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موؤ�سرات تقييم االآثار االقت�سادية واالجتماعية للم�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات املقدمة لها

تقدمي

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، وذلك يف  العربية على دعم قطاع  الدول  تعمل   

حماولة للتقليل من تداعيات التحديات القت�ضادية وتقلب الظروف القت�ضادية والجتماعية خ�ضو�ضًا 

تلك التي تتعلق باختاللت �ضوق العمل، ومعدلت الفقر ، و�ضيق القاعدة الإنتاجية، و�ضعف القدرات 

الت�ضديرية، وتباطوؤ معدلت منو ال�ضتثمار املحلي من جهة، وعدم قدرة ال�ضيا�ضات احلكومية يف العديد 

من الدول على التقليل من حدة واآثار هذه التحديات والظروف من جهة اأخرى.  وقد اأ�ضبح هذا القطاع  

من اأهم مرتكزات اخلطط وال�ضيا�ضات القت�ضادية، الأمر الذي يتطلب اإيالء مزيد من الهتمام ملنظومة 

املوؤ�ض�ضات التمويلية وغري التمويلية- احلكومية وغري احلكومية- الداعمة والراعية واملمولة لهذا القطاع، 

وم�ضتوى �ضمولية وتكامل اخلدمات  املقدمة وم�ضتوى الكفاءة يف تقدميها.  

ويف اإطار احلديث عن املوؤ�ض�ضات العربية والإقليمية الفاعلة يف هذا املجال، ياأتي املعهد العربي   

للتخطيط يف مقدمة املوؤ�ض�ضات الداعمة والراعية لهذا القطاع، حيث يعمل املعهد على دعم كافة اجلهود 

الإمنائية الهادفة اإىل تطوير قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول العربية. وعلى 

لتلبية  احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من  العربيةالعديد  الدول  يف  تاأ�ض�ضت  القطري،  امل�ضتوى 

احتياجات هذا القطاع  من اخلدمات التمويلية وغري التمويلية التي من �ضاأنها دعم امل�ضروعات اجلديدة، 

وزيادة فر�ص تو�ضع وتطوير امل�ضروعات القائمة. 

ال�ضغرى  امل�ضروعات  قطاع  من  املطلوب  الدور  حجم  تنامي  ظل  ويف  ال�ضياق،  هذا  ويف   

وال�ضغرية واملتو�ضطة وتنامي الأدوار املنوطة باملوؤ�ض�ضات الداعمة والراعية واملمولة له، ونظرًا للحاجة 

املا�ضة لتحديد املرتكزات الأ�ضا�ضية خلطط التو�ضع والتطوير وحت�ضني اخلدمات املقدمة، فقد بات من 

ال�ضروري درا�ضة وتقييم اأداء هذه املوؤ�ض�ضات ودورها التنموي ببعديه القت�ضادي والجتماعي، اإ�ضافة 

اإىل تقييم الأثر التنموي للخدمات التمويلية وغري التمويلية التي تقدمها. وتهدف هذه الورقة  ب�ضكل 

رئي�ضي اإىل حتليل اأبعاد الدور التنموي والآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة على م�ضتوى كل من �ضاحب امل�ضروع والأ�ضرة واملجتمع املحلي والقت�ضاد الكلي، كما تهدف 

اإىل عر�ص حمددات هذا الدور واآليات تعزيزه.

املعهد العربي للتخطيط         
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املقدمة

متزايدًا  ياأخذ منطًا  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  بقطاع  الهتمام  بداأ   

روؤية  تخلو  تكاد  ول  املا�ضيني،  العقدين  يف  �ضيما  ل  �ضواء  حٍد  على  واملتقدمة  النامية  الدول  يف 

اقت�ضادية اأو خطة اقت�ضادية واجتماعية من دور بارز لهذا القطاع يف حتقيق الأهداف التنموية 

امل�ضتهدفة ب�ضكل عام، ويف مواجهة الكثري من التحديات وعلى راأ�ضها م�ضكلتي الفقر والبطالة. 

وقد زاد الرتكيز والعتماد على هذا القطاع نتيجة لتنامي التحديات القت�ضادية وتقلب الظروف 

الفقر،  ومعدلت  العمل،  �ضوق  باختاللت  تتعلق  التي  تلك  خ�ضو�ضًا  والجتماعية  القت�ضادية 

وتراجع م�ضتوى املعي�ضة، و�ضيق القاعدة الإنتاجية، و�ضعف القدرات الت�ضديرية، وتباطوؤ معدلت 

منو ال�ضتثمار املحلي من جهة، وعدم قدرة ال�ضيا�ضات احلكومية يف العديد من الدول على التقليل 

من حدة واآثار هذه التحديات والظروف من جهة اأخرى. وقد و�ضل اعتماد وتركيز العديد من 

الدول النامية على هذه امل�ضروعات اإىل اأبعد احلدود ل �ضيما بعد تقييم واإدراك اأهمية الدور الذي 

لعبته هذه امل�ضروعات يف و�ضول العديد من الدول املتقدمة اإىل ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار 

ورفاه. 

لذا، فقد اأ�ضبحت امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من اأهم مرتكزات اخلطط   

وال�ضيا�ضات القت�ضادية، وبداأ هذا الهتمام ينعك�ص على حجم وتنوع منظومة املوؤ�ض�ضات احلكومية 

وغري احلكومية، حيث بداأ ظهور العديد من املوؤ�ض�ضات التمويلية وغري التمويلية املعنية بتنمية 

وتطوير هذه امل�ضروعات. وبداأت تظهر كذلك ت�ضريعات وقوانني خا�ضة لرعاية هذه امل�ضروعات 

وتنظيمها ودعم عمليات تاأ�ضي�ضها وت�ضغيلها وتطويرها، واأ�ضبحت هذه امل�ضروعات املحور الأ�ضا�ضي 

للكثري من التقارير املحلية التي ت�ضدرها الكثري من الدول. ومل ينح�ضر الهتمام بامل�ضروعات 

ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة على امل�ضتوى املحلي والُقطري، بل اأ�ضبحت حمط اهتمام العديد 

من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية والجتماعية الإقليمية والدولية، حيث اأ�ضبحت حمط اهتمام العديد 

من التقارير الإقليمية والدولية. كما اأ�ضبح هذا القطاع من اأبرز مرتكزات ا�ضرتاتيجيات القطاع 

اأبرز اهتمامات موؤ�ض�ضات املجتمع املدين املختلفة ل�ضيما تلك التي تتعلق بالريادة  املايل، ومن 

وبتمكني ال�ضباب واملراأة.
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ويف اإطار احلديث عن املوؤ�ض�ضات العربية والإقليمية الفاعلة يف هذا املجال، ياأتي املعهد   

العربي للتخطيط بدولة الكويت يف مقدمة املوؤ�ض�ضات الداعمة والراعية لهذا القطاع، حيث يعمل 

املعهد على دعم كافة اجلهود الإمنائية الهادفة اإىل تطوير قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

وال�ضت�ضارية  التدريبية  اخلدمات  من  العديد  بتقدمي  يقوم  كما  العربية،  الدول  يف  واملتو�ضطة 

وخدمات الدعم الفني والبحوث والدرا�ضات لكافة �ضرائح امل�ضتفيدين يف هذا القطاع وهم رواد 

الأعمال واأ�ضحاب امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من جهة، والعاملني يف املوؤ�ض�ضات 

الداعمة والراعية واملمولة لهذا القطاع من جهة اأخرى. وي�ضعى املعهد وبالتعاون مع املوؤ�ض�ضات 

العربية الأخرى ومع خمتلف اجلهات ذات العالقة يف الدول العربية لتقدمي كل ما يلزم لتنمية 

وتطوير قطاع ريادة الأعمال ون�ضر ثقافة العمل احلر وتنمية قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية 

واملتو�ضطة بهدف تعزيز وتفعيل �ضيا�ضة التوظيف الذاتي، واحلد من م�ضكلتي الفقر والبطالة، 

ودعم جهود حتقيق التنمية ال�ضاملة وامل�ضتدامة.

ويف ظل الأهمية البالغة لريادة الأعمال وامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة،   

تاأ�ض�ضت يف غالبية  امل�ضتويات، فقد  اأعلى  القطاع من اهتمام ر�ضمي وعلى  يلقاه هذه  ملا  ونظرًا 

الدول العربيةالعديد من املوؤ�ض�ضات احلكومية واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية لتلبية احتياجات القطاع 

من اخلدمات التمويلية وغري التمويلية التي من �ضاأنها دعم فر�ص تاأ�ضي�ص املزيد من امل�ضروعات 

اجلديدة، كما تزيد من فر�ص تو�ضع وتطوير امل�ضروعات القائمة. ومن التجارب البارزة يف هذا 

املجال – على �ضبيل املثال ل احل�ضر- جتربة كل من دولة الكويت )ال�ضندوق الوطني لتنمية 

ورعاية امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة(، و�ضلطنة عمان )�ضندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية 

امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة(، وجمهورية م�ضر العربية )ال�ضندوق الجتماعي(، واململكة 

العربية ال�ضعودية )الهيئة العامة لتنمية امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة(، ودولة الإمارات العربية 

املتحدة )�ضندوق خليفة وموؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد(،  واململكة الأردنية الها�ضمية )�ضندوق التنمية 

والت�ضغيل(، ومملكة البحرين )بنك البحرين للتنمية(، ودولة قطر )بنك التنمية( وغريها.

وعليه، ونظرًا للدور البارز الذي تقوم فيه املوؤ�ض�ضات التمويلية واملوؤ�ض�ضات الداعمة لقطاع   

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة ، وتنامي حجم الدور املطلوب من هذه املوؤ�ض�ضات يف 

ظل تفاقم بع�ص التحديات القت�ضادية والجتماعية، ونظرًا للحاجة املا�ضة لتحديد املرتكزات 
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الأ�ضا�ضية خلطط التو�ضع والتطوير وحت�ضني اخلدمات املقدمة من قبل هذه املوؤ�ض�ضات، فقد بات 

من ال�ضروري درا�ضة وتقييم اأداءها الإقرا�ضي ودورها التنموي ببعديه القت�ضادي والجتماعي، 

اإ�ضافة اإىل تقييم الأثر التنموي للخدمات التمويلية وغري التمويلية التي تقدمها. ويف اإطار احلديث 

عن املوؤ�ض�ضات الداعمة واملمولة لهذا القطاع يف اململكة الأردنية الها�ضمية، يربز �ضندوق التنمية 

والت�ضغيل كالعب اأ�ضا�ضي باعتباره اأبرز املوؤ�ض�ضات احلكومية العاملة يف هذا املجال حيث يعمل 

منذ تاأ�ضي�ضه على امل�ضاهمة يف زيادة معدلت الت�ضغيل والتقليل من حدة الفقر من خالل ما يقدمه 

من خدمات اإقرا�ضيه وخدمات م�ضاندة. وت�ضري بيانات عام 2015 اإىل اأن ال�ضندوق قام مبنح 

قرو�ص بقيمة 32 مليون دينار اأردين، وقد ا�ضتفاد منها حوايل 7000 م�ضروع، و�ضاهمت يف خلق 

نحو 9000 فر�ضة عمل.  

وتهدف هذه الدرا�ضة ب�ضكل رئي�ضي اإىل حتليل اأبعاد الدور التنموي والآثار القت�ضادية   

�ضاحب امل�ضروع  على م�ضتوى كل من  والجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة 

واآليات  اإىل عر�ص حمددات هذا الدور  والأ�ضرة واملجتمع املحلي والقت�ضاد الكلي، كما تهدف 

تعزيزه وذلك بال�ضتعانة بتجربة �ضندوق التنمية والت�ضغيل يف اململكة الأردنية الها�ضمية. وتتكون 

للم�ضروعات  التنموي  الأثر  اأجزاء، يعر�ص اجلزء الأول منهجية قيا�ص  هذه الدرا�ضة من ت�ضعة 

ال�ضغرية واملتو�ضطة واخلدمات املقدمة لها، بينما يعر�ص اجلزء الثاين موؤ�ضرات قيا�ص اأبعاد  الأثر 

القت�ضادي والجتماعي. ويناق�ص اجلزء الثالث حمددات الدور التنموي للم�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة . اأما اجلزاأين الرابع واخلام�ص فيقدمان ملحة عن واقع امل�ضروعات ال�ضغرى 

والت�ضغيل.   التنمية  �ضندوق  حول  وعر�ضًا  الها�ضمية  الردنية  اململكة  يف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية 

ويناق�ص اجلزء ال�ضاد�ص خ�ضائ�ص رواد الأعمال  واأداء امل�ضروعات قيد الدرا�ضة، بينما يعر�ص 

الفرد  م�ضتوى  على  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  اأثر  تقييم  نتائج  ال�ضابع  اجلزء 

الآثار القت�ضادية  والأ�ضرة واملجتمع والقت�ضاد. اأما اجلزء الثامن فيعر�ص العوامل املوؤثرة يف 

والجتماعية، ويناق�ص اجلزء التا�ضع النتائج والتو�ضيات.
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للم�سروعات  املقدمة  للخدمات  التنموي  الأثر  قيا�ص  منهجية  اأوًل: 

ال�سغرية واملتو�سطة

تقدمها  التي  التمويلية  اخلدمات  اأثر  لتقييم  الأمثل  الأ�ضلوب  عن  احلديث  اإطار   يف   

مدر�ضتان  هناك  ظهرت   ، واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  للم�ضروعات  التمويل  موؤ�ض�ضات 

تختلفان حول منهجية قيا�ص الأثر. مبعنى، هل يتم الرتكيز  يف التقييم على من هم يف مقدمة 

عملية التمويل )موؤ�ض�ضات التمويل(، وهذه املدر�ضة ت�ضمى Intermediary” School”، اأم على 

ال�ضغرى  امل�ضروعات  واأ�ضحاب  الفقراء  من  )امل�ضتفيدين  القرتا�ص  عملية  نهاية  يف  ُهم  َمن 

اأما   .”Intended Beneficiary” School ت�ضمى  املدر�ضة  وهذه  واملتو�ضطة(،  وال�ضغرية 

اأداء موؤ�ض�ضات التمويل من خالل عدة موؤ�ضرات اأهمها تلك  املدر�ضة الأوىل فرتكز على قيا�ص 

 Financial  والقدرة على ال�ضتمرارية Outreach  التي تتعلق بالو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة

Sustainability، ويف حالة ح�ضاب موؤ�ضرات الأداء املايل ملوؤ�ض�ضة التمويل تبني اأنها جيدة ويف 

الطلب  يخلق  مما  املوؤ�ض�ضة  لهذه  وم�ضتمر  اإيجابي  اأثر  وجود  على  دليل  فهذا  م�ضتمر،  حت�ضن 

والت�ضغيل  التنمية  ل�ضندوق  املايل  الأداء  كان  اإذا  املثال،  �ضبيل  فعلى  خدماتها.  على  امل�ضتمر 

)اململكة الردنية الها�ضمية على �ضبيل املثال( يف حت�ضن م�ضتمر وهناك تزايد م�ضتمر يف الطلب 

مما  اإيجابي  امل�ضتفيدين  على  اخلدمات  هذه  اأثر  اأن  يعني  فهذا  يقدمها،  التي  اخلدمات  على 

اأو يجعل بع�ضهم يطلب هذه اخلدمات  للتوجه لل�ضندوق  )زيادة الطلب(،  يدفع املزيد منهم 

اأكرث من مرة. ويق�ضد بالو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة Out-Reach تقدمي اخلدمات اإىل اأكرب 

عدد ممكن من الفقراء والعاطلني عن العمل )الفئات امل�ضتهدفة(.  ويبني ال�ضكل رقم )1( اأبرز 

موؤ�ضرات الو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة التي ت�ضتخدم يف درا�ضات قيا�ص الأثر .
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ال�ضكل رقم  1: اأبرز موؤ�ضرات الو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة من رواد الأعمال وامل�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة

على  يعتمد  ل  امل�ضتهدفة  الفئات  اإىل  الو�ضول  اأن  اإىل  عديدة  درا�ضات  اأ�ضارت  وقد   

مبوا�ضفات  تتعلق  موؤ�ضرات  بعدة  يقا�ص  واإمنا  فقط،  املمولة  امل�ضروعات  وعدد  القرو�ص  عدد 

اخلدمات املقدمة، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم )2(. اأما بخ�ضو�ص القدرة املالية والقدرة على 

ال�ضتمرارية Financial Viabilty and Sustainabilty  فتعني قدرة موؤ�ض�ضات التمويل على 

تقدمي اخلدمات التمويلية بكفاءة وتكلفة منخف�ضة وقدرتها على حتقيق اأرباح متكنها من حتقيق 

ا�ضتقالل مايل واإداري  اأي العتماد على املوارد املالية الذاتية. اإن الكفاءة يف تقدمي اخلدمات 

التمويلية يوؤدي اإىل زيادة فر�ص ال�ضتمرارية يف تقدمي اخلدمات. ويرى بع�ص املتخ�ض�ضني اأن 

ا�ضتمرارية موؤ�ض�ضات التمويل تعتمد ب�ضكل رئي�ضي على قدرتها على تقدمي اخلدمات ب�ضكل يقنع 

الفئات امل�ضتهدفة يف التعامل معها ويزيد من الطلب على خدماتها، ومبعنى اآخر ” لو مل تكن 

اخلدمات التي تقدمها هذه املوؤ�ض�ضات ذات اأثر اإيجابي ملا زاد الطلب عليها وب�ضكل م�ضتمر وملا 

ا�ضتطاعت ال�ضتمرار«.
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ال�ضكل رقم  2: موؤ�ضرات الو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة التي تتعلق مبوا�ضفات اخلدمات املقدمة

اأما فيما يتعلق باملدر�ضة الثانية، فقد اأ�ضارت الكثري من الدرا�ضات اإىل اأن تقييم الأثر   

على م�ضتوى امل�ضتفيدين هو الأكرث ا�ضتخدامًا خ�ضو�ضًا من قبل الراغبني باإثبات اأن اخلدمات 

التمويلية ترتك اآثارًا اإيجابية على امل�ضتفيدين تتعلق مب�ضتوى الدخل والأ�ضول وم�ضتوى املعي�ضة. 

دور  على  يوؤكدون  الذين  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  من  ت�ضجيعًا  الأ�ضلوب  هذا  يلقى  كما 

ف�ضيتم  الدرا�ضة،  هذه  يف  اأما  العمل.  عن  والعاطلني  للفقراء  العمل  فر�ص  خلق  يف  التمويل 

الرتكيز على قيا�ص الأثر على م�ضتوى امل�ضتفيدين من اأجل قيا�ص حجم الدور التنموي على كافة 

امل�ضتويات.

امل�ضتفيدين،  م�ضتوى  على  الأثر  قيا�ص  اأ�ضاليب  تبني  التي  بالدرا�ضات  يتعلق  فيما  اأما   

فقد اأ�ضار ت اإىل وجود منهجني لقيا�ص اأثر اخلدمات التمويلية التي تقدمها موؤ�ض�ضات التمويل 

امليكروية، وهما املنهج الكمي Quantitiative واملنهج الكيفي Qualitative. اأما املنهج الكمي 

فهو معني بالقيم الرقمية واملوؤ�ضرات واملتغريات والوحدات القابلة للقيا�ص بالقيمة النقدية اأو 

غريها.  وتعد الأدوات الكمية مفيدة عندما يوجه �ضوؤال حمدد اإىل العينة قيد الدرا�ضة باأكملها، 

اإىل  تو�ضح اجتاهات و�ضلوك العينة.  وبالإ�ضافة  اأن  ميكن  اإجابة، وعندها  كل  تكرار  يقا�ص  ثم 

هذا، ميكن لالأدوات الكمية اأن تزود مبعلومات عامة ذات �ضلة مبجتمع الدرا�ضة الذى اأخذت 

منه العينة، طاملا كانت هذه العينة ممثلة للمجتمع وفقًا لالأ�ض�ص الإح�ضائية. وتبنى الدرا�ضات 

الكمية اأ�ضا�ضًا على ا�ضتبانة يتم ت�ضميمها بدقة بحيث ت�ضمح بتحويل النتائج اإىل اأرقام ت�ضهل 

على  القدرة  اإىل  بالفتقار  تتعلق  انتقادات  من  يعاين  الكمي  املنهج  لكن  املقارنة.   عمليات 

”التحقق”  من اأن الإجابات املقدمة دقيقة، وفيما اإذا كانت تتما�ضى مع احلقيقة . ويف اإطار 
اأ�ضلوب الدرا�ضات الطولية وذلك من خالل   )1( اأ�ضلوبني هما:  املنهج الكمي، ميكن ا�ضتخدام 
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اإجراء مقارنة جتريبية بني اجلماعات التى ح�ضلت على منتجات وخدمات التمويل واجلماعات 

معظم  واقع  اأن  غري   ، ع�ضوائية  بطريقة  امل�ضاركون  اختيار  يتم  وحيث  عليها،  حت�ضل  مل  التى 

موؤ�ض�ضات التمويل متناهية ال�ضغر وموؤ�ض�ضات متويل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية يحول دون 

فاإن  ال�ضابق  الأ�ضلوب  ا�ضتخدام  تكتنف  التى  لل�ضعوبة  ونظرًا  ولكن،  الأ�ضلوب.  هذا  ا�ضتخدام 

املنهجية الأكرث ا�ضتخدامًا  فى املنهج الكمي هي ما يطلق عليه )2( الأ�ضلوب �ضبه التجريبي، وهو 

يقوم على مقارنة النتائج املتح�ضل عليها يف حالة الأفراد وامل�ضروعات التي ح�ضلت على متويل 

لتاأ�ضي�ص م�ضروعات �ضغرى و�ضغرية ومتو�ضطة - وفق موؤ�ضرات خمتارة-  مع النتائج املتح�ضلة 

يف حالة الأفراد غري املوؤهلني الذين مل يح�ضلوا على التمويل. وميكن اإجراء هذا الأ�ضلوب اإما من 

خالل تقنية النحدار املتعدد، اأو من خالل مقارنة بني جماعات منا�ضبة اإح�ضائيًا، حيث يعترب 

التجريبي  �ضبه  للمنهج  الثانى  الأ�ضلوب  اأما  التمويل.  اأثر  درا�ضات  يف  �ضيوعًا  الأكرث  هو  الأخري 

فيقارن العمالء الن�ضطني بالعمالء اجلدد الذين مل يح�ضلوا على قر�ص بعد، وهو اأ�ضلوب اأ�ضهل 

من زاوية جمع البيانات، حيث اإنه يعمل على قاعدة بيانات موؤ�ض�ضات التمويل، ومن ثم ير�ضد 

الكيفي  املنهج   اأما بخ�ضو�ص  العمالء.  غري  اختيار  يف  املحتمل  النحياز  على  ويقلل  التكاليف 

لقيا�ص الأثر فاإنه ي�ضتخدم نف�ص التقنيات امل�ضتخدمة فى العلوم الجتماعية. ويتطلب هذا املنهج 

معرفة وا�ضعة بواقع املجتمع املحلي ت�ضاعد يف حتليل النتائج وو�ضع النتائج فى مكانها ال�ضحيح. 

وهناك ثالث اأدوات رئي�ضية لإجناز الدرا�ضات وفقًا لهذا املنهج ال�ضكل رقم )3(.

ال�ضكل رقم 3: اأدوات املنهج الكيفي يف حتليل الأثر التنموي

موجهة،  �ضبه  مناق�ضات  واإجراء  مفتوحة،  اأ�ضئلة  و�ضع  املقابالت  اأ�ضلوب  ويت�ضمن   

ومناق�ضات املجموعات املركزة حيث يقود �ضخ�ص نقا�ضًا موجهًا حول جمموعة من املو�ضوعات 

وي�ضجل تكرار الإجابات. ويت�ضمن اأ�ضلوب درا�ضة احلالة مالحظة امل�ضتهدفني يف بيئتهم.  وميكن 

ميكن  ل  معقدة  م�ضائل  اأو  لق�ضايا  املف�ضل  ال�ضتك�ضاف  اأجل  من  احلالة  درا�ضات  ا�ضتخدام 

التعامل معها با�ضتخدام اأ�ضلوب املقابلة.  وبينما ل تكفى درا�ضات احلالة وحدها لتقييم الأثر، 
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فاإنها ميكن اأن متثل اأداة م�ضاندة لأدوات منهجية اأخرى اأو لتقدمي اأمثلة منفردة. وفى الوقت 

طريق  عن  اإليها  الو�ضول  ي�ضعب  التى  املعلومات  على  للح�ضول  الكيفي  املنهج  ي�ضتخدم  الذى 

ال�ضتبيانات وحدها، اإل اأنه يوؤخذ عليه اأمرين. اأولهما العتماد ب�ضكل كبري على مهارة القائم 

باإجراء املقابلة وقدرته على تف�ضري النتائج بطريقة علمية وغري منحازة، فبدون هذه املهارات 

ميكن للمالحظات اأن ت�ضبح غري حقيقية وذات طبيعة ا�ضتثنائية. اأما  الق�ضور الثاين فيتمثل 

فى عدم ا�ضتطاعة املنهج الكيفي يف درا�ضات اأثر التمويل اأن يحدد ما اإذا كانت النتائج املالحظة 

ذات �ضلة مبا�ضرة بالتمويل اأم ل،  ومن ثم فاإنه يقيم الروابط ال�ضببية اأكرث من الأثر املبا�ضر. 

اأما يف هذه الدرا�ضة، فقد مت ا�ضتخدام اأ�ضلوب يجمع بني املنهجني وذلك لأ�ضباب فنية ومالية، 

حيث مت ا�ضتقراء اآراء امل�ضتفيدين من خدمات �ضندوق التنمية والت�ضغيل حول الآثار القت�ضادية 

والجتماعية لهذه اخلدمات على م�ضتوى امل�ضتفيدين من هذه اخلدمات واأ�ضرهم وعلى م�ضتوى 

القت�ضاد واملجتمع املحلي كما مت اأ�ضتقراء اآراءهم حول م�ضتوى الر�ضا عن هذه اخلدمات. ومن 

جانب اآخر اعتمدت املنهجية على حتليل واقع واأداء ال�ضندوق منذ تاأ�ضي�ضه، اإ�ضافة اإىل حتليل 

النتائج  اأجل زيادة دقة ومو�ضوعية  التقييم من  بعملية  وامل�ضتفيدين وربطها  العينة  خ�ضائ�ص 

ور�ضادة التو�ضيات،  

املوؤ�ض�ضات  متنحها  التي  للقرو�ص  الإيجابي  الأثر  اأن  القول  ميكن  الإطار،  هذا  ويف   

التمويلية لتاأ�ضي�ص اأو تطوير امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة ل يتحقق مبجرد ظهور 

هذه امل�ضروعات والبدء بعملية ت�ضغيلها، بل قد يحتاج هذا الأثر اإىل وقت طويل ليبداأ بالظهور 

ومن  اأخرى،  اإىل  فرتة  من  الأثر  م�ضتوى  ويختلف  عليها.  املتعارف  الأثر  قيا�ص  موؤ�ضرات  على 

قطاع اإىل اآخر، ومن رائد عمل اإىل اآخر، وذلك تبعًا لعوامل خارجية واأخرى داخلية. ومن اأبرز 

للم�ضروعات  الإيجابي  الأثر  وتوؤثر كذلك بحجم  امل�ضروع  اأداء  توؤثر يف  التي  العوامل اخلارجية 

ال�ضتثمارية: بيئة ال�ضتثمار، وحجم الن�ضاط القت�ضادي والطلب الكلي، والظروف القت�ضادية 

الوقت  التمويلية يف  التمويل واخلدمات غري  اإىل  الو�ضول  و�ضهولة  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

املنا�ضب، واملناف�ضة اخلارجية وغريها من العوامل.اأما العوامل الداخلية التي قد توؤثر يف حجم 

الأثر فهي تلك التي تتعلق بامل�ضروع نف�ضه وخ�ضائ�ضه، وب�ضاحب امل�ضروع وخ�ضائ�ضه )مهاراته 

ومن  القر�ص.  ا�ضتخدام  والدقة يف  ا�ضتمراريته(،  على  واملحافظة  امل�ضروع  اإدارة  على  وقدرته 

التمويل  موؤ�ض�ضات  قبل  من  املمنوحة  القرو�ص  اأثر  اأن  اإىل  الدرا�ضات  بع�ص  ت�ضري  اآخر،  جانب 
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قد يكون �ضلبيًا اإذا ما تعرث امل�ضروع لأي �ضبب )داخلي اأو خارجي(، حيث قد يزيد القر�ص من 

مديونية العمل وامل�ضروع وي�ضتنزف دخله من اأية م�ضادر اأخرى. 

وخال�ضة القول اأن اأثر القرو�ص املقدمة للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة   

اأف�ضل، فاإنه حتمًا �ضيكون  اأداء هذه امل�ضروعات، فكلما كان الأداء  يتاأثر باأية عوامل توؤثر على 

الأثر على م�ضتوى الفرد والأ�ضرة والقت�ضاد اأكرب ولكن مب�ضتويات متفاوتة تبعًا حلجم القر�ص 

وامل�ضروع وغريها من العوامل.  

ثانيًا: موؤ�سرات قيا�ص واأبعاد  الأثر القت�سادي والجتماعي للم�سروعات املمولة

وت�ضري العديد من الدرا�ضات املتعلقة بال�ضتثمار وعوائده اإىل اأن ال�ضتثمار يف امل�ضروعات   

ال�ضتثمارية باأحجامها املختلفة -ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة- له اأثر اإيجابي على عدة م�ضتويات، 

كما هو مبني يف ال�ضكل رقم )4(.  وقد يكون هذا الأثر الإيجابي لال�ضتثمار يف امل�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة واحد من اأبرز اأ�ضباب ظهور العديد من املوؤ�ض�ضات التمويلية احلكومية وغري 

احلكومية املعنية بتمويل هذه امل�ضروعات. ويزداد الأثر الإيجابي للخدمات التي تقدمها املوؤ�ض�ضات 

التمويلية مع ات�ضاع ن�ضاطها، وزيادة عدد امل�ضروعات املمولة، وزيادة حجم الت�ضهيالت الئتمانية 

التي متنحها، وتنوع و�ضمولية خدماتها وم�ضتوى الكفاءة يف تقدميها. 

