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 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                                  أ                                                          دائرة اإلحصاءات العامة                 

 تقدمي
 

يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم للمهتمني بسوق العمل من سلططني وابحثني ورامسي سياسات وصانعي 
العمل الذي يتضمن مؤشرات حول ادلشتغلني وادلتعطلني وفرص العمل قرارات التقرير الشامل اخلاص إبحصاءات 

ادلستحدثة وأعداد العاملني وخصائصهم يف ادلنشآت االقتصادية، وأعداد العاملني األجانب احلاصلني على 
تصاريح عمل، وأعداد ادلشًتكني يف الضمان االجتماعي وأعداد ادلتقاعدين، وإصاابت العمل ادلسجلة، وطاليب 

ضرورية لتخطيط وتطوير واليت تعترب ، 2106-2102 وظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية خالل الفًتة الزمنيةالت
وتستند ىذه ادلؤشرات إىل نتائج ادلسوح اإلحصائية اليت تنفذىا  .قتصادية وتنمية ادلوارد البشريةاال السياسات

من وزارة العمل ومؤسسة الضمان االجتماعي  الدائرة ابإلضافة إىل البياانت اإلحصائية اليت مت احلصول عليها
 وديوان اخلدمة ادلدنية. 

 
وتربز أمهية ىذا التقرير من رلموعة ادلؤشرات اليت يوفرىا على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وإبراز 

ب واألجور النقدية التعليمية والنشاط االقتصادي والفئات العمرية واحلالة العملية وادلهنية ومستوى الروات اخلصائص
كما يتضمن التقرير رلموعة من اجلداول التفصيلية واألشكال البيانية ألىم   ادلدفوعة، وحجم التوظيف ...اخل.

ادلؤشرات حسب تعاريف منظمة أىم ، ىذا ابإلضافة إىل كيفية احتساب 2106-2102 ادلؤشرات للفًتة الزمنية
 العمل الدولية.

 
 
 

 قاسم الزعيبد.                                                                                                

 
  ادلدير العام                                                                                   
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 ادللخص التنفيذي

 
  حوايل منهم 2106 عاملفردًا  4,611,139 يف سن العمل حوايل سنة فأكثر 05بلغ عدد السكان األردنيني شلن أعمارىم 

 .غري نشيطني اقتصاديً  2,950,883

 رلموع قوة  متعطاًل، أي أن 253,616عامالً، وعدد ادلتعطلني األردنيني  1,406,640 حوايل بلغ عدد ادلشتغلني األردنيني
 .2106عام لفرداً  1,660,256سنة فأكثر قد بلغ  05العمل من السكان األردنيني النشيطني اقتصاديً شلن أعمارىم 

 حجم كونيوبذلك  عامالً  318,830 حوايل بلغ حجم العمالة الوافدة اليت حتمل تصاريح عمل ومسجلة لدى وزارة العمل 
قدرة ال العاملة الكلية ادل وجتدر اإلشارة إىل أن حجم القوى .2106عام لفرداً  1,979,086 حوايل القوى العاملة يف األردن

تشمل األردنيني ادلقيمني يف الفنادق وادلستشفيات ومعسكرات العمال ونزالء السجون وادلطارات وادلواين ومراكز احلدود 
 وسكان ادلناطق النائية والصحراوية )كالسكان ادلقيمني يف بيوت الشعر والبدو الرحل(، ابإلضافة اىل العمالة غري الشرعية.

 
 2016عام لردن حجم القوى العاملة يف األ

 اجملموع أنثى ذكر ادلؤشر
 1406640 229395 1177245 ادلشتغلون

 253616 72913 180703 ادلتعطلون

 1660256 302308 1357948 قوة العمل األردنيةرلموع 

 308831 77361 240471 العمالة الوافدة ادلرخصة

 1979086 379668 1599418 قوى العاملةالرلموع 

 

  لألردنيني بينما بلغ معدل ادلشاركة االقتصادية ادلنقح ،2016 عامل %24.4 لألردنيني شاركة االقتصادية اخلاممعدل ادلبلغ 
 .2016 عامل 36%

 2016عام للإلانث  %16.3من إمجايل عدد ادلشتغلني األردنيني مقابل  %83.7 نسبة شكل ادلشتغلون الذكور. 

  يف قطاع "جتارة اجلملة والتجزئة  %07.4و "ع"اإلدارة العامة والدفاع ادلدينمن رلموع ادلشتغلني الذكور يف قطا  %28.9يعمل
من رلموع ادلشتغالت يعملن يف  %41.6يف حني أن  وإصالح ادلركبات ذات احملركات وإصالح السلع الشخصية وادلنزلية"،

 .2106عام ل "التعليم"قطاع 
  إمجايل من  %20.7 مقابل، من إمجايل ادلشتغلني الذكور %72.2ما نسبتو محلة "مؤىل الثانوية فما دون"تبلغ نسبة

بني  %61.3و %21محلة "ادلؤىل التعليمي البكالوريوس فأعلى"، فقد بلغت بني الذكور  نسبة اإلانث. أماادلشتغالت 
 اإلانث. 

  نييختصاصاإل"يف مهنة  العامالتاإلانث من  %62يًتكز."  

  من إمجايل العاملني  %08.0واإلانث  %80.9انث جأجر، وشكل الذكور من إمجايل العاملني الذكور واإل %86.9يعمل
 .2106عام لجأجر 
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  يف حني بلغت نسبة العاملني الذكور جأجر 2105عام لمن إمجايل العامالت  %96.5بلغت نسبة اإلانث العامالت جأجر ،
 .2106عام لمن إمجايل العاملني الذكور  85%

  70.2 الذكور ما نسبتو شكلبينما . 2106 بني اإلانث يف عام %24.0 ر مقابلبني الذكو  %03.3 معدل البطالةبلغ% 
 . 2106عام ل إلانثل %28.8النسبة  بلغتبينما متعطل،  253,616ادلتعطلني وادلقدر حبوايل من رلموع 

  إمجريريريريريايل مريريريريرين س فريريريريريأعلى و بريريريريريني الريريريريريذين املريريريريريون الشريريريريريهادة اجلامعيريريريريرية بكريريريريريالوري %20بلريريريريريغ  البطالريريريريرية معريريريريريدلتشريريريريريري البيريريريريرياانت إىل أن
 %28.6مقابريريريريريريل  %05.7لريريريريريريذكور لريريريريريرينفس ادلؤىريريريريريريل التعليمريريريريريريي لبلريريريريريريغ معريريريريريريدل البطالريريريريريرية ادلؤىريريريريريريل التعليمريريريريريريي، و نفس لريريريريريريقريريريريريريوة العمريريريريريريل 

مريريريريريرين  %76وبلغريريريريريريت نسريريريريريريبة اإلانث ادلريريريريريريتعطالت شلريريريريريرين املريريريريريرين الشريريريريريريهادة اجلامعيريريريريريرية بكريريريريريريالوريوس فريريريريريريأعلى  .2106عريريريريريريام ل لريريريريريريإلانث
ن )بريريريريري %163.قريريريريريل مريريريريرين بنريريريريريوي مريريريريريا نسريريريريريبتو أ تعليمريريريريرييمريريريريرين محلريريريريرية ادلؤىريريريريريل الشريريريريريكل الريريريريريذكور و  .2106عريريريريريام لإمجريريريريريايل ادلريريريريريتعطالت 

  .2106عام لإمجايل ادلتعطلني الذكور ( من والتلمذة ادلهنية فيهم األميني

  2106عام ل %43.2بلغت نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة )البطالة ادلزمنة طويلة األمد( من إمجايل ادلتعطلني. 

  كما أن   .2016عام لسنة  24-05أعمارىن اإلانث شلن  بني %56.9بني الذكور مقابل  %31.5معدل بطالة الشباب بلغ
 يف الفئة العمريةىم الذكور ادلتعطلني من  %53.1و ،سنة 24-05يف الفئة العمرية  ىمعطلني عن العمل تمن ادل 51.2%

 .%46.4 ، وبلغت النسبة لإلانثسنة 05-24

  حيث  العقبةو  ادلفرق يتزلافظكل من يليها   ،2016 امعل %17.1أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلغ  معانسجلت زلافظة
 ربدا زلافظيت كل من  يفالبطالة عدل مكما تساوى على التوايل،   %03.6، %04.3 اسجل معدل البطالة للذكور لكل منهم

 .2106عام ل %03.5 احيث سجل معدل البطالة للذكور لكل منهم والزرقاء

 بعدل  جرشمث زلافظة  ،%30.0 عجلون ، يليها زلافظة%34.8 حيث بلغ أعلى معدل بطالة لإلانث اربدزلافظة  سجلت
 .%29.6بطالة بلغ 

  يف  اً دينار  452 مقداره طمتوسمقارنة مع  اً دينار  601 ما مقدارهبلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف منشآت القطاع العام
 .2015لعام  القطاع اخلاصمنشآت 

  يف اً دينار  382 مقداره طمتوسمقارنة مع  اً دينار  518 ما مقدارهبلغ متوسط األجر الشهري لإلانث يف منشآت القطاع العام 
 .2015عام لمنشآت القطاع اخلاص 

 اً دينار  822 ما مقداره "ادلؤىل "بكالوريوس فأعلى محلةمن  يف منشآت القطاع اخلاص متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
أما متوسط األجر الشهري للذكور واإلانث من محلة ادلؤىل التعليمي  .2015 معاللإلانث  اً دينار  514 مقداره طمتوسمقابل 
 .2015عام لعلى التوايل  اً دينار  190و 302ن بنوي"، فقد بلغ "أقل م

 546لذين املون مؤىالت تعليمية "بنوي أو دبلوم متوسط" ايف منشآت القطاع العام  متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
ن محلة ادلؤىل التعليمي . كما بلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف منشآت القطاع اخلاص ملإلانث اً دينار  462 مقابل اً دينار 

 .2015عام لدينار لإلانث لنفس ادلؤىل التعليمي  338مقابل  اً دينار  405"بنوي أو دبلوم متوسط" 

  184مقابل  ،2015عام لساعة عمل  202 يف منشآت القطاعني العام واخلاص للذكور متوسط ساعات العمل الشهريبلغ 
 .2015عام ل لإلانثساعة عمل 
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 مقابل  ،2105عام لساعة عمل للعامل الواحد  168يف منشآت القطاع العام  العمل الشهري للذكور متوسط ساعات بلغ
 .2105عام لساعة عمل لإلانث  065

  ساعة  210مقابل  ،2105عام لساعة عمل  208يف منشآت القطاع اخلاص  للذكور متوسط ساعات العمل الشهريبلغ
 .2105لعام  عمل لإلانث

 يف ، 2101 عن عام 2105 عامل %028.4 إلمسي لألجر الشهري يف منشآت القطاع العام ما مقدارهلغ الرقم القياسي اب
 2101 عن عام 2105 عامل %001.4 حني بلغ الرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهري يف منشآت القطاع العام

(011=2101). 

 عما كانت عليو األجور يف عام 2105عام ل %003.8 بلغ الرقم القياسي اإلمسي لألجر الشهري يف منشآت القطاع اخلاص 

 .2101 عما كانت عليو األجور يف عام 2105 عامل %97.8 يف حني بلغ الرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهري، 2101

  وظيفة أو ما نسبتو 35,512شكلت وظائف الذكور  وظيفة، 48,310بلغ صايف عدد الوظائف اليت مت استحداثها 
وتشري البياانت  .2015 عاملمن صايف عدد الوظائف ادلستحدثة  ادلتبقية النسبة ائف اإلانثشكلت وظ يف حني ،73.5%

من إمجايل صايف الوظائف  %85.9، بنسبة سنة 24-05جأن غالبية الوظائف ادلستحدثة للذكور كانت يف الفئة العمرية 
 .2015عام لادلستحدثة للذكور 

 2015عام لوظيفة  25,507عدد الوظائف اليت مت تركها فقد بلغ حوايل وظيفة، أما  73,817 بلغ عدد الوظائف اجلديدة. 

  2015عام ل %55.9ة نسببوظيفة  27,024 حوايل الوظائف ادلستحدثةصايف ساىم القطاع اخلاص بغالبية. 

 3.6أمية، وأن عمالة من إمجايل العمالة الوافدة ادلسجلة ىي  %95.2 ، أن2016يف عام  أظهرت بياانت وزارة العمل% 
وتًتكز العمالة الوافدة  ادلسجلة. من إمجايل العمالة الوافدة %53.3شكلت العمالة ادلصرية ما نسبتو و  شهادة الدبلوم.حتمل 

 من إمجايل العمالة الوافدة %28.7" بنسبة األمساكوصيد واحلراجة "قطاع الزراعة  ادلسجلة لديها يف قطاعات زلددة أبرزىا
اجلملة ، يليها "قطاع جتارة %09.5" بنسبة األسر ادلعيشيةقطاع و  %26.0حويلية" بنسبة "قطاع الصناعة الت، وادلرخصة
 .%6.0" بنسبة التشيدو"قطاع  %7.7" بنسبة والتجزئة

 عن عام  %5.2، وبنسبة منو بلغت 2106عام لمشًتك  1,227,110عدد ادلشًتكني يف مؤسسة الضمان االجتماعي  بلغ
 .2106عام لمجايل ادلشًتكني إمن  %79.3لضمان االجتماعي يف زلافظة العاصمة حوايل وبلغت نسبة ادلشًتكني يف ا .2105

 يف زلافظة عجلون.  %1.3أما أقل نسبة فكانت 

  2016 عامل مليون دينار أردين 2.623حوايل يف مؤسسة الضمان االجتماعي بلغت تكلفة إصاابت العمل للمشًتكني. 

  وصلكما ،  فرداً  319,038قد بلغ  2106عدد طاليب التوظيف الًتاكمي يف األردن لعام تشري بياانت ديوان اخلدمة ادلدنية أن 
، لبيلغ عدد ادلوظفني الفعلي حىت هناية عام فرداً  901;,9لنفس العام، بينما كان عدد ادلعينني فرداً  6,755اىل عدد ادلنفكني 

 موظفاً. 205,139ما مقداره  2106

 

 
 
 



 ه  2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                                             دائرة اإلحصاءات العامة                                                             

 الصفحة قائمة احملتوايت

  
 أ .................................................................................................تقدمي.

 ب ......................................................................................لتنفيذياادللخص 

 ز ........................................................................................احملتوايتقائمة 

 ح .........................................................................................قائمة اجلداول

 ن ........................................................................................األشكال قائمة

 س ........................................................................................خمتارة ؤشراتم

 2 ............................................قوة العمل.............................................  .2

 8 .....................................................................ادلشتغلون....................  .1

 10 .........................................................................................ادلتعطلون  .3

 19 ........................................................................................االستخدام  .4

 44 .............................................................................فرص العمل ادلستحدثة  .5

 54 ..................................................حسب بياانت وزارة العملادلرخصة العمالة الوافدة   .6

 63 .......اانت مؤسسة الضمان االجتماعي....دلتقاعدون وإصاابت وحوادث العمل حسب بيادلشرتكون وا  .7

 64 ...............................................االجتماعي..................ادلشًتكون يف الضمان  0.7

 69 ...................................جتماعي.......................من الضمان اال اجلدد ادلتقاعدون 2.7

 70 .........................................................................إصاابت وحوادث العمل 3.7

 73 ..............................ادلوظفون وادلنفكون وطالبو التوظيف حسب بياانت ديوان اخلدمة ادلدنية  .8

 78 ...........................................................................ؤشراتادلأهم قياس  آلية  .9

 
 
 
 
 
 

 هــ



 و  2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                                             دائرة اإلحصاءات العامة                                                             

 الصفحة قائمة اجلداول رقم اجلدول
 

 قوة العمل

 2 .................................... 2106-2102 لألعوام معدل ادلشاركة االقتصادية اخلام حسب اجلنس، 0.0

 2 ....................................2106-2102 لألعوامركة االقتصادية ادلنقح حسب اجلنس، معدل ادلشا 2.0

 3 2106-2102 لألعوامسنة فأكثر حسب اجلنس،  05عدد السكان األردنيني النشيطني اقتصاديً شلن أعمارىم  3.0

 3 ........................2106-2105لعامي  اجلنس، بسنة فأكثر حس 05األردنية شلن أعمارىم  لقوة العم 4.0

 4  2106-2102 لألعوامسنة فأكثر حسب احملافظة،  05عدد السكان األردنيني النشيطني اقتصاديً شلن أعمارىم  5.0

 2102 لألعوام سنة فأكثر حسب احملافظة، 05عدد السكان األردنيني الذكور النشيطني اقتصاديً شلن أعمارىم  6.0

-2106............................................................................................. 5 

 5 .....2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب احملافظة، 05عدد األردنيات النشيطات اقتصاديً شلن أعمارىن  7.0

 لألعوامفأكثر حسب ادلستوى التعليمي، سنة  05عدد السكان األردنيني النشيطني اقتصادًي شلن أعمارىم  8.0
2102-2106....................................................................................... 6 

 سنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي، 05عدد السكان األردنيني الذكور النشيطني اقتصادًي شلن أعمارىم  9.0
 6 ................................................................................2106-2102 لألعوام

-2102 لألعوامسنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي،  05عدد األردنيات النشيطات اقتصادًي شلن أعمارىن  01.0

2106.............................................................................................. 6 

-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب الفئة العمرية، 05عدد السكان األردنيني النشيطني اقتصادًي شلن أعمارىم  00.0

2106.............................................................................................. 7 

 لألعوامسنة فأكثر حسب الفئة العمرية،  05كور النشيطني اقتصادًي شلن أعمارىم عدد السكان األردنيني الذ  02.0
2102-2106....................................................................................... 7 

 7 2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب الفئة العمرية، 05عدد األردنيات النشيطات اقتصاديً شلن أعمارىن  03.0

 ادلشتغلون

 9 .................2106-2102 لألعوام اجلنس، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني شلن أعمارىم  0.2

 9 ..........2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب القطاع، 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  2.2

 9 ..............2106-2102 لألعوامسنة فأكثر حسب القطاع،  05األردنيات شلن أعمارىن عدد ادلشتغالت  3.2

-2104 لألعوام النشاط االقتصادي، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  4.2

2106.............................................................................................. 01 

 00 ..2106-2104 لألعوام النشاط االقتصادي، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  5.2
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-2102 ملألعوا سنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي، 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  6.2

2106.............................................................................................. 02 

 02 ....2106-2102 لألعوام ادلستوى التعليمي، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  7.2

 03 ...........2106-2102 لألعوام ،ادلهنةسنة فأكثر حسب  05م عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارى 8.2

 04 ...............2106-2102 لألعوام ادلهنة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  9.2

 04 ....2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب مكان اإلقامة، 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  01.2

 05 ........2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب مكان اإلقامة، 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  00.2

 05 ...2106-2102 لألعوام ،الزواجيةاحلالة  بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  02.2

 06 .......2106-2102 لألعوام ،الزواجبةاحلالة  بسنة فأكثر حس 05ارىن عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعم 03.2

 06 .....2106-2102 لألعوام الفئة العمرية، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  04.2

 06 .........2106-2102 لألعوام ،الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  05.2

 07 .....2106-2102 لألعواماحلالة العملية،  بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  06.2

 07 ........2106-2102 لألعوام احلالة العملية، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  07.2

 (،ابلدينار األردينالشهري ) فئة الدخل بسنة فأكثر حس 05ردنيني الذكور شلن أعمارىم عدد ادلشتغلني األ 08.2
 08 ................................................................................2106-2102 لألعوام

 لألعوام ،(ابلدينار األردين)ي الشهر  فئة الدخل بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  09.2
2102-2106....................................................................................... 09 

-2102 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  21.2

2106.............................................................................................. 09 

 09 ...2106-2102 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  20.2

 ادلتعطلون

 20 ..................2106-2102 عواملأل اجلنس، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم  0.3

 20 ..........2106-2102 لألعوام احملافظة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  2.3

 22 ..............2106-2102 لألعوام احملافظة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  3.3

 23 ...2106-2104 لألعوام سنة فأكثر حسب احلضر والريف واجلنس، 05دلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم عدد ا 4.3

-2102 لألعوام ادلستوى التعليمي، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  5.3

2106.............................................................................................. 23 
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 23 .....2106-2102 لألعوامادلستوى التعليمي،  بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  6.3

 24 ....2106-2102 لألعوام ،واجيةالز احلالة  بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  7.3

 25 ........2106-2102 لألعوام ،الزواجيةاحلالة  بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  8.3

-2102 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  9.3

2106.............................................................................................. 25 

 26 ...2106-2102 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  01.3

 26 .....2106-2102 لألعوام لعمرية،الفئة ا بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  00.3

 26 .........2106-2102 لألعوام الفئة العمرية، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  02.3

-2102 لألعوام ،سنة فأكثر حسب حالة سبق العمل 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  03.3

2106.............................................................................................. 27 

 27 ...2106-2102 لألعوام حالة سبق العمل، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  04.3

05.3 
-2102 لألعوام ألشهر،مدة التعطل اب بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم 

2106............................................................................................. 28 

-2102 لألعوام مدة التعطل ابألشهر، بسنة فأكثر حس 05عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  06.3

2106.............................................................................................. 28 

