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القت�شادية  التنمية  اأركان  دعم  يف  وبارزًا  مهمًا  دورًا  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  تلعب 

والجتماعية يف دول العامل ب�شكل عام والدول النامية على وجه اخل�شو�س نظرًا ملا تتمتع 

من  كثري  ويرى  الكبرية.  امل�شاريع  يف  نظريها  قل  وخ�شائ�س  ميزات  من  امل�شاريع  هذه  به 

الدور  منحها  و�شرورة  امل�شاريع  هذه  وتطوير  دعم  اأهمية  ال�شيا�شات  و�شانعي  القت�شاديني 

الأبرز يف �شيا�شات التنمية القت�شادية امل�شتدامة، باعتبارها منطلقًا اأ�شا�شيًا لزيادة القدرة 

الفقر  م�شكلتي  حل  يف  امل�شاهمة  على  الكبرية  وقدرتها  الوطنية،  لالقت�شادات  الإنتاجية 

والبطالة، وتعزيز مبداأ التوزيع العادل للدخل، وتنمية املجتمعات املحلية يف املناطق الأقل 

حظًا، وغريها العديد من امل�شاهمات املتنوعة. 

وياأتي الرتكيز والهتمام مبثل هذه امل�شاريع لأنها تو�شف باأنها العمود الفقري للقطاع اخلا�س 

�شائر  القت�شادية يف  امل�شاريع  اإجمايل  من   %90 من  اأكرث  امل�شاريع  ت�شّكل هذه  اإذ  العامل،  يف 

اأنحاء العامل، وت�شغل 50%-60% من اإجمايل القوى العاملة يف العامل، ونحو 66% من اإجمايل 

العاملني يف الدول النامية)1(.

ومن هذا املنطلق، اأولت غالبية دول العامل اأهمية كبرية لهذه امل�شاريع، وعملت على ت�شميم 

ال�شيا�شات والربامج املختلفة الهادفة اإلى تعزيز عملها وحتفيزه، واإزالة العوائق التي تعرت�س 

طريقها وحتد من منوها وازدهارها، ولعل ما اأ�شارت اإليه الأمم املتحدة �شمن اأهدافها العاملية 

للتنمية من �شرورة دعم هذه امل�شاريع واإزالة العقبات من اأمامها، يوؤكد على اأهميتها وقدرتها 

يف حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية ال�شاملة. 

بقية  يف  واقعها  عن  كثريًا  الأردن  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  حال  واقع  يختلف  ول 

 ،2015 لعام  العامة  الإح�شاءات  دائرة  اأجرته  الذي  ال�شتخدام  مل�شح  فوفقًا  العامل،  دول 

99.5% من اإجمايل عدد املن�شاآت القت�شادية  �شّكلت املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة)2( حوايل 

تقدمي

(1)  IFC Jobs Study, Assessing private sector contributions to job creation and poverty 
reduction, International Finance Corporation, Washington, DC20433, 2121Pennsylvania 
Avenue

)2(  مت اعتماد ت�شنيف امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة وفقًا لتعريف دائرة الح�شاءات العامة والتي تعرفها باأنها 
امل�شاريع التي توظف ما بني عامل واحد و99 عاماًل. 
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العاملني  عدد  اإجمايل  من   %48 يقارب  ما  وت�شغل  واخلا�س،  العام  القطاعني  من  الإجمالية 

يف املن�شاآت القت�شادية الإجمالية، وتزداد هذه الن�شبة لت�شل اإلى حوايل 68% من اإجمايل 

عدد العاملني يف من�شاآت القطاع اخلا�س. 

ولعل تاأخر الأردن يف تنفيذ وو�شع ال�شيا�شات والربامج الرامية لتعزيز دور امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة، واحلد من املعيقات التي تواجهها، كان له دور بارز يف امل�شاهمة برتاجع معدلت 

النمو القت�شادي، وعدم حتقيقه التنمية القت�شادية امل�شتدامة املن�شودة. 

ال�شنوات  �شهدت  الأردن،  يواجهها  التي  القت�شادية  والتغريات  ال�شيا�شية  لالأزمات  ونتيجًة 

ال�شغرية  وامل�شاريع  الريادية  الإنتاجية  امل�شاريع  دعم  جمال  يف  ملحوظًا  تطورًا  املا�شية 

واملتو�شطة، وقد اأوليت هذه امل�شاريع اأهمية كبرية يف ال�شيا�شات والربامج احلكومية املختلفة، 

على الرغم من اأن هذه الربامج وال�شيا�شات مل ترتِق اإلى م�شتوى طموح هذه امل�شاريع وتلبيتها. 

وانعك�س هذا التوجه احلكومي يف كل من وثيقة الأردن 2025، والربنامج التنموي التنفيذي 

ال�شغرية واملتو�شطة، والعمل على  امل�شاريع  ملا حماله من برامج مف�شلة لدعم   ،2018-2016

)جيدكو(  القت�شادية  امل�شاريع  لتطوير  الأردنية  املوؤ�ش�شة  واأعّدت  عملها.  بيئة  حت�شني 

ال�شغر(  )متناهية  امليكروية  امل�شاريع  وتنمية  الأعمال  لريادة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 

2020، والتي توفر من خاللها اإطارًا وتوجهًا  وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن للفرتة -2016 

اأ�شحاب  من  اأو  احلكومة  قبل  من  �شواء  بها  والعمل  اتباعها  الواجب  امل�شتقبلية  لالإجراءات 

اأجل  من  واملتو�شطة،  وال�شغرية  امليكروية  امل�شاريع  وتعزيز  تنمية  بهدف  الآخرين،  ال�شاأن 

يف  القت�شادي  النمو  بتحفيز  وامل�شاهمة  امل�شافة،  القيمة  وزيادة  العمل،  فر�س  ا�شتحداث 

الأردن، لكنها مل تقر وتدخل حيز التنفيذ لغاية الآن.

2018-2022 كربنامج تنفيذي  النمو القت�شادي لالأعوام  كما جاءت موؤخرًا، خطة حتفيز 

لل�شنوات اخلم�س املقبلة. وت�شتمل على اإ�شرتاتيجيات اقت�شادية ومالية موزعة قطاعيًا، من 

�شمنها قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، مع ت�شور لالإجراءات املطلوبة، على �شكل �شيا�شات 

اأو م�شاريع حكومية اأو ا�شتثمارات بال�شراكة مع القطاع اخلا�س.
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أوالً: واقع قطاع املنشآت امليكروية والصغرية واملتوسطة

ل يختلف واقع املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن عّما هو �شائد يف بقية اأنحاء 

2015، والذي نّفذته دائرة الإح�شاءات العامة، �شّكلت  العامل، فوفقًا مل�شح ال�شتخدام لعام 

املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة حوايل 99.5% من اإجمايل عدد املن�شاآت القت�شادية 

القت�شادية  املن�شاآت  يف  العاملني  عدد  من   %48 يقارب  ما  املن�شاآت  هذه  وت�شغل  العاملة، 

الإجمالية، يف حني تزداد هذه الن�شبة لت�شل اإلى حوايل 68% من اإجمايل عدد العاملني يف 

من�شاآت القطاع اخلا�س. وت�شتحوذ هذه املن�شاآت على ما يقارب ن�شف فر�س العمل امل�شتحدثة 

30% من  اإلى اأن هذه امل�شاريع ت�شاهم مبا ن�شبته  يف القت�شاد الأردين. كما ت�شري الدرا�شات 

الناجت املحلي الإجمايل يف الدول النامية)3(.

ويو�شح ال�شكل رقم )1( م�شاهمة املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف كل من الإنتاج 

والت�شغيل يف الأردن، حيث اأنه بالرغم من م�شاهمتها الكبرية يف الت�شغيل اإل اأن ن�شبة م�شاهمتها 

يف الإنتاج ما زالت متدنية، وبحاجة اإلى مزيد من الدعم وتقوية �شال�شل القيمة امل�شافة من 

خالل ربطها ب�شكل اأكرب مع املن�شىاآت الكبرية. 

 ال�شكل رقم )1(: م�شاهمة املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف كل من الإنتاج والت�شغيل يف الأردن 

امل�شدر: الدعم املوؤ�ش�شي ومتويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2016.

)3( انظر: الدعم املوؤ�ش�شي ومتويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2016. 

الت�شغيل

%70
الإنتاج

%30
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وعلى م�شتوى التوزيع القطاعي، ت�شكل امل�شاريع التجارية واخلدمية الن�شبة الأكرب من املن�شاآت 

80% منها، تليها امل�شاريع ال�شناعية ومن ثم الزراعية  ال�شغرية واملتو�شطة، حيث تبلغ نحو 

بن�شبة 15% و5% على التوايل، حيث جاء توزيعها كما يف ال�شكل رقم )2(.

ال�شكل رقم )2(: التوزيع الن�شبي للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة بح�شب الت�شنيف القطاعي لعام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

دائرة  قبل  من  املعتمد  لتعريفها  وفقًا  حجمها  حيث  من  املن�شاآت  هذه  توزيع  �شعيد  على  اأما 

الإح�شاءات العامة، فهناك الفئات التالية: 

امل�شاريع امليكروية توظف 1-4 عمال.  -

امل�شاريع ال�شغرية توظف 5-19 عاماًل.  -

امل�شاريع املتو�شطة توظف -20 99 عاماًل.  -

امل�شاريع الكبرية توظف اأكرث من 100 عامل.  -

اإجمايل  من   %88.3 يقارب  ما   )3( رقم  ال�شكل  يف  مبني  هو  كما  امليكروية  املن�شاآت  وت�شّكل 

املن�شاآت القت�شادية العاملة يف اململكة، تليها املن�شاآت ال�شغرية التي ت�شّكل ما يقارب 9.9%، ثم 

املن�شاآت املتو�شطة التي ت�شّكل ما يقارب 1.3%، يف حني اأن املن�شاآت الكبرية ل تتجاوز ن�شبتها 

0.5% فقط من اإجمايل عدد املن�شاآت القت�شادية يف الأردن. 