ال�ضكل رقم  4: م�ضتويات قيا�ص الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة
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1. موؤ�ضرات  الآثار القت�ضادية للم�ضروعات على م�ضتوى الفرد ”�ضاحب امل�ضروع” 

زيادة  على  امل�ضروع  قدرة  امل�ضروع  �ضاحب  م�ضتوى  على  الأثر  قيا�ص  موؤ�ضرات  ت�ضمل   

ورفع  الإدارة،  جمال  يف  قدراته  بناء  والفنية،  الإنتاجية  مهاراته  م�ضتوى  ورفع  دخله،  م�ضتوى 

م�ضتوى ال�ضتهالك لديه، امل�ضاهمة يف ت�ضديد قرو�ص اأخرى على �ضاحب امل�ضروع وحمايتة من 

التعرث املايل، وبناء عالقات جتارية له مع اأطراف وجهات جديدة، وحت�ضني ال�ضجل الئتماين 

ورفع  احلاجة،  عند  اأخرى  م�ضادر  من  متويل  على  احل�ضول  يف  وامل�ضاهمة  البنوك،  لدى  له 

وحت�ضني  النف�ص،  حل�ضاب  والعمل  الريادية  الروح  وتعزيز  له،  الودائع  وحجم  الدخار  معدل 

م�ضتوى ونوعية �ضكنه، رفع م�ضتوى الرفاه لدى �ضاحب امل�ضروع، ورفع م�ضتوى الإنتاجية لديه، 

وامل�ضاهمة يف ظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة، وزيادة حجم اأ�ضوله، وتقليل خماطر 

الفقر عليه، وتغيري هيكل املوجودات والأ�ضول لديه، وحت�ضن م�ضتوى الأجهزة امل�ضتخدمة وتوفري 

متطلبات حياته، وتغيري هيكل النفاق »ظهور بنود واأوجه اإنفاق جديدة« لديه، وحت�ضن م�ضتوى 

توجهه لل�ضياحة الداخلية. ويلخ�ص ال�ضكل رقم )5( اأبرز موؤ�ضرات الدور القت�ضادي للخدمات 

ال�ضغرى  بامل�ضروعات  اخلا�ضة  التمويل  موؤ�ض�ضات  تقدمها  التي  التمويلية-  وغري  التمويلية 

وال�ضغرية واملتو�ضطة على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع. ويتاأثر م�ضتوى اأثر اخلدمات التمويلية وغري 

التمويلية التي يح�ضل عليها رواد الأعمال من موؤ�ض�ضات التمويل على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع 

بعدة عوامل اأهمها اأداء امل�ضروع وقدرته على ال�ضتمرار، النمط ال�ضتهالكي ل�ضاحب امل�ضروع، 

اإىل عدد من العوامل  اإ�ضافة  والقدرة على الدخار، وعبء الإعالة، وم�ضادر الدخل الأخرى، 

الإدارية  وقدراته  امل�ضروع )مهاراته  امل�ضروع وخ�ضائ�ص �ضاحب  واأداء  تعك�ص خ�ضائ�ص  التي 

والإنتاجية وجديته يف العمل والوقت املتاح للم�ضروع وغريها من العوامل(.
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ال�ضكل رقم 5: اأبرز موؤ�ضرات اأثراخلدمات التمويلية وغري التمويلية على �ضاحب امل�ضروع

موؤ�ضرات  الآثار القت�ضادية للم�ضروعات على م�ضتوى الأ�ضرة   .2

وت�ضمل موؤ�ضرات قيا�ص الأثر على م�ضتوى الأ�ضرة )غري �ضاحب امل�ضروع( ما يلي: قدرة   

امل�ضروع على خلق فر�ص عمل  لأفراد الأ�ضرة غري �ضاحب امل�ضروع، وزيادة دخلها، ورفع م�ضتوى 

مهارات العاملني يف امل�ضروع من اأفرادها، وتدريب العمالة من داخل الأ�ضرة مما ي�ضهل انتقالها 

اإىل م�ضروعات اأو وظائف اأخرى اأف�ضل، ورفع م�ضتوى ال�ضتهالك لديها، وامل�ضاهمة يف ت�ضديد 

بناء عالقات  الأ�ضرة يف  وم�ضاعدة  املايل،  التعرث  من  وحمايتها  عليها  املرتتبة  القرو�ص  بع�ص 

اأفرادها لدى البنوك،  جتارية مع اأطراف وجهات جديدة، وحت�ضني ال�ضجل الئتماين لأي من 

ورفع معدل الدخار وحجم الودائع لالأ�ضرة، وتعزيز الروح الريادية والعمل حل�ضاب النف�ص لدى 

اأفرادها، وحت�ضني م�ضتوى ونوعية �ضكنها، رفع م�ضتوى الرفاه  لديها ب�ضكل عام، وامل�ضاهمة يف 

ظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة لأي من اأفرادها غري �ضاحب امل�ضروع، وزيادة حجم 

اأ�ضولها، وتقليل خماطر الفقر عليها، وتغيري هيكل املوجودات والأ�ضول لديها، وحت�ضن م�ضتوى 

واأوجه  الإنفاق »ظهور بنود  الأجهزة امل�ضتخدمة وتوفري متطلبات احلياة  لديها، وتغيري هيكل 

اإنفاق جديدة«، وحت�ضن م�ضتوى توجهها لل�ضياحة الداخلية، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات 

اأثر  م�ضتوى  ويتاأثر  لديها.  وال�ضتثنائية   املفاجئة  لالحتياجات  احتياطي  وتوفري  القت�ضادية، 
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اخلدمات التمويلية وغري التمويلية التي يح�ضل عليها رواد الأعمال من موؤ�ض�ضات التمويل على 

وعدد  ال�ضتمرار،  على  وقدرته  امل�ضروع  واأداء  خ�ضائ�ص  اأهمها  عوامل  بعدة  الأ�ضرة  م�ضتوى 

الدخار،  على  والقدرة  لالأ�ضرة  ال�ضتهالكي  والنمط  الأ�ضرة،  اأفراد  من  امل�ضروع  يف  العاملني 

من  عدد  اإىل  اإ�ضافًة  لالأ�ضرة،  الأخرى  الدخل  وم�ضادر  الأ�ضرة،  اأفراد  وعدد  الإعالة  وعبء 

العوامل التي تعك�ص خ�ضائ�ص امل�ضروع وخ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع.

وعلى  املحلي  واملجتمع  القت�ضاد  م�ضتوى  على  للم�ضروعات  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضرات    .3
م�ضتوى امل�ضروع نف�ضه

وتقليل  الأ�ضرة،  خارج  من  العمالة  تدريب  على  امل�ضروع  قدرة  املوؤ�ضرات  هذه  وت�ضمل   

وخلفية«،  اأمامية  »روابط  قائم  اآخر  م�ضروع  وتطوير  املجتمع،  يف  الدخل  م�ضتويات  يف  التباين 

منا�ضبة   باأ�ضعار  وخدمات  �ضلع  وتوفري  معينة«،  �ضلعة  على  طلب  »خلق  جديد  م�ضروع  واإقامة 

ال�ضادارت،  وزيادة  املحلي،  املجتمع  لأبناء  جديدة  عمل  فر�ص  وخلق  امل�ضتهلكني،  فئات  جلميع 

والإحالل حمل امل�ضتوردات، وتعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل احلر لدى اأبناء املجتمع 

املحلي، ودعم املوازنة العامة للدولة من خالل ما يدفع من ر�ضوم و�ضرائب، وتنمية املنطقة التي 

ميار�ص بها امل�ضروع ن�ضاطه، والتقليل من الوقت واجلهد الالزمني للح�ضول على ال�ضلعة من قبل 

موؤ�ضرات  وت�ضمل  الأ�ضرة،  املراأة يف  دور  وتعزيز  املحلي،  الإنتاج  وزيادة  املنطقة،  امل�ضتهلكني يف 

قيا�ص اأثر اخلدمات التمويلية وغري التمويلية تلك التي تتعلق بامل�ضروع نف�ضه واأهمها: دور القر�ص 

يف ا�ضتمرارية امل�ضروع، ويف حل امل�ضكالت التي تواجه امل�ضروع، وزيادة راأ�ص مال امل�ضروع ورفع 

قيمته ال�ضوقية، ودوره يف تعزيز م�ضتوى التنويع القت�ضادي وزيادة خيارات امل�ضتهلك يف املنطقة. 

وال�ضغرية  ال�ضغرى  للم�ضروعات  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضرات  اأبرز   )6( رقم  ال�ضكل  ويلخ�ص 

واملتو�ضطة على القت�ضاد ككل. ويتاأثر م�ضتوى اأثر اخلدمات التمويلية وغري التمويلية التي يح�ضل 

امل�ضروع ذاته  التمويل على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع وعلى  الأعمال من موؤ�ض�ضات  عليها رواد 

وال�ضادرات  الإنتاج  ال�ضتمرار، وحجم  على  وقدرته  امل�ضروع وحجمه  اأداء  اأهمها:  بعدة عوامل 

منها، وعدد العاملني فيه، وح�ضته ال�ضوقيه،  اإ�ضافة اإىل عدد من العوامل التي تعك�ص خ�ضائ�ص 

امل�ضروع وخ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع، كما �ضرنى الف�ضول القادمة من الدرا�ضة.
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ال�ضكل رقم  6: اأبرز موؤ�ضرات اأثراخلدمات التمويلية وغري التمويلية على امل�ضتوى الكلي

4. موؤ�ضرات الآثار الجتماعية للم�ضروعات

وت�ضمل هذه الآثار تلك التي تتعلق ب�ضاحب امل�ضروع واأ�ضرته، اإ�ضافة اإىل الآثار املتوقعة   

على املجتمع املحلي. ومن اأهم هذه الآثار م�ضاهمة امل�ضروع يف رفع م�ضتوى الأمان الجتماعي 

لالأ�ضرة، ورفع امل�ضتوى املعي�ضي لالأ�ضرة، وتوثيق العالقات الأ�ضرية، امل�ضاهمة يف التخل�ص من 

ثقافة العيب لدى �ضاحب امل�ضروع واأفراد الأ�ضرة واأبناء املجتمع املحلي، وامل�ضاهمة  يف اإعالء 

قيمة الذات عند �ضاحب امل�ضروع واأفراد الأ�ضرة واأبناء املجتمع املحلي العاملني يف امل�ضروع، ورفع 

الجتماعي  الإندماج  وامل�ضاهمة يف  الأ�ضرة،  واأفراد  امل�ضروع  ل�ضاحب  الغذائي  الأمن  م�ضتوى  

ل�ضاحب امل�ضروع يف املجتمع، وتوفري �ضلع للطبقة الفقرية من اأبناء املجتمع املحلي، والتقليل من 

امل�ضاكل الأ�ضرية، وامل�ضاهمة يف الزواج وتكوين اأ�ضرة جديدة، وتعزيز عالقات �ضاحب امل�ضروع 

مع العمالء واملوردين، وبناء �ضداقات جديدة ونافعة، وتقليل اأوقات الفراغ لدى �ضاحب امل�ضروع  

املنا�ضبات  يف  امل�ضاركة  فر�ص  تعزيز  الجتماعية،  الأمرا�ص  بع�ص  وتراجع  ال�ضلبية،  وتبعاتها 

الجتماعية، وال�ضعور بال�ضتقالل املايل ل�ضاحب امل�ضروع، وتوزيع امل�ضئولية بني قطبي الأ�ضرة  

يف  العاملني  الأ�ضرة  واأفراد  امل�ضروع  ل�ضاحب  بالنف�ص  الثقة  م�ضتوى  ورفع  والزوجة«،  »الزوج 

امل�ضروع، وتعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة  ويف التنمية، ورفع م�ضتوى احرتام الذات، ورفع م�ضتوى 

التحاق اأفراد الأ�ضرة  باملوؤ�ض�ضات التعليمية، وحت�ضن م�ضتوى وظروف ال�ضكن، وامل�ضاهمة يف رفع 
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معدلت امل�ضاركة يف ن�ضاطات وجمعيات تعاونية وخريية، امل�ضاهمة يف متكني ذوي الحتياجات 

املكانة  وحت�ضني  الأ�ضرة،  يف  ال�ضن  كبار  من  اأكرث  اأو  لواحد  املعي�ضة  م�ضتوى  ورفع  اخلا�ضة، 

الجتماعية لالأ�ضرة يف املنطقة، وحت�ضني املكانة الجتماعية ل�ضاحب امل�ضروع، وزيادة م�ضاهمة 

ويلخ�ص  لالأ�ضرة.  الجتماعية  القرارات  اتخاذ  على   القدرة  وزيادة  الأ�ضرة،  نفقات  املراأة يف 

ال�ضكل رقم  )7( اأبرز اأبعاد وموؤ�ضرات الدور الجتماعي للخدمات التمويلية وغري التمويلية- التي 

تقدمها موؤ�ض�ضات التمويل اخلا�ضة بامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.

ال�ضكل رقم 7: اأبرز اأبعاد وموؤ�ضرات الآثار الجتماعية للخدمات التمويلية وغري التمويلية 

اأن   درا�ضة  اأثبتت  فقد  املجال،  هذا  يف  الدرا�ضات  بع�ص  نتائج  ا�ضتعرا�ص  اإطار  ويف   

متويل امل�ضروعات متناهية ال�ضغر ي�ضاعد على زيادة دخل الفئات الفقرية ، ويف رفع وحت�ضني 

امل�ضتوى ال�ضحي  لالأ�ضرة الفقرية ، وي�ضاهم ب�ضكل مبا�ضر يف دوام امل�ضروع ، واأنه بدون اإتاحة 

ب�ضكل  اأو للف�ضل، حيث ي�ضاعد  للتوقف  اإما  هذه امل�ضروعات  معظم  تتعر�ص  �ضوف  التمويل  هذا 

مبا�ضر اأي�ضًا على زيادة راأ�ص مال امل�ضروع ومن ثم زيادة احتمالت تو�ضع وكرب حجم امل�ضروع. 

كما بينت الدرا�ضة وجود عالقة بني متويل امل�ضروعات متناهية ال�ضغر وم�ضتوى �ضكن الأ�ضرة، 

ورمبا يرجع هذا اإىل اأن معظم ما يتوفر من دخل لالأ�ضرة يتم �ضرفه على تغطية الإحتياجات 

الأ�ضا�ضية من ماأكل وملب�ص وعالج ..اإلخ ، وحتى اإذا ما ا�ضتطاعت الأ�ضرة توفري مبلغ مايل  زائد 
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عن احلاجة فغالبًا ما يتم ادخاره ملواجهة اأية اأزمات طارئة .وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�ضرورة العمل 

للموؤ�ض�ضات  ال�ضماح  التمويل، وب�ضرورة  ملوؤ�ض�ضات  الأموال  لروؤو�ص  جديدة  م�ضادر  على حتديد 

التمويلية بتجميع املدخرات من الفقراء، وب�ضرورة اإعادة النظر فى اأ�ضعار الفائدة العالية على 

القرو�ص املمنوحه، وتفعيل دور  ال�ضركات املتخ�ض�ضة فى ال�ضتعالم الئتماين،  و معاجلة الروح 

ال�ضريعة  لأ�ضول  املنتجات  هذه  مطابقة  �ضحة  حول  امل�ضتفيدين  اأو�ضاط  يف  ال�ضائدة  الت�ضككية 

الإ�ضالمية وقواعدها، واأخريًا، تكييف وحتوير جمموعة املنتجات التمويلية ومناذج الت�ضغيل من 

اأجل تلبية احتياجات الفقراء بو�ضفهم ال�ضريحة  امل�ضتهدفة، والهتمام بقيا�ص الأداء الإجتماعي 

وخدمات  منتجات  تقدم  بالفعل  واأنها  وجودها  من  املن�ضود  حققت الهدف  اأنها  من  تتاأكد  حتى 

الفقر. كما اأو�ضت الدرا�ضة بتعزيز دور  دائرة  من  اخلروج  على  الفئة امل�ضتهدفة  ت�ضاعد  مالية 

موؤ�ض�ضات التمويل يف تقدمي خدمات الدعم الفني وخدمات تطوير الأعمال للم�ضتفيدين.

ملوؤ�ض�ضات  القت�ضادي  الدور  على  تدل  موؤ�ضرات  ا�ضتخدام   مت  اأخرى،  درا�ضة  ويف   

هذه  اأبرز  ومن  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  بتمويل  املتخ�ض�ضة  التمويل 

ن�ضبة   )2( امل�ضريف  الإقرا�ص  اإجمايل  اإىل  املوؤ�ض�ضات  هذه  من  القرو�ص  ن�ضبة   )1( املوؤ�ضرات: 

هذه القرو�ص اإىل الناجت املحلي )3( التوزيع القطاعي للقرو�ص واخلدمات املقدمة )4( التوزيع 

ال�ضهري  الدخل  يف  القر�ص  ناجت  م�ضاهمة  ن�ضبة    )5( املقدمة  للقرو�ص  واخلدمات  اجلغرايف 

لأ�ضرة املقرت�ص )6(  توزيع القرو�ص ح�ضب اجلن�ص )قرو�ص ممنوحة لن�ضاء اأو لعائالت تعيلها 

على  موؤ�ضرات  من  جمموعة  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت  كما  للذكور(.  ممنوحة  قرو�ص  مقابل  ن�ضاء 

املخاطر/ ال�ضتقرار املايل ومن اأهمها : )1( ن�ضبة خم�ض�ص الديون امل�ضكوك فيها من املحفظة 

القائمة )2(  ن�ضبة التح�ضيل اإىل جمموع الأق�ضاط امل�ضتحقة )3( حجم الديون التي ت�ضطب اأو 

تعدم �ضنويًا وتراكميًا ون�ضبتها اإىل اإجمايل القرو�ص املمنوحة �ضنويًا واإجماليًا )4( ن�ضبة القرو�ص 

يف  ال�ضيولة  )6( مركز  واأوزانها  التمويل )الهيكل التمويلي(  )5( م�ضادر  املال  راأ�ص  قاعدة  اإىل 

من  النقدي  التدفق  و�ضايف  الت�ضغيلية،  النفقات  جمموع  اإىل  املتاح  النقد  )ن�ضبة  موؤ�ض�ضة  كل 

اإىل  والعمولت  الفوائد  من  )الإيرادات  املالية   الإ�ضتدامة  موؤ�ضرات   )7( الت�ضغيلية(  العمليات 

حجم  اإىل  الت�ضغيلية  النفقات  )اإجمايل  الت�ضغيلية   الكفاءة   )8( الت�ضغيلية(  النفقات  اإجمايل 

هذه  يف  الإقرا�ص  موظف  واإنتاجية  القر�ص  وكلفة  �ضنويًا،  واملمنوحة  القائمة  القرو�ص  وعدد 

ومن  القر�ص(.  ملنح  املطلوبة  ال�ضمانات  نوع  )طبيعة  الإئتمان  منح  اعتبارات   )9( املوؤ�ض�ضات 
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القرا�ص  يف  التو�ضع  على  املتخ�ض�ضة  الإقرا�ص  موؤ�ض�ضات  اأبرز تو�ضيات هذه الدرا�ضة حتفيز 

ائتمانية  ب�ضقوف  جديدة  منتجات  وتطوير  ابتكار  يتطلب  وهذا  ال�ضغرية واملتو�ضطة،  للمن�ضاآت 

كبرية ن�ضبيًا اإذا ما قورنت مع متو�ضط القرو�ص املمنوحة حاليًا يف معظم هذه املوؤ�ض�ضات.  ومن 

�ضاأن هذا التوجه اأن ينقل ن�ضاط هذه املوؤ�ض�ضات ب�ضكل اأ�ضرع واأجنح لدائرة الفعل التنموي دون 

اأن تفقد دورها الجتماعي والإن�ضاين التقليدي. كما اأو�ضت الدرا�ضة بالعمل مع موؤ�ض�ضات �ضمان 

وتنفيذ  القدرات  وبناء  املخاطر  نطاق تغطية  تو�ضيع  اأجل  من  حاليًا  العاملة  اخلا�ضة  الإقرا�ص 

الأن�ضطة الداعمة الأخرى لت�ضمل موؤ�ض�ضات الإقرا�ص املتخ�ض�ضة.

اخلدمات  اأثر  زيادة  واملانحة  املمولة  للجهات  ميكن  اأنه   اإىل  اأخرى  درا�ضة  واأ�ضارت   

املالية للفقراء عن طريق: )1( اإعطاء اأولوية لالنت�ضار على نطاق وا�ضع وتقدمي الدعم للموؤ�ض�ضات 

املالية التي ت�ضتطيع حتقيق ال�ضتدامة والنمو )2( ال�ضتثمار يف نطاق وا�ضع من املوؤ�ض�ضات املالية 

عدد  زيادة  مع  املتعددة  الدخل  م�ضتويات  يف  الزبائن/العمالء  اإىل  الو�ضول  ل�ضمان  الواعدة 

الزبائن/العمالء قدر الإمكان )3( ت�ضجيع ال�ضتدامة والأثر ومتابعة اأداء موؤ�ض�ضات التمويل )4(  

والعوائق  وتف�ضيالتهم  الزبائن/العمالء  احتياجات  حول  الفهم  لتطوير  ال�ضوق  اأبحاث  ت�ضجيع 

التي متنع الفقراء من ا�ضتغالل اخلدمات املالية على الوجه الأمثل )5( دعم املوؤ�ض�ضات الن�ضيطة 

التي تطور اآليات ومنتجات تلبي احتياجات الزبائن/العمالء.

وال�سغرية  ال�سغرى  للم�سروعات  التنموي  الدور  حمددات  ثالثًا: 

واملتو�سطة 

لعوامل عديدة  تبعًا  امل�ضتويات  واملتو�ضطة على كل  ال�ضغرية  للم�ضروعات  اأثر  يختلف   

تتعلق باأداء امل�ضروع وخ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع وخ�ضائ�ص امل�ضروع. كما يتاأثر بعوامل اأخرى 

الوقت  الأزمات ويف  امل�ضروع ويف حالة  بع�ص مراحل  التمويل يف  �ضهولة احل�ضول على  اأهمها: 

املنا�ضب، ونوعية اخلدمات غري التمويلية املقدمة، و�ضهولة احل�ضول على اخلدمات غري التمويلية 

من م�ضادر اأخرى، وعوامل تتعلق بحجم ال�ضوق وحدة املناف�ضة، ودقة درا�ضة اجلدوى للم�ضروع 

الإقليمية  القت�ضادية  والظروف   ، املحلية  القت�ضادية  الظروف  ال�ضتثماري،  القرار  ور�ضادة 

والعاملية، وعوامل تتعلق بكفاءة الإدارة والقدرة على التعامل مع الأزمات، واأخرى تتعلق بالعمالة 
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»الولء الوظيفي والن�ضباط والإنتاجية«، وعوامل تتعلق بجدية �ضاحب امل�ضروع، وم�ضتوى انت�ضار 

موؤ�ض�ضات التمويل والقدرة على الو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة، ومدى متابعة موؤ�ض�ضات التمويل 

لالحتياجات التمويلية للم�ضروعات، وحجم ونوع التمويل املمنوح وهيكل التمويل، وعوامل تتعلق 

بالقطاع الإنتاجي الذي يعمل فيه امل�ضروع، ودور موؤ�ض�ضات الدعم الفني املتخ�ض�ضة، والدقة يف 

ا�ضتخدام القر�ص للغاية التي اأخذ من اأجلها »اإنتاجية ولي�ص ا�ضتهالكي«، والتقييم الدوري لأداء 

الر�ضا  يتاأثر مب�ضتوى  كما  املختلفة.  باأنواعه  الت�ضبيك  وم�ضتوى  الختاللت،  ومعاجلة  امل�ضروع 

عن اخلدمات التمويلية وغري التمويلية املقدمة. ويلخ�ص ال�ضكل رقم  )8( اأبرز حمددات الآثار 

القت�ضادية والجتماعية للخدمات التمويلية وغري التمويلية - التي تقدمها موؤ�ض�ضات التمويل 

اخلا�ضة بامل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.

ال�ضكل رقم  8: اأبرز حمددات الآثار القت�ضادية والجتماعية للخدمات التمويلية وغري التمويلية 

وغري  التمويلية  اخلدمات  اأثر  وحمددات  موؤ�ضرات  من  �ضبق  ما  �ضوء  ويف  واأخريًا،   

وخ�ضائ�ص  امل�ضروع  �ضاحب  خ�ضائ�ص  من  كل  تلعبه  الذي  الكبري  الدور  �ضوء  ويف  التمويلية، 

امل�ضروع من دور يف حتديد م�ضتوى اأداء امل�ضروع من جهة، ودورها يف حتديد م�ضتوى الأثر املتوقع 

والجتماعية  القت�ضادية  لالآثار  عملي  تطبيقي  حتليل  القادم  اجلزء  يعر�ص  اأخرى،  جهة  من 

اململكة  يف  والت�ضغيل  التنمية  �ضندوق  مولها  التي  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  للم�ضروعات 
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الأردنية الها�ضمية. وعليه، �ضتغطي الأجزاء القادمة من هذه الورقة واقع امل�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة يف اململكة وملحة عن �ضندوق التنمية والت�ضغيل، وملحة عن منهجية وعينة 

الدرا�ضة، ثم النتائج والتو�ضيات.

رابعًا: واقع امل�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 

متثل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف اململكة الأردنية الها�ضمية حوايل   

القت�ضادية، حيث  القطاعات  العاملة يف خمتلف  القت�ضادية  امل�ضروعات  % من جمموع   99.6

ت�ضكل امل�ضروعات ال�ضغرى )امليكروية( حوايل 91.5 % من جمموع هذه امل�ضروعات، بينما ت�ضكل 

امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة حوايل 6.8 % و1.4 % على التوايل.  ومتار�ص حوايل 80 % من هذه 

امل�ضروعات اأعمالها يف قطاع التجارة واخلدمات )م�ضروعات جتارية وخدمية(، وحوايل 15 % يف 

القطاع ال�ضناعي )م�ضروعات �ضناعية(، و5 % يف القطاع الزراعي )م�ضروعات زراعية(. وت�ضري 

التقديرات الواردة يف بع�ص الدرا�ضات اإىل اأن قطاع امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة 

ي�ضاهم بحوايل 30 % من الناجت املحلي الإجمايل، وبتوظيف حوايل 70 % من القوى العاملة يف 

القطاع اخلا�ص. وي�ضاهم هذا القطاع كذلك يف زيادة ال�ضادرات ال�ضناعية والزراعية، ويف دعم 

املوازنة العامة واجلهاز امل�ضريف، اإ�ضافة اإىل دوره الكبري يف تعزيز الأمن الغذائي ويف حت�ضني 

العديد من موؤ�ضرات التنمية الجتماعية. ويبني اجلدول رقم  )1( تعريف امل�ضروعات ال�ضغرى 

وال�ضغرية واملتو�ضطة يف اململكة. 

اجلدول رقم 1: تعريف امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف اململكة الأردنية الها�ضمية

راأ�ص املالعدد العمالاحلجم

اأقل من 30 األف دينار اأرديناأقل من 10 عمالمن�ضاآت �ضغرى

30 األف دينار فاأكرثمن 10 – 99 عاملمن�ضاآت �ضغرية
30 األف دينار فاأكرثمن 100 – 249 عاملمن�ضاآت متو�ضطة

ول يختلف الدور التنموي لهذه امل�ضروعات من حيث اأبعاده القت�ضادية والجتماعية يف   

الدول النامية واملتقدمة، واإن كان حجم الدور الذي تلعبه هذه امل�ضروعات يختلف من دولة اإىل 

اأخرى. ويتمثل دور هذه امل�ضروعات يف دعم عملية التنمية القت�ضادية والجتماعية، ب�ضكل عام، 
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الوثيقة  واحلد من تفاقم م�ضكلتي الفقر والبطالة ب�ضكل خا�ص، حيث ل ميكن جتاهل العالقة 

بني منو هذه امل�ضروعات والتنمية القت�ضادية والجتماعية، فهذه امل�ضروعات ت�ضاعد على زيادة 

الإنتاج الكلي، وخلق فر�ص العمل، وتعمل كذلك على خلق طاقات اإنتاجية جديدة، ورفع اإنتاجية 

العمل، وحت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي لأ�ضحابها والعاملني فيها ولأ�ضرهم. كما تعمل على زيادة القدرة 

الت�ضديرية وحت�ضني امليزان التجاري، الأمر الذي ينعك�ص على معدلت النمو يف الناجت املحلي 

الإجمايل، وميزان املدفوعات، والإيرادات العامة ال�ضريبية وغري ال�ضريبية، وينعك�ص كذلك على 

اإىل دورها يف دعم جهود  اإ�ضافة  الواحد، هذا  البلد  التنموي واجلغرايف داخل  التوازن  م�ضتوى 

التنمية الجتماعية باأبعادها املختلفة، كما �ضرنى لحقًا.

وتواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول املتقدمة والدول النامية   

ومنوها  تاأ�ضي�ضها  معدلت  من  حتد  التي  واملعوقات  التحديات  من  �ضواء-جمموعة  حد  -على 

وتطورها، كما توؤثر يف حجم دورها القت�ضادي والجتماعي. وقد اأبرزت العديد من الدرا�ضات 

اأهم التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف الدول املتقدمة والنامية. 

اأما بخ�ضو�ص التحديات وال�ضعوبات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة يف 

اململكة، فاإنها ل تخرج باأي حال من الأحوال عن قائمة التحديات التي تواجه امل�ضروعات يف الدول 

النامية اأو الدول العربية، اإل اأن ترتيب هذه التحديات وخطورتها قد تكون خمتلفة.  وقد بينت 

درا�ضة اأجرتها منظمة العمل الدولية  ل�ضالح غرفة �ضناعة الأردن ترتيب التحديات التي تواجه 

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من وجهة نظر العاملني يف هذه امل�ضروعات واأ�ضحابها. 

ويبني اجلدول رقم  )2( الرتتيب التنازيل لأبرز معوقات منو هذه امل�ضروعات.  



- 28 -

اإيهاب مقابله

اجلدول رقم  2: الرتتيب التنازيل لأهم معوقات منو امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة  

البيان

معوقات تتعلق ب�ضعف الدور احلكومي

معوقات تتعلق بالتمويل

معوقات تتعلق بنق�ص املعلومات

معوقات تتعلق بتكاليف الإنتاج

معوقات ذات عالقة بال�ضوق واملناف�ضة

معوقات تتعلق بعالقة القطاعات القت�ضادية مع بع�ضها البع�ص

معوقات تتعلق بخ�ضائ�ص القت�ضاد املحلي وامل�ضاكل التي تواجهه

معوقات تتعلق بالظروف ال�ضيا�ضية املحلية والإقليمية والدولية

معوقات تتعلق بقانون ت�ضجيع ال�ضتثمار واملزايا للم�ضتثمر املحلي

معوقات ترتبط بخ�ضائ�ص القطاع وطبيعة واأ�ضاليب الإنتاج

معوقات ترتبط بخ�ضائ�ص امل�ضروع نف�ضه )احلجم، املوقع...(

معوقات ترتبط بخ�ضائ�ص الإدارة وقدراتها

معوقات ناجمة عن الظروف القت�ضادية الدولية

امل�ضدر: درا�ضة معوقات منو امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة، منظمة 

العمل الدولية، 2013

ومن جانب اآخر، اأظهرت درا�ضة ميدانية قام بها املعهد العربي للتخطيط اأن من اأهم   

التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة هي تلك التي تزيد من التكاليف 

الت�ضغيلية والراأ�ضمالية لهذه امل�ضروعات، وتلك التي توؤثر �ضلبيًا يف ح�ضتها ال�ضوقية واإيراداتها. 

اأما فيما يتعلق بالتحديات املرتبطة بارتفاع التكاليف الت�ضغيلية فقد �ضملت ارتفاع عملية التمويل 

وارتفاع اأ�ضعار الطاقة )الكهرباء(، وعدم ال�ضتفادة من خدمات املوؤ�ض�ضات املعنية الهادفة اإىل 

من  ال�ضتفادة  على  القدرة  وعدم  املحلية،  الأولية  املواد  اأ�ضعار  وارتفاع  الإنتاج،  تكاليف  تقليل 

الإدارة،  يف  املعلومات  نظم  ا�ضتخدام  عدم  عن  الناجمة  الإ�ضافية  والتكاليف  احلجم،  وفورات 

ارتفاع اأ�ضعار املواد الأولية امل�ضتوردة. ول بد من الإ�ضارة هنا اإىل اأن العوامل التي توؤثر يف حجم 

التكاليف الراأ�ضمالية والت�ضغيلية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة توؤثر اي�ضًا يف حجم 

الأثر  م�ضتوى  يف  كذلك  ويوؤثر  ال�ضتمرار  على  قدرتها  يف  يوؤثر  بالتايل  وهذا  ال�ضنوية،  اأرباحها 

لهذه امل�ضروعات على اأ�ضحابها اأو العاملني فيها.  اأما بخ�ضو�ص اأبرز حمددات احل�ضة ال�ضوقية 

امل�ضاركة يف  م�ضتوى  فت�ضمل  �ضعف  واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  والإيرادات يف 
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الثنائية يف ت�ضريف الإنتاج وزيادة  املعار�ص املحلية والدولية، وعدم ال�ضتفادة من التفاقيات 

املبيعات، و�ضعف الروابط الأمامية، وعدم وجود تنوع يف الإنتاج )عدد حمدود من املنتجات(، 

املنتجات  قبل  من  واملناف�ضة  اخلارجية،  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  ال�ضوق،  حجم  و�ضغر 

الأجنبية ذات جودة اأقل واأ�ضعار اأقل. اإن معرفة املحددات ال�ضابقة ل ميثل هدفًا بحد ذاته، بل هو 

مبثابة و�ضيلة ملعرفة اخلدمات التمويلية وخدمات الدعم الفني وخدمات تطوير الأعمال الالزمة 

للتغلب على تلك العوامل ب�ضكل يزيد من ال�ضتقرار املايل للم�ضروع.

