء ما سبق، وتماشيا

األثر ومستوى الرضا عن الخدمات، حرص هذا الفصل على استقراء آراء وانطباعات املستجيبين حول عملية 

من الصندوق ومستوى الرضا عن الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصلوا عليها، وحول االقتراض 

أسلوب تعامل العاملين في الصندوق مع العمالء خالل مختلف مراحل عملية االقتراض. كما يعمل الفصل 

هذا الفصل  على تحليل انطباعات املستجيبين عن الصندوق قبل وبعد االستفادة من خدماته. وتكمن أهمية

في كونه يبين حجم التعامل بين املستفيدين والصندوق، كما يبين نوع وعدد الخدمات التي حصلوا عليها، 

تمويلية  –ويقيس مستوى الرضا عن هذه الخدمات، وهذا يساعد في فهم وتحديد مستوى أثر هذه الخدمات 

 د واملجتمع ككل.على مستوى املستفيد أو األسرة أو االقتصا -كانت أم غير تمويلية

 تقييم تجربة املستفيدين مع الصندوق   1 -4

 على 
ً
 بعد أن يقوم رائد العمل باتخاذ القرار االستثماري )سواء اعتمادا

ً
تبدأ عملية االقتراض عادة

 إلى نتائج دراسة الجدوى 
ً
دراسة جدوى أو بدون دراسة جدوى( وتحديد قيمة التمويل املطلوب، وذلك استنادا

 نوع -بمكوناتها املختلفة 
ً
 لدراسة الجدوى أيضا

ً
وحجم القرض وفترة السداد وفترة إن وجدت. ويتحدد تبعا

السماح املفضلة. ويبدأ بعد ذلك رائد العمل الباحث عن التمويل بحصر مصادر  التمويل املتاحة للتعرف 

على الخدمات التمويلية املتاحة لدى كل مصدر من هذه املصادر ، ليصار بعد ذلك إلى املفاضلة بينها، ومن ثم 

 لعدد من املعايير . يبين  تحديد مصدر التمويل املناسب، وذلك
ً
أبرز املعايير التي  2-4الشكل رقم وفقا

يستخدمها رواد األعمال عند اختيار مصدر التمويل. ويختلف الوزن النسبي لكل من هذه املعايير من شخص 

 ما يختار الفرد مصد
ً
 لقدراته املالية وغير املالية واحتياجاته التمويلية. وغالبا

ً
ر التمويل إلى آخر، وذلك تبعا

 ملعاييره التي ليس بالضرورة أن تتشابه من حيث النوع واألهمية مع غيره من الراغبين بالحصول 
ً
املناسب وفقا

 على التمويل.
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 : معايير املفاضلة بين مصادر التمويل من وجهة رواد األعمال 2-4الشكل رقم 

 

 لكون املستجيبين هم من رواد األعمال واألشخاص الذين فضلوا التعامل مع 
ً
وفي هذا اإلطار، ونظرا

الصندوق واالستفادة من خدماته، فقد تم استقراء آراءهم )املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير 

، أنظر الجزء الثالث التمويلية التي يقدمها الصندوق( حول أسباب اختيار الصندوق كمصدر  رئيس ي للتمويل

الترتيب التنازلي ألبرز أسباب اللجوء للصندوق  1-4الجدول رقم (. ويبين 1من االستبانة املبينة في امللحق رقم )

( عامل تكلفة 1كمصدر رئيس ي للتمويل. حيث يتضح أن أبرز أسباب اختيار الصندوق كمصدر للتمويل )

%(  8املرابحة مقارنة بسعر الفائدة في البنوك التجارية )+ التمويل أي بسبب انخفاض سعر الفائدة أو معدل

( توسع وانتشار نشاطات 2%. )20أو مؤسسات التمويل امليكروي التي تصل في بعض الحاالت إلى أكثر من 

( أهدافه باعتباره مؤسسة حكومية تنموية غير 3فرع(. ) 12الصندوق ووصولة إلى جميع محافظات اململكة )

 ألسس التمويل االسالمي. ) للمستجيبين وازع الدينيال( 4ربحية.  )
ً
( 5وقيام الصندوق بتقديم التمويل وفقا

 تالئم مختلف االحتياجات التمويلية بحيث التي يقدمها القروضبرنامج تمويلي( و  11البرامج التمويلية )تنوع 

 مقارنة بالبنوك التجارية6للفئات املستهدفة. )
ً
واإلسالمية ومؤسسات  ( سهولة شروط اإلقراض نسبيا

 إنسجام وتشابه بين آراء كل من الذكور واإلناث حول أسباب 
ً
التمويل األخرى. ويالحظ من الجدول أيضا

 ألف دينار أردني( 100)يصل إلى  سقف االئتماناختيارهم الصندوق، إال أن الذكور أعطوا أهمية  أكبر  ملعيار 

أسلوب تعامل  العاملين في الصندوق مع العمالء اإلناث على شهر(، بينما ركزت  12)تصل إلى  وفترة السماح

. إن النتائج السابقة تشير إلى أن عملية اختيار الصندوق لم تتم بشكل عشوائي بل بشكل مدروس، واملقترضين

وهذا يجعل منه الوجهة األولى للعاطلين عن العمل من مختلف الفئات والتخصصات واملناطق والقطاعات. 

سعر الفائدة عاملوقع الجغرافي للمقرض وتوفر الفرو  حجم الضمانات

نوع الضمانات فترة السماح سرعة اتخاذ القرار

توافق املنتجات مع و العامل الديني 

الشريعة اإلسالمية
وجود وحدة تمويل خاصة باملشروعات التكاليف غير املباشرة

االستفادة من تجارب اآلخرين
التخصص في مجال تمويل املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة 
قيمة القرض املطلوب وسقف االئتمان 

فترة السداد قيمة القسط الشهري 
سهولة اإلجراءات وسرعة الحصول على 

القرار

مالئمة املنتجات املالية الحتياجات 

املشروع 

تعاون مصدر التمويل مع شركة لضمان 

القروض
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وجود رضا عن الخدمات التي يقدمها  -وبشكل مبدئي-رة إلى أن األسباب السابقة تعكس وتجدر اإلشا

 % في أغلب الحاالت. 50الصندوق، حيث تجاوزت قيمة النسبة 

 : الترتيب التنازلي ألسباب اختيار الصندوق كمصدر للحصول على التمويل1-4الجدول رقم 

 البيان الجميع )%( )%( ذكور  )%( إناث

 انخفاض سعر الفائدة مقارنة بالبنوك ومؤسسات التمويل امليكروي 75.2 74.7 76.0

 انتشار فروع الصندوق في مختلف مناطق اململكة 73.7 74.5 72.5

 الصندوق مؤسسة حكومية تنموية وليست ربحية 73.1 71.7 75.3

 الوازع الديني ووجود منتجات تمويلية إسالمية 69.3 67.0 72.9

 تنوع القروض حيث تالئم مختلف االحتياجات التمويلية 67.0 62.5 74.2

 شروط االقراض اسهل مقارنة بالبنوك ومؤسسات التمويل األخرى  66.3 66.3 66.4

 عدم إمكانية الحصول على التمويل من املصادر غير الرسمية 64.5 64.5 64.4

 واملقترضينأسلوب تعامل  العاملين في الصندوق مع العمالء  62.5 60.6 65.7

 سقف االئتمان مرتفع وفترة السماح مناسبة 62.2 63.0 60.9

 وقصص النجاحمع الصندوق تجارب املقترضين السابقة  59.9 59.2 60.9

 الخبرة املكتسبة من تجاربي مع مؤسسات التمويل األخرى  56.4 53.7 60.8

 التمويلسهولة اإلجراءات الخاصة بالتقدم والحصول على  56.1 54.2 59.3

 املرونة في التعامل في حاالت التعثر املؤقت والتأخر عن التسديد 43.6 44.7 41.7

 (.1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 2.31املصدر: إجابة األسئلة 

ويبين الجدول كذلك العوامل ذات أدنى تأثير في قرار املستجيبين في التعامل مع الصندوق، حيث لم 

التي حققتها املشروعات املمولة من  وقصص النجاحمع الصندوق  السابقينتجارب املقترضين تشكل كل من 

 للتعامل م مؤسسات التمويل األخرى الصندوق، وتجارب املستفيدين مع 
ً
 قويا

ً
ع الصندوق. كما ظهر دافعا

في التعامل الصندوق  مرونة، ومستوى اإلجراءات الخاصة بالحصول على التمويلتخوف لدى البعض حول 

. إن نتائج الجدول السابق تمكن إدارة الصندوق من التعرف على في حاالت التعثر املؤقت والتأخر عن التسديد

لتي تؤثر ولو بشكل بسيط في حجم الطلب على خدماته طريقة تفكير الفئات املستهدفة، وتبين بعض العوامل ا

الجدول التمويلية وغير التمويلية. وفي حال وجود بعض املغالطات وسوء الفهم لبعض القضايا الواردة في 

 فيمكن للصندوق اتخاذ االجراءات وعمل التوعيه الالزمة بهذا الخصوص. 1-4رقم 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نتائج عملية املفاضلة بين مصادر التمويل املختلفة واختيار الصندوق أو 

غيره كمصدر رئيس ي للتمويل تتأثر بعوامل عديدة أهمها: مستوى الثقافة االئتمانية لدى رواد األعمال 

ى التعليمي، ومستوى االنتشار ومختلف الفئات املستهدفة، وعدد مصادر التمويل املتاحة في املنطقة، واملستو 
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وقدرة مصادر التمويل في الوصول إلى الفئات املستهدفة، والوقت املتاح الختيار مصدر التمويل، ومستوى 

الدعم الفني املقدم في هذا املجال، ومدى توفر البيانات واملعلومات الالزمة للمفاضلة، والقطاع الذي يعمل 

 آخر من العوامل.  به املشروع وموقعة، إضافة إلى عدد 

 : بعض معايير ومؤشرات تقييم تجربة املستجيبين مع الصندوق خالل الزيارة  االستكشافية األولى2-4الجدول رقم 

 املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث

 قدرة العاملين على تقديم ما يلزم من معلومات حول خدمات الصندوق وآلية االقراض 4.45 4.42 4.49

 توفر مواقف للسيارات ومرافق أخرى مهمة 4.18 4.13 4.28

 عدد العاملين مقارنة بعدد املراجعين "فترات االنتظار والوقت املخصص للعميل" 4.13 4.12 4.14

 املظهر العام للعاملين ومالئمته لطبيعة عملهم 4.11 4.06 4.20

 يقدمها الصندوق شرح لك عن الخدمات غير التمويلية التي مستوى ما ي   4.06 4.00 4.15

 سهولة الوصول إلى الصندوق )املوقع ووجود لوحات تعريفية( 4.00 3.94 4.10

 سهولة تعبئة طلب الحصول على التمويل 3.95 3.90 4.05

 شمولة البروشورات واالدلة االرشادية املتوفرة 3.95 3.91 4.01

 القاعة الرئيسية "الدور والوقت املخصص"مستوى التنظيم في التعامل مع العمالء في  3.91 3.89 3.95

 مستوى تواصل الصندوق مع العمالء واملجتمع املحلي عبر وسائل التواصل االجتماعي 3.55 3.48 3.66

 سهولة التعامل مع املوقع اإللكتروني وتوفر جميع املعلومات املطلوبة عليه 3.53 3.58 3.45

 إدارة الصندوق والعاملين فيهمستوى النصائح املقدمة من  3.38 3.53 3.15

 جاهزية قاعة االستقبال واالنتظار 3.34 3.32 3.37

 مستوى االجابة على االسئلة واالستفسارات املقدمة من العمالء والزوار 3.33 3.35 3.30

 وضوح شروط االقتراض والبيانات والوثائق املطلوبة 3.27 3.42 3.02

 للمعلومة املطلوبةسهولة الوصول  2.95 3.03 2.82

 مستوى االستعالم من خالل الهاتف أو /و البريد االلكتروني 2.65 3.97 4.04

"متوسط"،  3"، جيد" 4"ممتاز "،  5(. أعطي الرقم 1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 2.32املصدر: إجابة األسئلة 

 "ضعيف جدا". 1"ضعيف"،  2

  للتحليل السابق، وبعد اختيار الصندوق كمصدر للحصول على التمويل، فقد تم استقراء 
ً
واستكماال

آراء املستفيدين من الصندوق حول انطباعاتهم  األولية خالل الزيارة االستكشافية األولى للصندوق والتي 

 ما يتم خاللها االستفسار عن شروط االقتراض التفصيلية، وسقف االئما
ً
ن، واألوراق والوثائق غالبا

املطلوبة، ونوع وحجم الضمانات املطلوبة وغير من التساؤالت التي تدور في أذهان رواد األعمال. وفي هذا 

اإلطار، فقد تم استقراء آرائهم حول سهولة عملية الوصول إلى موقع الصندوق، وسهولة الحصول على 

الصندوق مع املراجعين، ومدى وضوح املوقع اإللكتروني املعلومات والبيانات املطلوبة، وتعامل العاملين في 

، وسهولة نموذج طلب القرض، ووضوح الشروط املطلوبة، -إن وجدت-واألدلة اإلرشادية والبروشورات 
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. ويتضح من الجدول ارتفاع مستوى رضا املستجيبين )بين جيد 2-4الجدول رقم وغيرها من القضايا املبينة في 

حول خدمات املعلومات األساسية على تقديم وقدرتهم العاملين وممتاز( عن عدة موضوعات أهمها: 

عدد العاملين مقارنة بعدد الضرورية، و خرى األ رافق املتوفر مواقف للسيارات و ، و قراضالصندوق وآلية اإل

املظهر العام للعاملين ومالئمته كل مراجع، و والوقت املخصص للك على فترة االنتظار وانعكاس ذاملراجعين 

سهولة ، و عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  للمراجعينشرح مستوى ما ي  ، و لطبيعة عملهم

ستفيدين . ويبين الجدول كذلك تدني مستوى رضا املالوصول إلى الصندوق )املوقع ووجود لوحات تعريفية(

مستوى االستعالم من خالل الهاتف أو/و البريد اإللكتروني و  املطلوبة اتالوصول للمعلوم عن عملية

، أو تفعيل حسابات 
ً
للصندوق.  وهذا يمكن التغلب عليه من خالل تطوير املوقع اإللكتروني وجعله أكثر تفاعليا

ساخن يتم االتصال عليه للحصول على أية التواصل االجتماعي الخاصة بالصندوق، أو على األقل إيجاد خط 

 أن مستوى تقييم اإلناث كان أعلى من نظيره لدى 
ً
معلومات وعلى مدار الساعة. ويالحظ من الجدول أيضا

 الذكور، وهذا يتضح من قيمة متوسط التقييم.

 حسب الجنس: مؤشر تقييم انطباعات ورضا املستفيدين  حول الصندوق خالل الزيارة األولى 3-4الشكل رقم 

 

 : مؤشر تقييم انطباعات املستفيدين  حول الصندوق خالل الزيارة األولى حسب املحافظة4-4الشكل رقم 

 

3.58 3.57 3.60 3.65 3.54 3.29 3.66

الجميع ذكور  إناث صناعي تجاري  زراعي خدمي

3.49 3.63 3.91
3.36 2.92

3.93 4.09 3.91 3.83
3.36

3.90 3.82
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والستكمال عملية تقييم املستفيدين وانطباعهاتهم األولية حول الزيارة األولى للصندوق ومستوى ما 

حساب متوسط التقييم لجميع البنود الواردة تحقق من هذه الزيارة، فقد تم حساب مؤشر  للتقييم من خالل 

في الجدول أعاله )مجموع اإلجابات على عددها( ومقارنة قيمة املؤشر حسب جنس املستجيب والقطاع الذي 

( إلى أن مستوى 3.57وتشير قيمة املؤشر اإلجمالي لجميع املستجيبين) يمارس به املشروع نشاطه واملحافظة.

وتشير البيانات كذلك إلى وجود تقارب كبير بين انطباعات كل من الذكور  (.4يد )( وج3) الرضا كان بين متوسط

واإلناث حول القضايا والبنود الواردة في الجدول أعاله، حيث بلغت قيمة مؤشر التقييم )الذي تتراوح قيمته( 

. ويتضح من 3-4الشكل رقم ، أنظر  3.60)بين متوسط وجيد( وعند اإلناث حوالي   3.57عند الذكور حوالي 

 تقارب قيم مؤشر التقييم ورضا املستجيبين حسب القطاع، وهذا يعكس تقارب في مستوى 
ً
هذا الشكل أيضا

الرضا عند مختلف القطاعات، إال أن قيمة املؤشر كانت األعلى في قطاع الخدمات )مستوى الرضا أعلى( 

مؤشر التقييم والرضا حسب  4-4ل رقم الشكوكانت األقل في القطاع الزراعي )مستوى الرضا أقل(. ويبين 

املحافظة. حيث يتضح من الشكل ارتفاع مؤشر الرضا في محافظة عجلون، تليها محافظة جرش، ثم محافظة 

 الزرقاء. كما يتضح تدني قيمة مؤشر الرضا في محافظة إربد. 

خدماته وبعد التعرف على االنطباعات التي سادت عند املستفيدين حول الصندوق ومنتجاته و 

وحول العاملين فيه، أصبح من الضروري التعرف على بعض الحقائق واملتغيرات التي تعكس االنطباعات 

السابقة وتؤكده، ومن أهمها: عدد طلبات التمويل املطلوبة، وعدد الطلبات التي تمت املوافقة عليها، وتلك 

 واستخداماتها الحقيقية.  التي رفضت وأسباب الرفض، ونوع القروض التي حصل عليها املستفيدين

: التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الجنس وعدد الطلبات املقدمة للصندوق وعدد الطلبات التي تم 3-4الجدول رقم 

 املوافقة عليها

 القروض املطلوبة القروض املوافق عليها
 عدد القروض

 املطلوبة واملوافق عليها
 إناث 

)%( 

 ذكور 

)%( 

 الجميع 

)%( 

 إناث

 )%( 

 ذكور 

)%( 

 الجميع

 )%( 

75.6 75.3 75.4 70.0 70.3 70.2 1 

20.5 19.9 20.1 25.3 21.5 23.0 2 

3.6 3.4 3.5 3.6 6.1 5.2 3 

.3 1.1 .8 1.1 1.6 1.4 4 

0.0 .3 .2 0.0 .4 .3 5 

 (1من االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 3.4و 3.3املصدر: إجابات االسئلة 

( طلبات، 1-5تراوح عدد الطلبات التي تقدم بها املستجيبون للحصول على قروض من الصندوق بين )

 1.31(، وبمتوسط بلغ 1-5طلب، بينما تراوح عدد الطلبات التي تمت املوافقة عليها بين ) 1.38وبمتوسط بلغ 
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. ويتضح  3-4الجدول رقم  طلب )وهو أقل من متوسط الطلبات املقدمة مما يعني وجود حاالت للرفض(، أنظر 

من الجدول أن توجه الذكور للحصول على أكثر من قرضين كان أكبر من ذات التوجه عند اإلناث، وقد يتعلق 

السبب بأمور مالية وأخرى تتعلق بالقدرة على تحمل املسئولية، وقد يتعلق األمر  بالقدرة على توفير الضمانات 

ارتفاع عدد الطلبات املقدمة من قبل املستجيبين يعكس اهتمامهم وبمستوى املخاطرة.  ويمكن القول أن 

 )أنظر 
ً
وسعيهم الجاد لالستفادة من خدمات الصندوق وألكثر من مرة، وذلك ألسباب كثيرة تم تحديدها سابقا

(، وأسباب أخرى من الصعب تحديدها بشكل دقيق إال أنها قد تشمل عدم وجود مصادر 2-4الجدول رقم 

 للتمويل و/أو ارتفاع مستوى الرضا عن الصندوق وخدماته التمويلية.أخرى بديلة 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن موافقة الصندوق على منح التمويل ال يعني بالضرورة الحصول على كامل 

% من املستجيبين حصلوا على كامل القرض املطلوب ملرة واحدة فقط 78.1املبلغ املطلوب. وقد تبين أن حوالي 

% حصلوا على كامل القرض املطلوب مرتين،  وحوالي 18.1% إناث(، وحوالي 39.2% ذكور وحوالي 61.8) منهم 

% حصلوا على كامل القرض املطلوب ثالث مرات. أما فيما يتعلق بحاالت الرفض، فقد تراوح عدد الطلبات 3

لم يرفض لهم أي طلب من % من املستجيبين 92.2(، إال أن البيانات تشير إلى أن حوالي 1-2املرفوضة بين )

% رفض لهم طلب واحد 7.2% إناث(، وحوالي 39.5ذكور وحوالي  61.5%طلبات القروض التي تقدموا بها )

% رفض لهم طلبين وجميعهم من الذكور. إن ارتفاع نسبة 0.6% إناث(، وحوالي 39.8% ذكور وحوالي 61.2)

ناجم من اإلرشاد الذي يتلقاه العميل )املستفيد( الطلبات املوافق عليها وقلة الطلبات املرفوضة قد يكون 

من العاملين في الصندوق قبل عملية تقديم الطلب، بحيث ال يقدم الطلب بشكل نهائي إال بعد أن يستوفي 

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املحافظة وعدد  4-4الجدول رقم كامل الشروط والوثائق املطلوبة. ويبين 

تضح من الجدول أن نسبة من لم يرفض لهم أي طلب تمويل )حصلوا على موافقة على القروض املرفوضة، وي

جميع الطلبات التي تقدموا بها(  كانت األعلى في محافظتي العاصمة  وإربد على التوالي، بينما كانت أقل النسب 

ل، فقد كانت في محافظات العقبة ومعان  وجرش على التوالي.  أما نسبة من رفض لهم طلب واحد على األق

األعلى في محافظتي إربد والعاصمة على التوالي، أما أقل نسب الرفض في حالة طلب واحد فقد كانت في 

محافظتي الطفيلة وجرش على التوالي. أما التوزيع الجغرافي للمستجيبين الذي تم رفض طلبين من طلبات 

محافظة العاصمة، تليها محافظة املفرق، ثم التمويل التي تقدموا بها فيشير إلى أن النسبة األعلى كانت من 

محافظة البلقاء ومحافظة جرش والكرك على التوالي. أما بقية املحافظات فلم يرفض فيها طلبين من طلبات 

التمويل على اإلطالق. إن ارتفاع نسب الرفض يدل على عدم قدرة املستفيدين على إعداد طلب القرض 

لعاملين في خدمة العمالء في الصندوق عند تعبئة الطلب أو تحديد قيمة بالشكل الصحيح، وعدم االستعانة با

 القرض املطلوب، الذي قد يكون السبب الرئيس ي للرفض. 
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 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املحافظة وعدد القروض املرفوضة4-4الجدول رقم 

 رفض لهم طلبين

)%( 

 رفض لهم طلب واحد

)%( 

 لم يرفظ لهم أي طلب

)%( 
 املحافظة

 العاصمة 18.1 21.6 41.7

 البلقاء 9.3 9.7 16.7

 الزرقاء 8.3 2.2 0

 مأدبا 6.1 9.0 0

 إربد 13.8 28.4 8.3

 جرش 5.4 1.5 0

 عجلون  7.8 3.7 0

 املفرق  6.3 9.0 25.0

 معان 5.2 3.0 0

 الكرك 9.3 9.0 8.3

 الطفيلة 6.1 7. 0

 العقبة 4.3 2.2 0

 املجموع 100 100 100

 (1من االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.19و 3.4و 3.3املصدر: إجابات االسئلة 

وإضافة إلى ما سبق، يربط البعض بين عدد الطلبات املرفوضة وبين املستوى التعليمي للعميل، حيث 

يؤثر املستوى التعليمي في قدرته على إتمام طلب التمويل بالشكل الصحيح، كما يرتبط بمستوى الثقافة 

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املستوى التعليمي  وعدد  5-4الجدول رقم االئتمانية واملصرفية.  ويبين 

القروض املرفوضة. ويتضح من الجدول أن نسبة من لم يرفض لهم أي طلب للتمويل )أعلى نسبة قبول( كانوا 

من حملة الثانوية العامة، ثم الدبلوم املتوسط، أما أقل النسب فقد كانت لحملة الدراسات العليا. وهنا نشير 

اع عدد القروض املقدمة يزيد من فرص التعرض لحاالت الرفض وال يعني بالضرورة تحيز ضد فئة أن ارتف

بعينها، فكلما زاد عدد الطلبات املقدمة زادت احتمالية الرفض، وبالجانب اآلخر، تزيد احتمالية الحصول 

% من حملة اإلعدادي 92.8على املوافقة وزاد عدد القروض املوافق عليها.  ومن جانب آخر، تبين أن حوالي 

% من حملة 89.5%، وباملقابل فإن حوالي 7.2أو أقل لم يرفض لهم أي طلب بينما رفض طلب واحد لحوالي 

%، وهذا مؤشر على عدم وجود 10.2الدراسات العليا لم يرفض لهم أي طلب بينما رفض طلب واحد لحوالي 

املسألة ترتبط بكونه ضمن الفئة املستهدفة، ارتباط وثيق بين مسألة الرفض واملستوى التعليمي، بل أن 

وبمنطقية حجم التمويل املطلوب، وبجاهزية وإكتمال طلب التمويل، و بقدرة املقترض على تحقيق الشروط، 

وبتوفر الجدوى االقتصادية للمشروع، إضافة إلى معايير أخرى ترتبط بخصائص العميل وقدراته على تحمل 

 ية التسديد.  مسئولية إدارة املشروع ومسئول



 

113  

 

 

 : التوزيع النسبي للمستجيبين حسب املستوى التعليمي وعدد القروض املرفوضة5-4الجدول رقم 

 رفض لهم طلبين

)%( 

 رفض لهم طلب واحد

)%( 

 لهم أي طلب ضلم يرف

)%( 
 توى التعليميسامل 

 إعدادي وأقل 17.3 17.2 0

 ثانوية عامة 43.9 47.0 0

 )كلية مجتمع( دبلوم متوسط 18.5 17.9 50.0

 بكالوريوس 18.4 14.9 33.3

 دراسات عليا  2.0 3.0 16.7

 املجموع 100 100 100

 (1من االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.11و 3.4و 3.3املصدر: إجابات االسئلة 

وهنا، تظهر تساؤالت ملحة حول أسباب رفض بعد طلبات التمويل التي تقدم بها للمستجيبين. ومن 

أجل التعرف على أهم هذه األسباب، فقد تم الطلب من املستجيبين الذين رفض لهم طلب تمويل أو أكثر 

جها العميل بنفسه بعد اختيار واحد أو أكثر من أسباب الرفض التي أعلنها الصندوق للعميل أو تلك التي استنت

زيارة الصندوق . وتشير البيانات املبينة إلى أن بعض املستجيبين أشاروا إلى أكثر من سبب للرفض، كما هو 

 (. 6.4مبين في الجدول رقم )

 : أسباب رفض بعض طلبات التمويل املقدمة من املستجيبين6-4الجدول رقم 

 البيان )%(  الجميع )%(   ذكور  )%(  إناث

 عدم تقديم الضمانات الالزمة والكافية 65.8 68.1 61.5

 عدم تحقيق الشروط  55.5 61.7 44.2

 عدم قناعة الصندوق بفكرة املشروع 30.1 40.4 11.5

 عدم وجود رأس مال خاص للمساهمة في املشروع  25.3 26.6 23.1

 قيمة التمويل مرتفعة 21.9 22.3 21.2

 الصندوق بكفاءة صاحب املشروع في االدارةعدم قناعة  21.2 22.3 19.2

 لست من الفئة املستهدفة 16.4 20.2 9.6

 عدم وجود تعامل سابق وعالقات مع الصندوق  14.4 14.9 13.5

 سجل اإلقراض الخاص بي غير مناسب 14.4 14.9 13.5

 عدم موافقة ولي األمر على حصولي على القرض 13.0 17.0 5.8

 شفافية اتخاذ القرارعدم  12.3 10.6 15.4

 (1االستبانة املبينة في امللحق رقم )املبينة في  1.5و 3.6املصدر: إجابات االسئلة 

وقد جاء في مقدمة أسباب الرفض )التي تعتبر في أغلبها منطقية وتنسجم مع سياسة الصندوق 

عدم غير الضمانات، و األخرى عدم تحقيق الشروط ، و عدم تقديم الضمانات الالزمة والكافيةاالقراضية( 
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)بشكل يعكس جدية  عدم وجود رأس مال خاص للمساهمة في املشروع، و قناعة الصندوق بفكرة املشروع

عدم قناعة  العميل(، وارتفاع قيمة التمويل املطلوب مقارنة بسقف االئتمان أو مقارنة بحجم املشروع، و 

ويمكن القول أن جميع األسباب السابقة وقدرته على إدارة املشروع. الصندوق بكفاءة صاحب املشروع 

منطقية وقد تكون هي ذاتها أسباب رفض الكثير من الطلبات من قبل البنوك ومؤسسات التمويل األخرى. 

(، عدم وجود تباين كبير في أسباب رفض طلبات الذكور وأسباب رفض طلبات 6.4ويتضح من الجدول رقم )

 د  الذكور أعلى منه عند اإلناث.اإلناث، إال أن متوسط عدد أسباب الرفض عن

 : توزيع املستجيبين حسب القروض والبرامج التمويلية التي استفادوا منهم7-4الجدول رقم 

 إناث 

)%( 

  ذكور 

)%( 

 الجميع 

)%( 
 البيان

 (برنامج تمويل املشاريع الجديدة )التأسيس 75.0 79.0 68.6

 )التطوير( برنامج تطوير املشاريع القائمة 10.9 13.1 7.3

 برنامج تمكين املرأه الريفية 11.3 4.6 22.2

 برنامج تمويل وسائط النقل العام 2.6 3.9 0.4

 برنامج تمويل مشاريع محافظة معان التنموية 0.0 0.0 0.0

 برنامج تمويل األقساط الجامعية 1.6 1.6 1.7

 برنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر 3.9 3.5 4.5

 برنامج تمويل املشاريع املدرة للدخل )غير مرخصة( 2.7 2.9 2.4

 برنامج التمويل اإلسالمي 4.3 4.5 4.1

 برنامج تمويل املشاريع الريادية 4.0 4.8 2.5

 برنامج تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية 0.9 1.0 0.7

 (1رقم )املبينة في االستبانة املبينة في امللحق  1.5و 3.7املصدر: إجابات االسئلة 

وبالرجوع إلى الطلبات التي تمت املوافقة عليها وتوزيعها حسب نوع القرض او برنامج التمويل التي 

استفاد منها املستجيبون، فإنه يمكن القول أن هناك تركز في الطلب على بعض البرامج التمويلية دون غيرها، 

. ويتضح 7-4الجدول رقم أنظر  وقد يعزى ذلك النسجامها مع االحتياجات التمويلية الفعلية للمستجيبين،

 على االستفادة من برنامج تمويل املشروعات الجديدة )قروض تأسيس( 
ً
  كبيرا

ً
من الجدول أن هناك إقباال

)حيث وجد أن بعض املشروعات املمولة  برنامج تمكين املرأه الريفيةعند الذكور واإلناث على حد  سواء، يليه 

ة برنامج تطوير املشاريع القائموهم من قاموا بتعبئة استبانة الدراسة(، ثم  من هذا البرنامج تدار من قبل ذكور 

% في حالة 0)قروض التطوير(. أما نسبة االستفادة من البرامج األخرى فقد كانت متواضعة حيث تراوحت بين 

يشترط و  2015) وهو برنامج حديث تم طرحه للمستفيدين عام  برنامج تمويل مشاريع محافظة معان التنموية

. ويمكن أن يعزى انخفاض النسب الخاصة برنامج التمويل اإلسالمي% في حالة 4.3الشهادة الجامعية( وبين 
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ببعض برامج التمويل ألسباب تتعلق بشروط التمويل الخاصة بكل برنامج و/أو  سقف االئتمان و/أو   حجم 

ب اإلقبال على بعض برامج التمويل الضمانات املطلوب و/أو  مستوى املعرفة بهذه البرامج. إن تدني نس

ولسنوات متتالية يتطلب البحث في أسباب ذلك، كما يتطلب مراجعة لشروطه ومواصفاته وانسجامه مع 

 االحتياجات التمويلية الفعلية للفئات املستهدفة،  وتعديله أو تغيير شروطه إذا لزم األمر. 

 التوزيع النسبي للمستجيبين حسب االستخدام الفعلي للقروض الت حصلوا عليها :8-4الجدول رقم 

 البيان الجميع )%( )%( ذكور  إناث )%(

 نتاجية وإقامة مشروع استثماري إتغطية نفقات  90.5 91.1 89.7

 تغطية نفقات اجتماعية 37.3 34.9 41.2

 تغطية نفقات صحية وعالجية 27.1 23.8 32.4

 لتغطية نفقات استهالكية 32.2 30.4 35.1

 تغطية نفقات تعليم 29.0 27.4 31.6

 تسديد قروض أخرى  16.6 16.6 16.6

 (1االستبانة املبينة في امللحق رقم )املبينة في  1.5و 3.8املصدر: إجابات االسئلة 

وعلى الرغم من وضوح البرامج التمويلية السابقة وأهدافها واستخدامتها، إال إن بعض املستفيدين 

من هذه البرامج يستخدمون القروض املمنوحة لهم ألغراض أخرى أهمها تغطية نفقات اجتماعية و/أو 

ال املستجيبين صحية وعالجية و/أو استهالكية و/أو لتسديد قروض سابقة من الصندوق أو غيره.  وعند سؤ 

% من املستجيبين 48.5حول االستخدامات الفعلية للقرض )القروض( الذي حصلوا عليه، تبين أن حوالي 

استخدموا قروضهم  املمنوحة من الصندوق لغايات إنتاجية )تأسيس أو تطوير مشروع(، واستخدم حوالي 

. ويتضح من الجدول أن حوالي 8-4رقم  الجدول % منهم القرض لغايات إنتاجية وأخرى غير إنتاجية، أنظر 51.5

% لتغطية 32.2% من املستجيبين استخدموا جزء من قيمة القرض لتغطية نفقات اجتماعية، وحوالي 37.3

% منهم جزء من القرض لتغطية نفقات تعليمية )وهذه النسبة 29نفقات استهالكية، بينما استخدم حوالي 

% جزء من قروضهم لتسديد إلتزامات 16.6دم حوالي مقاربة لنسبة من حصلوا على قرض تعليمي(. كما استخ

 للقروض املمنوحة لهن ألغراض غير الغاية 
ً
مالية أخرى.  ومن امللفت لإلنتباه أن اإلناث كن أكثر استخداما

الحقيقية للقرض )وهذا مؤشر على أنها قد تكون ليست املستفيد املباشر من القرض، حيث تقدمت للحصول 

ر  في العائلة(. وفي ظل النتائج والنسب السابقة، تظهر تساؤالت حول مستوى نجاعة عليه وإعطائه لطرف آخ

االجراءات التي يتخذها الصندوق للحد من استخدام القروض لغير غاياتها االنتاجية؟ وهل تستخدم قروض 

الصندوق لتغطية نفقات غير إنتاجية بسبب انخفاض سعر الفائدة وصعوبة الحصول على التمويل من 

ملصادر األخرى؟ هل من ضوابط تقلل نسب التحول عن الهدف الرئيس ي للقرض؟. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ا

استخدامات القروض الحقيقية تعتبر من أبرز محددات حجم األثر لهذه القروض، حيث أن استخدام القرض 
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 لغايات غير إنتاجية يقلل من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذا القرض، بل 
ً
على العكس قد يكون األثر سلبيا

كونه سيثقل كاهل املقترض بمزيد من االلتزمات املترتبة على عملية التسديد، هذا وسيتم مناقشة محددات 

 أثر الخدمات املقدمة من الصندوق  في الفصل القادم من الدراسة.

ي يقدمها الصندوق وبعد اإلنتهاء من تحليل حجم استفادة املستجيبين من الخدمات التمويلية الت

واستخدامتها، أصبح من الضروري االنتقال إلى تحليل مدى االستفادة من الخدمات غير التمويلية التي يقدمها 

الصندوق من حيث عدد الخدمات التي حصلوا عليها، ونوعها ومستوى الرضا عنها. وفي هذا اإلطار، تشير 

% من املستجيبين لم يحصلوا على أي 59.7إلى أن حوالي   5-3البيانات الواردة في الفصل الثالث الجدول رقم 

% إناث(، 40.5ذكور و 59.5%من الخدمات غير التمويلية )خدمات الدعم الفني( التي يقدمها الصندوق )

% إناث(. وقد تراوح عدد 35ذكور و 65%( على خدمة غير تمويلية أو أكثر )40.3%بينما حصل البقية )

التوزيع  5-3خدمات، وقد عرض الجدول  5-1تي حصل عليها املستجيبون بين الخدمات غير التمويلية ال

 لعدد لخدمات الدعم الفني التي حصلوا عليها من الصندوق. 
ً
 النسبي للمستجيبين وفقا

كما أشرنا في  -أما بخصوص نوع الخدمات التي يقدمها الصندوق فهي تندرج ضمن ثالث مجموعات

خدمة التشبيك  ، و التوعيه والتثقيف ، وخدماتدمات التدريب والتمكينخهي:  -الفصل األول من الدراسة

التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الجنس ونوع الخدمة التي  9-4الجدول رقم . ويبين مع مؤسسات أخرى 

%(،  36.2حصلوا عليها . ويالحظ من الجدول أن النسبة األكبر منهم حصلوا على خدمات التوعية والتثقيف )

%(.  10.7%(  استفادوا من خدمة التشبيك، وكانت النسبة األقل لخدمات التمكين والتدريب ) 12.5) وحوالي

ولفهم الفروقات الواضحة بين نسب االستفادة من هذه الخدمات، ال بد من املقارنة بين تكاليفها اإلجمالية 

 ما تكون بأعداد
ً
كبيرة وينفذها العاملون في  وتكلفة الخدمة لكل شخص، فبرامج التوجيه والتثقيف غالبا

الصندوق )تكلفة منخفضة(، أما برامج التدريب فيكون املشاركون بإعداد أقل وتكلفة أعلى. ويالحظ من 

الجدول استفادة اإلناث بشكل أكبر من الذكور من خدمات التدريب والتمكين وخدمات التوعية والتثقيف، 

. أما فيما يتعلق بتوزيع املستفيدين من الخدمات غير بينما كانت نسبة الذكور أعلى في خدمات التشبيك

التمويلية حسب القطاع، نرى أن نسبة املستفيدين من خدمات التدريب والتمكين كانت األعلى في املشروعات 

الصناعية، أما املشروعات الخدمية فكانت األكثر استفادة من خدمات التوعية وكذلك خدمات التشبيك، 

تتطلب مزيد من االنتباه  10-4الجدول رقم و  9-4الجدول رقم . إن البيانات الواردة في 10-4الجدول رقم أنظر 

والتحليل، كما تتطلب مراجعة دوريه لنوعية ومستوى الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق وطريقة 

ء الخدمات غير تقديمها، وتحديد مدى انسجامها مع االحتياجات الفعلية للمشروعات املمولة. إن إيال



 

117  

 

 

التمويلية مزيد من االهتمام قد يزيد من مستوى الرضا عن خدمات الصندوق ويقلل من نسب التعثر في 

 على حجم األثر التنموي للصندوق.
ً
 التسديد، وهذا كله ينعكس ايجابا

 ا عليهاالتوزيع النسبي للمستجيبين حسب الجنس ونوع الخدمات غير التمويلية التي حصو  :9-4الجدول رقم 

 البيان )%(  الجميع )%(  ذكور  إناث )%(

 خدمات التدريب والتمكين 10.7 9.8 12.5

 التوعيه والتثقيف 36.2 35.8 36.7

 خدمة التشبيك مع مؤسسات أخرى  12.5 13.4 10.6

 (1االستبانة املبينة في امللحق رقم )املبينة في  1.5و 10.3املصدر: إجابات االسئلة 

 ونوع الخدمات غير التمويلية التي حصوا عليها القطاعالتوزيع النسبي للمستجيبين حسب : 10-4الجدول رقم 

 البيان )%( صناعي )%( تجاري  )%( زراعي )%( خدمي

 خدمات التدريب والتمكين 14.4 8.8 5.9 10.5

 التوعيه والتثقيف 25.0 37.6 29.4 42.4

أخرى خدمة التشبيك مع مؤسسات  8.9 14.2 5.9 14.3  

 (1املبينة في االستبانة املبينة في امللحق رقم )2.14و 10.3املصدر: إجابات االسئلة 

الجدول وللتعرف على التوزيع الجغرافي )حسب املحافظات( للخدمات غير التمويلية املقدمة، يبين 

التوزيع النسبي للمستفيدين من خدمات الدعم الفني حسب املحافظة ونوع الخدمة. ويالحظ من  11-4رقم 

%(، يليها محافظة  23.5الجدول أن محافظة إربد كانت املستفيد األول من خدمات التدريب والتمكين )

تضح تركز %(، بينما كانت محافظة عجلون هي األقل استفادة من هذه الخدمات. وهنا ي 22.2العاصمة )

تقديم خدمات التدريب والتمكين في املدن الكبرى ذات الكثافة السكانية األعلى!. أما خدمات التوعية 

%(، ويمكن تفسير ذلك بوجود الفرع  24.9والتثقيف، فقد كانت محافظة العاصمة األكثر استفادة منها )

%(، ثم محافظة  15.6) -رب للعاصمةوهي املحافظة األق –الرئيس ي للصندوق فيها، يليها محافظة البلقاء 

(. أما بالنسبة لخدمات التشبيك، فقد كانت محافظتي العقبة والزرقاء األكثر استفادة من هذه %12.4مأدبا )

الخدمات، وكانت محافظتي معان وعجلون األقل استفادة منها. ومن امللفت لإلنتباه، تدني مستوى استفادة 

فظة عجلون من الخدمات التدريبية التي يقدمها الصندوق، وقد يعزى املستجيبين من محافظة معان  ومحا

ذلك ألسباب كثيرة  تتعلق بالطلب )عدم االقبال على االستفادة من هذه الخدمات أو عدم الحاجة لها(، او 

 تتعلق بالعرض من جانب الصندوق ال سيما وأن محافظة معان هي األبعد عن مركز الصندوق. 
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 ونوع الخدمات غير التمويلية التي حصوا عليها املحافظةالتوزيع النسبي للمستجيبين حسب : 11-4الجدول رقم 

 التشبيك

)%( 

 التوعيه والتثقيف

)%( 

 خدمات التدريب والتمكين

)%( 
 املحافظة 

 العاصمة 22.2 24.9 4.3

 البلقاء 6.2 15.6 3.2

 الزرقاء 6.2 9.1 18.1

 مأدبا 12.3 12.4 2.1

 إربد 23.5 5.0 2.1

 جرش 4.9 5.8 9.6

 عجلون  1.2 2.3 1.1

 املفرق  2.5 7.1 10.6

 معان 0 1.2 1.1

 الكرك 18.5 9.3 7.4

 الطفيلة 2.5 4.8 16.0

 العقبة 0 2.5 24.5

 املجموع 100 100 100

 (1االستبانة املبينة في امللحق رقم )املبينة في  2.19و 10.3املصدر: إجابات االسئلة 

إن التوزيع النسبي للمستفيدين من الخدمات غير التمويلية حسب الجنس والقطاع واملحافظة 

سيساعد في تفسير الكثير من النتائج التي تتعلق بأداء املشروعات قيد الدراسة الذي تمت مناقشته في الفصل 

حافظة والجنس والتي الثالث من هذه الدراسة، كما يساعد في تفسير نتائج تقييم األثر  حسب القطاع وامل

سيعرضها الفصل الخامس من هذه الدراسة.  وهنا نشير إلى أن تأثير الخدمات التمويلية في أداء املشروع وأثره 

التنموي مرتبط بنوعها وجودتها وكفاءة تقديمها، وهذا يمكن قياسه بمستوى الرضا عن هذه الخدمات. ويبين 

ات غير التمويلية التي حصلوا عليها من الصندوق من حيث نوعية تقييم املستفيدين للخدم 12-4الجدول رقم 

 إلى بعض مؤشرات التقييم األخرى مثل عدالة 
ً
وشمولية وتكلفة الحصول على هذه الخدمات، إضافة

توزيعها، وعدد اإلجراءات التي تسبق عملية الحصول عليها. وعلى الرغم من تواضع مستوى الرضا عن 

ملقدمة من قبل الصندوق )أقل من جيد(، إال أن مستوى الرضا عن هذه الخدمات الخدمات غير التمويلية ا

مستوى الفائدة كان األعلى فيما يتعلق بتكاليف الحصول على هذه الخدمات )انخفاض التكلفة(، يليه 

)إجراءات أقل مقارنة بتلك  الحصول على الخدمة إجراءاتسهولة ، ثم املتحققة من الحصول على الخدمة

)فترة زمنية أقل(. ويالحظ  الفترة الالزمة للحصول على هذه الخدماتة بالحصول على القروض(، ثم الخاص

 
ً
من الجدول كذلك أن مستوى رضا اإلناث عن الخدمات غير التمويلية كان أعلى من نظيره لدى الذكور وفقا

 ملعظم املؤشرات واملعايير املستخدمة.
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 للخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق تقييم املستفيدين : 12-4الجدول رقم 

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث

 نوعية وجودة  الخدمات املقدمة  2.48 2.39 2.64

 شمولية الخدمات   املقدمة 2.32 2.25 2.45

 الفترة الالزمة للحصول على هذه الخدمات  3.16 3.08 3.31

 هذه الخدمات تكلفة الحصول على 3.42 3.42 3.42

 متابعة الصندوق للمشروع في مرحلة ما بعد الخدمة 1.93 1.87 2.03

 مستوى الفائدة املتحققة من الحصول على الخدمة 3.25 3.23 3.30

 سهولة عملية الحصول على الخدمة "االجراءات" 3.22 3.14 3.38

 توفر الخدمات في منطقتك "االنتشار الجغرافي" 2.77 2.78 2.74

 العدالة في توزيع الخدمات غير التمويلية 2.26 2.21 2.36

"متوسط"،  3"، جيد" 4"ممتاز "،  5(. أعطي الرقم 1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 3.11املصدر: إجابة األسئلة 

 "ضعيف جدا". 1"ضعيف"،  2

وملزيد من التحليل ملستوى تقييم املستجيبين للخدمات غير التمويلية ومستوى الرضا، فقد تم 

حساب مؤشر تقييم املستجيبين للخدمات غير التمويلية التي قدمها الصندوق )مستوى الرضا عن الخدمات( 

ا هو مبين في حسب الجنس والقطاع واملحافظة )مجموع قيم التقييم مقسوم على عدد بنود التقييم(، كم

. ويتضح من الشكل تدني مستوى التقييم بشكل عام إلى "بين ضعيف ومتوسط"، بينما كان 5-4الشكل رقم 

(، وهذا يعكس مستوى أعلى من الرضا 2.7( لهذه الخدمات أعلى منه لدى الذكور )2.84مؤشر تقييم اإلناث )

ما إلى عدد الخدمات التي حصلت عليها اإلناث عن هذه الخدمات عند اإلناث مقارنة بالذكور. وقد يعزى ذلك إ

ونوعها. أما تقييم مستوى الرضا عن الخددمات غير التمويلية حسب القطاع املستفيد منها، فقد كانت قيمة 

مؤشر التقييم أعلى في القطاع الخدمي، يليه القطاع التجاري، ثم الصناعي، وكانت املشروعات الزراعية األقل 

التمويلية التي يقدمها الصندوق. وقد تعزى الفروق البسيطة في النسب لعوامل تتعلق  رضا عن الخدمات غير 

بنوع الخدمات التي حصل عليها كل قطاع وعددها. أما بخصوص قيمة مؤشر التقييم حسب املحافظة، فإنه 

 لبنود التقييم الواردة في 
ً
 11-4ول رقم الجديشير إلى أن أعلى نسب الرضا عن الخدمات غير التمويلية وفقا

كانت في محافظات العقبة والطفيلة والزرقاء ومعان وجرش واملفرق. أما قيمة املؤشر في املحافظات األخرى 

 . 6-4الشكل رقم فقد كانت أقل من املتوسط، أنظر 
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 : مؤشر تقييم الخدمات غير التمويلية حسب الجنس والقطاع5-4الشكل رقم 

 

 الخدمات غير التمويلية حسب املحافظة: مؤشر تقييم 6-4الشكل رقم 

 

وفي نهاية تحليل واقع الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصل عليها املستجيبون وتوزيعها 

حسب الجنس والقطاع واملحافظة وغيره من املتغيرات، نرى من الضروري عرض نتائج تقييم املستجيبين 

تقييم  13-4رقم  الجدول للصندوق وخدماته والعاملين فيه، ولكن بعد أن تم التعامل مع الصندوق. يبين 

 لعدد من املعايير واملؤشرات. وبالنظر إلى قيم 
ً
لتجربة املستجيب مع الصندوق بعد أن أتم التعامل معه وفقا

شروط ممتاز(، نرى ارتفاع مستوى الرضا عن  -)جيد  5-4املتوسط الواردة في الجدول والتي تتراوح بين 

التي يقدمها العميل له، وكفاءة العاملين في  املعلومات بسرية التزام الصندوق مستوى ، و التمويل بشكل عام

الالزمة،  سهولة الحصول على املعلوماتالصندوق، وسقف التمويل املتاح، وسهولة الوصول إلى الفروع، و 

جيد( فتشير -)متوسط   4-3. أما قيم املتوسط بين وضوح وسالسة االجراءات املتبعة في تقييم طلب التمويل

أقل، وهذا يعني أن الصندوق يجب العمل على اتخاذ االجراءات املناسبة لتحسين مستوى إلى مستوى رضا 

"ضعيف إلى متوسط" أن هناك ضعف في  3-2الرضا عن الخدمات املقدمة. ويتضح من قيمة املتوسط من 

بسبب عدم القدرة على االستفادة منه إلتمام إجراءات املوقع اإللكتروني للصندوق مستوى الرضا عن 

لقرض، كما أنه ال يستفاد منه ملتابعة الطلبات املقدمة في مراحلها املختلفة. كما تبين عدم رضا املستفيدين ا

 املراحل األولى للمشروعالتي يقدمها الصندوق للمقترضين خالل الخدمات غير التمويلية عن حجم ونوع 

 )مرحلة تأسيس املشروع (.

2.75 2.7 2.84 2.56 2.75
2.34

2.93

الجميع ذكور  إناث صناعي تجاري  زراعي خدمي

3.8 3.61 3.4 3.33 3.27 3.21 2.83 2.74 2.37 2.27 2.2 1.95
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 بة التعامل مع الصندوق ومستوى الرضا عن الخدمات املقدمة: تقييم املستجيبين لتجر 13-4الجدول رقم 

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع )%( ذكور )%( إناث )%(
 شروط التمويل بشكل عام 4.27 4.24 4.31
 مستوى االلتزام بسرية املعلومات املعطاه للصندوق  4.27 4.26 4.30
 تفرغ العاملين لتقديم الخدمة بكفاءة 4.23 4.18 4.30
 مستوى الشفافية في اتخاذ قرار التمويل 4.09 4.01 4.22
 التزام العاملين  في الصندوق بمهامهم خالل ساعات العمل 4.19 4.17 4.22
 سقف التمويل لكل  برنامج من برامج التمويل 4.18 4.17 4.20
 سهولة التواصل مع مدير الفرع عند الحاجة 4.16 4.13 4.20
 الحصول على املعلومات سهولة 4.13 4.10 4.18
 وضوح وسالسة االجراءات املتبعة في تقييم طلب التمويل 4.07 4.02 4.15
 النصح واالرشاد املقدم من العاملين في الصندوق للعمالء  4.05 4.00 4.14
 توفر املعلومات الالزمة ودقتها 4.10 4.08 4.14
 صرف القرضثناء مراحل أطريقة تعامل املوظفين  4.04 4.00 4.12
 فترة السماح املمنوحة من الصندوق  4.17 4.20 4.11
 التزام الصندوق والعاملين بموعد تسليم املعامالت 4.06 4.03 4.10
 تنوع وشمولية برامج االقراض  4.02 3.98 4.09
 الكفاءة والدقة في تقديم الخدمات التمويلية 4.02 3.97 4.09
 واملالحظاتتقبل االقتراحات  4.01 3.99 4.05
 مستوى الشفافية في إتمام املعامالت واالجراءات 3.99 3.95 4.05
 متابعة  الصندوق لعملية تأسيس املشروع  )الزيارات امليدانية(    3.99 3.98 4.01
 توفر طرق تقديم االعتراضات والشكاوي  3.93 3.89 3.99
 سعر الفائدة او معدل املرابحة 4.01 4.03 3.98
 القدرة على تحديد موعد للزيارة القادمة 3.91 3.88 3.96
 سهولة التواصل مع الصندوق عبر الهاتف والفاكس 3.89 3.84 3.96
 الجدية في التعامل مع الشكاوى املقدمة من العمالء 3.96 3.97 3.94
 حجم الضمانات املطلوبة 3.83 3.82 3.84
 غير التمويليةالكفاءة والدقة في تقديم الخدمات  3.66 3.58 3.81
 إجراءات صرف القرض للعميل 3.75 3.72 3.80
 قيمة التكاليف غير املباشرة لعملية االقتراض "املواصالت والوقت ..الخ" 3.77 3.77 3.78
 نوع الضمانات املطلوبة 3.76 3.75 3.77
 توفر الخدمات اللوجستية )التصوير والطوابع  ..الخ( 3.74 3.73 3.75
 تعاون الصندوق مع العميل في مراحل التعثر او تراجع دخل املشروع 3.67 3.66 3.69
 وراقفترة االنتظار للحصول على قرار الصندوق من تاريخ استكمال األ  3.64 3.63 3.65
 مساعدة الصندوق للعميل في حل املشكالت التي تواجه املشروع  3.56 3.56 3.55
 التي يطلبها الصندوق عدد الوثائق املطلوبة  3.51 3.51 3.51
 القدرة على متابعة الطلب بسهولة أو عبر املوقع اإللكتروني للصندوق  3.17 3.16 3.18
 مستوى استفادتك من املوقع اإللكتروني للصندوق خالل إجراء املعاملة 2.44 2.44 2.44
 قدرتك على متابعة طلب التمويل من خالل املوقع اإللكتروني  2.23 2.32 2.09
 الخدمات غير التمويلية في املراحل األولى  للمشروع 2.01 2.04 1.97

"متوسط"،  3"، جيد" 4"ممتاز "،  5(. أعطي الرقم 1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 3.12املصدر: إجابة األسئلة 
 "ضعيف جدا". 1"ضعيف"،  2
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  7-4الشكل رقم ويبين 
ً
مؤشر تقييم املستجيبين للصندوق وخدماته التمويلية وغير التمويلية وفقا

وذلك حسب جنس املستجيب والقطاع الذي يعمل فيه. وقد تم احتساب  13-4الجدول رقم للبنود الواردة في 

ظ من . ويالح38املؤشر التقييم بقسمة مجموع القيم لكل بند وقسمة املجموع على عدد بنود التقييم وعددها 

الشكل أن مستوى الرضا عن الصندوق والخدمات التي يقدمها قد تراوح بين متوسط وجيد، حيث كانت قيمة 

. ويالحظ أن مستوى رضا اإلناث كان أعلى من نظيره لدى الذكور، كما أن مستوى الرضا كان 4-3املؤشر بين 

ات الزراعية األقل رضا عن خدمات األعلى لدى املشروعات الخدمية والعاملين فيها، بينما كانت املشروع

( 8-4الشكل رقم و  7-4الشكل رقم الصندوق. وعند مقارنة قيمة مؤشر التقييم بعد التعامل مع الصندوق )

(، نرى وبوضوح أن مؤشر الرضا عن 4-4الشكل رقم و  3-4الشكل رقم مع مؤشر التقييم خالل الزيارة األولى )

كور واإلناث، كما ارتفعت قيمة املؤشر لدى جميع القطاعات  االنتاجية، الصندوق قد ارتفع عند كل من الذ

وفي جميع املحافظات. وهذا يدل على أن االنطباع بعد التعامل مع الصندوق أحسن من االنطباع الذي تحصل 

 عليه من تجارب اآلخرين أو من زيارته ملرة واحدة.

