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قوة العمل مسح  

 2017 آب/الثالثة الجولة

التفصيلية المنهجية والنتائج  
 



 أ

 

 تقديم

 اجلولةأف تقدـ نتائج ، البيانات اخلاصة بسوؽ العملوُب إطار سعيها لتقدًن يسر دائرة اإلحصاءات العامة 
غطى ىذا ادلسح عينة من حيث . 2017 اـع آبشهر مع بداية الذي أجرتو الدائرة العمل  قوةدلسح  الثالثة

األقاليم واحملافظات و  بصورة تضمن التمثيل على مستوى ادلملكة أسرة 16556 األسر بلغ حجمها حوايل
 العاـ للسكاف وادلساكن لعاـوفرتو نتائج التعداد اإلطار الذي إىل استندت ىذه العينة . و واحلضر والريف

2015. 

بادلوضوعات اليت غطاىا ادلسح، ذات العالقة  للنتائج التفصيليةيتضمن التقرير منهجية ادلسح واجلداوؿ و 
للسكاف مع الًتكيز على قوة العمل دلعرفة حالة  تشمل اخلصائص الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصاديةو 

 ُب سوؽ العمل األردينومستوياهتا البطالة معدالت التعرؼ على  إىل، باإلضافة لألفرادقتصادي النشاط اإل
العمر ومكاف و  احلالة الزواجيةو  كادلستوى التعليمي  القوى العاملةوخصائص  حملافظات واألقاليماحسب 
   .اإلقامة

 مكاف لتجاوهبالذين  أسر العينة أفراد و ميع جلشكرىا عميق ف تعرب عن أتود دائرة اإلحصاءات العامة و 
ف تفيد أحو من الدائرة وخارجها، آملُت لذين سامهوا بإصلالكذلك و كرب األثر ُب إصلاح ىذا ادلسح، أ موتعاوهن

بقضايا العمالة والبطالة بقضايا سوؽ العمل بصورة عامة و  ادلعلومات الواردة ُب ىذا التقرير رتيع ادلهتمُت
  .باحثُتالخططُت و و ادلأبصورة خاصة سواء على مستوى متخذي القرار 

 
 

                                                                                        
 الزعبيسعيد قاسم 
     المدير العام  
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 ملخص النتائج
 

، وقد نفذ 2017 آبسح قوة العمل نمنهجيتو اجلديدة ُب شهر دل الثالثةاجلولة نفذت دائرة اإلحصاءات العامة 
فػػػػر ىػػػػذا ادلسػػػػح بيانػػػػات عػػػػن اخلصػػػػائص الدميوغرافيػػػػة، و وقػػػػد  ادلسػػػػح ألوؿ مػػػػرة عػػػػن طريػػػػق أجهػػػػزة التابلػػػػ ، 

خالؿ ىذه البيانات ربط ادلتغَتات االجتماعية واالقتصادية للسكاف األردنيُت وغَت األردنيُت، حيث ميكن من 
  نما ميكن من رسم السياسات والربامج اليت تتعلق بالعمالة والبطالة بصورة خاصة وبسوؽ العمل بصورة عامة.

 وفيما يلي ملخص البرز نتائج ىذا ادلسح:
 السكان األردنيون .1

  18.5%  ،لإلناث. 30.0للذكور مقابل  %15.4معدؿ البطالة ُب ادلمكلة 
  23.2% .معدؿ البطالة بُت زتلة الشهادات اجلامعية 
  من ارتايل ادلتعطلُت. %55.0سجل  نسبة ادلتعطلُت من زتلة الشهادة الثانوية فأعلى ما نسبتو 
  تباين  نسبة ادلتعطلُت حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، فقد بلغ  نسػبة ادلتعطلػُت الػذكور مػن زتلػة

 لإلناث. %67.7مقابل  %26.7البكالوريوس فأعلى 
   وأدناىػػػػا ُب زلافظػػػػة العقبػػػػة بنسػػػػبة  %،33.7سػػػػجل  زلافظػػػػة الطفيلػػػػة أعلػػػػى معػػػػدؿ للبطالػػػػة بنسػػػػبة

10.7.%   
  31.9%  سنة فأكثر. 15نسبة ادلشتغلُت من رلموع السكاف 
   سػػنة، ُب حػػػُت بلغػػ  النسػػػبة لإلنػػػاث  39-20مػػػن ادلشػػتغلُت الػػػذكور ُب الفيػػة العمريػػػة  %59.5تركػػز

69.9.% 
   أعلػى  %40.3ثػانوي، و  %9.8ادلشتغلُت كان  مؤىالهتم التعليمية أقػل مػن الثػانوي و حوايل نصف

 من الثانوي.
 39.2% .معدؿ ادلشاركة االقتصادية ادلنقح 

 السكان غير األردنيين: .2
  بُت السكاف غَت األردنيُت. %17.5سجل معدؿ البطالة ما نسبتو 
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 قوة العمل: عن مسحخلفية عامة  .1

  المقدمة   1.1

ادلسػح  وغطػى ىػذا. 2017 آبخالؿ شهر  قوة العملمن مسح  الثالثةنفذت دائرة اإلحصاءات العامة اجلولة 
أسػرة موزعػة علػى رتيػع زلافظػات ادلملكػة، حيػث ًب اختيػار األسػر وفػق أسػس علميػة بأسػلوب  16556 حوايل

ادلراحل. وجتدر اإلشػارة إىل أف عينػة ادلسػح دتثػل ادلملكػة واحملافظػات تصميم العينات الطبقية العنقودية متعددة 
 .واالردنيُت وغَت االردنيُت واألقاليم الثالثة واحلضر والريف

ويعرض ىذا التقرير أىداؼ ادلسػح ومنهجيتػو مػن خػالؿ الًتكيػز علػى مراحػل التنفيػذ وتصػميم وسػ ب العينػة. 
 الت ضَتية اليت تشمل التصميم والت ضَت اجلغراُب، ومرحلة رتع ىي ادلرحلة :فذ ادلسح على عدة مراحلوقد ن

 فتضػػمن مػػن ادليػػداف، ٍب مرحلػػة التجهيػػز الػػيت تغطػػي عمليػػات التػػدقيق والًتميػػز. أمػػا ادلرحلػػة األخػػَتة  البيانػػات
 إستخراج النتائج ونشرىا.

أمهية ادلسح من كونو يوفر قاعدة بيانػات شػاملة عػن خصػائص ادلشػتغلُت وادلتعطلػُت شلػا يسػاعد ادلهتمػُت  وتنبع
والبػػػاحثُت ومتخػػػذي القػػػرار ُب رسػػػم السياسػػػات اخلاصػػػة بتنظػػػيم سػػػوؽ العمػػػل األردين. ويتضػػػمن ىػػػذا التقريػػػر 

   .جداوؿ النتائج الرئيسية
ُب رتػع ومعاجلػة  اجهػزة التابلػ و احلديثة تكنولوجيا الستخدـ ومن اجلدير ذكره بأف دائرة اإلحصاءات العامة ت 

 .اليت كان  مستخدمة سابقاً  البيانات من خالؿ إستمارة إلكًتونية بدال من اإلستمارة الورقية

 أهداف المسح 2.1

 يلي: يهدؼ ادلسح إىل ما
  .ادلختلفة للسكاف والقوى البشرية . معرفة اخلصائص الدميوغرافية واإلجتماعية واإلقتصاديةأ
 واحلالة العملية للمشتغلُت. قتصاديالتعرؼ على الًتكيب ادلهٍت والنشاط اإل .ب
 الرغبة ُب الب ث عن عمل جديد أو إضاُب. إىلالتعرؼ على األسباب اليت دع  ادلشتغلُت  .ج
 إىل رلمػوع السػكاف شلػن أعمػارىم، أي قػوة العمػل منسػوبة قتصػاديقياس معدالت ادلشػاركة ُب النشػاط اإل .د

 سنة فأكثر. 15
 . األردنيُت وغَت األردنيُت التعرؼ على اخلصائص ادلختلفة للمتعطلُت .ىػ
حسػػػب  مػػػوع ادلتعطلػػػُت منسػػػوباً إىل رلمػػػوع السػػػكاف النشػػػيطُت إقتصػػػادياً )أي رل قيػػػاس معػػػدالت البطالػػػة .و

  اخلصائص ادلختلفة للمتعطلُت والتغَتات اليت تطرأ على ذلك.
وظيفػػػة،  أو التعػػرؼ علػػػى أىػػػم األسػػػاليب والطػػػرؽ الػػػيت يتبعهػػػا ادلتعطػػػل هبػػػدؼ احلصػػػوؿ علػػػى فرصػػػة عمػػػل .ز

 باإلضافة إىل قياس فًتات التعطل ذلؤالء ادلتعطلُت.
 السنوات.التعرؼ على التغَتات اليت تطرأ على ىذه ادلتغَتات خالؿ  .ح
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  إطار المسح 3.1

تقسػػػيم  ًبحيػػػث ، 2015 لتعػػػداد العػػػاـ للسػػػكاف وادلسػػػاكنتػػػو نتػػػائج اعينػػػة ادلسػػػح إىل اإلطػػػار الػػػذي وفر تسػػػتند 
ألػف نسػمة مدينػة كبػَتة وقػد بلػغ  200 ادلملكة إىل طبقات، اعتربت كػل مدينػة يبلػغ أو يزيػد عػدد سػكاهنا عػن

مػػػدف الكبػػػَتة  إىل ريػػػف وحضػػػر وسليمػػػات لالجيػػػُت  8 كػػػل زلافظػػػة )باسػػػتثناء ألػػػػ  مػػػدف. وقسػػػم  8 عػػػددىا
بقيػػة احلضػػر ُب كػػل زلافظػػة طبقػػة مسػػتقلة، وكػػذلك احلػػاؿ بالنسػػبة للريػػف الػػذي أعتػػرب  السػػوريُت، حيػػث اعتػػرب

 طبقة. 33 طبقة مستقلة، وبلغ عدد الطبقات الكلي

، إضافة إىل أف اإلطار ال رحل  بدوائية )وىم على األغلب  ُب ادلناطق النُتاستثٍت من اإلطار السكاف ادلقيمو 
لسػجوف األشخاص ادلقيموف ُب الفنػادؽ وادلستشػفيات ومعسػكرات العمػاؿ ونػزالء يشمل ادلساكن اجلماعية )ا

 . وما إىل ذلك
  عينة المسح 4.1

 تصميم العينة 1.4.1

صػػمم  عينػػة ادلسػػح بأسػػلوب ادلعاينػػة الطبقيػػة العنقوديػػة، وىػػي شلثلػػة علػػى مسػػتوى ادلملكػػة واحلضػػر والريػػف، 
وحدة معاينة أولية )عناقيػد  وزعػ  ىػذه الوحػدات علػى  1656 واألقاليم واحملافظات. وبلغ حجم العينة الكلي

َتة ُب كػػل زلافظػػة حسػػب وزف كػػل احملافظػػات وعلػػى احلضػػر والريػػف وسليمػػات الالجيػػُت السػػوريُت وادلػػدف الكبػػ
 منها من حيث عدد األفراد واألسر فيها والتباين داخل كل طبقة. 

وحدة معاينة أولية، وألغػراض ادلسػح احلػايل،  207 مكررة، كل مكررة مكونة من 40 وتتكوف العينة الرئيسية من
استخدم  ذتاين مكررات من مكررات العينة الرئيسية ُب كل جولة. ولضماف انتشار العينػة بشػكل جيػد، فقػد 
ًب ترتيب وحدات ادلعاينة األولية ضمن كل طبقة حسب اخلصائص اجلغرافيػة، بعػد ذلػك ًب اختيػار العينػة علػى 

 سػػػ ب  عينػػػة وحػػػدات ادلعاينػػػة األوليػػػة،  بأسػػػلوب ادلعاينػػػة ادلتناسػػػبة مػػػع احلجػػػم مػػػرحلتُت: ُب ادلرحلػػػة األوىل
وادلسػػ وبة بانتظػػاـ، حيػػث أعتػػرب  عػػدد األسػػر ُب كػػل وحػػدة معاينػػة أوليػػة )عنقػػود  وزنػػاً أو حجمػػاً لػػو. أمػػا ُب 

ا ُب ادلرحلػة األوىل، ٍب ادلرحلة الثانية، فقد ًب حتديث بلوكات وحػدات ادلعاينػة األوليػة )العناقيػد  الػيت ًب اختيارىػ
أسػر مػن   10 ًب إختيار عدد ثاب  من األسر بأسلوب ادلعاينة العشوائية ادلنتظمػة كوحػدات معاينػة هنائيػة بلغػ 

 ادلطلػوباألسػر ُب العينػة وعػدد  األوليػةتوزيع وحدات ادلعاينة أ  يبُت اجلدوؿو كل وحدة معاينة أولية )عنقود . 
   ت واحلضر والريف.األقاليم واحملافظا زيارهتا حسب
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 جدول أ: حجم العينة وتوزيعها حسب اإلقليم والمحافظة
 

 اإلقليم / المحافظة
األولية المعاينةعدد وحدات   عدد األسر في العينة 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر
الوسط إقليم  744 120 864 7440 1200 8640 

 4800 320 4480 480 32 448 العاصمة

 960 320 640 96 32 64 البلقاء

 2160 320 1840 216 32 184 الزرقاء

 720 240 480 72 24 48 مادبا

 4640 1280 3360 464 128 336 إقليم الشمال

 2160 400 1760 216 40 176 اربد

 960 400 560 96 40 56 ادلفرؽ

 720 240 480 72 24 48 جرش

 800 240 560 80 24 56 عجلوف

 2960 1120 1840 296 112 184 إقليم الجنوب

 960 400 560 96 40 56 الكرؾ

 640 240 400 64 24 40 الطفيلة

 720 320 400 72 32 40 معاف

 640 160 480 64 16 48 العقبة

 16240 3600 12640 1624 360 1264 المجموع

 320   32   السوريُت الالجيُتسليمات 

 16560   1656   المجموع الكلي

 ألهناوذلك  األردنيُت،السكاف غَت باالضافة إىل السكاف األردنيُت عينة ادلسح دتثل  أف إىل اإلشارةجتدر و 
اجلماعية اليت تقيم ُب ادلساكن  األسراألسر اليت تقيم ُب مساكن تقليدية وال تشمل  أساسمبنية على 
أسر رتاعية تسكن ُب مساكن  أواليت مشلها ىذا ادلسح ىي أسر خاصة  األردنيُتف أسر غَت إلذا ف. اجلماعية
  تقليدية.

ميثل االربع  والذيأما التقرير السنوي  وسوؼ تكوف نتائج ادلسح خالؿ الربع شلثلة لالردنيُت وغَت االردنيُت.
 .، وبالتايل سيشمل السوريُت وغَتىمأرباع سوؼ يكوف دتثيلو حسب اجلنسية

 :ما يلي مميزات المنهجية الجديدة لمسح قوة العملومن 
 .لألردنيُت وغَت األردنيُت لتصبح العينة شلثلة ادلسح تطوير تصميم عينة .1
 .2017وستتم ُب هناية عاـ  بداًل من النسب باألرقاـ ادلطلقةالرئيسية للمسح استخراج النتائج  .2
 .(PDA) ػػػػػػػػػبدال من أجهزة ال  Tablet) اللوحية جهزةإستخداـ األ .3
 مؤشرات جديدة تعكس واقع العمالة ُب األردف بشكل أفضل مثل: إستخراج .4



4 

 

  العمالػػة الناقصػػة ادلرتبطػػة بالوقػػ  والػػيت تعكػػس ظػػاىرة ادلشػػتغلُت الػػذين يعملػػوف لسػػاعات عمػػل أقػػل مػػن
 متوسط ساعات العمل ادلعتمدة ويب ثوف عن أعماؿ أخرى.

 سػػػنة فػػػأكثر ومتػػػاحُت للعمػػػل وال  15احملتملػػػة وتشػػػمل األفػػػراد خػػػارج قػػػوة العمػػػل الػػػذين أعمػػػارىم  العمالػػة
 يب ثوف عنو أو أهنم غَت متاحُت للعمل لكنهم باحثوف عنو.

 أو عيٍت يحتديد ادلشتغلُت الذين يعملوف بأجر أو راتب، عمولة، إكرامية أو أي أجر آخر نقد. 
 نػػػوع مػػػن األعمػػػاؿ التجاريػػػة أو الزراعيػػػة أو أي نشػػػاط آخػػػر لتوليػػػد  حتديػػػد ادلشػػػتغلُت الػػػذين يعملػػػوف بػػػأي

 الدخل.
  حتديد ادلشتغلُت الذين يقوموف بأعماؿ غَت مدفوعة األجر ُب أعماؿ جتارية شللوكة لألسرة أو أحػد أفرادىػا

 أو أهنم ساعدوا أحد أفراد األسرة ُب عملو ادلدفوع األجر.
 ن األنشػػػطة الػػػيت ًب شلارسػػػتها وفيمػػػا كانػػػ  سلصصػػػة للبيػػػع أو حتديػػػد ادلنتجػػػات الػػػيت ًب احلصػػػوؿ عليهػػػا مػػػ

 استخداـ األسرة أو ادلقايضة.
 . توزيع ادلشتغلُت حسب القطاع الذي يعملوف بو ) قطاع عاـ، خاص، ىييات دولية، داخل ادلنزؿ 

 المرحلة التحضيرية .2

زمٍت وتػوفَت ال هاعمل وبرنارلالإلعداد خطة ادلتداخلة رلموعة من العمليات للمسح تضمن  ادلرحلة الت ضَتية 
مشلػ  األعمػاؿ الت ضػَتية و عملهػا.  وأمػاكنالكػوادر البشػرية ادلطلوبػة للتنفيػذ ُب الوقػ  احملػدد وتوزيػع مهامهػا 

ء البيانػػات والنمػػاذج ذات سػػتيفاإالتعليمػػات ادلتعلقػػة بكيفيػػة ك وثػػائق ادلسػػحجتهيػػز و وضػػع ادلفػػاىيم والتعػػاريف 
التدقيق والدليل )الًتميز  وتعليماهتما، ٍب إعداد  ينظاـ جتهيز البيانات اليدوي نما ُب ذلك نظامإعداد و  العالقة

مػػػػن األخطػػػػاء إلسػػػػتخراج  ة البيانػػػػاتتنقيػػػػوبػػػػرامج  أجهػػػػزة التابلػػػػ وتنصػػػػيبها علػػػػى بػػػػرامج التنفيػػػػذ اإللكػػػػًتوين 
ًب جتهيػػز شاشػػات خاصػػة لتػػدقيق البيانػػات الػػواردة مػػن ادليػػداف، حيػػث كػػاف يػػتم أوال بػػأوؿ نقػػل  كماوؿ.ااجلػػد

   إىل أجهزة احلاسب اآليل ُب الدائرة )ادلركز الرئيسي .  أجهزة التابل البيانات من 
 الرئيسية للمسح الوثائق 1.2

قواعػػػد التػػػدقيق ادلكتػػػ  و  والباحثػػػاتتيبػػػات التعليمػػػات اخلاصػػػة بادلراقبػػػات ادليػػػدانيات كتتضػػػمن ىػػػذه الوثػػػائق  
أمسػػاء بقػػوائم مثػػل كتيبػػات الًتميػػز العػػاـ وادلتخصػػص باإلضػػافة إىل النمػػاذج ادلكملػػة ذلػػذه الوثػػائق و واإللكػػًتوين 

ستمارات للعاملُت مناذج سَت ومتابعة اإلصلاز ادليداين وادلكت  ومناذج تدقيق اإلو أرباب األسر ُب وحدات العينة 
 ت  والعاملُت ُب التجهيز اإللكًتوين.  ُب التجهيز ادلك

 المسح  استمارة 1.1.2

، حيػػث ًب مراجعتهػػا مػػن قبػػل الفنيػػُت أجهػػزة التابلػػ إلكًتونيػػاً علػػى  سػػتمارة اخلاصػػة هبػػذا ادلسػػحًب تصػػميم اإل
كمػا قسػم  وضػع  بصػورهتا النهائيػة بعػد إهنػاء الربنػامج التػدري  للعػاملُت ادليػدانيُت.  و وادلختصػُت ُب الػدائرة، 
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خػػػذ أكمػػػا . موضػػػوعات رئيسػػػية، يضػػػم كػػػل موضػػػوع رلموعػػػة مػػػن األسػػػيلة ادلتسػػػقة والواضػػػ ة إىلسػػػتمارة اإل
تضػػمن  و وتػػدقيقها.  أجهػػزة التابلػػ سػػتمارة تسػػهيل عمليػػة إدخػػاؿ البيانػػات علػػى عنػػد تصػػميم اإل باإلعتبػػار

