


املعهد بين املشترك التعاون  لتعزيز  الرامية الجهود إطار  في الدراسة هذه تأتي 

 وبناء ، 2014 عام منذ بدأ والذي والصندوق  الكويت بدولة للتخطيط العربي

   .الدولي والتعاون  التخطيط وزير  معالي إلى املقدم الصندوق  طلب على

 خلفية الدراسة

 وتقييم الصندوق، يقدمها التي التمويلية وغير  التمويلية الخدمات أثر  تقييم•

 التمويل مجال في الصندوق  تجربة تحليل الخدمات،و هذه عن الرضا مستوى 

  والاقتصاد واملجتمع وألاسرة الفرد مستوى  على التنموي  دوره وتقييم ،التنموي 

. 

 أهداف الدراسة



عرض تجربة الصندوق في تقديم الخدمات 
التمويلية وتقييم مستوى شمولية الخدمات 

وتكاملها وكفاءة تقديمها من وجهة نظر 
 املستفيدين 

عرض مؤشرات أداء الصندوق الاقراض ي 
 وتقييم حجم ونوعية الخدمات املقدمة

 تقييم تجربة الصندوق في تقديم الدعم الفني
للمستفيدين واثر ذلك على املشروعات املمولة 

 ودورها التنموي 

تحديد آلاثار الاقتصادية والاجتماعية للخدمات 
 التي يقدمها الصندوق 

تقييم مستوى رضا املستفيدين عن الخدمات 
التي يقدمها الصندوق وتحديد مرتكزات تطوير 

 مستوى ونوعية هذه الخدمات 

املساهمة في تحديد الاحتياجات التمويلية 
  للفئات املستهدفة 

وضع مرتكزات بشأن إعداد الخطة  
 الاستراتيجية

الخروج بتوصيات عملية لتطوير عمل 
 الصندوق 



هناك مدرستان مختلفتان حول منهجية قياس 

 ألاثر

مؤسسة  أداء  التركيز  في التقييم على 
 التمويل

“Intermediary” School 

 علىز التركي 
 (املستفيدين من وأصحاب املشروعات)

“Intended Beneficiary” School 

تم استخدام أسللو  يجملع بلين املننجلين، حيلا تلم اسلتقراء سراء املسلتفيدين ملن خلدمات •

صللللللندوق التنميللللللة والاشللللللديل حللللللول آلاثللللللار الاقتصللللللادية والاجتماعيللللللة لهللللللذه الخللللللدمات علللللللى 

كملللا تلللم أسلللتقراء  ،مسلللتوى املسلللتفيدين وأسلللرهم وعللللى مسلللتوى الاقتصلللاد واملجتملللع املحللللي

وملللن جانلللب سخلللر اعتملللدت املننجيلللة عللللى . سراءهلللم حلللول مسلللتوى الرضلللا علللن هلللذه الخلللدمات

 .سيسهأمنذ ت الاقراض ي تحليل واقع وأداء الصندوق 

 في هذه الدراسة



عمل فريق الدراسة على تصميم استبانة شاملة خاصة بهذه الدراسة تعكس موضوعاتها وأهدافها 

 تم عقد ورشة تدريبية حول مهارات جمع البيانات وتحليلها لفريق الدراسة والباحثين

وقد تم استخدام ألاسلوب العلمي في . تم استخدام ألاسلوب العلمي والاحصائي لتحديد حجم وتوزيع العينة

. اختيارهاي فوتحديد حجم العينة   

 الجزء ألاول 

خصائص 
املستفيدين من 

خدمات 
 الصندوق 

 الجزء الثاني

خصائص وأداء 
املشروعات قيد 

 الدراسة

 الجزء الثالث

عالقة وتعامالت 
املستجيب مع 

الصندوق 
ومستوى الرضا 

 عن الخدمات

 الجزء الرابع

ألاثر الاقتصادي 
والاجتماعي 
لخدمات 

الصندوق على 
مستوى 

 املستفيدين

 الجزء الخامس

آليات تعزيز 
الدور التنموي 

للصندوق 
وتحسين أثر 
الخدمات 

 املقدمة



 الفصل ألاول 
تمهيد ومنهجية ومكونات 

 الدراسة

 الفصل الثاني
تقييم أداء صندوق التنمية  

والتشغيل خالل الفترة 
(1991 – 2015) 

 الفصل الثالث
خصائص املستفيدين من 

خدمات الصندوق 
وخصائص وأداء املشروعات 

 املمولة

 الفصل الرابع
تقييم تجربة املستفيدين مع  

:  صندوق التنمية والتشغيل
 مستوى الرضا عن الخدمات

 الفصل الخامس
آلاثار الاقتصادية 

والاجتماعية  للخدمات التي 
يقدمها صندوق التنمية 

 والتشغيل

 الفصل السادس
امللخص العام والنتائج 

 والتوصيات





 والنوعية الكم حيث من يقدمها التي التمويلية وغير  التمويلية الخدمات تطوير  في الاستمرار  على الصندوق  حرص

 الخدمات هذه تقديم أجل من فيه العاملين قدرات بناء على حرص كما يستهدفها، التي الفئات احتياجات لتواكب

 .وفاعلية بكفاءة

 لتحويلهم .تحقيقها في ويساعد أهدافه، وشمولية منطقية يعكس بشكل املستهدفة الفئات شريحة في اتساع وجود تبين

  ألسرهم داعمين إلى

 تحديد في دقة يعكس مما املقدمة والخدمات املستهدفة الفئات بين الانسجام من عالية درجة الصندوق  حقق

  .بكفاءة تلبيتها التمويلية الاحتياجات

 %99.1 نحو 2015 عام في التحصيل نسبة كانت حيث التحصيل، على الكبيرة بقدرته تمثلت إنجازات الصندوق  حقق

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

 .أماكنهم في املستهدفة الفئات إلى للوصول  اململكة محافظات مختلف في الانتشار  مستوى  وتعزيز  العمل آلية بتطوير  قام

12  
 
 مناطق تجول  والتي املتحركة إلاقراض وحدات من عدد إلى باإلضافة اململكة محافظات جميع في منتشرة فرعا

  تمويلية مؤسسة 50 أفضل ضمن من الصندوق  تصنيف وتم .البادية
 
 .2007 لعام عامليا

 وتسويق ترويج في واملساهمة املقترضين، حياة على التأمين برنامج خالل من املالية غير  خدماته بتطوير  الصندوق  اهتم

 إلانتاجية تعزيز  مراكز  مع والتعاون  املحافظات، مختلف في والفعاليات املعارض إقامة خالل من املقترضين منتجات

   مجاني بشكل الاقتصادية الجدوى  دراسات إلعداد



مؤسسة تعمل  50من بين أفضل  45حصل على املركز 
 Forbsفي القطاع امليكروي في العالم، بحسب مجلة 

في ( املركز الثاني)حصل على الجائزة الفضية 
 CGAPاملسؤولية املجتمعية من مجموعة 

مؤسسة ( 100)إدراج الصندوق ضمن أفضل 
  MIXإقراضية ضمن التقرير الذي نشرته مؤسسة 

حقق انجاز من حيث الالتزام بمعايير الشفافية 
والافصاح الدولية الخاصة بمؤسسات التمويل 

امليكروي حيث حصل على شهادة إلافصاح الدولية 
 (CGAP)من مؤسسة 

حصل على املركز ألاول في جائزة امللك عبد هللا الثاني 
 – 2008)لتميز ألاداء الحكومي والشفافية في الدورة 

2009) 

حصل على ختم التميز في جائزة امللك عبد هللا الثاني 
 – 2010)لتميز ألاداء الحكومي والشفافية في الدورة 

2011) 

إدراج ضمن املؤسسات ذات ألاداء الجيد حسب تقارير 
مركز امللك عبد هللا الثاني للتميز في العديد من 

 .الدورات



 مواجهة في تساعد التي (التشغيلية القروض) الخاصة ألاجل قصيرة التمويلية املنتجات نقص•

  .املفاجئة وألازمات التحديات

 والتوعيه التدريب خدمات على تقتصر  حيث يقدمها التي التمويلية غير  الخدمات شمولية عدم•

 .التقليدية والتشبيك

 .الصندوق  خدمات على للحصول  الالزمة املستندية الدورة طول •

 .إلانتاجية القروض حالة في سيما ل  الشروط صعوبة•

 .املطلوبة الوثائق عدد ارتفاع•

 .الاقتراض عملية إتمام إجراءات عدد ارتفاع•

 مستوى  وتواضع املستفيدين، من املقدمة الشكاوى  معدل ارتفاع إلى السابقة الصعوبات تؤدي•

 .الحالت من كثير  في املقدمة الخدمات عن الرضا



   النقص الحاد في املوارد البشرية ألسباب مالية وأخرى غير مالية •

عدم توفر العديد من الخدمات إلالكترونية التي تمكن العمالء من الاستعالم والسداد إلالكتروني لتوفير •

 الوقت والجهد

 ارتفاع العبء على ضباط الائتمان بسبب ارتفاع عدد املراجعين لكل موظف مما يؤثر على جودة الخدمة •

 عدم توفر نظام لالستعالم عن الوضع الائتماني للعميل قبل منحه التمويل•

 الكادر في مجال البرمجة والتحليلنقص •

 تواضع  مخصصات عمليات التطوير•

 ضعف إجراءات إدارة املخاطر•

 في إتمام املعامالت الناتج عن آلية نقل البريد من وإلى فروع الصندوق التأخير  •

 صعوبة تحديث عناوين وبيانات املقترضين والكفالء بالنسبة للقروض ذات الكفالت الشخصية•

