
تشمل أهم القطاعات التي تعمل بالتجزئة:

التمويل والبنوك والقروضالمواصفات العامة لصاحب العمل

موقع العمل والحوافز ا�ساسية لبدء العمل

القطاعات والتوظيف

م�حظات أخرىالشكل القانوني والترخيص والعقود

 يمولون نفسم
بشكل ذاتي

1من كل 2 من أصحاب 
ا�عمال يعملون

 من أصحاب ا�عمال �
رون أي أموال

ّ
يدخ

16.6% 75.7%
 تقدموا لقرض في ا�شرلديم حسابات بنكية

12 الماضية

9.4%

1 من كل 2 من ا�عمال 
الصغيرة ومتناهية الصغر 

تقوم بالتوظيف 11.1%

47.4%18.9% 74.8%

 تعمل ا�عمال
 الصغيرة

 ومتناهية الصغر
 عادة بالبيع

والتجارة
 بيع وتصليح
المركبات

5.2%

91.8%

تعمل من المنزل

 تعمل من أماكن عامة
مؤقتة أو من ا�سواق

 تعمل من أماكن ثابتة
� تستخدم مركبات �عمالهاخارج المنزل

يقة ¦يجاد مصدر دخل  طر
للعائلة

 الرغبة في بدء عملم
الخاص

السبب الرئيسي لبدء العمل

76.2%
75.8%

من ا�عمال مسجلة

86.1%
 من ا�عمال � توقع

 عقود أو توقع
عقود بشكل نادر

 من ا�عمال مرخصة
76.5%

عند اختراق اتفاقيات العمل، تميل ا�عمال بالمحافظات 
الشمالية ¦قامة اجتماعات غير رسمية لحل 
المشك¯ت، بينما تلجأ ا�عمال في المحافظات 

الجنوبية للمحاكم.

تشير ا�عمال غير المسجلة أن 
السبب الرئيسي لعدم التسجيل هو 
غياب وجود أي حافز أو ¡رتفاع 

رسوم التسجيل

 وهي تواجه صعوبة في
كسب لقمة العيش

 تجني الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
ية تترواح ما بين إيرادات شر

د.أ.0-500

+49

صاحب العمل ا�ردني يكون بالعادة2 
رجل في الثانية وا�ربعون من عمره، 

تخرج من المدرسة لكنه لم يحصل 
على شهادة جامعية. متزوج ويعيش 

في عائلة مكونة من ستة أفراد.

 من ا�عمال تنوي العمل لث¯ثة
أعوام قادمة على ا�قل

 أغلب ا�عمال الصغيرة ومتناهية
يد ا¦لكتروني  الصغر � تستخدم البر
 ومواقع التواصل ا�جتماعي في

عملها

6.1%     16.2%

79.4%

 ساعة
با�سبوع

16.3%
 بيع المأكو�ت

والمشروبات بالتجزئة3
متوسط الموظفين في المؤسسات التي 

تقوم بالتوظيف هو عامل واحد

7.5%
المواد المنزلية

59.1%

يكية للتنمية الدولية (USAID). إن المحتوى هو مسؤولية منظمة FHI 360 و� يعكس بالضرورة آراء  يكية للتنمية الدولية في ا�ردن وتنفذه منظمة FHI 360. تم إنتاج هذا العمل بدعم من الشعب ا�مريكي من خ�ل الوكالة ا�مر 1   مشروع مساندة ا�عمال المحلية ممول من الوكالة ا�مر
يكية.  يكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة ا�مر الوكالة ا�مر

2  تعكس البيانات التي تم جمعها معلومات عن جميع ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشط في عمان (باستنثاء منطقة أمانة عمان الكبرى) والعقبة (باستثناء سلطة منطقة العقبة ا�قتصادية الخاصة) والزرقاء وإربد والكرك والطفيلة. لم تضع هذه الدراسة لتكون على المستوى 
يع التي لديها أقل من 50 عامل.  الوطني، بينما شملت (%60) من سكان المملكة. تشمل ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر جميع ا�عمال والمشار

3   تستثني مجموعة بيع المأكو�ت والمشروبات بالتجزئة قطاع خدمات الطعام.

استبيان عن ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر
 لمشروع مساندة ا�عمال المحلية 

المواصفات العامة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

الصغيرة ا�عمال  استبيان  من  مأخوذة  بيانات  التوضيحي  الرسم  هذا   يوضح 
المحلية ا�عمال  مساندة  مشروع  نفذها  احتمالية  دراسة  وهو  الصغر   ومتناهية 
يد وللمز كاملة  البيانات  لمعرفة  الدولية.1  للتنمية  يكية  ا�مر الوكالة  من   الممول 
يارة ز يرجى  ا�ردن،  في  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  ا�عمال  عن  المعلومات  من 
www.jordanlens.org 