لػ  التقسػيمات اإلداريػة للمملكػة مػن البيانات التعريفيػة الػيت مش إىلباإلضافة  األسرة أفرادستمارة خصائص اإل
 . 1.5 نظر ادلل قأ) سيمات اخلاصة بالعمل اإلحصائيوالتقزلافظات ووحدات إدارية أخرى 

 كتيب التعليمات 2.1.2

والتعليمات ادلفصلة للعاملُت ادليدانيُت وادلكتبيػُت ُب ادلسح يتضمن ىذا الكتيب التعاريف وادلفاىيم ادلستخدمة 
كمػا تضػمن شػرحا مفصػال جلميػع األسػيلة وادلفػاىيم الػواردة ُب  مسػتوياهتم اإلشػرافية والتنفيذيػة. خػتالؼإعلى 
كيفيػػة اسػػتيفاء البيانػػات بصػػورة   إىلستمػػػارة نمختلػػف أقسػػامها والتصػػانيف ادلسػػتخدمة لكػػل منهػػا، باإلضػػافة اإل

يشػػمل الكتيػػب أيضػػا قواعػػد التػػدقيق و تكفػػل احلصػػوؿ علػػى أعلػػى درجػػة شلكنػػة مػػن صػػ ة البيانػػات ودقتهػػا. 
مػػػن خػػػالؿ سػػػتمارات قيػػػامهم بتػػػدقيق اإل أثنػػػاءيتبعهػػػا العػػػاملوف نمختلػػػف مسػػػتوياهتم  أفاألساسػػػية الػػػيت  ػػػب 

علػػى العالقػػػات ادلنطقيػػة بػػُت اإلجابػػات علػػى إكتمػػاؿ اإلسػػتمارة و  الًتكيػػز شاشػػات التػػدقيق ادلعػػدة مسػػبقاً مػػع
 خطاء وتص ي ها.تساؽ الداخلي  وكيفية اكتشاؼ األ)اإل

 كتيب الترميز 3.1.2

)باسػػػػتثناء التجمػػػػع السػػػػكاين وادلهنػػػػة والنشػػػػاط  تكػػػػوف رتيػػػػع األسػػػػيلة أفسػػػػتمارة ادلسػػػػح إروعػػػػي ُب تصػػػػميم 
مسػػػبقا. لػػػذلك فقػػػد تضػػػمن ىػػػذا الػػػدليل كيفيػػػة معاجلػػػة  ةذات رمػػػوز زلػػػدد اإلقتصػػػادي والتخصػػػص العلمػػػي 

وكيفيػة ترميػز البيانػات ذات اإلجابػات احملػددة وتتطلػب وضػع رمػوز منػاظرة  ستمارةالبيانات ادلرمزة مسبقا ُب اإل
عتماد على باإلخصص وذلك ت، كما تضمن الكتيب تعليمات تتعلق بالًتميز ادلما يعرؼ بالًتميز العاـ  أوذلا )

 .ووكاالهتا ادلتخصصة الكتيبات ادلعيارية الصادرة عن األمم ادلت دة
 التعاريف والتصانيف 2.2

عتمػػاد علػػى ادلعػػايَت الدوليػػػة باإل، 2017 لعػػاـ قػػوة العمػػل ُب مسػػحًب إعػػداد التعػػاريف والتصػػانيف ادلسػػتخدمة 
الصػػادرة عػػن األمػػم ادلت ػػدة وبعػػمل وكاالهتػػا ادلتخصصػػة مػػع إجػػراء بعػػمل التعػػديالت الطفيفػػة لػػتالئم الظػػروؼ 

 التعاريف ادلستخدمة ُب ادلسح: أىمفيما يلي و احمللية ُب األردف. 
ىو ادلكاف الذي يقيم فيو السكاف كأفراد أو رتاعػات ُب مبػافو ومسػاكن ثابتػة أو مت ركػة.  :السكاني معالتج
ألسرة اليت ظهرت ُب العينو أي لمكاف اإلقامة ادلعتادة احلالية السكاين ىو يعترب التجمع ، ألغراض ىذا ادلسحو 

ُب التقسيمات اجلغرافيػة السكانية الواردة ُب دليل  مكاف تواجد مسكن تلك األسرة. وقد اعتمدت التجمعات
 األردف ذلذا الغرض.
 كثػر حسػبأ أونسػمة  5000 لغايات ىذا ادلسح أعتربت التجمعػات الػيت بلػغ عػدد سػكاهنا :الحضر والريف

 وأعتربت باقي التجمعات "ريفا".، "حضرا" 2015 لعاـ لتعداد العاـ للسكاف وادلساكننتائج  ا

مػػن جتمػػع سػػكاين، لػػو حػػدود اصػػطناعية   أو جػػزءً  سػػكانياً  رلموعػػة مػػن ادلبػػاين تكػػوف جتمعػػاً  البلوووك لالحووي :
سػكة احلديػد  وأاذلػاتف و الكهربػاء  أعمػدة أو األدراجأو الػدخالت وادلمػرات أو كالشوارع ادلعبدة وغَت ادلعبدة 

عليهػا علػى الطبيعػة بسػهولة. وقػد ميكػن التعػرؼ والػيت ة ػاألوديػأو ار ػاألهنػأو حدود طبيعية كاجلباؿ  أو ،...اخل
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تبُت حدوده اخلارجيػة وحتمػل رقمػا مييػزه عػن مستطيلة  أشكاؿوضع حوؿ حدود كل بلوؾ عالمات شليزة ذات 
 ستمرار والنهاية لتوضيح احلدود اخلارجية للبلوؾ بشكل تاـ.أسهم البداية واإل إىلالبلوكات اجملاورة، باإلضافة 

ادلاء بصفة دائمة أو مؤقتة مكوف من أي مادة كان ،  أومثب  على اليابسة  ىو كل مشيد قائم بذاتو المبنى:
سقف، يستخدـ لسكن اآلدميُت أو دلمارسة العمل أو العبادة أو التسلية،  ولػويتكوف من طابق واحد أو أكثر 

ادلبػٌت تعترب مل قات و مشتمالتو.  ةأو غالبيرتيع  إىللو باب )مدخل  أو أكثر يؤدي من طريق عاـ أو خاص 
كػل   تعتػرب مبػاين. وال مسػتقلة مثل )الكراج، دكاف، دورة ادلياه، ادلخزف  من توابع ادلبٌت األساسية وليس  مبػاين

 .أو ادلباين ادلهجورة الكهرباء زلوالت أكشاؾ وأاجلسور أو من مظالت مواقف الباصات 
عػد أصػال لسػكن أسػرة معيشػية أىو عبارة عن مبٌت بأكملو )أو جزء من مبٌت  لو جدراف وسػقف،  المسكن:

حتػ  التشػييد وقػ  ادلسػح. يتكػوف  أوف كاف خاليػا أو مغلقػا إحىت و  الوغإشواحدة أو أكثر مهما كان  صفة 
مباشػرة )أو عػن طريػق شلػر  يباب مستقل عن ادلساكن األخػرى يػؤد ولػوادلسكن من غرفة أو أكثر مع منافعها 

لسػكن لوال تعتػرب مسػكنا ادلبػاين ادلهجػورة الػيت ال تصػلح  أخػرى. أو درج  إىل الطريق العػاـ دوف ادلػرور نمسػاكن
 اآلدمي.
لألسػرة رئػيس و منهػا .  ىػي عبػارة عػن فػرد أو أكثػر يشػغلوف وحػدة سػكنية مسػتقلة )أو جػزءً  الخاصوة: األسرة

الشػائع وجػود  ومػن. و/ أو بعػمل أفرادىػا األسػرةمػن دخػل رب  اإلنفػاؽيسػاىم أفرادىػا ُب و  ىو "رب األسرة"
 األسػرةيشػًتؾ أفػراد  أفمػن الشػائع أيضػا كمػا أنػو الواحػدة بعضػهم بػبعمل،   األسػرةصلة قرىب تربط معظم أفراد 

 فػي وجبات الطعاـ أو بعضها.
 ، اخلاصػػة أعػػاله األسػػرةن داخػػل األردف )وفػػق تعريػػف يادلعتػػادين ادلوجػػود األسػػرةىػػو أحػػد أفػػراد  :األسوورةرب 

عػادة مػا يكػوف ىػو ادلسػؤوؿ عػن الًتتيبػات ادلعيشػية لألسػرة، و  األسػرةادلعًتؼ بو على أنو كذلك مػن قبػل أفػراد 
ال يقػػل أ، مػػع مراعػػاة أنثػػىأو  ذكػػراً  األسػػرةيكػػوف رب ومػػن ادلمكػػن أف  ختػػاذ القػػرارات ادلتعلقػػة بشػػؤوهنا.إوعػػن 

 سنة. 15 عمره/ عمرىا عن
الفػًتة الزمنيػػة ادلقػدرة أو احملسػوبة بػػُت تػاريو ادلػيالد وتػػاريو ادلقابلػة، معػربا عنهػػا ىػو  العمور االسونوات الكاملووة:

 بالسنوات الكاملة أي بإمهاؿ الشهور واألياـ مهما كاف عددىا.
  وتشمل الفيتُت التاليتُت:  :فئات العمر الرئيسية

15-24

25+ 

 وتشمل الفيات التالية: فئات العمر العريضة:
15-19 40-54 

20-24 55-64 

25-39 65+ 

الذي لو احلػق ُب  أوحتدد عادة جبواز السفر الذي حيملو الفرد و ىي تبعية الفرد القانونية لدولة معينة  الجنسية:
 احلصوؿ عليو.

أو سػنو فػأكثر ومسػجل  15 الدراسػة كػل شػخص يبلػغ مػن العمػربيعتػرب ملت قػا  لتحاق امؤسسة تعليميوة:اإل
كػاف يػػذىب ويػػذىب أو  خارجػو،  أوُب مؤسسػػة تعليميػة خاصػػة أو حكوميػة سػػواء ُب األردف سػبق وأف سػجل 

لت اؽ نتظاـ بقصد احلصوؿ على مؤىل علمي أو شهادة علمية، وال تقل مدة اإلإإىل ىذه ادلؤسسة التعليمية ب
ُب  10-1 بالدراسػػة ُب الصػػفوؼوف مػػن األمثلػػة علػػى ذلػػك ادللت قػػ ُب ىػػذه ادلؤسسػػة عػػن سػػنة دراسػػية واحػػدة.

اجلامعػػات وادلعاىػػد و  ف ُب كليػػات اجملتمػػعو ُب الصػػفُت األوؿ والثػػاين الثػػانوي، أو ادللت قػػ أوادلرحلػػة األساسػػية، 
 اليت ال تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة.
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يقصػػد هبػػا عػػدد السػػنوات الدراسػػية الػػيت أدتهػػا الفػػرد بنجػػاح دوف  عوودد السوونوات التووي أكملهووا الفوورد انجووا :
 حساب سنوات اإلعادة أو الرسوب.

 سػنة فػأكثر وقػ  15 يقصد هبا احلالة التعليمية اليت يكوف عليها الفرد الػذي يبلػغ مػن العمػر الحالة التعليمية:
 وقد تكوف إحدى احلاالت التالية: ادلقابلة.

 ال يحمل الفرد مؤهال علميا مثل:
وصػف بسػيط  يسػتطيع كتابػة بالتػايل الو  ،كان   بأي لغةو  ىو الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة معاً  أمووي:

 عن حياتو.
 كان  وال حيمل مؤىال علميا.  بأي لغةو  ىو الفرد الذي يستطيع القراءة والكتابة معاً  مووولم:

 يقصد بو أعلى مرحلة دراسية أدتها الفػرد بنجػاح حػىت يػـو ادلقابلػة وقػد تكػوفيحمل هذا الفرد مؤهال علميا: 
 :  ل التاليةإحدى ادلراح

 بتدائيإ  .1
 إعدادي    .2
 أساسي  .3
 تلمذة مهنية  .4
 ثانوي  .5

 دبلـو متوسط  .6
 بكالوريوس  .7
 عايل دبلـو.  8
 ماجستَت   .9

 دكتوراه .10

يقصد بو احلقل الدراسي الذي ختصص بو الفرد وحصل فيو على آخر مؤىػل علمػي، مػن  التخصص العلمي:
 األمثلة على ذلك:

 حصلوا على مؤهل الثانوية العامة اتخصص: ينالذ األفراد
 بريدي .4 أديب .1
 فندقي .5 علمي .2
 دتريضي .6 جتاري .3
 وىكذا ... 

 األفراد الذين حصلوا على مؤهل دالوم متوسط اتخصص:
 تطبيقي إحصاء .4 تربية رياضية .1
 زلاسبة .5 تاريو .2
 علـو بريدية .6 موسيقى .3

 وىكذا ...
 فأعلى اتخصص: ساكالوريو األفراد الذين حصلوا على مؤهل علمي 

 
 
 
 
 

 وىكذا...
  

 طب قلب. 7 تاريو .1
 ىندسة كهربائية .8 آثار .2
 ىندسة صناعية  .9 فلسفة .3
 علم الًتبة   .10 اقتصاد  .4
 زراعة .11 زلاسبة .5
 إدارة عامة .12 طب أسناف .6
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سػنة فػأكثر وقػػ   15 ادلدنيػة احلاليػػة الػيت يكػوف عليهػا الفػرد الػذي بلػػغ مػن العمػرىػي احلالػة  :ةالحالوة الزواجيو
 ادلقابلة، وقد تكوف إحدى احلاالت التالية:

سػنة فػأكثر، وي يتػزوج زواجػا فعليػا وفقػا  15 ىػو الفػرد الػذي يبلػغ عمره/عمرىػا أعزب للم يسوبق لوا الوزوا  :
 للعرؼ السائد )أي ي يتم الدخوؿ بعد .

للعرؼ السائد سواء كانػ   سنة فأكثر، ادلتزوج زواجا فعليا وفقا  15 ىو الفرد الذي يبلغ عمره/عمرىا متزو :
 ـ ال وق  ادلقابلة.أالزوج  مقيما مع الطرؼ اآلخر  أو)الزوجة 
سنة فأكثر، وسبق لو الزواج فعال وانفصم آخر زواج بػالطالؽ وي  15 ىو الفرد الذي يبلغ عمره/عمرىا مطلق:
 مرة أخرى. يتزوج
سنة فأكثر، وسبق لػو الزواج فعال وانفصم آخر زواج بوفاة الطػرؼ  15 ىو الفرد الذي يبلغ عمره/عمرىا أرمل:

 اآلخر وي يتزوج مرة أخرى.

سنة فأكثر، وسبق لو الزواج فعػال وابتعػد عػن القػرين دوف وقػوع  15 ىو الفرد الذي يبلغ عمره/عمرىا منفصل:
 الوفاة. أوالطالؽ 
بالنشػاط  األسػرةسػنة فػأكثر مػن أفػراد  15 تعػٍت عالقػة كػل مػن ىػو ُب سػن العمػل قتصوادي:النشوا  اإلحالة 
 تكوف إحدى التصنيفات التالية: أفقتصادي خالؿ السبعة أياـ اليت سبق  يـو ادلقابلة، حيث ميكن اإل

أو  عػاـعمػال ُب القطػاع السػنة فػأكثر، الػذي زاوؿ أو يػزاوؿ  15  / عمرىاعمرهيبلغ ىو الفرد الذي : المشتغل
عػػن سػػاعة  السػػبعة أيػػاـ الػػيت سػػبق  يػػـو ادلقابلػػةالقطػػاع اخلػػاص علػػى أف ال يقػػل عػػدد سػػاعات العمػػل خػػالؿ 

 واحدة. وتشمل ىذه الفية ما يلي:
القطػاع  أو عاـسنة فأكثر الذي زاوؿ عمال ُب القطاع ال 15 ىو الفرد الذي يبلغ عمره/عمرىا المشتغل اأجر:

ال يقػػل عػػدد سػػاعات العمػػل خػػالؿ  أفعلػػى  ،جر أسػػبوعي أو يػػومي أو غػػَت ذلػػكبػػأاخلػاص براتػػب شػػهري أو 
و أتشػػمل ىػػذه الفيػػة العػػاملُت ادلػػرتبطُت بعقػػد عمػػل و السػػبعة أيػػاـ الػػيت سػػبق  يػػـو ادلقابلػػة عػػن سػػاعة واحػػدة. 

 أوادلقابلػػػة بسػػػبب مػػػرض مؤقػػػ   الػػػيت سػػػبق  يػػػـو أيػػػاـ يزاولػػػوا ىػػػذا العمػػػل خػػػالؿ السػػػبعة يف إبعمػػل حػػػىت و 
 ظروؼ الطقس وما شابو ذلك. أوإجازات 

سػنة فػأكثر، الػذي زاوؿ عمػال  15 ىػو الفػرد الػذي يبلػغ عمره/عمرىػا المشتغل في مصولحة خاصوة يملكهوا:
وقػد يكػوف مػن  ،اليت سبق  يـو ادلقابلة ُب مصل ة خاصة ميلكها بالكامل )كالبقاؿ مثال  أياـخالؿ السبعة 
 ..اخل..هن الذين ال ميلكوف مصل ة خاصة )زلل  كالدىاف، الطري،، والبناءأص اب ادل

سػنة فػأكثر، الػذي زاوؿ عمػال  15 ىو الفرد الذي يبلػغ عمره/عمرىػا منها: المشتغل في مصلحة يملك جزءً 
لػو شػركاء آخػروف  كالبقػاؿ  أيمنهػا ) خالؿ السبعة أياـ اليت سبق  يـو ادلقابلة ُب مصل ة خاصة ميلك جػزءً 

 .ةر ادلنجمن  من بقالتو، والنجار الذي ميلك جزءً  الذي ميلك جزءً 
عمػل آخػػر  أيسػنة فػأكثر، الػذي زاوؿ  15 عمره/عمرىػػايبلػغ ىػو الفػرد الػذي  المشوتغل فوي أي عمول آخوور:

 غَت ما ذكر سابقا خالؿ السبعة أياـ اليت سبق  يـو ادلقابلة.
وادلتػاح لػو والباحػث عنػو والػذي ي  سنة فػأكثر، القػادر علػى العمػل 15 ىو الفرد الذي عمره/عمرىا لمتعطل:ا

 توافر الشروط التالية ُب ادلتعطل:ذلك فإنو البد من ليزاوؿ أي عمل خالؿ فًتة اإلسناد الزمٍت. 
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الػيت  أيػاـأف ال يكوف الشخص قد عمل دلدة ساعة فأكثر خػالؿ السػبعة  ال يزاول أي عمل لدون عمل :. أ
 سبق  يـو ادلقابلة، وي يكن متغيبا بصورة مؤقتة عن العمل.