 28 ..................2106-2102 لألعوام سنة فأكثر حسب اجلنس، 05معدل البطالة لألردنيني شلن أعمارىم  07.3

 االستخدام

 31 ..................2105-2102 لألعوام العاملون جأجر وبدون أجر يف منشآت القطاع العام والقطاع اخلاص، 0.4

 32 .............2105 لعام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 2.4

 33 ...........2105 لعام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 3.4

 34 ................2105-2102 لألعوام عاملني يف منشآت القطاع العام حسب ادلهنة واجلنس،التوزيع النسيب لل 4.4

 34 ..............2105-2102 لألعوام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 5.4

-2102 لألعوام ى التعليمي واجلنس،التوزيع النسيب للعاملني جأجر يف منشآت القطاع العام حسب ادلستو  6.4

2105.............................................................................................. 35 

-2102 لألعوام التوزيع النسيب للعاملني جأجر يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، 7.4

2105.............................................................................................. 36 

 واجلنس، ادلستوى التعليميحسب والقطاع اخلاص متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام  8.4
 37 ................................................................................2105-2102 لألعوام

 38 .......2105-2102 لألعوام متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب ادلهنة واجلنس، 9.4
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 39 ......2105-2102 لألعوام متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 01.4

00.4 
 لألعوام متوسط ساعات العمل الشهري للعاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص حسب ادلهنة واجلنس،

2102-2105....................................................................................... 39 

02.4 
-2102 لألعوام شآت القطاع العام حسب ادلهنة واجلنس،متوسط ساعات العمل الشهري للعاملني يف من

2105.............................................................................................. 41 

-2102 لألعوام متوسط ساعات العمل الشهري للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 03.4

2105.............................................................................................. 41 

 40 ..................................2105-2102 لألعوام العاملون يف منشآت القطاع العام حسب اجلنسية، 04.4

 40 ................................2105-2102 لألعوام العاملون يف منشآت القطاع اخلاص حسب اجلنسية، 05.4

 42 .....2105 لعام حسب النشاط االقتصادي،والقطاع اخلاص عدد ادلستخدمني اجلدد يف منشآت القطاع العام  06.4

. 2105 عامل ،الرقم القياسي اإلمسي والرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهري للعاملني حسب القطاع واجلنس 07.4
(2101=011)........................................................................................ 43 

 فرص العمل ادلستحدثة

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب اجلنس، األردنيني عدد األفراد  0.5
 45 ................................................................................2106-2104 لألعوام

 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب القطاع،األردنيني عدد األفراد  2.5
 46 ................................................................................2106-2104 لألعوام

 ،الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب الفئة العمريةاألردنيني عدد الذكور  3.5
 47 ................................................................................2106-2104 لألعوام

 تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب الفئة اللوايت حصلن على عمل جديد أواألردنيات عدد اإلانث  4.5
 47 ........................................................................2106-2104 لألعوام العمرية،

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلستوى األردنيني عدد الذكور  5.5
 48 .......................................................................2106-2104 لألعوام التعليمي،

اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلستوى األردنيات عدد اإلانث  6.5
 49 ......................................................................2106-2104 لألعوام ،التعليمي

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب النشاط األردنيني عدد الذكور  7.5
 51 ....................................................................2106و 2105 لعامي االقتصادي،

ن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب النشاط اللوايت حصلاألردنيات عدد اإلانث  8.5
 50 ....................................................................2106و 2105 لعامي االقتصادي،
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 لعامي ا العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلهنة،الذين حصلوا على عمل جديد أو تركو األردنيني عدد الذكور  9.5

 52 ......................................................................................2106و 2105

 ،اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلهنةاألردنيات عدد اإلانث  01.5
 52 ................................................................................2106و 2105 لعامي

لعامي  سنة فأكثر حسب قطاع العمل واجلنس، 05الذين غريوا العمل شلن أعمارىم األردنيني عدد األفراد  00.5
 53 ......................................................................................2106و 2105

 )حسب بياانت وزارة العمل(العمالة الوافدة ادلرخصة 

 55 ...................2106-2102 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب اجلنس، 0.6

2.6 
-2102 ألعوامل عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب ادلستوى التعليمي واجلنس،

2106............................................................................................... 55 

 56 ..….2106-2102 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب الفئة العمرية واجلنس، 3.6

 56 .............2106-2102 لألعوام ح عمل حسب ادلهنة واجلنس،عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاري 4.6

5.6 
-2104 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب النشاط االقتصادي واجلنس،

2106............................................................................................... 57 

 58 ...........2106-2102 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احملافظة واجلنس، 6.6

7.6 
-2102 لألعوام األجر الشهري واجلنس، فئةعدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب 

2106............................................................................................... 58 

 59 ...........2106-2102 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب اجلنسية واجلنس، 8.6

9.6 
-2102 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احلالة االجتماعية واجلنس،

2106............................................................................................... 59 

 61 ....................2106-2104 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب النشاط االقتصادي، 01.6

 60 ...............................2106-2102 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب احملافظة، 00.6

 60 ...............................2106-2102 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب القطاع، 02.6

 62 .........................2106-2102 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب عدد ادلوظفني، 03.6

 62 .........................2106-2102 لألعوام ة،أتشغل عمالة وافدة حسب ملكية ادلنشعدد ادلنشآت اليت  04.6

 ادلشرتكون يف الضمان االجتماعي

 64 ...............................2106-2102 لألعوام عدد ادلشًتكني يف الضمان االجتماعي حسب اجلنس، 0.0.7

 65 ......................2106-2103 لألعوام ي حسب اجلنسية واجلنس،عدد ادلشًتكني يف الضمان االجتماع 2.0.7
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 65 ....................2106لعام  واجلنس،واجلنسية عدد ادلشًتكني يف الضمان االجتماعي حسب الفئة العمرية  3.0.7

 66 ........2106لعام  واجلنس،واجلنسية حسب النشاط االقتصادي إلزامياً جتماعي عدد ادلشًتكني يف الضمان اال 4.0.7

 67 .......................2106-2103 لألعوامعدد ادلشًتكني يف الضمان االجتماعي حسب احملافظة واجلنس،  5.0.7

6.0.7 
لعام  واجلنس، القطاع واجلنسيةحسب يف الضمان االجتماعي للمشًتكني  )ابلدينار األردين(متوسط األجر الشهري 

2106............................................................................................... 67 

7.0.7 
عدد ادلنشآت ادلشًتكة قي الضمان االجتماعي حسب فئة حجم العمالة وعدد ادلشًتكني فيها إلزاميا، لألعوام 

2103-2106....................................................................................... 68 

 ادلتقاعدون من الضمان االجتماعي
 69 .......................2106-2102 لألعوام من الضمان االجتماعي حسب اجلنس،اجلدد عدد ادلتقاعدين  0.2.7

 69 ...............2106-2103 لألعوام ن االجتماعي حسب اجلنسية واجلنس،من الضمااجلدد عدد ادلتقاعدين  2.2.7

 69 ................2106-2103 لألعوام واجلنس، القطاعمن الضمان االجتماعي حسب اجلدد عدد ادلتقاعدين  3.2.7

 71 ...2106-2103 واملألع واجلنس، نوع الراتب التقاعديمن الضمان االجتماعي حسب اجلدد عدد ادلتقاعدين  4.2.7

5.2.7 
 لألعوام واجلنس،القطاع من الضمان االجتماعي حسب اجلدد لمتقاعدين ل متوسط الراتب التقاعدي الشهري

2103-2106....................................................................................... 71 

 إصاابت وحوادث العمل

 لألعوام حوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصاابت يف مجيع ادلنشآت ادلشًتكة يف الضمان االجتماعي،إصاابت و  0.3.7
2102-2106....................................................................................... 70 

-2102 لألعوام الجتماعي حسب السبب،يف ادلنشآت ادلشًتكة يف الضمان ا ادلسجلةإصاابت وحوادث العمل  2.3.7

2106............................................................................................... 70 

3.3.7 
-2102 لألعوام يف ادلنشآت ادلشًتكة يف الضمان االجتماعي حسب نتيجة اإلصابة،ادلسجلة إصاابت العمل 

2106............................................................................................... 72 

 (حسب بياانت ديوان اخلدمة ادلدنية) .ادلوظفون وادلنفكون وطالبوا التوظيف

 74 ....2106-2102 ديوان اخلدمة ادلدنية، الفعلي حسبادلوظفني عدد عدد طاليب التوظيف وادلنفكني وادلعيينني و  0.8

 74 ..........................2106-2102 لألعوام عدد طاليب التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب اجلنس، 2.8

 74 .........2106-2102 لألعوام حسب ادلستوى التعليمي، يف ديوان اخلدمة ادلدنية عدد طاليب التوظيف الذكور 3.8

 75 .........2106-2102 لألعوام اخلدمة ادلدنية حسب ادلستوى التعليمي،عدد طاليب التوظيف اإلانث يف ديوان  4.8

 75 ...................2106-2102 لألعوام ،ادلنطقةعدد طاليب التوظيف الذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  5.8

 76 ..................2106-2102 لألعوام ،ادلنطقةعدد طاليب التوظيف اإلانث يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  6.8

 77 ..…2106 لعام ،واجلنس وادلستوى التعليمييف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب الفئة العمرية  طاليب التوظيفعدد  7.8
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 الصفحة قائمة األشكال رقم الشكل

 3 ...................2106لعام حسب اجلنس، سنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب لقوة العمل األردنية  0

 4 .....2106 لعام ،سنة فأكثر 05شلن أعمارىم  التوزيع النسيب للمشتغلني وادلتعطلني األردنيني النشيطني اقتصاديً  2

 01 ........2106-2102 لألعوام حسب اجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني  3

 03 .2106 لعام حسب ادلستوى التعليمي واجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم ألردنيني التوزيع النسيب للمشتغلني ا 4

 07 ......2106 لعام حسب الفئة العمرية واجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني  5

 08 .....2106 لعام لة العملية واجلنس،حسب احلاسنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني  6

 22 ..........2106 لعام حسب احملافظة واجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني  7

 24 ..2106 لعام حسب ادلستوى التعليمي واجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني  8

 27 ......2106 لعام حسب الفئة العمرية واجلنس،سنة فأكثر  05شلن أعمارىم توزيع النسيب للمتعطلني األردنيني ال 9

 30 ...............2105 لعام حسب القطاع واجلنس،يف منشآت القطاعني العام واخلاص التوزيع النسيب للعاملني  01

 36 2105 لعام عني العام واخلاص حسب ادلستوى التعليمي واجلنس،التوزيع النسيب للعاملني جأجر يف منشآت القطا 00

متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع اخلاص حسب ادلستوى التعليمي  02
 38 ...................................................................2105 لعام (،ابلدينار األردينواجلنس )

 لعام التوزيع النسيب للمستخدمني اجلدد يف منشآت القطاعني العام واخلاص حسب أىم القطاعات االقتصادية، 03
2105.............................................................................................. 43 

 46 .......................2106-2104 لألعوام سب اجلنس،الوظائف ادلستحدثة حعدد التوزيع النسيب لصايف  04

 48 .......…..........2106 لعام ،واجلنس الوظائف ادلستحدثة حسب الفئة العمريةعدد التوزيع النسيب لصايف  05

 56 ........................2106 لعام حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، للعمالة الوافدة ادلرخصةالتوزيع النسيب  06

 64 ...............................2106 لعام التوزيع النسيب للمشًتكني يف الضمان االجتماعي حسب اجلنس، 07

 65 ...................2106 لعام التوزيع النسيب للمشًتكني يف الضمان االجتماعي حسب الفئة العمرية واجلنس، 08

 القطاعحسب إلزامياً دلشًتكني يف الضمان االجتماعي لألردنيني ا ألردين()ابلدينار امتوسط األجر الشهري  09
 67 ..................................................................................2106 لعام واجلنس،

 72 ......................................2106 لعام التوزيع النسيب إلصاابت وحوادث العمل حسب السبب، 21

 76 ...........................2106 لعام التوزيع النسيب لطاليب التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب ادلنطقة، 20
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 1026-1021، لألعوام خمتارة مؤشرات

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلؤشر

 9798 9559 6675 6530 6388 عدد السكان )ابأللف(

 2.4 5.3 2.2 2.2 2.2 السنوي للسكانمعدل النمو 

 52.9 52.9 50.6 51.5 51.5 نسبة الذكور من رلموع السكان

 47.1 47.0 48.4 48.5 48.5 نسبة اإلانث من رلموع السكان

 1406640 1398030 0286688 1262636 1268093 عدد ادلشتغلني األردنيني

 253616 209569 073649 182063 175470 عدد ادلتعطلني األردنيني

 318830 305145 324401 286197 279798 عدد ادلشتغلني غري األردنيني )العمالة الوافدة ادلرخصة(

 NA 48310 49935 48571 48068 صايف فرص العمل ادلستحدثة 

 74537 73125 76299 73151 68049 ذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنيةالعدد طاليب التوظيف 

 244501 235217 223170 220491 208419 انث يف ديوان اخلدمة ادلدنيةاإلعدد طاليب التوظيف 

 1227110 0066990 0017895 1051798 994700 لضمان االجتماعي يف اعدد ادلشًتكني )ادلؤمن عليهم( 

 24.4 24.3 23.8 24.0 24.6 )%( معدل ادلشاركة االقتصادية اخلام

 39.4 39.3 38.7 39.0 39.3 الذكور

 9.0 8.9 8.3 8.6 9.2 اإلانث

)%(معدل ادلشاركة االقتصادية ادلنقح 
 

38.0 37.1 36.4 36.7 36.0 

 58.7 61.1 59.7 60.4 61.3 الذكور

 13.2 03.3 02.6 13.2 14.1 اإلانث

 6.8 6.4 6.7 6.8 6.7 فأكثر 05للسكان  معدل األمية

 3.5 3.4 3.7 3.7 3.5 معدل األمية للذكور

 10.0 9.5 9.8 10.1 10.0 معدل األمية لإلانث

 30.5 30.9 32.0 32.4 33.4 )%(سنة فأكثر  05نسبة ادلشتغلني من السكان 

 50.9 53.4 53.7 54.0 54.9 نسبة ادلشتغلني من الذكور 

 10.0 01.3 01.1 10.3 11.3 نسبة ادلشتغالت من اإلانث 

 30.4 30.9 32.0 32.5 33.7 نسبة ادلشتغلني من احلضر 

 31.2 32.1 30.8 31.9 32.1 شتغلني من الريف نسبة ادل

 63.9 63.8 63.8 62.8 62.0 نسبة ادلشتغلني بنوي فما دون من إمجايل ادلشتغلني

 26.6 26.5 26.0 26.4 27.1 نسبة ادلشتغلني بكالوريوس فأعلى من إمجايل ادلشتغلني
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 1026-1021خمتارة، لألعوام  مؤشرات /اتبع
 1026 1025 1024 1023 1021 ادلؤشر

 86.9 87.4 85.9 84.9 84.1 جأجر ادلشتغلنينسبة 

 85.0 85.6 84.1 82.8 81.7 الذكور جأجر ادلشتغلنينسبة 

 96.5 96.8 96.3 95.8 95.9 اإلانث جأجر ادلشتغالتنسبة 

 5.5 4.8 4.3 4.7 4.6 سنة فأكثر 05نسبة ادلتعطلني من السكان 

 52.7 51.4 50.5 53.5 53.5 إمجايل ادلتعطلنينسبة ادلتعطلني بنوي فما دون من 

 39.1 41.3 41.6 37.0 37.0 نسبة ادلتعطلني بكالوريوس فأعلى من إمجايل ادلتعطلني

 15.3 03.1 00.9 12.6 12.2 معدل البطالة

 13.3 00.1 01.0 10.6 10.4 معدل البطالة للذكور

 24.1 22.5 21.7 22.2 19.9 معدل البطالة لإلانث

 51.2 48.3 49.7 48.0 48.8 الشباب من إمجايل ادلتعطلني ادلتعطلنينسبة 

 35.6 31.8 31.7 31.2 29.3 معدل بطالة الشباب من إمجايل قوة عمل الشباب

 43.2 37.0 37.9 39.5 38.2 نسبة البطالة طويلة األمد من إمجايل ادلتعطلني

  570 549 508 495 متوسط األجر الشهري يف منشآت القطاع العام

  601 578 545 520 متوسط األجر الشهري للذكور

  518 498 473 452 متوسط األجر الشهري لإلانث

  435 407 432 404 متوسط األجر الشهري يف منشآت القطاع اخلاص

  452 427 445 416 متوسط األجر الشهري للذكور

  382 378 386 360 متوسط األجر الشهري لإلانث

  167 064 068 166 يف منشآت القطاع العام مل الشهريمتوسط ساعات الع

  168 066 069 169 للذكور متوسط ساعات العمل الشهري

  165 060 066 163 لإلانث متوسط ساعات العمل الشهري

  214 207 223 220 يف منشآت القطاع اخلاص متوسط ساعات العمل الشهري

  218 222 228 225 للذكور متوسط ساعات العمل الشهري

  201 097 215 201 لإلانث متوسط ساعات العمل الشهري

يف منشآت القطاع العام، مسية الرقم القياسي لألجور اإل
(2101=011) 

151.1 006.8 023.9 128.4  

الرقم القياسي لألجور احلقيقية يف منشآت القطاع العام، 
(2101=011) 

1111 012.3 015.5 110.3  

مسية يف منشآت القطاع اخلاص، ر اإلالرقم القياسي لألجو 
(2101=011) 

150.5 003.3 002.3 113.8  

 الرقم القياسي لألجور احلقيقية يف منشآت القطاع اخلاص،
(2101=011) 110.7 99.2 95.6 97.8  
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 . قوة العمل2
 

 الذيىم قوة العمل يف اجملتمع  نو النشيطوالسكان  .اقتصاديً  النشيطنيالسكان  بياانت تتعلق بعددعلى مل ىذا الفصل تيش
، وعدد ادلتعطلني األردنيني الً عام 1,406,640وبلغ عدد ادلشتغلني األردنيني  .شمل مجيع األفراد ادلشتغلني وادلتعطلنيي

سنة فأكثر قد بلغ حوايل  05، أي أن رلموع قوة العمل من السكان األردنيني شلن أعمارىم متعطالً  253,616
يعتمد على مسح العمالة والبطالة وأن  ملةاالقوى العأن تقدير حجم إىل وجتدر اإلشارة . 2016فرداً يف عام  1,660,256

، وذلك ألهنا مبنية على أساس األسر اليت تقيم يف مساكن تقليدية وال تشمل عينة ادلسح ال دتثل السكان غري األردنيني
العمالة الوافدة على شكل مجاعات، ابإلضافة إىل أن نسبة كبرية من  اً  مساكن مجاعية واليت تقيم فيها غالباألسر اليت تقيم يف

العمالة الوافدة تقيم يف أماكن عملها كمحالت البيع أو ورش العمل أو ادلدن الصناعية أو أماكن احلراسة أو ادلباين حتت 
 318,830 واليت بلغ رلموعهاحتمل تصاريح عمل ومسجلة لدى وزارة العمل  العمالة الوافدة اليت اإلنشاء، ولذلك مت تقدير

أن حجم إىل جتدر اإلشارة أيضا و  .2106فردًا يف عام  1,979,086، وبذلك تكون القوى العاملة الكلية يف األردن فرداً 
العمال ونزالء السجون ن يف الفنادق وادلستشفيات ومعسكرات و ال يشمل األشخاص ادلقيمالقوى العاملة الكلية ادلقدر 

وسكان ادلناطق النائية والصحراوية )كالسكان ادلقيمني يف بيوت الشعر والرحل(، ابإلضافة وادلطارات وادلواين ومراكز احلدود 
 العمالة غري الشرعية. إىل
 
ر حسب اجلنس سنة فأكث 05شلن أعمارىم  اقتصاديً بني اجلداول يف ىذا الفصل أعداد السكان األردنيني النشيطني وت  

التوزيع  بعض األشكال البيانية اليت تبني ، ابإلضافة إىل2016-2012 لألعوام والفئة العمرية ادلستوى التعليميواحملافظة و 
 .2016عام لالنسيب للمشتغلني وادلتعطلني حسب اجلنس 

 
 2106-2102 ، لألعوامة اخلام حسب اجلنساالقتصاديمعدل ادلشاركة  2.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 2012 اجلنس

 39.4 39.3 38.7 39.1 39.3 ذكور

 9.1 8.9 8.3 8.6 9.2 إانث

 14.4 14.3 13.8 14.0 14.6 ادلعدل العام

 ، دائرة اإلحصاءات العامةالعمالة والبطالة مسحقسم إحصاءات العمل، ادلصدر: 

 
 2106-2102، لألعوام ة ادلنقح حسب اجلنساالقتصاديمعدل ادلشاركة  1.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 2012 اجلنس

 58.7 61.1 59.7 61.4 60.3 ذكور

 03.2 03.3 02.6 03.2 04.0 إانث

 36.0 36.7 36.4 37.2 38.0 ادلعدل العام

 دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة ادلصدر:
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 2106-2102، لألعوام سنة فأكثر حسب اجلنس 25ممن أعمارهم  اقتصادايً عدد السكان األردنيني النشيطني  3.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنس

 0357948 1318067 0201832 0090239 0078875 ذكور

 312318 289532 249506 253461 264688 إانث

 2660156 1607599 2460338 2444699 2443563 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 1026سنة فأكثر حسب اجلنس، لعام  25ردنية ممن أعمارهم التوزيع النسيب لقوة العمل األ 2 شكل

 
 دائرة اإلحصاءات العامةمسح العمالة والبطالة،  قسم إحصاءات العمل ادلصدر:

 
 2106-2105 ، لعامياجلنس بسنة فأكثر حس 25ممن أعمارهم  ةاألردني قوة العمل 4.2 جدول

 قوة العمل
1025 1026 

 اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور

 0416641 229395 0077245 1398030 224300 1173730 نو ادلشتغل

 253606 72903 081713 209569 65232 144337 نو ادلتعطل

 2660156 301308 2357948 2607599 289532 1318067 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 
 
 

% 80.8 ذكر  

 %08.2 أنثى
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 1026سنة فأكثر، لعام  25 النشيطني اقتصاداي ممن اعماارهم نيالتوزيع النسيب للمشتغلني وادلتعطلني األردني 1ل شك

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 
 2106-2102ة، لألعوام احملافظ سنة فأكثر حسب 25ممن أعمارهم  اقتصادايً  نيعدد السكان األردنيني النشيط 5.2جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 احملافظة

 637315 585787 540713 556463 577764 العاصمة

 017866 102926 88862 95237 93064 البلقاء

 203770 211782 192827 190586 196977 الزرقاء

 41367 38913 42816 42628 40380 ماداب

 307964 325675 288532 271335 251106 اربد

 83186 88378 74456 69285 62315 ادلفرق

 43707 50229 45768 39515 38202 جرش

 40884 39877 34963 32962 31100 عجلون

 76560 74895 71852 70798 71784 الكرك

 28807 27778 24412 24606 24587 الطفيلة

 33292 31811 26982 24007 28271 معان

 35626 29548 28155 27276 28013 العقبة

 2660156 1607599 1460338 1444699 1443563 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 

 مشتغلون

%84.7 

 متعطلون

%05.3 
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 2106-2102، لألعوام حسب احملافظة فأكثر سنة 25ممن أعمارهم  اقتصادايً  نيعدد السكان األردنيني الذكور النشيط 6.2جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احملافظة

 506545 482834 451285 456557 468052 العاصمة

 87723 81778 71722 76369 73579 البلقاء

 089501 184845 172852 169326 170521 الزرقاء

 32497 30472 32369 33185 30591 ماداب

 259517 265938 239372 226399 211930 اربد

 69072 72434 60158 57070 51806 ادلفرق

 34253 40257 37537 33152 31361 جرش

 33626 32342 28046 25905 24896 عجلون

 56705 54977 52491 52083 51124 الكرك

 22235 21544 18999 18262 18543 الطفيلة

 26251 24990 21588 19752 22793 معان

 29906 25656 24414 23178 23679 العقبة

 2357948 1318067 1210832 1191239 2278875 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 2106-2102، لألعوام حسب احملافظةفأكثر سنة  25 نممن أعماره اقتصادايً األردنيات النشيطات عدد  7.2جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احملافظة

 021761 102954 89428 99906 109712 العاصمة

 21042 21148 17140 18867 19485 البلقاء

 24260 26937 19976 21260 26456 الزرقاء

 7870 8442 10446 9442 9789 ماداب

 58457 59737 49159 44937 39176 اربد

 03904 15944 14298 12214 10509 ادلفرق

 9464 9972 8231 6363 6841 جرش

 8258 7534 6917 7057 6204 عجلون

 09847 19918 19361 18715 20660 الكرك

 6582 6234 5413 6345 6044 الطفيلة

 7142 6821 5394 4255 5478 معان

 5701 3892 3741 4098 4334 العقبة

 301308 289532 249506 253460 264688 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام سنة فأكثر حسب  25ممن أعمارهم  اقتصادايً عدد السكان األردنيني النشيطني  8.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 42122 39476 35162 39518 44042 أمي/ ملم

 9775 8143 9438 8806 9489 تلمذه مهنية

 813706 782952 698696 661140 658918 أقل من بنوي

 167107 167465 167091 174793 167688 بنوي

 153986 154813 143037 154220 154816 دبلوم متوسط

 429486 411566 365352 365000 362684 بكالوريوس

 44074 43184 41563 41222 45926 أعلى من بكالوريوس

 1660256 1607599 1460338 1444699 1443563 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 2106-2102ادلستوى التعليمي،لألعوام حسب  فأكثرسنة  25ممن أعمارهم  اقتصادايً  نيالسكان األردنيني الذكور النشيطد عد 9.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 38106 34907 32216 36544 39794 أمي/ ملم

 9414 8127 9392 8754 9434 تلمذه مهنية

 777056 750857 671349 634360 625955 أقل من بنوي

 152233 150606 153571 157663 149295 بنوي

 101327 99537 94029 100024 98147 دبلوم متوسط

 250307 244847 221911 224854 225006 بكالوريوس

 29505 29186 28363 29041 31244 أعلى من بكالوريوس

 1357948 1318067 1210832 1191239 1178875 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية صدر:ادل

 
 2106-2102، لألعوام سنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي 25 األردنيات النشيطات اقتصاداي ممن أعمارهنعدد  20.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 4016 4569 2946 2974 4248 أمي/ ملم

 361 16 45 52 55 تلمذه مهنية

 36650 32095 27347 26780 32963 أقل من بنوي

 14874 16859 13519 17130 18393 بنوي

 52659 55276 49008 54197 56669 دبلوم متوسط

 179179 166719 143441 140145 137678 بكالوريوس

 14569 13998 13200 12181 14682 أعلى من بكالوريوس

 302308 289532 249506 253460 264688 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 2106-2102، لألعوام سنة فأكثر حسب الفئة العمرية 25ممن أعمارهم  اقتصادايً عدد السكان األردنيني النشيطني  22.2 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 56966 56043 54419 69868 74558 

21-29 503557 496590 491838 549122 588347 

31-39 443852 448915 458325 481254 459577 

41-49 293615 300907 308473 348010 345035 

51+ 145573 142244 147282 159345 192739 

 1660256 1607599 2460338 1444699 1443563 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 

 2106-2102،لألعوام حسب الفئة العمرية فأكثرسنة  25ممن أعمارهم  اقتصادايً  نيالسكان األردنيني الذكور النشيطعدد  21.2 جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 55061 54510 53119 67586 72710 

21-29 392459 388607 389712 429455 460159 

31-39 351475 359474 368321 381805 361487 

41-49 243826 255389 262561 291524 286381 

51+ 136054 133259 137118 147697 177211 

 1357948 2328067 1210832 2292139 1178875 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 

 2106-2102، لألعوام حسب الفئة العمرية فأكثرنة س 25 نممن أعماره اقتصادايً األردنيات النشيطات عدد  23.2جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 1905 1534 1300 2282 1848 

21-29 111098 107982 102126 119667 128188 

31-39 92377 89441 90004 99449 98090 

41-49 49789 45518 45912 56486 58654 

51+ 9519 8985 10164 11648 15528 

 302308 289532 249506 253460 164688 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 ادلشتغلون .1
 

النشاط  ،القطاع، فأكثر حسب اجلنسسنة  05عداد ادلشتغلني األردنيني شلن أعمارىم أ جداول تبني اجلزءيشمل ىذا 
فئة  ،احلالة العملية ،الفئة العمرية ،الزواجيةاحلالة  ،مكان اإلقامة ،رلموعة ادلهن الرئيسية ،ادلستوى التعليمي ،االقتصادي

التوزيع النسيب للمشتغلني أشكال بيانية تبني ، ابإلضافة إىل 2106-2102خالل السنوات  الدخل والعالقة برب األسرة
 .2106لعام  والفئة العمرية واحلالة العملية ميادلستوى التعليحسب اجلنس و 

 
 2106-2102، لألعوام اجلنس بسنة فأكثر حس 25عدد ادلشتغلني األردنيني ممن أعمارهم  2.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 اجلنس

 1177245 0073731 1088865 1065317 1056003 ذكر

 229395 224311 197823 197318 212090 أنثى

 1406640 2398030 1286688 1262636 1268093 وعاجملم

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 2106-2102، لألعوام سنة فأكثر حسب القطاع 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  1.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 القطاع

 434261 437800 398485 391803 387394 عام

 735236 728436 684545 671273 664018 خاص

 7748 7495 5835 4230 4592 منظمات دولية

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 2106-2102 لالعوام ،سنة فأكثر حسب القطاع 25عدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعمارهن  3.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 القطاع

 108800 115527 013728 010465 013497 عام

 115902 104201 91764 93651 015749 خاص

 4693 4572 3330 2213 2843 منظمات دولية

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 مجايل عدد ادلشتغلني إمن  %83.7جأن عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور قد شكل ما نسبتو أدانه  3الشكل  يالحظ من

 .2016لإلانث يف عام  %16.3األردنيني مقابل 
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 1026-1021سنة فأكثر حسب اجلنس، لألعوام  25التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني ممن أعمارهم  3شكل 

 

 دائرة اإلحصاءات العامةت العمل مسح العمالة والبطالة، ادلصدر: قسم إحصاءا
 

 2106-2104لألعوام  ،االقتصاديالنشاط  بسنة فأكثر حس 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  4.1جدول 

 1026 1025 1024 النشاط االقتصادي

 25375 22548 22559 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

 11002 10945 10503 ل احملاجرالتعدين واستغال

 122251 124735 118900 الصناعات التحويلية

 9062 9592 8517 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 4739 3601 2010 اإمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايت، ومعاجلته

 84232 82468 83567 التشييد

 204986 202138 186507 دلركبات ذات احملركات والدراجات الناريةجتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ا

 103036 105895 100168 النقل والتخزين

 38609 33787 30706 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية

 14454 17112 16999 ادلعلومات واإلتصاالت

 20693 17686 20842 أنشطة ادلالية والتأمني

 5577 8089 6709 األنشطة العقارية

 30525 27850 21585 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 15003 14809 15879 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم

 339812 339574 309378 جتماعي اإلجباريدين والضمان االاإلدارة العامة والدفاع ادل

 69131 78308 70321 التعليم

 34777 36036 32172 جتماعيةأنشطة الصحة البشرية واخلدمة اال

 4382 4204 3120 أنشطة الفنون والًتويح والًتفيو

 29384 26758 22636 األنشطة اخلدمية األخرى

إلنتاج سلع وخدمات  ادلعيشية أنشطة األسر، كصاحب عمل ادلعيشية أنشطة األسر
 4951 2682 1557 ستعماذلا اخلاصغري شليزة ال

 5264 4911 4230 طاق الوالية اإلقليميةأنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن ن

 2277145 1173730 1088865 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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  من  %28.9أن  2016لعام ، فقد بينت نتائج مسح العمالة والبطالة االقتصاديالذكور حسب النشاط  ادلشتغلنيأما توزيع
. 2105يف عام  %28.9 ةنسبال مقابل نفساإلدارة العامة والدفاع ادلدين مقابل  قطاعالذكور يعملون يف  ادلشتغلنيرلموع 
 الذكور يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات وإصالح السلع الشخصية وادلنزلية ادلشتغلونوجاء 

الصناعات  . يليو قطاع2105يف عام  %07.2مقابل ما نسبتو  2106يف عام  %07.4ابدلرتبة الثانية بنسبة بلغت 
 %8.8وبنسبة النقل والتخزين . مث يليو قطاع 2105يف عام  %01.6 مقابل نسبة 2106يف عام  %01.4بنسبة  التحويلية
 .2105يف عام  %9مقابل ما نسبتو  2106يف عام 

 2106-2104ي، لألعوام االقتصادالنشاط  بسنة فأكثر حس 25 نعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعماره 5.1جدول 
 1026 1025 1024 االقتصاديالنشاط 

 1353 1719 1012 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

 272 425 147 التعدين واستغالل احملاجر

 14390 14802 12188 الصناعات التحويلية

 291 238 158 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 67 61 85 ري وإدارة النفايت ومعاجلتهاإمدادات ادلياه واجملا

 1129 796 1768 التشييد

 12144 11624 10747 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 3895 2056 1433 النقل والتخزين

 1596 935 1158 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية

 4455 4834 4439 ادلعلومات واإلتصاالت

 6301 6251 6598 أنشطة ادلالية والتأمني

 379 517 595 األنشطة العقارية

 9034 7136 5762 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2809 2638 2101 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم

 27007 27943 27188 جتماعي اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان اال

 93189 95006 82635 التعليم

 36579 33319 30315 جتماعيةأنشطة الصحة البشرية واخلدمة اال

 939 569 526 أنشطة الفنون والًتويح والًتفيو

 5799 4937 4224 األنشطة اخلدمية األخرى

إلنتاج سلع وخدمات  ادلعيشية أنشطة األسر، كصاحب عمل ادلعيشية أنشطة األسر
 5242 5677 3257 اصستعماذلا اخلغري شليزة ال

 2527 2815 1487 أنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية

 229395 224300 197823 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 



 02 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 نسبة  حيث تشكلل األردين، برز ادلشكالت اليت يعاين منها سوق العمأاالختالل يف توزيع القوى العاملة قطاعيًا من  يعترب
يف عام  األردنيني من إمجايل ادلشتغلني %87.6و من إمجايل القوى العاملة %74.2 العاملني يف قطاع اخلدمات أكثر من

2106. 

 كما جاءت 2105يف عام  %42.4مقابل ما نسبتو  2106يف عام  يف قطاع التعليم ادلشتغالتمن رلموع  %41.6 يعمل ،
يليو  ،2105يف عام  %04.9مقابل ما نسبتو  2106يف عام  %05.9الصحة يف ادلرتبة الثانية بنسبة  يف قطاعادلشتغالت 

يف  دلشتغالتن نسبة مشاركة ابياانت جأت الكما أشار  .2106يف عام  %00.8بنسبة  قطاع اإلدارة والدفاع ادلدين
 .2105يف عام  %6.6مقابل نسبة  2106يف عام  %6.3بلغت  التحويلية الصناعات

 
 2106-2102ادلستوى التعليمي لألعوام  بحس فأكثرسنة  25الذكور ممن أعمارهم ادلشتغلني األردنيني عدد  6.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 33903 31548 29487 33400 35636 ملم أمي/

 8234 7396 8800 7682 8306 تلمذه مهنية

 668576 666127 600107 565286 555589 أقل من بنوي

 138688 138984 141513 144257 136963 بنوي

 91871 90852 87854 92662 91496 دبلوم متوسط

 207681 211117 194165 194256 198391 سو بكالوري

 28292 27706 26939 27774 29622 أعلى من بكالوريوس

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 در: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادلص

 
 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعماره 7.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 3963 3742 2881 2974 4159 ملم أمي/

 257 16 45 52 17 تلمذه مهنية

 32605 29853 25180 23588 29210 نويأقل من ب

 12791 14793 12988 15654 16375 بنوي

 41455 44418 41426 43250 46598 دبلوم متوسط

 125348 119651 103708 101440 103471 بكالوريوس

 12976 11827 11595 10359 12260 أعلى من بكالوريوس

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية صدر:ادل
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 1026سنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، لعام  25التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني ممن أعمارهم  4شكل 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 
  من إمجايل ادلشتغلني الذكور من محلة مؤىل الثانوية فما دون. يف حني كانت  %72.2 إىل أن (4 الشكل)تشري البياانت

 %21 بني الذكور تهمأما محلة ادلؤىل التعليمي بكالوريوس فأعلى، فقد بلغت نسب %20.7 ىذه النسبة بني اإلانث
 .2106 يف عام بني اإلانث %61.3و

 
 2106-2102ادلهنة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25رهم عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعما 8.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلهن الرئيسية

 3762 2156 4665 4900 4236 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 204039 198205 187813 186360 192879 ختصاصيوناال

 68994 69164 65619 66876 69529 ختصاصينيالفنيون ومساعدو اال

 57820 62316 48499 52574 61391 دلوظفون ادلكتبيون ادلساندونا

 410663 410231 374569 367681 348361 عاملو البيع واخلدمات

 22776 20116 18304 18757 17563 العمال ادلهرة يف الزراعة والغاابت وصيد ااألمساك

 189094 188421 183470 173907 167522 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم

 148330 154090 147503 139725 131435 مشغلو ادلصانع واآلالت وعمال التجميع

 71766 69031 58423 54538 63087 العاملون يف ادلهن األولية

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 2106-2102ادلهنة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 ننيات ممن أعمارهعدد ادلشتغالت األرد 9.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلهن الرئيسية

 3418 2527 3482 3203 3767 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 142230 134984 118759 113213 118515 ختصاصيوناال

 27283 30068 26617 27756 30126 ختصاصينيالفنيون ومساعدو اال

 12249 13275 13285 16580 17692 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 19343 16853 15629 17501 18612 عاملو البيع واخلدمات

 1051 1627 446 741 779 العمال ادلهرة يف الزراعة والغاابت وصيد ااألمساك

 6542 7338 6404 6457 6129 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم

 343 425 57 285 0 ادلصانع واآلالت وعمال التجميعمشغلو 

 16937 17202 13144 11582 16470 العاملون يف ادلهن األولية

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 

 يف حني عاملو البيع واخلدمات مهنة يعملون يفالذكور  العاملنيمن  %34.9ن أإىل ( 8.2،9.2 جدول)شري البياانت ت ،
 تتركز و . %06.0يون وادلهن ادلرتبطة هبم احلرفيف مهنة  وكذلك، %07.3 ختصاصينيالا مهنة بلغت نسبة العاملني الذكور يف

 نييختصاصومساعدو اال، ويف مهنة الفنيني 2106يف عام  %62 بنسبة بلغت نييختصاصااليف مهنة  العامالتاإلانث 
 .2106يف عام  00.9%

 

 2106-2102مكان اإلقامة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  20.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احملافظة

 448789 435897 412852 416905 426772 العاصمة

 76323 72242 60945 66543 64117 البلقاء

 163933 163945 156933 148951 150935 الزرقاء

 28185 25899 29107 28468 26649 ماداب

 224593 236990 213835 202959 190291 اربد

 59296 63376 52765 50079 46755 ادلفرق

 30253 36570 33679 29684 28429 جرش

 29165 28784 24568 23389 22954 عجلون

 49542 47542 47105 45588 44648 الكرك

 19560 18579 16455 15874 15619 يلةالطف

 21783 21143 18702 16971 18645 معان

 25822 22765 21919 19906 20189 العقبة

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 2106-2102مكان اإلقامة، لألعوام  بة فأكثر حسسن 25 نممن أعمارمه اتاألردني التعدد ادلشتغ 22.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 احملافظة

 98866 82602 72252 80956 91315 العاصمة

 15620 18071 14493 15033 15752 البلقاء

 18368 19563 16246 16597 21867 الزرقاء

 6214 6936 8502 7243 6884 ماداب

 38105 43001 36737 33048 31006 اربد

 10232 11592 10556 9167 8910 ادلفرق

 6658 7707 6277 4939 5489 جرش

 5674 5487 5428 5130 4603 عجلون

 15555 16183 15691 14037 14463 الكرك

 4800 4838 4230 4516 4146 الطفيلة

 5162 5287 4144 3437 4241 معان

 4140 3033 3267 3216 3414 العقبة

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
   يف سن العمل من إمجايل ادلشتغلني الذكور %38.0 حسب مكان اإلقامة جلت نسبة ادلشتغلني الذكور يف العاصمةس، 

يف  يف سن العمل ت اإلانثادلشتغال من إمجايل %43.0 حسب مكان اإلقامة وبلغت نسبة ادلشتغالت اإلانث يف العاصمة
 .(00.2، 01.2)جدول  2106عام 

 
 2106-2102، لألعوام الزواجيةحسب احلالة  سنة فأكثر 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  21.1جدول 

 1025 1025 1024 1023 1021 الزواجيةاحلالة 

 417191 380544 331865 328938 338829 عزبأ

 751995 784717 749433 729064 709768 متزوج

 6128 6879 5722 5193 5345 مطلق

 1748 1521 1814 1919 1686 أرمل 

 183 69 31 204 375 منفصل

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2102 لألعوام ،الزواجيةسنة فأكثر حسب احلالة  25ن عدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعماره 23.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 لزواجيةاحلالة ا

 101914 87459 74463 76394 83860 عزابء

 115917 127252 114459 112881 119545 متزوجة

 6094 5440 4513 4306 4662 مطلقة

 5394 4129 4371 3586 3901 أرملة

 78 18 17 152 122 منفصلة

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 2106-2102، لألعوام حسب الفئة العمرية سنة فأكثر 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  24.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 35521 35748 33991 45959 43463 

21-29 326001 319267 320690 349544 357082 

31-39 330395 337389 348863 358668 333198 

41-49 232038 242379 251353 275691 271503 

51+ 132048 130535 133968 143868 171999 

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 وطين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر: ادلركز ال

 
 2106-2102لألعوام  ،الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25 نعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعماره 25.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 1311 1184 789 1455 1239 

