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 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                   أ                     ئرة اإلحصاءات العامة                                                     دا 

 تقديم
 
 

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

ادلستحدثة وأعداد العاملني وخصائصهم يف ادلنشآت االقتصادية، وأعداد العاملني األجانب احلاصلني على 
يب تصاريح عمل، وأعداد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي وأعداد ادلتقاعدين، وإصابات العمل ادلسجلة، وطال

ضرورية لتخطيط وتطوير واليت تعترب ، 3126-3122 التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية خالل الفرتة الزمنية
وتستند ىذه ادلؤشرات إىل نتائج ادلسوح اإلحصائية اليت تنفذىا  .قتصادية وتنمية ادلوارد البشريةاال السياسات

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

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

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

ادلؤشرات حسب تعاريف منظمة أىم ، ىذا باإلضافة إىل كيفية احتساب 3126-3122 ادلؤشرات للفرتة الزمنية
 العمل الدولية.

 
 
 

 قاسم الزعبيد.                                                                                                         

 
  المدير العام                                                                                             
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  الملخص التنفيذي  

 
 حوايل منهم 3126 عاملفردًا  5,492,488 سنة فأكثر يف سن العمل حوايل 26يني شلن أعمارىم بلغ عدد السكان األردن 

 .غري نشيطني اقتصادياً  3,884,889

 رلموع قوة  متعطاًل، أي أن :67,:31عاماًل، وعدد ادلتعطلني األردنيني  2,4:9,141 حوايل بلغ عدد ادلشتغلني األردنيني
 .3126عام لفرداً  ::2,718,6سنة فأكثر قد بلغ  26يطني اقتصادياً شلن أعمارىم العمل من السكان األردنيني النش

 حجم كونيوبذلك  عامالً  426,156 حوايل بلغ حجم العمالة الوافدة اليت حتمل تصاريح عمل ومسجلة لدى وزارة العمل 
العاملة الكلية ادلقدرة ال  حجم القوىوجتدر اإلشارة إىل أن  .3126عام لفرداً  33,755:,2 حوايل القوى العاملة يف األردن

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

 

 2015عام لحجم القوى العاملة في األردن 

 المجموع أنثى ذكر المؤشر

 1398030 224300 1173730 ادلشتغلون

 209569 65232 144337 ادلتعطلون

 1607599 289532 1318067 قوة العمل األردنيةمجموع 

 426156 875:4 349663 العمالة الوافدة ادلرخصة

 1922644 366025 1556619 قوى العاملةالمجموع 

 

  لألردنيني بينما بلغ معدل ادلشاركة االقتصادية ادلنقح ،2015 عامل %24.3 لألردنيني معدل ادلشاركة االقتصادية اخلامبلغ 
 .3126 عامل 47.8%

 3126عام للإلناث  %27من إمجايل عدد ادلشتغلني األردنيني مقابل  %95 نسبة شكل ادلشتغلون الذكور. 

 39.:% يف قطاع اجتارة اجلملة  %28.3و اشتغلني الذكور يعملون يف قطاعااإلدارة العامة والدفاع ادلدينمن رلموع ادل
من رلموع ادلشتغالت  %53.5يف حني أن  والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات وإصالح السلع الشخصية وادلنزليةا،

 .3126عام ل االتعليمايعملن يف قطاع 

 82.:% محلة اادلؤىل  نسبة من اإلناث. أما %32.7 مقابلالذكور من محلة امؤىل الثانوية فما دونا،  من إمجايل ادلشتغلني
 بني اإلناث.  %69.7و %31.5التعليمي البكالوريوس فأعلىا، فقد بلغت بني الذكور 

 71%  ا.نييختصاصاإلايف مهنة يرتكزن  العامالتاإلناث من  
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 98.5% من إمجايل العاملني  %28.9واإلناث  %82.2عملون بأجر، وشكل الذكور من إمجايل العاملني الذكور واإلناث ي
 .3126عام لبأجر 

  يف حني بلغت نسبة العاملني الذكور بأجر 3126عام لمن إمجايل العامالت  %7.9:بلغت نسبة اإلناث العامالت بأجر ،
 .3126عام لمن إمجايل العاملني الذكور  96.7%