خالؿ السبعة أياـ السابقة ستالـ العمل فورا إأي أف يكوف الشخص ُب وضع يسمح لو ب المتا  للعمل:ب. 
 .ذلاقة الالح أو خالؿ اخلمسة عشر يوماً ليـو ادلقابلة 

كلػو   أوأف يكوف الشػخص قػد اختػذ خطػوات زلػددة للب ػث عػن عمػل لػبعمل الوقػ   البحث عن عمل: . 
تشػػػمل اخلطػػػوات احملػػػددة . بصػػػفة دائمػػػة ُب فػػػًتة قريبػػػة معينػػػة خػػػالؿ األربعػػػة أسػػػابيع الػػػيت سػػػبق  يػػػـو ادلقابلػػػة

نشػػػر إعالنػػػات ُب . اخلاصػػةالب ػػػث ُب أمػػاكن التجمعػػػات أو التسػػجيل والتقػػػدـ مباشػػرة إىل أصػػػ اب العمػػل 
 الت ري عن فرص العمل لدى األصدقاء أو األقارب أو أي إجراء شلاثل ... اخل. وأالص ف والرد عليها 

األشػػخاص ادلتػػاحوف حاليػػاً للعمػػل وي يب ثػػوا عػػن العمػػل خػػالؿ األربعػػة  ويعتػػرب مػػن ضػػمن ادلتعطلػػُت أيضػػاً   د.
نتظػار ادلباشػرة بػو إهنػم وجػدوا عمػاًل وبأ أولعودة لعملهػم السػابق نتظارىم لإأسابيع السابقة ليـو ادلقابلة بسبب 

 الحقاً.
 المتعطلون قسمان:

سػػنة فػػأكثر، القػػادر علػػى العمػػل والػػذي ي يػػزاوؿ أي  15 ىػػو الفػػرد البػػالغ مػػن العمػػر متعطوول سووبق لووا العموول:
لكػػن سػػبق لػػو العمػػل سػػواء  ،عمػػل خػػالؿ السػػبعة أيػػاـ الػػيت سػػبق  يػػـو ادلقابلػػة، ادلتػػاح للعمػػل، والباحػػث عنػػو

 داخل األردف أو خارجو.
سنة فأكثر، القادر على العمل والذي لػم يػزاوؿ أي  15 ىو الفرد البالغ من العمر متعطل لم يسبق لا العمل:

عمل، ادلتاح للعمل والباحث عنو ألوؿ مرة خالؿ األربعة أسابيع السابقة ليـو ادلقابلة وي يسبق لو العمل سواء 
 ردف أو خارجو.داخل األ
الدراسػة أو منتسػب أو بسنة فأكثر لػيس مشػتغاًل ولػيس مػتعطاًل ولكنػو ملت ػق  15 كل شخص عمره :طالب

 متفرغ ذلا بقصد التعلم لل صوؿ على مؤىل علمي.
، للدراسػػة غ سػػنة فػػأكثر غػَت ادلشػػتغل وال يب ػػث عػػن عمػل وغػػَت متفػػر  15 كػػل فػػرد يبلػػغ عمػره :مودار المنووزل

تكتػػب ىػػذه العبػػارة إطالقػػا حيػػث ال شػػرؼ علػػى خػػدـ يقومػػوف بتلػػك األعمػػاؿ. يقػػـو باألعمػػاؿ ادلنزليػػة، أو ي
جػػر نقػػدي، حيػػث أللخادمػػة أو ادلربيػػة أو مػػدبرة ادلنػػزؿ الػػالٌب يقمػػن باألعمػػاؿ ادلنزليػػة، أو تربيػػة األطفػػاؿ نظػػَت 

 يعتربف مستخدمات.
قادر على العمل، ال يب ػث عنػو، غَت ادلشتغل، ال سنة فأكثر 15 الفرد الذي يبلغ عمرهىو  لا دخل أو إيراد:

عماؿ ادلنزؿ، بل لو دخل من عائدات األسهم أو السندات مػثال أو ميلػك ألغَت منتظم بالدراسة، وغَت متفرغ 
 عقارات أو يتقاضى راتبا تقاعديا، أو إعانات من مؤسسات عامة أو خاصة أو من أفراد.

لدراسػة، باال يب ث عن عمل، لػيس منتظمػا و سنة فأكثر، غَت ادلشتغل  15 العمرالبالغ من ىو الفرد  :العاجز
أو  عمػػاؿ ادلنػػزؿ، ولػػيس لػػو دخػػل أو إيػػراد وغػػَت قػػادر علػػى العمػػل بسػػبب كػػرب السػػن أو اإلعاقػػةألغػػَت متفػػرغ 

 .ادلرض
 تعٍت غَت ما ورد أعاله. أخوورى:

خػالؿ السػبعة أيػاـ الػيت سػبق  يػـو ادلشػتغل عدد الساعات الفعلية اليت عملهػا الفػرد  ساعات العمل الفعلية:
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 مايلي:من رلموع  ىذا العدديتكوف ادلقابلة و 
 .ساعات العمل الفعلية خالؿ الفًتات ادلعتادة للعملأ. 
 .ساعات العمل اإلضاُبب. 

إصالح أو صيانة  أوُب مكاف العمل ُب حتضَت مكاف  ادلشتغل الوق  الذي يقضيو الشخص
ُب إعداد وصوؿ ادلقبوضات واجلداوؿ الزمنية والتقارير وما إىل  أووتنظيف أدوات ومعدات العمل، 

 ذلك.
إلصالح  أونتظار توفَت ادلواد الالزمة للعمل إُب مكاف العمل بادلشتغل الوق  الذي يقضيو الشخص 

 ما شابو ذلك. أوالكهربائية  أواألعطاؿ ادليكانيكية 
 ادلرطبات. أوالقهوة  أوُب مكاف العمل لتناوؿ الشاي ادلشتغل سًتاحة القصَتة اليت يقضيها الشخص اإلىػ. 

 يستبعد من ساعات العمل الفعلية ما يلي:
لساعات ادلدفوع عنها أجر وي يؤد عنها عمل، مثل اإلجازات السنوية بأجر، العطل الرمسية بأجر، اأ.  

 اإلجازات ادلرضية بأجر.

 .ُب اليـو ثالث ساعات أوساعتُت  أو، وعادة ما تكوف ساعة، الطعاـتناوؿ وجبات  فًتاتب.  
 الوق  ادلستغرؽ ُب التنقل من ادلنزؿ إىل العمل وبالعكس.ج.  

عمػل  أوسػنة فػأكثر وكػانوا يرغبػوف ُب عمػل جديػد  15 ىم األفراد ادلشتغلوف الذين أعمارىم العمالة الناقصة:
أي مػن إضاُب ومتاحُت للعمل خالؿ الفًتة ادلرجعية. ولكي يعترب الفرد ُب حالة عمالػة ناقصػة ال بػد مػن تػوافر 

 الشروط التالية:
 احلوافز قليلة. أف أوالعمل احلايل ليس كافيا من الناحية ادلادية، أ.    

 العمل احلايل ال يتناسب مع ادلؤىل العلمي.ب. 
  قصَتة.ساعات العمل احلايل ج. 
الػػيت  سػػم الػػوزارة، الػػدائرة، اذلييػػة، الشػػركة، احملػػل التجػػاري ...... الػػػو: إالمؤسسووة التووي يعموول اهووا الفوورد إسووم

 يعمل هبا الفرد ُب الوق  احلايل.

 لرئيسي.ايقصد بو ادلكاف الذي ميارس فيو الفرد عملو مكان العمل: 
نوع اإلنتاج الرئيسي الذي تنتجو ادلؤسسة اليت يعمل هبا الشػخص مػن يقصد بو : قتصادي الحاليالنشا  اإل

. أمػػػا العػػاملوف غػػَت ادلػػرتبطُت نمؤسسػػات فيػػتم حتديػػد وتسػػجيل السػػلع اإلقتصػػادية، أو مػػا تقدمػػو مػػن خػػدمات
 ستناداً إىل ادلهنة اليت ميارسوهنا.إقتصادي نشاطهم اإل

اخلػػدمات و  ،صػػيف مػػا تنتجػػو ادلؤسسػػة مػػن السػػلعقتصػػادي للمؤسسػػة أي تو  ػػب مراعػػاة توصػػيف النشػػاط اإل
مػػا ينتجػو القطػاع العػػائلي و وإنتػاج وتصػنيع ادلنتجػات األوليػػة سػواء للسػوؽ أو ادلقايضػػة أو لالسػتهالؾ اخلػاص، 

التمييػػز بػػُت مػػا إذا كػػاف ىػػذا النشػػاط جتػػارة رتلػػة، أو جتػػارة جتزئػػة، نقػػل  سػػتهالكو اخلػػاص.   ػػبإللمتػػاجرة و 
بضػػائع، نقػػػل أفػػػراد، نقػػػل بػػػري، نقػػػل جػػػوي، نقػػل ،ػػػري، إدارة عامػػػة، تعلػػػيم، صػػػ ة، تربيػػػة حيوانػػػات، زراعػػػة 

 .حبوب، أو زراعة أشجار، أو زراعة متقطعة....اخل
سػػات مثػػل وزارة الًتبيػػة والتعلػػيم، وزارة الزراعػػة، وزارة  ػػب التمييػػز بػػُت أنػػواع األنشػػطة الػػيت دتارسػػها بعػػمل ادلؤس

حيػػػث أف ادلعلػػػم الػػػذي يعمػػػل ُب مدرسػػػة، أو ادلػػػدير ُب ادلدرسػػػة يعتػػػرب نشػػػاط  وغَتىػػػا.النقػػػل وزارة و الصػػػ ة، 
الرئيسػي ُب وزارة الًتبيػػة والتعلػػيم ينتمػػوف إىل نشػػاط قطػػاع  ادلركػػزادلدرسػة ُب قطػػاع التعلػػيم، ُب حػػُت أف مػػوظفي 
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ة العامػػة. كػػذلك احلػػاؿ بالنسػػبة لػػوزارة الصػػ ة فػػإف العػػاملُت ُب ادلركػػز الرئيسػػي للػػوزارة ينتمػػوف إىل قطػػاع اإلدار 
العيػػػادات الصػػػ ية ينتمػػػوف إىل نشػػػاط قطػػػاع ادلراكػػػز و اإلدارة العامػػػة، ُب حػػػُت أف العػػػاملُت ُب ادلستشػػػفيات أو 

 ُب باقي ادلؤسسات األخرى.بالنسبة للعاملُت وىكذا  الص ة.
الػيت سػبق  يػـو ادلقابلػة.   أيػاـيقصد هبا نوع العمل الذي مارسو الفرد ادلشػتغل خػالؿ السػبعة : الحالية المهنة

، عامػل تنظيفػات، مػدرس مرحلػة أساسػية، مػدرس مرحلػة أسنافكأف يذكر طبيب نسائية، طبيب عاـ، طبيب 
 .ثانوية ..... وىكذا

نػػاء شلارسػػتو لعملػػو، وقػػد تكػػوف إحػػدى التصػػنيفات يقصػػد هبػػا وضػػع الفػػرد ادلشػػتغل أث: الحالووة العمليووة الحاليووة
 التالية:

كػػاف ىػػذا   جػر نقػػدي أو عيػػٍت سػواءً أىػػو الفػرد الػػذي يعمػػل لػدى فػػرد آخػر أو مؤسسػػة نظػػَت  مسوتخدم اووأجر:
سػػب عػػن طريػػق اإلنتػػاج أو العمولػػة أو أي أسػػػلوب ح   األجػػر بالسػػاعة أو اليػػـو أو األسػػبوع أو الشػػهر وسػػواءً 

 آخر.
ويعمػل حتػ   أو جتػارةو  منهػا أو ُب مهنػةو ك جزًء ىو الفرد الذي يعمل ُب مؤسسة ميلكها أو ميل صاحب عمل:

 أو عيٍت. نقدي   إشرافو مستخدموف آخروف بأجرو 
وال يعمػل  أو جتػارةو  منهػا، أو ُب مهنػةو  ىػو الفػرد الػذي يعمػل ُب مؤسسػة ميلكهػا أو ميلػك جػزءً  يعمل لحسااا:

 أو عيٍت. نقدي   رو حت  إشرافو مستخدموف آخروف بأج
 نقػدياً  ىو الفرد الذي يعمل لدى األسرة أو أحد أفرادىػا دوف أف يتقاضػى أجػراً  جر:أيعمل لدى األسرة دون 

 ف تقاضى مكافأة رمزية.إحىت و  أو عينياً 
لػػدى مػػن غػػَت أفػػراد األسػػرة أو مػػا ىػػو الفػػرد الػػذي يعمػػل لػػدى فػػرد أو أفػػراد آخػػرين  :متوودرب موودفوع االجوور

 .مقابل ىذا التدريبيتقاضى أجرا نقديا أو عينيا، و  متدرببصفة مؤسسة 

ىو عبارة عػن رلمػوع مػا يتقاضػاه أو حيصػل عليػو الفػرد مػن العمػل خػالؿ  مقدار الدخل الشهري من العمل:
 ، وقد يكوف على الن و التايل: لشهر ادلقابلة الشهر السابق
)سػواًء كػاف منتظمػاً أو مؤقتػاً يتقاضػاه ادلوظػف أو العامػل األجػر أو الراتػب الػذي ىػو  ستخدام:الدخل من اإل

يشػػػمل و ىػػػذا األجػػػر أو الراتػػػب نقػػػدياً أو عينيػػػاً . وقػػػد يكػػػوف مقابػػػل قيامػػػو بعمػػػل ل خػػػرين  بػػػاجر أو متػػػدرباً 
كثر من جهة فيسػجل رلمػوع دخلػو مػن أإذا كاف الشخص يعمل لدى .  أما وأجور العمل اإلضاُبادلكافآت 

يقػدمها اخل الػيت  …ادلالبػس، الغػذاء، ادلواصػالت، السػكن كل مػن األجر العيٍت قيمة   يشملو تلك اجلهات. 
 .صاحب العمل للمستخدمُت لديو

العيػػػٍت الػػذي حيصػػل عليػػػو الفػػرد نتيجػػػة  أوالعائػػػد النقػػدي  ا: ويقصػػد هبػػدخووول العووواملين لحسووااهم الخوووا 
 أوسواء كػاف ذلػك ُب رلػاؿ الزراعػة و  نمفرده أو يعمل ُتسواء كاف لديو مستخدمحلسابو اخلاص  شلارستو لعمل
 وما شابو ذلك. أالتجارة أو اخلدمات  أوالصناعة 

ويقصد هبا الفًتة الزمنية )باألشهر والسنوات  اليت قضاىا الفرد ُب الب ػث عن عمل  مدة البحث عن العمل:
ادلتعطلػػُت )ادلتػػاحُت للعمػػل مػػن تػػاريو بػػدء الب ػػث عػػن عمػػل وحػػىت تػػاريو ادلقابلػػة. تسػػتوَب ىػػذه ادلػػدة لألفػػراد 

نتظػار إعادتػو إىل عملػو السػابق أو إوالباحثُت عنو . أو ىي ادلدة اليت مض  على الفرد حىت يػـو ادلقابلػة وىػو ب
تستوَب ىذه ادلدة لألفراد ادلتعطلُت )ادلتاحُت للعمل الذين حيث . ُب ادلستقبل القريبلت اؽ بالعمل مباشرة اإل

 ي يب ثوا عن عمل . 
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  المسحتنظيم كوادر   3.2

 ًب تنظيم الكوادر البشرية اليت شارك  ُب العمل اإلداري وادليداين للمسح على الن و التايل:
ومدير مديرية ادلسوح ، )ادلدير الوطٍت للمسح  تتألف من ادلدير العاـ لدائرة اإلحصاءات العامة إدارة المسح:

ادلتخصصُت ُب سلتلف النواحي رئيساً لفريق عمل ادلسح و  العملقسم قوة رئيس و األسرية مديراً تنفيذياً للمسح 
 الفنية وادليدانية واإلدارية. 

تت ػػدد مهػاـ ادلشػػرؼ . ُب سلتلػػف منػاطق ادلملكػةادليػداين الشػػخص ادلسػؤوؿ عػن تنفيػػذ العمػل  وىػ المشورف:
مج الزمٍت وإنتاجيتها وتقدـ وفق الربناوختطيط العمليات ادليدانية األساسية  باإلشراؼ على عمل الفرؽ ادليدانية

ارير تزويػػد إدارة ادلسػػح بتقػػيقػػـو بو  ،ادلسػػح إدارةيعتػػرب ادلشػػرؼ حلقػػة الوصػػل بػػُت الفػػرؽ ادليدانيػػة و كمػػا العمػػل.  
ختيار ادلشرؼ من بُت موظفي دائرة اإلحصػاءات العامػة شلػن يتمتعػوف إتم وي سَت العمل أوال بأوؿ.حوؿ تقدـ 

 يداين على التعدادات وادلسوح بالعينة.خبربة طويلة ُب رلاؿ اإلشراؼ ادل
يػرتبط بكػل مراقػب فريػق مػن  تت دد مسؤولية كل مراقب بتنفيذ العمل اليومي للفريق الذي يقػوده. لمراقبون:ا

يقػـو ادلراقػب بتوزيػع العمػل اليػومي علػى أعضػاء فريقػو، يػرافقهم ُب ادليػداف  أشػخاص. 3-4 الباحثُت مكػوف مػن
حيػث يقػـو نمهمػات إدارة العمػل وإجػراء التػدقيق الػالـز علػى عملهػم أوال  ،الوقػ  ويبقى متواجػداً معهػم طيلػة

بأوؿ، وحل كافة االشكاالت اليت قػد تقػع ُب ادليػداف. كمػا يػزود ادلشػرؼ بتقػارير العمػل اليوميػة واإلنتػاج وسػَت 
 ؿ.ختيار ادلراقبُت من ادلوظفُت الذين يتمتعوف باخلربة اجليدة ُب ىذا اجملاإتم ويالعمل. 
منهػا البيانػات الواقعػة ُب العينػة ومقابلتهػا ورتػع  ادلخصصػة لػو تت دد مهمة الباحػث ُب زيػارة األسػر الباحثون:

. ذلػػذه ومراجعػػة اإلسػػتمارة ُب مسػػكن األسػػرة قبػػل مغادرتػػو للتأكػػد مػػن أنػػو قػػد اسػػتوَب رتيػػع البيانػػات ادلطلوبػػة
حيػث كػانوا  ،من حيث ادلستوى التعليمي ،العمل ختيار الباحثُت حسب معايَت ذات عالقة بطبيعةإتم يالغاية 

 ختصاص بالعمل ادلطلوب إصلازه.بشكل رئيسي من خر ي اجلامعات ومن ذوي اإل
جػػل أبػػأوؿ مػػن  سػػتمارات ادلسػػتكملة الػػيت تػػرد مػػن ادليػػداف أوالً تػػتلخص مهمػػة ىػػؤالء ُب تػػدقيق اإل لموودققون:ا

 أجهػػزة التابلػػ علػػى ادليػػداف لتصػػ ي ها  إىل سػػتماراتاإل إعػػادةوجػػدت و  إفألخطػػاء عػػن االكشػػف السػػريع 
 . لل صوؿ على من خالؿ ادلراقبُت ُب ادلركز  بادلشرؼ ادليداين وإدارة ادلسحويقـو ادلدققوف باإلتصاؿ حيثما لـز

 حليلولة دوف حصوؿ تأخَت ُب العمل.اجل السرعة ُب اإلصلاز و أستشارات الفنية مباشرة من اإل
  الباحثين وتدريبهم إختيار 4.2

ًب إختيار العاملُت على سلتلف مسػتوياهتم اإلشػرافية والتنفيذيػة حسػب عػدة أسػس مػن بينهػا اخلػربة السػابقة ُب 
رلػػاؿ التعػػدادات وادلسػػوح والدراسػػات اإلحصػػائية، وادلعرفػػة بادلنػػاطق اجلغرافيػػة ادلختلفػػة وادلؤىػػل العلمػػي، حيػػث  

الكػػػوادر ًب وضػػػع خطػػة تػػػدريب علميػػػة بكػػػالوريوس فػػأعلى. وقػػػد كػػاف رتيػػػع العػػاملُت شلػػػن حيملػػػوف مػػؤىالت 
كمػا ًب عقػد دورة تدريبيػة مػن قبػل   تنفيذ رتع البيانات مػن ادليػداف.بقبل البدء ُب ادلسح  وبقية العاملُتادليدانية 

كيفية و سرية ادلعلومات، و عماف مشل  أىداؼ ادلسح وأسلوب رتع البيانات، ُب ُب ادلركز الرئيسي إدارة ادلسح 
سػتمارة وادلفػاىيم التعامل مع األسر والتغلب على الصعوبات. كما تضمن الربنامج شرحا مفصال دلدخالت اإل

ًب تػػػدريبهم علػػػى األسػػػاليب  كمػػػا وتػػػدقيقها ُب ادليػػػداف.البيانػػػات ادلسػػػتخدمة فيهػػػا والتعليمػػػات ادلتعلقػػػة جبمػػػع 
مػنهم، وعلػى أسػلوب العينػة وتنظيمهػا ومواقعهػا  اإلشرافية وعلى تنظيم العمل وحتديد ادلسػؤوليات ادلناطػة بكػل
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شػػرح النظػاـ الًتقيمػػي ادلسػتخدـ ُب إطػػار باإلضػافة إىل  اجلغرافيػة وحجػػم العمػل ُب سلتلػػف ادلنػاطق ُب ادلملكػػة.
وبعد ذلػك عقػدت دورة سػتخدامو للوصػوؿ إىل األسػر الواقعػة ُب عينػة ادلسػح.إحصر األسر ُب ادلملكة وكيفيػة 

 ُب رتع البيانات والتعامل مع اإلستمارة إلكًتونيا. أجهزة التابل يفية إستخداـ تدريبية خاصة حوؿ ك
وكان  األخطػاء  أجهزة التابل بإستخداـ ستمارة أجري  عدة تطبيقات عملية مكتبية وميدانية على تعبية اإلو 

حيػػػث  ت الفعليػػةالػػيت تظهػػر ُب تلػػك التطبيقػػات تشػػرح بالتفصػػيل للبػػاحثُت لتفاديهػػا أثنػػاء عمليػػة رتػػع البيانػػا
 استغرؽ الربنامج التدري  للعاملُت عشرة أياـ.                    

