
جديد

الحسابات البنكية

من ا�عمال 
الصغيرة  والمتناهية الصغر � تملك 

حساب بنكي خاص بالمشروع

%39.2 يقولون أن ليس لديم 
حسابات في البنوك �ن طبيعة 

عملم تجبرهم على التعامل بالنقد

%23.1 يقولون أن ليس لديم 
حسابات في البنوك بسبب انخفاض 

ايرادات المبيعات

تم قبول 4 طلبات من أصل 5 
متقدمين لقروض.

 أو 
ً
يعد معدل القبول أعلى لدى أصحاب ا�عمال ا�كبر سنا

الذين لديم عائ�ت أصغر. � يوجد دليل قوي يبين الفروقات 
لمعد�ت القبول بين الرجال والنساء.

31.6%
عدم التمكن من تقديم 

الضمانات المطلوبة

1 من كل 5 لم يعرفوا أسباب رفض طلبم

يكية للتنمية الدولية (USAID). إن المحتوى هو مسؤولية منظمة FHI 360 و� يعكس بالضرورة  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 آراء 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 
يع التي لديها أقل من 50 عامل. المستوى الوطني، بينما شملت (%60) من سكان المملكة.  تشمل ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر جميع ا�عمال والمشار

3  تشير البيانات في هذا الرسم إلى القروض والطلبات التي حصلت في ا�شر 12 التي سبقت المقاب�ت. في حال تقدمت/ حصلت أي من ا�عمال على أكثر من قرض، تم أخذ معلومات عن القرض ا�حدث.

%35.8 من أصحاب 
ا�عمال � يعلمون مقدار 

الربح الذي يحصلون عليه

1 من كل 2 فقط من 
ا�عمال يقارنون أداء 
العمل بأهداف تخص 

عملم 

1 من كل 2 من ا�عمال تقدم تدريب 
يب  لموظفيها حول حفظ السج�ت. يكون التدر

في أغلب ا�وقات داخلي.

%23.6 من ا�عمال التي تستخدم أجزة 
كمبيوتر وانترنت تحتفظ بسج�ت مالية الكترونية.

41.1%
بنوك

39.4%
يع  مؤسسة µقراض المشار

المتوسطة و الصغيرة

19.5%
أخرى

من يقوم بإعطاء 
القروض؟

أسباب التقدم للقرض

26.9%
�سباب دينية

33.2%
ليسوا بحاجة لقرض

10.3%
للخوف من عدم القدرة 

على تسديد القرض

ا�سباب الرئيسية التي دفعت با�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر 
للتقدم لقروض في ا�شر 12 الماضية هي:

أسباب عدم التقدم لقرض
ا�سباب الرئيسية التي دفعت با�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر 

لعدم التقدم لقروض في ا�شر 12 الماضية هي:

4 من كل 5 قروض تم منحها في ا�شر 12 
الماضية كانت مقدمة من بنك أو مؤسسة 

يع المتوسطة و الصغيرة. �قراض المشار

ا�سباب الرئيسية �ختيار مؤسسة معينة هو أنها 
قدمت أفضل الخيارات التمويلية (%35.2)، و�نها 

سهلة واجراءاتها بسيطة الفم (22.9%).

80.6%

أسباب رفض القروض%79.2 هو معدل القبول 
حسب أصحاب ا�عمال الصغيرة ومتناهية الصغر

80.6%

26.8%
من يد  المز  لشراء 

 البضائع والخدمات

الدوافع �خذ القروض

قبول القروض

13.3%
إيرادات المنشأة/ 
المشروع متدنية

حفظ السج�ت

متابعة ا�داء

الوعي المالي

ا�سباب

12.4%
لم تقتنع المؤسسة المقرضة 

بأسباب طلب القرض

الوعي والتخطيط المالي

مصدر التمويل

$$$
$$$$$
$$$$$

 يحتفظون بسج�ت مالية4.3%
الكترونية

 � يحتفظون بأية22.1%
سج�ت مالية

71.8%
ر المال

ّ
فقط من ا�عمال تدخ

9.2%

 يحتفظون بسج�ت مالية
 يدوية باستخدام القلم

والورقة

مقدمين القروض

20.9%
 µضافة منتجات أو أنشطة

 جديدة

الصغيرة  ا�عمال  من 
ذاتية  ا�ردن  في  الصغر  ومتناهية 
الشركة.  أرباح  على  تعتمد  و  التمويل، 
في  لقرض  فقط   9.4% م  Ãقد

َ
ت

ا�شر 12 الماضية.

4   3

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

الحصول على التمويل

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 

21.7%
 لتطوير أو تجديد المنتجات

الدين

من 
كل