21-29 70242 63670 61571 70466 71881 

31-39 82758 79360 80536 86642 83891 

41-49 48349 44136 44870 54399 56899 

51+ 9430 8968 10057 11337 15484 

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 1026مرية واجلنس، لعام سنة فأكثر حسب الفئة الع 25التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني ممن أعمارهم  5شكل 

 

 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 
 

 2106-2102، لألعوام احلالة العملية بسنة فأكثر حس 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  26.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احلالة العملية

 1000419 1004263 915185 882219 863038 مستخدم جأجر

 63475 57950 61356 67560 74923 جرينآصاحب عمل مع وجود مستخدمني 

 109509 108472 108164 109696 113152 خربنآيعمل حلسابو دون وجود مستخدمني 

 1615 1098 234 3971 4131 سرة دون أجراأليعمل لدى 

 2227 1947 3926 1871 759 يعمل دون أجر

 1177245 1173730 1088865 1065317 1056003 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 2106-2102، لألعوام احلالة العملية بسنة فأكثر حس 25 نعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعماره 27.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احلالة العملية

 221459 217125 190574 189128 203440 مستخدم جأجر

 2875 2943 2798 3227 3476 خرينآصاحب عمل مع وجود مستخدمني 

 4177 3768 4029 3913 4199 خرينآيعمل حلسابو دون وجود مستخدمني 

 54 0 17 430 595 سرة دون أجراأليعمل لدى 

 830 464 405 620 380 يعمل دون أجر

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 1026سنة فأكثر حسب احلالة العملية واجلنس، لعام  25التوزيع النسيب للمشتغلني األردنيني ممن أعمارهم  6شكل 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 
  مقابل ما  2106من إمجايل العاملني الذكور واإلانث يعملون جأجر يف عام  %86.9أن إىل  (6)الشكل تشري البياانت

مقابل  2106من إمجايل العاملني جأجر يف عام  %08.0واإلانث  %80.9. وشكل الذكور 2105يف عام  %87.4 نسبتو
أما اإلانث العامالت جأجر، فقد  .2105للذكور واإلانث على التوايل من إمجايل العاملني جأجر يف عام  07.8%، 82.2%

. يف حني بلغت 2105يف عام  %96.8مقابل ما نسبتو  2106من إمجايل العامالت يف عام  %96.5بلغت نسبتهن 
 .2105يف عام  %85.6مقابل ما نسبتو  2106يف عام من إمجايل العاملني الذكور  %85نسبة العاملني الذكور جأجر 

 
 ،(ابلدينار األردين) الشهري الدخلفئة  بسنة فأكثر حس 25ردنيني الذكور ممن أعمارهم عدد ادلشتغلني األ 28.1جدول 

 2106-2102لألعوام  

 1026 1025 1024 1023 1021 الشهري فئة الدخل

< 011 12510 11196 6439 5249 4880 

011- 099 108504 91366 74061 68392 56774 

211- 299 347348 345226 334556 343546 330342 

311- 499 463940 496526 553329 625496 645414 

511 + 118811 115160 116320 128003 135992 

 NA NA NA NA 3842 غير معرف

 1177245 1170686 1084705 2059474 1051113 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 ، ()ابلدينار األردينالشهري  فئة الدخل بسنة فأكثر حس 25 نارهعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أعم 29.1جدول 

 2106-2102لألعوام 

 1026 1025 1024 1023 1021 الشهري األجر فئة

 <011 4604 3212 2409 2613 1882 

011-099 28757 20433 18955 20209 17290 

211-299 60737 54707 47911 52773 56431 

311-499 102165 102292 109636 125787 130128 

511 + 14852 15624 18490 22453 22780 

 NA NA NA NA 884 غير معرف

 229395 223836 197401 296168 211115 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102لألعوام  ،سرةالعالقة برب األ بسنة فأكثر حس 25عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور ممن أعمارهم  10.1جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 العالقة برب األسرة

 759583 794919 759711 734916 710072 رب األسرة

 684 903 798 1168 1859 زوجة زوج/

 409335 371011 321603 321445 333393 بن/ ابنةا

 52 0 28 92 151 أب/ أم

 776 627 541 550 1491 حفيد/ حفيدة

 3859 4499 3465 4967 5689 ختأخ/ أ

 1255 926 1807 1419 1344 خرونآ أقارب

 0 28 0 0 160 خادم/ خادمة

 1701 817 912 760 1844 خرونآ

 1177245 1173730 1088865 2065327 1056003 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102لألعوام  ،العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25 نمارهعدد ادلشتغالت األردنيات ممن أع 12.1ل جدو 

 1026 1025 1024 1023 1021 العالقة برب األسرة

 14259 13449 11722 10426 11287 رب األسرة

 106383 117413 107188 106375 111057 زوجة زوج/

 97987 84876 71837 73994 78056 بن/ ابنةا

 277 48 179 41 177 أب/ أم

 202 278 174 78 35 حفيد/ حفيدة

 3295 2332 3213 3094 5690 أخ/ أخت

 1957 934 757 932 1040 خرونآ أقارب

 4969 4970 2753 2378 4480 خادم/ خادمة

 66 0 0 0 268 خرونآ

 229395 224300 197823 197318 212090 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 ادلتعطلون
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 ادلتعطلون .3
 

احلضر  ،احملافظة ،سنة فأكثر حسب اجلنس 05عداد ادلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم أجداول تبني  اجلزءيشمل ىذا 
ومعدل عطل مدة الت ،حالة سبق العمل ،الفئة العمرية ،العالقة برب األسرة ،الزواجيةاحلالة  ،ادلستوى التعليميوالريف، 

وكل من حسب اجلنس  للمتعطلني، ابإلضافة إىل أشكال بيانية تبني التوزيع النسيب 2106-2102 خالل السنواتالبطالة 
 .2106والفئة العمرية لعام  ادلستوى التعليميو احملافظة 

 

 2106-2102، لألعوام اجلنس بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني مم 2.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنس

 081713 144337 121967 125922 122872 ذكر

 72903 65232 51683 56142 52598 أنثى

 153626 209569 173650 182063 175470 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 النسبة شكلت اإلانث ع القوى العاملة ادلتعطلة، بينما من رلمو  %70.3ن نسبة القوى العاملة ادلتعطلة من الذكور شكلت إ
 .2106يف عام  %28.7ادلتبقية 

 

 2106-2102، لألعوام احملافظة بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 1.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احملافظة

 67756 46937 38433 39652 41280 العاصمة

 11400 9536 10776 9826 9462 اءالبلق

 25577 20901 15918 20375 19586 الزرقاء

 4312 4573 3262 4717 3942 ماداب

 34914 28948 25538 23440 21639 اربد

 9876 9058 7393 6992 5051 ادلفرق

 4000 3687 3858 3468 2932 جرش

 4461 3559 3478 2517 1942 عجلون

 7172 7435 5386 6495 6476 الكرك

 2675 2965 2544 2387 2924 الطفيلة

 4467 3847 2886 2781 4148 معان

 4093 2891 2495 3272 3490 العقبة

 180703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

   ربد او  العقبوو  ادلفرق اتيليها زلافظ. 2106 عام يف %07.0أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلغ  معانزلافظة  يف جلس
 .2106يف عام  على التوايل %03.5، %03.5، %03.6، %04.3لذكور لكل منهم اجل معدل بطالة حيث س   والزرقاء
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 2106-2102 ، لألعواماحملافظة بسنة فأكثر حس 25 نعدد ادلتعطالت األردنيات من أعماره 3.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 احملافظة

 21894 20351 17176 18950 18397 العاصمة

 4522 3077 2648 3835 3733 البلقاء

 5893 7374 3730 4663 4589 الزرقاء

 1657 1506 1944 2199 2905 ماداب

 20352 16736 12422 11889 8170 اربد

 3682 4351 3742 3048 1599 ادلفرق

 2805 2265 1954 1425 1352 جرش

 2584 2048 1490 1927 1601 عجلون

 4291 3734 3670 4678 6197 الكرك

 1782 1397 1182 1828 1898 الطفيلة

 1880 1534 1250 818 1237 معان

 1570 859 474 882 920 العقبة

 72913 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
  قد سجلت أعلى معدل بطالة حوايل اربد، يتضح أن زلافظة 2106 يف عام لإلانث حسب احملافظاتبقارنة معدل البطالة 

 .لكل منهما %29.6، و%30.0 بعدل بطالة بلغ جرشو  عجلون يت، يليها زلافظ34.8%

 

 1026سنة فأكثر حسب احملافظة واجلنس، لعام  25التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني ممن أعمارهم  7شكل 

 

 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 
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 أنثى ذكر احملافظة
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 2106-2104، لألعوام سنة فأكثر حسب احلضر والريف واجلنس 25عدد ادلتعطلني األردنيني ممن أعمارهم  4.3جدول 

 1026 1025 1024 الريف -احلضر

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 58236 149224 52123 116621 40523 98715 احلضر

 14677 31479 13109 27716 11160 23252 الريف

 72913 180703 65232 144337 51683 121967 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 5.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 4203 3359 2729 3144 4158 ملم أمي/

 1180 731 592 1072 1128 تلمذه مهنية

 108480 84730 71243 69074 70366 أقل من بنوي

 13545 11622 12058 13405 12332 بنوي

 9456 8685 6175 7361 6651 دبلوم متوسط

 42626 33730 27746 30598 26615 بكالوريوس

 1213 1480 1424 1267 1622 أعلى من بكالوريوس

 180703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهردنيات ممألعدد ادلتعطالت ا 6.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلستوى التعليمي

 53 827 64 0 89 ملم أمي/

 104 0 0 0 38 تلمذه مهنية

 4045 2242 2168 3192 3753 أقل من بنوي

 2083 2066 532 1476 2018 بنوي

 11205 10858 7581 10947 10071 دبلوم متوسط

 53830 47068 39733 38705 34207 بكالوريوس

 1592 2171 1604 1821 2422 من بكالوريوسأعلى 

 72912 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 بنسبة بلغتمقارنة  2106يف عام س فأعلى و الذين املون الشهادة اجلامعية بكالوريادلتعطلني بني  %20 البطالة بلغ معدل 

لذكور لنفس ادلؤىل التعليمي لبلغ معدل البطالة و ، ادلؤىل التعليمينفس لقوة العمل إمجايل من  2105يف عام  08.6%
 .2106يف عام  لإلانث %28.6مقابل  05.7%
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 1026سنة فأكثر حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، لعام  25التوزيع النسيب للمتعطلني األردنيني ممن أعمارهم  8شكل 

 

 دائرة اإلحصاءات العامةمسح العمالة والبطالة، ادلصدر: قسم إحصاءات العمل 
 
 من إمجايل ادلتعطلني  %24.3ما نسبتو  (8)شكل  ادلتعطلون شلن املون الشهادة اجلامعية بكالوريوس فأعلىكل الذكور ش

 %76 نسبة اإلانث ادلتعطالت شلن املن الشهادة اجلامعية بكالوريوس فأعلى حوايل يف حني بلغت. 2106الذكور يف عام 
 .2106من إمجايل ادلتعطالت يف عام 

  أما .2106قل من بنوي يف عام أ من محلة ادلؤىل التعليميمن إمجايل ادلتعطلني الذكور  %62.4شكل الذكور ما نسبتو 
 .2106يف عام لنفس ادلؤىل من إمجايل ادلتعطالت  %5.7 ناإلانث فقد شكل

 
 2106-2102الزواجية، لألعوام احلالة  بسنة فأكثر حس 25أعمارهم ن عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 7.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احلالة الزواجية

 146258 019104 94039 94164 91671 أعزب

 33413 34394 27415 31977 30428 متزوج

 1010 882 513 756 746 مطلق

 22 47 0 026 28 أرمل

 0 1 1 1 1 منفصل

 280703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
  4.3 ،%26"، و"الذين سبق ذلم الزواج" نبلغ معدل البطالة بني "الذكور من غري ادلتزوجني"، و"الذكور ادلتزوجو% ،

انث ادلتزوجات"، و"اللوايت بني "اإلانث غري ادلتزوجات"، و"اإل %6.9 ،%03.2 ،%34.8 مقابل على التوايل 00.4%
 .2106سبق ذلن الزواج" على التوايل يف عام 

0.6 

62.4 

7.5 

5.2 

24.3 

0.0 

5.7 

2.9 

15.4 

76.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط بنوي أقل من بنوي أمي 

% 

 أنثى ذكر ادلستوى التعليمي



 25 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 بني الذكور %81.9نسبتو  با، 2106من إمجايل ادلتعطلني يف عام  %79.0 من غري ادلتزوجني بلغت نسبة ادلتعطلني 
 بني اإلانث. %74.7و

  2106 يف عام مجايل ادلتعطلنيمن إ %21.9 "ادلتزوجني أو شلن سبق ذلم الزواج"بلغت نسبة ادلتعطلني من. 

  "من إمجايل لإلانث  %25.3مقابل  ،من إمجايل ادلتعطلني الذكور %09.0شكل الذكور "ادلتزوجون أو شلن سبق ذلم الزواج
 .2106يف عام ت اإلانث ادلتعطال

 

 2106-2102الزواجية، لألعوام احلالة  بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهعدد ادلتعطالت األردنيات مم 8.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 احلالة الزواجية

 54460 44950 35240 37477 36253 عزابء

 17593 09346 15628 17665 05379 متزوجة

 605 737 672 775 691 مطلقة

 255 098 143 225 276 أرملة

 0 1 0 0 1 منفصلة

 71923 65232 52683 56142 52598 اجملموع

 ين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر: ادلركز الوط

 
 2106-2102لألعوام  ،العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 9.3جدول 

 1026 1025 1024 2013 1021 العالقة برب األسرة

 34571 34766 28210 31472 31488 رب األسرة

 0 48 20 0 0 زوجة زوج/

 144200 108605 91982 92469 89811 بن/ ابنةا

 0 0 0 0 0 أب/ أم

 601 99 275 431 279 حفيد/ حفيدة

 1110 741 1109 1249 984 أخ/ أخت

 221 77 331 280 238 خرونآأقارب 

 0 0 39 21 72 خرونآ

 180703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2102، لألعوام العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهعدد ادلتعطالت األردنيات مم 20.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 العالقة برب األسرة

 731 881 696 588 844 رب األسرة

 16140 18117 14537 16581 14572 زوجة زوج/

 54560 44900 35318 37594 36312 بن/ ابنةا

 0 0 0 0 0 أب/ أم

 100 197 73 188 136 حفيد/ حفيدة

 860 724 723 707 410 أخ/ أخت

 522 412 335 484 307 خرونآأقارب 

 0 0 0 0 17 خرونآ

 72913 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 2106-2102، لألعوام الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم ذكور ممعدد ادلتعطلني األردنيني ال 22.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 19540 18761 19128 21627 29247 

21-29 66458 69340 69023 79911 103077 

31-39 21080 22086 19457 23137 28289 

41-49 11788 13011 11208 15833 14878 

51+ 4006 2724 3150 3829 5212 

 180703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 2106-2102لألعوام  ،الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25عدد ادلتعطالت األردنيات ممن أعمارهن  21.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

05-09 594 349 511 827 609 

21-29 40856 44312 40555 49200 56307 

31-39 9619 10081 9468 12807 14200 

41-49 1440 1381 1040 2087 1754 

51+ 89 18 108 311 43 

 72913 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 1026سنة فأكثر حسب الفئات العمرية واجلنس، لعام  25يب للمتعطلني األردنيني ممن أعمارهم التوزيع النس 9شكل 

 

 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 
 

  2106سنة يف عام  24-05 مأعمارىاإلانث شلن  بني %56.9بني الذكور مقابل  %30.5معدل بطالة الشباب بلغ. 

  50.2، ما نسبتو سنة 24-05عطلني عن العمل يف الفئة العمرية تادلبلغت نسبة%. 

 ادلتعطالت اإلانث بلغت نسبة، بينما %53.0ما نسبتو  سنة (24-05) يف الفئة العمرية ادلتعطلني عن العمل الذكور شكل 
 .2106 يف عامادلتعطالت  اإلانث من رلموع %46.4 لنفس الفئة

 للذكور  %8قوة العمل حوايل  يف فئة البالغنيسنة فأكثر منسوابً إىل إمجايل  25شلن أعمارىم  البالغنيد بلغ معدل البطالة عن
 .2106يف عام  لإلانث %06مقابل 

  النسبة ، بينما كانت %00.0 حوايلعند الذكور  مبلغت نسبتهو  ،سنة فأكثر 41من ادلتعطلني يف الفئة العمرية  %8.6يقع
 .2106 يف عام %2.5اإلانث حوايل  بني

 

 2106-2102لألعوام  ،سنة فأكثر حسب حالة سبق العمل 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 23.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 حالة سبق العمل

 110899 93885 78205 86205 81625 سبق لو العمل

 69804 50452 43762 39717 41247 مل يسبق لو العمل

 180703 144337 121967 125922 122872 موعاجمل

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102، لألعوام حالة سبق العمل بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهعدد ادلتعطالت األردنيات مم 24.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 حالة سبق العمل

 21018 20835 14348 17789 16282 سبق لو العمل

 51895 44397 37335 38353 36316 مل يسبق لو العمل

 72913 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2102، لألعوام مدة التعطل ابألشهر بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور مم 25.3جدول 

 1026 1025 1024 1023 2012 ابألشهر ة التعطلمد

1-02 79123 81212 81133 94353 105118 

03-24 25780 25785 25736 32706 46322 

25-36 02372 13847 00814 02453 20567 

 8696 4805 4394 5078 5696 36أكثر من 

 180703 144337 121967 125922 122872 اجملموع

 لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر: ادلركز الوطين
 

 2106-2102، لألعوام مدة التعطل ابألشهر بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهعدد ادلتعطالت األردنيات مم 26.3جدول .

 1026 1025 1024 1023 2012 ابألشهر مدة التعطل

1-02 29371 29023 27771 37391 38915 

03-24 00399 13795 00898 04787 16903 

25-36 6440 7357 7271 8599 10050 

 7045 4457 4744 5966 5388 36أكثر من 

 72913 65232 51683 56142 52598 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 
 وشكل الذكور ادلتعطلون ، 2106من إمجايل قوة العمل يف عام  %6.6حوايل لفًتة أكثر من سنة  نسبة ادلتعطلني تبلغ

 لإلانث من إمجايل قوة العمل لإلانث. %00.2للذكور مقابل  من إمجايل قوة العمل %5.6 سنة من ألكثر
 شكل الذكور ما نسبتو و  .2106يف عام  %43.2لكال اجلنسني من إمجايل ادلتعطلني ألكثر من سنة  نيبلغت نسبة ادلتعطل

 تعطالت اإلانث.لإلانث من إمجايل ادل %46.6، مقابل من إمجايل ادلتعطلني الذكور 40.8%
 

 2106-2102 لألعوام ،سنة فأكثر حسب اجلنس 25 معدل البطالة لألردنيني ممن أعمارهم 27.3 جدول

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنس

 03.3 00.1 10.1 10.6 10.4 ذكور

 24.0 22.5 20.7 22.2 19.9 إانث

 25.3 23.0 11.9 12.6 21.1 ادلعدل العام

 دائرة اإلحصاءات العامةوالبطالة، ادلصدر: مسح العمالة 

 
 .يعاين سوق العمل األردين خالل العقدين ادلاضيني من ارتفاع معدالت البطالة 
  2106 بني اإلانث يف عام %24.0 بني الذكور مقابل %03.3 معدل البطالةبلغ. 
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 االستخدام .4
 

خصائصهم كالتخصصات التعليمية ومستويت الرواتب واألجور و تعويضاهتم و  حول أعداد العاملني يوفر ىذا الفصل بياانت
 ام واخلاص.القطاعني العمنشآت النقدية ادلدفوعة، ومتوسط ساعات العمل مدفوعة األجر للعامل وحجم التوظيف يف 

دلنشآت الكبرية العاملة يف منشآت القطاع يغطى مسح االستخدام السنوي عينة شاملة دتثل مجيع منشآت القطاع العام، وا
ة اليت يبلغ عدد العاملني فيها مخسون عامال فأكثر، وعينة شلثلة دلنشآت القطاع اخلاص االقتصادياخلاص دلختلف األنشطة 

 اليت يقل عدد العاملني فيها عن مخسني عامل.

م عن أعداد العاملني من مسح العمالة والبطالة ستخداالجتدر اإلشارة جأن ىناك اختالفات يف أعداد العاملني يف مسح ا
إطار ادلؤسسات على ستخدام يعتمد أساسا وذلك الختالف ادلنهجية ادلستخدمة يف كال ادلسحني، حيث أن مسح اال

 ة فقط، كما يستثين العاملني يف القطاع الزراعي والقوات ادلسلحة واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين والعاملني يفاالقتصادي
 القطاع غري ادلنظم.

 
 2105-2102، لألعوام ت القطاع العام والقطاع اخلاصآمنش*العاملون أبجر وبدون أجر يف  2.4جدول 

 ادلؤشر
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 القطاع العام

 027460 205328 123115 208980 120853 206818 117664 204691 جأجر

 217462 125318 123115 208980 120853 206818 117664 204691 اجملموع

 القطاع اخلاص
 043401 467248 127503 488217 122691 455618 117442 458881 جأجر

 10228 171872 8144 131917 10129 145098 10009 132550 بدون أجر

 153638 639120 135647 620134 231810 600726 127451 591431 اجملموع

 القطاعني العام واخلاص

 281099 854448 258762 829114 153673 807534 245115 796122 اجملموع الكلي

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  ادلصدر:
 عاملني يف القطاع غري ادلنظم* ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي والعاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين وال

 
  وقد2015يف عام  %84معظم العاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص مستخدمون جأجر، ويشكلون ما نسبتو . 