تػػدريب العػػاملُت ُب عمليػػات التجهيػػز ادلكتػػ  للبيانػػات تػػدريبا إضػػافيا علػػى قواعػػد التػػدقيق بعػػد ذلػػك ًب وقػػد 
علػػى قواعػػد  تػػدريب ادلرمػػزينٍب تسػػاؽ اإلجابػػات، إكتشػػاؼ األخطػػاء وتصػػ يح ادلمكػػن منهػػا لضػماف إوكيفيػة 

بعػػمل العػػاملُت ُب التجهيػػز ادلكتػػ  علػػى كيفيػػة وأخػػَتاً تػػدريب . وخصوصػػاً الًتميػػز ادلتخصػػص الًتميػػز وأسػػاليبو
 تنظيف البيانات من األخطاء مكتبيا.

  جمع البياناتمرحلة  .3

 تنظيم العمل الميداني 1.3

، حيث دت  زيارة األسر الواقعة ُب عينة ادلسح ورتػع البيانػات منهػا. 1/8/2017 ًب البدء ُب ىذه ادلرحلة بتاريو
مػػن ادلسػػح ومػػع طبيعػة البيانػػات الرئيسػػية ادلطلػػوب رتعهػػا، فقػػد ًب وضػػع اخلطػػط ودتشػياً مػػع األىػػداؼ ادلتوخػػاة 

كمػا  ادليػداين.آخر أيػاـ العمػل  10/9/2017 كاف يـوو  نتهاء من تنفيذ ىذه ادلرحلة خالؿ فًتة قصَتةالالزمة لإل
فضػػػل أتسػػػاؽ العمليػػػات ادليدانيػػػة لل صػػػوؿ علػػػى إتنظػػػيم العمػػػل ادليػػػداين بشػػػكل يضػػػمن السػػػيطرة والدقػػػة و ًب 

   النتائج.

 أسلوب جمع البيانات 2.3

 أجهػزةسػتالـ مػا يلزمػو مػن إ، و ادلشػرؼسػتالـ منطقػة العمػل ادلوكلػة إليػو مػن إادلراقػب بقيػاـ  آلية العمػلتتضمن 
ىل ادليػداف ويقػـو بتوزيػع ادلسػاكن ادلتقاربػة إيتوجػو ادلراقػب مػع فريقػو يوميػا و  علػى موقػع عملػو.، ويتعرؼ التابل 

نتقػاؿ كػل مػنهم قػدر اإلمكػاف لزيػادة الفاعليػة. يقػـو ادلراقػب بالتنقػل بػُت إعلى الباحثُت  للتقليل من مسافات 
ادلسػػػتكملة وحضػػػور بعػػػمل ادلقػػػابالت  سػػػتماراتطػػػالع علػػػى سػػػَت العمػػػل وعلػػػى بعػػػمل اإلأعضػػػاء الفريػػػق لإل

 وادلساعدة ُب حل ادلشكالت اليت قد تصادؼ الباحثُت ُب العمل.
 التدقيق الميداني 3.3

ادلشػرؼ الػذي يقػـو بتزويػد و من ادلهمات اليت يقـو هبا ادلراقب أيضا تنظيم كشػوؼ اإلنتػاج اليػومي واألسػبوعي 
وجػػدت  إفطػػالع عليهػػا وتقييمهػػا وإبػػداء ادلالحظػػات مػػدير ادلسػػح هبػػذه الكشػػوؼ الػػيت يػػتم اإلبػػدوره بتزويػػد 

 بتػػداءً إيتػػيح ذلػػك معرفػػة جيػػدة ويوميػػة عػػن سػػَت العمػػل دلختلػػف اجلهػػات اإلشػػرافية  ومراجعتهػػا مػػع ادلشػػرؼ.
 . التعديالت الضرورية إف لـز األمر ستمرار وإجراءإبإدارة ادلسح ومقارنة ذلك مع اخلطة ب ءً نتهاإبادلراقب و 

كتماؿ البيانات ادلسػتوفاة، إأوال بأوؿ والتأكد من ادليداف تدقيقها ُب فيتم  ،ستمارات ادلستكملةأما بالنسبة لإل
سػتمارات يظهػر فيهػا نتيجػة الزيػارة. بعػد إف رتيػع ادلسػاكن ادلختػارة ُب أي عنقػود قػد دتػ  زيارهتػا ويوجػد ذلػا أو 

 ونياً إىل ادلركز الرئيسي ُب الدائرة. إلكًت  أجهزة التابل البيانات من تناقل تم يتم اعتمادىا ـو ٍب يذلك 
يت مل مسؤولية إدارة العمل كاملة ُب منطقتو ُب ضوء اخلطة ادلرسومة، ومتابعة فُب ادلنطقة،  للمشرؼبالنسبة و 
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سػػَت أعمػػػاؿ ادلػػراقبُت ُب منطقتػػػو عػػن كثػػػب باإلضػػافة اىل مراجعػػػة تقػػاريرىم اليوميػػػة عػػن مسػػػتوى سػػَت اإلصلػػػاز 
كما يراقب نوعية العمل  ومواكبتو خلطة إصلاز العمل.  وعلى ضوء ذلك يعد تقاريره اليومية حوؿ إصلاز العمل.

وجػود أخطػاء ألي مػن العػاملُت حتػ  إشػرافو. من خالؿ العينات اليت يدققها مكتبيا وميدانيا والتنبيػو ُب حالػة 
تصػاؿ دائػػم مػػع اإلدارة ادلركزيػة للمسػػح للوقػػوؼ علػى كػػل ادلسػػتجدات إعلػػى  ادلشػػرؼف و كػي، أخػػرىمػن جهػػة 

ُب حل ادلشاكل الفنيػة وغَتىػا  استعانة هبعلى سَت العمل ُب منطقتو واإل اوتلقي التعليمات اجلديدة وإلطالعه
قومػػػوف يإداريػػػي ادلسػػػح  أفإىل  اإلشػػػارةجتػػػدر و  ة علػػػى اختػػػاذ قػػػرارات بشػػػأهنا. ُب حػػػاؿ مواجهتهػػػا وعػػػدـ القػػػدر 

كػػػاف   إذابزيػػارات متكػػررة بػػُت احلػػػُت واآلخػػر دلختلػػف احملافظػػػات للتعػػرؼ علػػى مػػدى التقػػػدـ ُب العمػػل وفيمػػا 
 شكاالت.إ أوالعاملوف ادليدانيوف يواجهوف أية صعوبات 

 مرحلة تجهيز البيانات .4

 المكتبي التجهيز 1.4

ادلركػز  إىلسػتمارات ادلسػتكملة وادلدققػة ميػدانيا أوال بػأوؿ أثناء عملية رتع البيانات من ادليداف كانػ  ترسػل اإل
الًتكيػز ُب ىػذه تقػـو رلموعػات التػدقيق ادلكتػ  بتػدقيق االسػتمارات إلكًتونيػاً. ويػتم الرئيسي ُب الدائرة، حيث 

كتماذلػا لتقليػل حجػم اخلطػأ ُب مرحلػة التػدقيق اإللكػًتوين إالبيانػات و  تسػاؽإادلرحلة بصورة خاصة على تدقيق 
ًب تشػػكيل رلموعػػة متخصصػػة مػػن وقػػد  .وذلػػك بصػػورة متداخلػػة مػػع مرحلػػة العمػػل ادليػػداين فيمػػا بعػػد.النهػػائي 

نمراجعػػة الًتميػػز ادلتخصػػص مػػن خػػالؿ  فضػػل ادلػػدققُت وادلرمػػزين وحتػػ  إشػػراؼ اجلهػػاز الرئيسػػي للمسػػح للقيػػاـأ
 احلاسب بغية تقليل حجم األخطاء إىل أدىن حد شلكن.   جهاز

 اإللكتروني التجهيز 2.4

بدأت ىذه ادلرحلة بقياـ ادلختصُت بعمليػة التجهيػز اإللكػًتوين بػإجراء التػدقيق اآليل الفػوري علػى البيانػات الػيت 
مػػن خػالؿ أجهػػزة الكمبيػوتر، حيػػث ًب الًتكيػز علػػى إكتمػػاؿ  أجهػػزة التابلػ يػتم رتعهػػا مػن ادليػػداف بإسػتخداـ 

البيانات وفيما إذا كان  القيمة ادلرمزة تقع ضمن ادلدى الصػ يح، كمػا ًب تطبيػق قواعػد اإلتسػاؽ مباشػرة أثنػاء 
 عملية رتع البيانات إلكًتونيا، للتأكد من أف البيانات متسقة مع بعضها البعمل. 

الػيت وؿ تكراريػة جلميػع ادلتغػَتات اجػدإعػداد ، ًب األخطػاءالبيانػات اخلاليػة مػن نتهػاء مػن إعػداد ملػف ببعد اإلو 
ق يػبويػتم تطتسػاؽ. ادلػدى وادلنطقيػة واإلاإلكتمػاؿ و ادلسػح مػن حيػث  إدارةدت  دراستها من قبػل ادلختصػُت ُب 

 تصػ يح بعمل القواعػد ادلباشػرة علػى بعػمل األسػيلة ومراجعتهػا مػع اإلسػتمارات وقبوذلػا بشػكل هنػائي، كمػا ًب
وؿ ادلسػتخرجة اودققػ  اجلػدادلعػدة مسػبقا وؿ اذليكليػة اًب تبويب النتائج حسب اجلػدبعد ذلك و البعمل منها. 
وؿ ادلختلفػػػة ذات اتسػػػاؽ اخلػػػارجي بػػػُت اجلػػػدتسػػػاؽ الػػػداخلي للبيانػػػات ُب اجلػػػدوؿ الواحػػػد واإلمػػػن حيػػػث اإل

 العالقة.
  تبويب النتائج ونشرها 3.4

وبعػػد   أعػدت الػػربامج الالزمػة لػػذلك، وًب جتربتهػا.و السػابقة  قػوة العمػػلالنتػائج دلسػػوح خطػة جدولػػة إعتمػاد ًب 
 ةالربرلػ لغػة بإسػتخداـسػتخراج اجلػداوؿ إدتػ  ادلباشػرة بادلكت  واإللكػًتوين  زمن رتيع عمليات التجهي اإلنتهاء

ORACLE .دلضػػػموف. ًب تػػدقيق اجلػػداوؿ ،يػػث تكػػوف صػػ ي ة وخاليػػػة مػػن األخطػػاء مػػن حيػػث الشػػكل وا 
تطلػػػب ذلػػػك إجػػػراء التػػػدقيق الشػػػكلي والصػػػياغة الصػػػ ي ة للعنػػػاوين وادلفػػػاىيم ادلسػػػتخدمة ُب كػػػل جػػػدوؿ و 

داخل اجلدوؿ الواحػد  تساقهاإتدقيق األرقاـ الواردة فيو حسب تفصيالهتا ومواصفاهتا و  إىلوتررتتها، باإلضافة 
ومع اجلداوؿ األخرى. وقد تلى ذلك إعداد التقريػر احلػايل الػذي اشػتمل علػى توثيػق رتيػع العمليػات الػيت دتػ  

 ُب ادلسح.
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     Labor Force Survey  2017لٛح اٌؼًّ ِغخ 

 Thired Round  (اٌضبٌضخاٌجٌٛخ )

 
          

 Identification Information .1 . البيـــــــانات التعـــــــريفية1
 

 |__|__|__|__| :Cluster serial no اٌشلُ اٌّزغٍغً ٌٍؼٕمٛد                   

سلُ اٌطجمـخ:             Governorate: |__|__| 108 اٌّذبفظــخ:                                  101  Stratum no |__| 

|__| :Replicate & Round no سلُ اٌجٌٛخ ٚاٌّىشسٖ:  District |__|__| 109 اٌٍـــٛاء :                                102

|__|__|     

سلُ اٌؼٕمٛد:            Sub-district: |__| 110 اٌمنـــبء:                                     103  Cluster no: |__|__|__|__| 

 (              ) Building no سلُ اٌّجٕٝ:     Locality: |__|__|__| 111 اٌزجّغ اٌغىبٟٔ:                   104

 (              ) Housing unit no سلُ اٌّغىٓ:   Area: |__|__| 112 إٌّطمخ:                                 105

 |__|__| Household no سلُ االعشح فٟ اٌؼٕمٛد:   Neighborhood: |__|__| 113 اٌذٟ:                                    106

(:سلُ اٌٙبرف )إْ ٚجذ Block no: |__|__|__| 114 سلُ اٌجٍٛن:                         107  Telephone no.(if available)  

115 
 _|Quarter no: _|3 سلُ اٌشثغ:                                 

 
اعُ ٚسلُ عطش اٌفشد 

 اٌّغزج١ت: ــــــــــــــــ 

 Respondent serial no: |__|__| 

 |__|   Third Visit اٌع٠بضحاٌضبٌضخ |__|   Second Visitاٌضب١ٔخاٌع٠بضح |__|      First Visit اٌع٠بضحاألٌٚٝ .Visit noسلُ اٌض٠بسح: 116

 ٠َٛشٙط|_|_||_|_| ٠َٛشٙط|_|_||_|_| ٠َٛشٙط|_|_||_|_| :ربس٠خ رؼجئخ االعزّبسح 117

 Date of completion  Day Month |_|_||_|_| Day Month |_|_||_|_| Day Month |_|_||_|_| 

 زل١مخسبػخ|_|_||_|_| زل١مخسبػخ|_|_||_|_| زل١مخسبػخ|_|_||_|_|ٚلذ ثذء اٌّمبثٍخ: 118

 Time interview started Minute Hour |_|_||_|_| Minute Hour |_|_||_|_| Minute Hour |_|_||_|_| 

.ضفضذاألسطح4.ال٠ٛجسػضِٛؤ3ً٘.أضجئذ2.رّذ1 ٔز١جخ اٌض٠بسح: 119  

|__|.أذطٜ)حسزٞ(ـــــــــــــــــــــــــــــ7.اٌّسىٓذب6ٌٟ.اٌّسىِٓغٍك5

 Result of interview 1. Completed       2. Postponed    3. No eligible respondent     4. Refused 

5. Dwelling closed                        6. Dwelling vacant               7. Other (specify)    
اٌّمبثٍخ: أزٙبءٚلذ  120  زل١مخسبػخ|_|_||_|_| زل١مخسبػخ|_|_||_|_| زل١مخسبػخ|_|_||_|_| 

 Time Ended Minute Hour |_|_||_|_| Minute Hour |_|_||_|_| Minute Hour |_|_||_|_| 

            
 

 

 البيانات سرية بموجب قانون اإلحصاءات
Data are confidential according to the Statistical Law 

 

: Supervisor       اٌّشالت : Interviewer     اٌجبدضخ

 :Name ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:سُاإل
|__|__||__ 

 :Name ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:سُاإل
|__|__||__ 

 :Date ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اٌزبض٠د :Date ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اٌزبض٠د
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201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 

األضز١١ٌٔٓــــــغ١ـــــــــــط            

غً
غٍ

ّز
اٌ
 ُ

شل
اٌ

 

 ُ  االعـــــ

)صالصخ  

 ِمبهغ(

 

 

أ. أفشاد 

األعشح 

 اٌّؼزبد٠ٓ

 

 

 ؟األعشح ثشةِب ػاللخ )االعُ( 

ضةاألسطح

 ظٚط/ظٚجخ

اثٓ/اثٕٗ

اة/اَ

 اخ/أذذ

 ظٚطاَ/ظٚجخأة

 اثٓ/اثٕخاٌعٚط/اٌعٚجٗ

حف١س/حف١سٖ

ألبضةآذطْٚ

 الرٛجسلطاثخ

 ....اٌدذبزَ،سبئك

اٌجٕظِب 

(االعُ)



شوط.1

أضٝ.2  

 ربس٠خِب 

ن ثبٌؾٙش ١ِالد

 ٚاٌغٕخ؟

 

اٌشٙط:

98الاػطف

اٌسٕخ:

 9998الاػطف

وُ وبْ ػّشن 

فٟ اخش ػ١ذ 

؟١ِالد ٌه



اٌجبحضخ:

الًِٓسٕخ

00سجٍٟ

فأوضطسج97ٍٟ

97 

 )االعُ(؟ جٕغ١خِب 

 

.أضز1ٟٔ

.ِصط2ٞ

.سٛض3ٞ

.ػطال4ٟ

أذطٜ.ػطث١خ5

)حسزٞ(....

 ػطث١خ.غ١ط6

 

 

أ٠ٓ ٌٚذ  

 )االعُ(؟ 

 

 .األضز1ْ

.ذبضط2

األضزْ

  )حسزٞ

إٌٝ  ربس٠خ لذَٚ )االعُ(

ألٚي ِشح ألٞ  األسدْ

 عجت وبْ  

 

شٙط|__|__|

سٕخ|__|__|__|__|

ِٕصاٌٛالزح96

الأػطفاٌشٙط98

اٌسٕخالأػطف9998

 


ِٓ أٞ ثٍذ 

)االعُ(  لذَ 

ٌٍؼ١ؼ فٟ 

األسدْ 

 )دذدٞ(...  ؟

 

:إشاِالدظخ

وبْاٌفطز

فٟاًٌِٛٛز

األضزْسجٍٟ

 األضزْ

ِب ٟ٘ اٌّذح اٌزٟ لنب٘ب 

فٟ اٌجٍذ اٌزٟ لذَ )االعُ( 

( لجً  210ِٕٙب )اجبثخ عؤاي 

 لذِٚٗ األٚي اٌٝ األسدْ؟  

 

|__|__|اٌّسحثبٌسٕٛاد

ِٕصاٌٛالزح96

الأػطف98

 

ِب ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌمذَٚ 

)االعُ( ٌٍؼ١ؼ فٟ األسدْ ِٓ اٌجٍذ 

 ( 210)اجبثخ اٌغؤاي 

.ألجئ1

.ثبحشػٍِٓجأ2

ٌٍؼًّأٌٍٚجحشػٓػًّ.3

.ٌٍسضاسخ4

.ِطافمخ)ال٠ؼًّٚال٠جحشػ5ٓ

ػًّ(

 ــــــــــــــــــ.أذطٜ)حسزٞ(6

 

        For Non Jordanian 

S
erial n

o
.

 

Name and 

surname? 

 

What is (NAME)`s 

situation is in the family 

compared to the 

household head? 

0. HH head 
Spouse 
Son / Daughter 
Father/Mother, 
Brother/Sister 
Father in-law/Mother in-

law 
Son in-law/Daughter in-

law 
Grandchild 
Other kinship 
9. No kinship 
10. Domestic worker 

(Maid…etc 

What is 

the Sex of 

the 

(Name) 

 
 

1 Male 

2. Female 

What is 

(Name)'s date 

of  birth 

(Month/Year ) 
 

 
Month____ 

Don know 98 

Year_____ 

Don't know 98 

What was  

(Name)'s 

age at last 

birthday? 

 
(This will 

be 

calculated 

by the  

programme) 

 

less than 

one year 

record 00 

97 and 

more record 

97 
 

What is 

(Name)'s  

Nationality? 
 

1. Jordanian 
2. Egyptian 

3. Syrian 

4. Iraqi 

5. Other Arab 

 (Specify) 

_____ 

6. Non-Arab  
 

What is 

(Name)'s 

  country 

of birth? 
 

a. Jordan 
b. Abroad 

 (Specify 

When did (Name) 

   come to live in 

Jordan for   

whatever reason? 

Month|__|__| 

Year |__|__|__|__| 

96 since birth  

9998 Don't know 

the month  

9998 Don't know 

the year  
 

From 

which 

country 

did 

(NAME) 

came to 

live in 

Jordan 

(Specify? 

 

Note : if 

(NAME) 

was born 

in Jordan 

write 

Jordan . 

How long did 

(NAME) live in that 

country  prior 

arriving to Jordan 

for the first time?  