 عدم توفر التدريب املستمر للعاملين واملستفيدين بسبب عدم وجود مخصصات•

 مركزية العمليات املالية في املركز•

 حصر عملية التحصيل بالفرع الرئيس ي•

 .عدم مواكبة التطورات الحاصلة في بعض البرامج املالية•



 الحاجة املاسة لتعديل بعض التشريعات الناظمة لعمل الصندوق •

إصدار قانون الفوائض املالية الذي يلزم املؤسسات بتوريد الفوائض املالية لديها إلى وزارة •

 املالية

 1997توقف دعم الخزينة للصندوق منذ العام •

الضغوطات الاجتماعية التي تواجه الصندوق في حال اللجوء إلى البيع في املزاد العلني للقروض •

 التي تكون ضمانها أموال غير منقولة

 بيروقراطية عمل بعض الجهات الحكومية ذات العالقة•

التطور املتسارع في تكنولوجيا املعلومات والاتصالت مما يتطلب التحديث املستمر للبرامج •

 .وشبكة البيانات





 2015) -1991)إجمالي الاقراض املباشر وغير املباشر خالل الفترة 

 النسبة فرص العمل النسبة عدد القروض النسبة إجمالي القروض الفترة

1991-1996 13,092,511 5.5 2,425 3.1 2,427 2.4 

1997-2002 21,742,731 9.1 6,859 8.7 6,996 7.0 

2003-2008 58,308,502 24.5 21,124 26.6 28,750 28.9 

2009-2015 144,890,076 60.9 48,865 61.6 61,440 61.7 

 100 99,613 100 79,273 100 238,033,820 إلاجمالي

 بيانات صندوق التنمية والتشغيل: املصدر

مليون  238

 قروض

الف  79.2

 قرض

99.6 

 فرصة عمل



نمو مستمر 
ومتزايد في حجم 

 التمويل

نمو 
 مستمر
ومتزايد 
في عدد 
 القروض

نمو مستمر في 
عدد فرص 

العمل 
 املستحدثة

انخفاض كلفة 

 خلق فرص العمل   

 استهداف الجنسين

تحسن عدد فرص 

قرض/العمل   



استحوذ قطاع الخدمات 

قرض ( 23,148)على حوالي 

، يليه %(29)وبنسبة 

 22,551)القطاع التجاري 

، ومن %(28)وبنسبة ( قرض

ثم قطاع تمكين املرأة 

وبنسبة ( قرض 21,118)

%(27.) 

استحوذ القطاع التجاري 

على النصيب ألاكبر من 

إجمالي حجم القروض 

، ثم قطاع (33%)املمنوحة 

   .%(21)تمكين املرأة الريفية 

بلغ متوسط قيمة القرض 

الواحد لكل مشروع خالل 

حوالي ( 2015-1991)الفترة 

دينار في القطاع ( 6,690)

الصناعي وهو ألاعلى من بين 

القطاعات الاقتصادية 

املختلفة، يليه القطاع 

دينار، ثم ( 6,291)-السياحي

(  6,042)-القطاع الحرفي 

دينار، ومن ثم القطاع 

دينار، ( 3932)-الزراعي

(  2,772) -والقطاع التجاري 

دينار، بينما املتوسط ألاقل 

كان من نصيب مشروعات 

دينار، ( 196) -القطاع املنزلي

-يليه قطاع الخدمات

 قطاع ( 1561)
 
دينار ، وأخيرا

-تمكين املرأة الريفية 

 .  دينار( 1,833)

احتل كل من قطاع 

الخدمات والقطاع التجاري 

املراتب ألاولى من إجمالي 

%(  32)الفرص املستحدثة 

لكل منهما، يليهما قطاع 

، %(21)تمكين املرأة الريفية 

ثم القطاع الصناعي 

كانت مشروعات ,%(. 5.5)

القطاع السياحي ألاقدر على 

عدد )خلق فرص عمل 

عدد /فرص العمل

، يليها (املشروعات

الصناعات الحرفية، ثم 

 .القطاع الصناعي



 (2015 -1991)توزيع حجم القروض املمنوحة حسب القطاعات الاقتصادية خالل الفترة 

 القطاع
 2015لللل  2009 2008لللل  2003 2002للل  1997 1996للل  1991

 إلاجمالي
 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 2,941,232 0.00 179.7 0.03 17,000 0.23 49,327 21.96 2,874,725 زراعي

 1,202,323 0.44 639,150 0.29 188,186 1.19 259,294 0.88 115,693 صناعي زراعي

 21,447,230 5.46 7,909,038.00 7.02 4,550,402 21.77 4,733,559 32.49 4,254,231 صناعي

 9,908,406 3.83 5,550,125 4.64 3,008,320 4.18 908,882 3.37 441,079 حرفي

 36,135,742 11.49 16,654,586.50 64.63 41,864,596.52 66.82 14,527,872 37.83 4,953,283 خدمات

 7,140,132 3.80 5,502,234.65 3.78 2,447,277.48 5.77 1,253,797 2.93 384,100 سياحي

 595,021 0.36 515,392 0.35 229,200 0.05 10,000 0.53 69,400 قطاع منزلي

 38,699,128.25 26.71 38,699,124.25 0.01 4,000 0.00 0 0.00 0 تمكين املرأة الريفية

 6,723,740.48 4.64 6,723,447.48 0.45 292,998 0.00 0 0.00 0 قروض الطالب

 62,517,279.40 43.15 62,517,279.40 18.79 12,173,090 0.00 0 0.00 0 تجاري 

 244,500,389 100.00 144,890,077.3 100.00 583,850,02 100 21,742,731 100 13,092,511 املجموع

 بيانات صندوق التنمية والتشغيل: املصدر



 (2015 -1991)القروض حسب املحافظات خالل الفترة قيمة توزيع 

1991 املحافظة ـــ   2009 2008ــــ  2003 2002ـــ  1997 1996 ــــ    إلاجمالي 2015

 61،262،430 29،549،901 18،822،355 8،131،567 4،758،607 العاصمة

 35،749،781.8 22،435،894.8 8،101،439 2،929،894 2،282،554 اربد

 21،135،755.5 11،149،490.5 7،247،353 1،737،668 1،001،244 الزرقاء

 20،270،401.2 12،001،096.2 5،286،704 2،021،796 960،805 البلقاء

 10،991،560.36 8،509،435.3 1،415،079.06 608،344 458،702 معان

 20،574،922.9 12،545،574.9 5،077،715 1،961،073 990،560 الكرك

 11،512،698.7 8،941،020.7 1،713،865 551،064 306،749 الطفيلة

 14،352،922.6 9،593،167.6 2،705،235 1،273،953 780،567 املفرق 

 14،041،807.5 9،362،572.5 2،741،826 1،142،600 794،809 مادبا

 13،089،042 10،145،244.8 2،085،978.2 539،651 318،168 عجلون 

 9،809،013.6 6،624،288.6 2،145،903 735،476 303،346 جرش

 5،243،484.5 4،032،389.5 965،050 109،645 136،400 العقبة

 238،033،820.7 144,890,076.4 58,308,502.26 21,742,731 13,092,511 املجموع

25.7 

15.1 

8.9 8.5 

4.6 

8.6 

4.8 6 5.9 5.5 4.2 
2.2 

 العقبة جرش عجلون  مادبا املفرق  الطفيلة الكرك معان البلقاء الزرقاء اربد العاصمة

 (2015 - 1991)القروض حسب املحافظات قيمة توزيع 



كانت أعلى نسب 

التمويل من نصيب 

حملة الشهادة 

، %(46.5)الثانوية  

يليها حملة شهادة 

إلاعدادية فما دون 

، ثم حملة %(21.3)

الشهادة الجامعية 

، وكانت %(17.9)

أقل نسبة في حالة 

خريجي مؤسسات 

التدريب املنهي 

والكليات %( 1.5)

 (.7)%املتوسطة 

النسبة ألاعلى  كانت

من أجمالي عدد 

القروض من 

نصيب املستويات 

التعليمية ألاولى 

إلاعدادي والثانوي )

، حيث (فما دون 

بلغت هذه النسبة 

%(  81.3)حوالي 

وكان حوالي 

منها %(  67.2)

لإلناث، والبقية 

 (.  32.8)%للذكور 

كان متوسط قيمة 

القرض لكل 

مشروع حسب 

املؤهل العلمي 

ألاعلى في حالة 

حملة شهادة 

-الدكتوراه 

دينار، ( 12,260)

يليه حملة شهادة 

مؤسسة التدريب 

( 5,993)-املنهي 

دينار، ومن ثم 

حملة الشهادة 

(  4,704) -الجامعية 

وكان متوسط . دينار

قيمة القرض في 

حالة دون إلاعدادي 

 . ألاقل

كان عدد فرص 

العمل املستحدثة 

ألاعلى في حالة 

مشروعات حملة 

  -شهادة الثانوية

فرصة ( 48,153)

عمل، يليها 

مشروعات حملة 

 -شهادة إلاعدادية 

فرصة ( 17,44)

عمل، تليها 

مشروعات حملة 

الشهادة الجامعية 

فرصة ( 11,869)

 .  عمل

وكانت أقل تكلفة 

لخلق فرص العمل 

في حالة مشروعات 

من هم دون 

إلاعدادي 

وإلاعدادي 

بمتوسط بلغ 

(  2,126)و( 1,860)

 .  دينار على التوالي



   توزيع القروض حسب املؤهل العلمي
   إلاجمالي 2009-2015 2003-2008 1997-2002 1991-1996 العلمي املؤهل

   12866174.7 4552864.9 4508120.8 2944161 861028 محدد غير 
   14539139.1 6521562.1 5966017 804703 1246857   إلاعدادي دون 

   36238641.7 22024348.7 9004360 3189628 2020305   إعدادي
   110639434 73963940 26199522 7260217 3215755   ثانوي 

   3661931.9 2416931.9 602335 272817 369848   املنهي التدريب مؤسسة
   16559024.2 8885534.2 4163212 2334940 1175338  متوسطة كلية