كما تشري   .2015يف عام  من إمجايل العاملني جأجر %28.4وتشكل اإلانث ما نسبتو  ،%70.6ما نسبتو شكل الذكور 
 .2015 يف عام من الذكور العاملني يعملون جأجر %79.9و العامالت من اإلانث %96.4 البياانت ابجلدول أعاله جأن
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 1025حسب القطاع واجلنس، لعام يف منشآت القطاعني العام واخلاص التوزيع النسيب للعاملني  20شكل 

 

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة

 
  من إمجايل العاملني يف  %37.2لني يف منشآت القطاعني العام واخلاص ومن إمجايل العام %24.8بلغت مشاركة ادلرأة

 .2015يف عام  من إمجايل العاملني يف منشآت القطاع اخلاص %19.2منشآت القطاع العام و

  إمجايل  وشكلت نسبة العاملني يف منشآت القطاع العام من ،القطاع العاممنشآت ثلثي العاملني يف حوايل  الذكورشكل
 .2105يف عام  %30.2ني يف منشآت القطاعني العام واخلاص حوايل العامل

 شكل حيث  ،القطاع اخلاص حوايل ثلثي عدد العاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاصمنشآت ن يف و لعاملا يشكل
 .2105 يف عام %09.4واإلانث  %81.6منهم الذكور 

 األردين يف سوق العمل  اإلانث أن ذلك مل ينعكس على زيدة مشاركةمن ارتفاع نسبة مشاركة اإلانث يف التعليم، إال  لرغماب
شلا يستدعي إعادة النظر يف إصالح قطاع التعليم والتدريب  .ابلذكورمقارنة  خاصة يف منشآت القطاع اخلاص ابلوترية نفسها

 ق العمل.وابلتايل حتسني فرص التشغيل وزيدة نسبة مشاركة اإلانث يف سو  ادلهين والتقين يف األردن
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 2105 لعام ،واجلنس االقتصاديحسب النشاط  العامالقطاع منشآت *التوزيع النسيب للعاملني يف  1.4جدول 
 موعرل إانث ذكور قتصاديالنشاط اال

 التعدين واستغالل احملاجر
3.0 0.2 1.9 

 الصناعات التحويلية
1.9 0.2 1.3 

 ذلواءإمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف ا
2.4 0.3 1.6 

 النفايت ومعاجلتها إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارة
2.6 0.5 1.8 

 التشييد
0.0 0.0 0.0 

 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية
0.6 0.5 0.5 

 النقل والتخزين
3.3 0.9 2.4 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
0.3 0.1 0.2 

 ادلعلومات واإلتصاالت
0.7 0.3 0.5 

 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني
0.8 0.7 0.8 

 األنشطة العقارية
0.0 0.0 0.0 

 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية
0.3 0.3 0.3 

 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم
3.1 0.1 2.0 

 جتماعي اإللزامياإلدارة العامة والدفاع والضمان اال
41.6 17.1 32.5 

 التعليم
32.1 64.9 44.3 

 جتماعياألنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اال
7.1 13.8 9.6 

 الفنون والًتفيو والتسلية
0.1 0.1 0.1 

 أنشطة اخلدمات األخرى
0.1 0.1 0.1 

 011.1 011.1 011.1 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 والعاملني يف القطاع غري ادلنظملعاملني يف القطاع الزراعي * ال تشمل ا

 
  والصحة والعمل  ،والصناعات التحويلية ،من اإلانث يف منشآت القطاعني العام واخلاص يف أنشطة التعليم %69.8يعمل

لنارية والسلع من الذكور يعملون يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات والدراجات ا %.467.و ،االجتماعي
 .2105يف عام  التعليمو ،واإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري ، والصناعات االتحويلية،الشخصية وادلنزلية

  االجتماعياإلدارة العامة والضمان يف نشاط  %32.5ومن العاملني يف القطاع العام يف قطاع التعليم  %44.3يعمل. 
، االجتماعيوالضمان  العامة التعليم، واإلدارةاقتصادية زلددة مثل  أنشطةيف يف القطاع العام  من اإلانث% 95.8يًتكز و 

 .2105يف عام  والصحة

  64.9يًتكز و ، اإلجباري اإلدارة العامة والضمان االجتماعينشاط يف الذكور  من %40.6ما نسبتو يف القطاع العام يًتكز% 

 .2105 نشاط التعليم يف عام يف من اإلانث
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 2105 لعام ،واجلنس االقتصاديالقطاع اخلاص حسب النشاط منشآت التوزيع النسيب للعاملني يف  3.4جدول 

 موعرل إانث ذكور قتصادياالالنشاط 

 0.2 0.0 0.3 التعدين واستغالل احملاجر

 26.8 27.0 26.7 الصناعات التحويلية

 0.4 0.1 0.4 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 0.3 0.1 0.3 النفايت ومعاجلتها إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارة

 4.7 0.7 5.6 التشييد

 30.1 11.7 34.5 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 1.9 0.7 2.1 النقل والتخزين

 6.6 1.5 7.8 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 2.1 2.7 2.0 ات واإلتصاالتادلعلوم

 4.2 6.5 3.6 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني

 0.8 0.9 0.8 األنشطة العقارية

 3.1 4.2 2.8 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2.7 2.1 2.8 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 6.9 22.9 3.0 التعليم

 4.8 12.3 3.0 جتماعياألنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اال

 0.7 0.7 0.6 الفنون والًتفيو والتسلية

 3.8 5.7 3.4 أنشطة اخلدمات األخرى

 200.0 200.0 200.0 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 والعاملني يف القطاع غري ادلنظم* ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي 

 
 العاملني الذكور يف منشآت القطاع اخلاص يف نشاط جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات  من رلموع %34.5 تركز

 .2105 لإلانث يف عام %00.7 ما نسبتو مقابل ،كات والدراجات النارية وإصالح السلع الشخصية وادلنزليةر احمل

  وجتارة اجلملة  ،الصحة والعمل االجتماعيو لتعليم او  ،لصناعات التحويليةايف القطاع اخلاص يف أنشطة معينة كاإلانث كز تًت
 .2105على التوايل يف عام  %00.7، %02.3 ،%22.9 ،%27.0نسب ب والتجزئة
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 2105-2102 لألعوام ،واجلنس ادلهنةحسب  منشآت القطاع العام*التوزيع النسيب للعاملني يف  4.4جدول 

 1025 1024 1023 1021 ادلهنة

 إانث ذكور إانث ذكور ثإان ذكور إانث ذكور

 3.5 4.2 3.6 4.4 5.1 4.8 3.6 4.2 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 67.8 38.1 67.1 36.2 65.0 35.5 66.5 37.5 ادلتخصصون

 10.3 10.4 10.8 10.7 9.5 11.0 11.3 10.5 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 10.4 10.8 11.7 10.9 12.2 11.2 12.0 10.9 الكتبة

لعاملون يف اخلدمات والباعة يف ا
 2.5 7.1 1.8 7.3 3.0 7.5 1.4 6.1 واألسواقالتجارية احملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 0.2 6.0 0.1 6.1 0.2 6.0 0.2 5.8 هنادل

 0.0 7.2 0.0 7.6 0.0 7.9 0.0 7.9 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 5.3 16.1 4.9 17.0 5.1 16.2 5.0 17.2 ادلهن األولية

 217462 125318 123115 208980 120853 206818 117664 204691 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 * ال تشمل العاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين

 
 2105-2102 لألعوام ،واجلنس هنةادلمنشآت القطاع اخلاص حسب *التوزيع النسيب للعاملني يف  5.4جدول 

 ادلهنة
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 4.5 6.5 3.7 5.5 5.0 5.9 4.5 5.5 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 39.5 13.2 41.5 13.1 39.4 13.3 38.2 12.4 ادلتخصصون

 12.2 6.8 13.0 7.8 13.2 7.1 13.8 6.5 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 7.9 6.0 9.3 6.3 7.7 7.4 9.0 6.9 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 9.3 28.7 10.5 25.3 12.3 26.1 12.4 26.4 احملالت التجارية واألسواق

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 8.6 16.5 3.1 17.4 6.7 17.3 3.1 19.3 ادلهن

 13.7 12.3 14.4 12.4 11.8 11.9 14.5 11.8 ىامشغلو اآلالت ورلمعو 

 4.2 10.0 4.4 12.2 4.0 11.0 4.5 11.2 ادلهن األولية

 253638 639210 135647 620134 132820 600716 127451 591431 اجملموع 

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 . القطاع غري ادلنظم* ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي والعاملني يف
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 مهنة ادلتخصصون ومهنة العاملون يف اخلدمات يف يف منشآت القطاعني العام واخلاص  العاملنيمن  %09و %27.6 يًتكز
 .%52.3يف مهنة ادلتخصصون بنسبة  اإلانث تًتكز. يف حني 2105على التوايل يف عام  والباعة يف احملالت واألسواق

 ياإلانث العامالت يف القطاع العام يف مهنيت ادلتخصصون والفنيون وادلتخصصون ادلساعدون، أ ثالثة أرابع منأكثر  تًتكز 
 .2105يف عام  %78.0بنسبة 

  األسواق، أو بنسبة و  احملالت من ربع العاملني الذكور يف القطاع اخلاص يف مهنة العاملون يف اخلدمات والباعة يف أكثريعمل
 .2105يف عام  %39.5ادلتخصصون بنسبة  ةمهنيف حني تًتكز اإلانث يف  .28.7%

 
 2105-2102، لألعوام واجلنس ادلستوى التعليميمنشآت القطاع العام حسب *التوزيع النسيب للعاملني أبجر يف  6.4جدول 

 ادلستوى التعليمي
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 0.2 0.9 0.1 0.9 0.2 0.8 0.6 0.7 ملم أمي/

 7.0 31.1 6.5 28.3 7.0 33.3 6.4 30.1 قل من بنويأ

 0.0 1.5 0.1 1.5 0.0 1.1 0.1 1.6 لمذة مهنيةت

 6.1 14.0 7.0 18.2 7.0 14.5 7.5 16.5 بنوي

 17.9 10.3 18.9 10.8 20.2 10.4 20.6 10.8 دبلوم متوسط

 52.6 29.2 52.5 28.9 51.7 29.1 51.1 28.7 سو بكالوري

 16.1 13.0 14.8 11.4 13.8 10.7 13.8 11.7 سو أعلى من بكالوري

 217462 125318 123115 208980 120853 206818 117664 204691 اجملموع 

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 * ال تشمل العاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين.

 
  من اإلانث العامالت %68.7 حيث أن ،بكالوريوس فأعلى التعليميمن العاملني يف القطاع العام ادلؤىل  %52.0امل 

كما شكل العاملون الذكور من محلة  .2105بكالوريوس فأعلى يف عام  التعليمي ؤىلادلاملن يف القطاع العام جأجر 
 .على التوايل من إمجايل العاملني الذكور جأجر %42.2و %01.3ادلؤىالت التعليمية دبلوم متوسط وبكالوريوس فأعلى 
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 2105-2102، لألعوام واجلنس ادلستوى التعليميمنشآت القطاع اخلاص حسب *التوزيع النسيب للعاملني أبجر يف  7.4دول ج

 ادلستوى التعليمي
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.7 0.1 0.8 ملم امي/

 24.6 41.5 20.6 39.1 20.3 41.5 19.6 42.1 قل من بنويأ

 0.2 3.9 0.7 6.5 0.3 2.8 0.4 3.8 لمذة مهنيةت

 15.4 25.4 14.3 27.6 16.4 27.4 17.7 27.3 بنوي

 13.9 6.0 18.8 7.3 17.9 8.0 19.4 7.1 دبلوم متوسط

 43.6 21.0 43.1 17.3 41.5 17.8 39.6 17.3 سبكالوريو 

 2.1 1.6 2.5 1.5 3.5 1.8 3.1 1.6 سأعلى من بكالوريو 

 243420 467148 127503 488217 122691 455618 117442 458881 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 والعاملني يف القطاع غري ادلنظم* ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي 

 
 من  %42.0و للذكور، % 22.6  القطاع اخلاص مقابليفمن اإلانث مؤىاًل تعليميًا بكالوريوس فأعلى  %45.7ل محت

 .لإلانث 24.7مقابل  2105 يف عام (ملم امي/)يشمل  مستواىم التعليمي أقل من بنوي الذكور العاملني يف القطاع اخلاص
 

 1025اعني العام واخلاص حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، لعام القطمنشآت التوزيع النسيب للعاملني أبجر يف  22شكل 

 
 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 يف منشآت القطاعني العام  العاملني جأجرإمجايل عدد  من %32.5ثانوي الالذين مستواىم التعليمي أقل من  العاملون شكل

، يف حني )يشمل أمي/ ملم( %38.9 لذكور من محلة ادلؤىل أقل من الثانويوشكل العاملون ا. شاماًل أمي / ملم واخلاص
 .2105يف عام  )يشمل أمي/ ملم( %06.5 إلانثبلغت ىذه النسبة ل

 

0.7 

38.2 

3.1 

21.8 

7.3 

23.6 

5.2 

0.2 

16.3 

0.1 

11.0 

15.8 

47.9 

8.7 

0

10

20

30

40

50

60

أعلى من  بكالوريوس دبلوم متوسط بنوي تلمذة مهنية أقل من بنوي ملم/ أمي
 بكالوريوس

%

 

 أنثى ذكر ادلستوى التعليمي



 37 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 ادلستوى التعليميمتوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام والقطاع اخلاص حسب  8.4جدول 
 2105-2102، لألعوام )ابلدينار األردين( واجلنس

 ادلستوى التعليمي
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 القطاع العام
 555 766 533 753 507 708 489 671 أعلىفبكالوريوس 

 462 546 445 516 434 514 405 470 بنوي أو دبلوم متوسط

 354 434 354 408 304 382 304 374 أقل من بنوي

األجر يف منشآت  متوسط
 518 601 498 578 473 545 452 520 القطاع العام

 القطاع اخلاص
 514 822 488 852 517 905 502 847 أعلىفبكالوريوس 

 338 405 339 380 322 398 287 372 بنوي أو دبلوم متوسط

 190 302 206 290 210 281 193 274 أقل من بنوي

متوسط األجر يف منشآت 
 382 452 378 427 386 445 360 416 اصالقطاع اخل

 القطاعني العام واخلاص
متوسط األجر يف منشآت 

 446 499 437 472 429 476 379 429 القطاعني العام واخلاص

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
  يف القطاع اخلاص اً دينار  452مقارنة مع  اً دينار  610القطاع العام ما مقداره منشآت بلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف 

 .2105يف عام 

  يف القطاع اخلاص يف عام  اً دينار  382مقارنة مع  اً دينار  508القطاع العام منشآت بلغ متوسط األجر الشهري لإلانث يف
2105. 

 504مقابل  اً دينار  822ؤىل "بكالوريوس فأعلى" ادل محلةمن  القطاع اخلاصمنشآت يف  متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
أما متوسط األجر الشهري للذكور واإلانث من محلة ادلؤىل التعليمي "أقل من بنوي"، فقد  .2105 ميف عالإلانث  اً دينار 
للحد  ذلذا ادلؤىل مساويً  لإلانث ، ويعترب متوسط األجر2105على التوايل يف عام يف نفس القطاع  اً دينار  091و 312بلغ 

 األدىن لألجور.

 546لذين املون مؤىالت تعليمية "بنوي أو دبلوم متوسط" االقطاع العام منشآت يف  الشهري للذكور متوسط األجر غبل 

القطاع اخلاص من محلة ادلؤىل منشآت  للذكور يف. يف حني بلغ متوسط األجر الشهري لإلانث اً دينار  462 مقابل اً دينار 
 .2105لإلانث لنفس ادلؤىل التعليمي يف عام  اً دينار  338مقابل  اً دينار  415التعليمي "بنوي أو دبلوم متوسط" 
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 القطاع اخلاص حسب ادلستوى التعليمي منشآت القطاع العام و منشآت متوسط األجر الشهري للعاملني يف  21شكل 
 1025، لعام (األردين )ابلدينارواجلنس 

 

 العامة مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات  قسم إحصاءات العمل ادلصدر:
 

 2105-2102، لألعوام )ابلدينار األردين( واجلنس ادلهنةمتوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب  9.4جدول 

 ادلهنة
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 890 1208 733 1157 718 1097 687 1025 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 539 721 519 705 487 651 471 622 ادلتخصصون

 454 595 452 602 455 570 418 556 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 429 503 410 478 394 456 380 433 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 489 357 499 332 455 320 520 342 واألسواق التجارية احملالت

رف وما إليها من العاملون يف احل
 449 568 434 564 425 529 370 483 هنادل

 502 550 367 510 357 498 266 481 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 325 370 349 347 280 325 279 300 ادلهن األولية

 518 601 498 578 473 545 452 520 اجملموع 

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 العاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين.* ال تشمل 

 
  452مقارنة مع  اً دينار  610بلغ متوسط األجر الشهري للذكور جلميع ادلهن الرئيسية يف منشآت القطاع العام ما مقداره 

 508 القطاع العام، فقد بلغ يف منشآت القطاع اخلاص. أما متوسط األجر الشهري جلميع ادلهن الرئيسية لإلانث يف اً دينار 
 .2105يف منشآت القطاع اخلاص يف عام  اً دينار  382مقارنة مع  اً دينار 
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 2105-2102، لألعوام )ابلدينار األردين( واجلنس ادلهنةمتوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب  20.4جدول 

 ادلهنة
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور ثإان ذكور إانث ذكور
 1135 1490 1182 1653 1214 1589 1042 1559 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 461 687 434 691 449 735 441 703 ادلتخصصون

 401 499 390 451 368 514 331 464 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 340 455 310 421 341 444 302 430 الكتبة

مات والباعة يف العاملون يف اخلد
 279 301 268 283 245 272 233 268 واألسواق التجارية احملالت

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 186 330 239 314 199 313 193 302 هنادل

 179 297 198 281 209 277 185 276 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 234 292 217 283 216 268 207 261 ادلهن األولية

 382 452 378 427 386 445 360 416 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 

  ي الحظ جأن متوسط األجر الشهري للذكور يف القطاع اخلاص أعلى من متوسط األجر الشهري لإلانث يف مجيع ادلهن
 .الرئيسية
 2105-2102، لألعوام واجلنس ادلهنة حسبام واخلاص للعاملني يف منشآت القطاعني الع ةمتوسط ساعات العمل الشهري 22.4 جدول

 1025 1024 1023 2012 ادلهنة

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 176 195 179 195 179 203 178 199 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 173 185 171 184 173 188 170 184 ادلتخصصون

 195 196 184 197 200 200 192 199 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 185 192 180 195 183 200 184 199 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 213 230 208 229 225 238 216 235 واألسواقالتجارية احملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 207 212 206 223 215 223 202 219 هنادل

 212 203 210 205 217 209 216 208 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 179 202 178 207 181 209 180 209 ادلهن األولية

 184 202 180 205 185 209 182 207 اجملموع

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  ادلصدر:
 

  اويعترب ىذ 2105ساعة عمل يف عام  084القطاعني العام واخلاص منشآت يف  لإلانث ةمتوسط ساعات العمل الشهريبلغ 
ساعة  212 للذكور ةالشهري ساعات العمل متوسط لغب بينما للذكور. ةمن متوسط ساعات العمل الشهريقل أ ادلتوسط

 ساعة عمل. 215 بلغ الذي ،2104عام ادلتوسط يف  عن قليالً  نخفضاً م 2105عام  يف عمل
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 2105-2102، لألعوام واجلنس ادلهنةعام حسب للعاملني يف منشآت القطاع ال ةمتوسط ساعات العمل الشهري 21.4جدول 

 1025 1024 1023 1021 ادلهنة

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 162 166 163 165 163 168 163 168 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 162 165 161 163 162 166 161 165 ادلتخصصون

 181 171 159 164 181 170 164 170 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 168 169 164 167 168 170 168 169 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 178 168 164 178 183 170 173 178 واألسواقالتجارية احملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 170 172 164 169 172 171 165 173 هنادل

 163 170 164 169 161 172 158 170 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 164 170 164 167 167 171 166 171 ادلهن األولية

 165 168 161 166 166 169 163 169 اجملموع

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 إىل لواحد للعامل ا 2104يف عام  ادلسجلة ساعة عمل 066 منيف القطاع العام  للذكور ةمتوسط ساعات العمل الشهري زاد
 .2105ساعة عمل لإلانث يف عام  065مقابل  ،2105يف عام  ساعة عمل 068

 
 2105-2102، لألعوام واجلنس ادلهنةللعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب  ةمتوسط ساعات العمل الشهري 23.4جدول 

 1025 1024 1023 1021 ادلهنة

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 187 206 194 208 196 218 190 211 ون وموظفو اإلدارة العلياادلشرع

 191 209 187 208 191 214 187 209 ادلتخصصون

 205 212 204 215 212 219 213 217 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 203 213 199 217 206 223 204 221 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 225 241 218 237 238 250 223 243 واقواألسالتجارية احملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 208 218 207 231 216 231 204 226 هنادل

 213 210 210 212 217 218 216 216 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 196 220 191 227 197 229 195 230 ادلهن األولية

 201 218 197 222 205 228 201 225 اجملموع

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  :ادلصدر

  ساعة عمل  210مقابل  2105ساعة عمل يف عام  208يف القطاع اخلاص  للذكور ةمتوسط ساعات العمل الشهريبلغ
 .لإلانث
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 2105-2102 ، لألعوامالقطاع العام حسب اجلنسية*منشآت العاملون يف  24.4جدول 

 اجلنسية
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور انثإ ذكور
 127111 212297 122777 205921 120510 203588 117325 201100 أردين

 3 128 1 191 1 225 2 226 سوري

 16 2343 18 2161 22 2240 15 2550 مصري

 92 474 101 623 104 680 105 725 عرب آخرون

 239 86 218 84 216 85 217 90 أجانب

 127461 215328 123115 208980 120853 206818 117664 204691 موعجملا

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 * ال تشمل العاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين.

