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 تمهيد

اســـتكماال لجهـــود المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي األردنـــي فـــي دعـــم قطـــاع المشـــاريع 
الصــغيرة ومتوســطة الحجــم والمتناهيــة فــي الصــغر، لمــا يشــكله هــذا القطــاع بمــا نســبته 

ـــالء هـــذا مـــن حجـــم المنشـــآت فـــي األردن، وانســـ% 98 ـــة فـــي إي جاما مـــع التوجهـــات الملكي
القطـــاع األهميـــة والـــدعم الالزمـــين، لمـــا لـــه مـــن أهميـــة فـــي دعـــم االقتصـــاد الـــوطني مـــن 
خـــــالل اســـــتحداث فـــــرص عمـــــل جديـــــدة، ورفـــــع معـــــدالت التنميـــــة ممـــــا يـــــنعكس علـــــى 

 .المجتمعات المحلية الحاضنة لتلك المشاريع

ـــي شـــراكة مـــع وضـــمن هـــذه الجهـــود كلهـــا، عقـــد المجلـــس االقتصـــاد ي واالجتمـــاعي األردن
منظمـــة كيـــر العالميـــة إلعـــداد هـــذه الدراســـة والتـــي جـــاءت بنـــاًء علـــى توصـــيات انبثقـــت عـــن 
ــادة تعريــف  ــى إع ــداد دراســة تهــدف إل ــال، والتــي تضــمنت إع أعمــال المجلــس فــي هــذا المج
الشــــركات الميكرويــــة والصــــغيرة والمتوســــطة، وتحديــــد إطــــار لقطــــاع الشــــركات الصــــغيرة 

ســــطة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر فــــي األردن، وتحديــــد كافــــة الجهــــات الرســــمية وغيــــر المتو
الرســمية العاملــة فيــه، وتحديــد دور كــل منهــا فــي عمــل القطــاع، إضــافة إلــى العمــل علــى 
ـــر  التحديـــد والتصـــنيف للقطاعـــات وأنـــواع الشـــركات التـــي ســـيتم العمـــل عليهـــا، وقيـــاس أث

ــــى الشــــركات الصــــغيرة و ــــا عل ــــروس كورون ــــة في ــــة فــــي جائح ــــم والمتناهي متوســــطة الحج
ـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، إذ تعرضـــت الشـــركات  الصـــغر نتيجـــة اإلغالقـــات التـــي تمـــت، للح
ــــدفع  ــــدت الشــــركات خســــائر الســــتمرارها ب ــــات، وتكب ــــة توقــــف المبيع ــــة نتيج ألضــــرار بالغ

 .الرواتب واإليجارات

يعي إعــــداد إطــــار تشــــر: وقــــد انبثــــق عــــن الدراســــة مجموعــــة مــــن التوصــــيات، مــــن أهمهــــا
للشـــركات الناشـــئة لتشـــجيع الريـــادة فـــي األردن وتعزيزهـــا، وبمـــا يضـــمن وجـــود بيئـــة محفـــزة 
لالســــتثمار وإنشــــاء ســــجل وطنــــي للشــــركات حســــب الحجــــم وعــــدد العمــــال، يعمــــل علــــى 
ــــوزارات  ــــام ال ــــة مه ــــى مراجع ــــد، إضــــافة إل ــــف موح إعطــــاء الشــــركات الوصــــف ضــــمن تعري

 .ومتوسطة الحجم وتتعامل معهوالمؤسسات التي تخدم قطاع المشاريع الصغيرة 

ونـــود فـــي هـــذا المجـــال أن نتقـــدم بالشـــكر إلـــى منظمـــة كيـــر العالميـــة علـــى جهودهـــا فـــي 
دعــــم إعــــداد هــــذه الدراســــة، وكــــذلك نتقــــدم بجزيــــل الشــــكر إلــــى فريــــق عمــــل الدراســــة 

 .وأصحاب المشاريع ولكل من ساهم في هذا الجهد الوطني الكبير

صــــانع القــــرار والفــــاعلين االقتصــــاديين وأصــــحاب وإذ يضــــع المجلــــس هــــذه الدراســــة أمــــام 
المصــــلحة ليأمــــل أن ُتــــدرس بعنايــــة، ويؤخــــذ بمــــا ورد فيهــــا مــــن توصــــيات تعــــزز مســــاهمة 
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قطـــاع المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة فـــي أردننـــا 
  . الغالي

  

 

 رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني  

  األستاذ الدكتور موسى شتيوي                                                                        
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 الخالصة التنفيذية 
تـــــأتي هـــــذه الدراســـــة ضـــــمن جهـــــود المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي األردنـــــي، 
ــــم قطــــاع المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة  ــــة فــــي األردن فــــي دع ــــر العالمي ومنظمــــة كي

، وذلــــك مــــن خــــالل العمــــل علــــى العناقيــــد )الميكرويــــة(م والمتناهيــــة فــــي الصــــغر الحجــــ
اإلنتاجيــــة، وذلــــك بهــــدف إيجــــاد مظلــــة تســــاهم فــــي تطــــوير بيئــــة اســــتثمارية واجتماعيــــة 

المتناهيــــة فــــي الصــــغر لغايــــات  داعمــــة، وإعــــادة تعريــــف الشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة
يًال إلطـــار قطـــاع الشـــركات الصـــغيرة الدراســـة وإعـــداد التوصـــيات، كمـــا قـــدمت الدراســـة تحلـــ

المتوســــطة فــــي األردن، وتحديــــد كافــــة الجهــــات الرســــمية وغيــــر الرســــمية العاملــــة فيــــه 
ـــا المســـتجد  ـــروس كورون ـــة في ـــر جائح ـــاس أث ـــد دور كـــل منهـــا فـــي عمـــل القطـــاع، وقي وتحدي
قاتـــه فـــي القطاعـــات المختلفـــة،  علـــى تلـــك الشـــركات، والتعـــرف علـــى تحـــديات العمـــل ومعوِّ

التـــدخالت المطلوبـــة لرفـــع ســـوية القطـــاع، إضـــافة إلـــى وضـــع خارطـــة طريـــق لعمـــل  وتحديـــد
ــــرا عــــرض جهــــود المجلــــس االقتصــــادي  ــــط القطــــاع بخارطــــة اســــتثمارية، وأخي القطــــاع، ورب
واالجتمـــاعي األردنـــي وجهـــود منظمـــة كيـــر العالميـــة فـــي األردن فـــي مجـــال دعـــم هـــذه 

   .المشاريع وتقديم التوصيات

فــــي الدراســــة فــــتم أخــــذ عينــــة عنقوديــــة ذات مــــرحلتين، فــــي  أمــــا المنهجيــــة المتبعــــة 
المرحلـــة األولـــى تـــم تحديـــد حجـــم العينـــة الكليـــة وتقســـيم مجتمـــع الدراســـة إلـــى قطاعـــات 

، أمــــا المرحلــــة الثانيــــة فــــتم تقســــيم العينــــة الكليــــة علــــى القطاعــــات )عناقيــــد(فرعيــــة 
ــــاليم  ــــة المحافظــــات(واألق ــــى كاف ــــا عل ــــات االحتما) توزيعه ــــاد حســــب التوزيع ــــة، باالعتم لي

ـــد مســـتوى ثقـــة  ـــى مســـح المنشـــآت عن ـــة الدراســـة % 5، ومعامـــل خطـــأ 90%عل ـــغ عين لتبل
ـــات . منشـــأة 535 ـــد وتشـــكيل مجموع ـــك العناقي ـــى تل ـــع االســـتبانات عل ـــك توزي ـــد ذل ـــم بع ت

نقــاش بؤريــة وإجــراء زيــارات ميدانيــة للعناقيــد المختــارة، إضــافة إلــى دراســات الحالــة لــبعض 
  .العناقيد اإلنتاجية

ــــائج، فيمــــا يخــــص واقــــع المشــــاريع الصــــغيرة و ــــد مــــن النت قــــد أظهــــرت الدراســــة العدي
٪ مــــن شــــركات القطــــاع الخــــاص 99.5والمتوســــطة ومتناهيــــة الصــــغر فــــي األردن وجــــد أن 

هـــي مـــن تلـــك المشـــاريع والشـــركات، كمـــا بلغـــت نســـبة الشـــركات المتناهيـــة فـــي الصـــغر 
، أمــــــا %1.7توســــــطة والشــــــركات الم% 8.1فيمــــــا بلغــــــت الشــــــركات الصــــــغيرة % 89.7

ـــرة فقـــد كانـــت بواقـــع  ـــع القطـــاعي فـــإن %. 0.5الشـــركات الكبي % 56وأمـــا بخصـــوص التوزي
فــــي % 13فــــي قطــــاع الخــــدمات، و% 29.3مــــن المشــــاريع تعمــــل فــــي قطــــاع التجــــارة و
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مــــن المنشــــآت فــــي قطاعــــات النقــــل والتشــــييد، % 1.7القطــــاع الصــــناعي، فيمــــا تعمــــل 
  .والمالية، والبنوك، والتأمين

ــــة تعــــريفين معتمــــدين فــــي األردن لتلــــك الشــــركات مــــن خــــالل وجــــدت ا لدراســــة أن ثّم
رئاســـة الـــوزراء والبنـــك المركـــزي، يعتمـــد األول علـــى معيـــاري العمالـــة والمبيعـــات مـــع توزيـــع 
قطــاعي، فيمــا يعتمــد تعريــف البنــك المركــزي علــى ثالثــة معــايير هــي العمالــة والمبيعــات 

عـــن التعريـــف المعتمـــد مـــن رئاســـة الـــوزراء،  ورأس المـــال، ومـــن خـــالل آراء عينـــة الدراســـة
بحاجــــة إلــــى إعــــادة تعريــــف، % 42مــــن عينــــة الدراســــة أنــــه ال يســــتفاد منــــه، و% 26أشــــار 

وفــــي هــــذا المجــــال اقترحــــت الدراســــة اعتمــــاد تعريــــف . تــــرى أن التعريــــف مناســــب% 32و
 دولـــة فـــي العـــالم معيـــارًا واحـــداً  101واحـــد علـــى غـــرار العديـــد مـــن دول العـــالم، إذ تطبـــق 

المشــاريع "يعتمــد علــى العمالــة وحْســب، ولــذلك تقتــرح الدراســة بــأن يكــون التعريــف هــو 
ـــــة ـــــة أو الفردي ـــــزل: المنزلي ـــــدير المشـــــروع مـــــن المن ـــــديرها فـــــرد واحـــــد أو أســـــرة ت " ، "ي

المشـــــاريع " ، "عمـــــال 10التـــــي يـــــديرها أقـــــل مـــــن : المشـــــاريع المتناهيـــــة فـــــي الصـــــغر
هــــي : المشــــاريع المتوســــطة" ، "امًال عــــ 20إلــــى  10هــــي التــــي يــــديرها مــــن : الصــــغيرة

ــــديرها مــــن  ــــة ســــجل وطنــــي يســــمى ســــجل " عــــامًال  250-21التــــي ي علــــى أن يكــــون ثّم
المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة والمتناهيـــــة فـــــي الصـــــغر، ويـــــتم تســـــجيل الشـــــركات 

  .الجديدة فيه ويعامل المشروعات بوصفها حاضنة وضمن مرحلة انتقالية

لـــى وجـــود العديـــد مـــن المصـــاعب التـــي تحـــول دون وقـــد أشـــار أفـــراد عينـــة الدراســـة إ
تحقيـــق النتـــائج المرجـــوة وتحقيـــق النمـــو والتوســـع فـــي هـــذه المشـــاريع، ولعـــّل مـــن أهمهـــا 
تعـــدد التشـــريعات التنظيميـــة والقانونيـــة وتعـــدد الجهـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية التـــي 

ـــم ال ـــن ث ـــل وم ـــى التموي ـــرخيص إل ـــة التأســـيس والت ـــن مرحل ـــا المشـــاريع، م ـــة تخضـــع له رقاب
قـــًا رئيســـًا، % 43وكـــان تقيـــيم عينـــة الدراســـة بخصـــوص تعـــدد الجهـــات (والـــدعم الالحـــق  معوِّ

قـــًا بدرجـــة متوســـط، و% 35و ، وبالتـــالي ثّمـــة عـــدم وجـــود إطـــار موحـــد )غيـــر مـــؤثر% 22معوِّ
يجمــــع القطــــاع، وفيمــــا يخــــص القــــوانين فثّمــــة العديــــد مــــن القــــوانين ) مظلــــة واحــــدة(

لشــــركات مــــرورًا بأنظمــــة المهــــن والبلــــديات والمؤسســــات الناظمــــة، فبــــدءًا مــــن قــــانون ا
وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، تقتـــرح الدراســـة إصـــدار قـــانون علـــى . الرقابيـــة والتمويليـــة المختلفـــة

ـــة تنســـيقية  ـــات ضـــمن مظل ـــة الجه ـــنظم كاف ـــة ي ـــة(مســـتوى الدول ـــة حكومي ـــج ) هيئ ـــع دم م
الدراســـة مـــن عينـــة % 90وفـــي هـــذا الجانـــب أشـــار  .العديـــد مـــن الجهـــات لتشـــابه أهـــدافها

  .  إلى أن إنشاء مظلة تنسيقية له تأثير كبير على القطاع
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مــــن أفــــراد العينــــة ال تتــــوفر لــــديهم % 46وفــــي مجــــال الجهــــات الداعمــــة للقطــــاع كــــان 
كانــــت معــــرفتهم % 21معــــرفتهم بســــيطة و% 21معرفــــة فــــي أي جهــــة داعمــــة وكــــذلك 

تــــي تقــــدمها كمــــا تعــــّد آليــــات التمويــــل ال. كــــان لــــديهم معرفــــة كبيــــرة% 12متوســــطة و
الجهــــات التمويليــــة للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر فــــي 
األردن تقليديــــة، وذات كلــــف مرتفعــــة جــــدًا مقارنــــة بالعائــــد المحصــــل مــــن تلــــك المشــــاريع 

فيمــــا يخــــّص الضــــمانات واإلجــــراءات الالزمــــة  ممــــا يجعلهــــا غيــــر مجديــــة فــــي حــــال تمويلهــــا
قـــات والتحـــديات التـــي تواجـــه القطـــاع فـــي ضـــوء للحصـــول علـــى التمويـــل، فتعـــّد مـــن  المعوِّ

  .عدم توفر الضمانات الكافية لدى تلك المشاريع

ــــن  ــــا ع ــــارأم ــــى النشــــاط  آث ــــة عل ــــرت الجائح ــــد أث ــــا المســــتجد فق ــــروس كورون ــــة في جائح
االقتصـــــادي األردنـــــي كلـــــه وعلـــــى جميـــــع الشـــــركات، ومـــــن ضـــــمنها الشـــــركات الصـــــغيرة 

ر نتيجـــة اإلغالقـــات التـــي تمـــت للحـــد مـــن انتشـــار ومتوســـطة الحجـــم والمتناهيـــة فـــي الصـــغ
الفيـــروس، فقـــد تعرضـــت الشـــركات ألضـــرار بالغـــة نتيجـــة توقـــف المبيعـــات وتكبـــد الشـــركات 
ـــة  ـــزون نتيج ـــزء مـــن المخ ـــذلك خســـارة ج ـــارات، وك ـــب واإليج ـــدفع الروات خســـائر الســـتمرارها ب

ت نهائيــة، ولكــن لتلفــه أو انتهــاء مدتــه أو لعــدم القــدرة علــى تصــريفه وتحويلــه إلــى  منتجــا
ــــض  ــــي بع ــــبعض الشــــركات والمنشــــآت ف ــــابي ل ــــر إيج ــــة أث ــــان ثّم ــــت نفســــه ك ــــي الوق ف

ــــأثرت  ــــات، إذ ت ــــة الدراســــة ســــلبًا فيمــــا اســــتفادت % 89القطاع ــــة % 11مــــن عين مــــن عين
، فيمـــا يخـــّص مبيعـــات المشـــاريع 2021الدراســـة، أمـــا آثـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا فـــي عـــام 

، كمــــا تــــأثرت أربــــاح المنشــــأة %51انخفاضــــًا بنســــبة نجــــد أن المتوســــط المــــرجح لألثــــر بلــــغ 
ـــى اإليـــرادات فـــي المـــدى البعيـــد كـــان %56بالمتوســـط بانخفـــاض ونســـبته  ، أمـــا األثـــر عل

ــــر انخفــــاض % 50انخفاضــــًا بالمتوســــط بنســــبة  ــــر علــــى الصــــادرات بلــــغ األث وبخصــــوص األث
اســـتفادة مـــن أفـــراد العينـــة مـــن تأجيـــل األقســـاط المترتبـــة، أمـــا % 53كمـــا اســـتفادت %. 22

ــــأثرة  ــــات المت ــــى القطاع ــــف عل ــــة للتخفي ــــذتها الحكوم ــــي اتخ ــــراءات الت ــــن اإلج المشــــاريع م
% 65لــــم يســــتفد، وتقــــدم % 83وحْســــب اســــتفاد مقابــــل % 17وجائحــــة كورونــــا وجــــد أن 

  .منها% 89من أفراد العينة للحصول على تمويل تم رفض 

الكبيــــرة عبــــر وبخصــــوص تحــــديات معوقــــات األســــواق والتــــي تعــــّد مــــن بــــين المعّوقــــات 
ذات الســــعر  أفــــراد عينــــة الدراســــة، فُتظهــــر وجــــود إغــــراق لألســــواق بالســــلع المســــتوردة 

ـــة الوســـائل،  ـــدول المصـــدرة بكاف ـــة مـــن ال ـــون أيضـــًا مدعوم ـــي تك ـــودة المنخفضـــة والت والج
ممـــا يجعـــل الشـــركات الصـــغيرة متوســـطة الحجـــم  وتســـتفيد مـــن اقتصـــاديات الحجـــم لـــديها، 
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إضـــافة . قـــادرة علـــى دخـــول الســـوق ومنافســـة المســـتورداتوالمتناهيـــة فـــي الصـــغر غيـــر 
ــوق فــي  ــد هــذا المعِّ ــة، ويزي ــة المحلي ــود صــعوبات فــي الحصــول علــى المــواد األولي إلــى وج

  .حدته عند ارتفاع أسعار المستوردات األولية

كمــــا أشــــارت عينــــة الدراســــة إلــــى أن نقــــص العمالــــة المــــاهرة يعــــّد مــــن بــــين أهــــم 
قـــات التـــي تواجــــه الم والمتناهيــــة فـــي الصــــغر  الحجـــمشـــاريع الصــــغيرة ومتوســـطة المعوِّ

فــــي األردن، والــــذي يعـــــود إلــــى تفضـــــيل العــــاملين العمــــل فـــــي المشــــروعات الكبيـــــرة 
ــــل التقاعــــد والضــــمان االجتمــــاعي  ــــازات، مث ــــة لوجــــود بعــــض االمتي والمشــــروعات الحكومي

ـــدم  ـــة، وع ـــات الحديث ـــى التقني ـــد نقـــص فـــي االعتمـــاد عل ـــأمين الصـــحي، كمـــا ُوج قـــدرة والت
ــــة وبخصــــوص التســــويق فُوجــــد نقــــص . المشــــروعات علــــى مواكبــــة التطــــورات التكنولوجي

فـــي مهـــارات المنافســـة علـــى المســـتوى المحلـــي، وكـــذلك منافســـة الشـــركات الكبيـــرة، 
وثّمـــة عـــدم انتهـــاج لألســـاليب والخطـــط التســـويقية الحديثـــة لتـــرويج المنتجـــات أو الخـــدمات، 

، فاألفكــار عــادًة مــا تكــون متشــابهة ومكــررة، وثّمــة كمــا تفتقــر المشــاريع إلــى روح االبتكــار
عـــــدم إجـــــراء حمـــــالت التســـــويق والتـــــرويج القويـــــة للمشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة 

  .والمتناهية في الصغر

كمــا أشــارت العناقيــد اإلنتاجيــة المختــارة إلــى وجــود مشــاكل ماليــة كبيــرة تواجــه القطــاع 
والتـــي تكـــون فـــي بعـــض األحيـــان  األعمـــال، لتوســـعةتتمثـــل فـــي نقـــص التمويـــل الكـــافي 

دقيقـــه وواضـــحة لـــدى تلـــك المشـــاريع ) محاســـبية(ناتجـــة عـــن عـــدم وجـــود ســـجالت ماليـــة 
ـــاب  ـــذلك غي ـــل، وك ـــى التموي ـــات الحصـــول عل ـــق متطلب ـــدم تحقي ـــًا واضـــحًا، وع تعطـــي تقييم
ـــى القـــروض  ـــد عل ـــالي فـــي الفوائ ـــل األصـــغر تغ ـــت شـــركات التموي ـــة جعل الضـــمانات الكافي

وهـــذا ســـبب فـــي بعـــض الحـــاالت إلـــى % 40بعـــض األحيـــان إلـــى  والتـــي كانـــت تصـــل فـــي
ارتفـــاع كلفـــة التمويـــل مقارنـــة مـــع معـــدل العائـــد علـــى المشـــروع والـــذي أدى فـــي معظـــم 

كمـــا اتجهـــت العديـــد مـــن شـــركات التمويـــل إلـــى . األحيـــان إلـــى خســـارة المشـــروع أو توقفـــه
األولــى بوصــفه تفعيــل مبــدأ الكفيــل واشــترطت بعضــها أن يكــون مــن األقــارب مــن الدرجــة 

ضـــامنًا لســـداد القـــرض، وهـــذه القضـــية وّلـــدت مشـــكلة الغارمـــات علـــى مســـتوى االقتصـــاد 
  . األردني وكان لها آثار اجتماعية كبيرة

أيضــــًا بضــــرورة تخصــــيص موازنــــة موحــــدة علــــى مســــتوى األردن  الدراســــةكمــــا وأوصــــت 
تمويــــل تســــاهم فيهــــا شــــركات القطــــاع الخــــاص والجهــــات الداعمــــة الدوليــــة والحكوميــــة ل

بـــرامج الـــدعم لتلـــك الشـــركات، وتعزيـــز دور البنـــوك التجاريـــة ومؤسســـات تمويـــل المشـــاريع 
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وتمديــــد بــــرامج البنــــك المركــــزي وتوســــعتها . الصـــغيرة بتــــوفير الــــدعم الكــــافي للمشــــاريع
بتمويــــل المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم لمــــا لهــــا األثــــر اإليجــــابي والكبيــــر علــــى 

طلوبـــة للحصـــول علـــى القـــرض، وتقـــديم إعفـــاءات ضـــريبية القطـــاع، وتخفيـــف الضـــمانات الم
مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة علـــى مشـــاركة المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي العطــــاءات 

  .الحكومية، من خالل التعاقدات من الباطن
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  المقدمة . 1
  األساس المرجعي للدراسة 1.1

ثابــة العمــود الفقــري بم) الميكرويــة(المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصــغر تعــّد 
لالقتصاد، وتعـد كـذلك مـن العناصـر الرئيسـة فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية فـي جميـع أنحـاء 
العالم، إذ تستحوذ على النسبة الكبرى من بين جميع أنواع المشاريع االقتصادية علـى اخـتالف 

. لمنظمـات العالميـةأحجامها، كما وقد شهدت تطورًا كبيرًا واهتمامًا متزايدًا من جميع الدول وا
وُتظهر الكثير مـن األدلـة فـي جميـع أنحـاء العـالم أن هـذه المشـروعات تـؤدي دورًا حاسـمًا فـي 
معالجــة الفقــر وعــدم المســاواة، وتســاهم فــي خلــق فــرص العمــل للنســاء والشــباب وذوي 

ت ، كمـا وتعـّد هـذه الشـركا)الفقيرة(المهارات المتدنية، وال سيما في البلدان منخفضة الدخل 
ومـع ذلـك، تكــافح . ُمحركـًا مهمـًا للنمـو فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي وتصـدير السـلع المصـنعة

مـن أجـل االسـتمرار أو ) الميكرويـة(العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيـة الصـغر
التوسع بسبب العديد مـن المعّوقـات التـي تواجههـا، وال سـيما نقـص الوصـول إلـى التمويـل، 

  .في التسويق، والوصول المحدود إلى التقنيات المتقدمة والعمالة الماهرةوالصعوبات 

ــة(يختلــف تعريــف المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصــغر  التعريفــات، ) الميكروي
باختالف البلدان والمنظمات، والقاسم األكثـر اسـتخدامًا للتعريـف هـو عـدد المـوظفين، ويليـه 

غالبيـة الحكومـات هـذه المشـاريع وال سـيما االقتصـادات ذات  وتعـرُف . معدل الدوران واألصول
الــدخل المتوســط والمرتفــع، ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، وصــندوق 

 249بأنهــا مؤسســة توظــف مــا يصــل إلــى : النقــد الــدولي، والشــركات الصــغيرة والمتوســطة
وصـغيرة ) مـوظفين 9-1(الصـغر كما قـاموا بتقسـيم الفئـة إلـى شـركات متناهيـة فـي . شخًصا

، وتســتخدم االقتصــادات منخفضــة الــدخل فــي )موظًفــا 249-50(ومتوســطة ) موظًفــا 10-49(
ها عتبة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة 100أو  50كثير من األحيان    .موظف بعدِّ

ة الرسـمي) الميكرويـة(تسيطر المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصـغر إحصائيًا، 
علـى السـيناريو الصـناعي سـيطرة كبيـرة، إضـافة إلـى  وغير الرسمية على المسـتوى العـالمي

ــات 1٪ مــن إجمــالي الشــركات90القطاعــات األخــرى لتشــكل بالمتوســط حــوالي  ، وحســب بيان
منظمــة العمــل الدوليــة تمثــل الشــركات التــي تعمــل لحســابها الخــاص والشــركات الصــغيرة مــا 

، وبخصـــوص 2منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا مـــن العمالـــة فـــي% 70يقــارب مـــن 

                                  
1 UNCLAD,2020, The International Day of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). 
2   ILO, 2019, SMALL MATTERS Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs. 
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ــاتج المحلــي اإلجمــالي فتصــل إلــى  ــدول المتوســطة % 55مســاهمة القطــاع فــي الن فــي ال
فــي الــدول عاليــة الــدخل، وتقــدر فــي منطقــة الشــرق األوســط % 30والمتدنيــة فــي الــدخل و

  .3%30-%25وشمال إفريقيا من 

طر القانونية والتنظيمية لهذا القطاع المهم عملت جميع دول العالم على وضع األ تشريعيًا،
في مجاالت السياسة الحكومية على مستويات نشاط ريادة األعمـال، والسياسـات التنظيميـة، 
والسياســات التجاريــة، وسياســات ســوق العمــل، وسياســات التنميــة اإلقليميــة، والسياســات 

الحكومة األردنية العديـد مـن وفي هذا السياق أصدرت . االجتماعية، وحتى السياسات الجندرية
، )الميكرويـة(األنظمة والقوانين التي تخدم المشاريع الصـغيرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصـغر 

مثــل قــانون وزارة الصــناعة والتجــارة، وقــانون صــندوق التنميــة والتشــغيل، وقــانون االســتثمار، 
 .إلخ ...قتصاديةوقانون غرف الصناعة، وقانون المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اال

٪ مـن الشـركات 40مليـون شـركة، أو  65بـأن ) IFC(تقدر مؤسسة التمويل الدولية  تمويليًا،
في البلدان النامية، لديها احتياجات ) MSMEs(متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة 

د الحـالي مـرة مـن الرصـي 1.4تريليون دوالر كل عام، وهو ما يعـادل  5.2تمويل غير مغطاة تبلغ 
مــن إجمــالي فجــوة ) ٪46(وتمثــل منطقــة شــرق آســيا والمحــيط الهــادئ أكبــر حصــة . للتمويــل

التمويل العالمية، كمـا أن نصـف الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة الرسـمية ال يمكنهـا الوصـول 
وتـزداد فجـوة التمويـل عنـد التركيـز علـى المشـروعات المتناهيـة فــي . إلـى االئتمـان الرسـمي

  .لرسميةالصغر وغير ا

 MSMEs (189(عــدد الشــركات الصــغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصــغر  االقتصــاد األردنــي،
) شـخص 1000لكـل (من عدد الشركات وتبلغ كثافة الشركات % 99.5ألف شركة تقريبًا، تشكل 

مــن % 57.6ألــف عامــل أي حــوالي  560فــردًا، يعمــل فــي الشــركات حــوالي  50إلــى  19مــن 
، وتشير مصادر صندوق النقد العربي إلى المساهمة الفاعلة للمشاريع 4إجمالي القوة العاملة

، وتســهم بمــا %40الصــغيرة والمتوســطة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي والتــي تبلــغ حــوالي 
من التشـغيل فـي القطـاع الرسـمي، ولهـذا السـبب فـإن هـذه المشـاريع % 60-40يتراوح بين 

دي األردنـي بسـبب دورهـا المحـوري فـي التنميـة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار االقتصـا
  .االقتصادية واالجتماعية المستدامة

                                  
3   Singh, A., & Venkata, N. A. 2017. MSMEs contribution to local and national economy. Microsave-briefing note, 168.  
4 anceforum.orgwww.smefin  
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  أهداف الدراسة 1.2

تعّد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر فـي األردن ذات أهميـة وأولويـة 
ــا مــن أهــم  ــاف االقتصــادية، إضــافة إلــى أنه ــع األطي ــا شــريحة واســعة مــن جمي ــرة لتمثيله كبي

االقتصادية الستيعاب التزايد في العمالة والحاجـة إلـى مزيـد مـن النمـو ) Enablers(ات الممكن
االقتصادي ودعم مشاريع اقتصادية تنمويـة فـي ظـل تزايـد نسـبة الفقـر والبطالـة فـي األردن 

  :الدراسة بهدفتزايدًا ملحوظًا، ولذلك جاءت هذه 

  ــة ــة اســتثمارية واجتماعي ــة تســاهم فــي تطــوير بيئ ــاد مظل داعمــة للشــركات الصــغيرة إيج
 : والمتوسطة والمتناهية في الصغر، من خالل

o  إعـــادة تعريـــف الشـــركات الميكرويـــة والصـــغيرة والمتوســـطة لغايـــات الدراســـة وإعـــداد
 .التوصيات، وذلك من خالل إيجاد نموذج مقارن للشركات المماثلة عالمياً 

o الصــغر فــي األردن  تحديــد إطــار لقطــاع الشــركات الصــغيرة المتوســطة والمتناهيــة فــي
وتحديد كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة فيه وتحديد دور كل منهـا فـي عمـل 

 .القطاع
o  العمــل علــى التحديــد والتصــنيف للقطاعــات وأنــواع الشــركات التــي ســيتم العمــل عليهــا

 .وقياس أثر جائحة فيروس كورونا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  اإلنتاجية في محافظات مختلفة، من خاللالعمل على العناقيد : 

o  قاتـه فـي القطاعـات المختلفـة، وتحديـد عقد جلسات للتعـرف علـى تحـديات العمـل ومعوِّ
 .التدخالت المطلوبة لرفع سوية القطاع وفق استبانات محددة لهذه الغاية

o وضع خارطة طريق لعمل القطاع وربطه بخارطة استثمارية للمناطق المختلفة. 

  هجية والمحددات والجوانب األخالقيةالمن 1.3

علـى اسـتخدام األسـلوب الوصـفي والتحليلـي مـن خـالل مسـح آراء  منهجية الدراسـةتعتمد 
أصــحاب المشــاريع الصــغيرة ومتوســطة الحجــم والمتناهيــة فــي الصــغر فــي األردن باســتخدام 

ت بحياديــة للحصــول علــى المعلومــات والبيانــا) Questionnaire(أدوات البحــث مثــل االســتبانة 
وموضوعية، وتبويبها وتحليلها باستخدام الطريقة المالئمـة للتحليـل اإلحصـائي والوصـول إلـى 

ـــإجراء حـــوار مـــع أصـــحاب منشـــآت حـــول آرائهـــم أو ) Interview(النتـــائج النهائيـــة، والمقابلـــة  ب
) Focus Group Discussion(اتجاهاتهم حيال موضوعات الدراسة، ومجموعات النقاش البؤرية 

ويتم اختيارهم وتجميعهم للمناقشة اعتمادًا على تبادل  5-10اختيار أفراد يتراوح عددهم من ب
الخبرات الشخصية وطرح اآلراء واالتجاهات، وعمل زيارات ميدانيـة لمشـاهدة المشـروعات علـى 
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 ...أرض الواقع الستيعاب آلية سير العمل، وتحديد عوامل نجاح المشروع، وسير تميز المشروع 
  ).منهجية الدراسة): 1(انظر الملحق رقم (إلخ 

ولتحقيق أهداف الدراسة تـم مسـح مجتمـع الدراسـة مـن خـالل أسـلوب العينـة، إذ تـم اتبـاع  
منهجية العينة العنقودية ذات المرحلتين، فـي المرحلـة األولـى ُحـددت حجـم العينـة الكليـة، أمـا 

واألقـــاليم حســـب التوزيعـــات المرحلـــة الثانيـــة فـــتم تقســـيم العينـــة الكليـــة علـــى القطاعـــات 
وبخصــــوص عينــــة االســــتبانة وبنــــاًء علــــى حجــــم المجتمــــع اإلحصــــائي للدراســــة . االحتماليــــة

)Population ( وفي ضوء تفاوت أرقام عدد المنشآت وتركزها الكبير في المنشآت الميكرويـة
توى تم سحب عينتين األولى للمنشآت الميكروية، والثانية للصغيرة ومتوسطة الحجم عند مس

إذ بلغت عينة الشركات  %5 (Margin of error)، ومعامل خطأ %90 (confidence level)ثقة 
منشـأة، وتـم  262ومتوسـطة الحجـم  ةمنشأة، وبلغـت عينـة الشـركات الصـغير 272الميكروية 

توزيع العينة حسب األقاليم والقطاعات، وبخصوص القطاع غير الرسمي للقطاع الميكروي تـم 
وفــي مجــال المقــابالت تــم اختيــار عينــة عنــد )). 1(انظــر الملحــق رقــم (نوعيــة اســتهداف عينــة 

مقابلـة تقريبـًا، وتـم التركيـز علـى  43ممـا يعنـي إجـراء % 15، ومعامل خطـأ %90مستوى ثقة 
التوزيع القطاعي والجغرافي وحجم الشركات في توزيـع المقـابالت، كـذلك الحاجـة إلـى توضـيح 

زيـارة ميدانيـة  30وبخصـوص الزيـارات الميدانيـة تـم إجـراء . بانةأي نقاط جدليـة فـي نتـائج االسـت
زيارات لكل إقليم، أما عينة مجموعات النقاش البـؤري فقـد تـم إجـراء ثالثـة اجتماعـات  10بواقع 

أما عدد األشخاص فتم أخذ عينة مـن كـل إقلـيم عنـد مسـتوى . مركزية بواقع اجتماع لكل إقليم
  %.10ومعامل خطأ % 90معنوية 

القطـاع غيـر (فثّمـة العديـد مـن األعمـال غيـر المسـجلة رسـميًا محددات الدراسـة ما يخّص وفي
والذي قد يصعب الوصول إليهم بعض األحيان، وثّمة عدم تفهم أفراد العينة ألهمية ) الرسمي

الدراســة وإعطــاء معلومــات غيــر دقيقــة، ورفــض بعــض الفئــات المســتهدفة فــي البحــث إعطــاء 
جالت دقيقـة تبـين أفـراد مجتمـع الدراسـة بدقـة، ومحدوديـة الوقـت معلومات، وعـدم وجـود سـ

  .الالزم إلعداد الدراسة

واإلنصـاف والموضـوعية، واحتـرام  بالحسبان المسـائل األخالقيـةوقد تم في الدراسة األخذ 
الملكية الفكرية والبعد عن االنفعال، وعدم التأثير باألشخاص واألفكار، والدقة في نقـل اآلراء، 

ـــوا بهـــا علـــى المســـتوى الفـــردي، وســـرية  معلومـــات عينـــة الدراســـة والمعلومـــات التـــي أدل
والموافقــة، إذ ال بــّد مــن أن يحصــل الباحــث علــى موافقــة المســتجيب، وحريــة المســتجيب فــي 
االنسحاب من إعطاء المعلومات، والصدق مع المسـتهدفين بالبحـث وأّال يـؤملهم أثنـاء أسـئلته 
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ور المســـتهدفين بالبحـــث وأّال يشـــعرهم بعـــدم األهميـــة بـــأي منـــافع مباشـــرة، ومراعـــاة شـــع
 .والفشل واإلحراج

  واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في األردن . 2

ـــة الصـــغر فـــي األردن علـــى  تســـتحوذ شـــركات المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة ومتناهي
ها مــــن أهــــم ا لممكنــــات اهتمــــام شــــريحة واســــعة مــــن جميــــع األطيــــاف االقتصــــادية بعــــدِّ

)Enablers ( االقتصــــادية الســــتيعاب التزايــــد فــــي العمالــــة والحاجــــة إلــــى مزيــــد مــــن النمــــو
االقتصـــادي ودعـــم مشـــاريع اقتصـــادية تنمويـــة فـــي ظـــل تزايـــد نســـبة الفقـــر والبطالـــة فـــي 
ــــة االقتصــــادية بالمشــــاريع  ــــط التنمي ــــز رب ــــتم مــــن خاللهــــا تعزي ــــدًا ملحوظــــًا، إذ ي األردن تزاي

  .متناهية الصغرالصغيرة والمتوسطة و

ويتشــــــكل القطــــــاع الخــــــاص فــــــي األردن بالكامــــــل تقريبــــــًا مــــــن الشــــــركات الصــــــغيرة 
٪ مــــن جميــــع 99.5والمتوســــطة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر، والتــــي تمثــــل مــــا يقــــارب مــــن 

ـــن  ـــدث مســـح للمنشـــآت الصـــادر ع ـــى أح ـــرقم عل ـــاص، ويعتمـــد هـــذا ال شـــركات القطـــاع الخ
موظًفـــا أو أقـــل كنســـبة  99ات التـــي تضـــم دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة، ويقـــيس جميـــع الشـــرك

ـــدد الشـــركات ـــالي ع ـــن إجم ـــة م ـــم  . مئوي ـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل رق ـــع ) 2.1(وكم التوزي
النســـبي لعـــدد المنشـــآت فـــي المملكـــة، إذ بلغـــت نســـبة الشـــركات المتناهيـــة فـــي الصـــغر 

ـــــت الشـــــركات الصـــــغيرة % 89.7 ـــــرا % 1.7والشـــــركات المتوســـــطة % 8.1فيمـــــا بلغ وأخي
  %.0.5يرة بواقع الشركات الكب

  20205، 2018التوزيع النسبي لعدد المنشآت في المملكة بالمتوسط ): 2.1(الشكل رقم 

  .2020، وتوقعات الدراسة لعام 2018دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر

                                  
، مسح المنشآت 2020وعكس معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الستخراج عام  2018و 2011توقعات الدراسة بناًء على النمو النسبي ما بين مسح المنشآت  5

  .باستثناء الزراعة
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وتعــــدُّ معظــــم الشــــركات األردنيــــة الصــــغيرة والمتوســــطة مســــجلة علــــى النحــــو المحــــدد   
ــر فــي القــانون، و مــع ذلــك فــإن نســبة مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غي

ــــر الرســــمي(المســــجل  ــــا ) (غي ــــات مســــموح به ــــدمات ومنتج ــــدم خ ــــي تق أي الشــــركات الت
ويقــــدر االقتصــــاد غيــــر الرســــمي فــــي ). قانونــــًا دون التســــجيل لــــدى الســــلطات المختصــــة

عمـــا هـــو % 15.2 ، ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع6%15.2األردن بحـــوالي 
  . مسجل

ــــــى  ــــــي األردن عل ــــــة الصــــــغر ف ــــــع المشــــــاريع الصــــــغيرة والمتوســــــطة ومتناهي وبتوزي
ـــيم الوســـط بنســـبة ) 2.2(المســـتوى الجغرافـــي يتضـــح مـــن الشـــكل رقـــم  تركزهـــا فـــي إقل

مـــن إجمـــالي الشـــركات  فـــي إقلـــيم الجنـــوب% 9فـــي إقلـــيم الشـــمال و% 23مقابـــل % 68
  .الخاضع لمسح المنشآت

التوزيع الجغرافي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في ): 2.2(الشكل رقم 
  2020، 2011الصغر في المملكة بالمتوسط 

  
  .2020، وتوقعات الدراسة لعام 2018دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر

 التوزيع الجغرافي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية فـي) 2.1(ويوضح الجدول رقم 
، إذ يالحــظ عــدم وجــود 2020إلــى عــام  2011الصــغر واألهميــة النســبية خــالل المــّدة مــن عــام 

  .تغيرات كبيرة على مستوى عدد الشركات

                                  
 .)www.jsf.org(، االقتصاد غير الرسمي في األردن، حسب توقعات دراسة منتدى االستراتيجيات 6

إقليم  
الوسط 

68%

إقليم  
الشمال  

23%

إقليم  
الجنوب 

9%
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التوزيع الجغرافي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر  ): 2.1(الجدول رقم 
 واألهمية النسبية

 

 

  المتوسط  الصغير متناهي الصغر

2011 2018 2020 2011 2018 2020 2011 2018 2020 

 2477 10713 1982 10713 10591 8346 100808 10591 95093 إقليم الوسط

 227 1965 159 1965 1922 1262 36076 1922 36370 إقليم الشمال

 142 978 103 978 972 846 13777 972 11899 إقليم الجنوب

 2846 13652 2244 13652 13485 10454 150651 13485 143362 المجموع

 األهميات النسبية 

 %87.0 %78.5 %88.3 %78.5 %78.5 %79.8 %66.9 %78.5 %66.3  إقليم الوسط

 %8.0 %14.4 %7.1 %14.4 %14.3 %12.1 %23.9 %14.3 %25.4 إقليم الشمال

 %5.0 %7.2 %4.6 %7.2 %7.2 %8.1 %9.1 %7.2 %8.3 إقليم الجنوب

  .2020، وتوقعات الدراسة لعام 2018، 2011العامة، مسح المنشآت  دائرة اإلحصاءات: المصدر

وبخصـــوص التوزيـــع القطـــاعي أظهـــرت بيانـــات التعـــداد العـــام للمنشـــآت كمـــا هـــو مبـــين 
فـــي % 29.3مـــن المشـــاريع تعمـــل فـــي قطـــاع التجـــارة و% 56أن ) 2.3(فـــي الشـــكل رقـــم 
منشــــآت فــــي مــــن ال% 1.7فــــي القطــــاع الصــــناعي فيمــــا تعمــــل % 13قطــــاع الخــــدمات، و

  .قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين

التوزيع القطاعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر  ): 2.3(الشكل رقم 
 2020، 2011في المملكة بالمتوسط 

  
  .2020، وتوقعات الدراسة لعام 2018، 2011دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر

 

التجارة 
الداخلية  

56.1%

الخدمات   
29.3%

%.13الصناعة  

النقل والتشييد  
والمالية والبنوك  

% 1.7والتأمين 
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المســــاهمة النســــبية للشــــركات ) 2.2(وفيمــــا يتصــــل بــــالتوظيف، يوضــــح الجــــدول رقــــم 
إذ يمكـــــن القـــــول إن . الصـــــغيرة والمتوســـــطة الرســـــمية فـــــي فـــــرص العمـــــل فـــــي األردن

القطــــاع الخــــاص فــــي األردن يتكــــون بأكثريتــــه مــــن الشــــركات الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم 
مـــن القـــوى العاملـــة فـــي القطـــاع % 71والمتناهيـــة بالصـــغر، إذ إنهـــا توظـــف مـــا يقـــارب مـــن 

ـــو  ـــاص ونح ـــا % 57.6الخ ـــد أهميته ـــذلك تتزاي ـــة، وب ـــة فـــي المملك ـــوى العامل ـــع الق ـــن جمي م
  .بوصفها موفرة لفرص العمل

  

المساهمة النسبية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ): 2.2(الجدول رقم 
  والمتناهية بالصغر والكبير في فرص العمل في األردن

  الكبيرة  المتوسطة  لصغيرة ا متناهي الصغر  

 43.6 15 13.2 28.3  إقليم الوسط

 38.9 5.9 11 44.3 إقليم الشمال

 36.7 10.3 13 40 إقليم الجنوب

 42.4 13.2 12.8 31.6 7المجموع

  .2018دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر

ــــار عــــدد ا ــــع هيكــــل رأس المــــال حســــب تصــــنيف الشــــركات ضــــمن معي لعمــــال أمــــا توزي
إلـــى أن الشـــركات المتناهيـــة فـــي الصـــغر يتمركـــز  2018فتشـــير بيانـــات مســـح المنشـــآت 

 10000دينـــــار إلـــــى  5000مـــــن % 15دينـــــار و 5000أقـــــل مـــــن % 79رأس مالهـــــا بنســـــبة 
عمـــال، أمـــا  5دينـــار، وذلـــك حســـب تصـــنيف العمالـــة أقـــل مـــن  10000أكثـــر مـــن % 6دينـــار و

ـــات حتـــى  ـــار بواقـــع  20000الصـــغيرة فكـــان التركـــز فـــي الفئ مـــن الشـــركات التـــي % 80دين
) عـــامًال  20عـــدد العمـــال أكثـــر مـــن (، أمـــا الشـــركات المتوســـطة 20إلـــى  5لـــديها عمالـــة مـــن 

 . فثّمة تفاوت في التوزيعات النسبية

 

  

 

                                  
 .وسط مرجح لألقاليم 7
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  توزيع هيكل رأس المال حسب تصنيف الشركات ضمن معيار عدد العمال ): 2.3(الجدول رقم 

  ةالمتوسط  الصغيرة متناهي الصغر

 % عدد الشركات % عدد الشركات % عدد الشركات

> 5000 118156 78.6% 4493 33% 278 9.9% 

5000 - 10000 23296 15.5% 3716 28% 411 14.6% 

10001 - 20000 3949 2.6% 962 7% 129 4.6% 

20001 - 40000 2429 1.5% 1670 12% 511 18.1% 

40001 - 60000 1008 0.7% 819 6% 258 9.2% 

60001 - 100000 828 0.6% 749 6% 318 11.3% 

100001 - 500000 534 0.4% 692 5% 467 16.6% 

< 500000 138 0.1% 384 3% 443 15.7% 

  .2018دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر

وبخصوص هيكل مبيعـات المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة والمتناهيـة فـي الصـغر، فيشـير 
حتـى % 97إلى أن مبيعات المشـاريع المتناهيـة فـي الصـغر تتمركـز بنسـبة ) 2.4(الجدول رقم 

 135حتـى % 83.1ألف دينار فـي السـنة، فيمـا تتمركـز مبيعـات الشـركات الصـغيرة بنسـبة  90
ألـف إلـى أكثـر  90بـين % 83.6ألف دينار، وأخيرًا تتمركز مبيعـات المشـاريع المتوسـطة بنسـبة 

 .ألف دينار في السنة 450من 

  توزيع هيكل المبيعات حسب تصنيف الشركات حسب عدد العمال): 2.4(الجدول رقم 
  المتوسطة  الصغيرة  متناهي الصغر 
 % عدد الشركات % عدد الشركات % عدد الشركات 
45000أقل من   135092 89.9% 5136 38.1% 4 0.2% 

45000-90000 11601 7.7% 4546 33.7% 456 16.2% 
90001-135000 1837 1.2% 1521 11.3% 397 14.1% 

135001-180000 607 0.4% 645 4.8% 341 12.1% 
180001-450000 1095 0.7% 1120 8.3% 702 24.9% 

450001أكثر من   106 0.1% 517 3.8% 915 32.5% 
 %100.0 2815 %100.0 13485 %100.0 150338 المجموع

  .2018دائرة اإلحصاءات العامة، مسح المنشآت : المصدر
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  األنظمة والتشريعات للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر. 3
  

  التعريفات والتصنيفات 3.1

تنبـــع أهميـــة إيجـــاد تعريـــف محـــدد للشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم والمتناهيـــة فـــي 
الصــغر فــي إيجــاد مظلــة شــاملة داعمــة لهــذا القطــاع المهــم، وإيجــاد معــايير كميــة ونوعيــة 

ـــوافز الضـــريبية،  لمســـاعدة ـــة والح ـــدعم والمســـاعدة الفني ـــى ال المشـــاريع فـــي الحصـــول عل
مثـــــل اإلعفـــــاءات الضـــــريبية ورســـــوم التـــــرخيص والتســـــجيل للشـــــركات فـــــي مرحلـــــة بـــــدء 

الحكومـــــات، والمنظمـــــات الوطنيـــــة، (األعمـــــال الـــــذي تقدمـــــه المؤسســـــات ذات العالقـــــة 
تظهـــر أهميتـــه لتـــوفير حـــدود ، وفـــي بعـــض األحيـــان )إلـــخ.. والمنظمـــات الدوليـــة، والمـــانحين

  .حاسمة لفرض ضريبة

ويســـــاعد إيجـــــاد التعريـــــف المناســـــب والمتســـــق مـــــع هيكليـــــة االقتصـــــاد إلـــــى إيجـــــاد  
إحصــــائيات دقيقــــة تســــتخدم فــــي تقيــــيم مــــدى نجــــاح السياســــات والــــدعم المقــــدم لهــــذا 
القطـــــاع، إضـــــافة إلـــــى حســـــاب القيمـــــة المضـــــافة لهـــــذا القطـــــاع فـــــي النـــــاتج المحلـــــي 

ـــ. اإلجمـــالي ـــرى وم ـــة مـــع االقتصـــادات األخ ـــاء المقارن ـــف مهمـــًا أثن ـــّد التعري ـــر، يع ـــب آخ ن جان
وبــــين المنــــاطق الجغرافيــــة داخــــل االقتصــــاد، أو اإلعفــــاء منهــــا، وكــــذلك مــــن خــــالل توجيــــه 

  .الدعم لهذا القطاع، ولهذا تأتي أهمية تحديد تعريف موحد يخدم القطاع

تعريـــــف دقيـــــق وموحـــــد  وبـــــالعودة إلـــــى األدبيـــــات االقتصـــــادية فمـــــن الصـــــعب إيجـــــاد
للمشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة ومتناهيـــــة الصـــــغر، وذلـــــك ألن خصائصـــــها تختلـــــف، 

لهـــــا مفـــــاهيم نســـــبية " الميكرويـــــة" و" متوســـــطة"و" صـــــغيرة"إضـــــافة إلـــــى أن كلمـــــة 
ـــة إلـــى أخـــرى ومـــن قطـــاع إلـــى آخـــر وحتـــى عبـــر الـــدول، فالـــذي قـــد يعـــّد . تختلـــف مـــن دول

ّد صـــغيرًا فـــي الدولـــة الناميـــة، وكـــذلك مـــا يعـــّد صـــغيرا فـــي الـــدول المتقدمـــة قـــد ال يعـــ
صـــناعة صـــغيرة فـــي مجـــال صـــناعة الصـــلب والحديـــد مـــثال قـــد ال يعـــّد كـــذلك فـــي صـــناعة 

  .المالبس والمنسوجات، فاألمر إذًا يحكمه المسائل النسبية إلى حدٍّ كبير

ـــة  ـــف المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهي ـــتم تعري ـــي ي ـــى المســـتوى الهيكل وعل
 ففـــي مجـــال. 8اعتمـــادًا علـــى مجموعـــة مـــن المعـــايير الكميـــة والنوعيـــة) الميكرويـــة(ر بالصـــغ

قيمــــة (تشــــمل هــــذه المعــــايير عــــادة عــــدد العمــــال، وحجــــم رأس المــــال المعــــايير الكميــــة 
ـــاج المشـــروع أو قيمـــة المبيعـــات، وصـــافي القيمـــة المضـــافة لعناصـــر )األصـــول ، وقيمـــة إنت