واملتو�ضطة  وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  من  املطلوب  التنموي  الدور  �ضخامة  اإن   

اأخرى، يحتم  اإىل هذا الدور من جهة  التي تواجهها تعيق الو�ضول  من جهة، وحجم التحديات 

وجود منظومة متكاملة من املوؤ�ض�ضات التمويلية وغري التمويلية ترعى هذا القطاع وت�ضاعده يف 

تذليل ما ُيواَجه من حتديات. ونتيجة لذلك، فقد ظهرت يف اململكةالعديد من املوؤ�ض�ضات التمويلية 

وغري التمويلية )ما يزيد عن 40 موؤ�ض�ضة( لتقدمي ما يلزم لهذا القطاع، وكان يف مقدمتها من 

حيث الأهمية  �ضندوق التنمية والت�ضغيل، الذي يعر�ص اجلزء القادم ملحة عن اأهدافه ومنتجاته 

التمويلية واآليات عمله واجنازاته.

خام�سًا: �سندوق التنمية والت�سغيل  

مايل  ا�ضتقالل  ذات  حكومية  كموؤ�ض�ضة   1989 عام  والت�ضغيل  التنمية  �ضندوق  تاأ�ض�ص   

امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية. ويعمل ال�ضندوق وب�ضكل وا�ضح  بتنمية ومتويل  ُيعنى  واإداري، 

على ت�ضجيع ثقافة ريادة الأعمال  والعمل احلر حل�ضاب النف�ص، كما يعمل على ا�ضتثمار قدرات 

الفئات امل�ضتهدفة بكافة �ضرائحها من اأجل تطوير مهاراتهم ب�ضكل ميكنهم من التحول من باحثني 

عن عمل اإىل فئات تخلق فر�ص عمل لهم ولغريهم من اأبناء املجتمع. وتت�ضمن الأهداف الوطنية 

التي ي�ضاهم ال�ضندوق يف حتقيقها ب�ضكل مبا�ضر ما يلي: )1( توفري فر�ص العمل وامل�ضاهمة يف 

رفع  على  العمل   )3( الفقر،  ظاهرة  تف�ضي  حماربة  يف  امل�ضاهمة   )2( البطالة،  معدلت  خف�ص 

معدلت الأفراد الن�ضطني اقت�ضاديًا وتعزيز فر�ص اعتمادهم على الذات. )4( رفع م�ضتوى املعي�ضة 

وم�ضتوى الأمن الغذائي والجتماعي. اأما الأهداف القطاعية التي ي�ضاهم ال�ضندوق يف حتقيقها 

ب�ضكل ت�ضاركي مع خمتلف اجلهات ذات العالقة فهي: )1( رفع م�ضتوى املوائمة بني جانبي العر�ص 

والطلب يف �ضوق العمل )2( رفع كفاءة وفعالية متطلبات منظومة التدريب املهني وفقًا ملتطلبات 
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�ضوق العمل )3( تعزيز م�ضتوى معدلت التنمية الجتماعية. اأما بخ�ضو�ص الأهداف ال�ضرتاتيجية 

والأ�ضر  الأفراد  متكني  يف  امل�ضاهمة   )1( فت�ضمل  لتحقيقها  ال�ضندوق  ي�ضعى  التي  لل�ضندوق 

واجلماعات الفقرية اأو متدنية الدخل اأو تلك العاطلة عن العمل )2( حتقيق الريادة والتميز يف 

نوعية اخلدمات املقدمة للفئات امل�ضتهدفة وذلك ل�ضمان الفاعلية والكفاءة وال�ضتمرارية. 

ولقد انعك�ضت الأهداف ال�ضابقة ب�ضكل دقيق على اآلية عمل ال�ضندوق ومنتجاته التمويلية   

وغري التمويلية، وجاءت من�ضجمة مع الفئات امل�ضتهدفة التي يبينها ال�ضكل رقم  )9(. ويت�ضح من 

ال�ضابقة  الأهداف  و�ضمولية  منطقية  من  يزيد  ب�ضكل  امل�ضتهدفة  الفئات  �ضريحة  ات�ضاع  ال�ضكل 

وي�ضاعد يف حتقيقها. كما يت�ضح من قائمة الفئات امل�ضتهدفة الدور البارز الذي يلعبه ال�ضندوق 

يف مواجهة تزايد اأعداد الداخلني اجلدد اإىل �ضوق العمل، ومواجهة م�ضكلة الفقر وتدين م�ضتوى 

واملراأة، ومتكني  ال�ضباب  ال�ضندوق بدعم جهود متكني  اهتمام  ال�ضكل  يت�ضح من  املعي�ضة. كما 

الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة لتحويلهم اإىل داعمني لأ�ضرهم، اإ�ضافة اإىل دعم اجلمعيات الإنتاجية. 

وميكن القول اأن هناك �ضمولية للفئات امل�ضتهدفة على امل�ضتوى اجلغرايف، حيث ا�ضتهدف العاطلني 

ال�ضهداء يف خمتلف  واأبناء  الإعاقة  والأ�ضخا�ص ذوي  والن�ضاء  والفقراء  واملتقاعدين  العمل  عن 

املدن والقرى والتجمعات ال�ضكنية الب�ضيطة واملخيمات.

ال�ضكل رقم  9: الفئات امل�ضتهدفة من قبل �ضندوق التنمية والت�ضغيل

12 فرعًا  ال�ضابقة من خالل  للفئات  يقدم خدماته  ال�ضندوق  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر   

والتي  املتحركة  الإقرا�ص  وحدات  اإىل عدد من  بالإ�ضافة  اململكة  منت�ضرة يف جميع حمافظات 

جتول مناطق البادية، الأمر الذي يزيد من �ضهولة النفاذ اإىل اخلدمات التي يقدمها ال�ضندوق. 

التمويلية التي ت�ضاعد  التمويلية وغري  وقدحر�ص ال�ضندوق على تقدمي جمموعة من اخلدمات 
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يف حتقيق روؤيته واأهدافه ال�ضابقة، ومتكنه من الو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة. ويبني ال�ضكل رقم 

)10( اأبرز املنتجات والربامج التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق.

ال�ضكل رقم  10: اأبرز املنتجات والربامج التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق

 

وبالنظر مبزيد من التحليل للفئات التي ي�ضتهدفها ال�ضندوق وللخدمات التمويلية التي   

يقدمها للو�ضول اإىل هذه الفئات، ميكننا اجلزم بوجود درجة عالية من الن�ضجام بني الفئات 

امل�ضتهدفة واخلدمات املقدمة لها وهذا دليل على دقة عمله بتحديد الحتياجات التمويلية والدقة يف 

تلبية هذه الحتياجات بكفاءة، كما ميكن اجلزم ب�ضمولية اخلدمات من عدة جوانب ب�ضكل ميكنها 

من تلبية كافة اأ�ضكال الطلب.  واإ�ضافًة اإىل اخلدمات والربامج التمويلية ال�ضابقة، يقوم ال�ضندوق 

بتقدمي جمموعة من اخلدمات غري التمويلية -املبا�ضرة وغري املبا�ضرة- للفئات امل�ضتهدفة بهدف 

اأنظر  وا�ضتمرارها،  ي�ضاعد على منوها  وب�ضكل  تواجهها  التي  التحديات  مواجهة  م�ضاعدتها يف 

ال�ضكل رقم )11(.  

ال�ضكل رقم  11: اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة
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ويف هذا الإطار قام ال�ضندوق يف عام 2015 بتقدمي متويل حلوايل 7427 م�ضروع، وبلغ   

التمويلية املقدمة  اأردين. وقد �ضاعدت اخلدمات  33.5 مليون دينار  حجم التمويل املمنوح نحو 

يف توفري حوايل 10350 فر�ضة عمل. وبهذا يكون متو�ضط عدد فر�ص العمل التي مت ا�ضتحداثها 

لكل م�ضروع 1.38 فر�ضة عمل، وبلغ متو�ضط تكلفة خلق فر�ضة العمل حوايل 3236 دينار، وهي 

وبلغ متو�ضط  الكبرية.  امل�ضروعات  اأو يف  القطاع احلكومي  تكلفة خلق فر�ضة يف  بكثري من  اأقل 

قيمة القرو�ص املمنوحة حوايل 4510 دينار . وتربز اإجنازات اإ�ضافية لل�ضندوق من خالل قدرته 

الكبرية على التح�ضيل، حيث كانت ن�ضبة التح�ضيل يف عام 2015 نحو 99.1 % مقابل 98.7 % 

يف عام 2014 مما يدل على فعالية وقدرة املوؤ�ض�ضة يف هذا اجلانب. ونتيجة لالإجنازات ال�ضابقة، 

ح�ضل ال�ضندوق على العديد من جوائز التميز املوؤ�ض�ضي.

من  الرغم  وعلى   ،)2015  -  1991( تاأ�ضي�ضه  منذ  ال�ضندوق  باأداء  يتعلق  فيما  اأما   

حمدودية م�ضادر راأ�ص املال اإل اأنه ا�ضتطاع اأن يحقق اإجنازات كبرية فيما يتعلق بحجم التمويل 

وعدد القرو�ص املمنوحة وعدد فر�ص العمل امل�ضتحدثة، اأنظر اجلدول رقم )3(. ويت�ضح من 

اجلدول الرتفاع امل�ضطرد يف قيمة القرو�ص املمنوحة من قبل ال�ضندوق. اأما بخ�ضو�ص عدد 

القرو�ص، فقد بلغ اإجمايل عدد القرو�ص املمنوحة بنهاية عام 2015 حوايل 79،273 قر�ص، وقد 

�ضاهمت هذه القرو�ص يف خلق حوايل 99613 فر�ضة عمل. ويت�ضح من اجلدول كذلك التقارب 

والثانية، مما  الأوىل  الفرتتني  امل�ضتحدثة خالل  العمل  فر�ص  وعدد  القرو�ص  بني عدد  الكبري 

يعني اأن متو�ضط عدد فر�ص العمل امل�ضتحدثة من كل قر�ص قريبة من 1، بينما زاد الفارق بني 

متو�ضط عدد القرو�ص وعدد الفر�ص يف الفرتتني الثالثة والرابعة، مما يعني ارتفاع عدد فر�ص 

العمل امل�ضتحدثة لكل قر�ص. وقد يعزى ذلك اإىل ارتفاع �ضقف التمويل والزيادة الوا�ضحة يف 

حجم امل�ضروعات املمولة، وزيادة الطلب على متويل امل�ضروعات الريادية ب�ضكل عام وامل�ضروعات 

امليكروية ب�ضكل خا�ص، و�ضعي ال�ضندوق لتوفري اأكرب عدد من فر�ص العمل ب�ضكل عام ولالإناث 

وعدد اأفراد الأ�ضرة ب�ضكل خا�ص.
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اجلدول رقم  3: اإجمايل القرا�ص املبا�ضر وغري املبا�ضر خالل الفرتة )1991- 2015(

الن�ضبةفر�ص العملالن�ضبةعدد القرو�صالن�ضبةاإجمايل القرو�صالفرتة

1996-199113,092,5115.52,4253.12,4272.4
2002-199721,742,7319.16,8598.76,9967.0
2008-200358,308,50224.521,12426.628,75028.9
2015-2009144,890,07660.948,86561.661,44061.7

238,033,82010079,27310099,613100الإجمايل

امل�ضدر: بيانات �ضندوق التنمية والت�ضغيل
 

ن�ضبة التمويل املمنوح، ون�ضبة  ولتقييم م�ضتوى التطور والأداء، يبني ال�ضكل رقم )4(    

القرو�ص املمنوحة، ون�ضبة فر�ص العمل امل�ضتحدثة يف كل فرتة من فرتات الدرا�ضة الأربعة اإىل 

العمل.  لفر�ص  الكلي  واملجموع  القرو�ص  لعدد  الكلي  واملجموع  املمنوح  للتمويل  الكلي  املجموع 

ويت�ضح من ال�ضكل اأن ن�ضبة التمويل املمنوح يف الفرتتني الأوىل )1991-1996( والثانية )1997-

2002( كان اأعلى من ن�ضبة القرو�ص وفر�ص العمل يف هاتني الفرتتني، بينما كانت ن�ضبة التمويل 

القرو�ص  ن�ضبة  من  اأقل   )2015-2009( والرابعة   )2008-2003( الثالثة  الفرتتني  يف  املمنوح 

املمنوحة وفر�ص العمل امل�ضتحدثة يف هاتني الفرتتني، وهذا ما اأدى اإىل ارتفاع عدد فر�ص العمل 

لكل م�ضروع، وي�ضري مبدئيًا اإىل انخفا�ص تكلفة خلق فر�ص العمل، اأنظر ال�ضكل رقم )12(. ويبني 

ال�ضكل رقم )13( تطور متو�ضط قيمة القرو�ص املمنوحة ومتو�ضط تكلفة خلق فر�ضة عمل -دينار 

الأردين.

ال�ضكل رقم  12: تطور ن�ضبةعدد فر�ص العمل ون�ضبة عدد القرو�ص ون�ضبة التمويل اإىل املجموع الكلي )%(
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ال�ضكل رقم  13: تطور متو�ضط قيمة القرو�ص املمنوحة ومتو�ضط تكلفة خلق فر�ضة عمل -دينار الأردين

وال�ضغرية  ال�ضغرى  امل�ضروعات  العمل يف  فر�ضة  تكلفة خلق  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر   

الكبرية،  امل�ضروعات  يف  بنظريتها  قورنت  ما  اإذا  منخفظة  ال�ضندوق  ميولها  التي  واملتو�ضطة 

اأو امل�ضروعات  واإذا ما قورنت- من جانب اآخر- بتكلفة خلق فر�ضة عمل يف القطاع احلكومي 

ال�ضتثمارية احلكومية، فقد بينت درا�ضة �ضادرة عن املجل�ص القت�ضادي والجتماعي يف اململكة 

اأن تكلفة فر�ضة العمل يف امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية تعادل حوايل 54 % فقط من مثيلتها 

للحكومة املركزية. اأما فيما يتعلق بتوزيع التمويل الذي منحه ال�ضندوق خالل الفرتة )2015-1991( 

القرو�ص  قيمة  من  الذكور   اأن ح�ضة  اإىل  ت�ضري  املتاحة  ال�ضندوق  بيانات  اجلن�ص،فاإن  ح�ضب 

املمنوحة قد بلغت حوايل )131( مليون دينار، وبن�ضبة بلغت حوايل )54 %( من الإجمايل، يف 

حني بلغت ح�ضة الإناث حوايل )110( مليون دينار، وبن�ضبة تقدر بــ )46 %(.  

�ساد�سًا: خ�سائ�ص رواد الأعمال  واأداء امل�سروعات قيد الدرا�سة

متهيدًا لدرا�ضة الأثر ب�ضكل مف�ضل وللو�ضول اإىل اأف�ضل النتائج والتو�ضيات، فقد اأ�ضبح   

لزامًا التعرف على خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق وخ�ضائ�ص م�ضروعاتهم. لذا 

مت  وقد  واأهدافها.  مو�ضوعاتها  تعك�ص  الدرا�ضة  بهذه  خا�ضة  �ضاملة  ا�ضتبانة  ت�ضميم  مت  فقد 

الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  العينة،  وتوزيع  لتحديد حجم  والإح�ضائي  العلمي  الأ�ضلوب  ا�ضتخدام 

اأن ت�ضتمل على بع�ص امل�ضروعات التي تديرها اأو متتلكها رائدات و�ضيدات الأعمال، واأن تكون 

العينة موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية، واأن تغطي امل�ضروعات باأحجامها املختلفة، كما مت 



- 35 -

موؤ�سرات تقييم االآثار االقت�سادية واالجتماعية للم�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات املقدمة لها

مراعاة التوزيع اجلغرايف للعينة لت�ضمل م�ضروعات من جميع حمافظات اململكة. وجتدر الإ�ضارة 

هنا اإىل اأن العينة ت�ضتمل على امل�ضروعات التي ل متار�ص اأي ن�ضاط حاليًا. وتتكون ال�ضتبانة التي 

اأعدت لغايات اإعداد هذه الدرا�ضة من خم�ضة اأجزاء، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم )14(.

ال�ضكل رقم  14: مكونات ا�ضتبانة الدرا�ضة

خ�ضائ�ص امل�ضتجيبني )امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق(     .1

يبني التوزيع الن�ضبي للم�ضتجيبني ح�ضب اجلن�ص اإىل اأن حوايل 61.8 % منهم كانوا من   

الذكور وحوايل 38.2 % كانوا من الإناث.  اأما بخ�ضو�ص احلالة الجتماعية للم�ضتجيبني، فاإن 

البيانات ت�ضري  اإىل اأن حوايل 22.9 % مل ي�ضبق لهم الزواج )اأعزب اأو عزباء(، وحوايل 73.3 % 

اأو مطلقة وغريها(. ون�ضري  اأرمله، مطلق  اأو  % غري ذلك )اأرمل   3.8 كانوا متزوجني، وحوايل 

هنا اإىل احلالة الجتماعية ل�ضاحب امل�ضروع توؤثر يف الوقت واجلهد الذي يخ�ض�ضه امل�ضتجيب 

الأ�ضرة والقدرة على الإدخار والتو�ضع، الأمر  الإعالة وحجم  للم�ضروع، كما تنعك�ص على عبء 

الذي ينعك�ص على اأداء امل�ضروع وقدرته على ال�ضتمرار، وهذا ينعك�ص بالتايل على اأثره التنموي. 

وي�ضري التوزيع الن�ضبي للم�ضتجيبني ح�ضب العمر اإىل اأن اأعمارهم تراوحت بني )20-60( �ضنة، 

عمل  جمال  يف  امل�ضتجيبني  خربة  ب�ضنوات  يتعلق  فيما  اأما   . �ضنة   39.7 حوايل  بلغ  ومبتو�ضط 

امل�ضروع،  فاإن البيانات ت�ضري اإىل اأن حوايل 5 % منهم اأفادوا بعدم وجود خربة م�ضبقة يف جمال 

عمل امل�ضروع، وعلى الرغم من تدين الن�ضبة، اإل اأن ثمة  ت�ضاوؤلت تظهر حول قدرتهم على اإدارة 
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ت�ضري  امل�ضروع. كما  اأداء  يوؤثر يف  الذي قد  الأمر  امل�ضكالت،  ال�ضوق وحل  والتعامل مع  امل�ضروع 

بلغ  30( �ضنة، ومبتو�ضط   - 1( امل�ضتجيبني تراوحت بني  لبقية  اأن �ضنوات اخلربة  اإىل  البيانات 

7.8 �ضنة. ول يختلف احلال يف حالة الذكور عنه يف حالة الإناث، حيث تراوحت �ضنوات اخلربة 

للذكور بني )1- 30( �ضنة، مبتو�ضط بلغ 7.9 �ضنة، بينما تراوحت �ضنوات اخلربة لدى الإناث بني 

)1 - 28( �ضنة، ومبتو�ضط بلغ 5.9 %. وقد تبني اأن حوايل 4.4 % من الذكور وحوايل 5.9 % من 

الإناث لي�ص لديهم خربة يف جمال عمل امل�ضروع. اأما �ضنوات اخلربة يف امل�ضروع احلايل، فقد 

ترواحت بني )1 - 25( �ضنة، وتبني وجود تقارب يف متو�ضط �ضنوات اخلربة  والعمل يف امل�ضروع 

لدى كل من الذكور والإناث، حيث بلع حوايل 6.3 �ضنة. وت�ضري العديد من الدرا�ضات اأن �ضنوات 

اخلربة لدى �ضاحب امل�ضروع اأو مديره تعترب من اأبرز حمددات اأداء امل�ضروع، وبالتايل فاإنها توؤثر 

يف ا�ضتمرارته واأثره التنموي.

اإدارة  لدى  الكافية  توفر اخلربة  اأهمية  يبني  الذي  ال�ضابق  التحليل  من  الرغم  وعلى   

امل�ضتوى  اأهمها:  اأخرى  اأي�ضًا على خ�ضائ�ص  يعتمد  الإداء  الكفاءة يف  اأن م�ضتوى  اإل  امل�ضروع، 

التعليمي، وطبيعة عمل امل�ضتجيب يف امل�ضروع )اإداري اأو فني اأو كالهما(، وم�ضتوى التفرغ للعمل 

يف امل�ضروع، اإ�ضافة اإىل �ضاعات العمل الأ�ضبوعية، ومدى متابعة امل�ضروع وب�ضكل دوري. 

اأنهم غري  متفرغني حاليًا  اإىل  % من امل�ضتجيبني   8.7 اأ�ضار حوايل  ويف هذا الإطار،   

للم�ضروع )59.1 %ذكور وحوايل 40.1 % اإناث(، بينما اأ�ضار البقية ) 91.3  %( باأنهم متفرغون 

للعمل بامل�ضروع ب�ضكل كامل)62 % ذكور و38 % اإناث(. وبخ�ضو�ص �ضاعات العمل الأ�ضبوعية 

التي يق�ضيها امل�ضتجيب - �ضواء كان متفرغ اأو غري متفرغ - يف امل�ضروع، فقد ترواحت بني 98-7 

47.7 �ضاعة. وكما هو متوقع، فقد تبني اأن متو�ضط �ضاعات العمل  �ضاعة، مبتو�ضط بلغ حوايل 

لدى الذكور  )49.3 �ضاعة( كان اأعلى من نظريه لدى الإناث )45.2( �ضاعة. ويعك�ص تفرغ العديد 

احلقيقة  الرغبة  ن�ضبيًا  الأ�ضبوعية  عملهن  �ضاعات  وارتفاع  امل�ضروع  يف  للعمل  امل�ضتجيبات  من 

للمراأة الأردنية للعمل يف قطاع الأعمال والنجاح والتميز جنبًا اإىل جنب مع الذكور.  ويلخ�ص 

ال�ضكل رقم  )15( اأبرز خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين التي توؤثر يف اأداء امل�ضروع واأثره التنموي.
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ال�ضكل رقم  15: ملخ�ص لأبرز خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق

يت�ضح  ال�ضندوق،  خدمات  من  امل�ضتفيدين  خل�ضائ�ص  مب�ضط  حتليل  من  �ضبق  مما   

امتداد  على  والت�ضغيل  التنمية  �ضندوق  اأ�ضتهدفها  التي  وال�ضرائح  الفئات  تنوع  يف  وجود  جليًا 

ال�ضنوات ال�ضابقة وا�ضتفادت من خدماته، حيث قدم خدمات للم�ضتفيدين من الذكور والإناث 

بغ�ص النظر عن احلالة الجتماعية لهم، كما اأنه ا�ضتهدف املتقاعدين والأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة 

واأبناء ال�ضهداء، اإ�ضافة اإىل ال�ضريحة الرئي�ضية وهم العاطلون عن العمل. كما ا�ضتهدف العاطلني 

عن العمل من خمتلف الفئات العمرية وامل�ضتويات التعليمية. 

2. خ�ضائ�ص امل�ضروعات املمولة  

ويعترب  �ضنة،   6.3 بلغ  �ضنة، ومبتو�ضط   25-1 الدرا�ضة بني  قيد  امل�ضروعات  تراوح عمر   

هذا املتو�ضط منا�ضبًا لدرا�ضة وحتليل اأثر هذه امل�ضروعات كونها متار�ص ن�ضاطاتها منذ فرتة كافية 

متكن من قيا�ص الأثر  التنموي لهذه امل�ضروعات. وميكننا القول اأنه كلما زاد عمر امل�ضروع وكان 
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اأداءه جيدًا، فاإنه من املتوقع اأن يكون الأثر اأكرب بحيث يتجاوز -اأي الأثر-�ضاحب امل�ضروع لي�ضل 

اإىل اأ�ضرته واملجتمع ككل. وي�ضري التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب العمر الت�ضغيلي 

منذ تاريخ التاأ�ضي�ص اإىل اأن حوايل 11 % من هذه امل�ضروعات حديثة التاأ�ضي�ص ومتار�ص عملها منذ 

فرتة ل تزيد عن �ضنتني، وي�ضري كذلك اإىل اأن حوايل 77.9 % من هذه امل�ضروعات يرتاوح عمرها 

الت�ضغيلي بني 1- 9 �ضنوات، وحوايل 21.7 % منها يرتاوح عمرها الت�ضغيلي بني 10- 19�ضنة. وعلى 

الرغم من عدم تقدمي حوايل 2.5 % من امل�ضتجيبني اأية بيانات حول عدد العمال عند التاأ�ضي�ص 

التاأ�ضي�ص تراوح  العمال عند  اأن عدد  اإىل  املتوفرة ت�ضري  البيانات  اأن  اإل  العمال احلاليني،  وعدد 

ح�ضب  الدرا�ضة  قيد  امل�ضروعات  تق�ضيم  اأردنا  ما  واإذا  عامل.   2.3 ومبتو�ضط  عامل،   20-1 بني 

 ، 9 عامل(  ال�ضغر )1-  امل�ضروعات هي م�ضروعات متناهية  % من   98 اأن حوايل  نرى  احلجم، 

وكانت البقية م�ضروعات �ضغرية )25-10 عامل(. وميكن القول، اإن هذه الن�ضب منطقية اإذا ما 

اأخذنا بعني العتبار اأهداف ال�ضندوق والفئات التي ي�ضتهدفها واخلدمات التمويلية التي يقدمها 

)نوع القرو�ص وحجمها و�ضقف الئتمان وال�ضروط وال�ضمانات املطلوبة واجلدوى القت�ضادية (، 

املحلية  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  ال�ضرائية،  القوة  و�ضعف  ال�ضوق  حجم  �ضغر  على  اإ�ضافة 

واخلارجية، واملحددات التي تتعلق بتوفر راأ�ص املال باحلجم املنا�ضب، ومعوقات التو�ضع والنمو، 

و�ضلوك امل�ضتفيدين الناجم عن �ضعورهم باملخاطرة ل �ضيما يف ظل حمدودية راأ�ص املال اأو ندرته. 

عامل،   30-1 بني  تراوح  فقد  الدرا�ضة  قيد  امل�ضروعات  يف  احلاليني  العمال  عدد  اأما   

ومبتو�ضط بلغ 3.9 عامل، وهو اأعلى من نظريه عند التاأ�ضي�ص، وهذا يعني خلق فر�ص عمل جديدة 

وزيادة حجم بع�ص امل�ضروعات. وعلى وجه التحديد، بلغت ن�ضبة امل�ضروعات التي يعمل بها عامل 

واحد حوايل 27 %،  وتلك التي يعمل بها عامالن حوايل )22.2 %(، و3 عمال )16 %(، و4 عمال 

اأن حوايل  اإىل  امل�ضروعات ح�ضب احلجم  حاليًا  تق�ضيم  وي�ضري   .)%7.1( و5 عمال   ،)%  9.2(

م�ضروعات  والبقية  التاأ�ضي�ص(  الن�ضبه عند  )اأقل من  ال�ضغر  متناهية  م�ضروعات  منها   %  93.3

العديد من  العمال يف  اإىل حدوث منو وا�ضح يف عدد  ال�ضابقة  الن�ضب  )6.7%(.  وت�ضري  �ضغرية 

امل�ضروعات قيد الدرا�ضة، وهذا يعك�ص قدرة هذه امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية على خلق 

فر�ص عمل جديدة ولو مبعدلت ب�ضيطة، وقد اأدى ذلك اإىل حتول بع�ص امل�ضروعات من م�ضروعات 

متناهية ال�ضغر اإىل م�ضروعات �ضغرية.
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ويف هذا الإطار، �ضهدت حوايل 7.5 % من امل�ضروعات تراجعًا يف عدد العمال مقارنة   

بعددهم عند التاأ�ضي�ص، وتراوح النخفا�ص يف عدد العمال بني 1-4 عمال. ويف ذات الوقت،بقي 

عدد العمال ثابتًا يف حوايل 35.1 % من امل�ضروعات. وهنا يظهر ت�ضاوؤل عن اأ�ضباب تراجع وثبات 

بخ�ضائ�ص  بالتاأكيد  ترتبط  الت�ضاوؤل  هذا  على  الإجابة  اإن  امل�ضروعات.  بع�ص  يف  العمال  عدد 

القت�ضادية  بالظروف  ترتبط  كما  داخلية(،  )عوامل  امل�ضروع  وخ�ضائ�ص  امل�ضروع  �ضاحب 

التي  امل�ضروعات  اأما ن�ضبة  خارجية(.  )عوامل  واجهتها  التي  والتحديات  واخلارجية  املحلية 

اأثبتت قدرة على خلق مزيد من فر�ص العمل خالل عمرها الت�ضغيلي وحققت منوًا يف عدد العمال 

)مقارنة بالعدد عند التاأ�ضي�ص( فقد بلغت حوايل 57.4 %. وقد تراوحت الزيادة يف عدد العمال 

بني 1-25 عامل، ومبتو�ضط منخفظ ن�ضبيًا بلغ 1.6 عامل. ونتيحة لهذه الزيادة اإنتقل حوايل 4.6 % 

من امل�ضروعات قيد الدرا�ضة من م�ضروعات متناهية ال�ضغر اإىل م�ضروعات �ضغرية.

 %  83.8 اأن حوايل  املتوفرة  الأرقام  الوافدة، فقد تبني من  العمالة  يتعلق بعدد  اأما فيما   

% من   12.2 امتنع حوايل  بينما  الوافدة،  العمالة  بعدد  تتعلق  امل�ضروعات قدمت معلومات  من 

وي�ضري  م�ضاريعهم.  يف  الوافدة  العمالة  بعدد  اخلا�ص  ال�ضوؤال  على  الإجابة  عن  امل�ضتجيبني 

 %  48.3 اأن حوايل  اإىل  الوافدة  الن�ضبي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب عدد العمالة  التوزيع 

والإناث(،  الذكور  من  حملية  عمالة  على  )تعتمد  وافدة  عمالة  ت�ضغل  ل  امل�ضروعات  هذه  من 

بينما ت�ضغل بقية امل�ضروعات عمالة وافدة يرتاوح عددها - وفقًا للبيانات املتوفرة- بني 30-2 

عامل، ومبتو�ضط بلغ 2.7 عامل للم�ضروع الواحد. اأما بخ�ضو�ص عدد العاملني يف امل�ضروع من 

اأفراد الأ�ضرة با�ضتثناء �ضاحب امل�ضروع، فقد تراوح بني 1-9 عمال ومبتو�ضط منخف�ص ن�ضبيًا 

الدرا�ضة ل  امل�ضروعات قيد  % من   22.6 اأن حوايل  اإىل  الن�ضبي  التوزيع  عامل. وي�ضري   1.4 بلغ 

يعمل بها اأي من اأفراد الأ�ضرة، بينما حوايل 31.1 % منها توظف عامل واحد من اأفراد الأ�ضرة. 