 
 2105-2102 ، لألعوامالقطاع اخلاص حسب اجلنسية*منشآت العاملون يف  25.4جدول 

 اجلنسية
1021 1023 1024 1025 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 129476 543821 116988 511844 117222 511063 115298 498508 أردين

 232 10436 1378 9980 112 8544 164 6984 سوري

 543 59884 273 71909 299 55301 338 65819 مصري

 1024 7025 779 8259 1690 9532 680 8325 عرب آخرون

 22363 17954 16229 18142 13497 16276 10971 11795 أجانب

 153638 639120 135647 620134 132820 600716 127451 591431 اجملموع

 العامة ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات 
 .* ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي والعاملني يف القطاع غري ادلنظم
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 1025 لعام ،االقتصاديحسب النشاط والقطاع اخلاص  العام القطاع*منشآت عدد ادلستخدمني اجلدد يف  26.4ول جد

القطاعني العام  القطاع اخلاص القطاع العام النشاط االقتصادي
 واخلاص

 6 6 0 التعدين واستغالل احملاجر

 3013 2927 86 الصناعات التحويلية

 653 4 649 بخار وتكييف اذلواءإمدادات الكهرابء والغاز وال

 427 0 427 النفايت ومعاجلتها إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارة

 427 427 0 التشييد

 1397 1313 83 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 196 120 76 النقل والتخزين

 434 434 0 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 106 56 50 ادلعلومات واإلتصاالت

 248 149 99 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني

 17 0 17 األنشطة العقارية

 611 510 101 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 470 274 196 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 3687 0 3687 جتماعي اإللزامياإلدارة العامة والدفاع والضمان اال

 6701 851 5850 التعليم

 1146 252 894 جتماعياألنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اال

 16 1 15 الفنون والًتفيو والتسلية

 28 23 5 أنشطة اخلدمات األخرى

 0 0 1 أنشطة ادلنظمات واذليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية

 19583 7347 21135 اجملموع

 العامة ر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات ادلصد
 .* ال تشمل العاملني يف ادلؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين
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 1025التوزيع النسيب للمستخدمني اجلدد يف منشآت القطاعني العام واخلاص حسب أهم القطاعات االقتصادية، لعام  23شكل 

 

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  عملقسم إحصاءات الادلصدر:
 

 حسب القطاع للعاملني يف ادلنشآت االقتصادية مسي والرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهريالرقم القياسي اال 27.4 جدول
 2105 عامل (سنة أساس 2101 =011) ،واجلنس

 القطاع واجلنس
1025 

الرقم القياسي 
 مسياال

الرقم القياسي 
 احلقيقي

 القطاعني العام واخلاص
 102.4 119.2 ذكور

 104.7 121.9 إانث

 102.5 119.3 رلموع

 القطاع العام
 111.7 130.0 ذكور

 109.1 127.0 إانث

 110.3 128.4 رلموع

 القطاع اخلاص
 97.8 113.9 ذكور

 100.6 117.1 إانث

 97.8 113.8 رلموع

 العامة اءات ادلصدر: قسم إحصاءات العمل، دائرة اإلحص
 

مسي الشهري للذكور يف منشآت القطاع اخلاص أقل مرين الريزيدة يف األجرير االمسريي الشريهري ومن ادلالحظ جأن الزيدة يف األجر اال
 وىريريريذا يشريريريري اىل تريريريدين الريريريزيدة يف األجريريريور االمسيريريرية يف القطريريرياع اخلريريرياص يف عريريريام، 2105 للريريريذكور يف منشريريريآت القطريريرياع العريريريام يف عريريريام

2105. 
يف عريام  %2.2 ابخنفرياض حقيقريي بلريغ، 97.8 م القياسي احلقيقي لألجر الشهري للعاملني الذكور يف القطاع اخلاصكما بلغ الرق

 .2101  عاميفمقارنة بستواه  2105

 التعليم 

%34.2 

 الصناعات التحويلية 
%05.4 

إمدادات الكهرابء والغاز والبخار 
 وتكييف اذلواء

%3.3 

اإلدارة العامة والدفاع والضمان  
 االجتماعي اإللزامي

%08.8 

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح  
ادلركبات ذات احملركات والدراجات 

 النارية
%7.0 

األنشطة يف رلال صحة اإلنسان 
 والعمل االجتماعي

%5.9 

 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية
 ابقي القطاعات %3.0

%02.2 
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 فرص العمل ادلستحدثة
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 فرص العمل ادلستحدثة .5
 

يف سوق العمل  لألردنيني وصايف فرص العمل العمل ادلستحدثةبياانت إحصائية حديثة عن حجم فرص  اجلزءيوفر ىذا 
وادلستوى  االقتصاديادلهين والنشاط و  العمري األردين والتعرف على ادلهن واألعمال اليت خيلقها سوق العمل والًتكيب

 واحلالة العملية لألفراد.التعليمي 
 

 تركوا العمل وصايف عدد الوظائف  حصلوا على عمل جديد أولذين ألردنيني ااألفراد اعدد  2.5جدول 
 2105-2104 لعامي، حسب اجلنس

 اجلنس
1024 1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 الذكور

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 اإلانث

 48310 25507 73817 49935 27460 77395 اجملموع

 ، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:

 
  شلا يستدعي توفري  ،ألفاً  61يقدر عدد ادللتحقني اجلدد بسوق العمل األردين من ادلراحل التعليمية ادلختلفة سنوًي أكثر من

 رتفاع النسبة احلالية للبطالة أو ختفيضها.عدد مشابو أو أكرب من فرص العمل يف الداخل واخلارج للحد من ا

  2105يف عام  وظيفة 48,310بلغ صايف عدد الوظائف اليت مت استحداثها. 

  2105وظيفة يف عام  25,507، أما عدد الوظائف اليت مت تركها فقد بلغ وظيفة 73,817بلغ عدد الوظائف اجلديدة. 

  يف من صايف عدد الوظائف ادلستحدثة  %73.5أو ما نسبتو ، وظيفة 35,512ادلستحدثة للذكور  عدد الوظائفبلغ صايف
 .2105عام 

  من  %26.5أو ما نسبتو ، 2104يف عام  11,750مقابل  وظيفة 12,798ادلستحدثة لإلانث عدد الوظائف بلغ صايف
 .2105يف عام ادلستحدثة  عدد الوظائفصايف 
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 .ستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب مسح فرص العمل ادل

 
 ، الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب القطاعاألردنيني عدد األفراد  1.5جدول 

 2105-2104 لعامي

 القطاع

1024 1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
صايف عدد  ترك العمل عمل جديد الوظائف

 الوظائف

 21408 7386 28794 17158 7712 24870 قطاع عام

 27024 17685 44709 31935 19491 51426 قطاع خاص

 122- 436 314 842 257 1099 ىيئات دولية

 48310 25507 73817 49935 27460 77395 اجملموع 

  .، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:

 
 27,024أو ما رلموعو ادلستحدثة بغالبية الوظائف قد ساىم القطاع اخلاص جأن  تشري بياانت مسح فرص العمل ادلستحدثة 

أما ، 2105عام  يف وظيفة 21,408 ابستحداثالقطاع العام ساىم ، يف حني 2105يف عام  %55.9بلغت  ةسبنب وظيفة
 .الوظائفيف خلق  سالبة مسامهتها ادلنظمات غري احلكومية فكانت
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 السنة

   1025 -1023 التوزيع النسيب لصايف عدد الوظائف ادلستحدثة حسب اجلنس، لألعوام 24 شكل

 اإلانث الذكور
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 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف دنيني األر عدد الذكور  3.5جدول 
 2105-2104 لعامي ،حسب الفئة العمرية

 الفئة العمرية
1024 1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
صايف عدد  ترك العمل عمل جديد الوظائف

 الوظائف
19-15 12826 721 12105 14135 924 13211 

24-20 23743 4697 19046 21609 4320 17289 

29-25 10573 3928 6645 9848 4026 5822 

39-30 7778 6352 1426 6799 4749 2050 

49-40 4519 5056 -537 3583 4836 -1253 

59-50 1695 1587 108 832 1896 -1064 

+60 127 735 -608 218 761 -543 

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 اجملموع

  .، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:

 
  من  %74.2حيث بلغت  سنة 24-05 الذين أعمارىمادلستحدثة كانت من نصيب الشباب  الوظائفالنسبة األكرب من

 .2105ادلستحدثة يف عام  الوظائفإمجايل 
 

 وصايف عدد الوظائف  اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العملاألردنيات عدد اإلانث  4.5جدول 
 2105-2104 لعامي،حسب الفئة العمرية

 الفئة العمرية
1024 1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

19-15 289 13 276 679 0 679 

24-20 6512 1086 5426 5568 907 4661 

29-25 4295 1372 2923 4441 1077 3364 

39-30 4274 717 3557 4323 1172 3151 

49-40 674 916 -242 1649 492 1157 

59-50 69 280 -211 133 347 -214 

+60 21 0 21 0 0 0 

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 اجملموع

 .ادلصدر: مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامة
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  من إمجايل صايف الوظائف  %85.9، أو بنسبة بلغت سنة 24-05 للذين أعمارىم كانتلذكور  لغالبية الوظائف ادلستحدثة
 .2105ادلستحدثة للذكور يف عام 

  من إمجايل صايف الوظائف ادلستحدثة  %87.3، أو بنسبة سنة 39-21تًتكز الوظائف ادلستحدثة لإلانث يف الفئة العمرية
 .2105يف عام  لإلانث

 

 
 .العمل حسب مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامة ادلصدر: تقديرات قسم إحصاءات

 

 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف األردنيني  عدد الذكور 5.5جدول 
 2105-2104 لعاميادلستوى التعليمي، حسب 

 ادلستوى التعليمي
1024 1025 

 ترك العمل عمل جديد
صايف عدد 

 ترك العمل جديد عمل الوظائف
صايف عدد 

 الوظائف
 216 24 240 113 270 383 أمي

 349 314 663 154- 634 480 ملم

 1476 2180 3656 1332 3301 4633 إبتدائي

 898 4399 5297 2327 5245 7572 إعدادي

 21442 7419 28861 20219 7085 27304 أساسي

 447 240 687 632 193 825 تلمذه مهنيو

 2419 2031 4450 3755 1937 5692 بنوي

 83- 1873 1790 1319 1189 2508 دبلوم متوسط

 8348 3032 11380 8642 3222 11864 بكالوريوس فأعلى

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 اجملموع 

 .امةصدر: مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العادل

31.7 

49.9 

17.4 

3.7 
-1.4 0.3 -1.6 

2.3 

46.2 

24.9 

30.3 

-2.1 -1.8 0.2 

-10

0

10

20

30

40

50

60

05-09 21-24 25-29 31-39 41-49 51-59 61 + 

%

 

 الفئات العمرية

   1025التوزيع النسيب لصايف عدد الوظائف ادلستحدثة حسب الفئة العمرية واجلنس، لعام   25شكل 

 اإلانث الذكور
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 العمل وصايف عدد الوظائف  نعلى عمل جديد أو ترك نيت حصلاللوااألردنيات عدد اإلانث  6.5جدول 
 2105-2104 لعاميادلستوى التعليمي، حسب 

 ادلستوى التعليمي
1024 1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

 702 0 702 610 42 652 أمي

 559 0 559 219 30 249 ملم

 565 73 638 621 187 808 إبتدائي

 762 172 934 563 55 618 إعدادي

 1786 421 2207 2168 369 2537 أساسي

 0 0 0 0 0 0 تلمذه مهنيو

 784 197 981 771 417 1188 بنوي

 496 956 1452 1232 788 2020 دبلوم متوسط

 7144 2176 9320 5566 2496 8062 بكالوريوس فأعلى

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 اجملموع 

 امة.ادلصدر: مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع
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 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف األردنيني عدد الذكور  7.5جدول 
 2105 عامل ،االقتصاديحسب النشاط 

 االقتصاديالنشاط 
1025 

 ملترك الع عمل جديد
صايف عدد 

 الوظائف

 535 329 864 مساكالزراعة واحلراجة وصيد األ

 16- 620 604 التعدين واستغالل احملاجر

 2744 3033 5777 الصناعات التحويلية

 122 177 299 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 319 68 387 مدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايت، ومعاجلتهاإ

 655 1675 2330 التشييد

 4897 3576 8473 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات

 1489 2123 3612 النقل والتخزين

 2066 1491 3557 قامة واخلدمات الغذائيةأنشطة اإل

 262 561 823 تصاالتادلعلومات واال

 1028 16 1044 أنشطة ادلالية والتأمني

 104 0 104 األنشطة العقارية 

 614 305 919 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 474 335 809 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم

 16287 4847 21134 جتماعي اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع والضمان اال

 1824 889 2713 التعليم

 1013 585 1598 جتماعيةأنشطة الصحة البشرية واخلدمة اال

 83 0 83 يح والًتفيوأنشطة الفنون والًتو 

 774 450 1224 األنشطة اخلدمية األخرى

أنشطة األسر ادلعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية إلنتاج سلع 
 433 0 433 ستعماذلا اخلاصوخدمات غري شليزة ال

 195- 432 237 نشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليميةأ

 35512 21512 57024 اجملموع

 امةمسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع ادلصدر:
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 العمل وصايف عدد الوظائف  نعلى عمل جديد أو ترك ناللوايت حصلاألردنيات عدد اإلانث  8.5جدول 
 2105 لعام ،االقتصاديحسب النشاط 

 االقتصاديالنشاط 
1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

 144 0 144 مساكراعة واحلراجة وصيد األالز 

 19 0 19 التعدين واستغالل احملاجر

 1399 439 1838 الصناعات التحويلية

 0 0 0 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 0 0 0 امدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايت، ومعاجلتها 

 83 33 116 التشييد

 1284 94 1378 ئة وإصالح ادلركبات جتارة اجلملة والتجز 

 201 168 369 النقل والتخزين

 418 0 418 أنشطة االقامة واخلدمات الغذائية

 91 98 189 ادلعلومات واإلتصاالت

 656 71 727 أنشطة ادلالية والتأمني 

 0 0 0 األنشطة العقارية 

 585 80 665 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 80 100 180 اإلدارية والدعم  أنشطة اخلدمة

 502 226 728 اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 2829 2246 5075 التعليم

 2002 352 2354 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 29 0 29 أنشطة الفنون والًتويح والًتفيو

 150 59 209 األنشطة اخلدمية األخرى

ر ادلعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية إلنتاج سلع وخدمات أنشطة األس
 2099 0 2099 غري شليزة إلستعماذلا اخلاص

 227 29 256 انشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية

 12798 3995 16793 اجملموع 

 امةمسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع ادلصدر:
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 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف األردنيني عدد الذكور  9.5جدول 
 2105 لعام ،حسب ادلهنة

 ادلهنة
1025 

صايف عدد  ترك العمل عمل جديد
 الوظائف

 77- 122 45 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 7143 2727 9870 اإلختصاصيون

 671- 1534 863 نييختصاصالفنيون ومساعدو اإل

 375- 1703 1328 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 20813 6972 27785 عاملو البيع واخلدمات

 364 363 727 العمال ادلهرة يف الزراعة والغاابت وصيد األمساك

 2850 3317 6167 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم 

 1893 3331 5224 مشغلو ادلصانع واآلالت وعمال التجميع

 3572 1443 5015 العاملون يف ادلهن األولية

 35512 21512 57024 اجملموع 

 امة.ادلصدر: مسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع
 

 على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف  ناللوايت حصلاألردنيات عدد اإلانث  20.5جدول 
 2105 لعام ،حسب ادلهنة

 نةادله
1025 

 ترك العمل عمل جديد
صايف عدد 

 الوظائف

 27 0 27 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 7103 2576 9679 اإلختصاصيون

 298 529 827 الفنيون ومساعدو اإلختصاصني

 401 55 456 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 958 339 1297 عاملو البيع واخلدمات

 144 0 144 عة والغاابت وصيد األمساكالعمال ادلهرة يف الزرا

 782 226 1008 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم 

 37 0 37 مشغلو ادلصانع وااّلالت وعمال التجميع

 3048 270 3318 العاملون يف ادلهن األولية

 12798 3995 16793 اجملموع 

 امة.مسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع ادلصدر:
 

 احلرفيني وادلهن ادلرتبطة هبممهنة و مهنة عاملو البيع واخلدمات،  ،ادلهن األولية ،ز اإلانث يف مهنة اإلختصاصيونترك. 
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 سنة فأكثر حسب قطاع العمل 25عدد األفراد األردنيني الذين غريوا العمل ممن أعمارهم  22.5جدول 
 2105، لعام واجلنس

 القطاع واجلنس
1025 

 التغري السابقالعمل  العمل احلايل

 القطاع العام

 180 557 737 ذكور

 24 27 51 إانث

 204 584 788 اجملموع

 القطاع اخلاص

 196- 2442 2247 ذكور

 24- 155 131 إانث

 220- 2597 2378 اجملموع

 اذليئات الدولية

 16 24 40 ذكور

 0 0 0 إانث

 16 24 40 اجملموع

 امة.ة، دائرة اإلحصاءات العمسح  فرص العمل ادلستحدث ادلصدر:
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 ادلرخصةالعمالة الوافدة 
 حسب بياانت وزارة العمل
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 الوافدة حسب بياانت وزارة العملالعمالة  .6
 

شمل بشكل أساسي بياانت إدارية حتتوي على معلومات عن العمالة الوافدة احلاصلة على تصاريح عمل وت اجلزءيشمل ىذا 
فئة األجر الشهري،  احملافظة، االقتصادي للمؤسسة،النشاط  ،ادلهنة ادلستوى التعليمي، الفئة العمرية، ،اجلنسمعلومات عن 

النشاط كما يشمل ىذا الفصل معلومات حول عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب .احلالة االجتماعيةو  اجلنسية
 . وملكية ادلنشأةعدد ادلوظفني، اع، االقتصادي، احملافظة، القط

 
 2106-2102، لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب اجلنس 2.6 جدول

 1026 1025 1024 1023 2012 اجلنس

 241470 238552 254124 226204 222286 ذكر

 77360 76493 70286 59993 57512 أنثى

 328830 315045 324410 286197 279798 اجملموع

 : ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر

 
 2106-2102، لألعوام واجلنس ادلستوى التعليميعدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب  1.6جدول 

ادلستوى 
 التعليمي

1021 1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور

 76965 226645 76049 222859 69764 236539 59456 207608 56904 202870  أمي

 133 1592 156 1590 198 1791 188 1790 237 1803 ملم

 97 833 100 890 110 1022 112 1102 122 1147 أقل من بنوي

 1 34 1 40 2 48 3 55 2 50 تلمذه مهنية

 26 240 29 282 26 323 31 336 32 366 بنوي

 74 11457 83 12159 95 13558 105 14407 114 15071 لوم متوسطدب

 27 425 35 462 37 525 40 586 36 648 بكالوريوس 

أعلى من 
 37 242 40 269 53 316 58 318 65 330 بكالوريوس 

 0 2 1 1 1 2 0 2 0 1 غري مبني

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 حتمل شهادة الدبلوم  % 3.6أمية، وأن  عمالة من إمجايل العمالة الوافدة ىي %95.2 ىل أنإ تشري بياانت وزارة العمل

 .2106يف عام ادلتوسط 
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 1026جلنس، لعام لعمالة الوافدة ادلرخصة حسب ادلستوى التعليمي واالتوزيع النسيب ل: 26الشكل 

 
 دائرة اإلحضاءات العامة-ادلصدر: قسم إحصااءات العمل

 

 2106-2102، لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب الفئة العمرية واجلنس 3.6جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 الفئة العمرية

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ورذك إانث ذكور إانث ذكور
05-09 6971 625 5665 500 9677 407 9503 542 5685 596 

21-29 94308 28091 93519 31020 105299 38482 92154 42525 86842 41261 

31-39 75025 22097 77215 22114 85161 24556 83268 26646 89051 28543 

41-49 35919 5472 38549 5037 41443 5373 40744 5249 44597 5257 

51 + 8948 1055 10085 1102 11244 1241 11581 1300 13772 1394 

 309 1523 231 1302 227 1300 172 1171 172 0106 غري مبني

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59945 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 2106-2102، لألعوام احلاصلني على تصاريح عمل حسب ادلهنة واجلنسعدد العمال األجانب  4.6جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 ادلهن الرئيسية

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 135 1447 99 1325 100 1197 83 1073 103 1203 العاملون يف اإلدارة

 644 8926 562 8352 523 7858 559 7125 730 6485 الفنيون والتقنيون

 181 561 139 499 77 370 52 261 79 302 الكتبة

 49 369 21 536 31 524 10 325 6 464 ادلشتغلون يف البيع

ادلشتغلون يف 
 48262 43144 50723 38876 49669 40324 42759 39713 45302 38591 اخلدمات

 1279 91482 580 98559 653 110049 697 90214 971 87247 ادلشتغلون يف الزراعة

 26810 95541 24369 90405 19233 93802 15833 87493 10321 87994 عمال اإلنتاج

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2104 لألعوام ،لى تصاريح عمل حسب النشاط االقتصادي واجلنسعدد العمال األجانب احلاصلني ع 5.6 جدول

 االقتصاديالنشاط 
1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 1266 90092 566 96828 633 107773  الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

 5 566 4 508 3 628 التعدين واستغالل احملاجر 

 27219 55937 24671 53544 19239 54268 الصناعات التحويلية

 3 245 1 77 0 107 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 9 1039 0 373 0 432  إمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايت، ومعاجلتها 

 82 19238 98 21209 99 20343 التشييد

ات جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملرك
   والدراجات النارية

20746 312 21881 383 23999 420 

 97 2274 056 3912 186 3410 النقل والتخزين

 638 17019 704 04472 754 14857  أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية 

 21 283 26 227 22 263 ادلعلومات واإلتصاالت

 13 130 00 044 10 168  أنشطة ادلالية والتأمني

 2 235 0 081 1 190  ة العقاريةاألنشط

 87 793 50 901 70 996  األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 56 5301 82 4562 116 7512  أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم 

 100 3455 76 3107 70 2930 اإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 257 1171 295 0340 293 1390 التعليم

 101 693 81 671 104 630  أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 9 233 9 239 13 309  أنشطة الفنون والًتويح والًتفيو 

 266 3235 240 2231 215 2122 األنشطة اخلدمية األخرى

 أنشطة األسر، كصاحب عمل ادلعيشية أنشطة األسر
 إلستعماذلا اخلاص إلنتاج سلع وخدمات غري شليزة ادلعيشية

14918 48111 04175 49114 15357 46677 

 أنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية

 32 175 25 044 35 132 اإلقليمية

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 للعمالة، فهو يصدر قوى عاملة ذات تعليم مرتفع، ويستورد عمالة من ذوي  ومستقبالً  الً يعترب سوق العمل األردين مرس
الوافدة يف قطاعات زلددة  تشري بياانت وزارة العمل إىل تركز العمالةو  التعليم وادلهارات ادلتواضعة للعمل يف بعض القطاعات.