   42536386.2 25944426 7456785.2 4931795 4203380   جامعي
   993088.63 580468.63 408150 4470 0  جامعي دكتور 

   238,033820.4 144,890076.4 58,308502 21,742731 13,092511 إلاجمالي

5.4 6.1 

15.2 

46.5 

1.5 
7 

17.9 

0.4 

 دكتور جامعي  جامعي  كلية متوسطة  ثانوي  اعدادي  دون الاعدادي  غير محدد

 التوزيع النسبي للقروض حسب املؤهل العلمي



 توزيع عدد القروض حسب املؤهل العلمي

 املحافظة
 إلاجمالي اناث ذكور 

 % عدد القروض % عدد القروض % عدد القروض

 7.1 5691 7.8 4031 6.0 1660 غير محدد

 8.7 6944 10.37 5366 5.7 1578 دون الاعدادي 

 18.3 14482 19.43 10054 16.1 4428 اعدادي 

 47.4 37536 47.27 24460 47.5 13076 ثانوي 

 0.8 611 0.3 157 1.7 454 مؤسسة التدريب املنهي 

 6.2 4885 6.4 3311 5.7 1574 كلية متوسطة 

 11.4 9043 8.4 4347 17.1 4696 جامعي 

 0.1 81 0.03 18 0.2 63 دكتور جامعي 

 100 79273 100 51744 100 27529 املجموع

 والتشغيل التنمية صندوق  :املصدر



حصل املقترضين 

الذين يتراوح دخلهم 

دينار ( 300 - 200)

على النصيب ألاكبر 

من حجم التمويل 

، يليهم %(25.3)

الذين يتراوح دخلهم 

دينار ( 100 - 0)

، وجاءت في (23)%

املرتبة ألاخيرة  شرائح 

أكثر من )في الدخل 

  -400)دينار و( 500

% 10)دينار   ( 500

(. على التوالي% 7.8و

وهذه النتيجة تؤكد 

توجه التمويل نحو 

 
 
    .الفئات ألاقل دخال

كان توزيع عدد 

القروض لصالح 

  200)شريحة الدخل 

%(  28.5)دينار ( 300 -

من إلاجمالي، تليها 

  100)شريحة الدخل 

، %(27)دينار ( 200 -

وثم شريحة الدخل 

دينار ( 100 -0)

، وشريحة %(23)

( 400-300)الدخل 

، وأقل %(11.6)دينار 

عدد قروض كان من 

نصيب الشريحتين 

وأكثر من ( 400-500)

دينار، وبنسب ( 500)

%(  4.7)بلغت 

 .  على التوالي%( 5.2)و

كان متوسط قيمة 

القر ض ألاعلى يتزايد 

بارتفاع شريحة 

الدخل، إل أنه 

لوحظ ارتفاع 

متوسط فيمة 

القرض ألول شريحة 

 1)من شرائح الدخل 

، مقارنة ( 100-

بالفئات الثالث التي 

 . تليها

ملستفيدون ضمن ا

-300)شريحة الدخل 

دينار هم ( 200

ألافضل من حيث 

عدد فرص العمل 

املستحدثة، مقارنة 

بحجم التمويل 

 .املمنوح لها

كانت القروض 

املمنوحة لشريحة 

الدخل أكبر من 

دينار هي ألاقدر ( 500)

على خلق فرص 

قرض، مقارنة /عمل

ببقية شرائح الدخل، 

تليها في الترتيب 

-400)شريحة الدخل 

 . دينار( 500



 (2015 -1991)توزيع القروض حسب شريحة الدخل خالل الفترة 

 إلاجمالي إناث ذكور  شريحة الدخل

100-0 38076673.28 16592479.38 54669152.66 

200-100 24878093.21 28732277.73 53610370.95 

300-200 25925902.73 34403216.31 60329119.04 

400-300 12935068.3 14235583.23 27170651.52 

500-400 11992036.55 6576096.166 18568132.72 

500< 16920456.45 6765937.926 23686394.37 

 238033821 107305591 130728230 إلاجمالي

 صندوق التنمية والتشغيل: املصدر

23 22.5 
25.3 

11.4 
7.8 

10 

100-0 200-100 300-200 400-300 500-400 500<

 (1991-2015)التوزيع النسبي للقروض حسب شريحة الدخل  



 (2009-2015)توزيع عدد القروض حسب شريحة الدخل خالل الفترة 

 % إلاجمالي إناث ذكور  شريحة الدخل

100-0 8160 10048 18208 23.0 

200-100 6546 14853 21399 27.0 

300-200 6208 16415 22623 28.5 

400-300 2769 6451 9228 11.6 

500-400 1578 2142 3720 4.7 

500< 2260 1835 4095 5.2 

 100 79273 51744 27521 إلاجمالي

 صندوق التنمية والتشغيل: املصدر

3002 
2505 2667 2944 

4991 
5784 

100-0 200-100 300-200 400-300 500-400 500<

 دينار اردني -(1991-2015)متوسط قيمة القر ض حسب شريحة الدخل خالل الفترة 



دقة في الوصول إلى 

 الفئات املستهدفة

تطور وتحسن في التوزيع 

الجدرافي لحجم التمويل 

 وعدد القروض

استهداف الشرائح ألاقل 

 
ا
 دخل

تحسن في ألاداء حسب 

 ألاقاليم 

شمولية استهداف 

حسب املستفيدين 

 املؤهل العلمي

شمولية في تدطية 

قطاعات الانتاج 

 املختلفة

انخفاض في تكلفة خلق 

 فرص العمل

في عدد فرص تحسن 

 العمل لكل قرض





من أبرز 

أسباب اختيار  

العينة 

للصندوق 

كمصدر 

 للتمويل

 .انخفاض سعر الفائدة أو معدل املرابحة مقارنة بسعر الفائدة في البنوك

 .  توسع وانتشار نشاطات الصندوق ووصولة إلى جميع محافظات اململكة

 .  مؤسسة حكومية تنموية غير ربحية

 .  الوازع الديني للمستجيبين

 .تنوع البرامج التمويلية والقروض

 مقارنة بالبنوك التجارية
 
 .سهولة شروط الاقراض نسبيا

 أسباب حول  وإلاناث الذكور  من كل آراء بين وتشابه إنسجام هناك 
 الائتمان سقف ملعيار   أكبر   أهمية أعطوا الذكور  أن إل  الصندوق، اختيارهم

 الصندوق  في العاملين  تعامل أسلوب على إلاناث ركزت بينما السماح، وفترة
   .واملقترضين العمالء مع



 الترتيب التنازلي ألسباب اختيار الصندوق كمصدر للحصول على التمويل

 البيان )%(الجميع  )%(ذكور  )%(إناث 

 انخفاض سعر الفائدة مقارنة بالبنوك ومؤسسات التمويل امليكروي 75.2 74.7 76.0

 انتشار فروع الصندوق في مختلف مناطق اململكة 73.7 74.5 72.5

 الصندوق مؤسسة حكومية تنموية وليست ربحية 73.1 71.7 75.3

 الوازع الديني ووجود منتجات تمويلية إسالمية 69.3 67.0 72.9

 تنوع القروض حيث تالئم مختلف الاحتياجات التمويلية 67.0 62.5 74.2

 شروط الاقراض اسهل مقارنة بالبنوك ومؤسسات التمويل ألاخرى  66.3 66.3 66.4

 عدم إمكانية الحصول على التمويل من املصادر غير الرسمية 64.5 64.5 64.4

 أسلوب تعامل  العاملين في الصندوق مع العمالء واملقترضين 62.5 60.6 65.7

 سقف الائتمان مرتفع وفترة السماح مناسبة 62.2 63.0 60.9

 تجارب املقترضين السابقة مع الصندوق وقصص النجاح 59.9 59.2 60.9

 الخبرة املكتسبة من تجاربي مع مؤسسات التمويل ألاخرى  56.4 53.7 60.8

 سهولة إلاجراءات الخاصة بالتقدم والحصول على التمويل 56.1 54.2 59.3

 املرونة في التعامل في حالت التعثر املؤقت والتأخر عن التسديد 43.6 44.7 41.7

 (.1)في الاستبانة املبينة في امللحق رقم  1.5و 2.31إجابة ألاسئلة : املصدر



هناك ارتفاع في مستوى رضا املستجيبين 

عن الصندوق من عدة ( بين جيد وممتاز)

 :أهمها فقط أبعاد

وقدرتهم على تقديم املعلومات ألاساسية حول العاملين 

 خدمات الصندوق وآلية إلاقراض

 توفر مواقف للسيارات واملرافق ألاخرى الضرورية

عدد العاملين مقارنة بعدد املراجعين وانعكاس ذلك على فترة 

 الانتظار والوقت املخصص لكل مراجع

 املظهر العام للعاملين ومالئمته لطبيعة عملهم

مستوى ما ُيشرح للمراجعين عن الخدمات غير التمويلية التي 

 .يقدمها الصندوق، وسهولة الوصول إلى الصندوق 

قيمة مؤشر الرضا لجميع املستجيبين إلى أن تشير 

مستوى الرضا كان بين متوسط وجيد، وان هناك 

تقارب كبير بين مستوى رضا كل من الذكور 

 (.  بين متوسط وجيد)وإلاناث

هناك تقارب قيم مؤشر الرضا حسب القطاع، إل أن 

قيمة املؤشر كانت ألاعلى في قطاع الخدمات وكانت 

 .ألاقل في القطاع الزراعي 

حسب املحافظة، هناك ارتفاع في مؤشر الرضا في 

محافظة عجلون، تليها محافظة جرش، ثم محافظة 

كما يتضح تدني قيمة مؤشر الرضا في . الزرقاء

 .  محافظة إربد



 بعض معايير ومؤشرات تقييم تجربة املستجيبين مع الصندوق خالل الزيارة  الاستكشافية ألاولى

 املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث

 قدرة العاملين على تقديم ما يلزم من معلومات حول خدمات الصندوق وآلية الاقراض 4.45 4.42 4.49

 توفر مواقف للسيارات ومرافق أخرى مهمة 4.18 4.13 4.28

 "فترات الانتظار والوقت املخصص للعميل"عدد العاملين مقارنة بعدد املراجعين  4.13 4.12 4.14

 املظهر العام للعاملين ومالئمته لطبيعة عملهم 4.11 4.06 4.20

 مستوى ما ُيشرح لك عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصندوق  4.06 4.00 4.15

 (املوقع ووجود لوحات تعريفية)سهولة الوصول إلى الصندوق  4.00 3.94 4.10

 سهولة تعبئة طلب الحصول على التمويل 3.95 3.90 4.05

 شمولة البروشورات والادلة الارشادية املتوفرة 3.95 3.91 4.01

 "الدور والوقت املخصص"مستوى التنظيم في التعامل مع العمالء في القاعة الرئيسية  3.91 3.89 3.95

 مستوى تواصل الصندوق مع العمالء واملجتمع املحلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي 3.55 3.48 3.66

 سهولة التعامل مع املوقع إلالكتروني وتوفر جميع املعلومات املطلوبة عليه 3.53 3.58 3.45

 مستوى النصائح املقدمة من إدارة الصندوق والعاملين فيه 3.38 3.53 3.15

 جاهزية قاعة الاستقبال والانتظار 3.34 3.32 3.37

 مستوى الاجابة على الاسئلة والاستفسارات املقدمة من العمالء والزوار 3.33 3.35 3.30

 وضوح شروط الاقتراض والبيانات والوثائق املطلوبة 3.27 3.42 3.02

 سهولة الوصول للمعلومة املطلوبة 2.95 3.03 2.82

 و البريد الالكتروني/مستوى الاستعالم من خالل الهاتف أو  2.65 3.97 4.04

ضعيف " 1، "ضعيف" 2، "متوسط" 3، "جيد" 4، "ممتاز " 5أعطي الرقم (. 1)في الاستبانة املبينة في امللحق رقم  1.5و 2.32إجابة ألاسئلة : املصدر

 ".جدا



 أسباب الرفض

 عدم تقديم الضمانات الالزمة والكافية

 عدم تحقيق الشروط ألاخرى غير الضمانات

 عدم قناعة الصندوق بفكرة املشروع

 عدم وجود رأس مال خاص للمساهمة في املشروع، 

 ارتفاع قيمة التمويل املطلوب مقارنة بسقف الائتمان أو مقارنة بحجم املشروع

 .  قناعة الصندوق بكفاءة صاحب املشروع وقدرته على إدارة املشروععدم 



، (إنـاث% 40.5ذكـور و 59.5)%التـي يقـدمها الصـندوق ( خـدمات الـدعم الفنـي)من املسـتجيبين لـم يحصـلوا علـى أي مـن الخـدمات غيـر التمويليـة % 59.7حوالي 

 (.إناث% 35ذكور و 65)%على خدمة غير تمويلية أو أكثر ( 40.3)%بينما حصل البقية 

اسـتفادوا مـن خدمـة التشـبيك، وكانـت النسـبة ألاقـل لخـدمات %(  12.5)، وحـوالي %( 36.2)كانت النسـبة ألاكبـر ممـن حصـلوا علـى خـدمات التوعيـة والتثقيـف 

وكانت نسبة املستفيدين من خدمات التدريب والتمكين ألاعلى في املشـروعات الصـناعية، أمـا املشـروعات الخدميـة فكانـت ألاكثـر %(.   10.7)التمكين والتدريب 

 .استفادة من خدمات التوعية وكذلك خدمات التشبيك

، بينمـــا كانـــت محافظـــة عجلـــون هـــي ألاقـــل %( 22.2)، يليهـــا محافظـــة العاصـــمة %( 23.5)كانـــت محافظـــة إربـــد املســـتفيد ألاول مـــن خـــدمات التـــدريب والتمكـــين 

، ثــــم %( 15.6)، يليهـــا محافظـــة %( 24.9)أمـــا خـــدمات التوعيـــة والتثقيـــف، فقـــد كانـــت محافظـــة العاصـــمة ألاكثـــر اســـتفادة منهـــا . اســـتفادة مـــن هـــذه الخـــدمات

 .كانت محافظتي العقبة والزرقاء ألاكثر استفادة من خدمات التشبيك، وكانت محافظتي معان وعجلون ألاقل استفادة منها%(. 12.4)محافظة مأدبا 

، إل أن مسـتوى الرضـا عـن هـذه الخـدمات كـان (أقـل مـن جيـد)على الـرغم مـن تواضـع مسـتوى الرضـا عـن الخـدمات غيـر التمويليـة املقدمـة مـن قبـل الصـندوق 

، يليـه مسـتوى الفائـدة املتحققـة مـن الحصـول علـى الخدمـة، ثـم سـهولة إجـراءات (انخفـاض التكلفـة)ألاعلى فيما يتعلق بتكاليف الحصول على هـذه الخـدمات 

وكانـــت قيمـــة مؤشـــر الرضـــا  عـــن الخـــدمات غيـــر التمويليـــة أعلـــى فـــي (. فتـــرة زمنيـــة أقـــل)الحصـــول علـــى الخدمـــة، ثـــم الفتـــرة الالزمـــة للحصـــول علـــى هـــذه الخـــدمات 

 .  وق القطاع الخدمي، يليه القطاع التجاري، ثم الصناعي، وكانت املشروعات الزراعية ألاقل رضا عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الصند

أمــا قيمــة املؤشــر فــي املحافظــات ألاخــرى . كانــت أعلــى نســب الرضــا عــن الخــدمات غيــر التمويليــة فــي محافظــات العقبــة والطفيلــة والزرقــاء ومعــان وجــرش واملفــرق 

 .فقد كانت أقل من املتوسط



 بسرية الصندوق  التزام ومستوى  عام، بشكل التمويل شروط عن الرضا مستوى  في ارتفاع هناك

 وسهولة املتاح، التمويل وسقف الصندوق، في العاملين وكفاءة له، العميل يقدمها التي املعلومات

 تقييم في املتبعة الاجراءات وسالسة وضوح الالزمة، املعلومات على الحصول  وسهولة الفروع، إلى الوصول 

  .التمويل طلب

 الاستفادة على القدرة عدم بسبب للصندوق  إلالكتروني املوقع عن الرضا مستوى  في ضعف هناك ولكن

 كما .املختلفة مراحلها في املقدمة الطلبات ملتابعة منه يستفاد ل  أنه كما القرض، إجراءات إلتمام منه

 للمقترضين الصندوق  يقدمها التي التمويلية غير  الخدمات ونوع حجم عن املستفيدين رضا عدم تبين

   .املشروع تأسيس مرحلة خالل

 تبين ألاولى الزيارة خالل التقييم مؤشر  مع الصندوق  مع التعامل بعد الرضا مؤشر  قيمة مقارنة عند

 املؤشر  قيمة ارتفعت كما وإلاناث، الذكور  من كل عند ارتفع قد الصندوق  عن الرضا مؤشر  أن وبوضوح

   .املحافظات جميع وفي إلانتاجية، القطاعات جميع لدى



3.74 3.72 3.76 3.73 3.67 3.48 3.86 

 خدمي زراعي تجاري  صناعي إناث ذكور  الجميع

مؤشر تقييم ورضا املستجيبين للصندوق وخدماته التمويلية وغير التمويلية بعد إتمام 

 عملية التعامل مع الصندوق حسب الجنس والقطاع

4.28 4.27 4.13 4 3.98 3.97 3.88 3.78 3.62 3.54 3.51 3.12 

 اربد الكرك مادبا العاصمة البلقاء العقبة الزرقاء جرش الطفيلة املفرق  عجلون  معان

مؤشر تقييم املستجيبين للصندوق وخدماته التمويلية وغير التمويلية بعد إتمام 

 عملية التعامل مع الصندوق حسب املحافظة



 أبرز الاحتياجات التمويلية للمشروعات قيد الدراسة خالل السنوات الثالث القادمة

 خدمي
)%( 

 زراعي
)%( 

 تجاري 
)%( 

 صناعي
)%( 

 إناث
)%( 

 ذكور 
)%( 

 الجميع
)%( 

 البيان

 تمويل شراء أصول  ثابتة 65.5 67.4 62.6 62.0 63.7 71.0 69.5

 تمويل عملية تطوير تكنولوجيا إلانتاج 54.7 52.4 58.4 55.0 51.2 74.2 59.2

 تمويل عملية التوسع في املشروع الحالي 64.0 62.6 66.3 58.0 62.3 67.7 70.1

 سداد قروض سابقة أخرى  33.5 33.7 33.2 37.2 32.6 29.0 31.6

 فتح فروع جديدة 42.5 43.6 40.6 42.6 42.8 35.5 42.7

 إضافة منتج جديد 46.5 43.9 50.6 46.1 41.8 41.9 52.9

 قروض لتمويل عملية التشغيل 40.7 40.8 40.4 41.0 37.9 51.6 44.3

 (.1)في الاستبانة املبينة في امللحق رقم  2.14و  1.5و5.1إجابة ألاسئلة : املصدر

 احتياجات مقدمتها في جاء وقد الدراسة، قيد للمشروعات التمويلية الاحتياجات في تنوع هناك
 إلانتاج، تكنولوجيا لتطوير  ثم القائمة، املشروعات ولتوسيع ثابتة، أصول  شراء لتمويل  تمويلية