اأفراد الأ�ضرة يعزز من دوره يف رفع م�ضتوى الأ�ضرة من الناحية  اإن توظيف امل�ضروع لعدد من 

القت�ضادية والجتماعية. وبخ�ضو�ص م�ضاهمة امل�ضروعات قيد الدرا�ضة يف توظيف الإناث، فقد 

تبني اأن حوايل 9.5 % من امل�ضروعات قيد الدرا�ضة مل تف�ضح عن عدد الإناث العامالت فيها، 

 %  35.2 اأن حوايل  اإىل  البيانات كذلك  اإناث على الإطالق. وت�ضري  % ل يعمل بها   55.3 واأن حوايل 

عدد  تراوح  وقد  خارجها.   اأو  الأ�ضرة  داخل  من  �ضواء  اإناث  لديها  يعمل  امل�ضروعات  هذه  من 

الإناث العامالت يف امل�ضروعات قيد الدرا�ضة بني 1-20 موظفة، ومبتو�ضط منخف�ص بلغ موظفة 
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واحدة لكل م�ضروع. وملزيد من التو�ضيح، يبني ال�ضكل رقم )16( متو�ضط عدد العمالة الوافدة يف 

امل�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب املحافظة والقطاع.  

ال�ضكل رقم  16: متو�ضط عدد العمالة الوافدة ومتو�ضط عدد العاملني من اأفراد الأ�ضرة ح�ضب املحافظة  والقطاع

وبخ�ضو�ص قيمة راأ�ص املال عند التاأ�ضي�ص وراأ�ص املال احلايل للم�ضروعات قيد الدرا�ضة، فقد   

تبني اأن حوايل 4.2 % من امل�ضتجيبني مل يقدموا معلومات حول حجم راأ�ص املال وحجم ال�ضتثمار  عند 

التاأ�ضي�ص وحجم راأ�ص املال احلايل مل�ضروعاتهم. ويبني ال�ضكل رقم )17( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات 

قيد الدرا�ضة ح�ضب موؤ�ضرات النمو يف راأ�ص املال اأو عدد العمال اأو كالهما. ويالحظ من ال�ضكل اأي�ضًا 

اأن حوايل 7.4 % من امل�ضروعات مل حتقق منوًا يف عدد العمال ول يف راأ�ص املال، بينما حققت حوايل 

54.9 % منها زيادة يف راأ�ص املال وعدد العمال مقارنة بفرتة التاأ�ضي�ص. اإن الن�ضب املبينة يف ال�ضكل 

تعطي فكرة عن اأداء امل�ضروعات وتولد توقعات مبدئية حول الدور التنموي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة.

ال�ضكل رقم 17: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب موؤ�ضرات النمو يف عدد العمال اأو راأ�ص املال اأو كالهما
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فقد  الدرا�ضة،  قيد  للم�ضروعات  العامة  اخل�ضائ�ص  حول  التحليل  ا�ضتكمال  اأجل  ومن   

ت�ضمنت ال�ضتبانة ا�ضتف�ضارات حول  عدد الفروع العاملة حاليًا، وملكية امل�ضروع، وطريقة التوزيع 

املتبعة وطبيعة ال�ضلع املناف�ضة للمنتجات بامل�ضروعات القائمة، ونطاق ال�ضوق )حملي اأو خارجي(، 

املحافظة،  وم�ضادر  واأ�ضاليب التمويل.  يبني اجلدول رقم  )4( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات قيد 

الدرا�ضة ح�ضب اخل�ضائ�ص ال�ضابقة.

اجلدول رقم 4: التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب عدد الفروع وامللكية واأ�ضلوب التوزيع واملناف�ضة ونطاق ال�ضوق

الن�ضبة %البيان

عدد الفروع

96فرع واحد

4فرعني

ملكية امل�ضروع

86.5ميلكه �ضاحب امل�ضروع

10.8�ضراكة مع بع�ص اأفراد الأ�ضرة

2.7�ضراكة مع اآخرين من غري اأفراد الأ�ضرة

اأ�ضلوب التوزيع

73.6البيع بالتجزئة

3.6البيع باجلملة

22.8البيع بالتجزئة واجلملة

م�ضدر املنتجات املناف�ضة

73.5حملية

3.2اأجنبية

23.3حملية واأجنبية معُا

نطاق ال�ضوق

97.8م�ضروعات غري ت�ضديرية

2.2م�ضروعات ت�ضديرية

املمنوحة  القرو�ص  تركز  اإىل  الدرا�ضة  قيد  للم�ضروعات  اجلغرايف  التوزيع  وي�ضري   

حمافظةالعا�ضمة  وهي  ال�ضكان  من  الأكرب  العدد  بها  يرتكز  التي  الرئي�ضية  الكربى  املدن  يف 

وحمافظة اإربد. اأما ن�ضبة امل�ضروعات من املحافظات الأخرى فقد تراوحت بني 4-10 %. بينما 

ي�ضري التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب القطاع اإىل اأن حوايل 19.8 % منها كانت م�ضروعات 
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)�ضناعية  زراعية  م�ضروعات   %  1.7 وحوايل  جتارية،  م�ضروعات   %  43.2 وحوايل  �ضناعية، 

وعر�ص  لتحليل  وا�ضتكماًل  اخلدمات.   قطاع  يف  تعمل  م�ضروعات   %  35.3 وحوايل  زراعية(، 

خ�ضائ�ص امل�ضروعات قيد الدرا�ضة، يبني اجلدول رقم )5( التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب 

يف  ت�ضاعد  التي  الإدارية  املعلومات  لنظم  وا�ضتخدامها  والت�ضويق،  للتطوير   خم�ض�ضات  توفر 

عملية الإدارة وغريها من اخل�ضائ�ص الهامة.  

اجلدول رقم  5 : التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب بع�ص اخل�ضائ�ص الهامة

 اجلميعاخل�ضائ�ص

)%(

 ذكور

)%(

اإناث 

)%(

115.817.113.7. يوجد للم�ضروع موقع اإلكرتوين  اأو /و بريد اإلكرتوين 

219.920.019.7. يوجد للم�ضروع ح�ضابات على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 

318.418.618.2. ي�ضتخدم امل�ضروع نظم املعلومات الإدارية

423.122.823.6. يتوفر لدى امل�ضروع خم�ض�ضات للت�ضويق

573.673.573.6. يتاأثر اأداء امل�ضروع بالتطورات القت�ضادية املحلية

639.744.232.4. يتاأثر اأداء امل�ضروع بالتطورات القت�ضادية الدولية

723.823.424.4. متابعة امل�ضروع للخدمات التمويلية وغري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق

822.925.119.3. هل مت حتديد اجلدوى القت�ضادية للم�ضروع يف مرحلة التاأ�ضي�ص

944.246.740.2. ا�ضتفادة امل�ضروع من املزايا التي تقدمها احلكومة للم�ضروعات ال�ضغرية

م�ضادر  ح�ضب  الدرا�ضة  قيد  للم�ضروعات  الن�ضبي  التوزيع   )6( رقم  اجلدول   يبني 

التمويل الذي مت ا�ضتخدمها يف مرحلة التاأ�ضي�ص، كما يبني حجم تعامل امل�ضتجيب مع ال�ضندوق. 

% من امل�ضروعات مت تاأ�ضي�ضها بتمويل كامل من ال�ضندوق،  ويت�ضح من اجلدول اأن حوايل 77.4 

بينما جلاأ حوايل 5.4 % من امل�ضتجيبني لقرو�ص من م�ضادر اأخرى لإمتام عملية التاأ�ضي�ص، كما 

�ضاهم 14 % من امل�ضتجيبني اأنف�ضهم بتمويل جزء من تكاليف التاأ�ضي�ص )متويل ذاتي(. ويت�ضح 

من اجلدول اأي�ضًا اأن حوايل 7.3 % من امل�ضتجيبني قاموا باللجوء لل�ضندوق لتطوير م�ضروعاتهم 

وتو�ضعتها، بينما ا�ضتخدم حوايل 2.1 % منهم قرو�ص ال�ضندوق ل�ضراء م�ضروع جاهز. وبالنظر 

اإىل خيارات التمويل ح�ضب اجلن�ص، نرى اأن جلوء الذكور لقرو�ص التطوير اأكرث منه عند الإناث، 

واأن الإناث ل ميلن لالإقرتا�ص من اأكرث من م�ضدر  .
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اجلدول رقم 6 : التوزيع الن�ضبي للم�ضروعات ح�ضب م�ضدر التمويل عند التاأ�ضي�ص

اجلميع م�ضدر التمويل

)%(

ذكور 

)%(

اإناث 

)%(

74.973.477.4تاأ�ض�ص امل�ضروع بتمويل  كامل من ال�ضندوق

10.913.17.3مت تطوير امل�ضروع وتو�ضعته بتمويل من ال�ضندوق

2.12.22.1مت �ضراء امل�ضروع »جاهز« بتمويل من ال�ضندوق

7.18.15.4مت ا�ضتخدام قرو�ص اأخرى اإ�ضافة اإىل قر�ص ال�ضندوق

14.715.114.0مت اللجوء اإىل التمويل الذاتي لتمويل جزء من راأ�ص مال امل�ضروع

ال�ضغر  متناهية  امل�ضروعات  اأن  تبني  امل�ضروعات،  تواجه  التي  التحديات   وبخ�ضو�ص 

القت�ضادي  الأداء  و�ضعف  الت�ضويق،  عملية  ب�ضعف  تتعلق  معوقات  من  رئي�ضي  ب�ضكل  تعاين 

ب�ضكل  والر�ضوم  ال�ضرائب  وارتفاع  املختلفة،  باأنواعه  التمويل  على  احل�ضول  و�ضعوبة  الكلي، 

اأما امل�ضروعات ال�ضغرية  عام، ومعوقات تتعلق بتوفر مدخالت الإنتاج واأ�ضعارها ”الت�ضخم”. 

فتعاين من معوقات تتعلق ب�ضغر حجم ال�ضوق املحلي، وارتفاع معدل دوران العاملني يف امل�ضروع، 

املعامالت  يف  البريوقراطية  والإجراءات  املختلفة،  باأنواعه  التمويل  على  احل�ضول  و�ضعوبة 

وملزيد من التحليل  احلكومية، ومعوقات تتعلق بتوفر مدخالت الإنتاج واأ�ضعارها ”الت�ضخم”.  

فقد مت ح�ضاب موؤ�ضر قوة التحديات التي تواجه امل�ضروعات ح�ضب عدد من املوؤ�ضرات املتعلقة 

بخ�ضائ�ص رواد الأعمال وخ�ضائ�ص امل�ضروعات، انظر ال�ضكل رقم )18( و ال�ضكل رقم )19(، 

ال�ضكل رقم )20(، و ال�ضكل رقم )21(.

ال�ضكل رقم  18: موؤ�ضر حجم التحديات التي تواجهها امل�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب جن�ص 

امل�ضتجيب والتفرغ للعمل
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ال�ضكل رقم  19: موؤ�ضر حجم التحديات التي تواجهها امل�ضروعات قيد الدرا�ضة ح�ضب حجم امل�ضروع وطبيعة 

املهام التي يقوم بها �ضاحب امل�ضروع

ال�ضكل رقم  20: موؤ�ضر التحديات وال�ضعوبات التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات ح�ضب   موؤ�ضر احل�ضول على 

الدعم الفني ودرا�ضة اجلدوى وح�ضب امل�ضتوى التعليم للم�ضتجيبني

ال�ضكل رقم  21: موؤ�ضر التحديات وال�ضعوبات التي توؤثر يف اأداء امل�ضروعات ح�ضب موؤ�ضر احل�ضول على 

الدعم الفني ودرا�ضة اجلدوى وح�ضب امل�ضتوى التعليمي للم�ضتجيبني
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واأخريًا، ومن اأجل تو�ضيح العالقة بني خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق   

وخ�ضائ�ص امل�ضروعات قيد الدرا�ضة املمولة من قبل ال�ضندوق من جهة واأداء امل�ضروع مقا�ضًا 

بالنمو يف راأ�ص املال اأو عدد العمل من جهة اأخرى، فقد مت حتديد التوزيع الن�ضبي للم�ضتفيدين 

وامل�ضروعات ح�ضب اأداء هذه امل�ضروعات. وقد مت تق�ضيم امل�ضروعات اإىل م�ضروعات مل حتقق منو 

يف راأ�ص املال ول يف عدد العمال )الفئة الأوىل(، وم�ضروعات حققت منوًا يف عدد العمال اأو راأ�ص 

الثالثة(.  الثانية(، وم�ضروعات حقق منوًا يف عدد العمال وراأ�ص املال معًا )الفئة  املال )الفئة 

ويبني اجلدول رقم  )7( عالقة خ�ضائ�ص امل�ضتفيد وامل�ضروعات باأداء امل�ضروعات ح�ضب الفئات 

الثالثة ال�ضابقة.  

وخال�ضة القول، فاإن درا�ضة خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق وخ�ضائ�ص   

امل�ضروعات وم�ضتوى اأدائها، وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه امل�ضروعات املمولة ومدى 

قوة هذه التحديات ح�ضب القطاع وبع�ص خ�ضائ�ص امل�ضتفيدين، يجعل عملية التحليل التف�ضيلي 

لالآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات اأ�ضهل واأكرث عمقًا ودقة ومو�ضوعية. كما ي�ضاعد يف 

الو�ضول اإىل نتائج دقيقة ومفيدة وتو�ضيات مدرو�ضة ومدعمة باملربرات.  
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اجلدول رقم 7: عالقة خ�ضائ�ص امل�ضتجيب وخ�ضائ�ص امل�ضروع باأداء امل�ضروع 

البيان
مل حتقق منو 

)%(

حققت منو يف 

راأ�ص املال اأو 

العمال )%(

حققت منو يف 

راأ�ص املال والعمل 

)%(

بع�ص خ�ضائ�ص امل�ضتفيد من خدمات امل�ضروع

57.362.063.6ذكور
42.738.036.4اإناث

19.821.121.2اإداري
0.05.34.8فني

80.273.674.1اإداري وفني
82.490.593.6متفرع للعمل يف امل�ضروع
17.69.56.2غري متفرغ ب�ضكل كامل

12.820.015.6اإعدادي اأو اأقل
37.648.340.0ثانوي
13.814.622.8دبلوم

35.815.118.7جامعي
0.00.02.9درا�ضات عليا

بع�ص خ�ضائ�ص امل�ضروعات قيد الدرا�ضة

98.598.093.9فرع
1.52.06.1فرعني
96.985.484.8فردي

2.310.113.2�ضركاء من الأ�ضرة
0.84.52.0�ضركاء من اخلارج

84.775.270.2جتزئة
4.63.53.7جملة

10.721.426.0جتزئة وجملة
80.969.673.7مناف�ضة حملية

3.84.72.4مناف�ضة اأجنبية
15.325.824.0مناف�ضة حملية واأجنبية

55.045.956.1ا�ضتفادوا من احلوافز احلكومية
45.054.143.9مل ي�ضتفيدوا من احلوافز احلكومية

94.498.697.3غري ت�ضديري
5.31.42.7ت�ضديري

5.37.735.4قرار ا�ضتثماري بدرا�ضة جدوى
94.792.364.6قرار ا�ضتثماري بدون درا�ضة جدوى

4.610.135.0خم�ض�ضات للت�ضويق
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يتبع.....

البيان
مل حتقق منو 

)%(

حققت منو يف 

راأ�ص املال اأو 

العمال )%(

حققت منو يف 

راأ�ص املال والعمل 

)%(

بع�ص خ�ضائ�ص امل�ضروعات قيد الدرا�ضة

95.489.965.0ل يوجد خم�ض�ضات للت�ضويق
16.018.122.6�ضناعي
33.348.240.9جتاري
0.01.22.0زراعي
52.732.534.5خدمي

امل�ضدر: ح�ضابات فريق الدرا�ضة

3. م�ضتوى الر�ضا عن اخلدمات املقدمة

تبداأ عملية القرتا�ص عادًة بعد اأن يقوم رائد العمل باتخاذ القرار ال�ضتثماري )�ضواء   

وذلك  املطلوب،  التمويل  قيمة  وحتديد  جدوى(  درا�ضة  بدون  اأو  جدوى  درا�ضة  على  اعتمادًا 

ا�ضتنادًا اإىل نتائج درا�ضة اجلدوى مبكوناتها املختلفة -اإن وجدت. ويتحدد تبعًا لدرا�ضة اجلدوى 

العمل  رائد  ذلك  بعد  ويبداأ  املف�ضلة.  ال�ضماح  وفرتة  ال�ضداد  وفرتة  القر�ص  وحجم  نوع  اأي�ضًا 

الباحث عن التمويل بح�ضر م�ضادر  التمويل املتاحة للتعرف على اخلدمات التمويلية املتاحة 

لدى كل م�ضدر من هذه امل�ضادر ، لي�ضار بعد ذلك اإىل املفا�ضلة بينها، ومن ثم حتديد م�ضدر 

التمويل املنا�ضب، وذلك وفقًا لعدد من املعايري ، كما هو مبني يف ال�ضكل رقم )22(.
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ال�ضكل رقم  22: معايري املفا�ضلة بني م�ضادر التمويل من وجهة رواد الأعمال 

 

وا�ضتكماًل  للتحليل ال�ضابق، وبعد اختيار ال�ضندوق كم�ضدر للح�ضول على التمويل،   

الزيارة  خالل  الأولية  انطباعاتهم  حول  ال�ضندوق  من  امل�ضتفيدين  اآراء  ا�ضتقراء  مت  فقد 

القرتا�ص  �ضروط  عن  ال�ضتف�ضار  خاللها  يتم  ما  غالبًا  والتي  لل�ضندوق  الأوىل  ال�ضتك�ضافية 

التف�ضيلية، و�ضقف الئتمان، والأوراق والوثائق املطلوبة، ونوع وحجم ال�ضمانات املطلوبة وغري 

من الت�ضاوؤلت التي تدور يف اأذهان رواد الأعمال.  

امل�ضتجيبني )بني جيد وممتاز( عن عدة  ارتفاع م�ضتوى ر�ضا   )8( يبني اجلدول رقم   

ال�ضندوق  الأ�ضا�ضية حول خدمات  املعلومات  تقدمي  وقدرتهم على  العاملني  اأهمها:  مو�ضوعات 

مقارنة  العاملني  وعدد  ال�ضرورية،  الأخرى  واملرافق  لل�ضيارات  مواقف  وتوفر  الإقرا�ص،  واآلية 

بعدد املراجعني وانعكا�ص ذلك على فرتة النتظار والوقت املخ�ض�ص لكل مراجع، واملظهر العام 

للعاملني ومالئمته لطبيعة عملهم، وم�ضتوى ما ُي�ضرح للمراجعني عن اخلدمات غري التمويلية التي 
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يقدمها ال�ضندوق، و�ضهولة الو�ضول اإىل ال�ضندوق )املوقع ووجود لوحات تعريفية(. ول�ضتكمال 

عملية تقييم امل�ضتفيدين وانطباعهاتهم الأولية حول الزيارة الأوىل لل�ضندوق وم�ضتوى ما حتقق 

من هذه الزيارة، فقد مت ح�ضاب موؤ�ضر  للتقييم من خالل ح�ضاب متو�ضط التقييم جلميع البنود 

املوؤ�ضر ح�ضب جن�ص  قيمة  ومقارنة  الإجابات على عددها(  اأعاله )جمموع  الواردة يف اجلدول 

الإجمايل  املوؤ�ضر  قيمة  وت�ضري  واملحافظة.  ن�ضاطه  امل�ضروع  به  الذي ميار�ص  والقطاع  امل�ضتجيب 

وت�ضري   .)4( وجيد   )3( متو�ضط  بني  كان  الر�ضا  م�ضتوى  اأن  اإىل   )3.57( امل�ضتجيبني  جلميع 

البيانات كذلك اإىل وجود تقارب كبري بني انطباعات كل من الذكور والإناث، حيث بلغت قيمة 

موؤ�ضر التقييم )الذي ترتاوح قيمته( عند الذكور حوايل 3.57  )بني متو�ضط وجيد( وعند الإناث 

حوايل 3.60. وللتعرف على انطباعات ور�ضا امل�ضتفيدين  حول ال�ضندوق خالل الزيارة الأوىل 

ح�ضب اجلن�ص والقطاع ح�ضب املحافظة، انظر ال�ضكل رقم )23( وال�ضكل رقم )24(.

اجلدول رقم 8: بع�ص معايري وموؤ�ضرات تقييم جتربة امل�ضتجيبني مع ال�ضندوق خالل الزيارة  ال�ضتك�ضافية الأوىل

املتو�ضط
البيان

اإناث ذكور اجلميع

4.49 4.42 4.45 قدرة العاملني على تقدمي ما يلزم من معلومات حول خدمات ال�ضندوق واآلية الإقرا�ص

4.28 4.13 4.18 توفر مواقف لل�ضيارات ومرافق اأخرى مهمة

4.14 4.12 4.13 عدد العاملني مقارنة بعدد املراجعني »فرتات النتظار والوقت املخ�ض�ص للعميل«

4.20 4.06 4.11 املظهر العام للعاملني ومالئمته لطبيعة عملهم

4.15 4.00 4.06 م�ضتوى ما ُي�ضرح لك عن اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق

4.10 3.94 4.00 �ضهولة الو�ضول اإىل ال�ضندوق )املوقع ووجود لوحات تعريفية(

4.05 3.90 3.95 �ضهولة تعبئة طلب احل�ضول على التمويل

4.01 3.91 3.95 �ضمولة الربو�ضورات والأدلة الإر�ضادية املتوفرة

3.95 3.89 3.91 م�ضتوى التنظيم يف التعامل مع العمالء يف القاعة الرئي�ضية »الدور والوقت املخ�ض�ص«

3.66 3.48 3.55 م�ضتوى توا�ضل ال�ضندوق مع العمالء واملجتمع املحلي عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي

3.45 3.58 3.53 �ضهولة التعامل مع املوقع الإلكرتوين وتوفر جميع املعلومات املطلوبة عليه

3.15 3.53 3.38 م�ضتوى الن�ضائح املقدمة من اإدارة ال�ضندوق والعاملني فيه

3.37 3.32 3.34 جاهزية قاعة الإ�ضتقبال والإنتظار
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يتبع...

املتو�ضط
البيان

اإناث ذكور اجلميع

3.30 3.35 3.33 م�ضتوى الجابة على ال�ضئلة وال�ضتف�ضارات املقدمة من العمالء والزوار

3.02 3.42 3.27 و�ضوح �ضروط الإقرتا�ص والبيانات والوثائق املطلوبة

2.82 3.03 2.95 �ضهولة الو�ضول للمعلومة املطلوبة

4.04 3.97 2.65 م�ضتوى الإ�ضتعالم من خالل الهاتف اأو /و الربيد اللكرتوين

ال�ضكل رقم  23: موؤ�ضر تقييم انطباعات ور�ضا امل�ضتفيدين  حول ال�ضندوق خالل الزيارة الأوىل ح�ضب اجلن�ص والقطاع

ال�ضكل رقم  24: موؤ�ضر تقييم انطباعات امل�ضتفيدين  حول ال�ضندوق خالل الزيارة الأوىل ح�ضب املحافظة



- 51 -

موؤ�سرات تقييم االآثار االقت�سادية واالجتماعية للم�سروعات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات املقدمة لها

ويف نهاية حتليل واقع اخلدمات التمويلية وغري التمويلية التي ح�ضل عليها امل�ضتجيبون   

وتوزيعها ح�ضب اجلن�ص والقطاع واملحافظة وغريه من املتغريات، نرى من ال�ضروري عر�ص نتائج 

ال�ضندوق.  التعامل مع  اأن مت  بعد  والعاملني فيه، ولكن  لل�ضندوق وخدماته  امل�ضتجيبني  تقييم 

يبني اجلدول رقم )9( تقييم لتجربة امل�ضتجيب مع ال�ضندوق بعد اأن اأمت التعامل معه وفقًا لعدد 

 5-4 والتي ترتاوح بني  الواردة يف اجلدول  املتو�ضط  اإىل قيم  وبالنظر  واملوؤ�ضرات.  املعايري  من 

اإلتزام  )جيد - ممتاز(، نرى ارتفاع م�ضتوى الر�ضا عن �ضروط التمويل ب�ضكل عام، وم�ضتوى 

و�ضقف  ال�ضندوق،  يف  العاملني  وكفاءة  له،  العميل  يقدمها  التي  املعلومات  ب�ضرية  ال�ضندوق 

التمويل املتاح، و�ضهولة الو�ضول اإىل الفروع، و�ضهولة احل�ضول على املعلومات الالزمة، و�ضوح 

و�ضال�ضة الإجراءات املتبعة يف تقييم طلب التمويل. اأما قيم املتو�ضط بني 3-4  )متو�ضط -جيد( 

فت�ضري اإىل م�ضتوى ر�ضا اأقل، وهذا يعني اأن ال�ضندوق يجب العمل على اتخاذ الإجراءات املنا�ضبة 

لتح�ضني م�ضتوى الر�ضا عن اخلدمات املقدمة. ويت�ضح من قيمة املتو�ضط من 2-3 ”�ضعيف اإىل 

متو�ضط” اأن هناك �ضعف يف م�ضتوى الر�ضا عن املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق ب�ضبب عدم القدرة 

على الإ�ضتفادة منه لإمتام اإجراءات القر�ص، كما اأنه ل ي�ضتفاد منه ملتابعة الطلبات املقدمة يف 

مراحلها املختلفة. كما تبني عدم ر�ضا امل�ضتفيدين عن حجم ونوع اخلدمات غري التمويلية التي 

يقدمها ال�ضندوق للمقرت�ضني خالل املراحل الأوىل للم�ضروع )مرحلة تاأ�ضي�ص امل�ضروع (.
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اجلدول رقم 9: تقييم امل�ضتجيبني لتجربة التعامل مع ال�ضندوق وم�ضتوى الر�ضا عن اخلدمات املقدمة

قيمة املتو�ضط

اإناث البيان

)%(

ذكور 

)%(

اجلميع 

)%(

4.31 4.24 4.27 �ضروط التمويل ب�ضكل عام

4.30 4.26 4.27 م�ضتوى اللتزام ب�ضرية املعلومات املعطاه لل�ضندوق

4.30 4.18 4.23 تفرغ العاملني لتقدمي اخلدمة بكفاءة

4.22 4.01 4.09 م�ضتوى ال�ضفافية يف اتخاذ قرار التمويل

4.22 4.17 4.19 التزام العاملني  يف ال�ضندوق مبهامهم خالل �ضاعات العمل

4.20 4.17 4.18 �ضقف التمويل لكل  برنامج من برامج التمويل

4.20 4.13 4.16 �ضهولة التوا�ضل مع مدير الفرع عند احلاجة

4.18 4.10 4.13 �ضهولة احل�ضول على املعلومات

4.15 4.02 4.07 و�ضوح و�ضال�ضة الإجراءات املتبعة يف تقييم طلب التمويل

4.14 4.00 4.05 الن�ضح والر�ضاد املقدم من العاملني يف ال�ضندوق للعمالء 

4.14 4.08 4.10 توفر املعلومات الالزمة ودقتها

4.12 4.00 4.04 طريقة تعامل املوظفني اأثناء مراحل �ضرف القر�ص

4.11 4.20 4.17 فرتة ال�ضماح املمنوحة من ال�ضندوق

4.10 4.03 4.06 التزام ال�ضندوق والعاملني مبوعد ت�ضليم املعامالت

4.09 3.98 4.02 تنوع و�ضمولية برامج القرا�ص 

4.09 3.97 4.02 الكفاءة والدقة يف تقدمي اخلدمات التمويلية

4.05 3.99 4.01 تقبل القرتاحات واملالحظات

4.05 3.95 3.99 م�ضتوى ال�ضفافية يف اإمتام املعامالت والجراءات

4.01 3.98 3.99 متابعة  ال�ضندوق لعملية تاأ�ضي�ص امل�ضروع  )الزيارات امليدانية(   

3.99 3.89 3.93 توفر طرق تقدمي العرتا�ضات وال�ضكاوي

3.98 4.03 4.01 �ضعر الفائدة اأو معدل املرابحة

3.96 3.88 3.91 القدرة على حتديد موعد للزيارة القادمة

3.96 3.84 3.89 �ضهولة التوا�ضل مع ال�ضندوق عرب الهاتف والفاك�ص

3.94 3.97 3.96 اجلدية يف التعامل مع ال�ضكاوى املقدمة من العمالء
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                                                                                                                                  يتبع...

قيمة املتو�ضط

اإناث البيان

)%(

ذكور 

)%(

اجلميع 

)%(

3.84 3.82 3.83 حجم ال�ضمانات املطلوبة

3.81 3.58 3.66 الكفاءة والدقة يف تقدمي اخلدمات غري التمويلية

3.80 3.72 3.75 اإجراءات �ضرف القر�ص للعميل

3.78 3.77 3.77 قيمة التكاليف غري املبا�ضرة لعملية القرتا�ص »املوا�ضالت والوقت ..الخ«

3.77 3.75 3.76 نوع ال�ضمانات املطلوبة

3.75 3.73 3.74 توفر اخلدمات اللوج�ضتية )الت�ضوير والطوابع  ..الخ(

3.69 3.66 3.67 تعاون ال�ضندوق مع العميل يف مراحل التعرث اأو تراجع دخل امل�ضروع

3.65 3.63 3.64 فرتة النتظار للح�ضول على قرار ال�ضندوق من تاريخ ا�ضتكمال الأوراق

3.55 3.56 3.56 م�ضاعدة ال�ضندوق للعميل يف حل امل�ضكالت التي تواجه امل�ضروع 

3.51 3.51 3.51 عدد الوثائق املطلوبة التي يطلبها ال�ضندوق

3.18 3.16 3.17 القدرة على متابعة الطلب ب�ضهولة اأو عرب املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق

2.44 2.44 2.44 م�ضتوى ا�ضتفادتك من املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق خالل اإجراء املعاملة

2.09 2.32 2.23 قدرتك على متابعة طلب التمويل من خالل املوقع الإلكرتوين 

1.97 2.04 2.01 اخلدمات غري التمويلية يف املراحل الأوىل  للم�ضروع

التمويلية وغري  لل�ضندوق وخدماته  امل�ضتجيبني  تقييم  موؤ�ضر   )25( ال�ضكل رقم  ويبني   

التمويلية وذلك ح�ضب جن�ص امل�ضتجيب والقطاع الذي يعمل فيه واملحافظة. وعند مقارنة قيمة 

موؤ�ضر التقييم بعد التعامل مع ال�ضندوق مع موؤ�ضر التقييم خالل الزيارة الأوىل، نرى وبو�ضوح اأن 

موؤ�ضر الر�ضا عن ال�ضندوق قد ارتفع عند كل من الذكور والإناث، كما ارتفعت قيمة املوؤ�ضر لدى 

جميع القطاعات  النتاجية، ويف جميع املحافظات. وهذا يدل على اأن النطباع بعد التعامل مع 

ال�ضندوق اأح�ضن من النطباع الذي حت�ضل عليه من جتارب الآخرين اأو من زيارته ملرة واحدة.
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ال�ضكل رقم  25: موؤ�ضر تقييم ور�ضا امل�ضتجيبني لل�ضندوق وخدماته التمويلية وغري التمويلية بعد اإمتام 

عملية التعامل مع ال�ضندوق ح�ضب اجلن�ص والقطاع واملحافظة

وعند مقارنة قيمة موؤ�ضر التقييم والر�ضا عن خدمات ال�ضندوق قبل التعامل الفعلي مع   

ال�ضندوق مع قيمة موؤ�ضر التقييم والر�ضا عن خدمات ال�ضندوق بعد التعامل معه، نرى حت�ضن 

وامل�ضتفيدين  القطاعات  وجميع  اجلن�ضني  ر�ضا  م�ضتوى  اأي حت�ضن  عام،  ب�ضكل  الر�ضا  م�ضتوى 

من جميع املحافظات. وميكن ح�ضاب الفرق بني قيمة املوؤ�ضرين )قبل وبعد( للتعرف على حجم 

التغري يف الر�ضا عن خدمات ال�ضندوق.