  من  %:.79 الذكور ما نسبتو شكلبينما . 3126 بني اإلناث يف عام %33.6 ور مقابلبني الذك %22 معدل البطالةبلغ
 . 3126عام ل إلناثل %42.2النسبة  بلغتبينما متعطل،  :31:67ادلتعطلني وادلقدر حبوايل رلموع 

  قوة العمل من إمجايل س فأعلى و بني الذين حيملون الشهادة اجلامعية بكالوري %29.7بلغ  البطالة معدلتشري البيانات إىل أن
 .3126عام ل لإلناث %38.3مقابل  %23.9لذكور لنفس ادلؤىل التعليمي لبلغ معدل البطالة ادلؤىل التعليمي، و نفس ل

 .3126عام لمن إمجايل ادلتعطالت  %86.6وبلغت نسبة اإلناث ادلتعطالت شلن حيملن الشهادة اجلامعية بكالوريوس فأعلى 
  .3126عام لمن إمجايل ادلتعطلني الذكور  %69.8قل من ثانوي ما نسبتو أ ىل التعليميمن محلة ادلؤ شكل الذكور و 

  3126عام ل %48.2بلغت نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة )البطالة ادلزمنة طويلة األمد( من إمجايل ادلتعطلني. 

  كما أن   .3126عام لسنة  35-26أعمارىن اإلناث شلن  بني %64.4بني الذكور مقابل  %37.8معدل بطالة الشباب بلغ
 يف الفئة العمريةىم الذكور ادلتعطلني من  %62.4و ،سنة 35-26يف الفئة العمرية  ىمعطلني عن العمل تمن ادل 59.4%

 .%52.9 ، وبلغت النسبة لإلناثسنة 26-35

  الطفيلةو ، بامأد ةزلافظكل من يليها  . 3126 عامل %26.4أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلغ  معانسجلت زلافظة 
 .3126عام لعلى التوايل  %24.6، %24.9، %26حيث سجل معدل البطالة للذكور لكل منهم  الكركو 

 مبعدل  ادلفرقمث زلافظة  (،%38.5) الزرقاء (، يليها زلافظة%39أعلى معدل بطالة لإلناث )حوايل  اربدزلافظة  سجلت
 .%38.4بطالة بلغ 

 لعام  دينار يف القطاع اخلاص 538دينار مقارنة مع  689شآت القطاع العام بلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف من
3125. 

  منشآت القطاع اخلاص  دينار يف 489مقارنة مع  اً دينار  5:9بلغ متوسط األجر الشهري لإلناث يف منشآت القطاع العام
 .3125عام ل

 599مقابل  اً دينار  963ل ابكالوريوس فأعلىا ادلؤى محلةمن  يف منشآت القطاع اخلاص متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
أما متوسط األجر الشهري للذكور واإلناث من محلة ادلؤىل التعليمي اأقل من ثانويا، فقد بلغ . 3125 معالدينار لإلناث 

 .3125عام لعلى التوايل  اً دينار  317و 3:1

 627مؤىالت تعليمية اثانوي أو دبلوم متوسطا  يف منشآت القطاع العام للذين حيملون متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
. كما بلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف منشآت القطاع اخلاص من محلة ادلؤىل التعليمي لإلناث اً دينار  556 مقابل اً دينار 

 .3125عام لدينار لإلناث لنفس ادلؤىل التعليمي  :44مقابل  اً دينار  491اثانوي أو دبلوم متوسطا 
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  291مقابل  ،3125عام لساعة عمل   316يف منشآت القطاعني العام واخلاص للذكور ساعات العمل الشهري متوسطبلغ 
 .3125عام ل لإلناثساعة عمل 

 مقابل  ،3125عام لساعة عمل للعامل الواحد  166يف منشآت القطاع العام  متوسط ساعات العمل الشهري للذكور بلغ
 .3125عام لساعة عمل لإلناث  272

  ساعة  2:8مقابل  ،3125عام لساعة عمل  333يف منشآت القطاع اخلاص  للذكور متوسط ساعات العمل الشهريبلغ
 .3125لعام  عمل لإلناث

 يف ، 3121 عن عام 3125 عامل %:.234 لغ الرقم القياسي اإلمسي لألجر الشهري يف منشآت القطاع العام ما مقدارهب
 3121 عن عام 3125 عامل %216.6 شهري يف منشآت القطاع العامحني بلغ الرقم القياسي احلقيقي لألجر ال

(211=3121). 

