استبيان عن األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر
لمشروع مساندة األعمال المحلية

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

تسجيل األعمال

تسجيل األعمال

ما هي احتمالية
تسجيل بعض األعمال
في األردن؟

55.6%
أعمال تمتلكها النساء
عمل مسجل

ثالثة من أصل أربعة أعمال صغيرة ومتناهية
الصغر في األردن مسجلة لدى وزارة الصناعة
2
والتجارة.

32.3%
البناء

67.6%
 500-0دينار أردني
إيرادات شرية

85.1%
 +500دينار أردني
إيرادات شرية

68.1%
صاحب العمل لم يحصل
على شهادة مدرسية
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يعد أصحاب األعمال الذين أنوا
دراستم الثانوية أكثر احتمالية
للتسجيل بمعدل 1.2

78.5%
البيع بالتجزئة
والتجارة

حسب القطاع
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تعد المؤسسات التي تعمل في
قطاع البيع بالتجزئة والتجارة أكثر
احتمالية بالتسجيل بمعدل 1.1

حسب عمر العمل

84.1%
األعمال التي أسست منذ تعد األعمال التي تأسست ست
سنوات وأكثر أكبر احتمالية للتسجيل
 6سنوات وأكثر
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المتوسط

70.2%
األعمال التي أسست منذ
أقل من  6سنوات

55

حسب التعليم

عمل مسجل

عمل مسجل

60

تعد المؤسسات التي يزيد دخلها
الشري عن  500دينار أردني أكثر
احتمالية للتسجيل بمعدل 1.3

عمل مسجل

72.5%
صناعة المنتجات
الغذائية

58.5%
صناعة األلبسة

حسب الدخل

80.7%
صاحب العمل تخرج
من المدرسة

عمل مسجل

عمل مسجل

يعد الرجال أكثر احتمالية لتسجيل
أعمالم من النساء وذلك
بمعدل 1.4

عمل مسجل

عمل مسجل

نسبة
التسجيل

عمل مسجل

عمل مسجل

ولكن طبيعة األعمال تختلف عن بعضها البعض.
فالرسم البياني التالي يوضح اختالف القطاعات
الفرعية عبر مقياس يضع األعمال األقل
احتمالية بأن تكون مسجلة إلى اليمين
واألكثر احتمالية إلى اليسار.

عمل مسجل

77.8%
أعمال يملكها الرجال

حسب الجنس

عمل مسجل

بمعدل 1.2
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المحافظات

العقبة50.4% :3
الطفيلة 59.5% :عمل مسجل
 70.8%عمل مسجل
الكرك:

المحافظات

عمان79.7% :3
الزرقاء 76.1% :عمل مسجل
 73.0%عمل مسجل
اربد:

عمل مسجل
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عمل مسجل

العقبة

الكرك
اربد

الطفيلة

زرقاء
عمان

77.7%
األعمال التي تعمل
طوال العام

عمل مسجل

ما هي األعمال التي احتمالت تسجيلها أقل؟
تكون األعمال غير الرسمية بالعادة تملكها نساء وال
تملك حساب بنكي وتقع في جنوب المملكة .وهي
بالعادة أعمال موسمية ليس لديها أي موظفين
وتعمل في قطاعات معينة مثل تصنيع األلبسة.

تعد األعمال التي تعمل طوال
العام أكثر احتمالية للتسجيل
بمعدل 1.5

83.9%
األعمال التي توظف
موظفين

68.3%
األعمال التي يديرها
شخص واحد

عمل مسجل

عمل مسجل

72.1%
األعمال التي ال تملك
حساب بنكي
عمل مسجل

92.2%
األعمال التي تملك
حساب بنكي

حسب عدد الموظفين

تعد األعمال التي توظف موظفين أكثر
احتمالية للتسجيل من تلك التي يديرها
شخص واحد فقط بمعدل 1.2

حسب الوضع البنكي

عمل مسجل

ATM

تعد المحافظات التي تقع في
الشمال أكثر احتمالية للتسجيل من
تلك التي تقع بالجنوب بمعدل 1.2

حسب الموسم

عمل مسجل

األعمال
الموسمية

حسب الموقع الجغرافي

3

ATM

تعد األعمال التي تملك حساب
في البنك أكثر احتمالية للتسجيل
بمعدل 1.3

حقائق أخرى عن األعمال المسجلة

األسباب الرئيسية للتسجيل
التسجيل متطلب
أساسي للعمل

47.2%

الترخيص

الخوف من الغرامات
والمخالفات

40.0%

 3من كل  4أعمال مسجلة لديم
رخصة من البلدية

غرف األعمال

األسباب الرئيسية لعدم حصول
األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر على رخصة هي
عدم كونها متطلب لعملم) (27%أو عدم
وجود منفعة من الحصول عليها )(27.4%

 1مشروع مساندة األعمال المحلية ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في األردن وتنفذﻩ منظمة  .FHI 360تم إنتاج هذا العمل بدعم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) .(USAIDإن المحتوى هو مسؤولية منظمة  FHI 360وال يعكس بالضرورة آراء
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDأو آراء الحكومة األمريكية.
األعمال المنزلية التي تقع بداخل بلدية أمانة عمان الكبرى قادرة على التسجيل بشكل رسمي منذ عام ) 2015قد يتغير ذلك في المستقبل( .ومع ذلك 4.5% ،من األعمال المنزلية تقول بأنها مسجلة .قد يعود ذلك ألسباب عدة منها الخوف من قول الحقيقة ،أو أن بعضها
 2لم تعد ً
مسجل فعال وتملك مكان للعمل لكنه يعمل من المنزل لسبب ما.
 3تعكس البيانات التي تم جمعها معلومات عن جميع األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشط في عمان )باستنثاء منطقة أمانة عمان الكبرى( والعقبة )باستثناء سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة( والزرقاء وإربد والكرك والطفيلة .لم تضع هذﻩ الدراسة لتكون على المستوى
الوطني ،بينما شملت ) (60%من سكان المملكة .تشمل األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر جميع األعمال والمشاريع التي لديها أقل من  50عامل.

 24.2%من األعمال الصغيرة
ومتناهية الصغر المسجلة
تنتمي إلى غرفة التجارة
 19.8%من األعمال تنتمي
إلى غرفة الصناعة