�سابعًا: نتائج تقييم الآثار القت�سادية والجتماعية للم�سروعات قيد الدرا�سة

نتائج تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع  .1

ت�ضري نتائج حتليل تقييم الأثر  اإىل وجود اأثر اإيجابي للخدمات التمويلية وغري التمويلية   

التي يح�ضل عليها رواد الأعمال واأ�ضحاب امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة من موؤ�ض�ضات 

اأن حجم وقوة هذا الأثر  على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع يرتبط بعوامل  اإل  التمويل ذات العالقة، 

داخلية واأخرى خارجية. ومن اأبرز موؤ�ضرات قيا�ص اأثر هذه اخلدمات  على �ضاحب امل�ضروع تلك التي 

تتعلق باأثر القرو�ص املمنوحة وامل�ضروعات املمولة على حجم الدخل والأ�ضول، وهيكل املوجودات، 

وحجم الدخار  والنمط ال�ضتهالكي، واملوؤ�ضرات التي تتعلق مب�ضتوى املهارات املكت�ضبة والإنتاجية، 
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وم�ضتوى الرفاه، وحجم الإنفاق وهيكله وبع�ص املوؤ�ضرات الأخرى، كما هو مبني يف اجلدول رقم 

)10(. ويت�ضح من اجلدول اأن اخلدمات التمويلية »القرو�ص« التي ح�ضلوا عليها من ال�ضندوق اأدت 

اإىل اآثار اقت�ضادية اإيجابية  كبرية )اأعلى من جيد – وقيمة املوؤ�ضر اأكرب من 4( على امل�ضتفيدين من 

هذه القرو�ص واأ�ضحاب امل�ضروعات املمولة، حيث اأدت هذه القرو�ص ب�ضكل رئي�ضي اإىل رفع اإنتاجية 

�ضاحب امل�ضروع خالل ممار�ضته لعمله يف امل�ضروع، ويعزى ارتقاع الإنتاجية اإىل  تطور م�ضتوى مهاراته 

اإنتاجية( واإىل دور امل�ضروع  يف بناء قدراته  يف جمال الإدارة  الفنية املتعلقة بامل�ضروع )مهارات 

)مهارات اإدارية(. واأدت القرو�ص وامل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق كذلك اإىل زيادة حجم 

الأ�ضول لدى اأ�ضحاب هذه امل�ضروعات، واإىل زيادة م�ضتوى دخولهم وحجم اإنفاقهم ال�ضتهالكي.

اجلدول رقم  10: موؤ�ضرات تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق على م�ضتوى 

�ضاحب امل�ضروع

قيمة املوؤ�ضر

اإناث البيان

)%(

ذكور 

)%(

اجلميع 

)%(

4.70 4.74 4.72 رفع م�ضتوى الإنتاجية لدى �ضاحب امل�ضروع

4.34 4.37 4.36 زيادة حجم الأ�ضول لدى الفرد »�ضاحب امل�ضروع«

4.34 4.22 4.26 زيادة  م�ضتوى دخل الفرد » �ضاحب امل�ضروع«

4.31 4.24 4.26 رفع م�ضتوى مهارات الفرد » �ضاحب امل�ضروع«

4.19 4.09 4.13 بناء قدرات �ضاحب امل�ضروع يف جمال الإدارة

4.14 4.11 4.12 تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل احلر والعمل حل�ضاب النف�ص

4.08 4.11 4.10 رفع م�ضتوى ال�ضتهالك للفرد  »�ضاحب امل�ضروع«

4.06 4.08 4.07 بناء عالقات جتارية مع اأطراف وجهات جديدة

4.03 4.07 4.05 تقليل خماطر الفقر على الفرد » �ضاحب امل�ضروع«

4.06 4.02 4.03 رفع م�ضتوى الرفاه ب�ضكل عام  لدى الفرد

3.98 4.06 4.03 ظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة ل�ضاحب امل�ضروع

4.02 3.93 3.96 حت�ضني م�ضتوى ونوعية �ضكن الفرد  

3.95 3.92 3.93 حت�ضن م�ضتوى الأجهزة امل�ضتخدمة وتوفري متطلبات احلياة للفرد

3.88 3.93 3.91 تغيري هيكل املوجودات  والأ�ضول لدى �ضاحب امل�ضروع

3.89 3.90 3.89 تغيري هيكل الإنفاق »ظهور بنود واأوجه اإنفاق جديدة« لدى الفرد   

3.80 3.85 3.83 �ضاعد يف ت�ضديد قرو�ص اأخرى على �ضاحب امل�ضروع ويف احلماية من التعرث

3.68 3.80 3.76 حت�ضني ال�ضجل الئتماين ل�ضاحب امل�ضروع لدى البنوك

3.72 3.77 3.75 رفع معدل  الدخار  وحجم الودائع ل�ضاحب امل�ضروع

3.63 3.72 3.68 حت�ضن م�ضتوى التوجه لل�ضياحة الداخلية لدى �ضاحب امل�ضروع

3.52 3.61 3.58 �ضاهم يف احل�ضول على متويل من م�ضادر اأخرى »�ضمان«
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ومن الآثار القت�ضادية الإيجابية  الأخرى للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة والتي تظهر على   

�ضاحب امل�ضروع دورها البارز يف: تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل احلر ، ورفع م�ضتوى 

ال�ضتهالك، وبناء عالقات جتارية مع اأطراف جديدة، وتقليل خماطر الفقر، ورفع م�ضتوى الرفاه 

ب�ضكل عام. وقد �ضاعدت امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق اأي�ضًا يف ظهور اأفكار ا�ضتثمارية 

مل�ضروعات جديدة ميكن تاأ�ضي�ضها لتكون مكملة للم�ضروعات احلالية وت�ضتفيد من الروابط الأمامية 

للقرو�ص  اإيجابي  تاأثري  وجود  من  الرغم  وعلى  اآخر،  جانب  ومن  امل�ضروعات.  لهذه  واخللفية 

وامل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق اإل اأن حجم الأثر كان متوا�ضعًا ”بني متو�ضط وجيد- قيمة 

املوؤ�ضر بني 3-4” فيما يخ�ص بع�ص موؤ�ضرات الأثر ، انظر اجلدول اأدناه. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن 

قيمة املوؤ�ضر جلميع البنود الواردة يف اجلدول كانت اأعلى من ”3” اأي اأن اأثر امل�ضروع على البنود 

ال�ضابقة كان يف جميع احلالت اأعلى من املتو�ضط.

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل عدم وجود فروقات جوهرية بني الآثار القت�ضادية للم�ضروعات   

التي  املعايري  دقة  يعك�ص مدى  قد  وهذا  ال�ضندوق،  امل�ضتفيد من خدمات  اختالف جن�ص  عند 

ي�ضتخدمها ال�ضندوق يف اختيار العمالء من كال اجلن�ضني، وعلى �ضمولية وتنوع خدماته املقدمة 

لكل من الذكور والإناث على حد �ضواء. وملزيد من التحليل لالآثار القت�ضادية، فقد مت احت�ضاب 

موؤ�ضر عام General Index لقيا�ص م�ضتوى الآثار القت�ضادية على كل م�ضتفيد. وبعد احت�ضاب 

قيمة املوؤ�ضر، مت حتليل م�ضتوى الأثر املتحقق على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع ح�ضب الفئة امل�ضتفيدة 

من القر�ص، وح�ضب املحافظة التي ميار�ص بها امل�ضروع ن�ضاطه، وح�ضب برنامج التمويل الذي 

ا�ضتفاد منه �ضاحب امل�ضروع، وح�ضب القطاع، اأنظر من ال�ضكل رقم )26( اإىل ال�ضكل رقم )29(. 

ال�ضكل رقم  26: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع - 

ح�ضب الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص
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ال�ضكل رقم 27: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع ح�ضب 

املحافظة التي يعمل بها امل�ضروع

ال�ضكل رقم 28: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع- 

ح�ضب برنامج التمويل 

ال�ضكل رقم 292: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع- 

ح�ضب القطاع الذي يعمل به امل�ضروع
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2.  نتائج تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات على م�ضتوى الأ�ضرة

ت�ضري الدرا�ضات التي تناق�ص الآثار املتوقعة للخدمات التمويلية التي تقدمها موؤ�ض�ضات   

اأثر هذه  التمويل الأ�ضغر وموؤ�ض�ضات متويل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة اإىل اأن 

اأو غري مبا�ضر، حيث  اأ�ضرته �ضواء ب�ضكل مبا�ضر  اإىل  اخلدمات يتعدى �ضاحب امل�ضروع لي�ضل 

اأن هذه اخلدمات ت�ضاهم يف ت�ضغيل بع�ص اأفراد الأ�ضرة، وتدريب بع�ضهم، مما يوؤدي اإىل زيادة 

دخولهم وقدراتهم ومهاراتهم واإىل حت�ضن اأو�ضاعهم القت�ضادية والجتماعية تبعًا لذلك. كما 

اإذا ما �ضاهموا يف راأ�ص  اأرباح امل�ضروع  اأو ملكية  اإدارة  اأفراد الأ�ضرة قد ي�ضاهموا يف  اأن بع�ص 

املال. ومن اجلانب الآخر، قد يقوم �ضاحب امل�ضروع باإنفاق جزء من اأرباحه املتاأتية من امل�ضروع 

اإيجابية  على  اقت�ضادية  اآثار  اإىل  يوؤدي  بدوره  الكبرية، وهذا  اأ�ضرته  اأو  ال�ضغرية  اأ�ضرته  على 

الأ�ضرة. وميكن قيا�ص اأثر القرو�ص وامل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق على م�ضتوى اأ�ضرة 

�ضاحب امل�ضروع من خالل عدة موؤ�ضرات اأهمها: م�ضاهمة امل�ضروع يف زيادة دخل الأ�ضرة ، ورفع 

املوجودات،  وهيكل  حجم  وتغيري  الإ�ضتهالك،  م�ضتوى  ورفع  اأفرادها،  بع�ص  ومهارات  اإنتاجية 

وحت�ضني املالءة املالية لبع�ص اأو جميع اأفراد الأ�ضرة.

ويبني اجلدول رقم )11( الرتتيب التنازيل لالآثار القت�ضادية للقرو�ص وامل�ضروعات   

املمولة من قبل ال�ضندوق على اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع. ويت�ضح من اجلدول اأن امل�ضروعات املمولة 

تركت اآثارًا اقت�ضادية على الأ�ضرة كان من اأبرزها )اأعلى من جيد وقيمة املوؤ�ضر اأعلى من 4( 

اأنها �ضاهمت وب�ضكل كبري يف رفع م�ضتوى مهارات العاملني من اأفراد الأ�ضرة، وحت�ضني م�ضتوى 

العمل احلر ودخول عامل الأعمال  الريادية وتعزيز ثقافة  الروح  ونوعية �ضكن الأ�ضرة، وتعزيز 

لدى اأفراد الأ�ضرة. كما �ضاهمت يف ظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة ا�ضتفاد منها اأفراد 

الأ�ضرة، ويف بناء الأ�ضرة لعالقات جتارية مع اأطراف وجهات جديدة )متويلية وغري متويلة(، 

ويف رفع م�ضتوى الرفاه  لدى الأ�ضرة ب�ضكل عام. و�ضاهمت امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق 

3-4( يف زيادة دخل الأ�ضرة غري �ضاحب  اأي بني  بالدرجة الثانية )التاأثري بني متو�ضط وجيد 

امل�ضروع، ورفع م�ضتوى ال�ضتهالك لالأ�ضرة، ويف تقليل فر�ص تعر�ص الأ�ضرة ملخاطر الفقر، اأنظر 

اجلدول اأدناه.   
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القت�ضادية  لالآثار  وتقييمه  اأنثى”  اأو  ”ذكر  امل�ضروع  �ضاحب  بجن�ص  التدقيق  وعند   

مل�ضروعه على اأ�ضرته، يت�ضح عدم وجود فروقات تذكر بني الآثار القت�ضادية للم�ضروعات التي 

ميتلكها ويديرها الذكور وتلك التي متتلكها وتديرها الإناث، وهذا يعك�ص عدم وجود اأية نتائج 

�ضلبية  نتيجة تركز القرو�ص املمنوحة لدى فئة دون غريها ما دامت الآثار املتوقعة على الأ�ضرة 

متقاربة اإىل حد كبري.  

وتختلف الآثار القت�ضادية للم�ضروعات قيد الدرا�ضة على الأ�ضرة باختالف عدد من   

)امليل  الأ�ضرة  على  لالإنفاق  خم�ض�ضاته  وحجم   )+( امل�ضروع  �ضاحب  دخل  اأهمها:  العوامل 

احلدي لال�ضتهالك(، وعدد اأفراد الأ�ضرة )+(، وعدد العاملني يف امل�ضروع من اأفراد الأ�ضرة 

الآثار  اأن  القول  وميكن   .)+( امل�ضروع  وعمر   ،)+( امل�ضروع  يف  الأ�ضرة  اأفراد  وح�ضة   ،)+(

اأفراد الأ�ضرة  اأرباحه، وبزيادة عدد  اأداء امل�ضروع وزيادة  للم�ضروع تزداد بتح�ضن  القت�ضادية 

العاملني يف امل�ضروع وامل�ضاهمني يف تاأ�ضي�ضه وغريها من العوامل التي �ضريد ذكرها يف اجلزء 

الأخري من هذا الف�ضل.  ومن امللفت لالإنتباه  تدين موؤ�ضر م�ضاهمة امل�ضروع يف خلق فر�ص عمل 

لأفراد الأ�ضرة على الرغم من جلوء العديد من امل�ضروعات قيد الدرا�ضة لت�ضغيل العمالة الوافدة 

اأو عمالة من خارج الأ�ضرة. 
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اجلدول رقم  11: موؤ�ضرات تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة

قيمة املتو�ضط
البيان

اإناث ذكور اجلميع

4.47 4.50 4.49 رفع م�ضتوى مهارات العاملني من اأفراد الأ�ضرة

4.43 4.50 4.47 حت�ضني م�ضتوى ونوعية �ضكن الأ�ضرة   

4.35 4.33 4.34 تعزيز الروح الريادية لدى اأفراد الأ�ضرة  والعمل حل�ضاب النف�ص

4.28 4.32 4.30 ظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة لأي من اأفراد الأ�ضرة

4.27 4.28 4.27 بناء الأ�ضرة لعالقات جتارية مع اأطراف وجهات جديدة

4.29 4.24 4.26 رفع م�ضتوى الرفاه ب�ضكل عام لدى الأ�ضرة

4.01 3.84 3.91 زيادة دخل الأ�ضرة غري �ضاحب امل�ضروع

3.84 3.71 3.76 رفع م�ضتوى ال�ضتهالك لالأ�ضرة

3.80 3.69 3.74 تقليل خماطر الفقر على الأ�ضرة

3.82 3.67 3.73 حت�ضن م�ضتوى الأجهزة امل�ضتخدمة وتوفري متطلبات احلياة  لدى الأ�ضرة

3.84 3.65 3.72 يزيد من القدرة على اتخاذ القرارات القت�ضادية لالأ�ضرة

3.79 3.65 3.71 تغيري هيكل الإنفاق »ظهور بنود واأوجه اإنفاق جديدة« لدى الأ�ضرة

3.80 3.64 3.70 امل�ضاهمة يف توفري احتياطي لالحتياجات املفاجئة وال�ضتثنائية  لالأ�ضرة

3.76 3.64 3.69 خلق فر�ص عمل  لالأ�ضرة

3.77 3.62 3.68 حت�ضن م�ضتوى التوجه لل�ضياحة الداخلية لدى الأ�ضرة

3.74 3.62 3.67 امل�ضاهمة يف ت�ضديد  الأ�ضرة لقرو�ص اأخرى ويف احلماية من التعرث

3.74 3.58 3.64 رفع معدل الدخار وحجم الودائع لالأ�ضرة

3.68 3.59 3.63 حت�ضني ال�ضجل الئتماين لأي من اأفراد الأ�ضرة لدى البنوك

3.70 3.56 3.61 تدريب العمالة  من داخل الأ�ضرة وانتقالها اإىل م�ضروعات اأخرى

3.57 3.51 3.53 زيادة حجم الأ�ضول لدى الأ�ضرة

3.51 3.50 3.50 تغيري هيكل املوجودات  والأ�ضول لدى الأ�ضرة

للم�ضروعات  القت�ضادية  لالآثار  التحليل  من  وملزيد  ال�ضابق،  اجلزء  يف  مت  ملا  واأ�ضوة   

 General Index املمولة من قبل ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة، فقد مت احت�ضاب موؤ�ضر عام

لقيا�ص م�ضتوى الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع. 

وبعد احت�ضاب قيمة املوؤ�ضر، مت حتليل م�ضتوى الأثر املتحقق )مقا�ضًا بقيمة املوؤ�ضر العام( على 

التي  املحافظة  وح�ضب  القر�ص،  من  امل�ضتفيدة  الفئة  وح�ضب  اجلن�ص،  ح�ضب  الأ�ضرة  م�ضتوى 
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ميار�ص بها امل�ضروع ن�ضاطه، وح�ضب برنامج التمويل الذي ا�ضتفاد منه �ضاحب امل�ضروع، وح�ضب 

القطاع، اأنظر ال�ضكل رقم )30( و ال�ضكل رقم )31( و ال�ضكل رقم )32( و ال�ضكل رقم )33(.

ال�ضكل رقم  30: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة - ح�ضب 

الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص

ال�ضكل رقم  31: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة - ح�ضب 

املحافظة التي يعمل بها امل�ضروع

ال�ضكل رقم  32: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة - ح�ضب 

برنامج التمويل   
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ال�ضكل رقم  33: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى الأ�ضرة - ح�ضب 

القطاع الذي يعمل به امل�ضروع

وهنا نخل�ص اإىل اأن الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة على الأ�ضرة كانت الأعلى   

يف  الأقل  وكانت  والطفيلة،  ومعان  واملفرق  جر�ص  حمافظات  يف  العاملة  امل�ضروعات  حالة  يف 

امل�ضروعات العاملة يف حمافظات العقبة وماأدبا واأربد على التوايل. اأما الربامج التمويلية التي 

كانت الأكرث تاأثريًا على اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع فهي - على التوايل- برنامح متويل امل�ضروعات 

الريادية وبرنامج متكني املراأة الريفية، وبرنامج متويل امل�ضروعات اجلديدة. اأما الربامج الأقل 

الن�ضاطات  الأق�ضاط اجلامعية وبرنامج متويل  التوايل- برنامج  الأ�ضرة فهي-على  تاأثريًا على 

املدرة للدخل. اأما ح�ضب القطاع، فال يوجد فروقات جوهرية يف حجم الآثار القت�ضادية التي 

تركتها امل�ضروعات العاملة يف خمتلف قطاعات الإنتاج على اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع، واإن كانت 

موؤ�ضر الأثر كان الأعلى يف حالة امل�ضروعات  ال�ضناعية.

3. نتائج تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع املحلي

خا�ضة  موؤ�ضرات  وجود  اإىل  والدولية  املحلية  ال�ضت�ضارية  الدرا�ضات  العديد  تطرقت   

ت�ضتخدم لقيا�ص الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة على م�ضتوى القت�ضاد الكلي واملجتمع 

اأفراد  خارج  من  العاملة  القوى  وتدريب  ت�ضغيل  يف  دورها  املوؤ�ضرات  هذه  اأبرز  ومن  املحلي. 

الأ�ضرة، ويف خلق طلب على ال�ضلع واخلدمات، ويف ظهور اأفكار مل�ضروعات ا�ضتثمارية جديدة، 

التنمية  جهود  دعم  ويف  العامة،  الإيرادات  وزيادة  امل�ضتوردات  وتقليل  ال�ضادرات  زيادة  ويف 

فقرًا،  الأكرث  املناطق  يف  القاطنني  م�ضاعدة  ويف  الدخل،  م�ضتويات  يف  التباين  وتقليل  املحلية 
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كما هو مبني يف اجلدول رقم )12(. ويت�ضح من اجلدول اأن القرو�ص التي ح�ضل عليها �ضاحب 

واجهت  التي  امل�ضكالت  حل  4( يف   من  اأكرب  املوؤ�ضر  )قيمة  الأوىل  بالدرجة  �ضاهمت  امل�ضروع 

امل�ضروع خالل مراحل دورة حياته املختلفة وزادت من ا�ضتمراريته، كما �ضاهمت يف تعزيز الروح 

واجلهد  الوقت  تقليل  ويف  املحلي  املجتمع  اأبناء  بع�ص  لدى  احلر  العمل  نحو  والتوجه  الريادية 

الالزمني للح�ضول على ال�ضلعة من قبل العمالء يف املنطقة. ومن جانب اآخر، �ضاهمت القرو�ص 

املمنوحة من قبل ال�ضندوق يف زيادة راأ�ص مال امل�ضروع ورفع طاقته الإنتاجية، ويف رفع القيمة 

ال�ضوقية للم�ضروع ورفع اإيرادات وربحية امل�ضروع ل �ضيما يف حالة احل�ضول على التمويل بالوقت 

واحلجم املنا�ضبني. 

اجلدول رقم  12: موؤ�ضرات تقييم الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق على م�ضتوى 

القت�ضاد واملجتمع املحلي

قيمة املتو�ضط

اإناثالبيان

)%(

ذكور

)%(

اجلميع 

)%(

4.04 4.05 4.05 دور القر�ص يف حل امل�ضكالت التي واجهت امل�ضروع

4.02 4.00 4.01 دور القر�ص يف ا�ضتمرارية امل�ضروع

3.99 4.02 4.01 تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل احلر لدى اأبناء املجتمع املحلي

3.99 4.03 4.01 تقليل الوقت واجلهد الالزمني للح�ضول على ال�ضلعة من قبل العمالء يف املنطقة

3.97 3.97 3.97 تنمية املنطقة التي اأقيم بها وتقليل البحث عن ال�ضلع يف مناطق اأخرى

3.97 3.90 3.93 توفري �ضلع وخدمات باأ�ضعار منا�ضبة  »للم�ضرتين«

3.97 3.91 3.93 تعزيز م�ضتوى التنويع القت�ضادي وزيادة خيارات امل�ضتهلك يف املنطقة

3.97 3.78 3.85 رفع اإيرادات وربحية امل�ضروع ب�ضبب و�ضول التمويل بالوقت املنا�ضب

3.83 3.80 3.81 زيادة الإنتاج الوطني

3.83 3.76 3.79 تدريب العمالة وانتقالها اإىل م�ضروعات اأو وظائف اأخرى

3.70 3.79 3.75 دور القر�ص يف زيادة راأ�ص مال امل�ضروع
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يتبع ...

قيمة املتو�ضط

اإناثالبيان

)%(

ذكور

)%(

اجلميع 

)%(

3.70 3.74 3.72 دور القر�ص يف رفع القيمة ال�ضوقية للم�ضروع

3.57 3.51 3.53 تطوير م�ضروع اآخر قائم »روابط اأمامية وخلفية«

3.39 3.44 3.42 خلق فر�ص عمل جديدة

4.74 2.54 3.38 تعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة

3.22 3.33 3.29 خلق فر�ص عمل لأبناء املنطقة

3.20 3.27 3.24 دعم املوازنة العامة للدولة من خالل ما يدفع من ر�ضوم و�ضرائب

2.37 2.34 2.35 اإعادة توزيع الدخل وتقليل التباين يف م�ضتويات الدخل يف املجتمع

2.32 2.29 2.30 اإقامة م�ضروع جديد »خلق طلب على �ضلعة معينة«

1.43 1.69 1.59 الإحالل حمل امل�ضتوردات

1.19 1.40 1.32 زيادة ال�ضادارت

وبالإ�ضافة اإىل ما �ضبق، كان للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق دور مقبول )قيمة   

املوؤ�ضر اأعلى من 3( يف توفري �ضلع وخدمات باأ�ضعار منا�ضبة  لبع�ص فئات امل�ضتهلكني، ويف تعزيز 

م�ضتوى التنويع القت�ضادي وزيادة خيارات امل�ضتهلك يف املنطقة، ويف زيادة الإنتاج الوطني، ويف 

القائمة املكملة  اأفراد الأ�ضرة، ويف تطوير بع�ص امل�ضروعات الأخرى  تدريب العمالة من خارج 

ب�ضبب ما متتلكه بع�ص هذه امل�ضروعات من روابط اأمامية وخلفية متينة، ويف خلق فر�ص عمل 

العامة  الإيرادات  زيادة  ويف  الأ�ضرة،  يف  املراأة  دور  تعزيز  ويف  املحلي،  املجتمع  لأبناء  جديدة 

الدخل  توزيع  يف  امل�ضروعات  هذه  دور  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  وال�ضرائب.  الر�ضوم  خالل  من 

م�ضروعات جديدة من خالل خلق  اإقامة  ويف  املجتمع،  الدخل يف  م�ضتويات  التباين يف  وتقليل 

ب�ضيطًا جدًا. مما �ضبق  ال�ضادرات كان  امل�ضتوردات وزيادة  تقليل  �ضلعة معينة، ويف  طلب على 

ن�ضتنتج �ضرورة اإيالء مزيد من الهتمام بامل�ضروعات التي ت�ضاهم يف زيادة ال�ضادرات وحتل 

الن�ضبي  التباين  تقليل  اأجل  من  فقرًا  الأكرث  املناطق  على  تركز  التي  وتلك  امل�ضتوردات،  حمل 

يف م�ضتويات الدخل. وهنا، تظهر بع�ص الآراء التي ت�ضري اإىل اأن حجم امل�ضروعات املمولة من 
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ال�ضندوق وحجم التمويل وراأ�ص املال يقف عائقًا اأمام تعظيم الدور التنموي لهذه امل�ضروعات 

على امل�ضتوى الكلي، ولكن هذه الآراء ل تدرك اأهمية الدور الذي تلعبه والإجنازات التي حققتها 

هذه امل�ضروعات يف بع�ص الدول النامية وما حتققه من جناحات م�ضتمرة جعلت منها مرتكزًا 

اأ�ضا�ضيًا من مرتكزات النمو التطور يف هذه الدول جنبًا اإىل جنب مع امل�ضروعات الكبرية. 

ويف اإطار العمل على حتليل لالآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق   

على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع املحلي، فقد مت احت�ضاب موؤ�ضر عام General Index لقيا�ص 

املحلي  واملجتمع  القت�ضاد  على  ال�ضندوق  قدمها  التي  للقرو�ص  القت�ضادية  الآثار  م�ضتوى 

م�ضتوى  على  املتحقق  الأثر  م�ضتوى  حتليل  مت  املوؤ�ضر،  قيمة  احت�ضاب  وبعد  نف�ضه.  وامل�ضروع 

التي ميار�ص  الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص، وح�ضب املحافظة  القت�ضاد واملجتمع املحلي ح�ضب 

بها امل�ضروع ن�ضاطه، وح�ضب برنامج التمويل الذي ا�ضتفاد منه �ضاحب امل�ضروع، وح�ضب القطاع، 

اأنظر  ال�ضكل رقم )34( و ال�ضكل رقم )35( و ال�ضكل رقم )36( و ال�ضكل رقم )37(. 

ال�ضكل رقم  34: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع 

املحلي - ح�ضب الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص

ال�ضكل رقم 35: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع 

املحلي - ح�ضب املحافظة التي يعمل بها امل�ضروع
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ال�ضكل رقم 36: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع 

املحلي - ح�ضب برنامج التمويل   

ال�ضكل رقم 37: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع 

املحلي - ح�ضب القطاع الذي يعمل به امل�ضروع

4. تائج تقييم الآثار الجتماعية للم�ضروعات  على م�ضتوى الفرد والأ�ضرة واملجتمع املحلي

امل�ضتوى  رفع  يف  م�ضاهمتها  املمولة  وامل�ضروعات  للقرو�ص  الجتماعية  الآثار  تت�ضمن   

املعي�ضي للفرد والأ�ضرة العاملني، وم�ضتوى الأمن الغذائي والأ�ضري، اإعالء قيمة الذات والتخل�ص 

من ثقافة العيب والندماج الجتماعي، ومتكني ال�ضباب واملراأة، وتوثيق العالقات الجتماعية، 

وتراجع بع�ص الأمرا�ص الجتماعية، وحت�ضن امل�ضتوى ال�ضحي والتعليمي وغريها، كما هو مبني 

يف اجلدول رقم  )13(. وميكن تق�ضيم هذه الآثار اإىل ثالث جمموعات، اأولها الآثار  واملوؤ�ضرات 

تتعلق  التي  الآثار  واآخرها  بالأ�ضرة،  تتعلق  التي  الآثار  وثانيها  امل�ضروع،  ب�ضاحب  تتعلق  التي 

باملجتمع املحلي. 
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اجلدول رقم  13:  موؤ�ضرات تقييم الآثار الجتماعية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق  

قيمة املتو�ضط

البيان
اإناث ذكور اجلميع

4.22 4.20 4.21 امل�ضاعدة يف اإعالء قيمة الذات عند �ضاحب امل�ضروع

4.23 4.19 4.21 رفع م�ضتوى الثقة بالنف�ص

4.17 4.22 4.20 رفع م�ضتوى احرتام الذات

4.21 4.16 4.18 امل�ضاعدة يف التخل�ص من ثقافة العيب

4.13 4.19 4.17 تقليل اأوقات الفراغ لدى �ضاحب امل�ضروع  وتبعاتها ال�ضلبية

4.20 4.11 4.14 رفع م�ضتوى املعي�ضة للفرد »�ضاحب امل�ضروع«

4.12 4.14 4.13 بناء �ضداقات جديدة ونافعة

4.15 4.12 4.13 ال�ضعور بال�ضتقالل  املايل ل�ضاحب امل�ضروع

4.14 4.06 4.09 رفع م�ضتوى  الأمن الغذائي على م�ضتوى الفرد »�ضاحب امل�ضروع«

4.08 4.06 4.07 امل�ضاعدة يف الندماج الجتماعي ل�ضاحب امل�ضروع يف املجتمع

4.06 4.04 4.05 امل�ضاهمة يف تعزيز عالقات �ضاحب امل�ضروع مع العمالء واملوردين

4.11 3.99 4.04 حت�ضني املكانة الجتماعية للفرد »�ضاحب امل�ضروع« يف املنطقة

3.99 4.03 4.02 تراجع بع�ص الأمرا�ص الجتماعية

4.01 3.97 3.99 عزز فر�ص امل�ضاركة يف املنا�ضبات الجتماعية

4.00 3.99 3.99 زيادة م�ضتوى اإلتحاق اأفراد الأ�ضرة  باملدار�ص

4.02 3.90 3.95 زيادة القدرة على  اتخاذ القرارات الجتماعية لالأ�ضرة

4.00 3.89 3.93 امل�ضاهمة يف توفري �ضلع للطبقة الفقرية من املجتمع

3.91 3.90 3.91 حت�ضن م�ضتوى وظروف ال�ضكن ل�ضاحب امل�ضروع والأ�ضرة

3.67 3.77 3.73 رفع م�ضتوى واحد اأو اأكرث من كبار ال�ضن يف الأ�ضرة

3.72 3.63 3.67 زيادة فر�ص امل�ضاركة يف ن�ضاطات وجمعيات تعاونية وخريية

4.56 3.00 3.60 زيادة م�ضاهمة املراأة يف نفقات الأ�ضرة

3.66 3.46 3.54 تقليل امل�ضاكل الأ�ضرية

3.54 3.39 3.45 امل�ضاهمة يف الزواج وتكوين اأ�ضرة

3.42 3.35 3.38 حت�ضني املكانة الجتماعية لالأ�ضرة يف املنطقة

3.37 3.30 3.32 رفع م�ضتوى الأمان الجتماعي لالأ�ضرة
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يتبع...