وق وخدماته التمويلية وغير التمويلية بعد إتمام عملية التعامل مع : مؤشر تقييم ورضا املستجيبين للصند7-4الشكل رقم 

 الصندوق حسب الجنس والقطاع

 

: مؤشر تقييم املستجيبين للصندوق وخدماته التمويلية وغير التمويلية بعد إتمام عملية التعامل مع 8-4الشكل رقم 

 الصندوق حسب املحافظة

 

 

3.74 3.72 3.76 3.73 3.67 3.48 3.86

الجميع ذكور  إناث صناعي تجاري  زراعي خدمي

4.28 4.27 4.13 4 3.98 3.97 3.88 3.78 3.62 3.54 3.51 3.12
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وعند مقارنة قيمة مؤشر التقييم والرضا عن خدمات الصندوق قبل التعامل الفعلي مع الصندوق 

مع قيمة مؤشر التقييم والرضا عن خدمات الصندوق بعد  4-4الشكل رقم و  3-4الشكل رقم الواردة  في 

طاعات التعامل معه، نرى تحسن مستوى الرضا بشكل عام، أي تحسن مستوى رضا الجنسين وجميع الق

واملستفيدين من جميع املحافظات. ويمكن حساب الفرق بين قيمة املؤشرين )قبل وبعد( للتعرف على حجم 

 التغير في الرضا عن خدمات الصندوق.

وفي نهاية هذا الفصل الذي عرض واقع تجربة املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية 

هذه الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها وطريقة التي يقدمها الصندوق، ومستوى الرضا عن 

تقديمها، نعرض فيما يلي أبرز االحتياجات التمويلية للمشروعات قيد الدراسة خالل السنوات الثالثة 

القادمة، نعرض فيما يلي نتائج استقراء آراء املستجيبين حول ومقترحاتهم لتعظيم الدور التنموي الذي يقوم 

 ق ولرفع مستوى الرضا عن خدماته التمويلية وغير التمويلية.به الصندو 

 14-4الجدول رقم أما فيما يتعلق باحتياجاتهم التمويلية خالل السنوات القليلة القادمة، فقد تبين من 

أن هناك تنوع في االحتياجات التمويلية للمشروعات قيد الدراسة، وقد جاء في مقدمتها احتياجات تمويلية  

شراء أصول ثابتة، لتوسيع املشروعات القائمة، ثم لتطوير تكنولوجيا االنتاج. كما أن هناك لتمويل 

احتياجات تمويلية إلضافة منتج جديد وفتح فروع جديدة، وكذلك احتياجات لتمويل عملية التشغيل. وهنا 

ى قروض تشغيلية ال بد من اإلشارة إلى أن برامج التمويل التي يقدمها الصندوق ال تشتمل بشكل واضح عل

قصيرة األجل تساعد املشروعات في مواجهة نقص السيولة في بعض مراحل االنتاج. كما يتضح من النسب 

 الواردة في الجدول أن بعض املشروعات عبرت عن احتياجها لتمويل أكثر من بند من البنود الواردة في الجدول.

 ات قيد الدراسة خالل السنوات الثالث القادمة: أبرز االحتياجات التمويلية للمشروع14-4الجدول رقم 

 خدمي
)%( 

 زراعي
)%( 

 تجاري 
)%( 

 صناعي
)%( 

 إناث
)%( 

 ذكور 
)%( 

 الجميع
)%( 

 البيان

 تمويل شراء أصول  ثابتة 65.5 67.4 62.6 62.0 63.7 71.0 69.5

 تمويل عملية تطوير تكنولوجيا اإلنتاج 54.7 52.4 58.4 55.0 51.2 74.2 59.2

 تمويل عملية التوسع في املشروع الحالي 64.0 62.6 66.3 58.0 62.3 67.7 70.1

 سداد قروض سابقة أخرى  33.5 33.7 33.2 37.2 32.6 29.0 31.6
 فتح فروع جديدة 42.5 43.6 40.6 42.6 42.8 35.5 42.7
 إضافة منتج جديد 46.5 43.9 50.6 46.1 41.8 41.9 52.9

 قروض لتمويل عملية التشغيل 40.7 40.8 40.4 41.0 37.9 51.6 44.3

 (.1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.14و  1.5و5.1املصدر: إجابة األسئلة 

أداء الصندوق في خدمة أما بخصوص مقترحات املستجيبين العامة التي يمكن أن تساهم في تحسين 

للخدمات التي يقدمها، فقد جاء في مقدمتها  املستفيدين وتساعد في تعظيم األثر االقتصادي واالجتماعي
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تعزيز ، و زيادة مستوى التشبيك بين املشروعات املمولة من قبل الصندوق بشتى الوسائلضرورة العمل على 

، أنظر زيادة مستوى شمولية الخدمات غير التمويلية ، و مستوى الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق 

من الجدول عدم وجود اختالفات واضحة في وجهات نظر كل من الذكور واإلناث.  . ويتضح15-4الجدول رقم 

كما يتضح أن قطاعات التجارة والخدمات كانت األكثر مساهمة في تقديم االقتراحات، إال أن هناك اتفاق حول 

 أهمية وأولوية تنفيذ املقترحات التي يتضّمنها الجدول. 

 ز أداء الصندوق في خدمة املستفيدين وتعظيم األثر االقتصادي واالجتماعييتعز ل املستجيبينمقترحات :15-4الجدول رقم 

 خدمي

)%( 

 زراعي

)%( 

 تجاري 

)%( 

 صناعي

)%( 

 إناث

)%( 

 ذكور 

)%( 

 الجميع

 )%( 
 االقتراح

78.9 74.2 74.5 69.5 77.1 74.3 75.4 
تـعـزيـز مســــــــــــــتـوى الـخـــــــدمـــــــات غـيـر الـتـمـويـلـيـــــــة الـتـي يـقـــــــدمـهـــــــا 

 الصندوق 

 زيادة مستوى شمولية الخدمات غير التمويلية  73.9 74.0 73.7 67.1 72.8 90.3 77.3

79.6 71.0 75.1 68.5 77.4 74.5 75.6 
زيادة مســـــــــــتوى التشـــــــــــبيك بين املشـــــــــــروعات املمولة من قبل 

 الصندوق بشتى الوسائل

 متابعة االحتياجات من الخدمات التمويلية 70.3 70.4 70.1 64.2 66.8 64.5 77.0

 متابعة االحتياجات من الخدمات غير  التمويلية 69.0 66.8 72.5 60.4 65.9 71.0 76.4

74.3 67.7 65.3 59.6 68.3 67.2 67.6 
زيادة مســـــــــتوى التشـــــــــبيك بين الصـــــــــندوق واملؤســـــــــســـــــــات غير 

 التمويلية األخرى 

 (.1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.14و  1.5و 5.3املصدر: إجابة األسئلة 

 ألهمية الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق وأثرها مقارنة بالخدمات غير التمويلية، 
ً
ونظرا

 على أن الصندوق هو مؤسسة تمويلية، ومن أجل تعزيز مستوى األثر االقتصادي واالجتماعي الناجم 
ً
واعتمادا

تساهم في زيادة الطلب على  عن هذه الخدمات، فقد تم استقراء آراء املستجيبين حول بعض املقترحات التي

الترتيب  16-4الجدول رقم الخدمات التمويلية للصندوق، وتساهم في التالي في تعزيز دوره التنموي. يبين 

التنازلي ألبرز املقترحات التي من شأنها املساهمة في زيادة الطلب على الخدمات التمويلية التي يقدمها 

املرونة في تحديد الضمانات املطلوبة بما ت ضرورة زيادة مستوى الصندوق.  وقد جاء في مقدمة االقتراحا

بشكل مستمر، وتقليل متابعة الفئات املستهدفة واحتياجاتهم التمويلية ، و يتالءم مع طبيعة الفئة املستهدفة

 الحصول على التمويل  وتكلفة تبسيط إجراءاتفترة االنتظار للحصول على قرار منح التمويل من عدمه، و 

رونة في تحديد فترة االسالمية، وزيادة مستوى املتوفير  مزيد من املنتجات التمويلية املطلوبة، و الوثائق عدد و 

املمولة. ويتضح من الجدول كذلك وجود انسجام في  املشروعات حجمبحيث تراعي  وسقف االئتمان السداد

 االقتراحات املقدمة من قبل مختلف القطاعات االنتاجية.
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 كفاءة ونوعية الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق تعزز ل املستجيبينمقترحات : 16-4الجدول رقم 

 خدمي

)%( 

 زراعي

)%( 

 تجاري 

)%( 

 صناعي

)%( 

 الجميع 

)%( 
 االقتراح

 املرونة في تحديد الضمانات املطلوبة بما يتالءم مع طبيعة الفئة املستهدفة 84.2 80.3 82.2 80.6 88.4

 متابعة الفئات املستهدفة واحتياجاتهم التمويلية بشكل مستمر 80.0 75.2 76.0 64.5 87.3

 أن تكون فترة االنتظار للحصول على القرار االئتماني قصيرة 74.7 67.1 71.4 80.6 81.6

 تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وعدد الوثائق وتقليل تكلفته 74.3 69.8 69.2 93.5 81.0

 توفير  مزيد من املنتجات التمويلية التي تراعي الوازع الديني 72.6 64.7 67.6 64.5 82.6

 مرونة في تحديد فترة السداد بحيث تراعي حجم املشروعات املمولة     72.4 66.6 67.7 71.0 80.5

 مرونة في تحديد سقف االئتمان   71.7 66.6 66.2 71.0 80.2

 مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري   68.6 63.9 62.7 45.2 78.1

 مراعاة وجود فروق كبيرة بين قطاعات وفروع اإلنتاج   68.1 62.0 62.8 74.2 76.7

 مرونة في تحديد فترة السماح بحيث تراعي طبيعة املشروعات املمولة   67.5 63.6 60.3 71.0 76.7

 املستهدفة في مكان عملهامحاولة الوصول إلى الفئات  67.3 63.3 60.3 64.5 77.3

 دور أكبر لشركات ضمان القروض 65.8 59.3 60.6 67.7 74.6

 زيد من املوضوعية والشفافية عند تقييم املالءة االئتمانية للمشروعامل 63.9 58.8 57.9 74.2 72.7

 زيادة مستوى انتشار الفروع مختلف مناطق اململكة 55.6 51.8 49.5 54.8 63.7

 (.1في االستبانة املبينة في امللحق رقم ) 2.14و  1.5و 5.4املصدر: إجابة األسئلة 

 

وفي نهاية االستبانة، فقد تم استقراء آراء املستجيبين حول تأسيس وحدة متخصصة في الصندوق 

تعنى بتقديم الدعم الفني والخدمات غير التمويلية للمستفيدين من الصندوق خالل كافة مراحل عملية 

% 59.6إناث وحوالي  % منهم40.4%  )74.1االقتراض ومراحل دورة حياة املشروع. وتشير النتائج إلى ان حوالي 

منهم ذكور(. يؤيدون تأسيس وحدة متخصصة بتقديم الدعم الفني بأنواعه املختلفة. وقد أيد تاسيس هذه 

%  77.4. ويتضح من الشكل أن 9-4الشكل رقم % من اإلناث، أنظر 78.4% من الذكور وحوالي 71.5الوحدة 

 رة تأسيس وحدة للدعم الفني في الصندوق، % من  املشروعات الزراعية والخدمية أيدت فك75.7وحوالي 
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: التوزيع النسبي للمستجيبين حسب تأييدهم لتأسيس وحدة للدعم الفني في الصندوق حسب الجنس 9-4الشكل رقم 

 والقطاع واملحافظة

 

 

 لتأسيس هذه الوحده 
ً
 أن املستجيبين في محافظة إربد كانوا األكثر تأييدا

ً
ويتضح من الشكل أيضا

 لتأسيس الوحدة. ويمكن ربط النسب السابقة بعدة 95.3)
ً
%(، بينما كانت محافظة العقبة األقل تأييدا

ن ربطها بمدى إدراك عوامل أهمها: الحاجة إلى خدمات الدعم الفني والقناعة بأهمية هذه الخدمات، ويمك

املستجيبين ألهمية وحدات الدعم الفني املتخصصة املوجودة في بعض مؤسسات التمويل. وبخصوص 

. ويأتي في 15-4الجدول رقم الخدمات ذات األولوية التي اقترح املسجيبون أن تركز عليها الوحدة فهي مبينة في 

روع ابتداًء من الفكرة ودراسة الجدوى إلى خطة مقدمة هذه الخدمات تلك التي تتعلق بمرحلة تأسيس املش

العمل وتحويل الفكرة إلى مشروع حقيقي. كما اقترح املستجيبون أن تقوم الوحدة بتقديم مجموعة من 

 إلى خدمات تساعد في تقليل االستشارية املالية والقانونية واملحاسبية والبيئية والفنيةالخدمات 
ً
، إضافة

 .زماتاأل  التعامل مع في تكاليف ال

وفي هذا اإلطار، يمكن للمعهد املساعدة في وضع الخطوط العريضة لعملية تأسيس الوحدة وتحديد 

رؤيتها ورسالتها ومهاومها وأهدافها وهيكلها التنظيمي وعالقتها مع الوحدات االدارية األخرى في الصندوق. كما 

 اآلليات املناسبة لتقديم هذه الخدمات.  يمكن للمعهد املساعدة في تحديد الخدمات التي تقدمها واقتراح

 

74.1% 71.5% 78.4% 72.8% 73.0% 77.4% 75.7%

الجميع ذكور  إناث صناعي تجاري  زراعي خدمي

95.3% 86.2% 85.6% 76.9% 76.6% 72.7% 71.0% 69.1% 66.7% 62.3%
49.5%

22.1%
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 (: أبرز االحتياجات من الخدمات غير التمويلية التي يقترح أن تقدمها الوحدة 15.4الجدول رقم )

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع )%( ذكور )%( إناث )%(

 دعم املشروعات خالل مرحلة التأسيس 80.6 78.8 83.2

 في التعامل مع مسألة الوصول إلى األسواق املحلية والخارجيةاملساعدة  61.3 63.2 58.5

 حل مشكلة نقص املعلومات والبيانات 27.0 30.8 21.4

 توثيق العالقة بين املشروعات واملؤسسات ذات العالقة 76.7 76.9 76.5

 قضايا التدريب والتأهيل إلدارة املشروعات والعمال 64.0 64.3 63.5

 تقديم الخدمات االستشارية املالية والقانونية واملحاسبية والبيئية والفنية 76.3 74.6 78.8

 زماتتقديم الخدمات التي تقلل تكاليف اإلنتاج وتساعد في التعامل مع األ  75.5 73.5 78.4

 (.1ي االستبانة املبينة في امللحق رقم )ف  1.5و 5.6املصدر: إجابة األسئلة 

 

وخالصة القول، يمكننا القول أن هناك تجربة املستفيدين مع الصندوق كانت مدروسة من قبلهم 

ولم تكن عشوائية، وأن ارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات التمويلية يؤكد تقييم هذه الخدمات في الفصل 

ل أن مستوى األول الذي بين شمولية هذه الخدمات وشمولية الفئات التي تستهدفها. كما يمكننا القو 

االستفادة من الخدمات غير التمويلية وخدمات تطوير األعمال ما زالت محدودة ألسباب من املؤكد أنها ترتيبط 

بجانب العرض )الصندوق(، كما أن مستوى الرضا عن الخدمات التي تم الحصول عليها متدني، وهذا يحتم 

وق تتضمن تقديم الخدمات التمويلية وغير إجراء مراجعة لهذه القضية ال سيما وأن أهداف تأسيس الصند

التمويلية الالزمة. ومما قد يؤيد تفعيل الخدمات غير التمويلية في الصندوق ما توصل اليه الفصل الخامس 

حول تاثير هذه الخدمات على حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من 

 الصندوق. 

 

نهاية  الفصل الرابع 
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اآلثار االقتصادية واالجتماعية  للخدمات اليت يقدمها صندوق  -5

 التنمية والتشغيل 

 مقدمة 

عرض الفصل األول من هذه الدراسة خصائص وأهمية املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة 

ودورها التنموي ببعديه االقتصادي واالجتماعي، وأكد على أهمية قياس وتقييم أثر الخدمات التمويلية وغير 

تي تستخدم لقياس التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل املعنية بهذه املشروعات، وناقش املؤشرات ال

وتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات املمولة من قبل هذه املؤسسات على مستوى  كل من الفرد 

 ملحة عن أهداف وإنجازات 
ً
"صاحب املشروع" واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي. وقدم الفصل األول أيضا

التمويلية، إضافة إلى أبرز التحديات الداخلية والخارجية صندوق التنمية والتشغيل وخدماته التمويلية وغير 

 لالرتباط الكبير بين حجم األثر التنموي للخدمات 
ً
التي تواجهه. وفي إطار دراسة وتقييم تجربة الصندوق، ونظرا

التي تقدمها مؤسسات التمويل )الصندوق( من جهة وبين خصائص املستفيدين وخصائص مشروعاتهم من 

الفصل الثالث من الدراسة خصائص املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية  جهة أخرى، عرض

التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل، وخصائص مشروعاتهم التي مولها الصندوق. وحرص كذلك على 

 تمهيد كتوضيح العالقة بين هذه الخصائص من جهة وأداء املشروعات من جهة أخرى وذل
ً
للفصول القادمة.   ا

 على 
ً
 من حقيقة أن مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل ينعكس ايجابا

ً
وانطالقا

مستوى االستفادة من هذه الخدمات ومستوى النفع أو األثر املتحقق نتيجة للحصول عليها، قدم الفصل 

 لتجربة املستفيدين في التعامل مع ص
ً
 تفصيليا

ً
ندوق التنمية والتشغيل ومستوى رضاهم عن الرابع تقييما

الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصلوا عليها خالل وبعد عملية االقتراض. كما تضمن مقترحاتهم 

 لتطوير آلية عمل الصندوق. 

ويهدف هذا الفصل إلى عرض وتحليل نتائج تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات 

ة واملتوسطة املمولة من قبل الصندوق، وسيشتمل مستوى التحليل أثر هذه املشروعات الصغرى والصغير 

 لنوع وقوة 
ً
على كل من الفرد"صاحب املشروع" واألسرة واالقتصاد املجتمع املحلي. وسيشمل الفصل توضيحا

 واتجاه العالقة بين مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية وبين خصائص صاحب املشروع وخصائص 

بأداء املشروعات وببعض العوامل أألخرى مثل  املشروعات املمولة، وسيبين كذلك مدى ارتباط هذه اآلثار 

نوع برنامج التمويل، واملحافظة التي يمارس بها املشروع نشاطه، وعدد الخدمات التمويلية وغير التمويلية 
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ها من العوامل. كما سيحدد هذا الفصل التي حصل عليها، والنمو في عدد العمال ورأس املال أو كليهما وغير 

أبرز محددات األثر التنموي للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق من وجهة نظر 

املستفيدين، وسيخلص إلى بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز اآلثار االقتصادية واالجتماعية لصندوق 

 والتشغيل على املستوى الوطني. التنمية

 اآلثار االقتصادية على مستوى صاحب املشروع  1 -5

إلى وجود أثر إيجابي للخدمات التمويلية  Impact Assessment Analysisتشير نتائج تحليل تقييم األثر  

وغير التمويلية التي يحصل عليها رواد األعمال وأصحاب املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة من 

 أن حجم وقوة هذا األثر  على مستوى صاحب املشروع يرتبط بعوامل داخلية مؤسسات التمويل ذات العالقة، إال 

وأخرى خارجية سيتم مناقشتها في جزء الحق من هذا الفصل. ومن أبرز مؤشرات قياس أثر هذه الخدمات  على 

يكل صاحب املشروع تلك التي تتعلق بأثر القروض املمنوحة واملشروعات املمولة على حجم الدخل واألصول، وه

املوجودات، وحجم االدخار والنمط االستهالكي، واملؤشرات التي تتعلق بمستوى املهارات املكتسبة واإلنتاجية، 

. ويبين الجدول 1-5الجدول رقم  ومستوى الرفاه، وحجم اإلنفاق وهيكله وبعض املؤشرات األخرى، كما هو مبين في

روعات املمولة من قبل صندوق التنمية والتشغيل على مؤشرات ونتائج قياس اآلثار االقتصادية للقروض واملش

مستوى املستفيدين وذلك حسب تقييمهم الذاتي واملستقل لهذه اآلثار. وتشير قيمة املؤشر الواردة في الجدول إلى 

 مؤشر(.  20متوسط تقييم املستفيدين لكل مؤشر من املؤشرات الواردة في الجدول )

ويلية "القروض" التي حصلوا عليها من الصندوق أدت إلى آثار ويتضح من الجدول أن الخدمات التم

( على املستفيدين من هذه القروض وأصحاب 4وقيمة املؤشر أكبر من  –اقتصادية إيجابية  كبيرة )أعلى من جيد 

املشروعات املمولة، حيث أدت هذه القروض بشكل رئيس ي إلى رفع إنتاجية صاحب املشروع خالل ممارسته 

ملشروع، ويعزى ارتقاع اإلنتاجية إلى  تطور مستوى مهاراته الفنية املتعلقة باملشروع )مهارات إنتاجية( لعمله في ا

وإلى دور املشروع  في بناء قدراته  في مجال اإلدارة )مهارات إدارية(. وأدت القروض واملشروعات املمولة من قبل 

عات، وإلى زيادة مستوى دخولهم وحجم الصندوق كذلك إلى زيادة حجم األصول لدى أصحاب هذه املشرو 

 إنفاقهم االستهالكي.

ومن اآلثار االقتصادية اإليجابية  األخرى للقروض واملشروعات املمولة والتي تظهر على صاحب املشروع 

دورها البارز في: تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر ، ورفع مستوى االستهالك، وبناء عالقات تجارية 

أطراف جديدة، وتقليل مخاطر الفقر، ورفع مستوى الرفاه بشكل عام. وقد ساعدت املشروعات املمولة من مع 

 في ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة يمكن تأسيسها لتكون مكملة للمشروعات 
ً
قبل الصندوق أيضا
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. ومن جانب آخر، وعلى 1-5رقم  الجدول  الحالية وتستفيد من الروابط األمامية والخلفية لهذه املشروعات، أنظر 

 "بين 
ً
الرغم من وجود تأثير إيجابي للقروض واملشروعات املمولة من قبل الصندوق إال أن حجم األثر كان متواضعا

" فيما يخص بعض مؤشرات األثر والتي من أهمها دور هذه القروض في 4-3قيمة املؤشر بين  -متوسط وجيد

املشروع، وتحسن مستوى األجهزة املستخدمة، وتغيير هيكل املوجودات تحسين مستوى ونوعية سكن صاحب 

واألصول لدى صاحب املشروع، وتغيير هيكل اإلنفاق وظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة، واملساهمة في  تسديد 

قروض أخرى، وفي الحماية من التعثر، وتحسين السجل االئتماني لصاحب املشروع لدى البنوك، ورفع معدل  

خار وحجم الودائع لصاحب املشروع، وزيادة التوجه للسياحة الداخلية، واملساهمة في الحصول على تمويل االد

من مصادر أخرى من خالل استخدام املشروع وأصوله الثابتة كضمان. وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة املؤشر لجميع 

البنود السابقة كان في جميع الحاالت أعلى  " أي أن أثر املشروع على3البنود الواردة في الجدول كانت أعلى من "

 من املتوسط.

 : مؤشرات تقييم اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى صاحب املشروع1-5الجدول رقم 

 قيمة املؤشر
 البيان

 )%( الجميع )%( ذكور  )%( إناث

 املشروعرفع مستوى اإلنتاجية لدى صاحب  4.72 4.74 4.70

 زيادة حجم األصول لدى الفرد "صاحب املشروع" 4.36 4.37 4.34

 زيادة  مستوى دخل الفرد " صاحب املشروع" 4.26 4.22 4.34
 رفع مستوى مهارات الفرد " صاحب املشروع" 4.26 4.24 4.31

 بناء قدرات صاحب املشروع في مجال اإلدارة 4.13 4.09 4.19
 الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر والعمل لحساب النفستعزيز  4.12 4.11 4.14

 رفع مستوى االستهالك للفرد  "صاحب املشروع" 4.10 4.11 4.08
 بناء عالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة 4.07 4.08 4.06

 تقليل مخاطر الفقر على الفرد " صاحب املشروع" 4.05 4.07 4.03

 الرفاه بشكل عام  لدى الفرد رفع مستوى  4.03 4.02 4.06

 ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة لصاحب املشروع 4.03 4.06 3.98
 تحسين مستوى ونوعية سكن الفرد   3.96 3.93 4.02
 تحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة للفرد 3.93 3.92 3.95

 واألصول لدى صاحب املشروعتغيير هيكل املوجودات   3.91 3.93 3.88
 تغيير هيكل اإلنفاق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة" لدى الفرد    3.89 3.90 3.89

 ساعد في تسديد قروض أخرى على صاحب املشروع وفي الحماية من التعثر 3.83 3.85 3.80

 تحسين السجل االئتماني لصاحب املشروع لدى البنوك 3.76 3.80 3.68

 وحجم الودائع لصاحب املشروع رفع معدل  االدخار  3.75 3.77 3.72
 تحسن مستوى التوجه للسياحة الداخلية لدى صاحب املشروع 3.68 3.72 3.63
 ساهم في الحصول على تمويل من مصادر أخرى "ضمان" 3.58 3.61 3.52

"،  1(. مؤشر التقييم :  1امللحق رقم )الواردة في استبابنة الدراسة املبينة في  1.5و 4.2املصدر: إجايات األسئلة 
ً
"ضعيف جدا

 "ممتاز". 5"جيد"، 4"متوسط، 3"صعيف"،2
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ً
وهنا نخلص إلى أن القروض املقدمة من صندوق التنمية والتشغيل واملشروعات املمولة تركت آثارا

 على 
ً
حيث أدت بشكل رئيس ي إلى رفع إنتاجية املستفيدين،  املستفيديناقتصادية إيجابية  واضحة جدا

وساعدت في بناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم اإلنتاجية واإلدارية، كما أدت إلى زيادة في مستويات الدخل واالنفاق، 

وإلى تغيير نمط االستهالك األمر الذي ينعكس على حجم الطلب على السلع والخدمات وعلى حجم املدخرات 

ملالية لصاحب املشروع، وعلى مستوى السكن واملعيشة والرفاه، كما أدت القروض املمنوحة إلى واملالءة ا

وتحسين السجل االئتماني لصاحب املشروع وتطوير عالقته بالقطاع  تقليل فرص مخاطر التعثر والفقر،

 املصرفي وقدرته في النفاذ إلى األموال. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى عدم وجود فروقات جوهرية بين اآلثار االقتصادية للمشروعات عند اختالف 

جنس املستفيد من خدمات الصندوق، بمعنى أن املشروعات التي تدار من قبل ذكور، وتلك التي تدار من قبل 

مدى دقة املعايير التي  ، وهذا مؤشر على1-5الشكل رقم املستفيد، أنظر إناث كان لها نفس التأثير على 

خدماته املقدمة لكل من  يستخدمها الصندوق في اختيار العمالء من كال الجنسين، وعلى شمولية وتنوع

 على قدرة املستفيدين من الجنسين على استخدام القروض 
ً
الذكور واإلناث على حد سواء، كما يعتبر مؤشرا

رتهم على إدارة القروض املمنوحة بكفاءة. كما يعبر املمنوحة لهم  للهدف األصلي التي منحت ألجله، وقد

 التقارب في مؤشر األثر عن عدم وجود فروقات بين الجنسين في املهارات اإلدارية واإلنتاجية.

حسب جنس  - مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق  على مستوى صاحب املشروع: 1-5الشكل رقم 

 املستفيد من القرض

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

لقياس مستوى  Genral Index، فقد تم احتساب مؤشر عام وملزيد من التحليل لآلثار االقتصادية

اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على كل مستفيد، وذلك بحساب قيمة متوسط إجابات كل 

(، ومن ثم حساب متوسط هذه القيم 1-5والتي أخذت القيم ) 1-5الجدول رقم مستفيد على البنود الواردة في 

، تم تحليل مستوى األثر املتحقق على مستوى لجميع أفراد العينة قيد الدراسة. وبعد احتساب قيمة املؤشر

4.022 4.026 4.016

الجميع ذكور  إناث
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صاحب املشروع حسب الفئة املستفيدة من القرض، وحسب املحافظة التي يمارس بها املشروع نشاطه، 

مؤشر  2-5الشكل رقم  املشروع، وحسب القطاع. ويبينوحسب برنامج التمويل الذي استفاد منه صاحب 

صندوق على مستوى صاحب املشروع حسب الفئة املستفيدة من اآلثار  االقتصادية للقروض التي قدمها ال

( باستثناء فئة أبناء 4القرض. ويتضح من الشكل أن اآلثار االقتصادية للمشروع كان أعلى من جيد )أعلى من 

 
ً
من خدمات الصندوق. وقد كان األثر األكبر  في حالة فئة ذوي  الشهداء التي تعتبر أقل الفئات استفادة

الخاصة، يليها فئة املتقاعدين العسكرين، ثم فئة املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية، االحتياجات 

(، وهذا يدل 4مرتفعة ) واملتقاعدين من الجهاز املدني. أما فئة العاطلين عن العمل فقد كانت قيمة املؤشر 

عمل لهم ولبعض أفراد على األثر الواضح للمشروعات املمولة على املستفيدين حيث ساعدتهم في إيجاد فرص 

 األسرة وبعض أبناء املجتمع املحلي.     

حسب الفئة  - مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع: 2-5الشكل رقم 

 املستفيدة من القرض

 
 (1املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة 

وهنا نخلص إلى أن القروض والخدمات غير التمويلية التي قدمها الصندوق ساعدت في تمكين 

 يحققون مستويات مختلفة 
ً
 وحولتهم إلى فئات نشطة وفاعلة اقتصاديا

ً
مختلف الفئات املستهدفة اقتصاديا

خدمات الصندوق التمويلية وغير . وعلى وجه التحديد، ساهمت أفضلمن الدخل ويعيشون بمستوى 

التمويلية في تمكين فئة العاطلين عن العمل ممن لم يسبق لهم العمل، وفئة املتقاعدين من الجهازين املدني 

سبق وأن اعتمدوا على مساعدات صندوق  نوالعسكري، كما ساهمت في بناء قدرات بعض الفقراء الذي

 كافية تمكنهم من تغطية متطلبات املعونة الوطنية، وجعلت منهم منتجين يشغلون 
ً
أنفسهم ويكسبون دخوال

 
ً
عن املساعدات البسيطة التي اعتادوا على تلقيها على شكل معونات. ويمكن إدراك  الحياة اليومية بعيدا

قراض ي منذ تأسيسه والتي دور الصندوق في تمكين هذه الفئات من خالل االطالع على أداء الصندوق اإل أهمية

لفصل الثاني من هذه الدراسة، ومن خالل االطالع على مؤشرات وأبعاد اآلثار االقتصادية التي تم عرضه في ا

. 1-5الجدول رقم  وردت في
ً
 ، وتلك التي سيتم التعرض لها الحقا

4.15 4.06 4.29 3.95 4.00 4.07

متقاعد عسكري  متقاعد مدني األشخاص ذوي 
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أما فيما يخص مؤشر اآلثار االقتصادية واملحافظة التي يمارس بها صاحب املشروع نشاطه، يبين 

اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع حسب مؤشر  3-5الشكل رقم 

املحافظة التي يعمل بها املشروع. ويتضح من الشكل أن اآلثار االقتصادية للقروض املمنوحة في معظم 

 )أعلى من 
ً
 جدا

ً
ؤشر بين (، وفي البعض اآلخر كان األثر بين املتوسط والجيد )قيمة امل4املحافظات كان مرتفعا

(. وقد كانت اآلثار االقتصادية للقروض والخدمات التي قدمها الصندوق في محافظة جرش هي األعلى، 3-4

األقل في محافظة  تيليها محافظة املفرق، ثم محافظة الزرقاء. أما اآلثار االقتصادية لهذه القروض فقد كان

جميع املحافظات كانت ضمن الطموحات العقبة ثم محافظة أربد. وعلى الرغم من أن قيمة املؤشر في 

نه يمكن تفسير الفروقات البسيطة في قيم مؤشر األثر من محافظة إلى أوالتوقعات )أعلى من املتوسط(، إال 

أخرى ألسباب تتعلق بخصائص املستفيدين وأداء املشروعات وحجم التحديات التي توجهها في كل محافظة، 

حجم املشروعات، ونطاق السوق املتاح، وطبيعة املنافسة، وعدد  إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق باختالف

الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصل عليها املستفيدون في كل محافظة، ونوع البرنامج التمويلي 

 والقطاع. 

املحافظة التي مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع حسب : 3-5الشكل رقم 

 يعمل بها املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

للقروض والخدمات التي قدمها الصندوق في  ةوهنا نخلص إلى ارتفاع قيمة مؤشر اآلثار االقتصادي

 إلى نجاح الصندوق في تحقيق االنتشار أجميع املحافظات، حيث كانت أعلى من املتوسط، ونخلص 
ً
يضا

الرئيسية في اململكة، وتحقيق أهدافه الرامية التي  املدنلخدماته لتصل إلى جميع  Outreachالجغرافي 

لفقر والبطالة في جميع مناطق اململكة دون استثناء. ولكن يبقى تتضمن املساهمة في الحد من مشكلتي ا

 التساؤل حول قدرة الصندوق في الوصول إلى بعض الفئات البعيدة عن املراكز الرئيسية ملحافظات اململكة. 

4.41 4.40 4.35 4.34 4.04 4.03 4.01 4.00 3.96 3.93 3.70
3.34
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ولإلجابة على التساؤالت حول ماهية البرامج التمويلية التي تركت األثر األكبر على املستفيدين، فقد 

الشكل  ساب مؤشر اآلثار االقتصادية لكل من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، كما هو مبين منتم احت

برنامج تمويل املشروعات الريادية كانت ذات  من . ويتضح من الشكل أن املشروعات التي استفادت4-5رقم 

ج تمويل املشروعات الجديدة (، يليها املشروعات التي استفادت من برنام1أكبر أثر على أصحابها )املرتبة 

(، ثم برنامج تطوير املشروعات القائمة، وبرنامج التمويل اإلسالمي حيث كان األثر بين الجيد واملمتاز 2)املرتبة 

(. ويمكن أن يعزى ارتفاع قيمة مؤشر األثر لهذه البرامج ألسباب تتعلق 4)كانت قيمة مؤشر األثر بين أكبر من 

منوحة )سقف االئتمان(، وحجم املشروع، واتساع نطاق السوق، إضافة إلى عوامل بارتفاع قيمة القروض امل

أخرى تتعلق بخصائص صاحب املشروع، وأداء املشروع، وعدد الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي 

حصل عليها صاحب املشروع من الصندوق أو من مؤسسات تمويلية وغير تمويلية أخرى. أما برنامج التمويل 

 فهو برنامج تمويل األقساط الجامعية، وهذا منطقي ألن هذا البرنامج يمول األقساط ال
ً
ذي كان األقل تأثيرا

الجامعية )غير إنتاجي(، وإن كان األثر املتوقع سيتحقق في املستقبل بعد التخرج. أما تدني مؤشر األداء في حالة 

خفاض النسبي في سقف التمويل وحجم املشروع برنامج تمويل املشروعات املدرة للدخل فيمكن تفسيره باالن

 وصغر نطاق السوق. 

حسب برنامج  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع: 4-5الشكل رقم 

  التمويل  

 
 (1امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في 

قيمة  5-5الشكل رقم  للقروض واملشروعات املمولة حسب القطاع، يبيناآلثار االقتصادية وملقارنة 

للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع حسب القطاع الذي اآلثار االقتصادية مؤشر 

يعمل به املشروع. وقد تبين من الشكل أن القروض املمنوحة للمشروعات الخدمية كانت ذات األثر األكبر 

(، أما املشروعات 2( على صاحب املشروع، تلتها القروض املمنوحة للقطاع الصناعي )املرتبة 1)املرتبة 

 على أصحابها. وجاءت املشروعات التجارية في املرتبة الثالثة من حيث اآلثار الز 
ً
راعية فقد كانت األقل اثرا

4.32 4.11 4.10 4.03 4.03 3.95 3.91 3.73
3.27

2.89

0.00

برنامج تمويل

املشاريع 

الريادية

برنامج تمويل

املشاريع 

الجديدة 

ر برنامج تطوي

املشاريع 

القائمة

ن برنامج تمكي

سكان مناطق 

جيوب الفقر

ل برنامج التموي

اإلسالمي

ن برنامج تمكي

ةاملرأه الريفي

برنامج تمويل

وسائط النقل

العام

برنامج تمويل

الجمعيات 

الخيرية 

والتعاونية

برنامج تمويل

رة املشاريع املد

غير )للدخل 

(مرخصة

برنامج تمويل

األقساط 

الجامعية

برنامج تمويل

مشاريع 

محافظة معان 

التنموية



 

136  

 

 

 اآلثار االقتصاديةاالقتصادية التي تتركها على صاحب املشروع. ويمكن أن يعزى التواضع النسبي في 

وية وتبعاتها على جميع اإلنتاج للمشروعات الزراعية ألسباب تتعلق بموسمية اإلنتاج الزراعي والظروف الج

 ونوعيته واستقراره، وتدني أسعار السلع الزراعية، وتقلب الطلب الخارجي على املنتجات الزراعية تبع
ً
 ا

للظروف والعالقات السياسية، وانخفاض معدل العائد على االستثمار الزراعي، وأسباب أخرى تتعلق 

ضمن أولويات الصندوق باعتبارها الفئة التي تستهدفها بحقيقة مفادها أن املشروعات الزراعية ال تقع 

 مؤسسة اإلقراض الزارعي.

حسب القطاع الذي  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع5-5الشكل رقم 

 يعمل به املشروع

 
 (1استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة 

وهنا نخلص إلى حقيقة مفادها ارتفاع اآلثار االقتصادية لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها 

دقة الصندوق في تحديد االحتياجات التمويلية  نعيعبر   الصندوق على مستوى صاحب املشروع، وهذا مؤشر 

تها، إضافة إلى قدرته على توجيه املستفيدين نحو البرنامج األنسب للفئات املستهدفة والعمل على تلبي

الحتياجاتهم ومشروعاتهم. لذا، فإن تعظيم اآلثار االقتصادية لهذه البرامج التمويلية يتطلب البحث في أسباب 

الفروقات البسيطة في قيمة مؤشر األثر والعمل على معالجتها إن أمكن، حيث يمكن أن ترتبط بخصائص 

ستفيدين أو خصائص مشروعاتهم وأداءها، وهذا بدوره يتأثر بعدد كبير من العوامل سيتم التطرق لها امل

. كما نستنتج وجود ارتفاع وتقارب وفي اآلثار االقتصاديه للمشروعات الخدمية والصناعية والتجارية 
ً
الحقا

لتشمل مختلف  الصندوق  يقدمهاوهذا مؤشر على شمولية البرامج التمويلية التي  املمولة من قبل الصندوق،

 قطاعات اإلنتاج السلعي. 

وفي محاولة اليجاد العالقة بين اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق ببعض 

، فقد تم احتساب مؤشر األثر  حسب طبيعة عمل املستفيد في -ولو بشكل مبدئي-خصائص صاحب املشروع 

 6-5الشكل رقم ، وحسب املستوى التعليمي للمستفيد، كما هو مبين في املشروع، ومستوى التفرغ للمشروع

4.04 3.98 3.97 4.08

صناعي  تجاري  زراعي خدمي
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أن أثر املشروعات التي يتفرغ أصحابها للعمل فيها   6-5الشكل رقم على التوالي. ويتضح من  7-5الشكل رقم و 

بشكل كلي كان أكبر من تلك التي يعمل بها املستفيدون بشكل جزئي وتم تسليم اإلدارة لعمالة من داخل األسرة 

أو من الشركاء أو من العمالة الوافدة. وهذه نتيجة منطقية، حيث أن التفرغ للعمل في املشروع يعكس جدية 

 على  وطموحات صاحب
ً
املشروع وحرصه على تحقيق أكبر قدر من العائد والفائدة، وهذا بدوره ينعكس ايجابا

. ويمكن تأكيد هذه النتيجة من ذات الشكل حيث تبين أن أثر 
ً
 وفنيا

ً
أداء املشروع وقدرته على االستمرار ماليا

املشروعات التي يديرها أصحابها  املشروع يزداد في املشروعات التي يمتلك صاحبها مهارات إدارية وفنية، تلتها

بشكل مباشر. وكانت قيمة مؤشر األثر األقل في املشروعات التي يمتلك أصحابها مهارات فنية فقط، وهذا 

استعانوا بشخص آخر من داخل األسرة أو خارجها )محلية أو وافدة(  أنهميعني تواضع قدراتهم اإلدارية أو 

 للمستوى التعليمي  7-5الشكل رقم  إلدارة املشروع.  أما 
ً
فيبين عدم وجود فروقات كبيره في مؤشر األثر تبعا

للمستفيد. ويمكن تفسير ذلك بطبيعة املشروعات املمولة وعدم اعتماد نجاحها على مستوى املعرفة لدى 

 صاحب املشروع بقدر ما يعتمد على مهاراته الفنية واإلدارية التي قد تختلف باختالف حجم املشروع والقطاع

ن الروح الريادية والرغبة بالتطور واالبتكار والتميز ال تعني بالضرورة أالذي يعمل فيه. كما يمكن تفسير ذلك ب

ارتفاع املستوى التعليمي للفرد بقدر ما تعتمد على بعض الخصائص الشخصية األخرى، وهذا ما اثبتته الكثير 

 من الدراسات وقصص النجاح في هذا املجال. 

حسب طبيعة العمل  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع6-5الشكل رقم 

 ومستوى التفرغ للمشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

 

 

 

3.93 3.74 4.07 4.04 3.82

إداري  فني إداري وفني متفرغ للمشروع غير متفرغ للمشروع
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حسب املستوى   -للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع: مؤشر اآلثار االقتصادية 7-5الشكل رقم 

 التعليمي للمستفيد من القرض 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

وهنا نخلص إلى أن التزام املستفيدين من قروض الصندوق بشروط الصندوق والتفرع للعمل 

الالزمة أدى إلى تعظيم اآلثار االقتصادية للمشروع  واإلداريةباملشروع، إضافة إلى إمتالك املهارات الفنية 

تابعة املشروعات ودوره التنموي. وهنا يظهر تساؤل حول جهود الصندوق في م أداءهالذي يمتلكه ويحسن 

املمولة في مرحلة ما بعد التمويل لضمان التزام العميل بالعمل في املشروع والتفرغ الكامل له، وجهوده 

املبذولة للتأكد من توفر املهارت الفنية الالزمة، ولبناء قدرات املستفيدين اإلدارية من خالل خدمات الدعم 

الدعم الفني العاملة في اململكة، وهذا يعتمد بدوره على  الفني التي يقدمها الصندوق أو غيره من مؤسسات

الصندوق بين املستفيدين ومؤسسات الدعم الفني ذات العالقة. وعلى الرغم  همستوى التشبيك الذي يقوم ب

وإن كان ليس من الشروط الرئيسية للكثير -من أهمية املستوى التعليمي للمستفيد من خدمات الصندوق 

إال أن األهم هو توفر الجدية والرغبة بالنجاح والتميز والرغبة في دخول مجال األعمال  -من برامج التمويل

 عن العمل في القطاع الحكومي.
ً
 والعمل لحساب النفس بعيدا

ومن جانب آخر، وبعد بيان العالقة بين حجم اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة وبين خصائص  

تعراض قوة العالقة بين اآلثار  االقتصادية على مستوى صاحب صاحب املشروع، أصبح من الضروري اس

املشروع وخصائص املشروعات املمولة. لذا، فقد تم حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية على 

مستوى صاحب املشروع حسب عدد من خصائص املشروعات، ومن أهمها نطاق السوق، ورشادة القرار 

، وحجم املشروع املمول، وعدد الفروع داخل اململكة، وعدد القروض،  والدعم االستثماري، وملكية املشروع

الشكل رقم  الفني الذي حصل عليها املشروع، وحسب نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع، كما هو مبين في 

 .12-5الشكل رقم و  11-5الشكل رقم و  10-5الشكل رقم و  9-5الشكل رقم و  5-8

4.33 4.08 4.00 3.96 3.94
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سواء التي تصدر بعض منتاجتها للخارج أو تلك  - أن جميع املشروعات 8-5الشكل رقم ويتضح من 

كانت ذات أثر إيجابي كبير على صاحب املشروع إنعكس على قيم مؤشر اآلثار  -التي تعتمد على السوق املحلي

ا في السوق املحلية كانت ، إال أنه تبين أن املشروعات التي تبيع منتجاته1-5الجدول رقم االقتصادية الواردة في 

 بمستوى 
ً
ذات اثر أكبر من املشروعات التصديرية. وقد يعزى ذلك إلى أن أداء املشروعات التصديرية يتأثر سلبا

األسعار العاملية، وبأسعار الصرف، وبالتقلبات االقتصادية اإلقليمية والدولية، كما يتأثر بحجم املنافسة في 

هذه املشروعات يعتمد على قدرتها على مواكبة األسواق الخارجية وااللتزام  األسواق الخارجية. كما أن أداء

باملواصفات الدولية، وهذا يحتاج في كثير من األحيان إلى بناء قدرات العاملين في املشروع في هذا املجال من 

السوق املحلية  قبل مؤسسات الدعم الفني ذات العالقة. وفي املقابل، فإن املشروعات التي تصرف منتجاتها في

تكون أقدر على مواكبة أذواق املستهلكين املحليين، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات املحلية. ويتضح من 

 الشكل 
ً
، أن املشروعات التي قامت على أساس قرارات استثمارية رشيدة تستند إلى دراسات جدوى أيضا

 تفصيلية دقيقة، كانت ذات آثار اقتصادية إيجابية  أعل
ً
بتلك التي تم تأسيسها بشكل  ى على أصحابها مقارنة

على دراسات جدوى نمطية بسيطة ال تأخذ بعين االعتبار الكثير من القضايا واملتغيرات  غير مدروس أو بناءً 

 واملخاطر املحتملة التي تؤثر في أداء املشروع وقدرته على التطور واالستمرار .

حسب نطاق السوق  -دية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع: مؤشر اآلثار االقتصا8-5الشكل رقم 

 ورشادة القرار االستثماري 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

وهنا نخلص إلى أن املشروعات القائمة على دراسات جدوى تفصيلية دقيقة تراعي كافة الجوانب 

كانت ذات آثار اقتصادية أكبر من غيرها من  واالجتماعيةالسوقية والتسويقية والفنية واملالية والبيئية 

لى تقييم دراسات املشروعات. وهذا يحتم على الصندوق كمؤسسة تمويلية رائدة في هذا املجال العمل ع

 ويؤدي 
ً
 لألسس العلمية حتى يكون قرار التمويل رشيدا

ً
الجدوى املقدمة من املستفيدين بشكل دقيق ووفقا

 إلى أن املشروعات غير 
ً
إلى تعظيم اآلثار االقتصادية للمشروع على مستوى صاحب املشروع. ونخلص أيضا

آثار اقتصادية من املشروعات التصديرية على  كانت ذات -أي التي تعتمد على السوق املحلية-التصديرية 

3.95

4.12
4.16

3.98

مشروع مصدر للخارج مشروع غير مصدر للخارج دراسة جدوى  بدون دراسة جدوى 
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زيد من خدمات الدعم الفني املتخصص الذي املالرغم من اتساع نطاق السوق أمام الثانية. وعليه، فإن 

  
ّ
ن املشروعات التصديرية من التعامل وبمرونة مع املتغيرات يساعد في الوصول إلى األسواق الخارجية، ويمك

 ة.الخارجية، أصبح ضرورة ملح

ضح من يتأما فيما يتعلق بملكية املشروع وحجم اآلثار االقتصادية على صاحب املشروع، فإنه 

أن املشروعات التي يتشارك في ملكيتها وتشغيلها أفراد األسرة كانت ذات آثار اقتصادية أكبر   9-5الشكل رقم 

 
ً
باملشروعات الفردية التي يمتلكها شخص واحد، ومن اآلثار االقتصادية للمشورعات التي يشارك في  مقارنة

 ملكيتها أشخاص من خارج األسرة، وإن كانت الفروقات في قيمة مؤشر األثر بسيطه جد
ً
. ويمكن تفسير هذه ا

ي الربح والخسارة، كما النتيجة بأن أفراد األسرة يساعدون صاحب املشروع بجدية وإخالص كونهم شركاء ف

أن وجود شركاء من أفراد األسرة يزيد من تكامل املهارات اإلدارية والفنية، ويمكن من زيادة رأس مال املشروع 

وتوفير التمويل الالزم  عند الحاجة ووقت األزمات وبسرعة. وال بد من اإلشارة هنا إلى أن بعض البرامج 

 قراض الجماعي وال تمانع  من وجود شركاء للمقترض الرئيس ي سواءً التمويلية في الصندوق تعتمد أسلوب اإل

 من داخل األسرة أو خارجها، وهذه خطوة في اإلتجاه الصحيح.

حسب ملكية  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع9-5الشكل رقم 

 املشروع

 
 (1إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من 

أن هناك عالقة طردية بين حجم املشروع وحجم اآلثار االقتصادية واملكاسب  10-5الشكل رقم ويبين 

ققها صاحب املشروع، حيث كان مؤشر األثر للمشروعات الصغيرة أعلى من نظيره للمشروعات حالتي ي

غر. وقد يعزى ذلك الرتفاع حجم اإلنتاج ورأس املال وعدد العمال ونطاق السوق والقدرة املتناهية الص

 99-10التنافسية والحصة السوقية وأسلوب اإلنتاج والقدرات التسويقية بالنسبة للمشروعات الصغيرة )

 باملشروعات املتناهية الصغر )
ً
مؤشر اآلثار  نأعمال(. ومما يؤكد النتيجة السابقة،  9 - 1عامل( مقارنة

االقتصادية للقروض املمنوحةمن قبل الصندوق يزداد مع زيادة عدد الفروع العاملة للمشروعات املمولة. 

4.05 4.02 3.92

يملكه أفراد األسرة فردي شركاء من خارج األسرة
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 إلدارة املشروع، وقدرة على توسيع نطاق السوق وزيادة الحصة السوقية،  إن تعدد الفروع يعكس أداءً 
ً
متميزا

 وهذا بدوره يحسن مؤشرات الربحية واالستمرارية.

حسب حجم  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع10-5رقم  الشكل

 املشروع املمول وعدد الفروع داخل اململكة

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

االقتصادية للقروض املمنوحة واملشروعات املمولة يزداد مع زيادة حجم وهنا نخلص إلى أن اآلثار 

نوا في و يتملك عدد من أفراد األسرة مشروعات ويتعا ماهذه املشروعات وعدد فروعها، كما يزداد األثر عند

يل إدارتها وتشغيلها. لذا فإن توجه الصندوق لرفع سقف التمويل لبعض البرامج التمويلية وقبول فكرة التمو 

املتاح  زيادة حجم رأس املاليعمل على الجماعي ألفراد األسرة الواحدة كان خطوة في االتجاه الصحيح حيث 

من زيادة حجمه وطاقته اإلنتاجية، كما يساعدهم في االنتشار الفرصة ويمنح املقترضين وأصحاب املشروع 

 مر الذي يؤدي إلى مزيد من الفائدة على كافة األطراف بما فيهم الصندوق. والتوسع وفتح فروع جديدة، األ 

حول عالقة أداء املشروع  11-5الشكل رقم ومما يؤكد الكثير من االستناجات السابقة، ما يوضحه 

واآلثار االقتصادية على صاحب املشروع من جهة مع كل من حجم التمويل )عدد القروض( وعدد الخدمات 

التمويلية التي حصل عليها املقترض من جهة أخرى. ويتضح من الشكل أن األداء واآلثار االقتصادية غير 

للمشروعات التي حصلت على دعم فني من الصندوق كانت أعلى من اآلثار االقتصادية للمشروعات التي لم 

. ويتضح من الجدول 
ً
 أن حصول املقترض  تحصل على دعم فني، وإن كان الفرق في قيمة املؤشر ليس كبيرا

ً
أيضا

على أكثر من قرض يمكنه من زيادة رأس املال وحجم املشروع وتطوير أساليب اإلنتاج، يحسن أداء املشروع 

 ويعظم من  آثاره االقتصادية ويزيد مكاسب صاحبه.

 

 

4.01 4.34 4.04 4.13

فرع واحد أكثر من فرع  مشروع متناهي الصغر مشروع صغير
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القروض   عدد -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع11-5الشكل رقم 

 والدعم الفني الذي حصل عليها صاحب املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

أما بخصوص تأثير مصدر املنافسة التي تتعرض لها منتجات املشروعات املمولة من الصندوق وتأثير 

يبين أن جميع املشروعات  12-5الشكل رقم ذلك على أدائها وآثارها االقتصادية على صاحب املشروع، فإن 

 تركت آثار 
ً
  ا

ً
  اقتصادية

ً
(، إال أن املشروعات التي تعاني من منافسة من 4)قيمة املؤشر أكبر من  إيجابية  جيدة

واألقل من حيث اآلثار االقتصادية على صاحب  منتجات محلية وأجنبية في ذات الوقت كانت األقل أداءً 

املشروع. ويبين الشكل كذلك أن األداء واآلثار االقتصادية يتحسنان مع تراجع مستوى املنافسة. وهنا يجب 

أن ال يفهم البعض أن املنافسة من املنتجات املحلية ليس لها تأثير على كل من  األداء واآلثار االقتصادية 

للمشروع، بل ما نريد توضيحه هو أهمية تقديم الدعم الفني وخدمات تطوير األعمال التي تمكن املشروعات 

من اإلشارة إلى أن تشديد الصندوق على املمولة من التعامل مع املنتجات املنافسة بكفاءة عالية. وال بد 

الدراسة السوقية ودقتها وتوجهه لعدم منح قروض ملشروعات متشابهة في نفس املنطقة خطوة في االتجاه 

 الصحيح.  

