
 

 

 دراسة مسحية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن.

 

شركات  الشكل القانوني للشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن: (1 توصلت الدراسة إلى أن أغلب ال

لى ) في %7.68شيوعاً في األردن هي الشركات الفردية بنسبة تصل إ شركات  عدد ال من إجمالي   )

( ثااا الشااركات اات المساااللية المباادلد  بنساابة %69 7ة )األردن، تليهااا شااركات الن ااامن بنسااب

ها 969%) سة بأن كرت الدرا قد ا سبة )(، أما باقي أنواع الشركات ف سوى ن شكل  ناءً %161لا ت  (، لب

سبنه ) من إجمالي %9767على الك قدرت الدراسة بأن الشركات الصغير  لالمنوسطة تُشكل ما ن   )

 عدد الشركات في األردن6

 

بأن  :حجم العمالة (9 سة  سبنه )أظهرت الدرا ما ن شكل  صغير  لالمنوسطة تُ شركات ال من %9961ال  )

شركات  بأن ال نراض  تا االف حال  في  لك  إجمالي عدد الشركات في األردن من حيث عدد العمال، لا

( عامل، ، حيث شكلت الشركات الي توظف 111الصغير  لالمنوسطة هي الني توظف ما يقل عن )

عدد %9161( نسبة )4 – 1عدد ) ني توظف  شركات ال في األردن، لال شركات  ( من إجمالي عدد ال

عدد عمال )%68.( عامل شكلت نسبة بلغت )19 – 1) لا 91(، أما الشركات الني توظف  فأكثر ف  )

 ( من إجمالي عدد الشركات في األردن6%167تنجالز نسبنها )

 

قول أل ع االقتصادي:اتوزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب القط (3 كن ال نه يم ضبت الدراسة بأ

صغير  لالمنوسطة  شركات ال لى ال بأنه ينطبق تصنيف الشركات العاملة في القطاعات االقنصادية ع

جار   طاع الن ألنها تشكل النسبة العظمى من الشركات في األردن، حيث شكلت الشركات العاملة في ق

غ سبة بل في األردن لبن شركات  من ال بر  في %1861ت )الداخلية النسبة األك لة  شركات العام ثا ال  ،)

(، ثااا الشااركات العاملااة فااي القطاااع الصااناعي بنساابة %9.69قطاااع الماادمات بنساابة بلغاات )

عات %1464بلغت) في القطا لة  شركات العام سبة ال غت ن حين بل في  ( من عدد الشركات في األردن 

 ( من عدد الشركات في األردن6%167االقنصادية االخرى )

 

سة (4 شارت الدرا ناك ) أ لى أن ه يل 11إ في تمو ئر منمصصة  حدات أل دلا لديها ل في األردن  كاً  ( بن

عام ) سط  صغير  لالمنو شركات ال غت )9114ال سبة بل في %961.( بن نوك  عدد الب مالي  من إج  )

في 9( بنوك اسالمية، ل )9( بنك تجاري اردني، ل)11األردن بواقع ) لة  ية عام ية أجنب ( بنوك تجار

 األردن6

ناك )لفنت الدرا (1 لى أن ه عات منمصصين لعمالء 18سة إ قراض لموظفي مبي موظفي إ يه  نك لد ( ب

قع %8167الشركات الصغير  لالمنوسطة لبنسبة بلغت ) في األردن، بوا نوك  عدد الب من إجمالي   )

ني، ل )11) سالمي، ل )9( بنك تجاري أرد نك ا ني 9( ب نوك لال باقي الب بي، لأن  جاري أجن نك ت ( ب

 (6%9969بنوك( ال يوجد لديها موظفين من هذا النوع، لبنسبة بلغت ) 8يصل عددها إلى )

 

سطة  (. صغير  لالمنو شركات ال ية لل نوك النجار قدمها الب ني ت يل ال نواع النمو ها أ سة أ ألضبت الدرا