قيمة املتو�ضط

البيان
اإناث ذكور اجلميع

3.38 3.29 3.32 العالقات الأ�ضرية

3.35 3.29 3.31 رفع امل�ضتوى املعي�ضي لالأ�ضرة

4.10 2.76 3.27 امل�ضاهمة يف توزيع امل�ضئولية بني قطبي الأ�ضرة  »الزوج والزوجة«

4.59 2.32 3.19 تعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة  ويف التنمية

2.61 2.60 2.61 رفع  م�ضتوى الأمن الغذائي على م�ضتوى الأ�ضرة   

2.64 2.59 2.61 رفع م�ضتوى العالقات بني �ضاحب امل�ضروع وبقية الأ�ضرة

1.88 1.87 1.88 دعم واحد اأو اأكرث من ذوي الحتياجات اخلا�ضة

اأما فيما يتعلق بالآثار الجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة على م�ضتوى �ضاحب   

امل�ضروع، فاإنه يت�ضح من قيمة املتو�ضطات الواردة يف اجلدول اأن امل�ضروعات املمولة �ضاهمت يف 

اإعالء قيمة الذات ورفع م�ضتوى املعي�ضة، رفع م�ضتوى الثقة بالنف�ص ورفع م�ضتوى احرتام الذات 

والتخل�ص من ثقافة العيب و تقليل اأوقات الفراغ وتبعاتها ال�ضلبية ورفع م�ضتوى الأمن الغذائي 

ل�ضاحب امل�ضروع. كما �ضاهمت يف الندماج الجتماعي ل�ضاحب امل�ضروع يف املجتمع، وتعزيز 

عالقات �ضاحب امل�ضروع مع العمالء واملوردين، وحت�ضني املكانة الجتماعية ل�ضاحب امل�ضروع 

يف املنطقة، وتعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة ويف التنمية، و تعزيز ال�ضعور بال�ضتقالل  املايل لدى 

�ضاحب امل�ضروع.

ت�ضمنت  فقد  الأ�ضرة  م�ضتوى  على  الدرا�ضة  قيد  للم�ضروعات  الجتماعية  الآثار  اأما   

اتخاذ  على   الأ�ضرة  قدرة  وزيادة  التعليمي،  امل�ضتوى  وحت�ضن  للتعليم  التوجه  م�ضتوى  حت�ضن 

اأكرث  اأو  واحد  م�ضتوى  ورفع  الأ�ضرة،  �ضكن  وظروف  م�ضتوى  وحت�ضني   ، الجتماعية  القرارات 

الجتماعي  الأمان  م�ضتوى  ورفع  الأ�ضرية،  امل�ضاكل  من  والتقليل  الأ�ضرة،  يف  ال�ضن  كبار  من 

لالأ�ضرة، وتوثيق العالقات الأ�ضرية، ورفع امل�ضتوى املعي�ضي لالأ�ضرة. واإ�ضافًة ملا �ضبق، �ضاهمت 

امل�ضروعات املمولة يف �ضاهم يف تغطية تكاليف زواج اأحد اأفراد الأ�ضرة وتكوين اأ�ضرة، وتعزيز 

م�ضتوى الت�ضارك يف حتمل امل�ضئولية بني قطبي الأ�ضرة، اأنظر اجلدول رقم  )13( ومع الأخذ بعني 
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العتبار اأن الآثار الجتماعية للم�ضروعات املمولة على م�ضتوى الفرد والأ�ضرة �ضتنعك�ص اإيجابيًا 

على املجتمع ب�ضكل اإيجابي، اإل اأن هناك بع�ص الآثار الأخرى على م�ضتوى املجتمع التي يتحتم 

ذكرها اأهمها دور امل�ضروعات يف تراجع بع�ص الأمرا�ص الجتماعية، زيادة  فر�ص امل�ضاركة يف 

املنا�ضبات الجتماعية، وتعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة ويف التنمية، وحت�ضني م�ضتوى املعي�ضة لواحد 

اأو اأكرث من ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

الآثار الجتماعية على  اأن   ،)13( الواردة يف  اجلدول رقم  ويت�ضح من قيم املتو�ضط   

الآثار  اأن  مبعنى  �ضاحبه،  على  للم�ضروع  الجتماعية  الآثار  من  اأهمية  تقل  ل  الأ�ضرة  م�ضتوى 

يف  العاملني  غري  اأو  العاملني  الأ�ضرة  اأفراد  جميع  لت�ضمل  تت�ضع  امل�ضروعات  لهذه  الجتماعية 

فروقات  وجود  عدم  والإناث،  الذكور  من  كل  لدى  املتو�ضطات  قيم  من  يت�ضح  كما  امل�ضروع. 

جوهرية يف الآثار الجتماعية للم�ضروعات اململوكة لذكور وتلك امل�ضروعات اململوكة لإناث، اإل 

اأن امل�ضروعات التي متتلكها الإناث كانت امل�ضاهم الأكرب يف متكني املراأة وتعزيز دورها يف اتخاذ 

قرارات الأ�ضرة ودورها يف تغطية نفقات الأ�ضرة ومنطها ال�ضتهالكي. 

املمولة ح�ضب  وامل�ضروعات  للقرو�ص  الجتماعية  الآثار  موؤ�ضر  قيم  لتحليل  وا�ضتكماًل   

الفئة م�ضتفيدة من القر�ص وح�ضب املحافظة، وبرنامج التمويل، اأنظر ال�ضكل رقم )38(، وال�ضكل 

رقم )39(، وال�ضكل رقم )40(، وال�ضكل رقم )41(.

ال�ضكل رقم  38: موؤ�ضر الآثار الجتماعية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق  - ح�ضب الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص
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 ال�ضكل رقم  39: موؤ�ضر الآثار الجتماعية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق  - ح�ضب املحافظة التي 

يعمل بها امل�ضروع

ال�ضكل رقم  40: موؤ�ضر الآثار الجتماعية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق  - ح�ضب برنامج التمويل   

ال�ضكل رقم 41: موؤ�ضر الآثار الجتماعية للقرو�ص التي قدمها ال�ضندوق  - ح�ضب القطاع الذي 

يعمل به امل�ضروع
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ثامنًا: حمددات الآثار القت�سادية والجتماعية للم�سروعات املمولة 

من قبل ال�سندوق

يناق�ص هذا اجلزء وب�ضيء من التحليل العوامل التي توؤثر يف حجم الآثار القت�ضادية   

والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من قبل �ضندوق التنمية والت�ضغيل. ويف هذا الإطار 

وبني  عنه  احلديث  �ضبق  الذي  القت�ضادية  لالآثار  العام  املوؤ�ضر  بني  العالقة  درا�ضة  �ضيتم 

ح�ضاب  �ضيتم  كما  الأخرى.  العوامل  وبع�ص  امل�ضروعات  وخ�ضائ�ص  امل�ضتفيدين  خ�ضائ�ص 

معامالت الرتباط للتاأكد من نوع وقوة العالقة بني خمتلف املتغريات.

1. الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ح�ضب املحافظة

موؤ�ضر  12( ح�ضب  للمحافظات )وعددها  التنازيل  الرتتيب   )14( يبني اجلدول رقم   

الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من ال�ضندوق. وقد ت�ضمن اجلدول 

ترتيب املحافظات تنازليًا ح�ضب موؤ�ضر الأثر للم�ضروعات العاملة فيها، فاإذا كان ترتيب املحافظة 

امل�ضروعات  فاإن   12 الرتتيب  كان  واإذا  تاأثريًا،  الأكرث  كانت  فيها  امل�ضروعات  اأن  يعني  فهذا   1

فيها كانت الأقل تاأثريًا. وبعد ح�ضاب الرتتيب لكل حمافظة ويف كل موؤ�ضر من املوؤ�ضرات الأربعة 

)موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على �ضاحب امل�ضروع، وموؤ�ضر الآثار القت�ضادية على الأ�ضرة، موؤ�ضر 

الآثار القت�ضادية على القت�ضاد واملجتمع املحلي، موؤ�ضر الآثار الجتماعية(، مت ح�ضاب جمموع 

الرتتيب. وكلما كان جمموع الرتتيب اأقل، دل ذلك على ارتفاع الآثار القت�ضادية والجتماعية 

للم�ضروعات العاملة يف املحافظة، والعك�ص �ضحيح. 
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اجلدول رقم  14: ترتيب املحافظات ح�ضب موؤ�ضر الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات 

املمولة من ال�ضندوق 

جمموع 

الرتتيب

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية على 

م�ضتوى القت�ضاد 

واملجتمع املحلي 

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى القت�ضاد

 واملجتمع املحلي

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى الأ�ضرة

)5-1(

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع 

)5-1(

املحافظة

الرتتيب
قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر

5 1 3.83 2 4.03 1 4.44 1 4.41 جر�ص

7 2 3.80 1 4.06 2 4.34 2 4.40 املفرق

13 3 3.77 4 4.01 3 4.27 3 4.35 الزرقاء

15 4 3.74 3 4.02 4 4.22 4 4.34 الطفيلة

40 12 2.71 12 3.33 12 3.29 4 4.34 العقبة

24 8 3.32 5 3.74 5 3.81 6 4.04 معان

26 6 3.43 7 3.65 6 3.76 7 4.03 العا�ضمة

31 5 3.47 9 3.61 9 3.60 8 4.01 البلقاء

33 10 3.26 6 3.70 8 3.67 9 4.00 عجلون

34 9 3.29 8 3.61 7 3.73 10 3.96 الكرك

39 7 3.37 10 3.58 11 3.45 11 3.93 ماأدبا

44 11 3.00 11 3.43 10 3.49 12 3.70 اأربد

وعليه،  يت�ضح  من اجلدول ما يلي:

اإن امل�ضروعات العاملة يف حمافظات جر�ص واملفرق والزرقاء والطفيلة كانت الأكرث 	 

تاأثريًا ب�ضكل اإيجابي من الناحية القت�ضادية والجتماعية وعلى كافة امل�ضتويات 

)الفرد والأ�ضرة والقت�ضاد واملجتمع املحلي( وذلك مقارنًة بامل�ضروعات العاملة 

يف املحافظات الأخرى.  

متيزت بع�ص املحافظات بارتفاع وا�ضح يف اأثر امل�ضروعات العاملة على م�ضتوى 	 

معني دون امل�ضتويات الأخرى، فعلى �ضبيل املثال، متيزت حمافظة العقبة بارتفاع 
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هذه  اأثر  وتراجع  امل�ضروع،  �ضاحب  على  بها  العاملة  امل�ضروعات  اأثر  يف  وا�ضح 

امل�ضروعات وب�ضكل وا�ضح على امل�ضتويات الأخرى )الأ�ضرة والقت�ضاد واملجتمع 

الآثار  من  بكثري  اأعلى  البلقاء  حمافظة  يف  الجتماعية  الآثار  وكانت  املحلي(. 

النتائج  من  املزيد  ا�ضتخال�ص  وميكن  هذا  امل�ضتويات.  كل  وعلى  القت�ضادية 

بالنظر اإىل قيم املوؤ�ضر والرتتيب وجمموع الرتتيب الواردة يف اجلدول رقم  55.

2. الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ح�ضب برنامج التمويل

وعددها  ال�ضندوق-  يف  التمويل  لربامج  التنازيل  الرتتيب   )15( رقم  اجلدول  يبني   

11- ح�ضب موؤ�ضر الآثار القت�ضادية والجتماعية. وقد ت�ضمن اجلدول ترتيب الربامج التمويلية 

تنازليًا ح�ضب موؤ�ضر الأثر للم�ضروعات  التي مولها كل برنامج من هذه الربامج، فاإذا كان ترتيب 

الربنامج التمويلي 1، فهذا يعني اأن امل�ضروعات التي مولها هذا الربنامج كانت الأكرث تاأثريًا، 

وبعد ح�ضاب  تاأثريًا.  الأقل  كانت  الربنامج  مولها  التي  امل�ضروعات  فاإن   ،11 الرتتيب  كان  واإذا 

الرتتيب لكل برنامج ويف كل موؤ�ضر من املوؤ�ضرات الأربعة )موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على �ضاحب 

القت�ضاد  على  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضر  الأ�ضرة،  على  القت�ضادية  الآثار  وموؤ�ضر  امل�ضروع، 

واملجتمع املحلي، موؤ�ضر الآثار الجتماعية(، مت ح�ضاب جمموع الرتتيب لكل برنامج. وكلما كان 

التي  للم�ضروعات  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  ارتفاع  على  ذلك  دل  اأقل،  الرتتيب  جمموع 

مولها، والعك�ص �ضحيح. ويت�ضح من اجلدول ما يلي:
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اجلدول رقم  15: الرتتيب التنازيل لربامج التمويل يف ال�ضندوق ح�ضب موؤ�ضر الآثار القت�ضادية 

والجتماعية للم�ضروعات التي مولتها هذه الربامج  

جمموع 

الرتتيب

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية 

على م�ضتوى 

القت�ضاد 

واملجتمع املحلي 

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى القت�ضاد

 واملجتمع املحلي

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى الأ�ضرة

)5-1(

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع )5-1(

موؤ�ضر الآثار الجتماعية على 

م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع املحلي 

)5-1(

الرتتيب
قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر

8 3 3.82 1 4.41 1 3.61 3 3.82 برنامج متويل امل�ضاريع الريادية

11 2 3.84 3 3.92 4 3.42 2 3.84 برنامج متكني املراأه الريفية

13 1 3.87 5 3.74 6 3.34 1 3.87 برنامج متكني �ضكان مناطق 

جيوب الفقر

13 4 3.77 2 4.00 3 3.45 4 3.77 برنامج تطوير امل�ضاريع القائمة

16 5 3.74 4 3.88 2 3.49 5 3.74 برنامج متويل امل�ضاريع اجلديدة 

)التاأ�ضي�ص(

25 6 3.64 6 3.66 7 3.28 6 3.64 برنامج التمويل الإ�ضالمي

27 7 3.63 8 3.48 5 3.40 7 3.63 برنامج متويل اجلمعيات 

اخلريية والتعاونية

31 8 3.53 7 3.54 8 2.96 8 3.53 برنامج متويل و�ضائط النقل 

العام

36 9 2.97 9 2.93 9 2.73 9 2.97 برنامج متويل امل�ضاريع املدرة 

للدخل  

40 10 2.58 10 2.56 10 2.47 10 2.58 برنامج متويل الأق�ضاط 

اجلامعية

44 11 0.00 11 0.00 11 0.00 11 0.00 برنامج متويل م�ضاريع حمافظة 

معان التنموية

امل�ضدر: ح�ضابات فريق الدرا�ضة من اإجابات اأ�ضئلة ال�ضتبانة الواردة يف امللحق رقم )1(.

الريادية، وبرنامج  امل�ضاريع  ا�ضتفادت من كل من برنامج متويل  التي  اإن امل�ضروعات   

امل�ضاريع  تطوير  وبرنامج   ، الفقر  جيوب  مناطق  �ضكان  متكني  وبرنامج  الريفية،  املراأه  متكني 

كافة  وعلى  والجتماعية  القت�ضادية  الناحية  من  اإيجابي  ب�ضكل  تاأثريًا  الأكرث  كانت  القائمة 

امل�ضتويات )الفرد والأ�ضرة والقت�ضاد واملجتمع املحلي( مقارنًة بالربامج الأخرى.
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3. الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ح�ضب خ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع

امل�ضروعات  اأ�ضحاب  خ�ضائ�ص  لبع�ص  التنازيل  الرتتيب   )16( رقم  اجلدول  يبني   

ترتيب  اجلدول  ت�ضمن  وقد  امل�ضروعات.  لهذه  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  حجم  ح�ضب 

خا�ضية.  بكل  املرتبطة  للم�ضروعات  للم�ضروعات  الأثر  موؤ�ضر  ح�ضب  تنازليًا  اخل�ضائ�ص  هذه 

وبعد ح�ضاب الرتتيب لكل متغري من املتغريات التي تعك�ص خ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع  ويف كل 

الآثار  وموؤ�ضر  امل�ضروع،  �ضاحب  على  القت�ضادية  الآثار  )موؤ�ضر  الأربعة  املوؤ�ضرات  من  موؤ�ضر 

القت�ضادية على الأ�ضرة، موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على القت�ضاد واملجتمع املحلي، موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية(، مت ح�ضاب جمموع الرتتيب. وكلما كان جمموع الرتتيب اأقل، دّل ذلك على ارتفاع 

الآثار القت�ضادية والجتماعية، والعك�ص �ضحيح. ويت�ضح من اجلدول ما يلي:

لالآثار 	  متامًا  مقاربة  الذكور  مل�ضروعات  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  كانت 

يوؤثر  امل�ضتفيد ل  اأن جن�ص  يعني  الإناث، وهذا  والجتماعية مل�ضروعات  القت�ضادية 

واأهداف  العمل  �ضوق  لظروف  وفقًا  منهم  اأي  ا�ضتهداف  ميكن  واأنه  الأثر  بحجم 

ال�ضندوق.

كانت امل�ضروعات  التي تدار من قبل اأ�ضحابها، وامل�ضروعات التي ميتلك اأ�ضحابها 	 

مهارات فنية اإ�ضافة اإىل املهارات الإدارية الأكرث تاأثريًا ب�ضكل اإيجابي من الناحية 

من  قبل  من  تدار  التي  امل�ضروعات  كانت  املقابل،  ويف  والجتماعية.  القت�ضادية 

ميتلكون مهارات فنية فقط الأقل تاأثريًا. وهذا يوؤكد على اأهمية اأن يقوم ال�ضندوق 

بتقييم قدرات ومهارات مقدم طلب التمويل يف هذا املجال وامل�ضاعدة يف بناء قدراته 

الإدارية قبيل منحه القر�ص وذلك من خالل تقدمي الدعم الفني املنا�ضب.

كانت امل�ضروعات التي تفرغ اأ�ضحابها للعمل فيها واإدارتها ب�ضكل كامل الأكرث تاأثريًا 	 

وهذا  امل�ضتويات،  كافة  وعلى  والجتماعية  القت�ضادية  الناحية  من  اإيجابي  ب�ضكل 

العاطلني عن  ا�ضتهداف  التي تركز على  يوؤكد �ضحة منهجية ال�ضندوق القرا�ضية 

العمل واملتفرغني. واإن وجود حالت ل يتفرغ فيها �ضاحب امل�ضروع للعمل فيه، يدل 

على �ضلوك املقرت�ضني بعد احل�ضول على التمويل.
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يف 	  ب�ضيط  ب�ضكل  ال�ضندوق  مولها  التي  امل�ضروعات  لأ�ضحاب  التعليمي  امل�ضتوى  اأثر 

التي  امل�ضروعات  وكانت  امل�ضروعات،  لهذه  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  حجم 

الناحية  من  اإيجابي  ب�ضكل  تاأثريًا  الأكرث  هي  البكالوريو�ص  درجة  اأ�ضحابها  يحمل 

القت�ضادية والجتماعية وعلى كافة امل�ضتويات.

الع�ضكريني 	  للمتقاعدين  متويلها  مت  التي  وامل�ضروعات  منحت  التي  القرو�ص  كانت 

كافة  وعلى  والجتماعية  القت�ضادية  الناحية  من  اإيجابي  ب�ضكل  تاأثريًا  الأكرث  هي 

ثم   ، الوطنية  املعونة  �ضندوق  من  للم�ضتفيدن  املمنوحة  القرو�ص  تلتها  امل�ضتويات، 

القرو�ص املمنوحة لأبناء ال�ضهداء. وكانت  القرو�ص التي منحت وامل�ضروعات التي مت 

متويلها للعاطلني عن العمل هي الأقل تاأثريًا.

القت�ضادية 	  لالآثار  امل�ضتجيبني  نظر  وجهة  يعك�ص  الذي  الأثر  موؤ�ضر  قيمة  تقل  مل 

القرو�ص  اأثر  اأن  يعني  وهذا   ،3 عن  بها  يعملون  التي  للم�ضروعات  والجتماعية 

اأعلى من املتو�ضط، وهذا موؤ�ضر على  التي مولها ال�ضندوق لهم كانت  وامل�ضروعات 

الدور الإيجابي لهذه القرو�ص وامل�ضروعات. 

اجلدول رقم  16: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من ال�ضندوق - 

ح�ضب بع�ص خ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع

جمموع 

الرتتيب

 موؤ�ضر الآثار

 الجتماعية على

 م�ضتوى القت�ضاد

  واملجتمع املحلي

)5-1(  

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى القت�ضاد

واملجتمع املحلي )5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى الأ�ضرة

)5-1(   

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع )5-1(

البيان

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

7 2 3.62 2 3.36 2 3.76 1 4.026 ذكور

5 1 3.82 1 3.45 1 3.86 2 4.016 اإناث

طبيعة عمل امل�ضتفيد

7 2 3.63 2 3.32 1 3.83 2 3.93 اإداري

5 1 3.74 1 3.42 2 3.82 1 4.07 اإداري وفني

12 3 3.35 3 3.3 3 3.26 3 3.74 فني
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يتبع...

جمموع 

الرتتيب

 موؤ�ضر الآثار

 الجتماعية على

 م�ضتوى القت�ضاد

  واملجتمع املحلي

)5-1(  

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى القت�ضاد

 واملجتمع املحلي

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية على

 م�ضتوى الأ�ضرة

)5-1(   

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع )5-1(

البيان

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

الرتتيب

 قيمة

املوؤ�ضر

تفرغ امل�ضتفيد للم�ضروعات

5 2 3.72 1 3.41 1 3.82 1 4.04 متفرغ للم�ضروع

7 1 3.43 2 3.17 2 3.56 2 3.82 غري متفرغ للم�ضروع

امل�ضتوى التعليمي

8 1 3.95 1 3.75 1 3.97 5 3.94 بكالوريو�ص

9 2 3.73 2 3.46 3 3.83 2 4.08 ثانوية عامة

10 2 3.73 3 3.33 4 3.82 1 4.33 درا�ضات عليا

11 3 3.65 3 3.33 2 3.89 3 4 اإعدادي واأقل

17 4 3.58 4 3.31 5 3.6 4 3.96 دبلوم متو�ضط

الفئة امل�ضتفيدة

8 4 3.79 1 3.52 1 4.36 2 4.15 متقاعد ع�ضكري

11 2 3.88 3 3.48 3 3.97 3 4.07 من م�ضتفيدي �ص.م.و

12 1 3.99 5 3.46 5 3.64 1 4.29 الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

15 3 3.84 4 3.46 2 4.08 6 3.95 اأبناء ال�ضهداء

17 5 3.68 2 3.52 6 3.6 4 4.06 متقاعد مدين

21 6 3.67 6 3.37 4 3.75 5 4 عاطل عن العمل

عدد القرو�ص

4 1 3.84 1 3.6 1 4.05 1 4.2    اأكرث من قر�ص 

8 2 3.65 2 3.33 2 3.72 2 3.97    قر�ص واحد 
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الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات  وا�ضتكماًل لتحليل العالقة بني   

)موؤ�ضر  الأربعة  الأداء  موؤ�ضرات  بني  الرتباط  معامل  ح�ضاب  مت  فقد  ال�ضندوق،  مولها  التي 

الآثار القت�ضادية على �ضاحب امل�ضروع، وموؤ�ضر الآثار القت�ضادية على الأ�ضرة، موؤ�ضر الآثار 

خ�ضائ�ص  وبع�ص  الجتماعية(  الآثار  موؤ�ضر  املحلي،  واملجتمع  القت�ضاد  على  القت�ضادية 

وعدد  القرو�ص  وعدد  الأ�ضبوعية،  العمل  و�ضاعات  اخلربة  و�ضنوات  )العمر  امل�ضروع  �ضاحب 

خدمات الدعم الفني التي ح�ضل عليها من ال�ضندوق(، اأنظر اجلدول رقم )17(. 

اجلدول رقم  17: معامل الرتباط بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من 

ال�ضندوق وبع�ص خ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع

البيان

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية

 على م�ضتوى

 �ضاحب

 امل�ضروع

)5-1(

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية 

على م�ضتوى 

الأ�ضرة

)5-1( 

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية 

على م�ضتوى 

القت�ضاد 

واملجتمع املحلي

)5-1( 

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية 

على م�ضتوى 

القت�ضاد 

واملجتمع 

املحلي

)5-1( 

**0.252**0.221**0.172**0.231العمر

**0.286**0.271**0.134**0.274جمموع �ضنوات اخلربة يف جمال امل�ضروع

**0.336**0.308**0.164**0.316�ضنوات اخلربة يف امل�ضروع نف�ضه

**0.096**0.080**0.078**0.069عدد �ضاعات العمل الأ�ضبوعية 

**0.133**0.166**0.120**0.136عدد القرو�ص من ال�ضندوق 

-0.0100.0070.0370.004-عدد اخلدمات غري التمويلية من ال�ضندوق

 .% **  ذات دللة اإح�ضائيه عند 1 
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4. الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات ح�ضب خ�ضائ�ص امل�ضروع

مولها  التي  امل�ضروعات  خ�ضائ�ص  لبع�ص  التنازيل  الرتتيب   )18( رقم  اجلدول  يبني   

ال�ضندوق ح�ضب حجم الآثار القت�ضادية والجتماعية لهذه امل�ضروعات. وقد ت�ضمن اجلدول 

وبعد  خا�ضية.  بكل  املرتبطة  للم�ضروعات  الأثر  موؤ�ضر  ح�ضب  تنازليًا  اخل�ضائ�ص  هذه  ترتيب 

من  موؤ�ضر  كل  ويف  امل�ضروع  خ�ضائ�ص  تعك�ص  التي  املتغريات  من  متغري  لكل  الرتتيب  ح�ضاب 

املوؤ�ضرات الأربعة، مت ح�ضاب جمموع الرتتيب. وكلما كان جمموع الرتتيب اأقل، فاإن ذلك يدل 

على ارتفاع الآثار القت�ضادية والجتماعية، والعك�ص �ضحيح. ويت�ضح من اجلدول ما يلي:

كانت امل�ضروعات التي ميتلكها عدد من اأفراد الأ�ضرة هي الأكرث تاأثريًا  ب�ضكل اإيجابي 	 

من الناحية القت�ضادية والجتماعية، مقارنًة مع امل�ضروعات التي ميتلكها فرد واحد 

من اأفراد الأ�ضرة. وكانت امل�ضروعات التي ي�ضارك يف ملكيتها اأفراد من خارج الأ�ضرة 

هي الأقل تاأثريًا. وهذا يعني اأهمية دعم امل�ضروعات العائلية والتمويل اجلماعي ولكن 

وفقًا ل�ضروط حمددة ووا�ضحة ت�ضمن النتائج.

تزداد الآثار القت�ضادية والجتماعية مع زيادة حجم امل�ضروع مقا�ضًا بعدد العمال 	 

للم�ضروعات  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  كانت  حيث  كليهما،  اأو  املال  راأ�ص  اأو 

ال�ضغرية اأكرب من نظريتها يف حالة امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر.

النمو وحجم الآثار 	  هناك عالقة طردية )موجبة( وا�ضحة بني قدرة امل�ضروع على 

من  كل  يف  منوًا  حققت  التي  امل�ضروعات   كانت  حيث  والجتماعية،  القت�ضادية 

الناحية القت�ضادية  اإيجابي من  تاأثريًا  ب�ضكل  العمالة هي الأكرث  راأ�ص املال وعدد 

والجتماعية، تلتها امل�ضروعات التي حققت منوًا يف عدد العمال، ثم امل�ضروعات التي 

حققت منوًا يف راأ�ص املال، فامل�ضروعات التي حققت منو يف راأ�ص املال اأو عدد العمال. 

وهذا يوحي باأهمية العمل على توفري كافة مقومات ال�ضتمرارية والنمو  للم�ضروعات 

املمولة من قبل ال�ضندوق �ضواء كانت هذه املقومات مالية اأو فنية اأو اإدارية.

اأثرت املناف�ضة الأجنبية التي تتعر�ص لها منتجات امل�ضروعات املمولة �ضلبًا يف اأداء 	 

هذه امل�ضروعات وحجم الآثار القت�ضادية والجتماعية لهذه امل�ضروعات، حيث تبني 
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�ضلع  من  ملناف�ضة  تتعر�ص  ل  التي  للم�ضروعات  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  اأن 

وخدمات اأجنبية كانت اأعلى وب�ضكل كبري.

كانت امل�ضروعات ال�ضناعية هي الأكرث تاأثريًا  ب�ضكل اإيجابي من الناحية القت�ضادية 	 

وبفروقات  الأخرى  القطاعات  يف  العاملة  امل�ضروعات  مع  مقارنًة  والجتماعية، 

الثانية،  املرتبة  امل�ضروعات اخلدمية يف  الرتتيب(، وجاءت  وا�ضحة )اأنظر جمموع 

ثم امل�ضروعات التجارية، واأخريًا امل�ضروعات الزراعية )املرتبة 4 والأخرية(. وهنا 

للت�ضهيالت  القطاعي  التوزيع  وت�ضاوؤلت حول  النتائج،  لتف�ضري هذه  ت�ضاوؤلت  تظهر 

املا�ضة  احلاجة  تظهر  كما  النتائج.  هذه  مع  ان�ضجامها  ومدى  لل�ضندوق  الئتمانية 

والتعامل  القطاعات  لبع�ص  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  تراجع  اأ�ضباب  لتحليل 

معها.

اإن الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات التي مت تاأ�ضي�ضها على اأ�ض�ص علمية 	 

على  املرتتبة  الآثار  من  اأعلى  كانت  علمي  وتقييم  جدوى  درا�ضات  على  وبالعتماد 

امل�ضروعات التي مل ت�ضتند على درا�ضات جدوى وحتليل معمق لربحيتها. وهذا يوؤيد 

هناك  كان  واإن  التمويل،  منح  قبل  تف�ضيلية  جدوى  درا�ضة  لطلب  ال�ضندوق  توجه 

بع�ص التحف�ضات على طريقة اإعداد درا�ضة اجلدوى يف مكاتب اإرادة التي يعتمدها 

ال�ضندوق.

يقدمها 	  التي  الفني  الدعم  خدمات  بع�ص  من  ا�ضتفادت  التي  امل�ضروعات  كانت 

ال�ضندوق اأكرث تاأثريًا  ب�ضكل اإيجابي من الناحية القت�ضادية والجتماعية، مقارنًة 

مع امل�ضروعات التي مل ي�ضتفيد من هذه اخلدمات. وهذا يربز اأهمية بذل مزيد من 

ال�ضندوق  يقدمها  التي  اخلدمات  �ضمولية  تعزيز  اأجل  من  املجال  هذا  يف  اجلهود 

بحيث ل تقت�ضر ب�ضكل كبري على اخلدمات التمويلية.

