
leading to an additional
$100 million back into
the Jordanian economy

5,000 businesses
work from home

35%

IF...

 80%

80% have NO 

packaging

 ال يقومون
بتغليف منتجاتهم

  مشروع في األردن
يعمل من المنزل

2,500 are

 women-owned

 مملوكة من قبل نساء
 من األعمال المنزلية

35% produce

 seasonal products

  منهم يصنعون
منتجات موسمية

2,500

5,000

1/5 unregistered 

businesses are home-based

 واحد من كل خمسة مشاريع

غير مسجلة هو مشروع منزلي

لألفراد عبر التسويق الشفهي

75% sell to individuals

 through word of mouth

يبيعون منتجاتهم75% 

مليون دوالر $100
في االقتصاد األردني

مما يؤدي إلى زيادة بمقدار
which in turn supports

the Jordanian economy

وبالتالي سيستفيد
  االقتصاد األردني

so people assume they

are unhygienic & buyers

refuse to work with them

 ولذلك يفترض الناس بأن

 منتجاتهم غير صحية ويرفض

 البائعون العمل معهم

which means they

 cannot get JFDA

 license approval

 وهذا يمنعهم من الحصول

 على موافقة المؤسسة

 العامة للغذاء والدواء

impossible to acquire

 a vocational license

 outside of GAM

يمنع القانون المشاريع المنزلية
من الحصول على رخصة مهن

خارج أمانة عمان الكبرى

if they acquire the

necessary licenses

لكن اذا تمكنوا من الحصول على
موافقة من الغذاء والدواء

so they continue to sell

to just friends & family

وهذا يعني أنهم
سيستمرون بالبيع

 لعائالتهم وأصدقائهم فقط

they could sell to other local

 businesses and exporters

 سيتمكنون أيضًا من

البيع لشركات أخرى ومصدرين

revenues increase, allowing

 them to develop & expand

وهذا بالتالي سيزيد من عائداتهم مما
سيمكنهم من توسيع مشاريعهم

when they grow, they invest 

more in their local community

 توسيع مشاريعهم يزيد قدرتهم
على االستثمار بمجتمعهم المحلي

For 75%, these are the

 sole source of their income

المشاريع المنزلية هي مصدر الدخل
الوحيد لخمسة وسبعين في 

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