حسب نوع السلع  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع12-5الشكل رقم 

 ات املشروعاملنافسة ملنتج

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

3.97

4.20

4.03 4.02

قرض واحد أكثر من قرض  حصل على دعم فني لم يحصل على دعم فني

4.05

3.98

3.95

منافسة محلية منافسة اجنبية منافسة محلية وأجنبية
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وهنا نخلص إلى أن تنوع الخدمات التمويلية وزيادة عدد القروض التي يحصل عليها املقترض، 

ه ويزيد من آثاره االقتصادية ئأداوحصول املشروع على الدعم الفني املناسب وبالوقت املناسب يحسن من 

 في أداء املشروعات املمولة 
ً
 أن املنافسة املحلية أو األجنبية تؤثر سلبا

ً
على صاحب املشروع. ونستنتج أيضا

على مستوى صاحب املشروع، لذا فإن تلقي املشروعات املمولة  املشروعاتوتقلل من اآلثار االقتصادية لهذه 

دوق أو غيره من مؤسسات الدعم الفني في مجاالت التسويق واملنافسة وإدارة لخدمات غير تمويلية من الصن

 صبحت ضرورة ملحة. أالجودة  

 ملا
ً
 للعالقة الطردية بين أداء املشروع  وتلخيصا

ً
 للكثير من النتائج السابقة، وتوضيحا

ً
سبق، وتأكيدا

قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية وحجم اآلثار االقتصادية اإليجابية  على صاحب املشروع، فقد تم حساب 

للمشروعات املمولة على صاحب املشروع حسب أداء املشروعات والنمو في عدد العمال و/أو رأس املال أو 

يتضح وبشكل جلي أن املشروعات التي حيث . 13-5الشكل رقم و  12-5الشكل رقم  كالهما، كما هو مبين في

 
ً
 بسنة التأسيس( نموا

ً
 في كالهما حققت )مقارنة

ً
 في عدد العمال و/أو رأس املال، واملشروعات التي حققت نموا

 في عدد العمل و/أو في رأس املال أو 
ً
 بتلك التي لم تحقق نموا

ً
 اقتصادية إيجابية  أعلى بكثير  مقارنة

ً
كان لها آثارا

ها، وإنما تكمن في مساهمتها كالهما على التوالي. إن أهمية هذه النتائج التي تبدو بسيطة ال تكمن بالتعرف علي

في توجيه العاملين في الصندوق نحو االستفادة منها في تطوير أداء املشروعات املمولة وزيادة قدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها والتسديد في الوقت املناسب من جهة، وفي توجيه إدارة الصندوق نحو أهمية دراسة املشروعات 

 التحديات التي تواجهها وأسباب التعثر التي أدت إلى توقف بعض املشروعات املمولة بشكل دوري للتعرف على

، وذلك من أجل تحديد الحلول املناسبة وتحديد املسئوليات وتوزيع األدوار. وكل ما سبق من جهة أخرى 

يتطلب وجود قاعدة بيانات شاملة وحقيقية تضمن نجاح عملية متابعة هذه املشروعات، وأن ال تنحسر 

 عة من خالل دفع األقساط من عدمه.املتاب

حسب النمو في  - : مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى صاحب املشروع13-5الشكل رقم 

 عدد العمال ورأس املال

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

4.10

3.70

4.17

3.87

3.64

3.95
4.20

ةحقق نمو في العمال لم يحقق نمو في 

العمالة
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املال
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وهنا نخلص إلى أن سعي الصندوق والجهات الحكومية ذات العالقة إلى تعظيم استفادة أصحاب 

املشروعات املمولة من هذه املشروعات يتطلب تحليل النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة وغيرها من 

االقتصادية لبعض املشروعات والعمل  اآلثار الدراسات السابقة والالحقة، وحصر العوامل التي أدت إلى تدني 

اط قعلى مواجهتها ومعالجتها من خالل تقديم خدمات تطوير األعمال الالزمة، كما يتطلب حصر العوامل ون

القوة التي أدت إلى تحسن أداء بعض املشروعات وتعظيم آثارها االقتصادية على صاحب املشروع والعمل 

 وضمان توفرها في املشروعات املستقبلية. كما نخلص إلى أهمية على تعزيزها لدى املشروعات القائمة حا
ً
ليا

دور صاحب املشروع وقدرته في التعامل مع الخصائص السلبية والتحديات التي تواجه بعض املشروعات 

، وإنما  من أجل العمل على بناء قدراته وتقديم الدعم الفني الالزم لتذليل بالش يءاملمولة، ليس من باب العلم 

ة عقبات تعيق نمو املشروعات وتقلل من آثارها االقتصادية، وهذا يعني أن صاحب املشروع هو الهدف، أي

 في نفس الوقت والوسيلة، ولكنه يحتاج إلى دعم مستمر من مختلف الجهات ذات العالقة.  وهو 

 اآلثار االقتصادية على مستوى األسرة  2 -5

ت التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل تشير الدراسات التي تناقش اآلثار املتوقعة للخدما

األصغر ومؤسسات تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة إلى أن أثر هذه الخدمات يتعدى صاحب 

املشروع ليصل إلى أسرته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن هذه الخدمات تساهم في تشغيل بعض 

ي إلى زيادة دخولهم وقدراتهم ومهاراتهم وإلى تحسن أوضاعهم أفراد األسرة، وتدريب بعضهم، مما يؤد

 لذلك. كما أن بعض أفراد األسرة قد يساهموا في إدارة أو ملكية وأرباح املشروع 
ً
االقتصادية واالجتماعية تبعا

من أرباحه املتأتية  نفي رأس املال. ومن الجانب اآلخر، قد يقوم صاحب املشروع بإنفاق جزء م واإذا ما ساهم

املشروع على أسرته الصغيرة أو أسرته الكبيرة، وهذا بدوره يؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية  على األسرة. 

ويمكن قياس أثر القروض واملشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى أسرة صاحب املشروع من 

تاجية ومهارات بعض أفرادها، خالل عدة مؤشرات أهمها: مساهمة املشروع في زيادة دخل األسرة ، ورفع إن

ورفع مستوى االستهالك، وتغيير حجم وهيكل املوجودات، وتحسين املالءة املالية لبعض أو جميع أفراد 

 األسرة، كما هو مبين في الفصل األول.

الترتيب التنازلي لآلثار االقتصادية للقروض واملشروعات املمولة من قبل  2-5الجدول رقم ويبين 

أسرة صاحب املشروع وذلك من وجهة نظر أصحاب املشروعات، حيث طلب منهم أثناء تعبئة  الصندوق على

استبانة الدراسة تقييم مستوى اآلثار االقتصادية التي تركتها مشروعاتهم على أسرهم وأعطي مؤشر األثر قيم 

روعات املمولة تركت )تعبر عن أثر صعيف( و )تعبر عن أثر ممتاز(. ويتضح من الجدول أن املش 1تتراوح بين  

 اقتصادية على األسرة كان من أبرزها )أعلى من جيد وقيمة املؤشر أعلى من 
ً
( أنها ساهمت وبشكل كبير 4آثارا
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في رفع مستوى مهارات العاملين من أفراد األسرة، وتحسين مستوى ونوعية سكن األسرة، وتعزيز الروح 

عمال لدى أفراد األسرة. كما ساهمت في ظهور أفكار الريادية وتعزيز ثقافة العمل الحر ودخول عالم األ 

استثمارية ملشروعات جديدة استفاد منها أفراد األسرة، وفي بناء األسرة لعالقات تجارية مع أطراف وجهات 

جديدة )تمويلية وغير تمويلة( ، وفي رفع مستوى الرفاه  لدى األسرة بشكل عام. وساهمت املشروعات املمولة 

( في زيادة دخل األسرة غير صاحب 4-3ق بالدرجة الثانية )التأثير بين متوسط وجيد أي بين من قبل الصندو 

املشروع، ورفع مستوى االستهالك لألسرة، وفي تقليل فرص تعرض األسرة ملخاطر الفقر، وفي تحسين مستوى 

ذ القرارات االقتصادية األجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  لدى األسرة، وفي زيادة  القدرة على اتخا

لألسرة، وفي تغيير هيكل االنفاق وظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة لدى األسرة، وفي توفير احتياطي لالحتياجات 

املفاجئة واالستثنائية  لألسرة، وفي خلق فرص عمل  لألسرة )تشغيل بعض أفرادها(.  ومن جهة أخرى، يتضح 

في زيادة املدخرات وتحسين  -ولو بشكل بسيط- ندوق ساهمتالص من الجدول أن املشروعات التي مولها

السجل االئتماني لبعض أفراد األسرة )بعد تحسن دخلهم من العمل في املشروع(، وفي تسديد  األسرة لبعض 

التزاماتها املالية السابقة غير املرتبطة باملشروع،  وفي تغيير حجم وهيكل األصول التي يمتلكها بعض أفراد 

 كما ساهمت في تدريب بعض أفراد األسرة وتيسير انتقالهم إلى وظائف أخرى في مشروعات أخرى.   األسرة، 

وعند التدقيق بجنس صاحب املشروع "ذكر أو أنثى" وتقييمه لآلثار االقتصادية ملشروعه على أسرته، 

الذكور وتلك التي يتضح عدم وجود فروقات تذكر بين اآلثار االقتصادية للمشروعات التي يمتلكها ويديرها 

نتيجة  -2-5الجدول رقم كما هوم مبين في -تمتلكها وتديرها اإلناث، وهذا يعكس عدم وجود أية نتائج سلبية 

املمنوحة لدى فئة دون غيرها ما دامت اآلثار املتوقعة على األسرة متقاربة إلى حد كبير. ولكن،  ضتركز القرو 

بأن برامج التمويل في الصندوق وشروطها غير منحازة للذكور وال لإلناث، بل تتصف  نرى من الضروري التذكير 

 بالشمولية وتراعي االحتياجات التمويلية لكل منهم، كما أشرنا في الفصلين األول والثاني من هذه الدراسة. 

أهمها: وتختلف اآلثار االقتصادية للمشروعات قيد الدراسة على األسرة باختالف عدد من العوامل 

تهالك(، وعدد أفراد سدخل صاحب املشروع )+( وحجم مخصصاته لإلنفاق على األسرة )امليل الحدي لال 

األسرة )+(، وعدد العاملين في املشروع من أفراد األسرة )+(، وحصة أفراد األسرة في املشروع )+(، وعمر 

حسن أداء املشروع وزيادة أرباحه، وبزيادة املشروع )+(. ويمكن القول أن اآلثار االقتصادية للمشؤروع تزداد بت

عدد أفراد األسرة العاملين في املشروع واملساهمين في تأسيسه وغيرها من العوامل التي سيرد ذكرها في الجزء 

األخير من هذا الفصل.  ومن امللفت لإلنتباه  تدني مؤشر مساهمة املشروع في خلق فرص عمل ألفراد األسرة 

العديد من املشروعات قيد الدراسة لتشغيل العمالة الوافدة أو عمالة من خارج األسرة على الرغم من لجوء 

  .الفصل الثالث من الدراسة( )كما هو مبين في
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 مؤشرات تقييم اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى األسرة: 2-5الجدول رقم 

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث
 رفع مستوى مهارات العاملين من أفراد األسرة 4.49 4.50 4.47
 تحسين مستوى ونوعية سكن األسرة    4.47 4.50 4.43

 تعزيز الروح الريادية لدى أفراد األسرة  والعمل لحساب النفس 4.34 4.33 4.35

 األسرةظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة ألي من أفراد  4.30 4.32 4.28

 بناء األسرة لعالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة 4.27 4.28 4.27
 رفع مستوى الرفاه  بشكل عام لدى األسرة 4.26 4.24 4.29

 زيادة دخل األسرة غير صاحب املشروع 3.91 3.84 4.01

 رفع مستوى االستهالك لألسرة 3.76 3.71 3.84
 األسرةتقليل مخاطر الفقر على  3.74 3.69 3.80

 تحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  لدى األسرة 3.73 3.67 3.82

 يزيد من القدرة على اتخاذ القرارات االقتصادية لألسرة 3.72 3.65 3.84

 تغيير هيكل االنفاق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة" لدى األسرة 3.71 3.65 3.79
 في توفير احتياطي لالحتياجات املفاجئة واالستثنائية  لألسرةاملساهمة  3.70 3.64 3.80
 خلق فرص عمل  لألسرة 3.69 3.64 3.76
 تحسن مستوى التوجه للسياحة الداخلية لدى األسرة 3.68 3.62 3.77

 املساهمة في تسديد  األسرة لقروض أخرى وفي الحماية من التعثر 3.67 3.62 3.74
 االدخار وحجم الودائع لألسرةرفع معدل  3.64 3.58 3.74

 تحسين السجل االئتماني ألي من أفراد األسرة لدى البنوك 3.63 3.59 3.68

 تدريب العمالة  من داخل األسرة وانتقالها إلى مشروعات أخرى  3.61 3.56 3.70
 زيادة حجم األصول لدى األسرة 3.53 3.51 3.57
 واألصول لدى األسرةتغيير هيكل املوجودات   3.50 3.50 3.51

"،  1(. مؤشر التقييم :  1الواردة في استبابنة الدراسة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 4.2املصدر: إجايات األسئلة 
ً
"ضعيف جدا

 "ممتاز". 5"جيد"، 4"متوسط، 3"صعيف"،2

وأسوة ملا تم في الجزء السابق، وملزيد من التحليل لآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل 

لقياس مستوى اآلثار االقتصادية  Genral Indexالصندوق على مستوى األسرة، فقد تم احتساب مؤشر عام 

ابات كل مستفيد للقروض التي قدمها الصندوق على أسرة صاحب املشروع، وذلك بحساب قيمة متوسط إج

(، ومن ثم حساب متوسط هذه القيم 5-1أعاله والتي أخذت القيم ) 2-5الجدول رقم على البنود الواردة في 

 بقيمة قوبعد احتساب قيمة املؤشر، تم تحليل مستوى األثر املتحقق )م لجميع أفراد العينة قيد الدراسة.
ً
اسا

ب الفئة املستفيدة من القرض، وحسب املحافظة املؤشر العام( على مستوى األسرة حسب الجنس، وحس

التي يمارس بها املشروع نشاطه، وحسب برنامج التمويل الذي استفاد منه صاحب املشروع، وحسب القطاع، 

ويتضح . 18-5الشكل رقم و  17-5الشكل رقم و  16-5الشكل رقم و  15-5الشكل رقم و  14-5الشكل رقم أنظر 

ومن قيمة مؤشر األثر أن اآلثار االقتصادية للمشروعات التي تمتلكها اإلناث كانت أعلى  14-5الشكل رقم من 

من اآلثار االقتصادية للمشورعات التي يمتلكها الذكور، ويمكن تفسير ذلك باختالف النمط االستهالكي لكل 
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ث باملسئولية تجاه من الذكور واإلناث ال سيما فيما يخص اإلنفاق على األسرة، وباختالف مدى شعور اإلنا

 و عدمه(.أاألسرة ال سيما إذا كانت األنثى هي املعيل الوحيد أو الرئيس ي لألسرة )سواء في حالة وجود رب األسرة 

حسب جنس املستفيد من  - مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق  على مستوى األسرة: 14-5الشكل رقم 

 القرض

 
 (1الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم ) املصدر: حسابات فريق

 مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة 15-5الشكل رقم  ويبين

حسب الفئة املستفيدة من القرض. ويتضح من الشكل أن جميع املشروعات أدت إلى تحسن الظروف 

 بقيمة املؤشر العام. وقد تبين من قيمة االقتصا
ً
دية لألسرة، ولكن كان هناك اختالف في حجم األثر مقاسا

املؤشر أن اآلثار االقتصادية للمشروع على األسرة )حسب تقييم صاحب املشروع( كان بين املتوسط والجيد 

ملتقاعدين العسكريين حيث كان ( في جميع الحاالت بإستثناء فئة أبناء الشهداء وفئة ا4-3)قيمة املؤشر بين 

(، وهذا يعني أن القروض واملشروعات املمولة التي 4مؤشر األثر أعلى من جيد )قيمة املؤشر العام أكبر من 

 مع القروض التي 
ً
يديرها أبناء الشهداء واملتقاعدين العسكريين أدت إلى آثار اقتصادية أكبر على األسرة  مقارنة

 حصلت عليها الفئات األخرى.

حسب الفئة املستفيدة من  -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة 15-5الشكل رقم 

 القرض

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

وهنا نخلص إلى أن جميع املشروعات املمولة من قبل الصندوق أدت إلى آثار اقتصادية إيجابية  على 

أسرة صاحب املشروع بغض النظر عن جنس صاحب املشروع وتصنيفه ضمن الفئات املستفيده، إال أن 

ململوكة للذكور. مؤشر اآلثار االقتصادية للمشروعات اململوكة من قبل اإلناث أعلى من نظيره للمشروعات ا

3.80 3.76 3.86

الجميع ذكور  إناث

4.36 3.60 3.64 4.08 3.75 3.97

متقاعد عسكري  متقاعد مدني األشخاص ذوي 

اإلعاقة

أبناء الشهداء عاطل عن العمل من مستفيدي 

و.م.ص



 

148  

 

 

كما أن مؤشر اآلثار االقتصادية ملشروعات أبناء الشهداء ومشروعات املتقاعدين العسكريين كانت األعلى 

 بغيرهم من املستفيدين. 
ً
 مقارنة

أما بخصوص مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة  حسب  

فقد تبين أن املشروعات العاملة في جميع املحافظات كان لها آثار إيجابية   املحافظة التي يعمل بها املشروع ،

(،تليها محافظة املفرق )املرتبة 1متفاوتة على األسرة، إال أن أعلى هذه اآلثار تحقق في محافظة جرش )املرتبة 

ويمكن تفسير ذلك . 16-5الشكل رقم  (، ثم محافظة الطفيلة ومحافظة معان على التوالي، كما هو مبين في2

 باملحافظات األخرى، مما 
ً
بانخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدالت الفقر في هذه املحافظات األربعة مقارنة

يجعل أية زيادة في الدخل واالنفاق مهما كانت بسيطة  تنعكس بشكل كبير على املستوى املعيش ي لألسرة حيث 

 )وهذا يرفع من درجة تقييم ألساسية واأل تخلصها من الفقر وتساعدها في توفير االحتياجات ا
ً
ساسية جدا

من جانب آخر، كانت املشروعات العاملة في محافظات العقبة ومأدبا  و املستجيب للمشروع بشكل واضح(. 

 على أسرة صاحب املشروع. وإن كان ذلك يحتاج إلى مزيد من التحليل على مستوى هذه 
ً
األقل تأثيرا

أن يعزى ألسباب تتعلق بخصائص صاحب املشروع أو خصائص وأداء املحافظات، إال أن ذلك يمكن 

املشروعات قيد الدراسة في كل محافظة من جهة، ونطاق السوق وحجم التمويل وعمر املشروع وغيرها من 

 العوامل التي تؤثر في أداء املشروع وآثاره االقتصادية من جهة أخرى.

حسب املحافظة التي يعمل  -وض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة مؤشر اآلثار االقتصادية للقر : 16-5الشكل رقم 

 بها املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

برنامج( على أسر  11أما فيما يتعلق باآلثار االقتصادية التي تركتها مختلف برامج التمويل)وعددها 

. ويتضح من الشكل 17-5الشكل رقم  املستفيدين من هذه البرامج، فإنها لم تكن متساوية، كما هو مبين من

( كانت ذات أكبر أثر على أسرة 1أن املشروعات التي استفادت برنامج تمويل املشروعات الريادية )املرتبة 

املشروعات التي استفادت من برنامج تطوير املشروعات  (، يليها4صاحب املشروع )قيمة مؤشر األثر أكبر من 

4.44 4.34 4.27 4.22 3.81 3.76 3.73 3.67 3.60 3.49 3.45 3.29
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(. 4(، وبرنامج تمويل املشروعات الجديدة )املرتبة 3(، وبرنامج تمكين املرأة الريفية )املرتبة 2القائمة )املرتبة 

ويمكن أن يعزى ارتفاع قيمة األثر لهذه البرامج ألسباب تتعلق بقيمة القروض املمنوحة )سقف اإلئتمان(، 

جم املشروع، واتساع نطاق السوق، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بخصائص صاحب املشروع، وأداء وح

املشروع، وعدد الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي حصل عليها صاحب املشروع من الصندوق أو من 

 فهو 
ً
برنامج تمويل األقساط  مؤسسات تمويلية وغير تمويلية أخرى. أما برامج التمويل التي كانت األقل تأثيرا

الجامعية، وهذا منطقي ألن هذا البرنامج يمول األقساط الجامعية )أي يمول نشاطات غير إنتاجةي(، وإن 

كان األثر املتوقع لهذا البرنامج سيتحقق في املستقبل أي بعد التخرج. أما تدني قيمة مؤشر األثر في حالة برنامج 

تفسيره باالنخفاض النسبي في سقف التمويل، وصغر حجم املشروع  تمويل املشروعات املدرة للدخل فيمكن

 ومحدودية نطاق السوق )سوق منطقة(. 

  حسب برنامج التمويل   -: مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة 17-5الشكل رقم 

 
 (1استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة 

مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على  18-5الشكل رقم ومن جانب آخر، يبين 

مستوى األسرة حسب القطاع الذي يعمل به املشروع. ويتضح من الشكل عدم وجود فروقات جوهرية في 

ت العاملة في مختلف قطاعات اإلنتاج على أسرة صاحب املشروع، وإن اآلثار االقتصادية التي تركتها املشروعا

(، 2(، يليها املشروعات التجارية )املرتبة 1كانت مؤشر األثر هي األعلى في حالة املشروعات الصناعية )املرتبة 

 املشروعات الخدمية.ر ثم املشروعات الزراعية،وأخي
ً
 ا
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محافظة معان 

التنموية
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حسب القطاع الذي يعمل  -للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة  : مؤشر اآلثار االقتصادية18-5الشكل رقم 

 به املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

  

في حالة وهنا نخلص إلى أن اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على األسرة كانت األعلى 

والطفيلة، وكانت األقل في املشروعات العاملة في  نواملفرق ومعا شاملشروعات العاملة في محافظات جر 

 على أسرة صاحب 
ً
محافظات العقبة ومأدبا وأربد على التوالي. أما البرامج التمويلية التي كانت األكثر تأثيرا

ادية وبرنامج تمكين املرأة الريفية، وبرنامج تمويل برنامح تمويل املشروعات الري -على التوالي-املشروع فهي 

 على األسرة فهي
ً
برنامج االقساط الجامعية وبرنامج  -التواليعلى -املشروعات الجديدة. أما البرامج األقل تأثيرا

تمويل املشاريع املدرة للدخل. أما حسب القطاع، فال يوجد فروقات جوهرية في حجم اآلثار االقتصادية التي 

ها املشروعات العاملة في مختلف قطاعات اإلنتاج على أسرة صاحب املشروع، وإن كانت مؤشر األثر كان تركت

 األعلى في حالة املشروعات  الصناعية.

 لعالقة اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على أسرة صاحب ببعض 
ً
ونظرا

حسب طبيعة عمل املستفيد في املشروع، وحسب  خصائص صاحب املشروع، فقد تم احتساب مؤشر األثر 

الشكل و  19-5الشكل رقم مستوى التفرغ للمشروع وحسب املستوى التعليمي للمستفيد، كما هو مبين في 

 في أداء  19-5الشكل رقم . ويتضح من  20-5رقم 
ً
أن تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع يؤثر ايجابا

قتصادية لهذا املشروع على أسرته، وذلك ألن التفرغ للعمل في املشروع يعكس املشروع ويزيد من اآلثار اال

جدية وحجم طموحات صاحب املشروع وحرصه على تحقيق أكبر قدر من العائد والفائدة له وألسرته، وهذا 

. ويتضح من الشكل أيض
ً
 وفنيا

ً
 على أداء املشروع وقدرته على االستمرار ماليا

ً
 بدوره ينعكس ايجابا

ً
ن اآلثار أ ا

االقتصادية للمشروع على أسرة صاحب املشروع تزداد في املشروعات التي يمتلك أصحابها مهارات إدارية 

وفنية، تلتها املشروعات التي يديرها أصحابها بشكل مباشر. وكانت قيمة مؤشر األثر األقل في املشروعات التي 

 في 20-5الشكل رقم يمتلك أصحابها مهارات فنية فقط، أما 
ً
بين عدم وجود فروقات كبيره في مؤشر األثر تبعا

3.92 3.86 3.83 3.69

صناعي  تجاري  زراعي خدمي
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و مدير املشروع. ويمكن تفسير ذلك بطبيعة املشروعات املمولة ومدى اعتماد أللمستوى التعليمي لصاحب 

 نجاحها على مستوى املعرفة لدى صاحب املشروع بقدر ما يعتمد على مهاراته الفنية واإلدارية. 

حسب طبيعة عمل املستفيد  -االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : مؤشر اآلثار 19-5الشكل رقم 

 في املشروع ومستوى التفرغ للمشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

حسب املستوى التعليمي   -ض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : مؤشر اآلثار االقتصادية للقرو 20-5الشكل رقم 

 للمستفيد من القرض 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

وهنا نخلص إلى أن تفرغ صاحب املشروع للعمل باملشروع يزيد من اآلثار االقتصادية للمشروع على 

أسرة صاحب املشروع، وإلى أن حجم هذه اآلثار يختلف بإختالف طبيعة عمل ومهام صاحب املشروع 

  .
ً
 ومستوى مهاراته الفنية أو اإلدارية أو كالهما معا

ومن جانب آخر، وبعد وضوح العالقة بين اآلثار االقتصادية للمشروعات وبين خصائص صاحب 

املشروع، فقد تم حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية على األسرة حسب عدد من خصائص 

لي أو املشروعات املمولة التي تؤثر في أداء املشروع والتي من أهمها: نطاق السوق )سوق منطقة او سوق مح

سوق خارجي(، ودرجة الدقة في اتخاذ القرار االستثماري )قرار مدروس او غير مدروس(، وحسب ملكية 

املشروع، حجم املشروع، وعدد الفروع داخل اململكة، عدد القروض  وعدد خدمات الدعم الفني التي حصل 

الشكل رقم و  21-5الشكل رقم ي عليها املشروع، وحسب نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع، كما هو مبين ف

3.83
3.26

3.82 3.82 3.56

إداري  فني إداري وفني متفرغ للمشروع غير متفرغ للمشروع

3.97 3.89 3.83 3.82 3.60

دراسات عليا ة كلي)دبلوم متوسط 

(مجتمع

ثانوية عامة إعدادي وأقل بكالوريوس
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ويتضح من قيمة مؤشرات األداء الواردة في . 25-5الشكل رقم و  24-5الشكل رقم و  23-5الشكل رقم و  5-22

 هذه األشكال ما يلي:

ارتفعت اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على أسرة صاحب املشروع في حالة املشروعات التي تم  -

 مع اتخاذ قرار تأسي
ً
سها بشكل عقالني ورشيد وبناء على دراسات جدوى تفصيلية ودقيقة، مقارنة

املشروعات التي لم يتم إعداد دراسات جدوى حقيقية لتقييمها خالل مرحلة ما قبل التأسيس. وهذا 

يجعل من الضروري التأكيد على أهمية اهتمام الصندوق وغيره من املؤسسات التمويلية بدراسة 

ة ونتائج تقييمها قبل اتخاذ قرار التمويل، األمر الذي قد يحمي الكثير من األفراد من مخاطر الجدوى املقدم

 اتخاذ قرارات خاطئة.

كانت اآلثار االقتصادية على أسرة صاحب املشروع في حالة املشروعات غير التصديرية أعلى من نظيرتها  -

 .
ً
 في املشروعات التصديرية، وقد تم تقديم تفسير علمي لهذه الحالة مسبقا

-  
ً
 اقتصادية كبيرة جدا

ً
( آثارا

ً
 واحدا

ً
  تركت املشروعات التي يمتلكها عدد من أفراد األسرة )وليس فردا

ً
مقارنة

باملشروعات الفردية واملشروعات التي يساهم في ملكيتها أفراد من خارج األسرة. وتعتبر هذه النتيجة 

منطقية ومتوقعة ألن مشاركة أفراد األسرة في امللكية يزيد من توجههم للعمل في املشروع مما يزيد من 

على مؤشرات األثر على األسرة  دخولهم كأفراد ومن عائدهم كمساهمين في املشروع، وهذا كله ينعكس

 . 2-5الجدول رقم  والتي بينها

تراوح تقييم املشروعات قيد الدراسة في العينة لآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على أسرة صاحب   -

واضحة في اآلثار االقتصادية للمشروعات  ات(، وتبين عدم وجود فروق3-4املشروع بين متوسط ومقبول )

في حالة املشروعات الصغيرة أعلى بقليل من نظيره في حالة املشروعات  وإن كان مؤشر األثر حسب الحجم، 

املتناهية الصغر، وهذا ما يمكن فهمه بسهولة عند مقارنة حجم رأس املال وطبيعة وأسلوب اإلنتاج 

 ونطاق السوق. 

بكثير من اآلثار  أعلى كانت اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة التي تعمل من خالل أكثر من فرع -

 االقتصادية للمشروعات التي تعمل من خالل فرع واحد، وهذا مرتبط بحجم السوق والحصة السوقية.

إن حصول بعض املشروعات على أكثر من قرض من الصندوق وحصول بعضها اآلخر على خدمات تطوير  -

القتصادية التي تركتها هذه األعمال ساهم في تحسين أداء هذه املشروعات، ورفع من مستوى اآلثار ا

 املشروعات على أسرة صاحب املشروع.

تها بعض املشروعات قيد الدراسة إلى آثار سلبية على هأدت املنافسة من بعض املنتجات األجنبية التي واج -

 أدائها ونتائجها املالية، األمر الذي أدى إلى تواضع اآلثار االقتصادية لهذه املشروعات على مستوى األسرة. 
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حسب نطاق السوق ورشادة  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : 21-5الشكل رقم 

 القرار االستثماري 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 حسب ملكية املشروع -االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : مؤشر اآلثار 22-5الشكل رقم 

 
 (.1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

حسب حجم املشروع املمول  - مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة: 23-5الشكل رقم 

 وعدد الفروع داخل اململكة

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

3.61
3.80

4.02

3.73

مشروع مصدر للخارج مشروع غير مصدر للخارج دراسة جدوى  بدون دراسة جدوى 

4.84

3.70
2.91

يملكه أفراد األسرة فردي شركاء من خارج األسرة

3.78
4.28

3.83 3.93

فرع واحد أكثر من فرع  مشروع متناهي الصغر مشروع صغير
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الفني عدد القروض  والدعم  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : 24-5الشكل رقم 

 الذي حصل عليها صاحب املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

حسب نوع السلع املنافسة  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : 25-5الشكل رقم 

 ملنتجات املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 وبعد ربط قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على أسرة صاحب 
ً
وأخيرا

الشكل رقم إلى  الهما(، وبالنظر املشروع مع مؤشر أداء املشروعات )النمو في عدد العمال و/أو رأس املال أو ك

 في عدد العمال و/أو رأس املال 5-26
ً
 بسنة التأسيس( نموا

ً
، يتضح أن املشروعات التي حققت )مقارنة

 بتلك التي لم تحقق 
ً
 مقارنة

ً
 في كالهما كان لها آثار اقتصادية إيجابية  كبيرة جدا

ً
واملشروعات التي حققت نموا

 في عدد العمل و/أو في رأس املال أو في كالهما.  
ً
 نموا

حسب النمو في عدد العمال  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة : 26-5الشكل رقم 

 ورأس املال

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

3.72

4.05

3.83 3.77

قرض واحد أكثر من قرض  حصل على دعم فني لم يحصل على دعم فني

3.85

3.24
3.70

منافسة محلية منافسة اجنبية منافسة محلية وأجنبية

4.17
3.40

4.01

2.77 2.72

3.61
4.25

ةحقق نمو في العمال لم يحقق نمو في 

العمالة

حقق نمو في رأس 

املال

أس لم يحقق نمو في ر 

املال

لم يحقق نمو في 

العمالة أو راس املال

حقق نمو في راس 

املال او العمالة

حقق نمو في العمال

ورأس املال
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همية التركيز على دقة دراسات الجدوى وضمان رشادة القرارات االستثمارية في أوهنا نخلص إلى 

لى إمرحلة التاسيس، وعلى التأكد من رشادة قرار منح اإلئتمان، وتقديم الدعم الفني في مجال الوصول 

 سواق الخارجية ودعم املشروعات التصديرية لتقليل تاثرها بالتقلبات االقتصادية الخارجية، ودعماأل 

وتشجيع  فكرة القروض األسرية الجماعية ولكن في إطار شروط ونطاق عمل الصندوق، ودعم جهود 

املشروعات الراغبة بالتوسع في نطاق السوق وفتح فروع جديدة من خالل توفير التمويل والدعم الفني 

 إلى أنه أيونخلص  الالزمين، وتقديم خدمات تطوير األعمال الالزمة لزيادة قدرة املشروعات على املنافسة. 
ً
ضا

على عاتق الصندوق وغيره من املؤسسات الداعمة والراعية واملمولة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  صبحأ

مسئولية املساعدة في تحسين أداء هذه املشروعات من خالل تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية 

 شروعات.بكفاءة، واملساهمة في توفير مقومات النجاح لهذه امل

 اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي  3 -5

يرى بعض املتخصصين في مجال املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة وتقييم أثرها التنموي 

أن وجود آثار إيجابية  للمشروعات املمولة من قبل مؤسسات التمويل )صندوق التنمية والتشغيل على سبيل 

 وجود آثار إيجابية  على مستوى  املثال( على مستوى 
ً
صاحب املشروع وعلى مستوى أسرته، يعني حتما

 إذا افترضنا أن املؤشرات السابقة 
ً
االقتصاد ككل أو على مستوى املجتمع املحلي. ويعتبر هذا االعتقاد صحيحا

كافية وشاملة لكافة جوانب اآلثار االقتصادية املحتملة وهذا  2-5الجدول رقم و  1-5الجدول رقم الواردة في 

غير سليم. فقد ، تطرقت العديد الدراسات االستشارية املحلية والدولية إلى وجود مؤشرات خاصة تستخدم 

لقياس اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على مستوى االقتصاد الكلي واملجتمع املحلي. ومن أبرز هذه 

دورها في تشغيل وتدريب القوى العاملة من خارج أفراد األسرة، وفي خلق طلب على السلع  املؤشرات

والخدمات، وفي ظهور أفكار ملشروعات استثمارية جديدة، وفي زيادة الصادرات وتقليل املستوردات وزيادة 

 القاطنينوفي مساعدة االيرادات العامة، وفي دعم جهود التنمية املحلية وتقليل التباين في مستويات الدخل، 

، كما هو مبين في
ً
. ويبين الجدول مؤشرات تقييم اآلثار االقتصادية  3-5الجدول رقم  في املناطق األكثر فقرا

للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي. ويتضح من الجدول أن 

( في  حل املشكالت 4جة األولى )قيمة املؤشر أكبر من القروض التي حصل عليها صاحب املشروع ساهمت بالدر 

، كما ساهمت في تعزيز الروح هالتي واجهت املشروع خالل مراحل دورة حياته املختلفة وزادت من استمراريت

الريادية والتوجه نحو العمل الحر لدى بعض أبناء املجتمع املحلي وفي تقليل الوقت والجهد الالزمين للحصول 

من قبل العمالء في املنطقة. ومن جانب آخر، ساهمت القروض املمنوحة من قبل الصندوق في  على السلعة
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يرادات وربحية إزيادة رأس مال املشروع ورفع طاقته اإلنتاجية، وفي رفع القيمة السوقية للمشروع ورفع 

 املشروع ال سيما في حالة الحصول على التمويل بالوقت والحجم املناسبين. 

: مؤشرات تقييم اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع 3-5 الجدول رقم

 املحلي

 قيمة املتوسط

 إناث البيان
)%( 

 ذكور 
)%( 

 )%( الجميع

 دور القرض في حل املشكالت التي واجهت املشروع 4.05 4.05 4.04

 املشروعدور القرض في استمرارية  4.01 4.00 4.02

 تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر لدى أبناء املجتمع املحلي 4.01 4.02 3.99

 تقليل الوقت والجهد الالزمين للحصول على السلعة من قبل العمالء في املنطقة 4.01 4.03 3.99

 أخرى تنمية املنطقة التي أقيم بها وتقليل البحث عن السلع في مناطق  3.97 3.97 3.97

 توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة  "للمشترين" 3.93 3.90 3.97

 تعزيز مستوى التنويع االقتصادي وزيادة خيارات املستهلك في املنطقة 3.93 3.91 3.97

 رفع ايرادات وربحية املشروع بسبب وصول التمويل بالوقت املناسب 3.85 3.78 3.97

 زيادة اإلنتاج الوطني 3.81 3.80 3.83

 تدريب العمالة وانتقالها إلى مشروعات أو وظائف أخرى  3.79 3.76 3.83

 دور القرض في زيادة رأس مال املشروع 3.75 3.79 3.70

 دور القرض في رفع القيمة السوقية للمشروع 3.72 3.74 3.70

 تطوير مشروع آخر قائم "روابط أمامية وخلفية" 3.53 3.51 3.57

 عمل جديدة خلق فرص 3.42 3.44 3.39

 تعزيز دور املرأة في األسرة 3.38 2.54 4.74

 خلق فرص عمل ألبناء املنطقة 3.29 3.33 3.22

 دعم املوازنة العامة للدولة من خالل ما يدفع من رسوم وضرائب 3.24 3.27 3.20

 إعادة توزيع الدخل وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع 2.35 2.34 2.37

 إقامة مشروع جديد "خلق طلب على سلعة معينة" 2.30 2.29 2.32

 اإلحالل محل املستوردات 1.59 1.69 1.43

 زيادة الصادارت 1.32 1.40 1.19

"،  1(. مؤشر التقييم :  1الواردة في استبابنة الدراسة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 4.3املصدر: إجايات األسئلة 
ً
"ضعيف جدا

 "ممتاز". 5"جيد"، 4"متوسط، 3"صعيف"،2

وباإلضافة إلى ما سبق، كان للمشروعات املمولة من قبل الصندوق دور مقبول )قيمة املؤشر أعلى 

( في توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة  لبعض فئات املستهلكين، وفي تعزيز مستوى التنويع االقتصادي 3من 

في املنطقة، وفي زيادة اإلنتاج الوطني، وفي تدريب العمالة من خارج أفراد األسرة، وفي  املستهلكوزيادة خيارات 

مامية أتطوير بعض املشروعات األخرى القائمة املكملة بسبب ما تمتلكه بعض هذه املشروعات من روابط 

ي األسرة، وفي زيادة وخلفية متينة، وفي خلق فرص عمل جديدة ألبناء املجتمع املحلي، وفي تعزيز دور املرأة ف

رسوم والضرائب. وتجدر اإلشارة إلى دور هذه املشروعات في توزيع الدخل وتقليل الااليرادات العامة من خالل 
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التباين في مستويات الدخل في املجتمع، وفي إقامة مشروعات جديدة من خالل خلق طلب على سلعة معينة، 

. مما سبق نستنتج ضرورة إيالء مزيد من االهتمام وفي تقليل املستوردات وزيادة الصادرات كان بس
ً
 جدا

ً
يطا

 
ً
باملشروعات التي تساهم في زيادة الصادرات وتحل محل املستوردات، وتلك التي تركز على املناطق األكثر فقرا

من أجل تقليل التباين النسبي في مستويات الدخل. وهنا، تظهر بعض اآلراء التي تشير إلى أن حجم املشروعات 

 أمام تعظيم الدور التنموي لهذه املشروعات ا
ً
ملمولة من الصندوق وحجم التمويل ورأس املال يقف عائقا

الدور الذي تلعبه واإلنجازات التي حققتها هذه املشروعات  أهميةعلى املستوى الكلي، ولكن هذه اآلراء ال تدرك 

 من مرتكزات النمو التطور في بعض الدول النامية وما تحققه من نجاحات مستمرة جعلت منها مر 
ً
 أساسيا

ً
تكزا

 إلى جنب مع املشروعات الكبيرة. 
ً
 في هذه الدول جنبا

جوهرية في وجهات نظر الذكور واإلناث، لكننا  وجودوبالتدقيق في الجدول السابق نالحظ عدم فروق 

 نالحظ ما يلي:

ها اإلناث في تعزيز دور املرأة في تشير قيمة مؤشر األثر الخاص بدور املشروعات قيد الدراسة والتي تمتلك -

 في تعزيز دور املرأة في األسرة، وزادت من دورها 
ً
األسرة إلى أن هذه املشروعات ساهمت وبشكل كبير جدا

في اتخاذ القرارات االقتصادية وغير االقتصادية. وفي الوقت ذاته، كان أثر املشروعات اململوكة للذكور 

كون ساهمت في تشغيل بعض العاطالت عن العمل من أفراد األسرة أو ذات أثر أقل بكثير حيث أنها قد ت

 خارجها.  

تتشابة املشروعات املمولة في حجم مساهمتها في التنمية املحلية وتقليل البحث عن السلع في مناطق  -

 لذكور أو إناث.  هاأخرى بغض النظر عن أن

زيز امليزان التجاري ودعم املوازنة العامة هناك تواضع في دور املشروعات املمولة من قبل الصندوق في تع -

 باملستوى املطلوب.

هناك تواضع في مستوى مساهمة املشروعات قيد الدراسة في زيادة اإلنتاج الوطني، وهذا يمكن تفسيره  -

من خالل التوزيع القطاعي للمشروعات وتقسيمها حسب الحجم ورأس املال والطاقة اإلنتاجية ونطاق 

 السوق.

عمل على تحليل لآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى وفي إطار ال

لقياس مستوى اآلثار االقتصادية  Genral Indexاالقتصاد واملجتمع املحلي، فقد تم احتساب مؤشر عام 

سط على االقتصاد واملجتمع املحلي واملشروع نفسه، وذلك بحساب قيمة متو  الصندوق للقروض التي قدمها 

(، ومن ثم حساب 5-1أعاله والتي أخذت القيم ) 3-5الجدول رقم إجابات كل مستفيد على البنود الواردة في 

متوسط هذه القيم لجميع أفراد العينة قيد الدراسة. وبعد احتساب قيمة املؤشر، تم تحليل مستوى األثر 
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ة املستفيدة من القرض، وحسب املتحقق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي حسب الجنس وحسب الفئ

املحافظة التي يمارس بها املشروع نشاطه، وحسب برنامج التمويل الذي استفاد منه صاحب املشروع، 

الشكل و  30-5الشكل رقم و  29-5الشكل رقم و  28-5الشكل رقم و  27-5الشكل رقم  وحسب القطاع، أنظر 

 ويتضح من قيم مؤشرات األثر الواردة في هذه األشكال ما يلي: .31-5رقم 

(، إال  أن اآلثار 4و 3كان تأثير املشروعات التي تدار من قبل الذكور واإلناث أثر متوسط )قيمة املؤشر بين  -

 آلراء 
ً
االقتصادية للمشروعات قيد الدراسة للمشروعات التي يديرها الذكور كانت أعلى، وذلك وفقا

 (. 27-5الشكل رقم   بين وتقييمهم )أنظر املستجي

ال يوجد فروقات جوهرية في اآلثار االقتصادية للمشروعات قيد الدراسة حسب الفئة املستفيدة، إال أن  -

قيمة املؤشر  كانت األعلى في حالة املتقاعدين من الجهازين العسكري واملدني، أما أقل قيمة ملؤشر األثر 

 (.28-5الشكل رقم  العاطلين عن العمل)أنظر على االقتصاد كانت في حالة 

على الرغم من التقارب الكبير في قيم مؤشر األثر حسب املحافظات، فقد كانت املشروعات في محافظة  -

 على االقتصاد واملجتمع املحلي، تلتها محافظة املفرق، ثم محافظة الزرقاء والطفيلة. 
ً
جرش األكثر تأثيرا

 (.  29-5الشكل رقم ر  قل ما يمكن في محافظتي العقبة وأربد)أنظأما قيمة مؤشر األثر فكانت أ

تشير قيمة مؤشر األثر حسب برنامج التمويل إلى ارتفاع اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد واملجتمع  -

الجديدة وبرنامج تطوير املشروعات  املحلي لبرنامج تمويل املشروعات الريادية وبرنامج تمويل املشروعات

 من وجهة نظر 
ً
 مع البرامج األخرى، وكان برنامج االقساط الجامعية هو األقل تأثيرا

ً
القائمة مقارنة

 (.30-5الشكل رقم املستفيدين )أنظر 

يشير مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق حسب القطاع الذي يعمل به املشروع إلى  -

ود فروقات كبيرة في حجم اآلثار االقتصادية التي تركتها املشروعات العاملة في مختلف قطاعات عدم وج

اإلنتاج على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي، إال أن مؤشر األثر كان األعلى في حالة املشروعات  

 (.31-5الشكل رقم  )أنظر  الصناعية، يليها املشروعات الخدمية، ثم الزراعية فالتجارية
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حسب -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 27-5الشكل رقم 

 جنس املستفيد من القرض

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

حسب  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 28-5الشكل رقم 

 الفئة املستفيدة من القرض

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

حسب  -للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي مؤشر اآلثار االقتصادية : 29-5الشكل رقم 

 املحافظة التي يعمل بها املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

3.39 3.36 3.45

الجميع ذكور  إناث

3.52 3.52 3.46 3.46 3.37 3.48

متقاعد عسكري  متقاعد مدني األشخاص ذوي 

اإلعاقة

أبناء الشهداء عاطل عن العمل من مستفيدي 

و.م.ص

3.83 3.80 3.77 3.74 3.47 3.43 3.37 3.32 3.29 3.26 3.00 2.71
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حسب  -الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها :  30-5الشكل رقم 

  برنامج التمويل  

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

حسب  -واملجتمع املحلي مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد : 31-5الشكل رقم 

 القطاع الذي يعمل به املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

ثره التنموي، أوفي إطار الربط بين بعض خصائص صاحب املشروع من جهة مع أداء املشروع وحجم 

بين مؤشر األثر حسب تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع، وحسب طبيعة املهام تم اختبار مدى العالقة 

 املناطة به في املشروع وحسب املستوى التعليمي، وقد تبين ما يلي:

إن تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع بشكل كامل لتنفيذ مهام إدارية أو فنية في املشروع الذي  -

يمتلكه، وتوفر املهارات اإلدارية والفنية لديه،أدى إلى زيادة األثر اآلثار االقتصادية للقروض واملشروعات 

أن خصائص صاحب املشروع املمولة على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي. وهذا دليل إضافي على 

من أبرز محددات أداء املشروع وحجم األثر الذي يتركه املشروع على كافة املستويات )صاحب واحد 

 . 32-5الشكل رقم  املشروع واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي(، أنظر 

صاد، أنظر لم يؤثر املستوى التعليمي لصاحب املشروع في حجم اآلثار االقتصادية على مستوى االقت -

 . 33-5الشكل رقم 

3.61 3.49 3.45 3.42 3.40 3.34 3.28 2.96 2.73 2.47

0.00

ل برنامج تموي

املشاريع 

الريادية

ل برنامج تموي

املشاريع 

الجديدة 

التأسيس)

ر برنامج تطوي

املشاريع 

القائمة

ن برنامج تمكي

يةاملرأه الريف

ل برنامج تموي

الجمعيات 

الخيرية 

والتعاونية

ن برنامج تمكي

سكان مناطق

جيوب الفقر

برنامج 

التمويل 

اإلسالمي

ل برنامج تموي

وسائط النقل

العام

ل برنامج تموي

درة املشاريع امل

غير )للدخل 

(مرخصة

ل برنامج تموي

األقساط 

الجامعية

ل برنامج تموي

مشاريع 

محافظة معان

التنموية

3.57 3.33 3.42 3.40

صناعي  تجاري  زراعي خدمي
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حسب  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 32-5الشكل رقم 

 طبيعة عمل املستفيد في املشروع ومستوى التفرغ للمشروع

 
 (1الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة 

حسب   -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 33-5الشكل رقم 

 املستوى التعليمي للمستفيد من القرض 

 
 (1املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة 

 

ومن جانب آخر، وبعد وضوح العالقة بين اآلثار االقتصادية للمشروعات وخصائص صاحب 

املشروع،  فقد تم حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي حسب 

ع وأهمها: حسب نطاق السوق والدقة في اتخاذ املمولة التي تؤثر في أداء املشرو  املشروعاتعدد من خصائص 

القرار االستثماري، وحسب ملكية املشروع، وحسب حجم املشروع وعدد الفروع داخل اململكة، وحسب عدد 

القروض  والدعم الفني الذي حصل عليها املشروع، وحسب نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع، كما هو 

 .38-5الشكل رقم و  37-5الشكل رقم و  36-5الشكل رقم و  35-5رقم  الشكلو  34-5الشكل رقم  مبين في

ويتضح من قيمة مؤشر ات األداء الواردة في هذه األشكال أن املشروعات التي تم دراستها وتقييمها 

االستثماري وأعدت لها دراسات جدوى تفصيلية دقيقة )أنظر الشكل رقم  القرار بشكل جيد قبل اتخاذ 

، 35-5الشكل رقم  (، واملشروعات التصديرية التي تبيع جزء من منتجاتها في األسواق الخارجية )أنظر 34.5)

واملشروعات ( 35-5الشكل رقم  واملشروعات التي يمتلكها مجموعة من األشخاص أي ليست فردية)أنظر 

3.32 3.30 3.42 3.41 3.17

إداري  فني إداري وفني متفرغ للمشروع غير متفرغ للمشروع

3.75 3.46 3.33 3.33 3.31

دراسات عليا ثانوية عامة إعدادي وأقل ة كلي)دبلوم متوسط 

(مجتمع

بكالوريوس
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 باملشروعات املتناهية الصغر)أنظر الصغ
ً
(، واملشروعات التي تعمل من خالل 36-5الشكل رقم   يرة مقارنة

(، واملشروعات التي 36-5الشكل رقم  السوق والحصة السوقية )أنظر  نطاقأكثر من فرع وتمتاز باتساع 

 بتلك التي لم تح
ً
 )أنظر  صل على دعم فنيحصلت على عدد من خدمات الدعم الفني وتطوير األعمال مقارنة

الشكل رقم (، واملشروعات التي حصل أصحابها على أكثر من قرض من الصندوق )أنظر 37-5الشكل رقم 

كان لها آثار اقتصادية على  (38-5الشكل رقم  ، واملشروعات التي ال تواجه منافسة أجنبية )أنظر (5-37

 شروعات قيد الدراسة.مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي أعلى من غيرها من امل

حسب  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 34-5الشكل رقم 

 نطاق السوق ورشادة القرار االستثماري 

 
 (1رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق 

 

 

حسب  -مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي : 35-5الشكل رقم 

 ملكية املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 

 

 

3.79 3.38 3.67 3.31

مشروع مصدر للخارج مشروع غير مصدر للخارج دراسة جدوى  بدون دراسة جدوى 

3.71 3.35 3.61

يملكه أفراد األسرة فردي شركاء من خارج األسرة
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حسب  -اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي مؤشر : 36-5الشكل رقم 

 حجم املشروع املمول وعدد الفروع داخل اململكة

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

عدد  -االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي  مؤشر اآلثار : 37-5الشكل رقم 

 القروض  والدعم الفني الذي حصل عليها صاحب املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

حسب  -االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي مؤشر اآلثار : 38-5الشكل رقم 

 نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 وبعد حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على أسرة صاحب  
ً
وأخيرا

إلى املشروع مع مؤشر أداء املشروعات والنمو ممثلة بالنمو في عدد العمال و/أو رأس املال أو كالهما، وبالنظر 

 في  تأسيسها، يتضح أن املشروعات التي حققت منذ 39-5الشكل رقم 
ً
عدد العمال و/أو رأس املال نموا

3.38
3.82

3.40 3.71

فرع واحد أكثر من فرع  مشروع متناهي الصغر مشروع صغير

3.33

3.60

3.45 3.36

قرض واحد أكثر من قرض  حصل على دعم فني لم يحصل على دعم فني

3.42

3.35
3.32

منافسة محلية منافسة اجنبية منافسة محلية وأجنبية
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 بتلك التي لم تحقق 
ً
 مقارنة

ً
 في كالهما كان لها آثار اقتصادية إيجابية  كبيرة جدا

ً
واملشروعات التي حققت نموا

 في عدد العمل و/أو في رأس املال أو في كالهما.  
ً
 نموا

حسب  -توى االقتصاد واملجتمع املحلي مؤشر اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق على مس: 39-5الشكل رقم 

 النمو في عدد العمال ورأس املال

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

وهنا نخلص إلى أن أي استراتيجية حكومية خاصة بقطاع املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة 

في اململكة ال بد أن تتضمن سياسات وبرامج وإجراءات وتدخالت تضمن تعظيم اآلثار االقتصادية لهذه 

ل يحتاج إلى املشروعات على كافة املستويات، وهذا لن يتحقق بمجرد صياغة االستراتيجية وطباعتها، ب

أهداف واضحة وآليات عمل قابلة للتطبيق، وأنظمة متابعة من قبل مختلف الجهات ذات العالقة. كما 

يتطلب متابعة دورية لكافة التحديات التي تعيق نمو هذه املشروعات وتؤثر في أدائها وفي حجم دورها التنموي 

، إلى ضرورة و 
ً
جود استراتيجية طويلة األمد للصندوق يكون والعمل على معالجتها بشكل جذري. ونخلص أيضا

مقومات تعظيم  توفر من أبرز أهدافها املحافظة على ريادته وتميزه في مجال تمويل هذه املشروعات، وضمان 

اآلثار االقتصادية للمشروعات التي يمولها. وهذا يتطلب دراسات تحليلة لواقع املشروعات املمولة ومحددات 

و غير مباشرة، ويعتبر أاتها التمويلية وغير التمويلية والعمل على تلبيتها بطرقة مباشرة أداءها، ومتابعة احتياج

 اهتمام الصندوق بهذه الدراسة خطوة في االتجاه الصحيح في هذا املجال.  

 اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق   4 -5

تتضمن اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة مساهمتها في رفع املستوى املعيش ي للفرد 

، ومستوى األمن الغذائي واألسري، إعالء قيمة الذات والتخلص من ثقافة العيب واالندماج العاملينواألسرة 

عض األمراض االجتماعية، االجتماعي، وتمكين الشباب واملرأة، وتوثيق العالقات االجتماعية، وتراجع ب

. ويمكن تقسيم هذه اآلثار إلى 4-5الجدول رقم  وتحسن املستوى الصحي والتعليمي وغيرها، كما هو مبين في

واملؤشرات التي تتعلق بصاحب املشروع، وثانيها اآلثار التي تتعلق باألسرة، وآخرها  ثالث مجموعات، أولها اآلثار 

 حلي. اآلثار التي تتعلق باملجتمع امل

3.64
3.11

3.49
2.92 2.79

3.22
3.67

حقق نمو في العمالة الةلم يحقق نمو في العم حقق نمو في رأس املال لم يحقق نمو في رأس

املال

الة لم يحقق نمو في العم

أو راس املال

حقق نمو في راس املال

او العمالة

حقق نمو في العمال 

ورأس املال
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 مؤشرات تقييم اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق  : 4-5الجدول رقم 

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث
 املساعدة في إعالء قيمة الذات عند صاحب املشروع 4.21 4.20 4.22
 رفع مستوى الثقة بالنفس 4.21 4.19 4.23

 احترام الذاترفع مستوى  4.20 4.22 4.17

 املساعدة في التخلص من ثقافة العيب 4.18 4.16 4.21

 تقليل أوقات الفراغ لدى صاحب املشروع  وتبعاتها السلبية 4.17 4.19 4.13
 رفع مستوى املعيشة للفرد "صاحب املشروع" 4.14 4.11 4.20

 بناء صداقات جديدة ونافعة 4.13 4.14 4.12

 باالستقالل  املالي لصاحب املشروعالشعور  4.13 4.12 4.15
 رفع مستوى  األمن الغذائي على مستوى الفرد "صاحب املشروع" 4.09 4.06 4.14

 املساعدة في االندماج االجتماعي لصاحب املشروع في املجتمع 4.07 4.06 4.08

 املساهمة في تعزيز عالقات صاحب املشروع مع العمالء واملوردين 4.05 4.04 4.06

 تحسين املكانة االجتماعية للفرد "صاحب املشروع" في املنطقة 4.04 3.99 4.11
 تراجع بعض االمراض االجتماعية 4.02 4.03 3.99
 عزز فرص املشاركة في املناسبات االجتماعية 3.99 3.97 4.01
 زيادة مستوى التحاق أفراد األسرة  باملدارس 3.99 3.99 4.00

 القدرة على  اتخاذ القرارات االجتماعية لألسرةزيادة  3.95 3.90 4.02
 املساهمة في توفير سلع للطبقة الفقيرة من املجتمع 3.93 3.89 4.00

 تحسن مستوى وظروف السكن لصاحب املشروع واألسرة 3.91 3.90 3.91

 رفع مستوى واحد أو أكثر من كبار السن في األسرة 3.73 3.77 3.67
 فرص املشاركة في نشاطات وجمعيات تعاونية وخيريةزيادة  3.67 3.63 3.72
 زيادة مساهمة املرأة في نفقات األسرة 3.60 3.00 4.56
 تقليل املشاكل األسرية 3.54 3.46 3.66

 املساهمة في الزواج وتكوين أسره 3.45 3.39 3.54

 تحسين املكانة االجتماعية لألسرة في املنطقة 3.38 3.35 3.42

 رفع مستوى األمان االجتماعي لألسرة 3.32 3.30 3.37
 توثيق العالقات األسرية 3.32 3.29 3.38

 رفع املستوى املعيش ي لألسرة 3.31 3.29 3.35
 املساهمة في توزيع املسئولية بين قطبي األسرة  "الزوج والزوجة" 3.27 2.76 4.10
 تعزيز دور املرأة في األسرة  وفي التنمية 3.19 2.32 4.59

 رفع  مستوى األمن الغذائي على مستوى األسرة    2.61 2.60 2.61

 رفع مستوى العالقات بين صاحب املشروع وبقية األسرة 2.61 2.59 2.64
 دعم واحد أو أكثر من ذوي االحتياجات الخاصة 1.88 1.87 1.88

"،  1(. مؤشر التقييم :  1امللحق رقم )الواردة في استبابنة الدراسة املبينة في  1.5و 4.4املصدر: إجايات األسئلة 
ً
"ضعيف جدا

 "ممتاز". 5"جيد"، 4"متوسط، 3"صعيف"،2

أما فيما يتعلق باآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة على مستوى صاحب املشروع، فإنه 

لذات ورفع يتضح من قيمة املتوسطات الواردة في الجدول أن املشروعات املمولة ساهمت في إعالء قيمة ا
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مستوى املعيشة، رفع مستوى الثقة بالنفس ورفع مستوى احترام الذات والتخلص من ثقافة العيب و تقليل 

أوقات الفراغ وتبعاتها السلبية ورفع مستوى األمن الغذائي لصاحب املشروع. كما ساهمت في االندماج 

ع مع العمالء واملوردين، وتحسين االجتماعي لصاحب املشروع في املجتمع، وتعزيز عالقات صاحب املشرو 

املكانة االجتماعية لصاحب املشروع في املنطقة، وتعزيز دور املرأة في األسرة وفي التنمية، و تعزيز الشعور 

باالستقالل  املالي لدى صاحب املشروع. أما اآلثار االجتماعية للمشروعات قيد الدراسة على مستوى األسرة 

ه للتعليم وتحسن املستوى التعليمي، وزيادة قدرة األسرة على  اتخاذ لتوجافقد تضمنت تحسن مستوى 

القرارات االجتماعية ، وتحسين مستوى وظروف سكن األسرة، ورفع مستوى واحد أو أكثر من كبار السن في 

األسرة، والتقليل من املشاكل األسرية، ورفع مستوى األمان االجتماعي لألسرة، وتوثيق العالقات األسرية، 

 و 
ً
ملا سبق، ساهمت املشروعات املمولة في ساهم في تغطية تكاليف  رفع املستوى املعيش ي لألسرة. وإضافة

 ، وتعزيز مستوى التشارك في تحمل املسئولية بين قطبي األسرة، أنظر ةزواج أحد أفراد األسرة وتكوين أسر 

. ومع األخذ بعين االعتبار أن اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة على مستوى الفرد واألسرة 4-5الجدول رقم 

 على املجتمع بشكل ايجابي، إال 
ً
هناك بعض اآلثار األخرى على مستوى املجتمع التي يتحتم أن ستنعكس ايجابيا

رص املشاركة في املناسبات ذكرها أهمها دور املشروعات في تراجع بعض االمراض االجتماعية، زيادة  ف

االجتماعية، وتعزيز تعزيز دور املرأة في األسرة وفي التنمية، وتحسين مستوى املعيشة لواحد أو أكثر من ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

أن اآلثار االجتماعية على مستوى األسرة ال  ،4-5الجدول رقم  ويتضح من قيم املتوسط الواردة في 

االجتماعية للمشروع على صاحبه، بمعنى أن اآلثار االجتماعية لهذه املشروعات تتسع تقل أهمية من اآلثار 

لتشمل جميع أفراد األسرة العاملين أو غير العاملين في املشروع. كما يتضح من قيم املتوسطات لدى كل من 

ور وتلك الذكور واإلناث، عدم وجود فروقات جوهرية في اآلثار االجتماعية للمشروعات اململوكة لذك

ملشروعات اململوكة إلناث، إال أن املشروعات التي تمتلكها اإلناث كانت املساهم األكبر في تمكين املرأة وتعزيز ا

 .40-5الشكل رقم   في اتخاذ قرارات األسرة ودورها في تغطية نفقات األسرة ونمطها االستهالكي، أنظر ها دور 

 للقروض التي قدمها الصندوق  حسب جنس املستفيد من القرضمؤشر اآلثار االجتماعية : 40-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

3.70 3.62 3.82

الجميع ذكور  إناث
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 لتحليل قيم مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة حسب الفئة 
ً
واستكماال

 املحافظة، تبين ما يلي: املستفيدة من القرض وحسب

وجود تقارب في مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة حسب الفئة املستفيدة من  -

بحده األعلى، وهذا يعني أن األثر في  3.99بحده األدنى و 3.67القرض، حيث تراوحت قيمة املؤشر بين 

 (.41-5الشكل رقم  أنظر )جميع الحاالت يتراوح بين متوسط وجيد، 

، حيث كانت  -
ً
 واضحا

ً
هناك اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة من الصندوق حسب املحافظة تفاوتا

هذه اآلثار مرتفعة )بين جيد وممتاز( في حالة املشروعات العاملة في محافظات املفرق وجرش والطفيلة 

قل قيمة لهذا املؤشر أ، إال والزرقاء، بينما شهدت املحافظات األخرى تقارب في قيم مؤشر اآلثار االجتماعية

 (.42-5الشكل رقم  أنظر )ظهرت في محافظة العقبة 

تراوحت اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق من وجهة نظر املستجيبين بين  -

( في معضم البرامج التمويلية باستثناء برامج تمويل املشروعات 4-3متوسط وجيد )قيمة املؤشر من 

ة للدخل وبرنامج تمويل االفساط الجامعة حيث كان مؤشر األثر بين ضعيف ومتوسط )قيمة املؤشر املدر 

املشروعات املستفيدة من برنامج تمكين سكان مناطق حيوب الفقر وبرنامج تمكين املرأة  توكان (.3-2من

 )أنظر 
ً
 (.43-5الشكل رقم الريفية وبرنامج تمويل املشروعات الريادية هي األكثر تأثيرا

يشير مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق حسب القطاع الذي يعمل به املشروع إلى  -

عدم وجود فروقات كبيرة في حجم اآلثار االجتماعية التي تركتها املشروعات العاملة في مختلف قطاعات 

يها املشروعات الخدمية، ثم اإلنتاج، إال أن مؤشر األثر كان األعلى في حالة املشروعات الصناعية، يل

 (.44-5الشكل رقم  )أنظر  ات التجارية واملشروعات الزراعيةاملشروع

 حسب الفئة املستفيدة من القرض -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق  : 41-5الشكل رقم 

 
 (1الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة 

 

3.79 3.68 3.99 3.84 3.67 3.88

متقاعد عسكري  متقاعد مدني األشخاص ذوي 

اإلعاقة

أبناء الشهداء عاطل عن العمل من مستفيدي 

و.م.ص
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 حسب املحافظة التي يعمل بها املشروع -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق  : 42-5الشكل رقم  

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

  حسب برنامج التمويل   -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق   : 43-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 الذي يعمل به املشروعحسب القطاع  -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق  : 44-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

ثره التنموي، أوفي إطار الربط بين بعض خصائص صاحب املشروع من جهة مع أداء املشروع وحجم 

تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع، وحسب  تم اختبار مدى العالقة بين مؤشر اآلثار االجتماعية حسب

 طبيعة املهام املناطة به في املشروع وحسب املستوى التعليمي، وقد تبين ما يلي:

تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع بشكل كامل لتنفيذ مهام إدارية أو فنية، وتوفر املهارات اإلدارية  -

والفنية لديه، أدى إلى زيادة األثر اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة. وهذا يؤكد العالقة بين 

4.06 4.03 4.02 4.01 3.74 3.70 3.65 3.61 3.61 3.58 3.43 3.33

3.87 3.84 3.82 3.77 3.74 3.64 3.63 3.53
2.97

2.58

0.00

برنامج تمكين

سكان مناطق 

جيوب الفقر

برنامج تمكين

املرأه الريفية

برنامج تمويل 

يةاملشاريع الرياد

برنامج تطوير 

مةاملشاريع القائ

برنامج تمويل 

دة املشاريع الجدي

برنامج التمويل

اإلسالمي

برنامج تمويل 

الجمعيات 

الخيرية 

والتعاونية

برنامج تمويل 

وسائط النقل 

العام

برنامج تمويل 

املشاريع املدرة

للدخل 

برنامج تمويل 

األقساط 

الجامعية

برنامج تمويل 

مشاريع محافظة

معان التنموية

3.73 3.68 3.64 3.72

صناعي  تجاري  زراعي خدمي
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شروع على كافة املستويات )صاحب خصائص صاحب املشروع وأداء املشروع وحجم األثر الذي يتركه امل

 . 45-5الشكل رقم  املشروع واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي( ، أنظر 

لم يؤثر املستوى التعليمي لصاحب املشروع في حجم اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة حيث تراوح  -

الشكل رقم  وصعيف(، أنظر )بين متوسط  4اقل من  -3مؤشر اآلثار االجتماعية في جميع الحاالت بين 

5-46 . 

حسب طبيعة عمل املستفيد في املشروع  -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق   :45-5الشكل رقم 

 ومستوى التفرغ للمشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 حسب املستوى التعليمي للمستفيد من القرض   -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق  : 46-5الشكل رقم 

 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 للتحليل ولبيان العالقة بين مؤشر اآلثار االجتماعية وبعض خصائص املشروع، فقد تم 
ً
واستكمال

حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي حسب عدد من خصائص 

اذ القرار االستثماري، املشروعات املمولة التي تؤثر في أداء املشروع وأهمها: نطاق السوق والدقة في اتخ

عدد القروض  والدعم الفني الذي و حجم املشروع وعدد الفروع داخل اململكة، و وحسب ملكية املشروع، 

 47-5الشكل رقم  حصل عليها املشروع، وحسب نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع، كما هو مبين في

3.63 3.35 3.74 3.72 3.43

إداري  فني إداري وفني متفرغ للمشروع غير متفرغ للمشروع

3.95 3.73 3.73 3.65 3.58

دراسات عليا ثانوية عامة إعدادي وأقل ة كلي)دبلوم متوسط 

(مجتمع

بكالوريوس
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. ويتضح من قيمة مؤشر ات 51-5الشكل رقم و  50-5الشكل رقم و  49-5الشكل رقم و  48-5الشكل رقم  و

الواردة في هذه األشكال أن املشروعات التي تم دراستها وتقييمها بشكل جيد قبل اتخاذ القرار  األداء

، واملشروعات التصديرية التي (47-5الشكل رقم االستثماري وأعدت لها دراسة جدوى تفصيلية دقيقة )أنظر 

(، واملشروعات التي يمتلكها مجموعة من 47-5الشكل رقم  األسواق الخارجية )أنظر تبيع جزء من منتجاتها في 

(، واملشروعات  48-5الشكل رقم  )أنظر  األشخاص سواء من داخل األسرة او من خارجها وليست فردية

 باملشروعات املتناهية الصغر 
ً
خالل أكثر (، واملشروعات التي تعمل من 49-5الشكل رقم  )أنظر  الصغيرة مقارنة

( ، واملشروعات التي حصلت 49-5الشكل رقم  من فرع وتمتاز باتساع نطاق السوق والحصة السوقية )أنظر 

 بتلك التي لم تحصل على دعم فني
ً
الشكل  )أنظر  على عدد من خدمات الدعم الفني وتطوير األعمال مقارنة

(، 50-5الشكل رقم  الصندوق )أنظر (، واملشروعات التي حصل أصحابها على أكثر من قرض من 50-5رقم 

( كان لها آثار اجتماعية أعلى من 51-5الشكل رقم واملشروعات التي تواجه منافسة محلية وأجنبية )أنظر 

 غيرها من املشروعات قيد الدراسة.

 االستثماري  حسب نطاق السوق ورشادة القرار  - مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق : 47-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 حسب ملكية املشروع -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق  : 48-5الشكل رقم 

 
 (1استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة 

3.70
3.67

3.77

3.67

مشروع مصدر للخارج مشروع غير مصدر للخارج دراسة جدوى  بدون دراسة جدوى 

3.69 3.76 3.48

فردي يملكه أفراد األسرة شركاء من خارج األسرة
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حسب حجم املشروع املمول وعدد الفروع داخل  - مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق : 49-5الشكل رقم 

 اململكة

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

عدد القروض  والدعم الفني الذي حصل عليها  -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق : 50-5الشكل رقم 

 صاحب املشروع

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 حسب نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروع -االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق مؤشر اآلثار : 51-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

 وبعد حساب قيمة املؤشر العام لآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة مع مؤشر أداء 
ً
وأخيرا

، يتضح 52-5الشكل رقم إلى املشروعات والنمو ممثلة بالنمو في عدد العمال و/أو رأس املال أو كالهما، وبالنظر 

 في عدد العمال و/أو رأس املأأن املشروعات التي حققت منذ ت
ً
 سيسها نموا

ً
ال واملشروعات التي حققت نموا

3.69 3.88 3.72 3.73

فرع واحد أكثر من فرع  مشروع متناهي الصغر مشروع صغير

3.65

3.84

3.70 3.69

قرض واحد أكثر من قرض  حصل على دعم فني لم يحصل على دعم فني

3.69

3.46

3.74

منافسة محلية منافسة اجنبية منافسة محلية وأجنبية
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 في عدد العمل و/أو 
ً
 بتلك التي لم تحقق نموا

ً
 مقارنة

ً
في  في كالهما كان لها آثار اجتماعية إيجابية  كبيرة جدا

 رأس املال أو في كالهما.  

 أس املالحسب النمو في عدد العمال ور  -مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض التي قدمها الصندوق : 52-5الشكل رقم 

 
 (1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات األسئلة الواردة استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم )

وفي نهاية تحليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق بشكل 

في أداء املشروعات وحجم األثر التنموي منفصل، فقد بات من الضروري دراسة وتحديد أهم العوامل املؤثرة 

 لهذه املشروعات بشكل متكامل، كما سنرى في الجزء القادم من هذه الدراسة.

 محددات حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات املمولة  5 -5

من التحليل العوامل التي تؤثر في حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية  وبش يءيناقش هذا الجزء 

روض واملشروعات املمولة من قبل صندوق التنمية والتشغيل. وفي هذا اإلطار سيتم دراسة العالقة بين للق

املشروعات  صاملؤشر العام لآلثار االقتصادية الذي سبق الحديث عنه وبين خصائص املستفيدين وخصائ

القة بين مختلف وبعض العوامل األخرى. كما سيتم حساب معامالت االرتباط للتأكد من نوع وقوة الع

 املتغيرات.

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية حسب املحافظة 1 -5 -5

( حسب مؤشر اآلثار االقتصادية 12الترتيب التنازلي للمحافظات )وعددها  5-5الجدول رقم يبين 

 
ً
واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق. وقد تضمن الجدول ترتيب املحافظات تنازليا

فهذا يعني أن املشروعات فيها كانت  1حسب مؤشر األثر للمشروعات العاملة فيها، فإذا كان ترتيب املحافظة 

، وإذا كان الترتيب ا
ً
. وبعد حساب الترتيب لكل محافظة  12ألكثر تأثيرا

ً
فإن املشروعات فيها كانت األقل تأثيرا

وفي كل مؤشر من املؤشرات األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية على صاحب املشروع، ومؤشر اآلثار االقتصادية 

ع املحلي، مؤشر اآلثار االجتماعية(، تم حساب على األسرة، مؤشر اآلثار االقتصادية على االقتصاد واملجتم

3.84

3.57

3.78

3.33 3.31

3.64
3.87

حقق نمو في العمالة لم يحقق نمو في 

العمالة

الحقق نمو في رأس امل لم يحقق نمو في رأس

املال

لم يحقق نمو في 

العمالة أو راس املال

ال حقق نمو في راس امل

او العمالة

حقق نمو في العمال 

ورأس املال
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مجموع الترتيب. وكلما كان مجموع الترتيب أقل، دل ذلك على ارتفاع اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

 ما يلي: الجدول للمشروعات العاملة في املحافظة، والعكس صحيح. وعليه،  يتضح  من 

سب مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة الترتيب التنازلي للمحافظات ح: 5-5الجدول رقم 

 من الصندوق 

مجموع 

 الترتيب

مؤشر اآلثار االجتماعية 

على مستوى االقتصاد 

(1-5واملجتمع املحلي )  

مؤشر اآلثار االقتصادية 

على مستوى االقتصاد 

(1-5واملجتمع املحلي )  

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

(1-5األسرة )مستوى   

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

مستوى صاحب 

(1-5املشروع )  

 املحافظة

 قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب

 جرش 4.41 1 4.44 1 4.03 2 3.83 1 5

 املفرق  4.40 2 4.34 2 4.06 1 3.80 2 7

 الزرقاء 4.35 3 4.27 3 4.01 4 3.77 3 13

 الطفيلة 4.34 4 4.22 4 4.02 3 3.74 4 15

 العقبة 3.34 4 3.29 12 3.33 12 2.71 12 40

 معان 4.04 6 3.81 5 3.74 5 3.32 8 24

26 6 3.43 7 3.65 6 3.76  7  العاصمة 4.03 

 البلقاء 4.01 8 3.60 9 3.61 9 3.47 5 31

 عجلون  4.00 9 3.67 8 3.70 6 3.26 10 33

 الكرك 3.96 10 3.73 7 3.61 8 3.29 9 34

 مأدبا 3.93 11 3.45 11 3.58 10 3.37 7 39

 أربد 3.70 12 3.49 10 3.43 11 3.00 11 44

(1املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات أسئلة االستبانة الواردة في امللحق رقم)  

 

( والطفيلة 3( والزرقاء )املرتبة 2)املرتبة ( واملفرق 1إن املشروعات العاملة في محافظات جرش )املرتبة  -

 بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات 4)املرتبة 
ً
( كانت األكثر تأثيرا

 باملشروعات العاملة في املحافظات األ 
ً
خرى.  )الفرد واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي( وذلك مقارنة

هنا حول سر نجاح هذه املشروعات في إحداث آثار اقتصادية واجتماعية  كبيرة، ولكن ثمة تساؤل يطرح 

وذلك لالستفادة من قصص النجاح وتعزيزها ونقلها للمحافظات األخرى. هل السبب مرتبط بخصائص 

 في  أمم بخصائص املشروعات؟ أاملستفيدين؟ 
ً
بأداء املشروعات؟ أم بنوع البرامج التمويلية األكثر انتشارا

 ه املحافظات؟هذ

( 10( ومأدبا )املرتبة 11واألخيرة( والكرك )املرتبة  12إن املشروعات العاملة في محافظات عجلون )املرتبة  -

 من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات. وهذا 9وأربد )املرتبة )
ً
( كانت األقل تأثيرا
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للمشروعات التي مولها الصندوق في هذه املحافظات، وهذا يتطلب تحليل سبب تواضع اآلثار االقتصادية 

يتطلب مراجعة دقيقة لحجم ونوع القروض املقدمة في كل محافظة من املحافظات األربعة األخيرة 

 والعمل على إصالح االختالالت  الهيكلية إن وجدت.

ة واالجتماعية للمشروعات قيمة مؤشر األثر الذي يعكس وجهة نظر املستجيبين لآلثار االقتصادي ّل لم تق   -

وهذا يعني أن أثر القروض واملشروعات التي مولها الصندوق لهم كانت أعلى من  3التي يعملون بها عن 

 املتوسط، وهذا مؤشر على الدور االيجابي لهذه القروض واملشروعات. 

املستويات تميزت بعض املحافظات بارتفاع واضح في أثر املشروعات العاملة على مستوى معين دون  -

األخرى، فعلى سبيل املثال، تميزت محافظة العقبة بارتفاع واضح في أثر املشروعات العاملة بها على 

صاحب املشروع، وتراجع أثر هذه املشروعات وبشكل واضح على املستويات األخرى )األسرة واالقتصاد 

بكثير من اآلثار االقتصادية وعلى كل واملجتمع املحلي(. وكانت اآلثار االجتماعية في محافظة البلقاء أعلى 

املستويات. هذا ويمكن استخالص املزيد من النتائج بالنظر إلى قيم املؤشر والترتيب ومجموع الترتيب 

 .5-5الجدول رقم  الواردة في

 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية حسب برنامج التمويل 2 -5 -5

حسب مؤشر اآلثار  -11وعددها  -التمويل في الصندوق الترتيب التنازلي لبرامج  6-5الجدول رقم يبين 

 حسب مؤشر األثر للمشروعات  
ً
االقتصادية واالجتماعية. وقد تضمن الجدول ترتيب البرامج التمويلية تنازليا

، فهذا يعني أن املشروعات التي  1التي مولها كل برنامج من هذه البرامج، فإذا كان ترتيب البرنامج التمويلي 

، وإذا كان الترتيب مولها هذ
ً
، فإن املشروعات التي مولها البرنامج كانت األقل 11ا البرنامج كانت األكثر تأثيرا

. وبعد حساب الترتيب لكل برنامج وفي كل مؤشر من املؤشرات األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية على 
ً
تأثيرا

ر االقتصادية على االقتصاد واملجتمع صاحب املشروع، ومؤشر اآلثار االقتصادية على األسرة، مؤشر اآلثا

املحلي، مؤشر اآلثار االجتماعية(، تم حساب مجموع الترتيب لكل برنامج. وكلما كان مجموع الترتيب أقل، دل 

ذلك على ارتفاع اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات التي مولها، والعكس صحيح. ويتضح من الجدول 

 ما يلي:
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الترتيب التنازلي لبرامج التمويل في الصندوق حسب مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات التي : 6-5الجدول رقم 

 مولتها هذه البرامج  

مجموع 

 الترتيب

مؤشر اآلثار 

االجتماعية على 

مستوى االقتصاد 

واملجتمع املحلي 

(1-5)  

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

مستوى 

االقتصاد 

واملجتمع املحلي 

(1-5)  

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

مستوى األسرة 

(1-5)  

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

مستوى صاحب 

(1-5املشروع )  

مؤشر اآلثار االجتماعية على مستوى االقتصاد 

(1-5واملجتمع املحلي )  

 الترتيب
قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر

 برنامج تمويل املشاريع الريادية 3.82 3 3.61 1 4.41 1 3.82 3 8

 برنامج تمكين املرأه الريفية 3.84 2 3.42 4 3.92 3 3.84 2 11

 برنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر 3.87 1 3.34 6 3.74 5 3.87 1 13

 برنامج تطوير املشاريع القائمة 3.77 4 3.45 3 4.00 2 3.77 4 13

 (برنامج تمويل املشاريع الجديدة )التأسيس 3.74 5 3.49 2 3.88 4 3.74 5 16

 برنامج التمويل اإلسالمي 3.64 6 3.28 7 3.66 6 3.64 6 25

 برنامج تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية 3.63 7 3.40 5 3.48 8 3.63 7 27

 برنامج تمويل وسائط النقل العام 3.53 8 2.96 8 3.54 7 3.53 8 31

 برنامج تمويل املشاريع املدرة للدخل   2.97 9 2.73 9 2.93 9 2.97 9 36

 برنامج تمويل األقساط الجامعية 2.58 10 2.47 10 2.56 10 2.58 10 40

 برنامج تمويل مشاريع محافظة معان التنموية 0.00 11 0.00 11 0.00 11 0.00 11 44

(1االستبانة الواردة في امللحق رقم)املصدر: حسابات فريق الدراسة من إجابات أسئلة   

(، وبرنامج تمكين املرأه 1إن املشروعات التي استفادت من كل من برنامج تمويل املشاريع الريادية )املرتبة  -

(،وبرنامج تطوير املشاريع القائمة 3(،وبرنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر  )املرتبة 2الريفية )املرتبة 

 بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات ( كانت األ4)املرتبة 
ً
كثر تأثيرا

 بالبرامج األخرى 
ً
 )الفرد واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي( مقارنة

(، وبرنامج تمويل 8إن املشروعات التي استفادت من كل من برنامج تمويل وسائط النقل العام )املرتبة  -

(، وبرنامج تمويل 10(،  وبرنامج تمويل األقساط الجامعية )املرتبة 9خل )املرتبة املشاريع املدرة للد

 من الناحية االقتصادية 
ً
مشاريع محافظة معان )لم يتم االستفادة منه، ملاذا؟!( هي األقل تأثيرا

 واالجتماعية وعلى كافة املستويات. وهذا يتطلب مراجعة دقيقة لحجم وتوزيع التسهيالت املمنوحة وف
ً
قا

لكل برنامج  من أجل إصالح االختالالت إن وجدت. وقد تساعد دراسة توزيع البرامج التمويلية حسب 

 .5-5الجدول رقم املحافظة في فهم النتائج السابقة الواردة في 
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 اآلثار االقتصادية واالجتماعية حسب خصائص صاحب املشروع 3 -5 -5

مولها الصندوق  التي أصحاب املشروعاتالترتيب التنازلي لبعض خصائص  6-5الجدول رقم يبين 

حسب حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه املشروعات. وقد تضمن الجدول ترتيب هذه الخصائص 

 حسب مؤشر األثر للمشروعات للمشروعات املرتبطة بكل خاصية. وبعد حساب الترتيب لكل متغير من 
ً
تنازليا

وفي كل مؤشر من املؤشرات األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية   املتغيرات التي تعكس خصائص صاحب املشروع

على صاحب املشروع، ومؤشر اآلثار االقتصادية على األسرة، مؤشر اآلثار االقتصادية على االقتصاد واملجتمع 

ذلك على  املحلي، مؤشر اآلثار االجتماعية(، تم حساب مجموع الترتيب. وكلما كان مجموع الترتيب أقل، دّل 

 تفاع اآلثار االقتصادية واالجتماعية، والعكس صحيح. ويتضح من الجدول ما يلي:ار 

 لآل -
ً
ثار االقتصادية واالجتماعية كانت اآلثار االقتصادية واالجتماعية ملشروعات الذكور مقاربة تماما

 ن جنس املستفيد ال يؤثر بحجم األثر وأنه يمكن استهداف أي منهم أث، وهذا يعني املشروعات اإلن
ً
وفقا

 لظروف سوق العمل وأهداف الصندوق.

كانت املشروعات  التي تدار من قبل أصحابها، واملشروعات التي يمتلك أصحابها مهارات فنية إضافة إلى  -

 بشكل
ً
إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية. وفي املقابل، كانت  املهارات اإلدارية األكثر تأثيرا

. وهذا يؤكد على أهمية أن يقوم  املشروعات التي تدار من قبل
ً
من يمتلكون مهارات فنية فقط األقل تأثيرا

الصندوق بتقييم قدرات ومهارات مقدم طلب التمويل في هذا املجال واملساعدة في بناء قدراته اإلدارية 

 قبيل منحه القرض وذلك ن خالل تقديم الدعم الفني املناسب.

 بشكل إيجابي من الناحية كانت املشروعات التي تفرغ أصحابها للع -
ً
مل فيها وإدارتها بشكل كامل األكثر تأثيرا

االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات، وهذا يؤكد صحة منهجية الصندوق االقراضية التي تركز 

على استهداف العاطلين عن العمل واملتفرغين. وإن وجود حاالت ال يتفرغ فيها صاحب املشروع للعمل 

 على سلوك املقترضين بعد الحصول على التمويل. فيه، يدل

املستوى التعليمي ألصحاب املشروعات التي مولها الصندوق بشكل بسيط في حجم اآلثار االقتصادية  أثر  -

 
ً
واالجتماعية لهذه املشروعات، وكانت املشروعات التي يحمل أصحابها درجة البكالوريوس هي األكثر تأثيرا

االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات، كما هو واضح من مجموع بشكل إيجابي من الناحية 

 .6-5الجدول رقم  الترتيب في

 بشكل  -
ً
كانت القروض التي منحت واملشروعات التي تم تمويلها للمتقاعدين العسكرين هي األكثر تأثيرا

(، تلتها القروض املمنوحة 1إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات )املرتبة 
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(. 3بناء الشهداء )املرتبة (، ثم القروض املمنوحة أل 2للمستفيدن من صندوق املعونة الوطنية )املرتبة 

.
ً
 وكانت  القروض التي منحت واملشروعات التي تم تمويلها للعاطلين عن العمل هي األقل تأثيرا

لم تقل قيمة مؤشر األثر الذي يعكس وجهة نظر املستجيبين لآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات  -

شروعات التي مولها الصندوق لهم كانت أعلى من ، وهذا يعني أن أثر القروض وامل3التي يعملون بها عن 

 املتوسط، وهذا مؤشر على الدور االيجابي لهذه القروض واملشروعات. 

حسب بعض خصائص  -مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق  :7-5الجدول رقم 

 صاحب املشروع

مجموع 
 الترتيب

  

مؤشر اآلثار 
االجتماعية على 
مستوى االقتصاد 
    واملجتمع املحلي

(1-5)  

مؤشر اآلثار 
االقتصادية على 
مستوى االقتصاد 

(1-5واملجتمع املحلي )  

مؤشر اآلثار 
االقتصادية على 
    مستوى األسرة

(1-5)  

مؤشر اآلثار 
االقتصادية على 
مستوى صاحب 

(1-5املشروع )  
 البيان

 الترتيب
قيمة 
 املؤشر

 الترتيب قيمة املؤشر الترتيب
قيمة 
 املؤشر

 الترتيب
قيمة 
 املؤشر

 ذكور  4.026 1 3.76 2 3.36 1 3.62 2 6
 إناث 4.016 2 3.86 1 3.45 2 3.82 1 6

 طبيعة عمل املستفيد
 إداري  3.93 2 3.83 1 3.32 2 3.63 2 7

 إداري وفني 4.07 3 3.82 2 3.42 1 3.74 1 7
 فني 3.74 1 3.26 3 3.3 3 3.35 3 10

 تفرغ املستفيد للمشروعات
 متفرغ للمشروع 4.04 1 3.82 1 3.41 1 3.72 2 5
 غير متفرغ للمشروع 3.82 2 3.56 2 3.17 2 3.43 1 7

 املستوى التعليمي
 بكالوريوس 3.94 5 3.97 1 3.75 1 3.95 1 8
 ثانوية عامة 4.08 2 3.83 3 3.46 2 3.73 2 9

 دراسات عليا 4.33 1 3.82 4 3.33 4 3.73 3 12
 إعدادي وأقل 4 3 3.89 2 3.33 3 3.65 4 12
 دبلوم متوسط 3.96 4 3.6 5 3.31 5 3.58 5 19

 الفئة املستفيدة
 متقاعد عسكري  4.15 2 4.36 1 3.52 1 3.79 4 8

 من مستفيدي ص.م.و 4.07 3 3.97 3 3.48 3 3.88 2 11
 اإلعاقةاألشخاص ذوي  4.29 1 3.64 5 3.46 5 3.99 1 12
 أبناء الشهداء 3.95 6 4.08 2 3.46 4 3.84 3 15
 متقاعد مدني 4.06 4 3.6 6 3.52 2 3.68 5 17
 عاطل عن العمل 4 5 3.75 4 3.37 6 3.67 6 21

 عدد القروض
أكثر من قرض     4.2 1 4.05 1 3.6 1 3.84 1 4  
قرض واحد     3.97 2 3.72 2 3.33 2 3.65 2 8  

 (. 1املصدر: إجابات األسئلة الواردة في االستبانة املبينة في امللحق رقم)
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 لتحليل العالقة بين اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات التي مولها 
ً
واستكماال

بين مؤشرات األداء األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية على صاحب  االرتباطالصندوق، فقد تم حساب معامل 

املشروع، ومؤشر اآلثار االقتصادية على األسرة، مؤشر اآلثار االقتصادية على االقتصاد واملجتمع املحلي، 

مؤشر اآلثار االجتماعية( وبعض خصائص صاحب املشروع )العمر وسنوات الخبرة وساعات العمل 

. 8-5الجدول رقم  القروض وعدد خدمات الدعم الفني التي حصل عليها من الصندوق، أنظر األسبوعية، وعدد 

 ويتضح من الجدول ما يلي:

نه كلما زاد عمر صاحب املشروع فإن أاألثر، أي و هناك عالقة طردية )موجبة( بين عمر صاحب املشروع  -

م اآلثار االقتصادية واالجتماعية ى حجلمؤشر األثر سيزداد، والعكس صحيح، إال أن تأثير تغير العمر ع

يعتمد على قوة العالقة أي قيمة معامل االرتباط. إن ارتفاع العمر  قد يعكس زيادة في الخبرة واملستوى 

ائص التي تجعل مؤشر األثر أعلى. وهذا ما يجعل العمر واحد من أبرز صالتعليمي واملهارات وغيرها من الخ

 ان أعلى معامل ارتباط كان بين العمر ومؤشر اآلثار شروط الحصول على التمويل. ويالحظ 
ً
أيضا

 االجتماعية.

مع زيادة سنوات الخبرة في  -وبالتالي قيمة مؤشر األثر- من املتوقع أن تزداد اآلثار االقتصادية واالجتماعية -

في املشروع نفسه. ويعكس سنوات الخبرة مستوى املهارات الفنية واإلدارية  أو مجال عمل املشروع 

لصاحب املشروع. وتجدر اإلشارة إلى العالقة بين مؤشرات األثر وسنوات الخبرة في املشروع نفسه كانت 

أعلى منه مع سنوات الخبرة بشكل عام، بمعنى كلما زاد عمر املشروع وسنوات الخبرة والتزام صاحب 

 املشروع للعمل فيه، فإن اآلثار االقتصادية ستكون أكبر.

)موجبة( واضحة بين عدد القروض وحجم اآلثار االقتصادية، بمعنى كلما زاد عدد هناك عالقة طردية  -

 القروض زاد حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية.

لم تظهر قيمة معامل االرتباط بين عدد الخدمات غير التمويلية ومؤشرات األثر األربعة وجود عالقة ذات  -

الرضا عن هذه الخدمات التي تم التطرق له في الفصل دالله احصائية بينهما، وهذا يفسر تدني مستوى 

الرابع، كما تنسجم هذه النتيجة مع حقيقة تواضع عدد ونوعية الخدمات غير التمويلية التي يقدمها 

ن املشروعات التي حصلت على أالصندوق. لكنه في الوقت نفسه يخلق تساؤالت عديدة عندما نكتشف 

 في هذا الفصل.  من أكثر دعم فني أثرت بشكل ايجابي 
ً
 تلك التي لم تحصل على دعم فني، كما سنرى الحقا
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معامل االرتباط بين مؤشرات اآلثار االقتصادية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق وبعض : 8-5الجدول رقم 

 خصائص صاحب املشروع

 البيان

مؤشر اآلثار 

االقتصادية 

على مستوى 

صاحب 

(1-5املشروع )  

 مؤشر اآلثار 

االقتصادية 

على مستوى 

(1-5األسرة )  

مؤشر اآلثار 

االقتصادية على 

مستوى االقتصاد 

 واملجتمع املحلي

 (1-5)  

مؤشر اآلثار 

االجتماعية على 

مستوى االقتصاد 

 واملجتمع املحلي

 (1-5)  

 **0.252 **0.221 **0.172 **0.231 العمر

 **0.286 **0.271 **0.134 **0.274 مجموع سنوات الخبرة في مجال املشروع

 **0.336 **0.308 **0.164 **0.316 سنوات الخبرة في املشروع نفسه

 **0.096 **0.080 **0.078 **0.069 عدد ساعات العمل األسبوعية 

 **0.133 **0.166 **0.120 **0.136 عدد القروض من الصندوق 

-0.004 0.037 0.007 0.010- عدد الخدمات غير التمويلية من الصندوق   

 %. 1املصدر: حسابات فريق الدراسة، "** " ذات داالله إحصائيه عند 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية حسب خصائص املشروع 4 -5 -5

الترتيب التنازلي لبعض خصائص املشروعات التي مولها الصندوق حسب  9-5الجدول رقم يبين 

 حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه املشروعات. وقد 
ً
تضمن الجدول ترتيب هذه الخصائص تنازليا

حسب مؤشر األثر للمشروعات املرتبطة بكل خاصية. وبعد حساب الترتيب لكل متغير من املتغيرات التي تعكس 

خصائص املشروع وفي كل مؤشر من املؤشرات األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية على صاحب املشروع، ومؤشر 

ة، مؤشر اآلثار االقتصادية على االقتصاد واملجتمع املحلي، مؤشر اآلثار اآلثار االقتصادية على األسر 

االجتماعية(، تم حساب مجموع الترتيب. وكلما كان مجموع الترتيب أقل، فإن ذلك يدل على ارتفاع اآلثار 

 االقتصادية واالجتماعية، والعكس صحيح. ويتضح من الجدول ما يلي:

  بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية كانت املشروعات التي يمتلكها عدد  -
ً
من أفراد األسرة هي األكثر تأثيرا

 مع املشروعات التي يمتلكها فرد واحد من أفراد األسرة. وكانت املشروعات التي 
ً
واالجتماعية، مقارنة

. وهذا يعني أهمية دعم املشروعات العائلي
ً
ة يشارك في ملكيتها أفراد من خارج األسرة هي األقل تأثيرا

 لشروط محددة وواضحة تضمن النتائج.
ً
 والتمويل الجماعي ولكن وفقا

 بعدد العمال أو رأس املال أو كليهما،  -
ً
تزداد اآلثار االقتصادية واالجتماعية مع زيادة حجم املشروع مقاسا

حيث كانت اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة أكبر من نظيرتها في حالة املشروعات 

 تناهية الصغر.امل
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واضحة بين قدرة املشروع على النمو وحجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية،  )موجبة( هناك عالقة طردية -

 في كل من رأس املال وعدد العم
ً
  بشكل إيجابي  ةلاحيث كانت املشروعات  التي حققت نموا

ً
هي األكثر تأثيرا

 في عدد العمال (، ت1من الناحية االقتصادية واالجتماعية )املرتبة 
ً
لتها املشروعات التي حققت نموا

 في رأس املال )املرتبة 2 )املرتبة 
ً
(، فاملشروعات التي حققت نمو في 3(، ثم املشروعات التي حققت نموا

(. وهذا يوحي بأهمية العمل على توفير كافة مقومات االستمرارية 4و عدد العمال )املرتبة أرأس املال 

 و إدارية.أو فنية أللمشروعات املمولة من قبل الصندوق سواء كانت هذه املقومات مالية  والنمو 

 في أداء هذه املشروعات وحجم  -
ً
أثرت املنافسة األجنبية التي تتعرض لها منتجات املشروعات املمولة سلبا

جتماعية حيث تبين أن اآلثار االقتصادية واال  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه املشروعات،

 للمشروعات التي ال تتعرض ملنافسة من سلع وخدمات أجنبية كانت أعلى وبشكل كبير.

-  
ً
  بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية، مقارنة

ً
كانت املشروعات الصناعية هي األكثر تأثيرا

(،  وجاءت مع املشروعات العاملة في القطاعات األخرى وبفروقات واضحة )أنظر مجموع الترتيب

 املشروعات الزراعية أ(، و 3املشروعات الخدمية في املرتبة الثانية، ثم املشروعات التجارية )املرتبة 
ً
خيرا

وهنا تظهر تساؤالت لتفسير هذه النتائج، وتساؤالت حول التوزيع القطاعي للتسهيالت  واألخيرة(.  4)املرتبة 

سباب تراجع أج. كما تظهر الحاجة املاسة لتحليل االئتمانية للصندوق ومدى انسجامها مع هذه النتائ

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية لبعض القطاعات والتعامل معها.

إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات التي تم تأسيسها على أسس علمية وباالعتماد على  -

ات التي لم تستند على دراسات دراسات جدوى وتقييم علمي كانت أعلى من اآلثار املترتبة على املشروع

جدوى وتحليل معمق لربحيتها. وهذا يؤيد توجه الصندوق لطلب دراسة جدوى تفصيلية قبل منح 

التمويل، وإن كان هناك بعض التحفضات على طريقة إعداد دراسة الجدوى في مكاتب إرادة التي يعتمدها 

 الصندوق.

  بشكل كانت املشروعات التي استفادت من بعض خدمات الدع -
ً
م الفني التي يقدمها الصندوق أكثر تأثيرا

 مع املشروعات التي لم 
ً
ستفيد من هذه الخدمات. يإيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية، مقارنة

وهذا يبرز أهمية بذل مزيد من الجهود في هذا املجال من أجل تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها 

 كبير على الخدمات التمويلية. الصندوق بحيث ال تقتصر بشكل

ساعد اتساق نطاق السوق وتعدد فروع املشروعات املمولة في زيادة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه  -

 املشروعات.
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حسب خصائص -مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق : 9-5الجدول رقم 

 املشروع

موع جم

 الترتيب 

مؤشر اآلثار االجتماعية 

على مستوى االقتصاد 

 (5-1واملجتمع املحلي )

مؤشر اآلثار االقتصادية 

على مستوى االقتصاد 

 (5-1واملجتمع املحلي )

مؤشر اآلثار االقتصادية 

 (5-1على مستوى األسرة )

مؤشر اآلثار االقتصادية على 

مستوى صاحب املشروع 

 البيان (1-5)

 الترتيب
قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر

 طبيعة امللكية

 يملكه أفراد األسرة     4.05 1 4.84 1 3.71 1 3.76 1 4

 فردي     4.02 2 3.7 2 3.35 3 3.69 2 9

 شركاء من خارج األسرة     3.92 3 2.91 3 3.61 2 3.48 3 11

 حجم املشروع

 مشروع صغير     4.13 1 3.93 1 3.71 1 3.73 1 4

 مشروع متناهي الصغر     4.04 2 3.83 2 3.4 2 3.72 2 8

 أداء  وتطوراملشروع  

 حقق نمو في العمال ورأس املال     4.2 1 4.25 1 3.67 1 3.87 1 4

 حقق نمو في العمالة     4.1 3 4.17 2 3.64 2 3.84 2 9

 حقق نمو في رأس املال     4.17 2 4.01 3 3.49 3 3.78 3 11

 حقق نمو في رأس املال أو العمالة     3.95 4 3.61 4 3.22 4 3.64 4 16

 لم يحقق نمو في العمالة     3.7 6 3.4 5 3.11 5 3.57 5 21

 لم يحقق نمو في رأس املال     3.87 5 2.77 6 2.92 6 3.33 6 23

 لم يحقق نمو في العمالة أو رأس املال     3.64 7 2.72 7 2.79 7 3.31 7 28

 مصدر املنافسة

 منافسة محلية     4.05 1 3.85 1 3.42 1 3.69 1 4

 منافسة اجنبية     3.98 2 3.24 3 3.35 2 3.46 3 10

 منافسة محلية وأجنبية     3.95 3 3.7 2 3.32 3 3.74 2 10

 القطاع

 صناعي     4.04 2 3.92 1 3.57 1 3.73 1 5

 خدمي     4.08 1 3.69 4 3.4 3 3.72 2 10

 تجاري      3.98 3 3.86 2 3.33 4 3.68 3 12

 زراعي     3.97 4 3.83 3 3.42 2 3.64 4 13

 نطاق السوق 

 مشروع مصدر للخارج     3.95 2 3.61 2 3.79 1 3.7 1 6

 مشروع غير مصدر للخارج     4.12 1 3.8 1 3.38 2 3.67 2 6

 االستثماري دقة القرار 

 قرار بناء على دراسة جدوى      4.16 1 4.02 1 3.67 1 3.77 1 4

 قرار بدون دراسة جدوى      3.98 2 3.73 2 3.31 2 3.67 2 8

 الحصول على الدعم الفني

 حصل على دعم فني     4.03 1 3.83 1 3.45 1 3.7 1 4

 لم يحصل على دعم فني     4.02 2 3.77 2 3.36 2 3.69 2 8

 الفروع

 أكثر من فرع     4.34 1 4.28 1 3.82 1 3.88 1 4

 فرع واحد     4.01 2 3.78 2 3.38 2 3.69 2 8

 (1املصدر: إجابات األسئلة الواردة في االستبانة املبينة في امللحق رقم)
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 لتحليل العالقة بين اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات التي 
ً
مولها واستكماال

الصندوق، فقد تم حساب معامل االربتاط بين مؤشرات األداء األربعة )مؤشر اآلثار االقتصادية على صاحب 

املشروع، ومؤشر اآلثار االقتصادية على األسرة، مؤشر اآلثار االقتصادية على االقتصاد واملجتمع املحلي، 

ورأس املال عدد العمال من األسرة مؤشر اآلثار االجتماعية( وبعض خصائص املشروعات )عدد العمال 

 . ويتضح من الجدول ما يلي:10-5الجدول رقم  والعمالة الوافدة وعدد اإلناث العامالت، أنظر 

بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماعية وبين كل من عمر املشروع وعدد  (موجبةطردية )هناك عالقة  -

،  وعددأالعمال عند الت
ً
أفراد األسرة العاملين في املشروع، وعدد اإلناث  سيس وعدد العمال حاليا

 العامالت في املشروع،وحجم رأس املال الحالي للمشروعات.

مؤشر اآلثار االقتصادية على مستوى وبين بين عدد العمال الوافدين  (سالبةعكسية ) هناك عالقة -

 افية من املشروع.األسرة، وهذا ش يء منطقي ومتوقع حيث يحرم أفراد األسرة من تحقيق مكاسب إض

ن قوة أألداء االقتصادي وبين مؤشر اآلثار االجتماعية، إال ا( بين مؤشرات ةهناك عالقة طردية )موجب -

 العالقة كانت أكبر مع مؤشر اآلثار االجتماعية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي.

وض واملشروعات املمولة من الصندوق وبعض : معامل االرتباط بين مؤشرات اآلثار االقتصادية للقر 10-5الجدول رقم 

 خصائص املشروع

 البيان

مؤشر اآلثار 

االقتصادية 

على مستوى 

صاحب 

 املشروع

مؤشر اآلثار 

االقتصادية 

على مستوى 

 األسرة

مؤشر اآلثار 

االقتصادية 

على مستوى 

االقتصاد 

 واملجتمع املحلي

مؤشر اآلثار 

االجتماعية على 

مستوى 

االقتصاد 

املحليواملجتمع   

 **0.336 **308. **164. **316. عمر املشروع )من التاسيس حتى اآلن(

-0.012 **160. 002. **077. عدد العمال عند التأسيس      

 *0.056-  040. 023. 018. رأس مال املشروع عند التأسيس   

   
ً
 *0.056 **095. 042. **110. رأس مال املشروع حاليا

 **0.077 **275. *055. **139. مجموع عدد العمال الحاليين 

 **0.093 **209. **221.- **072. عدد العمال الوافدين في املشروع 

 **0.395 **264. **775. **161. عدد أفراد األسرة  العاملين في املشروع  

 **0.166 **204. **067. **110. عدد اإلناث اللواتي يعملن في املشروع 

 **0.745 **781. **387. 1 مؤشر اآلثار االقتصادية على مستوى صاحب املشروع  

 **0.623 **444. 1 **387. مؤشر اآلثار االقتصادية على مستوى األسرة  

 **0.752 1 **444. **781. مؤشر اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد  

  %.1إحصائيه عند املصدر: حسابات فريق الدراسة، "** " ذات داالله 
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ومن أجل تعزيز مستوى التحليل، فقد تم احتساب معامل االرتباط بين مؤشرات اآلثار االقتصادية 

واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق وبعض املؤشرات األخرى وهي مؤشر حجم التحديات 

تواجهها املشروعات قيد الدراسة(،  ومؤشر الرضا التي تواجه املشرروعات املمولة )يقيس قوة التحديات التي 

عن خدمات الصندوق خالل الزيارة األولى )تقييم قبلي(، و مؤشر  تقييم الخدمات غير التمويلية التي يقدمها 

الصندوق، و مؤشر الرضا عن خدمات الصندوق بعد االنتهاء من عملية االقتراض )تقييم بعدي يعكس نوعية 

 . ويتضح من الجدول ما يلي:11-5الجدول رقم  هو مبين في وجودة الخدمات(، كما

ة( بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماعية ومستوى الرضا عن خدمات بوجود عالقة طردية )موج -

 الكثير من الدراسات. إليهالصندوق، وهذا يؤكد ما توصلت 

بين مستوى الرضا عن خدمات الصندوق تغيرت قوة العالقة بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماية و    -

 . همع قبل التعامل مع الصندوق وبعد التعامل

وجود عالقة عكسية )سالبة( بين مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية وبين مؤشر حجم التحديات،  -

ية ن تقل اآلثار االقتصادية واالجتماعأبمعنى كلما تعرض املشروع ملزيد من التحديات، فإنه من املتوقع 

ات التي تواجه املشروعات املمولة واملساهمة في يلهذا املشروع.   لذا ال بد من تحديد دوري ودقيق للتحد

 و غير مباشرة.أاشرة بتذليل هذه التحديات بطريقة م

: معامل االرتباط بين مؤشرات اآلثار االقتصادية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق وبعض 11-5الجدول رقم 

 املؤشرات األخرى 

 

مؤشر حجم 

التحديات التي 

تواجه املشرروعات 

(1-5املمولة )  

مؤشر الرضا عن 

خدمات الصندوق 

     خالل الزيارة األولى

(1-5)  

مؤشر  تقييم الخدمات 

غير التمويلية التي 

     يقدمها الصندوق 

(1-5)  

مؤشر الرضا عن 

خدمات الصندوق بعد 

االنتهاء من عملية 

(1-5االقتراض )  

مؤشر اآلثار االقتصادية على 

(1-5مستوى صاحب املشروع )  
-0.023 0.410** 0.321** 0.492** 

مؤشر اآلثار االقتصادية على 

(1-5مستوى األسرة )  
-0.068** 0.194** 0.158** 0.247** 

مؤشر اآلثار االقتصادية على 

مستوى االقتصاد واملجتمع 

(1-5املحلي )  

-0.021 0.438** 0.248** 0.510** 

مؤشر اآلثار االجتماعية على 

مستوى الفرد واألسرة واملجتمع 

(1-5)  

-0.084** 0.341** 0.727** 0.427** 

%. 1املصدر: حسابات فريق الدراسة، "** " ذات داالله إحصائيه عند   
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 محددات اآلثار االقتصادية واالجتماعية من وجهة نظر املستفيدين  5 -5 -5

واستنتاج العالقة بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماعية مع خصائص بعد االنتهاء من تحليل 

ستقراء اوخصائص صاحب املشروع من خالل تحليل نتائج العينة والبيانات الواردة في االستبانة، تم  املشروع

االقتصادية آراء املستفيدين من خدمات الصندوق في العينة قيد الدراسة حول العوامل التي تؤثر في حجم اآلثار 

و االقتصادي الكلي واملجتمع أو األسرة أكان ذلك على مستوى الفرد  واالجتماعية ملشروعاتهم االستثمارية سواءً 

.  ويتضح من الجدول تعدد العوامل التي تؤثر في األثر التنموي لهذه املشروعات، 12-5الجدول رقم  املحلي، أنظر 

الل دورة خى متابعة الصندوق لالحتياجات التمويلية للمشروعات ( مد1من أبرز املحددات ما يلي: )أن إال 

( نوعية الخدمات غير التمويلية 3( مستوى انتشار الخدمات التمويلية وغير التمويلية للصندوق، )2حياتها، )

( قدرة املشروع في الوصول إلى التمويل في مرحلة التشغيل وحاالت التعثر املفاجئ 4التي يقدمها الصندوق، )

العوامل التي تؤثر في أداء  )قروض تشغيلية(. وباإلضافة ملا سبق، حدد أصحاب املشروعات مجموعة من

 تتعلق بجدية صاحب واملعمشروعاتهم ودورها التنموي ومنها عوامل تتعلق بحجم السوق واملنافسة، و 

خم والتشريعات، ومستوى التشبيك والعالقة ضاملشروع، وعوامل تتعلق بالظروف االقتصادية املحلية كالت

 بين الصندوق واملؤسسات األخرى " غير التمويلية" والقدرة في الوصول إلى الدعم الفني. 