 عما كانت عليو األجور يف عام 3125عام ل %223.4 بلغ الرقم القياسي اإلمسي لألجر الشهري يف منشآت القطاع اخلاص 

 .3121 ألجور يف عامعما كانت عليو ا 3125 عامل %6.7: يف حني بلغ الرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهري، 3121

  وظيفة أو ما نسبتو 35512شكلت وظائف الذكور ، وظيفة 48310بلغ صايف عدد الوظائف اليت مت استحداثها  
وتشري البيانات  .2015 عاملمن صايف عدد الوظائف ادلستحدثة  ادلتبقية النسبة شكلت وظائف اإلناث يف حني ،73.5%

من إمجايل صايف الوظائف  %85.9، بنسبة سنة 35-26نت يف الفئة العمرية بأن غالبية الوظائف ادلستحدثة للذكور كا
 .2015عام لادلستحدثة للذكور 

 2015 عاملوظيفة  25507 وظيفة، أما عدد الوظائف اليت مت تركها فقد بلغ حوايل 73817 بلغ عدد الوظائف اجلديدة. 

  2015عام ل %55.9ة نسببوظيفة  27024 حوايل الوظائف ادلستحدثةصايف ساىم القطاع اخلاص بغالبية. 

 4أمية، وأن عمالة من إمجايل العمالة الوافدة ادلسجلة ىي  %94.9 ، أن2015 يف عام أظهرت بيانات وزارة العمل.:% 
وترتكز العمالة الوافدة  .ادلسجلة من إمجايل العمالة الوافدة %72.7 شكلت العمالة ادلصرية ما نسبتوو  حتمل شهادة الدبلوم.

من إمجايل العمالة الوافدة،  %:.41ا بنسبة األمساكوصيد واحلراجة اقطاع الزراعة  جلة لديها يف قطاعات زلددة أبرزىاادلس
ا بنسبة اجلملة والتجزئة، يليها اقطاع جتارة %31ا بنسبة األسر ادلعيشيةقطاع و  %35.9اقطاع الصناعة التحويليةا بنسبة و

 .%7.5ا بنسبة التشيدواقطاع  7.8%

 عن عام  %6.4، وبنسبة منو بلغت 3126عام لمشرتك  2::2277عدد ادلشرتكني يف مؤسسة الضمان االجتماعي  بلغ
عام لمجايل ادلشرتكني إمن  %93.2وبلغت نسبة ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي يف زلافظة العاصمة حوايل  .3125
 يف زلافظة عجلون.  %1.3أما أقل نسبة فكانت  .3126

 3126 عامل مليون دينار أردين (4.1)حوايل يف مؤسسة الضمان االجتماعي صابات العمل للمشرتكني بلغت تكلفة إ. 
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 23 ...3126-3122 لألعوام ادلستوى التعليمي، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  8.3

 24 ..........3126-3122 لألعوام ،ادلهنةسنة فأكثر حسب  26يني الذكور شلن أعمارىم عدد ادلشتغلني األردن 9.3

 25 ..............3126-3122 لألعوام ادلهنة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  3.:

 25 ...3126-3122 لألعوام مة،سنة فأكثر حسب مكان اإلقا 26عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  21.3

 26 .......3126-3122 لألعوام سنة فأكثر حسب مكان اإلقامة، 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  22.3

 26 ..3126-3122 لألعوام ،الزواجيةاحلالة  بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  23.3

 27 ......3126-3122 لألعوام ،الزواجبةاحلالة  بسنة فأكثر حس 26ألردنيات شلن أعمارىن عدد ادلشتغالت ا 24.3

 27 ....3126-3122 لألعوام الفئة العمرية، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  25.3

 27 ........3126-3122 لألعوام ،مريةالفئة الع بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  26.3

 28 ...3126-3122 لألعواماحلالة العملية،  بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  27.3

 28 .......3126-3122 لألعوام احلالة العملية، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  28.3