 بد ل  وهنا .التشغيل عملية لتمويل احتياجات وكذلك جديدة، فروع وفتح جديد منتج إلضافة ثم
 قروض على واضح بشكل تشتمل ل  الصندوق  يقدمها التي التمويل برامج أن إلى إلاشارة من

   .إلانتاج مراحل بعض في السيولة نقص مواجهة في املشروعات تساعد ألاجل قصيرة تشغيلية



      

 



 مقترحات املستجيبين لتعزيز أداء الصندوق في خدمة املستفيدين وتعظيم ألاثر الاقتصادي والاجتماعي

 خدمي

)%( 

 زراعي

)%( 

 تجاري 

)%( 

 صناعي

)%( 

 إناث

)%( 

 ذكور 

)%( 

 الجميع

 )%( 
 الاقتراح

78.9 74.2 74.5 69.5 77.1 74.3 75.4 
تعزيز مستوى الخدمات غير التمويلية التي يقدمها 

 الصندوق 

 زيادة مستوى شمولية الخدمات غير التمويلية  73.9 74.0 73.7 67.1 72.8 90.3 77.3

79.6 71.0 75.1 68.5 77.4 74.5 75.6 
زيادة مستوى التشبيك بين املشروعات املمولة من قبل 

 الصندوق بشتى الوسائل

 متابعة الاحتياجات من الخدمات التمويلية 70.3 70.4 70.1 64.2 66.8 64.5 77.0

 متابعة الاحتياجات من الخدمات غير  التمويلية 69.0 66.8 72.5 60.4 65.9 71.0 76.4

74.3 67.7 65.3 59.6 68.3 67.2 67.6 
زيادة مستوى التشبيك بين الصندوق واملؤسسات غير 

 التمويلية ألاخرى 

 (.1)في الاستبانة املبينة في امللحق رقم  2.14و  1.5و 5.3إجابة ألاسئلة : املصدر



 ونوعية الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق كفاءة  لتعزيزمقترحات املستجيبين 
 خدمي

)%( 

 زراعي

)%( 

 تجاري 

)%( 

 صناعي

)%( 

 الجميع 

)%( 
 الاقتراح

 املرونة في تحديد الضمانات املطلوبة بما يتالءم مع طبيعة الفئة املستهدفة 84.2 80.3 82.2 80.6 88.4

 متابعة الفئات املستهدفة واحتياجاتهم التمويلية بشكل مستمر 80.0 75.2 76.0 64.5 87.3

 أن تكون فترة الانتظار للحصول على القرار الائتماني قصيرة 74.7 67.1 71.4 80.6 81.6

 تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وعدد الوثائق وتقليل تكلفته 74.3 69.8 69.2 93.5 81.0

 توفير  مزيد من املنتجات التمويلية التي تراعي الوازع الديني 72.6 64.7 67.6 64.5 82.6

 مرونة في تحديد فترة السداد بحيث تراعي حجم املشروعات املمولة     72.4 66.6 67.7 71.0 80.5

 مرونة في تحديد سقف الائتمان   71.7 66.6 66.2 71.0 80.2

 مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري   68.6 63.9 62.7 45.2 78.1

 مراعاة وجود فروق كبيرة بين قطاعات وفروع إلانتاج   68.1 62.0 62.8 74.2 76.7

 مرونة في تحديد فترة السماح بحيث تراعي طبيعة املشروعات املمولة   67.5 63.6 60.3 71.0 76.7

 محاولة الوصول إلى الفئات املستهدفة في مكان عملها 67.3 63.3 60.3 64.5 77.3

 دور أكبر لشركات ضمان القروض 65.8 59.3 60.6 67.7 74.6

 املزيد من املوضوعية والشفافية عند تقييم املالءة الائتمانية للمشروع 63.9 58.8 57.9 74.2 72.7

 زيادة مستوى انتشار الفروع مختلف مناطق اململكة 55.6 51.8 49.5 54.8 63.7

 (.1)في الاستبانة املبينة في امللحق رقم  2.14و  1.5و 5.4إجابة ألاسئلة : املصدر



 الاحتياجات من الخدمات غير التمويلية التي يقترح أن تقدمها الوحدة

 قيمة املتوسط
 البيان

 )%(الجميع  )%(ذكور  )%(إناث 

 دعم املشروعات خالل مرحلة التأسيس 80.6 78.8 83.2

 املساعدة في التعامل مع مسألة الوصول إلى ألاسواق املحلية والخارجية 61.3 63.2 58.5

 حل مشكلة نقص املعلومات والبيانات 27.0 30.8 21.4

 توثيق العالقة بين املشروعات واملؤسسات ذات العالقة 76.7 76.9 76.5

 قضايا التدريب والتأهيل إلدارة املشروعات والعمال 64.0 64.3 63.5

78.8 74.6 76.3 
تقديم الخدمات الاستشارية املالية والقانونية واملحاسبية والبيئية 

 والفنية

78.4 73.5 75.5 
تقديم الخدمات التي تقلل تكاليف إلانتاج وتساعد في التعامل مع 

 ألازمات

 (.1)ي الاستبانة املبينة في امللحق رقم ف  1.5و 5.6إجابة ألاسئلة : املصدر





 مؤشرات تقييم آلاثار الاقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى صاحب املشروع
 قيمة املؤشر

 البيان
 )%(الجميع  )%(ذكور  )%(إناث 

 املشروع صاحب لدى إلانتاجية مستوى  رفع 4.72 4.74 4.70
 "املشروع صاحب" الفرد لدى ألاصول  حجم زيادة 4.36 4.37 4.34
 "املشروع صاحب " الفرد دخل مستوى   زيادة 4.26 4.22 4.34
 "املشروع صاحب " الفرد مهارات مستوى  رفع 4.26 4.24 4.31
 إلادارة مجال في املشروع صاحب قدرات بناء 4.13 4.09 4.19
 النفس لحساب والعمل الحر  العمل نحو  والتوجه الريادية الروح تعزيز  4.12 4.11 4.14
 "املشروع صاحب"  للفرد الاستهالك مستوى  رفع 4.10 4.11 4.08
 جديدة وجهات أطراف مع تجارية عالقات بناء 4.07 4.08 4.06
 "املشروع صاحب " الفرد على الفقر  مخاطر  تقليل 4.05 4.07 4.03
 الفرد لدى  عام بشكل الرفاه مستوى  رفع 4.03 4.02 4.06
 املشروع لصاحب جديدة ملشروعات استثمارية أفكار  ظهور  4.03 4.06 3.98
   الفرد سكن ونوعية مستوى  تحسين 3.96 3.93 4.02
 للفرد الحياة متطلبات وتوفير  املستخدمة الاجهزة مستوى  تحسن 3.93 3.92 3.95
 املشروع صاحب لدى وألاصول   املوجودات هيكل تغيير  3.91 3.93 3.88
    الفرد لدى "جديدة إنفاق وأوجه بنود ظهور " إلانفاق هيكل تغيير  3.89 3.90 3.89
 التعثر من الحماية وفي املشروع صاحب على أخرى  قروض تسديد في ساعد 3.83 3.85 3.80
 البنوك لدى املشروع لصاحب الائتماني السجل تحسين 3.76 3.80 3.68
 املشروع لصاحب الودائع وحجم  الادخار   معدل رفع 3.75 3.77 3.72
 املشروع صاحب لدى الداخلية للسياحة التوجه مستوى  تحسن 3.68 3.72 3.63
 "ضمان" أخرى  مصادر  من تمويل على الحصول  في ساهم 3.58 3.61 3.52

  ضعيف" 1  : التقييم مؤشر  .(1) رقم امللحق في املبينة الدراسة استبانة في الواردة 1.5و 4.2 ألاسئلة إجايات :املصدر
 
  ،"جدا

 ."ممتاز" 5 ،"جيد"4 متوسط،"3،"ضعيف"2



 مؤشرات تقييم آلاثار الاقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى ألاسرة

 قيمة املتوسط
 البيان

 الجميع ذكور  إناث

 رفع مستوى مهارات العاملين من أفراد ألاسرة 4.49 4.50 4.47

 تحسين مستوى ونوعية سكن ألاسرة    4.47 4.50 4.43

 تعزيز الروح الريادية لدى أفراد ألاسرة  والعمل لحساب النفس 4.34 4.33 4.35

 ظهور أفكار استثمارية ملشروعات جديدة ألي من أفراد ألاسرة 4.30 4.32 4.28

 بناء ألاسرة لعالقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة 4.27 4.28 4.27

 رفع مستوى الرفاه  بشكل عام لدى ألاسرة 4.26 4.24 4.29

 زيادة دخل ألاسرة غير صاحب املشروع 3.91 3.84 4.01

 رفع مستوى الاستهالك لألسرة 3.76 3.71 3.84

 تقليل مخاطر الفقر على ألاسرة 3.74 3.69 3.80

 تحسن مستوى الاجهزة املستخدمة وتوفير متطلبات الحياة  لدى ألاسرة 3.73 3.67 3.82

 يزيد من القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية لألسرة 3.72 3.65 3.84

 لدى ألاسرة" ظهور بنود وأوجه إنفاق جديدة"تغيير هيكل الانفاق  3.71 3.65 3.79

 املساهمة في توفير احتياطي لالحتياجات املفاجئة والاستثنائية  لألسرة 3.70 3.64 3.80