 : محددات حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق من وجهة نظر املستفيدين  12-5الجدول رقم 

 الجميع ذكور  إناث
 لبيانا

 النسبة )%(
 متابعة الصندوق لالحتياجات التمويلية للمشروعات 78.6 80.4 75.7
 مستوى انتشار الصندوق والوصول إلى الفئات املستهدفة 75.5 75.3 75.8
 مستوى الخدمات غير التمويلية املقدمة من الصندوق  75.3 75.8 74.4
 حالة االزمات -بعض مراحل املشروع  صعوبة الحصول على التمويل في  74.7 76.6 71.8
 عوامل تتعلق بحجم السوق  واملنافسة 63.5 65.4 60.3
 عوامل تتعلق بجدية صاحب املشروع 61.6 63.3 58.9
 عوامل تتعلق بالظروف االقتصادية املحلية "التصخم والتشريعات....الخ" 60.8 63.4 56.6
 الصندوق واملؤسسات األخرى " غير التمويلية"مستوى التشبيك والعالقة بين  60.4 63.8 55.0
 التقييم الدوري ألداء املشروع ومعالجة االختالالت 59.9 62.7 55.3
 عوامل تتعلق بكفاءة االدارة والقدرة على التعامل مع األزمات 59.2 60.3 57.5
 ضعف دور مؤسسات الدعم الفني املتخصصة 57.2 59.0 54.3
 دراسة الجدوى والقرار االستثماري  –إتمام مراحل التأسيس بشكل صحيح عدم  55.8 56.8 54.1
 عوامل تتعلق بالقطاع الذي أعمل به 55.3 55.8 54.5
 صعوبة الحصول على الخدمات غير التمويلية من مصادر أخرى  54.7 58.1 49.2
 حجم القرض املقدم من الصندوق  53.6 56.4 49.2
 للغاية التي أخذ من أجلها "إنتاجية وليس استهالكي"استخدام القرض  52.9 53.6 51.8
 عوامل تتعلق بالظروف االقتصادية اإلقليمية والعاملية 52.4 55.9 46.6
 عوامل تتعلق بالعمالة "الوالء الوظيفي واالنظباط واإلنتاجية" 52.2 54.2 49.2
 نوع القرض املقدم من الصندوق  50.7 52.2 48.3

 (.  1الواردة في استبابنة الدراسة املبينة في امللحق رقم ) 1.5و 4.5املصدر: إجايات األسئلة 
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وجود محددات أخرى تؤثر في الدور التنموي للمشروعات املتناهية  12-5الجدول رقم  ويتضح من 

دارة والقدرة على التعامل مع األزمات، الصغر والصغيرة وال يمكن التغافل عنها ، ومن أهمها: مستوى كفاءة اإل 

وضعف دور مؤسسات الدعم الفني املتخصصة، رشادة القرار االستثماري، وعوامل تتعلق بالقطاع الذي 

عمل به، حجم القرض املقدم من الصندوق، واستخدام القرض لغايات غير  إنتاجية، و عوامل تتعلق ي

جية"، نوع القرض املقدم من الصندوق، وهذا يؤكد الكثير من باط واإلنتاضبالعمالة "الوالء الوظيفي واالن

 النتائج التي تم عرضها في األجزاء السابقة.

، وفي ظل التحليالت السابقة، نرى 
ً
ن دور الصندوق يجب أن ال يقتصر على تقديم الخدمات أوأخيرا

نص عليه كتاب التأسيس( ن دوره )كما أقتراض، بل التمويلية فقط، وأن يهتم باملستفيد خالل عملية اإل

ن يشمل تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية وخالل جميع مراحل دورة حياة املشروع )مرحلة أيجب 

 سيس والتشغيل والتطوير(.أالت

 

نهاية  الفصل الخامس 
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 امللخص العام والنتائج والتوصيات -6

 امللخص العام  1 -6

نتيجة لتنامي التحديات  واملتوسطةقطاع املشروعات الصغرى والصغيرة التركيز واالعتماد على  يزداد ▪

 تلك التي تتعلق باختالالت سوق العمل
ً
 االقتصادية وتقلب الظروف االقتصادية واالجتماعية خصوصا

ومعدالت الفقر وتراجع مستوى املعيشة، وضيق القاعدة اإلنتاجية، وتباطؤ معدالت نمو االستثمار املحلي 

لعديد من الدول على التقليل من حدة وآثار هذه التحديات من جهة، وعدم قدرة السياسات الحكومية في ا

 والظروف من جهة أخرى. 

أصبحت املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة من أهم مرتكزات الخطط والسياسات االقتصادية،  ▪

وبدأ هذا االهتمام ينعكس على حجم وتنوع منظومة املؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث بدأ 

وأصبحت د من املؤسسات التمويلية وغير التمويلية املعنية بتنمية وتطوير هذه املشروعات. ظهور العدي

من أبرز مرتكزات استراتيجيات القطاع املالي، ومن أبرز اهتمامات مؤسسات املجتمع هذه املشروعات 

 املدني املختلفة السيما تلك التي تتعلق بالريادة وبتمكين الشباب واملرأة.

بدولة الكويت في مقدمة املؤسسات الداعمة والراعية لهذا القطاع، حيث  العربي للتخطيطيأتي املعهد  ▪

يعمل املعهد على دعم كافة الجهود اإلنمائية الهادفة إلى تطوير قطاع املشروعات الصغرى والصغيرة 

خدمات واملتوسطة في الدول العربية، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات التدريبية واالستشارية و 

الدعم الفني والبحوث والدراسات لكافة شرائح املستفيدين في هذا القطاع وهم رواد األعمال وأصحاب 

املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة من جهة، والعاملين في املؤسسات الداعمة والراعية واملمولة 

 .لهذا القطاع من جهة أخرى 

ية واملؤسسات غير الحكومية لتلبية احتياجات القطاع العديد من املؤسسات الحكومفي اململكة تأسست  ▪

من شأنها دعم فرص تأسيس املزيد من املشروعات  الهادفةمن الخدمات التمويلية وغير التمويلية 

كالعب أساس ي باعتباره أبرز املؤسسات الحكومية العاملة   يبرز صندوق التنمية والتشغيل. و الجديدة

منذ تأسيسه على املساهمة في زيادة معدالت التشغيل والتقليل من حدة يعمل الصندوق و في هذا املجال. 

 الفقر ملختلف الفئات املستهدفة. 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وذلك  الصندوق  قام، 2014في عام   ▪

 لهذه املذكرة قام املعهد لالستفادة من الخدمات التي يقدمها املعهد داخل دولة املقر وخارجها.  وتنفيذ
ً
ا

بتقديم العشرات من املنح التدريبية للعاملين في الصندوق ولرواد األعمال واملستفيدين من خدمات 
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الصندوق وذلك لالستفادة من البرامج التدريبية التي ينفذها املعهد داخل دولة املقر و لصالح الصندوق 

 في رحاب اململكة األردنية الهاشمية. 

دراسة وتقييم أداء الصندوق اإلقراض ي ودوره التنموي ببعديه ندوق وبشكل مستمر على يحرص الص ▪

في إطار وتاتي هذه الدراسة االقتصادي واالجتماعي، وتحديد أثر التي يقدمها على مختلف املستويات. 

م إلى معالي صندوق ، وبناء على طلب الصندوق املقدالالجهود الرامية لتعزيز التعاون املشترك بين املعهد و 

  .وزير التخطيط والتعاون الدولي

قام املعهد العربي للتخطيط من خالل مركز املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة التابع له بوضع   ▪

الخطوط العريضة لهذه الدراسة التحليلية لتصل إلى أهدافها املرجوة. ومن املتوقع أن تساهم هذه 

عمل فريق الدراسة من و ة االستراتيجية القادمة للصندوق. الدراسة في تحديد بعض مرتكزات الخط

املعهد على إعداد مقترح تفصيلي )العرض الفني( لهذه الدراسة الذي تضمن مختلف جوانب الدراسة 

التحليلية ومكوناتها ومراحلها ومتطلبات نجاحها، وقد تم عرضه على مجلس إدارة الصندوق، وقام 

 املجلس بإقراره.

اسة االستشارية بشكل رئيس ي إلى تحليل أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تهدف هذه الدر  ▪

صندوق في تمويل اليقدمها الصندوق على مستوى املستفيدين، كما تهدف إلى عرض وتحليل تجربة 

املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، وتقييم دوره التنموي في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة 

( عرض تجربة الصندوق في تقديم 1ين الشباب واملرأة.  وعلى وجه التحديد، تهدف الدراسة إلى )وتمك

الخدمات التمويلية وتقييم مستوى شمولية الخدمات وتكاملها وكفاءة تقديمها من وجهة نظر 

 ( 3) .عرض مؤشرات أداء الصندوق االقراض ي وتقييم حجم ونوعية الخدمات املقدمة (2) .املستفيدين

، وبيان مدى الحاجة إلى وحدة متخصصة بتقديم الدعم الفني تقييم تجربة الصندوق في تقديم الدعم

( تحديد اآلثار االقتصادية 4للمشروعات التي يمولها الصندوق ) وخدمات تطوير األعمال الفني

التي ( تقييم مستوى رضا املستفيدين عن الخدمات 5واالجتماعية للخدمات التي يقدمها الصندوق )

( املساهمة في تحديد 6يقدمها الصندوق وتحديد مرتكزات تطوير مستوى ونوعية هذه الخدمات )

( تحديد مستوى والتنسيق بين الصندوق واملؤسسات ذات 7للفئات املستهدفة ) االحتياجات التمويلية

 العالقة.

أعدها فريق الدراسة، ومن عمل فريق الدراسة على جمع البيانات األولية واملعلومات من خالل استبانة   ▪

 اإلحصاءات والبيانات والتقارير خالل الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية، باإلضافة إلى بعض 

 املتوفرة في الصندوق ودائرة االحصاءات العامة وأية مصادر أخرى موثوقة. 
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ية قطاع تتكون هذه الدراسة من ستة فصول، يعرض الفصل األول نبذة مختصرة عن واقع وأهم ▪

ونبذة مختصرة عن  نشأة  ،املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة والتحديات التي تواجهها

مرتكزات ومنهجية قياس أثر الخدمات و  ،صندوق وأهدافه وخدماته التي يقدمها لتنمية هذا القطاعال

 لنشاط ال
ً
 مفصال

ً
صندوق اإلقراض منذ تأسيسه التمويلية وغير التمويلية. ويقدم الفصل الثاني عرضا

من حيث حجم التسهيالت املمنوحة وعدد املشروعات املمولة وتوزيعها حسب الجنس والقطاع 

واملستوى التعليمي للمستفيد وحسب املحافظة. أما الفصل الثالث فيعرض آلية جمع البيانات ومكونات 

ملشروعات املمولة التي خصائص املستفيدين من خدمات الصندوق وخصائص او  استبانة الدراسة،

تضمنتها عينة الدراسة، ويبين عالقه هذه الخصائص بأداء املشروعات وحجم دورها التنموي. ويقدم 

 لتجربة املستفيدين من خدمات الصندوق ابتداًء من الزيارة األولى للصندوق إلى 
ً
الفصل الرابع تقييما

الخدمات املقدمة. أما الفصل الخامس اإلنتهاء من عملية تسديد القرض، ويقيس مستوى الرضا عن 

فإنه يبين اآلثار االقتصادية واالجتماعية للخدمات التمويلية وغير التمويية التي يقدمها الصندوق على 

 ، والعوامل التي تؤثر في حجم هذه اآلثار.مختلف املستويات )الفرد واألسرة واالقتصاد واملجتمع املحلي(

، تعرض الدراسة 
ً
 النتائج والتوصيات.العام و امللخص وأخيرا

 املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة

% من مجموع املشروعات 99.6تمثل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة حوالي  ▪

االقتصادية العاملة في مختلف القطاعات االقتصادية، حيث تشكل املشروعات الصغرى )امليكروية( 

% على التوالي.  وتمارس حوالي 1.4% و6.8تشكل املشروعات الصغيرة واملتوسطة حوالي و ، %91.5حوالي 

% 5% في القطاع الصناعي، و15% من هذه املشروعات أعمالها في قطاع التجارة والخدمات، وحوالي 80

 في القطاع الزراعي. 

من القوى العاملة في % 70% من الناتج املحلي اإلجمالي، وبتوظيف حوالي 30بحوالي  القطاع يساهم ▪

القطاع الخاص. ويساهم كذلك في زيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وفي دعم املوازنة العامة والجهاز 

املصرفي، إضافة إلى دوره الكبير في تعزيز األمن الغذائي وفي تحسين العديد من مؤشرات التنمية 

 االجتماعية.

لى زيادة اإلنتاج الكلي، وخلق فرص العمل، وتعمل كذلك على أداة تعمل ع يعتبر هذا القطاع في اململكة ▪

خلق طاقات إنتاجية جديدة، ورفع إنتاجية العمل، وتحسين املستوى املعيش ي ألصحابها والعاملين فيها 

وألسرهم. كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية وتحسين امليزان التجاري، األمر الذي ينعكس على 

اتج املحلي اإلجمالي، وميزان املدفوعات، واإليرادات العامة الضريبية وغير الضريبية، معدالت النمو في الن
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وينعكس كذلك على مستوى التوازن التنموي والجغرافي داخل البلد الواحد، هذا إضافة إلى دورها في 

 دعم جهود التنمية االجتماعية بأبعادها املختلفة،

 في م أثبتت ▪
ً
عالجة بعض املشكالت الرئيسية التي تواجه االقتصاديات هذه املشروعات كفاءة ونجاحا

 في مراحل تقلب األسعار العاملية، وأصبحت آلية 
ً
املختلفة، وبدرجة أكبر من املشروعات الكبيرة خصوصا

 .يمناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التوظيف الذات

فاض حجم االستثمار الالزم وانخ، قدرتها االستيعابية الكبيرة لأليدي العاملةب تمتاز هذه املشروعات ▪

 لتطوير املهارات اإلدارية والفنية 
ً
وتكلفة خلق فرصة عمل، مقارنة باملشروعات الكبيرة. كما تشكل ميدانا

 أمام املبادرات واملبادرين لتحويل 
ً
 واسعا

ً
واإلنتاجية والتسويقية واإلبداعية واالبتكارية، وتفتح مجاال

في توفير فرص العمل  يقية، مما يخفف الضغط على القطاع العامأفكارهم االستثمارية إلى مشروعات حق

أصبحت هذه املشروعات اآللية الفاعلة لزيادة معدالت العمل الحر و للداخلين الجدد إلى سوق العمل. 

 العمل في القطاع الخاص.و 

نموها.  وتعيق في اململكة مسألة التمويل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه هذه املشروعات تعتبر  ▪

 -منها ما يتعلق بجانب الطلب ومنها ما يتعلق بجانب العرض-هناك العديد من األبعاد ملسألة التمويل و 

أهمها ارتفاع تكاليف التمويل بأنواعه املختلفة، وصعوبة الحصول على التمويل من بعض املصادر، 

يل بسبب ضعف مستوى وصعوبة شروط التمويل غير سعر الفائدة، وصعوبة الوصول إلى مصادر التمو 

الثقافة االئتمانية، وعدم مراعاة مصادر التمويل لالحتياجات التمويلية لهذه املشروعات، وضعف 

التنسيق والتشبيك بين مصادر التمويل، وتمييز مصادر التمويل بين املشروعات حسب الحجم والقطاع 

 والتوزيع الجغرافي. 

دارته والعاملين فيه، ومن أبرزها: املعوقات املرتبطة برزت تحديات داخلية تتعلق باملشروع نفسه بإ ▪

بالعاملين )تدني اإلنتاجية والوالء ومعدالت ترك العمل(، وتدني مستوى االنفاق على التطوير  في أساليب 

اإلنتاج بشكل يواكب املنافسين، وعدم وجود آليات واضحة لدى إدارة هذه املشروعات لالستفادة من 

ة، واملعوقات الفنية، وضعف قنوات وأساليب التسويق، ومعوقات داخلية تتعلق االتفاقيات  التجاري

 باإلدارة وقدرتها على إدارة العمليات التشغيلية في املشروع. 

من أهم التحديات التي تواجه املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة في اململكة هي تلك التي تزيد من  ▪

ذه املشروعات، وإضافة إلى التكاليف الناجمة عن عملية التمويل التكاليف التشغيلية والرأسمالية له

وكلفة التمويل، جاء في مقدمة هذه العوامل ارتفاع أسعار الطاقة )الكهرباء(، وعدم االستفادة من 

خدمات املؤسسات املعنية الهادفة إلى تقليل تكاليف اإلنتاج، وارتفاع أسعار املواد األولية املحلية، وعدم 
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على االستفادة من وفورات الحجم، والتكاليف اإلضافية الناجمة عن عدم استخدام نظم القدرة 

 املعلومات في اإلدارة، ارتفاع أسعار املواد األولية املستوردة. 

ضعف مستوى املشاركة في  يأتي في مقدمة العوامل املؤثرة في إيرادات هذه املشروعات وأداءها املالي ▪

وعدم االستفادة من االتفاقيات الثنائية في تصريف اإلنتاج وزيادة املبيعات،  املعارض املحلية والدولية،

، وعدم وجود تنوع في اإلنتاج، وصغر حجم السوق، وصعوبة الوصول إلى ةوضعف الروابط األمامي

  املنافسة من قبل املنتجات األجنبية ذات جودة أقل وأسعار أقل. و األسواق الخارجية، 

 غيل: نشأته وأهداف وخدماتهصندوق التنمية والتش

عنى بتنمية  1989تأسس صندوق التنمية والتشغيل عام  ▪ كمؤسسة حكومية ذات استقالل مالي وإداري، ي 

 وتمويل املشروعات الصغرى والصغيرة. ويعمل الصندوق وبشكل واضح على تشجيع ثقافة ريادة األعمال

الفئات املستهدفة بكافة شرائحها من أجل والعمل الحر لحساب النفس، كما يعمل على استثمار قدرات 

تطوير مهاراتهم بشكل يمكنهم من التحول من باحثين عن عمل إلى فئات تخلق فرص عمل لهم ولغيرهم 

 من أبناء املجتمع.

( توفير فرص العمل واملساهمة في خفض 1تتضمن األهداف الوطنية التي يساهم الصندوق في تحقيقها: ) ▪

( العمل على رفع معدالت األفراد 3ساهمة في محاربة تفش ي ظاهرة الفقر، )( امل2معدالت البطالة، )

 وتعزيز فرص اعتمادهم على الذات لتلبية احتياجاتهم األساسية. )
ً
( رفع مستوى 4النشطين اقتصاديا

  املعيشة ومستوى األمن الغذائي واالجتماعي.

ل تشاركي مختلف الجهات ذات األهداف القطاعية التي يساهم الصندوق في تحقيقها بشك تتضمن ▪

رفع كفاءة وفعالية  (2( رفع مستوى املوائمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل )1العالقة )

 ملتطلبات سوق العمل )
ً
( تعزيز مستوى معدالت التنمية 3متطلبات منظومة التدريب املنهي وفقا

اهمة في تمكين األفراد واألسر والجماعات ( املس1األهداف االستراتيجية للصندوق ) وتشمل االجتماعية.

( تحقيق الريادة والتميز في نوعية الخدمات املقدمة 2الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل )

 للفئات املستهدفة وذلك لضمان الفاعلية والكفاءة واالستمرارية. 

( توفير التمويل الالزم لرواد 1على: )يعمل  صندوق التنمية والتشغيل للوصول إلى أهدافه املختلفة،  ▪

( صقل 2األعمال وأصحاب املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة )

( تعزيز مستوى التشبيك مع 3املهارات وتحسين األداء في القطاعات التي يعمل بها املستفيدون )

( 5الدراسات امليدانية الالزمة لتطوير نشاطه )( إجراء البحوث العلمية و 4املؤسسات ذات العالقة )

وتنسيق الجهود مع املؤسسات العاملة في ميادين العمل االجتماعي واإلنتاجي والريادي بما يؤدي إلى منع 
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بشكل دقيق على آلية عمل الصندوق  أهداف الصندوق انعكست وقد  االزدواجية في مختلف املجاالت.

 .لية، وجاءت منسجمة مع الفئات املستهدفةومنتجاته التمويلية وغير التموي

للفئات املستهدفة  -املباشرة وغير املباشرة-يقوم الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات غير التمويلية  ▪

 بهدف مساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها وبشكل يساعد على نموها واستمرارها.

 منتشرة في جميع محافظات اململكة باإلضافة  12خدماته للفئات السابقة من خالل  الصندوق  يقدم ▪
ً
فرعا

إلى عدد من وحدات اإلقراض املتحركة والتي تجول مناطق البادية. وقد نجم عن شمولية الفئات 

املستهدفة التي يستهدفها الصندوق وشمولية املناطق التي يغطيها تصنيف الصندوق من ضمن أفضل 

 لعام  50
ً
 .2007مؤسسة تمويلية عامليا

 2015قدرته الكبيرة على التحصيل، حيث كانت نسبة التحصيل في عام ب تمثلتإنجازات  حقق الصندوق  ▪

 مما يدل على فعالية وقدرة املؤسسة في هذا الجانب.  2014% في عام 98.7% مقابل 99.1نحو 

حصل الصندوق ( 1) حصل الصندوق على العديد من جوائز التميز املؤسس ي، وذلك على النحو التالي: ▪

Forbs. (2 )مؤسسة تعمل في القطاع امليكروي في العالم، بحسب مجلة  50من بين أفضل  45على املركز 

CGAP. (3 )حصل الصندوق على الجائزة الفضية )املركز الثاني( في املسؤولية املجتمعية من مجموعة 

MIX  (4 )ته مؤسسة ( مؤسسة إقراضية ضمن التقرير الذي نشر 100إدراج الصندوق ضمن أفضل )

حقق الصندوق انجاز كبير من حيث االلتزام بمعايير الشفافية واالفصاح الدولية الخاصة بمؤسسات 

حصل ( 5)           (.CGAPالتمويل امليكروي حيث حصل على شهادة اإلفصاح الدولية من مؤسسة )

 2008داء الحكومي والشفافية في الدورة )الصندوق على املركز األول في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األ 

حصل الصندوق على ختم التميز في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي ( 5) (.2009 –

تم إدراج الصندوق ضمن املؤسسات ذات األداء الجيد حسب ( 6) (.2011 – 2010والشفافية في الدورة )

 لتميز في العديد من الدورات.تقارير مركز امللك عبد هللا الثاني ل

 مرتكزات ومؤشرات قياس أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق 

حول منهجية قياس األثر. بمعنى، هل يتم التركيز  في التقييم على من هم في  مختلفتينهناك مدرستان  ▪

، أم على من هم في نهاية عملية  Intermediary” School“مقدمة عملية التمويل، وهذه املدرسة تسمى 

االقتراض )املستفيدين من الفقراء وأصحاب املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة(، وهذه املدرسة 

 .  Intended Beneficiary” School“تسمى 

املدرسة األولى على قياس أداء مؤسسات التمويل من خالل عدة مؤشرات أهمها تلك التي تتعلق  تركز  ▪

يقصد بالوصول إلى الفئات املستهدفة تقديم الخدمات إلى أكبر عدد و . فةلوصول إلى الفئات املستهدبا
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ومن مؤشرات الوصول إلى الفئات املستهدفة التي تستخدم في . ممكن من الفقراء والعاطلين عن العمل

ث إلى املجموع الكلي ( نسبة اإلنا2( عدد املستفيدين وعدد اإلناث منهم )1دراسات قياس األثر ما يلي: )

( عدد 4( عدد الفروع في املدن الرئيسية، وعدد الفروع في األرياف واملناطق البعيدة، )3للمستفيدين )

 )5العاملين في املؤسسة )
ً
( معدل النمو في 7( رصيد القروض الحالية )6( عدد القروض الفاعلة حاليا

متوسط القروض  (10حد األعلى واألدنى( )( حجم القرض )ال9( حجم الرصيد القائم )8عدد القروض )

( 13( متوسط عمر القرض )12( نسبة متوسط حجم القرض إلى معدل الدخل الفردي )11املمنوحة )

( متوسط التسهيالت املمنوحة لكل 15( نسبة عددالقروض إلى عدد العاملين )14متوسط سعر الفائدة )

 من العاملين. 

دفة على عدد القروض وعدد املشروعات املمولة فقط، وإنما يقاس ال يعتمد الوصول إلى الفئات املسته ▪

( التكلفة املباشرة 2( النوعية )1بعدة مؤشرات تتعلق بمواصفات الخدمات املقدمة، ومن أهمها : )

( تنوع الخدمات 5( عدد القروض واستمرايتها )4( عدد املستفدين )3) Cost"الفائدة" وغير املباشرة 

 ( الدقة والعمق في الوصول إلى الفئات املستهدفة.6ة )واملنتجات التمويلي

القدرة املالية والقدرة على االستمرارية قدرة مؤسسات التمويل على تقديم الخدمات التمويلية ب يقصد  ▪

أي االعتماد   بكفاءة وتكلفة منخفضة وقدرتها على تحقيق أرباح تمكنها من تحقيق استقالل مالي وإداري 

 . ية الذاتيةعلى املوارد املال

على قياس األثر على مستوى املستفيدين من أجل قياس حجم الدور التنموي الذي  تركز املدرسة الثانية ▪

يلعبه  صندوق التنمية والتشغيل على كافة املستويات، ال سيما وأن مؤشرات االستمرارية تدل بشكل 

عور الفئات املستفيدة بأهمية وهذا مؤشر  ودليل قوي على ش 1993مبدئي إلى أداء جيد ومستمر منذ 

 الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق.

منهجين لقياس أثر الخدمات التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل  تستخدم دراسات تقييم األثر  ▪

واملتغيرات ت واملؤشرا بالقيم الرقمية امليكروي، وهما املنهج الكمي واملنهج. أما املنهج الكمي فهو معني

 إلى محدد سؤال يوجه عندما الكمية مفيدة األدوات وتعد  ة،للقياس بالقيمة النقدي القابلة والوحدات

 بمجتمع الدراسة صلة عامة ذات بمعلومات تزود أن الكمية لألدوات يمكن . بأكملها العينة قيد الدراسة

 لألسس اإلحصائية.للمجتمع  ممثلة العينة كانت طاملا العينة، منه أخذت الذى
ً
 الدراسات وتبنى وفقا

  الكمية
ً
تسهل عمليات  أرقام إلى النتائج بتحويل بدقة بحيث تسمح استبانة يتم تصميمها على أساسا

 اإلجابات أن من التحقق" "إلى القدرة على  لكن يعاني املنهج الكمي من انتقادات تتعلق باالفتقار  .املقارنة

 . وفي إطار املنهج الكمي، يمكن استخدام أسلوبين الحقيقة مع تتماش ى انتاملقدمة دقيقة، وفيما إذا ك
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 على حصلت التى بين الجماعات تجريبية مقارنة إجراء أسلوب الدراسات الطولية وذلك من خاللهما : 

 . و عليها تحصل لم التى والجماعات التمويل وخدمات منتجات
ً
 تكتنف استخدام التى للصعوبة نظرا

  األكثر املنهجية فإن األسلوب
ً
 وهو التجريبي، األسلوب شبه هي ما يطلق عليه الكمي املنهج فى استخداما

عليها في حالة األفراد واملشروعات التي حصلت على تمويل لتاسيس  املتحصل النتائج مقارنة على يقوم

ألفراد غير املتحصلة في حالة ا النتائج مع  -مختارة مؤشرات وفق -مشروعات صغرى وصغيرة ومتوسطة 

املتعدد،  االنحدار تقنية من خالل إما األسلوب هذا إجراء املؤهلين الذين لم يحصلوا على التمويل. ويمكن

، مناسبة جماعات بين مقارنة خالل أو من
ً
  األكثر هو األخير حيث يعتبر إحصائيا

ً
 أثر دراسات فى شيوعا

 لم الذين الجدد بالعمالء النشطين العمالء فيقارن  التجريبي شبه للمنهج الثانى األسلوب التمويل. أما

 بيانات قاعدة على يعمل إنه حيث البيانات، جمع زاوية من أسهل أسلوب وهو قرض بعد، على يحصلوا

  .العمالء غير اختيار فى املحتمل االنحياز على ويقلل التكاليف يرشد ثم ومن مؤسسات التمويل،

 املنهج هذا يتطلب .االجتماعية العلوم فى املستخدمة التقنيات نفس األثر لقياس الكيفي املنهج يستخدم  ▪

 هناك  الصحيح. مكانها فى النتائج بواقع املجتمع املحلي تساعد في تحليل النتائج ووضع معرفة واسعة

 لهذا املنهج وهي: ) إلنجاز الدراسات رئيسية أدوات ثالث
ً
 ( املقابالت، ويتضمن هذا األسلوب وضع1وفقا

  شخص يقود حيث املجموعات املركزة ومناقشات موجهة، شبه مناقشات وإجراء مفتوحة، أسئلة
ً
 نقاشا

 
ً
 هذا املباشرة، ويتضمن ( املالحظة2اإلجابات، ) تكرار ويسجل املوضوعات من مجموعة حول  موجها

 أجل من استخدام هذا األسلوب ويمكن الحالة، ( دراسات3بيئتهم، ) في املستهدفين مالحظة األسلوب

 وبينما  .املقابلة أسلوب باستخدام التعامل معها يمكن ال معقدة لقضايا أو مسائل املفصل االستكشاف

أخرى أو  منهجية ألدوات أداة مساندة تمثل أن فإنها يمكن األثر، لتقييم وحدها الحالة دراسات تكفى ال

بإجراء  القائم مهارة على كبير بشكل االعتماد أولهما .أمرين على هذا املنهجيؤخذ و  .منفردة أمثلة لتقديم

 للمالحظات يمكن املهارات هذه فبدون  منحازة، وغير علمية بطريقة النتائج تفسير على وقدرته املقابلة

 املنهج استطاعة عدم فى الثاني فيتمثل القصور  أما .استثنائية  طبيعة وذات حقيقية غير أن تصبح

 ال،  أم بالتمويل مباشرة صلة ذات املالحظة النتائج كانت إذا ما يحدد أن التمويل أثر في دراسات الكيفي

  .املباشر األثر من أكثر السببية الروابط يقيم فإنه ثم ومن

أثر القروض املقدمة للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة بأية عوامل تؤثر على أداء هذه  يتأثر حج ▪

 
ً
سيكون األثر على مستوى الفرد واألسرة واالقتصاد أكبر املشروعات، فكلما كان األداء أفضل، فإنه حتما

 لحجم القرض واملشروع وغيرها من العوامل. ويقاس
ً
 التمويل أثر تقييم ولكن بمستويات متفاوتة تبعا

بالفرد )رائد العمل صاحب املشرروع(، واألسرة   الصلة ذات املؤشرات من مجموعة أساس على
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الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل إلى آثار واالقتصاد ككل. وتقسم آثار 

 .اقتصادية وآخرى اجتماعية

تشمل مؤشرات قياس األثر على مستوى صاحب املشروع قدرة املشروع على زيادة  مستوى دخل صاحب  ▪

شروع في مجال املشروع، ورفع مستوى مهارات صاحب املشروع اإلنتاجية والفنية، بناء قدرات صاحب امل

اإلدارة، ورفع مستوى االستهالك لدى  صاحب املشروع، املساهمة في تسديد قروض أخرى على صاحب 

وحمايتة من التعثر املالي، وبناء عالقات تجارية لصاحب املشروع مع أطراف وجهات جديدة، وتحسين 

مويل من مصادر أخرى السجل االئتماني لصاحب املشروع لدى البنوك، واملساهمة في الحصول على ت

عند الحاجة، ورفع معدل االدخار وحجم الودائع لصاحب املشروع، وتعزيز الروح الريادية والعمل 

لحساب النفس، وتحسين مستوى ونوعية سكن صاحب املشروع، رفع مستوى الرفاه بشكل عام  لدى 

ر أفكار استثمارية صاحب املشروع، رفع مستوى اإلنتاجية لدى صاحب املشروع، واملساهمة في ظهو 

ملشروعات جديدة لصاحب املشروع، وزيادة حجم األصول لدى صاحب املشروع، وتقليل مخاطر الفقر 

على صاحب املشروع، وتغيير هيكل املوجودات واألصول لدى صاحب املشروع، وتحسن مستوى األجهزة 

"ظهور بنود وأوجه إنفاق املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة لصاحب املشروع، وتغيير هيكل االنفاق 

 جديدة" لدى صاحب املشروع، وتحسن مستوى التوجه للسياحة الداخلية لدى صاحب املشروع. 

مؤشرات قياس األثر على مستوى األسرة )غير صاحب املشروع( ما يلي: قدرة املشروع على خلق  من أبرز  ▪

فع مستوى مهارات العاملين في فرص عمل  ألفراد األسرة غير صاحب املشروع، وزيادة دخل األسرة، ور 

املشروع من أفراد األسرة، وتدريب العمالة من داخل األسرة مما يسهل انتقالها إلى مشروعات أو وظائف 

أخرى أفضل، ورفع مستوى االستهالك لألسرة، واملساهمة في تسديد بعض القروض املترتبة على األسرة 

بناء عالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة، وتحسين  وحمايتها من التعثر املالي، ومساعدة األسرة في

السجل االئتماني ألي من أفراد األسرة لدى البنوك، ورفع معدل االدخار وحجم الودائع لألسرة، وتعزيز 

الروح الريادية والعمل لحساب النفس لدى أفراد األسرة، وتحسين مستوى ونوعية سكن األسرة، رفع 

بشكل عام، واملساهمة في ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة ألي من مستوى الرفاه  لدى األسرة 

أفراد األسرة غير صاحب املشروع، وزيادة حجم األصول لدى األسرة، وتقليل مخاطر الفقر على األسرة، 

وتغيير هيكل املوجودات واألصول لدى األسرة، وتحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات 

األسرة، وتغيير هيكل االنفاق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة" لدى األسرة، وتحسن مستوى  الحياة  لدى

التوجه للسياحة الداخلية لدى األسرة، وزيادة قدرة األسرة على اتخاذ القرارات االقتصادية، وتوفير 

 احتياطي لالحتياجات املفاجئة واالستثنائية  لألسرة.
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توى االقتصاد واملجتمع املحلي قدرة املشروع على تدريب العمالة مؤشرات قياس األثر على مس تتضمن ▪

من خارج األسرة، وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع، وتطوير مشروع آخر قائم "روابط أمامية 

وخلفية"، وإقامة مشروع جديد "خلق طلب على سلعة معينة"، وتوفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة  

ستهلكين، وخلق فرص عمل جديدة ألبناء املجتمع املحلي، وزيادة الصادارت، واإلحالل لجميع فئات امل

محل املستوردات، وتعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر لدى أبناء املجتمع املحلي، ودعم 

شروع املوازنة العامة للدولة من خالل ما يدفع من رسوم وضرائب، وتنمية املنطقة التي يمارس بها امل

نشاطه، والتقليل من الوقت والجهد الالزمين للحصول على السلعة من قبل املستهلكين في املنطقة، 

وزيادة اإلنتاج املحلي، وتعزيز دور املرأة في األسرة، وتشمل مؤشرات قياس أثر الخدمات التمويلية وغير 

رارية املشروع، وفي حل املشكالت التمويلية تلك التي تتعلق باملشروع نفسه وأهمها: دور القرض في استم

التي تواجه املشروع، وزيادة رأس مال املشروع ورفع قيمته السوقية، ودوره في تعزيز مستوى التنويع 

 االقتصادي وزيادة خيارات املستهلك في املنطقة. 

ه وأسرتاآلثار االجتماعية للخدمات التمويلية وغير التمويلية تلك التي تتعلق بصاحب املشروع  من أهم ▪

مساهمة املشروع في رفع مستوى األمان االجتماعي لألسرة، ورفع املستوى املعيش ي  :ملجتمع املحليوا

لألسرة، وتوثيق العالقات األسرية، املساهمة في التخلص من ثقافة العيب لدى صاحب املشروع وأفراد 

حب املشروع وأفراد األسرة وأبناء األسرة وأبناء املجتمع املحلي، واملساهمة  في إعالء قيمة الذات عند صا

املجتمع املحلي العاملين في املشروع، ورفع مستوى  األمن الغذائي لصاحب املشروع وأفراد األسرة، 

واملساهمة في االندماج االجتماعي لصاحب املشروع في املجتمع، وتوفير سلع للطبقة الفقيرة من أبناء 

رية، واملساهمة في الزواج وتكوين أسره جديدة، وتعزيز عالقات املجتمع املحلي، والتقليل من املشاكل األس

صاحب املشروع مع العمالء واملوردين، وبناء صداقات جديدة ونافعة، وتقليل أوقات الفراغ لدى 

صاحب املشروع  وتبعاتها السلبية، وتراجع بعض األمراض االجتماعية، تعزيز فرص املشاركة في 

ور باالستقالل املالي لصاحب املشروع، وتوزيع املسئولية بين قطبي األسرة  املناسبات االجتماعية، والشع

"الزوج والزوجة"، ورفع مستوى الثقة بالنفس لصاحب املشروع وأفراد األسرة العاملين في املشروع، 

ة  وتعزيز دور املرأة في األسرة  وفي التنمية، ورفع مستوى احترام الذات، ورفع مستوى التحاق أفراد األسر 

باملؤسسات التعليمية، وتحسن مستوى وظروف السكن، واملساهمة في رفع معدالت املشاركة في نشاطات 

وجمعيات تعاونية وخيرية، املساهمة في تمكين ذوي االحتياجات الخاصة، ورفع مستوى املعيشة لواحد 

ة، وتحسين املكانة أو أكثر من كبار السن في األسرة، وتحسين املكانة االجتماعية لألسرة في املنطق

االجتماعية لصاحب املشروع، وزيادة مساهمة املرأة في نفقات األسرة، وزيادة القدرة على  اتخاذ القرارات 

  االجتماعية لألسرة. 
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( الحصول على الخدمات التمويلية من  صندوق 1: )عملت الدراسة على اختبار االفتراضات التالية ▪

 االقتصادي لنشاطلفرد واالصلة با ذات املتغيرات من سلسلة بي علىله اثر إيجاكان التنمية والتشغيل 

( 3( يكون األثر اإليجابي للخدمات التمويلية على صاحب املشروع أي املستفيد األول )2األسرة ) ومستوى 

  القروض عدد بزيادة عمر املشروع منذ تأسيسه، كما يزداد األثر اإليجابي مع زيادة  اإليجابية اآلثار تزداد

خصائص أو ب بخصائص صاحب املشروعتتعلق  عوامل نتيجة األثر مستوى  ( يختلف4وحجم التمويل )

 في5) وأخرى داخلية املشروع أو نتيجة لظروف خارجية
ً
 وسلبيا

ً
 املديونية حاالت ( قد يكون األثر متواضعا

 حيث من االجتماعي النوع زاوية من اختالفات ( هناك6القرض ) استخدام للعميل، أو سوء الزائدة

( يختلف مستوى األثر باختالف عدد ونوعية الخدمات غير التمويلية 7التمويل ) وأثر وتطبيق استخدام

( ارتفاع مستوى 7) التي يحصل عليها املشروع أو صاحب املشروع، وبمستوى الرضا عن هذه الخدمات.

الرضا عن حجم ونوعية الخدمات الرضا عن الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق وتواضع مستوى 

( يرتبط مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية بمؤشرات التحديات التي تواجه 8غير التمويلية. )

( قد تتفاوت اآلثار االقتصادية و/أو االجتماعية حسب القطاع واملحافظة 9املشروعات املمولة. )

  والبرنامج التمويلي.  

، حيث تم استقراء ألسباب فنية ومالية يجمع بين املنهجين وذلك لوباس ستخدامأفي هذه الدراسة، تم  ▪

آراء املستفيدين من خدمات صندوق التنمية والتشغيل حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه 

الخدمات على مستوى املستفيدين مه هذه الخدمات وأسرهم وعلى مستوى االقتصاد واملجتمع املحلين 

هم حول مستوى الرضا عن هذه الخدمات. ومن جانب آخر اعتمدت املنهجية على كما تم أستقراء آراء

تحليل واقع وأداء الصندوق منذ تاسيسه، إضافة إلى تحليل خصائص العينة واملستفيدين وربطها 

 بعملية التقييم من أجل زيادة دقة وموضوعية النتائج ورشادة التوصيات.

قام  تعكس موضوعاتها وأهدافها، هذه الدراسةبملة خاصة شا استبانةتصميم  عمل فريق الدراسة على ▪

لذين تم تدريبهم ا من خارج الصندوق وعدد من العاملين في صندوق التنمية والتشغيل عدد من الباحثين

املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية وذلك لهذه الغاية بتوزيع االستبانة على عينة من 

واالحصائي لتحديد حجم  استخدام األسلوب العلمي تم بلة الشخصية. وقدباستخدام أسلوب املقا

 وتوزيع العينة. 

▪  
 
"املستفيدين من خدمات لجمع البيانات واملعلومات حول خصائص  من االستبانة الجزء األول  ص  ص  خ

. املشروعات التي تعكس خصائص وأداءلجمع البيانات واملعلومات ، وخصص الجزء الثاني  الصندوق"

 
 
حول تجربتهم مع  املستفيدين من خدمات الصندوق الستقراء آراء  ص  ص  أما الجزء الثالث، فقد خ
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الصندوق. أما الجزء الرابع، فقدخصص لتحليل أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية املقدمة من قبل 

التي يقترحها  الصندوق على مستوى املستفيدين، وناقش الجز  الخامس واألخير من االستبانة اآلليات

املستجيبون لتعزيز أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، والستقراء آراء 

املستجيبين حول احتياجاتهم من خدمات الدعم الفني والدور املطلوب من الصندوق ومؤسسات الدعم 

 الفني األخرى.

عرضها  م االستبانة وإعداد النسخة األولية منهاعمل فريق الدراسة في املعهد العربي للتخطيط على تصمي ▪

 ومراجعتها االستبانة باالطالع على الصندوق  وقد قام، وإبداء الرأي لالطالع الصندوق  إدارة وممثليعلى 

 الشكلية.  بعض املالحظات وتقديم

يم بتنظيم ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصمالصندوق قام املعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع  ▪

 مفصأل  10/1/2017-9االستبانات وجمع وتحليل البيانات" وذلك خالل الفترة  
ً
. وتضمنت الورشة شرحا

حول مكونات االستبانة وأهدافها، وكيفية التعامل مع املستجيبين أثناء عملية جمع املعلومات وطرق 

 اإلجابة على أية استفسارات.   

من أصحاب املشروعات الصغرى  على عددة تجريبية قام فريق الدراسة بتوزيع االستبانة على عين ▪

حول  أفراد العينة التجريبيةاإلجابة على استفسارات  وتمت، املمولة من الصندوق  والصغيرة واملتوسطة

صياغة إعداد و  ، تماملالحظات الواردة، وبعد التعامل مع جميع بعض األسئلة الواردة في االستبانة

تم إقرار النسخة النهائية من االستبانة خالل االجتماعين التنسيقيين  وقد االستبانة بشكلها النهائي.

ممثلو قام . و 2017مايو  11و 8اللذين جمعا ممثلي املعهد العربي للتخطيط بإدارة الصندوق يومي 

 وفق وإدخال البيانات توزيع االستبانات وجمعباإلشراف على عملية فريق الدراسة الصندوق في 
ً
 لنموذج ا

 .لهذه الغاية املعهد العربي للتخطيطالذي أعده ممثلي  دقيقبيانات الإدخال ال

واجهت الدراسة العديد من التحديات والصعوبات التي تركزت بصعوبة الحصول على البيانات حول أداء  ▪

بيانات عن عدد العاملين باملركز الرئيس ي للصندوق وفروعه على مستوى الصندوق وآلية عمله ومنها :  

الخدمات غير ، وعدد التحصيل، نسب عدد القروض املتعثرة، (2015-1991ململكة  للفترة )محافظات ا

(. كما واجهت الدراسة صعوبات في توزيع االستبانة وجمعها، إضافة إلى تحديات التمويلية للصندوق 

أو عدم تقديمهم بعض  ألسباب عديدةتتعلق بامتناع بعض أفراد العينة التعاون في تعبئة االستبانة 

البيانات الهامة الالزمة إلتمام التحليل )بيانات عدد العمال والعمالة الوافدة ورأس املال وساعات 

 ..الخ(.واالستخدام الحقيقي للقرض العمل األسبوعية
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ما تم استعراضه من مؤشرات لتقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق  إن ▪

( من خالل البيانات املتاحة من الصندوق، ونتائج الدراسة 2015-1991ية والتشغيل للفترة )التنم

كفيلة بالخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي  -التي تعرضها األجزاء التالية من هذا الفصل -امليدانية

خذ بها  –بدورها ستسهم 
 
 .ندوق استراتيجية جديدة للص أيوضع أسس ومرتكزات  في–إذا ما أ

 النتائج 2 -6

 لفصل األول ا 1 -2 -6

يسعى الصندوق إلى املحافظة على ريادته وتميزه في مجال العمل التنموي وتمويل املشروعات الصغرى  ▪

والصغيرة واملتوسطة بحيث يبقى املؤسسة األقدر واألكفأ في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من 

الصندوق على تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية وغير مشكلتي البطالة والفقر. وعليه، فقدحرص 

 التمويلية التي تساعد في تحقيق رؤيته وأهدافة، وتمكن من الوصول إلى الفئات املستهدفة.

حرص الصندوق خالل العقدين املاضيين على االستمرار في تطوير الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي  ▪

لتواكب احتياجات الفئات التي يستهدفها، كما حرص على بناء قدرات  يقدمها من حيث الكم والنوعية

العاملين فيه من أجل تقديم هذه الخدمات بكفاءة وفاعلية، كما قام بتطوير آلية العمل وتعزيز مستوى 

 االنتشار في مختلف محافظات اململكة للوصول إلى الفئات املستهدفة في أماكنهم.

ويساعد في تحقيقها. أهدافه،  ةمنطقية وشمولي يعكساملستهدفة بشكل شريحة الفئات في اتساع هناك  ▪

قائمة الفئات املستهدفة الدور البارز الذي يلعبه الصندوق في مواجهة مشكلة ويعكس تنوع واتساع 

، البطالة وتزايد أعداد الداخلين الجدد على سوق العمل، ومواجهة مشكلة الفقر وتدني مستوى املعيشة

دعم جهود تمكين الشباب واملرأة، وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة لتحويلهم إلى داعمين ألسرهم، إضافة و 

 إلى دعم الجمعيات اإلنتاجية. 

الفئات املستهدفة على املستوى الجغرافي، حيث استهدف العاطلين عن العمل في هناك شمولية  ▪

بناء الشهداء في مختلف املدن والقرى واملتقاعدين والفقراء والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وأ

 .والبادية والتجمعات السكنية البسيطة واملخيمات

في  مما يعكس دقةدرجة عالية من االنسجام بين الفئات املستهدفة والخدمات املقدمة حقق الصندوق  ▪

دمات بكفاءة. ويمكن استنتاج مستوى الشمولية بالنظر إلى الخ تهاتحديد االحتياجات التمويلية تلبي

دينار(،  75000والبرامج التمويلية التي يقدمها املشروع وتقييمها من حيث سقف االئتمان )يصل إلى 

سنوات(، وفترة السماح. وقد  8%(، ومدة القرض )تصل إلى 5ومعدل املرابحة وسعر الفائدة )ال يتجاوز 
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التمويل من قبل البنوك أدت شمولية الخدمات إلى مساعدة الفئات التي تعاني من مشكلة الحصول على 

 واملؤسسات التمويلية األخرى.

هناك نقص في املنتجات التمويلية قصيرة األجل الخاصة )القروض التشغيلية( التي تساعد في مواجهة   ▪

 التحديات واألزمات املفاجئة.

يب يعاني الصندوق من عدم شمولية الخدمات غير التمويلية التي يقدمها حيث تقتصر على خدمات التدر  ▪

 والتوعيه والتشبيك التقليدية.

طول الدورة املستندية ها ومن أبرز  في التعامل مع الصندوق،بعض املشكالت من  يعاني املستفيدين ▪

ارتفاع و  ارتفاع الشروط ال سيما في حالة القروض اإلنتاجية،، و الالزمة للحصول على خدمات الصندوق 

الصعوبات السابقة إلى . وتؤدي ام عملية االقتراضعدد الوثائق املطلوبة، وارتفاع عدد إجراءات إتم

ارتفاع معدل الشكاوى املقدمة من املستفيدين، وتواضع مستوى الرضا عن الخدمات املقدمة في كثير 

 من الحاالت.

( النقص الحاد في املوارد البشرية 1التحديات املتعلقة بالبيئة الداخلية التي تواجه الصندوق: ) تتضمن ▪

( عدم توفر العديد من الخدمات اإللكترونية التي تمكن العمالء من 2وأخرى غير مالية )ألسباب مالية 

( ارتفاع العبء على ضباط االئتمان بسبب ارتفاع 3االستعالم والسداد اإللكتروني لتوفير الوقت والجهد )

لوضع ( عدم توفر نظام لالستعالم عن ا4عدد املراجعين لكل موظف مما يؤثر على جودة الخدمة )

( تواضع  مخصصات 6( نقص الكادر في مجال البرمجة والتحليل )5االئتماني للعميل قبل منحه التمويل )

( التأخير  في إتمام املعامالت الناتج عن آلية نقل 8ضعف إجراءات إدارة املخاطر ) (7عمليات التطوير )

ترضين والكفالء بالنسبة للقروض ( صعوبة تحديث عناوين وبيانات املق9البريد من وإلى فروع الصندوق )

( عدم توفر التدريب املستمر للعاملين واملستفيدين بسبب عدم وجود 10ذات الكفاالت الشخصية )

( 13( حصر عملية التحصيل بالفرع الرئيس ي )12مركزية العمليات املالية في املركز ) (11مخصصات )

 عدم مواكبة التطورات الحاصلة في بعض البرامج املالية.

( الحاجة املاسة لتعديل بعض التشريعات 1املتعلقة بالبيئة الخارجية: ) التي تواجه التحديات تشمل ▪

( إصدار قانون الفوائض املالية الذي يلزم املؤسسات بتوريد الفوائض 2الناظمة لعمل الصندوق )

وبالتالي صعوبة ، 1997( توقف دعم الخزينة للصندوق منذ العام 3املالية لديها إلى وزارة املالية )

( الضغوطات االجتماعية التي تواجه الصندوق في 4الحصول على املوارد املالية املخصصة للصندوق )

( بيروقراطية عمل 5حال اللجوء إلى البيع في املزاد العلني للقروض التي تكون ضمانها أموال غير منقولة )
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما  ( التطور املتسارع في6بعض الجهات الحكومية ذات العالقة )

 يتطلب التحديث املستمر للبرامج وشبكة البيانات.

حقق  صندوق التنمية والتشغيل العديد من اإلنجازات التي تؤكد ريادته وكفاءة في تقديم الخدمات  ▪

ملمنوح مشروع، وبلغ حجم التمويل ا 7427قام الصندوق بتقديم تمويل لحوالي  2015املتوفرة. ففي عام 

 فرصة عمل.  10350قدمة في توفير حوالي مليون دينار أردني. وقد ساعدت الخدمات التمويلية امل 33.5نحو 

فرصة عمل، وبلغ متوسط تكلفة  1.38متوسط عدد فرص العمل التي تم استحداثها لكل مشروع بلغ  ▪

لقطاع الحكومي أو في دينار، وهي أقل بكثير من تكلفة خلق فرصة في ا 3236خلق فرصة العمل حوالي 

 دينار.  4510املشروعات الكبيرة. وبلغ متوسط قيمة القروض املمنوحة حوالي 

باستحداث ثالث نوافذ اقراضية في مناطق البادية الشمالية والوسطى  2015قام الصندوق عام  ▪

لى % لتشجيعهم ع3% إلى 5والجنوبية، وقام بتخفيض نسبة املرابحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة من 

حجم هذه التسهيالت في  وقد بلغإنشاء مشروعات ونشاطات مدرة للدخل وإلعادة إدماجهم مع املجتمع. 

 % ملناطق األرياف والبادية. 53% في مقابل 47املدن بلغ ما نسبته 

اهتم الصندوق بتطوير خدماته غير املالية من خالل برنامج التأمين على حياة املقترضين، والذي يقدم   ▪

فلس لكل ألف دينار،  150الصندوق بموجبه عقد تأمين جماعي على حياة املقترض تبلغ كلفته التأمينية 

اليات في مختلف واملساهمة في ترويج وتسويق منتجات املقترضين من خالل إقامة املعارض والفع

، وهذه املحافظات، والتعاون مع مراكز تعزيز اإلنتاجية إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية بشكل مجاني

 لكنها غير كافية.
ً
 الخدمات هامة جدا

يعمل الصندوق على املحافظة على تميزه وريادته كأبرز مؤسسة تمويلية للمشروعات الصغرى  ▪

الي واإلداري ،واتساع شريحة الفئات التي يستهدفها وطبيعة هذه :  االستقالل املمن خاللوالصغيرة

الشريحة وأهميتها في املجتمع، وشمولية الخدمات التمويلية التي يقدمها وكفاءة تقديمها، ارتفاع معدل 

الوصول إلى الفئات املستهدفة في أماكنها، والنمو الحاصل في حجم الخدمات التمويلية وغير التمويلية 

 مها. التي يقد

هل تغطي الخدمات التي يقدمها الصندوق هناك تساؤالت ال بد ان يعمل الصندوق على التعامل معها : ▪

 االحتياجات الفعلية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق؟ هل يمكن تقديم املزيد من الخدمات 
ً
حاليا

لحصول على بشكل مباشر ضمن قدرات وميزانية الصندوق؟ هل يمكن تفعيل دور الصندوق في ا

الخدمات غير التمويلية من جهات أخرى وذلك من خالل عملية التشبيك على غرار العالقة مع برنامج 

"إرادة"؟ هل هناك حاجة لوحدة متخصصة لتقديم الدعم الفني للمستفيدين من الخدمات التمويلية 
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ملمولة، بالتالي تقليل التي يقدمها الصندوق؟ هل تعزز الخدمات غير التمويلية فرص نجاح املشروعات ا

فرص النجاح وتقليل معدالت التعثر في التسديد؟ هل تغطي الخدمات غير التمويلية احتياجات 

 املشروعات املمولة خالل كافة مراحل عمر املشروع؟

تعتمد بشكل رئيس ي على قدرته على تقديم الخدمات بشكل يقنع الفئات  الصندوق ن استمرارية إ ▪

معها ويزيد من الطلب على خدماتها، وبمعنى آخر " لو لم تكن الخدمات التي تقدمها املستهدفة في التعامل 

 هذه املؤسسات ذات أثر إيجابي ملا زاد الطلب عليها وبشكل مستمر وملا استطاعت االستمرار".

 من قبل الراغبين بإثبات أن  إن ▪
ً
 خصوصا

ً
تقييم األثر على مستوى املستفيدين هو األكثر استخداما

 إيجابية على املستفيدين 
ً
واضعي السياسات االقتصادية الذين  ،ومن قبلالخدمات التمويلية تترك آثارا

 يؤكدون على دور التمويل في خلق فرص العمل للفقراء والعاطلين عن العمل. 