15% ال�شناعية

5% الزراعية

80% التجارية اخلدمية
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ال�شكل رقم )3(: التوزيع الن�شبي لأعداد املن�شاآت القت�شادية بح�شب حجمها خالل عام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

اأ. العمالة يف قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
بح�شب بيانات م�شح ال�شتخدام لعام 2015، يعمل لدى املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن 

اإجمايل عدد العاملني يف  48% من  األف عامل وعاملة، م�شّكلني بذلك ما يقارب   544 حوايل 

املن�شاآت القت�شادية يف القطاعني العام واخلا�س كما ما هو مبني يف ال�شكل رقم )4(، وتزداد 

هذه الن�شبة لت�شل اإلى حوايل 68% من اإجمايل عدد العاملني يف من�شاآت القطاع اخلا�س، اأو 

ما جمموعه 541.6 األف عامل وعاملة، منوهًا اإلى اأن ما ن�شبته 99.6% من اإجمايل العاملني 

ال�شغرية  املن�شاآت  باأن  القطاع اخلا�س، وهذا ما يوؤكد على مقولة  املن�شاآت يعملون يف  يف هذه 

واملتو�شطة هي العمود الفقري للقطاع اخلا�س. 

ال�شكل رقم )4(: التوزيع الن�شبي للعاملني يف املن�شاآت القت�شادية النا�شطة يف القطاعني العام واخلا�س 
بح�شب حجم املن�شاآت خالل عام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

0.6% الكبرية
1.3% املتو�شطة

9.9% ال�شغرية

88.3% امليكروية

 53.1% الكبرية25.9%امليكروية

13.0% ال�شغرية

8.9% املتو�شطة
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العاملة  )امليكروية(  ال�شغر  متناهية  املن�شاآت  باأن  اأي�شًا   )4( رقم  ال�شكل  خالل  من  ويت�شح 

يف القطاعني العام واخلا�س، ت�شغل حوايل 26% من القوى العاملة يف الأردن، تليها املن�شاآت 

ال�شغرية التي ت�شّغل حوايل 13%، ثم املن�شاآت املتو�شطة التي ت�شّغل ما يقارب %9. 

فيو�شح  القطاع اخلا�س،  العاملة يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  العاملني يف  �شعيد  اأما على 

ال�شكل رقم )5( الذي يبني توزيع العاملني يف املن�شاآت القت�شادية العاملة يف القطاع اخلا�س، 

باأن املن�شاآت متناهية ال�شغر )امليكروية( ت�شغل ما يقارب 37% من اإجمايل القوى العاملة يف 

19%، واملن�شاآت املتو�شطة  القطاع اخلا�س، يف حني ت�شغل كل من املن�شاآت ال�شغرية ما يقارب 

حوايل %12. 

 ال�شكل رقم )5(: التوزيع الن�شبي للعاملني يف املن�شاآت القت�شادية اخلا�شة 
بح�شب حجم املن�شاآت خالل عام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

الرئي�شية  املجموعات  بح�شب  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  يف  العاملني  توزيع  �شعيد  وعلى 

من   %32 ن�شبته  ما  على  الأ�شواق  يف  والباعة  اخلدمات  يف  العاملني  مهنة  ا�شتحوذت  للمهن، 

اإجمايل العاملني يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف القطاعني العام واخلا�س، يف حني جاءت 

�شني ثانيًا مبا ن�شبته 16% من اإجمايل العاملني، تالها كل من مهنة العاملني يف  مهنة املتخ�شّ

احلرف واملهن الأولية مبا ن�شبته 15.5% و 9.2% على التوايل. ويو�شح ال�شكل رقم )6( توزيع 

باقي املهن العاملة يف هذه املن�شاآت. 

31.9% الكبرية37.1% امليكروية

18.9% ال�شغرية

12.2% املتو�شطة
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 ال�شكل رقم )6(: توزيع العاملني يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة بح�شب املجموعات الرئي�شية للمهن 
عام 2015 

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

اخلدمات  يف  العاملني  مهنة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  يف  العاملون  الذكور  وين�شط 

�شني واملهن  والباعة يف الأ�شواق واملحالت، ومن ثم مهنة العاملني يف احلرف تليها مهنة املتخ�شّ

مهنة  تليها  �شني،  املتخ�شّ مهنة  يف  املن�شاآت  هذه  يف  العامالت  الن�شاء  تن�شط  حني  يف  الأولية، 

�شني امل�شاعدين، ومن ثم جاءت كل من مهنة العاملني يف اخلدمات والباعة يف  الفنّيني واملتخ�شّ

الأ�شواق واملحالت ومهنة الكتبة. 

فقد  جديدة،  عمل  فر�س  ا�شتحداث  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  قدرة  �شعيد  على  اأما 

لت�شتحوذ  وعاملة  عاماًل   3,187 حوايل   2015 عام  خالل  فيها  اجلدد  امل�شتخدمني  عدد  بلغ 

بذلك على ما ن�شبته 43% من اإجمايل امل�شتخدمني اجلدد �شمن من�شاآت القطاع اخلا�س. ويبني 

ال�شكل رقم )7( توزيع امل�شتخدمني اجلدد بح�شب حجم املن�شاأة. 

  32% العاملون يف اخلدمات والباعة يف الأ�شواق

  15% العاملون يف احلرف وما اإليها من املهن

  9% املهن الأولية

  16% املتخ�ش�شون

  7% الفنيون واملتخ�ش�شون امل�شاعدون

  6% كتبة

  7% م�شغلو الآالت وجممعوها

  8% امل�شرعون وموظفو الإدارة العليا

  11% املن�شاآت ال�شغرية

  13.3% املن�شاآت امليكروبة

  19.1% املن�شاآت املتو�شطة
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ال�شكل رقم )7(: توزيع امل�شتخدمني اجلدد يف القطاع اخلا�س بح�شب حجم املن�شاأة خالل عام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

ن�شبة  بلغت  حيث  العمل،  لفر�س  امل�شتحدثة  املن�شاآت  كاأكرث  املتو�شطة  املن�شاآت  وجاءت 

القطاع  يف  اجلدد  امل�شتخدمني  عدد  اإجمايل  من   %19.1 ن�شبته  ما  فيها  اجلدد  امل�شتخدمني 

يليه قطاع  التحويلية،  ال�شناعات  امل�شتحدثة يف قطاع  الفر�س  اأكرث  اخلا�س، حيث تركزت 

من   %13.3 حوايل  ال�شغرية  املن�شاآت  يف  اجلدد  امل�شتخدمني  ن�شبة  بلغت  حني  ويف  التعليم. 

يف  امل�شتحدثة  الفر�س  اأكرث  تركزت  اخلا�س،  القطاع  يف  اجلدد  امل�شتخدمني  عدد  اإجمايل 

ثم  ومن  والتجزئة؛  اجلملة  جتارة  قطاع  تاله  والتقنية،  والعلمية  املهنية  الأن�شطة  قطاع 

امليكروية،  املن�شاآت  �شعيد  وعلى  النارية.  والدّراجات  املحركات  ذات  املركبات  اإ�شالح  قطاع 

فقد ا�شتحدثت حوايل 811 فر�شة عمل، جاء اأغلبها يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة؛ تاله 

قطاع ال�شناعات التحويلية. 

ب. التوزيع اجلغرايف للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
يوؤكد التوزيع اجلغرايف للمن�شاآت القت�شادية العاملة يف الأردن على اأهمية املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة ب�شكل عام، ويف جمال تقليل التفاوت التنموي بني املناطق ب�شكل خا�س.

فبح�شب تعداد املن�شاآت لعام 2011 ال�شادر عن دائرة الإح�شاءات العامة )اآخر تعداد متوفر(، 

ظهر باأن املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة تتوزع جغرافيًا ب�شكل اأو�شع واأكرب من امل�شاريع الكبرية، 

حيث يرتكز ما يقارب 78% من اإجمايل املن�شاآت القت�شادية الكبرية )اأكرث من 100 عامل( يف 

حمافظة العا�شمة، وترتفع الن�شبة لت�شل اإلى ما يقارب 92% اإذا ما اأ�شفنا للعا�شمة كل من 

  11% املن�شاآت ال�شغرية

  13.3% املن�شاآت امليكروبة

  19.1% املن�شاآت املتو�شطة

  56.6% املن�شاآت الكبرية
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حمافظتي الزرقاء واإربد، يف حني اأن كاًل من حمافظتي عجلون والطفيلة ل يتواجد فيها اأي 

م�شروع كبري. 

ال�شغرية  القت�شادية  املن�شاآت  اإجمايل  من   %55 يقارب  ما  يرتكز  ذلك،  من  النقي�س  وعلى 

توزعًا  الأكرث  هي  املن�شاآت  هذه  اأن  يعني  ما  العا�شمة،  حمافظة  خارج  احلجم  ومتو�شطة 

هذه  اأن  على  يوؤكد  هذا  وكل  ال�شغري(،  )متناهية  منها  امليكروية  املن�شاآت  وخا�شة  وانت�شارًا 

امل�شاريع هي القادرة على الو�شول اإلى جيوب الفقر، واحلد منها، والعمل على توظيف اأبناء 

املناطق النائية، على عك�س املن�شاآت الكبرية، وهذا ما يت�شح من خالل ال�شكل رقم )8( والذي 

يبني التوزيع اجلغرايف للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة. 

ال�شكل )8(: التوزيع اجلغرايف للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة خالل عام 2011

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، تعداد املن�شاآت، 2011.

ت. التوزيع القطاعي للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
تن�شط املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ب�شكل كبري يف اأن�شطة جتارة اجلملة والتجزئة واإ�شالح 

املركبات، حيث ت�شكل ما يقارب 57% من اإجمايل هذه امل�شاريع، وذلك لطبيعة هذه امل�شاريع 

تليها  اجلغرافية،  املناطق  �شتى  ويف  واإقامتها،  تاأ�شي�شها  و�شهولة  املنخف�س،  املال  راأ�س  ذات 

الأن�شطة ال�شناعية با�شتحواذها على ما يقارب 14% من اإجمايل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

يف الأردن، كما هو مبني يف ال�شكل رقم )9(. 