                                  
8  European Commission, 2016, User guide to the SME Definition 
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وفــــي هــــذا المجــــال ال . اســــتخدام الطاقــــة اإلنتــــاج المســــتخدمة فــــي المشــــروع، ومعــــّدل
يوجــد معيــار كمــي محــدد يمكــن عــّده مرجعــًا مــن خــالل جميــع الــدول أو الوكــاالت اإلحصــائية 

ولكــــن ُيعــــّد معيــــار عــــدد العــــاملين هــــو األكثــــر انتشــــارًا واســــتخدامًا علــــى . أو البــــاحثين
ــــزمن ــــه لمــــّدة مــــن ال ــــه وثبات ــــالمي؛ نظــــرًا لســــهولة التعامــــل مع يشــــير و. المســــتوى الع

 171(إلــــى المعــــايير الكميــــة المســــتخدمة فــــي مجموعــــة مــــن الــــدول ) 3.1(الشــــكل رقــــم 
ــــة ــــًا واحــــدًا، و 111نجــــد أن )) 7(مرفــــق رقــــم ) (دول ــــارًا كمي ــــة تســــتخدم معي ــــة  101دول دول

ــــب، و ــــة وحْس ــــار العمال ــــب، و 6تســــتخدم معي ــــرادات وحْس ــــار اإلي دول  4دول تســــتخدم معي
دولـــة تعتمـــد معيـــارين كميـــين،  40شـــكل أيضـــًا أن كمـــا ويظهـــر ال. تســـتخدم معيـــار األصـــول

ـــرادات، و 24و ـــة واإلي ـــد العمال ـــة تعتم ـــة واألصـــول 16دول ـــد العمال ـــة تعتم ـــة . دول ـــرًا ثّم وأخي
  .دولة تعتمد ثالثة معايير كمية 20

  المعايير الكمية المستخدمة في مجموعة من الدول مختارة): 3.1(الشكل رقم 

   SME Finance Forum, 2019, MSME Economic Indicators: المصدر
 

ـــة  ـــايير النوعي ـــا المع ـــة فـــي أم ـــف المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهي فـــي تعري
ـــة(الصـــغر  ـــا) الميكروي ـــن أهمه ـــة، وم ـــايير نســـبية وإداري ـــى مع ـــد عل هـــل المشـــروع : فتعتم

ـــة واحـــدة،  ـــك والعـــاملون مـــن عائل ـــدار مـــن فـــرد واحـــد، وهـــل المـــدير هـــو المال ـــي أو ي منزل
ــــتم ت ــــاطق وهــــل ي ــــددة أو فــــي من ــــة مح ــــدمات المشــــروع فــــي منطقــــة جغرافي قــــديم خ

ــذي ينتمــي  ــا نســبية حجــم المشــروع مــع حجــم المشــاريع فــي القطــاع ال ــذلك م متعــددة، وك
ــه المشــروع؟ فقــد يبــدو المشــروع كبيــرًا بالنســبة إلــى منافســيه، لكّنــه يكــون صــغيرًا مــن  ل

وكــــذلك هــــل يمكــــن عــــدُّ . حيــــث االســــتخدام، ومــــا عــــدد العمــــال والموجــــودات والمبيعــــات
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ـــرًا هـــل يمكـــن  ـــة، وأخي ـــايير النوعي ـــة مـــن المع ـــة اإلنتاجي األســـاليب المســـتخدمة فـــي العملي
  .9عدُّ اتجاهات السوق والطلب على السلع والخدمات من المعايير النوعية

  

فتعـــدُّ مســـتويات الـــدخل المختلفـــة، مـــن بـــين أهـــم التعريـــف، ) عتبـــات(وفـــي مجـــال حـــدود 
ـــــد عتبـــــة تعريـــــف المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة العوامـــــل التـــــي تراعـــــى  فـــــي تحدي
ـــة فـــي الصـــغر  ـــة(والمتناهي ـــدخل المـــنخفض، فـــإن )الميكروي ، وال ســـيما االقتصـــادات ذات ال

 10و 50مســـــتويات العتبـــــة المشـــــتركة للمؤسســـــات الصـــــغيرة ومتناهيـــــة الصـــــغر هـــــي 
ـــات ا لمتحـــدة مـــوظفين علـــى التـــوالي، باســـتثناء بعـــض االقتصـــادات مثـــل اقتصـــادات الوالي

ــا يقــارب مــن  ــى م ــة إل ــًا لحجــم العمال ــف وفق ــا فــي التعري ــدا التــي تصــل عتبته ــة وكن األمريكي
ـــغ بالمتوســـط  500 ـــة فـــي الصـــغر تبل كمـــا . عمـــال 10عامـــل، وبخصـــوص المشـــاريع المتناهي

األصـــول أو اإليـــرادات للمنشـــآت أو جمعهـــا نظـــرًا الخـــتالف ) عتبـــات(ال يمكـــن مقارنـــة حـــدود 
  .بين مختلف االقتصادات على مستوى العالمجوهري في اإلمكانيات 

ـــــد أن  ـــــدول نج ـــــض ال ـــــة وبع ـــــات المؤسســـــات االقتصـــــادية العالمي ـــــض تعريف ـــــرض بع وبع
متناهيـــة الصـــغر أو (تعتمـــد فـــي تعريفهـــا للمؤسســـات ) IFC(مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة 

ـــدول رقـــم ) الصـــغيرة أو المتوســـطة إذا اســـتوفت الشـــركة ) 3.1(كمـــا هـــو موضـــح فـــي الج
  ).عدد العمال واألصول والمبيعات السنوية(ن المعايير الثالثة معيارين م

  تعريف مؤسسة التمويل الدولية للقطاع): 3.1(الجدول رقم 

 المبيعات السنوية إجمالي األصول عدد العمال التصنيف

 ألف دوالر 100أقل من  ألف دوالر 100أقل من  10أقل من  الميكروية

 ماليين دوالر 3 - ألف   100 ين دوالرمالي 3 - ألف  100 10-49 الصغيرة

 مليون دوالر 15 -  3 مليون دوالر 15 - 3 50-300 المتوسطة

  www.ifc.org .10مؤسسة التمويل الدولية، : المصدر

أمـــــا االتحـــــاد األوروبـــــي وبموجـــــب الـــــدليل المســـــتخدم لتعريـــــف المنشـــــآت الصـــــغيرة 
نيف المنشــأة فيــه علــى اســتيفاء معيــارين مــن ثالثــة معــايير والمتوســطة فيعتمــد تصــ

  ).أو اإليرادات السنوية 11عدد العمال وإجمالي الميزانية العمومية السنوية(

                                  
  .مؤسسة التمويل الدولي، دليل المعرفة المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9

IFC’s Definitions of Targeted Sectors10  
  .يشير إجمالي الميزانية العمومية السنوية إلى قيمة األصول الرئيسة للشرآة  11
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  تعريف االتحاد األوروبي للقطاع): 3.2(الجدول رقم 

 المبيعات السنوية  إجمالي األصول  عدد العمال التصنيف

 مليون يورو 2≥  رومليون يو 2≥  10أقل من  الميكروية

 ماليين يورو 10≥  ماليين يورو 10≥  10-49  الصغيرة

 مليون يورو 43≥  مليون يورو 50≥  50-300المتوسطة

  . 12االتحاد األوروبي، دليل المستخدم لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة: المصدر

ــــة بصــــفتها صــــاحبة أعلــــى عــــدد للمنشــــآت  ــــات المتحــــدة األمريكي ــــون  32.6(أمــــا الوالي ملي
، فإنهــــا تعــــرف المنشــــآت المتناهيــــة فــــي الصــــغر والصــــغيرة والمتوســــطة وفقــــًا )منشــــأة

 99إلــــى  20تكــــون الشــــركة متناهيــــة فــــي الصــــغر، ومــــن  19إلــــى  0لعــــدد العمالــــة مــــن 
 499تكــــون متوســــطة وإذا كانــــت أكبــــر مــــن  499إلــــى  100تكــــون الشــــركة صــــغيرة ومــــن 

  . تكون الشركة كبيرة

) مليــــون منشــــأة 23.3(بصــــفتها صــــاحبة ثــــاني أعلــــى عــــدد منشــــآت فيمــــا تعتمــــد الصــــين 
تعريفـــًا للمنشـــآت المتناهيـــة فـــي الصـــغر والصـــغيرة والمتوســـطة وفقـــًا لعـــدد العمالـــة مـــع 

  : األخذ بالحسبان طبيعة نشاط المنشأة كالتالي

  متوسط  صغيرة  متناهية الصغر

  تجارة الجملة 5<
بيع بالتجزئة، وفنادق،  10<

جيا ومطاعم، وتكنولو
المعلومات والبرمجيات، وغير 

  .ذلك
صناعة ثقيلة، ونقل،  20<

  وتخزين، وبريد
  .العقارات 100<

  .بالجملة 5-20
  .بيع بالتجزئة 10-50

  .تخزين 20-100
فنادق، ومطاعم،  10-100

وبرمجيات، وتكنولوجيا 
  .معلومات

الصناعات الثقيلة  20-300
  .والنقل والبريد

  .العقارات 100-300

  جملةبال 20-200
  بيع بالتجزئة 50-300

  تخزين 100-200
  فنادق، ومطاعم 100-300

تكنولوجيا  100-2000
  المعلومات

الصناعات الثقيلة،  300-1000
  .والنقل، والبريد، والعقارات

  SME Finance Forum, 2019, MSME Economic Indicators: المصدر

                                  
 12User guide to the SMEs definition, European Commission 
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يلي والــــدومنيكان، إضــــافة فــــي حــــين تعتمــــد دول أمريكــــا الالتينيــــة مثــــل األرجنتــــين وتشــــ
إلــــى جنــــوب إفريقيــــا ودول آســــيوية مثــــل تايالنــــد علــــى األخــــذ بالحســــبان طبيعــــة نشــــاط 

عنــــد ) الــــخ...صــــناعي، أو زراعــــي، أو خــــدمي، أو تكنولوجيــــا معلومــــات، أو تجــــاري(المنشــــأة 
  . تعريف المنشآت

كــــــان التعريــــــف المعتمــــــد للمنشــــــآت الصــــــغيرة  2019وفــــــي األردن، فــــــي نهايــــــة عــــــام 
أو رأس المــــال المســــجل؛ / يرتكــــز علــــى عــــدد العمــــال و) البنــــك المركــــزي(متوســــطة وال

 .13كالتالي
 

  
 

 
 
 
  

ــي مــن االلتــزام  ــك المركــزي األردن ــوزراء البن ــرار مجلــس ال ــه ق ــذي يعفــي في وفــي الوقــت ال
بتعريـــف المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة، أطلـــق البنـــك المركـــزي األردنـــي االســـتراتيجية 

ليصـــــنف بموجبهـــــا المنشـــــآت وفقـــــًا لعـــــدد ) 2020–2018(ل المـــــالي الوطنيـــــة لالشـــــتما
 :14اإليرادات السنوية، كالتالي/ العمال وحجم األصول أو المبيعات

  المتوسطة  الصغيرة  المتناهية في الصغر  

  العمالة
أقل من خمسة 

  موظفين
  موظف 100و 21ما بين   موظًفا 20و 5ما بين 

/ أصوًال أو مبيعات 
  إيرادات سنوية

ألف  100ل من أق
  دينار أردني

ألف دينار أردني  100تتراوح بين 
  ومليون دينار أردني

تتراوح بين مليون دينار 
  وثالثة ماليين دينار

  مالحظات
ليست شركة مساهمة عامة أو شركة تأمين أو شركة وساطة 

  .مالية

                                  
  .بمقتضى قانون الغرف الصناعية والتجاريةالصادر  22/09/2005قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ   13

The National Financial Inclusion Strategy (2018-2020), Central Bank of Jordan.14  

  حرفية/ صغرى
  9 – 1عدد عمال 

 30,000أو أقل من 

دينار رأس مال 

  متوسطة
 – 50عدد عمال 

249  

دينار  30,000و

  صغيرة
  59 – 10عدد عمال 

دينار فأآثر  30,000و

  رأس مال مسجل
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ــــة االقتصــــادية ــــة التنمي ــــي الموافقــــة علــــى توصــــية لجن ــــوزراء األردن  وقــــد قــــرر مجلــــس ال
ـــف المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة وفقـــًا  ـــة لتعري ـــى توصـــيات اللجنـــة الفني المســـتندة إل
لعـــدد العمـــال وقيمـــة المبيعـــات، إضـــافة إلـــى القطـــاع االقتصـــادي، علـــى أن يســـتمر البنـــك 

 : 15المركزي باستخدام التصنيف الخاص به، كالتالي

 تعريف رئاسة الوزراء للمشاريع الصغيرة ومتوسطة): 3.2(الشكل رقم 

 الحجم والمتناهية في الصغر

  .31/10/2019الصادر بتاريخ ) 7158(قرار مجلس الوزراء رقم : المصدر

ــــة  ــــف المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة ومتناهي ــــن تعري ــــة الدراســــة ع وبعــــرض آراء عين
مـــن عينـــة الدراســـة ال يســـتفاد % 26المعتمـــد مـــن رئاســـة الـــوزراء كانـــت ) الميكرويـــة(الصـــغر 

مناســــب، وتعطــــي هــــذه النتــــائج % 32حاجــــة إلــــى إعــــادة تعريــــف وب% 42مــــن التعريــــف و
دلـــيًال واضـــحًا علـــى أهميـــة إعـــادة النظـــر فـــي التعريـــف وربطـــه بـــإجراءات تنفيذيـــة تســـتفيد 

  .منها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر

                                  
  .31/10/2019الصادر بتاريخ ) 7158(قرار مجلس الوزراء رقم   15
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تناهية آراء عينة الدراسة عن تعريف المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وم) 3.3(الشكل رقم 
  المعتمد من رئاسة الوزراء) الميكروية(الصغر 

  
  مسح آراء عينة الدراسة: المصدر

  ما هو التعريف األنسب للمنشآت العاملة في األردن؟ 

فــــي ضــــوء مــــا ســــبق، ثّمــــة وجهــــات نظــــر وآراء مختلفــــة فيمــــا يتصــــل بتعريــــف المشــــاريع 
ــــة تحــــديات  ــــة فــــي الصــــغر، وثّم تواجــــه المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم والمتناهي

الصـــــغيرة والمتوســـــطة فـــــي األردن، أبرزهـــــا عـــــدم وجـــــود تعريـــــف دقيـــــق لهـــــا، وغيـــــاب 
م  التشـــريعات الخاصـــة بهـــا، إضـــافة إلـــى حرمانهـــا مـــن اإلعفـــاءات والتســـهيالت التـــي تقـــدَّ
ألصـــحاب المشـــاريع الكبيـــرة حســـب وجهـــات نظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن خـــالل االســـتبانة 

وبنــــاًء علــــى ذلــــك تقتــــرح الدراســــة فــــي هــــذا . قــــاش البؤريــــةوالمقــــابالت ومجموعــــات الن
  :المجال تعريفًا يأخذ معيار العمالة وحْسب كما يلي

  التعريف المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر ): 3.3(الجدول رقم 

  حدود المعيار  الفئة

  ر المشروع من المنزليديرها فرد واحد أو أسرة تديالمشاريع المنزلية أو 

  عمال 10المشاريع التي يديرها أقل من   المتناهية في الصغر

  عامًال  20إلى  10  الصغيرة

  عامًال  250-21  المتوسطة

علـــــى أن يكـــــون ثّمـــــة ســـــجل وطنـــــي يســـــمى ســـــجل المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة 
ــــل المشــــروعات ــــه، ويعام ــــدة في ــــتم تســــجيل الشــــركات الجدي ــــي الصــــغر ي ــــة ف  والمتناهي
ها حاضـــنة وضـــمن مرحلـــة انتقاليـــة يكـــون فيهـــا معفـــى مـــن التســـجيل فـــي الســـجل  بعـــدِّ
ـــرخيص مخففـــة حتـــى يقـــوم  ـــة وضـــمن شـــروط ت التجـــاري، ويحصـــل علـــى رخصـــة مهـــن مؤقت
علـــى تصـــويب أوضـــاعه، وينتقـــل إلـــى مرحلـــة التســـجيل والتـــرخيص والحصـــول علـــى شـــهادة 
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ــــك المشــــ ــــة لتل ــــدعم المهــــن، كمــــا تقــــدم الجهــــات الداعمــــة والتمويلي ــــه ال اريع كافــــة أوج
ـــة علـــى مســـتوى األردن تســـاهم  ـــة، مـــع تخصـــيص موازن ـــة وضـــمن الطاقـــات الممكن الممكن
فيهـــا شـــركات القطـــاع الخـــاص والجهـــات الداعمـــة الدوليـــة والحكوميـــة لتمويـــل بـــرامج الـــدعم 

  .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر

غات اختيار هذا التعريف    مسوِّ

عــــدم وجــــود بيانــــات ماليــــة منظمــــة لــــدى العديــــد مــــن المشــــاريع وارتفــــاع  فــــي ظــــل :أوًال 
تكلفــــة إعــــدادها أو التــــدريب علــــى إعــــدادها وخاصــــة فــــي المشــــاريع المنزليــــة والمتناهيــــة 
فــــي الصــــغر، أّدى ذلــــك إلــــى عــــزوٍف عــــن تلــــك المشــــاريع وعــــن التســــجيل، وكانــــت ضــــمن 

  .األعمال غير الرسمية

ادات التـــي تحصـــلها المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة ثّمـــة تذبـــذب عـــاٍل فـــي اإليـــر :ثانيـــا 
الحجــم والمتناهيــة فــي الصــغر مــن ســنة إلــى ســنة أخــرى، ومــن موســم إلــى موســم آخــر 
ممـــا يجعـــل معيـــار المبيعـــات ذا حساســـية عاليـــة وال يحقـــق مبـــدأ االســـتقرار، ومـــن جانـــب آخـــر 

  .فإن مستوى مبيعات القطاعات تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى

الي ســيكون ثّمــة تعقيــد فــي التعريــف إذا اختلــف مــن قطــاع إلــى آخــر ومــن منطقــة وبالتــ 
إلـــى أخـــرى، وبنـــاًء علـــى ذلـــك مـــن األفضـــل توحيـــده علـــى مســـتوى المملكـــة، كمـــا أن هـــذا 
المعيـــار مهـــم فـــي الـــدول التـــي تكـــون فيهـــا المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهيـــة 

الـــــدول المتقدمـــــة دعـــــم تلـــــك  فـــــي الصـــــغر مـــــزودة للقطاعـــــات الكبـــــرى، إذ اســـــتهدفت
الشـــركات التـــي تـــزود الشـــركات الكبـــرى بنســـبة معينـــة مـــن مـــدخالت الشـــركات الكبيـــرة، 
ــــــف إذ إن الشــــــركات الصــــــغيرة والمتوســــــطة  ــــــدول الناميــــــة األمــــــر يختل ولكــــــن فــــــي ال
والمتناهيـــة فـــي الصـــغر تعـــدُّ أداة للتوظيـــف والتخفـــيض مـــن نســـبة البطالـــة والتخفيـــف مـــن 

  .لحكوميالضغط على القطاع ا

ـــا ـــك ألن  :ثالث ـــك المشـــاريع الناشـــئة، وذل ـــرًا فـــي تل ـــون معب ـــال قـــد ال يك ـــار رأس الم إن معي
ـــر مـــن ُبعـــد،  ـــى أن مفهـــوم رأس المـــال يأخـــذ أكث ـــرأس مـــال صـــغير، إضـــافة إل ـــدأ ب أغلبهـــا تب
فهــــل هــــو المســــجل أو رأس المــــال العامــــل أو رأس المــــال المــــادي؟ حتــــى أن تقيــــيم رأس 

كــــون فيــــه مســــائل محاســــبية دقيقــــة بحاجــــة إلــــى مبــــالغ ماليــــة المــــال بالقيمــــة العادلــــة ي
قــــًا أمــــام الشــــركات ــــات مســــح . دقيقــــة، وهــــذا يضــــيف معوِّ ــــر تشــــير بيان ــــب آخ ومــــن جان

مــــن المنشــــآت % 74أن حــــوالي ) 3.2(المنشــــآت وكمــــا هــــو موضــــح فــــي الجــــدول رقــــم 
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تـــالي دينـــار، وبال 40000أقـــل مـــن % 96دينـــار و 5000األردنيـــة رأس المـــال لـــديها أقـــل مـــن 
  .وحتى يغطي معيار التعريف النسبة األكبر فما من داٍع لتحديد رأس المال

  

  القوانين الناظمة لعمل القطاع والجهات التنظيمية  3.2

  الجهات التنظيمية 3.2.1

يعــــد قطــــاع المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم ومتناهيــــة الصــــغر فــــي األردن مكونــــا 
ـــوطني، ولكـــن نجـــد أن  ـــر منظمـــة، رئيســـًا لالقتصـــاد ال ـــه ممارســـة غي ـــة مـــن يمـــارس عمل ثّم

ويعــدُّ كــذلك مــن اقتصــاد الظــل ضــمن مــا يعــرف بالقطــاع الخــاص غيــر الرســمي، ويــنعكس 
ـــة  ـــة وإمكاني ـــة القانوني ـــر رســـمية فيمـــا يتصـــل بالحماي ـــى العـــاملين بصـــفة غي هـــذا ســـلبا عل
التوســـع والنمـــو مـــن ناحيـــة، ويـــؤثر علـــى دقـــة المؤشـــرات االقتصـــادية ومعـــدالت النمـــو 

وذلـــك مـــع وجـــود األطـــر القانونيـــة فـــي المملكـــة . االقتصـــادي فـــي األردن مـــن ناحيـــة أخـــرى
التــي تــنظم أعمــال المشــاريع فــي كــل مســتوياته مــن العمــل فــي المنــزل إلــى الشــركات 
الكبــــرى، ولكــــن يبقــــى تعقيــــد اإلجــــراءات والتكــــاليف المترتبــــة علــــى التــــرخيص والتســــجيل 

ق األكبـــر أمـــام الفئـــة غيـــر ال مســـجلة، وعمومـــًا ثّمـــة ثـــالث خطـــوات أساســـية هـــي المعـــوِّ
 :لترخيص األعمال في المملكة تتمثل في

 
  



 

 

30 

  التأسيس وتسجيل الشكل القانوني للمنشأة االقتصادية : الخطوة األولى

يـــتم مـــن خـــالل هـــذه الخطـــوة إصـــدار شـــهادة الســـجل التجـــاري والتـــي تأخـــذ ثمانيـــة أشـــكال 
، وشـــركة 18كة توصـــية بســـيطةأو شـــر 17وشـــركة تضـــامن 16مؤسســـة فرديـــة: تتمثـــل فـــي

ــــدودة ــــرع 19ذات مســــؤولية مح ــــة، وف ، وشــــركة مســــاهمة خاصــــة، وشــــركة مســــاهمة عام
وفــــي بعــــض األنــــواع . عامــــل لشــــركة أجنبيــــة، وشــــركة تــــزاول عملهــــا خــــارج األردن وحْســــب

ــــارة والتمــــوين  ــــة وزارة الصــــناعة والتج ــــة، ومراجع ــــب هــــذه الخطــــوة الموافقــــة األمني تتطل
ـــــين فـــــي ال ـــــارة والتمـــــوين لألشـــــخاص المقيم ـــــان، ومديريـــــة الصـــــناعة والتج عاصـــــمة عم

  .الموجودة في المحافظة غير العاصمة عمان

دينـــارًا فـــي الشـــركة الفرديـــة حســـب رأس  80إلـــى  10وبخصـــوص الرســـوم فتتـــراوح مـــن  
ــــن  ــــدت، وم ــــاة إن وج ــــاليف المحام ــــر تك ــــال غي ــــي شــــركات التضــــامن  390-90الم ــــارًا ف دين

  . 20حسب رأس المال المحدودة وذلك وتوصية بسيطة والشركات المسؤولة

وتشــمل هــذه الخطــوة اختيــار االســم التجــاري واســم الشــركة والتــي يجــب أن تكــون ضــمن 
شــروط معينــة، إضــافة إلــى تحديــد القطــاع الــذي ينتمــي لــه المشــروع، وفــي هــذا المجــال 
تواجـــــه المشـــــاريع الصـــــغيرة ومتوســـــطة الحجـــــم العديـــــد مـــــن المشـــــاكل فـــــي تصـــــنيف 

ـــف مشـــاريعها ضـــمن ال ـــي قـــد تختل ـــارة، والت تصـــنيفات المعتمـــدة فـــي وزارة الصـــناعة والتج
عـــن تلـــك الموجـــودة فـــي تصـــنيف المهـــن والمعتمـــد مـــن الجهـــات التنظيميـــة األخـــرى مثـــل 

  . وزارة اإلدارة المحلية، وحتى الجهات التمويلية والجهات الداعمة

الصـــــناعة أمـــــا المـــــدة الزمنيـــــة إلتمـــــام إنجـــــاز تســـــجيل الشـــــركات حســـــب تصـــــريحات وزارة 
ــــارة مــــن  ــــائق  15والتج ــــب والوث ــــب شــــرط اكتمــــال الطل ــــد تقــــديم الطل ــــة مــــن موع دقيق

ــــام عمــــل فــــي حــــال توجــــب الحصــــول علــــى الموافقــــة القطاعيــــة  3والموافقــــات إلــــى  أي
وعلـــى أرض الواقـــع فـــإن الـــزمن أكثـــر بكثيـــر وخاصـــة فيمـــا يتصـــل بمعرفـــة الوثـــائق . الســـابقة

رة نتيجـــة نقـــص فـــي الوثـــائق والتـــي قـــد تكـــون والموافقـــات، إذ تـــتم المراجعـــة أكثـــر مـــن مـــ
ــدد المــراجعين،  ــذي يعتمــد علــى ع ــة ال ــى زمــن المراجع ــان، إضــافة إل شــكلية فــي بعــض األحي

                                  
ة 16 ات الفردي كل المؤسس ط ش ي أبس ال ه د لألعم ي واح خص طبيع ا ش ي يمتلكه ب الت ارة وحْس راف التج ريح احت ه بتص د تقدم جل بع ب س ام مراق ي وزارة أم ارة ف ناعة التج ارة والص جل  ،التج ين الس أو أم

ات ي المحافظ اري ف ة،  .التج ة القانوني ن الناحي يتها الم ل شخص ة تنفص ا االعتباري ن مالكه ة ع ا المالي فه  وذمته ة بوص ن آاف د ع ؤول الوحي اتالمس ة االلتزام ة المالي ر واإلداري اه غي ة تج د . هوالقانوني الح
 .دينار أردني ألف لرأس المال هو األدنى

امن 17 رآة التض ى ا ش ريكين عل ن ش ألف م ال    تت ذا المج ي ه دودة، وف ت مح رآاء ليس ؤولية الش ا، أي أن مس رآة والتزاماته ون الش ل دي ن آام ية ع ه الشخص ؤوًال بأموال ريك مس ل ش ون آ ل ويك ون  ألق ال يك
 .وال يتطلب توفر المحامين إال إذا آان رأس المال يتعدى خمسين ألف دينار أردني. لشرآات التضامن شخصية مستقلة

امن  18 رآاء المتض رآة وممارس   ونالش ون إدارة الش ذين يتول م ال ة        ةوه والهم الخاص ي أم ا ف ة عليه ات المترتب رآة وااللتزام ون الش ن دي ل ع امن والتكاف ؤولون بالتض ون مس ا، ويكون ى  . أعماله ّد األدن والح
 .ألف دينار أردني 20 لىوتعيين محام إذا آان رأس مالها يزيد ع. لهذا السبب يتعين على هذه الشرآات توفير مدقق حساباتو. كون للشرآات ذات المسؤولية المحدودة هياآل أآثر تعقيداعادة ما ي 19 . ألف دينار ويتطلب وجود محاٍم إذا آان رأس المال أآثر من خمسين ألف دينار هو لرأس المال

  .يئة االستثمار، دليل الترخيص لدى النافذة االستثمارية، هUSAIDالوآالة األمريكية للتنمية الدولية : المصدر 20
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ـــى محـــامين ممـــا يترتـــب علـــى ذلـــك تكـــاليف  ـــد مـــن الحـــاالت يلجـــأ األشـــخاص إل وفـــي العدي
  .  إضافية أيضاً 

/ صــــناعة والتجــــارةوبخصــــوص تســــجيل االســــم التجــــاري يتطلــــب ذلــــك التقــــدم إلــــى وزارة ال
دقيقـــة  40دينـــارًا وتســـتغرق العمليـــة  54مديريـــة الســـجل التجـــاري ودفـــع رســـوم تصـــل إلـــى 

فـــي حـــال اكتمـــال األوراق ومطابقـــة االســـم لشـــروط الـــوزارة، وفـــي الغالـــب يواجـــه أصـــحاب 
المشـــاريع الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم مشـــاكل فـــي هـــذا الجانـــب قـــد تمتـــد إلـــى أســـابيع 

  . يةلالنتهاء من هذه العمل

ومــــع وجــــود أتمتــــة للعمليــــات فــــي وزارة الصــــناعة والتجــــارة ووجــــود النافــــذة االســــتثمارية 
إّال أن أصــــــحاب المشــــــاريع الصــــــغيرة والمتوســــــطة ومتناهيــــــة الصــــــغر ) وزارة االســــــتثمار(

ـــى  ـــا إل ـــزء منه ـــات التســـجيل قـــد يعـــود ج ـــديات فـــي تمـــام عملي ـــد مـــن التح يواجهـــون العدي
هـــذا يقـــع ضـــمن مســـؤولية الحكومـــة لتعزيـــز وســـائل  غيـــاب الـــوعي والمعرفـــة، ولكـــن أيضـــا

 .   الوعي والمعرفة لدى المواطنين، إضافة إلى تسهيل اإلجراءات الالزمة

وبخصـــوص ممارســـة األعمـــال مـــن المنـــازل يحـــق لكافـــة أفـــراد المجتمـــع الـــراغبين فـــي بـــدء  
أعمــــــالهم ومشــــــاريعهم القيــــــام بتســــــجيل مؤسســــــتهم أو شــــــركتهم ضــــــمن الشــــــكل 

ـــانوني ـــة، أو شـــركة التضـــامن، أو شـــركة التوصـــية البســـيطة، أو شـــركة مؤ: الق سســـة فردي
  . محدودة المسؤولية

  الموافقات والمتطلبات التنظيمية: الخطوة الثانية 

ــــة لبنــــاء الموقــــع لممارســــة النشــــاط االقتصــــادي،   الحصــــول علــــى الموافقــــات التنظيمي
وســــلطة إقلــــيم  حــــدود أمانــــة عمــــان والبلــــديات(والتــــي تشــــمل اختيــــار موقــــع المشــــروع 

ــــيم العقبــــة ــــراء وســــلطة إقل ــــي المنــــاطق ) البت ــــة، فف ــــراءات تبعــــًا للمنطق ــــف اإلج وتختل
ـــة، وعـــرض  ـــات التنظيميـــة والبيئي ـــان  يســـتدعي الحصـــول علـــى الموافق ـــة ألمانـــة عم التابع
ـــابع  ـــة الت ـــة للمنطق ـــة المحلي ـــة، واللجن ـــة، وزارة البيئ ـــراخيص المركزي ـــة الت ـــى لجن ـــات عل الطلب

ــــى األراضــــي لهــــا المشــــروع، وال ــــرى للموافقــــة عل ــــة عمــــان الكب ــــة فــــي أمان ــــة اللوائي لجن
ـــة  ـــي، ومديري ـــر البيئ ـــيم األث ـــة لدراســـات تقي ـــة الفني ـــدود التنظـــيم، واللجن ـــارج ح ـــة خ الواقع

  .الترخيص والحّد من التلوث في وزارة البيئة

ـــى  ـــرخيص حســـب النافـــذة االســـتثمارية فـــي وزارة االســـتثمار إل ـــة الت ـــاج عملي ـــام  10وتحت أي
مـــن تـــاريخ تســـليم الوثـــائق واســـتيفاء المتطلبـــات بالكامـــل فـــي حـــال أن المشـــروع ال عمـــل 
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ــر  ــر البيئــي، وفــي حــال كــان المشــروع  يتطلــب إجــراء دراســة تقيــيم أث ــاج إلــى دراســة األث يحت
ـــى  ـــاج إل ـــا تحت ـــي فإنه قـــات  15بيئ ـــد مـــن المعوِّ ـــة العدي ـــع ثّم ـــى أرض الواق ـــوم عمـــل، وعل ي

ــــائق ا ــــال اســــتيفاء الوث ــــة وخاصــــة فــــي مج ســــند تســــجيل لقطعــــة األرض أصــــلي (لمطلوب
وســــاري المفعــــول، ومخطــــط أراٍض أصــــلي وســــاري المفعــــول، ومخطــــط موقــــع تنظيمــــي 
ـــة  ـــداثيات قطعـــة األرض، ومخطـــط كروكـــي للمشـــروع، ولوح أصـــلي وســـاري المفعـــول، وإح
ــــة تصــــنيف  ــــررة، ووثيق ــــدفع الرســــوم المق ــــة، وإيصــــال ب ــــة للدول أراٍض لألراضــــي المملوك

ــــرخيص موقــــع مقــــدارها ، ويســــتوف)األرض ــــب لت ــــى  تقــــديم الطل ــــارًا  58ى رســــوم عل دين
ــــات ــــًا شــــاملة ضــــريبة المبيع ــــن . أردني ــــة م ــــي تتقاضــــاها وزارة البيئ  750-25والرســــوم الت

أمــــا . دينــــارًا فــــي حــــال احتــــاج المشــــروع لدراســــة األثــــر البيئــــي وحســــب حجــــم المشــــروع
وافقــــة علــــى الطلــــب، الرســــوم المتصــــلة بــــالترخيص وعوائــــد التنظــــيم المترتبــــة علــــى الم

فيـــتم احتســـاب رســـوم التنظـــيم بنـــاًء علـــى ســـعر األســـاس للعقـــار المعتمـــد مـــن دائـــرة 
  .21األراضي والمساحة والتي تصل إلى مبالغ كبيرة في بعض المشاريع

  الموافقات والشروط القطاعية : الخطوة الثالثة

هـــا، والقيـــام المنطقـــة التـــي يتبع/ إذ يجـــب علـــى صـــاحب العمـــل أن يقـــوم بمراجعـــة البلديـــة
القســــم المخــــتص بإصــــدار رخــــص المهــــن وإرفــــاق / بتعبئــــة الطلــــب وتقديمــــه للمديريــــة

الوثـــائق المطلوبـــة، ضـــمن الشـــروط واألنظمـــة الواجـــب تحققهـــا وفـــق التشـــريعات الناظمـــة 
ومتطلبـــات الجهـــات التنظيميـــة لكـــل نشـــاط اقتصـــادي، وذلـــك بهـــدف إصـــدار الموافقـــة مـــن 

إذ تتطلـــــب بعـــــض النشـــــاطات موافقـــــات مـــــن (صـــــة التنظيميـــــة المخت/ الجهـــــة الرســـــمية
، وتختلــــف الموافقــــات والشــــروط بحســــب )النقابــــة المهنيــــة أو هيئــــات تنظيميــــة ورقابيــــة

طبيعـــة القطـــاع ومتطلباتـــه، وُيتطّلـــُب فـــي بعـــض الحـــاالت كشـــف هندســـي وصـــحي ودفـــاع 
الـــخ، وال يراعـــى فـــي هـــذا الجانـــب حجـــم المشـــاريع، إذ إن بعـــض المشـــاريع ...مـــدني وبيئـــي

  .لصغيرة تتطلب نفس اإلجراءات في المشاريع الكبيرةا

ــة الطلــب واتخــاذ اإلجــراءات  ــا عــن زمــن إتمــام الموافقــات فيقــوم موظــف البلديــة بمراجع أم
أيــام عمــل فــي حــال اكتمــال اإلجــراءات والوثــائق المطلوبــة  3الالزمــة والتــي قــد تســتغرق 

ــى  ــد إل ــا قــد تمت ــدة أســابيع فــي بعــض والموافقــات والحصــول علــى رخصــة المهــن، ولكنه ع
األحيــــان وخاصــــة أن بعــــض المنــــاطق ثّمــــة مشــــاكل فيهــــا فــــي انعقــــاد جلســــات المجــــالس 

 . المحلية إلصدار الموافقات ومشكلة نقص الوثائق المطلوبة
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ـــراغبين فـــي  ـــازل فيحـــق لكافـــة أفـــراد المجتمـــع ال أمـــا بخصـــوص ممارســـة األعمـــال مـــن المن
ـــام بتســـجيل مؤسســـت ـــدء أعمـــالهم ومشـــاريعهم القي ـــم التقـــدم ب هم أو شـــركتهم، ومـــن ث

أمانــة عمــان الكبــرى للحصــول علــى رخصــة مهــن للبــدء بممارســة عملهــم مــن / إلــى البلديــة
المنـــزل، وذلـــك ضـــمن شـــروط خاصـــة بـــالموقع الـــذي ســـيتم ممارســـة العمـــل مـــن داخـــل 

 .المنزل، أو الشقة وطبيعة المهن التي يمكن ممارستها

  ة التنظيمية لألعمال في األردن تقييم تقرير ممارسة األعمال للبيئ 3.2.2

دولـــة فـــي تقريـــر ســـهولة ممارســـة  190عالميـــا مـــن بـــين  75تقـــدم األردن إلـــى المرتبـــة 
ـــر 2020األعمـــال  ـــة بتقري ـــة 2019، مقارن ـــه األردن بالمرتب ـــّل ب ـــذي ح ـــين الجـــدول 104، ال ، ويب

ــــر ممارســــة األعمــــال خــــالل المــــّدة ) 4(رقــــم  حســــب  2020-2018ترتيــــب األردن فــــي تقري
ــــى مســــتوى . مؤشــــرات الرئيســــةال ــــه عل ومــــع تقــــدم األردن ضــــمن المؤشــــر العــــام إّال أن

المؤشـــرات الفرعيـــة مـــا تـــزال فيـــه فجـــوات يمكـــن العمـــل عليهـــا لتســـهيل األعمـــال وخاصـــة 
  . فيما يتصل بسهولة بدء النشاط التجاري

  

- 2018ألعوام ترتيب األردن في المؤشرات الرئيسة في تقرير ممارسة األعمال ل): 3.3(الجدول رقم 
2020  

  المؤشر

  2018تقرير عام   2019تقرير عام   2020تقرير عام 

  الترتيب 

الفجوة بين أداء 
األردن وأداء 

أفضل 
   100/دولة

 الترتيب 
الفجوة بين أداء 

األردن وأداء أفضل 
   100/دولة

 الترتيب 

الفجوة بين 
أداء األردن 
وأداء أفضل 

   100/دولة

  84.40  105  84.43  106  84.5  120  سهولة بدء النشاط التجاري - 1

  60.29  110  60.47  139  60.3  138  استخراج تراخيص البناء - 2

  80.49  40  80.49  62  80.5  69  الحصول على الكهرباء - 3

  66.40  72  66.40  72  66.4  78  سهولة تسجيل الملكية - 4

  30.00  159  35.00  134  95  140  سهولة الحصول على االئتمان - 5

  40.00  146 46.67  125  50  105  حماية المستثمرين األقلية - 6
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  70.75  97  71.48  95  78.7  62  دفع الضرائب - 7

  79.03  53  79.03  74  79  75  التجارة عبر الحدود - 8

  53.71  118  55.56  108  55.6  110  إنفاذ العقود - 9

  30.53  146 30.31  150  39.7  112  تسوية حاالت اإلعسار -10

  .202022-2018مجموعة البنك الدولي، تقرير ممارسة األعمال، : المصدر

ـــر ) 3.4(يشـــير الجـــدول رقـــم  إلـــى متوســـط عـــدد اإلجـــراءات والوقـــت والتكلفـــة حســـب تقري
إجـــراءات وعـــدد  8إلـــى  7ممارســـة األعمـــال، إذ يحتـــاج بـــدء النشـــاط التجـــاري بالمتوســـط مـــن 

إجـــراء  20حســـب الجـــنس، فيمـــا يحتـــاج اســـتخراج تـــراخيص البنـــاء إلـــى  13إلـــى 12أيـــام مـــن   
يــــوم عمــــل،  17إجــــراءات و 6ول علــــى الكهربــــاء فيحتــــاج إلــــى يــــوم عمــــل، أمــــا الحصــــ 66و

ـــى  ـــاج إل ـــة يحت ـــراءات و 5وبخصـــوص تســـجيل الملكي ـــاالت حســـب  55إج ـــًا فـــي بعـــض الح يوم
 .تقرير ممارسة األعمال

متوسط عدد اإلجراءات والوقت والتكلفة حسب ): 3.4(الجدول رقم 
  2020تقرير ممارسة األعمال 

  
عدد 

  اإلجراءات
الوقت 
  أيام

لفة نسبة من التك
  )دينار(الدخل للفرد 

  سهولة بدء النشاط التجاري
  23.3  12  7  الرجال
  23.3  13  8  النساء

  12.1  66  20  استخراج تراخيص البناء
  285.3  55  5  الحصول على الكهرباء

  9  17  6  سهولة تسجيل الملكية

 .2020مجموعة البنك الدولي، تقرير ممارسة األعمال، : المصدر

  م أفراد عينة الدراسة للقوانين الناظمة تقيي 3.2.3

أشـــار أفــــراد عينـــة الدراســــة ومـــن خــــالل مجموعـــات النقــــاش البؤريـــة والزيــــارات الميدانيــــة 
ودراســــات الحالــــة إلــــى وجــــود العديــــد مــــن المصــــاعب والتــــي تحــــول دون تحقيــــق النتــــائج 
قــــات  المرجــــوة وتحقيــــق النمــــو والتوســــع فــــي هــــذه المشــــاريع، ولعــــّل مــــن أهــــم المعوِّ
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35 

ـــة التـــي تخضـــع  ـــة والقانوني القـــوانين الناظمـــة لعمـــل القطـــاع وتعـــدد التشـــريعات التنظيمي
ــــدعم  ــــة وال ــــم الرقاب ــــل، ث ــــى التموي ــــرخيص إل ــــة التأســــيس والت ــــن مرحل ــــا المشــــاريع م له

يجمـــع القطـــاع، وبخصـــوص القـــوانين ) مظلـــة واحـــدة(الالحـــق، وبالتـــالي ال يوجـــد إطـــار موحـــد 
بـــدءًا مـــن قـــانون الشـــركات مـــرورًا بأنظمـــة المهـــن فثّمـــة العديـــد مـــن القـــوانين الناظمـــة 

  .والبلديات والمؤسسات الرقابية والتمويلية المختلفة

كــــل ذلــــك يخلــــق تحــــديات وعوائــــق متعــــددة أمــــام المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم 
والمتناهيـــة فـــي الصـــغر فـــي األردن فـــي ســـبيل التطـــور والنمـــو، ويـــؤدي بجـــزء كبيـــر منـــه 

، والتحايــل فــي بعــض األحيــان مــن خــالل )اقتصــاد الظــل(لرســمية إلــى نمــو األســواق غيــر ا
وتشـــير عينـــة الدراســـة كمـــا . العديـــد مـــن المنشـــآت للتهـــرب مـــن دفـــع الضـــرائب والرســـوم

آراء عينــــة الدراســــة حــــول األنظمــــة والتشــــريعات ) 3.4(هــــو موضــــح فــــي الشــــكل رقــــم 
تـــداخًال كبيـــرًا فـــي مـــن العينـــة أن ثّمـــة % 39.6الناظمـــة لعمـــل القطـــاع فـــي األردن، إذ يـــرى 

عـــــدم % 10.7تـــــداخًال قلـــــيًال، و% 13.2تـــــداخًال متوســـــطًا و% 36.5الصـــــالحيات مقابـــــل 
قـــًا فنجـــد أن . وجـــود تـــداخل ق كبيـــر % 42.9وبخصـــوص عـــدِّ تعـــدد الجهـــات معوِّ تـــرى أنـــه معـــوِّ

ـــل  ـــة متوســـطة، و% 34.5لعمـــل الشـــركات، مقاب ق بدرج ـــوِّ ـــه مع ـــرى أن ـــه ال % 22.6ت ـــرى أن ت
مـــــن العينـــــة أن التشـــــريعات الناظمـــــة % 41.9لشـــــركات، كمـــــا وتـــــرى يـــــؤثر علـــــى عمـــــل ا

للمشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم والمتناهيــــة فــــي الصــــغر ال تواكــــب التطــــورات 
تراهــــــا متوســــــطة % 36.6الحاصــــــلة والممارســــــات الفضــــــلى المتبعــــــة عالميــــــًا، مقابــــــل 

ــــة و% 15.7و ــــذلك مــــن الضــــروري أ. تراهــــا تواكــــب التطــــورات% 5.8تراهــــا قليل ــــتم ول ن ي
تطـــوير األنظمـــة والتشـــريعات لهـــذا القطـــاع مـــن خـــالل تبســـيط اإلجـــراءات وتســـهيل إنشـــاء 
هـــذه المشـــاريع وتســـجيلها وفـــق آليـــات خاصـــة بهـــا تضـــمن الســـهولة والتكلفـــة المنخفضـــة، 
بمـــا فـــي ذلـــك األعمـــال التـــي يـــتم ممارســـتها مـــن المنـــازل، كمـــا قـــد يكـــون مـــن المناســـب 

ـــر بإطـــار تشـــريعي موحـــد يتضـــمن تخفـــيض الرســـوم أو إلغاءهـــا مـــع مـــنح تســـهيالت  التفكي
ضــريبية لمــدد معينــة لتــتمكن هــذه المشــاريع مــن أن تقــوم، وخاصــة فــي مرحلــة التشــغيل 
.  األولـــي إضـــافة إلـــى العمـــل علـــى خفـــض االقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي االقتصـــاد األردنـــي

ـــدة ناظمـــة وداعمـــة للمشـــاريع الميك ـــة واح ـــة الدراســـة أن إنشـــاء مظل ـــة كمـــا وتؤكـــد عين روي
والصــــغيرة والمتوســــطة فــــي األردن ســــيكون لــــه األثــــر اإليجــــابي الكبيــــر علــــى المشــــاريع 

ال  8.3بدرجـــــة قليلـــــة و% 1بدرجـــــة متوســـــطة و% 17.1مقابـــــل % 74.1بنســـــبة موافقـــــة 
مــا يمكــن مالحظتــه  " ونقتــبس مــن آراء عينــة الدراســة فــي هــذا المجــال . أســتطيع الحكــم

ؤسســــة مــــن  العــــاملين وخاصــــة الفريــــق وهــــو عــــدم تــــوفر الــــوعي الكــــافي لــــدور كــــل م
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الميــــــداني الــــــذي يمــــــارس دوره الرقــــــابي، وال يقتصــــــر عــــــدم الــــــوعي علــــــى العــــــاملين 
بالمؤسســـات بـــل إن بعـــض أصـــحاب المنشـــآت، ال يعرفـــون مـــا هـــي اإلجـــراءات ولـــَم صـــممت 
علـــى هـــذا النحـــو ومـــا الخـــدمات التـــي يجـــب علـــى المؤسســـة تقـــديمها قبـــل ممارســـتها 

إن غيــــاب الخــــدمات فــــي البلــــديات واضــــح جــــدا ويتصــــل بهــــا : اللــــدورها الرقــــابي، فمــــث
معـــامالت رئيســـة، فعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر الحصـــول علـــى رخصـــة المهـــن قـــد تكـــون 
مهمـــة شـــبه مســـتحيلة وخاصـــة الحصـــول علـــى رخصـــة مهـــن ألول مـــرة، إذ يـــتم تعليـــق إصـــدار 

ـــع المخالفـــات الرخصـــة وإجراءاتهـــا حتـــى يعـــالج صـــاحب العقـــار المـــؤجر لمبنـــى المنشـــأة ج مي
ــثال الــذي قــد  ــدفاع المــدني م ــراءات وزارة البيئــة وغيرهــا مثــل ال ــي بحقــه، إضــافة إلــى إج الت
يتطلـــب إيفـــاء اشـــتراطاته للســـالمة ميزانيـــة مشـــروع صـــغير، فالقضـــية متداخلـــة علـــى نحـــو 

  ".معقد

 
آراء عينة الدراسة حول األنظمة والتشريعات الناظمة لعمل المشاريع ): 3.4(الشكل رقم 

  الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر 

  .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر

ــــة فــــي الصــــغر  ــــم والمتناهي ــــرخيص الشــــركات الصــــغيرة ومتوســــطة الحج أمــــا بخصــــوص ت
ـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل رقـــم  ـــة طـــوًال فـــي ) 3.5(وتســـجيلها فأشـــارت العين أن ثّم

، %37اءات بصـــــورة متوســـــطة ، مقابـــــل طـــــول اإلجـــــر%42اإلجـــــراءات وبنســـــبة موافقـــــة 
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ــــة % 21و ــــا وبنســــبة موافق ــــي له ــــة التســــجيل ال داع ــــا أن عملي % 9بصــــورة بســــيطة، كم
مـــن يرونهـــا أمـــرًا بســـيطًا، كمـــا % 26و% 31مقابـــل مـــن يـــرى أنهـــا أمـــر معقـــد جـــدًا بنســـبة 

مـــن % 31تعـــاني الشـــركات ضـــمن هـــذه الفئـــة مـــن صـــعوبات فـــي تصـــنيف منشـــأتها، إذ إن 
ــــ ــــة رأت صــــعوبات كبي ــــل العين ــــّدل المتوســــط و% 39رة، مقاب ــــا بالمع ــــرى أنهــــا % 29رأته ت

تعقيــــد % 57وفــــي حــــال عــــدم تســــجيل المنشــــأة كــــان ذلــــك بســــبب . صــــعوبات بســــيطة
طـــــول اإلجـــــراءات يعـــــّد % 20عـــــدم وجـــــود تصـــــنيف واضـــــح للقطـــــاع، و% 23اإلجـــــراءات، و
نقتـــبس أســـباب أخـــرى تمثلـــت حســـب مـــا أشـــارت إليهـــا عينـــة الدراســـة، % 21مكلفـــًا جـــدا، و

حجــــم مشــــروعي "، "قلــــة الــــدعم المــــادي"، "عــــدم الموافقــــة علــــى التــــرخيص" :ا يلــــيمــــ
ـــدخل مـــن المشـــروع"، "الخـــوف مـــن الضـــرائب"، "الصـــغير ـــة ال ـــي "، "محدودي المشـــروع ذات

قـــًا لـــدى "، "يمكـــن العمـــل بـــدون تـــرخيص"، "وفـــردي وبســـيط وتمـــويلي ذاتـــي يعـــّد معوِّ
 ".بتعاد عن رسوم الترخيصاال"، "األشخاص الذين يتقاضون من المعونة الوطنية

آراء عينة الدراسة حول إجراءات التسجيل والترخيص لعمل المشاريع ): 3.5(الشكل رقم 
 الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر

  .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر

 ومن الجدير ذكره في هذا المجال أنه كان إلقرار قانون اإلعسار وقانون وضع 

لمنقولــــة تأمينــــا للــــدين أثــــر إيجــــابي فــــي تحســــين البيئــــة االســــتثمارية عمومــــًا، األمــــوال ا
ـــذلك  وللمشـــاريع الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم والمتناهيـــة فـــي الصـــغر خصوصـــًا، وتنتقـــل ب
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المســــؤولية علــــى تلــــك المشــــاريع الصــــغيرة بضــــرورة إنشــــاء الســــجالت الماليــــة الدقيقــــة 
  . تسهيالت االئتمانيةوتنظيمها والتي يمكن االعتماد عليها في منح ال

  إنشاء مظلة واحدة لدعم القطاع  3.2.4

ـــدعم   ـــا ل ـــودا ال يســـتهان به ـــة جه ـــد أن ثّم ـــة نج ـــة االقتصـــادية األردني ـــالل مســـح البيئ ـــن خ م
ـــرامج  ـــة بالصـــغر ســـواء بتقـــديم الب قطـــاع الشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم والمتناهي