له أثر إيجابي  -الصغرى والصغيرة واملتوسطة-ستثمار في املشروعات االستثمارية بأحجامها املختلفة اال  إن ▪

هذا األثر اإليجابي من أبرز أسباب ظهور العديد من املؤسسات التمويلية  ويعتبر على عدة مستويات، 

ي للخدمات التي تقدمها الحكومية وغير الحكومية املعنية بتمويل هذه املشروعات. ويزداد األثر اإليجاب

املؤسسات التمويلية مع اتساع نشاطها، وزيادة عدد املشروعات املمولة، وزيادة حجم التسهيالت 

 االئتمانية التي تمنحها، وتنوع وشمولية خدماتها ومستوى الكفاءة في تقديمها. 

أو تطوير املشروعات لتأسيس  )الصندوق( األثر اإليجابي للقروض التي تمنحها املؤسسات التمويلية إن ▪

الصغرى والصغيرة واملتوسطة ال يتحقق بمجرد ظهور هذه املشروعات والبدء بعملية تشغيلها، بل قد 

 يحتاج هذا األثر إلى وقت طويل ليبدأ بالظهور على مؤشرات قياس األثر املتعارف عليها. 

اع إلى آخر، ومن رائد عمل إلى من فترة إلى أخرى، ومن قط اآلثار االقتصادية واالجتماعيةيختلف مستوى  ▪

 لعوامل خارجية وأخرى داخلية. ومن أبرز العوامل الخارجية التي تؤثر في أداء املشروع 
ً
آخر، وذلك تبعا

وتؤثر كذلك بحجم األثر اإليجابي للمشروعات االستثمارية: بيئة االستثمار، وحجم النشاط االقتصادي 

ة واألقليمية والدولية، وسهولة الوصول إلى التمويل والطلب الكلي، والظروف االقتصادية املحلي

التي تتعلق فهي والخدمات غير التمويلية في الوقت املناسب، واملنافسة الخارجية.أما العوامل الداخلية 

 باملشروع نفسه وخصائصه، وبصاحب املشروع والدقة في استخدام القرض، 

 إذا ما تعثر املشروع ألي سبب )داخلي  أثر القروض املمنوحة من قبل مؤسسات التمويل قدإن  ▪
ً
يكون سلبيا

 ل واملشروع ويستنزف دخله من أية مصادر أخرى. يأو خارجي(، حيث قد يزيد القرض من مديونية العم

يتأثر مستوى أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية على مستوى صاحب املشروع بعدة عوامل أهمها أداء  ▪

رار، النمط االستهالكي لصاحب املشروع، والقدرة على االدخار، وعبء املشروع وقدرته على االستم
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اإلعالة، ومصادر الدخل األخرى، إضافة إلى عدد من العوامل التي تعكس خصائص وأداء املشروع 

مهاراته وقدراته اإلدارية واإلنتاجية وجديته في العمل والوقت املتاح مثل وخصائص صاحب املشروع 

 .للمشروع 

توى أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية على مستوى األسرة بعدة عوامل أهمها خصائص يتأثر مس ▪

وأداء املشروع وقدرته على االستمرار، وعدد العاملين في املشروع من أفراد األسرة، والنمط االستهالكي 

  لألسرة والقدرة على االدخار، وعبء اإلعالة وعدد أفراد األسرة، ومصادر الدخل األخرى 
ً
لألسرة، إضافة

 .إلى عدد من العوامل التي تعكس خصائص املشروع وخصائص صاحب املشروع

على أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية على مستوى االقتصاد واملجتمع وعلى املشروع ذاته  يعتمد ▪

د العاملين ، وعدإنتاجه وصادراتهعوامل أهمها: أداء املشروع وحجمه وقدرته على االستمرار، وحجم  عدة

السوقيه، إضافة إلى عدد من العوامل التي تعكس خصائص املشروع وخصائص صاحب  افيه، وحصته

 .املشروع

▪  
ً
يختلف أثر الخدمات التمويلة وغير التمويلية التي تقدمها مؤسسات التمويل على كافة املستويات تبعا

ع. كما يتأثر بعوامل أخرى لعوامل تتعلق بأداء املشروع وخصائص صاحب املشروع وخصائص املشرو 

أهمها: سهولة الحصول على التمويل في بعض مراحل املشروع وفي حالة األزمات، ونوعية الخدمات غير 

التمويلية املقدمة، وسهولة الحصول على الخدمات غير التمويلية من مصادر أخرى، وعوامل تتعلق 

شادة القرار االستثماري، الظروف بحجم السوق وحدة املنافسة، ودقة دراسة الجدوى للمشروع ور 

االقتصادية املحلية "التضخم والتشريعات....الخ"، والظروف االقتصادية األقليمية والعاملية، وعوامل 

تتعلق بكفاءة اإلدارة والقدرة على التعامل مع األزمات، وأخرى تتعلق بالعمالة "الوالء الوظيفي 

صاحب املشروع، ومستوى انتشار مؤسسات التمويل  واالنضباط واإلنتاجية"، وعوامل تتعلق بجدية

والقدرة على الوصول إلى الفئات املستهدفة، ومدى متابعة مؤسسات التمويل لالحتياجات التمويلية 

للمشروعات، وحجم ونوع التمويل املمنوح وهيكل التمويل، وعوامل تتعلق بالقطاع، ودور مؤسسات 

ام القرض للغاية التي أخذ من أجلها "إنتاجية وليس الدعم الفني املتخصصة، والدقة في استخد

استهالكي"، والتقييم الدوري ألداء املشروع ومعالجة االختالالت، ومستوى التشبيك بأنواعه املختلفة. 

 كما يتأثر بمستوى الرضا عن الخدمات التمويلية وغير التمويلية املقدمة. 

 (2015 – 1991ل الفترة )الفصل الثاني: تقييم صندوق التنمية والتشغيل خال 2 -2 -6

يعتبر صندوق التنمية والتشغيل واحدة من أهم املؤسسات التمويلية  الحكومية غير الربحية التي تقدم  ▪

خدمات تمويلية وغير تمويلية في اململكة. ويساهم الصندوق في تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي في 
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اململكة من خالل توفير التمويل الالزم للمشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة، ونشر ثقافة العمل 

الحر والتوعية والتدريب للفئات املستهدفة من الفقراء وذوي الدخل املتدني والباحثين عن العمل من 

 الخريجين الجدد أو املتقاعدين من الجهازين العسكري أو املدني. 

في تحسين البيئة االئتمانية املتاحة للمشروعات، وفي الحد من التوجه للعمل في  ساهم الصندوق  ▪

 الحكومة ومن الضغوطات املتزايدة مؤسسات العون االجتماعي.

 (1991-2015مؤشرات أداء الصندوق )

 في أدائه على مستوى مختلف أنشطته التمويلية املباشرة وغير  ▪
ً
 ملحوظا

ً
شهد الصندوق منذ نشأته تطورا

ملباشرة املتمثلة في تمويل املشروعات الجديدة والقائمة واملشروعات الريادية بغض النظر عن الحجم ا

من جهة )االقراض املباشر(، وإقراض مؤسسات وهيئات تتمتع بالقدرة املؤسسية واالنتشار الواسع في 

ة )االقراض غير مختلف محافظات اململكة لتقوم هي بدورها بمنح التسهيالت االئتمانية لفئات معين

 املباشر(.  

( إنجازات كبيرة فيما يتعلق بحجم التمويل وعدد 2015 - 1991استطاع الصندوق أن يحقق خالل الفترة ) ▪

القروض املمنوحة وعدد فرص العمل املستحدثة. بلغ حجم التمويل التراكمي منذ التأسيس أكثر من 

 ( مليون دينار.238)

قرض، وقد ساهمت هذه القروض في  79,273حوالي  2015بنهاية عام بلغ اجمالي عدد القروض املمنوحة  ▪

 فرصة عمل. 99613خلق حوالي 

، حيث وصل حوالي  ▪
ً
 مستمرا

ً
 1.4شهد عدد الفرص املستحدثة/ قرض منذ تأسيس الصندوق ارتفاعا

فرصة/قرض، وقد يعزى ذلك على ارتفاع سقف التمويل وظهور فكرة التمويل الجماعي والزيادة 

في حجم املشروعات املمولة، وسعي الصندوق لتوفير أكبر عدد من فرص العمل بشكل عام  الواضحة

 ولإلناث وافراد األسرة بشكل خاص.

( دينار، وبلغ متوسط تكلفة خلق 3000( حوالي )2015 – 1991بلغ متوسط القرض الواحد خالل الفترة ) ▪

 دينار.  2389.6فرصة عمل خالل نفس الفترة حوالي 

لق فرصة العمل في املشروعات الصغرى والصغيرة التي يمولها الصندوق منخفظة إذا ما أن تكلفة خ ▪

قورنت بنظيرتها في املشروعات الكبيرة، وإذا ما قورنتبتكلفة خلق فرصة عمل في القطاع الحكومي أو 

 املشروعات االستثمارية الحكومية.

%( من اإلجمالي، 54ون دينار، وبنسبة )( ملي131بلغت حصة الذكور  من قيمة القروض املمنوحة حوالي ) ▪

%(.  ويشير التقارب النسبي بين حصة 46( مليون دينار، وبنسبة )110في حين بلغت حصة اإلناث حوالي )
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كل من الذكور واإلناث إلى حرص الصندوق وسعيه إلى تحقيق أحد أهم أهدافه الوطنية في نشر ثقافة 

ال للجنسين دون تمييز، ولتحقيق مبدأ املشاركة الفاعلة لجميع العمل الحر وتعزيز تكافؤ فرص ريادة األعم

 الفئات العمرية من الجنسين في مختلف القطاعات االقتصادية في كل املحافظات. 

كان حجم التمويل املمنوح للذكور أعلى من حجم التمويل املمنوح لإلناث في جميع فترات الدراسة باستناء  ▪

وقد يعزى ذلك إلى قيام الصندوق باستحداث بعض البرامج التمويلية التي (، 2009-2015الفترة األخيره )

 مثل برنامج تمويل املرأة الريفية والبرامج املوجهة للمستفيدين من صندوق 
ً
تستهدف اإلناث تحديدا

 املعونة الوطنية وأكثرهم من اإلناث، وبرنامج املشاريع املدرة للدخل والتي تغلب عليها اإلناث.

 داء حسب القطاعمؤشرات األ 

(، ثم قطاع 33%استحوذ القطاع التجاري على النصيب األكبر من إجمالي حجم القروض املمنوحة ) ▪

%(، وهذا مؤشر آخر على توجهات الصندوق نحو دعم األسر املنتجة والفقيرة 21تمكين املرأة الريفية )

رها التنموي. ويأتي بعد ذلك قطاع وتمكين املرأة الريفية من االنخراط في النشاط االقتصادي لتعزيز دو 

%(، وكل من القطاع 5%(، وقطاع الصناعات الحرفية )11%(، ثم القطاع الصناعي )19الخدمات )

 (.4%السياحي وقروض الطالب )

 22,551(، يليه القطاع التجاري )29%( قرض وبنسبة )23,148استحوذ قطاع الخدمات على حوالي ) ▪

 (. 27%قرض( وبنسبة ) 21,118قطاع تمكين املرأة )%(، ومن ثم 28قرض( وبنسبة )

( دينار في القطاع 6,690( حوالي )2015-1991بلغ متوسط قيمة القرض الواحد لكل مشروع خالل الفترة ) ▪

( دينار، ثم 6,291)-الصناعي وهو األعلى من بين القطاعات االقتصادية املختلفة، يليه القطاع السياحي

( 2,772) -( دينار، والقطاع التجاري 3932)-ينار، ومن ثم القطاع الزراعي( د6,042)-القطاع الحرفي 

-( دينار، يليه قطاع الخدمات196) -دينار، بينما املتوسط األقل كان من نصيب مشروعات القطاع املنزلي

 قطاع تمكين املرأة الريفية 1561)
ً
 ( دينار. 1,833)-( دينار ، وأخيرا

( لكل 32%اع التجاري املراتب األولى من إجمالي الفرص املستحدثة )احتل كل من قطاع الخدمات والقط ▪

 (. %5.5%(، ثم القطاع الصناعي )21منهما، يليهما قطاع تمكين املرأة الريفية )

كانت مشروعات القطاع السياحي األقدر على خلق فرص عمل )عدد فرص العمل/عدد املشروعات(،  ▪

اعي، أما أقل القطاعات قدرة على استحداث فرص العمل من يليها الصناعات الحرفية، ثم القطاع الصن

 القروض التي تم الحصول عليها من الصندوق فهي برامج تمويل املرأة والقطاع املنزلي.  

على الرغم من وجود درجة من التباين في توزيع قيمة القروض وعدد القروض وعدد الفرص املستحدثة  ▪

ناجم عن سياسة الصندوق فقط )جانب العرض( وإنما ناجم حسب القطاع، إال أن هذا التوزيع ليس 
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 عن جانب الطلب )املستفيدين( الذين يتوجهون إلى القطاعات والبرامج التمويلية التي تناسب 
ً
ايضا

 مهاراتهم وقدراتهم وتلبي احتياجات السوق وتساعد في سد فجواته.

 مؤشرات األداء حسب املحافظة 

حة من قبل الصندوق ملختلف محافظات اململكة، إال أن ترتيب نسب هناك تفاوت حجم القروض املمنو  ▪

التمويل حسب املحافظة لم يتغير طيلة النشاط التمويلي للصندوق، حيث حظيت كل من محافظات 

العاصمة، وإربد، والزرقاء والبلقاء والكرك بالنصيب األكبر  من حجم القروض املمنوحة من قبل 

(. 25.7%(. احتلت محافظة العاصمة املرتبة األولى بين املحافظات )2015 -1991الصندوق خالل الفترة )

%( لكل منها، 8.6(، ثم محافظة الكرك والبلقاء )8.9%%(، ثم محافظة الزرقاء )15.1تليها محافظة إربد )

 ( على التوالي.2.2%( و)4.1%بينما كانت أدنى النسب في محافظتي جرش والعقبة )

%( من إجمالي عدد القروض، تليها 24.3ملرتبة األولى من حيث عدد القروض )احتلت محافظة العاصمة ا ▪

%(، بينما 9.1%(، ثم محافظة الكرك )9.7%(، والبلقاء )10.2%(، ثم محافظات )13.4محافظة إربد )

%( 4.3%(، وجرش )4.1%( ومعان )2.8أدنى نسبة من عدد القروض كان من نصيب محافظات العقبة )

 %(.  4.6والطفيلة )

هناك تفاوت في متوسط قيمة القرض بين املحافظات، حيث بلغت قيمة هذا املتوسط خالل الفترة  ▪

( دينار، وهو األعلى من بين املحافظات األخرى، يليه محافظة 3,489( في محافظة معان )2015-1991)

ملرتبة الرابعة ( دينار، وجاءت محافظة مأدبا في ا3,180( دينار، ثم محافظة العاصمة )3,358إربد )

( دينار، والزرقاء 2,404( دينار، بينما أقل متوسط كان من نصيب محافظات العقبة )3,146بمتوسط )

 (  دينار. 2,646( دينار، والبلقاء )2,615)

هناك تفاوت في متوسط كلفة فرص العمل حسب املحافظات. بلغ هذا املتوسط أعلى قيمه له في كل من  ▪

( دينارـ  2,539( دينار، ومن ثم محافظة إربد )2,676ار، تليها محافظة معان )( دين2767محافظة مأدبا )

( 1,907( دينار، بينما امتازت محافظة العقبة بأقل تكلفة لكل فرصة عمل )2,537ثم محافظة العاصمة )

( دينار، ومحافظة عجلون 2,141( دينار، ثم محافظة جرش )2,083دينار، ثم في محافظة الزرقاء )

 ( دينار.  2,151)

كانت املشروعات في محافظتي جرش وعجلون األقدر على خلق فرص عمل مقارنة ببقية املحافظات، تليها  ▪

محافظة إربد، ثم محافظة معان، أما أقل املشروعات التي كانت األقل قدرة على استحداث فرص العمل 

 فهي املشروعات العاملة في محافظتي مأدبا والبلقاء.
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 سب املؤهل العلمي مؤشرات األداء ح

( من نصيب حملة الشهادة الثانوية  2015 – 1991كانت أعلى نسب التمويل كانت خالل الفترة ) ▪

%(، وكانت 17.9%(، ثم حملة الشهادة الجامعية )21.3%(، يليها حملة شهادة اإلعدادية فما دون )46.5)

(. ومن املالحظ، أن 7%املتوسطة )%( والكليات 1.5أقل نسبة في حالة خريجي مؤسسات التدريب املنهي )

%( من إجمالي التمويل لصالح فئة حملة الثانوية فما دون، ويعزى ذلك إلى أن هذه الفئة لم 67.8حوالي )

تنل فرصة ملواصلة دراستها الجامعية وبالتالي، فضلت أن تتوجه إلى العمل الحر وتأسيس مشروعات 

 حكومية.خاصة بسبب تضاؤل فرصهم في الحصول على وظائف 

-2015يشير  التوزيع النسبي لعدد القروض إلى أن النسبة األعلى من أجمالي عدد القروض خالل الفترة ) ▪

( كانت من نصيب املستويات التعليمية األولى )اإلعدادي والثانوي فما دون(، حيث بلغت هذه 2009

 (.32.8للذكور )%%(  منها لإلناث، والبقية 67.2%( وكان حوالي )81.3النسبة حوالي )

-كان متوسط قيمة القرض لكل مشروع حسب املؤهل العلمي األعلى في حالة حملة شهادة الدكتوراه  ▪

( دينار، ومن ثم حملة الشهادة 5,993)-( دينار، يليه حملة شهادة مؤسسة التدريب املنهي 12,260)

 ادي األقل. ( دينار. وكان متوسط قيمة القرض في حالة دون اإلعد4,704) -الجامعية 

( فرصة 48,153) -كان عدد فرص العمل املستحدثة األعلى في حالة مشروعات حملة شهادة الثانوية ▪

( فرصة عمل، تليها مشروعات حملة الشهادة 17,44) -عمل، يليها مشروعات حملة شهادة اإلعدادية 

 ( فرصة عمل.11,869الجامعية )

( دينار، يليه 3,611روعات حملة شهادة الدكتوراه )كان متوسط خلق فرصة العمل األعلى في حالة مش  ▪

( دينار، يليه  مشروعات حملة شهادة مؤسسة 3,584)-في الترتيب مشروعات حملة الشهادة الجامعية

( دينار. وكانت أقل 2,557)-( دينار، ثم مشروعات حملة شهادة الكلية املتوسطة2,992)-التدريب املنهي

( 1,860مشروعات من هم دون اإلعدادي واإلعدادي بمتوسط بلغ )تكلفة لخلق فرص العمل في حالة 

 ( دينار على التوالي.2,126و)

كانت املشروعات الخاصة بحملة الدكتوره هي األقدر على خلق فرص عمل مقارنة ببقية املؤهالت  ▪

ة والثانوية، العلمية، يليها في الترتيب حملة شهادة مؤسسة التدريب املنهي، ثم حملة شهادة الكلية املتوسط

أما األقل قدرة على استحداث فرص العمل من القروض التي تم الحصول عليها من الصندوق فهم من 

 حملة شهادة دون اإلعدادي واإلعدادي.
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 األقليم حسبمؤشرات األداء 

%(، 32(، يليه أقليم الشمال )48%احتل أقليم الوسط املرتبة األولى من حيث حجم التمويل املمنوح)   ▪

%(. ولكن كان معدل الزيادة في حجم التمويل حسب األقاليم لصالح أقليم الجنوب، 20أقليم الجنوب ) ثم

(، يليه 2009-2015( و)2008 -2003%( خالل الفترتين )74حيث بلغ معدل نمو القروض فيه حوالي )

تحمل داللة %(. وهذه النتيجة 45%(، وأقليم الوسط بمعدل )69أقليم الشمال بمعدل نمو بلغ حوالي )

واضحة لتوجه الصندوق نحو زيادة نصيب أقليم الجنوب ورفع الحصة التمويلية لتلبي احتياجاته 

 املتزايدة واالسهام في معالجة الكثير من املشكالت االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها هذا األقليم.

%(،  يليه في 49.8رض وبنسبة )( ق39,471كان أقليم الوسط هو األقليم  األعلى من حيث عدد القروض ) ▪

قرض(  16,254%(، ثم أقليم الجنوب  )29.7قرض( وبنسبة بلغت حوالي ) 23,548الترتيب أقليم الشمال )

 %(.20.5وبنسبة بلغت )

( دينار، وهو األعلى من بين األقاليم األخرى، 3,100بلغ متوسط قيمة القرض في أقليم الشمال حوالي ) ▪

 دينار(. 2,957دينار(، ثم أقليم الوسط ) 2,973يليه أقليم الجنوب )

فرصة عمل( وبنسبة  48,275جاء أقليم الوسط في املرتبة األولى من حيث عدد فرص عمل املستحدثة ) ▪

%(، بينما جاء أقليم الجنوب في 31.1فرصة عمل( وبنسبة ) 31,000%(، ويليه أقليم الشمال )48.5)

 %(.  20.4ة )فرصة عمل(  وبنسب 20,338املرتبة الثالثة )

( دينار، وكان متوسط 2450-2350كانت تكلفة خلق فرصة عمل في مختلف األقاليم متدنية ومتقاربة )بين  ▪

فرصة/قرض(، يليها أقليم الجنوب  1.32الشمال ) فرص العمل املستحدثة لكل قرض األعلى أقليم

 فرصة/قرض(. 1.22قرض(،ثم أقليم الوسط )/1.25)فرصة

 يحة الدخلمؤشرات األداء حسب شر 

%(، 25.3( دينار على النصيب األكبر من حجم التمويل )300 - 200حصل املقترضين الذين يتراوح دخلهم ) ▪

(، وجاءت في املرتبة األخيرة  شرائح في الدخل )أكثر من 23%( دينار )100 - 0يليهم الذين يتراوح دخلهم )

وهذه النتيجة تؤكد توجه التمويل نحو الفئات  % على التوالي(.7.8و %10( دينار   )500 -400( دينار و)500

.
ً
 األقل دخال

( دينار، ويعود ذلك ربما النخفاض 300-0% من التمويل تم توجيهه إلى من يتراوح دخلهم من )70.8حوالي  ▪

دينار ،وهذا يؤكد أن الصندوق يستهدف  3000حجم التمويل املطلوب في هذه املشروعات الذي ال يتجاوز 

 خفض الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى املؤسسات املالية الرسمية. ذوي الدخل املن
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%( من اإلجمالي، تليها شريحة 28.5( دينار )300 - 200كان توزيع عدد القروض لصالح شريحة الدخل )  ▪

-300%(، وشريحة الدخل )23( دينار )100 - 0%(، وثم شريحة الدخل )27( دينار )200 - 100الدخل )

( دينار، 500( وأكثر من )500-400%(، وأقل عدد قروض كان من نصيب الشريحتين )11.6)( دينار 400

 %( على التوالي.  5.2%( و )4.7وبنسب بلغت )

( يتزايد بارتفاع شريحة الدخل، إال أنه لوحظ 1991-2015كان متوسط قيمة القر ض األعلى خالل الفترة ) ▪

 (، مقارنة بالفئات الثالث التي تليها.  100 - 1الدخل ) ارتفاع متوسط فيمة القرض ألول شريحة من شرائح

( دينار هم األفضل من حيث عدد فرص العمل 200-300كان املستفيدون ضمن شريحة الدخل ) ▪

املستحدثة، مقارنة بحجم التمويل املمنوح لها، حيث استحدثت القروض املمنوحة لهذه الشريحة 

%(، تليها 26.3( بنسبة )100-200ءت شريحة الدخل )%(، بينما جا48.5( فرصة، وبنسبة )27,271)

 %(.  20.5( بنسبة )100-0شريحة الدخل )

( دينار هي األقدر على خلق فرص عمل/قرض، 500كانت القروض املمنوحة لشريحة الدخل أكبر من ) ▪

 ( دينار. 500-400مقارنة ببقية شرائح الدخل، تليها في الترتيب شريحة الدخل )

أدت سياسة توزيع القروض املتبعة التي يتبعها الصندوق دورها في تحقيق جملة من األهداف الوطنية  ▪

والقطاعية واالستراتيجية للصندوق واملتمثلة في توفير فرص العمل لجميع األردنيين بما يساهم في خفض 

 وتعزيز االعتماد على نسب البطالة، ومحاربة الفقر، والعمل على رفع نسبة االردنيين النشيطين اقتصا
ً
ديا

الذات لتلبية احتياجاتهم األساسية، إلى جانب سعي الصندوق في املوائمة بين العرض والطلب في سوق 

العمل، واملساهمة في تمكين األفراد واألسر والجماعات الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك العاطلة عن 

 العمل. 

الصندوق وخصائص وأداء  الفصل الثالث: خصائص املستفيدين من خدمات 3 -2 -6

 املشروعات املمولة 

▪  
ً
جاءت خصائص املستجيبين وتوزيع العينة من حيث املحافظة والجنس واملستوى التعليمي منسجما

 منسجم مع التوزيع النسبي ملجتمع الدراسة.

 تراوحت أعمار الذكور و سنة،  39.7بمتوسط بلغ حوالي و ( سنة، 60-20بين ) أعمار املستجيبين تراوحت  ▪

( سنة، 23-60)هن بين أعمار تراوحت فقد سنة. أما اإلناث  39.9 وبمتوسط( سنة، وبلغ 60-20بين )

ويشير التقارب بين نسب  .بش يء بسيط وهو أقل من نظيره لدى الذكور ، سنة39.2حوالي بمتوسط بلغ و 

واإلناث نحو  الذكور واإلناث ضمن الفئات العمرية الثالثة األولى إلى التوجه الواضح لكل من الذكور 

قطاعات اإلنتاج السلعية والخدمية والعمل لحساب النفس من أجل تحسين مستوى الدخل الفردي 
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واملساهمة في بناء األسرة وتغطيه نفقاتها املتزايدة، وهذا يعكس ذلك الجهود الحكومية وغير الحكومية 

.
ً
 واجتماعيا

ً
   الرامية إلى تمكين املرأة اقتصاديا

من مجموع املستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق % 79.5كان حوالي  ▪

 ألهداف 
ً
ممن لم يسبق لهم العمل )العاطلين عن العمل( وهم الفئة املستهدفة بشكل دقيق وفقا

% 7.2% من املستجيبين من املتقاعدين العسكريين، وحوالي 7.4الصندوق ومبررات تأسيسه، وحوالي 

% 2.7% من أبناء الشهداء، وحوالي 2.2% من ذوي اإلعاقة، وحوالي 0.9اعدين املدنيين، وحوالي من املتق

 من املستفيدين أو املستفيدات من صندوق املعونة الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية. 

% من أصحاب املشروعات ليس لديهم خبرة مسبقة في مجال عمل املشروع،اما البقية تراوحت 5حوالي  ▪

سنة. وتبين وجود تقارب في متوسط سنوات الخبرة   7.8( سنة، وبمتوسط بلغ 30 - 1وات الخبرة بين )سن

 والعمل في املشروع لدى كل من الذكور واإلناث.

% إناث(، بينما 40.1ذكور وحوالي  %59.1من املستجيبين غير  متفرغين للعمل باملشروع )  %8.7حوالي  ▪

 % إناث(.38ذكور و %62( متفرغون للعمل باملشروع بشكل كامل) %91.3البقية )

ساعة، وكان متوسط  47.7ساعة، بمتوسط بلغ حوالي  98-7ترواحت ساعات العمل األسبوعية بين   ▪

( ساعة. ويعكس تفرغ العديد 45.2ساعة( أعلى من نظيره لدى اإلناث ) 49.3ور  )ساعات العمل لدى الذك

 الرغبة الحقيقة للمرأة 
ً
من املستجيبات للعمل في املشروع وارتفاع ساعات عملهن األسبوعية نسبيا

 إلى جنب مع الذكور.  
ً
 األردنية للعمل في قطاع األعمال والنجاح والتميز جنبا

% فنيين، وتقوم الغالبية 4.9جيبين يعملوا في مشروعاتهم كإداريين، وحوالي % من املست21.4حوالي  ▪

العظمى من املستجيبين بمهام إدارية وفنية في املشروع في ذات الوقت.أما بالنسبة للذكور، فقد تبين أن 

. أما % يقع على عاتقهم مهام إدارية وفنية73.3% فنيين، وحوالي 5.5% منهم إداريين، وحوالي 21.2حوالي 

 % على التوالي. 74.65% و3.8% و21.6بالنسبة لإلناث، فقد بلغت النسب السابقة حوالي 

( قروض، بينما تراوح 5-1تراوح عدد القروض والخدمات التمويلية التي حصل عليها املستجيبون بين ) ▪

من  %59.7( خدمة. حوالي 5 - 0عدد الخدمات غير التمويلية التي حصل عليها املستجيبين بين )

% من اإلناث( لم يحصلوا على أية خدمات غير 63.1% من الذكور وحوالي 57.5املستجيبين )حوالي 

تمويلية من الصندوق طيلة فترة تعاملهم مع الصندوق، وعلى الرغم من أن بعضهم حصل على أكثر من 

 خدمة تمويلية )قروض(.  

  6.3سنة، وبمتوسط بلغ  25-1تراوح عمر املشروعات قيد الدراسة بين  ▪
ً
سنة، ويعتبر هذا املتوسط مناسبا

لدراسة وتحليل أثر هذه املشروعات كونها تمارس نشاطاتها منذ فترة كافية تمكن من قياس األثر  التنموي 
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% من 77.9ما حوالي % من هذه املشروعات حديثة التأسيس بين11لهذه املشروعات.  وكان حوالي 

-10% منها يتراوح عمرها التشغيلي بين 21.7سنوات، وحوالي  9 -1املشروعات يتراوح عمرها التشغيلي بين 

 سنة. 19

% من 98عامل وكانت حوالي  2.3عامل، وبمتوسط  20-1تراوح عدد العمال عند التأسيس بين  ▪

عمال، وكانت البقية  9-1يها بين املشروعات هي مشروعات متناهية الصغر  يتراوح عدد العمال ف

 عامل(.    10-25مشروعات صغيرة يتراوح عدد العمال فيها )

عامل، وهو أعلى من نظيره عند  3.9عامل، وبمتوسط بلغ  30-1تراوح عدد العمال الحاليين بين   ▪

 (.   %6.7% مشروعات صغيرة )6.7% مشروعات متناهية الصغر  و93.3التأسيس) 

 في عدد العمال مقارنة بعددهم عند التأسيس، وبلغت% 7.5شهدت حوالي  ▪
ً
نسبة  من املشروعات تراجعا

%. 57.4املشروعات التي أثبتت قدرة على خلق مزيد من فرص العمل خالل عمرها التشغيلي  حوالي 

% من املشروعات من مشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات 4.6ونتيحة لهذه الزيادة إنتقل حوالي 

 صغيرة.

% من هذه 48.3% من املشروعات قدمت معلومات تتعلق بعدد العمالة الوافدة، وحوالي 83.8لي حوا ▪

عامل  2.7املشروعات ال تشغل عمالة وافدة، بينما تشغل بقية املشروعات عمالة وافدة بمتوسط بلغ 

 للمشروع الواحد. 

 بلغ عمال وبمتوسط  9-1تراوح عدد العاملين في املشروع من أفراد األسرة بين  ▪
ً
عامل،  1.4منخفض نسبيا

% منها توظف عامل 31.1% من املشروعات ال يعمل بها أي من أفراد األسرة، بينما حوالي 22.6وحوالي 

% يعمل بها ثالثة، 11.4% يعمل بها إثنين من أفراد األسرة، وحوالي 24.6واحد من أفراد األسرة، وحوالي 

املشروع لعدد من أفراد األسرة يعزز من دوره في رفع والبقية توظف أربعة عمال أو أكثر. إن توظيف 

 مستوى األسرة من الناحية االقتصادية واالجتماعية، 

% من املشروعات قيد الدراسة لم تفصح عن عدد اإلناث العامالت فيها، وتبين أن حوالي 9.5حوالي  ▪

لديها إناث سواء من  % من هذه املشروعات يعمل35.2يعمل بها إناث على اإلطالق. وحوالي  % ال55.3

موظفة،  20-1داخل األسرة أو خارجها. وقد تراوح عدد اإلناث العامالت في املشروعات قيد الدراسة بين 

 وبمتوسط منخفض بلغ موظفة واحدة لكل مشروع.

دينار، بينما بلغ متوسط  رأس املال الحالي حوالي  6641.8بلغ بمتوسط رأس املال عند التاسيس حوالي    ▪

 في حجم 3.7دينار.  حوالي  15151
ً
% من املشروعات التي أفصحت عن بيانات رأس املال شهدت تراجعا
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% من 89% من املشروعات. وشهدت حوالي 7.3رأس املال، بينما بقيت قيمة رأس املال ثابتة لحوالي 

 املشروعات زيادة في رأس املال.    

ال زيادة في حجم رأس املال، وفي املقابل، حققت % من املشروعات لم تشهد زيادة بعدد العمال و 7.4حوالي  ▪

% زيادة في 54.9% من املشروعات زيادة في عدد العمال أو زيادة في رأس املال، وحققت حوالي 37.7حوالي 

.
ً
 كل من رأس املال وعدد العمال معا

والبقية  % مشروعات فردية86.5من املشروعات لها فرع واحد، والبقية لها فرعان. وحوالي  965حوالي  ▪

% من املشروعات 73.6(. وحوالي %2.7( أو من خارج أفراد األسرة )%10.8بشرلكه مع أفراد األسرة )

 % بالجزئة والجملة.22.8% بالجملة و3.6تستخدم أسلوب التوزيع بالتجزئة، و

% من منتجات أجنبية 3.2% من املشروعات منافسة من منتجات محلية فقط، و73.5تواجه حوالي  ▪

% تواجه منافسة من منتجات محلية وأجنبية في ذات الوقت. وتعاني املشروعات املمولة 23.3فقط، و

 غير تصديرية(.  %97.8من ضعف القدرات التصديرية )

% منها كانت مشروعات صناعية، وحوالي 19.8شهدت املشروعات املمولة تركز حسب القطاع، فحوالي  ▪

% مشروعات تعمل في قطاع 35.3زراعية، وحوالي % مشروعات 1.7% مشروعات تجارية، وحوالي 43.2

 الخدمات.   

(، ونسبة املشروعات التي تستخدم %23هناك تدني نسبة املشروعات التي لديها مخصصات للتسويق ) ▪

( أو بريد إلكتروني %15.8(. ونسبة املشروعات التي لديها موقع إلكتروني )%18.4نظم املعلومات اإلدارية )

( وهذا قد يعكس ولو بش يء بسيط ضعف التوجه الستخدام أساليب التسويق %19.9خاص باملشروع )

 اإللكتروني.

% من املستجيبين فقط أعدوا دراسة جدوى حقيقة ملشروعاتهم قبل 22.9من امللفت لإلنتباه أن حوالي  ▪

  إذا77.1تأسيسها )حوالي 
ً
 % لم يعدوا دراسات جدوى حقيقة بطريقة علمية(، وهذه نسبة متدنية جدا

% 39.7وحوالي  بالتطورات االقتصادية املحلية هاأداء% من املشروعات يتأثر  73.6ما عرفنا أن حوالي 

 يتأثر بالتطورات األقليمية والدولية. 

 لخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لمتابعة إدارة املشروع هناك ضعف في مستوى  ▪

املستفيدين بالصندوق واملعلومات الصادرة عنه بانتهاء عملية  %( حيث تنتهي عالقة الكثير من23.8)

 االقتراض والحصول على املوافقة واستالم قيمة القرض. 

% من 5.4% من املشروعات تم تأسيسها بتمويل كامل من الصندوق، بينما لجأ حوالي 77.4حوالي   ▪

% من املستجيبين أنفسهم 14املستجيبين لقروض من مصادر أخرى إلتمام عملية التأسيس، كما ساهم 
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% للصندوق لتطوير مشروعاتهم وتوسعتها، بينما 7.3بتمويل جزء من تكاليف التأسيس، ولجأ حوالي 

% منهم قروض الصندوق لشراء مشروع جاهز. وبالنظر إلى خيارات التمويل حسب 2.1استخدم حوالي 

، وأن اإلناث ال يملن لإلقتراض من أكثر الجنس، نرى أن لجوء الذكور لقروض التطوير أكثر منه عند اإلناث

 من مصدر  .

 في أدائها وقدرتها على  ▪
ً
من أهم التحديات والصعوبات التي تواجه املشروعات قيد الدراسة وتؤثر سلبا

صعوبة ، و معوقات تتعلق بضعف عملية التسويقالتوسع والنمو خالل جميع مراحل عمر املشروع: 

، األداء االقتصادي الكلي، وصعوبات ناجمة عن ضعف تلفةالحصول على التمويل بأنواعه املخ

والتضخم،  معوقات تتعلق بتوفر وأسعار مدخالت اإلنتاج، و معوقات تتعلق بصغر حجم السوق و 

. صعوبة الحصول على الدعم الفني واملؤسس ي، و معوقات تتعلق بإدارة املشروع،  و الضرائب والرسومو 

عدم وجود  عن ناجمةالمعوقات إال أنهم اعطوا أهمية إضافية للوقد أشار الذكور إلى ذات التحديات 

 .اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكوميةو تشريعات خاصة بالقطاع 

، وضعف معوقات تتعلق بضعف عملية التسويقتعاني املشروعات متناهية الصغر بشكل رئيس ي من  ▪

لضرائب والرسوم ، وارتفاع ابأنواعه املختلفة صعوبة الحصول على التمويل، و األداء االقتصادي الكلي

. أما املشروعات الصغيرة معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"، و بشكل عام

، ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع، و معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحليفتعاني من 

، اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية، و ةصعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفو 

 .معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها "التضخم"و 

كان املؤشر الذي يقيس قوة التحديات أعلى في حالة املشروعات التي ال يتفرغ أصحابها للعمل بها، وكان  ▪

التحديات عند الفنيين أعلى منه عند  املؤشر التحديات لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث. وكان مؤشر 

 اإلداريين، وكان املؤشر أعلى بكثير في املشروعات املتناهية الضغر مقارنة باملشروعات الصغيرة.

يتأثر حجم ونوع التحديات بمدى حصول املستجيب واملشروع على ما يحتاجه من خدمات الدعم الفني،  ▪

 راسة الجدوى.  كما يتأثر بمدى دقة القرار االستثماري ودقة د

كان هناك تقارب في قيمة مؤشر التحديات التي تواجهها املشروعات حسب املستوى التعليمي لصاحب  ▪

املشروع، باستثناء حملة الدراسات العاليا، حيث كان مؤشر التحديات مرتفع. وكان مؤشر التحديات 

مدت على دراسات جدوى دقيقة. للمشروعات التي لم تعد لها دراسات جدوى أعلى مقارنة مع تلك التي اعت

وأدى الحصول على الدعم الفني إلى تراجع مؤشر التحديات مقارنة مع املشروعات التي لم تحصل على 
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دعم فني. وكانت املشروعات الزراعية هي األكثر  معاناة من التحديات ، تليها املشروعات الصناعية، ثم 

 التجارية فالخدمية.

من خدمات الصندوق وخصائص املشروعات ومستوى أدائها، وكذلك إن دراسة خصائص املستفيدين  ▪

التعرف على التحديات التي تواجه املشروعات املمولة ومدى قوة هذه التحديات حسب القطاع وبعض 

خصائص املستفيدين، يجعل عملية التحليل التفصيلي لآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض 

 ودقة وموضوعية.واملشروعات املمولة من قبل الصند
ً
 وق أسهل وأكثر عمقا

 بالنمو في رأس املال أو عدد العمل من جهة أخرى وبين  ▪
ً
هناك عالقة وثيقة بين أداء املشروع مقاسا

التي  -خصائص املشروعات املمولة وخصائص املستفيدين من خدمات الصندوق. وقدكانت املشروعات

هارات إدارية وفنية، واملشروعات التي يتفرغ لها تدار من ذكور، واملشروعات التي يتمتع أصحابها بم

أصحابها، واملشروعات الفردية، واملشروعات التي ال توجه منافسة من منتجات أجنبية، واملشروعات 

التي تبيع بالتجزئة، واملشروعات التي تأسست على دراسة جدوى دقيقة، واملشروعات التي لديها 

هي األقدر على تحقيق نمو في كل من رأس املال  -ت التجاريةمخصصات للتسويق والتطوير ، واملشروعا

 وعدد العمال.   

في الوقت الذي ال يجوز فيه تحميل الصندوق مسئولية تعثر بعض املشروعات املمولة أو تدني مستوى  ▪

أدائها وتدني حجم دورها التنموي )ألنه غير مسئول عن ذلك بشكل رئيس ي(، فإنه ال يجوز أن ينسب جميع 

 تحقق من أداء وآثار اقتصادية واجتماعية له )وإن كان هو املساهم األكبر(.ما 

مستوى الرضا و  تقييم تجربة املستفيدين مع صندوق التنمية والتشغيلالفصل الرابع:  4 -2 -6

 عن الخدمات

( انخفاض سعر الفائدة أو معدل املرابحة 1من أبرز أسباب اختيار  العينة للصندوق كمصدر للتمويل ) ▪

( توسع وانتشار نشاطات الصندوق ووصولة إلى جميع محافظات 2مقارنة بسعر الفائدة في البنوك )

البرامج تنوع ( 5للمستجيبين. ) الوازع الديني( 4( مؤسسة حكومية تنموية غير ربحية. )3اململكة ) )

 مقارنة بالبنوك التجارية . وكان هناك إنسجام 6) القروضالتمويلية و 
ً
( سهولة شروط االقراض نسبيا

وتشابه بين آراء كل من الذكور واإلناث حول أسباب اختيارهم الصندوق، إال أن الذكور أعطوا أهمية  

أسلوب تعامل  العاملين في الصندوق ى ، بينما ركزت اإلناث علوفترة السماح سقف االئتمانأكبر  ملعيار 

. إن عملية اختيار الصندوق لم تتم بشكل عشوائي بل بشكل مدروس. ولكن هناك مع العمالء واملقترضين

في الصندوق  مرونة، ومستوى اإلجراءات الخاصة بالحصول على التمويلتخوف لدى البعض حول 

 .التعامل في حاالت التعثر املؤقت والتأخر عن التسديد
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العاملين هناك ارتفاع في مستوى رضا املستجيبين )بين جيد وممتاز( عن الصندوق من عدة أبعاد أهمها:  ▪

توفر مواقف ، و قراضحول خدمات الصندوق وآلية اإلاملعلومات األساسية على تقديم وقدرتهم 

ذلك على فترة وانعكاس عدد العاملين مقارنة بعدد املراجعين الضرورية، و خرى األ رافق املللسيارات و 

مستوى ما ، و املظهر العام للعاملين ومالئمته لطبيعة عملهمكل مراجع، و والوقت املخصص لاالنتظار 

 .سهولة الوصول إلى الصندوق ، و عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  للمراجعينشرح ي  

مستوى االستعالم من و  طلوبةامل اتالوصول للمعلوم هناك تدني في مستوى رضا املستفيدين عن عملية  ▪

 للصندوق.  خالل الهاتف أو/و البريد اإللكتروني 

هناك تقارب  تشير قيمة مؤشر الرضا لجميع املستجيبين إلى أن مستوى الرضا كان بين متوسط وجيد، وان ▪

كبير بين مستوى رضا كل من الذكور واإلناث)بين متوسط وجيد(. وهناك تقارب قيم مؤشر الرضا حسب 

اع، إال أن قيمة املؤشر كانت األعلى في قطاع الخدمات وكانت األقل في القطاع الزراعي . اما حسب القط

املحافظة، هناك ارتفاع في مؤشر الرضا في محافظة عجلون، تليها محافظة جرش، ثم محافظة الزرقاء. 

 كما يتضح تدني قيمة مؤشر الرضا في محافظة إربد. 

( طلبات، 1-5بها املستجيبون للحصول على قروض من الصندوق بين )تراوح عدد الطلبات التي تقدم  ▪

(، وبمتوسط بلغ 1-5طلب، بينما تراوح عدد الطلبات التي تمت املوافقة عليها بين ) 1.38وبمتوسط بلغ 

 طلب وهو أقل من متوسط الطلبات املقدمة مما يعني وجود حاالت للرفض. 1.31

% ذكور 61.8كامل القرض املطلوب ملرة واحدة فقط ) منهم  % من املستجيبين حصلوا على78.1حوالي  ▪

% حصلوا على 3% حصلوا على كامل القرض املطلوب مرتين،  وحوالي 18.1% إناث(، وحوالي 39.2وحوالي 

 كامل القرض املطلوب ثالث مرات.

 61.5ب )%% من املستجيبين لم يرفض لهم أي طل92.2(، وحوالي 1-2تراوح عدد الطلبات املرفوضة بين )  ▪

% إناث(، 39.8ذكور وحوالي  %61.2% رفض لهم طلب واحد )7.2% إناث(، وحوالي 39.5ذكور وحوالي 

% رفض لهم طلبين وجميعهم من الذكور.  إن ارتفاع نسبة الطلبات املوافق عليها وقلة 0.6وحوالي 

العاملين في الصندوق  الطلبات املرفوضة قد يكون ناجم من اإلرشاد الذي يتلقاه العميل )املستفيد( من

قبل عملية تقديم الطلب، بحيث ال يقدم الطلب بشكل نهائي إال بعد أن يستوفي كامل الشروط والوثائق 

 املطلوبة.

كانت نسبة من لم يرفض لهم أي طلب تمويل األعلى في محافظتي العاصمة وإربد على التوالي، بينما كانت  ▪

على التوالي. أما نسبة من رفض لهم طلب واحد على أقل النسب في محافظات العقبة ومعان وجرش 
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األقل، فقد كانت األعلى في محافظتي إربد والعاصمة على التوالي، أما أقل نسب الرفض في حالة طلب 

 واحد فقد كانت في محافظتي الطفيلة وجرش على التوالي. 

%، 7.2ب واحد لحوالي % من حملة اإلعدادي أو أقل لم يرفض لهم أي طلب بينما رفض طل92.8حوالي  ▪

% من حملة الدراسات العليا لم يرفض لهم أي طلب بينما رفض طلب واحد 89.5وباملقابل فإن حوالي 

%، وهذا مؤشر على عدم وجود ارتباط وثيق بين مسألة الرفض واملستوى التعليمي، بل أن 10.2لحوالي 

جم التمويل املطلوب، وبجاهزية املسألة ترتبط بكون املقترض ضمن الفئة املستهدفة، وبمنطقية ح

وإكتمال طلب التمويل، وبقدرة املقترض على تحقيق الشروط، وبتوفر الجدوى االقتصادية للمشروع، 

إضافة إلى معايير أخرى ترتبط بخصائص العميل وقدراته على تحمل مسئولية إدارة املشروع ومسئولية 

 التسديد.  

األخرى عدم تحقيق الشروط ، و ضمانات الالزمة والكافيةعدم تقديم الجاء في مقدمة أسباب الرفض:  ▪

عدم وجود رأس مال خاص للمساهمة في ، و عدم قناعة الصندوق بفكرة املشروعغير الضمانات، و 

عدم قناعة ، وارتفاع قيمة التمويل املطلوب مقارنة بسقف االئتمان أو مقارنة بحجم املشروع، و املشروع

درته على إدارة املشروع. ويمكن القول أن جميع األسباب السابقة وقالصندوق بكفاءة صاحب املشروع 

منطقية وقد تبين عدم وجود تباين كبير في أسباب رفض طلبات الذكور وأسباب رفض طلبات اإلناث، إال 

 أن متوسط عدد أسباب الرفض عند  الذكور أعلى منه عند اإلناث.

 على االستفادة من برنامج تم ▪
ً
  كبيرا

ً
ويل املشروعات الجديدة )قروض تأسيس( عند الذكور هناك إقباال

ة )قروض برنامج تطوير املشاريع القائم، ثم برنامج تمكين املرأه الريفيةواإلناث على حد  سواء، يليه 

% في حالة 0التطوير(. أما نسبة االستفادة من البرامج األخرى فقد كانت متواضعة حيث تراوحت بين 

ويمكن أن  .برنامج التمويل اإلسالمي% في حالة 4.3وبين  ة معان التنمويةبرنامج تمويل مشاريع محافظ

يعزى انخفاض النسب الخاصة ببعض برامج التمويل ألسباب تتعلق بشروط التمويل الخاصة بكل 

 برنامج و/أو  سقف االئتمان و/أو   حجم الضمانات املطلوب و/أو  مستوى املعرفة بهذه البرامج. 

ملستجيبين استخدموا قروضهم املمنوحة من الصندوق لغايات إنتاجية، واستخدم % من ا48.5حوالي   ▪

% من املستجيبين 37.3% منهم القرض لغايات إنتاجية وأخرى غير إنتاجية. استخدم حوالي 51.5حوالي 

% 29% لتغطية نفقات استهالكية، وحوالي 32.2جزء من قيمة القرض لتغطية نفقات اجتماعية، وحوالي 

% جزء من قروضهم لتسديد إلتزامات مالية 16.6ء من القرض لتغطية نفقات تعليمية، وحوالي منهم جز

 للقروض املمنوحة لهن ألغراض غير الغاية 
ً
أخرى.  ومن امللفت لإلنتباه أن اإلناث كن أكثر استخداما

دمت الحقيقية للقرض )وهذا مؤشر على أنها قد تكون ليست املستفيد املباشر من القرض، حيث تق
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للحصول عليه وإعطائه لطرف آخر  في العائلة(. إن استخدام القرض لغايات غير إنتاجية يقلل من اآلثار 

 كونه سيثقل كاهل املقترض 
ً
االقتصادية واالجتماعية لهذا القرض، بل على العكس قد يكون األثر سلبيا

 بمزيد من االلتزمات املترتبة على عملية التسديد.

ستجيبين لم يحصلوا على أي من الخدمات غير التمويلية )خدمات الدعم الفني( التي % من امل59.7حوالي  ▪

( على خدمة غير تمويلية أو 40.3%% إناث(، بينما حصل البقية )40.5ذكور و 59.5%يقدمها الصندوق )

 % إناث(.  35ذكور و 65%أكثر )

(  استفادوا %12.5%(، وحوالي ) 36.2كانت النسبة األكبر ممن حصلوا على خدمات التوعية والتثقيف ) ▪

%(.  وكانت نسبة  10.7من خدمة التشبيك، وكانت النسبة األقل لخدمات التمكين والتدريب )

املستفيدين من خدمات التدريب والتمكين األعلى في املشروعات الصناعية، أما املشروعات الخدمية 

 ك.فكانت األكثر استفادة من خدمات التوعية وكذلك خدمات التشبي

%(، يليها محافظة العاصمة  23.5كانت محافظة إربد املستفيد األول من خدمات التدريب والتمكين ) ▪

%(، بينما كانت محافظة عجلون هي األقل استفادة من هذه الخدمات. أما خدمات التوعية  22.2)

%(، ثم  15.6%(، يليها محافظة ) 24.9والتثقيف، فقد كانت محافظة العاصمة األكثر استفادة منها )

(. كانت محافظتي العقبة والزرقاء األكثر استفادة من خدمات التشبيك، وكانت %12.4محافظة مأدبا )

محافظتي معان وعجلون األقل استفادة منها. ومن امللفت لإلنتباه، تدني مستوى استفادة املستجيبين 

لصندوق، وقد يعزى ذلك من محافظة معان  ومحافظة عجلون من الخدمات التدريبية التي يقدمها ا

ألسباب كثيرة  تتعلق بالطلب )عدم االقبال على االستفادة من هذه الخدمات أو عدم الحاجة لها(، أو 

 تتعلق بالعرض من جانب الصندوق ال سيما وأن محافظة معان هي األبعد عن مركز الصندوق. 

 إلى بعض مؤشرات التقييم مثل عدالة توزيعها، وعدد اإلجراءا ▪
ً
ت التي تسبق عملية الحصول إضافة

عليها. وعلى الرغم من تواضع مستوى الرضا عن الخدمات غير التمويلية املقدمة من قبل الصندوق )أقل 

من جيد(، إال أن مستوى الرضا عن هذه الخدمات كان األعلى فيما يتعلق بتكاليف الحصول على هذه 

سهولة ، ثم قة من الحصول على الخدمةمستوى الفائدة املتحقالخدمات )انخفاض التكلفة(، يليه 

 )فترة زمنية أقل(.  الفترة الالزمة للحصول على هذه الخدمات، ثم الحصول على الخدمة إجراءات

هناك تدني في مستوى الرضا بشكل عام إلى "بين ضعيف ومتوسط"، بينما كان مؤشر رضا اإلناث  لهذه  ▪

رضا  عن الخدمات غير التمويلية أعلى في القطاع الخدمات أعلى منه لدى الذكور. كانت قيمة مؤشر ال

الخدمي، يليه القطاع التجاري، ثم الصناعي، وكانت املشروعات الزراعية األقل رضا عن الخدمات غير 

 التمويلية التي يقدمها الصندوق. 
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جرش كانت أعلى نسب الرضا عن الخدمات غير التمويلية في محافظات العقبة والطفيلة والزرقاء ومعان و  ▪

 واملفرق. أما قيمة املؤشر في املحافظات األخرى فقد كانت أقل من املتوسط.

، شروط التمويل بشكل عامبعد االنتهاء من عملية اإلقتراض، هناك ارتفاع في مستوى الرضا عن  ▪

التي يقدمها العميل له، وكفاءة العاملين في الصندوق،  بسرية املعلومات التزام الصندوق مستوى و 

وضوح الالزمة،  سهولة الحصول على املعلوماتمويل املتاح، وسهولة الوصول إلى الفروع، و وسقف الت

املوقع . ولكن هناك ضعف في مستوى الرضا عن وسالسة االجراءات املتبعة في تقييم طلب التمويل

فاد بسبب عدم القدرة على االستفادة منه إلتمام إجراءات القرض، كما أنه ال يستاإللكتروني للصندوق 

منه ملتابعة الطلبات املقدمة في مراحلها املختلفة. كما تبين عدم رضا املستفيدين عن حجم ونوع 

 التي يقدمها الصندوق للمقترضين خالل مرحلة تأسيس املشروع. الخدمات غير التمويلية 

ى يشير مؤشر الرضا عن خدمات الصندوق أن مستوى الرضا تراوح بين متوسط وجيد، ويالحظ أن مستو  ▪

رضا اإلناث كان أعلى من نظيره لدى الذكور، كما أن مستوى الرضا كان األعلى لدى املشروعات الخدمية 

 والعاملين فيها، بينما كانت املشروعات الزراعية األقل رضا عن خدمات الصندوق.

تبين عند مقارنة قيمة مؤشر الرضا بعد التعامل مع الصندوق مع مؤشر التقييم خالل الزيارة األولى   ▪

وبوضوح أن مؤشر الرضا عن الصندوق قد ارتفع عند كل من الذكور واإلناث، كما ارتفعت قيمة املؤشر 

لدى جميع القطاعات اإلنتاجية، وفي جميع املحافظات. وهذا يدل على أن االنطباع بعد التعامل مع 

 رة واحدة.الصندوق أحسن من االنطباع الذي تحصل عليه من تجارب اآلخرين أو من زيارته مل

هناك تنوع في االحتياجات التمويلية للمشروعات قيد الدراسة، وقد جاء في مقدمتها احتياجات تمويلية   ▪

إلضافة منتج اإلنتاج، ثم لتوسيع املشروعات القائمة، ثم لتطوير تكنولوجيا و لتمويل شراء أصول ثابتة، 

. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن برامج جديد وفتح فروع جديدة، وكذلك احتياجات لتمويل عملية التشغيل

التمويل التي يقدمها الصندوق ال تشتمل بشكل واضح على قروض تشغيلية قصيرة األجل تساعد 

  املشروعات في مواجهة نقص السيولة في بعض مراحل اإلنتاج. 