  3.0% املفرق

  2.3% جر�س

  1.7% عجلون

  3.4% الكرك
  1.1% الطفيلة

  1.6% معان

  44.8% العا�شمة

  2.2% العقبة

  17.2% اربد
  2.3% ماأدبا

  15.3% الزرقاء

  5.2% البلقاء

  14.1% ال�شناعي

  11.2% اأخرى

  1.8% الت�شييد
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ال�شكل رقم )9(: التوزيع القطاعي للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة خالل عام 2015

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

وعلى �شعيد توزيع املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة بح�شب الأن�شطة القت�شادية التي 

وال�شغرية  امليكروية  للمن�شاآت  الن�شبي  التوزيع   )1( رقم  اجلدول  يو�شح  منها،  كل  يف  تن�شط 

واملتو�شطة بح�شب الأن�شطة القت�شادية. 

  2.3% ماأدبا

  15.3% الزرقاء

  5.2% البلقاء

  14.1% ال�شناعي

  11.2% اأخرى

  17.2% جتارة اجلملة 
والتجزئة وا�شالح املركبات

  1.8% الت�شييد

  3.9% الأن�شطة يف جمال ال�شحة
  1.4% التعليم

  1.9% اأن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

  3.6% الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية

  5.6% اأن�شطة خدمات الإقامة والطعام
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اجلدول رقم )1(: التوزيع القطاعي للمن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة خالل عام 2015 )%(
امل�شاريع املتو�شطةامل�شاريع ال�شغريةامل�شاريع امليكرويةالقطاع القت�شادي

12.326.720.8ال�شناعي

1.15.211الت�شييد
جتارة اجلملة والتجزئة واإ�شالح 

61.333.419.9املركبات

0.52.23.1النقل والتخزين

5.28.36.2اأن�شطة خدمات الإقامة والطعام

0.60.25.5املعلومات والّت�شالت

0.11.01.0الأن�شطة املالية واأن�شطة التاأمني

3.34.95.8الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية
اأن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات 

1.92.14.5الدعم

الإدارة العامة والدفاع وال�شمان 
0.00.01.8الجتماعي الإلزامي

0.56.115.2التعليم

13.29.85.2اأخرى

100100100املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح ال�شتخدام، 2015.

ثانياً: الجهات املعنية بقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة

وذلك  مبا�شر،  وغري  مبا�شر  ب�شكل  اجلهات  من  بالعديد  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  ترتبط 

نظرًا لعدم وجود قانون خا�س بهذه املن�شاآت يحدد اجلهة امل�شوؤولة عنها والراعية مل�شاحلها 

كانت  �سواء  امل�ساريع  ن�ساط  طبيعة  بح�سب  اجلهات  هذه  وتتنوع  تختلف  حيث  عام،  ب�سكل 

اأو زراعة، فعلى �شبيل املثال تتعامل امل�شاريع الزراعية منها مع  اأو خدمات  اأو جتارة  �شناعة 

وغريها.  الزراعي  الإقرا�س  وموؤ�ش�شة  الزراعة  وزارة  من  الزراعة  لقطاع  الناظمة  اجلهات 

الفني  الدعم  لها  يقدم  ما  فمنها  تقدمها،  التي  اخلدمات  طبيعة  بح�شب  اجلهات  تتنوع  كما 

من تدريب وا�شت�شارات وغريها، ومنها ما يقدم لها الدعم املايل �شواء كانت بنوكًا جتارية اأو 

موؤ�ش�شات متويل وما �شابه ذلك، ومنها ما تكون جهة اإ�شرافية ورقابية عليها. ويف ما يلي عر�س 

لأبرز اجلهات املعنية بهذه املن�شاآت �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، و�شواء كانت حكومية 

اأو خا�شة: 
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اأ. املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية )جيدكو(
تعّد )جيدكو( املظلة الرئي�شية لقطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن، لأنها موؤ�ش�شة 

حكومية ُتعنى بتطوير امل�شاريع القت�شادية النا�شئة وال�شغرية واملتو�شطة يف اململكة، وتتمتع 

ب�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مايل واإداري بح�شب قانونها رقم )33( ل�شنة 2008، ويتولى 

اأعدادًا  ال�شناعة والتجارة والتموين، وي�شم يف ع�شويته  اإدارة يراأ�شه وزير  اإدارتها جمل�س 

مت�شاوية من املمثلني عن اجلهات ذات العالقة من القطاعني العام واخلا�س.

ال�شناعية  القطاعات  �شمن  املنتجة  القت�شادية  امل�شاريع  تطوير  اإلى  املوؤ�ش�شة  وتهدف 

فنيًا وماليًا بح�شب  اململكة من خالل رعايتها ودعمها  الزراعية يف  وال�شناعات  واخلدماتية 

اخلدمات  خالل  من  وعامليًا،  حمليًا  والنمو  والتطور  املناف�شة  من  لتمكينها  املتاحة  املوارد 

الرئي�شية التالية:

وال�شغرية  النا�شئة  القت�شادية  للم�شاريع  الالزمة  والبيانات  املعلومات  وتوفري  امل�شورة   -1

واملتو�شطة.

بهدف  القت�شادية  للم�شاريع  واملعلوماتية  والإح�شائية  البحثية  ال�شت�شارات  تقدمي   -2

تطوير اأعمالها يف ال�شوقني املحلية والعاملية.

املوؤ�ش�شة  اإمكانيات  �شوء  يف  القت�شادية  للم�شاريع  الالزم  املتاح  واملايل  الفني  الدعم   -3

والفنية  الإدارية  وقدراتها  مهاراتها  وتعزيز  املناف�شة،  من  ومتكينها  تطويرها  لغايات 

والت�شديرية.

تن�شيق ال�شيا�شات اخلا�شة بقطاع امل�شاريع النا�شئة وال�شغرية واملتو�شطة.  -4

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.  -5

ت�شهيل ح�شول امل�شاريع النا�شئة وال�شغرية واملتو�شطة على التمويل.  -6

ومع بداية عام 2016، بادرت املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية بتاأ�شي�س مر�شد 

للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة)4( ليكون الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا. وقد جاء تاأ�شي�شه �شمن برنامج منو املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة املدعوم من قبل 

ّمم ليكون وحدة حتري تهدف اإلى مراقبة ريادة الأعمال  بنك ال�شتثمار الأوروبي، حيث �شُ

�شلوك  توثيق  وكذلك  اململكة،  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وقطاع  النا�شئة  وامل�شاريع 

املوؤ�ش�شات، وتوثيق الق�شايا املتعلقة بال�شيا�شات واأثرها.

)4( انظر: درا�شة حتليلية عن واقع املن�شات امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن حتى نهاية عام 2015، مر�شد امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة، املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية، عمان، الأردن، 2017.
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ومن اأهدافه اأي�شًا اقتنا�س فر�س الأعمال املحتملة، وحلقات الت�شال، وحتريات املعلومات، 

ودرا�شات ال�شوق لتوفري اأفكار بّناءة لأن�شطة املوؤ�ش�شة ال�شتهدافية الأخرى، ف�شاًل عن اإ�شافة 

وجمعية  والتجارة  ال�شناعة  غرف  مثل  اخلا�س،  القطاع  من  امل�شلحة  لأ�شحاب  ودعم  قيمة 

رجال الأعمال الأردنيني.

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  قطاع  عن  وحمّدثة  �شاملة  بيانات  قاعدة  توفري  على  املر�شد  ويعمل 

يقدم  كما  واحتياجاته،  اخلا�س  القطاع  اأداء  ت�شخي�س  عملية  يف  اأ�شا�شيًا  ويعّد  واملتو�شطة، 

دلياًل ملمو�شًا حول الو�شع احلايل للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وريادة الأعمال يف الأردن. 

والالزمة  الكافية  باملعلومات  القرار  ومتخذي  املوؤ�ش�شة  يف  العليا  الإدارة  املر�شد  يزود  بهذا 

وتقييم  ملراقبة  وكذلك  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لقطاع  اأف�شل  دعم  برامج  لت�شميم 

فعالية هذه الربامج.

وُكّلفت املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية يف اآذار 2012 بدرا�شة املقرتح الأويل 

املحافظات  لتنمية  �شندوق  باإن�شاء  املرتبطة  املحلية  التنمية  جمال  يف  امللكية  للمبادرة 

براأ�شمال يبلغ 150 مليون دينار مب�شاهمة من احلكومة وبال�شراكة مع القطاع اخلا�س، حيث 

متحورت الأهداف الرئي�شية لهذا ال�شندوق يف ما يلي: 

دعم امل�شاريع الإنتاجية الريادية واملبادرة التي توفر فر�س عمل جديدة ب�شكل م�شتدام. 	•

تنمية  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ما  ال�شراكة  تعزيز  	•
املحافظات.

املحلية. القت�شادية  التنمية  اإ�شرتاتيجيات  وتطوير  اإعداد  يف  املحلية  امل�شاركة  تعزيز  	•

الجتماعية،  امل�شوؤولية  يف  اخلا�س  القطاع  �شركات  مل�شاهمة  امل�شافة  القيمة  تعظيم  	•
وتعزيز فر�شة و�شول هذه امل�شاهمات اإلى مناطق اململكة جميعها.

ويعمل �شندوق تنمية املحافظات على ال�شتثمار يف امل�شاريع الإنتاجية على اأن ل يقل حجم 

امل�شروع امل�شتثمر به عن 100 األف دينار، كما يتم حتديد مدة م�شاهمة ال�شندوق يف امل�شاريع 

بعد حتديد احتياجات امل�شاريع وتقدير التدفقات النقدية للم�شاريع على اأن ترتاوح ما بني 3 

و8 �شنوات، منها �شنتان فرتة �شماح، وي�شتهدف ال�شندوق الفئات التالية:

اأي مواطن اأو جمموعة من الأ�شخا�س لديهم فكرة اإبداعية وعندهم الرغبة واملقدرة على  	•
اإن�شاء م�شاريع اإنتاجية جديدة يف املحافظات اأو التو�شع وفتح فروع جديدة يف املحافظات 

مل�شاريع قائمة، ولديهم القدرة العلمية والعملية على متابعة واإدارة هذه امل�شاريع.
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اإنتاجية ذات قيمة وا�شحة وعالية  اإن�شاء م�شاريع  جمعيات لديها الرغبة واملقدرة على  	•
على القت�شاد املحلي وعلى م�شتوى املحافظات.