وقطاع  ،2106يف عام  ادلرخصة ايل العمالة الوافدةمن إمج %28.7 قطاع الزراعة والصيد واحلراجة بنسبة بلغت أبرزىا
 جتارة اجلملة والتجزئةوقطاع  ،%09.5 بنسبة أنشطة األسر ادلعيشيةقطاع  يليها ،%26.0الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 

 .%6.0بنسبة بلغت  اإلنشاءاتو  %7.7بنسبة 
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 2106-2102 ، لألعوامفظة واجلنسعدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احملا 6.6جدول 

 احملافظة
1021 1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور

 44053 97623 46119 101413 45554 104768 39873 96193 42780 94358 عمان

 1339 26836 9871 23826 1201 33931 1008 32281 1272 29805 البلقاء

 11281 28246 1204 33427 7023 26856 5312 32109 3654 36701 الزرقاء

 321 6038 310 5428 347 6344 271 5721 289 5564 ماداب

 16360 34947 14862 27318 12319 28109 10547 24293 6664 23379 اربد

 258 25418 244 25543 277 29887 231 15546 246 12148 ادلفرق

 114 2936 122 2606 108 2806 105 2793 110 3040 جرش

 88 1577 119 1323 95 1451 69 1284 89 1378 عجلون

 3333 9379 45 2015 3174 9510 2420 8064 2252 8162 الكرك

 48 2246 19 2496 30 1898 29 1663 34 1613 الطفيلة

 135 3694 3440 9239 140 6093 110 4351 109 4434 معان

 30 2530 138 3918 18 2471 18 1906 13 1704 العقبة

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102، لألعوام األجر الشهري واجلنس فئةعدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب  7.6جدول 
فئة األجر 

 هري)ابلدينار(الش
1021 1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
< 200  203618 55608 205307 57379 230337 61595 213033 60156 210605 59987 

211-299 10130 475 11648 1343 12554 7551 13242 15247 15761 16141 

311-399 3746 577 4076 504 5093 374 5840 338 7584 397 

411-499 956 93 1192 100 1551 103 1756 130 2376 169 

511-999 1695 236 1691 201 2062 200 2133 196 2449 213 

0111 + 2141 523 2272 465 2527 463 2548 426 2695 453 

 0 0 0 0 1 0 1 18 0 0 غري مبني

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
  2106يف عام  دينار 300من العمالة الوافدة عن  %94.9 نسبة ة لالشهري جوراألتقل.  
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 2106-2102، لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب اجلنسية واجلنس 8.6ول جد

 1026 1025 1024 1023 1021 سيةاجلن

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 1050 169013 1254 192904 1500 210269 1497 185132 1719 183564 مصر

 7209 5223 8586 6295 10354 6868 11799 8042 14503 8801 سريالنكا

 685 22 1242 34 1980 45 3295 35 7306 35 أندونسيا

 297 632 338 628 362 528 403 551 585 637 الصني

 40984 9342 39458 9873 33487 8740 25044 9050 14189 8152 بنغالديش

 16682 767 16138 777 14830 664 13241 535 14822 672 الفلبني

 278 12224 325 11169 246 9900 133 8377 177 8879 اذلند

 1049 32437 105 5202 118 5582 95 3974 120 2066 سوري

 204 3002 333 3208 307 3080 308 2590 363 2438 ابكستان

 100 739 92 791 103 900 119 900 120 946 العراق

 14 320 15 365 13 375 15 380 16 336 السودان

 6 100 7 105 9 131 5 366 6 427 تركيا

 14 320 43 307 57 286 56 272 68 276 لبنان

 100 42 133 41 164 36 182 28 236 26 ادلغرب

الدول 
 8658 7308 8424 6853 6756 6720 3801 5972 3282 5031 األخرى

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 53.3 حيث شكلت العمالة ادلصرية ما نسبتو لعمل األردين ىي عمالة عربيةالعمالة الوافدة يف سوق ا أكثر من ثلثي% 
 .2106من إمجايل العمالة الوافدة يف عام 

 

 2106-2102 لألعوام ،واجلنس االجتماعيةعدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احلالة  9.6دول ج

 1026 1025 1024 2013 1021 احلالة اإلجتماعية

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث رذكو 
 77014 234484 76021 230074 69849 245668 59572 217019 57055 212773 أعزب/ عزابء

 340 6976 367 7367 431 8445 414 9174 446 9502 متزوج/ متزوجة

 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 مطلق/ مطلقة

 5 9 5 01 5 10 5 9 9 9 أرمل/ أرملة

 77360 241470 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 موعاجمل

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2104 لألعوام ،قتصاديالنشاط االعدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب  20.6دول ج

 1026 1025 1024 االقتصاديالنشاط 

 23990 23632 23858 د األمساك الزراعة واحلراجة وصي

 113 013 102 التعدين واستغالل احملاجر 

 7432 6883 7315 الصناعات التحويلية

 27 29 30 إمدادات الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 355 083 180 إمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايت، ومعاجلتها  

 4285 3992 4080 التشييد

 11461 01070 10328 اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية  جتارة 

 436 458 458 النقل والتخزين

 4203 3817 3990 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية  

 105 014 107 ادلعلومات واإلتصاالت

 59 72 87 أنشطة ادلالية والتأمني 

 257 053 150 األنشطة العقارية 

 319 356 426 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية 

 1036 947 1280 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم  

 157 057 155 اإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 268 313 279 التعليم

 144 044 142 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية 

 122 037 179 والًتويح والًتفيو  أنشطة الفنون 

 1716 0562 1531 األنشطة اخلدمية األخرى

أنشطة األسر ادلعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية إلنتاج سلع وخدمات غري 
 13396 02233 4660 شليزة إلستعماذلا اخلاص

 30 31 32 أنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الواليةاإلقليمية

 69911 65456 59369 جملموعا

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر: 
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 2106-2102 لألعوام ،عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب احملافظة 22.6 جدول

 1026 1025 1024 1023 2012 احملافظة

 32503 31412 24418 20905 21524 عمان

 7672 7936 8093 7809 7749 البلقاء

 4765 4111 4466 4536 4673 الزرقاء

 3127 2731 3219 2931 2895 ماداب

 7702 6638 6633 6044 6057 اربد

 4716 4019 3886 3080 3005 ادلفرق

 1589 1388 1519 1423 1534 جرش

 975 908 943 846 908 عجلون

 3911 3561 3502 3011 3137 الكرك

 1032 908 853 747 769 الطفيلة

 0,432 1330 1373 1203 1332 معان

 588 514 464 397 362 العقبة

 69922 65456 59369 52932 53945 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 2106-2102، لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب القطاع 21.6جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 القطاع

 030 124 134 128 136 قطاع عام

 69718 65289 59190 52754 53754 قطاع خاص

 05 15 14 17 21 سلتلط

 30 7 8 9 10 تعاوين

 26 21 23 24 24 أخرى

 69922 65456 59369 52932 53945 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 2106-2102، لألعوام فدة حسب عدد ادلوظفنيعدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وا 23.6جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 عدد ادلوظفني

0-5 47310 45932 51433 57788 62763 

6-01 3424 3549 3810 3850 3903 

00-05 1324 1422 1502 1518 1446 

06-21 630 778 821 852 720 

20-25 317 372 478 434 332 

26-31 242 219 406 305 206 

30-35 150 148 228 174 111 

36-41 152 104 146 99 77 

40-61 202 212 281 221 142 

60-81 51 71 113 75 50 

80-011 31 29 32 34 39 

010-211 54 46 66 55 60 

> 211  58 50 46 51 62 

 69911 65456 59362 52932 53945 اجملموع

 ةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشري
 

 2106-2102، لألعوام ةأعدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب ملكية ادلنش 24.6جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنسية

 69511 65063 58980 52541 53512 أردنية 

 030 123 125 127 137 أجنبية

 07 19 16 18 18 سلتلط

 260 251 248 246 278 عربية

 2     أخرى

 69922 65456 59369 52932 53945 اجملموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 
 
 
 
 



 63 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملوحوادث ادلشرتكون وادلتقاعدون وإصاابت 
 حسب بياانت

 مؤسسة الضمان االجتماعي
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 االجتماعيحسب بياانت مؤسسة الضمان ادلشرتكون وادلتقاعدون وإصاابت العمل  .7

، وتشمل بشكل أساسي معلومات االجتماعيحتتوي على معلومات عن الضمان  إحصائية بياانت إدارية اجلزءىذا  يشمل
األفراد  معلومات عن يشملكما  .الذين يعملون يف مؤسسات القطاعني العام واخلاصواختياري  إلزامياادلشًتكني األفراد عن 

العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصاابت يف مجيع ادلنشآت ادلشًتكة يف إصاابت وحوادث و  االجتماعيمن الضمان  ادلتقاعدين
 .االجتماعيالضمان 

 

 االجتماعيالضمان ون يف ادلشرتك 2.7

الذين يعملون يف مؤسسات  االجتماعييوفر ىذا اجلزء بياانت إدارية حتتوي على معلومات افرادية عن ادلشًتكني ابلضمان 
 يةالعمر الفئات و  واجلنسية اجلنسمن حيث األفراد  اسي معلومات عن ادلشًتكنيالقطاعني العام واخلاص، وتشمل بشكل أس

 .ومتوسط األجر الشهري، وكذلك عدد ادلنشآت ادلشًتكة يف الضمان االجتماعي واحملافظة للمؤسسة االقتصاديوالنشاط 
 

 2106-2102، لألعوام حسب اجلنس االجتماعيعدد ادلشرتكني يف الضمان  2.2.7جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنس

 890169 849599 801711 779493 741850 رو ذك

 336140 307392 297095 272305 252861 إانث

 2117220 2266992 2207895 1051798 994711 اجملموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 وإختياري يشمل ادلؤمنني الزاميا ادلشًتكني يف الضمان االجتماعي :مالحظة

  مشًتك 1,227,110ليصل إىل  2102يف عام  مشًتك 994,711من  االجتماعيارتفع عدد ادلشًتكني يف الضمان 
 .2105عن عام  2106يف عام  %5.2بلغت بنسبة منو و  ،2106يف عام 

 

 1026 التوزيع النسيب للمشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب اجلنس، لعام 27شكل 

 
 دائرة اإلحصاءات العامة -م إحصاءات العمل حسب بياانت ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعيادلصدر: تقديرات قس 

 

 

 ذكر

%72.6 

 أنثى

%27.4 
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 2106-2103، لألعوام حسب اجلنسية واجلنس االجتماعيعدد ادلشرتكني يف الضمان  1.2.7جدول 

 اجلنسية
1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 297230 782442 281501 749542 265392 702834 243456 681116 أردين

 38811 108627 35891 100057 30813 97866 28849 98377 غري أردين

 336041 892069 317392 849599 197295 820700 272305 779493 اجملموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 2106لعام ، واجلنسواجلنسية حسب الفئة العمرية  االجتماعيعدد ادلشرتكني يف الضمان  3.2.7جدول 

 الفئة العمرية
 غري أردنيني أردنييون

 اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور
 48076 20أقم مه 

4830 
53117 4130 0451 5480 

20-25 032171 
40096 

073266 06309 9731 26149 

26-31 056850 
59145 

205896 24859 05586 41445 

30-35 035819 
62958 

098767 20273 7351 28623 

36-41 010079 
54353 

055532 06752 2566 09308 

40-45 88378 
40785 

031063 00549 0096 02745 

46-51 63318 
22916 

86204 7800 606 8427 

50-55 36609 
8914 

45523 3937 249 4086 

56-61 07460 
0027 

08588 0702 57 0769 

 2590 فاكثر 60
025 

2706 384 00 395 

 247438 38822 208617 2079671 197130 781441 اجملموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 1026 التوزيع النسيب للمشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب الفئة العمرية واجلنس، لعام 28شكل 

 
 العامة دائرة اإلحصاءات -جتماعيان االلعامة للضماتقديرات قسم إحصاءات العمل حسب بياانت ادلؤسسة  ادلصدر:
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 أنثى ذكر الفئة العمرية
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 2106 عامل ،واجلنسواجلنسية  االقتصاديحسب النشاط إلزامياً  االجتماعيعدد ادلشرتكني يف الضمان  4.2.7جدول 

 االقتصاديالنشاط 
 غري أردنيني أردنيون

 اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور

 2146 00 2135 3165 464 2610 الزراعة والصيد واحلراجة

 0093 2 0090 7657 381 7277 التعدين واستغالل احملاجر

 74864 34051 41704 010618 23197 78500 الصناعات التحويلية

 240 3 238 02938 0000 00827 إمدادات الكهرابء والغاز وادلاء

 04827 003 04704 28031 2981 25051 اإلنشاءات

 21697 570 21026 93666 04944 78722 جتارة اجلملة والتجزئة

 03625 791 02835 31954 2893 28160 السياحة

 2041 250 0889 34347 6563 27784 النقل والتخزين واالتصاالت

 476 77 399 32227 01947 20281 الوساطة ادلالية

 4438 312 4036 40392 00178 31304 األنشطة العقارية واإلجيارية

 4640 048 4493 469777 004093 355584 والدفاع والضمان االجتماعياإلدارة العامة 

 2973 0275 0698 92059 61564 30595 التعليم

 2021 655 0465 33160 08433 04628 الصحة والعمل االجتماعي

 2987 421 2567 24399 6173 08326 أنشطة اخلدمة اجملتمعية

 031 42 88 4120 0833 2088 ادلنظمات واذليئات غري اإلقليمية

األسر اخلاصة اليت تعني أفراد ألداء األعمال 
 41 0 39 041 46 94 ادلنزلية

 247438 38822 208617 2009542 175599 733941 اجملموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 يف عاممن إمجايل ادلشًتكني  %94.3ىل إ 2015 يف عام %94.1الضمان االجتماعي من كني إلزاميا يف ًت عدد ادلش ارتفع 

 لإلانث. %27.2للذكور و %72.8 ، وبنسبة2016

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان  يف نشاطكني إلزاميا يف الضمان االجتماعي ًت ادلش من الذكور %42.7 تركز حوايل
 .2016 يف عام ةجتارة اجلملة والتجزئنشاط يف  %11.7و ،الصناعات التحويليةنشاط يف  %14.2، واالجتماعي

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي يف نشاطإلزاميا يف الضمان االجتماعي  اتكًت ادلش اإلانثمن  %36.4 تعمل ،
 .2016 يف عام الصناعات التحويليةنشاط يف  %18.2و ،التعليمنشاط يف  %19.7و
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 2106-2103 لألعوام ،ة واجلنسحسب احملافظ االجتماعيعدد ادلشرتكني يف الضمان  5.2.7جدول 

 احملافظة
1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 250240 722379 245918 712546 232151 678374 212925 649335 عمان

 7052 17508 6297 15538 5992 05556 5822 15665 البلقاء

 24526 43719 20825 35778 09212 34729 18177 34549 الزرقاء

 2138 4938 1632 3804 0480 3779 1393 3814 ماداب

 35995 48717 29433 36492 26234 35056 22825 32848 اربد

 2084 8763 1513 7019 0345 6510 1295 6402 ادلفرق

 1493 4732 1060 3614 932 3499 830 3559 جرش

 1175 2947 827 1912 665 0660 614 1676 عجلون

 5930 10284 5437 8792 5184 8790 4350 9081 ك الكر 

 5408 27082 4450 24104 4201 22654 4074 22564 الطفيلة ومعان والعقبة

 336042 892069 317392 849599 297195 810700 272305 779493 اجملموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 

  2016عام لمجايل ادلشًتكني إمن  %79.3يف زلافظة العاصمة حوايل  ياالجتماعبلغت نسبة ادلشًتكني يف الضمان. 
 