ــــدعم الفنــــي ومتابعــــة األعمــــال وتطــــوير  ــــة، أو ال ــــاج، أو مــــن خــــالل تســــهيل التمويلي اإلنت
. اإلجــراءات مــن خــالل مــا يعــرف بخدمــة المكــان الواحــد، أو فــي مجــال جــذب الــدعم الــدولي

ــة وخاصــة فــي مجــال تعــدد الجهــات  ــر مــن أفــراد العين ــة رضــا كبي ــه ومــع ذلــك لــم يكــن ثّم إّال أن
وعــــدم وجــــود المعرفــــة الكافيــــة عــــن الخــــدمات التمويليــــة والمســــاعدات الفنيــــة والماليــــة 
والجهـــات الداعمـــة الدوليـــة، وكـــذلك اســـتفادة فئـــات غيـــر مســـتحقة تمتلـــك المـــالءة الماليـــة 
للحصـــول علـــى التمويـــل الـــالزم مـــن خـــالل البنـــوك التقليديـــة إّال أنهـــا تـــزاحم الفئـــات األكثـــر 
حاجـــة إلـــى التمويـــل، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن غيـــاب الخبـــرة لـــدى العديـــد مـــن المتعـــاملين فـــي 

ــديه ــات ل ــل القطــاع جعــل مــن فئ ــر مــن مســاعدة ومــنح مقاب ا القــدرة علــى الحصــول علــى أكث
عـــدم حصـــول فئـــات أخـــرى عليهـــا، وفـــي هـــذا المجـــال قامـــت العديـــد مـــن الجهـــات التمويليـــة 
والداعمــة بتشــديد اإلجــراءات لتجنــب هــذا األمــر إّال أنهــا أضــافت أعبــاء إضــافية علــى الفئــات 

والدرايـــة فـــي إعـــداد المتطلبـــات  األكثـــر حاجـــة إلـــى التمويـــل، وال تمتلـــك الضـــمانات والخبـــرة
  .   ومتابعتها

ويمكـــن تصـــنيف الجهـــات ذات العالقـــة بالمشـــاريع الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم ومتناهيـــة 
ـــــات رئيســـــة،  ـــــالث مجموع ـــــى ث ـــــىالصـــــغر فـــــي األردن إل وتشـــــمل كافـــــة الجهـــــات  األول

ـــب  ـــة وتراق ـــات الفرعي ـــل القطاع ـــنظم عم ـــراخيص وت ـــي تعطـــي الت ـــة للقطـــاع والت التنظيمي
ــــة الســــال ــــة والقانوني ــــة والحقــــوق العمالي مة والمواصــــفات واالشــــتراطات الصــــحية والبيئي

فتشـــمل الجهـــات   الثانيـــةالـــخ، أمـــا ...والضـــريبية، والجهـــات التنظيميـــة للجهـــات التمويليـــة
التمويليـــة والداعمـــة والتـــي تتشـــكل مـــن العديـــد مـــن المؤسســـات والشـــركات غيـــر الربحيـــة 

ـــر الحك" ـــة وغي ـــة وشـــبه الحكومي ـــةالحكومي ـــل "ومي ـــي تقـــدم التموي ـــة الت ، والشـــركات الربحي
ــــة، أمــــا  فتشــــمل الجهــــات الداعمــــة الدوليــــة والتــــي  الثالثــــةومــــن ضــــمنها البنــــوك األردني

  .تشمل وكاالت الدعم والمنظمات والمؤسسات العالمية

ـــرح  ـــا ســـبق، يقت ـــنظم كافـــة الجهـــاتوفـــي ضـــوء م ـــة ي ـــى مســـتوى الدول  إصـــدار قـــانون عل
مــن  "يقية مــع دمــج العديــد مــن الجهــات لتشــابه أهــدافها ســابقة الــذكر ضــمن مظلــة تنســ
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، ممـــا ســـينعكس انعكاســـًا "نقطـــة التـــرخيص حتـــى اإلنشـــاء والتمويـــل واإلنتـــاج والتســـويق
كبيـــرًا علـــى تخفـــيض كلـــف التأســـيس والتشـــغيل لهـــا وتؤهلهـــا لتكـــون جـــزءًا مـــن السلســـلة 

تماعيـــة، وهـــذا األمـــر اإلنتاجيـــة ووضـــعها فـــي إطـــار تنمـــوي داعـــم للتنميـــة االقتصـــادية واالج
بحــــد ذاتــــه يشــــكل مــــدخًال لضــــمان اســــتمرارية هــــذه المشــــاريع وتطورهــــا وزيــــادة قــــدرتها 

  .التنافسية

ـــــرح  ـــــىويقت ـــــل عل ـــــدة تعم ـــــة واح ـــــة تنظيمي ـــــون جه ـــــات  :أوًال  :أن تك ـــــع الجه التنســـــيق م
ـــراخيص وتســـهيل اإلجـــراءات تســـهيًال فعـــاًال مـــع  ـــة لتســـجيل الشـــركات وإعطـــاء الت التنظيمي

ــــة فــــي الصــــغر إنشــــاء ســــجل  ــــم والمتناهي ــــي للشــــركات الصــــغيرة ومتوســــطة الحج وطن
أن تعمـــل كافـــة الجهـــات  :ثانيـــاً . يعمـــل علـــى إعطـــاء الشـــركات الوصـــف ضـــمن تعريـــف موحـــد

ـــة إشـــرافية  ـــة فـــي الصـــغر تحـــت مظل الداعمـــة للشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهي
ــذه الجهــة ــًا به ــا تنظيمي ــج بعضــها أو إلحاقه ــع دم ــاً . م ــدة دائــرة أن ت :ثالث ــون ضــمن هــذه الوح ك

مختصـــة فـــي التنظـــيم والتنســـيق مـــع الجهـــات الدوليـــة الداعمـــة لتلـــك الشـــركات بالتعـــاون 
 .  مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة

  الجهات الداعمة والتمويلية للقطاع. 4
  

  الجهات الداعمة والتمويلية للقطاع 4.1

المشـاريع الصـغيرة ومتوسـطة الحجـم والمتناهيـة فـي الصـغر علـى الـدعم  تعـّد عمليـة حصـول
والتمويل من القضايا المهمة لتلـك الشـركات، بـل قـد تكـون األساسـية، وال شـك بوجـود جهـد 
مطلــوب مــن أصــحاب تلــك المشــاريع لوضــع ســجالت ماليــة دقيقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا لمــنح 

سـات التمويـل بتسـهيل اإلجـراءات وسـرعة مـنح االئتمان والحصول على الدعم، مع قيـام مؤس
وثّمـة . التمويل بما في ذلك دعم رأس المـال العامـل وتخفـيض نسـبة الفائـدة لهـذه المشـاريع

جهــود كبيــرة متعــددة علــى مســتوى األردن فــي مجــال دعــم هــذه الشــركات ســواًء مــن الجهــات 
  . الحكومية وغير الحكومية أو الدولية

  زي األردنيمبادرات البنك المرك 4.1.1

قـــام البنـــك المركـــزي األردنـــي بالتعـــاون مـــع مؤسســـات تمويـــل دوليـــة وإقليميـــة بحشـــد 
تمويـــل لقطـــاع الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة بأســـعار فائـــدة منافســـة وآلجـــال مناســـبة، 

كمــا قــام البنــك المركــزي بإعــداد بــرامج تمويليــة . إضــافة إلــى ضــمانات للقــروض الممنوحــة
لســــــياحة والطاقــــــة المتجــــــددة والزراعــــــة وتكنولوجيـــــــا موجهــــــة لقطاعــــــات الصــــــناعة وا



 

 

40 

كمـــا قـــام بتوســـيع مظلـــة الرقابـــة ) بمـــا فيهـــا الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة(المعلومـــات 
لتشــمل مؤسســات التمويــل األصــغر وغيرهــا الكثيــر مــن الجهــود الهادفــة إلــى تنميــة هــذه 

  .المشاريع

) 4.1(فــي الشــكل رقــم  وحســب اإلحصــائيات الصــادرة عــن البنــك المركــزي كمــا هــي مبينــة
مليــــون دينــــار فــــي  1987بلــــغ حجــــم التســــهيالت الممنوحــــة للشــــركات متوســــطة الحجــــم 

ـــع األول مـــن عـــام  ـــة عـــام  1939مقابـــل  2021نهايـــة الرب ـــار فـــي نهاي ، أمـــا 2020مليـــون دين
مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة  857التســـهيالت الممنوحـــة للشـــركات صـــغيرة الحجـــم فقـــد بلغـــت 

، ووصــــلت 2020مليــــون دينــــار فــــي نهايــــة عــــام  842مقابــــل  2021الربــــع األول مــــن عــــام 
نســــبة التســــهيالت الممنوحــــة للشــــركات الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم إلــــى تســــهيالت 

  .2021في نهاية الربع األول من عام % 11القطاع الخاص إلى 
 

  SMEsالتسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ): 4.1(الشكل رقم 

 
  .2021البنك المركزي األردني، بيانات التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، : المصدر

  
  



 

 

41 

 :وفيما يلي نعرض بعض البرامج التي قدمها البنك المركزي
  

  برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات االقتصادية ودعمها. 1

ن خـــالل هـــذا البرنـــامج تـــوفير التمويـــل للقطاعـــات اســـتهدف البنـــك المركـــزي األردنـــي مـــ
االقتصــــــادية الُمســــــتهدفة وخاصــــــة الشــــــركات الصــــــغيرة والمتوســــــطة؛ لتغطيــــــة كافــــــة 

ـــور(النفقـــات التشـــغيلية  ـــب واألج ـــال ) بمـــا يشـــمل الروات ـــف منخفضـــة وآج والرأســـمالية بُكل
الهـــا مالئمـــة وشـــروط مّيســـرة؛ وذلـــك لزيـــادة تنافســـية الشـــركات وتمكينهـــا مـــن توســـيع أعم

وتمويــــل أنشــــطتها التشــــغيلية، وقــــد خصــــص البنــــك المركــــزي ضــــمن هــــذا البرنــــامج فــــي 
إلـــى أن كلـــف التمويـــل التـــي ) 4.2(مليـــار دينـــار، ويشـــير الشـــكل رقـــم  1.2البدايـــة  نحـــو 

% 2.5للقــــروض الممنوحــــة فــــي عمــــان، ومــــن % 4إلــــى % 3حــــددها البرنــــامج بلغــــت مــــن 
كــون األقســاط مريحــة تــم تحديــد آجــال فــي بــاقي محافظــات المملكــة، وحتــى ت% 3.5إلــى 

التســــهيالت إلــــى عشــــر ســــنوات، مــــن ضــــمنها ســــنتان مــــّدة ســــماح لمــــن يرغــــب ولكافــــة 
ماليـــين دينـــار لقطـــاعي الطاقـــة  4القطاعـــات، كمـــا وحـــدد البنـــك المركـــزي ســـقف الســـلف 

 . ماليين دينار لباقي القطاعات ولكل عميل 3والنقل و

نامج البنك المركزي لتمويل القطاعات االقتصادية الكلفة واآلجال لبر): 4.2(الشكل رقم 
   ودعمها

 

  

  

  

  

  
  .2021، 23البنك المركزي األردني، الموقع اإللكتروني: المصدر

هــــذا البرنــــامج بحاجــــة إلــــى تقـــــديم المعــــززات الماليــــة والميزانيــــات قــــام البنـــــك  وألن
ــــارات ــــة فــــي األدوات والمه ــــز المعرف ــــة لتعزي ــــزي بعمــــل ورشــــات تثقيفي الضــــرورية  المرك

                                  
23 www.cbj.gov.jo  

 المحافظات باقي دخل العاصمة

  1,00:سعر الفائدة للبنوك% 
  سعر إعادة اإلقراض من خالل البنوك

:3,00-4,00% 

  0,50:سعر الفائدة للبنوك% 
 اض من خالل البنوك سعر إعادة اإلقر

:2,50-3,50% 

من ضمنها سنتين فترة سماح (سنوات  10:األجل 

وذلك لكافة القطاعات داخل وخارج ) لمن يرغب
العاصمة
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للنجــــاح فـــــي التخطـــــيط المــــالي وآليـــــات بنـــــاء نمــــوذج العمـــــل الخـــــاص بالمشـــــاريع وإدارة 
  .األعمال وفقًا ألفضل الممارسات العالمية

ـــامج فيمـــا يخـــص شـــمول قطـــاعي  وقـــد أجـــرى البنـــك المركـــزي تعـــديالت علـــى هـــذا البرن
ل مــــن ، وإعفــــاء ســــلف متوســــطة األجــــ12/06/2013الســــياحة والطاقــــة المتجــــددة بتــــاريخ 

، 09/12/2014، وشـــــمول قطـــــاع الزراعـــــة بتـــــاريخ 06/01/2014طوابـــــع الـــــواردات بتـــــاريخ 
، وزيــــادة أجــــل ســــلف قطــــاع 25/10/2015وشــــمول قطــــاع تكنولوجيــــا المعلومــــات بتــــاريخ 

ــــــاريخ  ــــــددة بت ــــــاريخ 21/10/2015الطاقــــــة المتج ــــــارج العاصــــــمة بت ــــــم القطاعــــــات خ ، ودع
ية والمعماريـــــــــة بتـــــــــاريخ ، وشـــــــــمول قطـــــــــاع االستشـــــــــارات الهندســـــــــ07/09/2016
التــــدريب المهنــــي والفنــــي (، وشــــمول قطاعــــات الصــــحة والنقــــل والتعلــــيم 20/09/2017

، وزيــــــــادة ســــــــقف ســــــــلف قطــــــــاع النقــــــــل بتــــــــاريخ 30/09/2018بتــــــــاريخ ) والتقنــــــــي
، وتعـــــديل برنـــــامج 08/09/2019، وشـــــمول صـــــندوق دعـــــم الطاقـــــة بتـــــاريخ 17/03/2019

لتصــــبح أســــعار الفائــــدة  15/03/2020ريخ ســــلف متوســــطة األجــــل للبنــــوك المرّخصــــة بتــــا
ـــدًال مـــن % 1 ـــاقي المحافظـــات، % 0.5للمشـــاريع داخـــل عمـــان و% 1.75ب للمشـــاريع فـــي ب

ــــاريخ  ــــة بت ــــرامج القائم ــــى الب ــــدة عل ــــيض أســــعار الفائ ــــس تخف ــــل 16/03/2020وعك ، وتأجي
بتـــــاريخ  2020مـــــن عـــــام ) حزيـــــران -30آذار إلـــــى -18(األقســـــاط الُمســـــتحقة خـــــالل المـــــّدة 

31/03/2020.  

التوزيــع القطــاعي لعــدد المشــاريع وحجــم التمويــل الممنــوح وفــق  ) 4.1(ويظهــر الجــدول رقــم 
مليار دينار حتى آب  1.2برنامج البنك المركزي لتمويل دعم القطاعات االقتصادية والبالغ حجمه 

2021. 

ات التمويــل الممنــوح وفــق برنــامج البنــك المركــزي لتمويــل دعــم القطاعــ): 4.1(الجــدول رقــم 
  االقتصادية

)مليون دينار(القيمة  عدد المشاريع  القطاع  

  الصناعة 637.5 823

  الطاقة المتجددة 267.3 507

 السياحة 137.3 142

 الزراعة  86.1 130

 تكنولوجيا المعلومات  29.3 39



 

 

43 

 االستشارات الهندسية  5 3

 الصحة  43.5 51

قنيالتدريب المهني والفني والت- التعليم   17 8   

شركات النقل - النقل 84.1 29  

 التصدير  0 0

  المجموعة   1307.1  1732

  )www.cbj.gov.jo(البنك المركزي األردني، : المصدر

  )األول والثاني والثالث(برنامج البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير . 2

 24والصـــغيرة والمتوســـطة مخصـــص لـــدعم الشـــركات المتناهيـــة فـــي الصـــغر وهـــو برنـــامج
ضــــمن مختلــــف القطاعــــات االقتصــــادية لتمكينهــــا مــــن الحصــــول علــــى التمويــــل الــــالزم 

ــــوفر   .لممارســــة أعمالهــــا بأســــعار فائــــدة منافســــة وقــــد بلــــغ ســــعر الفائــــدة فــــي حــــال ت
مـــن كـــل عـــام  15/09و 15/03ضـــمانات اليبـــور لســـتة شـــهور علـــى الـــدوالر األمريكـــي حـــق 

، أمــــا فــــي حــــال عــــدم تــــوفر الضــــمانات يصــــبح 5.3% إضــــافة إلــــى هــــامش فائــــدة بواقــــع
، وكــــان ذلــــك فــــي البرنــــامج األول والثــــاني أمــــا الثالــــث فقــــد تــــم %5.8هــــامش الفائــــدة 

%. 4.8إضـــافة التمويـــل لشـــركات التمويـــل األصـــغر بـــنفس اآلليـــة، ولكـــن بهـــامش فائـــدة 
برنـــامج نـــي، فيمـــا الألـــف دينـــار أرد 1,050وكـــان ســـقف التمويـــل للبرنـــامج األول يصـــل إلـــى 

ـــة  ـــى غاي ـــاني والثالـــث يصـــالن إل ـــاً  400الث ـــي تقريب ـــار أردن أي وشـــملت الضـــمانات . ألـــف دين
وكانـــت مـــدة القـــرض تحـــدد . ضـــمانات مـــن العميـــل فـــي ضـــوء تقيـــيم الوضـــع االئتمـــاني لـــه

  25.وفقا لسياسة البنك المعمول بها عند المنح

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي برنامج البنك المركزي األردني بالتعاون مع الصندوق العربي . 3
 )األول والثاني(

 26وهـــو برنـــامج مخصـــص لـــدعم الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهيـــة فـــي الصـــغر
ضــــمن مختلــــف القطاعــــات االقتصــــادية لتمكينهــــا مــــن الحصــــول علــــى التمويــــل الــــالزم 

 وقـــد كـــان ســـعر .لممارســـة أعمالهـــا بأســـعار فائـــدة منافســـة وبالتعـــاون مـــع البنـــك المركـــزي
، أمــــا ســــقف التمويــــل يصــــل لغايــــة %6.5وبــــدون ضــــمانات % 6الفائــــدة مقابــــل ضــــمانات 

                                  
 .عامل) 100(أن يقل عدد العاملين فيها عن و. ن دينارييمال) 3(ن دينار أو أن تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن ييمال) 3(أن تقل إجمالي موجوداتها عن  24
 .)www.cbj.gov.jo(البنك المرآزي األردني، : المصدر 25
 .عامل) 100(أن يقل عدد العاملين فيها عن و. ن دينارييمال) 3(ن دينار أو أن تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن ييمال) 3(الي موجوداتها عن أن تقل إجم 26
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ألـــف دينـــار أردنـــي، ويمكـــن للبنـــك طلـــب أي ضـــمانات مـــن العميـــل فـــي ضـــوء تقيـــيم ) 350(
وكانــت مــدة القــرض تحــدد وفقــا لسياســة البنــك المعمــول بهــا عنــد . الوضــع االئتمــاني لــه

ــــع أســــعار. المــــنح ــــم رف ــــاني ت ــــامج الث ــــى  وفــــي البرن ــــدة إل ــــل ضــــمانات، % 6.5الفائ مقاب
  . 27بدون ضمانات% 7.5و

  )انهض(البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي . 4

وهــــو برنــــامج مخصــــص لتــــوفير التمويــــل المناســــب للمشــــاريع الخاصــــة بفئــــة الشــــباب 
الريــــاديين إذ يقــــدم التمويــــل الميســــر والــــدعم الفنــــي والتــــدريب، والفئــــات المســــتهدفة 

، )انهــــض(شــــهادة انضــــمام للبرنــــامج الــــوطني للتشــــغيل الــــذاتي الحاصــــلة علــــى للبرنــــامج 
هـــي مـــن خريجــــي بـــرامج التــــدريب والتشـــغيل، وخريجــــي برنـــامج خدمــــة الـــوطن، وخريجــــي 
ــــد  ــــي ال يزي ــــة مــــن الشــــباب والت ــــي، والمشــــاريع القائمــــة المملوك ــــدريب المهن ــــز الت مراك

ـــاريخ التســـجيل الرســـمي 5عمرهـــا علـــى  ألنشـــطة فـــي كافـــة القطاعـــات وا. ســـنوات مـــن ت
ـــوفر فـــرص عمـــل مـــن  ـــة التـــي تحقـــق مصـــدر دخـــل وت ـــة والتقني ـــة والخدمي ـــة اإلنتاجي التنموي
المشــــــــاريع الصــــــــغيرة والمتوســــــــطة، وال يشــــــــمل البرنــــــــامج القــــــــروض االســــــــتهالكية 

  .والشخصية

 250وبـــدون عمولـــة، ويصـــل ســـقف التمويـــل لغايـــة % 4.5ويبلـــغ ســـعر فائـــدة البرنـــامج 
/ مــــن قيمــــة المشــــروع% 100مشــــروع تصــــل إلــــى ألــــف دينــــار أردنــــي وبنســــبة تغطيــــة لل

شـــهرًا  12المنشـــأة، وبخصـــوص مـــّدة الســـداد فتصـــل لغايـــة ســـبع ســـنوات مـــع مـــّدة ســـماح 
بالحــّد األقصـــى مــن ضـــمن مـــّدة القــرض، أمـــا الضــمانات فتتمثـــل فـــي كمبيالــة تمّثـــل قيمـــة 

، مـــن قيمـــة الكمبيالـــة ويـــتم تجييرهـــا ألمـــر البنـــك المركـــزي% 85الســـلفة المطلوبـــة فيهـــا 
ـــب أي ضـــمانات  ـــك طل ـــة لضـــمان القـــروض، ويمكـــن للبن ـــة الشـــركة األردني ـــى كفال إضـــافة إل

 .إضافية من العميل في ضوء تقييم الوضع االئتماني له

 األردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا برنامج البنك المركزي. 5 

لـــى تيســـير التمويـــل للشـــركات مليـــون دينـــار يقـــوم ع) 700(هـــو برنـــامج تمـــويلي بقيمـــة 
ــــا  ــــروس كورون ــــداعيات الســــلبية لفي ــــواء الت علــــى  COVID-19الصــــغيرة والمتوســــطة الحت

االقتصــــاد الــــوطني، وتغطيــــة احتياجاتهــــا التمويليــــة لغايــــات تمويــــل النفقــــات التشــــغيلية 
ـــا التشـــغيلية ومواصـــلة نشـــاطها، ويغطـــي  ـــف نفقاته ـــة مختل ـــل، وتغطي ـــال العام ورأس الم
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ــــــامج الت ــــــة البرن ــــــرفيين والمؤسســــــات الفردي ــــــين والح ــــــى المهني مــــــويالت المقدمــــــة إل
أّال تزيـــــد إجمـــــالي (والشـــــركات الصـــــغيرة والمتوســـــطة والتـــــي تنطبـــــق عليهـــــا الشـــــروط 

) 5(ماليـــــين دينـــــار أو أّال تزيـــــد إجمـــــالي مبيعاتهـــــا الســـــنوية علـــــى ) 5(موجوداتهـــــا علـــــى 
ويـــتم مـــنح القـــرض بســـعر . )عامـــل) 200(ماليـــين دينـــار، وأن يقـــل عـــدد العـــاملين فيهـــا عـــن 

شـــهرًا ) 12(شـــهرًا شـــاملة مـــّدة الســـماح لمـــدة ) 54(، ومـــّدة ســـداد تصـــل لغايـــة %2فائـــدة 
  .بالحّد األقصى

وبخصــــوص الضــــمانات فتكـــــون علــــى شـــــكل كمبيالــــة تمّثــــل قيمـــــة الســــلفة المطلوبـــــة 
مــــن قيمــــة الكمبيالــــة ويــــتم تجييرهــــا ألمــــر البنــــك المركــــزي، إضــــافة إلــــى إمكانيــــة %) 85(

ــــــًا للقــــــروض الممنوحــــــة للمهنيــــــين وأصــــــحاب  طلــــــب كفيــــــل شخصــــــي مقبــــــول ائتماني
 المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير األردنيين، وحسب القطاعات 

ــا الصــناعات القائمــة علــى النشــاط الزراعــي ــة فــي الجــدول رقــم  بمــا فيه والســقوف المبين
)4.2.(  

قطاع ضمن برنامج البنك المركزي  القطاعات المشمولة والسقوف لكل): 4.2(الجدول رقم 
  )ألف دينار(لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا 

  القطاع  السقف  القطاع السقف

 *الصناعات التحويلية  1000 قطاع المهن والحرفيين  20

 النقل  1000 تجارة التجزئة  75

 المرافق والخدمات الصحية  250 تجارة الجملة  350

 المستشفيات  1000 مات السياحيةالخد  350

 قطاع التعليم  750 الفنادق  1000

 القطاعات األخرى  500 تكنولوجيا المعلومات  500

 .2021، 28البنك المركزي األردني، الموقع اإللكتروني: المصدر

ـــين الجـــدول رقـــم    ـــوح لهـــا ) 4.3(كمـــا يب ـــل الممن المشـــاريع المســـتفيدة مـــن حجـــم التموي
ــــك ال ــــامج البن ــــدعم الشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة لمواجهــــة أزمــــة ضــــمن برن ــــزي ل مرك

 .2021مليون دينار موزعًا قطاعيًا حتى شهر آب  700كورونا والبالغ 

                                  
28 bj.gov.jo_1www.c  



 

 

46 

المشاريع المستفيدة من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة  ):4.3(الجدول رقم 
  والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا

  )مليون دينار(يمة ق  عدد المشاريع  المشاريع/ القطاع

  182.6  2366  تجارة الجملة والتجزئة

  114.1  920  الصناعة التحويلية بما فيها القائم على الزراعة

  31.8  224  المقاوالت لالستشارات الهندسية

  30.3  337  الخدمات السياحية ما عدا الفنادق

  25.2  262  المدارس -التعليم

  17.9  104  تكنولوجيا المعلومات

  17.2  82  النقل

  12.4  139  خدمات صحية ما عدا المستشفيات

  7.9  34  فنادق

  5.8  64  استشارات قانونية ومالية وإدارية ومحاسبية

  4.3  28  الطاقة

  4.5  42  خدمات الشحن والتخليص واالستيراد والتصدير

  4.8  597  مهنيين وحرفيين

  4.3  29  الزراعة

  2.3  14  دعاية وإعالن وإنتاج إذاعي وتلفزيوني وفني

  2.4  29  المكتبات والمطابع ودور النشر

  2.6  8  مستشفيات

  1.8  37  شركات إدارة المطاعم -المطاعم الشعبية

  28  273 أخرى

  500.24  5589  المجموع

  )www.cbj.gov.jo(البنك المركزي األردني، : المصدر 

  "بناء قدرات عمالء قطاع التمويل األصغر"مشروع . 6

يـــة تســـاهم فـــي تعزيـــز مســـتوى الـــوعي المـــالي لـــدى عمـــالء يتضـــمن نشـــر مـــواد تثقيف
ـــا وآثارهـــا الســـلبية، ويعـــّد جـــزءًا مـــن حزمـــة  القطـــاع وال ســـيما فـــي ظـــل أزمـــة جائحـــة كورون
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اإلجـــراءات لمواجهـــة تـــداعيات أزمـــة كورونـــا، كمـــا ويهـــدف إلـــى تعزيـــز عمـــالء قطـــاع التمويـــل 
ـــا ا ـــة كورون ـــداعيات جائح ـــة ت ـــة بمواجه ـــاد ســـبل كفيل ـــك األصـــغر إليج لمســـتجد، واســـتند البن

المركــــزي إلطــــالق هــــذا البرنــــامج علــــى دراســــة قــــد أجراهــــا لقيــــاس األثــــر االجتمــــاعي 
مــــن % 77واالقتصــــادي ألزمــــة كورونــــا علــــى عمــــالء قطــــاع التمويــــل األصــــغر، إذ وجــــد أن 

ـــيهم ســـلبًا،  ـــة عل ـــرت الجائح ـــد أث ـــة ق ـــاطق المملك ـــف من ـــي شـــملت مختل ـــة الدراســـة الت عين
مـــن البرنـــامج بمجموعـــة مـــن المحـــاور األساســـية المتصـــلة بنشـــأة  وتمثلـــت المرحلـــة األولـــى

التمويـــل األصـــغر وأهميتـــه فـــي تمكـــين األفـــراد والمجتمعـــات مـــن الحصـــول علـــى التمويـــل 
ـــــة األساســـــية،  ـــــة احتياجـــــاتهم المختلفـــــة، وتعـــــريفهم بالمفـــــاهيم المالي المناســـــب لتلبي

ل دورة حيــــاة نشــــاطهم وكيفيــــة إدارة الشــــؤون الماليـــــة والتخطــــيط الســــليم خــــالل مراحـــــ
البنـــك المركـــزي (التجـــاري وكيفيـــة التكيـــف وتطـــوير عمـــل المشـــاريع خـــالل جائحـــة كورونـــا 

 ).29األردني، الموقع اإللكتروني

  )برنامج إرادة(وزارة التخطيط والتعاون الدولي  4.1.2

وهـــو برنـــامج وطنـــي وأحـــد مكونـــات بـــرامج تعزيـــز اإلنتاجيـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة فـــي 
ـــــام  وزارة ـــــه ع ـــــّم إطالق ـــــدولي، ت ـــــاون ال ـــــه  2002التخطـــــيط والتع ـــــًا  28ول ـــــزًا ومكتب مرك

ـــن  ـــل م ـــامج لك ـــن البرن ـــل بالمســـتفيدين م ـــة، ويتمث ـــة محافظـــات المملك منتشـــرة فـــي كاف
ـــع  ـــل للمجتم ـــرص عم ـــاد ف ـــى إيج ـــدمي يســـاعد عل ـــاجي أو خ ـــب فـــي إنشـــاء مشـــروع إنت يرغ

والصـــغيرة الـــراغبين فـــي  أصـــحاب المشـــاريع المتوســـطة المحلـــي، ويـــدعم دعمـــًا أساســـياً 
إنشـــاء مشـــاريعهم وتوســـيعها، والـــراغبين فــــي الحصـــول علـــى تـــدريب يســـاعدهم الحقــــا 

  .30في البدء بمشاريعهم

ـــامج  ـــل " إرادة"ويعمـــل برن ـــرويج فـــرص االســـتثمار المحلـــي وتحســـين أدوات التموي علـــى ت
ل والتـــدريب، وإنشـــاء المشـــاريع الميكرويـــة والصـــغيرة والمتوســـطة أو تطويرهـــا مـــن خـــال

ـــاذ القـــرار االســـتثماري المناســـب،  ـــة ســـليمة تمكـــنهم مـــن اتخ دراســـتها علـــى أســـس علمي
وتضـــــمن لهـــــم تنفيـــــذها واســـــتدامتها، وذلـــــك مـــــن خـــــالل  مناقشـــــة فكـــــرة المشـــــروع، 
والكشـــف الحســـي علـــى موقـــع المشـــروع، ودراســـة عـــروض األســـعار، وتوجيـــه المتعامـــل 

 االقتصادية، ومتابعة التمويل، إلى الجهة التمويلية المناسبة، وإعداد دراسة الجدوى
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والقيـــام بزيـــارات متابعـــة للمشـــروع أثنـــاء التأســـيس، وتـــدريب صـــاحب المشـــروع وموظفيـــه  
  .على المهارات األساسية الالزمة لعمل المشروع

  )JEDCO(المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  4.1.3

المشــــاريع الناشــــئة لمســــاندة القطــــاع الخــــاص ودعــــم  1972تأسســــت المؤسســــة عــــام 
ـــاد  ـــى التطـــور والنمـــو وإيج والصـــغيرة والمتوســـطة وتطويرهـــا فـــي األردن ومســـاعدتها عل

وذلـــك مـــن خـــالل تقـــديم الــدعم الفنـــي والمـــالي ضـــمن بـــرامج متخصصـــة . أســواق تصـــديرية
ـــف المحافظـــات ـــة فـــي مختل ـــات االقتصـــادية المختلف ـــات القطاع ـــق حاج ـــتم تصـــميمها وف . ي

  :31من خالل البرامج التالية

  لدعم المشاريع الشبابية" بهمتكم"برنامج . 1

ــــامج   ــــار بوصــــفه ســــقفًا  50اســــتهدف البرن ــــدكو بخمســــة آالف دين مشــــروعًا تســــاهم ج
ـــى  ـــر مســـتردة(أعل ـــة غي ـــغ ) منح ـــارًا، ومـــن أهـــداف  556ويســـاهم صـــاحب المشـــروع بمل دين

ـــــل أفكـــــار  ـــــاء قـــــدرات الشـــــباب فـــــي إعـــــداد خطـــــط العمـــــل الالزمـــــة لتحوي المشـــــروع بن
 .م إلى مشاريع إنتاجية أو تطوير مشاريعهم القائمةمشاريعه

  عزز صادراتك الصناعية والخدمية . 2

 ،ــــل  30وهــــي منحــــة بســــقف  صــــناعتي للتصــــدير ــــار للشــــركة وبنســــبة تموي ــــف دين أل
 50للشـــركات التـــي لـــم تقـــم بالتصـــدير ســـابقًا أو أن صـــادراتها كانـــت أقـــل مـــن % 80

مســـــتهدفة هـــــي جميـــــع الشـــــركات ، إذ إن الشـــــريحة ال2020ألـــــف دينـــــار خـــــالل عـــــام 
الصـــناعية فـــي محافظـــات المملكـــة المختلفـــة باســـتثناء منطقـــة أمانـــة عمـــان الكبـــرى 

 .على أن تكون متوافقة مع شروط االستفادة من البرنامج بحسب وثائق البرنامج

  برنــامج دعـــم الشـــركات الصـــناعية مـــن أجـــل تصـــدير اللـــوازم والمعـــدات الطبيـــة ومالبـــس
، وهـــو لتقـــديم الـــدعم المـــالي علـــى شـــكل فحـــة فيـــروس كورونـــاالســـالمة العامـــة لمكا

مـــن إجمـــالي كلفـــة الخدمـــة % 70ألـــف دينـــار للشـــركة وبنســـبة تمويـــل  40مـــنح بســـقف 
القطاعــــات المســــتهدفة هــــي الشــــركات األردنيــــة الصــــغيرة والمتوســــطة و .المنفــــردة

العاملــــة فــــي القطــــاع الصــــناعي والقــــادرة علــــى تصــــنيع اللــــوازم والمعــــدات الطبيــــة 
 .مالبس السالمة العامة لمكافحة فيروس كورونا لغايات التصديرو
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 ـــة مـــن أجـــل التصـــدير ـــالي،  -دعـــم الشـــركات الخدمي ـــي وم ـــة المســـتهدفة دعـــم فن الفئ
ــرج الخدمــة فهــي خطــة تطــوير صــادرات  ــا شــكل مخ مــن الخدمــة هــي قطــاع األعمــال، أم

 .ومتابعة تنفيذ بنودها

  وهــــو خطــــة تطــــوير  ،)لــــة الثانيــــةالمرح(دعــــم الشــــركات الخدميــــة مــــن أجــــل التصــــدير
 .صادرات ومتابعة تنفيذ بنودها

 غِط تكاليف شحن منتجاتك للدخول إلى أسواق تقليدية. 3

والقطاعـــات المســـتهدفة هـــي الشـــركات األردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة العاملـــة فـــي 
ويقــــدم . مليــــون دينــــار 2القطــــاع الصــــناعي والتــــي ال تزيــــد مبيعاتهــــا اإلجماليــــة علــــى 

ــــدعم ا ــــل  10لمــــالي علــــى شــــكل مــــنح بســــقف ال ــــار للشــــركة وبنســــبة تموي آالف دين
بنــــاء علــــى وثــــائق الشــــحن، علــــى أن تكــــون الشــــركة ضــــمن القطاعــــات الصــــناعية % 80

 .المحددة ومستوفية لشروط االستفادة، والشحن للبلدان المحددة

  ابدأ بتصدير منتجاتك وخدماتك. 4

   يقــــوم ، و)التصــــدير ألول مــــرة دعــــم الشــــركات الخدميــــة مــــن أجــــل(أعمــــالي للتصــــدير
البرنـــامج باســـتهداف الشـــركات الناشـــئة والصـــغيرة التـــي لـــم يســـبق لهـــا التصـــدير أو 

ــــاوز صــــادراتها  ــــم تتج ــــرة  30ل ــــثالث األخي ــــار فــــي أي ســــنة مــــن الســــنوات ال ــــف دين أل
ــــدعم المــــالي علــــى " 2020، 2019، 2018" فــــي القطاعــــات المســــتهدفة، ويقــــدم ال

مــن إجمــالي الكلفــة % 80للشــركة وبنســبة تمويــل ألــف دينــار  15شــكل مــنح بســقف 
 .الكلية المشروع

 ،ـــامج دعـــم الشـــركات الصـــناعية مـــن أجـــل التصـــدير ألول مـــرة ـــدعم المـــالي  برن يقـــدم ال
مـــن إجمـــالي % 70ألـــف دينـــار للشـــركة وبنســـبة تمويـــل  40علـــى شـــكل مـــنح بســـقف 

مطلقـــا  كلفـــة المشـــروع، كمـــا تـــم إعطـــاء األولويـــة للشـــركات التـــي لـــم تقـــم بالتصـــدير
خـــالل أي ) ألـــف دينـــار 200ال تزيـــد علـــى (أو التـــي كانـــت صـــادراتها الســـنوية محـــدودة 

 .من السنوات الثالث السابقة

لــــــدعم صــــــغار المــــــزارعين فــــــي  مشــــــروع التنميــــــة االقتصــــــادية الريفيــــــة والتشــــــغيل. 5
  محافظات المملكة

عفة فـــوق اســـتهدف البرنـــامج األســـر الريفيـــة تحـــت خـــط الفقـــر، واألســـر الريفيـــة المستضـــ
مـــن خـــالل تفعيـــل . خـــط الفقـــر المعرضـــين تعّرضـــًا كبيـــرًا لخطـــر الوقـــوع تحـــت خـــط الفقـــر
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ـــى  ـــة وتشـــجيعهم عل ـــة والعملي ـــواحي الفني ـــن الن ـــدراتهم م ـــاء ق ـــزارعين وبن مشـــاركة الم
ــــاليف التســــويق ومشــــاركتهم  ــــل تك ــــة لتقلي ــــات التعاوني ــــات والجمعي تشــــكيل المجموع

وينفـــذ البرنـــامج . لة القيمـــة لمنتجـــاتهمبسلســـلة القيمـــة مثـــل مجموعـــة، وتطـــوير سلســـ
مـــن خـــالل صـــندوق التنميـــة والتشـــغيل ومؤسســـات التمويـــل المتناهيـــة الصـــغر تحـــت 

  .إشراف المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية

  البوابة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 6

نشـــآت االقتصـــادية والهـــدف الـــرئيس مـــن البوابـــة هـــو تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة لـــدعم الم
ـــــة  ـــــدمات الفني ـــــة والخ ـــــدمات المالي ـــــى الخ ـــــالل تحســـــين الوصـــــول إل فـــــي األردن مـــــن خ
للمنشــــآت وزيــــادة قــــدرة وصــــول منظمــــات دعــــم األعمــــال ومقــــدمي الخــــدمات عبــــر دمــــج 
المعلومـــات األساســـية عـــن مقـــدمي الخـــدمات بطريقـــة منظمـــة يســـهل الوصـــول إليهـــا مـــن 

ابـــة الوطنيـــة، وتـــم تنفيـــذ البـــرامج التاليـــة مـــن خـــالل المنشـــآت االقتصـــادية مـــن خـــالل البو
  -:32خاللها

 ،ألـــف دينـــار  30تقـــديم الـــدعم المـــالي علـــى شـــكل مـــنح بســـقف  صـــناعتي للتصـــدير
للشــــركات التــــي لــــم تقــــم بالتصــــدير ســــابقًا أو أن % 80للشــــركة وبنســــبة تمويــــل 

 .ألف دينار 50صادراتها كانت أقل من 

  ،ــــة مــــنأعمــــالي للتصــــدير إلتاحــــة " أجــــل التصــــدير ألول مــــرة  دعــــم الشــــركات الخدمي
تكنولوجيـــا المعلومـــات والتطبيقـــات (الفرصـــة ألكبـــر عـــدد مـــن الشـــركات فـــي قطاعـــات 

ـــــدمات الماليـــــة والقانونيـــــة ودور  ـــــة والتـــــدريب والخ ـــــة، واالستشـــــارات اإلداري الهاتفي
ــــــديكور، والهندســــــي والمعمــــــاري، والســــــياحة  ــــــداخلي وال الترجمــــــة، والتصــــــميم ال

 ).بما فيها السياحة العالجيةوالضيافة، والصحي 

  ،آالف  10تقــــديم الــــدعم المــــالي علــــى شــــكل مــــنح بســــقف تصــــديرك علــــى حســــابنا
بنـــاء علـــى وثـــائق الشـــحن علـــى أن تكـــون الشـــركة % 80دينـــار للشـــركة وبنســـبة تمويـــل 

 .ضمن القطاعات الصناعية المحددة ومستوفية لشروط االستفادة
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  برنامج"LevelUP Accelerator program "م رواد األعمال والمبتكرين والشركات دع
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات لبناء نماذج أعمال متغيرة لأللعاب 

 . اإللكترونية وناجحة لدخول األسواق العالمية

 ،برنــــــامج الترابطــــــات الوطنيــــــة بهــــــدف اســــــتبدال المســــــتوردات بــــــالمنتج المحلــــــي 
ــــامج الشــــركات الصــــغيرة وا ــــع اســــتهدف البرن ــــة فــــي جمي ــــة العامل لمتوســــطة األردني

 . القطاعات الصناعية بهدف استبدال المستوردات بالمنتج المحلي

 ،تقــــديم دعــــم فنــــي  برنــــامج دعــــم الشــــركات الخدميــــة مــــن أجــــل التصــــدير ألول مــــرة
 .ومالي للشركات غير المصدرة وذلك من أجل تعزيز فرص التصدير

 يمكن مشروعك من البيع والتصدير اإللكترون. 7

 برنـــامج زيـــادة صـــادرات الشـــركات مـــن خـــالل التجـــارة اإللكترونيـــة واألســـواق االفتراضـــية ،
آالف دينـــار  7إذ تقـــدم المؤسســـة مـــن خاللـــه الـــدعم المـــالي علـــى شـــكل مـــنح بســـقف 

مــــن إجمــــالي كلفــــة الخدمــــة والتــــي تشــــمل التــــدريب % 70للشــــركة وبنســــبة تمويــــل 
هـــــا، ورســـــوم التســـــجيل علـــــى الفنـــــي بخصـــــوص إنشـــــاء المتـــــاجر اإللكترونيـــــة وإدارت

األســـــواق االفتراضـــــية، وكلـــــف تطـــــوير متجـــــر إلكترونـــــي خـــــاص بالشـــــركة أو تطبيـــــق 
 .إلكتروني للترويج

  التجـــارة اإللكترونيـــة أو (برنـــامج دعـــم الشـــركات الصـــناعية مـــن خـــالل الخـــدمات المنفـــردة
ة، ويشـــمل التـــرويج والبيـــع اإللكترونـــي مـــن خـــالل المتـــاجر اإللكترونيـــ ،)العمـــل عـــن بعـــد

مــــن خــــالل أتمتــــة بعــــض " عــــن بعــــد"إذ يعمــــل علــــى تمكــــين الشــــركات مــــن العمــــل 
ـــنح بســـقف  ـــى شـــكل م ـــالي عل ـــدعم الم ـــديم ال ـــار للشـــركة  7أنشـــطتها، وتق آالف دين

 .من إجمالي كلفة الخدمة المنفردة% 70وبنسبة تمويل 

  عزز اعتمادك على مدخالت اإلنتاج المحلية من خالل الترابطات الوطنية. 8

ى اســــتبدال المســــتوردات بــــالمنتج المحلــــي، وتأهيــــل الشــــركات الصــــناعية ويهــــدف إلــــ
المحتملـــة للتوريـــد لتـــتمكن مـــن اإليفـــاء بمتطلبـــات الشـــركات المســـتوردة العاملـــة فـــي 

بهــــدف اســــتبدال ) الصــــناعية والتجاريــــة والخدميــــة والزراعيــــة وغيرهــــا(جميــــع القطاعــــات 
ماليـــًا علـــى شـــكل مـــنح بســـقف مســـتورداتها بـــالمنتج المحلـــي، ويقـــدم البرنـــامج دعمـــًا 

ــــل  ــــار للشــــركة وبنســــبة تموي ــــالخبير % 70ألفــــي دين مــــن إجمــــالي كلفــــة االســــتعانة ب
  .المتخصص
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  عزز مشروعك المنزلي . 9

ويقـــوم علـــى التـــدريب والتأهيـــل لممارســـي األعمـــال مـــن المنـــزل وتـــوفير مرشـــدين 
عالقــة  لهــم، ويقــدم دعمــًا ماليــًا علــى شــكل منحــة غيــر مســتردة لتغطيــة مصــاريف ذات

 .مباشرة بالمشروع ومن ضمنها كلفة التسجيل والترخيص

 حول براءة اختراعك إلى مشروع تجاري. 10

مســـاعدة رواد األعمـــال مـــن المختـــرعين علـــى تحويـــل مخترعـــاتهم مـــن نمـــاذج أوليـــة إلـــى 
ـــة وتـــوفير مرشـــدي أعمـــال . مشـــاريع تجاريـــة ـــى تقـــديم دورة تدريبي ويشـــتمل الـــدعم عل

ر مســـتردة تغطـــي رســـوم إنشـــاء الشـــركة وتســـجيلها واســـتئجار وتقـــديم منحـــة ماليـــة غيـــ
الموقـــــع وتســـــجيل العالمـــــات التجاريـــــة والملكيـــــة الفكريـــــة وبـــــراءات االختـــــراع والبنيـــــة 
التحتيـــــة وشــــــراء المعـــــدات وخطــــــوط اإلنتـــــاج والمــــــواد األوليـــــة وشــــــهادات الجــــــودة 

ـــــة، واالستشـــــا رات والمطابقـــــة والفحوصـــــات واألنظمـــــة المحوســـــبة واألنظمـــــة اإلداري
ـــة، والتســـويقية ـــة، واإلداري ـــل فـــي تمكـــين  .الفني ـــة المســـتهدفة فتتمث ـــا الفئ رواد  10أم

ـــــة ذات جـــــدوى اقتصـــــادية،  ـــــى مشـــــاريع تجاري ـــــل مخترعـــــاتهم مـــــن نمـــــاذج إل مـــــن تحوي
  .وظيفة 80واستحداث 

 مشروع تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة . 11

ــــدة والمشــــا ريع الصــــغيرة والمتوســــطة ويهــــدف المشــــروع إلــــى دعــــم المشــــاريع الجدي
واســـتدامتها فـــي األردن، مـــع التركيـــز علـــى الشـــركات ذات فـــرص النمـــو العاليـــة مـــن أجـــل 
زيـــادة اإلنتاجيـــة والقـــدرة التنافســـية، علمـــًا بـــأن المشـــروع هـــو دعـــم فنـــي شـــامل ممـــول 
مـــن صـــندوق التحـــول لـــدول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا فـــي إطـــار مبـــادرة شـــراكة 

  .دوفيل

  ق الملك عبد هللا الثاني للتنميةصندو 4.1.4

بهـــدف  2001تـــم تأســـيس صـــندوق الملـــك عبـــد هللا الثـــاني للتنميـــة بتوجيهـــات ملكيـــة عـــام 
تعزيـــز التنميـــة المســـتدامة للـــبالد، واســـتهدف الصـــندوق العديـــد مـــن البـــرامج بالشـــراكة مـــع 

التـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص، وتنفيـــذ المشـــاريع والبـــؤر التنمويـــة وخاصـــة فـــي المنـــاطق 
ــــة ــــر والبطال ــــن الفق ــــاني م ــــي . تع ــــدعم المهن ــــدريب وال ــــرص الت ــــوفر الصــــندوق ف ــــا ي كم

ــــة فــــي  ــــة ريادي ــــي والمســــاهمة فــــي تأســــيس مشــــاريع وشــــركات تنموي للشــــباب األردن
ــــة لتطويرهــــا ــــدعم واالستشــــارات الفني ــــوفير وســــائل ال  .مختلــــف محافظــــات المملكــــة وت
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ــــة ــــذ الصــــندوق مشــــاريع إنتاجي ــــي القطــــاع االقتصــــادي ينف ــــا  وف ــــواطنين، كم ــــة للم ريادي
ـــد مـــن  ـــه العدي ـــل المشـــاريع الصـــغيرة، ول ـــوطني لتموي ـــك ال ســـاهم الصـــندوق بإنشـــاء البن
ــــــدعم قطــــــاع الشــــــركات الصــــــغيرة ومتوســــــطة الحجــــــم  ــــــي ســــــاهمت ب ــــــادرات الت المب
والمتناهيـــة فـــي الصـــغر، منهـــا مشـــروع الموهبـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع الـــذي تأســـس عـــام 

شــــبابية وتقــــديم الحــــوافز للمبــــدعين فــــي مختلــــف لــــدعم األفكــــار والمشــــاريع ال 2014
محافظـــات المملكـــة، كمـــا ويقـــدم الصـــندوق دعمـــًا ماليـــًا ال تزيـــد قيمتـــه علـــى خمســـة آالف 
دينــار للمبــدعين مــن األفــراد، ومــن خمســة آالف دينــار إلــى عشــرين ألــف دينــار لمؤسســات 

 .33المجتمع المدني

  صندوق التنمية والتشغيل  4.1.5

ء صــــندوق التنميــــة والتشــــغيل ليعمــــل علــــى التوعيــــة والتشــــجيع قامــــت الحكومــــة بإنشــــا
والتمويــــل للفقــــراء وذوي الــــدخل المتــــدني والعــــاطلين عــــن العمــــل، وقــــدم الصــــندوق 
العديــــد مــــن البــــرامج الداعمــــة لقطــــاع المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة والمتناهيــــة فــــي 

 :34الصغر، نعرض منها ما يلي

 ـــة وال ـــل المشـــاريع اإلنتاجي ـــا تموي ـــدة برنامج ـــة الجدي ـــة والحرفي و " لألفـــراد"تجاريـــة والخدمي
  "للشركات" 

وقـــد هـــدف البرنـــامج إلـــى تمكـــين الشـــباب مـــن إنشـــاء مشـــاريع جديـــدة خاصـــة بهـــم مـــن 
خـــالل تقـــديم التمويـــل لهـــذه المشـــاريع بســـقف تمويـــل يصـــل لغايـــة عشـــرين ألـــف دينـــار 

اد لغايـــة لألفـــراد، ومـــن عشـــرة إلـــى خمســـة وعشـــرين ألـــف دينـــار للشـــركات، وبمـــّدة ســـد
، وتشــــمل الخــــدمات %5شــــهرًا وبنســــبة مرابحــــة  12شــــهرًا مــــع مــــّدة ســــماح لغايــــة  84

إعـــداد دراســـة جـــدوى اقتصـــادية للمشـــاريع، والتـــأمين علـــى حيـــاة المقتـــرض، وتقـــديم 
دورات تدريبيــــة، كمــــا ويشــــترط التمويــــل تســــجيل المشــــروع بوصــــفه مؤسســــة فرديــــة 

 .لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 ــــام ــــدبرن  19/ ج دعــــم المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة المتضــــررة مــــن جائحــــة كوفي
  )السياحية(

يهــــدف البرنــــامج إلــــى المســــاهمة فــــي احتــــواء التــــداعيات الســــلبية لجائحــــة كورونــــا 
وتمكـــين أصـــحاب المشـــاريع الســـياحية ومســـاعدتهم مـــن خـــالل تـــوفير الســـيولة الالزمـــة 