م�شاريع جديدة. اإقامة  اأو  بالتو�شع  ترغب  قائمة  موؤ�ش�شات  اأو  �شركات  	•

ومّول ال�شندوق 7 م�شاريع بحجم متويل 1.99 مليون دينار خالل عام 2016، ونحو 8 م�شاريع 

عام  خالل  دينار  مليون   16.2 بلغ  ُكّلي  ا�شتثمار  وبحجم  دينار،  مليون   6.1 بلغ  متويل  بحجم 

م�شاهمة  بلغت  حني  يف  دينار،  مليون   36.1 بلغ  ا�شتثمار  بحجم  م�شروعًا   41 ونحو   ،2015

ال�شندوق بهذه امل�شاريع 22 مليون دينار خالل عام 2014. ويف عام 2013 مّول ال�شندوق 34 

م�شروعًا بحجم ا�شتثمار بلغ 51.7 مليون دينار وبقيمة متويل بلغت 23.1 مليون دينار، يف حني 

مّول 10 م�شاريع يف عام 2012، بحجم متويل بلغ 7.4 مليون دينار، وبحجم ا�شتثمار كلي بلغ 

26.1 مليون دينار.

التايل:  النحو  على  املحافظات  يف  اإطالقه  منذ  ال�شندوق  مّولها  التي  امل�شاريع  توزيع  وجاء 

العقبة: 5 م�شاريع بحجم متويل 3 ماليني دينار؛ الكرك: 17 م�شروعًا بحجم متويل 15 مليون 

 1 م�شاريع بحجم متويل   5 دينار؛ جر�س:  5 ماليني  م�شاريع بحجم متويل   6 املفرق:  دينار؛ 

مليون دينار؛ عجلون: 5 م�شاريع بحجم متويل 1 مليون دينار؛ مادبا: 6 م�شاريع بحجم متويل 

3 ماليني دينار؛ معان: 8 م�شاريع بحجم متويل 5 ماليني دينار. اأما عدد امل�شاريع التي ُمّولت 

يف حمافظة العا�شمة خارج حدود اأمانة عمان، فهي 4 م�شاريع بحجم متويل 5 ماليني دينار.

ب. �شندوق التنمية والت�شغيل
تاأ�ش�س ال�شندوق بقرار من جمل�س الوزراء عام 1989، وبا�شر عملياته الإقرا�شية عام 1991 

كمديرية يف بنك الإمناء ال�شناعي، وبعد �شدور قانون �شندوق التنمية والت�شغيل رقم )33( 

لعام 1992، تكّر�س وجوده كموؤ�ش�شة حكومية ذات ا�شتقالل مايل واإداري ُتعنى بتنمية ومتويل 

امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة من خالل اإيراداته الذاتية. 

وتتمثل روؤية ال�شندوق بـ الريادة يف متويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة للفقراء والباحثني 

عن العمل لتكون املوؤ�ش�شة الأقدر على حتقيق اأعلى ن�شبة م�شاركة يف احلد من ظاهرتي البطالة 

والفقر وتعزيز التنمية امل�شتدامة على امل�شتوى الوطني وال�شتمرار يف تقدمي اخلدمات بتميز 

لهذه الفئات والتفوق على تطلعاتها. 

تلك  اأو  الدخل  املتدنية  اأو  الفقرية  واجلماعات  والأ�شر  الأفراد  متكني  اإلى  ال�شندوق  يهدف 

الفقر  حماربة  يف  الإ�شهام  اأجل  من  وذلك  والإنتاج،  العمل  ممار�شة  من  العمل  عن  العاطلة 

والبطالة. ويتولى ال�شندوق لتحقيق اأهدافه امل�شاهمة مبا يلي:
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اأ . توفري التمويل الالزم ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة لالأفراد والأ�شر واجلماعات من الفئات 

املنتفعة ب�سروط مي�سرة.

وحت�شني  املهارات  �شقل  اأو  لها  الإعداد  ي�شبق  مل  مهن  لحرتاف  التاأهيل  واإعادة  ب . التاأهيل 

الأداء يف املهن التي ينت�شب املنتفع اإليها.

املحلية على تطوير قدرتها  التطوعية  ت. م�شاعدة الأفراد واجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية 

لتحديد وحت�شري امل�شاريع ال�شغرية املوجهة للفئات املنتفعة من ال�شندوق.

املنتفع من  التي متّكن  امل�شاريع  اإلى  للتعرف  امليدانية  العلمية والدرا�شات  البحوث  ث. اإجراء 

حتقيق الأهداف املتعلقة بال�شندوق واأوجه ن�شاطه.

ج. تن�شيق اجلهود مع املوؤ�ش�شات العاملة يف ميادين العمل الجتماعي الإنتاجي مبا يوؤدي اإلى 

منع الزدواجية يف التمويل واإقامة امل�شاريع.

من  منحها  مت  التي  القرو�س  اإجمايل  بلغ  فقد  ومنجزاته،  ال�شندوق  م�شاهمات  �شعيد  وعلى 

قبل ال�شندوق خالل عام 2016، ما يقارب 42 مليون دينار، مّولت حوايل 5085 م�شروعًا، وقد 

وّفرت هذه امل�شاريع حوايل 13 األف فر�شة عمل. 

ت. اجلهات احلكومية واخلا�شة الأخرى
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  بقطاع  املعنية  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  باقي  ح�شر  ميكن 

معها، يف ما يلي: 

1. اجلهات احلكومية 

وزارة املالية:   -1

دائرة اجلمارك.  -

دائرة �شريبة الدخل واملبيعات.  -

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين:  -2

املوؤ�ش�شة ال�شتهالكية املدنية.  -

موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س.  -

دائرة مراقبة ال�شركات.  -

وزارة العمل:  -3

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي.  -
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موؤ�ش�شة التدريب املهني.  -

�شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعي.  -

وزارة الزراعة:   -4

املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي.  -

موؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي.  -

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية:  -5

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.  -

البنك املركزي:  -6

ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�س.   -

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  -7

وزارة ال�شحة:  -8

املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء.  -

هيئة ال�شتثمار الأردنية.  -9

10- اأمانة عمان الكربى.

11- املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

2. اجلهات اخلا�شة 

متتاز اجلهات اخلا�شة التي يرتبط بها قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة باأنها جهات تقدم 

خدمات متنوعة من دعم فني ومايل، ف�شاًل عن اأن بع�شها اأن�شئ كمظلة راعية وداعمة مل�شالح 

قطاع اقت�شادي معني، وتتلخ�س هذه اجلهات يف ما يلي: 

الغرف ال�شناعية:  -1

غرفة �شناعة الأردن.   -

الغرف املحلية )عمان، الزرقاء، اإربد(.  -

الغرف التجارية:  -2

غرفة جتارة الأردن.  -

غرف التجارة املحلية )19 غرفة حملية(.  -

البنوك التجارية والإ�شالمية.   -3

اجلمعيات القطاعية واجلغرافية.   -4

املوؤ�ش�شات التمويلية غري امل�شرفية، ومنها على �شبيل املثال:   -5

�شركة التمويل الأردنية )متويلكم(.  -
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البنك الوطني لتمويل امل�شاريع ال�شغرية )الوطني(.  -

فينكا الأردن.  -

�شندوق املراأة.  -

الأهلية لتنمية ومتويل امل�شاريع ال�شغرية.  -

اإثمار للتمويل الإ�شالمي.  -

مزودو اخلدمات الفنية والتقنية.   -6

ثالثاً: إسرتاتيجيات قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة 

ال�شنوات  �شهدت  الأردن،  يواجهها  التي  القت�شادية  والتغريات  ال�شيا�شية  لالأزمات  نتيجة 

ال�شغرية  وامل�شاريع  الريادية  الإنتاجية  امل�شاريع  دعم  جمال  يف  ملحوظًا  تطورًا  الأخرية 

واملتو�شطة، واإيالءها اأهمية كبرية يف ال�شيا�شات والربامج احلكومية املختلفة، على الرغم من 

كون هذه الربامج وال�شيا�شات مل ترتِق اإلى م�شتوى طموح هذه امل�شاريع وتلبيتها. 

وانعك�س هذا التوجه احلكومي يف كل من وثيقة الأردن 2025، وخطة حتفيز النمو القت�شادي 

وال�شغرية  امليكروية  امل�شاريع  لدعم  لة  مف�شّ برامج  من  �شمنها  اأدرجته  ملا   ،2022-2018

واملتو�شطة، والعمل على حت�شني بيئة عملها، ومتكينها يف ظل ال�شعوبات التي تعرت�س طريقها. 

امل�شاريع القت�شادية )جيدكو( الإ�شرتاتيجية الوطنية  املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير  واأعّدت 

-2016 الأردن  يف  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وتنمية  الأعمال  لريادة 

2020، والتي توّفر من خاللها اإطارًا وتوجهًا لالإجراءات امل�شتقبلية الواجب اتباعها والعمل 

هذه  اأن  اإلى  الإ�شارة  جتدر  لكن  الآخرين.  ال�شاأن  اأ�شحاب  اأو  احلكومة  قبل  من  �شواء  بها 

الإ�شرتاتيجية مل تقر لغاية الآن على الرغم من اأهميتها لقطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 

ما يتطلب من احلكومة الإ�شراع يف اإقرارها و�شمان مواءمة غاياتها واأهدافها مع ما ورد �شمن 

خطة حتفيز النمو القت�شادي، وروؤية الأردن 2025. 

وميكن تلخي�س اخلطط والإ�شرتاتيجيات املرتبطة مع قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، مبا 

يلي: 

وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وتنمية  الأعمال  لريادة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  	•
واملتو�شطة يف الأردن 2016-2020 )مل ُتَقّر بعد(.

حددت الإ�شرتاتيجية جمموعة من الغايات والأهداف التي ترمي ب�شكل رئي�شي اإلى تنمية 

عمل،  فر�س  ا�شتحداث  اأجل  من  وتعزيزها،  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع 
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النمو  بتحفيز  وامل�شاهمة  امل�شافة،  القيمة  وزيادة  مبتدئة،  جديدة  م�شاريع  دخول  وترويج 

القت�شادي. 