عددها ) مة 91ل مويالت المقد نواع الن ها أ من أ بر  مدين يعن جاري  يل ال بأن النمو جاري،  نك ت ( ب

قرلللشركات الصغير  لالمنوسطة  ثا  فاالت  ثا الك مادات  ض لأكثرها شيوًع ثا تقديا تمويالت االعن

 تمويل رأس المال العامل6

 

نوك  (8 قدمها الب ني ت يل ال نواع النمو ها أ صغير  لالمنوسطة  االسالميةألضبت الدراسة أ شركات ال لل

يل 4لعددها ) بة، لتمو مام لالب اعة بالمراب مواد ال سنيراد ال شراء لا يل  ( بنوك اسالمية، بأن تمو



 

ن بة لال شراكة بالمراب يات ال سنمدمة لغا قارات الم نواع شراء الع ها أ هي أ يك،  هي بالنمل أجير المنن

ها  ثا يلي نوك االسالمية،  لدى الب شيوعاً  ها  صغير  لالمنوسطة لأكثر شركات ال النمويالت المقدمة لل

تمويل شراء السيارات لاالصول الثابنة بالمراببة لتمويل شراء اآلالت لالمكائن الصناعية لبنطبيق 

 مبدأ المراببة اي ا6ً

 

سعار اكرت الدراسة بأن  (7 كل أ هو "هي أها تكاليف النمويل المصرفي للشركات الصغير  لالمنوسطة 

مويالت  لك الن الفائد  على النمويل، حيث ترالحت أسعار الفائد  الني تنقاضاها البنوك النجارية على ت

نرالح ) لى %14 – 7بنسب ت سنة إ من  جاري ل نك ت كل ب ئد  ل سعار الفا في أ خنالف  مع لجود ا  ،)

خرى حين أ في  سب )،  نرالح بن نوك االسالمية ي مه الب لذي تقد يل ا لى النمو لربح ع عدل ا  – 1أن م

  ( مع مراعا  لجود اخنالف في معدل الربح من بنك اسالمي الى آخر لمن سنة الى اخرى19%6

 

 اعزت الدراسة أسباب رفض البنوك لطلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يلي: (9

 

 كات6نقص المبر  لدى تلك الشر -أ

 ضعف ال مانات6 -ب

 ضعف المالئة المالية6 -ج

 ضعف البيانات لالمعلومات المالية6 -د

 نقص الوعي المصرفي6 -ه

 نقص البيانات لالمعلومات لاالحصائيات المنوفر  عن سوق الشركات الصغير  لالمنوسطة6 -و

 

ت حال  في  صغير  لالمنوسطة  في كما ألضبت الدراسة بأنه يمكن زياد  النمويل الممنوح للشركات ال وفرت 

 تلك الشركات الشرلط لالمصائص الني تنناسب مع السياسات االئنمانية للبنوك6

 

 األهمية النسبية للضمانات التي تطلبها البنوك من الشركات الصغيرة والمتوسطة:  -

 

 ( ال مانات النقدية 94%) (1

 ( األراضي لالعقارات 74%) (9

 ( األلراق المالية 11%) (3

 فيل ( لجود كفيل أل أكثر من ك44%) (4

 ( اآلالت لالمعدات37%6) (1

 

 إلى البنوك األردنية: الموجهةأبرز التوصيات  -

 

 6 اسنبداث دلائر للحدات خاصة في تمويل الشركات الصغير  لالمنوسطة (1

 6رفع لتعزيز قدرات موظفي البنوك للنعامل مع الشركات الصغير  لالمنوسطة (9

 شركات الصغير  لالمنوسطة6كر  لمدمة الزياد  المدمات لايجاد المننجات لالبلول المصرفية المبن (3

مل  (4 سب ع صرفية تنا جات م برامج لمنن صميا  لى ت مل ع نة، لالع ية مر سات ائنمان صيص سيا تم

 الشركات الصغير  لالمنوسطة6

 توفير برامج ضمان مناسبة من أجل تمويل الشركات الصغير  لالمنوسطة6 (1

 