 2106 لعام، واجلنسواجلنسية  القطاعحسب إلزامياً  االجتماعييف الضمان للمشرتكني  (األردين )ابلدينارالشهري  متوسط األجر 6.2.7جدول 

 القطاع
ادلتوسط  غري أردنيني أردنيون

العام الكلي 
دلتوسط ا إانث ذكور لألجر

 العام لألجر
ادلتوسط  إانث ذكور

 العام لألجر
 469 400 844 390 471 483 465 القطاع العام

 494 271 218 293 560 460 613 القطاع اخلاص

 0020 0119 945 0108 0022 897 0065 القطاع ادلختلط

 971 0268 0418 0218 957 947 966 منظمات وىيئات دولية

 616 811 0131 745 589 508 732 اجلمعيات اخلريية

 493 178 124 300 514 480 542 ادلتوسط العام الكلي لألجر

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:
 

  دينار لإلانث األردنيات ، يف حني  483دينار، مقابل  465بلغ متوسط األجر الشهري للذكور األردنيني يف القطاع العام
 .2106دينار أردين يف عام  400من كال اجلنسني بلغ األجر لغري األردنني 

 دينار  271دينار لإلانث، و 460دينار ، مقابل  613كما بلغ متوسط األجر الشهري للذكور األردنيني يف القطاع اخلاص
 .2106لكال اجلنسني من غري األردنيني يف عام 
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 حسب القطاع واجلنس، إلزامياً يف الضمان االجتماعي ني ادلشرتكلألردنيني  )ابلدينار األردين(متوسط األجر الشهري  29شكل 
 1026 لعام

 دائرة اإلحصاءات العامة -دلصدر: تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب بياانت ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعيا   
 

 فيها إلزاميا، ادلشرتكنب  عدداو  حجم العمالة حسب فئة االجتماعييف الضمان  ادلنشآت ادلشرتكةعدد  7.2.7جدول 
 2106-2103لألعوام 

 فئة حجم العمالة
1023 1024 1025 1026 

عدد 
 ادلنشآت

عدد 
 ادلشرتكني

عدد 
 ادلنشآت

عدد 
 ادلشرتكني

عدد 
 ادلنشآت

عدد 
 ادلشرتكني

عدد 
 ادلنشآت

عدد 
 ادلشرتكني

0-4 
32818 55584 43438 53128 31590 54436 33563 61540 

5-09 8402 76328 31474 81584 9311 84523 01003 90359 

21-49 2024 64450 8843 67632 2315 69313 2515 76456 

51-99 806 56904 2232 57796 895 62321 917 63179 

 865544 0041 827385 0177 782477 835 734331 0115 فأكثر 011

 2256979 48118 2097967 44268 2042527 43438 987607 45265 اجملموع

 ؤسسة العامة للضمان االجتماعيادلصدر: ادل
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 االجتماعيمن الضمان  اجلدد ادلتقاعدون 1.7

 
يف عملوا الذين  االجتماعيالضمان من  اجلدد لكل سنة ادلتقاعدينيوفر ىذا اجلزء بياانت إدارية حتتوي على معلومات عن 

، وتشمل بشكل أساسي جتماعيوالذين إشًتكوا بشكل إختياري يف الضمان االمؤسسات القطاعني العام واخلاص 
 الشهري الراتب التقاعديمتوسط و  القطاع، نوع الراتب التقاعدي، ،اجلنسية ،األفراد كاجلنس ادلتقاعدينمعلومات عن 

 .للمتقاعدين

 
 2106-2102 ، لألعوامحسب اجلنس االجتماعيمن الضمان اجلدد عدد ادلتقاعدين  2.1.7جدول 

 1026 1025 1024 1023 1021 اجلنس

 01084 9601 10350 6704 6313 ذكور

 2799 2517 2534 1794 1737 إانث

 21983 12118 12884 8498 8050 اجملموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 2106-2103، لألعوام حسب اجلنسية واجلنس االجتماعيمن الضمان  اجلدد عدد اادلتقاعدين 1.1.7جدول 

 اجلنسية
1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 2786 9847 2497 9293 2523 9944 1782 6437 األردن

 03 337 20 308 00 416 12 267 الدول األخرى

 1799 20284 2517 9601 1534 20350 1794 6704 اجملموع

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 2106-2103، لألعوام واجلنس القطاعحسب  االجتماعيمن الضمان اجلدد ن عدد ادلتقاعدي 3.1.7جدول 

 القطاع
1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 0180 3217 997 3141 927 3331 739 2306 القطاع العام

 953 4528 807 3736 803 4212 628 2830 القطاع اخلاص

 35 527 46 930 22 377 25 295 القطاع ادلختلط

 731 0922 657 0894 772 2440 415 0310 أخرى

 1799 20284 2517 9602 1534 20350 1797 6743 اجملموع

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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 2106-2103، لألعوام واجلنس نوع الراتب التقاعديحسب  االجتماعيمن الضمان  اجلدد عدد ادلتقاعدين 4.1.7جدول 

 نوع الراتب التقاعدي
1023 1024 1025 1026 

 إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور إانث ذكور
 2591 8589 2327 8167 2336 8884 1623 5533 شيخوخة

 7 142 2 117 6 127 15 105 عجز إصايب

 98 602 93 568 91 579 71 328 عجز طبيعي

 6 111 6 73 5 98 5 73 وفاة إصابية

 98 740 89 676 96 662 80 665 ةوفاة طبيعي

 1794 6704 اجملموع
1035

0 
2534 9601 2517 

1018

4 
2799 

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:
 مالحظة: الشيخوخة يشمل تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجويب والتقاعد ادلبكر

 
 

 2106-2103، لألعوام واجلنس القطاعحسب  االجتماعيلضمان من ااجلدد لمتقاعدين ل الشهري التقاعديمتوسط الراتب  5.1.7جدول 

 القطاع
1023 1024 1025 1026 

 ادلتوسط إانث ذكور
ادلتوسط  إانث ذكور العام

ادلتوسط  إانث ذكور العام
ادلتوسط  إانث ذكور العام

 العام
 392 329 413 373 306 390 355 315 368 398 349 404 القطاع العام

 659 499 692 630 492 622 552 438 575 602 475 642 القطاع اخلاص

 912 795 900 القطاع ادلختلط
011

8 

013

9 
0101 0178 666 0158 

115

3 

119

4 
1155 

منظمات وىيئات 
دولية ومجعيات 

 خريية
1 1 1 1 1 1 1 1 1 946 667 863 

 574 363 654 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اخلضوع األختباري

 576 408 622 568 399 621 508 372 541 539 425 571 ادلنوسط العام

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 إصاابت وحوادث العمل 3.7

 
معلومات عن إصاابت وحوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصاابت يف مجيع ادلنشآت ادلشًتكة يف الضمان يوفر ىذا اجلزء 

ت وبرامج دلنع اإلصاابت واألمراض والوفيات يف العمل، ومراقبة تنفيذ لوضع سياسا ىذه البياانتتستخدم و  .االجتماعي
 .ىذه الربامج

 االجتماعي، ت ادلشرتكة يف الضمان آإصاابت وحوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصاابت يف مجيع ادلنش 2.3.7جدول 
 2106-2102لألعوام 

 1026 1025 1024 2013 1021 البنود

 03515 14616 15408 15822 06589 سجلةعدد اإلصاابت واحلوادث ادل

 2623172 4180503 1232194 5279228 4900673 تكلفة اإلصاابت

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 ،حسب السبب االجتماعيت ادلشرتكة يف الضمان آيف ادلنش ادلسجلة إصاابت وحوادث العمل 1.3.7جدول 

 2106-2102 لألعوام

 1026 1025 1024 2013 1021 السبب 

 872 1147 967 1041 1391 آالت وماكينات صناعية

 0552 1790 2202 1942 2223 أدوات العمل اليدوية

 0358 1452 1458 1863 1351 السري على األشياء واالصطدام هبا

 4482 4832 5029 4999 4778 سقوط األشخاص

 0906 2071 2249 2365 2122 سقوط األشياء

 046 161 243 273 245 يةمواد كيماو 

 002 147 110 120 165 حتميل وتنزيل البضائع

 011 149 169 148 204 االنفجارات واحلرائق

 92 129 126 128 122 الكهرابء

 0205 1196 1218 1322 1277 حوادث السري

 0661 1542 1634 1621 2711 أخرى

 23505 14616 15405 15822 16589 اجملموع

 سسة العامة للضمان االجتماعيادلؤ  ادلصدر:
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 1026 التوزيع النسيب إلصاابت وحوادث العمل حسب السبب، لعام 10شكل 

  دائرة اإلحصاءات العامة -ادلصدر: تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب بياانت ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي       
 

 2106-2102 لألعوام ،نتيجة اإلصابةحسب  االجتماعيشرتكة يف الضمان ت ادلآيف ادلنش *ادلسجلة إصاابت العمل 3.3.7جدول 

 1026 1025 1024 2013 2012 نتيجة اإلصابة

 8363 7903 10184 9104 10519 شفاء

 801 800 2022 1337 1361 (%31عجز جزئي ) أقل من 

 24 30 65 35 37 %(31عجز كلي ) أكثر من 

 Na Na Na 340 469 إصابة غري مستقرة

 079 135 178 280 80 وفاة

 9845 9208 12449 10756 11997 اجملموع

  .االجتماعيمان ضلل العامة ؤسسةادل ادلصدر:
 .إصاابت العمل ىي حوادث العمل الواردة للمؤسسة ومت اعتبارىا وفقاً للجان ادلؤسسة الطبية كإصابة ) اليعترب كل حادث عمل إصابة عمل(  *
 سعاف األويل ألقل من ثالثة أيم.يف اجلدول حاالت اإلال تشمل إصاابت العمل  *

 

  2106عام ل حسب نتيجة اإلصابة إصاابت العمل إمجايلمن % 84.9حالة بنسبة  8,363بلغت حاالت الشفاء. 

  عام لإصاابت العمل  إمجايلمن  %8.2حالة بنسبة  801 حوايل (%31اجلزئي )العجز أقل من بلغت حاالت العجز
2106. 

 حسب  إصاابت العمل إمجايلمن  %1.25حالة بنسبة  24 حوايل (%31 )العجز أكثر منت العجز الكلى بلغت حاال
 .2106 عامل نتيجة اإلصابة

 2106عام لإصاابت العمل  إمجايلمن  %4.8حالة بنسبة  469لغت حاالت اإلصاابت غري ادلستقرة ب. 

  2106عام ل عملإصاابت ال إمجايلمن  %0.8حالة بنسبة  079بلغت حاالت الوفاة. 
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 ادلوظفون وادلنفكون وطالبو التوظيف
 حسب بياانت

 ديوان اخلدمة ادلدنية
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 حسب بياانت ديوان اخلدمة ادلدنية التوظيف ووطالبوادلعينيني ادلوظفون وادلنفكون  .8

اخلاضعني لنظام  دلعينينيوا وادلنفكني ادلوظفنيعدد بياانت إدارية حتتوي على معلومات عن يشمل ىذا اجلزء 
وادلستوى  ،اجلنس حسبتوظيف من خالل ديوان اخلدمة ادلدنية الاخلدمة ادلدنية. ومعلومات عن طاليب 

 .يةالعمر والفئات  واحملافظةمي يعلتال

 

 2106-2102 لألعوام ،ديوان اخلدمة ادلدنية حسب ادلوظفني الفعليعدد وادلنفكني وادلعيينني و  عدد طاليب التوظيف 2.8 جدول

 1026 1025 1024 2013 1021 ادلؤشر

 309138 308342 299370 293642 276468 عدد ادلتقدمني للوظيفة

 6755 6473 5306 4884 2178 عدد ادلنفكني

 9910 6648 4673 00068 6430 عدد ادلعينني

 105239 208173 203554 124368 210766 ) ديوان اخلدمة ادلدنية(عدد ادلوظفني الفعلي 

 018982 112120 109879 009587 117995 عدد ادلوظفني الفعلي الذكور 

 96057 96053 93675 94780 92771 عدد ادلوظفني الفعلي اإلانث

  ادلوارد البشرية الوطين لتنمية  ركزادل ادلصدر:
 

 2106-2102، لألعوام عدد طاليب التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب اجلنس 1.8جدول 

 1026 1025 1024 2013 1021 نساجل

 74537 73125 76299 73034 65267 ذكور

 244510 235217 223071 222480 204192 إانث

 329038 308342 299370 295514 269459 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
 

 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام حسب  عدد طاليب التوظيف الذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنية  3.8 جدول

 1026 1025 1024 2013 1021 ادلستوى التعليمي

 9324 9518 01438 01425 9856 دبلوم كلية رلتمع

 62765 61270 63378 2558 53237 بكالوريوس 

 2448 2337 2483 61150 2073 أعلى من بكالوريوس

 74537 73125 76299 73034 65266 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 2106-2102ادلستوى التعليمي، لألعوام عدد طاليب التوظيف اإلانث يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  4.8جدول 

 1026 1025 1024 2013 1021 ادلستوى التعليمي

 62320 61991 59429 60018 61265 دبلوم كلية رلتمع

 076778 168426 059210 057014 041511 ريوس فأعلى بكالو 

 5412 4800 4440 4268 3427 أعلى من بكالوريوس

 144502 235217 223071 222480 204192 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:

 2106-2102ألعوام ل، ادلنطقةعدد طاليب التوظيف الذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  5.8جدول 

 1026 1025 1024 2013 1021 ادلنطقة

 21940 20517 21815 20605 18195 عمان

 6012 5937 6192 5860 5163 البلقاء

 01361 10146 10461 10102 9064 الزرقاء

 2298 2249 2257 2165 1991 ماداب

 942 867 925 858 738 البادية الوسطى

 21144 19940 20470 20012 18482 اربد

 0391 1335 1378 1320 1143 ادلفرق

 2539 2543 2716 2644 2359 جرش

 2437 2339 2434 2322 2076 عجلون

 0420 1399 1378 1283 1098 البادية الشمالية

 3132 2984 3242 3109 2757 الكرك

 934 885 934 856 751 الطفيلة

 713 703 788 727 558 معان

 947 865 831 750 558 العقبة

 442 416 474 418 334 البادية اجلنوبية

 5 0 4 3 0 غري معرف

 74537 73125 76299 73034 65267 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 1026 التوزيع النسيب لطاليب التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب ادلنطقة، لعام 12شكل 

 
 دائرة اإلحصاءات العامة -قديرات قسم إحصاءات العمل حسب بياانت ديوان اخلدمة ادلدنيةادلصدر: ت

 

 2106-2102، لألعوام ةدلنطقعدد طاليب التوظيف اإلانث يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب ا 6.8 جدول

 1026 1025 1024 2013 2012 ادلنطقة

 68722 66157 61074 62236 55826 عمان

 07578 17037 16709 16611 15313 البلقاء

 28663 27510 25936 25912 23792 الزرقاء

 7300 7026 6731 6680 6207 ماداب

 3724 3529 3434 3411 3055 البادية الوسطى

 61289 58062 55089 54526 51242 اربد

 5706 5540 5515 5483 5029 ادلفرق

 9392 8957 8604 8382 7734 جرش

 9890 9551 9303 9183 8498 عجلون

 6246 6023 5711 5553 5107 البادية الشمالية

 02600 12121 11714 11610 10923 الكرك

 4657 4449 4348 4164 3891 الطفيلة

 3036 3084 3023 3067 2813 معان

 4107 3793 3611 3445 2946 العقبة

 2540 2378 2264 2212 1816 البادية اجلنوبية

 7 0 5 5 0 غري معرف

 244510 235217 223071 222480 204192 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 

28.1 

7.4 

12.2 

3.0 

1.5 

25.2 

2.2 

3.7 

3.9 

2.4 

4.9 

1.8 

1.2 

1.6 

0.9 

0 5 10 15 20 25 30

 عمان

 انبهقاء

 انسرقاء

 مادبا

 انبادية انوسطى

 اربد

 انمفرق

 جرش

 عجهون

 انبادية انشمانية

 انكرك

 انطفيهة

 معان

 انعقبة

 انبادية انجنوبية

قة
ط

من
ان

 

%

 



 

 77 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 1026 املع ،واجلنس وادلستوى التعليمييف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب الفئة العمرية  التوظيف طاليبعدد  7.8جدول 

 العمرية الفئة
 بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط

 اجملموع إانث ذكور موعاجمل إانث ذكور
21-24 1936 6809 8745 13181 38320 51501 

25-29 3342 12606 15948 26712 75856 102568 

31-34 1548 12464 14012 14106 45180 59286 

35-39 684 9701 10385 6555 15239 21794 

41-44 833 9864 10697 2758 5148 7906 

45-49 675 8537 9212 1140 1790 2930 

51-54 167 2340 2507 514 646 1160 

55+ 139 0 139 246 1 247 

 247393 182180 65213 71645 62321 9324 اجملموع

  ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 78 2106-2102 إحصاءات العمل يف األردن                                               دائرة اإلحصاءات العامة                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلية قياس أهم ادلؤشرات
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 ادلؤشراتأهم  قياس آلية .9
حسب اجلنس وفقا للفئات العمرية( الذين يشاركون بنشاط يف ) مقياس لنسبة السكان يف سن العمل :معدل ادلشاركة أو ادلسامهة يف قوة العمل

 .سوق العمل إما عن طريق العمل أو البحث عن عمل

 %100 x 

 فأكثر 05 شلن أعمارىم( + أعداد ادلتعطلني ادلشتغلنيأعداد )
 =                   اخلام ةالقتصاديامعدل ادلشاركة  .0

 مجيع األعمار من عدد السكان
   

 %100 x 

 فأكثر 05شلن أعمارىم  (+ أعداد ادلتعطلني ادلشتغلنيأعداد )
 =                  ادلنقحة االقتصاديمعدل ادلشاركة . 2

 فأكثر 05شلن أعمارىم عدد السكان 
 :بني قوة العمل ةمؤشر األمي

 %100 x 

 األميني ضمن قوة العمل األفرادعدد 
 =                                      نسبة األمية . 0

 إمجايل قوة العمل
 

 %100 x 

 معني ضمن قوة العمل يتعليم يف مستوى األفرادعدد 
 =    من قوة العملنسبة احلاصلني على تعليم معني . 2

 إمجايل قوة العمل

  :عاملني إىل السكان يف سن العملمؤشر نسبة ال

 %100 x 

 سنة فأكثر( 05) عدد األفراد ادلشتغلني
 =            يف سن العمل  إىل السكان ادلشتغلنينسبة 

 سنة فأكثر( 05)عدد السكان يف سن العمل 
 :أبجرلعاملني امؤشر نسبة 

 %100 x 

 عدد العاملني جأجر
 =                      النسبة ادلئوية للعاملني جأجر  .0

 إمجايل عدد العاملني
 

 %100 x 

 عدد أصحاب العمل
 =                    النسبة ادلئوية ألصحاب العمل. 2

 إمجايل عدد العاملني
 

 %100 x 

 عدد األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص
 =      ساهبم اخلاصحللون النسبة ادلئوية للذين يعم .3

 ايل عدد العاملنيإمج
 

 %100 x 

 عدد األشخاص الذين يعملون لدى األسرة دون أجر
 =رجدون أالنسبة ادلئوية للذين يعملون لدى األسرة . 4

 إمجايل عدد العاملني
ت االقتصادي ت بنيالفوارق يف االجتاىات وادلستويعلى  يسلط الضوء ،حتليل االجتاىات اإلنتاجية عامل ىام يف: مؤشر العمالة حسب القطاع

 .ادلتقدمة والنامية

%100 x 

 يف ىذا القطاع  ادلشتغلنيعدد 
 =              يف قطاع معني للمشتغلنيالنسبة ادلئوية 

 العاملنيإمجايل عدد 
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 ادلؤشراتأهم قياس  اتبع/ آلية

 دلن ىم يف سن العمل ضمن الفًتة ادلرجعية ملإىل إمجايل قوة الع عن العمل نللمتعطلينىو النسبة ادلئوية  :مؤشر معدل البطالة

%100 x 

 عدد ادلتعطلني 
 =                                       معدل البطالة 

 إمجايل قوة العمل
 :مؤشر ادلتعطلني حسب التحصيل العلمي

%100 x 

 =              تعليمي مستوىنسبة ادلتعطلني من . 0 مستوى تعليمي معنيمن عدد ادلتعطلني 
 إمجايل ادلتعطلني معني إىل إمجايل ادلتعطلني    

   

%100 x 

 =             نسبة ادلتعطلني من مستوى تعليمي  .2 مستوى تعليمي معني عدد ادلتعطلني من 
 ادلستوى التعليميقوة العمل من نفس  ادلستوى التعليميإىل قوة العمل من نفس    

 البطالة بني الشباب مسألة مهمة سياسيا يف كثري من البلدان، وذلك بغض النظر عن ادلرحلة التنموية للبالد. :مؤشر بطالة الشباب
 اليت تواجو الشباب يف احلصول على عمل. ادلشاكل لفهمإىل حد ما مؤشرا شامال  إن ادلؤشرات األربعة توفر

%100 x 

 =( سنة 24-05)شلن أعمارىم ل بطالة الشباب معد. 0 (سنة 24-05)شلن أعمارىم عدد الشباب ادلتعطلني 
 (سنة 24-05)شلن أعمارىم إمجايل الشباب  كنسبة مئوية من قوة عمل الشباب  

   

%100 x 

 =(  سنة 24-05)شلن أعمارىم  معدل بطالة الشباب.2 سنة 24 -05)شلن أعمارىم  معدل البطالة عند الشباب
 (سنة + 25) البالغني بنيمعدل البطالة  (سنة 25البالغني ) بني إىل معدل البطالة  

   

%100 x 

 معدل البطالة عند الشباب
 =             نسبة بطالة الشباب من إمجايل البطالة  .3

 معدل البطالة الكلي
 

%100 x 

  =                 بطالة الشباب كنسبة من السكان. 4 عدد الشباب ادلتعطلني
 إمجايل عدد السكان الشباب يف سن الشباب    

البلدان النامية، حيث  ثر شديد على األشخاص كلما طالت مدهتا غري أهنا ال تعترب غالبا مؤشرا ىاما يفأوللبطالة مد )ادلزمنة(: ألمؤشر البطالة طويلة ا
أتيت من البلدان  ادلعلومات ادلتاحة ذلذا ادلؤشر معظم لذلك، فإن .غالبا ما دتيل إىل أن تكون قصرية، وذلك بسبب عدم التعويض عن البطالة أن مدهتا

 .األكثر تقدما

%100 x 
 عدد ادلتعطلني ألكثر من سنة

 =      نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة إىل قوة العمل  .0
 قوة العمل إمجايل 

   

%100 x 
 عدد ادلتعطلني ألكثر من سنة

 =ادلتعطلني نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة إىل إمجايل  .2
 إمجايل ادلتعطلني
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 شراتادلؤ أهم قياس  اتبع/ آلية
بشكل  وتطورات عدد ساعات العمل يف رلتمع ما أو جملموعات سلتلفة من العمال أو لعامل قياس مستوىإن ساعات العمل الشهري:  مؤشر

 .ةاالقتصاديرصد ظروف العمل واحلياة وعند حتليل التطورات  فردي، مهم عند

%100 x 

 رلموع ساعات العمل الشهرية ادلقدرة للعاملني
 =       عدد ساعات العمل الشهرية للعامل الواحد

 إمجايل عدد العاملني

 مؤشر متوسط األجر الشهري

%100 x 

 إمجايل األجور
 =           متوسط األجر الشهري                

 إمجايل عدد العاملني
 

 

 