 خلق فرص عمل  لألسرة 3.69 3.64 3.76

 تحسن مستوى التوجه للسياحة الداخلية لدى ألاسرة 3.68 3.62 3.77

 املساهمة في تسديد  ألاسرة لقروض أخرى وفي الحماية من التعثر 3.67 3.62 3.74

 رفع معدل الادخار وحجم الودائع لألسرة 3.64 3.58 3.74

 تحسين السجل الائتماني ألي من أفراد ألاسرة لدى البنوك 3.63 3.59 3.68

 تدريب العمالة  من داخل ألاسرة وانتقالها إلى مشروعات أخرى  3.61 3.56 3.70

 زيادة حجم ألاصول لدى ألاسرة 3.53 3.51 3.57

 تغيير هيكل املوجودات  وألاصول لدى ألاسرة 3.50 3.50 3.51

 " 1:  مؤشر التقييم (. 1)الواردة في استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم  1.5و 4.2إجايات ألاسئلة : املصدر
 
ضعيف "2، "ضعيف جدا

 ".ممتاز" 5، "جيد"4متوسط، "3،"



 مؤشرات تقييم آلاثار الاقتصادية للمشروعات املمولة من قبل الصندوق على مستوى الاقتصاد واملجتمع املحلي

 قيمة املتوسط

 إناث البيان
)%( 

 ذكور 
)%( 

 )%(الجميع 

 دور القرض في حل املشكالت التي واجهت املشروع 4.05 4.05 4.04

 دور القرض في استمرارية املشروع 4.01 4.00 4.02

 تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر لدى أبناء املجتمع املحلي 4.01 4.02 3.99

 تقليل الوقت والجهد الالزمين للحصول على السلعة من قبل العمالء في املنطقة 4.01 4.03 3.99

 تنمية املنطقة التي أقيم بها وتقليل البحث عن السلع في مناطق أخرى  3.97 3.97 3.97

 "للمشترين"توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة   3.93 3.90 3.97

 تعزيز مستوى التنويع الاقتصادي وزيادة خيارات املستهلك في املنطقة 3.93 3.91 3.97

 رفع ايرادات وربحية املشروع بسبب وصول التمويل بالوقت املناسب 3.85 3.78 3.97

 زيادة إلانتاج الوطني 3.81 3.80 3.83

 تدريب العمالة وانتقالها إلى مشروعات أو وظائف أخرى  3.79 3.76 3.83

 دور القرض في زيادة رأس مال املشروع 3.75 3.79 3.70

 دور القرض في رفع القيمة السوقية للمشروع 3.72 3.74 3.70

 "روابط أمامية وخلفية"تطوير مشروع آخر قائم  3.53 3.51 3.57

 خلق فرص عمل جديدة 3.42 3.44 3.39

 تعزيز دور املرأة في ألاسرة 3.38 2.54 4.74

 خلق فرص عمل ألبناء املنطقة 3.29 3.33 3.22

 دعم املوازنة العامة للدولة من خالل ما يدفع من رسوم وضرائب 3.24 3.27 3.20

 إعادة توزيع الدخل وتقليل التباين في مستويات الدخل في املجتمع 2.35 2.34 2.37

 "خلق طلب على سلعة معينة"إقامة مشروع جديد  2.30 2.29 2.32

 إلاحالل محل املستوردات 1.59 1.69 1.43

 زيادة الصادارت 1.32 1.40 1.19

 " 1:  مؤشر التقييم (. 1)الواردة في استبانة الدراسة املبينة في امللحق رقم  1.5و 4.3إجايات ألاسئلة : املصدر
 
متوسط، "3،"ضعيف "2، "ضعيف جدا

 ".ممتاز" 5، "جيد"4



 ترتيب املحافظات حسب مؤشر آلاثار الاقتصادية والاجتماعية للقروض واملشروعات املمولة من الصندوق 

مجموع 

 الترتيب

مؤشر آلاثار الاجتماعية على 

مستوى الاقتصاد واملجتمع 

(5-1)املحلي   

مؤشر آلاثار الاقتصادية على 

مستوى الاقتصاد واملجتمع 

(5-1)املحلي   

مؤشر آلاثار الاقتصادية على 

(5-1)مستوى ألاسرة   

مؤشر آلاثار الاقتصادية على 

-1)مستوى صاحب املشروع 

5)  
 املحافظة

 قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب قيمة املؤشر الترتيب

 جرش 4.41 1 4.44 1 4.03 2 3.83 1 5

 املفرق  4.40 2 4.34 2 4.06 1 3.80 2 7

 الزرقاء 4.35 3 4.27 3 4.01 4 3.77 3 13

 الطفيلة 4.34 4 4.22 4 4.02 3 3.74 4 15

 العقبة 4.34 4 3.29 12 3.33 12 2.71 12 40

 معان 4.04 6 3.81 5 3.74 5 3.32 8 24

 العاصمة 4.03 7  3.76 6 3.65 7 3.43 6 26

 البلقاء 4.01 8 3.60 9 3.61 9 3.47 5 31

 عجلون  4.00 9 3.67 8 3.70 6 3.26 10 33

 الكرك 3.96 10 3.73 7 3.61 8 3.29 9 34

 مأدبا 3.93 11 3.45 11 3.58 10 3.37 7 39

 أربد 3.70 12 3.49 10 3.43 11 3.00 11 44

(1)حسابات فريق الدراسة من إجابات أسئلة الاستبانة الواردة في امللحق رقم: املصدر  



 الترتيب التنازلي لبرامج التمويل في الصندوق حسب مؤشر آلاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي مولتها هذه البرامج  

مجموع 

 الترتيب

مؤشر آلاثار الاجتماعية 

على مستوى الاقتصاد 

(5-1)واملجتمع املحلي   

مؤشر آلاثار 

الاقتصادية على 

مستوى الاقتصاد 

-1)واملجتمع املحلي 

5)  

مؤشر آلاثار 

الاقتصادية على 

-1)مستوى ألاسرة 

5)  

مؤشر آلاثار 

الاقتصادية على 

مستوى صاحب 

(5-1)املشروع   
مؤشر آلاثار الاجتماعية على مستوى الاقتصاد 

(5-1)واملجتمع املحلي   

 الترتيب
قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر
 الترتيب

قيمة 

 املؤشر

 برنامج تمويل املشاريع الريادية 3.82 3 3.61 1 4.41 1 3.82 3 8

 برنامج تمكين املرأه الريفية 3.84 2 3.42 4 3.92 3 3.84 2 11

 برنامج تمكين سكان مناطق جيوب الفقر 3.87 1 3.34 6 3.74 5 3.87 1 13

 برنامج تطوير املشاريع القائمة 3.77 4 3.45 3 4.00 2 3.77 4 13

 (التأسيس)برنامج تمويل املشاريع الجديدة  3.74 5 3.49 2 3.88 4 3.74 5 16

 برنامج التمويل إلاسالمي 3.64 6 3.28 7 3.66 6 3.64 6 25

 برنامج تمويل الجمعيات الخيرية والتعاونية 3.63 7 3.40 5 3.48 8 3.63 7 27

 برنامج تمويل وسائط النقل العام 3.53 8 2.96 8 3.54 7 3.53 8 31

 برنامج تمويل املشاريع املدرة للدخل   2.97 9 2.73 9 2.93 9 2.97 9 36

 برنامج تمويل ألاقساط الجامعية 2.58 10 2.47 10 2.56 10 2.58 10 40

 برنامج تمويل مشاريع محافظة معان التنموية 0.00 11 0.00 11 0.00 11 0.00 11 44

(1)حسابات فريق الدراسة من إجابات أسئلة الاستبانة الواردة في امللحق رقم: املصدر  



 لملثلللار الاقتصلللادية والاجتماعيلللة ملشلللروعات 
ا
كانلللت آلاثلللار الاقتصلللادية والاجتماعيلللة ملشلللروعات اللللذكور مقاربلللة تماملللا

 لظلروف سلوق العملل 
ا
إلاناث، وهذا يعني أن جنس املستفيد ال يؤثر بحجم ألاثر وأنه يمكلن اسلتهداف أي مل هم وفقلا

 .وأهداف الصندوق 

كانللت املشللروعات التللي تللدار مللن قبللل أرللاا ها، واملشللروعات التللي يمتلللك أرللاا ها مهللارات فنيللة إضللافة إلللى املهللارات 

 بشللكل إيجللابي مللن الناحيللة الاقتصللادية والاجتماعيللة
ا
وفللي املقابللل، كانللت املشللروعات التللي تللدار . إلاداريللة ألاك للر تللأثيرا

 
ا
وكانلللت املشلللروعات التلللي تفلللرع أرلللاا ها للعملللل ف هلللا وإدار هلللا . ملللن قبلللل ملللن يمتلكلللون مهلللارات فنيلللة فقلللط ألاقلللل تلللأثيرا

 بشكل إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة املستويات
ا
 .بشكل كامل ألاك ر تأثيرا

بللين  كللل مللن عمللر صللاحب املشللروع وألاثللر وسللنوات الخاللرة فللي مجللال عمللل املشللروع أو ( موجبللة)هنللاك علقللة طرديللة 

ولللم لللم تظهللر قيمللة . فللي املشللروع و عللدد القللروض  مللن جهللة وحجللم آلاثللار الاقتصللادية والاجتماعيللة مللن جهللة أخللرى 

 .معامل الارتباط بين عدد الخدمات غير التمويلية ومؤشرات ألاثر ألاربعة وجود علقة ذات دالله احصائية بي هما



  ألاك ر  هي ألاسرة أفراد من عدد يمتلكها التي املشروعات
ا
 الاقتصادية الناحية من إيجابي بشكل  تأثيرا

  والاجتماعية،
ا
 في يشارك التي املشروعات وكانت .ألاسرة أفراد من واحد فرد يمتلكها التي املشروعات مع مقارنة

  ألاقل هي ألاسرة خارج من أفراد ملكيتها
ا
  .تأثيرا

  املشروع حجم زيادة مع والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  تزداد
ا
 حيا كل هما، أو  املال رأس أو  العمال بعدد مقاسا

 املتناهية املشروعات حالة في نظير ها من أكار  الصديرة للمشروعات والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  كانت