                                  
 . www.kafd.jo، ملك عبد اهللا الثاني للتنميةصندوق ال: المصدر 33
 . www.def.gov.joصندوق التنمية والتشغيل، : المصدر 34
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لـــة لـــديهم، ويقـــدم البرنـــامج تمـــويًال لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة واالحتفـــاظ باأليـــدي العام
مـــن خمســـة آالف دينـــار إلـــى غايـــة خمســـة وســـبعين ألـــف دينـــار ضـــمن مـــّدة ســـداد لغايـــة 

مـــن القـــرض ســـنويا، %) 2.5(شـــهرًا ومـــّدة ســـماح ســـتة أشـــهر، وبنســـبة بـــدل خدمـــة  84
ــــة تشــــمل إعــــداد دراســــة جــــدوى اقتصــــادية  ــــر تمويلي ــــى تقــــديم خــــدمات غي إضــــافة إل

ى حيــــــاة المقتــــــرض، وتقــــــديم دورات تدريبيــــــة متخصصــــــة للمشــــــروع والتــــــأمين علــــــ
  .ومختلفة

  الشركة األردنية لضمان القروض 4.1.6

  برنامج ضمان تمويل المشروعات صغيرة الحجم)SMEs(  

ـــا  ـــى إقامته ـــم عل ـــى مســـاعدة المشـــاريع الصـــغيرة ومتوســـطة الحج ـــامج إل يهـــدف البرن
بنـــوك التجاريـــة علـــى تـــوفير أو توســـيعها أو رفـــع كفاءتهـــا اإلنتاجيـــة، مـــن خـــالل تشـــجيع ال

ـــه  ـــل الموج ـــاطر التموي ـــامج مخ ـــذه المشـــروعات، ويغطـــي هـــذا البرن ـــالزم له ـــل ال التموي
أو إدخـــال تحســـينات عليـــه بهـــدف رفـــع /للمشـــروعات الجديـــدة وتوســـعة مشـــروع قـــائم و

   .كفاءته اإلنتاجية

ـــــامج كـــــذلك قطاعـــــات الصـــــناعة، والمهـــــن، والحـــــرف، والتجـــــارة،  ويغطـــــي هـــــذا البرن
ت، واإلنشـــــاءات، والنقـــــل واالتصـــــاالت، فيمـــــا يشـــــترط فـــــي ضـــــمان مخـــــاطر والخـــــدما

ـــول تقـــديم الضـــمان ـــات خاصـــة لقب ـــغ . القـــرض الزراعـــي متطلب ـــغ الحـــد األعلـــى لمبل ويبل
شـــهرًا بمـــا فيهـــا مـــّدة الســـماح  72والمـــدة القصـــوى للســـداد . ألـــف دينـــار 250التمويـــل 

لقـــــروض وفـــــي حـــــال مـــــنح ســـــقف متجـــــدد تكـــــون ضـــــمن ا). ســـــنة بحـــــدها األعلـــــى(
ويغطــى مــا . المتناقصــة، والغايــة مــن الســقف هــو تمويــل رأس المــال العامــل وحْســب

للقــــروض التــــي تبلــــغ ) رصــــيد القــــرض القــــائم وفائــــدة ســــتة أشــــهر(مــــن % 70نســــبته 
  .35ألف دينار فأقل 250

 برنامج ضمان تمويل المشروعات المتناهية في الصغر 

ــــــى إقامــــــة  ــــــة عل ــــــى مســــــاعدة أصــــــحاب المشــــــروعات الميكروي ــــــامج إل يهــــــدف البرن
مشــــــروعاتهم أو توســــــعة القــــــائم منهــــــا وتشــــــجيع البنــــــوك التجاريــــــة والمؤسســــــات 

ويليــــة المتخصصــــة علــــى تــــوفير التمويــــل الــــالزم لهــــا، وللقطاعــــات االقتصــــادية التم
ويبلـــغ  .)صـــناعة، ومهـــن، وحـــرف، وتجـــارة، وخـــدمات واتصـــاالت(المجديـــة والمـــدرة للـــدخل 

                                  
 . SMEs( ،www.jlgc.com(برنامج ضمان تمويل المشروعات صغيرة الحجم ، الشرآة األردنية لضمان القروض: المصدر 35
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ــار ولمــّدة ســداد  ــل خمســة عشــر ألــف دين ــغ التموي ــا  36الحــد األعلــى لمبل شــهرًا بمــا فيه
القــــرض القــــائم وفائــــدة ســــتة  رصــــيد(مــــن % 70مــــّدة الســــماح، وتغطيــــة مــــا نســــبته 

ـــغ ) أشـــهر ـــي تبل ـــروض الت ـــة  15للق ـــا وتخضـــع المشـــاريع المملوك ـــل، كم ـــار فأق ـــف دين أل
 .36%80أو التي تدار من خالل السيدات إلى نسبة ضمان /و

  نافس/ الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4.1.7

الصـــــغيرة بهـــــدف مســـــاعدة المؤسســـــات  2001تـــــم إنشـــــاء هـــــذا الصـــــندوق عـــــام 
والمتوســـطة فـــي األردن علـــى تحســـين قـــدراتها اإلداريـــة وزيـــادة قـــدراتها التنافســـية محليـــًا 

ـــاً  ـــة . وعالمي ه وديعـــة مقابل ـــة بعـــدِّ ـــم رصـــد رأس مـــال الصـــندوق مـــن الحكومـــة األردني وقـــد ت
لمنحـــة تـــم تقـــديمها مـــن الحكومـــة اليابانيـــة، ويقـــدم الصـــندوق التـــدريب للمشـــاريع إذ قـــام 

ــــد ــــى  بمســــاعدة مــــا يزي ــــى  600عل ــــد عل ــــدريب مــــا يزي  4000مؤسســــة، وســــاهم فــــي ت
وتتمثــل شــروط الــدعم بــأن . ماليــين دينــار أردنــي 3متــدرب وبمبلــغ دعــم إجمــالي تجــاوز الـــ 

تكـــون المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة محتاجـــة إلـــى دعـــم فـــي الخـــدمات االستشـــارية 
ارة الصــــــناعة أو التدريبيــــــة الماليــــــة واإلداريــــــة، وأن تكــــــون المؤسســــــة مســــــجلة لــــــدى وز

ـــــارة ـــــدد العـــــاملين فيهـــــا مـــــن  .والتج ـــــغ ع ـــــى  1وأن يبل ـــــدى  249إل موظفـــــًا وأن تكـــــون ل
وأن . المؤسســـة القـــدرة علـــى المســـاهمة بجـــزء مـــن كلفـــة العمـــل االستشـــاري أو التـــدريب

تكـــون المؤسســـة عاملـــة إمـــا فـــي مجـــال الصـــناعة أو الخـــدمات، ويســـتثنى القطـــاع التجـــاري 
  .من الدعم

   )تطوير األعمال(األردن  برنامج نموّ  4.1.8

ـــــّو األردن  ـــــامج نم ـــــادة برن ـــــي والري ـــــت وزارة االقتصـــــاد الرقم ـــــال(أطلق ) تطـــــوير األعم
والــذي يهــدف إلــى تقــديم مــنح وحــوافز للشــركات الرقميــة تســاعدها فــي تنفيــذ خططهــا 

إذ يســـهم البرنـــامج فـــي . التوســـعية فـــي األســـواق الداخليـــة والخارجيـــة وتطـــوير أعمالهـــا
ن تكلفـــة خطـــط تطـــوير األعمـــال للشـــركات التـــي تتقـــّدم وتنطبـــق عليهـــا مـــ%) 50(تغطيـــة 

شــروط البرنــامج، وذلــك لتعزيــز خطــط هــذه الشــركات فــي التوســع والنمــو، وبالتــالي خلــق 
  37فرص عمل جديدة للشباب األردني

                                  
 . www.jlgc.com،  في الصغر المتناهية برنامج ضمان تمويل المشروعات، الشرآة األردنية لضمان القروض: المصدر 36
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  38)تنمية(شبكة مؤسسات التمويل األصغر في األردن  4.1.9

  ها ممـــ 2007مؤسســـة غيـــر ربحيـــة تأسســـت عـــام ثًال رســـميًا لمؤسســـات التمويـــل بعـــدِّ
ـــل األصـــغر، مـــن خـــالل . األصـــغر فـــي األردن وتهـــدف أساســـًا إلـــى تطـــوير صـــناعة التموي

المــــؤازرة وبنــــاء الــــوعي الــــالزم بأهميــــة التمويــــل األصــــغر ودوره الحيــــوي بالنيابــــة عــــن 
ـــل  ـــنظم الشـــبكة عشـــر شـــركات تقـــدم التموي مؤسســـات التمويـــل األصـــغر األعضـــاء، وي

ـــه لل ـــيبكافـــة أنواع شـــركة األمـــين  :مشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة، ونعرضـــها فيمـــا يل
ــــل األصــــغر ــــام : للتموي ــــة  2009تأسســــت ع ــــل المشــــاريع الصــــغيرة لتنمي ــــات تموي لغاي

المجتمــــع المحلــــي وتطــــويره، وتشــــمل الخــــدمات الماليــــة المقدمــــة منتجــــات إقراضــــية 
ـــة، وت ـــة والصـــناعية والخدمي ـــة التجاري تعامـــل الشـــركة تخـــدم المشـــاريع المرخصـــة والمنزلي

ـــين  10مـــنهم نســـاء بقيمـــة ماليـــة تزيـــد علـــى % 95ألـــف عميـــل،  24مـــع أكثـــر مـــن  مالي
البــــرامج التمويليــــة المقدمــــة للمشــــاريع ) 4.4(ويوضــــح الجــــدول رقــــم . دينــــار أردنــــي

 .الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة

  ل األصغرالبرامج التمويلية المقدمة من شركة األمين للتموي) 4.4(الجدول رقم 

 الضمانات
قيمة التمويل 

)دينار(  
)شهر(المدة   

الفائدة 
 السنوية

الفائدة 
 الشهرية

 اسم التمويل

 منتج الثقة %5  -  شهر  200 -50  بدون كفيل

كفالـــة الزوجـــة أو األخـــت أو   منتج األسرة 1.90% 23% (24-1)  2000 -300

كفالـــة الزوجـــة أو األخـــت أو 
األم يضاف كفيل بعـد إثبـات 

  لدخلا

1منتج األمين  1.80% 22% (24-1)  2000 -1000  

2منتج األمين  1.70% 20% (24-1)  3000 -2001  

3منتج األمين  1.60% 19% (30-1)  15000 -3001  

 منتج األثاث 2.60% 31% (20-1)  700 -300

 منتج برهن السيارة 2.50% 30% (24-1)  5000 -500

  .www.alameenjo.comألمين، الموقع اإللكتروني شركة ا: المصدر
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 ـــل األصـــغر ـــة للتموي ، مـــن أهـــم أهـــدافها تقـــديم 1999تأسســـت عـــام  :الشـــركة األهلي
خـــــدمات ماليـــــة تلبـــــي احتياجـــــات عمالئهـــــا مـــــن ذوي الـــــدخل المحـــــدود مـــــن أصـــــحاب 

لــــق فــــرص المشــــاريع الصــــغرى والصــــغيرة مــــن خــــالل دعمهــــم للبــــدء بمشــــاريعهم وخ
ــد علــى  ــا يزي ــذ نشــأتها م ــة، وقــد قــدمت الشــركة من ــى  208عمــل ذاتي ــار، عل ــين دين مالي

 246شـــكل قـــروض للمشـــاريع الصـــغرى والصـــغيرة المحليـــة، اســـتفاد منهـــا أكثـــر مـــن 
البـــــرامج التمويليـــــة المقدمـــــة للمشـــــاريع ) 4.5(ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم . ألـــــف عميـــــل

 .من الشركة الصغيرة والمتناهية في الصغر

  البرامج التمويلية المقدمة من الشركة األهلية للتمويل األصغر) 4.5(دول رقم الج

 الضمانات الفائدة السنوية الفائدة الشهرية المدة باألشهر القيمة بالدينار القرض

  %22.8  1.9%   8- 24   425- 5000 الطموح

إثبات دخل 
  للمقترض

أصول ثابتة-إنتاجي  3000 - 10000 8 - 36 1.5% 18%  
فواتير مشتريات-نتاجيإ  3000 - 10000 8 - 24 

الجماعي -المشاركة  250  - 1200  8 - 24  1.9%  22.8%  

  .www.amc.com.joالموقع اإللكتروني، الشركة األهلية للتمويل األصغر، : المصدر

  

 2015ســــين عــــام أسســــت مؤسســــة الملــــك الح: إثمــــار للتمويــــل اإلســــالمي األصــــغر 
للتمويــــل األصــــغر اإلســــالمي لتكــــون أول مؤسســــة تمويــــل أصــــغر » إثمــــار«شــــركة 

مطابقـــــة ألحكـــــام الشـــــريعة اإلســـــالمية فـــــي األردن بتـــــرخيص مـــــن البنـــــك المركـــــزي 
ـــة عـــن طريـــق تقـــديم تمويـــل متنـــاهي  األردنـــي، وتهـــدف إلـــى مكافحـــة الفقـــر والبطال

يرة، بهــــــدف تحســــــين الصــــــغر لــــــذوي الــــــدخل المحــــــدود وأصــــــحاب المشــــــاريع الصــــــغ
) 4.6(ويوضــــح الجــــدول رقــــم  .مســــتواهم المعيشــــي ومعالجــــة مشــــاكلهم االجتماعيــــة

ـــــن  ـــــة فـــــي الصـــــغر م ـــــة للمشـــــاريع الصـــــغيرة والمتناهي ـــــة المقدم ـــــرامج التمويلي الب
 .الشركة
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 البرامج التمويلية المقدمة من إثمار للتمويل اإلسالمي األصغر) 4.6(الجدول رقم 

  . ethmar.jo.wwwالموقع اإللكتروني، إثمار للتمويل اإلسالمي األصغر، : المصدر

ولهــــا  2007بــــدأت فينكــــا األردن أعمالهــــا فــــي عــــام : فينكــــا للتمويــــل األصــــغر
ــدم مختلــف  ــة تخ ــة فــي المملك ــاطق مختلف ــرع فــي من ــات وخاصــة تســعة أف القطاع

ـــدعم المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي  ـــة لألفـــراد ل ـــل القـــروض اإلنتاجي تموي
) 4.7(ألــــف عميــــل قــــائم، ويوضــــح الجــــدول رقــــم  30األردن، ولــــديها أكثــــر مــــن 

البــــرامج التمويليــــة المقدمــــة للمشــــاريع الصــــغيرة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر مــــن 
  .الشركة

 فينكا للتمويل األصغرمقدمة من البرامج التمويلية ال) 4.7(الجدول رقم 

  .www.finca.joالموقع اإللكتروني، فينكا للتمويل األصغر، : المصدر

ارالقيمة بالدين القرض  الضمانات الفائدة السنوية الفائدة الشهرية المدة باألشهر 

تمويل األعمال 
المشاريع القائمة (

)المرخصة  

بسقف تمويلي 
 3000يصل إلى 

  دينار

كفاالت   %24  %2  شهراً  24 - 6
أو /شخصية و

شيكات 
أو /بنكية و

كفالة 
الشركة 
األردنية 
لضمان 

تمويل األعمال 
)المشاريع المنزلية(  

سقف تمويلي ب
 1000يصل إلى 

  دينار

 الضمانات الفائدة السنوية المدة باألشهر القيمة بالدينار القرض

جماعي - القرض التضامني    كفالة التضامن والتكافل الجماعي  %39 –% 33من   24لغاية   2000- 300 

  كفيلين بدخل ثابت –كفيل  القرض الفردي الميكروي، تجاري

  كفالء بدخل ثابت وشيكات بنكية  %31 –% 25  48لغاية   10000- 2001 قرض الخبرة

يشترط على األقل تقديم شيكات   %20 -%19  60لغاية   40000- 2001 قرض الفرصة
بنكية مؤجلة وكفيل، أو رهن عقار 
تجاري، أو سكني، أو مركبة، أو أي 

  .أصول أخرى خاصة بالعمل

  يوجد ال  %36 –% 30  24لغاية   2000- 300 القرض الفردي التجاري
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 ـــــل األصـــــغر ـــــة اإلســـــالمية للتموي بوصـــــفها  2013أسســـــت عـــــام : الشـــــركة النموذجي
شـــــركة محـــــدودة المســـــؤولية غيـــــر ربحيـــــة مملوكـــــة للصـــــندوق األردنـــــي الهاشـــــمي 

وتهـــدف  .2018ت مظلـــة البنـــك المركـــزي األردنـــي عـــام للتنميـــة البشـــرية وأدرجـــت تحـــ
إلـــى دعـــم المشـــاريع الصـــغيرة ومتناهيـــة الصـــغر مـــن خـــالل تـــوفير منتجـــات تمويليـــة 

وإعــــــداد دراســــــات حــــــول احتياجــــــات . متوافقــــــة مــــــع أحكــــــام الشــــــريعة اإلســــــالمية
المجتمعـــات المحليـــة مـــن المشـــاريع الصـــغيرة والتـــدريب الفنـــي الخـــاص بتنميـــة هـــذه 

وتطويرهــا وتقيــيم احتياجــات منــاطق جيــوب الفقــر بمــا يخــدم عمــل الشــركة المشــاريع 
ـــا ـــق غاياته ـــم  .وتحقي ـــدول رق ـــة للمشـــاريع ) 4.8(ويوضـــح الج ـــة المقدم ـــرامج التمويلي الب

 .الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة

  فينكا للتمويل األصغرالبرامج التمويلية المقدمة من ) 4.8(الجدول رقم 

الدينارالقيمة ب القرض  الضمانات الفائدة السنوية  المدة باألشهر 

)أعمالي(تمويل المشاريع القائمة    12.24% %1.06  شهراً  48- 6  15000- 500 

ية 
خص
ش

لة 
كفا

 /
الت

بيا
كم

  

  17.28% %1.44  شهراً  48- 6  10000- 500تمويل المشاريع تحت التأسيس 

  19.56% %1.63  شهراً  36- 6  5000- 050مشروعي (تمويل المشاريع المنزلية 

  24.36% %2.03  شهراً  36- 6  3000- 500 تمويل ورشتي

  21.96% %1.83  شهراً  24- 6 تمويل مزرعتي

  12.24% %1.06  شهراً  36- 6  8000- 500 تمويل عيادتي

 . mifm.org.jowww.فينكا للتمويل األصغر،  الموقع اإللكتروني،: المصدر
  

 تــــوفر شــــركة صــــندوق المــــرأة للتمويــــل : شــــركة صــــندوق المــــرأة للتمويــــل األصــــغر
ـــى مســـاعدة  ـــة، ويهـــدف الصـــندوق إل ـــة االئتماني ـــدمات المالي ـــة مـــن الخ األصـــغر مجموع
الســـيدات واألفـــراد لتحســـين مســـتواهم المعيشـــي مـــن خـــالل تأســـيس مشـــروعهم 

ويره، أو تحســـــين المنـــــزل أو الجديـــــد وتمويلـــــه أو توســـــعة مشـــــروعهم القـــــائم وتطـــــ
البــــرامج ) 4.9(ويوضــــح الجــــدول رقــــم . تعلــــيم األبنــــاء وتغطيــــة مصــــاريفهم التعليميــــة

 .التمويلية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة
 

  شركة صندوق المرأة للتمويل األصغر البرامج التمويلية المقدمة من) 4.9(الجدول رقم 
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السنوية الفائدة المدة )دينار(قيمة التمويل  الفائدة الشهرية   اسم التمويل 

 تمويل تضامن   1500إلى  400 %1.50  %18  شهراً  26إلى  12 

 تمويل موسمي   200إلى  100 %1.45  %17  أشهر 10

 تمويل عمومي   3,000إلى  800 %1.50  %18  شهراً  26إلى  12 

يل انطالقتيتمو   10,000إلى  500  %1.30  %16  أشهر 6إلى  1   

 تمويل متقاعدات  3,000إلى  1,000  %1.5-%1.4  %18-%14  شهراً  38إلى  6 

 تمويل تطوير   10000إلى  900 %1.5-%0.85  %18-%10.2  شهراً  48إلى  4 

  ).ofund.org.jowww.micr(الموقع اإللكتروني، شركة صندوق المرأة للتمويل األصغر : المصدر

 يقــــــدم التمويــــــل للمشــــــاريع الصــــــغيرة : الــــــوطني لتمويــــــل المشــــــاريع الصــــــغيرة
ـــر مـــن  ـــع أكث ــــ  88والمتوســـطة ويتعامـــل م ـــه ال ـــالل فروع ـــائم مـــن خ ـــل ق ـــف عمي  33أل

مــــن خــــالل " الــــوطني"المنتشــــرة فــــي مختلــــف أنحــــاء المملكــــة، وقــــد تــــم تأســــيس 
للتنميـــة وصـــندوق الخلـــيج  اتفاقيـــة شـــراكة مـــا بـــين صـــندوق الملـــك عبـــد هللا الثـــاني

ومســـاهمين مـــن القطـــاع ) أجفنـــد(العربـــي لـــدعم منظمـــات األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة 
البــــــرامج التمويليــــــة المقدمــــــة للمشــــــاريع ) 4.10(الخــــــاص، ويوضــــــح الجــــــدول رقــــــم 

 .الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة
 

  ويل المشاريع الصغيرةالوطني لتم البرامج التمويلية المقدمة من) 4.10(الجدول رقم 

)دينار(قيمة التمويل  اسم المنتج  الضماناتمّدة السداد الفائدة  الفائدة الشهرية 

)أ(وطني   599-200  1.8% 21.0% 15 

صية
شخ

ت 
اال
كف

 

)ب(وطني  1000-600  1.8% 21.0% 20 

)أ(مشروعي   1999-1001  1.7% 20.4% 24 

)ب(مشروعي   2999-2000  1.6% 19.2% 30 

)ج(مشروعي   3999-3000  1.5% 18.0% 36 

)د(مشروعي   5000-4000  1.4% 16.8% 36 

 48 %11.0 %0.9  5001-50000 استثماري

)أ(تشاركي    750-300  1.8% 21.0% 15 

)ب(تشاركي   1500-751  1.8% 21.0% 20 

   www.nmb.com.joالوطني لتمويل المشاريع الصغيرة،  الموقع اإللكتروني،: المصدر
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وكــــذلك يقــــوم البنــــك الــــوطني لتمويــــل المشــــاريع الصــــغيرة بتعــــويض عمالئــــه بــــدل 
دينـــارًا لليلـــة الواحـــدة وبحـــدٍّ  15دخـــول المستشـــفى النـــاتج عـــن مـــرض أو حـــادث بمبلـــغ 

علـــى  إضـــافة إلـــى ذلـــك يقـــدم برنـــامج التـــأمين .ليلـــة فـــي الســـنة التأمينيـــة 12أقصـــى 
ـــاة ـــد مـــن  .الحي ـــه وللمجتمـــع، ويقـــدم العدي ـــة لعمالئ ـــة مجاني ـــام طبي ويقـــوم بتنظـــيم أي

الــــــدورات التدريبيــــــة اإلداريــــــة والماليــــــة والتســــــويقية لزيــــــادة قــــــدرتهم علــــــى إدارة 
ــــدة فــــي ظــــل  ــــى أســــواق جدي ــــة الوصــــول إل ــــا وتعلــــم كيفي ــــا وإداري مشــــاريعهم مالي

عديـــد مـــن البـــازارات والمعـــارض وكـــذلك بإشـــراك عمالئـــه فـــي ال .المنافســـة الموجـــودة
ـــه مـــن . المختلفـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة والمســـاعدة فـــي تســـويق منتجـــات عمالئ

 .خالل نشرها على موقعه اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي
 

 وهـــي مملوكـــة  1999عـــام تأسســـت : )تمـــويلكم(الشـــركة األردنيـــة للتمويـــل األصـــغر
بالكامـــل لمؤسســـة نـــور الحســـين، إذ تعمـــل باســـتقاللية تحـــت مظلـــة مؤسســـة الملـــك 

فرعــًا منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة مــن ضــمنها  38ويبلــغ عــدد فروعهــا  .الحســين
فرعـــــان متـــــنقالن يخـــــدمان المنـــــاطق النائيـــــة واألقـــــل حظـــــًا فـــــي شـــــمال المملكـــــة 

لألفــــراد المنتجــــين وذوي الــــدخل المحــــدود غيــــر  وتقــــدم التمــــويالت الالزمــــة وجنوبهــــا،
، وتقـــدم )األفـــراد والمشـــاريع المتناهيـــة الصـــغر والمشـــاريع الصـــغيرة(الممـــولين بنكيـــًا 

سلســلة فعاليــات اجتماعيــة متعــددة علــى مــدار العــام وفــي مختلــف منــاطق المملكــة 
ج البـــــرام) 4.11(مثـــــل األيـــــام الصـــــحية المجانيـــــة والبـــــازارات، ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم 
 .التمويلية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة

 
 تمويلكم البرامج التمويلية المقدمة من) 4.11(الجدول رقم 

  )دينار(قيمة التمويل    اسم المنتج
الفائدة  

   الشهرية
الفائدة  

  السنوية
مّدة السداد  
  )بالشهور(

 6-36 %31.8 %2.7 300-3000  تمويل تمكين

 3-36 %21.6 %1.8 3001-5000 مشاريع المرخصةال

 3-15 %16.40 %1.4 10001-50000 التمويل الدّوار

 دوار %16.40 %1.4 10001-20000 تمويل مبيعات نقاط البيع
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 1-12 %16.40 %1.4 10002-20000  تمويل المبيعات اآلجلة

 أعمال –تمويل إكسبرس 
التمويل  من قيمة 25%
األساسي وبحد أقصى 

دينار 10,000  
1.8% 

21.60% 
9-3 

 3-18 %16.40 %1.4 10001-50000 تمويل المشتريات

  amweelcom.orgتمويلكم،  الموقع اإللكتروني،: المصدر

   تمــــــنح الــــــدائرة التمويــــــل إلــــــى الالجئــــــين ): األونــــــروا(دائــــــرة التمويــــــل الصــــــغير
وقـــروض الـــدائرة موجهـــة إلـــى . ردنيـــين علـــى حـــد ســـواءالفلســـطينيين والمـــواطنين األ

المشــــروعات الصــــغيرة والنشــــاطات النســــوية المنزليــــة المــــدرة للــــدخل، إضــــافة إلــــى 
ـــة الصـــحية، وخـــدمات  ـــة، وكـــذلك للتعلـــيم والعناي ـــاء األصـــول المنزلي ـــرميم البيـــوت وبن ت

اريع دائـــرة التمويـــل الصـــغير، وتركـــز علـــى فئـــة الفقـــراء وذوي الـــدخل المتـــدني والمشـــ
البــــرامج التمويليــــة ) 4.12(ويوضــــح الجــــدول رقــــم  .غيــــر الرســــمية والنســــاء والشــــباب

 .المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة

 )األونروا(دائرة التمويل الصغير  البرامج التمويلية المقدمة من) 4.12(الجدول رقم 

الحد (مبلغ القرض  اسم المنتج
  بالدينار) األدنى

الحد (مبلغ القرض 
  بالدينار) األعلى

مّدة السداد 
  )بالشهور(

  الضمانات

 الكمبيالة/ الشيك  24 4000  200  القروض التشغيلية

القروض التشغيلية 
  المتقدمة

 الكمبيالة/ الشيك  36 15000  4100

 الكمبيالة/ الشيك  24 2000  200  القروض النسوية المنزلية

 الكمبيالة/ الشيك  30 5000  200  القروض االستهالكية

  www.tanmeyahjo.comتنمية،  الموقع اإللكتروني،: المصدر

 بوصــــفها مشــــروعًا انبثــــق عــــن اتفاقيــــة تعــــاون  فيتــــاس األردن نشــــأت: فيتــــاس األردن
بــــين ُمنظمــــة المجتمعــــات العالميــــة والوكالــــة األمريكيــــة للتنميــــة الدوليــــة  موقعـــة مــــا

ـــوب األردن، وكـــان الهـــدف مـــن هـــذا المشـــروع هـــو  ـــل جن تحـــت مســـمى مشـــروع تموي
تقـــديم خدمـــة التمويـــل األصـــغر لســـكان محافظـــات جنـــوب األردن، لتتحـــول بعـــد ذلـــك 
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 27000ن وضــــمن مراحــــل إلــــى فيتــــاس األردن، وتتعامــــل فيتــــاس األردن مــــع أكثــــر مــــ
ـــــاء المملكـــــة ـــــا فـــــي كافـــــة أنح ـــــل حالي ـــــرامج ) 4.13(ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم . عمي الب

 .التمويلية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر من الشركة
  

 فيتاس األردن البرامج التمويلية المقدمة من) 4.13(الجدول رقم 

الفائدة  اسم المنتج
  الشهرية

الفائدة 
  السنوية

يل قيمة التمو
  )دينار(

مّدة السداد 
  )بالشهور(

  الضمانات

 26.7%  %2.2     قرض المزرعة

10000-5000 6 - 48 

/ توقيع عقد وكمبيالة 
شيكات / شيكات بنكية

سند / برسم التحصيل
تفويض من بنك اإلسكان أو 

اقتطاع / بنك القاهرة عمان
من مكان (من الراتب 

 %20  %1.7  قرض مشروعي

قرض تمويل  
   األصول الثابتة

1.7%  20% 75000-5000 6 - 48 

/ توقيع عقد وكمبيالة
شيكات / شيكات بنكية

رهن / برسم التحصيل
  المركبة

قرض حلول لتسييل 
  الشيكات

2.2%  26% 30001-4999 1 - 48 

قرض تمويل 
  الفاتورة

2.2%  26% 75000-3001 6 - 48 

  www.vitasjordan.comتاس األردن في الموقع اإللكتروني،: المصدر
  المنظمات الدولية الداعمة  4.1.10

ــــــدعم للمشــــــاريع الصــــــغيرة  ــــــة فــــــي األردن ال ــــــد مــــــن المنظمــــــات الدولي تقــــــدم العدي
ا ومتوســـطة الحجـــم ماليـــًا وفنيـــًا، فقـــد قـــدم البنـــك الـــدولي العديـــد مـــن البـــرامج مـــن بينهـــ

المشـــاركة مـــع الشـــراكة األردنيـــة لضـــمان القـــروض لـــدعم المشـــاريع الصـــغيرة وتمويلهـــا 
عمومـــًا فـــي األردن، مـــن خـــالل خطـــوط ائتمـــان تهـــدف إلـــى زيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى 
التمويـــــل للمشـــــروعات المتناهيـــــة الصـــــغر والصـــــغيرة والمتوســـــطة والمســـــاهمة فـــــي 

  . نهاية المطاف في خلق فرص العمل
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مــــن خــــالل مشــــروع ) USAID(ألمريكيــــة للتنميــــة الدوليــــة فــــي األردن وقــــدمت الوكالــــة ا
مســـاندة الـــدعم للمشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والـــذي امتـــد لخمـــس ســـنوات، وكـــان 
ـــــة ودعـــــم عمـــــل األعمـــــال الصـــــغيرة  الهـــــدف مـــــن المشـــــروع مســـــاندة األعمـــــال المحلي

درات ومتناهيـــة الصـــغر فـــي القطاعـــات المســـتهدفة، وعمـــل المشـــروع أيضـــا علـــى بنـــاء قـــ
مــــــزودي خــــــدمات األعمــــــال، بمــــــا فــــــي ذلــــــك الجمعيــــــات وغــــــرف الصــــــناعة والتجــــــارة، 
. لمســـاعدتهم علـــى تقـــديم خـــدمات وتـــدريبات أفضـــل لألعمـــال الصـــغيرة ومتناهيـــة الصـــغر

وتنظـــيم دورة تدريبيـــة لمهـــارات التســـويق وتنظـــيم مهرجـــان كبيـــر للغـــوص فـــي العاصـــمة 
لمحاولـــة جـــذب زبـــائن محليـــين  2016 عمـــان بالتعـــاون مـــع جمعيـــة العقبـــة للغـــوص فـــي آذار

ـــازًا للغـــوص ها موقعـــًا ممت ـــة بعـــدِّ ـــرويج العقب ويهـــدف هـــذا المهرجـــان إلـــى اســـتقطاب . وت
ـــر علـــى مـــدى  1000 ـــادة الـــوعي  3زائ ـــام، وســـيحتوي علـــى أقســـام عديـــدة ومتنوعـــة لزي أي

  .39حول الغوص في األردن وجعل العقبة وجهة سياحية متميزة

ــــة ــــة األلماني ــــدمت الوكال ــــا ق ــــدولي  كم ــــاون ال ــــم للمؤسســــات  GIZ(40(للتع مشــــروع دع
ـــار قطاعـــات ـــم اختي ـــة والصـــغيرة والمتوســـطة فـــي األردن، إذ ت التصـــنيع الغـــذائي  الميكروي

ها مــــن القطاعــــات الواعــــدة فــــي  وتكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت والســــياحة بعــــدِّ
عزيــــز وتــــم دعــــم تنفيــــذ اســــتراتيجيات قطاعيــــة وتســــويقية لت. مجــــالي النمــــو والتوظيــــف

الشــــريكة لتطــــوير منصــــات المعلومــــات التــــي تعمــــل علــــى  ودعــــم المنظمــــات. القــــدرات
ـــة للمؤسســـات فـــي األردن ـــر المالي ـــة وغي ـــدمات المالي ـــى الخ إضـــافة . تحســـين الوصـــول إل

إلــــى التشــــجيع علــــى المشــــاركة الفعالــــة للجهــــات ذات العالقــــة والمســــاعدة فــــي تحديــــد 
وفـــي . رويـــة والصـــغيرة والمتوســـطةالعوائـــق التـــي تحـــول دون نمـــو المؤسســـات الميك

إلـــى عـــام  2014مشـــروعًا فـــي المـــّدة مـــا بـــين عـــام  70هـــذا الســـياق تـــم تنفيـــذ أكثـــر مـــن 
2022.  

وقـــــدم الصـــــندوق العربـــــي لإلنمـــــاء االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي برنـــــامج دعـــــم المشـــــاريع 
ـــــة  ـــــالزم  100الصـــــغيرة والمتوســـــطة بقيم ـــــل ال ـــــوفير التموي ـــــي لت ـــــون دوالر أمريك ملي

والمنشــــآت للقطــــاع الخــــاص المتناهيــــة فــــي الصــــغر وصــــغيرة ومتوســــطة للمشــــروعات 
ـــــل األصـــــغر  ـــــة، مـــــن خـــــالل البنـــــوك وشـــــركات التموي الحجـــــم، ودعـــــم المبـــــادرات الريادي

                                  
 . danhttps://www.usaid.gov/ar/jorاألردن،  -الوآالة األمريكية للتنمية الدولية: المصدر 39
 . www.giz.de الوآالة األلمانية للتعاون الدولي: المصدر 40
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المؤهلـــة، ووافـــق أيضـــًا علـــى تمويـــل بـــرامج الحكومـــة ودعمهـــا لمواجهـــة تـــداعيات انتشـــار 
  .41فيروس كورونا على القطاع الخاص

   مشاريع المساعدات الفنية في JICA(42(للتعاون الدولي وتقدم الوكالة اليابانية 

ذات الصـــــلة، وكـــــذلك مؤسســـــة التمويـــــل الـــــدولي التـــــي تســـــتهدف الفقـــــراء المنتجـــــين 
وكــــذلك كــــان لبــــرامج منظمــــة كيــــر . وذوي الــــدخل المحــــدود وأصــــحاب المشــــاريع الصــــغيرة

لصــــغيرة العالميــــة األثــــر الكبيــــر فــــي تحســــين بيئــــة األعمــــال وتقــــديم الــــدعم للمشــــاريع ا
ومتوســـطة الحجـــم وغيرهـــا العديـــد مـــن المنظمـــات التـــي تقـــدم الـــدعم للمشـــاريع الصـــغيرة 

  .والمتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر
 

  تقييم أفراد عينة الدراسة للجهات الداعمة  4.2
وحْســب مــن أفــراد العينــة علــى دعــم % 23حصــل ) 4.3(كمــا هــو مبــين فــي الشــكل رقــم 

ـــل أو مـــ/فنـــي أو مـــالي حكـــومي و ـــة، مقاب ـــم يحصـــلوا علـــى دعـــم% 77ن منظمـــة دولي .  ل
% 46وقــد تكــون مــن بــين أهــم األســباب فــي عــدم حصــول المشــاريع علــى دعــم أن ثّمــة 

معـــــرفتهم % 21مـــــن أفـــــراد العينـــــة ال تتـــــوفر لـــــديهم معرفـــــة فـــــي أي جهـــــة داعمـــــة، و
وعنــــد ســــؤال . لــــديهم معرفــــة كبيــــرة% 12معــــرفتهم متوســــطة وأخيــــرا % 21بســــيطة و
ينـــة عـــن دور الحكومـــة فـــي تقـــديم الـــدعم والتشـــجيع علـــى تمويـــل المشـــروعات أفـــراد الع

إلـــــى أن % 30إلـــــى عـــــدم مقـــــدرتهم علـــــى الحكـــــم، فيمـــــا أشـــــار % 43الصـــــغيرة أشـــــار 
أنهــــا تقــــوم % 10تــــرى لهــــا دورًا متوســــطًا و% 17الحكومــــة تقــــوم بــــدور بســــيط مقابــــل 

ـــراً  ـــدورها قيامـــًا كبي ـــراءات المطل   . ب ـــيم واقـــع اإلج ـــدعم أمـــا عـــن تقي ـــة للحصـــول علـــى ال وب
% 9معقـــدة بقـــدر متوســـط و% 22مـــن أفـــراد العينـــة إلـــى أنهـــا معقـــدة مقابـــل % 46أشـــار 

 . من أفراد العينة ال يستطيعون الحكم على اإلجراءات% 23ميسرة وكان ثّمة 

                                  
  www.mop.gov.joوزارة التخطيط والتعاون الدولي، : المصدر 41
 . JICA( ،www.jica.go.jp(الوآالة اليابانية للتعاون الدولي : المصدر 42
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  تقييم أفراد عينة الدراسة للجهات الداعمة): 4.3(الشكل رقم 

  .سةمسح الدراسة، آراء عينة الدرا: المصدر

حصــــلنا علـــى مــــنح مـــن منظمــــات  ": ونقتـــبس مــــن آراء عينـــة الدراســــة فـــي هــــذا المجـــال
دوليــــة ومــــن مؤسســــة حكوميــــة، وتعــــّد اإلجــــراءات غايــــة فــــي التعقيــــد وال تراعــــي كلفــــة 
الوقـــت للمســـتفيد كمشـــروع صـــغير يســـتحق الـــدعم، وكلفـــة األعمـــال المتعلقـــة بالمتابعـــة 

ان يفتـــرض أن المـــّدة الزمنيـــة الالزمـــة حصـــلت علـــى قـــرض حكـــومي كـــ"، "عليـــه معقـــدة جـــدا 
يومـــا، حصـــلت  30يومـــا مـــن تقـــديم الطلـــب والموافقـــة والـــرفض بعـــد  90لمـــنح القـــرض 

ـــد  ـــة بع ـــة المبدئي ـــى الموافق ـــن  11عل ـــة م ـــب واســـتلمت أول دفع ـــديم الطل ـــن تق شـــهرا م
ــــة هــــي  23القــــرض بعــــد  قــــات أمــــام القــــروض البنكي ــــب، المعوِّ شــــهرًا مــــن تقــــديم الطل

والضــــمانات وحجــــم القــــرض ومــــّدة الســــداد ومــــّدة الســــماح، البنــــوك  معــــايير اإلقــــراض
ــــار للمســــؤولية  ــــربح دون أي اعتب ــــط فرصــــة لل ــــرض فق ــــأن الق ــــراض وك ــــن اإلق تســــتفيد م

  ".المجتمعية ودورها التنموي الذي يحقق أيضًا فرصًا أكبر لربح البنوك
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  التمويلوالضمانات واإلجراءات الالزمة للحصول على  آليات التمويل وكلفه، 4.3

تعـــّد آليـــات التمويـــل التـــي تقـــدمها الجهـــات التمويليـــة للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة 
أمـــا . والمتناهيـــة فـــي الصـــغر فـــي األردن تقليديـــة، إذ تعتمـــد علـــى مصـــادر داخليـــة وخارجيـــة

ــــل المعــــدات والنشــــاطات مــــن المؤسســــات  ــــة فتشــــمل الســــلف وتموي المصــــادر الداخلي
صـــغيرة واألصـــغر، ومـــع وجـــود ضـــمانات لـــبعض البـــرامج المصـــرفية، ومؤسســـات التمويـــل ال

ــــة مــــع التجــــارب  ــــة مقارن ــــة لضــــمان القــــروض إّال أنهــــا قليل التمويليــــة مــــن الشــــركة األردني
الدوليــــة فــــي هــــذا المجــــال والتــــي تعتمــــد أيضــــا علــــى شــــركات التــــأمين لتعــــويض غيــــاب 

ات التمويــــل الضــــمانات الكافيــــة لمــــنح التســــهيالت االئتمانيــــة،  كمــــا ال يــــتم اســــتخدام آليــــ
مـــن خـــالل أســـواق المـــال فـــي ظـــل عـــدم وجـــود ســـوق مـــالي كفـــؤ مـــن جانـــب ومحدوديـــة 
المـــالءة الماليـــة والضـــمانات المتـــوفرة لهـــذه المشـــروعات مـــن جانـــب آخـــر، وتـــؤثر محدوديـــة 
ـــى تســـعير  ـــاطرة عل ـــل المخ ـــتم تحمي ـــة، إذ ي ـــف التمويلي ـــى الكل ـــة عل ـــل الداخلي ـــات التموي آلي

أمــــا المصــــادر . ا يخــــّص المشــــاريع المتناهيــــة فــــي الصــــغرالبــــرامج التمويليــــة وخاصــــة فيمــــ
أو ضــمانات خارجيــة لــبعض البــرامج /الخارجيــة فكــان ثّمــة تجــارب مــن خــالل تمــويالت خارجيــة و

ـــة لضـــمان  ـــزي والشـــركة األردني ـــك المرك ـــع البن ـــاون م ـــذها بالتع ـــم تنفي ـــي ت ـــة والت التمويلي
  .القروض

ـــل المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة وا ـــف تموي ـــّد كل ـــة فـــي الصـــغر فـــي األردن تع لمتناهي
مرتفعـــة جـــدًا مقارنـــة بالعائـــد المحصـــل مـــن تلـــك المشـــاريع، ممـــا يجعلهـــا غيـــر مجديـــة فـــي 
ـــديم  ـــادرات وتق ـــديم مب ـــى تق ـــي عل ـــزي األردن ـــك المرك ـــز البن ـــا حف ـــا، وهـــذا م ـــال تمويله ح
خطـــوط ائتمـــان مدعومـــة مـــن البنـــك المركـــزي األردنـــي، ولكـــن مـــن المالحـــظ فـــي تلـــك 

آراء الكثيـــر مـــن مجموعـــات النقـــاش البؤريـــة واللقـــاءات، يـــذهب جـــزء كبيـــر البـــرامج وحســـب 
منهـــا للشـــركات ذات المـــالءة العاليـــة والتـــي قـــد تكـــون فـــي بعـــض األحيـــان ليســـت بحاجـــة 
إلـــى تمويـــل، ولكـــن تكلفـــة التمويـــل المنخفضـــة جعلتهـــا تتقـــدم للتمويـــل وتحصـــل عليـــة 

  .لتحرم بذلك مشاريع أكثر حاجة إلى ذلك التمويل

جانـــب آخـــر وحســـب تصـــريحات العديـــد مـــن الجهـــات التمويليـــة فـــإن جـــزءًا مـــن تكـــاليف ومـــن 
التمويـــــل المرتفعـــــة نـــــاتج عـــــن الضـــــرائب المرتفعـــــة التـــــي تـــــدفعها تلـــــك المؤسســـــات 
والبنـــــوك، ولـــــذلك فـــــإن إعفـــــاء القـــــروض المقدمـــــة للمشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة 

  .والمتناهية في الصغر سيؤدي إلى انخفاض في كلف التمويل
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ــــــل كــــــان مــــــؤثرًا فــــــي المشــــــاريع الصــــــغيرة   ــــــر مشــــــروع تخفــــــيض كلفــــــة التموي إن أث
ـــة مـــن شـــركات  ـــل المقدم ـــف التموي ـــار لتخفـــيض كل ـــة آث ـــن ثّم ـــم يك ـــن ل والمتوســـطة، ولك

ارجــع للجـــزء (فــي بعضـــها % 38التمويــل األصـــغر، إذ كانــت كلـــف تمويــل البـــرامج تصــل إلـــى 
  ).من الدراسة 1.4رقم 

ــــي ضــــوء الظــــروف االســــ ــــًا وف ــــة وعموم ــــي فثّم ــــي يعيشــــها االقتصــــاد األردن تثنائية الت
أولويـــات كبيـــرة لـــدعم المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والشـــركات التـــي تمولهـــا، وال بـــد 
مـــن تخفـــيض الضـــريبة علـــى القـــروض اإلنتاجيـــة مـــن الحكومـــة التـــي يـــتم تحميلهـــا علـــى 

  .بها العميل، إضافة إلى تعزيز برامج البنك المركزي وتوسيع سقوفها واالستمرار

ــــل فــــي الشــــركات  ــــى التموي ــــة للحصــــول عل ــــراءات الالزم ــــا بخصــــوص الضــــمانات واإلج أم
قــــات والتحــــديات التــــي تواجــــه  الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم فــــي األردن فتعــــّد مــــن المعوِّ
القطــــاع فــــي ضــــوء عــــدم تــــوفر الضــــمانات الكافيــــة لــــدى تلــــك المشــــاريع، كــــذلك عــــدم 

ل تجــاري ورخصــة مهــن وغيرهــا مــن اســتيفاء بعــض االشــتراطات والتــي تتطلــب وجــود ســج
  . األوراق التي تقدم لجهة التمويل

  

  تجارب دولية في مجال دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر 4.4

اتجهـــت العديـــد مـــن دول العـــالم إلـــى تعظـــيم االســـتفادة مـــن مزايـــا المشـــروعات الصـــغيرة 
ي العديـــد مـــن اإلجـــراءات والقـــوانين والمتوســـطة والمتناهيـــة فـــي الصـــغر عـــن طريـــق تبنـــ

ــــة االقتصــــادية ذات القيمــــة  ــــك إحــــدى وســــائل التنمي ــــوطني، بعــــدِّ ذل علــــى المســــتوى ال
العلميـــة، ومـــن أكبـــر الشـــواهد علـــى أهميـــة هـــذا النـــوع مـــن المشـــاريع إنشـــاء وزارات خاصـــة 

ــــة كمــــا وأثبتــــت  .بالمشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة، علــــى ســــبيل المثــــال التجربــــة الهندي
التجـــارب العالميـــة أن هـــذه المشـــروعات تشـــكل محـــورًا رئيســـًا فـــي توســـيع القاعـــدة بعـــض 

اإلنتاجيــــة وزيــــادة الصــــادرات وخلــــق فــــرص عمــــل جديــــدة، وخاصــــة فــــي المنــــاطق النائيــــة، 
إضــافة إلــى أنهــا تعمــل علــى تحويــل المنــاطق الريفيــة إلــى منــاطق صــناعية، وتعمــل علــى 

فــي الدولـــة وتحقيــق التوزيـــع العــادل للـــدخل تخفيــف عــدم التـــوازن بــين األقـــاليم المختلفــة 
  .القومي وثروات الدولة

ويختلــــف المنظــــور للمشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر حســــب  
طبيعــــة االقتصــــاد وخاصــــة فــــي الــــدول المتقدمــــة عنهمــــا فــــي الــــدول الناميــــة، فالــــدول 

ها مغذيـــــة  للمشـــــروعات المتقدمـــــة تنظـــــر للمشـــــاريع الصـــــغيرة ومتوســـــطة الحجـــــم بعـــــدِّ
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ــــراءات  ــــة هــــدفًا إلج ــــدول النامي ــــون فــــي ال ــــين تك ــــات الوســــيطة، فــــي ح ــــرى بالمنتج الكب
اإلصــــالح االقتصــــادي، وتقلــــيص دور الدولــــة فــــي االقتصــــاد، ولــــذلك قامــــت العديــــد مــــن 
الـــــدول بابتكـــــار وســـــائل دعـــــم ومبـــــادرات إلنشـــــاء المشـــــروعات المتوســـــطة والصـــــغيرة 

ـــ ومـــن جانـــب آخـــر وكمـــا تـــم اإلشـــارة إليـــه . لوالمتناهيـــة الصـــغر وخاصـــة فـــي مجـــال التموي
ســابقًا فــي الدراســة، تــؤدي المشــاريع الصــغيرة فــي الــدول الناميــة خاصــة دورا مهمــًا فــي 
الحــــد مــــن مشــــكلة البطالــــة وتحديــــدًا فــــي المنــــاطق الريفيــــة، علــــى أســــاس أن الشــــركات 
الكبــــرى والشــــركات الصــــناعية والتــــي تعتمــــد علــــى المنــــاطق الحضــــرية قــــد فشــــلت فــــي 

ولكـــن مـــع الجهـــود الكبيـــرة التـــي تمـــت مـــن . يـــة دور مميـــز فـــي معالجـــة مشـــكلة البطالـــةتأد
وفيمـــا . خـــالل العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة إّال أنهـــا مـــا تـــزال بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الجهـــود

يلــــي نعــــرض بعــــض التجــــارب الدوليــــة فــــي مجــــال دعــــم الشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة 
  .والمتناهية في الصغر

   

 األمريكية المتحدة لوالياتا تجربة 4.4.1

ــــى إنشــــاء المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة  ــــة عل ــــدة األمريكي ــــات المتح تشــــجع الوالي
ـــة  ـــرًا، فـــي ضـــوء تضـــخم القطـــاع العـــام وعـــدم إمكاني ـــة فـــي الصـــغر تشـــجيعًا كبي والمتناهي
ــــى ارتفــــاع معــــدالت  ــــدة، أضــــافة إل ــــة المتزاي ــــرة مــــن القــــوى العامل اســــتيعابه ألعــــداد كبي

 :وذلك من خالل قامت بدعم هذا النوع من المشاريع منذ الخمسينيات،البطالة، فقد 

  ـــــــة ـــــــة مركزي ـــــــة للمنشـــــــآت ) "1953عـــــــام (تأســـــــيس جهـــــــة حكومي اإلدارة االتحادي
بوصــــفها جهــــة حكوميــــة مختصــــة فــــي تنفيــــذ كافــــة السياســــات علــــى " الصــــغيرة

ــــة فــــي  ــــدعم المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم والمتناهي ــــة ل مســــتوى الدول
 . امتها تنميتها وحمايتهاالصغر وإق

  ـــادة ـــارة لتشـــجيع زي ـــامج وزارة التج ـــك برن ـــى ذل ـــال عل ـــر مث ـــرة وخي ـــرامج مبتك تصـــميم ب
المشـــاريع الصـــغيرة فـــي التجـــارة اإللكترونيـــة، مـــن خـــالل إنشـــاء مراكـــز فـــي جميـــع 

 .مركزاً  150أنحاء الدولة بلغ عددها 

 ـــــدعم المشـــــاريع ا ها وســـــيلة ل ـــــق مفهـــــوم حاضـــــنات األعمـــــال بعـــــدِّ لصـــــغيرة تعمي
والمتوســــطة والمتناهيــــة فــــي الصــــغر، إضــــافة إلــــى المشــــاريع االبتكاريــــة، وقــــد 
ـــدة فـــي  ـــة فـــي هـــذا المجـــال وأصـــبحت رائ ـــات المتحـــدة األمريكي ـــة الوالي عممـــت تجرب