وترّكز الإ�شرتاتيجية ب�شكل رئي�شي على:

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.  .1

تخفيف العبء القانوين والتنظيمي لتعزيز دخول امل�شاريع اجلديدة، والتو�شع يف امل�شاريع   .2

ال�شغرية واملتو�شطة القائمة.

واإمكانات  عالية  م�شافة  قيمة  ذات  جديدة  مب�شاريع  البدء  على  الأردنيني  قدرة  تعزيز   .3

خللق فر�س عمل.

حت�شني ا�شتدامة امل�شاريع يف املراحل املبكرة، وتنمية اإمكاناتها من خالل تقدمي دعم ما   .4

بعد التاأ�شي�س.

تعزيز قدرة امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة القائمة )ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة( على   .5

حت�شني الإنتاجية والقدرة التناف�شية، والنفتاح على امل�شتوى الدويل وخلق فر�س عمل 

وم�شارات منو.

تعزيز ن�شبة اأعلى لتلك القادرة على النمو ال�شريع من امل�شاريع الإبداعية، و�شمان ح�شول   .6

جميع هذه امل�شاريع على املوارد املالية الالزمة لالنطالق والتطوير.

اأ�شحاب  عدد  وزيادة  اأقوى،  ريادي  جمتمع  اإلى  الإ�شرتاتيجية  تنفيذ  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  للم�شاريع  اأعلى  وكثافة  امل�شتدامة،  واملبتدئة  اجلديدة  امل�شاريع 

واملتو�شطة لكل األف ن�شمة، وحتول يف توزيع امل�شاريع من متناهية ال�شغر اإلى �شغرية ومتو�شطة، 

الت�شغيل، وحتقيق قيمة  واملتو�شطة يف  وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وم�شاهمة قطاع 

م�شافة للناجت املحلي الإجمايل من خاللها.

2018-2022 )اجلزء اخلا�س بقطاع امل�شاريع متناهية  القت�شادي  النمو  حتفيز  خطة  	•
ال�شغر واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة(. 

النا�شئة  امل�شاريع  دعم  خالل  من  ودخل  عمل  فر�س  اإيجاد  تعزيز  اإلى  اخلطة  هذه  ت�شعى 

وال�شغرية واملتو�شطة، والتو�شع يف امل�شاريع القائمة، وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية 

الداعمة  ال�شت�شارية  اخلدمات  وتوفري  امل�شاريع،  من  النوع  هذا  يف  والتو�شع  النمو  لت�شريع 

لزيادة قدراتها الإنتاجية والتناف�شية، وتوفري �شبل التمويل املي�شر وامل�شتدام، لرفع امل�شاهمة 

الواعدة والقيمة امل�شافة لهذا القطاع يف القت�شاد الوطني.
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وترتكز ال�شيا�شة العامة للقطاع على ما يلي: 

ت�شريع الإ�شالحات املتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية.  .1

توفري التمويل الالزم ب�سروط مي�سرة ومالئمة.   .2

تدريب اأ�شحاب امل�شاريع على املهارات الفنية والإدارية.   .3

ت�شهيل اإجراءات ت�شجيل براءة الخرتاعات.   .4

ت�شجيع الريادة والإبداع وحتفيزهما.  .5

تعزيز امل�شاريع القائمة وتطويرها.  .6

توفري الت�شويق املنا�شب ملنتجات القطاع وم�شاريعه.  .7

2025 )اجلزء اخلا�س مبحور املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة(. الأردن  روؤية  	•

بالنظر اإلى خمرجات وخطط عمل هذه الإ�شرتاتيجيات ومدى انعكا�شها على اأر�س الواقع، 

يالَحظ اأن كاًل من الإ�شرتاتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتنمية امل�شاريع متناهية ال�شغر 

النمو  ُتقر بعد، فيما دخلت خطة حتفيز  2016-2020، مل  وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن 

القت�شادي حيز التنفيذ ابتداء من بداية عام 2018، اأي اأنه ل ميكن تقييم اأدائهما واحلكم 

عليهما. 

اأما يف ما يتعلق بروؤية الأردن 2025، فاإن الّطالع على ال�شيناريو امل�شتهدف لقطاع ال�شركات 

ال�شغرية واملتو�شطة، ُيبنّي اأن الوقت الالزم لإن�شاء ال�شركات متوقع انخفا�شه خالل عام 2017 

اإلى 10 اأيام، وعند مقارنته مع الواقع، جند باأن متو�شط الوقت الالزم لبدء امل�شروع، بح�شب 

تقرير ممار�شة الأعمال 2018، يبلغ 12 يومًا لدى الذكور، و13 يومًا لدى الن�شاء، وبالتايل فاإن 

الهدف املن�شود يف هذا املجال مل يتحقق. 

يف حني اأن ال�شيناريو امل�شتهدف واخلا�س مبوقع الأردن على موؤ�شر بيئة ريادة الأعمال، قد 

تقريره  يف  وا�شنطن  يف  الأعمال  ريادة  لتنمية  العاملي  للمعهد  فوفقًا  ُمر�ٍس،  نحو  على  حتقق 

حول موؤ�شرات جودة وحجم عمليات ريادة الأعمال يف اململكة، تقّدم الأردن ليحّل باملرتبة 

49 يف عام 2018 بعد اأن كان يحتل املرتبة 56 يف عام 2017، وذلك من بني 137 دولة.

غري اأن اأداء الأردن على �شعيد موؤ�شر اجلاهزية ال�شبكية )NRI( والذي احتّل املرتبة 60 

عامليًا، ل يّتفق مع ال�شيناريو امل�شتهدف والرامي اإلى و�شول الأردن اإلى املرتبة 42 عامليًا على 

هذا املوؤ�شر خالل عام 2017. 
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 2020-2018 الأردن  يف  املايل  ال�شمول  •	اإ�شرتاتيجية 

يعني  والذي  الأردن،  يف  املايل  ال�شمول  تعزيز  على  ال�شنوات  مدار  على  املركزي  البنك  عمل 

من  املختلفة  املجتمع  لفئات  وا�شتخدامها  جميعها  املالية  اخلدمات  جميع  وا�شتخدام  اإتاحة 

خالل القنوات الر�شمية مبا يف ذلك احل�شابات امل�شرفية والتوفري، وخدمات الدفع والتحويل، 

وخدمات التاأمني، وخدمات التمويل والئتمان.

ومتخ�شت هذه اجلهود عن اإطالق الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شمول املايل يف اأواخر عام 2017. 

وت�شتند هذه الإ�شرتاتيجية اإلى جمموعة من ال�شيا�شات ذات الأولوية، ثالثة منها تعّد ركائز 

اأ�شا�شية: التمويل الأ�شغر، واخلدمات املالية الرقمية، ومتويل ال�شركات ال�شغرية ومتو�شطة 

القدرات  وبناء  املاليني،  امل�شتهلكني  )حماية  متكينية  عوامل  اأربعة  هنالك  اإن  كما  احلجم. 

القدرات املالية والتكنولوجيا املالية، والبيانات والبحوث، والقوانني والت�شريعات(، تتقاطع 

ب�شكل كبري مع الركائز الأ�شا�شية، ما ي�شهم بت�شهيل تطبيق الإ�شرتاتيجية ويجعلها متكاملة.

ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  اأبرزها  من  القطاعات،  من  جمموعة  الإ�شرتاتيجية  وت�شتهدف 

واملتو�شطة، حيث ت�شعى اإلى زيادة ن�شبة التمويل )معدل الإقرا�س( املقدمة من ِقبل البنوك 

 %8.5 من  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغرى  واملن�شاآت  للم�شاريع  التمويلية  املالية  واملوؤ�ش�شات 

لدخولها  نظرًا  اإجنازها  مدى  على  احلكم  ميكن  ل  وبالتايل،   .2020 عام  بحلول   %15 اإلى 

2018 على اأمل اأن ت�شهم يف رفع معدلت اإقرا�س امل�شاريع ال�شغرية  حيز التنفيذ خالل عام 

واملتو�شطة وامل�شاهمة يف حل م�شكلة الو�شول اإلى التمويل. 

دور احلكومة يف دعم امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة ورعايتها 	•

يحر�س البنك املركزي على دعم امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف جمال متكينها من 

احل�شول على التمويل الالزم ملمار�شة اأعمالها، من خالل حثه البنوك التجارية على متويل 

هذه امل�شاريع بتقدمي بع�س احلوافز لهم. وعمل البنك املركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط 

امل�شاريع، وفق  لهذه  التمويل  واإقليمية على ح�شد  وموؤ�ش�شات متويل دولية  الدويل  والتعاون 

اأ�شعار فائدة مناف�شة ولفرتات �شداد منا�شبة، مع �شمانات للقرو�س املمنوحة، والتي من اأبرزها 

ل من قرو�س من البنك الدويل، وال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي،  ما ُح�شّ

وبنك الإعمار الأوروبي بهدف دعم برامج متويل امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف 

البنوك العاملة يف الأردن )جمعية البنوك يف الأردن، 2016(. 
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واأطلقت وزارة العمل من خالل �شندوق التنمية والت�شغيل خالل عام 2016 برنامج الت�شغيل 

الذاتي اجلماعي مببلغ 25 مليون دينار يتم اإقرا�سها ب�سروط �سهلة ومي�سرة مل�ساريع ريادية 

يف الت�شغيل الذاتي اجلماعي لل�شباب املتعطلني عن العمل يف املناطق الريفية والنائية وجيوب 

ال�شباب،  الأعمال بني  وريادة  العمل احلر  ن�شر ثقافة  اإلى  الربنامج  الفقر، حيث يهدف هذا 

وحتفيز قطاع ال�شباب من اجلن�شني لإقامة م�شاريع منتجة ومدرة للدخل، وتوجيه ال�شباب 

الفقر  م�شكلتي  من  ولالإ�شهام يف احلد  الوظيفة احلكومية،  انتظار  للعمل اخلا�س كبديل عن 

والبطالة. 