   .الصدر

 حيا والاجتماعية، الاقتصادية آلاثار  وحجم النمو  على املشروع قدرة بين واضاة (موجبة) طردية علقة هناك

  حققت التي  املشروعات كانت
ا
  ألاك ر  هي العمل وعدد املال رأس من كل في نموا

ا
 ،(1 املرتبة) إيجابي بشكل  تأثيرا

  حققت التي املشروعات تلتها
ا
  حققت التي املشروعات ثم ،(2  املرتبة) العمال عدد في نموا

ا
  املال رأس في نموا

  .(4 املرتبة) العمال عدد أو  املال رأس في نمو  حققت التي فاملشروعات ،(3 املرتبة)



  ألاك ر  هي الصناعية املشروعات كانت
ا
  والاجتماعية، الاقتصادية الناحية من إيجابي بشكل  تأثيرا

ا
 مع مقارنة

 ثم الثانية، املرتبة في الخدمية املشروعات وجاءت  واضاة، وبفروقات ألاخرى  القطاعات في العاملة املشروعات

   .التجارية املشروعات

 دراسات على وباالعتماد علمية أسس على تأسيسها تم التي للمشروعات والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  إن

 وتحليل جدوى  دراسات على تساند لم التي املشروعات على املترتبة آلاثار  من أعلى كانت علمي وتقييم جدوى 

   .لربحيتها معمق

  أك ر  الصندوق  يقدمها التي الفني الدعم خدمات بعض من استفادت التي املشروعات كانت
ا
 إيجابي بشكل  تأثيرا

  والاجتماعية، الاقتصادية الناحية من
ا
 ساعد (8) .الخدمات هذه من تستفيد لم التي املشروعات مع مقارنة

 .املشروعات لهذه والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  زيادة في املمولة املشروعات فروع وتعدد السوق  نطاق اتساع



بين مؤشرات آلاثار الاقتصادية والاجتماعية وبين كل من عمر املشروع وعدد العمال عند التأسيس وعدد ( موجبة)هناك علقة طردية 

، وعدد أفراد ألاسرة العاملين في املشروع، وعدد إلاناث العاملت في املشروع،وحجم رأس املال الاالي للمشروعات
ا
 .العمال حاليا

 بين عدد العمال الوافدين وبين مؤشر آلاثار الاقتصادية على مستوى ألاسرة( سالبة)تبين وجود علقة عكسية 

بين مؤشرات ألداء الاقتصادي وبين مؤشر آلاثار الاجتماعية، إال أن قوة العلقة كانت أكار مع مؤشر آلاثار ( موجبه)هناك علقة طردية 

 .الاجتماعية على مستوى الاقتصاد واملجتمع املحلي

 بين مؤشرات آلاثار الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرضا عن خدمات الصندوق ( موجية)وجود علقة طردية 

تديرت قوة العلقة بين مؤشرات آلاثار الاقتصادية والاجتماية وبين مستوى الرضا عن خدمات الصندوق قبل التعامل مع الصندوق 

 .  وبعد التعامل معه

بين مؤشر آلاثار الاقتصادية والاجتماعية وبين مؤشر حجم التحديات، بمعنى كلما تعرض املشروع ملزيد ( سالبة)وجود علقة عكسية 

 .   من التحديات، فإنه من املتوقع أن تقل آلاثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا املشروع





من والتأكد ،"2025  رؤية" امللكية الرؤية مع عمله وآليات الصندوق  وأهداف رؤية انسجام ضمان 
 يتطلب وهذا .ألاعمال بريادة املتعلقة أهدافها تحقيق في التمويلية وغير  التمويلية الخدمات فاعلية

 ريادته على املحافظة أهدافها أبرز  من يكون  القادمة العشر  للسنوات للصندوق  استراتيجية وضع
 والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  تعظيم مقومات توفر  وضمان التنموي، التمويل مجال في وتميزه

  .يمولها التي للمشروعات

الكويت بدولة للتخطيط العربي املعهد أعدها التي الاستثمار  فرص خارطة دراسة في الاستفادة ضرورة 
 لتحديد موثوقة أخرى  استثمارية خرائط وأية اململكة في الدولي والتعاون  التخطيط وزارة لصالح

 والقطاعي الجغرافي التوزيع تحديد عند واستخدامها ألاولية ذات والقطاعات الواعدة املشروعات
 .التمويلية للمحفظة

والصغيرة الصغرى  للمشروعات التمويلية والاحتياجات ألاصغر  التمويل لسوق  دراسة اجراء ضرورة 
 التي التمويلية والبرامج املنتجات هيكلة واعادة اململكة في املستهدفة الفئات ومختلف واملتوسطة

 التمويلية املؤسسات وشمولية تكاملية ويضمن السوق  احتياجات مع يتوافق بما الصندوق  يقدمها
 .التنموية

عملية خالل باملستفيد والاهتمام التمويلية الخدمات تقديم على يقتصر  ل  أن يجب الصندوق  دور  إن 
 الخدمات تقديم يشمل أن يجب (التأسيس خطاب عليه نص كما) دوره إن بل فقط، الاقتراض
 .املشروع حياة دورة مراحل جميع وخالل التمويلية وغير  التمويلية



(تشغيلية قروض) ألاجل قصيرة تمويلية منتجات لتشمل التمويلية البرامج في التنوع مستوى  تعزيز  ضرورة 
 املؤقت والتعثر  ألازمات حالت في الصندوق  من املمولة للمشروعات الطارئة التمويلية الاحتياجات لتلبي

 .السداد على القدرة وضعف التعثر  فرص من للتقليل وذلك السيولة، ونقص واملفاجئ

إلى إضافة الصندوق، استمرارية ودعم الاستحقاقات تراكم من للحد التحصيل آليات وتطوير  تعزيز  ضرورة 
 الفرع أن باعتبار  وذلك الرئيس ي، املركز  بها يختص ول  الفروع مستوى  على لتكون  التحصيل مهمة توزيع

  .وعمالءه مشروعاته متابعة على ألاقدر  هو 

يتطلب وهذا للصندوق، والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  لتعظيم الدراسة نتائج من الاستفادة ضرورة 
 والعمل ألاثر، مؤشر  قيمة في البسيطة الفروقات وأسباب الحالت بعض في ألاثر  تواضع أسباب في البحث

 بالتوزيع أو  وأداءها مشروعاتهم خصائص أو  املستفيدين بخصائص ترتبط كانت سواء معالجتها على
 .املمولة للمشروعات الجغرافي أو  القطاعي

مستوى  لتعزيز  املناسبة إلاجراءات واتخاذ الصندوق  عن الرضا مستوى  تقييم نتائج من الاستفادة ضرورة 
 .يقدمها التي الخدمات عن الرضا



الاحتياجات ومتابعة تحديد مهمتها تكون  الصندوق  في متخصصة وحدة تأسيس على العمل ضرورة 
 على والعمل والجدد، الحاليين واملقترضيين التنفيذ قيد املشروعات أو  املمولة للمشروعات التمويلية

 املحلية ألاعمال تطوير  وخدمات الفني الدعم مؤسسات مع بالتشبيك أو /و الوحدة كوادر  خالل من تلبيتها
  .وإلاقليمية

التنموي  الدور  تعظيم أجل من املتاجة التمويلية والتسهيالت التمويلية املحفظة زيادة على العمل ضرورة 
 أو /و الحكومية املؤسسات بعض مع الدمج خالل من وذلك الدراسة، هذه نتائج اوضحته والذي للصندوق 

  مرتفع عائد ذات تمويلية منتجات وإدراج الداخلية الايرادات زيادة خالل من
 
 احتياجات بعض تغطي نسبيا

 أو /و التشغيلية والقروض العامل املال رأس قروض مثل واملتوسطة والصغيرة الصغرى  املشروعات
 تمويل ألغراض والدولية العربية املالية املؤسسات بعض تمنحها التي امليسرة القروض من الاستفادة

 .واملتوسطة والصغيرة الصغرى  املشروعات

ألاثر  لقياس دورية دراسات إلعداد الاستفادة يمكن مالية مخصصات الصندوق  موازنة تتضمن أن ضرورة 
 .الدور  هذا تعظيم مقومات وتحديد الصندوق  لخدمات والاجتماعي الاقتصادي

من والاستفادة  ألاثر  دراسات إعداد مجال في الصندوق  في والبحوث الدراسات قسم أو  مديرية تفعيل 
 املشابهة الدولية املؤسسات تجارب من والاستفادة الصندوق  عمل مجال في الخارجية الدراسات
 .للصندوق 



 كأن معينة، بفئات خاصة منتجات ابتكار  يتم بحيث التمويلية واملنتجات البرامج في الابتكار  مستوى  تعزيز 
 أثناء املصابين أو /و الشهداء أبناء قروض مسمى تحت  خاص تمويلي منتج املثال سبيل على هناك يكون 

 العائلية إلانتاجية الجمعيات أو /و عنهم املفرج املساجين أو /و الوطنية املعونة من املستفيدين أو /و العمل
 .الخ.. التصديرية املشروعات قرض أو /و   ألاسرة قرض أو /و (جماعي إقراض)

ومالءمتها والشخصية والفنية إلادارية املقترضين قدرات واختبار  لتحديد مناسبة آلية وضع يجب 
   .السلوك حسن وشهادة الجدوى  بدراسة الاكتفاء وعدم الائتمان، قرار  منح اتخاذ قبل للمشروع

وذلك الصندوق  من املستفيدين وألافراد ألاسر  حول  بيانات لتوفير  العامة الاحصاءات دائرة مع التنسيق 
 بحيث وخصائصها الصندوق  من استفادت التي ألاسر  تحدد بحيث ألاسرة ونفقات دخل مسح إجراء عند
   .الحاجة عند أو  الدراسة لهذه مشابهة دراسات إعداد عند البيانات هذه استخدام يتم