 (Specify) __________  
 

 |__|__| Period in year 

96. sense birth  

98. Don't know  

 

What was the main 

reason (NAME) came to 

live in Jordan from the 

country 

 ( answer in Q210) ? 

a. As refugee, 
b. As asylum seeker 
c. For work or to look for 

work 
d. For study 
e. Simply as a dependent 

family member 
f. Other reason 

(specify)__________ 

            
××      month year 

  

     

month 

year   ×× month year  

1               
2               
3               
4               
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218 217 216 215 214 213 212A 201 

  سنة فأكثر 15األفراد الذين أعمارهم 

 
 ؟ِب دبٌخ )االعُ( اٌضٚاج١خ

 
.أػعة1
.ِزعٚط2
.ِطٍك3
.أض4ًِ
.ِٕفص5ً

اٌزخقـ ِب ٘ٛ 

ٌـ )االعُ( اٌؼٍّٟ
 

ِغزٜٛ رؼ١ٍّٟ أٔٙبٖ )االعُ( ِب ٘ٛ آخش 

 ثٕجبح؟
 

أِٟ.1
2.ٍُِ
إثزسائٟ.3
218إػسازٞ.4

اسبسٟ.5

.رٍّص١ِٕٖٙخ6

صبٔٛٞ.7
زثٍَِٛزٛسظ.8
ثىبٌٛض٠ٛغ.9

          ٞاسزّطزثٍَٛػبٌٟ.10
ِبجسز١ط11
               زوزٛضا12ٖ



 

ػذد اٌغٕٛاد ِب 

اٌذساع١خ اٌزٟ 

 ؟اوٍّٙب اٌفشد ثٕجبح

ِب ٟ٘ اٌجٙخ اٌزٟ رزجغ ٌٙب 
اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠ٍزذك 

 عُ( دب١ٌب؟؟االثٙب )

 حى١ِٛخ.1

.ذبصخ2

.ٚوبٌخاٌغٛس3

.ذبضطاألضز4ْ

 .الأػطف8

ً٘ ٘زا اٌفشد ٍِزذك دب١ٌب؟ اٚ 

 عجك ٌٗ االٌزذبق ثّؤعغخ

 رؼ١ّ١ٍخ؟


.ٔؼُ،1
ٍِزحكحب١ٌبً.

االٌزحبق.ٔؼــُ،سجك2 ٌٗ←215

216←ال.3





 

   ٌغ١ش األسد١١ٔٓ
  

غً
غٍ

ّز
اٌ
 ُ

شل
اٌ

 

 ً٘ ٠ذًّ 

)االعُ( رقش٠خ 

 ػًّ؟


.ٔؼُ،سبضٞاٌّفؼٛي1


ِٕزٟٙاٌصالح١خ.ٔؼــُ،2


ال.3  
 .الأػطف8

Persons aged 15 years and over 
For Non 

Jordanian 

 

 

What is (NAME) marital 
status? 
1.Single (Never married) 
2. Married 
3.Divorced 
4.Widoved 
5.Seperated 

  What is the 

Academic 

specialization 

 

What was the last educational status 

(Name) completed successfully? 

 

1. Illiterate 

2. Read and write         

3. Elementary                   

4. Preparatory                 

5. Basic education 

6.Vocational   apprenticeship 

 

 

                          Skip to Q. 218 

 

7. Secondary 

8. Intermediate diploma 

9. B.A, B.Sc.                             continue                          

10. Higher diploma 

11. M.A., M.Sc. 

12. Ph.D 

What is the 

number years of 

school 

successfully 

completed 

What is the affiliating 

entity of the educational 

institution attended 

(NAME) now? 

1.  Government 

2. private 

3. UNRWA 

4. Outside Jordan 

8. I do not know 

Is the (NAME) currently 

enrolled previously  enrolled 

in school? 

 

 

1. Yes, currently enrolled 

 

2. Yes,  previously 

enrolled →215   

 

3. No →    216 

 

                                                                 

 

 



 

Is the (NAME) holds 

work permit? 

 

  

 

Yes, in effect 

 Yes, expired 

 No 

 I do not know 

S
erial n

o
. 

 ×××××   x   x  ×   x  x 
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 219 220 221 222 223 224 

 

 سنة فأكثر 51لألفراد الذين أعمارهم 

 

 من هم في قوة العمل المحتملةوالمشتغلين و العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل تحديد االشخاص 

  
  

غً
غٍ

ّز
اٌ
 ُ

شل
اٌ

 

أٞ فٟ ً٘ ػًّ ) االعُ( 

اٌغجؼخ أ٠بَ  خالي ػًّ 

اٌّبم١خ ِمبثً أجش، سارت، 

ػٌّٛخ، إوشا١ِخ، أٚ أٞ أجش 

آخش ٔمذا أٚ ػ١ٕب، دزٝ ٌٚٛ 

ٌغبػخ ٚادذح فمو ؟ )ثّٓ 

اٌذبف١ٍٓ  اٌّزذسث١ٓف١ُٙ 

ػٍٝ ثذي رذس٠ت(

228← ٔؼُ . 1

ال. 2
 

ً٘ لبَ ) االعُ ( ثؤٞ 

ٔٛع ِٓ األػّبي 

أٚ  اٌضساػ١خاٌزجبس٠خ أٚ 

أٞ ٔؾبه آخش ٌز١ٌٛذ 

اٌذخً خالي اٌغجؼخ أ٠بَ 

ٌٚٛ  دزٝ  اٌّبم١خ

ٌغبػخ ٚادذح فمو؟




222← ٔؼُ . 1
ال. 2
 

ً٘ لذَ )االعُ( ِغبػذح 

غ١ش ِذفٛػخ األجش فٟ 

أػّبي رجبس٠خ ٍِّٛوخ 

ٌألعشح أٚ أدذ أفشاد٘ب أٚ 

عبػذ فشد ِٓ أفشاد 

ّذفٛع اٌ األعشح فٟ ػٍّٗ

األجش دزٝ ٌٚٛ ٌغبػخ 

فمو ؟ٚادذح 
 

ٔؼُ. 1
224← ال . 2
 

 ً٘ وبْ ٘زا اٌؼًّ اٌزٞ روشرٗ فٟ

ف١ذ األعّبن أٚ أٚ   ٌضساػخا

؟رشث١خ اٌذ١ٛأبد
 

ٔؼُ. 1

 ال . 2

 228. ال أػشف           8
 

ثؾىً ػبَ ، ً٘ إٌّزجبد اٌزٟ 

رُ اٌذقٛي ػ١ٍٙب ِٓ ٘زا 

ِخققخ ٌٍج١غ أٚ  ؟إٌؾبه

 العزخذاَ األعشح ؟
← / اٌّمب٠نخ فمو  . ٌٍج١غ1

229

. ٌٍج١غ / اٌّمب٠نخ أعبعب 2

←229 

. العزخذاَ األعشح أعبعب3

. العزخذاَ األعشح فمو4
 

خالي اٌغجؼخ أ٠بَ اٌّبم١خ 

 )االعُ( ذًٜ٘ وبْ ٌ

وبْ   ثؤجش أٚ ػّال؟ ػّال؟  

ِزغ١جب ػٕٗ ِؤلزب ٠ٚزٛلغ 

 أْ ٠ؼٛد ا١ٌٗ؟

. ٔؼُ 1

237← . ال 2
 

 

                                                                                                                     Persons aged 15 years and over 

S
erial n

o
.

 

SECTION C. IDENTIFICATION OF EMPLOYED, TIME-RELATED UNDEREMPLOYED, UNEMPLOYED AND PERSONS IN POTENTIAL LABOUR FORCE 

During the last 7 days, did 

(NAME) do any work for 

wage, salary, commissions, tips 

or any other pay, in cash or in 

kind, even if only for one hour? 

(including paid internees) 

 

1. Yes  →   228 

2. No 

 During the past 7 days, 

did (NAME) run or do 

any kind of business, 

farming or other activity 

to generate income, even 

if only for one hour?  

 
1. Yes  →   222 

2.  No 

During the past 7 days, did 

(NAME) help unpaid in a 

business owned by a 

household or family 

member, or help a member 

of household or family in 

his/her paid job, even if 

only for one hour?  

 
1. Yes   

2. No →   224                    

 Was this work you mentioned in  

farming or fishing or rearing 

animals? 

 

1. Yes   

2.  No  

8. I don't know       228 

 In general, are the products 

obtained from this activity for sale 

or for family use? 

 
 
1. Only for sale/barter→   229 

2. Mainly for sale/barter→ 229 

3. Mainly for family use   

4. Only for family use 

 

 During the last 7 days, did 

(NAME) have a paid job or 

a business from which 

he/she was temporarily 

absent and for which 

he/she expect to return? 
 

Yes   

No →   237 

 

       
×× ×      
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 225 226 227 228 229 230 231 

 

 سنة فأكثر 51لألفراد الذين أعمارهم 

 

 من هم في قوة العمل المحتملةوالمشتغلين و العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل تحديد االشخاص 

  
  

غً
غٍ

ّز
اٌ
 ُ

شل
اٌ

 

ِب ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٚساء غ١بة )االعُ( ػٓ اٌؼًّ خالي اٌغجؼخ أ٠بَ 

 اٌّبم١خ ؟

: ال رمشأ فئبد اإلجبثبد[ خ]اٌجبدض

رذمك ِٓ اٌمبئّخ ٚأدخً اٌشِض

228←  3 -1اٌشِٛص 

237← :  7اٌشِض 

اعزّش←: سِٛص أخشٜ 

 أٚ إفبثخ  ثٗ. إجبصح ِشم١خ ثغجت ِشك اٌُ 1

 228. ػطً سع١ّخ أٚ إجبصح ع٠ٕٛخ                           2

 . اجبصح أِِٛخ أٚ أثٛح ٚفمب ٌٍزؾش٠غ 3

 / اِِٛخ. إجبصح أثٛح 4

 . إجبصح رؼ١ّ١ٍخ5

 . اٌؼٕب٠خ ثآخش٠ٓ ٚغ١بثبد ؽخق١خ أخش6ٜ

 237← . اٌؼًّ اٌّٛعّٟ  7

 . اإلمشاثبد أٚ االلفبالد 8

 . أخفبك فٟ إٌؾبه االلزقبدٞ )ِضً : اٌزغش٠خ اٌّؤلذ ، اٌؼًّ اٌشاوذ(9

مظ ، . ػذَ االٔزظبَ أٚ رؼ١ٍك اٌؼًّ )ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ثغجت عٛء اٌط10

 االػطبي ا١ٌّىب١ٔى١خ أٚ اٌىٙشثبئ١خ أٚ االرقبالد (

 دذد -. أخشٜ 11

وُ وبْ ِجّٛع 

غ١بة )االعُ ( 

 ػٓاٌّزٛلغ 

 اٌؼًّ؟
 

 3. ألً ِٓ  1

228← أؽٙش 
. صالصخ أؽٙش أٚ  2

أوضش

. غ١ش ِزؤوذ ِٓ 3

اٌؼٛدح إٌٝ اٌؼًّ
 

ّش )االعُ( زً٘ ٠غ

فٟ رٍمٟ دخً ِٓ 

 ػٍّٗ أصٕبء اٌغ١بة؟

 

 

. ٔؼ1ُ

237←  . ال 2
 

ً٘ وبْ  ٌذٜ 

)االعُ( أٞ ػًّ 

آخش ثؤجش أٚ ػًّ 

رجبسٞ أٚ أٞ 

،  ٔؾبه ٠ذس دخال؟ 

أ٠بَ  7أٌـ خالي 

 اٌّبم١خ؟
 

. ٔؼ1ُ

. ال2
 

وُ عبػخ ٠ؼًّ )االعُ( 

 ػبدح فٟ األعجٛع؟

 

اٌٛظ١فخ /  -أ  – 1

إٌؾبه اٌشئ١غٟ ؟ 

|__|__|


اٌٛظ١فخ /  –ة  – 2

 إٌؾبه اٌضبٔٛٞ؟

|__|__|
 

ػًّ ) االعُ (  ب؟ ٠ِٛ وُ

فؼ١ٍب خالي اٌغجؼخ أ٠بَ 

 اٌّبم١خ ؟

اٌٛظ١فخ /  -أ  – 1

إٌؾبه اٌشئ١غٟ ؟|__|


اٌٛظ١فخ /   -ة  – 2

إٌؾبه اٌضبٔٛٞ؟ |__|

 

وُ عبػخ ػًّ ) االعُ ( 

 فؼ١ٍب فٟ ا١ٌَٛ اٌٛادذ خالي 

 اٌغجؼخ أ٠بَ اٌّبم١خ ؟

اٌٛظ١فخ / إٌؾبه   -أ  – 1

اٌشئ١غٟ؟  |__|__|

اٌٛظ١فخ /  –ة  – 2

إٌؾبه اٌضبٔٛٞ ؟ |__|__|
 

S
erial n

o
.

 

 What was the main reason (NAME) was absent from work 
during the last 7 days? 
[Interviewer not to read answer categories] 

Check list and enter code 

Codes 1 to 3 → 228 
Code 7           → 237  

Other codes continue 

CODES FOR QUESTION C07  

1. Sick leave due to own illness or injury →   228  
2. Public holidays, vacation or annual leave  →  228  
3. Maternity or paternity leave as specified by legislation→ 228 
4. Parental leave                  
5. Educational leave      
6. Care for others and other personal absences 

7. Seasonal work.        → 237  
8. Strikes or lockouts   
9. Reduction in economic activity  (e.g. temporary lay-off, slack 
work)  
10. Disorganization or suspension of work (e.g. due to bad   
        weather, mechanical, electrical or communication 
breakdown                         
11.   Other Specify 

 What is the 
expected total 
absence from 
work for 
(NAME)?  
 

1. Less than 3 
months →228 
2. 3 months or 
more 
3. Not sure to 
return to work  
 

 Does (NAME) 
continue 
receiving an 
income from 
his/her job during 
absence?  

 
1. Yes      
2. No → 237  
 

 Did [NAME] 
have any other 
paid job or 
business or any 
secondary 
activity to 

generate an 
income, during 
the last 7 days? 
 
1. Yes 
2. No 
 

 How many hours 
does [NAME] 
usually work per 
week? 
 
1. A. Main 

job/Activity?  

|__|__| 
 

2. B. Secondary 
jobs/Activity? 

 

|__|__| 
 

  During the past 7 
days, how many days 
did (NAME) actually 
work? 
 
1. A. Main 
job/Activity ? 

|__| 
2. B. Secondary 
jobs/Activity? 
 

|__| 
 

 During the past 7 days, 

how many hours per day 

(NAME) has actually 

worked? 

1. A. Main job/Activity ? 

|__|__| 
2. B. Secondary jobs/ 

Activity?  |__|__| 

 

 

 العمل  الثانوي العمل الرئيسي العمل  الثانوي العمل الرئيسي العمل  الثانوي العمل الرئيسي  ×   
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 232 233 234 235 236 

 سنة فأكثر .5لألفراد الذين أعمارهم  
 ِٓ ُ٘ فٟ لٛح اٌؼًّ اٌّذزٍّخ ٚاٌّؾزغ١ٍٓ ٚ اٌؼّبٌخ إٌبلقخ اٌّشرجطخ ثبٌٛلذ ٚاٌؼبه١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ   رذذ٠ذ األؽخبؿ 

اٌجبدضخ : وُ عبػخ ٠ؼًّ  

)االعُ( ػبدح فٟ وبفخ 

 اٌٛظبئف ِجزّؼخ؟

 

234← عبػخ 35. ألً ِٓ 1
 48-عبػخ 35.  2

247←عبػخ

عبػخ اٚ اوضش 49.  3
 

ِب ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غٟ ػبدح ٚساء 

ػًّ)االعُ( ٌغبػبد ه٠ٍٛخ فٟ األعجٛع 

 ؟

 

. هج١ؼخ اٌؼ1ًّ
. ٌىغت اٌّض٠ذ ِٓ اٌّبي         2

247. ٔمـ اٌؼب١ٍِٓ                      3

. االٌزضاَ ثبٌّٛاػ١ذ إٌٙبئ١خ4
ـــــــــــــــٞدذد –. أخشٜ 5

                   

 

ً٘ ثذش )االعُ( 

ػٓ ػًّ امبفٟ أٚ 

ػًّ آخش خالي 

األعبث١غ االسثؼخ 

 اٌّبم١خ ؟

 

 236← .  ٔؼُ  1

ال .  2

 

ً٘ ٠شغت )االعُ( ثبٌؼًّ 

ٌغبػبد أوضش فٟ األعجٛع اوضش 

ِٓ اٌّؼزبد ثؾشه اْ رىْٛ 

 ِذفٛػخ أٚ رذمك سثذب؟

 

. ٔؼ1ُ

247← . ال 2
 

ً٘ ٠غزط١غ )االعُ( 

اٌؼًّ ٌغبػبد اوضش 

خالي االعجٛػ١ٓ 

اٌمبد١ِٓ إرا رٛفشد 

فشفخ ٌٍؼًّ 

 اإلمبفٟ؟

 

 . ٔؼُ   1

                247 

 .  ال2

      

  INTERVIEWER. How many 

hours has [NAME) usually 

worked at all jobs combined 

during the last 7 days? 

 

1.  Less than 35 hrs.   →  234 

2.  35 hrs. - 48hrs → 245  

3. 49 hrs. or more 

 

 What was the main reason (NAME) 

usually worked long hours per week? 

 

1. Nature of work 

2. To earn more money 

3. Lack of employees                  247 

4. Meet deadlines 

5. Other specify 

→ Section  D 

 

During the last 4 

weeks, did (NAME) 

look for additional or 

other work? 

 

1. Yes    → 236 

2. No 

 

Would (NAME) want to work more 

hours per week than usually worked 

provided the extra hours are paid or 

profitable? 

1. Yes 

2. No      →  247  

 

 If an opportunity for 

additional work became 

available, could (NAME) 

start working more hours 

within the next two 

weeks? 

 
1.  Yes 

                        
 2.  No          →  247 

 
      

      
 ×     
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 237 238 239 240 
 سنة فأكثر .5لألفراد الذين أعمارهم  
 اٌّؾزغ١ٍٓ ٚ اٌؼّبٌخ إٌبلقخ اٌّشرجطخ ثبٌٛلذ ٚاٌؼبه١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ ِٓ ُ٘ فٟ لٛح اٌؼًّ اٌّذزٍّخ   رذذ٠ذ األؽخبؿ 

أْ ػًّ ثؤجش أٚ )االعُ( عجك ٌـ ً٘  

؟ ثّب  ؟ أٚ ػ١ٕ١ب ثؤٞ ػًّ ٠ذس دخال؟ ٔمذ٠ب

فٟ رٌه اٌؼًّ فٟ ِقٍذخ رخـ 

أٞ ػًّ آخش أٚ ػًّ رجبسٞ األعشح أٚ 

 ؟ أٚ أٞ ٔؾبه ٠ذس دخال؟ 

 

 

. ٔؼ1ُ

239← . ال 2
 

 ؟ٍؼًٌّ)االعُ( ِب اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌزشن 

 
لسَاسزمبٌخ/أل١ً/رم١ٍصفٟػسزاٌّٛظف١ٓ .1
اٌّؤسسخ.إفالغ2

.إغالقِىبْاٌؼ3ًّ

.اٌزمبػس4

.اٌّطض/اإلصبثخ/اٌؼجع5
.اٌجسءثبٌسضاسخ/اٌزحض١طٌٍسضاسخ6

.اٌحًّ/األػجبءاألسط٠خ7

.٠ؼزمسفطز/أفطازاألسطحثأٔٗ/أٔٙب٠جتأ٠ْجمٝف8ٟ
إٌّعي

.ٌٍجحشػٓٚظ١فخأفض9ً

ظطٚفاٌؼًّ)أجٛضِٕرفضخ،اٌزأذطثبٌسفغ،ثؼس10
اٌّٛلغ،صؼٛثخاٌؼًّ(

ػًِّؤلذ/ِٛسّٟ/أزٙبءاٌّشطٚع11

ِضب٠مبدثس١ٔخ/اجزّبػ١خ12

  أذطٜ)حسزٞ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13

ً٘ ثذش )االعُ( ػٓ 

أٞ ػًّ ثؤجش أٚ 

دبٚي اٌجذء ثؤٞ ػًّ 

رجبسٞ خالي األعبث١غ 

 األسثؼخ اٌّبم١خ ؟

 

241 ← ٔؼُ. 1

اسزّط←ال. 2
 

ً٘ ٚجذ )االعُ( ثبٌفؼً 

ٚظ١فخ أٚ سرت ٌجذء ػًّ 

رجبسٞ فٟ األعبث١غ 

 االسثؼخ اٌمبدِخ؟

 

 

 245← ٔؼُ 

243←  ال   
 

     

 Has [NAME]ever worked previously for a 

wage, salary or for other income in cash or in 

kind, including in his/her own business or in 

a family business or other job or business 

or any secondary activity to generate an 
income? 

 

 

1.    Yes  
2.    No    → 239 
 

What was the main reason why [NAME] stopped working 

in his/her last paid job / business?   

 Dismissal or staff reduction.  
 Breakup of the enterprise, bankruptcy  
 Place of work closed down  
 Retirement 
 Illness, injury or disability 
 Beginning of studies or preparing for studies  
 Pregnancy, family responsibilities  
 Family member(s) consider that s/he should stay at home 
 To look for better job 
 Working conditions (low pay, late payment, far location, 

difficult work.) 
 Temporary/seasonal job/project ended 
 Physical/ social harassment 
 Other (Please specify)__________________ 

 During the last 4 weeks, 

did [NAME] look for any 

kind of paid job or try to 

start any kind of 

business? 
 