الوزراء،  رئا�شة  قرار  مبوجب  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لتمويل  عليا  جلنة  �ُشّكلت  وقد 

اجلل�شة رقم )183( تاريخ 2015/2/14 برئا�شة وزير التخطيط والتعاون الدويل وع�شوية 

كل من وزير املالية، ووزير ال�شناعة والتجارة والتموين، وحمافظ البنك املركزي الأردين، 

ورئي�س غرفة جتارة الأردن ورئي�س غرفة �شناعة الأردن، على اأن تكون املوؤ�ش�شة الأردنية 

املتعلقة  امل�شاريع القت�شادية �شكرترية للجنة. وتعمل اللجنة على تن�شيق اجلهود  لتطوير 

بتوفري التمويل للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة �شواء من اجلهات اخلارجية اأو املحلية، وبحث 

الآفاق املمكنة لتوفري املحافظ الإقرا�شية الالزمة، خا�شة يف ظل معاناتها من تراجع معدلت 

متويلها. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن هذه اللجنة مل ُتفّعل بال�شكل املطلوب، وما يوؤكد ذلك ا�شتمرار 

اإطار دعم ريادة الأعمال  ال�شنوات املا�شية. ويف  تراجع معدلت متويل هذه امل�شاريع خالل 

اأن�شاأت  واملتو�شطة،  وال�شغرية  امليكروية  للم�شاريع  الأ�شا�شية  واللبنة  النواة  ُتعّد  والتي 

احلكومة عددًا من حا�شنات الأعمال يف العديد اجلامعات الأردنية واملحافظات املختلفة. 

وميكن ح�شر اأبرز مبادرات البنك املركزي يف دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف ما يلي: 

 Innovative Startups( 2017/08/21 مت اإطالق �شندوق الريادة الأردين بتاريخ  	•
قدره 98 مليون دولر، بقر�س من البنك الدويل يبلغ 50 مليون دولر،  براأ�شمال   )Fund
و48 مليون دولر ي�شاهم بها البنك املركزي. ويهدف ال�شندوق اإلى توفري متويل للم�شاريع 

الذين  املحتملني  الأعمال  لرواد  الدعم  وتقدمي  احلجم،  ومتو�شطة  ال�شغرية  الريادية 

لديهم اأفكار جديدة مل�شاعدتهم على تطوير اأفكارهم الإبداعية والتوا�شل مع حا�شنات 

الأعمال واجلهات املعنية الأخرى، وامل�شاهمة يف راأ�شمال امل�شروعات املوؤهلة والتي تثبت 

جدواها وقدرتها على ال�شتدامة من خالل ال�شتثمار يف راأ�س مال هذه امل�شاريع.

ال�شغرية  ال�شركات  دعم  بخ�شو�س  املرخ�شة  للبنوك  تعميمًا  املركزي  البنك  اأ�شدر  	•
تلك  متويل  على  البنوك  فيه  ي�شجع   ،2011/01/12 تاريخ   )458/10( رقم  واملتو�شطة 

100% من الأر�شدة القائمة للت�شهيالت الئتمانية  ال�شركات من خالل حترير ما ن�شبته 

مبلغ  من  احلجم  ومتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  لتمويل  بالدينار  املمنوحة  املبا�شرة 
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الحتياطي النقدي الإلزامي بالدينار والتي تتوفر فيها �سروط حمددة.

اأ�شدر البنك املركزي الأردين بتاريخ 2012/03/27 تعميمه رقم )3516/2/10( للبنوك  	•
املرخ�شة، والذي ن�س على ا�شتثناء اجلزء من الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة لل�شركات 

 )OPIC( ال�شغرية واملتو�شطة املكفول من قيل موؤ�ش�شة ال�شتثمار اخلا�س ملا وراء البحار

من احتياطي املخاطر امل�شرفية العامة، ومن خم�ش�س تدين الت�شهيالت الئتمانية حتت 

املراقبة، ومن خم�ش�س تدين الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة لل�شنة الأولى فقط من 

ت�شنيفها كت�شهيالت غري عاملة، وبحيث يحت�شب البنك هذا املخ�ش�س على اجلزء املكفول 

اعتبارًا من ال�شنة الثانية بن�شبة 25% للو�شول اإلى 100% يف ال�شنة اخلام�شة.

كما قرر البنك املركزي يف التعميم نف�شه ترجيح الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة لل�شركات 

لغايات   )% )�شفر  بن�شبة  خماطر  بوزن   )OPIC( قبل  من  واملكفولة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

8% يف  احت�شاب ن�شبة كفاية راأ�س املال، على اأن يتم اإخ�شاع الكفالة لن�شبة خ�شم مقدارها 

حال اختالف عملة الكفالة عن العملة املمنوح بها الت�شهيالت.

متويل  وموؤ�ش�شات  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  املركزي  البنك  قام  	•
دولية واإقليمية بح�شد متويل لقطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة واأ�شعار فائدة مناف�شة 

ولآجال منا�شبة، وكذلك �شمانات للقرو�س املمنوحة وذلك على النحو التايل:

قرو�س البنك الدويل: مت احل�شول على قر�س من البنك الدويل مببلغ 70 مليون دولر،   -1

ُوّزعت على البنوك التي مت توقيع اتفاقيات معها، والتي بلغ عددها اثني ع�شر بنكًا )منها 

فائدة  باأ�شعار  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات  اإقرا�شه  باإعادة  لتقوم  اإ�شالميان(  بنكان 

منا�شبة ولآجال متو�شطة وطويلة، وقد مت ا�شتغالل كامل مبلغ القر�س البالغ 70 مليون 

دولر من ِقبل البنوك امل�شاركة يف متويل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، وا�شتفاد من هذا 

76% خارج العا�شمة عّمان. ويف �شوء جناح  9000 م�شروع منها حوايل  القر�س اأكرث من 

الدويل  البنك  من  اإ�شايف  قر�س  على  للح�شول  اتفاقية  على  التوقيع  مت  الأول،  القر�س 

بقيمة 50 مليون دولر، حيث مت ا�شتكمال الإجراءات الالزمة ل�شتغالل هذا القر�س من 

حيث فتح احل�شابات وتوقيع التفاقات مع البنوك. و�شي�شتفيد من هذا القر�س 9 بنوك، 

وحّول بتاريخ 2016/02/07 معظم مبلغ القر�س للبنوك امل�شتفيدة.

قر�س  على  احل�شول  مت  والجتماعي:  القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  قرو�س   -2

على  و�شل  دولر،  مليون   50 مببلغ  والجتماعي  القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق 

من  كّل  نهاية  يف  امل�شتفيدة  البنوك  على  ُوّزعت  دولر  مليون   25 منهما  كل  قيمة  دفعتني 

عامي 2014 و 2015، لتقوم بدورها بتمويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. وقد بلغت ن�شبة 
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 %90 ا�شتغالل البنوك من الدفعة الأولى يف متويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة حوايل 

حتى نهاية عام 2015، وا�شتفاد من هذا القر�س اأكرث من 2230 م�شروعًا.

كما مت التوقيع على اتفاقيتني جديدتني مع ال�شندوق نف�شه وللغاية نف�شها مببلغ 30 مليون 

100 مليون دولر اأمريكي( للقر�س الأول، و50 مليون دولر للقر�س  دينار كويتي )ما يعادل 

الثاين، لت�شل املبالغ خالل عام 2016.

بنك  من  خا�س  متويل  من  البنوك  ا�شتفادة  لتي�شري  الالزم  والدعم  الت�شهيالت  تقدمي   -3

الإعمار الأوروبي مببلغ 120 مليون دولر للغاية نف�شها، بالإ�شافة اإلى تقدمي م�شاعدات 

فنية و�شمانات قرو�س.

والزراعة:  املتجددة  والطاقة  وال�شياحة  ال�شناعة  لقطاعات  املوّجه  الداخلي  الربنامج   -4

املتجددة  والطاقة  وال�شياحة  ال�شناعة  لقطاعات  موجهًا  متوياًل  الربنامج  هذا  يقدم 

 %2 مبقدار  يقل  مناف�س  فائدة  ب�شعر  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  فيها  مبا  والزراعة 

تبلغ  للعمالء، حيث  التمويلية  اإعادة اخل�شم، ولآجال تتواءم مع الحتياجات  �شعر  عن 

5 �شنوات لقطاعات ال�شناعة وال�شياحة والزراعة، و10 �شنوات لقطاع الطاقة املتجددة، 

5% من حمفظة القرو�س القائمة لدى كل بنك عامل، وبالتايل ي�شل  وب�شقف ي�شل اإلى 

اإجمايل املبلغ املتاح لهذه القطاعات حوايل 900 مليون دينار.

اأن  اإلى  الذكر،  �شالفة  العديدة  املركزي  البنك  مبادرات  من  بالرغم  هنا،  الإ�شارة  وجتدر 

متدنية،  مب�شتويات  زالت  ما  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت 

امليكروية  ال�شركات  الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة لقطاع  اأن ن�شبة  ولعل ما يوؤكد ذلك هو 

وال�شغرية ومتو�شطة احلجم قد انخف�شت من ما ن�شبته 10.9% من اإجمايل حجم الت�شهيالت 

الئتمانية املمنوحة من البنوك الأردنية خالل عام 2008 لت�شل اإلى ما ن�شبته 7.5% فقط 

 %9.2 يقارب  ما  امل�شاريع  لهذه  املمنوحة  الت�شهيالت  ن�شبة  بذلك  لت�شجل   ،2016 عام  خالل 

الت�شهيالت الئتمانية املقدمة  املقابل، ارتفعت ن�شبة  كمعدل �شنوي خالل هذه الفرتة. ويف 

للحكومة والقطاع العام من حوايل 4% خالل عام 2008 لت�شل اإلى ما يقارب 11% من اإجمايل 

اإقرا�س  البنوك  تف�شيل  يبنّي  ما   ،2016 عام  خالل  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت  حجم 

امل�شاريع  متويل  عن  واإحجامها  املخاطر،  وانعدام  كافية  �شمانات  لوجود  احلكومية  اجلهات 

ال�شغرية واملتو�شطة. 