ـــة ـــدول األوروبي ـــد مـــن دول العـــالم وخاصـــة ال ـــة مـــن . العدي ـــدمت حـــزم متكامل وقـــد ُق
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ــــوفير كافــــة الوســــائل الخــــدمات فــــي اســــتقبال المشــــروعات الناشــــئة ورعايتهــــا  وت
 .الالزمة لمواجهة متطلبات اإلنشاء والتشغيل

  وفـــــي ســـــبيل تعزيـــــز اإلنتاجيـــــة واالبتكـــــار شـــــجعت الحكومـــــة األمريكيـــــة المعاهـــــد
والجامعـــــات األمريكيـــــة علـــــى تقـــــديم الخـــــدمات االستشـــــارية والفنيـــــة والتدريبيـــــة 

ـــات ـــاء الوالي ـــع أنح ـــم تنظـــيم. ألصـــحاب المشـــاريع الصـــغيرة فـــي جمي ـــا ت ـــدوات  كم الن
باســـــتمرار وبأعـــــداد كبيـــــرة وعلـــــى مســـــتوى الدولـــــة، وتـــــوفير جميـــــع المعلومـــــات 
الالزمـــة للمشـــروعات الصـــغيرة، عـــن طريـــق مراكـــز المعلومـــات، وتـــوفير بـــرامج خاصـــة 

ــواع المشــاريع ــات عــن أن ــد بيان ــى تقــديم قواع ــإدارة الشــركات، إضــافة إل ــا وفــرت . ب كم
وأنشـــأت مركـــزًا لتنميـــة . روٍع صـــغيرمتطوعـــًا أو مرشـــدًا مـــن ذوي الخبـــرة لكـــلِّ مشـــ

ـــــات  ـــــاص، والحكوم ـــــات، والقطـــــاع الخ ـــــع الجامع ـــــاون م المشـــــروعات الصـــــغيرة بالتع
  .  المحلية

  ـــــع منتجاتهـــــا وبخصـــــوص تســـــويق خـــــدمات المشـــــاريع، ســـــاعدت الحكومـــــة فـــــي بي
وخـــدماتها مـــن خـــالل تســـويقها علـــى الحكومـــة الفيدراليـــة، إضـــافة إلـــى المســـاعدة 

  .في تصديرها للخارج

قـــــد منحـــــت الحكومـــــة األمريكيـــــة المشـــــاريع الصـــــغيرة ومتوســـــطة الحجـــــم إعفـــــاءات و
كمـــا . فـــي بعـــض القطاعـــات وضـــمن منـــاطق مختلفـــة% 20ضـــريبية كبيـــرة وصـــلت إلـــى 

منحـــت القـــروض للمشـــاريع غيـــر القـــادرة علـــى تـــوفير التمويـــل الـــذاتي، بشـــروط ميســـرة 
  .ومدد سداد طويلة

 اليابانية التجربة 4.4.2

مــــن الــــدول الرائــــدة فــــي تعزيــــز الشــــركات الصــــغيرة ومتوســــطة الحجــــم تعــــدُّ اليابــــان 
ـــرى بالمنتجـــات  ـــة للمشـــروعات الكب ها مغذي ـــك بعـــدِّ ـــة فـــي الصـــغر وتحفيزهـــا وذل والمتناهي
ـــان القـــانون األساســـي للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة  الوســـيطة، وقـــد أصـــدرت الياب

ـــام  ـــرة  1963فـــي ع ـــم تعزيزهـــا فـــي التســـعينات والســـنوات األخي ـــو وت ـــز النم ـــدف تعزي به
ـــاء هـــذا  ـــم بن ـــاني، وقـــد ت ـــزخم فـــي االقتصـــاد الياب والتطـــوير لتلـــك المشـــاريع وإعطائهـــا ال
ـــــز تكامـــــل المعرفـــــة بـــــين المشـــــروعات الصـــــغيرة  القـــــانون وعـــــددًا مـــــن اإلجـــــراءات لتعزي

  .والمتوسطة، والتي تبدأ بمرحلة تبادل الخبرات ثم التطوير، وأخيرًا التسويق
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لمهمـــــة التـــــي اتخـــــذتها اليابـــــان توحيـــــد تعريـــــف المشـــــاريع ومـــــن ضـــــمن اإلجـــــراءات ا 
ــــدعم،  ــــات التنظــــيم وال ــــوطني باعتمــــاده لغاي ــــى المســــتوى ال الصــــغيرة والمتوســــطة عل

الصــــغيرة والمتوســــطة إعفــــاءات كبيــــرة مــــن الضــــرائب ورســــوم  وقــــد منحــــت المشــــروعات
واإلداريـــة  التـــرخيص والتجديـــد، ووفـــرت لهـــا عـــددًا كبيـــرًا مـــن المســـاعدات الفنيـــة والتمويليـــة

والتســـــويقية، وفـــــي بعـــــض البـــــرامج كانـــــت تســـــتهدف قطاعـــــات حيويـــــة والســـــماح لهـــــا 
 .بالحصول على تمويالت كبيرة بدون فوائد أو ضمانات

تطـــــويرًا كبيـــــرًا لقطـــــاع المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة  1999كمـــــا شـــــهد عـــــام 
لــــى تــــوفير تهــــدف أساســــًا إ" الهيئــــة اليابانيــــة للمشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة"بإنشــــاء 

المســــــــاعدات الفنيــــــــة والتمويليــــــــة واإلداريــــــــة والتســــــــويقية للمشــــــــاريع الصــــــــغيرة 
ــــون . والمتوســــطة ــــة أن يك ــــى مناقصــــات حكومي ــــي تحصــــل عل ــــا ألزمــــت الشــــركات الت كم

  . من قيمة المناقصة% 30نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها ال يقل عن 

لمعـــارض الدوليـــة لتســـويق وفيمـــا يخـــّص السياســـات التســـويقية ركـــزت علـــى إقامـــة ا
منتجـــــات المشـــــاريع وإتاحـــــة الفرصـــــة للمشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة للحصـــــول علـــــى 

 .العقود الحكومية
  

 الصينية التجربة 4.4.3

شـــجعت الحكومــــة الصـــينية المشــــاريع الصـــغيرة والمتوســــطة والمتناهيـــة فــــي الصــــغر 
يفيــة التـــي تعــاني مـــن تشــجيعًا كبيــرًا بعـــدِّ ذلــك سياســة وطنيـــة، وخاصــة فـــي المنــاطق الر

ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة، إذ يضـــطر فيهـــا الشـــباب للهجـــرة إلـــى المـــدن الصـــناعية للحصـــول 
وأدت السياســـات الحكوميـــة الداعمـــة لتلـــك الشـــركات . علـــى فرصـــة عمـــل ذات مـــردود جيـــد

إلــى تحــول العديــد مــن المنــازل إلــى ورش عمــل صــغيرة، ممــا مكــن ماليــين األشــخاص مــن 
ـــتج منتجـــات إنشـــاء شـــركات وورش  ـــرأس مـــال فـــردي، تن ـــراخيص وب صـــناعية بســـيطة ودون ت

كمـــا وقامـــت بإعـــادة النظـــر فـــي العديـــد . للســـوق المحلـــي وتصـــدر إلـــى جميـــع أنحـــاء العـــالم
مـــن التعليمـــات مـــن بينهـــا هيئـــة مكافحـــة التهـــرب الضـــريبي ومنافـــذ التجـــارة وإزالـــة أي عـــائق 

بكافـــة اختصاصـــاتها بـــأن تكـــون أمـــام عمليـــات التصـــدير، وتشـــجيع شـــركات الشـــحن العالميـــة 
  .في السوق الصينية

كمــــا اتخــــذت الحكومــــة الصــــينية سياســــة جاذبــــة لالســــتثمار والتشــــجيع علــــى إقامــــة 
ـــدء األعمـــال  ـــالزم لب ـــل الوقـــت ال المشـــروعات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم مـــن خـــالل تقلي
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اليم، التجاريـــة الجديـــدة، وتقـــدم الحكومـــة جميـــع أنـــواع التـــدريب فـــي كافـــة المجـــاالت واألقـــ
ـــع الشـــركات،  ـــل م ـــة وأصـــول التعام ـــة اإلنجليزي ـــتعلم اللغ ـــوفير دورات ل ـــى ت ـــزت عل ـــد رك وق
ومكنـــت الحكومــــة جميــــع المـــواطنين الصــــينيين باســــتيراد المـــواد األوليــــة إلجــــراء التجــــارب 
دون أي ضـــرائب، إضـــافة إلـــى تـــوفير مواقـــع البحـــث واإلحصـــاء التـــي تقـــدم دراســـات كافيـــة 

مكـــن ألي مـــواطن صـــيني إيجـــاد ممـــول لمشـــروعه مـــن خـــالل وي .ومجانيـــة فـــي هـــذا المجـــال
ــــوك المختصــــة ــــى البن ــــة عل ــــه الناجح ــــرض فكرت ــــة  .ع ــــوك والمؤسســــات المالي وتقــــوم البن

المتخصصــة بدراســـة المشـــروع ورســم أفضـــل خطـــة لتجنـــب صــاحب المشـــروع مـــن المطبـــات 
  .والمشاكل المحتملة، وتساعده على إضافة أفكار إبداعية معززة لمشروعه

 

  الكورية التجربة 4.4.4

ـــدأ االهتمـــام بالمشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة منـــذ الســـتينيات ضـــمن خطـــة التنميـــة  ب
وذلــــك بإنشــــاء أول بنــــك متخصــــص للصــــناعات الصــــغيرة والمتوســــطة،  1962االقتصــــادية 

تبـــع ذلـــك العديـــد مـــن السياســـات واإلجـــراءات لمســـاندة هـــذا القطـــاع وتقويتـــه، إذ قـــدمت 
 .ألولى من عمر المشروع وقروض بمعدالت فوائد مميزةإعفاءات ضريبية للسنوات ا

ـــن  ـــد م ـــديم العدي ـــة تشـــجيع الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة وتق ـــم إنشـــاء هيئ ـــا ت كم
البـــرامج الداعمـــة الماليـــة واإلداريـــة والتســـويقية والمعلوماتيـــة والتدريبيـــة، كمـــا تـــم إصـــدار 

لمشــاريع الكبــرى مــع قــانون يــنظم عمليــة التعاقــد ويشــجعها مــن البــاطن بــين الشــركات وا
ـــد  المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة، وســـمحت للشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم تزوي

 . من مكونات الصناعة في الصناعات الكبرى% 60

ـــة  ـــديم المســـاعدات الالزم ـــار لتق ـــداع االقتصـــادي واالبتك ـــز لإلب ـــم إنشـــاء مراك ـــذلك ت وك
غر، وإصـــدار قـــانون يشـــجع ألصـــحاب المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة والمتناهيـــة فـــي الصـــ

واختيــــار  .شــــراء منتجــــات المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة مــــن خــــالل الشــــراء الحكــــومي
وإقامـــة مراكـــز دعـــم  .مشـــروع واعـــد ســـنويًا تقـــدم لهـــا مختلـــف الحـــوافز والتســـهيالت 1000

ـــــل المشـــــاريع  ـــــارة واالســـــتثمار وتموي ـــــة لتشـــــجيع التج ـــــة الكوري للتصـــــدير وإنشـــــاء الوكال
وقـــــد أنشـــــأت الحكومـــــة الصـــــندوق  .طة لتطـــــوير تكنولوجيـــــا جديـــــدةالصـــــغيرة والمتوســـــ

ــــاءات أو تخفيضــــات ضــــريبة للمشــــاريع الصــــغيرة  ــــالي لضــــمان القــــروض، وتقــــديم إعف الم
ـــة، وتخفـــيض قيمـــة  ـــدة التـــي تقـــام خـــارج المـــدن وفـــي المنـــاطق الريفي والمتوســـطة الجدي
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 5ولمــــدة فــــي نهايــــة الســــنة األولــــى مــــن إقامــــة المنشــــأة % 50ضــــريبة الــــدخل بنســــبة 
  .سنوات

  العربي العالم في الصغيرة المشروعات 4.4.5

تعدُّ تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في العالم العربي حديثة 
نسبيا، إذ ازداد حرص الدول العربية في اآلونة األخيرة على تطوير هذا القطاع واالعتناء به من 

وغير المالية، وأصبحت تحتل أولوية في برامج اإلصالح  خالل توفير كافة السبل المالية
وإحصائيًا تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . االقتصادي في العديد من الدول العربية

في القطاع الرسمي في الدول العربية، إذ تحتل كل من % 99إلى % 90ومتناهية الصغر من 
دول العربية من حيث عدد المنشآت، مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، واألردن صدارة ال

. ويتباين التوزيع القطاعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدول التي تتوفر عنها البيانات
وتتركز المنشآت في قطاع التجارة في الكويت، بينما تتركز في قطاعي التجارة والخدمات لكل 

فتتركز المنشآت الصغيرة  أما تونس وفلسطين،. من لبنان، والسعودية، واإلمارات، واألردن
  . 43والمتوسطة نسبيا فيهما في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية

وبخصوص القوانين والتشريعات الناظمة والمشجعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
والمتناهية في الصغر في الدول العربية، فقد طورت العديد من القوانين التي تندرج ضمن 

ثمار، إذ تعطي هذه القوانين مرونة في منح مزايا وحوافز لألنشطة قوانين تشجيع االست
كما اتجهت بعض الدول العربية إلى اتخاذ . الصغيرة والمتوسطة، شأنها شأن المنشآت الكبيرة

تدابير أخرى لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، مثل منحها حصة من 
تسجيل وترخيص المشروعات بسالسة ويسر، إضافة المشتريات الحكومية وتنظيم إجراءات 

أو المضمونة من الحكومة، /إلى التصميم والتنفيذ لكثير من الوسائل التمويلية المدعومة و
كما سمحت بالترخيص للعديد من مؤسسات التمويل في القطاع الخاص لتغطية هذه 

  .المشاريع بالتمويل الالزم

ت من بين الدول التي لديها نصوص قانونية مختصة وعلى صعيد القوانين تعّد دولة الكوي 
بتشجيع االستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة في قانون الصندوق 

كما وتشمل األطر التنظيمية  .الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها
ف والمتابعة وتطوير األجهزة والجهات الحكومية المنوط بها وضع قواعد للرقابة واإلشرا

وتمارس الجهات واألجهزة الحكومية في كافة الدول العربية . السياسات والخطط االستراتيجية
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دورها التنظيمي والرقابي واإلشرافي على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية 
ئت في الصغر ولكن بطرق مختلفة، ففي بعض الدول تتولى هذه المهمة أجهزة مختصة أنش

خصيصًا، إضافة إلى بعض الجهات األخرى ذات الصلة، ومن بين الدول التي أنشأت أجهزة 
" الهيئة العامة للمنشآت لصغيرة والمتوسطة"مختصة المملكة العربية السعودية، إذ أنشأت 

، وفي الكويت "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"وفي اإلمارات أنشئ 
، بينما في "لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصندوق الوطني"أنشئ 

جمهورية مصر العربية يسند هذا الدور إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
أما الدول العربية األخرى ال تتوفر لديها أجهزة مختصة، وتتوزع مسؤوليات . ومتناهية الصغر

زارات والجهات الحكومية ذات الصلة بحسب الرقابة واإلشراف والمتابعة فيما بين الو
  .االختصاص

أما فيما يخّص التمويل فتعتمد المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر 
وبخصوص المصادر الداخلية، يتم تقديم التمويل ضمن أنماط . على مصادر داخلية وخارجية

ويل التأجيري، والصناديق متعددة من مؤسسات التمويل تشمل البنوك، وشركات التم
والمؤسسات الحكومية، وجمعيات القروض الصغرى، ومؤسسات التمويل األصغر، إضافة إلى 

وتعّد البنوك من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في . شركات االستثمار
ص الذي أما التمويل الخارجي فيشمل المنظمات الدولية، والحساب الخا. 44كل الدول العربية

يديره الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والذي استفادت منه كل من األردن، 
إضافة إلى تمويل البنك اإلسالمي للتنمية والذي يستفيد منه . وموريتانيا، والسودان

  . السودان

اق أما فيما يتصل باآلليات المتوفرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل أسو
المال، فإن محدودية المالءة المالية والضمانات المتوفرة لهذه المشروعات تعد من العوائق 
التي تحّد من قدرتها على إصدار السندات واألسهم التي تمكنها من الحصول على تمويل من 

وفي إطار سعيها لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ولوج . أسواق المال العربية
ال أطلق عدد من الدول العربية منصات بديلة أو موازية لسوق المال الرئيس أسواق الم

  .بشروط أكثر مرونة تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة

وفي . ومن النماذج البارزة في هذا المجال تجربة مصر، والسعودية، وتونس، والمغرب
النيل التي يصل عدد جمهورية مصر العربية تدرج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة 
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شركة، بيد أن تطور هذه التجربة يواجه بعض التحديات،  40الشركات المسجلة فيها إلى حوالي 
منها صعوبة إقناع مالك الشركات بتسجيلها في سوق المال واالستجابة لمتطلبات الحوكمة 

ت السوق وبخصوص المملكة العربية السعودية، فقد أنشأ. واإلفصاح بسبب ملكيتها العائلية
تحت مظلة السوق المالية السعودية بوصفها منصة بديلة للشركات الراغبة " نمو"الموازية 

في اإلدراج بمتطلبات إدراج أقل ومعايير أكثر مرونة، مما يزيد من األدوات والفرص 
أما تونس . االستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية

نشأت سوقًا بديلة بشروط ميسرة بهدف توفير تمويالت بكلفة منخفضة لتشجيع فقد أ
  . المؤسسات الصغرى والمتوسطة لاللتحاق بالسوق المالية

التحديات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في . 5
  الصغر

في األردن العديد من المعوقـات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر 
والتحديات التي تقف حجر عثرة أمامها، وتختلف طبيعة هذه المعوقات بحسب طبيعة المشروع 
والقطاع الذي ينتمي له النشاط، إذ تعّد في بعض األحيان جوهرية وارتكازيـة، وتـم الطـرح فـي 

قــات أساســية، تتمثــل األولــى فــي م قــات الــدخول إلــى هــذا الجــزء مــن الدراســة لثالثــة معوِّ عوِّ
قات التي تحد من التوسـع وتـؤدي إلـى )بداية المشروع(السوق  ، أما الثانية فتتمثل في المعوِّ

قات الحصول على التمويل وعلى الدعم من الجهات الداعمة   .الخروج من السوق، وأخيرًا معوِّ

قات الدخول إلى السوق  5.1   )بداية المشروع(معوِّ

قــات التــي تــرتبط بتعقيــد اإلجــراءات الحكوميــة وصــعوبة التــراخيص ودخــول  تتقــدم بدايــة المعوِّ
سوق العمل وبيروقراطية العديد من اإلجراءات وارتفاع رسوم الجهات الخدميـة وعـدم مراعاتهـا 

إضـافة إلـى تعـدد . لألوضاع الخاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر
ر التراخيص التي تتعامل معها المشاريع، كمـا وأن عـدم وجـود تشـريعات وسياسـات جهات إصدا

حكوميــة واضــحة ومحــددة لــدعم تلــك المشــروعات وتنظيمهــا أدى إلــى تفــاقم الوضــع المحــبط 
وقـد تـم شـرح مـدى صـعوبة اإلجـراءات مـن واقـع . للعديد من المجاالت بخصوص تلك المشاريع

ــة الدراســة، والشــكل رقــم  ــة الدراســة حــول األنظمــة والتعليمــات، ) 5.3(آراء عين ــين آراء عين يب
وكذلك يشير تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي إلى وجـود فجـوات يمكـن العمـل 

  ).3.3(عليها لتسهيل األعمال وخاصة فيما يتصل بسهولة بدء النشاط التجاري، الجدول رقم 

جارات المكاتب والمحالت التجارية، وكذلك ارتفاع ومن جانب آخر فإن ارتفاع تكاليف التأسيس وإي
المواد الخام وأسعار الطاقة يجعل التفكيـر فـي الكثيـر مـن المشـروعات غيـر مجـٍد، وفـي بعـض 
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المجاالت اإلنتاجية يكون المستورد أرخـص بكثيـر مـن اإلنتـاج المحلـي، ولـذلك تكـون المنافسـة 
  . رةفي هذه الحالة شبه مستحيلة، وترتفع درجات المخاط

قات الكبيرة هو إغـراق األسـواق بالسـلع   وفيما يخّص مجال األسواق، فالذي يعّد من بين المعوِّ
ذات الســعر والجــودة المنخفضــة والتــي تكــون أيضــًا مدعومــة مــن الــدول المصــدرة  المســتوردة 

بكافة الوسائل، وتستفيد من اقتصاديات الحجم لديها مما يجعل الشركات الصغيرة ومتوسـطة 
ومن جانب . م والمتناهية في الصغر غير قادرة على دخول السوق ومنافسة المستورداتالحج

آخر نجد صعوبة فـي الحصـول علـى المـواد األوليـة المحليـة وذلـك فـي ضـوء اعتمـاد الكثيـر مـن 
ق فـي حدتـه  المنتجات في تلك المشروعات على المواد األولية المستوردة، ويزيد هذا المعـوِّ

المستوردات األولية، فيصعب على هذه المشروعات الحصول علـى الكميـات عند ارتفاع أسعار 
  ).انخفاض رأس المال العامل(الكافية نتيجة عدم توفر السيولة الكافية لديها 

قــات التــي تواجــه المشــاريع الصــغيرة  كمــا ويعــّد عنصــر نقــص العمالــة المــاهرة مــن بــين المعوِّ
ــة فــي الصــغر والــذي  يعــود إلــى تفضــيل العــاملين العمــل فــي ومتوســطة الحجــم والمتناهي

المشـروعات الكبيــرة والمشـروعات الحكوميــة لوجـود بعــض االمتيـازات، مثــل التقاعـد والضــمان 
  .االجتماعي والتأمين الصحي

إضافة إلى عدم وجود خارطة استثمارية معتمدة على مستوى األردن تعتمد على تحليل معمق 
تبـــين المشـــاريع األفضـــل ربحـــًا، وعائـــدًا، وإنتاجيـــة لواقـــع القطاعـــات والتـــداخالت القطاعيـــة، و

للمواطن، واالقتصاد، وعدم وجود ثقافة اإلنتاج وثقافة المشروع لدى المواطن، إذ اعتاد علـى 
التفكير في المشروعات الصغيرة سريعة الربح مثل العقارات والمبادالت التجاريـة دون التفكيـر 

  .فيما يوفره المشروع من فرص عمل
  

قات التي تحّد من التوسع وتؤدي إلى الخروج من السوقالم 5.2   عوِّ

ثّمة العديد من العوامل التي تعيق نمو المشروعات المتناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة 
ــة  .فــي األردن ــة، ونقــص العمال ــرة اإلداري ــة الخب ــة تتضــمن قل ــر مالي وتنقســم إلــى تحــديات غي

ثة، وعدم قدرة المشروعات الصغيرة على مواكبة الماهرة، ونقص االعتماد على التقنيات الحدي
وتحــديات ماليــة تتمثــل فــي نقــص التمويــل الكــافي لتوســعة األعمــال . التطــورات التكنولوجيــة

دقيقــة ) محاســبية(والتــي تكــون فــي بعــض األحيــان ناتجــة أيضــًا عــن عــدم وجــود ســجالت ماليــة 
كما ويشكل نقص الخبـرات .  وواضحة لدى تلك الشركات تعطي تقييمًا واضحًا عن وضع الشركة

) 5.1(في السوق سببا رئيسا لخـروج العديـد مـن المشـاريع مـن السـوق، ويوضـح الشـكل رقـم 
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تقيــيم أفــراد عينــة الدراســة للمهــارات اإلداريــة والفنيــة التــي توجههــا المشــاريع والتــي تظهــر 
بـة، وكـذلك تحليـل تفاوتًا في قدرات األفراد على التعامل مـع األمـور اإلداريـة بالمهـارة المطلو

ظروف السوق بطريقة علمية تجنب الوقـوع فـي المنافسـة الشـديدة وتراجـع المبيعـات تراجعـًا 
 .كبيراً 

قات اإلدارية والفنية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ): 5.1(الشكل رقم  المعوِّ
  والمتناهية في الصغر حسب تقييم أفراد عينة الدراسة

  .اسةمسح آراء عينة الدر: المصدر

وفي مجال التسويق ثّمة نقص في المهارات في المنافسة على المستوى المحلي وكذلك 
منافسة الشركات الكبيرة أو دخول المنتجات األجنبية ألسواقها، والذي ينجم عنه صغر حجم 
سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية والمتناهية في الصغر، وثّمة افتقار لمعلومات 

إضافة إلى اعتماد هذه المشاريع على المهارات . قة عن المشاريع المنافسةتفصيلية ودقي
وعدم انتهاج هذه المشاريع . التقليدية، وانخفاض مستوى التكنولوجيا في إدارة أعمالها

لألساليب والخطط التسويقية الحديثة لترويج منتجاتها أو خدماتها، كما تفتقر المشاريع إلى 
عادًة ما تكون متشابهة ومكررة، وعدم إجراء حمالت التسويق والترويج روح االبتكار، فاألفكار 



 

 

78 

القوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى بين المواطنين أنفسهم نتيجة لعدم معرفتها 
  .بوسائل التسويق والترويج

الخبرات في بداية المشروع كانت بسيطة  " :ونقتبس من آراء عينة الدراسة في هذا المجال
كن الحقا نمت الخبرات كثيرًا وخاصة من خالل وضع المشروع في حالة تحٍد دائم وأزمات نسبيا، ل

  ". متتالية وتقلبات غير مفهومة في السوق

قات الحصول على التمويل وعلى الدعم من الجهات الداعمة 5.3   معوِّ

إلى  45الصادر عن البنك المركزي األردني) 2020-2018(يشير تقرير االشتمال المالي 
حسن حجم التمويل المقدم إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر ت

، إذ بلغت حصة القروض المقدمة %20بنسبة  2020-2018وبمعدل تزايد سنوي خالل المّدة 
، في حين بلغت حصة الشركات المتناهية في الصغر %12.5من البنوك لتلك الشركات 

ولكن ومع جهود البنك . ٪60مؤسسات التمويل األصغر  والصغيرة في محفظة القروض لدى
المركزي الكبيرة في هذا المجال سواًء في مجال رفع مستوى االشتمال المالي أو من خالل 
المبادرات المتعددة التي يقدمها إلى القطاع إّال أنه ما تزال ثّمة فجوة كبيرة في التمويل 

لية حسب تقديرات منتدى تمويل الشركات المقدم لهذا القطاع، إذ تشير الفجوة التموي
من % 26أن التمويل الحالي يشكل  )SME FINANCE FORUM(الصغيرة والمتوسطة 

وبالتالي تكون الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة ) potential demand(الطلب المحتمل 
  ).5.2(الشكل رقم . النقص في التمويل عن الحجم الالزم% 74ومتوسطة الحجم 

  الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ) 5.2(لشكل رقم ا

  
  )www.smefinanceforum.org(منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة : المصدر

                                  
45 www.cbj.gov.jo  
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في الشركات المتناهية % 76.5لتمويلية حسب الحجم فنجد أنها تتركز وبنسبة أما الفجوة ا
 .في الصغر والتي تتعمق لديها مشكلة الحصول على التمويل

  الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حسب الحجم) 5.3(الشكل رقم 

  
 )www.smefinanceforum.org(منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة : المصدر

وعمومًا ثّمة العديد من المشاكل البنيوية في المهارات والقدرات للمشاريع الصغيرة 
على التمويل، والتي ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر في تحقيق متطلبات الحصول 

ترتبط أساسًا بالشفافية والمصداقية في بيانات تلك المشاريع، وأنها أقل استقرارا وتفتقر 
  . إلى اإلدارة التي تتميز بالكفاءة، وبذلك تمثل هذه المشروعات مخاطر أكبر للجهات التمويلية

ويل لتلك وبخصوص الضمانات والتي تعدُّ من العوامل المهمة في تخفيض مخاطر التم
المشروعات وخاصة في حال أن يكون المشروع غير مسجل فنجد في األردن أن العديد من 
شركات التمويل لتلك الشركات وخاصة شركات التمويل األصغر اتجهت إلى تفعيل مبدأ 
الكفيل واشترطت بعضها أن يكون من األقارب من الدرجة األولى، وفي بعض األحيان كأن 

زوجة أو أختًا أو أمًا بوصفها ضامنًا لسداد القرض، وهذه القضية ولدت يشترط أن تكون إما 
ومن جانب آخر . مشكلة الغارمات على مستوى االقتصاد األردني وكان لها آثار اجتماعية كبيرة

فإن غياب الضمانات الكافية جعلت شركات التمويل األصغر تغالي في الفوائد على القروض 
، وهذا سبب في بعض الحاالت ارتفاع كلفة %40حيان إلى والتي كانت تصل في بعض األ

التمويل مقارنة مع معدل العائد على المشروع، والذي أدى في معظم األحيان إلى خسارة 
  .المشروع أو توقفه

ومع وجود جهود كبيرة من جهات التمويل مثل البنك المركزي إلى البنوك والجهات الداعمة 
وشركات التمويل األصغر للتغلب على تحديات التمويل،  والمؤسسات والشركات والصناديق

فإن المبادرات والجهود ليست بالمقدار الكافي بسبب كثرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
  .والمتناهية في الصغر

صغيرة
ومتوسطة
23.5%

فيمتناهية
الصغر

76.5%
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قات الحصول على التمويل، ونجد أن ) 5.4(ويوضح الشكل رقم  من العينة واجهت % 65معوِّ
من أفراد العينة طلبهم % 54روع، وتم الرفض من خالل مشاكل تمويل عند بداية المش

، %57للتمويل وكانت أسباب الرفض على األغلب لعدم توفر الضمانات الكافية وبنسبة 
قات التشدد في طلب الضمانات ومدة القرض غير  وعمومًا تتفق عينة الدراسة على أن معوِّ

قة كافية، وفائدة القرض مرتفعة مع عدم توفر مدد السماح ا لكافية مجتمعة إذ تعدُّ معوِّ
 %.42بنسبة 

قات الحصول على تمويل ) 5.4(الشكل رقم    تقييم أفراد عينة الدراسة لمعوِّ

 .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر
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  خارطة الطريق لعمل القطاع وربط القطاع بالخارطة االستثمارية   5.4

تبانات علـــــــى تلـــــــك مـــــــن خـــــــالل العمـــــــل علـــــــى العناقيـــــــد اإلنتاجيـــــــة وتوزيـــــــع االســـــــ
ــــــــة  ــــــــارات الميداني ــــــــراء الزي ــــــــة وإج ــــــــات النقــــــــاش البؤري ــــــــد وتشــــــــكيل مجموع العناقي
للعناقيـــــــد المختـــــــارة فـــــــي عينـــــــة الدراســـــــة، إضـــــــافة إلـــــــى دراســـــــات الحالـــــــة لـــــــبعض 
ـــــــي  ـــــــى المســـــــتوى الكل قـــــــات فـــــــي أغلبهـــــــا عل ـــــــة وجـــــــد أن المعوِّ ـــــــد اإلنتاجي العناقي

مشــــــار إليــــــه فــــــي للقطــــــاع ال علــــــى المســــــتوى الجزئــــــي لكــــــل قطــــــاع، وكمــــــا هــــــو 
األجـــــــزاء الســـــــابقة، إضـــــــافة إلـــــــى آثـــــــار جائحـــــــة فيـــــــروس كورونـــــــا، فتســـــــتند خارطـــــــة 
ـــــــع مرتكـــــــزات  ـــــــى أرب ـــــــق لعمـــــــل القطـــــــاع وربطهـــــــا بالخارطـــــــة االســـــــتثمارية عل الطري

  :أساسية كما يلي

  فيما يخّص التشريعات الناظمة والجهات التنظيمية : أوًال 

ـــــف القطـــــاع وإصـــــدار األنظمـــــة و ـــــادة النظـــــر فـــــي تعري ـــــق إع التعليمـــــات الالزمـــــة لتحقي
ذلــــــك مثــــــل إنشــــــاء ســــــجل وطنــــــي لتلــــــك الشــــــركات، واعتمــــــاد مرجعيــــــة مؤسســــــية 

ــــــة( ــــــة الشــــــركات الناشــــــئة فــــــي القطــــــاع ) هيئ ــــــة موحــــــدة لرعاي ــــــة وطني تشــــــكل مظل
ــــــــة محفــــــــزة  ــــــــود بيئ ــــــــادة فــــــــي األردن وتعزيزهــــــــا وبمــــــــا يضــــــــمن وج لتشــــــــجيع الري

دم القطــــــــاع ومراجعــــــــة مهــــــــام الــــــــوزارات والمؤسســــــــات التــــــــي تخــــــــ. لالســــــــتثمار
ـــــداخل  ـــــذ أهـــــدافها وإلغـــــاء الت وتتعامـــــل معـــــه وتعزيزهـــــا بكـــــادر مخـــــتص للشـــــروع بتنفي
مـــــع الجهـــــات الحكوميـــــة األخـــــرى ســـــواء وزارة التجـــــارة أو مؤسســـــة تطـــــوير المشـــــاريع 

ــــــة والصــــــحية بأخــــــذها . أو غيرهــــــا ــــــة والبيئي وإعــــــادة النظــــــر فــــــي االشــــــتراطات المكاني
  .راطات في المشاريع الكبيرةخصوصية هذا القطاع وعدم مساواتها باالشت

  فيما يخّص الحصول على التمويل : ثانيا

مــــــع تحســــــن حجــــــم التمويــــــل المقــــــدم إلــــــى الشــــــركات الصــــــغيرة ومتوســــــطة الحجــــــم 
والمتناهيـــــــة فـــــــي الصـــــــغر وتعـــــــدد المبـــــــادرات والجهـــــــات التمويليـــــــة للقطـــــــاع، إال أن 

إلــــــى الدراســــــة خلصــــــت فــــــي كافــــــة أدوات الدراســــــة مــــــن خــــــالل العناقيــــــد اإلنتاجيــــــة 
قـــــات فـــــي هـــــذا الجانـــــب، وخاصـــــة فـــــي مجـــــال الضـــــمانات  وجـــــود العديـــــد مـــــن المعوِّ
وأعبـــــاء الفائـــــدة ومـــــدد الســـــماح والموافقـــــات، ولـــــذلك فمـــــن خـــــالل خارطـــــة طريـــــق 
ــــــي هــــــذا القطــــــاع دون  ــــــة تنشــــــيط لالســــــتثمار ف ــــــون ثّم ــــــن أن يك اســــــتثمارية ال يمك

  . دعمه بالتمويل الالزم
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مديـــــد والتوســـــعة لبـــــرامج البنـــــك المركـــــزي توقـــــد أشـــــار أفـــــراد العينـــــة إلـــــى أهميـــــة ال
ـــــا  ـــــا له ـــــي الصـــــغر لم ـــــة ف ـــــم والمتناهي ـــــل المشـــــاريع الصـــــغيرة ومتوســـــطة الحج بتموي

ـــــــى القطـــــــاع ـــــــر عل ـــــــر اإليجـــــــابي والكبي ـــــــدة و. األث توســـــــيع وتخفـــــــيض معـــــــدالت الفائ
ــــــروض ــــــدة المســــــتفيدين مــــــن الق ــــــل المشــــــروعات . قاع ــــــل مؤسســــــات تموي وأن تعم

وكــــــذلك . لوبــــــة للحصــــــول علــــــى القــــــرضالصــــــغيرة علــــــى تخفيــــــف الضــــــمانات المط
ـــــــة ـــــــتالءم مـــــــع طبيعـــــــة  ضـــــــرورة المرون ـــــــة بمـــــــا ي ـــــــد الضـــــــمانات المطلوب فـــــــي تحدي

المشـــــــروعات، مـــــــع ســـــــعر فائـــــــدة مقبـــــــول، وعلـــــــى أن يكـــــــون ثّمـــــــة تبســـــــيط فـــــــي 
إجــــــراءات الحصــــــول علــــــى التمويــــــل، مــــــع تقليــــــل عــــــدد الوثــــــائق المطلوبــــــة، وتقليــــــل 

ـــــة، و ـــــف المرافق ـــــرض بضـــــمانالكل ـــــنح الق ـــــى م ـــــب  العمـــــل عل المشـــــروع نفســـــه وحْس
  .دون الحاجة إلى ضمانات أخرى

  فيما يخّص تكاليف اإلنتاج وتعزيز اإلنتاجية والتسويق: ثالثا

ــــــون حاضــــــنة أعمــــــال  ــــــى أن يك ــــــي عل ــــــي ســــــجل وطن ــــــدة ف تســــــجيل الشــــــركات الجدي
وضـــــــمن مرحلـــــــة انتقاليـــــــة يكـــــــون فيهـــــــا المشـــــــروع معفـــــــى مـــــــن التســـــــجيل فـــــــي 

قتـــــــة وضـــــــمن شـــــــروط تـــــــرخيص الســـــــجل التجـــــــاري ويحصـــــــل علـــــــى رخصـــــــة مهـــــــن مؤ
مخففــــــة، حتــــــى يقــــــوم علــــــى تصــــــويب أوضــــــاعه وينتقــــــل إلــــــى مرحلــــــة التســــــجيل 
ــــــــى الجهــــــــات الداعمــــــــة  ــــــــى شــــــــهادة المهــــــــن، كمــــــــا عل ــــــــرخيص والحصــــــــول عل والت
والتمويليــــــــة لتلــــــــك المشــــــــاريع تقــــــــديم كافــــــــة أوجــــــــه الــــــــدعم الممكنــــــــة وضــــــــمن 

ــــــــى مســــــــتوى األردن تســــــــاهم فيهــــــــا . الطاقــــــــات المتاحــــــــة ــــــــة عل وتخصــــــــيص موازن
كات القطـــــــاع الخـــــــاص والجهـــــــات الداعمـــــــة الدوليـــــــة والحكومـــــــة لتمويـــــــل بـــــــرامج شـــــــر

ـــــــر مباشـــــــرة  ـــــــاءات ضـــــــريبية مباشـــــــرة وغي ـــــــديم إعف ـــــــك الشـــــــركات، وتق ـــــــدعم لتل ال
ــــــدرتها التنافســــــية ــــــز ق ــــــاء . للمشــــــاريع الصــــــغيرة والمتوســــــطة، لتحفيزهــــــا وتعزي وإعف

ـــــًا أو جزئ ـــــس ســـــنوات كلي ـــــدة خم ـــــن الرســـــوم والضـــــرائب لم ـــــًا المشـــــاريع الصـــــغيرة م ي
ـــــاقص ـــــة فـــــي الصـــــغر . وبتن ـــــى لألجـــــور فـــــي الشـــــركات المتناهي وأن يكـــــون الحـــــد األدن

  . مرنًا خالل المّدة األولى من حياة المشروع

ــــــتج   ــــــرويج المن ــــــى بت ــــــالل مؤسســــــة ُتعن ــــــن خ ــــــة م ــــــاد منصــــــات تســــــويقية أردني وإيج
ــــــالل الشــــــركة المتخصصــــــة  ــــــن خ ــــــة، م ــــــالم المختلف ــــــع دول الع ــــــي وتشــــــبيكه م األردن

ومشـــــــــــاركة المشـــــــــــاريع الصـــــــــــغيرة . المنـــــــــــوي إطالقهـــــــــــا لتـــــــــــرويج الصـــــــــــادرات
والمتوســـــــطة والمتناهيـــــــة فـــــــي الصـــــــغر فـــــــي العطـــــــاءات الحكوميـــــــة، مـــــــن خـــــــالل 
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ـــــــز . التعاقـــــــدات مـــــــن البـــــــاطن مـــــــع الشـــــــركات التـــــــي يرســـــــو عليهـــــــا العطـــــــاء وتعزي
مســـــــتوى التـــــــدريب والتوجيـــــــه واإلرشـــــــاد للريـــــــاديين وأصـــــــحاب المشـــــــاريع الصـــــــغيرة، 

ـــــدعم ال ـــــة فـــــي تطـــــوير وخاصـــــة فيمـــــا يتصـــــل بال ـــــا الحديث ـــــف التكنولوجي ـــــي، وتوظي تقن
 . أعمالها من الجهات التسويقية والفنية المناسبة

أو إلغاؤهــــــا علــــــى عقــــــود التمويــــــل، والتــــــي % 3وكــــــذلك تخفــــــيض ضــــــريبة المبيعــــــات 
ـــــرض ـــــا المقت ـــــة يتحمله ـــــي النهاي ـــــك المشـــــروع/ ف ـــــر، . مال ـــــوب الفق ـــــى جي ـــــز عل والتركي

ل أبنـــــــاء المنطقـــــــة وتـــــــدريبهم قبـــــــل لتكثيـــــــف المشـــــــاريع المقامـــــــة فيهـــــــا، وتشـــــــغي
 .حصولهم على القروض من خالل مبادرة حكومية كبيرة

  

 التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد: رابعاً 

ـــــي  ـــــة، مـــــن الضـــــروري تبن ـــــق أفضـــــل ســـــيناريو للتعـــــافي فـــــي األردن بعـــــد الجائح لتحقي
ــــــى  ــــــي الصــــــغر عل ــــــة ف ــــــرامج تســــــاعد المشــــــاريع الصــــــغيرة والمتوســــــطة والمتناهي ب

وتعـــــــدُّ البـــــــرامج قصـــــــيرة ومتوســـــــطة المـــــــدى ضـــــــرورية ويمكـــــــن . قـــــــاء والتكيـــــــفالب
ـــــد  ـــــن رســـــوم تجدي ـــــاء القطـــــاع م ـــــائز، وهـــــي إعف ـــــن الرك ـــــدد م ـــــالل ع ـــــن خ ـــــا م تحقيقه
المهــــــن والرســــــوم األخــــــرى والغرامــــــات المترتبــــــة عليــــــه، وتعزيــــــز الحكومــــــة لبــــــرامج 

ت ودعــــــم القطاعــــــا. دعــــــم القطــــــاع الخــــــاص مــــــن خــــــالل الحــــــوافز الماليــــــة والضــــــريبية
ــــــــة فــــــــي  ــــــــة، والشــــــــركات الناشــــــــئة الصــــــــغيرة والمتوســــــــطة والمتناهي ذات األولوي
الصـــــغر، وذلـــــك باعتمـــــاد الحكومـــــة اســـــتراتيجية مـــــن خـــــالل رصـــــد محفظـــــة ماليـــــة علـــــى 
ـــــــدعم القطاعـــــــات االقتصـــــــادية المتضـــــــررة مـــــــن  مـــــــدار خمـــــــس ســـــــنوات مخصصـــــــة ل

  .تداعيات الجائحة

  :القطاعات ذات األهمية 

لمستوى العالمي من بين أهم القطاعات المهمة في استيعاب يعدُّ القطاع الصناعي على ا
المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر وخاصة المنشآت الحرفية، وثّمة 
ضعف كبير في تمثيل المنشآت الحرفية في الغرف الصناعية على مستوى جميع المحافظات، 

من إجراء غرف الصناعة في المحافظات  وليتم تعزيز وجود هذه المشاريع وتنظيمها ال بدّ 
ومسح احتياجات المنشآت الصناعية الحرفية وتحديد االحتياجات الرئيسة من وجهة نظر هذه 

  .المنشآت، واستطالع احتياجات هذه المنشآت من وجهة نظر الشركاء
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ي وتتمحور المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية ف 
الوصول إلى مصادر التمويل، والوصول : الصغر، من وجهة نظر العناقيد اإلنتاجية في كل من

  .إلى األسواق، وضعف القدرات اإلدارية والفنية، واالستشارات

وفي مجال االقتصاد الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في 
تنبع أهمية هذا الجانب من . لية والتصديريةالصغر، والذي يعمل على زيادة تنافسيتها المح

الخ، وذلك ....تجاوزه للكثير من العقبات، مثل الحجم والبعد عن األسواق والتسويق والمكان
من خالل إدخال التكنولوجيا في عمليات األعمال أو ما يسمى بالتجارة اإللكترونية والتي قد 

ي أن التجارة اإللكترونية مجال واعد، وال شك ف. تأخذ بالحسبان البعدين المحلي والدولي
ويمثل فرصة واعدة للمساهمة في . ويمثل تغيرًا هيكليًا كبيرًا في آليات التجارة التقليدية

تعزيز نشاط القطاع، وقد أشارت العديد من العناقيد اإلنتاجية وفي كافة مناطق المملكة إلى 
ن جانب آخر يعدُّ قطاع المطورين لتك توجهها لتسويق منتجاتها عبر الوسائل اإللكترونية، وم

. الخدمات اإللكترونية قطاعًا مهمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر
” تعاونيات”و) Export Houses(” بيوت تصدير”وبالمجمل ال بد من تشكيل نواة لـ

)Cooperatives ( حجم الشركة وإنتاجها أردنية للبيع من خالل األسواق اإللكترونية،  إذ لم يعد
هما العامل المهم وحْسب، بل إن قدرتها على التكيف وسرعة تحركها أصبحتا ذات أهمية 

  .كبرى

وفيما يخّص قطاع اللوجستيات والنقل، فهذا القطاع يعتمد على خدمات التزويد والشحن 
للغايات وخدمة أطراف ثالثة، ولذلك تبرز أهمية الموقع الجغرافي وكيفية استغالل الموقع 

التجارية واالستثمارية، ولنجاح هذا القطاع ال بد من رفع سوية مرافق البنية التحتية والتعاون 
  .إضافة إلى تعزيز التعليمات الناظمة لهذا القطاع. من كافة الجهات لضمان الفعالية والتناغم

دة مباشرة أما بخصوص القطاع السياحي فال بد من التركيز على المجتمعات المحلية لالستفا
من قطاع السياحة وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في 
الصغر تخدم القطاع، وقد شهدت المملكة ظهور بعض األفكار غير التقليدية في هذا المجال 
وخاصة مشاريع السياحة البيئية وسياحة المغامرات، إضافة إلى تطوير مفهوم مراكز الزوار 

وقد أشارت العناقيد اإلنتاجية ضمن . ا خدمات شاملة ضمن المناطق التي توجد فيهابتقديمه
قات توفر التمويل  عينة الدراسة إلى وجود العديد من الفرص في هذا المجال، ولكن معوِّ
الالزم وارتفاع التكاليف األساسية لتلك المشاريع من مرحلة الترخيص وصوال إلى تكاليف 

  . المشاريع غير مجدية مع نجاحها في العديد من دول العالماإلنتاج تجعل من هذه 
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وبخصوص المطابخ اإلنتاجية فمن خالل عينة الدراسة لوحظ وجود العديد من المشاريع الناجحة، 
إذ ساهمت المطابخ اإلنتاجية في التخفيف من األعباء المادية ألسر بعينها، وخاصة في ظّل 

فيما استغّلت العديد من رّبات البيوت خبراتهن في صنع تداعيات جائحة كورونا االقتصادية، 
األطباق المختلفة بالترويج لها عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتمت اإلشارة إلى العديد من 
المشاكل التي تواجهها تلك المشاريع وخاصة في مجال االشتراطات الصحية والفحوصات 

د جهة تنظيمية تبسط هذا المجال وتدعمه، المخبرية المطلوبة والتي تكون مكلفة، وال توج
ولهذا ال بّد . فمع تقديم بعض الجهات فحوصات مجانية إال أنها غير معتمدة لدى الجهات الرقابية

من تعزيز الترابطات بين المطابخ اإلنتاجية والمطاعم والفنادق الكبرى وخاصة في المناطق 
  .السياحية

والمنزلية والمشاتل والزراعة النوعية، فقد أشارت  أما في مجال مشاريع الزراعة الريفية  
العديد من العناقيد اإلنتاجية إلى وجود العديد من األفكار ذات العائد المجدي والتي تقوم 
على استغالل األراضي الزراعية في إنتاج محاصيل غير تقليدية وتحسـين إنتاجيـة صـغار 

قات  في هذا المجال ومن بينها توفر التمويل الالزم المـزارعين، ولكن ثّمة العديد من المعوِّ
ولذلك ينبغـي فـي هـذا . وضعف اإلرشاد الزراعي وعدم توجيه األبحاث العلمية لهذا المجال

المجـال اتبـاع اسـتراتيجية جديـدة تـؤدي إلـى توسـيع نطـاق الخـدمات الماليـة الريفيـة عـن طريـق 
الحاليـة لإلقـراض الزراعـي، وإنشـاء صـندوق للمجتمـع المحلـي اسـتخدام آليـات بديلـة لإلجـراءات 

أو القريـة لخدمـة األسـر الزراعية، وتعزيز اإلرشاد الزراعي والتوعية اإلنتاجية واالستهالكية، 
وينبغي على المشاريع االهتمـام بفـرص التسـويق وإعادة توجيـه الـنظم الزراعيـة واعتماد دمج 

  .والحيـواني لتقليل المخاطر الزراعية اإلنتـاج النبـاتي

وفي مجاالت األلبسة والمنسوجات فمع نجاح المصانع الكبيرة والمتوسطة في هذا المجال 
وتصدير األلبسة والمنسوجات، إّال أن المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر تعاني من 

المصانع الكبيرة  العديد من المشاكل في هذا المجال، إذ ال يوجد تربيط حقيقي بين
وتعاني المشاغل الصغيرة من . والمشاغل الصغيرة على غرار التجارب العالمية في هذا المجال

ضعف التسويق ومواجهة منافسة كبيرة مع المستورد، وأشارت العناقيد اإلنتاجية في هذا 
المجال إلى غياب الدور الحكومي في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر 

اهتمامها بالمصانع الكبيرة مع أن العديد من منتجات تلك المشاغل ال تتقاطع مع إنتاج و
المصانع الكبيرة وخاصة أن جزءًا كبيرًا منها هو لغايات تصديرية، وثّمة فرص كبيرة في هذا 
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المجال وخاصة في مجال المالبس التقليدية والمطرزات التقليدية والتي تفتقر لقنوات 
 .قية الداخلية والخارجيةويق الحقيالتس

  المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر آثار جائحة فيروس كورونا على. 6

أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط االقتصادي األردني كله وعلى جميع 
الشركات، ومن ضمنها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر نتيجة 
اإلغالقات التي تمت للحد من انتشار الفيروس، إذ تعرضت الشركات ألضرار بالغة نتيجة توقف 
المبيعات وتكبدت الشركات خسائر الستمرارها بدفع الرواتب واإليجارات، كما خسرت جزءًا من 
المخزون نتيجة تلفه أو انتهاء مدته أو لعدم القدرة على تصريفه وتحويله إلى منتجات نهائية، 

لكن في نفس الوقت كان ثّمة أثر إيجابي لبعض الشركات والمنشآت في بعض القطاعات و
التي سمح لها بالعمل مثل المحال الصغيرة والمخابز والقطاع الصحي، وفيما يلي نعرض أهم 
اآلثار واإلجراءات التي اتخذتها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر في 

 . األردن

شــــــكل ): مــــــّدة اإلغالقــــــات(علــــــى اإلنتــــــاج والتشــــــغيل خــــــالل مــــــّدة الجائحــــــة  اآلثــــــار
فيــــــــروس كورونــــــــا تحــــــــديًا كبيــــــــرًا علــــــــى الشــــــــركات الصــــــــغيرة ومتوســــــــطة الحجــــــــم 

مــــــن % 90والميكرويــــــة مــــــن حيــــــث االســــــتمرارية وتحمــــــل األعبــــــاء الماليــــــة، إذ تــــــأثرت 
وبحســــــــب  مــــــــن عينــــــــة الدراســــــــة، % 11عينــــــــة الدراســــــــة ســــــــلبًا فيمــــــــا اســــــــتفادت 

ــــــى اســــــتج ــــــرا عل ــــــدا كبي ــــــا تهدي ــــــروس كورون ــــــة شــــــكل في ــــــراد العين ــــــن % 67ابة أف م
ـــــــة و ـــــــدًال و% 22أفـــــــراد العين ـــــــدا معت ـــــــدًا منخفضـــــــًا و% 7تهدي ـــــــم يشـــــــكل % 4تهدي ل