1. Yes →     241               
     

2. No → continue           

               

 

 Has [NAME] already found 

a job or arranged to start a 

business in the next 4 weeks? 
 
1.  Yes    →  245 

2.  No     →  243 

 

     
 ×    
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 241 242 243 244 
 ِٓ ُ٘ فٟ لٛح اٌؼًّ اٌّذزٍّخٚاٌّؾزغ١ٍٓ ٚ اٌؼّبٌخ إٌبلقخ اٌّشرجطخ ثبٌٛلذ ٚاٌؼبه١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ  رذذ٠ذ األؽخبؿ 
ِبرا ػًّ ) االعُ ( فٟ االعبث١غ االسثؼخ اٌّبم١خ ٌٍؼضٛس ػٍٝ ػًّ ثؤجش أٚ  

 ٌٍجذء ثؼًّ رجبسٞ؟

رذمك ِٓ اٌمبئّخ ٚمغ ػالِخ ػٍٝ أسثؼخ سِٛص
243( ←  9إرا وبْ اٌجٛاة ) ٌُ ٠غزخذَ ٚع١ٍخ ( )اٌشِض 

. ٠ؼًّ اٌزشر١جبد ٌٍّٛاسد اٌّب١ٌخ ، رمذَ ثطٍت ٌٍذقٛي ػٍٝ رقبس٠خ 1

ٚرشاخ١ـ

. ٠جذش ػٓ أسامٟ ِٚجبٟٔ ٚآالد ٌٚٛاصَ،  ِٚذخالد صساػ١خ2
. ٠جذش ػٓ ِغبػذح ِٓ األفذلبء ٚاأللبسة أٚ ٔٛع أخش ِٓ اٌٛعطبء3

ة اٌؼًّ ِجبؽشح، ص٠بسح ِٛالغ اٌؼًّ ، اٌّضاسع ، اٌّقبٔغ ، . لذَ هٍجب ألفذب4

األعٛاق أٚ أِبوٓ اٌزجّغ األخشٜ
. االػالْ فٟ اٌقذف أٚ إػالٔبد اٌٛظبئف ػجش اإلٔزشٔذ5

. رذذ٠ش اٌغ١شح اٌزار١خ ٚرٕض٠ٍٙب ػٍٝ اٌّٛالغ ا١ٌّٕٙخ أٚ ِٛالغ اٌزٛافً 6

االجزّبػ١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ
/ ِىبرت اٌزٛظ١ف اٌؼبِخٌذٜ د٠ٛاْ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ي/ االرقب. لبَ ثبٌزغج7ً١

/ ِىبرت اٌزٛظ١ف ٌذٜ ؽشوبد اٌزٛظ١ف اٌخبفخ / االرقبي. لبَ ثبٌزغج8ً١

اٌخبفخ

243←  . ٚال ٚع١ٍخ 9
 ٞدذد -. أخشٜ  10

ِٕز ِزٝ وبْ ) االعُ ( ثذْٚ ػًّ 

٠ٚذبٚي اٌؼضٛس ػٍٝ ٚظ١فخ ثؤجش أٚ 

 اٌجذء فٟ ػًّ رجبسٞ ؟
 

ؽٙش ٚادذ . ألً 1ِٓ

 ألً -. ِٓ ؽٙش ٚادذ2

أؽٙش 3ِٓ 
 ألً -أؽٙش 3. ِٓ 3

أؽٙش 6ِٓ 

 245              ألً -أؽٙش 6. ِٓ 4

ؽٙشا 12ِٓ 

 ألً -. ِٓ عٕخ ٚادذح5

ِٓ عٕز١ٓ
. عٕز١ٓ أٚ أوضش6
 

ً٘ ٠شغت ) 

االعُ ( ثبٌؼًّ 

إرا رٛفشد ٌٗ 

ٚظ١فخ ثؤجش أٚ 

فشفخ ػًّ 

 رجبسٞ؟

 

ٔؼُ. 1

  245 ← . ال2




 

 

ِب ٘ٛ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌؼذَ ِذبٌٚخ ) االعُ ( اٌؼضٛس ػٍٝ ٚظ١فخ 

 سغجزٗثؤجش أٚ ثذء ػًّ رجبسٞ فٟ األعبث١غ األسثؼخ اٌّبم١خ سغُ 

 فٟ اٌؼًّ؟
رذمك ِٓ اٌمبئّخ ٚأدخً اٌشِض: ____________________

. اٌّشك 1

. اإلػبلخ2

. اٌذساعخ3
. اٌذ4ًّ

. ٚجٛد أهفبي فغبس5

. سفل ِٓ لجً األعشح6
. اٌفؾً فٟ اٌّبمٟ ال٠جبد ٚظ١فخ ِٕبعجخ7

. لٍخ اٌخجشح أٚ اٌّؤً٘ أٚ ٚظ١فخ رزٕبعت ِغ اٌّٙبساد8

. ػذَ ٚجٛد فشؿ ػًّ فٟ إٌّطمخ9
. ٠ؼزجش فغ١شا جذا أٚ وج١شا جذا ِٓ لجً أسثبة اٌؼًّ اٌّذز10ٓ١ٍّ

، خذِبد  . ػذَ ٚجٛد اٌج١ٕخ اٌزذز١خ )األفٛي ، اٌطشق ، إٌم11ً

اٌزٛظ١ف(

. ِقبدس أخشٜ ٌٍذخً )اٌّؼبؽبد اٌزمبػذ٠خ ، اإل٠جبس(12
. اٌغشثخ13

ٞدذد -. أخشٜ 14
Serial 

no. 
What did [NAME] do in the last 4 weeks to find a paid job or start a 
business? 
Check list and mark up to four codes 
If “No method” (code 8) →  243 
CODES FOR QUESTION 241 
   
1.   Arranging for financial resources, applying for permits, licenses  
2.   Looking for land, premises, machinery, supplies, farming inputs  
3.   Seeking the assistance of friends, relatives or other types of 

intermediary  
4.   Applying to employers directly, checking at worksites, farms, factory 
gates  
       markets or other assembly places   
5.   Placing or answering newspaper or online job advertisements  
6.   Placing or updating resumes on professional or social networking sites  
online  
7.   Registering/ contacting with  the governmental civil council/ public 

employment services. 
8.    Registering/ contacting with the private employment companies/private 
employment services  .   
9.   No method → 243   
10.   Other, specify ______  

  For how long has [NAME] been 

without work and trying to find a paid 

job or start a business? 

 

1.       Less than 1 month 

2.       1 –  less than 3 months 

3.       3 –  less than 6 months         245 

4.       6 –  less than 12 months 

5.       1 –  less than 2 years 

6.       2 years or more 

 

  Would 
[NAME] want 
to work if a  
paid job or 
business 
opportunity 

became 
available? 
 

1. Yes 

2. No → 245 

 

 

 What was the main reason (NAME) did not try to find a paid 
job or start a business in the last 4 weeks DESPITE His  
DESIRE TO WORK ?  
Check list and enter code :   ____________________________ 
1. Own illness   
2. Disability   

3. Studies   
4. Pregnancy   
5. Presence of small children   
6. Refusal by family   
7. Past failure to find suitable job   
8. Lack of experience, qualification or jobs matching skills  
9. Lack of jobs in the area   
10. Considered too young or too old by prospective employers 
11. Lack of infrastructure (assets, roads, transportation,  

employment services) 
12. Other sources of income (pension, rent) 
13. Estrangement 
14. Other specify 

××  ×× ×  
1     
2     
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 ة249 أ249 248 247 246 245 
 ( عٕخ فؤوضش15خقبئـ اٌّؾزغ١ٍٓ اٌز٠ٓ أػّبسُ٘)  

رٛفشد ٌه فشفخ ػًّ  ٌٛ  

خالي اٌغجؼخ أ٠بَ اٌغبثمخ 

ٌٍذظخ اٌّمبثٍخ أٚ خالي 

األعجٛػ١ٓ اٌّمج١ٍٓ ً٘ 

وٕذ/عزىْٛ ِغزؼذا ٌٍجذء ثزٌه 

 اٌؼًّ ؟

ٌٍفطزاٌزبٌٟ←.ٔؼ1ُ

.ال2 
 

ػذَ رّىٓ ) االعُ ( ِٓ اٌجذء  فِٟب اٌغجت اٌشئ١غٟ 

فٟ اٌؼًّ خالي اٌغجؼخ أ٠بَ اٌّبم١خ أٚ خالي 

 األعجٛػ١ٓ اٌّمج١ٍٓ؟
طبٌت/ِزسضة.1

.إجبظحاألِِٛخ/ضػب٠خاألطفبي2

ِسؤ١ٌٚبدأسط٠خ/ظٚاط.3

/وجطسٓإػبلخاإلصبثخٚاٌّطض.4

ٌٍفطزاٌزب٠ٌٟجتأٔٗفطز/افطازأسطح٠ؼزمسْٚ.5

ػٍٝ)االسُ(اٌجمبءفٟإٌّعي

.رمبػس/ٌٗزذًاٚا٠طاز6
  )حسزٞأذطٜ.7

 

ِب ٟ٘ ِٕٙزه  اٌشئ١غ١خ 

اٌذب١ٌخ ؟

 

االسُ)اٌؼًّاٌص٠ٞمَٛثٗ



:اشوطٞثؼطاألِضٍخ)طج١تٌٍجبدضخ
ػبَ،ػبًِرٕظ١فبد،ِّطض،ِسضغ

ِطحٍخاسبس١خ.....اٌد(
 

إٌؾبه االلزقبدٞ اٌشئ١غٟ اٌذبٌٟ 
 ٌٍّؤعغخ

ّٕزجبد أٚ اٌغٍغ أٚ  )ِب أُ٘ ٌا
اٌخذِبد اٌزٟ رٕزجٙب أٚ رمذِٙب 

اٌّؤعغخ(؟   

 

)رجبضحٌٍجبدضخ ثؼطاألِضٍخ اشوطٞ :
 ٔمًجٍّخ،رجبضح ٔمًثضبئغ، رجعئخ،

ظضاػخ رؼ١ٍُ، ػبِخ، ازاضح أفطاز،
 .....اٌد(.

 

ِب اعُ اٌّؤعغخ اٌزٟ 
٠ؼًّ ف١ٙب )االعُ ( 

 دب١ٌبّ...؟

 

ِب ٘ٛ اٌمطبع اٌزٞ رٕزّٟ 
ّؤعغخ اٌزٟ ٠ؼًّ  ا١ٌخ ٌا

 ثٙب )االعُ(؟

 
. لطبع ػب1َ

. لطبع خبؿ 2

. ١٘ئبد د١ٌٚخ3
 ػًّ فٟ إٌّبصي. 4

 
 ٔٛع اٌمطبع اعُ اٌّؤعغخ

Serial 

no. 
If a paid job or business 

opportunity become 

available, could [NAME] 

have started work during 

the last 7 days or within 

the next two weeks? 

1.  Yes   → Next person 

2.  No 

 

What is the main reason why (NAME) could 

not  start working in the last 7 days or next 

two weeks? 

1.   In Study, training 

2   Maternity leave, child care 

3  Household responcepitities  

4. Injury, illness 

5.  Family member(s) consider             Next 

person 

 that (NAME) should stay home 

6.  Other    

Current major occupation  

(open-ended question) 

 

 

 

Note: Give some examples 

(physician, cleaning worker, 

nurse, teacher….etc) 

Major current industry 

of the establishment 
 

 

What are the Major goods and 

services produced or rendered 

by the  establishment   




Note: Give some examples 

(whole trade, retail trade, 

transportation ….etc)








What is the Name of 

establishment in which 

the person works 

(open-ended question) 

 

 

 

What is the sector 

where the (Name) is 

working? 

 

1. Public  sector 

2. private sector 

3. International 

Organizations 

4. household work 

 

××   ××× ××× Name of establishment Sector 

1       
2       
3       
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 250 251 252 253 254 
 ( عٕخ فؤوضش15خقبئـ اٌّؾزغ١ٍٓ اٌز٠ٓ أػّبسُ٘)  

ِب ٟ٘ ٔٛػ١خ ٚظ١فخ ) االعُ ( فٟ ٘زا  

 اٌؼًّ   ...؟ 

ِغزخذَ ثؤجش

 فبدت ػًّ ِغ ٚجٛد 

                      ِؼزبد٠ِٓغزخذ١ِٓ 

      ٠262ؼًّ ٌذغبثٗ دْٚ ٚجٛد     

                    ِؼزبد٠ِٓغزخذ١ِٓ 

ِزذسة ِذفٛع األجش

 ِؾبسوخ أدذ أفشاد األعشح 

             267←اٌؼب١ٍِٓ 


 

ً٘ رُ رٛظ١ف ) االعُ ( 

 ػٍٝ أعبط ....؟

ػمذ ِىزٛة - 1

ػمذ ؽفٟٙ - 2
 

 ً٘ ػمذ / ارفبل١خ ػًّ ) االعُ ( ....؟

 254  ←دائُ )ثذْٚ ِذح ِذذدح ِؼشٚفخ(  - 1

ػمذ ِؤلذ  - 2


ِب ٟ٘ ِذح اٌؼمذ أٚ  

 االرفبل١خ؟

1 - َٛ٠

أعجٛع - 2

ؽٙش - 3

الً ِٓ عٕخ ٚادذح - 4

عٕخ ٚادذح أٚ أوضش - 5
 

  ثذفغ  ؼًّاٌفبدت اٌّؤعغخ/ مَٛ رً٘ 

 ) االعُ ( ؟ اٌّغبّ٘بد اٌّزؼٍمخ ة

 فٕذٚق اٌنّبْ االجزّبػٟ :  -أ 

ال أػشف -8ال     – 2ٔؼُ    -1

 فٕذٚق اٌزؤ١ِٓ اٌقذٟ :  -ة 

ال أػشف – 8ال   – 2ٔؼُ   – 1

 

  UNEMPLOYMENT   

 In this job, is (NAME) working as …? 

Employee 

 

2. Employer with regular employees                              

262                                               

3. Own-account without regular  

      employees      

              

4. Paid trainee                  

 

5. contributing family worker → 267   

 

Have [NAME] been 

employed on the basis 

of….? 

        

Written contract 

 Oral contract 

 

Is [NAME]'s contract or agreement? 

 

Permanent (without a known limited 

duration)    → 254 

 

Temporary contract  

 

What is the duration of the 

contract or agreement?  
Day 
Week 
Month 
Less than one year 
One year or more 
 

Does [NAME]’s employer pay 

contributions on [NAME]’s behalf to. 
A. Social security fund                    

1.Yes,         2. No,        8. Don't know 

B. Health insurance fund                

1.Yes,         2. No,        8. Don't know 

 

 صندوق التأمين الصحي صندوق الضمان االجتماعي     
     Social security . Health insurance 

     1        2      8 1        2      8 

     1        2      8 1        2      8 

     1        2      8 1        2      8 

     1        2      8 1        2      8 

      1        2      8 1        2      8 

     1        2      8 1        2      8 
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 255 256 257 258 259 

 ( عٕخ فؤوضش15خقبئـ اٌّؾزغ١ٍٓ اٌز٠ٓ أػّبسُ٘)  

 ً٘ ٠ذقً )االعُ( ػٍٝ ا١ٌّضاد اٌزب١ٌخ ِٓ 

 فبدت اٌؼًّ ؟اٌّؤعغخ/ 

 إجبصح ع٠ٕٛخ ِذفٛػخ األجش؟   -أ 

ال أػشف - 8ال   – 2ٔؼُ   -1

 إجبصح ِشم١خ ِذفٛػخ األجش؟  -ة 

ال أػشف - 8ال   – 2ٔؼُ    – 1

 إجبصح أِِٛخ/ أثٛح ِذفٛػخ األجش ؟ –ط 

ال أػشف - 8ال   – 2ٔؼُ   – 1 
 

وُ وبْ اٌّجٍغ اٌزٞ دقً ػ١ٍٗ 

) االعُ ( فٟ آخش ِشح دقً 

١ٙب ػٍٝ ِجٍغ ٔمذٞ ِٓ ػٍّٗ ف

اٌشئ١غٟ ؟

 

    . أدخً اٌّجٍغ ثبٌذ٠ٕبس1

|__|__|__|__|

 

. سفل     9999

                            261   

 ال أػشف            .  9998


:)ِجّٛعِبحصًػ١ٍٗاٌفطزِٓاٌجبدضخ

ضارتٚحٛافعِٚٛاصالد...اٌد.(



ِب ٟ٘ اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ 

اٌّجٍغ اٌٛاسد فٟ  غطب٘ب

 اٌغؤاي اٌغبثك ؟

. ؽٙش1

. أعجٛػ2ٓ١

. أعجٛع ٚادذ3

. ٠َٛ ٚادذ4

_____ ٞدذد -. غ١ش٘ب 5
 

ً٘ ٠ذقً ) االعُ ( 

ػٍٝ ِذفٛػبد ػ١ٕ١خ فٟ 

ٚظ١فزٗ اٌشئ١غ١خ ِضً 

اٌّٛاد اٌغزائ١خ 

ٚإٌّزجبد اٌضساػ١خ 

 ٚاٌذ١ٛا١ٔخ ...؟

 

اسزّطٞ←. ٔؼ1ُ

اٌجبحضخ:أٔظطٞ ←. ال 2

،إشاوبٔذة249اٌسؤاي
ٔزمٍٟإٌٝا(3أ1ٚاإلجبثخ)

ا2ٚٚإشاوبٔذاإلجبثخ)268

264(أزمٍٟإٌٝسؤاي4



ِب ٟ٘ ل١ّخ ٘زٖ اٌّذفٛػبد 

 اٌؼ١ٕ١خ؟

. أدخً اٌّجٍغ ثبٌذ٠ٕبس1

|/ ___ / ___ / ___ / ___

 

 261← . سفل 9999



261←ال أػشف  .  9998


 Is (NAME) entitled to the following benefits from 
employer? 
  
A. Paid annual leave ?                           
1.Yes,         2. No,        8. Don't know 
 
B. Paid sick leave ?                                
  1.Yes,         2. No,        8. Don't know 
 
C. Paid maternity/paternity leave?     
1.Yes,         2. No,        8. Don't know 
 

 How much did(Name)  earn at 
main job last time (Name ) was 

paid in cash? 
1. Enter amount JD   

____/____/____/____// 

  
9999.    Refusal  → 261 
9998.    don't know    → 261 

 

How long did it cover? 
1. Month 
2. Two weeks 
3. One week 
4. One day 
5. Other, specify  
------------------- 

 

Does [NAME] receive 

in-kind payments in 

main job such as food, 

agricultural products, 

livestock ...? 

1.    Yes→ continue 
2.     No →see Q 249B if 
the answer is (1, 3) go to 

268 and if the answer is (2, 
4) go to 264 

What is the value of these in-

kind payments? 