تقرير حالة البالد: املنشآت الصغرية واملتوسطة

27

 )SME POLICY INDEX 2014()5( موؤ�شر �شيا�شات املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 	•

ُيعّد هذا املوؤ�شر مرجعية مهمة يف حت�شني بيئة اأعمال لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل 

املبادرات  وحتليل  الرئي�شية،  والأبعاد  املحاور  من  عدد  �شمن  الدول  لأداء  وتقييمه  ر�شده 

التي قدمتها الدول منذ التقييم ال�شابق يف عام 2008، حيث مُيّثل اأداة لتوجيه الإ�شالحات 

ال�شيا�شية وحت�شني �شيا�شة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، من خالل عملية مقارنة ال�شيا�شات 

الدولية وحتديد املمار�سات اجليدة واملناطق التي حتتاج اإلى التقدم. كما يحلل نقاط القوة 

وال�شعف يف ت�شميم ال�شيا�شات وتنفيذها، ويقارن اخلربات والأداء، ويحدد الأولويات لتنمية 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف املنطقة. 

اعتمدته  والذي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  اأداء  مقيا�س  خالل  من  الأردن  اأداء  ُقّيم  لقد 

املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية كموؤ�شر لأداء امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 

حيث ُيق�ّشم التقرير اإلى 10 موؤ�شرات فرعية متثل املحاور اخلم�شة التالية: 

تقوية املوؤ�ش�شات والآليات اخلا�شة ب�شنع �شيا�شات امل�شاريع ال�شغرية ومتو�شطة احلجم.   .1

تهيئة بيئة ت�شغيلية مواتية للم�شاريع ال�شغرية ومتو�شطة احلجم.  .2

ت�شهيل و�شول امل�شاريع ال�شغرية ومتو�شطة احلجم اإلى التمويل، وتطوير البيئة القانونية   .3

والتجارية. 

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية املهارات.   .4

تعزيز القدرة التناف�شية للم�شاريع ال�شغرية ومتو�شطة احلجم.   .5

واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  �شيا�شة  يف  الإجمايل  الأردن  اأداء  اأن  التقييم  نتائج  واأظهرت 

التح�شينات يف  بع�س  الرغم من ت�شجيل  2008. على  منذ عام  اإلى حد كبري  ظل دون تغيري 

الدرجات لعدد حمدود من موؤ�شرات ال�شيا�شة، وهناك جمال لإجراء املزيد من الإ�شالحات 

املتعمقة. فعلى �شبيل املثال، كان على الأردن اأن ُي�شّرع باإقرار قانون الإفال�س والإع�شار، وهو 

ما مت اإجنازه موؤخرًا فقط.

ويف ما يتعلق بالإطار املوؤ�ش�شي، كان اأهم تطور هو و�شع اإ�شرتاتيجية وطنية جديدة لريادة 

الأعمال واإ�شرتاتيجية النمو للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 2014-2018، والتي مل ُتفّعل 

(5)  European Union, European Training Foundation, Organisation for Economic Co-
operation and Development)2014(. SME Policy Index: The Mediterranean Middle East 
and North Africa 2014.
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لغاية الآن. كما حمل التقييم تطورات اإيجابية اأخرى متّثلت يف اإدخال رقم تعريف موحد 

لل�شركة، واملوافقة على ت�شريع ينظم اإن�شاء مكتب ائتمان خا�س )بعد اإجراء �شياغة ُمطّولة(، 

واإدخال حت�شينات على تبادل املمار�شات اجليدة ب�شاأن تنظيم امل�شاريع. غري اأنه بالرغم من 

وجود العديد من املبادرات اخلا�شة بقطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن، ما زالت 

موؤ�شرات درجة التنفيذ والفعالية والتاأثري حمدودة.

رابعاً: القوانني الناظمة لعمل املنشآت الصغرية واملتوسطة

ل يوجد قانون حمدد لغاية الآن ُينّظم عمل قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، فعلى �شبيل 

املثال ميكن اأن يحدد القانون يف حال وجوده تعريفًا موحدًا لهذه امل�شاريع، ويحدد اأي�شًا حزمة 

من احلوافز والإعفاءات الداعمة لهذه امل�شاريع وفقًا لآليات يقرها. وقد اأ�شيفت موؤخرًا �شمن 

قانون ال�شتثمار فقرة خا�شة تعطي جمل�س الوزراء، وبتن�شيب من جمل�س ال�شتثمار �شالحية 

منح اأي مزايا اأو اإعفاءات اأو حوافز اإ�شافية لأي من الأن�شطة املتو�شطة اأو ال�شغرية.

بطبيعة  ال�شلة  ذات  والأنظمة  القوانني  مع  يرتبط  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  عمل  اإن 

ن�ساط هذه امل�ساريع، من �سناعة، وجتارة، وخدمات، وغريها، حيث تتنوع هذه القوانني التي 

ال�شناعة  بـ:  املتعلقة  القوانني  تلك  اأهمها  ومن  والتعليمات،  الأنظمة  من  الكثري  عنها  ينبثق 

العمل،  الدخل،  �شريبة  ال�شركات،  ال�شتثمار،  التجارة،  غرف  ال�شناعة،  غرف  والتجارة، 

ال�شريبة  القت�شادية،  الأن�شطة  على  اجلمارك،  الرقابة والتفتي�س  الجتماعي،  ال�شمان 

العامة على املبيعات، البلديات، واملوا�شفات واملقايي�س. 

خامساً: املعيقات التي تواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة

تواجه املن�شاآت امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن العديد من املعيقات التي توؤثر على 

منوها وا�شتمرارية عملها، حيث تنق�شم هذه املعوقات اإلى معوقات داخلية وخارجية؛ فمنها 

ما يكون ذا عالقة بال�شوؤون الداخلية من اأمور اإدارية وحما�شبية وغريها، ومنها ما يكون له 

وغريها.  وتعليمات  واأنظمة  قوانني  من  الدولة  يف  والناظمة  املحيطة  العمل  ببيئة  عالقة 

وبرز خالل ال�شنوات الأخرية ما اأحدثته ال�شطرابات ال�شيا�شية املحيطة بالأردن من تاأثري 

ب�شبب اإغالق احلدود الربية مع كل من العراق و�شوريا، ما عّر�س هذه امل�شاريع خل�شارة فر�س 

ت�شديرية ملنتجاتها، واإيقاف ا�شترياد بع�س املواد اخلام الالزمة لأن�شطتها.
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وميكن تلخي�س اأبرز املعوقات التي تواجهها هذه امل�شاريع على النحو التايل: 

1- �شعوبة الو�شول اإلى م�شادر التمويل

امليكروية  امل�شاريع  منها  تعاين  التي  امل�شاكل  اأبرز  التمويل  م�شادر  اإلى  الو�شول  �شعوبة  ُتعّد 

البارزة من قبل  املبادرات والربامج  الرغم من وجود عدد من  اإذ على  وال�شغرية واملتو�شطة، 

البنك املركزي واملوجهة لهذا القطاع، اإل اأن البنوك واملوؤ�ش�شات التمويلية ما زالت حتجم عن 

منح الت�شهيالت الئتمانية لهذه املن�شاآت بحجة عدم توفر ال�شمانات الكافية وعدم قدرتها 

مالية  �شجالت  بتوفري  يتعلق  ما  يف  خا�شة  و�شروطها،  التمويل  منح  مبتطلبات  الإيفاء  على 

وموازنات تاريخية لأكرث من �شنة، حيث بلغت ن�شبة رف�س البنوك الأردنية لطلبات التمويل 

املقدمة من ِقبل ال�شركات امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة ما يقارب 80% من اإجمايل الطلبات 

املقدمة. 

ال�شركات  لقطاع  املمنوحة  الئتمانية  الت�شهيالت  ن�شبة  خالل  من  امل�شكلة  هذه  تتجلى  كما 

امليكروية وال�شغرية ومتو�شطة احلجم، والتي بلغت حوايل 7.5% من اإجمايل حجم الت�شهيالت 

الئتمانية املمنوحة من ِقبل البنوك املرخ�شة يف الأردن خالل عام 2016، علمًا اأن معدل هذه 

20% و25% بح�شب ما يبني تقرير ال�شتقرار  الن�شبة يف القت�شادات النا�شئة ترتاوح بني 

املايل ال�شادر عن البنك املركزي عام 2016. 

الئتمان،  اإلى  احل�شول  موؤ�شر  يف  املتاأخر  الأردن  ترتيب  اإلى  املجال  هذا  يف  الإ�شارة  وجتدر 

والذي يحتل خالله املرتبة 159 عامليًا من اأ�شل 189 دولة مدرجة �شمن تقرير ممار�شة اأن�شطة 

الأعمال لعام 2018 ال�شادر عن جمموعة البنك الدويل)6(، علمًا اأن الأردن حّقق قفزة نوعية 

خالل تقرير 2018، حيث كان يحتل املرتبة 185 خالل تقرير عام 2017. واجلدير بالذكر 

اأن التقرير ل ُيعنى بحجم الت�شهيالت املقدمة لل�شركات امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة، واإمنا 

بوجود مراكز ال�شجالت واملعلومات الئتمانية يف الأردن، ومدى عمق هذه املعلومات وتوفرها. 

ول بد من الإ�شارة يف هذا املجال اإلى �شعف دور �شناديق متويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

على الرغم من كرثتها )يبلغ عددها 36 �شندوقًا(، حيث تعاين هذه ال�شناديق من عدم وجود 

عن  ف�شاًل  القرو�س،  لأخذ  املتقدمة  امل�شاريع  و�شع  ودرا�شة  التعامل  على  القادرة  الكفاءات 

افتقارها للخربات الئتمانية، حيث ُيْدَر�س طلب التمويل وكاأنه معاملة عادية. 