 .تهديداً 

  آثار جائحة كورونا على المشاريع): 6.1(الشكل رقم 

  
  .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر
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كورونا أجهزت على كامل السيولة النقدية  ": ينة الدراسة في هذا المجالونقتبس من آراء ع
وأضافت على المشروع أو المنشأة خسارات وديون متراكمة من الصعب جدا تجاوزها بسبب 
كلفة الوقت وتراجع السوق والقدرة الشرائية، وخاصة مع االحتفاظ بكامل العمالة وعدم خصم 

  ".أي من األجور االعتيادية
بانخفاض في % 100- 91من العينة كان تأثرهم من % 33إلى أن ) 6.2(ير الشكل رقم ويش

ال تأثر بذلك، وكان ثّمة تفاوت في أثر اإلغالقات على المشاريع % 5اإلنتاج والتشغيل مقابل 
 . الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر

  

  )مّدة اإلغالقات(ة الجائحة اآلثار على اإلنتاج والتشغيل خالل مدّ ): 6.2(الشكل رقم 

  
  .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر

، )بعــــد فــــتح القطاعــــات(أمــــا اآلثــــار المترتبــــة علــــى اإلنتــــاج والتشــــغيل بعــــد مــــّدة الجائحــــة 
ـــة الدراســـة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل رقـــم   ـــة % 21إلـــى أن ) 6.3(فتشـــير عين مـــن عين

لت الشــركات التــي لــم تتــأثر ، فــي حــين شــك%60إلــى % 41الدراســة انخفــض إنتاجهــا مــن 
مقارنـــة مـــع المـــدد مـــا قبـــل % 100إلـــى % 91مـــن الشـــركات تـــأثرت مـــن % 12كمـــا أن % 7

  .الجائحة

 )مّدة اإلغالقات(اآلثار المترتبة على اإلنتاج والتشغيل بعد مّدة الجائحة ): 6.3(الشكل رقم 

  .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر
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زيــــــع أفــــــراد العينــــــة حســــــب نســــــب التــــــأثر إلــــــى تو) 6.1(كمــــــا يشــــــير الجــــــدول رقــــــم 
بفيــــــروس كورونــــــا فبخصــــــوص مبيعــــــات المشــــــاريع نجــــــد أن المتوســــــط المــــــرجح لألثــــــر 

ـــــغ انخفاضـــــًا بنســـــبة  ـــــى %51بل ـــــة عل ـــــراد العين ـــــوزع أف ـــــاض % 12، إذ ت ـــــن انخف ـــــت م عان
ال يوجـــــد أثـــــر، كمـــــا تـــــأثرت أربـــــاح المنشـــــأة % 6إلـــــى % 100فـــــي المبيعـــــات بنســـــبة 

ـــــــى المـــــــدى %56بالمتوســـــــط بانخفـــــــاض بنســـــــبة  ـــــــرادات عل ـــــــى اإلي ـــــــر عل ، أمـــــــا األث
، وبخصـــــــوص األثـــــــر علـــــــى %50البعيـــــــد فكـــــــان األثـــــــر بانخفـــــــاض المتوســـــــط بنســـــــبة 

 %.22الصادرات فبلغ االنخفاض نسبة 

  توزيع أفراد العينة حسب نسب التأثر بفيروس كورونا لكل متغير) 6.1(الجدول رقم 

 )االنخفاض(درجة األثر 

 الوسط المرجح لألثر 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

  المبيعات الحالية 

6% 4% 9% 14% 11% 14% 13% 6% 9% 3% 12% 51% 

 األرباح الحالية

5% 4% 6% 10% 9% 17% 12% 9% 8% 7% 13% 56% 

 حجم األثر المتوقع على اإليرادات على المدى البعيد

5% 4% 9% 12% 11% 20% 11% 8% 7% 4% 9% 50% 

 ثر على الصادراتاأل

41% 7% 5% 8% 6% 4% 6% 2% 2% 2% 6% 22% 

 .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر
  

فيشـــير الشـــكل مـــدى االســـتفادة مـــن الـــدعم الحكـــومي خـــالل الجائحـــة، : أمـــا اآلثـــار الماليـــة
ـــى اســـتفادة ) 6.4(رقـــم  ـــيهم % 53إل ـــة عل ـــل األقســـاط المترتب ـــة مـــن تأجي مـــن أفـــراد العين

وبنســــب متفاوتــــة مــــا بــــين شــــهر إلــــى أكثــــر مــــن خمســــة أشــــهر، مــــع للجهــــات التمويليــــة 
ــــل األقســــاط لهــــا بنســــبة  ــــتم تأجي ــــم ي ــــى أن بعــــض المشــــاريع ل ــــي % 47اإلشــــارة إل والت

تشـــمل الفئـــة االختياريـــة التـــي ال ترغـــب فـــي التأجيـــل أو كـــان لـــديها نقـــص فـــي المعلومـــات 
يع مـــن اإلجـــراءات بالطلـــب بتأجيـــل األقســـاط أو لـــيس لـــديها أقســـاط، أمـــا اســـتفادة المشـــار
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ـــد أن  ـــا وج ـــة كورون ـــأثرة بجائح ـــات المت ـــى القطاع ـــف عل ـــة للتخفي ـــذتها الحكوم ـــي اتخ % 17الت
مـــن أفـــراد العينـــة للحصـــول علـــى % 65لـــم يســـتفد، وتقـــدم % 83وحْســـب اســـتفاد مقابـــل 

 . تمويل وتم رفضه

  مدى االستفادة من الدعم الحكومي خالل الجائحة): 6.4(الشكل رقم 

 
 .مسح آراء عينة الدراسة: المصدر

 

ال بد من تمويل خطة إطالق العمل بكل ما ": ونقتبس من آراء عينة الدراسة في هذا المجال
يحتاجه المشروع وال يستثنى شيء من التمويل على أن يكون بدون فوائد نهائيا، مع تغطية 

يون لما بعد نجاح الخطة بما يضمن نموا الديون المتراكمة وجدولة عملية تسديد التمويل والد
وكذلك الوقف واإلعفاء من جميع الضرائب سواء مبيعات أو . مستمرا وصوال لصفر ديون

ضمان اجتماعي أو جمارك حتى يستطيع المشروع الوقوف والنمو مجددا، وكذلك تقديم دعم 
بائية للمشاريع في السوق ليمكن المنتج من الوصول إلى األسواق، وتخفيض التعرفة الكهر

  ".الصغيرة ألقل شريحة
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  2020-2017:جهود المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني خالل األعوام. 7
  

أبدى المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني اهتمامًا عاليًا لدعم قطـاع المشـاريع الميكرويـة 
اع األهميـة والـدعم والصغيرة والمتوسطة انسجاما مع التوجهات الملكية في إيـالء هـذا القطـ

الالزمين لما له من أهمية في دعم االقتصاد الوطني، من خـالل اسـتحداث فـرص عمـل جديـدة 
فـنظم . ورفع معدالت التنمية مما ينعكس علـى المجتمعـات المحليـة الحاضـنة لتلـك المشـاريع

عدة اجتماعات وجلسات حوارية متخصصة حـول القطـاع للوصـول  2017المجلس في مطلع عام 
لجنــة المشــاريع الصــغيرة "أفضــل الســبل الممكنــة لــدعم القطــاع، تمخــض عنهــا تشــكيل  إلــى

وهي مختصة، تحدد األولويات والتحـديات والفـرص الممكنـة التـي تسـاهم فـي " والمتوسطة
تعزيز مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني، وقد سعت إلى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف 

  :كان من أبرزها
 الجمعيات، والغرف التجاريـة (صلة بعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنسيق الجهود المت

  ).والصناعية، والنقابات المهنية
 رسم السياسات والبرامج الالزمة لتشجيع ريادة األعمال وتطوير القطاع. 
  ،التــرويج لمنتجــات القطــاع وذلــك بإصــدار النشــرات الفنيــة اإلرشــادية والدوريــة، والمقــاالت

 .ية، والندوات، والمؤتمراتوالبرامج اإلعالم
  المسـاهمة فــي تــوفير بيئــة تشـريعية وإداريــة متكاملــة ومــا يـرتبط بهــا مــن قــوانين وبــرامج

 .اقتصادية
 إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم في تنمية القطاع وانتقالها إلى القطاع المنظم. 
 والمتوسطة العمل على تطوير قاعدة بيانات لقطاع المشاريع الميكروية والصغيرة. 

وقد تـم عقـد مجموعـة مـن االجتماعـات وجلسـات العصـف الـذهني، إذ أجمـع المشـاركون علـى 
ضــرورة أن يقــوم المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي األردنــي بعقــد مــؤتمر وطنــي يضــم كافــة 
األطــراف الرســمية واألهليــة وكافــة الشــركاء ذات العالقــة بعمــل قطــاع المشــاريع الميكرويــة 

 .وسطةوالصغيرة والمت
بدأ المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني بالتحضير لمـؤتمر بتشـكيل فـرق  2018وفي عام 

عمل مختلفة المهام بالشراكة مع مجموعة كبيرة من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخـاص، 
إضـــافة إلـــى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني ذات العالقـــة بعمـــل قطـــاع المشـــاريع الميكرويـــة 

ــوان . طةوالصــغيرة والمتوســ ــوزراء تحــت عن ــيس ال ــة رئ ــم عقــد المــؤتمر برعاي ــز األداء "وت تعزي
نحـو نمـوذج اقتصـادي ... االقتصادي واالجتماعي للمنشآت الميكرويـة والصـغيرة والمتوسـطة 

وشمل الحضور الخبـراء علـى المسـتوى الـوطني، إضـافة إلـى . 2018-12/12-11للمّدة " جديد
كمــا تــم عــرض . ا، وألمانيــا، ومصــر وغيرهــا مــن الــدولخبــراء مــن كافــة دول العــالم مثــل هولنــد
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للحديث ) المتعثرة(مجموعة من المشاريع الناجحة وأخرى من المشاريع التي لم يكتب لها النجاح 
وانبثـق عـن المـؤتمر ورقـة توصـيات كـان مـن أبرزهـا مـا . عن تجربتهم والتحديات التي واجهـتهم

  :يلي
 رة والمتوسطة لتقوم برعاية مصـالح كافـة األطـراف إيجاد جهة ممثلة لقطاع المشاريع الصغي

ــز قطــاع المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة وتطــويره، أو مؤسســة معنيــة  المعنيــة فــي تعزي
الوكالة األردنية لتنميـة المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة علـى غـرار (بمتابعة قضاياه وتنميته 

  ).وكالة إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية
  ــة ألصــحاب ــادة النظــر فــي احتياجــات القطــاع وخاصــة التســويقية ورفــع القــدرات التدريبي إع

 .المشاريع بما يحقق التطوير واالستدامة
 إعطاء التمويل مدد سماح كافية في بداية المشروع لتحقيق االستدامة للمشروع. 
 ار القــوانين ضــرورة إيجــاد إطــار عــام لــألدوات الالزمــة لتســهيل البيئــة التشــريعية فــي إطــ

واألنظمة والتعليمات، وخاصة األدوات الضريبية التي يجب توافرها من أجل تعزيـز المنشـآت 
 .الميكروية الصغيرة والمتوسطة

  أهمية الوصول إلى األسواق اإلقليمية والعالميـة وفـتح أسـواق جديـدة للمنشـآت الصـغيرة
 .ألسواق المختلفةوالمتوسطة وفهم المحددات التي قد تعيق وصول المنشآت إلى ا

  إيجاد قانون موحد للمنشآت الميكروية الصغيرة والمتوسطة، إذ يحدد الجهـة المخّولـة برعايـة
مصــالحها، ويضــع األطــر العامــة لهــا، ويراعــي شــمولية هــذا القطــاع ومــن ثــم تصــنيفه حســب 

 .القطاعات الفرعية وإعطاء الخصوصية لكل منها
 هــا علــى المحافظــات المحليــة كافــة، وتقــديم تســهيل إجــراءات التــرخيص المنزلــي، وتطبيق

، والضــرائب وبــدل )مثــل اإلعفــاءات مــن رســوم التســجيل(الحــوافز لتســجيل العمــل المنزلــي 
. التــرخيص للســنة األولــى مــن لحظــة بــدء التشــغيل واإلنتــاج لتمكينهــا مــن النمــو والتطــور

 .وإبعاده عن الروتين المتبع
 حافظــات مــن خــالل تقــديم الــدعم الــالزم لهــا، التركيــز علــى دعــم الشــركات الناشــئة فــي الم

 .وربطها مع برامج تمويلية وبرامج دعم متخصصة وخدمات استشارية
  توفير حوافز لألنشطة ضمن القطاع غير الرسـمي، وتشـجيعها علـى التسـجيل والتحـول نحـو

ــل  ــرامج تموي ــوافز ضــريبية، وتخفــيض رســوم التســجيل، وب ــالل ح القطــاع الرســمي، مــن خ
 .  عفاء من شروط نقابة المحامين ومدققي الحساباتمتخصصة، واإل

  توجيــه الشــركات لالســتغالل األمثــل للفــرص التصــديرية فــي األســواق التقليديــة، مــن خــالل
اعتمــاد عناقيــد التــرويج، وتشــبيك المنشــآت الميكرويــة الصــغيرة والمتوســطة فيمــا بينهــا، 

 .  قيمة مضافة عالية لنتمكن من استحداث سالسل قيمة ونخرج بمنتجات وخدمات ذات
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  إيجاد منصات تسويقية أردنية من خالل مؤسسة ُتعنى بترويج المنتج األردنـي وتشـبيكه مـع
 .دول العالم المختلفة، من خالل الشركة المتخصصة لترويج الصادرات المنوي إطالقها

 ن التعريــف باالتفاقيــات التجاريــة الموقعــة بــين األردن والــدول األخــرى لتمكــين الشــركات مــ
 .استغالل الفرص المتاحة والتشبيك مع الشركات الكبرى

  ــارة ــى التج ــاد عل ــادة االعتم ــالل زي ــة فــي التســويق، مــن خ ــات الحديث دعــم اســتخدام التقني
اإللكترونيـــة، وإنشـــاء بوابـــة إلكترونيـــة للصـــادرات األردنيـــة لعـــرض منتجاتهـــا وتشـــبيكها مـــع 

وتقـديم بـرامج متخصصـة فنيـة لـدعم المشترين من الخارج من خالل شركة تـرويج الصـادرات، 
 .  المنتجات القابلة للتصدير

  تخصــيص نســبة إلزاميــة مــن المشــتريات والعطــاءات الحكوميــة لمنتجــات المنشــآت الصــغيرة
 %.15والمتوسطة بنسبة 

  إعـداد بــرامج توعويــة حــول المشــاريع الميكرويـة والصــغيرة والمتوســطة لتشــمل المنتوجــات
المشاريع الفرصة لتقديم مشاريعهم لكافـة المسـتهلكين، أو  ؛ لمنح أصحاب)سلع، وخدمات(

 .إقامة معارض وطنية دائمة لعرض منتجاتها في مختلف المحافظات
  ،تحديــد المهــارات العماليــة المطلوبــة علــى مســتوى القطاعــات، وعلــى المســتوى الــوطني

ــات للســوق األردنــي ممــا يســاعد علــى خلــق فــرص عمــل كفــؤة، مــع األخــ ــد األولوي ذ لتحدي
بالحسبان التوجهات المستقبلية للوظائف وخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، من خالل 
ــرار الــذكاء  ــى غ ــة عل ــة المختلف ــدة فــي المؤسســات التعليمي ــاهج جدي ــاهيم ومن ــال مف إدخ

 .الصناعي وما إلى ذلك
 مالـة تنظيم سوق العمل وإجراءات العمالة الوافدة بما يضمن استبدال العمالة المحليـة بالع

الوافــدة، مــن خــالل حــوافز تقــدم ألصــحاب العمــل ممــن يحققــون نســب عمالــة أردنيــة أعلــى 
 .، ودعم صندوق التشغيل، والتدريب، والتعليم المهني، والتقني)حوافز ضريبية(
  إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في صياغة القـوانين والتشـريعات، مـن خـالل تفعيـل الشـراكة

احــل ســن القــوانين قبــل إقــرار مشــاريعها مــع ضــرورة ربطهــا الحقيقيــة، والمشــاركة فــي مر
 .بدراسة توضح أثر التعديالت وأهميتها

ــادر المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي األردنــي بإرســال التوصــيات  ومتابعــة لتلــك التوصــيات ب
المنبثقة عـن المـؤتمر إلـى جميـع المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة ذات العالقـة ليـتم متابعتهـا 

 .ونها على أرض الواقعوتنفيذ مضم
ولضـــمان متابعـــة العمـــل واســـتمراريته فـــي دعـــم قطـــاع المشـــاريع الميكرويـــة والصـــغيرة 
والمتوســطة واســتكماال للجهــد الســابق قــرر المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي األردنــي عقــد 

نحـو خارطـة طريـق "والـذي جـاء بعنـوان  2020المؤتمر دوريًا، وتقرر عقد مؤتمر في مطلع عـام 
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، وقـد ارتكـز المـؤتمر علـى مرتكـزين "ين أداء المنشآت الميكروية والصـغيرة والمتوسـطةلتمك
  :رئيسين، وهما

، 2018االســتكمال والمتابعــة لنتــائج وتوصــيات المــؤتمر األول الــذي عقــد فــي نهايــة عــام  .1
والــذي تــم خاللــه بنــاء قاعــدة أساســية لتمكــين محــاور أداء المنشــآت الميكرويــة والصــغيرة 

والخروج بنموذج واضح لتحفيز الدور االقتصادي واالجتماعي لهـذه المنشـآت،  والمتوسطة،
مرتكزًا على أربعة محاور رئيسة، البيئة التشريعية، والوصول إلـى األسـواق، والوصـول إلـى 

  .الموارد، والريادة
تقديم نهج مختلف من خالل التركيز على محاور أداء هذه المنشآت، والتي عكسها المجلس  .2

ر عام من خـالل جلسـات وورش عمـل ضـمت ريـاديين وأصـحاب شـركات مـن مختلـف على مدا
القطاع الصناعي، وقطـاع الطاقـة، وقطـاع : المحافظات في قطاعات رئيسة، وهي كل من

الزراعة، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الحرف اليدوية، ومناقشة األداء والتحديات لهـذه 
ي استند عليها المـؤتمر فـي نسـخته الثانيـة بهـدف القطاعات في ضوء المحاور الرئيسة الت

الوصول إلـى خارطـة طريـق وتوصـيات أكثـر تحديـدًا ودقـة مـن مناقشـة مـا توصـلت لـه ورش 
العمــل مــن توصــيات ومقاربتهــا مــع مــداخالت متخــذي القــرار فــي مختلــف القطاعــات، فــي 

طالقــا مــن محاولــة مــن المجلــس لبنــاء تصــور للنمــوذج الجديــد للنهــوض بهــذه المنشــآت، ان
 .قاعدة واقعية في ضوء المتاح من اإلمكانات، وعلى أساس ومرتكز قطاعي

 

  :ص المؤتمر بمجموعة من التوصيات كان أبرزها ما يليلخوقد 
  ضرورة وضـع اسـتراتيجية للمشـاريع الميكرويـة والصـغيرة والمتوسـطة تكـون متوسـطة

هـذه المنشـآت فـي وطويلة األمد وتستهدف بجزئيات منها هذه المنشـآت، ومسـاعدة 
  .الحصول على كافة المعلومات الخاصة التي تساهم في نسب النجاح لتلك المشاريع

 والتـي أظهـرت جملـة مـن التحـديات التـي تواجـه تلـك المنشـآت علـى : البيئة التشـريعية
غياب اإلطار التشـريعي للمنشـآت الصـغيرة : صعيد اإلطار التنظيمي وتمثلت فيما يلي

جهــــات الرقابيــــة والتفتيشــــية علــــى المنشــــآت، واإلجــــراءات والمتوســــطة، وتعــــدد ال
 .البيروقراطية، وعدم مراعاة خصوصية هذه المنشآت من ضريبة وحوافز وما إلى ذلك

 والذي يمثل إحدى أبرز التحديات التي تعيق عمـل هـذه المنشـآت : الوصول إلى التمويل
بــة مــن البنـــوك ونمّوهــا، وخاصــًة مــن خــالل صــعوبة االشــتراطات والضــمانات المطلو

والصناديق التمويلية، وغياب الوعي لدى هذه المنشآت حول البرامج التمويلية العديدة 
والمتاحة، وعدم وجود برامج متخصصة للصناعة، إضافة إلى عـدم توجـه البنـوك للتمويـل 

 .المخصص لهذه المنشآت وفق األسس المتعارف عليها دولياً 
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 لتسويقية والترويجية للمنتج الصناعي ذات قيمة إذ إن العملية ا: الوصول إلى األسواق
ضـعف الـدعم الموجـه للمشـاريع الصـغيرة للمشـاركة : كبيرة، وتواجه تحديات، من أبرزهـا

في المعارض المحلية والخارجية، وارتفاع كلف اإلنتاج، وضعف االستفادة من االتفاقيات 
 .التجارية، والحاجة إلى تطوير قطاع التغليف

 امج تدريب متخصصة لهذه المنشآت تراعي خصوصـيتها وتقـدم لهـا بـرامج ضرورة إيجاد بر
ذات محتــوى متخصــص بــأهم متطلباتهــا، إضــافة إلــى ضــرورة تعزيــز ثقافــة الريــادة ضــمن 
المراحــل التعليميــة المختلفــة، وذلــك مــن خــالل ربطهــا مــع بــرامج التمويــل المختلفــة 

 .المقدمة من مختلف المؤسسات
 يـد علـى أن التشـريعات التـي تمـس عمـل القطـاع الصـناعي يـتم التأك: البيئة التشريعية

التشاور عليها حاليًا مع القطاع الخاص، للوصول إلى توافقات تخدم هـذا القطـاع والتـي 
وعلـى صـعيد األعمـال . تشكل خالله المنشآت الصغيرة والمتوسـطة الغالبيـة العظمـى

الحـوافز لهـذا القطـاع، المنزلية، وفي سبيل تنظـيم عملهـا، قـدمت الحكومـة حزمـة مـن 
تمثلت في تخفـيض رسـوم التـرخيص فـي أمانـة عّمـان والبلـديات، واإلعفـاء مـن تقـديم 
اإلقــرار الضــريبي خــالل الســنتين األوليــين مــن بــدء المشــروع، واإلعفــاء مــن الشــمول 
بأحكام قانون الضمان االجتماعي، وتعديل التعليمات الخاصة بالمعونـة الوطنيـة ليسـمح 

دوق بمزاولة األعمال المنزلية، إضافة إلى إعفاء هذه المهـن مـن رسـوم لمنتفعي الصن
 .الترخيص والشهادات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

وتم السير بإجراء عمليات المتابعة مع المؤسسـات الرسـمية والخاصـة للوصـول إلـى ترجمـة 
ــا علــى واقــع قطــاع المشــاريع ــنعكس إيجاب ــة  تلــك التوصــيات إلــى واقــع عملــي ي الميكروي

 .والصغيرة والمتوسطة
وبعد أن حلت بالعالم أسره جائحة كورونا والتي كممت االقتصاد العالمي مما كان لهـا األثـر 
الكبيــر علــى االقتصــاد األردنــي الــذي لــيس بمنــأى عــن االقتصــاد العــالمي، فقــد استشــعر 

ــة المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي األردنــي  بضــرورة رصــد احتياجــات المنشــآت ا لميكروي
والصــغيرة والمتوســطة فــي ظــل  أزمــة كورونــا المســتجد، إذ قــام المجلــس االقتصــادي 

منشـأة مـن  280واالجتماعي األردني باستطالع أراء أصحاب تلـك المشـاريع والبـالغ عـددها 
ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لدى المجلس والتي قام بتجميعها خالل العـامين الماضـيين، 

عــة مــن التوصــيات العمليــة والتــي تــنعكس مباشــرة علــى واقــع تلــك وتــم اســتخالص مجمو
  :المشاريع، إذ جاءت على النحو اآلتي

  
  



 

 

95 

  :فيما يخص العمالة كانت التوصيات كما يلي
  استمرار الجهود الحالية المرتكزة على جانب العمالة المحليـة وتقـديم المزيـد مـن الـدعم

  .لها
 ن رواتــب العــاملين وأجــورهم فــي رصــد مخصصــات طارئــة مــن الحكومــة لــدعم جانــب مــ

 .القطاعات االقتصادية، وخاصة لألشهر التي توقف بها العمل كليا
  محاولــة التشــبيك مــا بــين المنشــآت الميكرويــة والصــغيرة والمتوســطة وبــين المنصــات

 .اإللكترونية من جهة، وبين جهات إيصال المنتجات إلى المستهلك من جهة أخرى
  :وصيات كما يليفيما يخص اإلنتاج كانت الت

  ضــرورة تطــوير سلســلة اإلنتــاج والتشــبيك بــين القطاعــات مــن خــالل اللقــاءات الثنائيــة
  .وممثلي القطاعات المختلفة

  إيجاد دليل يوضح مفهوم التباعـد االجتمـاعي فـي حالـة العمـل وكيفيـة تطبيـق المعـايير
 .الصحية وذلك للحيلولة دون وقوع هذه الشركات في المشاكل الحقا

 :يخص التسويق كانت التوصيات كما يليفيما 
 تشجيع الشركات على التوجه نحو التسويق اإللكتروني.  
 محاولة فتح منافذ تسويقية جديدة أمام الشركات وعدم االعتماد على السوق المحلي. 

  :فيما يخص اإلدارة المالية كانت التوصيات كما يلي
 ميسـرة للشـركات، األمـر الـذي إيجاد صندوق طوارئ لتقديم الدعم المـالي والقـروض ال

  .يساهم في مساعدتها على االستمرارية
 زيادة الوعي حول القرارات واإلجراءات المتخذة بشأن تأجيل أقساط القروض والدفعات. 
 الحاجة الملحة إلى وجود مدد سماح طويلة نسبيا لكافة القطاعات االقتصادية. 

 

  جهود منظمة كير العالمية في األردن. 8

زات منظمـــة كيـــر العالميـــة فـــي األردن فـــي مجـــال دعـــم المشـــاريع الصـــغيرة فـــي أهـــم إنجـــا
ـــامين  ـــرة الطويلـــة  2020/2021الع ـــر العالميـــة فـــي األردن الخب ـــة كي ـــأن لـــدى منظم ـــا ب علم

 :2013في تقديم برامج الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة منذ عام 

  الصـــغيرة والتوعيـــة بـــالعنف  تطـــوير األعمـــال"تـــدريب أصـــحاب المشـــاريع الميكرويـــة حـــول
رياديـــًا،  418للمجموعـــة المســـتهدفة " القـــائم علـــى النـــوع االجتمـــاعي لـــرواد األعمـــال

وتشــــــمل النســــــاء والشــــــباب األردنيــــــين والســــــوريين فــــــي منــــــاطق المحافظــــــات 
، إذ إن المشـــروع ممـــول مـــن بريـــد )عمـــان، والكـــرك، والمفـــرق، والزرقـــاء(المســـتهدفة 
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ويهــــــدف النشــــــاط إلــــــى تعزيــــــز مهــــــاراتهم التــــــي  اليانصــــــيب الــــــوطني الهولنــــــدي،
  . سيستخدمونها في التطوير أو اإلنشاء ألعمالهم التجارية الصغيرة

  تطـــوير األعمـــال الصـــغيرة والتوعيـــة بـــالعنف "تـــدريب أصـــحاب المشـــاريع الميكرويـــة حـــول
للمجموعـــة المســـتهدفة التـــي تشـــمل " القـــائم علـــى النـــوع االجتمـــاعي لـــرواد األعمـــال

ـــاطق المحافظـــات المســـتهدفة  مـــن النســـاء 8 ـــين والســـوريين فـــي من والشـــباب األردني
ــــرق( ــــاء والمف ــــان والزرق ــــدف ) عم ــــة، ويه ــــة الكندي ــــن الحكوم ــــول م إذ إن المشــــروع مم

ـــــي التطـــــوير أو اإلنشـــــاء  ـــــي سيســـــتخدمونها ف ـــــاراتهم الت ـــــز مه ـــــى تعزي النشـــــاط إل
ــة الصــغيرة ــالهم المنزلي ــة تشــغيلية علــى ال. ألعم ــنح مالي ــع م ــم توزي ــا ت مشــاركين مــن كم

 .أجل تطوير مشاريعهم

  المبيعــــات والتســــويق فــــي ظــــل جائحــــة " تــــدريب أصــــحاب المشــــاريع الميكرويــــة حــــول
مــــن النســــاء والشــــباب األردنيــــين  75للمجموعــــة المســــتهدفة التــــي تشــــمل " كورونــــا

عمــــان والزرقــــاء وإربــــد والمفــــرق (والســــوريين فــــي منــــاطق المحافظــــات المســــتهدفة 
المشــــروع ممــــول مــــن الحكومــــة األمريكيــــة، ويهــــدف النشــــاط ، إذ إن )ومدينــــة األزرق

ـــدماتهم ـــع والتســـويق لخ ـــاراتهم فـــي البي ـــز مه ـــى تعزي ـــى / إل ـــز عل ـــاتهم مـــع التركي منتج
  .استخدام وسائل التواصل االجتماعي

  تطـــوير األعمـــال الصـــغيرة والتوعيـــة بـــالعنف "تـــدريب أصـــحاب المشـــاريع الميكرويـــة حـــول
للمجموعـــة المســـتهدفة التـــي تشـــمل " اد األعمـــالالقـــائم علـــى النـــوع االجتمـــاعي لـــرو

ـــاطق المحافظـــات المســـتهدفة  20 ـــين والســـوريين فـــي من مـــن النســـاء والرجـــال األردني
، إذ إن المشــــروع ممــــول مــــن الحكومــــة األســــترالية، )عمــــان والزرقــــاء وإربــــد والمفــــرق(

/ تطــــوير أعمــــالهم التجاريــــة/ ويهــــدف النشــــاط إلــــى تعزيــــز مهــــاراتهم فــــي إعــــادة بنــــاء
ــــى ا ــــة عل ــــنح مالي ــــع م ــــم توزي ــــا، كمــــا ت ــــة كورون ــــأثرت بجائح ــــي ت ــــة الصــــغيرة الت إلنتاجي

 .المشاركين لمساعدتهم في تحقيق هدف المشروع

  التســــــويق االســــــتراتيجي المتقــــــدم " تــــــدريب أصــــــحاب المشــــــاريع الميكرويــــــة حــــــول
مـــن النســـاء والرجـــال  150للمجموعـــة المســـتهدفة التـــي تشـــمل " وتغليـــف المنتجـــات

الســـــوريين فـــــي منـــــاطق المحافظـــــات المســـــتهدفة مـــــن خـــــالل مشـــــروع األردنيــــين و
إذ إن المشـــــــروع ممـــــــول مـــــــن الحكومـــــــة ) عمـــــــان، والكـــــــرك، والمفـــــــرق، والزرقـــــــاء(

األســـترالية، ويهـــدف النشـــاط إلـــى تمكـــين أصـــحاب المشـــاريع مـــن اســـتخدام أســـاليب 
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كمـــا يهـــدف المشـــروع . حديثـــة فـــي تســـويق منتجـــاتهم، وخاصـــة فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا
 .تمكينهم من استخدام طرق صحية ومعتمدة في تغليف المنتجاتإلى 

  ـــة حـــول ـــدريب أصـــحاب المشـــاريع الميكروي ـــاء األزمـــات"ت ـــة " إدارة المشـــاريع أثن للمجموع
مــــن النســــاء والرجــــال األردنيــــين والســــوريين فــــي  100المســــتهدفة التــــي تشــــمل 

ذ إن إ) عمــــــان، والكــــــرك، والمفــــــرق، والزرقـــــــاء(منــــــاطق المحافظــــــات المســــــتهدفة 
ــــى  ــــدف النشــــاط إل ــــدي، ويه ــــوطني الهولن ــــد اليانصــــيب ال ــــن بري المشــــروع ممــــول م
ـــى  ـــات، إضـــافة إل ـــاء األزم ـــة والتســـويق أثن ـــين أصـــحاب المشـــاريع فـــي اإلدارة المالي تمك

 .19-التعبئة والتغليف للمنتجات في ظل جائحة كوفيد 

  يـــة بـــالعنف تطـــوير األعمـــال الصـــغيرة والتوع"تـــدريب أصـــحاب المشـــاريع الميكرويـــة حـــول
للمجموعـــة المســـتهدفة التـــي تشـــمل " القـــائم علـــى النـــوع االجتمـــاعي لـــرواد األعمـــال

مـــن النســـاء والرجـــال مـــن الجنســـية األردنيـــة فـــي منـــاطق المحافظـــات المســـتهدفة  64
إذ إن المشـــــروع ممـــــول مـــــن وكالـــــة التنميـــــة النمســـــاوية، ويهـــــدف ) عمـــــان والزرقـــــاء(

ـــز مهـــاراتهم لتطـــوير أعمـــ ـــة الصـــغيرة وتوســـعتها والتـــي النشـــاط إلـــى تعزي الهم المنزلي
كمـــا تـــم توزيـــع مـــنح ماليـــة علـــى المشـــاركين مـــن أجـــل تطـــوير . تـــم إنشـــاؤها مـــن قبـــل

مشـــاريعهم وتـــم تزويـــدهم ببرنـــامج توجيـــه وإرشـــاد مهنـــي لإلشـــراف علـــى مشـــاريعهم 
  .وتقديم النصيحة لهم من خبراء محترفين
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  التوصيات . 9

  ) متوسط األجل(مة في مجال التشريعات واألنظ: أوًال 
  إعــادة تعريـــف القطـــاع ليحتـــوي علـــى معيـــار العمـــل وحْســـب، ولهـــذا يقتـــرح التعريـــف كمـــا

  :يلي

  حدود المعيار  الفئة

المشاريع المنزلية أو 
  الفردية

  يديرها فرد واحد أو أسرة تدير المشروع من المنزل

  عمال 10المشاريع التي يديرها أقل من   المتناهية في الصغر

  عامًال  20إلى  10  الصغيرة

  عامًال  250-21  المتوسطة

  ـــة فـــي الصـــغر ـــم والمتناهي ـــي للشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحج إنشـــاء ســـجل وطن
 .يعمل على إعطاء الشركات الوصف ضمن تعريف موحد

  ـــة يـــنظم كافـــة الجهـــات باعتمـــاد مرجعيـــة مؤسســـية إصـــدار قـــانون علـــى مســـتوى الدول
ة والمشـــــاريع المتوســـــطة والصـــــغيرة تشـــــكل مظلـــــة وطنيـــــة موحـــــدة لرعايـــــة الريـــــاد

 .والمتناهية في الصغر
  ـــادة فـــي األردن وتعزيزهـــا وبمـــا إعـــداد إطـــار تشـــريعي للشـــركات الناشـــئة لتشـــجيع الري

 .يضمن وجود بيئة محفزة لالستثمار
  مراجعـــــة مهـــــام الـــــوزارات والمؤسســـــات التـــــي تخـــــدم قطـــــاع المشـــــاريع الصـــــغيرة

ادر مخـــتص للشـــروع بتنفيـــذ أهـــدافها ومتوســـطة الحجـــم وتتعامـــل معـــه وتعزيزهـــا بكـــ
وإلغـــاء التـــداخل مـــع الجهـــات الحكوميـــة األخـــرى ســـواء وزارة التجـــارة أو مؤسســـة تطـــوير 

 .المشاريع أو غيرها
  تعــــديل التشــــريعات فــــي مجــــال الحــــد األدنــــى لألجــــور فــــي الشــــركات المتناهيــــة فــــي

  .الصغر ليكون مرنًا خالل المّدة األولى من حياة المشروع
 شــــريعات والقــــوانين فــــي مجــــال إعفــــاء المشــــاريع الصــــغيرة مــــن الرســــوم تعــــديل الت

والتخفـــــيض أو اإللغـــــاء  .والضـــــرائب لمـــــدة خمـــــس ســـــنوات كليـــــًا أو جزئيـــــًا وبتنـــــاقص
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ــــا % 3لضــــريبة المبيعــــات بنســــبة  ــــة يتحمله ــــي فــــي النهاي ــــل والت ــــى عقــــود التموي عل
 . مالك المشروع/ المقترض

  ) قصيرة األجل(ت في مجال تعزيز البرامج والسياسا: ثانياً 
  

  التركيـــز علـــى فئـــات المستضـــعفين وعلـــى المنـــاطق الريفيـــة مـــن خـــالل بـــرامج ومشـــاريع
متنوعـــة للـــدعم والتطــــوير للمشـــاريع الصـــغيرة والمتوســــطة ومتناهيـــة الصـــغر، التــــي 
تســـاهم فـــي رفـــع كفاءتهـــا وزيـــادة إنتاجيتهـــا مـــن خـــالل الـــدعم المـــالي وتقـــديم المـــنح 

ــــي، والــــذي يشــــمل  ــــدعم الفن ــــرامج التدريبيــــة واإلرشــــادية ونشــــر ثقافــــة إدارة وال الب
األزمــات للتعامــل مــع آثــار جائحــة كورونــا، وخاصــة فــي تلــك المشــاريع التــي تضــررت مــن 

 .الجائحة
   الســعي نحــو األثــر المشــترك والعمــل مــن خــالل شــراكة اســتراتيجية بــين جميــع الجهــات

 .التنظيمية والداعمة للقطاع
  ضـــرورة االســـتثمار فـــي المشـــاريع  ها فـــي االقتصـــاد مـــع التركيـــز علـــى المـــرأة ومشـــاركت

ذات األثـــــر االجتمـــــاعي والتـــــي تعمـــــل علـــــى التشـــــخيص واإليجـــــاد لحلـــــول للمشـــــاكل 
ـــة وقـــدرة المجتمـــع والمشـــاريع علـــى  ـــة المجتمعـــات المحلي والتحـــديات التـــي تواجـــه تنمي
ـــة ـــاح أساســـي لحـــل المشـــاكل االجتماعي ـــاج هـــو مفت  النمـــو والنجـــاح، فـــي ضـــوء أن اإلنت

 .واالقتصادية
   ــة عمــل موســع وسالســل قيمــة ــل حلق ــرة العمــل الفــردي وتضــمينها داخ ــروج مــن دائ الخ

عاليــــة اإلنتاجيــــة ويتعــــين علــــى المنظمــــات المســــاهمة فــــي ربــــط المشــــاريع الصــــغيرة 
 . في البحث األكاديمي والتعليم) الميكروية(والمتوسطة ومتناهية الصغر 

 عمــــال والشــــركات فــــي الصــــناعات غيــــر إعطــــاء صــــوت للفئــــات المهمشــــة مــــن رواد األ
التقليديــــة والقطاعــــات غيــــر التقليديــــة والمنــــاطق غيــــر الحضــــرية لتحقيــــق طموحــــات 

 .النمو
  أهميـــة الوصـــول إلـــى األســـواق اإلقليميـــة والعالميـــة وفـــتح أســـواق تصـــديرية مـــن خـــالل

ـــــــــدولي  ـــــــــامج إرادة(وزارة الصـــــــــناعة والتجـــــــــارة ووزارة التخطـــــــــيط والتعـــــــــاون ال ) برن
مـــــن خـــــالل اعتمـــــاد ) JEDCO(األردنيـــــة لتطـــــوير المشـــــاريع االقتصـــــادية والمؤسســـــة 

عناقيــــد التــــرويج، وتشــــبيك المنشــــآت الميكرويــــة الصــــغيرة والمتوســــطة فيمــــا بينهــــا، 
ـــة مضـــافة  ـــدمات ذات قيم ـــات وخ ـــرج بمنتج ـــة وتخ ـــن اســـتحداث سالســـل قيم ـــتمكن م لت

 .  عالية
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 ع الخـــاص والجهـــات تخصـــيص موازنـــة علـــى مســـتوى األردن تســـاهم فيهـــا شـــركات القطـــا
 .الداعمة الدولية والحكومة لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات

  ــــدعم ــــوفير ال ــــل المشــــاريع الصــــغيرة بت ــــة ومؤسســــات تموي ــــوك التجاري ــــز دور البن تعزي
  .الكافي للمشاريع الصغيرة

  التمديــــد والتوســــعة لبــــرامج البنــــك المركــــزي بتمويــــل المشــــاريع الصــــغيرة ومتوســــطة
 .األثر اإليجابي والكبير على القطاع الحجم لما لذلك من

  ــــــف الضــــــمانات ــــــى تخفي ــــــل المشــــــروعات الصــــــغيرة عل ــــــل مؤسســــــات تموي أن تعم
 .المطلوبة للحصول على القرض

  مشـــــاركة المشـــــاريع الصـــــغيرة والمتوســـــطة فـــــي العطـــــاءات الحكوميـــــة، مـــــن خـــــالل
 .التعاقدات من الباطن مع الشركات التي يرسو عليها العطاء

  ـــز مســـتوى التـــ ـــه واإلرشـــاد للريـــاديين وأصـــحاب المشـــاريع الصـــغيرة، تعزي دريب والتوجي
ــــة فــــي تطــــوير  ــــا الحديث ــــف التكنولوجي ــــي، وتوظي ــــدعم التقن وخاصــــة فيمــــا يتصــــل بال
أعمالهــــا مــــن الجهــــات التســــويقية والفنيــــة المناســــبة، مــــن خــــالل الجهــــات الداعمــــة 
ي الحكوميـــــة وغيـــــر الحكوميـــــة، علـــــى ســـــبيل المثـــــال الـــــدورات والـــــدعم الفنـــــي فـــــ

  .التسويق اإللكتروني وإنشاء منصات التسوق

  المرونــــة فــــي تحديــــد الضــــمانات المطلوبــــة بمــــا يــــتالءم مــــع طبيعــــة المشــــروعات مــــن
خــــالل البنــــوك والمؤسســــات التمويليــــة للقطــــاع، مــــع ســــعر فائــــدة مقبــــول، علــــى أن 
ــائق  ــدد الوث ــل فــي ع ــع تقلي ــل، م ــى التموي ــراءات الحصــول عل ــة تبســيط فــي إج ــون ثّم يك

 .ة، وتقليل الكلف المرافقةالمطلوب

  ـــرار االئتمـــاني قصـــيرة ـــى الق ـــّدة االنتظـــار للحصـــول عل ـــين تقـــديم (أن تكـــون م المـــّدة ب
أو محــــددة ســــابقًا وذلــــك فــــي ضــــوء طــــول مــــّدة القبــــول ) الطلــــب وقبولــــه أو رفضــــه

ــــول المشــــروع الســــوق  ــــت دخ ــــث توقي ــــن حي ــــدوى المشــــروع م ــــى ج ــــؤثر عل ــــي ت والت
 .واحتمالية دخول منافسين

 

  في مجال البرامج والسياسات لمتوسط األجل : ثالثاً 
  

  تســـجيل الشـــركات الجديـــدة فـــي الســـجل الـــوطني علـــى أن يكـــون حاضـــنة أعمـــال وضـــمن
مرحلــــة انتقاليــــة يكــــون فيهــــا المشــــروع معفــــى مــــن التســــجيل فــــي الســــجل التجــــاري 
ــــرخيص مخففــــة، ليقــــوم علــــى  ــــة وضــــمن شــــروط ت ويحصــــل علــــى رخصــــة مهــــن مؤقت

لــــى مرحلــــة التســــجيل والتــــرخيص والحصــــول علــــى شــــهادة تصــــويب أوضــــاعه وينتقــــل إ
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المهــــن، وأن تقــــدم الجهــــات الداعمــــة والتمويليــــة لتلــــك المشــــاريع كافــــة أوجــــه الــــدعم 
 .الممكنة وضمن الطاقات الممكنة

  تعزيــــز قنــــوات تقــــديم المشــــورة الفنيــــة والماليــــة واإلداريــــة والتســــويقية المجانيــــة
الجهــــات الداعمــــة المحليــــة والدوليــــة، للمشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة المقدمــــة مــــن 

ــــات المشــــاريع  ــــرويج وتســــويق منتج ــــة المتخصصــــة دائمــــًا للت وإقامــــة المعــــارض المحلي
الصـــغيرة والمتوســـطة بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات الداعمـــة، وفـــي حـــال تـــم إنشـــاء 

 .مؤسسة تشكل مظلة وطنية موحدة تكون هي المسؤولة عن ذلك
 ـــل دو ـــوب الفقـــر بتفعي ـــز علـــى جي ـــز التركي ـــه، وتركي ـــة المحافظـــات وتغذيت ر صـــندوق تنمي

الجهـــــات الداعـــــة الخارجيـــــة علـــــى هـــــذه الفئـــــات، لتكثيـــــف المشـــــاريع المقامـــــة فيهـــــا، 
ـــادرة  ـــل حصـــولهم علـــى القـــروض مـــن خـــالل مب ـــدريبهم قب ـــاء المنطقـــة وت وتشـــغيل أبن

    .حكومية كبيرة
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  المالحق  .10

  منهجية الدراسة): 1(الملحق رقم 

 يلهاطرق جمع البيانات وتحل  

  )Questionnaire(االستبانة 

للحصول على المعلومات والبيانات بحيادية وموضوعية، وتبويبها وتحليلهـا باسـتخدام الطريقـة 
المالئمــة للتحليــل اإلحصــائي والوصــول إلــى النتــائج النهائيــة التــي تمكــن مــن اســتخدامها فــي 

م في تصميم االسـتبانة اتخـاذ الدراسة تم استخدام االستبانة بوصفها أداة لجمع البيانات، إذ ت
كتابة أهداف االستبانة، وتحديد البيانات الديموغرافية الالزمة في االستبانة، : اإلجراءات التالية

وصــياغة أســئلتها، وتصــميم فقراتهــا، والترتيــب والتنســيق وإجــراء التــدقيق اللغــوي والنحــوي 
  ).واإلمالئي لها، وتحكيمها وإخراجها بشكلها النهائي

جانــب البنيــوي لالســتبانة تــم إعــداد األســئلة منطقيــًا مــن األقــل حساســية إلــى األكثــر ومــن ال
. حساسية، واألسئلة من الواقعي والسـلوكي إلـى المعرفـي، ومـن األعـم إلـى األكثـر تحديـداً 

على أن تكون أسئلة االستبانة بسيطة ودقيقـة وسـهلة الفهـم، وأن يكـون ثّمـة حـد أدنـى مـن 
ــة، وبل غــة مناســبة لمفــردات مجموعــة األشــخاص المســتجيبين الــذين تــتم المصــطلحات التقني

  .دراستهم

وتشمل االستبانة إظهار األهداف العامة للدراسـة والنتـائج المتوقعـة ومـدى مسـاهمتها فـي 
مساعدة القطاع، وفي جزئها األول تعرض المعلومات الديموغرافية، أما الجزء الثـاني فتتطـرق 

فيتنــاول التحــديات والمعوقــات التــي تواجــه الشــركات : لثالــثإلــى واقــع المشــروع، أمــا الجــزء ا
الصغيرة ومتوسطة الحجم والميكرويـة، وفـي الجـزء الرابـع كـان الحـديث عـن آثـار جائحـة فيـروس 

  .كورونا على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والميكروية

رية المعلومـات أما الجانب األخالقي في االستبانة فكان مـن خـالل التأكـد مـن الحفـاظ علـى سـ
والبيانات التي قدمها المستجيب، مثل االسم والعنوان وما إلى ذلك، كما وسـيكون اإلفصـاح 

والحفاظ علـى . عن االسم اختياريًا، إذ سيكون المستجيبون أكثر صدقًا عند عدم تحديد هويتهم
قة السابقة سرية االستبانة أيضًا من احتمالية حدوث أي ضرر نفسي، مثل اإلحراج، وأخذ المواف

  .من المستجيب مع شرح هدف الدراسة والنتائج المتوقعة
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وفـق نطـاق صـغير للتأكـد مـن ) Pilot Sample(وقد تم توزيع االستبانة على عينـة اسـتطالعية 
. فهم األشخاص المستجيبين لألسئلة، وأخذ تعليقـات صـادقة مفصـلة حـول تصـميم االسـتبانة

  .حقيق بند الموثوقيةوعرضها على ثالثة محكمين أكاديميين لت

وبخصــوص وســائل توزيــع االســتبانة وأخــذ اإلجابــات تــم اعتمــاد الوســائل اإللكترونيــة والوســائل 
المباشــرة مــع مراعــاة اتخــاذ كافــة االحتياطــات الصــحية، وذلــك وفــق مبــادئ التباعــد االجتمــاعي 

  .والبروتوكوالت المجتمعية

، واستخالص النتـائج علـى شـكل SPSSصائي وتم تحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلح
  .(Descriptive Statistics)متوسطات وتكرارات 

  ) Interview(المقابلة 

وتّمت بحوار مـا بـين الباحـث وصـاحب المنشـأة حـول آرائـه أو اتجاهاتـه تجـاه الشـركات الميكرويـة 
  :وإلعداد المقابلة تم اعتماد اإلجراءات التالية. والصغيرة والمتوسطة

 ــع ــة والتــي تمثــل النقــاط التــي هــي بحاجــة إلــى توضــيح وتعمــق فــي  جمي أســئلة المقابل
األسباب، ويتم جمع هذه األسئلة بناًء على الدراسات السابقة واالستبانات السـابقة التـي 

  .تناولت الموضوع، واإلجابات على استبانة الدراسة الحالية لتفسير نتائجها
 ميع األسئلة التي سوف توجـه للمقابـل سـواء تصميم دليل المقابلة وهو استمارة تضم ج

 .كانت محددة أو شبه محددة أو غير محددة إطالقاً 

مع كل أفراد عينة المقابلة ومع ضرورة خلق جو ودي يعين كل طرف على تفهـم : إجراء المقابلة
اآلخــر وممــا يســاعد علــى ذلــك تهيئــة المكــان بــأن يكونــا منفــردين، وتوضــيح الهــدف مــن البحــث 

لمقابلة، وإشعار المقابل بأهميـة البحـث، وطمأنـة المقابـل بـأن المعلومـات تسـتخدم وجوانب ا
وأخذ موافقة المقابل بمـا . في غرض البحث العلمي مع معلومات سيدلي بها غيره وتحلل كلياً 

 . سيستخدمه الباحث لتسجيل المعلومات سواء أكان ذلك كتابيًا أو آلياً 

مـع تفريغهـا كتابيـًا ) في حال موافقـة المسـتجيب(صوتيًا  تم تسجيل المقابلة: تسجيل المقابلة
 .لغايات التحليل

في تحليل المقابالت والـذي يقـوم علـى ) Thematic content analysis(وتم استخدام منهج 
والبحـث عـن مشـاكل مشــتركة . الـتخلص مـن التحيـزات وتأســيس انطباعـات شـاملة عـن البيانــات

  . كلية
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اعتماد الوسائل اإللكترونية والوسائل المباشرة مع مراعاة اتخاذ وبخصوص وسائل المقابلة تم 
  .كافة االحتياطات الصحية، وذلك وفق مبادئ التباعد االجتماعي والبروتوكوالت المجتمعية

  ) Focus Group Discussion(مجموعات النقاش البؤرية 

ناقشــة اعتمــادا ويـتم اختيــارهم وتجمـيعهم للم10:5مجموعـة مــن األفـراد يتــراوح عـددهم مــن 
وتـم اسـتخدام هـذا األسـلوب . على تبادل الخبرات الشخصية وطرح اآلراء والتعبيـر واالتجاهـات

لــدعم البيانــات الكميــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل تحليــل االســتبانة، كــذلك يــتم اختيــار 
 األشــخاص المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش البــؤري مــع األخــذ بالحســبان التوزيــع القطــاعي

  : والجغرافي، ويتم إجراء ما يلي

  إعداد سجل للمشاركين1. 