�ضاعد ات�ضاق نطاق ال�ضوق وتعدد فروع امل�ضروعات املمولة يف زيادة الآثار القت�ضادية 	 

والجتماعية لهذه امل�ضروعات.
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اجلدول رقم  18: موؤ�ضر الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من ال�ضندوق -ح�ضب 

خ�ضائ�ص امل�ضروع

جمموع 

الرتتيب 

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية على 

م�ضتوى القت�ضاد 

واملجتمع املحلي

)5 – 1(

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى القت�ضاد 

واملجتمع املحلي

)5  - 1 (

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى الأ�ضرة

)5 - 1( 

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع )1 - 5( البيان

الرتتيب
قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر

طبيعة امللكية

4 1 3.76 1 3.71 1 4.84 1 4.05     ميلكه اأفراد 

الأ�ضرة

9 2 3.69 3 3.35 2 3.7 2 4.02     فردي

11 3 3.48 2 3.61 3 2.91 3 3.92     �ضركاء من خارج 

الأ�ضرة

حجم امل�ضروع

4 1 3.73 1 3.71 1 3.93 1 4.13     م�ضروع �ضغري

8 2 3.72 2 3.4 2 3.83 2 4.04     م�ضروع متناهي 

ال�ضغر

اأداء  وتطورامل�ضروع  

4 1 3.87 1 3.67 1 4.25 1 4.2     حقق منو يف 

العمال وراأ�ص املال

9 2 3.84 2 3.64 2 4.17 3 4.1     حقق منو يف 

العمالة

11 3 3.78 3 3.49 3 4.01 2 4.17     حقق منو يف راأ�ص 

املال

16 4 3.64 4 3.22 4 3.61 4 3.95     حقق منو يف راأ�ص 

املال اأو العمالة

21 5 3.57 5 3.11 5 3.4 6 3.7     مل يحقق منو يف 

العمالة

23 6 3.33 6 2.92 6 2.77 5 3.87     مل يحقق منو يف 

راأ�ص املال

28 7 3.31 7 2.79 7 2.72 7 3.64     مل يحقق منو 

يف العمالة اأو راأ�ص 

املال

م�ضدر املناف�ضة

4 1 3.69 1 3.42 1 3.85 1 4.05     مناف�ضة حملية

10 3 3.46 2 3.35 3 3.24 2 3.98     مناف�ضة اأجنبية

10 2 3.74 3 3.32 2 3.7 3 3.95     مناف�ضة حملية 

واأجنبية
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يتبع...

جمموع 

الرتتيب 

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية على 

م�ضتوى القت�ضاد 

واملجتمع املحلي

)5 – 1(

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى القت�ضاد 

واملجتمع املحلي

)5  - 1 (

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية على 

م�ضتوى الأ�ضرة

)5 - 1( 

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية 

على م�ضتوى 

�ضاحب 

امل�ضروع )1 - 5(

البيان

الرتتيب
قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر
الرتتيب

قيمة 

املوؤ�ضر

القطاع

5 1 3.73 1 3.57 1 3.92 2 4.04     �ضناعي

10 2 3.72 3 3.4 4 3.69 1 4.08     خدمي

12 3 3.68 4 3.33 2 3.86 3 3.98     جتاري

13 4 3.64 2 3.42 3 3.83 4 3.97     زراعي

نطاق ال�ضوق

6 1 3.7 1 3.79 2 3.61 2 3.95     م�ضروع م�ضدر للخارج

6 2 3.67 2 3.38 1 3.8 1 4.12     م�ضروع غري م�ضدر للخارج

دقة القرار ال�ضتثماري

4 1 3.77 1 3.67 1 4.02 1 4.16     قرار بناء على درا�ضة 

جدوى

8 2 3.67 2 3.31 2 3.73 2 3.98     قرار بدون درا�ضة جدوى

احل�ضول على الدعم الفني

4 1 3.7 1 3.45 1 3.83 1 4.03     ح�ضل على دعم فني

8 2 3.69 2 3.36 2 3.77 2 4.02     مل يح�ضل على دعم فني

الفروع

4 1 3.88 1 3.82 1 4.28 1 4.34     اأكرث من فرع

8 2 3.69 2 3.38 2 3.78 2 4.01     فرع واحد

الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات  وا�ضتكماًل لتحليل العالقة بني   

)موؤ�ضر  الأربعة  الأداء  موؤ�ضرات  بني  الربتاط  معامل  ح�ضاب  مت  فقد  ال�ضندوق،  مولها  التي 

الآثار القت�ضادية على �ضاحب امل�ضروع، وموؤ�ضر الآثار القت�ضادية على الأ�ضرة، موؤ�ضر الآثار 

خ�ضائ�ص  وبع�ص  الجتماعية(  الآثار  موؤ�ضر  املحلي،  واملجتمع  القت�ضاد  على  القت�ضادية 

الإناث  وعدد  الوافدة  والعمالة  الأ�ضرة  من  العمال  عدد  املال  وراأ�ص  العمال  )عدد  امل�ضروعات 

العامالت، اأنظر اجلدول رقم )19(. 
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اجلدول رقم  19: معامل الرتباط بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من 

ال�ضندوق وبع�ص خ�ضائ�ص امل�ضروع

البيان

 موؤ�ضر الآثار

 القت�ضادية

 على م�ضتوى

 �ضاحب

امل�ضروع

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية 

على م�ضتوى 

الأ�ضرة

موؤ�ضر الآثار 

القت�ضادية 

على م�ضتوى 

القت�ضاد 

واملجتمع 

املحلي

موؤ�ضر الآثار 

الجتماعية 

على م�ضتوى 

القت�ضاد 

واملجتمع 

املحلي

**0.336**0.308**0.164**0.316عمر امل�ضروع )من التا�ضي�ص حتى الآن(

-0.012**0.0020.160**0.077عدد العمال عند التاأ�ضي�ص    

*0.056 - 0.0180.0230.040راأ�ص مال امل�ضروع عند التاأ�ضي�ص   

*0.056**0.0420.095**0.110راأ�ص مال امل�ضروع حاليًا   

**0.077**0.275*0.055**0.139جمموع عدد العمال احلاليني 

**0.072عدد العمال الوافدين يف امل�ضروع 

-0.221**0.209**0.093**

**0.395**0.264**0.775**0.161عدد اأفراد الأ�ضرة  العاملني يف امل�ضروع  

**0.166**0.204**0.067**0.110عدد الإناث اللواتي يعملن يف امل�ضروع 

موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى �ضاحب 

امل�ضروع  

10.387**0.781**0.745**

**0.623**10.444**0.387موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى الأ�ضرة  

**10.752**0.444**0.781موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى القت�ضاد  

 .% **  ذات دللة اإح�ضائيه عند 1 
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موؤ�ضرات  بني  الرتباط  معامل  احت�ضاب  مت  فقد  التحليل،  م�ضتوى  تعزيز  اأجل  ومن   

املوؤ�ضرات  وبع�ص  ال�ضندوق  من  املمولة  وامل�ضروعات  للقرو�ص  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار 

الأخرى وهي موؤ�ضر حجم التحديات التي تواجه امل�ضرروعات املمولة )يقي�ص قوة التحديات التي 

تواجهها امل�ضروعات قيد الدرا�ضة(،  وموؤ�ضر الر�ضا عن خدمات ال�ضندوق خالل الزيارة الأوىل 

)تقييم قبلي(، و موؤ�ضر  تقييم اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق، و موؤ�ضر الر�ضا 

وجودة  نوعية  يعك�ص  بعدي  )تقييم  القرتا�ص  عملية  من  النتهاء  بعد  ال�ضندوق  خدمات  عن 

اخلدمات(، كما هو مبني يف اجلدول رقم )20(.  

اجلدول رقم  20: معامل الرتباط بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة من 

ال�ضندوق وبع�ص املوؤ�ضرات الأخرى

البيان

 موؤ�ضر حجم

 التحديات

 التي تواجه

 امل�ضرروعات

املمولة )5-1(

 موؤ�ضر الر�ضا

 عن خدمات

 ال�ضندوق

 خالل الزيارة

الأوىل )5-1(

 موؤ�ضر  تقييم

 اخلدمات

 غري التمويلية

 التي يقدمها

     ال�ضندوق

)5-1(

 موؤ�ضر الر�ضا

 عن خدمات

 ال�ضندوق بعد

 النتهاء من

 عملية القرتا�ص

)5-1(

 موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى

�ضاحب امل�ضروع )1- 5(

-0.0230.410**0.321**0.492**

 موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى

الأ�ضرة )5-1(

-0.068**0.194**0.158**0.247**

 موؤ�ضر الآثار القت�ضادية على م�ضتوى

القت�ضاد واملجتمع املحلي )5-1(

-0.0210.438**0.248**0.510**

 موؤ�ضر الآثار الجتماعية على م�ضتوى

الفرد والأ�ضرة واملجتمع )5-1(

-0.084**0.341**0.727**0.427**

 .% **  ذات دللة اإح�ضائيه عند 1 

5. حمددات الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات من وجهة نظر امل�ضتفيدين

بعد الإنتهاء من حتليل وا�ضتنتاج العالقة بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية والجتماعية   

مع خ�ضائ�ص امل�ضروع وخ�ضائ�ص �ضاحب امل�ضروع من خالل حتليل نتائج العينة والبيانات الواردة 
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يف ال�ضتبانة، مت ا�ضتقراء اآراء امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضندوق يف العينة قيد الدرا�ضة حول 

العوامل التي توؤثر يف حجم الآثار القت�ضادية والجتماعية مل�ضروعاتهم ال�ضتثمارية �ضواًء كان 

ذلك على م�ضتوى الفرد اأو الأ�ضرة اأو القت�ضادي الكلي واملجتمع املحلي، اأنظر اجلدول رقم )21(.   

اجلدول رقم  21: حمددات حجم الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق من وجهة 

نظر امل�ضتفيدين  

اإناث ذكور اجلميع
البيان

الن�ضبة )%(

75.7 80.4 78.6 متابعة ال�ضندوق لالحتياجات التمويلية للم�ضروعات

75.8 75.3 75.5 م�ضتوى انت�ضار ال�ضندوق والو�ضول اإىل الفئات امل�ضتهدفة

74.4 75.8 75.3 م�ضتوى اخلدمات غري التمويلية املقدمة من ال�ضندوق

71.8 76.6 74.7 �ضعوبة احل�ضول على التمويل يف بع�ص مراحل امل�ضروع  - حالة الأزمات

60.3 65.4 63.5 عوامل تتعلق بحجم ال�ضوق  واملناف�ضة

58.9 63.3 61.6 عوامل تتعلق بجدية �ضاحب امل�ضروع

56.6 63.4 60.8 عوامل تتعلق بالظروف القت�ضادية املحلية »الت�ضخم والت�ضريعات... اإلخ”

55.0 63.8 60.4 م�ضتوى الت�ضبيك والعالقة بني ال�ضندوق واملوؤ�ض�ضات الأخرى »غري التمويلية«

55.3 62.7 59.9 التقييم الدوري لأداء امل�ضروع ومعاجلة الختاللت

57.5 60.3 59.2 عوامل تتعلق بكفاءة الدارة والقدرة على التعامل مع الأزمات

54.3 59.0 57.2 �ضعف دور موؤ�ض�ضات الدعم الفني املتخ�ض�ضة

54.1 56.8 55.8 عدم اإمتام مراحل التاأ�ضي�ص ب�ضكل �ضحيح – درا�ضة اجلدوى والقرار 

ال�ضتثماري

54.5 55.8 55.3 عوامل تتعلق بالقطاع الذي اأعمل به



- 86 -

اإيهاب مقابله

يتبع...

اإناث ذكور اجلميع
البيان

الن�ضبة )%(

49.2 58.1 54.7 �ضعوبة احل�ضول على اخلدمات غري التمويلية من م�ضادر اأخرى

49.2 56.4 53.6 حجم القر�ص املقدم من ال�ضندوق

51.8 53.6 52.9 ا�ضتخدام القر�ص للغاية التي اأخذ من اأجلها »اإنتاجية ولي�ص ا�ضتهالكي«

46.6 55.9 52.4 عوامل تتعلق بالظروف القت�ضادية الإقليمية والعاملية

49.2 54.2 52.2 عوامل تتعلق بالعمالة »الولء الوظيفي والن�ضباط والإنتاجية«

48.3 52.2 50.7 نوع القر�ص املقدم من ال�ضندوق

اإ�ضافة اإىل ما �ضبق هناك حمددات اأخرى توؤثر يف الدور التنموي للم�ضروعات املتناهية   

على  والقدرة  الإدارة  كفاءة  م�ضتوى  اأهمها:  ومن   ، عنها  التغافل  ميكن  ول  وال�ضغرية  ال�ضغر 

التعامل مع الأزمات، و�ضعف دور موؤ�ض�ضات الدعم الفني املتخ�ض�ضة، ر�ضادة القرار ال�ضتثماري، 

وعوامل تتعلق بالقطاع الذي يعمل به، حجم القر�ص املقدم من ال�ضندوق، وا�ضتخدام القر�ص 

نوع  الوظيفي والن�ضباط والإنتاجية”،  ”الولء  بالعمالة  تتعلق  اإنتاجية، و عوامل  لغايات غري  

القر�ص املقدم من ال�ضندوق، وهذا يوؤكد الكثري من النتائج التي مت عر�ضها يف الأجزاء ال�ضابقة.

ثامنًا: النتائج والتو�سيات

النتائج

	 ضعر� انخفا�ص   )1( للتمويل:  كم�ضدر  لل�ضندوق  العينة  اختيار   اأ�ضباب  اأبرز  من 

وانت�ضار  تو�ضع   )2( البنوك،  يف  الفائدة  ب�ضعر  مقارنة  املرابحة  معدل  اأو  الفائدة 

حكومية  موؤ�ض�ضة   )3( اململكة،  حمافظات  جميع  اإىل  وو�ضولة  ال�ضندوق  ن�ضاطات 

التمويلية  الربامج  تنوع   )5( للم�ضتجيبني،  الديني  الوازع   )4( ربحية،  غري  تنموية 

والقرو�ص، )6( �ضهولة �ضروط الإقرا�ص ن�ضبيًا مقارنة بالبنوك التجارية. وكان هناك 

اإن�ضجام وت�ضابه بني اآراء كل من الذكور والإناث حول اأ�ضباب اختيارهم ال�ضندوق، 
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اإل اأن الذكور اأعطوا اأهمية  اأكرب  ملعيار �ضقف الإئتمان وفرتة ال�ضماح، بينما ركزت 

الإناث على اأ�ضلوب تعامل  العاملني يف ال�ضندوق مع العمالء واملقرت�ضني. اإن عملية 

اختيار ال�ضندوق مل تتم ب�ضكل ع�ضوائي بل ب�ضكل مدرو�ص. ولكن هناك تخوف لدى 

البع�ص حول الإجراءات اخلا�ضة باحل�ضول على التمويل، وم�ضتوى مرونة ال�ضندوق 

يف التعامل يف حالت التعرث املوؤقت والتاأخر عن الت�ضديد.

	 من ال�ضندوق  عن  وممتاز(  جيد  )بني  امل�ضتجيبني  ر�ضا  م�ضتوى  يف  ارتفاع  هناك 

اأبعاد اأهمها: العاملني وقدرتهم على تقدمي املعلومات الأ�ضا�ضية حول خدمات  عدة 

ال�ضرورية،  الأخرى  واملرافق  لل�ضيارات  مواقف  وتوفر  الإقرا�ص،  واآلية  ال�ضندوق 

والوقت  النتظار  فرتة  على  ذلك  وانعكا�ص  املراجعني  بعدد  مقارنة  العاملني  وعدد 

املخ�ض�ص لكل مراجع، واملظهر العام للعاملني ومالئمته لطبيعة عملهم، وم�ضتوى 

ُي�ضرح للمراجعني عن اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق، و�ضهولة  ما 

الو�ضول اإىل ال�ضندوق.

	 املطلوبة للمعلومات  الو�ضول  عملية  عن  امل�ضتفيدين  ر�ضا  م�ضتوى  يف  تدين  هناك   

وت�ضري  لل�ضندوق.   الإلكرتوين  الربيد  اأو/و  الهاتف  خالل  من  ال�ضتعالم  وم�ضتوى 

قيمة موؤ�ضر الر�ضا جلميع امل�ضتجيبني اإىل اأن م�ضتوى الر�ضا كان بني متو�ضط وجيد، 

واأن هناك تقارب كبري بني م�ضتوى ر�ضا كل من الذكور والإناث)بني متو�ضط وجيد(. 

وهناك تقارب قيم موؤ�ضر الر�ضا ح�ضب القطاع، اإل اأن قيمة املوؤ�ضر كانت الأعلى يف 

قطاع اخلدمات وكانت الأقل يف القطاع الزراعي . اأما ح�ضب املحافظة، هناك ارتفاع 

يف موؤ�ضر الر�ضا يف حمافظة عجلون، تليها حمافظة جر�ص، ثم حمافظة الزرقاء. 

كما يت�ضح تدين قيمة موؤ�ضر الر�ضا يف حمافظة اإربد.

	 ت�ضري نتائج التقييم اإىل اأن هناك ارتفاع يف م�ضتوى الر�ضا عن �ضروط التمويل ب�ضكل

وكفاءة  له،  العميل  يقدمها  التي  املعلومات  ب�ضرية  ال�ضندوق  التزام  وم�ضتوى  عام، 

العاملني يف ال�ضندوق، و�ضقف التمويل املتاح، و�ضهولة الو�ضول اإىل الفروع، و�ضهولة 

احل�ضول على املعلومات الالزمة، و�ضوح و�ضال�ضة الإجراءات املتبعة يف تقييم طلب 

التمويل. ولكن هناك �ضعف يف م�ضتوى الر�ضا عن املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق ب�ضبب 

ي�ضتفاد منه  اأنه ل  القر�ص، كما  اإجراءات  ال�ضتفادة منه لإمتام  القدرة على  عدم 
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ملتابعة الطلبات املقدمة يف مراحلها املختلفة. كما تبني عدم ر�ضا امل�ضتفيدين عن 

حجم ونوع اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق للمقرت�ضني خالل مرحلة 

تاأ�ضي�ص امل�ضروع. 

	 عند مقارنة قيمة موؤ�ضر الر�ضا بعد التعامل مع ال�ضندوق مع موؤ�ضر التقييم خالل  

الزيارة الأوىل تبني وبو�ضوح اأن موؤ�ضر الر�ضا عن ال�ضندوق قد ارتفع عند كل من 

الذكور والإناث، كما ارتفعت قيمة املوؤ�ضر لدى جميع القطاعات الإنتاجية، ويف جميع 

املحافظات.  

	 اقت�ضادية اآثار  اإىل  ال�ضندوق  منحها  التي  ”القرو�ص”  التمويلية  اخلدمات  اأدت 

ب�ضكل  القرو�ص  اأدت هذه  امل�ضتفيدين، حيث  )اأعلى من جيد( على  اإيجابية كبرية 

رئي�ضي اإىل رفع اإنتاجية �ضاحب امل�ضروع ، وبناء قدراته يف جمال الإدارة )مهارات 

م�ضتوى  وزيادة  امل�ضروعات،  هذه  اأ�ضحاب  لدى  الأ�ضول  حجم  وزيادة  اإدارية(، 

العمل  نحو  والتوجه  الريادية  الروح  ال�ضتهالكي،وتعزيز  اإنفاقهم  وحجم  دخولهم 

احلر، ورفع م�ضتوى ال�ضتهالك، وبناء عالقات جتارية مع اأطراف جديدة، وتقليل 

خماطر الفقر، ورفع م�ضتوى الرفاه ب�ضكل عام. وقد �ضاعدت امل�ضروعات املمولة من 

تاأ�ضي�ضها  مل�ضروعات جديدة ميكن  ا�ضتثمارية  اأفكار  اأي�ضًا يف ظهور  ال�ضندوق  قبل 

لهذه  واخللفية  الأمامية  الروابط  من  وت�ضتفيد  احلالية  للم�ضروعات  مكملة  لتكون 

امل�ضروعات

	 للم�ضروعات على م�ضتوى �ضاحب الآثار القت�ضادية  ل يوجد فروقات جوهرية بني 

امل�ضروع عند اختالف جن�ص امل�ضتفيد من خدمات ال�ضندوق، مبعنى اأن امل�ضروعات 

التاأثري على  نف�ص  لها  اإناث كان  قبل  تدار من  التي  وتلك  تدار من قبل ذكور،  التي 

امل�ضتفيد تقريبًا.

	 ،كان موؤ�ضر الآثار القت�ضادية للقرو�ص املمنوحة يف معظم املحافظات مرتفعًا جدًا

القت�ضادية  الآثار  كانت  وقد  واجليد.  املتو�ضط  بني  الأثر  كان  الآخر  البع�ص  ويف 

حمافظة  يليها  الأعلى،  هي  جر�ص  حمافظة  يف  ال�ضندوق  قدمها  التي  للقرو�ص 

املفرق، ثم حمافظة الزرقاء. اأما الآثار القت�ضادية لهذه القرو�ص فقد كان الأقل يف 

حمافظة العقبة ثم حمافظة اأربد. 
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	 اأكرب ذات  الريادية  امل�ضروعات  متويل  برنامج  ا�ضتفادت  التي  امل�ضروعات  كانت 

امل�ضروعات  ا�ضتفادت من برنامج متويل  التي  امل�ضروعات  يليها  اأ�ضحابها،  اأثر على 

اجلديدة، ثم برنامج تطوير امل�ضروعات القائمة، وبرنامج التمويل الإ�ضالمي حيث 

كان الأثر بني اجليد واملمتاز .اأما برنامج التمويل الذي كان الأقل تاأثريًا فهو برنامج 

متويل الأق�ضاط اجلامعية وبرنامج متويل امل�ضروعات املدرة للدخل. 

	 ،كانت القرو�ص املمنوحة للم�ضروعات اخلدمية ذات الأثر الأكرب على �ضاحب امل�ضروع

تلتها القرو�ص املمنوحة للقطاع ال�ضناعي، اأما امل�ضروعات الزراعية فقد كانت الأقل 

اأثرًا على اأ�ضحابها. وجاءت امل�ضروعات التجارية يف املرتبة الثالثة.

	 تزداد الآثار القت�ضادية للقرو�ص املمنوحة وامل�ضروعات املمولة مع زيادة حجم هذه

الأ�ضرة  اأفراد  من  عدد  يتملك  عندما  الأثر  يزداد  كما  فروعها،  وعدد  امل�ضروعات 

�ضقف  لرفع  ال�ضندوق  توجه  فاإن  لذا  وت�ضغيلها.  اإدارتها  يف  ويتعاونوا  م�ضروعات 

الأ�ضرة  لأفراد  اجلماعي  التمويل  فكرة  وقبول  التمويلية  الربامج  لبع�ص  التمويل 

الواحدة كان خطوة يف الجتاه ال�ضحيح.

	 راأ�ص و/اأو  العمال  التاأ�ضي�ص( منوًا يف عدد  ب�ضنة  التي حققت )مقارنًة  امل�ضروعات 

املال، وامل�ضروعات التي حققت منوًا يف كالهما كان لها اآثارًا اقت�ضادية اإيجابية اأعلى 

بكثري  مقارنًة بتلك التي مل حتقق منوًا يف عدد العمل و/اأو يف راأ�ص املال اأو كالهما 

على التوايل.

	 تركت امل�ضروعات املمولة اآثارًا اقت�ضادية مرتفعة على الأ�ضرة  كان من اأبرزها اأنها

اأفراد الأ�ضرة، وحت�ضني  �ضاهمت وب�ضكل كبري يف رفع م�ضتوى مهارات العاملني من 

احلر  العمل  ثقافة  وتعزيز  الريادية  الروح  وتعزيز  الأ�ضرة،  �ضكن  ونوعية  م�ضتوى 

ودخول عامل الأعمال لدى اأفراد الأ�ضرة، وظهور اأفكار ا�ضتثمارية مل�ضروعات جديدة 

وجهات  اأطراف  مع  لعالقات جتارية  الأ�ضرة  بناء  ويف  الأ�ضرة،  اأفراد  منها  ا�ضتفاد 

جديدة متويلية وغري متويلة، ويف رفع م�ضتوى الرفاه  لدى الأ�ضرة ب�ضكل عام. 

	 ضاهمت امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق بالدرجة الثانية يف زيادة دخل الأ�ضرة�

تعر�ص  فر�ص  تقليل  ويف  لالأ�ضرة،  ال�ضتهالك  م�ضتوى  ورفع  امل�ضروع،  �ضاحب  غري 

متطلبات  وتوفري  امل�ضتخدمة  الأجهزة  م�ضتوى  حت�ضني  ويف  الفقر،  ملخاطر  الأ�ضرة 
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احلياة  لدى الأ�ضرة، ويف زيادة  القدرة على اتخاذ القرارات القت�ضادية لالأ�ضرة، 

توفري  الأ�ضرة، ويف  لدى  اإنفاق جديدة  واأوجه  بنود  الإنفاق وظهور  تغيري هيكل  ويف 

احتياطي لالحتياجات املفاجئة وال�ضتثنائية لالأ�ضرة، ويف خلق فر�ص عمل  لالأ�ضرة 

)ت�ضغيل بع�ص اأفرادها(.   

	 اإيجابية على اقت�ضادية  اآثار  اإىل  اأدت  ال�ضندوق  املمولة من قبل  امل�ضروعات  جميع 

�ضمن  وت�ضنيفه  امل�ضروع  �ضاحب  جن�ص  عن  النظر  بغ�ص  امل�ضروع  �ضاحب  اأ�ضرة 

قبل  من  اململوكة  للم�ضروعات  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضر  اأن  اإل  امل�ضتفيده،  الفئات 

الآثار  موؤ�ضر  اأن  كما  للذكور.  اململوكة  للم�ضروعات  نظريه  من  اأعلى  كان  الإناث 

القت�ضادية مل�ضروعات اأبناء ال�ضهداء وم�ضروعات املتقاعدين الع�ضكريني كان الأعلى 

مقارنًة بغريهم من امل�ضتفيدين. 

	 ل يوجد فروقات جوهرية يف حجم الآثار القت�ضادية التي تركتها امل�ضروعات العاملة

يف خمتلف قطاعات الإنتاج على اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع، واإن كانت موؤ�ضر الأثر الأعلى 

يف حالة امل�ضروعات  ال�ضناعية.

	 على للم�ضروع  القت�ضادية  الآثار  من  يزيد  بامل�ضروع  للعمل  امل�ضروع  �ضاحب  تفرغ 

اأ�ضرة �ضاحب امل�ضروع، واإىل اأن حجم هذه الآثار يختلف باإختالف طبيعة عمل ومهام 

عدم  وتبني  معًا.   كالهما  اأو  الإدارية  اأو  الفنية  مهاراته  وم�ضتوى  امل�ضروع  �ضاحب 

واإن كان  للم�ضروعات ح�ضب احلجم،  القت�ضادية  الآثار  وا�ضحة يف  وجود فروقات 

موؤ�ضر الأثر يف حالة امل�ضروعات ال�ضغرية اأعلى بقليل من نظريه يف حالة امل�ضروعات 

املتناهية ال�ضغر. وكانت الآثار القت�ضادية للم�ضروعات املمولة التي تعمل من خالل 

اأكرث من فرع اأعلى بكثري منها للم�ضروعات التي تعمل من خالل فرع واحد. وتزداد 

الآثار القت�ضادية مع ح�ضول بع�ص امل�ضروعات على اأكرث من قر�ص من ال�ضندوق 

وح�ضول بع�ضها الآخر على خدمات تطوير الأعمال.

	 اأدت املناف�ضة من بع�ص املنتجات الأجنبية التي واجهتها بع�ص امل�ضروعات اإىل اآثار

الآثار القت�ضادية  توا�ضع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املالية،  ونتائجها  اأدائها  �ضلبية على 

لهذه امل�ضروعات على م�ضتوى الأ�ضرة. 
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	 راأ�ص و/اأو  العمال  التاأ�ضي�ص( منوًا يف عدد  ب�ضنة  التي حققت )مقارنًة  امل�ضروعات 

املال وامل�ضروعات التي حققت منوًا يف كالهما كان لها اآثار اقت�ضادية اإيجابية  كبرية 

جدًا مقارنًة بتلك التي مل حتقق منوًا يف عدد العمل و/اأو يف راأ�ص املال اأو يف كالهما.

	 ضاهمت القرو�ص التي ح�ضل عليها �ضاحب امل�ضروع بالدرجة الأوىل يف  حل امل�ضكالت�

التي واجهت امل�ضروع خالل مراحل دورة حياته املختلفة وزادت من ا�ضتمراريتة، كما 

�ضاهمت يف تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل احلر لدى بع�ص اأبناء املجتمع 

املحلي، ويف تقليل الوقت واجلهد الالزمني للح�ضول على ال�ضلعة من قبل العمالء يف 

املنطقة، ويف زيادة راأ�ص مال امل�ضروع ورفع طاقته الإنتاجية، ويف رفع القيمة ال�ضوقية 

التمويل  على  احل�ضول  حالة  يف  �ضيما  ل  امل�ضروع  وربحية  اإيرادات  ورفع  للم�ضروع 

بالوقت واحلجم املنا�ضبني. 

	 كان للم�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق دور مقبول يف توفري �ضلع وخدمات باأ�ضعار

وزيادة  القت�ضادي  التنويع  م�ضتوى  تعزيز  ويف  امل�ضتهلكني،  فئات  لبع�ص  منا�ضبة  

من  العمالة  تدريب  ويف  الوطني،  الإنتاج  زيادة  ويف  املنطقة،  يف  امل�ضتهلك  خيارات 

خارج اأفراد الأ�ضرة، ويف تطوير بع�ص امل�ضروعات الأخرى القائمة املكملة ب�ضبب ما 

متتلكه بع�ص هذه امل�ضروعات من روابط اأمامية وخلفية متينة، ويف خلق فر�ص عمل 

جديدة لأبناء املجتمع املحلي، ويف تعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة، ويف زيادة الإيرادات 

العامة من خالل ر�ضوم وال�ضرائب. وجتدر الإ�ضارة اإىل دور هذه امل�ضروعات يف توزيع 

الدخل وتقليل التباين يف م�ضتويات الدخل يف املجتمع، ويف اإقامة م�ضروعات جديدة 

من خالل خلق طلب على �ضلعة معينة، ويف تقليل امل�ضتوردات وزيادة ال�ضادرات ولكن 

ب�ضكل ب�ضيط جدًا. 

	 ت�ضري قيمة موؤ�ضر الأثر اخلا�ص بدور امل�ضروعات التي متتلكها الإناث يف تعزيز دور 

املراأة يف الأ�ضرة اإىل اأن هذه امل�ضروعات �ضاهمت وب�ضكل كبري جدًا يف تعزيز دور املراأة 

يف الأ�ضرة، وزادت من دورها يف اتخاذ القرارات القت�ضادية وغري القت�ضادية. ويف 

الوقت ذاته، كان اأثر امل�ضروعات اململوكة للذكور ذات اأثر اأقل بكثري.  

	 هناك توا�ضع يف دور امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق يف تعزيز امليزان التجاري

ودعم املوازنة العامة وزيادة الإنتاج الوطني بامل�ضتوى املطلوب.
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	 اإن تفرغ �ضاحب امل�ضروع للعمل يف امل�ضروع ب�ضكل كامل لتنفيذ مهام اإدارية اأو فنية 

يف امل�ضروع الذي ميتلكه، وتوفر املهارات الإدارية والفنية لديه،اأدى اإىل زيادة الأثر 

واملجتمع  القت�ضاد  م�ضتوى  على  املمولة  وامل�ضروعات  للقرو�ص  القت�ضادية  الآثار 

املحلي.  بينما مل يوؤثر امل�ضتوى التعليمي ل�ضاحب امل�ضروع يف حجم الآثار القت�ضادية 

على م�ضتوى القت�ضاد.