(6)  World Bank (2017). Doing Business 2017, Equal Opportunity for All. Washington, DC, 
DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, 
216
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2 - �شعوبة الو�شول اإلى الأ�شواق

ل تقت�شر م�شكلة �شعوبة الو�شول اإلى الأ�شواق على الو�شول اإلى الأ�شواق اخلارجية فقط بل 

تتعداها اإلى الأ�شواق املحلية اأي�شًا، وُتعّد هذه من امل�شاكل املهمة املوؤثرة على حجم مبيعات 

والتو�شع،  النمو  على  قدرتها  �شعف  يف�ّشر  ما  وربحيتها،  ال�شوقية  وح�شتها  امل�شاريع  هذه 

وعدم ال�شعي نحو مواكبة التكنولوجيا. وتكمن اأبعاد هذه امل�شكلة يف ق�شور قنوات الت�شويق 

املعلومات  الت�شويق ونق�س  ال�شغرية، وارتفاع تكاليف  امل�شروعات  و�شبكاته ل �شيما يف حالة 

املختلفة،  القت�شادية  وامل�شروعات  الأن�شطة  بني  الت�شبيك  عملية  و�شعف  لذلك،  الالزمة 

وانخفا�س جودة املنتجات، وعدم ا�شتخدام الأ�شاليب احلديثة يف الت�شويق.

3- �شعف الدور احلكومي

وال�شغرية  امليكروية  امل�شاريع  دعم  يف  الرئي�شي  الالعب  تكون  اأن  احلكومة  على  ينبغي 

واملتو�شطة، حيث يجب اأن توفر بيئة العمل املنا�شبة واملحفزة لإقامة امل�شاريع، وتوفر جميع 

اأ�شكال الدعم والربامج املمكنة لهذه امل�شاريع يف �شبيل مواجهة التحديات والتغلب عليها. 

واملتو�شطة  وال�شغرية  امليكروية  امل�شاريع  بت�شمني  املا�شية  ال�شنوات  خالل  احلكومة  وقامت 

وعملت  احتياجاتها،  لتلبية  التمويلية  الربامج  من  عددًا  و�شّممت  التنموية،  خططها  �شمن 

على اإن�شاء حا�شنات الأعمال، اإل اأن هذه اجلهود قد ُو�شفت باأنها �شعيفة الأثر، ومل ترَق اإلى 

م�شتوى حتقيق طموحات هذه امل�شاريع. 

كما تتنوع املعيقات الأخرى التي تواجه امل�شاريع امليكروية وال�شغرية واملتو�شطة من ال�شرائب 

الإطار  و�شعف  وطاقة،  خام  مواد  اأ�شعار  من  الإنتاج  تكاليف  وارتفاع  املرتفعة،  والر�شوم 

القانوين والت�شريعي لهذه امل�شاريع، وهناك معيقات ذات عالقة باأداء هذه امل�شاريع وتاأثرها 

التي تواجهه خا�شة يف ظل الظروف  الوطني وخ�شائ�شه وامل�شاكل  العام لالقت�شاد  بالأداء 

املحيطة، ف�شاًل عن بع�س امل�شاكل الفنية والإدارية، وبع�س امل�شاكل املتعلقة ببيئة الأعمال 

والإجراءات البريوقراطية لإجناز املعامالت واإقامة امل�شاريع. 

4- الرتكز يف القت�شاد غري املنظم

بح�شب تقديرات �شندوق النقد الدويل،  ي�شكل القطاع غري الر�شمي حوايل 26% من القت�شاد 

الأردين، ما ي�شعه يف املنت�شف بني الدول العربية. وتقع اأعلى معدلت م�شاركة القطاع غري 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  من ال�شركات  عدد  على اأكرب  حتتوي  القطاعات التي  �شمن  الر�شمي 
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جتارة  التالية:  القطاعات  من  كل  يف  الر�سمي  غري  الن�ساط  من  معدلت  اأعلى  �سجلت  حيث 

اجلملة والتجزئة )30%(، ال�شناعات التحويلية )19%(، النقل والتخزين )12%(، والبناء 

)11%(، وهي من القطاعات التي متتاز باأن غالبية من�شاآتها ُتعّد �شغرية اأو متو�شطة احلجم.

كما تتواجد غالبية العمالة غري الر�شمية يف ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة،  وُتعّد املوؤ�ش�شات 

غري  العمالة  ن�شب  تبلغ  حيث  الر�شمي،  غري  القطاع  عر�شة للم�شاركة يف  ال�شغرية اأكرث 

5 ُعّمال، وما يقارب  92% من جميع العاملني يف ال�شركات التي ت�شغل اأقل من  الر�شمية فيها 

العاملني  من جميع   %10 ن�شبته  وما  ت�شغل 5-9 عاملني،  التي  يف ال�شركات  العاملني  من   %68

يف ال�شركات التي ت�شغل اأكرث من 100 عامل. 

القت�شاد  اإلى  الدخول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  رغبة  عدم  من  يزيد  ما  ولعل 

اخلدمات  اأن  حول  ال�شائد  النطباع  اأن  هو  اأعمالهم،  على  الر�شمي  الطابع  واإ�شفاء  الر�شمي 

ال�شرائب  اإن  كما  الت�شجيل،  ت�شتحق  ل  الر�شمية  لل�شركات  املقدمة  احلكومية  واحلوافز 

على التمويل  على احل�شول  القدرة  عدم  عن  ف�شاًل  جدًا،  ال�شركات امل�شجلة مرتفعة  على 

الالزم لل�شروع يف اإ�شفاء الطابع الر�شمي. 

من  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأعمال  على  الر�شمي  الطابع  اإ�شفاء  ُيعّد  املنطلق،  هذا  ومن 

املعيقات التي تواجهها هذه امل�شاريع ب�شكل خا�س من خالل �شعوبات الت�شجيل وبيئة العمل 

من اإجراءات وتكاليف وغريها، وكل هذا من �شاأنه اأن ينعك�س على القت�شاد الوطني ب�شكل 

وامل�شاهمات  البطالة  من  واحلد  الت�شغيل  يف  امل�شاريع  هذه  م�شاهمة  ن�شبة  خف�س  وعلى  عام، 

القت�شادية الأخرى. 

الخالصة والتوصيات

يف �شوء ما �شبق، ظهر دور بارز للمن�شات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى امل�شاهمة يف التنمية 

القت�شادية والجتماعية، لذلك ينبغي على احلكومة وبال�شراكة الفعلية مع القطاع اخلا�س، 

اخلدمات  وتقدم  املن�شاآت،  هذه  احتياجات  تالئم  عمل  بيئة  اإيجاد  يف  امل�شاعدة  على  العمل 

الفعلية التي ت�شاهم بنجاحها ومنوها. بهذا تتمثل اأبرز التو�شيات التي باإمكانها تعزيز دور 

هذه املن�شاآت مبا يلي: 

برعاية  املخّولة  اجلهة  يحدد  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت  موحد  قانون  اإ�شدار  	•
ُتراعى  اأن  يجب  كما  له،  العامة  الأطر  وو�شع  القطاع،  هذا  تعريف  وتوحيد  م�شاحله، 

�شمولية هذا القطاع، وبالتايل ت�شنيفه بح�شب القطاعات الفرعية واإعطاء اخل�شو�شية 

لكل منها. 
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املجالت  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اإن�شاء  دعم  على  احلكومة  تعمل  اأن  يجب  	•
اإدخالها بالعطاءات وامل�شرتيات احلكومية  املختلفة، وحتفيز عمل القائم منها من خالل 

وتخ�شي�س ن�شبة لها. 

متناهية  امل�شاريع  وتنمية  الأعمال  لريادة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  باإقرار  الإ�شراع  	•
ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف الأردن -2016 2020، و�شمان مواءمة غاياتها واأهدافها 

مع ما ورد �شمن خطة حتفيز النمو القت�شادي -2018 2022، وروؤية الأردن 2025. 

بهدف  جاءت  والتي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لتمويل  العليا  اللجنة  عمل  تفعيل  	•
اأو  اخلارجية  اجلهات  من  �شواء  امل�شاريع  لهذه  التمويل  بتوفري  املتعلقة  اجلهود  تن�شيق 

املحلية والعمل على توفري املحافظ الإقرا�شية الالزمة.

ملاأ�ش�شة  املختلفة،  القت�شادية  القطاعات  �شمن  وتفعيلها،  الأعمال  حا�شنات  دور  تعزيز  	•
عمل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة وت�شهيل عمل امل�شاريع النا�شئة.

تعزيز امل�شاركة الفّعالة بني القطاعني اخلا�س والعام يف ر�شم ال�شيا�شات القت�شادية، مبا  	•
ي�شمن تعزيز بيئة الأعمال للعمل على تذليل ال�شعوبات التي تواجه هذه املن�شاآت.

امل�شاريع  لقطاع  املوجهة  الربامج  التجارية ل�شتخدام خم�ش�شات  للبنوك  تقدمي حوافز  	•
ال�شغرية واملتو�شطة، وحثهم على زيادة ح�شة هذه امل�شاريع من اإجمايل الت�شهيالت، وتوفري 

ال�شمانات الالزمة لذلك. 

�شرورة توحيد اجلهود بني املوؤ�ش�شات التمويلية، واإيجاد من�شة موحدة لغايات التن�شيق  	•
بني عمل ال�شناديق املختلفة وموؤ�ش�شات التمويل لت�شمن ا�شتمرارية امل�شاريع وا�شتدامتها. 

وت�شمح  ال�شركة  تاأ�شي�س  عملية  ت�شهل  وكفوؤة،  حمفزة  عمل  بيئة  تهيئة  على  العمل  	•
بتحويل الأفكار الريادية اإلى �شركات ناجحة وموؤثرة.

�شائر  وخالل  كافة  باأحجامها  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  الفني  الدعم  برامج  توفري  	•
مراحل عمرها، وتنظيم جهود املوؤ�ش�شات املوجودة حاليًا بحيث ت�شل اإلى من يحتاج هذه 

اخلدمات. 

مع  وت�شبيكها  اأبرزها  وتبني  اململكة،  اأنحاء  يف  املوجودة  الريادية  لالأفكار  بنك  اإن�شاء  	•
موؤ�ش�شات الدعم الفني واملايل. 

الطابع  لإ�شفاء  عمل منا�شبة  خلق بيئة  على  كافة  مبوؤ�ش�شاتها  احلكومة  تعمل  اأن  يجب  	•
احلوافز  من  حزم  خالل  من  الر�شمية،  غري  واملتو�شطة  ال�شغرية  على امل�شاريع  الر�شمي 

عملية  وت�شهيل  والتو�شع،  التاأ�شي�س  لأغرا�س  التمويل  يخ�س  ما  يف  وخا�شة  واخلدمات 

ت�شجيلها وتقدمي حوافز �شريبية لرجال الأعمال. 