تحديد مواعيد المقابالت سابقًا وإبالغ المشاركين قبل أسبوع من المقابلة وبكافة الوسائل 2. 
  .الممكنة

  .إعداد جدول أعمال اللقاء والمواضيع التي تم مناقشتها3. 

ومــع التعريــف بالدراســة وأهــدافها تفعيــل كافــة وســائل التفاعــل والمشــاركة فــي االجتمــاع 4. 
  .وأعضاء فريق عمل الدراسة

 .تسجيل المقابلة صوتيًا وتفريغ محتويات النقاش كتابياً 5. 

سيكون مكان المقابالت محددًا حسب االتفاق مع المـدعوين وضـمن التوزيـع الجغرافـي، مـع 6. 
مــاعي والبروتوكــوالت مراعــاة اتخــاذ كافــة االحتياطــات الصــحية وذلــك وفــق مبــادئ التباعــد االجت

 .المجتمعية

  الزيارات الميدانية

مشــاهدة مشــروعات علــى أرض الواقــع الســتيعاب آليــة ســير العمــل، وتحديــد عوامــل نجــاح 
إذ تـم دراسـة حـاالت مختلفـة ضـمن قطاعـات ومنـاطق   .الـخ...المشروع، وسير تميز المشـروع 

لمالحظــات مباشــرة مــن صــاحب جغرافيــة مختلفــة مــن خــالل الزيــارة المباشــرة للمشــروع، وأخــذ ا
المشــروع، مــع إجــراء تحليــل للواقــع المحــيط بالمشــروع، وبخصــوص الجانــب اإلجرائــي يــتم بيــان 
أهداف الزيارة على شكل نقاط مختصرة، وذكر وقائع الزيارة وتوثيقها، كما يكون ثّمة موافقـات 

التـي تـم جمعهـا مـن  وتنسيق سابق للزيـارة الميدانيـة، ويـتم كتابـة تقريـر الزيـارة والمالحظـات
  . واقع المشروع
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  مجتمع الدراسة والعينة

  مجتمع الدراسة 

تـم الرجـوع إلـى آخـر تعـداد للمنشـآت أجرتـه ) Population(لتحديد المجتمع اإلحصائي للدراسة 
، إذ وصـل عـدد المنشـآت فـي األردن إلـى مـا 2018دائرة اإلحصاءات العامة والذي تم في عـام 

، وكـذلك البيانـات )10.1(موزعة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم  ألف منشأة 167يقارب من 
أما التوزيع الجغرافـي للمنشـآت فـي . المتوفرة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني

أما التوزيع القطاعي . أن تركزها كان في إقليم الوسط) 10.1(األردن فيالحظ من الجدول رقم 
% 96إلى أن ) 10.2(سطة والميكروية فيشير الجدول رقم الصغيرة والمتو: وفقًا لعدد العمال

مـن عـدد المنشـآت عـدد العمـال فيهـا % 3.3عمال، و 9من المنشآت عدد العمال فيها أقل من 
مــن المنشــآت عــدد عمالهــا أكثــر مــن % 0.2، وأخيــرًا 249-50عــدد العمــال % 0.4، و49-10مــن 
250 .  

  األقاليم وحجم المنشآتتوزيع مجتمع الدراسة حسب ): 10.1(الجدول رقم 

 متوسط صغير ميكروي 

 642 4,643 108,319 إقليم الوسط

 46 631 37,556 إقليم الشمال

 40 298 14,464 إقليم الجنوب

 728 5,572 160,339 المجموع

 .2018دائرة اإلحصاءات العامة، تعداد المنشآت، : المصدر
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  ع الدراسة حسب األقاليم وحجم المنشأة والقطاعفيوضح توزيع مجتم): 10.2(أما الجدول رقم 

توزيع مجتمع الدراسة حسب األقاليم وحجم المنشأة والقطاع): 10.2(الجدول رقم   

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط 

 متوسط صغير ميكروي متوسط صغير ميكروي متوسط صغير ميكروي القطاع

 9 70 8331 10 148 21630 138 1088 62386 القطاع التجاري

 12 71 1791 14 150 4651 198 1101 13413 القطاع الصناعي

 0 4 1229 0 9 3192 4 67 9207 األنشطة الخدمية األخرى

 3 32 1144 3 68 2971 43 502 8570 أنشطة خدمة اإلقامة والطعام

أنشطة صحة اإلنسان والعمل 
 االجتماعي

4255 153 20 1475 21 1 568 10 1 

ة المهنية والعلمية األنشط
 والتقنية

3537 179 27 1226 24 2 472 11 2 

 7 49 209 8 104 542 113 765 1563 التعليم

 1 7 223 1 15 580 11 112 1672 أنشطة الخدمة اإلدارية والدعم

 1 11 179 1 24 465 20 173 1342 اإلنشاءات واألنشطة العقارية

أنشطة الفنون والترويح 
 والترفيه

1241 106 4 430 14 0 166 7 0 

 1 11 100 1 24 259 20 178 748 النقل والتخزين

 1 8 32 1 18 84 20 129 241 المعلومات واالتصاالت

 1 6 18 2 12 48 23 86 137 أنشطة المالية والتأمين

 40 298 14463 46 631 37554 642 4640 108312 المجموع

  .2018منشآت، دائرة اإلحصاءات العامة، تعداد ال: المصدر
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  عينة الدراسة 

  عينة االستبانة 

تــم اتبــاع منهجيــة العينــة العنقوديــة ذات المــرحلتين، فــي المرحلــة األولــى تحديــد حجــم العينــة 
ــاليم حســب  ــة علــى القطاعــات واألق ــة الكلي ــتم تقســيم العين ــة في ــة الثاني ــا المرحل ــة، أم الكلي

وفـي ضـوء ) Population(صـائي للدراسـة وبناًء على حجـم المجتمـع اإلح. التوزيعات االحتمالية
تفاوت أرقام عدد المنشآت وتركزها الكبير في المنشآت الميكروية تـم سـحب عينتـين األولـى 
للمنشـآت الميكرويـة، والثانيـة للصـغيرة ومتوســطة الحجـم إذ بلغـت عينـة الشـركات الميكرويــة 

ة، وتم سـحب العينـة منشأ 262منشأة، وبلغت عينة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم  272
أمـا توزيـع  %5 (Margin of error)، ومعامل خطأ %90 (confidence level)عند مستوى ثقة 

توزيــع العينــة حســب اإلقلــيم ) 10.3(العينــة حســب األقــاليم والقطاعــات فيظهــر الجــدول رقــم 
 .وحجم المنشأة

  توزيع العينة حسب اإلقليم وحجم المنشأة): 10.3(الجدول رقم 

  متوسط  صغير ميكروي

 27 193 184  إقليم الوسط

 2 26 64 إقليم الشمال

 2 12 25 إقليم الجنوب

 30 232 272 المجموع
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  )10.4(أما توزيع العينة حسب القطاعات واألقاليم، فكما هو موضح في الجدول رقم 

  توزيع العينة حسب اإلقليم وحجم المنشأة): 10.4(الجدول رقم 

  إقليم الجنوب  يم الشمالإقل إقليم الوسط

وي  القطاع
يكر
م

  

غير
ص

سط  
متو

وي  
يكر
م

  

غير
ص

سط  
متو

وي  
يكر
م

  

غير
ص

سط  
متو

  

 1 3 14 1 6 37 6 45 106  القطاع التجاري 

 1 3 3 1 6 8 8 46 23 القطاع الصناعي 

 0 0 2 0 0 5 0 3 16 األنشطة الخدمية األخرى

 0 1 2 0 3 5 2 21 15 أنشطة خدمة اإلقامة والطعام

شطة صحة اإلنسان والعمل أن
 0 0 1 0 1 3 1 6 7 االجتماعي

األنشطة المهنية والعلمية 
 0 0 1 0 1 2 1 7 6 والتقنية

 0 2 0 0 4 1 5 32 3 التعليم

 0 0 0 0 1 1 0 5 3 أنشطة الخدمة اإلدارية والدعم

 0 0 0 0 1 1 1 7 2 اإلنشاءات واألنشطة العقارية

 0 0 0 0 1 1 0 4 2 يهأنشطة الفنون والترويح والترف

 0 0 0 0 1 0 1 7 1 النقل والتخزين

 0 0 0 0 1 0 1 5 0 المعلومات واالتصاالت

 0 0 0 0 0 0 1 4 0 أنشطة المالية والتأمين

 2 12 25 2 26 64 27 193 184 المجموع
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يـة اسـتجابة للمنشـآت الميكرو 245أي % 90وتكون نسبة االستجابة المقبولة لغايـات التحليـل 
أمـــا طريقــة اختيــار المنشــآت ضــمن المنـــاطق . للمنشــآت الصــغيرة ومتوســطة الحجــم 236و

والقطاعــات فــتم اللجــوء إلــى قواعــد بيانــات غيــر شــمولية موجــودة لــدى المجلــس االقتصــادي 
ــة الدراســة حســب الخصــائص  ــارة، والســتكمال عين واالجتمــاعي األردنــي وغــرف الصــناعة والتج

طق تم البحث في الميدان عن األشخاص وخاصة تلك الفئات غير المعتمدة ضمن القطاع والمنا
 .المسجلة ضمن أي جهة رسمية

  عينة المقابالت

منشأة عند  166639وفي مجال المقابالت تم االختيار من مجتمع الدراسة الكلي والبالغ  
ان وتم األخذ بالحسب. مقابلة تقريباً  43، مما يعني إجراء%15، ومعامل خطأ 90%مستوى ثقة 

التوزيع القطاعي والجغرافي وحجم الشركات في توزيع المقابالت، وكذلك الحاجة إلى توضيح 
  . أي نقاط جدلية في نتائج االستبانة

  عينة الزيارات الميدانية 

زيارات لكل إقليم، وتم األخذ  10زيارة ميدانية بواقع  30فيما يخّص الزيارات الميدانية تم إجراء 
قطاعي والجغرافي وحجم الشركات في الزيارات الميدانية، وكذلك الحاجة بالحسبان التوزيع ال

وبخصوص القطاع غير الرسمي للقطاع . إلى توضيح أي نقاط جدلية في نتائج االستبانة
  . الميكروي تم استهداف عينة نوعية

  عينة مجموعات النقاش البؤري

عدد األشخاص فتم أخذ عينة من كل أما . تم إجراء ثالثة اجتماعات مركزية في كل إقليم اجتماع
وكما هو موضح في الجدول رقم % 10ومعامل خطأ % 90إقليم عند مستوى معنوية 

)10.5.(  

  عينة مجموعات النقاش البؤري) 10.5(الجدول رقم 

  العينة المجتمع اإلقليم

 69 113594  إقليم الوسط

 68 38231  إقليم الشمال

 68 14801 إقليم الجنوب
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  راسةمحددات الد

  والذي قد يصعب ) القطاع غير الرسمي(ثّمة العديد من األعمال غير المسجلة رسميًا
  .الوصول إليها بعض األحيان

 تفهم أفراد العينة ألهمية الدراسة وإعطاء معلومات دقيقة. 
 رفض بعض الفئات المستهدفين في البحث إعطاء معلومات. 
 ة بدقةعدم وجود سجالت دقيقة تبين أفراد مجتمع الدراس. 
 محدودية الوقت الالزم إلعداد الدراسة . 

  األمور األخالقية التي تم اتباعها في الدراسة

 البعد عن االنفعال . 
 اإلنصاف والموضوعية . 
 احترام الملكية الفكرية . 
 عدم التأثير باألشخاص واألفكار. 
 الدقة في نقل اآلراء. 
  بها على المستوى الفرديسرية معلومات عينة الدراسة والمعلومات التي أدلوا. 
 الموافقة، إذ ال بد من أن يحصل الباحث على موافقة المستجيب. 
 االنسحاب حرية للمستجيب وكذلك االنسحاب من إعطاء المعلومات. 
 الصدق مع المستهدفين بالبحث وأال يؤملهم أثناء أسئلته بأي منافع مباشرة. 
 األهمية والفشل واإلحراج مراعاة شعور المستهدفين بالبحث وأال يشعرهم بعدم. 

 

  النتائج التفصيلية لالستبانة): 2(الملحق رقم 

وفق نطاق صغير ) Pilot Sample(تم في البداية توزيع االستبانة على عينة استطالعية 
للتأكد من فهم األشخاص المستجيبين لألسئلة، وأخذ تعليقات صادقة مفصلة حول تصميم 

وبخصوص وسائل . كمين أكاديميين لتحقيق بند الموثوقيةوعرضها على ثالثة مح. االستبانة
توزيع االستبانة وأخذ اإلجابات تم اعتماد الوسائل اإللكترونية والوسائل المباشرة مع مراعاة 
. اتخاذ كافة االحتياطات الصحية وذلك وفق مبادئ التباعد االجتماعي والبروتوكوالت المجتمعية

تمدة في الدراسة وهي حسب األقاليم الوسط وتوزيع المملكة حسب المناطق المع
والشمال والجنوب، وبعد ذلك تم توزيع اإلقليم إلى محافظات وتم استهداف القطاعات 
المستهدفة كما هي في العينة في كل محافظة، وفي المرحلة األولى تم استخدام 
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ال مع الشخص الدخول على رابط إلكتروني بعد إرسال الربط مع االتص(الوسائل اإللكترونية 
ومن خالل قواعد البيانات التي تم ) واطالعه على األهداف والنتائج المرجوة من هذه الدراسة

الحصول عليها من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني باالختيار العشوائي لألفراد 
حتى يتم  من بينها، ومن ثم اختيار مناطق عشوائية على أرض الواقع وتوزيع االستبانة عليهم

وبخصوص أساليب . استكمال العينة، وخاصة تلك الفئات غير المسجلة ضمن أي جهة رسمية
  . إدخال البيانات تم استخدام الوسائل اإللكترونية في اإلدخال من خالل الباحثين

   

  نسبة االستجابة . 1

ة شخص من خالل استخدام الوسائل اإللكتروني 800تم توزيع االستبانة على أكثر من 
على مستوى ميكروي وصغير  535وميدانيًا علمًا بأن العينة الكلية المستهدفة كانت 

ومتوسط وذلك لضمان تحقيق نسبة استجابة عالية، علمًا بأن نسبة االستجابة المقبولة لغايات 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة  236استجابة للمنشآت الميكروية و 245أي % 90التحليل 
ع غير الرسمي للقطاع الميكروي تم استهداف عينة نوعية من إجمالي وبخصوص القطا. الحجم

استجابة على  549وقد بلغ عدد االستبانات الكلي %. 15عينة القطاع الميكروي وبواقع 
استبانة صالحة  542استبانات غير صالة للتحليل وقد بقي  7المستوى الكلي، وتم استبعاد 

 . للتحليل
  

  استجابات العينة حسب األقاليم ونسب االستجابةتوزيع ): 10.6(الجدول رقم 

 

  نسبة االستجابة  توزيع العينة

  المجموع  متوسط  صغير  ميكروي  المجموع  متوسط  صغير  ميكروي

  %93  %78  %95  %92  374  21  184  169  إقليم الوسط

  %105  %150  %69  %119  97  3  18  76  إقليم الشمال

  %182  %300  %75  %224  71  6  9  56  إقليم الجنوب

  %101  %97  %91  %110  542  30  211  301  المجموع
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  المعلومات الديموغرافية . 2
  

إلى توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديموغرافية، فبخصوص ) 10.7(يشير الشكل رقم  
من العينة بين % 40إناث، أما العمر ألفراد العينة فكانت % 38ذكور مقابل % 60الجنس كان 

، كما بينت 51وأكثر من  25لكل من أقل من % 13سنة و 50-41بين % 34سنة و 25-40
، أما المستوى 25أقل من % 31سنة و 40-25من العينة أنشأ مشروعه بين % 53النتائج أن 

تلتها الثانوية % 49التعليمي ألفراد العينة فكانت النسبة األكبر لدرجة البكالوريوس بواقع 
الحالة االجتماعية كانت النسبة األكبر ، وبخصوص %9والتدريب المهني % 32بنسبة 

من العينة كانوا يعملون % 70، كما بينت النتائج أن %21وأعزب % 72للمتزوجين بواقع 
% 21فنية، و% 21منها إدارية، و% 35بوظائف قبل إنشاء مشروعهم، وتمثل هذه الوظائف 

  .غير ذلك% 16مالية، و% 7تسويقية، و
  

 العينة حسب الخصائص الديموغرافيةتوزيع أفراد ) 10.7(الشكل رقم 
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  واقع المنشآت. 3

ـــاري مـــن المراحـــل المهمـــة فـــي إنشـــاء المشـــروع    ـــة الحصـــول علـــى ســـجل تج تعـــّد مرحل
ـــك  ـــر مـــن الحـــاالت، ومـــع ذل ـــة فـــي الكثي ـــة والتمويلي ـــا القانوني ـــك للحصـــول علـــى المزاي وذل

ول علـــى ســـجل تجـــاري لمـــا لـــه مـــن تبعيـــة ماليـــة فثّمـــة العديـــد مـــن المنشـــآت تتجنـــب الحصـــ
مـــن عينـــة الدراســـة لـــم يكـــن % 19أن ) 10.8(وطـــول فـــي اإلجـــراءات، ويوضـــح الجـــدول رقـــم 

أمـــا بخصـــوص التوزيـــع القطـــاعي لعينـــة . تمتلـــك ســـجًال تجاريـــاً % 81لهــا ســـجل تجـــاري مقابـــل 
ـــين الجـــدول رقـــم  ـــة تنـــدرج تحـــت القطـــاع التجـــار) 8.10(الدراســـة فيب ي والصـــناعي أن الغالبي

مـــن إجمـــالي العينـــة % 74والتعلـــيم والخـــدمات األخـــرى، إذ تســـتحوذ هـــذه القطاعـــات علـــى 
وبخصـــوص توزيـــع  . وهـــذا يتفـــق مـــع مســـح المنشـــآت التـــي تجريـــه دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة

ــنص علــى أن أقــل  ــذي ي ــوزراء ال ــم اعتمــاد تعريــف رئاســة ال ــاملين ت ــدد الع المنشــآت حســب ع
 20عـــامًال صـــغيرة وأكثـــر مــــن  20-5و) ميكرويـــة(ي الصـــغر مـــن خمســـة عمـــال متناهيـــة فـــ

 .  متوسطة

  السجل التجاري -المشروع/ لدى المنشأة): 10.8(الجدول رقم 

 
  ال نعم

  عدد
536  

433 103 

 %19  %81 نسبة

  

  المشاريع/ التوزيع القطاعي للمنشآت): 10.9(الجدول رقم  

 
  مات واالتصاالتالمعلو  النقل والتخزين  التعليم  الصناعي التجاري

  عدد

535  

206 107 54 10 9 

39% نسبة  20% 10% 2% 2% 

 الخدمية األخرى  
المالية 
 والتأمين

األنشطة المهنية 
 والعلمية والتقنية

خدمة اإلقامة 
 والطعام

صحة اإلنسان والعمل 
 االجتماعي

 14 68 17 4 28  عدد

 %3 %13 %3 %1 %5  نسبة
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اإلنشاءات 
واألنشطة 
 ةالعقاري

الخدمة اإلدارية 
 والدعم

الفنون والترويح 
 والترفيه

  

   1 3 14  عدد

   %0.01 %1 %3  نسبة

 

  توزيع المنشآت حسب عدد العاملين في المنشآت): 10.10(الجدول رقم 

  المجموع  متوسط  صغير  ميكروي .

  374  21  184  169  إقليم الوسط

  97  3  18  76  إقليم الشمال

  71  6  9  56  إقليم الجنوب

  542  30  211  301  المجموع

 

مـــن المنشـــآت كـــان رأس مالهـــا أقـــل مـــن % 82أمـــا توزيـــع رأس مـــال المنشـــآت فـــيالحظ أن   
%. 16ألـــف دينـــار مـــا نســـبته  200إلـــى  100ألـــف دينـــار فـــي حـــين تشـــكل الفئـــة مـــن  100

مـــن المنشـــآت مبيعاتهـــا أقـــل مـــن % 70وبتحليـــل حجـــم مبيعـــات المنشـــآت الســـنوية كانـــت  
ألـــف  120-101بـــين % 6ألـــف دينـــار و 100إلـــى  50مـــا بـــين % 16وكـــذلك  ألـــف دينـــار 50

  %.8ألف دينار استحوذت على  1000-121دينار، أما الفئة من 
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  المشروع/ رأس مال المنشأة): 10.11(الجدول رقم 
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522  

314 69 49 25 24 16 15 0 6 4 
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60%  13% 9% 5% 5% 3% 3% 0% 1% 1% 

  المشروع السنوية/ حجم مبيعات المنشأة): 10.12(الجدول رقم 
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 عدد
516  

307 56 81 29 14 12 11 6 

 %1 %2 %2 %3 %6 %16 %11  %59 نسبه

  

ـــه % 62وبالســـؤال عـــن مصـــدر الحصـــول علـــى رأس المـــال فقـــد حصـــلت  مـــن المشـــاريع علي
مــــن المشــــاريع علــــى كامــــل % 10مــــن خــــالل تمويــــل ذاتــــي فــــي حــــين حصــــلت وحْســــب 

ـــزءًا مـــن تســـهيالت كمـــا هـــو موضـــح فـــي % 28المشـــروع مـــن قـــرض و ـــًا وج كـــان جـــزءًا ذاتي
ـــل فـــي حـــال كـــان مـــن قـــرض فكـــان أمـــا مصـــدر ). 10.13(الجـــدول رقـــم  قرضـــًا % 43التموي

  .قرضًا مدعومًا من مبادرات البنك المركزي% 3من مؤسسة تمويلية و% 19تجاريًا و
  

  مصدر الحصول على رأس المال): 10.13(الجدول رقم 

 
  جزء ذاتي وجزء تمويل من تسهيالت   تمويل ذاتي تمويل كامل المشروع من قرض

  عدد
536  

53 333 150 

 %28 %62  %10 ةنسب
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  مصدر الحصول على القرض): 10.14(الجدول رقم 

 
  مؤسسة تمويلية  )قرض مدعوم مبادرات البنك المركزي(بنك  )قرض تجاري(بنك 

  عدد
207  

89 14 104 

 %19 %3 %43 نسبة

  

  األنظمة والتشريعات. 4 

قًا كبيرًا بحسب رأي عينة الدراسة يعّد تأخير منح الترخيص الالزم من خالل الجه ات الحكومية معوِّ
قـًا متوسـطًا و% 33من عينة الدراسة على ذلك مقابـل % 58وذلك بموافقة  % 9يعدونـه معوِّ

قًا، كما هو موضح في الجدول رقم    ).10.15(وحْسب ال يعدونه معوِّ

% 37من أفراد العينة طوًال في اإلجراءات المطلوبة إلنشاء مشروعهم مقابل % 42كما واجه  
أمــا عــن صــعوبات تصــنيف المشــاريع ضــمن التصــنيفات . طــوًال بســيطاً % 21متوســطًا و طــوًال 

 31%المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة عن تأسيس المشروع وإصدار السجل التجاري فأشار
% 29واجهوا صعوبة متوسطة و% 39من عينة الدراسة إلى أنهم واجهوا صعوبة كبيرة مقابل  

  .لمواجهةكانت األمور بسيطة في ا

أما تقييم عملية تسجيل المشروع وإصدار السجل التجاري وتحديد الغايات من المشروع فكانـت 
مــن عينــة الدراســة وأمــرًا % 26مــن عينــة الدراســة ومعقــد بدرجــة متوســطة لــــ % 31معقــدة لـــ 
 .راءمن عينة الدراسة بأنه ما من داع لهذا اإلج% 9من عينة الدراسة، فيما أشار % 29بسيطًا لــ 

 

  تأخير منح التراخيص الالزمة من الجهات الحكومية يعدّ ): 10.15(الجدول رقم 

 
قا كبيراً  عدد قًا متوسطاً   معوِّ قاً   معوِّ   ال يعّد معوِّ

  عدد
518 

300 173 45 

 %9 %33 %58 نسبة
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 واجهت طوًال في اإلجراءات المطلوبة إلنشاء مشروعي): 10.16(الجدول رقم 

 
  بسيط  توسطم  كبير عدد

  عدد
507 

215 188 104 

 %21 %37 %42 نسبه

  

واجهت صعوبة في تصنيف مشروعي ضمن التصنيفات المعتمدة لدى ): 10.17(الجدول رقم 
  وزارة الصناعة والتجارة عند تأسيس المشروع وإصدار السجل التجاري

 
  بسيط  متوسط  كبير عدد

  عدد
490 

154 193 143 

 %29 %39 %31 نسبة

  

  تعّد عملية تسجيل المشروع وإصدار سجل تجاري وتحديد الغايات): 10.18(ول رقم الجد

 
  ال داعي له  أمر بسيط  أمر معقد بدرجة متوسط  أمر معقد جداً  عدد

  عدد
507 

157 175 131 44 

 %9 %26 %35 %31 نسبة

  

عدم وجود % 23تعقيد اإلجراءات و% 57وفي حال عدم تسجيل المنشأة كان ذلك بسبب 
أسباب أخرى تمثلت بحسب % 21طول اإلجراءات يعّد مكلفًا جدا و% 20نيف واضح للقطاع وتص

 :ما أشارت إليها عينة الدراسة

تعقيد  -
  اإلجراءات 

على ترخيص  عدم الموافقة -
  مشروعي

  قلة الدعم المادي -

تكلفـــــــــــــــــــه  -
  التسجيل

حجـــم مشـــروعي صـــغير وخـــوف  -
مــن الضــرائب لمحدوديــة الــدخل 

  من المشروع

وفــــردي وبســــيط مشــــروعي ذاتــــي  -
  وتمويلي ذاتي
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ـــــوفر  - ـــــدم ت ع
المـــــــــــــــــــــال 

  والوقت 

ـــر مســـموح  - ـــي غي فـــي منطقت
  الترخيص المنزلي إطالقا

ألن مشـــــروعي صـــــغير فـــــال داعـــــي  -
  لترخيص

يمكــن العمــل  -
  بدون ترخيص

ــــدى األشــــخاص  - قــــا ل يعــــّد معوِّ
الـــذين يتقاضـــون مـــن المعونـــة 

  الوطنية 

  عدم توفر دعم أو منحة لمشروعي -

االبتعــــاد عــــن  -
رســــــــــــــــــوم 

  رخيصالت

ـــدعم المـــادي مـــن أجـــل  - ـــة ال قل
  تطوير مشروعي

تعقيد اإلجـراءات وخبـرات المـوظفين  -
  والمسؤولين تضر بهذا األمر 

    قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -

  مشروعك كان ذلك بسبب/ في حال عدم تسجيل منشأتك): 10.19(الجدول رقم 

 
 عدد

 تعقيد

  اإلجراءات

 عدم وجود تصنيف

  اع، رفضواضح للقط

 طول اإلجراءات

  يعّد مكلفًا جداً 

 أسباب

  أخرى

 عدد
238 

136 54 48 51 

 %21 %20 %23 %57 نسبة

  

وأشــارت عينــة الدراســة إلــى أن األنظمــة الضــريبية المعتمــدة والتــي تطبــق علــى المنشــآت     
يـرى من أفراد العينة، فـي حـين % 62والمشروعات أنها من التحديات الكبيرة، وبنسبة موافقة 

 .ال تؤثر% 14أنها من التحديات المتوسطة مقابل % 24
 

  المشاريع/ تعّد األنظمة الضريبية المعتمدة والتي تطبق على منشآت): 10.20(الجدول رقم 

 
  ال تؤثر  من التحديات المتوسطة  من التحديات الكبيرة عدد

  عدد
490 

304 117 69 

 %14 %24 %62 نسبة
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  الجهات الداعمة 5.1
  

ـــين فـــي الجـــدول رقـــم كمـــا هـــ ـــة علـــى % 23حصـــل وحْســـب ) 10.21(و مب مـــن أفـــراد العين
لـــم يحصـــلوا علـــى % 77أو مـــن منظمـــة دوليـــة، مقابـــل /دعـــم فنـــي أو مـــالي حكـــومي و

ــين أهــم األســباب فــي عــدم حصــول المشــاريع علــى دعــم كمــا فــي . دعــم وقــد تكــون مــن ب
ديهم معرفــــة فــــي أي مــــن أفــــراد العينــــة ال تتــــوفر لــــ% 46أن ثّمــــة ) 21.10(الجــــدول رقــــم 

% 12معـــرفتهم متوســـطة وأخيـــرا % 21معـــرفتهم بســـيطة و% 21جهـــة داعمـــة، وكـــذلك 
ـــرة ـــة كبي ـــديهم معرف ـــدعم . ل ـــديم ال ـــة فـــي تق ـــن دور الحكوم ـــة ع ـــراد العين ـــد ســـؤال أف وعن

إلــــى عــــدم مقــــدرتهم علــــى % 43والتشــــجيع علــــى تمويــــل المشــــروعات الصــــغيرة أشــــار 
ـــا أشـــار  ـــم فيم ـــوم% 30الحك ـــة تق ـــل  أن الحكوم ـــدور بســـيط مقاب ـــدور % 17ب ـــوم ب ـــا تق أنه

  .تقوم بالدور الكبير% 10متوسط و
 

أو من /حكومي و) فني أو مالي(المشروع على دعم / حصلت المنشأة): 10.21(الجدول رقم 
  منظمة دولية

 
  ال  نعم عدد

 عدد
516 

120 396 

 %77 %23 نسبة

  

  تصة لمساندة مشروعيلدي معرفة بوجود جهات داعمة مخ): 10.22(الجدول رقم 

  ال أعرف أي جهة داعمة  بسيط      متوسط  كبير  عدد  

  عدد
515 

63 110 107 235 

 %46 %21 %21 %12 نسبة

  

  

  

  

  

  

 



 

 

120 

تقوم الحكومة بدورها المطلوب في تقديم الدعم والتشجيع على ): 10.23(الجدول رقم 
  تمويل المشروعات الصغيرة

  ال أستطيع الحكم  بسيط       متوسط        كبير       عدد  

  عدد
521 

53 88 156 224 

 %43 %30 %17 %10 نسبة

   

من أفراد العينة أنهـا % 46أما عن تقييم واقع اإلجراءات المطلوبة للحصول على الدعم فأشار   
مـن أفـراد العينـة ال % 23ميسـرة، وكـان ثّمـة % 9معقدة بقـدر متوسـط و% 22معقدة مقابل 

  . جراءاتيستطيعون الحكم على اإل

  تعّد اإلجراءات المطلوبة للحصول على الدعم): 10.24(الجدول رقم 

  ال يمكن الحكم   ميسرة  معقدة بقدر متوسط  معقدة جداً  عدد  

  عدد
515 

238 113 48 116 

 %23 %9 %22 %46 نسبة

 

أن ثّمــة عــددًا كبيــرًا مــن % 67وبخصــوص عــدد اإلجــراءات المطلوبــة فأشــار أفــراد العينــة بنســبة 
مـن أفـراد العينـة، فثّمـة % 26اإلجراءات واألوراق الواجب تقديمها للحصول على الدعم مقابـل 

  . عدد بسيط% 6عدد متوسط من اإلجراءات واألوراق المقدمة، وأخيرا 
 

  حتى يتم الحصول على دعم): 10.25(الجدول رقم 

 
 عدد

ثّمة عدد كبير من اإلجراءات 
  واألوراق المقدمة

 ثّمة عدد متوسط من
  اإلجراءات واألوراق المقدمة

ثّمة عدد بسيط من اإلجراءات 
  واألوراق المقدمة

 عدد
479 

323 126 30 

 %6 %26 %67 نسبة
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لـم يواجـه % 35من أفراد العينـة مشـاكل تمويـل عنـد البـدء بالمشـروع مقابـل % 65وقد واجه 
أظهــرت مشـاكل، وعنــد الســؤال عــن ســبب رفــض طلـب القــرض مــن المؤسســة الممولــة فقــد 

% 57وكانت أهم أسـباب الـرفض  .من أفراد العينة رفضت طلباتهم للقروض% 46اإلجابات أن 
أســباب % 9حجــم القــروض مرتفــع و% 9طبيعــة المشــروع و% 18عــدم تــوفر ضــمانات كافيــة و

  .مدة القرض% 7أخرى و
 

  هل واجهت مشاكل تمويل عند البدء بالمشروع؟): 10.26(الجدول رقم 

 
  ال  نعم عدد

 عدد
478 

310 168 

 %35 %65 نسبة

  هل سبق أن رفض طلب القرض من المؤسسة الممولة؟): 10.27(الجدول رقم 

 
  ال  نعم عدد

 عدد
435 

201 234 

 %54 %46 نسبة
  

  ما هي أسباب الرفض؟): 10.28(الجدول رقم 

 
  أخرى  مدة القرض  حجم القرض مرتفع  عدم توفر ضمانات كافية  طبيعة المشروع عدد

  عدد
255 

46 146 22 17 24 

 %9 %7 %9 %57 %18 نسبة

 

ـــل المشـــروعات الصـــغيرة  ـــه تموي ـــي تواج ـــر المعوقـــات الت ـــة أّن أكث ـــراد العين % 42وأشـــار أف
ـــدة " ـــاف، وفائ ـــر ك ـــغ القـــرض غي ـــة، والتشـــدد فـــي الضـــمانات، ومبل ـــر كافي ـــدة القـــرض غي م

% 22إشــــارة مجتمعــــة، فيمــــا كانــــت " القــــرض مرتفعــــة، وعــــدم تــــوفر مــــّدة ســــماح كافيــــة
% 11وحْســــب فائــــدة القــــرض مرتفعــــة، و% 12وحْســــب التشــــدد فــــي طلــــب الضــــمانات، و

عـــدم تـــوفر مـــّدة % 3مبلـــغ القـــرض غيـــر كـــاٍف، و% 9وحْســـب مـــدة القـــرض غيـــر كافيـــة، و
  .سماح كافية
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في رأيك ما هي أكثر المعوقات التي تواجه تمويل المشروعات ): 10.29(الجدول رقم 
  الصغيرة؟

 
 عدد

ض مدة القر
  غير كافية

التشدد في 
  طلب الضمانات

مبلغ القرض 
  غير كاف

فائدة القرض 
  مرتفعة

عدم توفر مّدة 
  سماح كافية

جميع 
  أخرى  ما ذكر

  عدد
430 

46 96 37 50 12 179 10 

 %2 %42 %3 %12 %9 %22 %11 نسبة

  

ـــل للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة  ـــدم مؤسســـات التموي ـــن هـــل تق ـــد الســـؤال ع وعن
ـــم المت ـــافي فأشـــارت الحج ـــل الك ـــة فـــي الصـــغر التموي ـــى % 41ناهي ـــة الدراســـة إل ـــن عين م

ـــوب، و ـــل المطل ـــزءًا مـــن التموي ـــا تقـــدم ج ـــل % 23أنه ـــزءًا بســـيطًا مـــن التموي ـــا تقـــدم ج أنه
مــــن أفــــراد العينــــة أن المؤسســــات % 20أنهــــا تــــرفض علــــى األغلــــب، و% 21المطلــــوب، و

  .تقدم كافة المطلوب
  

  ل المشروعات الصغيرة تعمل على توفيرمؤسسات تموي): 10.30(الجدول رقم 

 
 عدد

كامل التمويل 
  المطلوب للمشروع

جزء من التمويل 
  المطلوب للمشروع

جزء بسيط من التمويل 
  ترفض على األغلب  المطلوب للمشروع

 90 99 176 67 342  عدد

21% %23 %41 %16 نسبة  

ـــراد  ـــب الضـــمانات فأشـــار أف ـــًا وخاصـــة بخصـــوص طل ـــن التشـــدد عموم ـــا ع ـــى أن أم ـــة إل العين
  .ال تشدد% 2تشدد بسيط، و% 7تشدد مناسب، و% 18ثّمة تشدد كبير، و% 74

 

تشــــدد مؤسســــات تمويــــل المشــــروعات الصــــغيرة فــــي طلــــب ): 10.31(الجــــدول رقــــم  
  .الضمانات

  ال تشدد  بسيط  مناسب         كبير عدد

 7 29 79 330 445  عدد

 %2 %7 %18 %74 نسبة



 

 

123 

ـــل ال ـــد قـــروض تموي ـــة أمـــا فوائ ـــة % 70مشـــروعات فمـــن وجهـــة نظـــر العين مـــن أفـــراد العين
ــــدا مقابــــل  ــــا مرتفعــــة ج منخفضــــة، % 2مرتفعــــة و% 8مناســــبة و% 17ينظــــرون إلــــى أنه

مـــن عينـــة % 86وكـــذلك الحـــال بخصـــوص مـــّدة ســـداد قـــروض المشـــروع فقـــد كانـــت إشـــارة 
 . كافية% 24ال يستطيعون الحكم و% 27الدراسة إلى أنها غير كافية مقابل 

  

  فوائد قروض تمويل المشروعات الصغيرة تعدّ ): 10.32(ول رقم الجد

 
  منخفضة  مناسبة  مرتفعة  مرتفعة جدا عدد

  عدد
463 

337 39 78 9 

 %2 %17 %8 %73 نسبة
  

  .تعّد مّدة سداد قروض المشروعات الصغيرة): 10.33(الجدول رقم 

  ال أستطيع الحكم  كافية  غير كافية عدد  

  عدد
362 

313 49 99 

 %27 %14 %86 بةنس
  

مـن أفـراد العينـة أنهـا % 56أما اإلجراءات اإلدارية الروتينية عند تقديم طلب القروض فقـد رأى 
 . بسيطة% 3ال يوجد و% 3كثيرة و% 26و متوسطة % 22كثيرة جدا و

  

  

  اإلجراءات اإلدارية الروتينية عند تقديم طلب القرض): 10.34(الجدول رقم 

  ال يوجد  بسيطة  كثيرة  متوسطة  كثير جداً  عدد  

  عدد
456 

254 101 72 15 14 

 %3 %3 %16 %22 %56 نسبة
  

وبخصوص الموافقة على طلب القرض فأشارت عينة الدراسة إلى أنها تحتاج مّدة زمنية طويلـة 
  . مّدة قصيرة% 5مّدة معتدلة و% 39مقابل % 56بنسبة موافق 
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  يحتاج من اإلدارة إلى الموافقة على طلب القرض): 10.35(الجدول رقم 

  مّدة زمنية قصير   مّدة زمنية معتدلة   مّدة زمنية طويلة  عدد  

  عدد
439 

246 170 23 

 %5 %39 %56 نسبة

وعنــده ســؤالهم فيمــا إذ كانــت البنــوك التجاريــة تعــّد أفضــل مــن مؤسســة تمويــل المشــروعات 
مـنهم % 43فـراد العينـة الصغيرة المتخصصة فـي تـوفير التمويـل الـالزم للمشـروعات فأشـار أ

 . من العينة إلى أنهم ال يعرفون% 27أحيانا فيما أشار % 30إلى دائما و
 

البنوك التجارية تعّد أفضل من مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة ): 10.36(الجدول رقم 
  .المتخصصة في توفير التمويل الالزم لمشروعك

 
  ال أعرف  أحيانا  دائما عدد

  عدد
469 

204 139 126 

 %27 %30 %43 نسبة

 

من أفراد العينة لديهم % 43أما بخصوص تسديد األقساط المستحقة في مواعيدها فوجد أن 
 .ال يواجهون أي صعوبات% 32يواجهون مشاكل دائمة و% 25مشاكل وصعوبات أحيانا مقابل 

  

 تواجه صعوبات ومشاكل مستمرة في تسديد األقساط المستحقة في): 10.37(الجدول رقم 
  .مواعيدها

  

  

  

  

  

  

  

 
  ال أواجه صعوبات  أحيانا  دائما عدد

  عدد
417 

105 179 133 

 %32 %43 %25 نسبة
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قات الفنية واإلدارية. 6   المعوِّ
  

ــــد مــــن      ــــة فــــي الصــــغر العدي ــــم والمتناهي ــــه الشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة الحج تواج
ق مــن البدايــة المشــروع وا لتوســع فيــه، وقــد تــؤدي المعوقــات الفنيــة واإلداريــة التــي تعــوِّ

ـــت إشـــارة  ـــة، فقـــد كان ـــن الســـوق فـــي بســـبب المشـــاكل اإلداري ـــروج م ـــى الخ ـــن % 51إل م
يوجهـــون مشـــاكل متوســـطة % 38أفـــراد العينـــة بـــأنهم ال يواجهـــون مشـــاكل إداريـــة مقابـــل 

ــــراً % 11و ــــة كثي ــــون مشــــاكل إداري ــــاإلدارة . يواجه ــــا يتصــــل ب ــــة أو فيم ــــب المالي ــــا الجوان أم
مـــن % 42شـــكلة تكـــون أكبـــر مـــن الجوانـــب اإلداريـــة إذ كانـــت إشـــارة الماليـــة فنجـــد أن الم

ـــــل  ـــــة مقاب ـــــة ال يواجهـــــون ضـــــعفًا فـــــي اإلدارة المالي يواجهـــــون بدرجـــــة % 42أفـــــراد العين
ـــرة% 16متوســـطة و ـــة كبي ـــة مواجه ـــدة مالي ـــون مشـــاكل م ـــتالكهم    .يواجه ـــال ام وفـــي مج

ــــاتهم وخــــدماتهم فأشــــار  ــــة لتحســــين منتج ــــى أن% 65المهــــارات الفني ــــديهم مهــــارات  إل ل
ــــة متوســــطة و ــــل % 26بدرج ــــارات مقاب ــــون المه ــــة ال يمتلك ــــراد العين ــــن أف ــــب % 9م وحْس

ولهـــذا تحتـــاج عمليـــة إدارة المشـــاريع إلـــى خطـــط ومعرفـــة . لـــديهم مهـــارات بدرجـــة كبيـــرة
فـــــي الســـــوق ومـــــن أهمهـــــا الخطـــــة التســـــويقية، إذ يواجـــــه العديـــــد مـــــن أفـــــراد العينـــــة 

ـــديهم معرفـــة ضـــعيفة  %12المنافســـة فـــي الســـوق، وقـــد أشـــار  ـــأن ل ـــة ب مـــن أفـــراد العين
ـــدة و% 25فـــي الخطـــة التســـويقية و ـــة جي ـــديهم معرف ـــدة % 19ل ـــة جي ـــة بدرج ـــديهم معرف ل

  .جدا
 

  أواجه مشاكل إدارية في مشروعي): 10.38(الجدول رقم 

 
  ال أواجه مشاكل  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة عدد

  عدد
519 

57 199 263 

 %51 %38 %11 نسبة
  

  لدي ضعف في اإلدارة المالية لمشروعي): 10.39(رقم الجدول 

  ال أواجه ضعفاً   بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة عدد  

  عدد
519 

81 220 218 

 %42 %42 %16 نسبة
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  خدماتي/امتالكك المهارات الفنية لتحسين منتجاتي ): 10.40(الجدول رقم 

 
  ال امتلك مهارات  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة عدد

  عدد
286 

26 187 73 

 %26 %65 %9 نسبة

   

  معرفتي بالخطط التسويقية؟): 10.41(الجدول رقم 

  ال يوجد لدي أي معرفة  ضعيف  جيد  جيد جدا  ممتاز عدد  

  عدد
523 

220 97 129 63 14 

 %3 %12 %25 %19 %42 نسبة

   

مـــن أفـــراد العينـــة بـــأن % 45أمـــا بخصـــوص تقـــدير حجـــم الطلـــب علـــى اإلنتـــاج فقـــد أكـــد 
ـــديه ـــازة ول ـــدة جـــدا و% 22م معرفـــة ممت ـــديهم معرفـــة جي ـــدة و% 21ل % 3ضـــعيفة و% 9جي

أمـــا المعرفـــة برغبـــات العمـــالء . ال يوجـــد لـــديهم أي معرفـــة فـــي تقـــدير الطلـــب علـــى إنتاجهـــا
لــــديهم معرفــــة جيــــدة فــــي % 39جيــــدة جــــدا و% 25لــــديهم معرفــــة ممتــــازة و% 47فكــــان 
ــــين  ــــديهم معرفــــة ضــــعيفة و% 7ح ــــة ل ــــة، ال% 6مــــن أفــــراد العين ــــديهم أي معرف ــــد ل  يوج

ــــت إشــــارة  ــــة التوزيــــع فكان ــــتالك أنظم ــــة أن لــــديهم % 48وبخصــــوص ام ــــراد العين مــــن أف
لـــــديهم أنظمـــــة % 22ال يوجـــــد لـــــديهم أنظمـــــة التوزيـــــع و% 30أنظمـــــة تقليديـــــة مقابـــــل 

 .متطورة
  

  )سلعة أو خدمة(معرفتي بحجم الطلب على إنتاجي ): 10.42(الجدول رقم 

  ال يوجد لدي أي معرفة  ضعيف  دجي  جيد جدا  ممتاز عدد .