يم % منهم ذكور( تأسيس وحدة متخصصة بتقد59.6منهم إناث وحوالي  %40.4%  )74.1يؤيد حوالي  ▪

% من 78.4% من الذكور وحوالي 71.5الدعم الفني بأنواعه املختلفة. وقد أيد تأسيس هذه الوحدة 

% من املشروعات 73% من  املشروعات الزراعية والخدمية وحوالي 75.7% وحوالي 77.4اإلناث،كما أن 

ين في محافظة التجارية والصناعية أيدت فكرة تأسيس وحدة للدعم الفني في الصندوق. وكان املستجيب

 لتأسيس هذه الوحده )
ً
 لتأسيس %95.3إربد األكثر تأييدا

ً
(، بينما كانت محافظة العقبة األقل تأييدا

 الوحدة.
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تم اقتراح أن تركز عليها الوحدة الخدمات التي تتعلق بمرحلة تأسيس املشروع ابتداًء من الفكرة ودراسة  ▪

قيقي. كما اقترح املستجيبون أن تقوم الوحدة الجدوى إلى خطة العمل وتحويل الفكرة إلى مشروع ح

 إلى االستشارية املالية والقانونية واملحاسبية والبيئية والفنيةبتقديم مجموعة من الخدمات 
ً
، إضافة

 .زماتالتعامل مع األ  في تكاليف خدمات تساعد في تقليل ال

صندوق اآلثار االقتصادية واالجتماعية  للخدمات التي يقدمها : الفصل الخامس 5 -2 -6

 التنمية والتشغيل

: اآلثار االقتصادية على مستوى صاحب املشروع
ً
 أوال

الصندوق إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة )أعلى من  منحهاأدت الخدمات التمويلية "القروض" التي  ▪

بناء و جيد( على املستفيدين، حيث أدت هذه القروض بشكل رئيس ي إلى رفع إنتاجية صاحب املشروع ، 

زيادة و زيادة حجم األصول لدى أصحاب هذه املشروعات، ، و في مجال اإلدارة )مهارات إدارية(  قدراته

تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر، ورفع ،و مستوى دخولهم وحجم إنفاقهم االستهالكي

الرفاه  مستوى االستهالك، وبناء عالقات تجارية مع أطراف جديدة، وتقليل مخاطر الفقر، ورفع مستوى 

 في ظهور أفكار استثمارية ملشروعات 
ً
بشكل عام. وقد ساعدت املشروعات املمولة من قبل الصندوق أيضا

جديدة يمكن تأسيسها لتكون مكملة للمشروعات الحالية وتستفيد من الروابط األمامية والخلفية لهذه 

 املشروعات

 "بين متوسط وجيدمتواعلى مستوى صاحب املشروع إيجابيا ولكن  حجم األثر كان  ▪
ً
فيما يخص  -ضعا

أهمها دور القروض في تحسين مستوى ونوعية سكن صاحب املشروع، وتحسن ،بعض مؤشرات األثر 

مستوى األجهزة املستخدمة، وتغيير هيكل املوجودات واألصول لدى صاحب املشروع، وتغيير هيكل 

الحماية من التعثر، و روض أخرى اإلنفاق وظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة، واملساهمة في  تسديد ق

وتحسين السجل االئتماني لصاحب املشروع لدى البنوك، ورفع معدل االدخار وحجم الودائع لصاحب 

املشروع، وزيادة التوجه للسياحة الداخلية، واملساهمة في الحصول على تمويل من مصادر أخرى من 

 خالل استخدام املشروع وأصوله الثابتة كضمان. 

عند اختالف  على مستوى صاحب املشروع روقات جوهرية بين اآلثار االقتصادية للمشروعاتف ال يوجد ▪

جنس املستفيد من خدمات الصندوق، بمعنى أن املشروعات التي تدار من قبل ذكور، وتلك التي تدار من 

. قبل إناث كان لها نفس التأثير على املستفيد
ً
 تقريبا

ساهمت خدمات الصندوق التمويلية وغير التمويلية في تمكين فئة العاطلين عن العمل ممن لم يسبق  ▪

لهم العمل، وفئة املتقاعدين من الجهازين املدني والعسكري، كما ساهمت في بناء قدرات بعض الفقراء 
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 غلون أنفسهمالذي سبق وأن اعتمدوا على مساعدات صندوق املعونة الوطنية، وجعلت منهم منتجين يش

  وغيرهم
ً
 كافية تمكنهم من تغطية متطلبات الحياة اليومية بعيدا

ً
عن املساعدات  ويكسبون دخوال

 البسيطة التي اعتادوا على تلقيها على شكل معونات.

، وفي البعض اآلخر كان مؤشر  كانت ▪
ً
 جدا

ً
اآلثار االقتصادية للقروض املمنوحة في معظم املحافظات مرتفعا

توسط والجيد. وقد كانت اآلثار االقتصادية للقروض التي قدمها الصندوق في محافظة جرش األثر بين امل

هي األعلى، يليها محافظة املفرق، ثم محافظة الزرقاء. أما اآلثار االقتصادية لهذه القروض فقد كان األقل 

 في محافظة العقبة ثم محافظة أربد. 

(، 1شروعات الريادية ذات أكبر أثر على أصحابها )املرتبة كانت املشروعات التي استفادت برنامج تمويل امل ▪

(، ثم برنامج تطوير 2يليها املشروعات التي استفادت من برنامج تمويل املشروعات الجديدة )املرتبة 

أما برنامج التمويل .املشروعات القائمة، وبرنامج التمويل اإلسالمي حيث كان األثر بين الجيد واملمتاز 

 فهو برنامج تمويل األقساط الجامعيةالذي كان األ
ً
 برنامج تمويل املشروعات املدرة للدخل. و  قل تأثيرا

( على صاحب املشروع، تلتها 1كانت القروض املمنوحة للمشروعات الخدمية ذات األثر األكبر )املرتبة  ▪

 على (، أما املشروعات الزراعية فقد كانت األق2القروض املمنوحة للقطاع الصناعي )املرتبة 
ً
ل اثرا

 .أصحابها. وجاءت املشروعات التجارية في املرتبة الثالثة

املشروعات التي يمتلك صاحبها مهارات ، و املشروعات التي يتفرغ أصحابها للعمل فيها بشكل كليكانت  ▪

املشروعات التي قامت على أساس ، و املشروعات التي تبيع منتجاتها في السوق املحليةو إدارية وفنية، 

، واملشروعات التي تواجه منافسة استثمارية رشيدة تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية دقيقةقرارات 

عدم وجود فروقات كبيره في مؤشر  أعلى من غيرها من املشروعات. وتببينذات آثار اقتصادية إيجابية أقل 

 للمستوى التعليمي للمستفيد. 
ً
  األثر تبعا

ة واملشروعات املمولة مع زيادة حجم هذه املشروعات وعدد اآلثار االقتصادية للقروض املمنوحتزداد  ▪

نوا في إدارتها وتشغيلها. لذا و يتملك عدد من أفراد األسرة مشروعات ويتعا مافروعها، كما يزداد األثر عند

فإن توجه الصندوق لرفع سقف التمويل لبعض البرامج التمويلية وقبول فكرة التمويل الجماعي ألفراد 

 .ة كان خطوة في االتجاه الصحيحاألسرة الواحد

تنوع الخدمات التمويلية وزيادة عدد القروض التي يحصل عليها املقترض، وحصول املشروع على إن  ▪

ه ويزيد من آثاره االقتصادية على صاحب ئالدعم الفني املناسب وبالوقت املناسب يحسن من أدا

  كمااملشروع. 
ً
 في أداء املشروعات املمولة وتقلل من اآلثار أن املنافسة املحلية أو األجنبية تؤثر سلبا

 .االقتصادية على مستوى صاحب املشروع
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 في عدد العمال و/أو رأس املال، واملشروعات التي  ▪
ً
 بسنة التأسيس( نموا

ً
املشروعات التي حققت )مقارنة

 بتلك التي
ً
 اقتصادية إيجابية أعلى بكثير  مقارنة

ً
 في كالهما كان لها آثارا

ً
 في عدد  حققت نموا

ً
لم تحقق نموا

 العمل و/أو في رأس املال أو كالهما على التوالي.

: اآلثار االقتصادية على مستوى األسرة
ً
 ثانيا

 اقتصادية  ▪
ً
كان من أبرزها أنها ساهمت وبشكل كبير في  على األسرة مرتفعة تركت املشروعات املمولة آثارا

ين مستوى ونوعية سكن األسرة، وتعزيز الروح رفع مستوى مهارات العاملين من أفراد األسرة، وتحس

ظهور أفكار استثمارية ، و الريادية وتعزيز ثقافة العمل الحر ودخول عالم األعمال لدى أفراد األسرة

ملشروعات جديدة استفاد منها أفراد األسرة، وفي بناء األسرة لعالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة 

 ستوى الرفاه  لدى األسرة بشكل عام. تمويلية وغير تمويلة، وفي رفع م

ساهمت املشروعات املمولة من قبل الصندوق بالدرجة الثانية في زيادة دخل األسرة غير صاحب  ▪

املشروع، ورفع مستوى االستهالك لألسرة، وفي تقليل فرص تعرض األسرة ملخاطر الفقر، وفي تحسين 

لدى األسرة، وفي زيادة  القدرة على اتخاذ القرارات مستوى األجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  

االقتصادية لألسرة، وفي تغيير هيكل االنفاق وظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة لدى األسرة، وفي توفير 

احتياطي لالحتياجات املفاجئة واالستثنائية لألسرة، وفي خلق فرص عمل  لألسرة )تشغيل بعض 

في زيادة املدخرات وتحسين السجل االئتماني لبعض  -بشكل بسيط - أفرادها(.  ومن جهة أخرى، ساهمت

أفراد األسرة، وفي تسديد  األسرة لبعض التزاماتها املالية السابقة غير املرتبطة باملشروع،  وفي تغيير حجم 

وهيكل األصول التي يمتلكها بعض أفراد األسرة، كما ساهمت في تدريب بعض أفراد األسرة وتيسير 

 م إلى وظائف أخرى في مشروعات أخرى.   انتقاله

جميع املشروعات املمولة من قبل الصندوق أدت إلى آثار اقتصادية إيجابية على أسرة صاحب املشروع  ▪

بغض النظر عن جنس صاحب املشروع وتصنيفه ضمن الفئات املستفيده، إال أن مؤشر اآلثار 

لى من نظيره للمشروعات اململوكة للذكور. كما أعكان االقتصادية للمشروعات اململوكة من قبل اإلناث 

أن مؤشر اآلثار االقتصادية ملشروعات أبناء الشهداء ومشروعات املتقاعدين العسكريين كان األعلى 

 بغيرهم من املستفيدين. 
ً
 مقارنة

ظات كانت اآلثار االقتصادية للمشروعات املمولة على األسرة األعلى في حالة املشروعات العاملة في محاف ▪

والطفيلة، وكانت األقل في املشروعات العاملة في محافظات العقبة ومأدبا وأربد  نواملفرق ومعا شجر 

 على أسرة صاحب املشروع فهي 
ً
 -على التوالي-على التوالي. أما البرامج التمويلية التي كانت األكثر تأثيرا

ة، وبرنامج تمويل املشروعات الجديدة. أما وبرنامج تمكين املرأة الريفي ،برنامح تمويل املشروعات الريادية
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 على األسرة فهي
ً
برنامج االقساط الجامعية وبرنامج تمويل املشاريع املدرة  -على التوالي-البرامج األقل تأثيرا

 للدخل. 

يوجد فروقات جوهرية في حجم اآلثار االقتصادية التي تركتها املشروعات العاملة في مختلف قطاعات ال  ▪

 أسرة صاحب املشروع، وإن كانت مؤشر األثر كان األعلى في حالة املشروعات  الصناعية. اإلنتاج على

تفرغ صاحب املشروع للعمل باملشروع يزيد من اآلثار االقتصادية للمشروع على أسرة صاحب املشروع،  ▪

ة أو وإلى أن حجم هذه اآلثار يختلف بإختالف طبيعة عمل ومهام صاحب املشروع ومستوى مهاراته الفني

  .
ً
 اإلدارية أو كالهما معا

في  واضحة في اآلثار االقتصادية للمشروعات حسب الحجم، وإن كان مؤشر األثر  اتتبين عدم وجود فروق ▪

كانت اآلثار . و حالة املشروعات الصغيرة أعلى بقليل من نظيره في حالة املشروعات املتناهية الصغر

للمشروعات التي تعمل  هابكثير من خالل أكثر من فرع أعلىاالقتصادية للمشروعات املمولة التي تعمل من 

حصول بعض املشروعات على أكثر من قرض من . وتزداد اآلثار االقتصادية مع من خالل فرع واحد

 .الصندوق وحصول بعضها اآلخر على خدمات تطوير األعمال

آثار سلبية على أدائها  تها بعض املشروعات إلىهأدت املنافسة من بعض املنتجات األجنبية التي واج ▪

 ونتائجها املالية، األمر الذي أدى إلى تواضع اآلثار االقتصادية لهذه املشروعات على مستوى األسرة. 

 في عدد العمال و/أو رأس املال واملشروعات التي  ▪
ً
 بسنة التأسيس( نموا

ً
املشروعات التي حققت )مقارنة

 في كالهما كان لها آثار اقتصادية إ
ً
 في عدد حققت نموا

ً
 بتلك التي لم تحقق نموا

ً
 مقارنة

ً
يجابية  كبيرة جدا

 العمل و/أو في رأس املال أو في كالهما.

: اآلثار االقتصادية على مستوى املشروع نفسه واالقتصاد واملجتمع املحلي
ً
 ثالثا

املشروع ساهمت القروض التي حصل عليها صاحب املشروع بالدرجة األولى في  حل املشكالت التي واجهت  ▪

خالل مراحل دورة حياته املختلفة وزادت من استمراريتة، كما ساهمت في تعزيز الروح الريادية والتوجه 

وفي تقليل الوقت والجهد الالزمين للحصول على السلعة  ،نحو العمل الحر لدى بعض أبناء املجتمع املحلي

اقته اإلنتاجية، وفي رفع القيمة السوقية زيادة رأس مال املشروع ورفع طفي ، ومن قبل العمالء في املنطقة

للمشروع ورفع ايرادات وربحية املشروع ال سيما في حالة الحصول على التمويل بالوقت والحجم 

 املناسبين. 

كان للمشروعات املمولة من قبل الصندوق دور مقبول في توفير سلع وخدمات بأسعار وبالدرجة الثانية، ▪

في  املستهلكمناسبة  لبعض فئات املستهلكين، وفي تعزيز مستوى التنويع االقتصادي وزيادة خيارات 

املنطقة، وفي زيادة اإلنتاج الوطني، وفي تدريب العمالة من خارج أفراد األسرة، وفي تطوير بعض 
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مامية وخلفية أشروعات األخرى القائمة املكملة بسبب ما تمتلكه بعض هذه املشروعات من روابط امل

متينة، وفي خلق فرص عمل جديدة ألبناء املجتمع املحلي، وفي تعزيز دور املرأة في األسرة، وفي زيادة 

في توزيع الدخل االيرادات العامة من خالل رسوم والضرائب. وتجدر اإلشارة إلى دور هذه املشروعات 

وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع، وفي إقامة مشروعات جديدة من خالل خلق طلب على 

 سلعة معينة، وفي تقليل املستوردات وزيادة الصادرات 
ً
 . ولكن بشكل بسيط جدا

في األسرة إلى أن  تشير قيمة مؤشر األثر الخاص بدور املشروعات التي تمتلكها اإلناث في تعزيز دور املرأة  ▪

 في تعزيز دور املرأة في األسرة، وزادت من دورها في اتخاذ 
ً
هذه املشروعات ساهمت وبشكل كبير جدا

القرارات االقتصادية وغير االقتصادية. وفي الوقت ذاته، كان أثر املشروعات اململوكة للذكور ذات أثر أقل 

   .بكثير

قبل الصندوق في تعزيز امليزان التجاري ودعم املوازنة العامة هناك تواضع في دور املشروعات املمولة من  ▪

 زيادة اإلنتاج الوطني باملستوى املطلوب.و 

تحليل مستوى األثر املتحقق على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي حسب الجنس وحسب تشير نتائج   ▪

وحسب برنامج التمويل الفئة املستفيدة من القرض، وحسب املحافظة التي يمارس بها املشروع نشاطه، 

تأثير املشروعات التي تدار من قبل الذكور ( 1: )الذي استفاد منه صاحب املشروع، وحسب القطاع

ال يوجد ( 2. )متوسط، إال  أن اآلثار االقتصادية للمشروعات التي يديرها الذكور كانت أعلى كانواإلناث 

ئة املستفيدة، إال أن قيمة املؤشر  كانت فروقات جوهرية في اآلثار االقتصادية للمشروعات حسب الف

األعلى في حالة املتقاعدين من الجهازين العسكري واملدني، أما أقل قيمة ملؤشر األثر على االقتصاد كانت 

املشروعات في  إال أنمؤشر األثر حسب املحافظات، ( هناك تقارب 3. )في حالة العاطلين عن العمل

 على ا
ً
القتصاد واملجتمع املحلي، تلتها محافظة املفرق، ثم محافظة الزرقاء محافظة جرش األكثر تأثيرا

في ارتفاع ( هناك 4.         )والطفيلة. أما قيمة مؤشر األثر فكانت أقل ما يمكن في محافظتي العقبة وأربد

ج اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي لبرنامج تمويل املشروعات الريادية وبرنام

 مع البرامج األخرى، وكان برنامج  تمويل املشروعات
ً
الجديدة وبرنامج تطوير املشروعات القائمة مقارنة

 
ً
فروقات كبيرة في حجم اآلثار االقتصادية التي تركتها ( وجود 5. )االقساط الجامعية هو األقل تأثيرا

جتمع املحلي، إال أن مؤشر األثر املشروعات العاملة في مختلف قطاعات اإلنتاج على مستوى االقتصاد وامل

 .الصناعية، يليها املشروعات الخدمية، ثم الزراعية فالتجارية كان األعلى في حالة املشروعات

إن تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع بشكل كامل لتنفيذ مهام إدارية أو فنية في املشروع الذي   ▪

دى إلى زيادة األثر اآلثار االقتصادية للقروض واملشروعات يمتلكه، وتوفر املهارات اإلدارية والفنية لديه،أ
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لم يؤثر املستوى التعليمي لصاحب املشروع في حجم بينما  املمولة على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي. 

 .اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد

املمولة التي تؤثر في أداء املشروع وأهمها: نطاق السوق والدقة في اتخاذ  املشروعاتخصائص تؤثر بعض  ▪

عدد القروض و حجم املشروع وعدد الفروع داخل اململكة، و ملكية املشروع، و القرار االستثماري، 

 .نوع السلع املنافسة ملنتجات املشروعو الدعم الفني الذي حصل عليها املشروع، خدمات و 

االستثماري وأعدت لها دراسات  القرار دراستها وتقييمها بشكل جيد قبل اتخاذ  املشروعات التي تمإن  ▪

، واملشروعات التصديرية التي تبيع جزء من منتجاتها في األسواق الخارجية، جدوى تفصيلية دقيقة

 ، واملشروعات التي يمتلكها مجموعة من األشخاص أي ليست فردية
ً
واملشروعات الصغيرة مقارنة

واملشروعات التي حصلت  ،ملتناهية الصغر، واملشروعات التي تعمل من خالل أكثر من فرعباملشروعات ا

واملشروعات التي حصل أصحابها على أكثر من قرض ، على عدد من خدمات الدعم الفني وتطوير األعمال

صاد واملشروعات التي ال تواجه منافسة أجنبية كان لها آثار اقتصادية على مستوى االقت، من الصندوق 

 واملجتمع املحلي أعلى من غيرها من املشروعات قيد الدراسة.

▪  
ً
 في عدد العمال و/أو رأس املال واملشروعات التي حققت نموا

ً
املشروعات التي حققت منذ تأسيسها نموا

 في عدد العمل و/أو 
ً
 بتلك التي لم تحقق نموا

ً
 مقارنة

ً
في في كالهما كان لها آثار اقتصادية إيجابية  كبيرة جدا

 رأس املال أو في كالهما. 

: اآلثار االجتماعية 
ً
 رابعا

في إعالء قيمة الذات ورفع مستوى املعيشة،  على مستوى صاحب املشروع ساهمت املشروعات املمولة ▪

وتقليل أوقات الفراغ  ،رفع مستوى الثقة بالنفس ورفع مستوى احترام الذات والتخلص من ثقافة العيب

مستوى  األمن الغذائي لصاحب املشروع. كما ساهمت في االندماج االجتماعي ورفع  ،وتبعاتها السلبية

لصاحب املشروع في املجتمع، وتعزيز عالقات صاحب املشروع مع العمالء واملوردين، وتحسين املكانة 

االجتماعية لصاحب املشروع في املنطقة، وتعزيز دور املرأة في األسرة وفي التنمية، و عزيز الشعور 

 قالل  املالي.باالست

ن يلتوجه للتعليم وتحسان مستوى يتحس :اآلثار االجتماعية للمشروعات على مستوى األسرة تضمنت   ▪

املستوى التعليمي، وزيادة قدرة األسرة على  اتخاذ القرارات االجتماعية، وتحسين مستوى وظروف سكن 

يل من املشاكل األسرية، ورفع مستوى األسرة، ورفع مستوى واحد أو أكثر من كبار السن في األسرة، والتقل

 
ً
ملا سبق،  األمان االجتماعي لألسرة، وتوثيق العالقات األسرية، ورفع املستوى املعيش ي لألسرة. وإضافة
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ساهمت املشروعات املمولة في ساهم في تغطية تكاليف زواج أحد أفراد األسرة وتكوين أسره، وتعزيز 

 قطبي األسرةمستوى التشارك في تحمل املسئولية بين 

تراجع بعض االمراض  :اآلثار االجتماعية للمشروعات على مستوى املجتمع دور املشروعات في تضمنت ▪

االجتماعية، زيادة  فرص املشاركة في املناسبات االجتماعية، وتعزيز تعزيز دور املرأة في األسرة وفي التنمية، 

 الخاصة. وتحسين مستوى املعيشة لواحد أو أكثر من ذوي االحتياجات

فروقات جوهرية في اآلثار االجتماعية للمشروعات اململوكة لذكور وتلك للمشروعات اململوكة  ال يوجد  ▪

إلناث، إال أن املشروعات التي تمتلكها اإلناث كانت املساهم األكبر في تمكين املرأة وتعزيز دور املرأة في اتخاذ 

 ها االستهالكي،قرارات األسرة ودورها في تغطية نفقات األسرة ونمط

تقارب في مؤشر اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة حسب الفئة املستفيدة من  هناك ▪

 ، بينما كان القرض
ً
 واضحا

ً
اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة حسب املحافظة، حيث في هناك تفاوتا

ملفرق وجرش والطفيلة والزرقاء، بينما كانت هذه اآلثار مرتفعة في حالة املشروعات العاملة في محافظات ا

شهدت املحافظات األخرى تقارب في قيم مؤشر اآلثار االجتماعية، إال أقل قيمة لهذا املؤشر ظهرت في 

 .محافظة العقبة

تراوحت اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة بين متوسط وجيد في معضم البرامج التمويلية  ▪

ساط الجامعة حيث كان مؤشر األثر قاملشروعات املدرة للدخل وبرنامج تمويل االباستثناء برامج تمويل 

املشروعات املستفيدة من برنامج تمكين سكان مناطق حيوب الفقر وبرنامج  توكان بين ضعيف ومتوسط.

.
ً
 تمكين املرأة الريفية وبرنامج تمويل املشروعات الريادية هي األكثر تأثيرا

ي حجم اآلثار االجتماعية التي تركتها املشروعات العاملة في مختلف قطاعات فروقات كبيرة ف ال يوجد ▪

اإلنتاج، إال أن مؤشر األثر كان األعلى في حالة املشروعات الصناعية، يليها املشروعات الخدمية، ثم 

 .املشروعات التجارية واملشروعات الزراعية

مهام إدارية أو فنية، وتوفر املهارات اإلدارية تفرغ صاحب املشروع للعمل في املشروع بشكل كامل لتنفيذ  ▪

لم . وفي الوقت نفسه والفنية لديه، أدى إلى زيادة األثر اآلثار االجتماعية للقروض واملشروعات املمولة

 .يؤثر املستوى التعليمي لصاحب املشروع في حجم اآلثار االجتماعية للمشروعات املمولة

بشكل جيد قبل اتخاذ القرار االستثماري وأعدت لها دراسة جدوى  املشروعات التي تم دراستها وتقييمها ▪

واملشروعات ، واملشروعات التصديرية التي تبيع جزء من منتجاتها في األسواق الخارجية تفصيلية دقيقة،

واملشروعات  ، التي يمتلكها مجموعة من األشخاص سواء من داخل األسرة أو من خارجها وليست فردية

 
ً
 باملشروعات املتناهية الصغر، واملشروعات التي تعمل من خالل أكثر من فرع وتمتاز الصغيرة مقارنة
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باتساع نطاق السوق والحصة السوقية، واملشروعات التي حصلت على عدد من خدمات الدعم الفني 

واملشروعات التي حصل أصحابها على أكثر من قرض من الصندوق، كان لها آثار ، وتطوير األعمال

 أعلى من غيرها من املشروعات قيد الدراسة.اجتماعية 

 أاملشروعات التي حققت منذ ت ▪
ً
 في عدد العمال و/أو رأس املال واملشروعات التي حققت نموا

ً
سيسها نموا

 في عدد العمل و/أو 
ً
 بتلك التي لم تحقق نموا

ً
 مقارنة

ً
 في كالهما كان لها آثار اجتماعية إيجابية  كبيرة جدا

 كالهما.  في رأس املال أو في 

 محددات حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات املمولة

( والطفيلة 3( والزرقاء )املرتبة 2( واملفرق )املرتبة 1إن املشروعات العاملة في محافظات جرش )املرتبة  ▪

 بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة 4)املرتبة 
ً
املستويات ( كانت األكثر تأثيرا

 باملشروعات العاملة في املحافظات األ 
ً
املشروعات العاملة في محافظات عجلون  وكانتخرى.  وذلك مقارنة

 من الناحية 9( وأربد )املرتبة )10( ومأدبا )املرتبة 11واألخيرة( والكرك )املرتبة  12)املرتبة 
ً
( األقل تأثيرا

 االقتصادية واالجتماعية وعلى كافة املستويات.

ميزت محافظة العقبة بارتفاع واضح في أثر املشروعات العاملة بها على صاحب املشروع، وتراجع أثر هذه ت ▪

املشروعات وبشكل واضح على املستويات األخرى. وكانت اآلثار االجتماعية في محافظة البلقاء أعلى بكثير 

 من اآلثار االقتصادية وعلى كل املستويات.

(، وبرنامج تمكين 1ت من كل من برنامج تمويل املشاريع الريادية )املرتبة كانت املشروعات التي استفاد ▪

(،وبرنامج تطوير املشاريع 3(،وبرنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر  )املرتبة 2املرأه الريفية )املرتبة 

 بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية وعلى كا4القائمة )املرتبة 
ً
فة املستويات ( األكثر تأثيرا

 بالبرامج األخرى 
ً
املشروعات التي استفادت من كل من برنامج تمويل وسائط النقل العام . وكانت مقارنة

(،  وبرنامج تمويل األقساط الجامعية )املرتبة 9(، وبرنامج تمويل املشاريع املدرة للدخل )املرتبة 8)املرتبة 

 من الناحية االقتصادية 10
ً
 واالجتماعية وعلى كافة املستويات.(، هي األقل تأثيرا

 لآل ▪
ً
ثار االقتصادية واالجتماعية كانت اآلثار االقتصادية واالجتماعية ملشروعات الذكور مقاربة تماما

 أث، وهذا يعني املشروعات اإلن
ً
ن جنس املستفيد ال يؤثر بحجم األثر وأنه يمكن استهداف أي منهم وفقا

 لظروف سوق العمل وأهداف الصندوق.

نت املشروعات التي تدار من قبل أصحابها، واملشروعات التي يمتلك أصحابها مهارات فنية إضافة إلى كا ▪

 بشكل
ً
إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية. وفي املقابل، كانت  املهارات اإلدارية األكثر تأثيرا

 
ً
كانت املشروعات التي تفرغ و . املشروعات التي تدار من قبل من يمتلكون مهارات فنية فقط األقل تأثيرا
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 بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية 
ً
أصحابها للعمل فيها وإدارتها بشكل كامل األكثر تأثيرا

 .وعلى كافة املستويات

سنوات الخبرة في مجال عمل و  األثر و عمر صاحب املشروع كل من  هناك عالقة طردية )موجبة( بين  ▪

 من جهة وحجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى.  عدد القروض  و  املشروع أو في املشروع

لم تظهر قيمة معامل االرتباط بين عدد الخدمات غير التمويلية ومؤشرات األثر األربعة وجود عالقة ذات  ▪

 !.دالله احصائية بينهما

ت املشروعات التي يمتلكها كان(1فيما يتعلق بخصائص املشروع وحجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية: ) ▪

 مع 
ً
  بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية واالجتماعية، مقارنة

ً
عدد من أفراد األسرة هي األكثر تأثيرا

املشروعات التي يمتلكها فرد واحد من أفراد األسرة. وكانت املشروعات التي يشارك في ملكيتها أفراد من 

 .
ً
 بعدد تزدا( 2)خارج األسرة هي األقل تأثيرا

ً
د اآلثار االقتصادية واالجتماعية مع زيادة حجم املشروع مقاسا

العمال أو رأس املال أو كليهما، حيث كانت اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة أكبر من 

واضحة بين قدرة املشروع  )موجبة( هناك عالقة طردية( 3) نظيرتها في حالة املشروعات املتناهية الصغر.

 في كل من رأس 
ً
على النمو وحجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية، حيث كانت املشروعات  التي حققت نموا

  بشكل إيجابي )املرتبة 
ً
 في عدد 1املال وعدد العمل هي األكثر تأثيرا

ً
(، تلتها املشروعات التي حققت نموا

 في رأس املا2 العمال )املرتبة 
ً
(، فاملشروعات التي حققت 3ل )املرتبة (، ثم املشروعات التي حققت نموا

أثرت املنافسة األجنبية التي تتعرض لها منتجات ( 4)(. 4نمو في رأس املال أو عدد العمال )املرتبة 

 في أداء هذه املشروعات وحجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه املشروعات، 
ً
املشروعات املمولة سلبا

واالجتماعية للمشروعات التي ال تتعرض ملنافسة من سلع وخدمات حيث تبين أن اآلثار االقتصادية 

  بشكل إيجابي من الناحية ( 5) أجنبية كانت أعلى وبشكل كبير.
ً
كانت املشروعات الصناعية هي األكثر تأثيرا

 مع املشروعات العاملة في القطاعات األخرى وبفروقات واضحة،  
ً
االقتصادية واالجتماعية، مقارنة

 املشروعات أ(، و 3روعات الخدمية في املرتبة الثانية، ثم املشروعات التجارية )املرتبة وجاءت املش
ً
خيرا

إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات التي تم تأسيسها على ( 6)واألخيرة(.  4الزراعية )املرتبة 

ترتبة على املشروعات أسس علمية وباالعتماد على دراسات جدوى وتقييم علمي كانت أعلى من اآلثار امل

كانت املشروعات التي استفادت من بعض ( 7)التي لم تستند على دراسات جدوى وتحليل معمق لربحيتها. 

  بشكل إيجابي من الناحية االقتصادية 
ً
خدمات الدعم الفني التي يقدمها الصندوق أكثر تأثيرا

 مع املشروعات التي لم تستفيد من هذه ال
ً
نطاق السوق  عساعد اتسا( 8)خدمات. واالجتماعية، مقارنة

 وتعدد فروع املشروعات املمولة في زيادة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه املشروعات.



 

228  

 

 

بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماعية وبين كل من عمر املشروع وعدد  (موجبةطردية )هناك عالقة  ▪

، وعدد أأالعمال عند الت
ً
فراد األسرة العاملين في املشروع، وعدد اإلناث سيس وعدد العمال حاليا

 العامالت في املشروع،وحجم رأس املال الحالي للمشروعات.

مؤشر اآلثار االقتصادية على مستوى وبين بين عدد العمال الوافدين  (سالبةعكسية ) هناك عالقة ▪

 ية من املشروع.األسرة، وهذا ش يء منطقي ومتوقع حيث يحرم أفراد األسرة من تحقيق مكاسب إضاف

ن قوة أهناك عالقة طردية )موجبه( بين مؤشرات ألداء االقتصادي وبين مؤشر اآلثار االجتماعية، إال  ▪

 العالقة كانت أكبر مع مؤشر اآلثار االجتماعية على مستوى االقتصاد واملجتمع املحلي.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق  بعد قياس العالقة بين ▪

وبعض املؤشرات األخرى وهي مؤشر حجم التحديات التي تواجه املشرروعات املمولة )يقيس قوة 

التحديات التي تواجهها املشروعات قيد الدراسة(،  ومؤشر الرضا عن خدمات الصندوق خالل الزيارة 

قييم الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق، ومؤشر الرضا عن خدمات األولى، ومؤشر  ت

وجود عالقة طردية )موجية( بين مؤشرات اآلثار ( 1تبين: )الصندوق بعد االنتهاء من عملية االقتراض 

الكثير من  إليهاالقتصادية واالجتماعية ومستوى الرضا عن خدمات الصندوق، وهذا يؤكد ما توصلت 

تغيرت قوة العالقة بين مؤشرات اآلثار االقتصادية واالجتماية وبين مستوى الرضا عن   ( 2) ت.الدراسا

وجود عالقة عكسية )سالبة( بين ( 3) .همع خدمات الصندوق قبل التعامل مع الصندوق وبعد التعامل

ع ملزيد من مؤشر اآلثار االقتصادية واالجتماعية وبين مؤشر حجم التحديات، بمعنى كلما تعرض املشرو 

 ن تقل اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذا املشروع.   أالتحديات، فإنه من املتوقع 

( مدى متابعة 1: )من وجهة نظر املستفيدين العوامل التي تؤثر في األثر التنموي لهذه املشروعات من ▪

الخدمات التمويلية  ( مستوى انتشار 2الصندوق لالحتياجات التمويلية للمشروعات حالل دورة حياتها، )

( قدرة املشروع 4( نوعية الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق، )3وغير التمويلية للصندوق، )

في الوصول إلى التمويل في مرحلة التشغيل وحاالت التعثر املقت واملفاجئ )قروض تشغيلية(. وباإلضافة 

ي تؤثر في أداء مشروعاتهم ودورها التنموي ملا سبق، حدد أصحاب املشروعات مجموعة منالعوامل الت

املشروع، وعوامل تتعلق  تتعلق بجدية صاحب واملعومنها عوامل تتعلق بحجم السوق واملنافسة، و 

بالظروف االقتصادية املحلية كالتصخم والتشريعات، ومستوى التشبيك والعالقة بين الصندوق 

 وصول إلى الدعم الفني. واملؤسسات األخرى " غير التمويلية" والقدرة في ال

محددات أخرى تؤثر في الدور التنموي للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة وال يمكن التغافل هناك  ▪

ومن أهمها: مستوى كفاءة االدارة والقدرة على التعامل مع األزمات، وضعف دور مؤسسات الدعم ،عنها
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ق بالقطاع الذي أعمل به، حجم القرض الفني املتخصصة، رشادة القرار االستثماري، وعوامل تتعل

املقدم من الصندوق، واستخدام القرض لغايات غير  إنتاجية، وعوامل تتعلق بالعمالة "الوالء الوظيفي 

 .واالنظباط واإلنتاجية"، نوع القرض املقدم من الصندوق 

 التوصيات 3 -6

"، والتأكد من فاعلية 2025 ضمان انسجام رؤية وأهداف الصندوق وآليات عمله مع الرؤية امللكية "رؤية  ▪

الخدمات التمويلية وغير التمويلية في تحقيق أهدافها املتعلقة بريادة األعمال. وهذا يتطلب وضع 

يكون من أبرز أهدافها املحافظة على ريادته وتميزه في  استراتيجية للصندوق للسنوات العشر القادمة

للمشروعات التي  واالجتماعية ثار االقتصادية، وضمان توفر مقومات تعظيم اآلالتنموي تمويل المجال 

 يمولها. 

ضرورة االستفادة في دراسة خارطة فرص االستثمار التي أعدها املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت  ▪

لصالح وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اململكة وأية خرائط استثمارية أخرى موثوقة لتحديد 

ت ذات األولية واستخدامها عند تحديد التوزيع الجغرافي والقطاعي املشروعات الواعدة والقطاعا

 للمحفظة التمويلية.

األصغر واالحتياجات التمويلية للمشروعات الصغرى والصغيرة ضرورة اجراء دراسة لسوق التمويل  ▪

يقدمها  املنتجات والبرامج التمويلية التيواعادة هيكلة  اململكةفي  واملتوسطة ومختلف الفئات املستهدفة

 ويضمن تكاملية وشمولية املؤسسات التمويلية التنموية. بما يتوافق مع احتياجات السوق  الصندوق 

باملستفيد خالل عملية  واالهتمامدور الصندوق يجب أن ال يقتصر على تقديم الخدمات التمويلية إن  ▪

الخدمات التمويلية ن يشمل تقديم أالتأسيس( يجب  خطاب، بل إن دوره )كما نص عليه فقط االقتراض

 .وغير التمويلية وخالل جميع مراحل دورة حياة املشروع

ضرورة تعزيز مستوى التنوع في البرامج التمويلية لتشمل منتجات تمويلية قصيرة األجل )قروض  ▪

تشغيلية( لتلبي االحتياجات التمويلية الطارئة للمشروعات املمولة من الصندوق في حاالت األزمات 

 قت واملفاجئ ونقص السيولة، وذلك للتقليل من فرص التعثر وضعف القدرة على السداد.والتعثر املؤ 

، إضافة ليات التحصيل للحد من تراكم االستحقاقات ودعم استمرارية الصندوق آتعزيز وتطوير ضرورة  ▪

إلى توزيع مهمة التحصيل لتكون على مستوى الفروع وال يختص بها املركز الرئيس ي، وذلك باعتبار أن 

 الفرع هو األقدر على متابعة مشروعاته وعمالءه. 

واالجتماعية للصندوق، وهذا يتطلب  تعظيم اآلثار االقتصاديةضرورة االستفادة من نتائج الدراسة ل ▪

والعمل  ،الفروقات البسيطة في قيمة مؤشر األثر األثر في بعض الحاالت وأسبابتواضع  البحث في أسباب
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أو بالتوزيع  بخصائص املستفيدين أو خصائص مشروعاتهم وأداءهاسواء كانت ترتبط على معالجتها 

 القطاعي أو الجغرافي للمشروعات املمولة.

ذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز مستوى ضرورة االستفادة من نتائج تقييم مستوى الرضا عن الصندوق واتخا ▪

 الرضا عن الخدمات التي يقدمها.

ضرورة العمل على تأسيس وحدة متخصصة في الصندوق تكون مهمتها تحديد ومتابعة االحتياجات  ▪

التمويلية للمشروعات املمولة أو املشروعات قيد التنفيذ واملقترضيين الحاليين والجدد، والعمل على 

وادر الوحدة و/أو بالتشبيك مع مؤسسات الدعم الفني وخدمات تطوير األعمال املحلية تلبيتها من خالل ك

واألقليمية. ويمكن للمعهد املساعدة في تحديد البناء املؤسس ي والهيكل التنظيمي والرؤية والرسالة 

 واألهداف واملهام وآليات العمل لهذه الوحدة.

سهيالت التمويلية املتاجة من أجل تعظيم الدور التنموي ضرورة العمل على زيادة املحفظة التمويلية والت ▪

للصندوق والذي اوضحته نتائج هذه الدراسة، وذلك من خالل الدمج مع بعض املؤسسات الحكومية 

 تغطي بعض 
ً
و/أو من خالل زيادة االيرادات الداخلية وإدراج منتجات تمويلية ذات عائد مرتفع نسبيا

صغيرة واملتوسطة مثل قروض رأس املال العامل والقروض احتياجات املشروعات الصغرى وال

التشغيلية و/أو االستفادة من القروض امليسرة التي تمنحها بعض املؤسسات املالية العربية والدولية 

 ألغراض تمويل املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة.

خصصات مالية يمكن ضرورة أن تتضمن موازنة الصندوق أو غيره من املؤسسات ذات العالقة م ▪

االستفادة إلعداد دراسات دورية لقياس األثر االقتصادي واالجتماعي لخدمات الصندوق وتحديد 

 مقومات تعظيم هذا الدور.

تفعيل مديرية أو قسم الدراسات والبحوث في الصندوق في مجال إعداد دراسات األثر  واالستفادة من  ▪

واالستفادة من تجارب املؤسسات الدولية املشابهة الدراسات الخارجية في مجال عمل الصندوق 

 للصندوق.

تعزيز مستوى االبتكار في البرامج واملنتجات التمويلية بحيث يتم ابتكار منتجات خاصة بفئات معينة، كأن  ▪

يكون هناك على سبيل املثال منتج تمويلي خاص  تحت مسمى قروض أبناء الشهداء و/أو املصابين أثناء 

ستفيدين من املعونة الوطنية و/أو املساجين املفرج عنهم و/أو الجمعيات اإلنتاجية العائلية العمل و/أو امل

 )إقراض جماعي( و/أو قرض األسرة   و/أو قرض املشروعات التصديرية ..الخ.

 لتأثير خصائص صاحب املشروع على أداء املشروع حجم ونوع اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة  ▪
ً
نظرا

، فإنه يجب وضع آلية مناسبة لتحديد واختبار قدرات املقترضين اإلدارية والفنية والشخصية عليه
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ومالءمتها للمشروع قبل اتخاذ منح قرار االئتمان، وعدم االكتفاء بدراسة الجدوى وشهادة حسن 

 السلوك. 

من الصندوق وذلك  التنسيق مع دائرة االحصاءات العامة لتوفير بيانات حول األسر واألفراد املستفيدين ▪

عند إجراء مسح دخل ونفقات األسرة بحيث تحدد األسر التي استفادت من الصندوق وخصائصها بحيث 

 يتم استخدام هذه البيانات عند إعداد دراسات مشابهة لهذه الدراسة أو عند الحاجة. 

 لتأثير  ▪
ً
 ألهمية دراسة الجدوى في اتخاذ قرار منح اإلئتمان من عدمه، ونظرا

ً
مستوى رشادة القرارات  نظرا

تقييم االستثمارية في حجم ونوع اآلثار االقتصادية واالجتماعية، فهناك ضرورة أن يقوم الصندوق ب

 لألسس العلمية  )بغض النظر عن مصدرها( دراسات الجدوى املقدمة من املستفيدين
ً
بشكل دقيق ووفقا

 ويؤدي إلى تعظيم اآلثار اال
ً
،  وهذا يتطلب بناء قدرات قتصادية للمشروعحتى يكون قرار التمويل رشيدا

 ظباط االئتمان في مجال تقييم دراسات الجدوى.

داء املمولة للحصول على التغذية الراجعة الالزمة لتحسين األ  للمشروعاتاملتابعة عمليات  تعزيز  ▪

لبيتها بطريقة واملتغيرة، واملساهمة في ت املتزايدةالتمويلية وغير التمويلية والتعرف على االحتياجات 

 مباشرة )وحدة الدعم الفني( أو غير مباشرة )التشبيك مع املؤسسات االخرى(.

ضرورة توسيع نطاق حمالت التوعية بالصندوق ومنتجاته ودوره التنموي لتصل إلى جميع الفئات  ▪

 املستهدفة بشكل عام وطلب املعاهد والجامعات في مختلف املحافظات واألولوية بشكل خاص.

 ليتم استخدامه ملتابعة طلبات التمويل بحيث العمل ع ▪
ً
لى تطوير املوقع اإللكتروني وجعله أكثر تفاعليا

 يعطى العميل حساب وكلمة مرور تمكنه من متابعة طلبه ومعرفة املرحلة التي يمر بها الطلب.

ط ضرورة العمل على تفعيل حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالصندوق، أو على األقل إيجاد خ ▪

 ساخن يمكن االتصال عليه للحصول على أية معلومات وذلك على غرار العديد من املؤسسات التمويلية.

ضرورة وضع آلية فاعلة للحد من اعتماد املشروعات املمولة من قبل الصندوق على العمالة الوافدة،  ▪

انية والعمالة املحلية وتشجيع تشغيل أفراد األسرة بالدرجة األولى وأبناء املجتمع املحلي بالدرجة الث

 بالدرجة الثالثة وذلك لتعظيم أثر  هذه املشروعات على مختلف املستويات.

 من جهود  ▪
ً
إن تعزيز دور الصندوق في تنمية املشروعات الصغرى والصغيرة واملتوسطة يتطلب مزيدا

تيسير وصول التنسيق والتشبيك مع مؤسسات الدعم الفني واملؤسسات التمويلية العاملة في اململكة و 

 املشروعات املمولة إلى الخدمات التي تقدمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
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ضرورة املراجعة الدورية آلليات عمل الصندوق لضمان انسجامها مع آليات عمل الحكومة الخاصة   ▪

بقطاع ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة وسوق العمل، ولضمان مساهمة الصندوق في 

 اح استراتيجية تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.نج

وضع اآللية والشروط املناسبة التي تقلل من فرص استخدام القروض لغير غاياتها اإلنتاجية أو  ▪

 استخدامها من غير املستفيد األول )الزوج أو األخ على سبيل املثال(.

هدفة والعمل على تلبيتها وبما يتالءم مع ضرورة املتابعة الدورية لإلحتياجات التمويلية للفئات املست ▪

 قدرات الصندوق املالية والبشرية ومع أهدافه.

إيالء املشروعات التي تعاني من التعثر في التسديد أهمية خاصة ومساعدتها في تحسين أداءها من خالل  ▪

تضمن استرداد تقديم الدعم الفني والتمويل الالزم، وعدم االكتفاء باتخاذ اإلجراءات القانونية التي 

  حقوق الصندوق املالية.

ضرورة دراسة أسباب تواضع نسب اإلقبال على بعض برامج التمويل ولسنوات متتالية يتطلب البحث في  ▪

أسباب ذلك، كما يتطلب مراجعة لشروطها ومواصفاتها وانسجامها مع االحتياجات التمويلية الفعلية 

 إذا لزم األمر. للفئات املستهدفة،  وتعديله أو تغيير شروطه 

ضرورة العمل على تعزيز قاعدة بيانات العمالء السابقين والحاليين من أجل االستفادة منها في الدراسات  ▪

امليدانية واالستشارية، عدم االكتفاء باسم املشروع وعنوانه بل إضافة مجموعة أخرى من البيانات التي 

ويل، وهذا يسهل استخدام مختلف تعكس بعض خصائص املقترض وأسرته قبل الحصول على التم

 منهجيات دراسة األثر. 

في مجاالت  وتطوير األعمال خدمات الدعم الفنيالستفادة من املشروعات املمولة لإن تحسين فرص  ▪

من أجل تعزيز قدرتها على املنافسة في السوق  صبحت ضرورة ملحةأالتسويق واملنافسة وإدارة الجودة  

 على آثارها االقتصادية واالجتماعية.املحلية، األمر الذي ينعكس 
ً
 ايجابا

سواق الخارجية ودعم الدعم الفني في مجال الوصول على األ  ضمان حصول املشروعات املمولة على ▪

، وزيادة آثارها االقتصادية على ثرها بالتقلبات االقتصادية الخارجيةأاملشروعات التصديرية لتقليل ت

 مستوى االقتصاد.

لنوعية ومستوى الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق وطريقة تقديمها، وتحديد مراجعة دوريه  ▪

مدى انسجامها مع االحتياجات الفعلية للمشروعات املمولة خالل مختلف مراحل دورة حياة 

املشروعات، وهذا يزيد من مستوى الرضا عن خدمات الصندوق ويقلل من نسب التعثر في التسديد، 

 على حجم األثر التنموي للصندوق.وينعكس ايجاب
ً
 ا
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ة  وزيادة فرص حصول املشروعات املمولة علىيها من شمولية الخدمات غير التمويليو  تعزيز مستوى  ▪

 الصندوق أو من املؤسسات األخرى.

االستفادة من نتائج تأثير خصائص صاحب املشروع على مستوى اآلثار االقتصادية واالجتماعية عند  ▪

 ط التمويل.وضع أو تحديث شرو 

ولكن  )منتج أسرتي على سبيل املثال( وتشجيع  فكرة القروض األسرية الجماعية دعمضرورة العمل على  ▪

 وأهدافه، وذلك لتعظيم أثر التمويل على مستوى األسرة. في إطار شروط ونطاق عمل الصندوق 

ت والقطاعات التي تعمل االستفادة من نتائج قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية على مستوى املحافظا ▪

بها املشروعات عند تحديد األولويات ومخصصات التمويل الخاص بكل محافظة وكل قطاع، بحيث يتم 

 التركيز على القطاعات ذات أكبر اثر في كل محافظة.

االستفادة من نتائج قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية على مستوى البرامج التمويلية عند تحديد  ▪

 ت وتوزيع التمويل الخاص بكل محافظة وكل قطاع.األولويا

لبعض  واالجتماعية هذه الدراسة وحصر العوامل التي أدت إلى تدني اآلثار االقتصاديةنتائج تحليل  ▪

والعمل على مواجهتها ومعالجتها من خالل تقديم خدمات تطوير األعمال الالزمة، كما  املمولة املشروعات

وة التي أدت إلى تحسن أداء بعض املشروعات وتعظيم آثارها على اط الققيتطلب حصر العوامل ون

 وضمان توفرها في املشروعات املستقبلية.
ً
 والعمل على تعزيزها لدى املشروعات القائمة حاليا

جديدة من خالل محلية دعم جهود املشروعات الراغبة بالتوسع في نطاق السوق وفتح فروع املساهمة في  ▪

 في مجال الدراسات السوقية والتسويقية والوصول إلى األسواق املحلية. الفني توفير التمويل والدعم 

ضرورة إيالء مزيد من االهتمام للمشروعات التي تساعد في التقليل من املستوردات )اإلحالل محل  ▪

 املستوردات( وذلك من خالل تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية املناسبة.

والعمل على سباب تراجع اآلثار االقتصادية واالجتماعية لبعض القطاعات أحاجة ماسة لتحليل هناك  ▪

 الختصاص الصندوق وقدراته املالية والبشرية، أو بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
ً
 معالجتها وفقا

 هاات التي تواجه املشروعات املمولة واملساهمة في تذليليتحديد دوري ودقيق للتحد ضرورة املساهمة في ▪

 اشرة أو غير مباشرة.بيقة مبطر 

تعزيز مستوى التشبيك بين املشروعات املمولة من قبل الصندوق بمختلف الوسائل وتعزيز الروابط  ▪

األمامية والخلفية بينها ال سيما داخل املنطقة الواحدة أو القطاع الواحد. ويمكن أن يتم ذلك من خالل 

عرف على املشروعات املمولة من الصندوق وتعزز قاعدة بيانات بسيطة تساعد املشروعات املمولة بالت

 عالقاته التجارية معها.
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املساهمة في بناء قدرات املقترضين الحاليين في مختلف املجاالت وذلك من خالل برامج التدريب والتوعية  ▪

 وبالتعاون مع املؤسسات العربية واألقليمية العاملة في هذا املجال.

املشروعات الصغرى والصغرة واملتوسطة من جهة، وحجم قطاع من  الدور التنموي املطلوب إن تنامي ▪

املعنية التحديات التي تواجهها، يحتم وجود منظومة متكاملة من املؤسسات التمويلية وغير التمويلية 

 بهذا القطاع.

 

نهاية  الفصل السادس 
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 املراجع العربية
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 .1437/2016(، 2(، العدد )12مجلد )"، املجلة األردنية للدراسات اإلسالمية، األردن

 .2015(، مارس 122إيهاب مقابله، الدعم الفني واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، سلسلة جسر التنمية، العدد )

التميمي، راشد فؤاد مجيد. مدى مساهمة املشروعات الصغيرة في اتساع وعمق االقتصاد األردني، مجلد 

 .2007،مؤتمر االقتصاد السابع جامعة اليرموك

 املستهدفة :دراسة الفئة معيشة مستوى  على الصغر متناهية املشروعات تمويل جامعة عين شمس، أثر

 .2010األصغر، ، جمهورية مصر العربية، للتمويل التضامن مؤسسة على تطبيقية

غيل في الخثالن، ع.، وٕاياد عبد الفتاح، قياس كفاءة املشروعات الصغيرة املمولة من صندوق التنمية والتش

 .2006األردن، عمان، 

الخثالن، ع.، وٕاياد عبد الفتاح، قياس كفاءة املشروعات الصغيرة املمولة من صندوق التنمية والتشغيل في 

 .2010(، عّمان، 2( العدد )37األردن، مجلة العلوم اإلدارية، الجامعة األردنية، املجلد )

 (.2016 – 2014اململكة األردنية الهاشمية )الخطة االستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل في 

الخطيب حازم؛ حداد، مناور، دور املشروعات الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة في التنمية االقتصادية 

 .2005، العدد األول، 9واالجتماعية في األردن، مجلة اربد للبحوث والدراسات، املجلد 

 .2010سنوي األردني لعام دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي ال

 .2015دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي األردني لعام 

 .2015دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي األردني لعام  

 .2015دليل خدمات صندوق التنمية والتشغيل في اململكة األردنية الهاشمية، عمان، 

(، 93الصغيرة واملتوسطة الخصائص والتحديات، سلسلة جسر التنمية، العدد )رياض بن جليلي، املنشآت 

 .2010مايو 

 على ميدانية فلسطين : دراسة في الصغيرة املشروعات وربحية نمو على التدريب أبوالروس، أثر علي سامي

 ، 2011 اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة غزة، مجلة قطاع في الصغيرة املشروعات

 .1 العدد ، 13 املجلد

 



 

237  

 

 

 

 في املالي االستقرار على املتخصصة وأثرها اإلقراض ملؤسسات االقتصادي سلطة النقد الفلسطينية، الدور 

 .2013فلسطين، 

العساف، فريال حجازي، دراسة حول املرأة الريفية وحقها في الغذاء الكافي، مركز حقوق اإلنسان، األردن، 

2012. 