	 امل�ضروعات التي حققت منذ تاأ�ضي�ضها منوًا يف عدد العمال و/اأو راأ�ص املال وامل�ضروعات

التي حققت منوًا يف كالهما كان لها اآثار اقت�ضادية اإيجابية  كبرية جدًا مقارنًة بتلك 

التي مل حتقق منوًا يف عدد العمل و/اأو يف راأ�ص املال اأو يف كالهما. 

	 ضاهمت امل�ضروعات املمولة على م�ضتوى �ضاحب امل�ضروع يف اإعالء قيمة الذات ورفع�

والتخل�ص  الذات  بالنف�ص ورفع م�ضتوى احرتام  الثقة  املعي�ضة، رفع م�ضتوى  م�ضتوى 

الأمن  م�ضتوى   ورفع  ال�ضلبية،  وتبعاتها  الفراغ  اأوقات  وتقليل  العيب،  ثقافة  من 

الغذائي ل�ضاحب امل�ضروع. كما �ضاهمت يف الندماج الجتماعي ل�ضاحب امل�ضروع 

يف املجتمع، وتعزيز عالقات �ضاحب امل�ضروع مع العمالء واملوردين، وحت�ضني املكانة 

الجتماعية ل�ضاحب امل�ضروع يف املنطقة، وتعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة ويف التنمية، 

وتعزيز ال�ضعور بال�ضتقالل  املايل.

	 ت�ضمنت  الآثار الجتماعية للم�ضروعات على م�ضتوى الأ�ضرة: حت�ضني م�ضتوى التوجه 

القرارات  اتخاذ  على   الأ�ضرة  قدرة  وزيادة  التعليمي،  امل�ضتوى  وحت�ضني  للتعليم 

الجتماعية، وحت�ضني م�ضتوى وظروف �ضكن الأ�ضرة، ورفع م�ضتوى واحد اأو اأكرث من 

كبار ال�ضن يف الأ�ضرة، والتقليل من امل�ضاكل الأ�ضرية، ورفع م�ضتوى الأمان الجتماعي 

لالأ�ضرة، وتوثيق العالقات الأ�ضرية، ورفع امل�ضتوى املعي�ضي لالأ�ضرة. واإ�ضافًة ملا �ضبق، 

الأ�ضرة  اأفراد  اأحد  زواج  تكاليف  تغطية  يف  �ضاهم  يف  املمولة  امل�ضروعات  �ضاهمت 

وتكوين اأ�ضره، وتعزيز م�ضتوى الت�ضارك يف حتمل امل�ضئولية بني قطبي الأ�ضرة

	 يف امل�ضروعات  دور  املجتمع  م�ضتوى  على  للم�ضروعات  الجتماعية  الآثار  ت�ضمنت 

تراجع بع�ص الأمرا�ص الجتماعية، زيادة  فر�ص امل�ضاركة يف املنا�ضبات الجتماعية، 

وتعزيز دور املراأة يف الأ�ضرة ويف التنمية، وحت�ضني م�ضتوى املعي�ضة لواحد اأو اأكرث من 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة.
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	 وتلك لذكور  اململوكة  للم�ضروعات  الجتماعية  الآثار  فروقات جوهرية يف  يوجد  ل   

امل�ضاهم  كانت  الإناث  التي متتلكها  امل�ضروعات  اأن  اإل  لإناث،  اململوكة  للم�ضروعات 

الأكرب يف متكني املراأة وتعزيز دور املراأة يف اتخاذ قرارات الأ�ضرة ودورها يف تغطية 

نفقات الأ�ضرة ومنطها ال�ضتهالكي،

	 ح�ضب املمولة  وامل�ضروعات  للقرو�ص  الجتماعية  الآثار  موؤ�ضر  يف  تقارب  هناك 

الفئة امل�ضتفيدة من القر�ص، بينما كان هناك تفاوتًا وا�ضحًا يف الآثار الجتماعية 

حالة  يف  مرتفعة  الآثار  هذه  كانت  حيث  املحافظة،  ح�ضب  املمولة  للم�ضروعات 

بينما �ضهدت  والزرقاء،  والطفيلة  املفرق وجر�ص  العاملة يف حمافظات  امل�ضروعات 

املحافظات الأخرى تقارب يف قيم موؤ�ضر الآثار الجتماعية، اإل اأقل قيمة لهذا املوؤ�ضر 

ظهرت يف حمافظة العقبة.

	 تراوحت الآثار الجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة بني متو�ضط وجيد يف معظم

للدخل وبرنامج متويل  املدرة  امل�ضروعات  با�ضتثناء برامج متويل  التمويلية  الربامج 

الأق�ضاط اجلامعية حيث كان موؤ�ضر الأثر بني �ضعيف ومتو�ضط. وكانت امل�ضروعات 

املراأة  متكني  وبرنامج  الفقر  جيوب  مناطق  �ضكان  متكني  برنامج  من  امل�ضتفيدة 

الريفية وبرنامج متويل امل�ضروعات الريادية هي الأكرث تاأثريًا.

	 ل يوجد فروقات كبرية يف حجم الآثار الجتماعية التي تركتها امل�ضروعات العاملة

امل�ضروعات  حالة  يف  الأعلى  كان  الأثر  موؤ�ضر  اأن  اإل  الإنتاج،  قطاعات  خمتلف  يف 

وامل�ضروعات  التجارية  امل�ضروعات  ثم  اخلدمية،  امل�ضروعات  يليها  ال�ضناعية، 

الزراعية.

	 امل�ضروعات التي حققت منذ تاأ�ضي�ضها منوًا يف عدد العمال و/اأو راأ�ص املال وامل�ضروعات

التي حققت منوًا يف كالهما كان لها اآثار اجتماعية اإيجابية  كبرية جدًا مقارنًة بتلك 

التي مل حتقق منوًا يف عدد العمل و/اأو  يف راأ�ص املال اأو يف كالهما.  

	 اإن امل�ضروعات العاملة يف حمافظات جر�ص واملفرق والزرقاء والطفيلة كانت الأكرث

امل�ضتويات  كافة  وعلى  والجتماعية  القت�ضادية  الناحية  من  اإيجابي  ب�ضكل  تاأثريًا 

وذلك مقارنًة بامل�ضروعات العاملة يف املحافظات الأخرى.  وكانت امل�ضروعات العاملة 

يف حمافظات عجلون )املرتبة 12 والأخرية( والكرك وماأدبا واأربد الأقل تاأثريًا من 
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الناحية القت�ضادية والجتماعية وعلى كافة امل�ضتويات.

	 كانت امل�ضروعات التي ا�ضتفادت من كل من برنامج متويل امل�ضاريع الريادية، وبرنامج

،وبرنامج تطوير  الفقر  وبرنامج متكني �ضكان مناطق جيوب  الريفية،  املراأه  متكني 

اإيجابي من الناحية القت�ضادية والجتماعية  تاأثريًا ب�ضكل  امل�ضاريع القائمة الأكرث 

ا�ضتفادت  التي  امل�ضروعات  وكانت  الأخرى.  بالربامج  امل�ضتويات مقارنًة  كافة  وعلى 

املدرة  امل�ضاريع  متويل  وبرنامج  العام،  النقل  و�ضائط  متويل  برنامج  من  كل  من 

للدخل، وبرنامج متويل الأق�ضاط اجلامعية، هي الأقل تاأثريًا من الناحية القت�ضادية 

والجتماعية وعلى كافة امل�ضتويات.

	 لالآثار متامًا  مقاربة  الذكور  مل�ضروعات  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  كانت 

يوؤثر  امل�ضتفيد ل  اأن جن�ص  يعني  الإناث، وهذا  والجتماعية مل�ضروعات  القت�ضادية 

واأهداف  العمل  �ضوق  لظروف  وفقًا  منهم  اأي  ا�ضتهداف  ميكن  واأنه  الأثر  بحجم 

ال�ضندوق.

	 اأ�ضحابها التي ميتلك  وامل�ضروعات  اأ�ضحابها،  تدار من قبل  التي  امل�ضروعات  كانت 

مهارات فنية اإ�ضافة اإىل املهارات الإدارية الأكرث تاأثريًا ب�ضكل اإيجابي من الناحية 

من  قبل  من  تدار  التي  امل�ضروعات  كانت  املقابل،  ويف  والجتماعية.  القت�ضادية 

اأ�ضحابها  تفرغ  التي  امل�ضروعات  وكانت  تاأثريًا.  الأقل  فقط  فنية  مهارات  ميتلكون 

للعمل فيها واإدارتها ب�ضكل كامل الأكرث تاأثريًا ب�ضكل اإيجابي من الناحية القت�ضادية 

والجتماعية وعلى كافة امل�ضتويات.

	 و�ضنوات والأثر  امل�ضروع  �ضاحب  عمر  من  كل  بني   )موجبة(  طردية  عالقة  هناك 

وحجم  جهة  من  القرو�ص   عدد  و  امل�ضروع  يف  اأو  امل�ضروع  عمل  جمال  يف  اخلربة 

الآثار القت�ضادية والجتماعية من جهة اأخرى. ومل مل تظهر قيمة معامل الرتباط 

دلله  ذات  وجود عالقة  الأربعة  الأثر  وموؤ�ضرات  التمويلية  بني عدد اخلدمات غري 

اح�ضائية بينهما.

	 كانت  )1( والجتماعية:  القت�ضادية  الآثار  امل�ضروع وحجم  بخ�ضائ�ص  يتعلق  فيما 

اإيجابي  ب�ضكل  تاأثريًا   الأكرث  هي  الأ�ضرة  اأفراد  من  عدد  ميتلكها  التي  امل�ضروعات 

فرد  ميتلكها  التي  امل�ضروعات  مع  مقارنًة  والجتماعية،  القت�ضادية  الناحية  من 
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واحد من اأفراد الأ�ضرة. وكانت امل�ضروعات التي ي�ضارك يف ملكيتها اأفراد من خارج 

الأ�ضرة هي الأقل تاأثريًا،)2( تزداد الآثار القت�ضادية والجتماعية مع زيادة حجم 

امل�ضروع مقا�ضًا بعدد العمال اأو راأ�ص املال اأو كليهما، حيث كانت الآثار القت�ضادية 

والجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرية اأكرب من نظريتها يف حالة امل�ضروعات املتناهية 

النمو  ال�ضغر، )3( هناك عالقة طردية )موجبة( وا�ضحة بني قدرة امل�ضروع على 

منوًا  حققت  التي  امل�ضروعات   كانت  حيث  والجتماعية،  القت�ضادية  الآثار  وحجم 

يف كل من راأ�ص املال وعدد العمل هي الأكرث تاأثريًا  ب�ضكل اإيجابي، تلتها امل�ضروعات 

املال،  راأ�ص  التي حققت منوًا يف  امل�ضروعات  ثم  العمال،  عدد  التي حققت منوًا يف 

فامل�ضروعات التي حققت منو يف راأ�ص املال اأو عدد العمال، )4( اأثرت املناف�ضة الأجنبية 

اأداء هذه امل�ضروعات وحجم  التي تتعر�ص لها منتجات امل�ضروعات املمولة �ضلبًا يف 

الآثار القت�ضادية والجتماعية لهذه امل�ضروعات، )5( كانت امل�ضروعات ال�ضناعية 

اإيجابي من الناحية القت�ضادية والجتماعية، مقارنًة مع  تاأثريًا  ب�ضكل  هي الأكرث 

امل�ضروعات العاملة يف القطاعات الأخرى وبفروقات وا�ضحة،  وجاءت امل�ضروعات 

الزراعية  امل�ضروعات  واأخريًا  التجارية،  امل�ضروعات  الثانية، ثم  املرتبة  اخلدمية يف 

)املرتبة 4 والأخرية(، )6( اإن الآثار القت�ضادية والجتماعية للم�ضروعات التي مت 

تاأ�ضي�ضها على اأ�ض�ص علمية وبالعتماد على درا�ضات جدوى وتقييم علمي كانت اأعلى 

من الآثار املرتتبة على امل�ضروعات التي مل ت�ضتند على درا�ضات جدوى وحتليل معمق 

لربحيتها، )7( كانت امل�ضروعات التي ا�ضتفادت من بع�ص خدمات الدعم الفني التي 

يقدمها ال�ضندوق اأكرث تاأثريًا  ب�ضكل اإيجابي من الناحية القت�ضادية والجتماعية، 

مقارنًة مع امل�ضروعات التي مل ت�ضتفيد من هذه اخلدمات، )8( �ضاعد ات�ضاع نطاق 

ال�ضوق وتعدد فروع امل�ضروعات املمولة يف زيادة الآثار القت�ضادية والجتماعية لهذه 

امل�ضروعات.

	 وبني والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضرات  بني  هناك عالقة طردية )موجبة( 

اأفراد  كل من عمر امل�ضروع وعدد العمال عند التاأ�ضي�ص وعدد العمال حاليًا، وعدد 

العاملني يف امل�ضروع، وعدد الإناث العامالت يف امل�ضروع،وحجم راأ�ص املال  الأ�ضرة 

احلايل للم�ضروعات.
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	 الآثار موؤ�ضر  وبني  الوافدين  العمال  عدد  بني  )�ضالبة(  عك�ضية  عالقة  وجود  تبني 

اأفراد  يحرم  حيث  ومتوقع  منطقي  �ضيء  وهذا  الأ�ضرة،  م�ضتوى  على  القت�ضادية 

الأ�ضرة من حتقيق مكا�ضب اإ�ضافية من امل�ضروع. وهناك عالقة طردية )موجبه( بني 

موؤ�ضرات لأداء القت�ضادي وبني موؤ�ضر الآثار الجتماعية، اإل اأن قوة العالقة كانت 

اأكرب مع موؤ�ضر الآثار الجتماعية على م�ضتوى القت�ضاد واملجتمع املحلي.

	 بعد قيا�ص العالقة بني الآثار القت�ضادية والجتماعية للقرو�ص وامل�ضروعات املمولة

تواجه  التي  التحديات  حجم  موؤ�ضر  وهي  الأخرى  املوؤ�ضرات  وبع�ص  ال�ضندوق  من 

امل�ضرروعات املمولة ،  وموؤ�ضر الر�ضا عن خدمات ال�ضندوق خالل الزيارة الأوىل، 

الر�ضا  وموؤ�ضر  ال�ضندوق،  يقدمها  التي  التمويلية  غري  اخلدمات  تقييم  وموؤ�ضر  

عالقة  وجود   )1( تبني:  القرتا�ص  عملية  من  النتهاء  بعد  ال�ضندوق  خدمات  عن 

طردية )موجية( بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية والجتماعية وم�ضتوى الر�ضا عن 

خدمات ال�ضندوق، وهذا يوؤكد ما تو�ضلت اإليه الكثري من الدرا�ضات. )2(  تغريت قوة 

العالقة بني موؤ�ضرات الآثار القت�ضادية والجتماية وبني م�ضتوى الر�ضا عن خدمات 

)3( وجود عالقة عك�ضية  التعامل معه.  وبعد  ال�ضندوق  التعامل مع  قبل  ال�ضندوق 

التحديات،  حجم  موؤ�ضر  وبني  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار  موؤ�ضر  بني  )�ضالبة( 

الآثار  تقل  اأن  املتوقع  من  فاإنه  التحديات،  من  ملزيد  امل�ضروع  تعر�ص  كلما  مبعنى 

القت�ضادية والجتماعية لهذا امل�ضروع.   

	 :من العوامل التي توؤثر يف الأثر التنموي لهذه امل�ضروعات من وجهة نظر امل�ضتفيدين

)1( مدى متابعة ال�ضندوق لالحتياجات التمويلية للم�ضروعات حالل دورة حياتها، 

نوعية   )3( لل�ضندوق،  التمويلية  وغري  التمويلية  اخلدمات  انت�ضار  م�ضتوى   )2(

اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�ضندوق، )4( قدرة امل�ضروع يف الو�ضول اإىل 

التمويل يف مرحلة الت�ضغيل وحالت التعرث املوؤقت واملفاجئ )قرو�ص ت�ضغيلية(.  

	 ال�ضغر املتناهية  للم�ضروعات  التنموي  الدور  يف  توؤثر  اأخرى  حمددات  هناك 

وال�ضغرية ول ميكن التغافل عنها،ومن اأهمها: م�ضتوى كفاءة الإدارة والقدرة على 

ر�ضادة  املتخ�ض�ضة،  الفني  الدعم  موؤ�ض�ضات  دور  و�ضعف  الأزمات،  مع  التعامل 

القرار ال�ضتثماري، وعوامل تتعلق بالقطاع الذي اأعمل به، حجم القر�ص املقدم من 
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ال�ضندوق، وا�ضتخدام القر�ص لغايات غري  اإنتاجية، وعوامل تتعلق بالعمالة ”الولء 

نوع القر�ص املقدم من ال�ضندوق. الوظيفي والنظباط والإنتاجية”، 

التو�ضيات

	 خالل بامل�ضتفيد  والإهتمام  التمويلية  اخلدمات  تقدمي  على  يقت�ضر  ل  اأن  �ضرورة 

عملية القرتا�ص فقط، بل اإن دوره )كما ن�ص عليه خطاب التاأ�ضي�ص( يجب اأن ي�ضمل 

تقدمي اخلدمات التمويلية وغري التمويلية وخالل جميع مراحل دورة حياة امل�ضروع.

	 ضرورة تعزيز م�ضتوى التنوع يف الربامج التمويلية لت�ضمل منتجات متويلية ق�ضرية�

املمولة  للم�ضروعات  الطارئة  التمويلية  الإحتياجات  لتلبي  ت�ضغيلية(  الأجل )قرو�ص 

وذلك  ال�ضيولة،  ونق�ص  واملفاجئ  املوؤقت  والتعرث  الأزمات  ال�ضندوق يف حالت  من 

للتقليل من فر�ص التعرث و�ضعف القدرة على ال�ضداد.

	 ودعم ال�ضتحقاقات  تراكم  من  للحد  التح�ضيل  اآليات  وتطوير  تعزيز  �ضرورة 

ا�ضتمرارية ال�ضندوق، اإ�ضافة اإىل توزيع مهمة التح�ضيل لتكون على م�ضتوى الفروع 

متابعة  على  الأقدر  هو  الفرع  اأن  باعتبار  وذلك  الرئي�ضي،  املركز  بها  يخت�ص  ول 

م�ضروعاته وعمالءه. 

	 والجتماعية القت�ضادية  الآثار  لتعظيم  الدرا�ضة  نتائج  من  ال�ضتفادة  �ضرورة 

اأ�ضباب توا�ضع الأثر يف بع�ص احلالت واأ�ضباب  لل�ضندوق، وهذا يتطلب البحث يف 

الفروقات الب�ضيطة يف قيمة موؤ�ضر الأثر، والعمل على معاجلتها �ضواء كانت ترتبط 

بخ�ضائ�ص امل�ضتفيدين اأو خ�ضائ�ص م�ضروعاتهم واأداءها اأو بالتوزيع القطاعي اأو 

اجلغرايف للم�ضروعات املمولة.

	 ضرورة ال�ضتفادة من نتائج تقييم م�ضتوى الر�ضا عن ال�ضندوق واتخاذ الإجراءات�

املنا�ضبة لتعزيز م�ضتوى الر�ضا عن اخلدمات التي يقدمها.

	 ضرورة العمل على زيادة املحفظة التمويلية والت�ضهيالت التمويلية املتاحة من اأجل�

من  وذلك  الدرا�ضة،  هذه  نتائج  اأو�ضحته  والذي  لل�ضندوق  التنموي  الدور  تعظيم 

خالل الدمج مع بع�ص املوؤ�ض�ضات احلكومية و/اأو من خالل زيادة الإيرادات الداخلية 

واإدراج منتجات متويلية ذات عائد مرتفع ن�ضبيًا تغطي بع�ص احتياجات امل�ضروعات 

ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة مثل قرو�ص راأ�ص املال العامل والقرو�ص الت�ضغيلية 
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العربية  املالية  املوؤ�ض�ضات  التي متنحها بع�ص  املي�ضرة  القرو�ص  و/اأو ال�ضتفادة من 

والدولية لأغرا�ص متويل امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة.

	 ضرورة اأن تت�ضمن موازنة ال�ضندوق اأو غريه من املوؤ�ض�ضات ذات العالقة خم�ض�ضات�

مالية ميكن ال�ضتفادة لإعداد درا�ضات دورية لقيا�ص الأثر القت�ضادي والجتماعي 

خلدمات ال�ضندوق وحتديد مقومات تعظيم هذا الدور.

	 اإعداد درا�ضات اأو ق�ضم الدرا�ضات والبحوث يف ال�ضندوق يف جمال  تفعيل مديرية 

الأثر  وال�ضتفادة من الدرا�ضات اخلارجية يف جمال عمل ال�ضندوق وال�ضتفادة من 

جتارب املوؤ�ض�ضات الدولية امل�ضابهة لل�ضندوق.

	 منتجات ابتكار  يتم  بحيث  التمويلية  واملنتجات  الربامج  يف  البتكار  م�ضتوى  تعزيز 

املثال منتج متويلي خا�ص  حتت  كاأن يكون هناك على �ضبيل  بفئات معينة،  خا�ضة 

م�ضمى قرو�ص اأبناء ال�ضهداء و/اأو امل�ضابني اأثناء العمل و/اأو امل�ضتفيدين من املعونة 

)اإقرا�ص  العائلية  الإنتاجية  اجلمعيات  و/اأو  عنهم  املفرج  امل�ضاجني  و/اأو  الوطنية 

جماعي( و/اأو قر�ص الأ�ضرة و/اأو قر�ص امل�ضروعات الت�ضديرية ..الخ.

	 الآثار ونوع  حجم  امل�ضروع  اأداء  على  امل�ضروع  �ضاحب  خ�ضائ�ص  لتاأثري  نظرًا 

القت�ضادية والجتماعية املرتتبة عليه، فاإنه يجب و�ضع اآلية منا�ضبة لتحديد واختبار 

قدرات املقرت�ضني الإدارية والفنية وال�ضخ�ضية ومالءمتها للم�ضروع قبل اتخاذ منح 

قرار الئتمان، وعدم الكتفاء بدرا�ضة اجلدوى و�ضهادة ح�ضن ال�ضلوك. 

	 نظرًا لأهمية درا�ضة اجلدوى يف اتخاذ قرار منح الإئتمان من عدمه، ونظرًا لتاأثري

م�ضتوى ر�ضادة القرارات ال�ضتثمارية يف حجم ونوع الآثار القت�ضادية والجتماعية، 

فهناك �ضرورة اأن يقوم ال�ضندوق بتقييم درا�ضات اجلدوى املقدمة من امل�ضتفيدين 

قرار  يكون  العلمية حتى  لالأ�ض�ص  ووفقًا  دقيق  ب�ضكل  النظر عن م�ضدرها(  )بغ�ص 

بناء  يتطلب  وهذا  للم�ضروع،   القت�ضادية  الآثار  تعظيم  اإىل  ويوؤدي  ر�ضيدًا  التمويل 

قدرات �ضباط الإئتمان يف جمال تقييم درا�ضات اجلدوى.

	 تعزيز  عمليات املتابعة للم�ضروعات املمولة للح�ضول على التغذية الراجعة الالزمة

املتزايدة  التمويلية  وغري  التمويلية  الحتياجات  على  والتعرف  الأداء  لتح�ضني 

غري  اأو  الفني(  الدعم  )وحدة  مبا�ضرة  بطريقة  تلبيتها  يف  وامل�ضاهمة  واملتغرية، 
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مبا�ضرة )الت�ضبيك مع املوؤ�ض�ضات الأخرى(.

	 ضرورة تو�ضيع نطاق حمالت التوعية بال�ضندوق ومنتجاته ودوره التنموي لت�ضل اإىل�

جميع الفئات امل�ضتهدفة ب�ضكل عام وطلب املعاهد واجلامعات يف خمتلف املحافظات 

والأولوية ب�ضكل خا�ص.

	 ملتابعة ا�ضتخدامه  ليتم  تفاعليًا  اأكرث  وجعله  الإلكرتوين  املوقع  تطوير  على  العمل 

طلبه  متابعة  من  متكنه  مرور  وكلمة  ح�ضاب  العميل  يعطى  بحيث  التمويل  طلبات 

ومعرفة املرحلة التي مير بها الطلب.

	 ضرورة العمل على تفعيل ح�ضابات التوا�ضل الجتماعي اخلا�ضة بال�ضندوق، اأو على�

الأقل اإيجاد خط �ضاخن ميكن الت�ضال عليه للح�ضول على اأية معلومات وذلك على 

غرار العديد من املوؤ�ض�ضات التمويلية.

	 ضرورة و�ضع اآلية فاعلة للحد من اعتماد امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق على�

العمالة الوافدة، وت�ضجيع ت�ضغيل اأفراد الأ�ضرة بالدرجة الأوىل واأبناء املجتمع املحلي 

بالدرجة الثانية والعمالة املحلية بالدرجة الثالثة وذلك لتعظيم اأثر  هذه امل�ضروعات 

على خمتلف امل�ضتويات.

	 اآليات مع  ان�ضجامها  ل�ضمان  ال�ضندوق  عمل  لآليات  الدورية  املراجعة  �ضرورة   

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضروعات  الأعمال  ريادة  بقطاع  اخلا�ضة  احلكومة  عمل 

و�ضوق العمل، ول�ضمان م�ضاهمة ال�ضندوق يف جناح ا�ضرتاتيجية تنمية امل�ضروعات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة.

	 و�ضع الآلية وال�ضروط املنا�ضبة التي تقلل من فر�ص ا�ضتخدام القرو�ص لغري غاياتها

الإنتاجية اأو ا�ضتخدامها من غري امل�ضتفيد الأول )الزوج اأو الأخ على �ضبيل املثال(.

	 يف وم�ضاعدتها  خا�ضة  اأهمية  الت�ضديد  يف  التعرث  من  تعاين  التي  امل�ضروعات  اإيالء 

حت�ضني اأداءها من خالل تقدمي الدعم الفني والتمويل الالزم، وعدم الإكتفاء باتخاذ 

الإجراءات القانونية التي ت�ضمن ا�ضرتداد حقوق ال�ضندوق املالية. 

	 اأجل من  واحلاليني  ال�ضابقني  العمالء  بيانات  قاعدة  تعزيز  على  العمل  �ضرورة 

امل�ضروع  با�ضم  الإكتفاء  وال�ضت�ضارية، عدم  امليدانية  الدرا�ضات  منها يف  ال�ضتفادة 

وعنوانه بل اإ�ضافة جمموعة اأخرى من البيانات التي تعك�ص بع�ص خ�ضائ�ص املقرت�ص 
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واأ�ضرته قبل احل�ضول على التمويل، وهذا ي�ضهل ا�ضتخدام خمتلف منهجيات درا�ضة 

الأثر. 

	 الفني وتطوير الدعم  املمولة لال�ضتفادة من خدمات  امل�ضروعات  اإن حت�ضني فر�ص 

اأ�ضبحت �ضرورة ملحة من  الأعمال يف جمالت الت�ضويق واملناف�ضة واإدارة اجلودة  

اأجل تعزيز قدرتها على املناف�ضة يف ال�ضوق املحلية، الأمر الذي ينعك�ص اإيجابًا على 

اآثارها القت�ضادية والجتماعية.

	 ضمان ح�ضول امل�ضروعات املمولة على الدعم الفني يف جمال الو�ضول على الأ�ضواق�

القت�ضادية  بالتقلبات  تاأثرها  لتقليل  الت�ضديرية  امل�ضروعات  ودعم  اخلارجية 

اخلارجية، وزيادة اآثارها القت�ضادية على م�ضتوى القت�ضاد.

	 ال�ضندوق يقدمها  التي  التمويلية  غري  اخلدمات  وم�ضتوى  لنوعية  دوريه  مراجعة 

للم�ضروعات  الفعلية  الحتياجات  مع  ان�ضجامها  مدى  وحتديد  تقدميها،  وطريقة 

املمولة خالل خمتلف مراحل دورة حياة امل�ضروعات، وهذا يزيد من م�ضتوى الر�ضا 

عن خدمات ال�ضندوق ويقلل من ن�ضب التعرث يف الت�ضديد، وينعك�ص اإيجابًا على حجم 

الأثر التنموي لل�ضندوق.

	 تعزيز م�ضتوى و�ضمولية اخلدمات غري التمويلية  وزيادة فر�ص ح�ضول امل�ضروعات

املمولة عليها من ال�ضندوق اأو من املوؤ�ض�ضات الأخرى.

	 ضرورة العمل على دعم وت�ضجيع  فكرة القرو�ص الأ�ضرية اجلماعية )منتج اأ�ضرتي�

وذلك  واأهدافه،  ال�ضندوق  عمل  ونطاق  �ضروط  اإطار  يف  ولكن  املثال(  �ضبيل  على 

لتعظيم اأثر التمويل على م�ضتوى الأ�ضرة.

	 ال�ضتفادة من نتائج قيا�ص الآثار القت�ضادية والجتماعية على م�ضتوى املحافظات

والقطاعات التي تعمل بها امل�ضروعات عند حتديد الأولويات وخم�ض�ضات التمويل 

اخلا�ص بكل حمافظة وكل قطاع، بحيث يتم الرتكيز على القطاعات ذات اأكرب اأثر 

يف كل حمافظة.

	 القت�ضادية الآثار  تدين  اإىل  اأدت  التي  العوامل  الدرا�ضة وح�ضر  نتائج هذه  حتليل 

والجتماعية لبع�ص امل�ضروعات املمولة والعمل على مواجهتها ومعاجلتها من خالل 

تقدمي خدمات تطوير الأعمال الالزمة، كما يتطلب ح�ضر العوامل ونقاط القوة التي 
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اأدت اإىل حت�ضن اأداء بع�ص امل�ضروعات وتعظيم اآثارها على والعمل على تعزيزها لدى 

امل�ضروعات القائمة حاليًا و�ضمان توفرها يف امل�ضروعات امل�ضتقبلية.

	 فروع وفتح  ال�ضوق  نطاق  يف  بالتو�ضع  الراغبة  امل�ضروعات  جهود  دعم  يف  امل�ضاهمة 

حملية جديدة من خالل توفري التمويل والدعم الفني يف جمال الدرا�ضات ال�ضوقية 

والت�ضويقية والو�ضول اإىل الأ�ضواق املحلية. 

	 ضرورة اإيالء مزيد من الهتمام للم�ضروعات التي ت�ضاعد يف التقليل من امل�ضتوردات�

وغري  التمويلية  اخلدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  امل�ضتوردات(  حمل  )الإحالل 

التمويلية املنا�ضبة.

	 تعزيز م�ضتوى الت�ضبيك بني امل�ضروعات املمولة من قبل ال�ضندوق مبختلف الو�ضائل

وتعزيز الروابط الأمامية واخللفية بينها ل �ضيما داخل املنطقة الواحدة اأو القطاع 

امل�ضروعات  ت�ضاعد  ب�ضيطة  بيانات  قاعدة  خالل  من  ذلك  يتم  اأن  وميكن  الواحد. 

املمولة بالتعرف على امل�ضروعات املمولة من ال�ضندوق وتعزز عالقاته التجارية معها.

	 ضرورة العمل على و�ضع الآليات واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة والتي من �ضاأنها التقليل�

من فر�ص ا�ضتخدام القرو�ص التي مينحها ال�ضندوق لأغرا�ص غري اإنتاجية.

	 اآلية منا�ضبة ملتابعة الأداء الفعلي للم�ضروعات املمولة من �ضرورة العمل على و�ضع 

قبل ال�ضندوق، والعمل ب�ضكل م�ضتمر على حتديث قاعدة البيانات يحيث ي�ضمن دقة 

البيانات املتوفرة حول اأداء امل�ضروعات املمولة وعدد العاملني فيها ليت�ضنى لل�ضندوق 

و�ضع ا�ضرتاتيجيته لل�ضنوات القادمة وفقًا لبيانات فعلية ودقيقة.
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