  عدد
524 

236 114 112 47 15 

 %3 %9 %21 %22 %45 نسبة
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  معرفتي برغبات العمالء؟): 10.43(الجدول رقم 

 
  ال يوجد لدي أي معرفة  ضعيف  جيد  جيد جدا  ممتاز عدد

  عدد
524 

247 130 94 39 14 

 %6 %7 %39 %25 %47 نسبة

  

  نظمة توزيع في مشروعيأمتلك أ): 10.44(الجدول رقم 

  ال يوجد لدي أنظمة توزيع  تقليدية  متطورة عدد  

 عدد
518  

112 249 157 

 %30 %48  %22 نسبة
 

ـــديهم معرفـــة % 52أمـــا المعرفـــة بمنتجـــات المنافســـين فقـــد أشـــار  ـــة أن ل مـــن أفـــراد العين
أمــــا خبــــرات . ال يوجــــد لــــديهم معرفــــة% 7ضــــعيفة و% 8معرفــــة متوســــطة و% 33كبيــــرة و
ــــرو ـــــ الت ــــك بـ ــــة فكــــان ذل ــــديهم معرفــــة % 52يج للمنتجــــات حســــب اســــتجابة أفــــراد العين ل

ــــازة و ــــديهم معرفــــة متوســــطة و% 27ممت ــــديهم % 7معرفــــة ضــــعيفة و% 14ل ــــد ل ال يوج
 .ترويج

  معرفتي بمنتجات المنافسين): 10.45(الجدول رقم 

  ال يوجد لدي معرفة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة عدد  

  عدد
524 

271 173 44 36 

 %7 %8 %33 %52 نسبة

   

  تعّد خبرتي في الترويج لمنتجي): 10.46(الجدول رقم 

  ال يوجد لدي ترويج  ضعيفة  متوسطة  ممتازة عدد  

  عدد
526 

272 142 74 38 

 %7 %14 %27 %52 نسبة
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من أفراد العينة إلى % 39وعمومًا بخصوص التخطيط االستراتيجي في المشروعات فقد أشار  
احتمــاًال % 10اعتمـادًا متوسـطًا و% 32كبيـرًا علـى التخطــيط االسـتراتيجي وأن لـديهم اعتمـادًا 
 .إلى أنه ال تتوفر لديهم أي معرفة% 19ضعيفًا فيما أشار 

  

  أعتمد مبدأ التخطيط االستراتيجي في مشروعي): 10.47(الجدول رقم 

  ال تتوفر لدي المعرفة  ضعيف  متوسط  بدرجة كبيرة عدد  

  عدد
522 

201 167 54 100 

 %19 %10 %32 %39 نسبة

  

  آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والميكروية. 7

ـــــا تحـــــديًا كبيـــــرًا علـــــى الشـــــركات الصـــــغيرة والمتوســـــطة الحجـــــم   شـــــكل فيـــــروس كورون
والميكرويــة مــن حيــث االســتمرارية وتحمــل األعبــاء األخــرى، ومــع أنــه كــان ســلبيًا إال أن جــزءًا 

مـــن أفـــراد العينـــة إلـــى أن األثـــر إيجـــابي % 11شـــاريع قـــد اســـتفاد، إذ كانـــت إشـــارة مـــن الم
ــــأثر  ــــا . ســــلبا% 90فيمــــا ت ــــروس كورون ــــة فقــــد شــــكل في وبحســــب اســــتجابة أفــــراد العين

ـــرا علـــى  ـــدا كبي ـــة و% 67تهدي ـــدًال و% 22مـــن أفـــراد العين ـــدا معت ـــدًا منخفضـــًا % 7تهدي تهدي
د العينـــة مـــن تأجيـــل األقســـاط المترتبـــة مـــن أفـــرا% 53واســـتفاد . لـــم يشـــكل تهديـــداً % 4و

عليهــا للجهـــات التمويليــة وبنســـب متفاوتــة مـــا بــين شـــهر إلــى أكثـــر مــن خمســـة أشــهر مـــع 
ــــل األقســــاط لهــــا بنســــبة  ــــتم تأجي ــــم ي ــــى أن بعــــض المشــــاريع ل ــــي % 47اإلشــــارة إل والت

تشــمل الفئــة االختياريــة التــي ال ترغــب فــي التأجيــل، أو كــان لــديها نقــص فــي المعلومــات 
  .لطلب بتأجيل األقساطبا

  

  كان تأثير جائحة فيروس كورونا على مشروعي): 10.48(الجدول رقم 

 
  سلبي  إيجابي عدد

  عدد
532 

58 474 

 %89.1 %10.9 نسبة
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  مشروعي/ شكل فيروس كورونا تهديدًا على عمل منشأتي): 10.49(الجدول رقم 

 
  يداً لم يشكل تهد  تهديد منخفض  تهديد معتدل  تهديد كبير عدد

 عدد
525 

351 116 38 20 

 %3.8 %7.2 %22.1 %66.9 نسبة

  

  تم تأجيل األقساط المترتبة للجهات التمويلية): 10.50(الجدول رقم 

  شهرين  شهر عدد  
ثالثة 
  أشهر

أربعة 
  أشهر

خمسة 
  أشهر

أكثر من خمسة 
  أشهر

لم يتم تأجيل 
  األقساط

  عدد
354 

19 36 45 24 21 44 165 

 %47 %12 %6 %7 %13 %10 %5 نسبة
 

وعند السؤال عن استفادة المشروعات من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على 
  .لم يستفد% 83وحْسب يستفيد مقابل % 17القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا وجد أن 

 

يف على استفاد مشروعي من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخف): 10.51(الجدول رقم 
  القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا

 
  ال  نعم عدد

 عدد
475 

81 394 

 %83 %17 نسبة
  

  اسم المبادرة أو الخدمة

تأجيل األقساط، المساهمة في  .1
  الرواتب 

وزارة (إعفاء من إيجار لمدة سنتين  .2
  )السياحة

تأجيل األقساط التي تم أخذها عن  .3
  طريق مؤسسة حكومية

  )دعم(المركزي  قرض كورونا من البنك .4

  تأجيل تجديد السجل  .6  دعم من استدامة الضمان .5

االستدامة أو الدعم للمشاريع غير  .8برنامج استدامة للمساهمة بجزء من  .7
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  المصرح لهم بالعمل بها  رواتب العاملين 

  تصاريح العمل أثناء الحظر .10  تأجيل تجديد السجل التجاري الشخصي .9

أقساط الضمان االجتماعي .11
  في الرواتبوالمساهمة 

  

أمـــا عـــن حجـــم األثـــر التـــي تكبدتـــه الشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجـــم والمتناهيـــة فـــي  
ـــًا ) 52.10(الصـــغر خـــالل فـــرض الحكومـــة اإلغـــالق التـــام فيشـــير الجـــدول رقـــم  أن ثّمـــة تفاوت

ـــة  ـــان ثّم ـــر، إذ ك ـــات األث ـــأثر و% 5فـــي درج ـــم تت ـــة % 1ل ـــان ثّم ـــل ك ـــة تحســـن بالمقاب ـــان ثّم ك
وإذا مـــا تـــم حســـاب المتوســـط المـــرجح لألســـر نجـــد أنـــه % 100إلـــى % 90الفئـــة مـــن % 33

 %.64بلغ حوالي 
 

 تأثرت أعمالي خالل فرض الحكومة اإلغالق التام؟): 10.54(الجدول رقم 

   
  ال تأثير

  انخفضت بنسبة من
كان ثّمة 
  تحسن

 
  %100-91  %90-81  %80-61  %60-41  %40-21  %20- 0 عدد

 عدد
518 

24 43 38 87 91 59 171 5 

سبة
ن

 
5% 8% 7% 17% 18% 11% 33% 1% 

  

وفي السياق نفسه تأثرت أعمال المشاريع الصغيرة متوسطة الحجم والمتناهية الصغر حاليا بــ 
  .كان ثّمة تحسن، ولكن نتيجة األوضاع االقتصادية نجد أن اآلثار باقية% 2لم تتأثر و% 7

  ة جائحة فيروس كورونا؟درجة تأثر أعمالي حاليًا نتيج): 10.55(الجدول رقم 

   

ثير
ال تأ

  

كان ثّمة   انخفضت بنسبة من
  %100-91  %90-81  %80-61  %60-41  %40-21  %20- 0  تحسن

51 عدد
7 

35 61 86 110 97 57 61 10 

 %2 %12 %11 %19 %21 %17 %12 %7 نسبة



 

 

131 

يرة وعند السـؤال أنـه فـي ظـل الظـروف الحاليـة إلـى أي مـدى يمكـن اسـتقرار المشـاريع الصـغ 
مـن العينـة إلـى أنـه ال يمكـن % 47ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر، فقد كانت إشـارة 

إلـى أكثـر مـن % 17مـن العينـة إلـى مـا بـين سـنة إلـى سـنتين و% 18الحكم فيما كانت إشارة 
 .إلى ما بين ثالثة إلى ستة شهور% 6إلى ستة أشهر و% 12سنتين و

  

وف، إلى أي مدى يمكن استمرار منشأتك في في ظل هذه الظر): 10.56(الجدول رقم 
  العمل؟

أشهر 6- 3 عدد     ال يمكن الحكم  أكثر من سنتين  سنة 2 – 1 شهور إلى سنة 6  

 عدد
512 

33 60 94 86 239 

 %47 %17 %18 %12 %6 نسبة

أمــا بخصــوص اإلجــراءات التــي اتخــذتها الشــركات الصــغيرة ومتوســطة الحجــم والمتناهيــة فــي 
إيقـاف التوظيـف % 12من األعباء المالية خالل جائحة فيروس كورونا فشـملت  الصغر للتخفيف

أخـرى، تمثلـت % 63جميـع مـا ذكـر و% 10تقسـيط رواتـب و% 7فسخ عقود الموظفين و% 8و
في توقف عن العمل لمّدة، واحتساب األجر على مستوى البيع ليس بأجر ثابت واالعتماد علـى 

دم وجـود مـواد خـام وال جهـات داعمـة، ولـم يكـن ثّمـة المدخرات الشخصـية، والتوقـف تمامـا لعـ
سنوات، وثّمة تسـفير للعمـال إلـى مصـر، وعـدم  ٥تسويق لتأجير اإلنشاءات من مدة سنة إلى 

 .االستطاعة في دفع اإليجار مكان المنشأة، ووصلت إلى القضاء، والترشيد، وإغالق مستودع

  للتخفيف من األعباء المالية خالل الجائحة؟ ما هي اإلجراءات التي اتبعتها): 10.57(الجدول رقم 

 
  أخرى  جميع ما ذكر  إيقاف التوظيف  تقسيط رواتب  فسخ عقود الموظفين عدد

  عدد
459 

38 34 53 46 288 

سبة
ن

 

8% 7% 12% 10% 63% 

، %62أما عن عدد الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب أزمة كورونا فنسبتهم     
بإيقاف من واحد % 0.5إلى % 11ظفين فتفاوتت النسبة في ذلك بين ولم يقم بإيقاف مو

  .100-20إلى من 
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  كم عدد الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب أزمة كورونا؟): 10.58(الجدول رقم 

 21-100 11-20 10-5 4 3 2 1 0 عدد  

 عدد
440 

271 38 52 33 21 3 20 2 

 %0.5 %4.5 %0.7 %4.8 %7.5 %11.8 %8.6 %61.6 نسبة

كمـــا تشـــير نتـــائج التحليـــل إلـــى توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب نســـب التـــأثر بفيـــروس كورونـــا،   
ـــغ انخفاضـــًا بنســـبة  ـــر بل % 51فبخصـــوص مبيعـــات المشـــاريع نجـــد أن المتوســـط المـــرجح لألث

ال % 6إلــــى % 100انخفاضــــًا فــــي المبيعــــات بنســــبة % 12تــــوزع أفــــراد العينــــة فيــــه إلــــى 
أمـــا األثـــر علـــى % 56رت أربـــاح المنشـــأة بالمتوســـط انخفاضـــًا بنســـبة يوجـــد أثـــر، كمـــا تـــأث

، وبخصـــوص %50اإليـــرادا علـــى المـــدى البعيـــد فكـــان األثـــر فيـــه انخفـــاض المتوســـط بنســـبة 
  %.22األثر على الصادرات بلغ انخفاض 

مع اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ما حجم أثرها على متوسط ): 10.59(الجدول رقم 
  ؟2019لمبيعات مقارنًة بعام ا

  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 عدد
503 

28 15 22 40 63 87 61 42 45 35 65 

 %12.9 %7.0 %8.9 %8.3 %12.1 %17.3 %12.5 %8.0 %4.4 %3.0 %5.6 نسبة

 

  معدل النفقات على منشأتي منذ بداية األزمة؟): 10.60(الجدول رقم 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 عدد
505 

32 19 43 71 55 70 66 30 45 15 59 

 %11.7 %3.0 %8.9 %6.0 %13.1 %13.9 %10.9 %14.1 %8.5 %3.8 %6.3 نسبة
  

  ؟2021تغيرت أرباح منشأتي خالل عام ): 10.61(الجدول رقم 

 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 عدد

 عدد
506 

24 22 32 50 47 87 60 43 41 36 64 

 %12.7 %7.2 %8.2 %8.5 %11.9 %17.2 %9.3 %9.9 %6.3 %4.3 %4.7 نسبة
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مشروعي على المدى / حجم األثر المتوقع على إيرادات منشأتي): 10.62(الجدول رقم 
  البعيد؟

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 عدد  

 عدد
491 

27 19 43 61 52 96 53 38 37 22 43 

 %8.5 %4.4 %7.4 %7.6 %10.8 %19.6 %10.6 %12.4 %8.8 %3.9 %5.5 نسبة

 19- إذا كنت تصدر إنتاجك إلى الخارج، إلى أي مدى أثرت جائحة كوفيد): 10.63(الجدول رقم 
  على صادراتك؟

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 عدد  

 عدد
245 

101 16 12 19 15 10 14 8 10 10 30 

 %6.0 %2.0 %2.0 %1.6 %5.7 %4.1 %6.1 %7.8 %4.9 %6.5 %41.2 نسبة

ينـــة عـــن محـــاولتهم للتقـــدم بطلـــب تمويـــل مـــن إحـــدى المؤسســـات وعنـــد ســـؤال أفـــراد الع 
ـــا فتقـــدم  ـــة كورون ـــالل جائح ـــة خ ـــا % 35المالي ـــل رفـــض منه ـــب تموي ـــة بطل ـــراد العين ـــن أف م

  .من الطلبات% 89

  هل حاولت التقديم لطلب تمويل من أحد المؤسسات المالية؟): 10.64(الجدول رقم 

  ال  نعم عدد  

 عدد
437 

152 285 

 %65 %35 نسبة

  إذا كانت اإلجابة نعم، هل تم الموافقة على طلبك؟): 10.65(الجدول رقم 

  ال  نعم عدد  

 عدد
261 

30 231 

 %89 %11 نسبة
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النتائج التفصيلية للمقابالت): 3(الملحق رقم   

لشركات في تم إجراء المقابالت وتم األخذ بالحسبان التوزيع القطاعي والجغرافي وحجم ا
  : توزيع المقابالت، وقد كانت النتائج كما يلي

ففي مجال تداخل الصالحيات بين المؤسسات والجهات الحكومية التي تدعم القطاع وتراقبه 
بعدم توفر الوعي الكافي لدور كل مؤسسة من العاملين وخاصة الفريق أفادت عينة الدراسة، 

تصر عدم الوعي على العاملين بالمؤسسات بل الميداني الذي يمارس دوره الرقابي، وال يق
على أصحاب المنشآت، وكذلك ال أحد يعرف ما هي اإلجراءات ولماذا صممت على هذا النحو 
وما الخدمات التي يجب على المؤسسة تقديمها قبل ممارستها لدورها الرقابي، فمثال في 

يسة، وعلى سبيل المثال ال البلديات كان غياب الخدمات واضحًا جدا ويتعلق بها معامالت رئ
الحصر فإن الحصول على رخصة المهن قد تكون مهمة شبه مستحيلة وخاصة الحصول على 
رخصة مهن ألول مرة، إذ يتم تعليق إصدار الرخصة وإجراءاتها حتى يعالج صاحب العقار المؤجر 

الدوائر  لمبنى المنشأة جميع المخالفات التي بحقه، إضافة إلى وزارة البيئة وغيرها من
الحكومية واألمنية التي قد تتطلب إيفاء شروط السالمة العامة ميزانية المشروع الصغير 

  .بالكامل، فالقضية متداخلة على نحو معقد

وعند الترخيص ثّمة مراجعات ألكثر من جهة حكومية، كما أن كل جهة في منطقة، وكل جهة 
بة يتم طلبها من وزارة الصحة ومن لديها قرارات مختلفة، فمثًال الشروط الصحية المطلو

البلدية والشروط مختلفة مع أن المنتج واحد، وكذلك في حين مراجعة بعض الوزارات تقوم 
باإلرسال إلى جهة أخرى األمر الذي يتسبب في تأخير إنهاء المعامالت، كما أن كل مؤسسة 

  .تلغي بعض قرارات المؤسسة األخرى أو تضيف عليها

نح التراخيص الالزمة من الجهات الحكومية وطول في اإلجراءات المطلوبة أما بخصوص تأخير م
أن اإلجراءات المطلوبة طويلة لكثرة أفادت عينة الدراسة  إلنشاء المشروع، وأهم التعقيدات

عدد المؤسسات التي يجب مراجعتها للحصول على ترخيص، وأكثر التحديات تعقيدا كان في 
وخاصة بعد التحول اإللكتروني، فقد أصبحت المعاملة تحتاج  عملية تسجيل المنشأة وترخصيها

وقتًا طويًال، كما وتتعرض العديد من طلبات الترخيص للرفض في بداية المشاريع من وزارة 
اإلدارة المحلية والبيئية ويكلف األمر خسارة المخططات والرسوم الهندسية التي يتم 

  .تنفيذها بتكاليف عالية

مفهومة، فعلى سبيل المثال أن إحدى المعامالت حصلت على موافقة  وثّمة معامالت غير 
هيئة االستثمار لممارسة نشاط في مدينة حرة خاصة، ومعاملتها بوصفها شركة مسجلة لدى 
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مراقب عام الشركات، وعند استكمال التراخيص مع شركة المدن الحرة تم إصدار كتاب جديد من 
تثمار يلغي الموافقة السابقة، ومع تجهيز رسوم خالل المدن الحرة صادر عن هيئة االس

هندسية للموقع الجديد وشراء أرض ودفع جزء من ثمنه فما زال تنفيذ المشروع معلقًا من 
، وفي محاولة للسير قدما تم استئجار موقع في مدينة إربد الصناعية الحرفية، وتم 2017عام 

قة حرفية مع أن الموقع كان مرخصًا رفض منح رخصة مهن من وزارة البلديات بحجة أن المنط
  .سابقا ويعمل مصنع عصير طبيعي، كل ما سبق هو محطات رئيسة وحْسب وغيرها كثير

ومن بين التعقيدات األخرى التي تواجهها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في 
اريع دفع ثمن الصغر الشروط التي تضعها مؤسسة الغذاء والدواء، إذ ال تستطيع بعض المش

الفحوصات المرتفع، كما أن اإلجراءات المطلوبة طويلة، والمشكلة الرئيسة هي عدم اعتماد 
  .فحوصات إرادة ويجب اعتماد فحص الصحة

بأن العديد من الشركات التي تكون خاضعة أفادت عينة الدراسة  وبخصوص مشاكل الضريبة
أن المنتج النهائي المستورد  للضريبة تلجأ إلى مكاتب تدقيق متخصصة، ولكن يالحظ

والمنافس للمنتجات الوطنية يعامل معامله ضريبية أقل تعقيدا بكثير من معاملة المصنعين 
وتعاني بعض المنشآت من ارتفاع رسوم التأخير في الضريبة، كما تعامل الجمعيات . الصغار

عاني من مشكلة التعاونية متعددة األغراض ومحدودة الدخل معاملة الشركات كما أنها وت
تعبئة اإلقرارات الضريبية والتي تحتاج إلى اللجوء إلى مكاتب تدقيق فتضيف تكاليف إضافية، 
وقد أشار البعض إلى أن الضريبة والضمان االجتماعي يحتاجان إلى حرفية وخبرة في استطاعة 

تناهية التعامل معهما، وفي ضوء الخبرات المحدودة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والم
  .في الصغر فإن ذلك يضع عبئًا إضافيًا على هذه الشركات

أفادت عينة  وبخصوص الدعم الفني أو المالي الحكومي أو الدولي، واإلجراءات المطلوبة
أن الحصول على منح من منظمات دولية ومن مؤسسة حكومية تعّد اإلجراءات فيها الدراسة، 

لمستفيد بوصف مشروعه مشروعًا صغيرًا يستحق غاية في التعقيد وال تراعي كلفة الوقت ل
وفي العديد من المعامالت يتم . الدعم، وكلفة األعمال المتصلة بالمتابعة عالية جدًا ومعقدة

الرفض، كما أن الدعم المالي في الكثير من األحيان يكون محدودًا ومربوطًا بإجراءات تنفيذية، 
وبخصوص الدعم الفني فهو موجه أساسًا وأخذ دورات تدريبية في بعضها مضيعة للوقت، 

لدراسات الجدوى والمهارات اإلدارية العامة، ومع أهميتها في بعض األحيان إال أن غياب الدعم 
الفني المتخصص وخاصة في مجال حل المشكالت التي تتعرض لها بعض المشاريع وتحديدًا 

لمنتجات المستوردة، ومع في البحث عن حلول تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية ومنافسة ا
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وجود بيوت الخبرة مثل برنامج إرادة وصندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة األردنية لتطوير 
الخ إّال أن ميزانياتها وكوادرها المحدودة غير قادرة على تغطية نسبة كبيرة من ....المشاريع 

  .  مشاريع األردن

ات الدولية هو أسهل في بعض وترى بعض الجهات أن الحصول على الدعم من المؤسس
األحيان، غير أنه أصبح مؤخرًا بحاجة إلى العديد من براءات الذمة، وموافقة رئاسة الوزراء األمر 

كما أن ثّمة فئة كبيرة ال يوجد لديها معرفة في الجهات الداعمة . الذي يؤخر المعاملة كثيراً 
  .المحلية والدولية

قاتوبخصوص مشاكل التمويل عند البدء بال  مشروع ورفض القرض وأسباب الرفض والمعوِّ
، بأن العديد من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في أفادت عينة الدراسة

الصغر تعرضت إلى العديد من المشاكل عند بداية المشروع بسبب النقص في التمويل 
لة من اإلجراءات الالزم، وعند اللجوء إلى مؤسسات التمويل وجد أن ثّمة مجموعة طوي

والضمانات المطلوبة، والتي تكون في الغالب غير موجودة، وبخصوص التراخيص وعملية 
التسجيل والتي تكون مكلفة إذ تقوم بعض المشاريع بتحمل تكاليف تجهيز معاملة التمويل، 
وفي النهاية يرفض طلب التمويل وألسباب بسيطة، وفي بعض األحيان قد تكون ناتجة عن 

  . دم الطلب باألنظمة والتعليماتجهل مق

وثّمة من يفضل القروض البنكية على قرض حكومي وذلك لطول اإلجراءات، وعلى سبيل 
المثال في إحدى المؤسسات الحكومية كان يفترض أن المّدة الزمنية الالزمة لمنح القرض هي 

اريع، وتمت يوما إلحدى المش 30يوما من تاريخ تقديم الطلب والموافقة والرفض بعد  90
شهرًا من تقديم الطلب واستلم المشروع أول دفعة من القرض  11الموافقة المبدئية بعد 

وفي مشروع آخر ُبنيت دراسة الجدوى على رأس مال معين . شهرًا من تقديم الطلب 23بعد 
لشراء كافة التجهيزات الضرورية ويعتمد على تمويل جزء ذاتي وجزء على شكل قرض، وعند 

جهة تمويلية تم دراسة الملف كامًال وتبين أن المشروع مجٍد فعال، ولكن جاءت التقدم ل
الموافقة على جزء بسيط من المبلغ المطلوب وتم خسارة وقت االنتظار وتكاليف تجهيز 

  .األوراق المطلوبة، ودخل إلى السوق مشروع منافس وخسر المقدم فكرة المشروع

قات أمام القروض ا لبنكية هي معايير اإلقراض والضمانات وحجم القرض ومن بين أهم المعوِّ
ومّدة السداد ومّدة السماح، فالبنوك ال يوجد لديها مراعاة للمسؤولية المجتمعية ودورها 

كما وواجهت بعض المشاريع التعثر بسبب . التنموي الذي يحقق أيضا فرصًا أكبر لربح البنوك
ة لمتابعة نشاطها في أوقات صعبة كان غياب وسائل التمويل إذ كانت بحاجة لمبالغ بسيط
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سيساعدها في استدامة نشاطها، ومن جانب آخر ترفض العديد من الجهات التمويلية منح 
قروض للمؤسسات غير الربحية حتى مع دورها التنموي في بعض المشاريع التي توفر فرص 

  .  عمل

 والمنافسين والتعسير وفيما يخّص الخبرات اإلدارية والمالية والتسويقية ودراسة السوق
أن الخبرات في بداية المشروع بسيطة نسبيا، ولكن مع بداية المشروع أفادت عينة الدراسة 

يصبح ثّمة نمو كبير في الخبرات وخاصة أن وضع المشروع في حالة تحٍد دائم وأزمات متتالية 
ل العديد من ويلجأ البعض إلى أخذ عدد من الدورات من خال. وتقلبات غير مفهومة في السوق

الجهات الداعمة، منها صندوق إقراض المرأة، ومنظمة كير العالمية، والصندوق 
الخ، وعمومًا ولصغر حجم السوق والمشاريع فإن المهارة المطلوبة قد تكون في .....الهاشمي

العديد من المشاريع بسيطة وليست بحاجة إلى دورات كبيرة وإنما نصائح مستمرة لتلك 
التركيز على المشاركات التوعوية في مجاالت الحصول على التمويل والدعم،  المشاريع، مع

إضافة إلى المشاركة في المعارض والمنتديات والمؤتمرات الكتساب الخبرات المتبادلة 
  .والتوعية بما هو جديد

مثل باقي المشاريع كان ثّمة تعثر فقد أفادت عينة الدراسة،  أما التأثر بجائحة فيروس كورونا
في بعض المشاريع نتيجة نقص السيولة النقدية والتمويل، حتى المشاريع التي كان لديها 
سيولة فقد استهلكت خالل مّدة كورونا بالكامل وأضافت على المشروع أو المنشأة خسارات 
وديون متراكمة من الصعب تجاوزها في بعض األحيان بسبب كلفة الوقت وتراجع السوق 

. صة مع االحتفاظ بكامل العمالة وعدم خصم أي من األجور االعتياديةوالقدرة الشرائية، وخا
وبخصوص المشاريع التي كان لديها تصدير فلم تستطع اإلنتاج والتصدير بسبب توقف 

  .عمليات الشحن توقفًا كامًال أثناء الجائحة

كبيرًا  وقد تأثرت العديد من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر تأثراً  
نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام التي تحتاجها في عمليات اإلنتاج، وأصبحت تشتري بالتجزئة 

ومن جانب آخر أثر . شراًء شبه يومي نتيجة عدم توفر السيولة الكافية لشراء المخزون الكافي
شاريع لها ارتفاع تكاليف المواد الخام على هامش الربح وخاصة أن السلع التي تنتجها تلك الم

  .منافسون كثر، إضافة إلى آثار ركود السوق

وفيما يخّص الدعم المالي والمادي المقدم للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية 
في الصغر فقد كان ثّمة توقف لكل البرامج خالل جائحة كورونا من المؤسسات الداعمة 

وفي بعض . ة الجائحة إلى ما بعد الجائحةالمحلية والدولية وتأجيل صرف مبالغ الدعم خالل مدّ 
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األحيان تم إيقاف البرامج القديمة واإلعالن عن برامج جديدة وضمن شروط جديدة قطاعية 
  . واألكثر تضررا، وتم نسيان المشاريع ذات األثر العالي في التوظيف والقيمة المضافة

أفادت عينة  ة من جائحة كوروناأما عن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة على القطاعات المتأثر
بعدم استفادة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر كثيرًا من الدراسة، 

أو شروط الحصول عليه، مع اإلشارة إلى إغفال الحكومة عن أن /هذا الدعم لمحدودية حجمه و
األمر بعدها، وتحديدًا  هذا القطاع كان بحاجة إلى عمليات دعم كبير قبل الجائحة فكيف يكون

كما أشارت عينة الدارسة إلى أنه وفي بعض األحيان تكبدت . فيما يخّص اآلثار غير المباشرة
بعض المنشآت تكلفة إضافية نتيجة االستفادة من بعض اإلجراءات التي تمت للتخفيف من آثار 

 90تم إضافة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تأجيل قسط واحد لمشروع وبالمقابل 
دينارًا على آخر قسط بسبب التأجيل، كما أشار البعض اآلخر أن اإلجراءات كانت قليلة بالنسبة 
لعدد المشاريع التي هي بحاجة إلى دعم، كما استفادت بعض المشاريع جزئيًا من اإلجراءات، 

قسيط ولكنها لم تكن كافية مما انعكس على قيام تلك المشاريع بإنهاء عقود موظفين، وت
  .الرواتب على دفعات، وتأجيل االستيراد الخارجي من الموردين لعدم توفر السيولة

التمويل  بأنه ال بّد من تقديمفأفادت عينة الدراسة  أما أهم التوصيات لتنشيط عمل القطاع
العاجل ألي مشروع، والتسويق للمنتجات، والدعاية عبر التواصل االجتماعي، وعمل بازارات 

نتجات، وعمل سوق ثابت مثل باقي دول العالم لحفظ حقوق المشاريع الصغيرة لتسويق الم
وحفظ الحرف األصيلة من االندثار والتعريف بها للزائر ورفع الوعي عند المواطنين باقتناء 
منتجات يدوية تحمل الهوية الوطنية، وتمويل خطة إطالق العمل بكل ما يحتاجه المشروع، وال 

ل على أن يكون بدون فوائد نهائيا، مع تغطية الديون المتراكمة يستثنى شيء من التموي
وجدولة عملية تسديد التمويل والديون لما بعد نجاح الخطة بما يضمن نموا مستمرا وصوال 

وكذلك وقف جميع الضرائب واإلعفاء منها سواء مبيعات أو ضمان . لسداد كافة الديون
وف والنمو مجددا، وكذلك تقديم الدعم في اجتماعي أو جمارك حتى يستطيع المشروع الوق

السوق ليمكن المنتج من الوصول إلى األسواق، وتخفيض التعرفة الكهربائية للمشاريع 
تسهيل الحصول على المواد الخام الالزمة بأسعار مقبولة، ودعم و الصغيرة ألقل شريحة،

القانونية بتسهيل  المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالدعم المادي وتخفيف اإلجراءات
عملية الترخيص، ودعم المشاركة في المؤتمرات والمعارض الكتساب الخبرة وإشهار المنتج 
والتعرف على أحدث األجهزة والمعدات والطرق من أصحاب الخبرة لتطوير المنتجات، وتخفيض 

ألصحاب رسوم التراخيص السنوية من البلديات، وإيجاد جهة موحدة لغايات المتابعة والتنسيق 
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المشاريع، والتيسير والتسهيل لإلجراءات ألصحاب المنشآت من ذوي اإلعاقة ودعمهم 
 .وتدريبهم، وإعادة النظر في شروط المؤسسات لغايات الحصول على المنح وبالذات العمر

  النتائج التفصيلية لمجموعات النقاش البؤرية): 4(الملحق رقم 

ل االجتماعي المتاحة للفئات المستهدفة وتم توجيه دعوات عبر كافة وسائل التواص
لمجموعات النقاش البؤرية، إذ تم عقد االجتماعات في المجلس االقتصادي واالجتماعي 
األردني مع عمل اجتماعات مصغرة مدعمة لتغطية العينة المطلوبة، وقد بلغت نسبة الحضور 

  :لي تحليل النتائجوفيما ي. من العينة المستهدفة% 90-80في االجتماعات المركزية من 

في مجال تعريـف الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة والميكرويـة فـي األردن، وهـل تعـدُّ تطـويرًا 
تساؤل لماذا هذا التعريف موجـود ومـا االسـتفادة منـه، فثّمة  لبيئة استثمارية داعمة للقطاع؟

وثّمـــة عـــدم معرفـــة بهـــذا التعريـــف ومـــدى انعكاســـاته علـــى مشـــروعات الشـــركات الصـــغيرة 
المتوسطة والميكروية في األردن، فلن تستفيد المنشآت سواء كانـت صـغيرة أم متوسـطة و

  .أم متناهية في الصغر

أهمية تفعيل دور غرفـة الصـناعة والتجـارة والنقابـات والجمعيـات لهـذا التعريـف وإدراجهـا ضـمن 
و التأثير مفهوم القطاعات التي تمثل القطاع بحيث يكون لها قوة تصويتية في صنع القرارات أ

على القرارات الحكوميـة أو حتـى علـى القـرارات علـى مسـتوى القطـاع كلـه، فثّمـة العديـد مـن 
المشــاريع الصــغيرة والمتناهيــة فــي الصــغر ال تســجل فــي غرفــة الصــناعة والتجــارة وبالتــالي ال 

  . يوجد لها أثر في القرارات والسياسات االقتصادية والتجارية على مستوى المملكة

في هذا التعريف هـو الخـدمات التـي تقـدم علـى جميـع المسـتويات فـي القطاعـات  إن المهم
الرئيسة على مستوى المملكة، وذلك لوجود روابط أفقية وعمودية فـي النشـاط االقتصـادي، 
كما أن التعريفات والتصنيفات الحالية سواء من البنك المركزي أو من رئاسة الوزراء تعّد شكلية 

وقابلة للتغيير في مجال حجم الشركة والتغيرات التي تطـرأ سـواء علـى  في الكثير من األحيان
كما أنه عند مراجعة الدوائر الحكومية المختصة فثّمة جهل . مستوى الموسم أو التطور الزماني

من الموظفين أنفسهم بهذا التعريف، وكان ثّمة تحـديات كبيـرة جـراء هـذا التعريـف أثنـاء جائحـة 
 .كورونا

فثّمــة تعقيــدات فــي  :قــات التســجيل والتــرخيص والمعّوقــات اإلداريــة للقطــاعوفــي مجــال معوّ 
اإلجــراءات والخطــوات المتبعــة للحصــول علــى الــرخص والتســجيل، وثّمــة مبالغــة فــي الرســوم 

وفــي الكثيــر مــن األحيــان تعامــل المنشــآت الميكرويــة . المفروضــة لغايــات التــرخيص والتســجيل
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الكبيرة سواء بطلب االنتساب للضمان االجتماعي، أو  والصغيرة والمتوسطة معاملة الشركات
البلديات والتأمين الصحي، وتطبيق قوانين وزارة العمل، إذ من المفروض أن يكون ثّمة معـايير 

كمـا أن إجـراءات التسـجيل تأخـذ وقتـا طـويال قـد يمتـد . أخرى تطبق على أصحاب هذه المنشـآت
من األوراق، ودفع الرسـوم سـنويا، حتـى خـالل إلى أسبوعين، ويكون ثّمة طلب تقديم العديد 

مّدة كورونـا والتـي لـم يكـن فيهـا أعمـال تـم ترصـيد الرسـوم علـى المشـاريع، مـع عـدم فعاليـة 
التسجيل والتجديد اإللكتروني ألنهم مطالبون باألوراق أيضا، فـال بـّد مـن التشـبيك والتنسـيق 

كبيرة بـين القـوانين الناظمـة، ومـا يحـدث وثّمة فجوة . بين الدوائر ذات العالقة لغايات التسجيل
في غرفة الصناعة والتجارة، كما أّن التصنيفات في أمانة عمان تختلـف عـن تلـك الموجـودة فـي 

وعـدم وجـود معـايير واضـحة تأخـذ بالحسـبان آليـة إنشـاء المشـاريع علـى . وزارة الصناعة والتجـارة
وحد الجهود وتعظم االسـتفادة مـن اختالفها والتعامل معها، وكذلك عدم وجود مظلة شاملة ت

 .الوجود

فثّمـة عـدم وجـود معـايير واضـحة  وفي مجال الرضا عن الجهات الرسمية وغير الرسمية الداعمة،
وسلسة وصـريحة للبـرامج المقدمـة للمنشـآت الميكرويـة والصـغيرة والمتوسـطة، إضـافة إلـى 

يـع المحافظـات، وضـرورة عـدم عدم ثبات تلك البرامج مع ضرورة توزيع البرامج الداعمـة علـى جم
  .تركيزها في منطقة أو محافظة معينة

كما ثّمة عدم ثبات في متطلبات الحصول علـى دعـم مـن الجهـات الداعمـة غيـر الرسـمية وهـي 
متغيرة من عام لعام، كما أن متطلبات الحصول على دعم معقدة، وال تراعي طبيعة المشاريع، 

المشــاريع، إذ إن بيروقراطيــة الحكومــة تحــّد مــن وال يوجــد دعــم مقــدم مــن الحكومــة ألصــحاب 
  .الجهود، وخاصة فيما يتصل بالمشاريع الداعمة للمرأة

الجهات غير الرسمية فال بد من تعزيز منظومة العدالة في إعطاء وبخصوص الدعم المقدم من 
د المنح لمستحقيها وعدم تقييد أصاحب المشاريع بخصوص صرف التمويل والمنح، إذ ثّمة العدي

من الجهـات تشـترط التنفيـذ مـن خاللهـا ومـن خـالل وكالئهـا وشـروطها، وفـي بعـض األحيـان ال 
يكــون ثّمــة اســتفادة حقيقيــة مــن الــدعم المقــدم وخاصــة فيمــا يخــّص المــنح، إذ إن تكــاليف 

متطلبـات المتابعات واإلجراءات والرخص واألوراق المطلوبة تفوق القيمة، وفي بعـض األحيـان 
  .م معقدة، وال تراعي طبيعة المشاريعالحصول على الدع

فــإن معــدالت الفائــدة  الجهــات التمويليــة، ومعّوقــات الحصــول علــى التمويــل،أمــا فــي مجــال 
المفروضــة علــى القــروض التــي تمــنح للمنشــآت عاليــة جــدًا، وإجــراءات الحصــول علــى التمويــل 

ّدة السـداد قليلـة طويلة ومعقدة، والضمانات الواجب توافرها للحصول على تمويل كثيرة، ومـ
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جدا، وفي بعض األحيان يتطلب وجود الكفيل موظفًا حكوميًا ولذلك ثّمة صعوبة كبيـرة، إضـافة 
إلــى صــعوبة تــوفير شــروط المــالءة الماليــة وخاصــة ألصــحاب المشــاريع المتناهيــة فــي الصــغر، 

تعثـر  وقصر مدد السماح واقتصارها في بداية عمر المشروع علمًا بأن المشـروع قـد يمـر بمـدد
 . مالي، وبالتالي فإن وجود مدد سماح مرنة يكون أفضل

علـى المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة والميكرويـة فـي  (Covid-19) أمـا عـن أثـر جائحـة كورونـا
فقـــد أثـــرت الجائحـــة تـــأثيرًا كبيـــرًا علـــى المنشـــآت ســـواء كانـــت ميكرويـــة أو صـــغيرة أو األردن، 

بيــرة مــن أصــحاب هــذه المشــاريع، إّال أن بعــض متوســطة، وبــدرجات متفاوتــة، وطالــت شــريحة ك
العــاملين فــي المشــاريع الغذائيــة والمنزليــة لــم يطــالهم التــأثير كثيــرًا، وقــد عانــت الكثيــر مــن 
المنشآت من تراكم المستحقات نتيجة تراكم اإليجارات والرواتب في بعض األحيان نتيجة توقف 

ويض الضرر، وفي ضـوء أن الجهـود الحكوميـة البيع، وزاد األمر سوءا بعدم وجود آلية واضحة لتع
كــان لهــا أثــر فــي التخفيــف مــن تلــك الجائحــة، إّال أنهــا لــم تكــن كافيــة، ولــم تكــن موجهــة لجميــع 

ــات ــه مــن البنــك . القطاع ــل الموج وقــد اســتفادت المشــاريع ذات المــالءة العاليــة مــن التموي
ائـد إضـافية وخاصـة أن هـذه المركزي للقطاع، كما أن مدد تأجيـل األقسـاط حملـت المشـاريع فو

فــي المشــاريع المتناهيــة فــي الصــغر % 30المشــاريع تخضــع لمعــدالت فائــدة عاليــة تصــل إلــى 
كما كان النقطاع البرامج التمويلية والتدريبية آثار سـلبية كبيـرة علـى . والتي ال تمتلك ضمانات

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة والميكروية في األردن
  

فثّمـــة ضـــرورة إلعـــادة النظـــر فـــي شـــروط الجهـــات المانحـــة المقترحـــة،  وبخصـــوص التوصـــيات 
ومتطلباتها، وخاصة معيار التوظيف من األردنيـين والالجئـين، وضـرورة عقـد ورشـات توعيـة عـن 

والعمـل علـى إعـداد تصـانيف واضـحة وشـاملة . كيفية الحصول علـى المـنح والقـروض المالئمـة
وإيجـــاد مظلـــة شـــاملة للمشـــاريع الميكرويـــة  للمنشـــآت الميكرويـــة والصـــغيرة والمتوســـطة،

والصغيرة والمتوسطة، والتنسيق بين الجهات المختلفة إليجاد آلية للتعامل مع المشاريع علـى 
وإعادة النظر في التوزيـع الجغرافـي السـليم للمـنح والمسـاعدات المقدمـة ألصـحاب . اختالفها

التســهيالت الممنوحــة لــذوي المنشــآت وعــدم التركيــز علــى منطقــة معينــة، وتوســيع شــريحة 
االحتياجات الخاصة من أصحاب المنشآت، وإيجاد حل لمشكلة إنشاء المنشأة الصناعية على أرض 
صناعية، وإعداد خطة طوارئ لجميع المخاطر التي قد تتعرض لها المشاريع الميكروية والصغيرة 

ين نـوع مـن الـوعي وتكثيـف الحمـالت اإلعالميـة لغايـات تسـويق المنتجـات، وتكـو. والمتوسطة
لــدى أصــحاب المشــاريع الســتدامة مشــاريعهم، وتعزيــز فــتح أســواق للتصــدير والمســاعدة فــي 

  .الترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر
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وضرورة العمل على إيجاد حلول ذكية لكل محافظة فـي حـال حـدوث إغالقـات مجـددا، واسـتثناء 
يــة والصــغيرة والمتوســطة فــي مــّدة اإلغــالق، وضــرورة إعــداد خطــة طــوارئ المشــاريع الميكرو

 . لجميع المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت
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  النتائج التفصيلية للزيارات الميدانية): 5(الملحق رقم 
تـم إجــراء الزيــارات الميدانيـة حســب التقســيمات المعتمــدة 

ج كمـال في الدراسة وضـمن األقـاليم الثالثـة وكانـت النتـائ
  : يلي

ـــد مـــن  بخصـــوص اســـتيعاب ظـــروف القطـــاع عانـــت العدي
المشاريع من ظـروف المنافسـة وخاصـة فـي مجـال تـوفير 
الســلعة فــي ضــوء ارتفــاع تكــاليف المــواد األوليــة وعــدم 
توفر السـيولة الكافيـة لشـراء المخـزون المناسـب، ولجـأت 
إلى تسـريع تـدوير المخـزون، وبخصـوص الخـدمات والتجـارة 

نشآت ضـعف القـدرة الشـرائية وتركيـز عمليـات واجهت الم
الشراء على السلع األساسية والخدمات األساسية، وكـان 
ثّمــة فــتح للقطاعــات متــدرج فيمــا كانــت بعــض القطاعــات 
ــال  ــرى، فعلــى ســبيل المث ــات أخ تعتمــد علــى فــتح قطاع
يعتمــد نشــاط المطــابع فــي جــزء منــه علــى طباعــة كــروت 

لمنتجــات وصــناديق األعــراس، وكــذلك طباعــة الملصــقات ل
التغليف، كل ذلك كان بحاجة إلى وقت أطول للرجـوع إلـى 

وعمومــا تعتمــد المشــاريع . وضــع مــا قبــل جائحــة كورونــا
ــة ذات  الصــغيرة ومتوســطة الحجــم علــى اســتغالل العمال
  .     اإلنتاجية العالية لزيادة قدرتها على الصمود في السوق

مشـروعات، وفيما يخّص استيعاب آلية سـير العمـل فـي ال
ــــة  ــــة عالي ــــًا بديناميكي ــــت المشــــروعات القائمــــة حالي عمل
الستيعاب التغيرات التي حدثت نتيجة التأثر بجائحة كورونا، 
قــــات واألعبــــاء والتكــــاليف  وســــابقا لتحمــــل كافــــة المعوِّ
التشغيلية المرتفعة من خالل تطوير آليات العمـل بكفـاءة 

الــة وإنتاجيــة أعلــى، وذلــك بــاللجوء إلــى اســتقطاب العم
المــاهرة وتــدريبها ومحاولــة االحتفــاظ بهــا، فمصــدر القــوة 
في محاولة  المشاريع يعتمد على تقديم الخدمات بـأعلى 
جــودة وخدمــة متميــزة، وذلــك مــن خــالل ابتكــار األســاليب 
اإلدارية الكفؤة، وهذا ما لجـأت إليـه العديـد مـن المشـاريع 
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  .لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق

، فقـد أشـارت المشـروعات اح مشـروع مـاوبخصوص عوامل نجـ
إلى أن من أهم العناصر التـي تـؤدي إلـى نجـاح المشـروع هـو 
توقيــت إطــالق المشــروع، واختيــار فريــق العمــل المتميــز وذو 
المهارة العالية ولذلك فمن الممكن أن تلجأ المشاريع لتـدريب 

لــديها، إلــى وجــود خطــة عمــل ونمــوذج العمــل الجيــد العمالــة 
طريقة تخّول استخدام أقل الموارد الممكنـة فـي والمناسب ب

ــــالزم إلطــــالق  ــــل ال ــــوفر التموي ــــاج المنتجــــات، كمــــا أن ت إنت
المشــروعات هــي مغــامرة محســوبة، وعليهــا آمــال وتوقعــات 

كبيرة، ومن الممكن أن يتسبب ذلـك فـي إحـداث ضـغط نفسـي علـى الريـادي صـاحب الفكـرة ممـا 
  .باستمرار وخاصة لمن لديه شغف التعلمُيسبب له التوتر والقلق والخوف والتعلم 

ــز المشــاريع،  ــا يخــص تمي ــون القــدرة التنافســية للمشــاريع الصــغيرة وفيم فمــن الطبيعــي أال تك
ومتوسطة الحجم والمتناهية فـي الصـغر فـي المسـتوى المطلـوب عنـد بـداياتها، كمـا أن قـدرتها 

على النفاذ لألسـواق تكـون محـدودة، وذلـك نتيجـة للعديـد 
باب في مقدمتها أن كثيرًا من أصحاب المشاريع ال من األس

تكون لديهم الخبرات والمهارات المعرفيـة إلدارة المشـروع 
ــارات  ــّد مــن تطــوير مه ــذلك ال ب ــه المختلفــة، ول فــي مراحل
أصحاب المشاريع بالتعامل مع الواقع، وال بّد من البحث عـن 

، إذ الوسائل التي تميز المنـتج الـذي تقدمـه أو الخدمـة المقدمـة
إنه كلما كان متميًزا وفريدًا من نوعـه، كلمـا سـاعد ذلـك علـى أن 

كما ال بّد مـن التركيـز علـى طـرق . يكون مشروعك ناجًحا ومتميًزا
. عــرض المنــتج أو الخدمــة والتــي تعــزز مــن إمكانيــة البيــع بســرعة

ومن ناحية أخرى ال بّد من أن يكون ثّمة سرعة في تطوير الُمنـتج 
ــادة القــدرة الت ــد مــن لزي نافســية وخاصــة فــي ضــوء وجــود العدي

ـــدخول إلـــى الســـوق  ـــذين يســـتهدفون ال المنافســـين الجـــدد ال
كمـا ال بـّد مـن التواصـل مـع العمـالء مباشـرة، وقـد يكـون . بمنتجات جديدة تنـافس مـا هـو موجـود

  .استخدام وسائل التواصل االجتماعي بفعالية هو المفتاح في الوقت الحالي
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  تجارب الدول في مجال عتبات تعريف الشركاتعتبات ): 6(الملحق رقم 

  التعريف للشركات المتناهية في الصغر) عتبات(حدود ): 10.66(الجدول رقم 
  قيمة المعيار  المعيار  الدولة الفئة

  مرتفعة الدخل

  0-9  معيار العمالةاالتحاد 

  كوريا
  في أخرى 5<في التصنيع والتعدين والبناء والنقل؛  10<  معيار العمالة

  دوالر التعدين والبناء والنقل 2529404<دوالر تصنيع؛  6745078<  رأس المال

  البحرين
  11<  معيار العمالة

  دوالر 265300<  المبيعات

USA  9- 1  معيار العمالة  

  اإلمارات
  خدمات 20≤التصنيع؛  20≤التجارة؛  9≤  معيار العمالة

  دوالر التصنيع والخدمات 2722421 ≤دوالر التجارة؛  2450179≤  المبيعات

متوسط 
  الدخل األعلى

  ماليزيا
  5<  معيار العمالة

  300,000<  المبيعات

  لبنان
  10<  معيار العمالة

  500,000,000<  رأس المال

  جنوب إفريقيا

  5≤  معيار العمالة

  10,000≤  رأس المال

  20,000≤  المبيعات

  9- 1  معيار العمالة  تركيا

متوسط 
  الدخل األدنى

  9- 1  معيار العمالة  المغرب

  10- 1  معيار العمالة  باكستان

  أوكرانيا
  11<  معيار العمالة

  2,000,000<  المبيعات

  .SME Finance Forum, 2019, MSME Economic Indicators: المصدر
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  الشركات الصغيرة): 10.67(الجدول رقم 

  
  SME Finance Forum, 2019, MSME Economic Indicators: المصدر

  

  

  

  

  قيمة المعيار  المعيار  الدولة فئة الدخل

  49-10  معيار العمالة  االتحاد األوروبي  رتفعةم

  أخرى 10<في التصنيع والتعدين والبناء والنقل؛  50<  معيار العمالة  كوريا

  أخرى 50-11البناء  100-11  معيار العمالة  البحرين

  1,000,000-100,001  المبيعات

USA  99-10  معيار العمالة  

  خدمة 100≤ التصنيع؛  100≤ تجارة؛  35≤   معيار العمالة  اإلمارات

  التصنيع والخدمات 100،000،000≤ التجارة؛  50.000.000≤   المبيعات

متوسط 
  األعلى

  الخدمات وغيرها 30- 5التصنيع؛  75- 5  معيار العمالة  ماليزيا

 3،000،000 -  300،000صناعة؛  15.000.000 -  300.000  المبيعات

  50-10  ةمعيار العمال  لبنان

  5,000,000,000- 500,000,000  رأس المال

  49-10  معيار العمالة  تركيا

  49-10  معيار العمالة  المغرب

متوسط 
  األدنى

  50-11  معيار العمالة  باكستان

  50-11  معيار العمالة  أوكرانيا

  10,000,000-2,000,000  المبيعات
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  الشركات المتوسطة ): 10.68(الجدول رقم 
  قيمة المعيار  العيار  الدولة فئة الدخل

  249-50  معيار العمالة  االتحاد األوروبي  مرتفعة

 200<التصنيع والتعدين والبناء والنقل؛  300<  معيار العمالة  كوريا
  عقارات 50<أخرى؛  100<زراعة؛ 

من المطبوعات والمعلومات  30.000.000.000<  المبيعات  كوريا
20<واالتصاالت وغيرها؛  000 000 الزراعة  000

  أخرى 250- 51البناء  400- 101  معيار العمالة  البحرين

  5,000,000-1,000,001  المبيعات  البحرين

USA  499- 100  معيار العمالة  

  خدمات 250≤ تصنيع؛  250≤ تجارة؛  75≤   معيار العمالة  اإلمارات

  التجارة والتصنيع والخدمات 250،000،000≤   المبيعات  اإلمارات

  الخدمات وغيرها 75-31التصنيع؛  200-76  معيار العمالة  ماليزيا  متوسط األعلى

تصنيع؛  50،000،000 -  15،000،001  المبيعات  ماليزيا
3 000 001  - 20 000   الخدمات وغيرها 000

  100-50  معيار العمالة  لبنان

  25,000,000,000-5,000,000,000  رأس المال  لبنان

  249-50  معيار العمالة  تركيا

  199-50  معيار العمالة  المغرب  متوسط األدنى

  250-51  معيار العمالة  باكستان

  250-50  معيار العمالة  أوكرانيا

  50,000,000- 10,000,000  المبيعات  أوكرانيا

  SME Finance Forum, 2019, MSME Economic Indicators: المصدر
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  46نظرة عامة على تعريف المنشآت على المستوى الدولي): 7(الملحق رقم 

  
آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  -  *  الأنغو

  *  -  -  *  األرجنتين

  -  -  -  *  النمسا

  -  -  -  *  بلجيكا

  -  -  -  *  بوليفيا

  -  -  -  *  البوسنة والهرسك

  -  -  -  *  بوتسوانا

  -  -  -  *  البرازيل

  -  *  -  -  تشيلي

  *  *  *  *  الصين

  -  -  *  *  كولومبيا

  -  -  -  -  كوت ديفوار

  -  -  -  *  دومينيكانجمهورية ال

  *  -  *  *  أثيوبيا

                                  
44indicators-country-sites/msme-https://www.smefinanceforum.org/data   
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  -  *  فرنسا

  -  -  -  -  جورجيا

  -  -  -  *  اليونان

  -  *  -  *  غواتيماال

  -  -  -  *  إيرلندا

  -  -  -  *  إسرائيل

  -  -  -  *  إيطاليا

  -  *  -  *  جامايكا

  -  -  -  *  اليابان

  -  -  -  *  لوكسمبورغ

  *  *  -  *  ماليزيا

  -  *  -  *  المكسيك

  -  -  -  *  منغوليا

  -  -  -  *  نيوزيالندا

  -  -  -  *  نيكاراغوا

  -  -  -  *  النرويج
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  *  -  -  بنما

  -  *  -  -  بيرو

  -  -  -  *  البرتغال

  -  -  -  *  سلوفينيا

  *  *  *  *  جنوب إفريقيا

  -  -  -  *  إسبانيا

  -  -  -  *  السويد

الجمهورية العربية 
  السورية

*  -  -  *  

  -  -  -  *  تركيا

  -  -  -  *  أوغندا

  -  *  -  *  دةالمملكة المتح

الواليات المتحدة 
  األمريكية

*  -  -  -  

  -  -  -  *  أوروغواي

  -  -  -  *  فنزويال
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  *  -  -  *  زيمبابوي

  -  -  -  *  أفغانستان

  -  -  -  *  ألبانيا

  -  -  -  *  الجزائر

  -  -  *  *  أرمينيا

  -  -  -  *  أستراليا

  -  -  -  -  أذربيجان

  *  *  -  *  البحرين

  *  -  *  *  بنغالديش

  -  -  -  *  بيالروسيا

  -  -  *  -  بنين

  -  *  -  *  برمودا

  -  -  -  *  بوتان

  -  -  -  *  بروناي دار السالم

  -  -  -  *  بلغاريا

  -  *  -  *  بوركينا فاسو
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  -  *  بوروندي

  -  -  -  *  كمبوديا

  -  *  -  *  الكاميرون

  -  -  -  *  كندا

  -  -  -  *  كوستاريكا

  -  -  -  *  كرواتيا

  -  -  -  *  قبرص

  -  -  -  *  الجمهورية التشيكية

  -  -  -  *  الدنمارك

  -  *  *  *  دومينيكا

  -  *  -  *  اإلكوادور

  -  -  -  *  جمهورية مصر العربية

  -  *  -  *  السلفادور

  -  -  -  *  إستونيا

  -  *  -  *  فيجي

  -  -  -  *  فنلندا
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  *  *  غامبيا

  -  -  -  *  ألمانيا

  -  -  -  *  غانا

  -  -  *  *  غينيا

  -  -  -  -  غيانا

  -  -  -  *  هايتي

  -  *  -  -  هندوراس

  *  -  -  *  هونغ كونغ، الصين

  -  -  -  *  هنغاريا

  -  -  -  *  أيسلندا

  -  -  *  -  الهند

  -  *  *  *  إندونيسيا

  -  -  -  *  جمهورية إيران اإلسالمية

  -  -  -  -  العراق

  -  -  -  *  كازاخستان

  -  *  -  *  كينيا
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  *  -  *  *  جمهورية كوريا

  -  -  -  *  كوسوفو

  -  -  -  -  الكويت

  *  -  -  *  انجمهورية قيرغيزست

  -  -  -  *  التفيا

  -  -  *  *  لبنان

  -  -  -  *  ليبيريا

  -  -  *  *  ليبيا

  -  -  -  *  ليختنشتاين

  -  -  -  *  ليتوانيا

  -  -  -  *  مدغشقر

  -  *  -  *  مالوي

  -  -  -  *  جزر المالديف

  -  *  *  *  مالي

  -  -  -  *  مالطا

  -  *  -  *  موريشيوس
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  -  -  مولدوفا

  -  -  -  -  الجبل األسود

  -  -  -  *  ربالمغ

  -  -  -  -  موزمبيق

  -  *  -  *  ناميبيا

  -  *  -  *  نيبال

  -  -  -  *  هولندا

  -  *  -  *  النيجر

  -  -  *  *  نيجيريا

  -  -  -  *  مقدونيا الشمالية

  -  *  -  *  سلطنة عمان

  -  -  -  *  باكستان

  -  -  -  *  باراغواي

  -  -  *  *  فيلبيني

  -  -  -  *  بولندا

  -  -  -  *  دولة قطر
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  -  -  -  *  رومانيا

  -  *  -  *  روسيا االتحادية

  -  *  *  *  رواندا

المملكة العربية 
  السعودية

*  -  -  -  

  -  -  *  -  السنغال

  -  -  -  *  صربيا

  -  -  -  -  سنغافورة

  -  -  -  *  جمهورية سلوفاكيا

  -  -  -  *  جنوب السودان

  *  -  -  *  سيريالنكا

  -  -  -  *  سورينام

  -  -  -  *  سويسرا

  *  -  -  *  تايوان، الصين

  -  -  -  *  ستانطاجيك

  -  -  *  *  تنزانيا
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آلية تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

  الصغر حسب الدولة

  ألصولا  عدد العمالة الدولة
اإليراد 
  السنوي

  حسب القطاع

  *  -  -  -  تايالند

  *  *  *  *  توجو

  -  *  -  *  تونغا

  -  -  -  *  تونس

  -  *  -  *  أوكرانيا

  *  *  -  *  اإلمارات العربية المتحدة

  *  -  -  *  أوزبكستان

  *  -  -  *  فيتنام

  -  -  -  *  الضفة الغربية وقطاع غزة

  -  -  -  *  .جمهورية اليمن

  -  *  *  *  زامبيا
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