1. Enter amount JD   

/____/____/____/____/ 

  
9999.    Refusal           → 261 

9998.    don't know    → 261 

 

   
 إجبصح ع٠ٕٛخ 

ِذفٛػخ 

 األجش

إجبصح ِشم١خ 

 ِذفٛػخ األجش
إجبصح أِِٛخ/ أثٛح 

 ِذفٛػخ األجش
    

 Paid 

annual 
Paid sick Paid 

maternity/paternity 
    

 1      2       8 1        2       8 1        2       8     
 1      2       8 1        2       8 1        2       8     
 1      2       8 1        2       8 1        2       8     
 1      2       8 1        2       8 1        2       8     
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 260 261 262 263  

ِب ٟ٘ اٌفزشح اٌزٟ  

غطزٙب ل١ّخ اٌّذفٛػبد 

اٌؼ١ٕ١خ اٌٛاسدح فٟ 

 اٌغؤاي اٌغبثك؟

 

. ؽٙش1
. أعجٛػ2ٓ١

. أعجٛع ٚادذ3

ٚادذ . 4َٛ٠

  ـــــــــــ. أخشٜ دذد5
اٌجبحضخ:أٔظطٞ

،إشاوبٔذة249اٌسؤاي

ٔزمٍٟإٌٝا(3أ1ٚاإلجبثخ)

2ٚإشاوبٔذاإلجبثخ)268

(أزمٍٟإٌٝسؤاي4اٚ

264
 

آخز٠ٓ ثبالػزجبس وال ِٓ 

 خٌّذفٛػبد إٌمذ٠ا

ٚاٌؼ١ٕ١خ، ً٘ رؼزمذ أْ 

 إل٠شاداداٌّجٍغ اٌؾٙشٞ 

) االعُ ( وبٔذ فٟ دذٚد 

 ...؟
د٠ٕبس     199.ألً ِٓ 1

( د٠ٕبس    200-299.)2

( د٠ٕبس  499 -300.) 3

( د٠ٕبس 500-699.) 4
د٠ٕبس  (700-999.) 5

د٠ٕبس فؤوضش 1000. 6

. سفل7
اٌجبحضخ:← . ال أػشف 8

،إشاة249اٌسؤايأٔظطٞ

(3أ1ٚوبٔذاإلجبثخ)

ٚإشاوبٔذ268ٔزمٍٟإٌٝا

(أزمٍٟإ4ٌٝا2ٚاإلجبثخ)

264سؤاي

ِب ٘ٛ اٌذخً اٌؾٙشٞ اٌقبفٟ اٌزٞ ٠ذقً ػ١ٍٗ ) االعُ ( ِٓ ػٍّٗ/٘ب  

 أٚ إٌؾبه اٌزٞ ٠ّبسعٗ ؟

) ِالدظخ: ٠جت اْ رىْٛ فبفٟ اٌّذاخ١ً اٌؾٙش٠خ ي ) االعُ ( رغبٚٞ 

ه اٌذخً اإلجّبٌٟ ٔبلـ ِجّٛع إٌفمبد اٌّقبدجخ . ٠جت أْ ٠ؾًّ رٌ

اٌّذفٛػبد اٌٝ افشاد األعشح اٌؼب١ٍِٓ ، امبفخ اٌٝ اٌّجبٌغ اٌّغزمطؼخ 

ِٓ لجً اٌفشد ٚأفشاد األعشح(
-----------------أ (

263|__|__|__|__|← . أدخً اٌّجٍغ ثبٌذ٠ٕبس  1

سفل .  9999

. ال أػشف 9998
--------------ة(

د٠ٕبس 199. ألً ِٓ 1

( د٠ٕبس 200-299) -.2
( د٠ٕبس  499 -300.  ) 3

( د٠ٕبس 500-699.  ) 4

د٠ٕبس  (700-999.  ) 5

( د٠ٕبس فؤوضش  1000.  ) 6
 سفل.  7

(3أ1ٚ،إشاوبٔذاإلجبثخ)ة249اٌسؤاياٌجبحضخ:أٔظطٞ      ال أػشف  . 8

 264(أزمٍٟإٌٝسؤاي4ا2ٚٚإشاوبٔذاإلجبثخ)268ٔزمٍٟإٌٝا

٘زا اٌذخً ألً ِٓ اٌّزٛعو، ، فٛق اٌّزٛعو، أٚ  وبْ ً٘ 

 ٠غبٚٞ ِزٛعو دخٍه اٌؾٙشٞ خالي اٌؼبَ اٌّبمٟ ؟

ألً ِٓ اٌّزٛعو - 1
٠غبٚٞ اٌّزٛعو -2

فٛق اٌّزٛعو  - 3
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 What period did it 
cover? 
 

1. Month 

2. Two weeks 

3. One week 

4. One day 

5. Other, specify____ 

see Q 249B 

 if the answer is (1, 3) go 

to 268 and if the answer 
is (2, 4) go to 264 
 

 Taking into account 

both cash and in kind 
payments, would you 
say the monthly amount 
of (NAME)'s earnings 
was in the range …?  
  
1. Less than 199 JD 
2. [ 200 – 299 [  JD 
3. [ 300 – 499 [  JD 
4. [ 500 – 699 [  JD 
5. [700 –  999 [  JD 
6. 1000 JD and more 
7. Refusal         
8. don`t know → see Q 

249B if the answer is (1, 3) 

go to 268 and if the answer 

is (2, 4) go to 264 

 

 What is the net monthly earnings of (NAME) from his/her business 

or activity?  
 (Note: Net monthly earnings should be gross income minus associated total 

expenditures. This should include payments to contributing family workers, 

as well as off-take by the individual and contributing family members.) 
A)  
1.    Enter amount JD  /____/____/____/____/ → 263 
9999.    Refusal 
9998.   don't know 

B)  
1. Less than 199 JD 
2. [ 200 – 299 [  JD 
3. [ 300 – 499 [  JD 
4. [ 500 – 699 [  JD 
5. [700 –  999 [  JD 
6. 1000 JD and more 

7. Refusal         
8. don`t know            see Q 249B if the answer is (1, 3) go to 268 and if 
the answer is (2, 4) go to 264 

Was this below average, above average, or average 

of monthly earnings during last year? 

1-Below average 

2-Average 

3-Above average 
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 264 265 266 267 268 269 

ً٘ اٌؼًّ / اٌّؤعغخ  

٠ؼًّ ثٙب ) االعُ (  اٌزٟ 

ِغجٍخ فٟ اٌغجً 

 اٌزجبسٞ ؟

ٔؼُ  . 1

ال . 2
ال أػشف . 8
 

ً٘ ٠ذزفع اٌؼًّ / 

اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب )  اٌّؤعغخ

االعُ ( ثغجالد ِىزٛثخ 

 أٚ دغبثبد ؟

 

ٔؼُ  . 1 
ال . 2

ال أػشف . 8




وُ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ِذفٛػٟ األجش أٚ 

ثّب فٟ رٌه ) االعُ (  –ثذْٚ أجش 

 ؼًّ؟اٌفٟ ِىبْ 
 

 عجٍٟ ػذد اٌّٛظف١ٓ -1أ (  

     ←  |__|__|__|267

ال اػشف  -998     
                                   

أؽخبؿ  10الً ِٓ -1ة(  
      2-[10-19]
      3-[20-49        ]
      4-[50-99]
[ ػبًِ فؤوضش    100]  -5      
 ال أػشف -8      

)االعُ ( اٌزٞ ٠ؼًّ ثٗ ؼًّ اٌِب ٘ٛ ٔٛع ِىبْ 

 ؟ػبدح

. فٟ إٌّضي01
. ِجٕٝ ٍِذك ثبٌّٕضي02

ِٕضي اٌضثْٛ / فبدت اٌؼًّ. فٟ 03

 . فٟ ِىزت ، ِزجش ، ِقٕغ ، أٚ غ١ش رٌه 04

ِٓ أِبوٓ اٌؼًّ اٌضبثزخ

. وؾه صبثذ فٟ اٌغٛق05

. وؾه غ١ش صبثذ / ثغطخ فٟ اٌغٛق06

.اٌؾبسع 07
.ِضسػخ / اسك صساػ١خ 08

. ع١بسح ٔمً 09

. ِٛلغ ثٕبء10
-------------------. أخشٜ )دذد(: 11


/ ٌٛاء ٠ّبسط )االعُ(  فٟ أٞ ِذبفظخ

 ػٍّٗ؟

 

 ِذبفظخ: |__|__|

 

 ٌٛاء: |__|__|__|__|

 

اٌجبدضخ: إرا وبْ ِىبْ اٌؼًّ خبسط 

 األسدْ عجٍٟ اعُ اٌذٌٚخ 

|__|__|__| 

ِٕز ِزٝ ) االعُ ( ٠ؼًّ ) ِجّٛع 

 اٌخجشح (؟

 أؽٙش 3ألً ِٓ   . 1

 أؽٙش 6ألً ِٓ  -صالصخ اؽٙش    .2

 ؽٙشا 12ألً ِٓ  -عزخ اؽٙش  6 . 3

 ألً ِٓ عٕز١ٓ -عٕخ ٚادذح    . 4

 عٕٛاد 5ألً ِٓ  -عٕز١ٓ   .  5

 خّظ عٕٛاد أٚ أوضش .  6
 

 Is the 
business/establishment 
where [NAME] works  
registered with the 
Jordanian Tax 
Authority or 
commercial registry?  
Yes 
No 
8. Don`t know 
 

In order to report to an 

authority, does the 
business/establishment 
where (NAME) works 
keep written records or 
accounts?  
Yes 
No 
8.             Don`t know 

 

Including (NAME), how many 

regular paid or unpaid workers 
worked at (NAME)’s place of 
work/ Establishment?  
   
A) Give the exact number:   
  Persons|__|__|__|→267 
 

998 Don`t know: 

B) 

1.Less than 10  persons. 
2. [ 10 – 19 ] 
3. [20-49]                                            
4. [ 50 – 99 ] 
5. [100]  persons and more 

8. Don`t know 

 

In what type of place does[NAME] 

usually work? 

01. At home 

02. Structure attached to the home 

03. At the client/employer's home 

04. At an office, shop, factory, or other 

fixed workplace 

05. Fixed stall in market/bazaar  

06. Non-fixed stall/stand in 

market/bazaar 

07. Street 

08.Farm/agricultural plot 
09. Transport vehicle 

10. Construction site 

11. Other (specify): ------------------- 

 

In which governorate/ District do 

the (Name) his work? 

   

Governorate: |__|__| 

 

District:  |__|__|__|__|  

 

Note: If the work abroad write 

the name of the country 

|__|__|__| 

For how long has [NAME] been 

working (total experience)? 

1.  Less than 3 months 

2.  3-less than 6  months 

3.  6- less than 12  months 

4.  1 year  - Less than 2years 

5 . 2 years - Less than 5years 

6.  5 years or more 
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 ( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ دغت اٌّذبفظخ ٚاٌجٕظ ٚفئخ اٌؼّش)رٛص٠غ ٔغجٟ(1جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠ٗ

 ٚاٌجٕظ
 اٌّذبفظخ

 اٌّجّٛع اٌؼمجخ ِؼبْ اٌطف١ٍخ اٌىشن ػجٍْٛ جشػ اٌّفشق إسثذ ِؤدثب اٌضسلبء اٌجٍمبء اٌؼبفّخ

              اٌّجّٛعاٌىٍٟ

0-4  8.8 9.4 9.7 10.4 10.8 11.5 11.7 10.6 11.4 10.9 11.4 12.6 9.8 

5-9  10.6 10.6 11.2 11.2 12.0 15.6 12.6 12.1 12.0 13.5 12.5 13.9 11.5 
10-14  11.8 13.2 13.2 11.7 12.1 12.5 12.3 12.2 10.7 12.6 11.5 13.8 12.2 

15-19  9.7 10.1 10.3 10.6 10.3 9.6 10.2 10.5 10.2 11.0 9.9 9.5 10.0 

20-24  10.1 10.8 9.5 10.5 10.3 9.1 9.5 10.5 9.7 9.9 9.9 7.6 10.0 
25-29  7.3 6.9 6.9 7.5 7.1 7.6 8.3 7.4 7.7 8.1 7.8 7.0 7.2 

30-34  6.3 6.5 6.1 6.8 6.5 6.5 6.7 7.1 8.0 6.5 7.1 8.0 6.5 

35-39  6.2 5.7 5.9 5.4 6.2 6.0 6.4 5.7 6.3 6.6 6.9 6.9 6.2 
40-44  5.7 5.7 6.1 6.6 5.9 5.9 5.5 5.7 5.5 5.7 5.6 5.8 5.6 

45-49  5.5 5.7 5.7 5.0 5.3 4.8 5.2 4.5 4.8 4.3 5.1 4.9 5.3 

50-54  5 5.0 5.0 4.4 4.6 3.2 3.8 3.9 3.3 3.5 3.6 4.5 4.5 

55-59  3.7 3.0 3.0 2.9 2.6 2.1 2.3 2.9 3.1 2.1 2.4 1.7 3.2 
60-64  2.9 2.3 2.4 2.3 2.1 1.8 1.9 2.1 2.6 1.9 2.6 1.7 2.6 

65+  6.3 5.0 5.2 4.8 4.3 3.8 3.7 4.9 4.6 3.4 3.6 2.0 5.4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 إٌسجخ
 47810 1107 760 742 1733 977 1290 2132 8571 1175 6526 2617 20178 اٌّجّٛع

 ِالحظخ:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( ( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ دغت اٌّذبفظخ ٚاٌجٕظ ٚفئخ اٌؼّش1) ربثغ/ جذٚي

 اٌفئبد اٌؼّش٠ٗ

 ٚاٌجٕظ

 اٌّذبفظخ

 اٌّجّٛع اٌؼمجخ ِؼبْ اٌطف١ٍخ اٌىشن ػجٍْٛ جشػ اٌّفشق إسثذ ِؤدثب اٌضسلبء اٌجٍمبء اٌؼبفّخ

              روـــــش

0-4 8.8 9.8 9.7 9.4 10.4 12.4 12.1 11.0 11.2 10.9 11.7 12.5 9.9 

5-9 10.4 11.2 11.0 11.5 12.5 15.4 12.1 11.6 13.1 13.8 12.7 14.2 11.5 

10-14 12.4 12.5 13.7 12.0 12.1 12.8 12.2 11.6 11.0 12.9 10.7 14.2 12.5 

15-19 10.1 9.5 10.8 10.8 10.5 10.0 10.9 10.9 9.3 10.6 10.2 9.2 10.2 

20-24 10.6 12.3 10.6 11.9 10.7 9.3 9.4 11.4 10.5 11.1 12.3 7.5 10.6 

25-29 7.3 7.2 6.7 8.2 7.4 7.0 8.2 7.9 7.8 8.1 8.1 5.9 7.3 

30-34 6.1 6.8 5.9 6.3 6.6 5.6 6.5 6.7 7.4 6.0 7.2 7.8 6.3 

35-39 5.7 5.1 5.4 5.2 5.8 6.4 6.4 5.2 6.1 5.7 5.9 5.9 5.7 

40-44 5.5 4.8 5.2 5.7 5.6 5.5 5.7 5.9 5.4 5.4 5.0 6.9 5.5 

45-49 5.3 5.2 5.3 5.0 5.2 4.4 5.0 3.7 5.2 4.8 5.5 5.2 5.2 

50-54 4.1 4.8 5.2 4.5 4.5 3.1 3.4 4.0 2.6 3.3 3.1 5.1 4.2 

55-59 3.3 2.5 3.1 3.0 2.4 2.1 2.3 3.0 2.8 2.0 1.8 1.8 2.8 

60-64 3.2 2.6 2.2 2.1 2.0 1.8 1.9 1.7 2.5 1.4 3.0 1.7 2.6 

65+ 7.2 5.7 5.3 4.6 4.3 4.1 4.1 5.4 4.9 3.7 2.7 2.0 5.7 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 إٌغجخ

 24393 566 378 384 880 495 660 1107 4376 606 3371 1335 10235 اٌّجّٛع

ػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتِالدظخ  
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 ( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ دغت اٌّذبفظخ ٚاٌجٕظ ٚفئخ اٌؼّش)رٛص٠غ ٔغجٟ(1ربثغ/ جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠ٗ

 ٚاٌجٕظ

 اٌّذبفظخ

 اٌّجّٛع اٌؼمجخ ِؼبْ اٌطف١ٍخ اٌىشن ػجٍْٛ جشػ اٌّفشق إسثذ ِؤدثب اٌضسلبء اٌجٍمبء اٌؼبفّخ

              أٔضٝ
0-4 8.7 8.9 9.7 11.4 11.1 10.5 11.4 10.2 11.5 10.8 11.2 12.8 9.8 

5-9 10.8 10.1 11.4 10.9 11.4 15.7 13.1 12.5 11.0 13.3 12.4 13.6 11.4 

10-14 11.1 14.0 12.7 11.3 12.2 12.3 12.4 12.8 10.4 12.2 12.2 13.4 11.9 

15-19 9.3 10.7 9.8 10.3 10.0 9.1 9.4 10.0 11.0 11.3 9.7 9.7 9.7 

20-24 9.5 9.3 8.3 9.0 9.9 8.8 9.6 9.6 8.9 8.6 7.5 7.7 9.3 

25-29 7.2 6.6 7.1 6.8 6.7 8.2 8.5 6.9 7.6 8.1 7.4 8.1 7.2 

30-34 6.4 6.3 6.3 7.3 6.5 7.4 6.9 7.5 8.6 7.1 7.0 8.3 6.6 

35-39 7.2 6.3 6.4 5.7 6.7 5.6 6.4 6.1 6.5 7.6 7.9 8.0 6.8 

40-44 5.2 6.7 7.0 7.5 6.2 6.4 5.2 5.5 5.5 6.0 6.2 4.6 5.8 

45-49 5.5 6.2 6.2 5.0 5.3 5.3 5.3 5.4 4.4 3.7 4.8 4.7 5.5 

50-54 5.1 5.2 4.8 4.3 4.7 3.3 4.3 3.7 4.1 3.8 4.0 3.9 4.7 

55-59 4.5 3.5 2.9 2.9 2.8 2.2 2.4 2.8 3.4 2.2 3.1 1.6 3.5 

60-64 3.4 2.0 2.6 2.6 2.2 1.8 1.9 2.5 2.7 2.3 2.1 1.6 2.7 

65+ 6.1 4.2 5.0 5.1 4.3 3.5 3.3 4.4 4.2 3.0 4.5 2.0 5.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 إٌغجخ

 23417 542 382 359 853 481 630 1025 4194 569 3155 1283 9943 اٌّجّٛع

ِجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟالدظخ  
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 عٕٗ فؤوضش دغت اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌجٕظ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ )رٛص٠غ ٔغجٟ( 15اٌغىبْ األسد١ْٔٛ  ِّٓ أػّبسُ٘ ( 2جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ

 ٚاٌجٕظ
 أعبعٟ إػذادٞ إثزذائٟ ٍُِ أِٟ

رٍّزٖ 

 ١ِٕٙخ
 صبٔٛٞ

دثٍَٛ 

 ِزٛعو

 ثىبٌٛس٠ٛط

 فؤػٍٝ 
 إٌغجخ اٌّجّٛع

            اٌّجّٛع اٌىٍٟ

15-19 0.8 0.7 5.4 18.0 60.4 0.3 14.2 0.1 0.0 4769 100 

20-24 1.0 0.8 3.7 3.2 36.8 0.5 30.9 4.1 19.1 4760 100 

25-29 1.2 1.0 4.7 4.3 30.7 0.2 11.2 8.6 38.2 3463 100 

30-34 1.9 1.7 5.6 4.7 35.5 0.3 11.2 8.0 31.2 3089 100 

35-39 2.3 2.0 7.5 7.6 34.3 0.4 12.7 10.3 23.0 2981 100 

40-44 3.1 2.8 9.6 15.7 27.7 0.4 13.2 11.4 16.2 2700 100 

45-49 2.7 2.2 10.2 39.5 0.0 0.5 14.6 16.9 13.4 2551 100 

50-54 5.7 3.7 10.5 32.9 0.0 0.5 15.8 16.2 14.8 2145 100 

55-59 7.3 5.2 16.1 28.2 0.0 0.2 10.7 15.7 16.6 1515 100 

60-64 13.5 8.3 17.3 21.1 0.0 0.0 10.3 11.8 17.6 1266 100 

65+ 29.2 12.1 14.8 16.7 0.0 0.1 7.5 5.6 14.0 2556 100 

 100 31794 18.3 8.4 15.1 0.3 26.9 15.1 8.1 2.9 4.9 اٌّجّٛع

ِجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟالدظخ  
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 عٕٗ فؤوضش دغت اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌجٕظ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ )رٛص٠غ ٔغجٟ( 15اٌغىبْ األسد١ْٔٛ  ِّٓ أػّبسُ٘ ( 2جذٚي )ربثغ/ 

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ

 ٚاٌجٕظ
 أعبعٟ إػذادٞ إثزذائٟ ٍُِ أِٟ

رٍّزٖ 

 ١ِٕٙخ
 صبٔٛٞ

دثٍَٛ 

 ِزٛعو

 ثىبٌٛس٠ٛط

 فؤػٍٝ 
 إٌغجخ اٌّجّٛع

            روٛس

15-19 1.1 0.8 6.2 18.2 62.4 0.6 10.4 0.1 0.0 2498 100 

20-24 0.8 0.9 3.8 3.9 42.7 0.8 29.4 2.9 14.9 2591 100 

25-29 1.3 1.1 5.0 4.7 33.3 0.4 12.2 6.6 35.3 1781 100 

30-34 1.8 1.7 5.9 5.7 40.0 0.5 10.9 5.6 27.9 1537 100 

35-39 2.4 2.0 8.0 7.7 39.9 0.9 9.8 7.1 22.2 1387 100 

40-44 2.1 2.8 10.5 18.1 28.8 0.7 12.0 7.3 17.9 1333 100 

45-49 1.2 1.8 10.9 44.3 0.0 1.0 13.4 12.5 14.8 1266 100 

50-54 2.7 2.7 9.9 33.1 0.0 1.0 16.8 15.3 18.6 1035 100 

55-59 1.9 3.4 13.4 33.2 0.0 0.4 11.1 13.1 23.5 694 100 

60-64 4.8 6.4 17.1 23.2 0.0 0.1 10.9 11.0 26.5 624 100 

65+ 13.8 11.9 16.4 21.3 0.0 0.1 8.5 6.2 21.8 1380 100 

 100 16125 18.6 6.4 14.3 0.6 29.8 16.4 8.4 2.7 2.7 اٌّجّٛع

فِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١فِالدظخ  
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 عٕٗ فؤوضش دغت اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌجٕظ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ )رٛص٠غ ٔغجٟ( 15اٌغىبْ األسد١ْٔٛ  ِّٓ أػّبسُ٘ ( 2جذٚي )ربثغ/ 