(مصدرها عن النظر  بغض) املستفيدين من املقدمة الجدوى  دراسات بتقييم الصندوق  يقوم أن ضرورة 
  دقيق بشكل

 
  التمويل قرار  يكون  حتى العلمية لألسس ووفقا

 
 الاقتصادية آلاثار  تعظيم إلى ويؤدي رشيدا

 .الجدوى  دراسات تقييم مجال في الائتمان ظباط قدرات بناء يتطلب وهذا  للمشروع،



 ألاداء لتحسين الالزمة الراجعة التغذية على للحصول  املمولة للمشروعات املتابعة عمليات  تعزيز 
  مباشرة بطريقة تلبيتها في واملساهمة واملتغيرة، املتزايدة التمويلية وغير  التمويلية الاحتياجات على والتعرف

 .(الاخرى  املؤسسات مع التشبيك) مباشرة غير  أو  (الفني الدعم وحدة)

الفئات جميع إلى لتصل التنموي  ودوره ومنتجاته بالصندوق  التوعية حمالت نطاق توسيع ضرورة 
 .خاص بشكل وألاولوية املحافظات مختلف في والجامعات املعاهد وطلب عام بشكل املستهدفة

أكثر  وجعله إلالكتروني املوقع تطوير  على العمل  
 
 بحيث التمويل طلبات ملتابعة استخدامه ليتم تفاعليا

 .الطلب بها يمر  التي املرحلة ومعرفة طلبه متابعة من تمكنه مرور  وكلمة حساب العميل يعطى

خط إيجاد ألاقل على أو  بالصندوق، الخاصة الاجتماعي التواصل حسابات تفعيل على العمل ضرورة 
 .التمويلية املؤسسات من العديد غرار  على وذلك معلومات أية على للحصول  عليه الاتصال يمكن ساخن

الوافدة، العمالة على الصندوق  قبل من املمولة املشروعات اعتماد من للحد فاعلة آلية وضع ضرورة 
 املحلية والعمالة الثانية بالدرجة املحلي املجتمع وأبناء ألاولى بالدرجة ألاسرة أفراد تشغيل وتشجيع
 .املستويات مختلف على املشروعات هذه  أثر  لتعظيم وذلك الثالثة بالدرجة



في العاملة التمويلية واملؤسسات الفني الدعم مؤسسات مع والتشبيك التنسيق جهود من  مزيد بذل 
 .مباشرة غير  أو  مباشرة بطريقة تقدمها التي الخدمات إلى املمولة املشروعات وصول  وتيسير  اململكة

 الخاصة الحكومة عمل آليات مع انسجامها لضمان الصندوق  عمل آلليات الدورية املراجعة ضرورة 
 في الصندوق  مساهمة ولضمان العمل، وسوق  واملتوسطة الصغيرة واملشروعات ألاعمال ريادة بقطاع
 .واملتوسطة الصغيرة املشروعات تنمية استراتيجية نجاح

أو  إلانتاجية غاياتها لغير  القروض استخدام فرص من تقلل التي املناسبة والشروط آلالية وضع 
 .(املثال سبيل على ألاخ أو  الزوج) ألاول  املستفيد غير  من استخدامها

مع يتالءم وبما تلبيتها على والعمل املستهدفة للفئات التمويلية لإلحتياجات الدورية املتابعة ضرورة 
 .أهدافه ومع والبشرية املالية الصندوق  قدرات

خالل من أداءها تحسين في ومساعدتها خاصة أهمية التسديد في التعثر  من تعاني التي املشروعات إيالء 
 استرداد تضمن التي القانونية إلاجراءات باتخاذ الاكتفاء وعدم الالزم، والتمويل الفني الدعم تقديم
   .املالية الصندوق  حقوق 



في البحث يتطلب متتالية ولسنوات التمويل برامج بعض على إلاقبال نسب تواضع أسباب دراسة ضرورة 
 الفعلية التمويلية الاحتياجات مع وانسجامها ومواصفاتها لشروطها مراجعة يتطلب كما ذلك، أسباب
   .ألامر لزم إذا شروطه تغيير  أو  وتعديله  املستهدفة، للفئات

الدراسات في منها الاستفادة أجل من والحاليين السابقين العمالء بيانات قاعدة تعزيز  على العمل ضرورة 
 التي البيانات من أخرى  مجموعة إضافة بل وعنوانه املشروع باسم الاكتفاء عدم والاستشارية، امليدانية

 مختلف استخدام يسهل وهذا التمويل، على الحصول  قبل وأسرته املقترض خصائص بعض تعكس
   .ألاثر دراسة منهجيات

مجالت في ألاعمال وتطوير  الفني الدعم خدمات من لالستفادة املمولة املشروعات فرص تحسين إن 
 السوق  في املنافسة على قدرتها تعزيز  أجل من ملحة ضرورة أصبحت  الجودة وإدارة واملنافسة التسويق
  ينعكس الذي ألامر  املحلية،

 
 .والاجتماعية الاقتصادية آثارها على ايجابا

ودعم الخارجية ألاسواق على الوصول  مجال في الفني الدعم على املمولة املشروعات حصول  ضمان 
 على الاقتصادية آثارها وزيادة الخارجية، الاقتصادية بالتقلبات تأثرها لتقليل التصديرية املشروعات

 .الاقتصاد مستوى 



وتحديد تقديمها، وطريقة الصندوق  يقدمها التي التمويلية غير  الخدمات ومستوى  لنوعية دوريه مراجعة 
 املشروعات، حياة دورة مراحل مختلف خالل املمولة للمشروعات الفعلية الاحتياجات مع انسجامها مدى
  وينعكس التسديد، في التعثر  نسب من ويقلل الصندوق  خدمات عن الرضا مستوى  من يزيد وهذا

 
 ايجابا

 .للصندوق  التنموي  ألاثر  حجم على

 من علىيها املمولة املشروعات حصول  فرص وزيادة  التمويلية غير  الخدمات وشمولية مستوى  تعزيز 
 .ألاخرى  املؤسسات من أو  الصندوق 

وضع عند والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  مستوى  على املشروع صاحب خصائص تأثير  نتائج من الاستفادة 
 .التمويل شروط تحديث أو 

ولكن (املثال سبيل على أسرتي منتج) الجماعية ألاسرية القروض فكرة  وتشجيع دعم على العمل ضرورة 
 .ألاسرة مستوى  على التمويل أثر  لتعظيم وذلك وأهدافه، الصندوق  عمل ونطاق شروط إطار  في

تعمل التي والقطاعات املحافظات مستوى  على والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  قياس نتائج من الاستفادة 
 يتم بحيث قطاع، وكل محافظة بكل الخاص التمويل ومخصصات ألاولويات تحديد عند املشروعات بها

 .محافظة كل في اثر  أكبر  ذات القطاعات على التركيز 



تحديد عند التمويلية البرامج مستوى  على والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  قياس نتائج من الاستفادة 
 .قطاع وكل محافظة بكل الخاص التمويل وتوزيع ألاولويات

لبعض والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  تدني إلى أدت التي العوامل وحصر  الدراسة هذه نتائج تحليل 
 كما الالزمة، ألاعمال تطوير  خدمات تقديم خالل من ومعالجتها مواجهتها على والعمل املمولة املشروعات

 على آثارها وتعظيم املشروعات بعض أداء تحسن إلى أدت التي القوة ونقاط العوامل حصر  يتطلب
  القائمة املشروعات لدى تعزيزها على والعمل

 
 .املستقبلية املشروعات في توفرها وضمان حاليا

خالل من جديدة محلية فروع وفتح السوق  نطاق في بالتوسع الراغبة املشروعات جهود دعم في املساهمة 
   .املحلية ألاسواق إلى والوصول  والتسويقية السوقية الدراسات مجال في الفني والدعم التمويل توفير 

محل إلاحالل) املستوردات من التقليل في تساعد التي للمشروعات الاهتمام من مزيد إيالء ضرورة 
 .املناسبة التمويلية وغير  التمويلية الخدمات تقديم خالل من وذلك (املستوردات

على والعمل القطاعات لبعض والاجتماعية الاقتصادية آلاثار  تراجع أسباب لتحليل ماسة حاجة هناك 
  معالجتها

 
 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق أو  والبشرية، املالية وقدراته الصندوق  لختصاص وفقا



 الروابط وتعزيز  الوسائل بمختلف الصندوق  قبل من املمولة املشروعات بين التشبيك مستوى  تعزيز 
 خالل من ذلك يتم أن ويمكن .الواحد القطاع أو  الواحدة املنطقة داخل سيما ل  بينها والخلفية ألامامية
 وتعزز  الصندوق  من املمولة املشروعات على بالتعرف املمولة املشروعات تساعد بسيطة بيانات قاعدة

 .معها التجارية عالقاته

والتوعية التدريب برامج خالل من وذلك املجالت مختلف في الحاليين املقترضين قدرات بناء في املساهمة 
 .املجال هذا في العاملة وإلاقليمية العربية املؤسسات مع وبالتعاون 

استخدام فرص من التقليل شأنها من والتي املناسبة إلاجراءات واتخاذ آلاليات وضع على العمل ضرورة 
 .إنتاجية غير  ألغراض الصندوق  يمنحها التي القروض

الصندوق، قبل من املمولة للمشروعات الفعلي ألاداء ملتابعة مناسبة آلية وضع على العمل ضرورة 
 أداء حول  املتوفرة البيانات دقة يضمن يحيث البيانات قاعدة تحديث على مستمر  بشكل والعمل

  القادمة للسنوات استراتيجيته وضع للصندوق  ليتسنى فيها العاملين وعدد املمولة املشروعات
 
 وفقا

 .ودقيقة فعلية لبيانات