 بشأن صندوق التنمية والتشغيل. 1992لسنة ( 33القانون رقم )

 .2011املجلس االقتصادي في اململكة األردنية الهاشمية ، دراسة "التمويل امليكروي والصغير في األردن"، آب/ 

 .2011املجلس االقتصادي في اململكة األردنية الهاشمية حول التمويل امليكروي والصغير في األردن، آب/ 
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 امللحقات

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

  حول  إلعداد دراسة استبانة

 تقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل"

 على مستوى املستفيدين"
 

 

 أختي املستجيبة / أخي املستجيب

 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 

اململكة االردنية في  دعم الجهود التنموية لعربي للتخطيط بدولة الكويت من خدمات بهدففي إطار ما يقدمه املعهد ا

  يقوم املعهد ،الهاشمية
 
صندوق وتحليلية لصالح بإجراء دراسة مسحية -وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي - حاليا

 . التي يقدمها الصندوق على مستوى املستفيدينلتقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية  التنمية والتشغيل

 ةواالجتماعي ةاالقتصادي اآلثار املشروعات املمولة من قبل الصندوق وتقييم الدراسة إلى تحليل واقع تهدف هذه و 

 وذلك عن هذه الخدمات رضا املستفيدينللخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى تقييم مستوى 

 للخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة األداء وزيادة مستوى األثر على املستفيدين.

 إن مشااااااركتكم في  عبسة االساااااتبانة املرفقة  عت ر 
 
 الساااااتكمال الدراساااااة ومسااااااهمة منكم في تحقيق أهدافها.  ركنا

 
أسااااااسااااايا

، ولن تكون متاحة ألي شااخ  والبحث  سااتخدم إال ألغراا التحليلسااتكون املعلومات الواردة في االسااتبانة ساارية للغاية، ولن و 

 ستنشر على شكل مجاميع وليس بشكل فردي وبدون تخصي . املعلوماتمهما كان السبب أو الهدف. كما أن هذه 

 بأن اإلجابة على األسااااااااااسلة الواردة لن  سااااااااااتغرق أك ر من  أشااااااااااكركم على الوقت الذي سااااااااااتمنحونه لنا
 
إن  دقيقة. 30علما

رسم سياساته االئتمانية  على الصندوق مشاركتكم ووجهة نظركم غاية في األهمية للدراسة ونتائجها وتوصياتها، كما إنها  ساعد 

 .  لكم بكفاءة وبأعلى مستوى  خدماتهتقديم و 

 

 لكم حسن  عاونكم
 
 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،، شاكرا

 

 املعهد العربي للتخطيط

 

 لتنمية والتشغيلصندوق ا 

 

 معلومات عامه ) عبأ من قبل الباحث(

  إسم الباحث    رقم االستبانة

  زمن  عبسة االستبانة  التاريخ والساعة

  وغير موجود    قائم ويمارس نشاطه  املشروع 
 
 غير قائم حاليا
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   ستبانةا

 على مستوى املستفيدين" لتنمية والتشغيل"تقييم أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق ا

 الفراغ كتابة إذا لزم األمر.امأل ( عند الجواب املناسب أو Xأرجو وضع إشارة ) ،،، أختي املستجيبة ...أخي املستجيب

 :
 
 بيانات املستجيبة / املستجيب  أوال

 .التمويلية وغير التمويلية املستفيدين من خدمات الصندوق من  بات من االستبانة إلى جمع بعض املعلومات عن املستجيبين واملستجي يهدف هذا الجزء

  العمر .1

  سنوات الخ رة في مجال عمل املشروعمجموع  .2

  نفسه املشروعسنوات الخ رة في  .3

  لصاحب املشروع في املشروععدد ساعات العمل األسبوعية  .4
 

 أنثى 2 ذكر 1 الجنس .5
 

 أخرى  3 متزوجة /متزوج 2 أعزب/ عزباء 1 الحالة االجتماعية .6
   

  3 فني 2 إداري  1 طبيعة عملك في املشروع .7
 
 إداري وفني معا

 

 

  عدد القروا التي حصلت عليها من الصندوق حتى اآلن .8

  حتى اآلن عدد الخدمات غير التمويلية التي حصلت عليها من الصندوق  .9
 

 ال 2 نعم 1 متفرغ للعمل في املشروع بشكل كامل .10
 

 دراسات عليا 6 ةجامع 5 ةمعهد/ كلي 4 ثانوي  3 إعدادي 2 يم  أ 1 املستوى التعليمي .11
 

  االشخاص ذوي اإلعاقة 3 متقاعد مدني 2 متقاعد عسكري  1 هل انت "يمكن اختيار أك ر من إجابة" .12

  5 أبناء الشهداءمن  4 
 
 صندوق املعونةمن مستفيدي  6 لم  عمل مسبقا

: بيانات املشروع ث
 
 انيا

 جمع املعلومات الالزمة حول خصائ  املشروعات امليكروية والصغيرة واملتوسطة املمولة من قبل الصندوق:يهدف هذا الجزء إلى 

 شركاء من خارج األسرةاو جمعية  3 يملكه عدد من أفراد األسرة 2 فردي 1 املشروع .10
 

 

 

 

   التجارة 2 الصناعة 1 تحت قطاع  يندرج املشروع .14

   الخدمات 4 الزراعة 3 
 

  حتى اآلن( التاسيسعمر املشروع )من  .1

    التأسيس "الحصول على التمويل"عدد العمال عند  .2

  املشروع عند التأسيس بالدينار االردني )بداية التشغيل( رأس مال .3

   بالدينار االردني "تقدير"رأس مال املشرو  .4
 
  ع حاليا

  وافدين باستثناء صاحب املشروع"الو  "من األسرة  مجموع عدد العمال الحاليين في املشروع .5

  في املشروعالذين  عملون عدد العمال الوافدين  .6
 
  حاليا

   العاملين في املشروع األسرة عدد افراد  .7
 
  حاليا

  وعفي املشر  اللوا ي  عملنعدد اإلناث  .8
 
  حاليا

  بما فيه الفرع الرئيس ي اململكةعدد فروع املشروع داخل  .9

 التجزئة والجملة 3 الجملة 2 التجزئة 1 املشروع يبيع منتجاته في سوق  .11

 محلية وخارجية 3 خارجية 2 محلية 1 السلع املنافسة ملنتجات املشروع .12

   قرية  2 مدينة  1 املشروع يمارس نشاطه في .13
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في السنة  أداء املشروع كيف تقيم رضاك عن   .15

 يك"األخيرة "حسب رأ

1  
 
  3 ممتاز  2 ممتاز جدا

 
 جيد جدا

 ضعيف 4 جيد 3
 

 

 

 ذات مسسولية محدودة 3 تضامن 2 فردية 1 الشكل/الكيان القانوني للمشروع .18

 مساهمة عامة 6 مساهمة خاصة 5 توصية بسيطة 4 
 

 :أي من التالية صحيح فيما يخ  مصادر تمويل املشروع .20

 ال 2 نعم 1 تأسس املشروع بتمويل  كامل من الصندوق  .1

 ال 2 نعم 1 ع وتوسعته بتمويل من الصندوق تم تطوير املشرو  .2

 ال 2 نعم 1 تم شراء املشروع "جاهز" بتمويل من الصندوق  .3

 ال 2 نعم 1 تم استخدام قروض أخرى إضافة إلى قرض الصندوق  .4

 ال 2 نعم 1 تم اللجوء إلى التمويل الذاتي لتمويل املشروع .5
 

 ال 2 منع 1 يوجد للمشروع موقع الكتروني او /و بريد الكتروني .21

 ال 2 نعم 1 يوجد للمشروع حسابات على وسائل التواصل االجتماعي  .22

 ال 2 نعم 1  ستخدم املشروع نظم املعلومات اإلدارية .23

 ال 2 نعم 1 يتوفر لدى املشروع مخصصات للتسويق .24

 ال 2 نعم 1 يتأثر أداء املشروع بالتطورات االقتصادية املحلية .25

 ال 2 نعم 1 قتصادية الدوليةيتأثر أداء املشروع بالتطورات اال .26

 ال 2 نعم 1 إدارة املشروع متابعة للتطورات في مستوى ونوع الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق  .27

 ال 2 نعم 1 هل تم تحديد الجدوى االقتصادية للمشروع في مرحلة التأسيس .28
 

 

 

 

 :ات تمويلية من الصندوق )يمكن اختيار  اك ر من مرحلة(في أي من مراحل عمر املشروع التالية حصلت على خدم .29

 :حلة(أي من مراحل عمر املشروع التالية حصلت على خدمات غير تمويلية من الصندوق )يمكن اختيار  اك ر من مر في  .30

 :تؤثر في أداءه وأرباحه وانتشاره عت ر من التحديات التي تواجه مشروعك و  مما يليأي  .31

 ال 2 نعم 1 املشروع من املزايا والحوافز الحكومية التي تقدمها الحكومة للمشروعات الصغيرة  ةاستفاد مدى .16

 ال 2 نعم 1  جزء من إنتاجه للخارج يصدر  املشروع .17

 بها املشروع نشاطه سافظة التي يمار املح .19

 جرش 6 اربد 5 مادبا 4 الزرقاء 3 البلقاء 2 العاصمة 1

 العقبة 12 الطفيلة 11 الكرك 10 معان 9 املفرق  8 عجلون  7

 ال 2 نعم 1 مرحلة تأسيس املشروع .1

 ال 2 نعم 1 مرحلة تشغيل املشروع .2

 ال 2 نعم 1 مرحلة التقييم والتوسع والتطوير .3

 ال 2 نعم 1 مرحلة تأسيس املشروع .1

 ال 2 نعم 1 مرحلة تشغيل املشروع .2

 ال 2 نعم 1 مرحلة التقييم والتوسع والتطوير .3

 ال 2 نعم 1 صعوبة الحصول على التمويل بأنواعه املختلفة  .1

 ال 2 نعم 1 واملؤسس يحصول على الدعم الفني صعوبة ال .2

 ال 2 نعم 1 لوصول إلى األسواق الخارجيةاصعوبة  .3

 ال 2 نعم 1   صعوبة الوصول إلى السوق املحلية  .4

 ال 2 نعم 1 اإلجراءات البيروقراطية في املعامالت الحكومية .5

 ال 2 نعم 1 املنافسة من قبل املنتجات األجنبية .6

 ال 2 نعم 1 والحوافز وسياسات التشجيعغياب الدعم الحكومي  .7

 ال 2 نعم 1 معوقات تتعلق بضعف عملية التسويق  .8

 ال 2 نعم 1 معوقات تتعلق بإدارة املشروع .9

 ال 2 نعم 1 ارتفاع معدل دوران العاملين في املشروع .10
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 :أي  مرحلة من مراحل عمر املشروع كانت األصعب في الحصول على التمويل الالزم ملشروعك .32

 ال 2 نعم 1 مرحلة التأسيس .1

 ال 2 نعم 1 مرحلة التشغيل .2

 ال 2 نعم 1 و/أو مواجهة االزمات مرحلة التوسع والنمو .3

 ال 2 نعم 1 مرحلة التوجه لألسواق الخارجية )التصدير( .4
 

  

: عالقة املستجيبة/املستجيب بالصندوق 
 
 ثالثا

 مختلف مراحل عمر املشروع وخالل عملية اإلقتراا.لصندوق خالل هذا الجزء إلى استقراء آراء املستجيبين حول عالقتهم و عاملهم مع ايهدف 

 التمويل)يمكن اختيار أك ر من إجابة(: للحصول عت ر من أسباب اختيارك للصندوق ما يلي  أي م .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال 2 نعم 1 "التضخم" معوقات تتعلق بتوفر مدخالت اإلنتاج وأسعارها .11

 ال 2 نعم 1 د تشريعات واضحة ودقيقة خاصة بالقطاع  معوقات ناجمة عدم وجو  .12

 ال 2 نعم 1 األداء االقتصادي الكلي   .13

 ال 2 نعم 1 األحداث السياسية اإلقليمية والدولية .14

 ال 2 نعم 1 معوقات ذات طابع اجتماعي أو ديني .15

 ال 2 نعم 1 معوقات تتعلق بصغر حجم السوق املحلي .16

 ال 2 عمن 1 الضرائب والرسوم بشكل عام   .17

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد ممتاز كيف تقيم كل من: بشكل مبدئي املستجيبة /عزيزي املستجيب ..عزيز ي  .33

      األثر االقتصادي للمشروع على صاحب املشروع   .1
      على األسرة  للمشروع  األثر االقتصادي .2
      واالقتصاد املحلي على املجتمع للمشروع  األثر االقتصادي .3
      ثر االجتماعي للمشروع على صاحب املشروع  األ .4
      األثر االجتماعي للمشروع على األسرة  .5

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد ممتاز بشكل مبدئي كيف تقيم كل من: عزيز ي املستجيبة /عزيزي املستجيب .. .34

      الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق   مستوى وجودة .1
      شمولية الخدمات التمويلية  .2
      الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق   وجودة مستوى  .3
      شمولية الخدمات غير التمويلية .4

 ال 2 نعم 1 الصندوق مؤسسة حكومية تنموية وليست ربحية .1

 ال 2 نعم 1 يكروي  العاملة باململكةانخفاض سعر الفائدة مقارنة بالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل امل .2

 ال 2 نعم 1 عدم إمكانية الحصول على التمويل من املصادر غير الرسمية "األهل واالصدقاء ..الخ" .3

 ال 2 نعم 1 شروط االقراض في الصندوق اسهل مقارنة بالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل األخرى  .4

 ال 2 نعم 1 تمويليةتالئم مختلف االحتياجات الحيث  قروضتنوع ال .5

 ال 2 نعم 1 الديني ووجود منتجات تمويلية إسالمية  الوازع .6

 ال 2 نعم 1 سهولة اإلجراءات الخاصة بالتقدم والحصول على التمويل .7

 ال 2 نعم 1 انتشار فروع الصندوق في مختلف مناطق اململكة .8

 ال 2 نعم 1 صندوق تجارب املقترضين السابقة وقصص النجاح التي حققها املقترضون من ال .9

 ال 2 نعم 1 أسلوب تعامل  العاملين في الصندوق مع العمالء واملقترضين .10

 ال 2 نعم 1 سقف االئتمان مرتفع وفترة السماح مناسبة  .11

 ال 2 نعم 1 املرونة في التعامل في حاالت التعثر املؤقت والتأخر عن التسديد .12

 ال 2 نعم 1 خرى الخبرة املكتسبة من تجاربي مع مؤسسات التمويل اال  .13

   اذكرها أخرى .. .14
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  عدد طلبات التمويل التي تقدمت بها للصندوق  .3

  عدد الطلبات التي تمت املوافقة عليها .4

  املطلوب والقرا كامل قيمة التمويل وافق الصندوق على منحكاملرات التي عدد  .5
 

  إذا تم رفض أي من طلبات التمويل التي تقدمت بها
 
 (.7سؤال ) ( أو أنتقل إلى6أجب على سؤال ) ،مسبقا

 أي من األسباب التالية  عت ر من أسباب الرفض )يمكن أختيار أك ر من إجابة(:     .6

 
 

 نوع القرا )القروا(  الذي حصلت عليها )يمكن أختيار أك ر من إجابة(:    .7

 

مع الصااندوق  تجربة  عاملككيف تقيم خالل املراحل االولى والزيارات االسااتكشااافية للصااندوق،  .2

    ؟والعاملين فيه
 ضعيف متوسط جيد ممتاز

 ضعيف

 جدا

      قدرة العاملين على تقديم ما يلزم من معلومات حول خدمات الصندوق وآلية االقراض .1
      سهولة الوصول إلى الصندوق )املوقع ووجود لوحات تعريفية( .2
      سهولة التعامل مع املوقع االلكتروني وتوفر جميع املعلومات املطلوبة عليه .3
      وضوح شروط االقتراض والبيانات والوثائق املطلوبة .4
      شمولة البروشورات واالدلة االرشادية املتوفرة .5
      مستوى االستعالم من خالل الهاتف أو /و البريد االلكتروني .6
      مستوى تواصل الصندوق مع العمالء واملجتمع املحلي عبر وسائل التواصل االجتماعي .7
      عدد العاملين مقارنة بعدد املراجعين "فترات االنتظار والوقت املخصص للعميل"  .8
      ئة طلب الحصول على التمويلسهولة تعب .9

      مستوى التنظيم في التعامل مع العمالء في القاعة الرئيسية "الدور والوقت املخصص" .10
      مستوى النصائح املقدمة من إدارة الصندوق والعاملين فيه .11
      جاهزية قاعة االستقبال واالنتظار  .12
      مالئمته لطبيعة عملهماملظهر العام للعاملين و  .13
      الزوارو مستوى االجابة على االسئلة واالستفسارات املقدمة من العمالء  .14
      مستوى ما يشرح لك عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  .15
      سهولة الوصول للمعلومة املطلوبة .16
      مهمةتوفر مواقف للسيارات ومرافق أخرى  .17

 ال 2 نعم 1 عدم تقديم الضمانات الالزمة والكافية .1

 ال 2 نعم 1 عدم وجود تعامل سابق وعالقات مع الصندوق  .2

 ال 2 نعم 1 عدم موافقة ولي األمر على حصولي على القرض .3

 ال 2 نعم 1 خاص للمساهمة في املشروع   عدم وجود رأس مال .4

 ال 2 نعم 1 تحقيق الشروط   عدم .5

 ال 2 نعم 1 مناسبسجل اإلقراض الخاص بي غير  .6

 ال 2 نعم 1 لست من الفئة املستهدفة .7

 ال 2 نعم 1 عدم شفافية اتخاذ القرار .8

 ال 2 نعم 1 عدم قناعة الصندوق بفكرة املشروع .9

 ال 2 نعم 1 ب املشروع في االدارةعدم قناعة الصندوق بكفاءة صاح .10

 ال 2 نعم 1 قيمة التمويل مرتفعة .11

   اذكرها أخرى .. .12

 برنامج تطوير املشاريع القائم 2 برنامج تمويل املشاريع الجديدة )التأسيس( 1

 برنامج تمويل وسائط النقل العام 4 برنامج تمكين املرأه الريفية 3

 برنامج تمويل األقساط الجامعية 6 برنامج تمويل مشاريع محافظة معان التنموية 5

 )غير مرخصة( برنامج تمويل املشاريع املدرة للدخل 8 برنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر 7

 ةبرنامج تمويل املشاريع الريادي 10 برنامج التمويل اإلسالمي 9

 أخرى... 12 برنامج تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية 11
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 :ار أك ر من إجابة إذا لزم األمر()يمكنك إختي واستخداماته القرا من الحقيقية الغاية .8

 

 (12)انتقل الى ال  2  نعم 1 ؟هل حصلت على أي من الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  .9

 :نوع الخدمات غير التمويلية التي حصلت عليها .10

 ال 2 نعم 1 خدمات التدريب والتمكين  .1

 ال 2 نعم 1 التوعيه والتثقيف .2

 ال 2 نعم 1 خدمة التشبيك مع مؤسسات أخرى  .3
 

  كيف تقيم الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  .11
 
  ضعيف متوسط جيد ممتاز :من حيث حاليا

 
 ضعيف جدا

 

 

 ال  2 نعم  1 لتغطية نفقات انتاجية وإقامة مشروع استثماري  .1

 ال  2 نعم  1 لتغطية نفقات اجتماعية .2

 ال  2 نعم  1 جيةلتغطية نفقات صحية وعال  .3

 ال  2 نعم  1 لتغطية نفقات استهالكية .4

 ال  2 نعم  1 لتغطية نفقات تعليم .5

 ال  2 نعم  1 لتسديد قروض أخرى  .6

 (                                                                                                                                                                                                                        ) اذكرها أخرى .. .7

      نوعية وجودة  الخدمات املقدمة   .1
      شمولية الخدمات   املقدمة .2
      الفترة الالزمة للحصول على هذه الخدمات   .3
      تكلفة الحصول على هذه الخدمات .4
      في مرحلة ما بعد الحصول على الخدمة للمشروع متابعة الصندوق  .5
      مستوى الفائدة املتحققة من الحصول على الخدمة .6
      ءات"سهولة عملية الحصول على الخدمة "االجرا .7
      توفر الخدمات في منطقتك "االنتشار الجغرافي"  .8
      غير التمويلية العدالة في توزيع الخدمات .9

االقتراا، مااا تقييمااك التفاااوا و  بعااد أن  عاااملاات مع الصااااااااااااناادوق خالل فترة .12

 :وقروضه املتوفرة من حيث لتجربتك مع الصندوق 
  ضعيف متوسط جيد ممتاز

 
 ضعيف جدا

      شروط التمويل بشكل عام .1
      برنامج من برامج التمويل  سقف التمويل لكل .2
      سعر الفائدة او معدل املرابحة .3
      "املواصالت والوقت ..الخ" التكاليف غير املباشرة لعملية االقتراضقيمة  .4
      حجم الضمانات املطلوبة .5
      املطلوبة نوع الضمانات .6
      عدد الوثائق املطلوبة التي يطلبها الصندوق  .7
      فترة السماح املمنوحة من الصندوق  .8
      إجراءات صرف القرض للعميل .9

        متابعة  الصندوق لعملية تأسيس املشروع  )الزيارات امليدانية(  .10
      حل األولى  للمشروعالخدمات غير التمويلية في املرا .11
      طريقة تعامل املوظفين اثناء مراحل صرف القرض .12
      مستوى الشفافية في اتخاذ قرار التمويل  .13
      تنوع وشمولية برامج االقراض   .14
      في حل املشكالت التي تواجه املشروع   للعميل مساعدة الصندوق  .15
      مع العميل في مراحل التعثر او تراجع دخل املشروعتعاون الصندوق  .16
      ساعات العملمهامهم خالل بالصندوق  فيالتزام العاملين   .17
      توفر الخدمات اللوجستية )التصوير والطوابع  ..الخ( .18
      القدرة على تحديد موعد للزيارة القادمة .19
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: األثر االقتصادي واالجتماعي للخدمات التمويلية وغي
 
 ر التمويلية التي يقدمها الصندوق رابعا

 ندوق.هذا الجزء إلى استقراء آراء املستجيبين حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية للقروا والخدمات التي حصلوا عليها من الصيهدف 

 

 

      بموعد تسليم املعامالتالتزام الصندوق والعاملين  .20
      مستوى االلتزام بسرية املعلومات املعطاه للصندوق  .21
        االلكترونيقدرتك على متابعة طلب التمويل من خالل املوقع  .22
      فترة االنتظار للحصول على قرار الصندوق من تاريخ استكمال االوراق  .23
      سهولة التواصل مع مدير الفرع عند الحاجة .24
      تفرغ العاملين لتقديم الخدمة بكفاءة .25
      الجدية في التعامل مع الشكاوى املقدمة من العمالء .26
      تقبل االقتراحات واملالحظات .27
      توفر طرق تقديم االعتراضات والشكاوي  .28
      طلب التمويلفي تقييم راءات املتبعة وضوح وسالسة االج .29
      مستوى الشفافية في إتمام املعامالت واالجراءات .30
      مستوى استفادتك من املوقع االلكتروني للصندوق خالل إجراء املعاملة .31
      القدرة على متابعة الطلب بسهولة أو عبر املوقع االلكتروني للصندوق  .32
      ة التواصل مع الصندوق عبر الهاتف والفاكس سهول .33
      الكفاءة والدقة في تقديم الخدمات التمويلية .34
      الكفاءة والدقة في تقديم الخدمات غير التمويلية .35
      النصح واالرشاد املقدم من العاملين في الصندوق للعمالء   .36
      اودقتهتوفر املعلومات الالزمة  .37
      سهولة الحصول على املعلومات .38
      شروط التمويل بشكل عام .39

برأيااك، كيف تقييم   األثر االقتصاااااااااااااادي للخاادمااات التمويليااة وغير التمويليااة التي  .1

 لألبعاد التالية: "صاحب املشروع"قدمها الصندوق على مستوى الفرد 
 
 وفقا

ضعيف  ضعيف متوسط جيد ممتاز

 
 
 جدا

      زيادة  مستوى دخل الفرد " صاحب املشروع" .1
      احب املشروع"رفع مستوى مهارات الفرد " ص .2
      بناء قدرات صاحب املشروع في مجال اإلدارة  .3
      رفع مستوى االستهالك للفرد  "صاحب املشروع" .4
      وفي الحماية من التعثر  على صاحب املشروع ساعد في تسديد قروض أخرى  .5
      بناء عالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة .6
      حسين السجل االئتماني لصاحب املشروع لدى البنوكت .7
      ساهم في الحصول على تمويل من مصادر أخرى "ضمان" .8
      رفع معدل  االدخار وحجم الودائع لصاحب املشروع .9

      تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر والعمل لحساب النفس  .10
      ونوعية سكن الفرد    تحسين مستوى  .11
      رفع مستوى الرفاه بشكل عام  لدى الفرد  .12
      رفع مستوى اإلنتاجية لدى صاحب املشروع .13
      لصاحب املشروع ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة .14
      املشروع" صاحبزيادة حجم االصول لدى الفرد "  .15
      الفقر على الفرد " صاحب املشروع"تقليل مخاطر  .16
      تغيير هيكل املوجودات  واألصول لدى صاحب املشروع  .17
       للفردتحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  .18
        تغيير هيكل االنفاق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة" لدى الفرد  .19
      لدى صاحب املشروع لتوجه للسياحة الداخليةتحسن مستوى ا .20
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وغير  "القروا" برأياااااك، كيف تقييم   األثر االقتصااااااااااااااااادي للخااااادماااااات التمويلياااااة .2

 لألبعاد التالية:
 
 التمويلية التي قدمها الصندوق على مستوى األسرة  وفقا

  ضعيف متوسط جيد ممتاز
 
 ضعيف جدا

      صاحب املشروع غيرزيادة دخل األسرة  .1
      رفع مستوى مهارات العاملين من أفراد األسرة  .2
      وانتقالها إلى مشروعات او وظائف أخرى من داخل االسرة  تدريب العمالة  .3
      رفع مستوى االستهالك لألسرة .4
      قروض أخرى وفي الحماية من التعثر االسرة ل ساعد في تسديد  .5
      عالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدةرة لاألسبناء  .6
      لدى البنوك ألي من أفراد االسرةتحسين السجل االئتماني  .7
      االدخار وحجم الودائع لألسرةرفع معدل  .8
      والعمل لحساب النفس  لدى أفراد االسرة  تعزيز الروح الريادية .9

      ألسرة    تحسين مستوى ونوعية سكن ا .10
      رفع مستوى الرفاه  بشكل عام لدى األسرة  .11
      ألي من أفراد االسرة ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة .12
      حجم االصول لدى األسرة  .13
      تقليل مخاطر الفقر على األسرة  .14
      االسرةتغيير هيكل املوجودات  واألصول لدى  .15
      خلق فرص عمل  لألسرة .16
      لدى االسرة تحسن مستوى االجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  .17
      تغيير هيكل االنفاق "ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة" لدى األسرة  .18
      لدى االسرة تحسن مستوى التوجه للسياحة الداخلية .19
      ة على اتخاذ القرارات االقتصادية لألسرةيزيد من القدر  .20
      لألسرة دور املشروع في توفير احتياطي لالحتياجات املفاجئة واالستثنائية  .21

التي قدمها   "القروا" للخدمات ة األخرى االقتصااااااااااادي اآلثار برأيك، كيف تقييم    .3

 لألبعاملشروع نفسه و الصندوق على مستوى 
 
 اد واملؤشرات التالية:املجتمع وفقا

ضعيف  ضعيف متوسط جيد ممتاز

 
 
 جدا

      تدريب العمالة وانتقالها إلى مشروعات او وظائف أخرى  .1
      توزيع الدخل وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع .2
      "روابط أمامية وخلفية" قائم آخر تطوير مشروع .3
      ق طلب على سلعة معينة""خل إقامة مشروع جديد .4
      توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة  "للمشترين" .5
      خلق فرص عمل جديدة .6
      زيادة الصادارت .7
      اإلحالل محل املستوردات .8
      تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر  .9

      لة من خالل ما يدفع من رسوم وضرائبدعم املوازنة العامة للدو  .10
      تنمية املنطقة التي أقيم بها وتقليل البحث عن السلع في مناطق أخرى  .11
      للحصول على السلعة من قبل العمالء في املنطقة ينالوقت والجهد الالزم تقليل .12
      ملناسبرفع ايرادات وربحية املشروع بسبب وصول التمويل بالوقت ا .13
      زيادة االنتاج الوطني .14
      ألبناء املنطقةخلق فرص عمل  .15
      في استمرارية املشروع القرضدور  .16
      دور القرض في حل املشكالت التي واجهت املشروع .17
      س مال املشروع أدور القرض في زيادة ر  .18
      السوقية للمشروعدور القرض في رفع القيمة  .19
      مستوى التنويع االقتصادي وزيادة خيارات املستهلك في املنطقة  تعزيز .20
      دور املرأة في االسرة تعزيز .21
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 على خ راتك العملية في مجال األعمال، أي من العوامل التالية يؤثر في مأبر  .5
 
سااااتوى االثر االقتصااااادي واالجتماعي للخدمات التمويلية يك الشااااخواااا ي واعتمادا

 وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق:  

وغير التمويلية  "القروا" األثر االجتماعي للخدمات التمويلية برأيك، كيف تقييم .4

 لألبعااااااد التي قااااادمهاااااا الصااااااااااانااااادوق على مساااااااااااتوى الفرد واأل 
 
سااااااااااارة واملجتمع وفقاااااا

 :واملؤشرات التالية

 ضعيف متوسط جيد ممتاز
ضعيف 

 
 
 جدا

      االجتماعي لألسرة األمانرفع مستوى  .1
      رفع مستوى املعيشة للفرد "صاحب املشروع" .2
      رفع املستوى املعيش ي لألسرة .3
      توثيق العالقات األسرية .4
      تخلص من ثقافة العيب ساعد في ال .5
      ساعد في إعالء قيمة الذات عند صاحب املشروع  .6
      رفع مستوى  األمن الغذائي على مستوى الفرد "صاحب املشروع"  .7
       رفع  مستوى األمن الغذائي على مستوى األسرة   .8
      جتمعساعد في االندماج االجتماعي لصاحب املشروع في امل .9

      عمل على توفير سلع للطبقة الفقيرة من املجتمع .10
      قلل من املشاكل األسرية .11
      ساهم في الزواج وتكوين أسره .12
      عزز عالقات صاحب املشروع مع العمالء واملوردين .13
      بناء صداقات جديدة ونافعة .14
      وتبعاتها السلبية دى صاحب املشروع ل تقليل أوقات الفراغ .15
      تراجع بعض االمراض االجتماعية  .16
      رفع مستوى العالقات بين صاحب املشروع وبقية األسرة  .17
      عزز فرص املشاركة في املناسبات االجتماعية .18
      الشعور باالستقالل  املالي لصاحب املشروع .19
      ي توزيع املسئولية بين قطبي األسرة  "الزوج والزوجة"ساهم ف .20
      رفع مستوى الثقة بالنفس  .21
      تعزيز دور املرأة في األسرة  وفي التنمية .22
      رفع مستوى احترام الذات .23
      مستوى التحاق افراد األسرة  باملدارس .24
      تحسن مستوى وظروف السكن  .25
      ساعد في املشاركة في نشاطات وجمعيات تعاونية وخيرية .26
      و أكثر من ذوي االحتياجات الخاصةأساعد في دعم واحد  .27
      و أكثر من كبار السن في األسرة أرفع مستوى واحد  .28
      تحسين املكانة االجتماعية لألسرة في املنطقة  .29
      االجتماعية للفرد "صاحب املشروع" في املنطقة تحسين املكانة .30
      زيادة مساهمة املرأة في نفقات األسرة  .31
      القدرة على  اتخاذ القرارات االجتماعية لالسرة زيادة .32

 ال  2 نعم  1 حالة االزمات - ة الحصول على التمويل في بعض مراحل املشروع بصعو  .1

 ال  2 نعم  1 مستوى الخدمات غير التمويلية املقدمة من الصندوق  .2

 ال  2 نعم  1 تمويلية من مصادر أخرى صعوبة الحصول على الخدمات غير ال .3

 ال  2 نعم  1 عوامل تتعلق بحجم السوق  واملنافسة .4

 ال  2 نعم  1 دراسة الجدوى والقرار االستثماري  –عدم إتمام مراحل التأسيس بشكل صحيح  .5

 ال  2 نعم  1 عوامل تتعلق بالظروف االقتصادية املحلية "التصخم والتشريعات....الخ" .6

 ال  2 نعم  1 ق بالظروف االقتصادية االقليمية والعامليةعوامل تتعل .7

 ال  2 نعم  1 عوامل تتعلق بكفاءة االدارة والقدرة على التعامل مع األزمات .8
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 خ
 
 آليات  عزيز الدور التنموي للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق : امسا

 استقراء آراء املستجيبين حول آليات  عزيز الدور التنموي للقروا املمولة من الصندوق. هذا الجزء إلىيهدف 

 

 ات الثالث القادمة )يمكن اختيار أك ر من إجابة(: أي من التالية  عت ر من احتياجات املشروع التمويلية املتوقعة خالل السنو  .1
 

 ال 2 نعم 1 تمويل شراء موجودات ثابتة  "األصول الثابتة من آالت ومعدات وأثاث ووسائل نقل" .1

 ال 2 نعم 1 تمويل عملية تطوير تكنولوجيا اإلنتاج   .2

 ال 2 نعم 1 تمويل عملية التوسع في املشروع الحالي .3

 ال 2 نعم 1  قروض سابقة أخرى سداد  .4

 ال 2 نعم 1 فتح فروع جديدة للمشروع داخل اململكة أو خارجها .5

 ال 2 نعم 1 إضافة منتج جديد .6

 ال 2 نعم 1 قروض لتمويل عملية التشغيل .7

 (                                                                                                                                                                                                                          ) اذكرها أخرى .. .8

 

  

  ي من العوامل التالية تقلل من توجهك لزيارة الصندوق برأيك الشخو ي، أ .2
 
 :حاليا

 

 

 

 

 

 ال  2 نعم  1 "واالنتاجية "الوالء الوظيفي واالنظباط عوامل تتعلق بالعمالة .9

 ال  2 نعم  1    عوامل تتعلق بجدية صاحب املشروع  .10

 ال  2 نعم  1 نتشار الصندوق والوصول إلى الفئات املستهدفةمستوى ا .11

 ال  2 نعم  1 متابعة الصندوق لالحتياجات التمويلية للمشروعات  .12

 ال  2 نعم  1 حجم القرض املقدم من الصندوق   .13

 ال  2 نعم  1 عوامل تتعلق بالقطاع الذي أعمل به .14

 ال  2 نعم  1 نوع القرض املقدم من الصندوق  .15

 ال  2 نعم  1 ور مؤسسات الدعم الفني املتخصصة ضعف د .16

 ال  2 نعم  1 استخدام القرض للغاية التي أخذ من أجلها "إنتاجية وليس استهالكي" .17

 ال  2 نعم  1 التقييم الدوري ألداء املشروع ومعالجة االختالالت .18

 ال  2 نعم  1 " ضعف مستوى التشبيك والعالقة بين الصندوق واملؤسسات األخرى " غير التمويلية .19

 (                                                                                                                                                                                                                          ) اذكرها أخرى .. .20

 ال 2 نعم 1 غير التمويلية التي احتاجها اتال يقوم بتقديم الخدم .1

 ال 2 نعم 1 طريقة تعامل العاملين في الصندوق وخبراتهم .2

 ال 2 نعم 1 ال يوجد وحدة خاصة بتقديم الدعم الفني للمشروعات املمولة  .3

 ال 2 نعم 1  صعوبة الوصول إلى موقع الصندوق  .4

 ال 2 نعم 1 احصل على الخدمات وأتقدم بمالحظاتي من خالل البريد أو املوقع االلكتروني .5

 ال 2 نعم 1 آليات واضحة لتقديم الخدمات غير التمويلية ال يوجد .6

 ال 2 نعم 1 وال اريد تكرار التجربة انتهت عالقتي بالصندوق  .7

 ال 2 نعم 1 عدم تطور في نوعية الخدمات التمويلية .8

 ال 2 نعم 1 عدم تطور في نوعية الخدمات غير التمويلية .9

 ال 2 نعم 1 دمات التمويلية  ال يلبي احتياجاتي الحالية واملستقبلية  من الخ .10

 ال 2 نعم 1 ال يلبي احتياجاتي  الحالية من الخدمات غير التمويلية  .11

 (                                                                                                                                                                                                                                   ) اذكرها أخرى .. .12



-10- 
 

 للقروا التي يقدمها؟أي من املقترحات التالية قد  عزز أداء الصندوق في خدمة املستفيدين و ساعد في  عظيم األثر االقتصادي واالجتماعي  .3
 

 ال 2 نعم 1 قدمها الصندوق التي ي تعزيز مستوى الخدمات غير التمويلية .1

 ال 2 نعم 1 زيادة مستوى شمولية الخدمات غير التمويلية  .2

 ال 2 نعم 1 الوسائل بشتىمن قبل الصندوق زيادة مستوى التشبيك بين املشروعات املمولة  .3

 ال 2 نعم 1 متابعة االحتياجات من الخدمات التمويلية .4

 ال 2 نعم 1 متابعة االحتياجات من الخدمات غير  التمويلية .5

 ال 2 نعم 1 زيادة مستوى التشبيك بين الصندوق واملؤسسات غير التمويلية األخرى  .6

 (                                                                                                                                                                                                                            ) اذكرها أخرى .. .7
 

على مساتويات  وبالتالي تزيد من األثر االقتصاادي واالجتماعيالطلب على القروا من الصاندوق  التي  سااعد في زيادة ما هي مقترحاتكبرأيك الشاخوا ي،  .4

  :الفرد واالسرة واملجتمع
 

 

 (7)انتقل إلى ال 2 نعم 1 ؟أخيرا، هل تؤيد إنشاء وحدة متخصصة بتقديم الدعم الفني واملؤسس ي في الصندوق  .5
 

 ما هي األوليات التي يجب أن تراعيها والخدمات التي يجب تقدمها هذه الوحدة بالنسبة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .6
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 لكم على حسن  عاونكم،،، شكرا

 

 ال 2 نعم 1 الفئة املستهدفةاملطلوبة بما يتالءم مع طبيعة  املرونة في تحديد الضمانات .1

 ال 2 نعم 1 تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وعدد الوثائق املطلوبة وتقليل تكلفته .2

 ال 2 نعم 1 أن تكون فترة االنتظار للحصول على القرار االئتماني قصيرة .3

 ال 2 نعم 1 زع الديني تراعي الوا التي تمويليةالنتجات مزيد من امل ر يتوف .4

 ال 2 نعم 1 مرونة في تحديد سقف االئتمان مع األخذ بعين االعتبار الوضع املالي للمشروع وقدرته على السداد .5

 ال 2 نعم 1 مرونة في تحديد فترة السداد بحيث تراعي طبيعة املشروعات الصغيرة واملتوسطة .6

 ال 2 نعم 1 شروعات الصغيرة واملتوسطةمرونة في تحديد فترة السماح بحيث تراعي طبيعة امل .7

 ال 2 نعم 1 مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري بحيث يتالءم مع طبيعة املشروعات وتدفقاتها النقدية .8

 ال 2 نعم 1 احتياجاتهم التمويلية من أجل إيجاد منتجات تالءم احتياجاتهم املتغيرة و متابعة الفئات املستهدفة  .9

 ال 2 نعم 1 اململكةمناطق الفروع مختلف انتشار  .10

 ال 2 نعم 1  وجود فروق كبيرة بين قطاعات وفروع اإلنتاج  مراعاة .11

 ال 2 نعم 1 الوصول إلى الفئات املستهدفة في مكان عملهامحاولة  .12

 ال 2 نعم 1 توفر مستوى متقدم من املوضوعية والشفافية عند تقييم املالءة االئتمانية للمشروع .13

 ال 2 نعم 1 ان القروضدور أكبر لشركات ضم .14

 (                                                                                                                                                                                                                         ) اذكرها أخرى .. .15

 ال 2 نعم 1 خالل مرحلة التأسيس دعم املشروعات .1

 ال 2 نعم 1 مسألة الوصول إلى األسواق املحلية والخارجيةملساعدة في التعامل مع ا .2

 ال 2 نعم 1 مشكلة نقص املعلومات والبياناتحل  .3

 ال 2 نعم 1 توثيق العالقة بين املشروعات واملؤسسات ذات العالقة .4

 ال 2 نعم 1 قضايا التدريب والتأهيل إلدارة املشروعات والعمال .5

 ال 2 نعم 1 ت االستشارية املالية والقانونية واملحاسبية والبيئية والفنيةالخدماتقديم  .6

 ال 2 نعم 1 التعامل مع االزماتتساعد في و  تكاليف اإلنتاج تقديم الخدمات التي تقلل .7

 ال  2 نعم  1 ؟في حال الحاجة إلى خدمات تمويلية "قروا"، هل ستلجأ للصندوق مرة أخرى  .7

 ال  2 نعم  1 ؟بالتعامل مع الصندوق   او أي من افراد املجتمع واألصدقاء أفراد األسرةهل تنصح  .8
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 القروض املمولة حسب االقاليم والجنس )ذكور(

 الفترة 

  

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

 فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد

 9461 24660430 5637 3298 9056197.2 1914 1106 4592115 1082 609 3298629 609 اقليم الشمال

 9098 30803933 6213 7211 17884623.7 3676 2416 9183621 2363 1075 6207230 1075 الوسطاقليم 

 4888 15116960 3021 1750 5446714.06 1033 589 2710217 545 363 1767561 361 اقليم الجنوب 

 23447 70581323 14871 12259 32387535 6623 4111 16485953 3990 2047 11273420 2045 املجموع 

 

 )الذكور ( 2015-1991مجموع القروض املمولة باالقاليم من 

 اقليم الجنوب  اقليم الوسط  اقليم الشمال  الفترة 

 فرص العمل  حجم التمويل   العدد  فرص العمل  حجم التمويل   العدد  فرص العمل  حجم التمويل   العدد 

1996-1991 609 3298629 609 1075 6207230 1075 361 1767561 363 

2002-1997  1082 4592115 1106 2363 9183621 2416 545 2710217 589 

2008-2003 1914 9056197.2 3298 3676 17884624 7211 1033 5446714.06 1750 

2015-2009 5637 24660430 9461 6213 30803933 9098 3021 15116959.5 4888 

 7590 25041451.6 4960 19800 64079408 13327 14474 41607371 9242 املجموع 

 

 القروض املمولة حسب االقاليم والجنس )إناث(

 2009-2015 2003-2008 1997-2002 1991-1996 الفترة 

 فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد فرص العمل  حجم التمويل  العدد

 12310 24138167 10540 3776 5982358 3330 357 886859 353 83 386006 83 م الشمالاقلي

 15393 31259127 14349 10486 16213614 9210 2328 3850010 2317 268 1308235 268 اقليم الوسط

 10290 18911461 9105 2229 3724995 1961 200 519909 199 29 124850 29 اقليم الجنوب 

 37993 74308755 33994 16491 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 املجموع 

 

 )إناث( 2015-1991مجموع القروض املمولة باالقاليم من 
 اقليم الجنوب اقليم الوسط اقليم الشمال الفترة

 فرص العمل  يل  حجم التمو  العدد  فرص العمل  حجم التمويل   العدد  فرص العمل  حجم التمويل   العدد 

1996-1991 83 386006 83 268 1308235 268 29 124850 29 

2002-1997  353 886859 357 2317 3850010 2328 199 519909 200 

2008-2003 3330 5982358 3776 9210 16213614 10486 1961 3724995 2229 

2015-2009 10540 24138167 12310 14349 31259127 15393 9105 18911461.1 10290 

 12748 23281215.1 11294 28475 52630986 26144 16526 31393390 14306 املجموع 
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 القروض املمولة حسب الفئة العمرية

 الفترة
 إناث الذكور 

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

 
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 ملالع
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل

 20 58000 18 0 0 0 6 8480 6 0 0 0 492 1542600 120 0 0 0 10 45750 10 0 0 0 20أقل من 

30-21 1 10000 1 3 12500 3 224 919278 284 4733 18898577 5645 0 0 0 3 7100 3 227 534156 213 7500 16623906 7464 

40-31 14 73350 14 810 2680479 837 2444 1903603 4158 4267 19447101 6687 3 7900 3 453 585361 454 4582 7997190 5195 11385 24782593 
 

50-14 696 3501959 696 1674 7236040 1731 2136 10246638 4032 3338 16689936 5941 114 588898 114 1126 2270314 1132 5385 9534090 6182 8628 19017302 
 

 7250 13826953 6463 4901 7855531 4307 1290 2385523 1281 263 1222293 263 4682 14003108 2413 3781 9183513 1815 1513 6135434 1478 1293 6807083 1291 50أكبر من 

 14734 74308754 33994 16491 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 23447 70581322 14871 12255 22253032 6619 4094 16485953 3975 2004 10392392 2002 املجموع

 

 لقروض املمولة حسب املؤهل الدراس يا

 الفترة
 إناث الذكور 

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

 
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 تمويلال

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل

 1221 1497400 832 2397 2418923 2396 806 895704 803 0 0 0 1239 3055465 587 481 2089198 480 570 2048457 551 42 861028 42 غير محدد

 2889 5196194 2781 2596 3559611 2348 209 246817 208 29 94600 29 597 1325368 463 994 2406406 616 235 557886 233 267 1152257 266 دون االعدادي

 7142 13296825 6668 3063 4866475 2880 450 576361 449 57 179303 57 3419 8727524 2276 1727 4137885 983 777 2613267 760 409 1841002 409 اعدادي

 38486709 18177 6263 10781388 5271 890 1630863 887 125 461414 125 12505 35477231 7985 5921 15418134 3165 1424 5629354 1365 561 2754341 561 ثانوي 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دون الثانوي 

مؤسسة التدريب 

 املنهي
72 334998 72 58 256337 59 106 459820 193 218 2237332 697 10 34850 10 33 16480 33 66 142515 91 48 179600 69 

 2483 5127768 2095 1154 1993010 884 292 847620 288 44 212936 44 1158 3757766 666 839 2170202 410 320 1487320 312 186 962402 186 كلية متوسطة

 3705 10483243 3385 908 2051045 646 205 1042933 201 115 835988 115 3672 15461183 2652 2029 5405740 825 725 3888862 710 510 3367392 509 جامعي

 11 41015 8 28 108000 10 0 0 0 0 0 0 160 539453.6 24 75 300150 38 1 4470 1 0 0 0 دكتور جامعي

 17520 74308754 33994 16500 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 23447 70581322 14871 12259 32387535 6623 4111 16485953 3990 2047 11273420 2045 املجموع
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 حسب املحافظاتالقروض املمولة 

 الفترة
 إناث الذكور 

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

 
 العدد

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 العدد فرص العمل

حجم 

 التمويل
 فرص العمل

 6495 14152858 6163 5287 8455663 4637 1504 2654793 1495 194 1016422 194 4614 15397043 2937 4162 10366692 1979 1312 5476774 1278 582 3742185 582 العاصمة

 4623 9306782.8 3896 1804 3003598 1568 136 432119 135 58 304100 58 4642 13129112 2972 1881 5097841 1085 575 2497775 571 360 1978454 360 اربد

 3312 5782836.3 2904 2352 3490481 2060 297 454018 297 35 151917 35 1849 5366654.2 1271 1650 3756872 873 500 1283650 490 153 849327 153 الزرقاء

 3499 6778427.3 3231 1950 2890399 1726 287 441525 286 29 99641 29 1624 5222668.9 1280 956 2396305 556 389 1580271 383 169 861164 169 البلقاء

 2159 4230035.7 1887 282 463410 265 20 68309 20 10 49000 10 1182 4279399.6 643 262 951669.06 141 113 540035 104 80 409702 80 معان

 4075 7701164.7 3779 1366 2240350 1153 122 366370 122 11 48000 11 1621 4844410.2 1071 993 2837365 593 343 1594703 315 199 942560 197 الكرك

 2395 4255516.6 1981 333 564825 307 24 63255 24 6 11350 6 1467 4685504.1 975 345 1149040 215 115 487809 109 65 295399 65 الطفيلة

 3047 6015127.1 2638 811 1161387 752 107 194541 107 6 20100 6 1412 3578040.5 740 490 1543848 313 256 1079412 256 126 760467 126 املفرق 

 2087 4545005.7 2051 897 1377071 787 240 299674 239 10 40255 10 1011 4817566.8 725 443 1364755 268 215 842926 212 171 754554 171 مادبا

 2891 5618359.8 2478 613 1006073 546 58 110131 57 9 24000 9 1890 4526885 1036 431 1079905.2 229 126 429520 116 67 294168 67 عجلون 

 1749 3197896.9 1528 548 811300 464 56 150068 54 10 37806 10 1517 3426391.7 889 496 1334603 287 149 585408 139 56 265540 56 جرش

 1661 2724744 1458 248 456410 236 34 21975 33 2 16500 2 618 1307645.5 332 150 508640 84 18 87670 17 19 119900 19 العقبة

 37993 74308754 33994 16491 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 23447 70581321 14871 12259 32387535 6623 4111 16485953 3990 2047 11273420 2045 املجموع

 

 القروض املمولة حسب شريحة الدخل
 إناث الذكور  الفترة 

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

حجم  العدد  

 التمويل 

ص فر 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

فرص 

 العمل 

حجم  العدد

 التمويل 

 فرص العمل 

100-0 2045 11273420 2047 3964 16408072 4085 1687 7393757 2576 464 3001423 1086 380 1819091 380 2832 5229228 2848 5993 7942709 6591 843 1601451 856 

200-100 0 0 0 25 73631 25 2617 11778127 4342 3904 13026335 5397 0 0 0 36 26800 36 6375 11893259 6834 8442 16812218 9603 

300-200 0 0 0 0 0 0 833 3986368 1487 5375 21939534 7724 0 0 0 0 0 0 1275 2813490 1581 15140 31589726 16479 

400-300 0 0 0 0 0 0 394 1962906 839 2375 10972162 3363 0 0 0 0 0 0 302 804113 385 6149 1343147 6650 

500-400 0 0 0 0 0 0 381 2340155 874 1197 9651881 2529 0 0 0 0 0 0 232 884006 398 1910 5692090 2405 

500< 0 0 0 1 4250 1 711 4926221 2141 1548 11989985 3348 0 0 0 1 750 1 324 1583390 702 1510 5181797 2000 

 37993 74308754 33994 16491 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 23447 70581322 14863 12259 32387535 6623 4111 16485953 3990 2047 11273420 2045 املجموع 

 

 القروض املمولة حسب القطاع

 الفترة
 إناث الذكور 

1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 1996-1991 2002-1997 2008-2003 2015-2009 

 
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل
 العدد

حجم 

 التمويل

فرص 

 العمل

 87 65900 56 6 8000 6 13 15000 13 17 71320 17 63 113800 37 4 8500 3 41 34327 41 577 2803405 575 زراعي

 47 112600 29 35 74150 22 227 151554 227 5 10533 5 121 526550 42 53 94093 17 23 107740 23 14 105160 14 صناعي زراعي

 335 981895 136 130 228650 80 318 650131 317 149 505717 149 2059 6927143 725 960 2275201 365 900 4083428 843 591 3748514 591 صناعي

 267 784686 150 144 236200 79 6 20275 6 6 12432 6 1488 4765439 738 677 1504160 320 225 888607 219 122 428647 122 حرفي

 2755 5888078 1404 11314 17411227 9699 2289 4277054 2276 196 1181673 196 3757 10766508 1914 7909 20932298 4331 2719 10250818 2674 654 3771610 654 خدمات

 307 974295 112 78 179290 35 31 132764 29 6 28816 6 1437 4527939 490 494 1223638 195 203 1121033 190 78 355284 78 سياحي

 277 468992 276 2604 2785976 2589 1 10000 1 1 8600 1 53 46400 57 106 114600 100 0 0 0 11 60800 11 قطاع منزلي

 19533 38452124 19524 1416 2812600 1413 0 0 0 0 0 0 177 247000 180 1 2000 1 0 0 0 0 0 0 تمكين املرأة الريفية

 38 2762711 923 2 143434 58 0 0 0 0 0 0 41 3960736 1268 0 146499 64 0 0 0 0 0 0 قروض الطالب

 14347 23817472 11384 762 2041440 520 0 0 0 0 0 0 14251 38699806 9420 2055 6086545 1227 0 0 0 0 0 0 تجاري 

 37993 74308754 33994 16491 25920967 14501 2885 5256778 2869 380 1819091 380 23447 70581322 14871 12259 32387535 6623 4111 16485953 3990 2047 11273420 2045 املجموع



- 4 - 

 

 

 

 نوع املشروع القروض املمولة حسب

 
2008-2003 2015 - 2009 

 الصندوق 

 
 فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع

 7.639 28.177.911 4.108 7.267 19.544.877 4.349 جديد
 10.779 30.981.172 6.021 7.995 19.063.003 4.185 تطوير

 17.683 35.361.000 17.683 1.368 2.727.000 1.365 تمكين املرأة الريفية
 10.742 13.636.568 10.83 منزلي

   
 79 6723.447 2.191 2 289.933 122 قرض الطالب

 445 1.312.349 248 4 8.5 3 قرجيوب الف -جديد
 جيوب الفقر -تمكين املرأة

   
1039 2.076.992 1048 

 خريجي مؤسسة التدريب املنهي
   

7 21.5 16 
 شباب الحارة

   
4 6 4 

 مشروع مدر للدخل غير مرخص
   

6559 7.050.500 6.66 
 مشروع مدر للدخل مرخص

   
13 38.5 26 

 مشاريع املنطقة التنموية
   

148 2.329.050 407 
 قرض مكفول بكفالة مؤسسة ضمان القروض

   
3 36 5 

 الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
   

3 29 7 
 البادية  واالغواء -تمويل املناطق التنموية

   
105 1.128.030 247 

 برنامج التشغيل الذاتي
      

 45.045 115.271.451 38.132 27.378 55.269811 20.854 املجموع
 مشروع دعم التمويل الدقيق

 
 فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع

 جديد
   

7.211 10.046.121 9.771 
 تطوير

   
598 1.794.727 1.116 

 تمكين املرأة الريفية
   

737 1.346024 736 
 منزلي

   
11 7.7 11 

 جيوب الفقر -جديد
   

19 50.119 24 
 جيوب الفقر -تمكين املرأة

   
2 4 2 

 مشروع مدر للدخل غير مرخص
   

1.685 2.931.800 1985 
 مشروع مدر للدخل مرخص

   
12 28.75 18 

 املجموع
   

10275 16.209.241 13.707 
 املشاريع الريادية

 
 لعملفرص ا قيمة التمويل عدد املشاريع فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع

 1697 9.775.461 265 570 1792821 85 جديد
 890 3.450.674 93 514 1.005.800 54 تطوير

 2587 13.226.135 358 10.84 2798621 139 املجموع
 مشاريع دائرة املشاريع الفلسطينية

 
 فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع فرص العمل قيمة التمويل عدد املشاريع

 84 157.9 86 277 226 124 جديد
 11 16.95 8 11 14 7 تطوير

 تمكين املرأة الريفية
   

3 6 3 
 مشروع مدر للدخل غير مرخص

   
3 2400 3 

 101 183.25 100 288 240 131 املجموع
 61.44 144.890.077 48.865 28.75 57.339.794 21.124 املجموع الكلي لجميع البرامج

 