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ

 ٚاٌجٕظ
 أعبعٟ إػذادٞ إثزذائٟ ٍُِ أِٟ

رٍّزٖ 

 ١ِٕٙخ
 صبٔٛٞ

دثٍَٛ 

 ِزٛعو

 ثىبٌٛس٠ٛط

 فؤػٍٝ 
 إٌغجخ اٌّجّٛع

            إٔبس

15-19 0.5 0.5 4.5 17.8 58.2 0.0 18.4 0.0 0.0 2271 100 

20-24 1.2 0.7 3.5 2.5 29.9 0.0 32.6 5.5 24.1 2169 100 

25-29 1.1 0.8 4.3 3.9 27.9 0.0 10.1 10.7 41.2 1682 100 

30-34 2.0 1.6 5.3 3.7 31.0 0.1 11.4 10.3 34.4 1552 100 

35-39 2.2 2.0 7.1 7.5 29.5 0.0 15.1 13.0 23.7 1594 100 

40-44 4.0 2.7 8.7 13.4 26.6 0.1 14.5 15.5 14.5 1368 100 

45-49 4.1 2.7 9.5 34.7 0.0 0.0 15.8 21.2 12.0 1285 100 

50-54 8.4 4.6 11.0 32.8 0.0 0.0 14.9 17.1 11.2 1110 100 

55-59 11.9 6.7 18.4 23.9 0.0 0.0 10.4 17.9 10.8 821 100 

60-64 21.9 10.2 17.4 19.0 0.0 0.0 9.8 12.6 9.0 642 100 

65+ 47.3 12.4 13.0 11.3 0.0 0.0 6.3 4.9 4.7 1176 100 

 100 15669 17.9 10.4 16.0 0.0 24.0 13.7 7.8 3.1 7.1 اٌّجّٛع

فِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١فِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( ٚاٌجٕظ عٕٗ فؤوضش  دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌّذبفظبد 15( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 3جذٚي )

 ٚاٌجٕظ اٌّذبفظخ
 15اٌغىبْ 

 عٕٗ فؤوضش

لٛح  إٌغجخ

 اٌؼًّ
 غ١ش ٔؾ١و ِزؼطً ِؾزغً

اٌّؾبسوخ ِؼذي 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

         اٌّجّٛع اٌىٍٟ
 16.5 37.8 62.2 6.2 31.5 37.8 100 13888 اٌؼبصّخ

 19.9 40.9 59.1 8.2 32.8 40.9 100 1747 اٌجٍمبء

 21.7 36.8 63.2 8.0 28.8 36.8 100 4301 اٌعضلبء

 22.2 41.7 58.3 9.3 32.5 41.7 100 785 ِأزثب

 19.5 40.2 59.8 7.9 32.4 40.2 100 5585 إضثس

 17.4 41.5 58.5 7.2 34.2 41.5 100 1288 اٌّفطق

 21.9 40.3 59.7 8.8 31.5 40.3 100 818 جطش

 18.0 40.5 59.5 7.3 33.2 40.5 100 636 ػجٍْٛ

 15.7 42.9 57.1 6.8 36.1 42.9 100 1141 اٌىطن

 33.7 49.3 50.7 16.6 32.6 49.3 100 468 اٌطف١ٍٗ

 22.5 45.5 54.5 10.3 35.3 45.5 100 491 ِؼبْ

 10.7 40.3 59.7 4.3 36.0 40.3 100 661 اٌؼمجخ

 18.5 39.1 60.9 7.3 31.9 39.1 100 31809 اٌّجّٛع

 سٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجِالدظخ
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ(ٚاٌجٕظ عٕٗ فؤوضش  دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌّذبفظبد 15( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 3جذٚي )

 اٌّذبفظخ

 ٚاٌجٕظ

 15اٌغىبْ 

 عٕٗ فؤوضش

لٛح  إٌغجخ

 اٌؼًّ
 غ١ش ٔؾ١و ِزؼطً ِؾزغً

اٌّؾبسوخ ِؼذي 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

         روش

 14.3 59.1 40.9 8.4 50.6 59.1 100 6994 اٌؼبصّخ

 19.0 62.6 37.4 11.9 50.7 62.6 100 888 اٌجٍمبء

 20.3 60.7 39.3 12.4 48.4 60.7 100 2209 اٌعضلبء

 20.2 62.9 37.1 12.7 50.2 62.9 100 407 ِأزثب

 13.9 61.7 38.3 8.6 53.2 61.7 100 2845 إضثس

 13.9 63.0 37.0 8.8 54.2 63.0 100 657 اٌّفطق

 13.0 58.9 41.1 7.6 51.2 58.9 100 420 جطش

 11.1 59.4 40.6 6.6 52.8 59.4 100 326 ػجٍْٛ

 12.3 60.7 39.3 7.5 53.2 60.7 100 569 اٌىطن

 22.7 64.4 35.6 14.6 49.7 64.4 100 239 اٌطف١ٍٗ

 19.9 67.5 32.5 13.4 54.1 67.5 100 245 ِؼبْ

 10.0 66.2 33.8 6.6 59.6 66.2 100 334 اٌؼمجخ

 15.4 60.6 39.4 9.3 51.3 60.6 100 16134 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( ٚاٌجٕظ عٕٗ فؤوضش  دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌّذبفظبد 15( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 3جذٚي )

 اٌّذبفظخ

 ٚاٌجٕظ

 15اٌغىبْ 

 عٕٗ فؤوضش

لٛح  إٌغجخ

 اٌؼًّ
 غ١ش ٔؾ١و ِزؼطً ِؾزغً

اٌّؾبسوخ ِؼذي 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

         أٔضٝ
 24.8 16.2 83.8 4.0 12.2 16.2 100 6894 اٌؼبصّخ

 23.3 18.5 81.5 4.3 14.2 18.5 100 859 اٌجٍمبء

 29.3 11.5 88.5 3.4 8.1 11.5 100 2091 اٌعضلبء

 29.2 19.0 81.0 5.5 13.4 19.0 100 378 ِأزثب

 39.7 17.9 82.1 7.1 10.8 17.9 100 2740 إضثس

 29.6 19.1 80.9 5.6 13.4 19.1 100 631 اٌّفطق

 48.6 20.8 79.2 10.1 10.7 20.8 100 398 جطش

 38.8 20.6 79.4 8.0 12.6 20.6 100 311 ػجٍْٛ

 23.9 25.2 74.8 6.0 19.2 25.2 100 572 اٌىطن

 56.0 33.5 66.5 18.7 14.7 33.5 100 229 اٌطف١ٍٗ

 30.2 23.6 76.4 7.1 16.5 23.6 100 245 ِؼبْ

 14.3 13.8 86.2 2.0 11.8 13.8 100 326 اٌؼمجخ

 30.0 17.0 83.0 5.1 11.9 17.0 100 15675 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚفئبد اٌؼّش 15( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 4جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ
 15اٌغىبْ 

 عٕٗ فؤوضش
 إٌغجخ

لٛح 

 اٌؼًّ
 غ١ش ٔؾ١و ِزؼطً ِؾزغً

ِؼذي اٌّؾبسوخ 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

15-19 4770 100 11.0 6.4 4.6 89.0 11.0 41.6 

20-24 4762 100 47.5 29.4 18.1 52.5 47.5 38.2 

25-29 3464 100 63.5 47.7 15.8 36.5 63.5 25.0 

30-34 3089 100 61.1 52.7 8.4 38.9 61.1 13.7 

35-39 2984 100 56.8 51.8 5.0 43.2 56.8 8.8 

40-44 2700 100 51.8 47.4 4.4 48.2 51.8 8.4 

45-49 2551 100 43.7 40.6 3.1 56.3 43.7 7.2 

50-54 2145 100 33.1 30.8 2.3 66.9 33.1 6.9 

55-59 1515 100 22.9 21.3 1.6 77.1 22.9 7.0 

60-64 1267 100 13.8 13.8 0.0 86.2 13.8 0.0 

65+ 2561 100 5.4 5.4 0.0 94.6 5.4 0.0 

 18.5 39.1 60.9 7.3 31.9 39.1 100 31809 اٌّجّٛع

 :٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ
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)رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕخ فبوضش دغت دبٌخ إٌؾبه االلزقبدٞ ٚاٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 15اػّبسُ٘ (  اٌغىبْ االسد١ْٔٛ ِّٓ 5اٌجذٚي )  

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

اٌغىبْ 

15+  ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ إٌغجخ 

غ١ش 

 ٔؾ١و

ِؼذي اٌّؾبسوٗ 

 ِؼذي اٌجطبٌخ اإللزقبد٠خ إٌّمخ

 9.6 6.0 94.0 0.6 5.5 6.0 100 1555 أِٟ

 17.1 35.5 64.5 6.1 29.4 35.5 100 16958 ألًِٓصبٔٛٞ

 12.3 23.5 76.5 2.9 20.6 23.5 100 4810 صبٔٛٞ

 16.3 42.8 57.2 7.0 35.8 42.8 100 2667 زثٍَِٛزٛسظ

 23.2 70.2 29.8 16.3 53.9 70.2 100 5804 ثىبٌٛض٠ٛغفأػٍٝ

 18.5 39.2 60.8 7.3 31.9 39.2 100 31794 اٌّجّٛع

 طف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفِالدظخ
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌذبٌخ اٌضٚاج١خ 15( اٌغىبْ األسد١ْٔٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 6جذٚي )

 اٌذبٌخ اٌضٚاج١خ
 15اٌغىبْ 

 إٌغجخ عٕٗ فؤوضش
 ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ

غ١ش 

 ٔؾ١و

ِؼذي اٌّؾبسوٗ 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

 32.1 41.9 58.1 13.4 28.4 41.9 100 12392 أػعة

 8.8 40.0 60.0 3.5 36.5 40.0 100 17658 ِزعٚط

 11.4 11.1 88.9 1.3 9.8 11.1 100 1744 سجكٌٗاٌعاٚط

 18.5 39.1 60.9 7.3 31.9 39 100 31794 اٌّجّٛع

 طف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفِالدظخ
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 ٚاإلل١ٍُ عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ  15( اٌغىبْ غ١ش األسد١١ٔٓ ِّٓ أػّبسُ٘ 7جذٚي )

 االلب١ٌُ

 15اٌغىبْ 

 إٌغجخ عٕخ فؤوضش
 غ١ش ٔؾ١و ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ

ِؼذي اٌّؾبسوٗ 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

 14.8 45.9 54.1 6.8 39.1 45.9 100 7103 اٌٛسظ

 25.5 34.6 65.4 8.8 25.7 34.6 100 4802 اٌشّبي

 5.9 56.2 43.8 3.3 52.9 56.2 100 691 اٌجٕٛة

 17.5 42.1 57.9 7.4 34.8 42.1 100.0 12596 اٌّجّٛع

ثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ 15( اٌغىبْ غ١ش األسد١١ٔٓ ِّٓ أػّبسُ٘ 8جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ
 15اٌغىبْ 

 فؤوضشعٕخ 
 ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ إٌغجخ

غ١ش 

 ٔؾ١و

اٌّؾبسوٗ ِؼذي 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

15-19 2002 100 22.7 14.1 8.6 77.3 22.7 37.8 

20-24 1745 100 42.6 32.3 10.3 57.4 42.6 24.1 

25-29 1524 100 50.6 42.7 7.8 49.4 50.6 15.5 

30-34 1682 100 57.7 51.1 6.7 42.3 57.7 11.6 

35-39 1459 100 58.1 50.7 7.4 41.9 58.1 12.7 

40-44 1215 100 50.6 44.0 6.6 49.4 50.6 13.0 

45-49 909 100 48.7 43.0 5.6 51.3 48.7 11.6 

50-54 645 100 39.7 29.7 10.1 60.3 39.7 25.4 

55-59 423 100 21.3 12.7 8.6 78.7 21.3 40.3 

60-64 377 100 19.6 18.9 0.7 80.4 19.6 3.4 

65+ 615 100 6.9 6.6 0.3 93.1 6.9 4.2 

 17.5 42.1 57.9 7.4 34.8 42.1 100 12596 اٌّجّٛع

 :٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( ٚاٌذبٌخ اٌضٚاج١خ عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ 15( اٌغىبْ غ١ش األسد١١ٔٓ ِّٓ أػّبسُ٘ 9جذٚي )

 اٌذبٌخ اٌضٚاج١خ
 15اٌغىبْ 

 إٌغجخ فؤوضشعٕخ 
 ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ

غ١ش 

 ٔؾ١و

ِؼذي اٌّؾبسوٗ 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

 23.7 41.8 58.2 9.9 31.9 41.8 100 3942 أػعة

 14.2 44.7 55.3 6.4 38.3 44.7 100 8055 ِزعٚط

 43.1 10.0 90.0 4.3 5.7 10.0 100 600 سجكٌٗاٌعٚاط

 17.5 42.1 57.9 7.4 34.8 42.1 100 12596 اٌّجّٛع 

 :٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت دبٌخ إٌؾبه اإللزقبدٞ ٚاٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 15( اٌغىبْ غ١ش األسد١١ٔٓ ِّٓ أػّبسُ٘ 10جذٚي )

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ
 15اٌغىبْ 

 إٌغجخ عٕخ فؤوضش
 ِزؼطً ِؾزغً لٛح اٌؼًّ

غ١ش 

 ٔؾ١و

ِؼذي اٌّؾبسوٗ 

 اإللزقبد٠خ إٌّمخ
 ِؼذي اٌجطبٌخ

 12.7 43.1 56.9 5.5 37.7 43.1 100 1360 أِٟ

 20.9 40.3 59.7 8.4 31.9 40.3 100 8080 ألًِٓصبٔٛٞ

 7.1 42.8 57.2 3.0 39.7 42.8 100 1516 صبٔٛٞ

 11.3 66.2 33.8 7.5 58.7 66.2 100 695 زثٍَِٛزٛسظ

 20.8 37.6 62.4 7.8 29.8 37.6 100 946 ثىبٌٛض٠ٛغفأػٍٝ

 17.5 42.1 57.9 7.4 34.8 42.1 100 12596 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 ()رٛص٠غ ٔغجٟ عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌّذبفظخ 15اٌّؾزغٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘ ( 11جذٚي )

 اٌّذبفظخ
 اٌىٍٟ اٌّجّٛع أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ

 48.9 43.2 62.1 44.9 46.5 42.8 اٌؼبصّخ

 5.3 5.6 2.6 6.5 5.8 5.4 اٌجٍمبء

 7.5 12.2 5.7 9.1 7.8 12.9 اٌعضلبء

 1.7 2.5 2.1 2.7 1.7 2.5 ِأزثب

 10.9 17.8 10.4 15.9 11.0 18.3 إضثس

 11.3 4.3 6.4 4.5 12.2 4.3 اٌّفطق

 4.8 2.5 3.5 2.3 5.1 2.6 جطش

 1.2 2.1 0.9 2.1 1.3 2.1 ػجٍْٛ

 4.2 4.1 4.9 5.9 4.0 3.7 اٌىطن

 0.4 1.5 0.3 1.8 0.5 1.4 اٌطف١ٍٗ

 1.2 1.7 0.7 2.2 1.3 1.6 ِؼبْ

 2.6 2.3 0.4 2.1 3.0 2.4 اٌؼمجخ

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

 ٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيِالدظخ
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ 15( اٌّؾزغٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘ 12جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ
 اٌىٍٟ اٌّجّٛع أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ

15-19 3.6 7.2 0.7 2.3 3.0 6.4 

20-24 14.1 12.4 12.2 15.7 13.8 12.9 

25-29 15.5 13.9 19.9 20.1 16.3 14.9 

30-34 15.5 17.5 18.3 31.2 16.0 19.6 

35-39 14.3 16.9 19.4 16.7 15.2 16.9 

40-44 12.6 12.7 12.8 9.8 12.6 12.2 

45-49 10.4 10.0 9.3 3.2 10.2 8.9 

50-54 6.9 5.0 4.8 0.7 6.5 4.4 

55-59 3.5 1.5 1.6 0.0 3.2 1.2 

60-64 2.0 1.9 0.7 0.4 1.7 1.6 

65+ 1.6 1.1 0.3 0.0 1.4 0.9 

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ(   عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 15اٌّؾزغٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘  (13جذٚي )

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ
 اٌّجّٛع اٌىٍٟ أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ

 11.7 0.8 32.3 0.7 7.9 0.9 أِٟ 

 58.8 49.1 51.6 15.4 60.1 56.8 ألًِٓصبٔٛٞ

 13.8 9.8 4.6 5.3 15.4 10.8 صبٔٛٞ

 9.3 9.4 4.4 15.5 10.2 8.0 زثٍَِٛزٛسظ

 ثىبٌٛض٠ٛغفأػٍٝ
23.5 6.3 63.1 7.1 30.8 6.4 

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ(  عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 15اٌّزؼطٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘  (14جذٚي )

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ
 اٌىٍٟ اٌّجّٛع أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ

 8.0 0.4 3.3 0.0 8.8 0.6 أِٟ

 73.4 44.6 38.8 13.2 79.0 61.3 ألًِٓصبٔٛٞ

 5.0 6.0 3.2 5.9 5.3 6.0 صبٔٛٞ

 5.6 8.0 22.0 13.1 3.0 5.3 زثٍَِٛزٛسظ

 8.0 41.0 32.7 67.7 4.0 26.8 ثىبٌٛض٠ٛغفأػٍٝ

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌفئبد اٌؼّش٠خ 15اٌّزؼطٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘  (15جذٚي )

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ
 اٌىٍٟ اٌّجّٛع أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ
15-19 13.3 20.4 2.2 6.6 9.5 18.5 

20-24 35.6 18.5 40.7 24.6 37.4 19.4 

25-29 20.3 11.0 30.4 24.3 23.8 12.9 

30-34 9.3 10.8 14.8 20.2 11.2 12.1 

35-39 5.9 11.6 7.5 11.6 6.4 11.6 

40-44 5.5 8.9 4.3 7.3 5.1 8.7 

45-49 5.3 5.9 0.0 3.4 3.5 5.5 

50-54 3.3 8.1 0.0 0.0 2.1 7.0 

55-59 1.6 4.5 0.0 0.0 1.1 3.9 

60-64 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.3 

65+ 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

:٠ٛجسٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠تِالدظخ  
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 )رٛص٠غ ٔغجٟ( عٕٗ فؤوضش دغت اٌجٕظ ٚاٌجٕغ١خ ٚاٌّذبفظبد 15اٌّزؼطٍْٛ ِّٓ أػّبسُ٘  (16جذٚي )

 اٌّذبفظخ
 اٌّجّٛع أٔضٝ روش

 غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ غ١ش أسدٟٔ أسدٟٔ

 26.9 37.5 33.2 34.4 25.9 39.1 اٌؼبصّخ

 7.1 6.2 2.9 4.6 7.8 7.0 اٌجٍمبء

 16.8 14.9 15.8 8.8 16.9 18.1 اٌعضلبء

 1.0 3.1 1.9 2.6 0.9 3.4 ِأزثب

 9.7 19.0 13.8 24.4 9.1 16.2 إضثس

 31.5 4.0 28.0 4.4 32.1 3.8 اٌّفطق

 3.9 3.1 2.5 5.0 4.1 2.1 جطش

 0.5 2.0 0.0 3.1 0.6 1.4 ػجٍْٛ

 1.0 3.3 1.9 4.3 0.8 2.8 اٌىطن

 0.0 3.4 0.0 5.3 0.0 2.3 اٌطف١ٍٗ

 1.3 2.2 0.0 2.2 1.5 2.2 ِؼبْ

 0.2 1.2 0.0 0.8 0.2 1.5 اٌؼمجخ

 100 100 100 100 100 100 اٌّجّٛع

ٕ٘بناذزالفطف١ففِٟجب١ِغثؼطاٌجساٚيٚشٌهثسجتػ١ٍّخاٌزضم١ً)اٌزطج١ح(ٚاٌزمط٠ت:٠ٛجسِالدظخ  

 