 (،بالدينار األردينالشهري ) فئة الدخل بسنة فأكثر حس 26شتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم عدد ادل 29.3
 29 ................................................................................3126-3122 لألعوام

 لألعوام ،(بالدينار األردين)الشهري  لدخلفئة ا بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  3.:2
3122-3126....................................................................................... 2: 

-3122 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  31.3

3126.............................................................................................. 2: 

 :2 ..3126-3122 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلشتغالت األردنيات شلن أعمارىن  32.3

 المتعطلون

 32 ................3126-3122 لألعوام اجلنس، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم  2.4

 32 ........3126-3122 لألعوام احملافظة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  3.4

 33 ............3126-3122 لألعوام احملافظة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  4.4

 34 ..3126-3124 لألعوام سنة فأكثر حسب احلضر والريف واجلنس، 26د ادلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم عد 5.4

-3122 لألعوام ادلستوى التعليمي، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  6.4

3126.............................................................................................. 34 
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 34 ...3126-3122 لألعوامادلستوى التعليمي،  بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  7.4

 35 ..3126-3122 لألعوام ،ةالزواجياحلالة  بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  8.4

 36 ......3126-3122 لألعوام ،الزواجيةاحلالة  بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  9.4

-3122 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  4.:

3126............................................................................................. 36 

 37 .3126-3122 لألعوام العالقة برب األسرة، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  21.4

 37 ....3126-3122 عواملأل الفئة العمرية، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  22.4

 37 ........3126-3122 لألعوام الفئة العمرية، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  23.4

-3122 لألعوام ،سنة فأكثر حسب حالة سبق العمل 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم  24.4

3126............................................................................................. 38 

 38 ...3126-3122 لألعوام حالة سبق العمل، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  25.4

26.4 
-3122 ملألعوا مدة التعطل باألشهر، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطلني األردنيني الذكور شلن أعمارىم 

3126............................................................................................. 39 

-3122 لألعوام مدة التعطل باألشهر، بسنة فأكثر حس 26عدد ادلتعطالت األردنيات شلن أعمارىن  27.4

3126............................................................................................. 39 

 39 ................3126-3122 لألعوام سنة فأكثر حسب اجلنس، 26معدل البطالة لألردنيني شلن أعمارىم  28.4

 االستخدام

 41 ................3125-3122 لألعوام العاملون بأجر وبدون أجر يف منشآت القطاع العام والقطاع اخلاص، 2.5

 43 ...........3125 لعام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 3.5

 44 .........3125 لعام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 4.5

 45 .............3125-3122 لألعوام العام حسب ادلهنة واجلنس،التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع  5.5

 45 ............3125-3122 لألعوام التوزيع النسيب للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 6.5

-3122 لألعوام التوزيع النسيب للعاملني بأجر يف منشآت القطاع العام حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، 7.5

3125............................................................................................. 46 

-3122 لألعوام التوزيع النسيب للعاملني بأجر يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلستوى التعليمي واجلنس، 8.5

3125............................................................................................. 47 

 واجلنس، ادلستوى التعليميحسب والقطاع اخلاص متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام  9.5
 48 ...............................................................................3125-3122 لألعوام

 49 .....3125-3122 لألعوام األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب ادلهنة واجلنس، متوسط 5.:
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 :4 ....3125-3122 لألعوام متوسط األجر الشهري للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 21.5

22.5 
 لألعوام شهري للعاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص حسب ادلهنة واجلنس،متوسط ساعات العمل ال

3122-3125....................................................................................... 4: 

23.5 
-3122 عواملأل متوسط ساعات العمل الشهري للعاملني يف منشآت القطاع العام حسب ادلهنة واجلنس،

3125.............................................................................................. 51 

-3122 لألعوام متوسط ساعات العمل الشهري للعاملني يف منشآت القطاع اخلاص حسب ادلهنة واجلنس، 24.5

3125............................................................................................. 51 

 52 ................................3125-3122 لألعوام العاملون يف منشآت القطاع العام حسب اجلنسية، 25.5

 52 ...............................3125-3122 لألعوام العاملون يف منشآت القطاع اخلاص حسب اجلنسية، 26.5

 53 ...3125 لعام حسب النشاط االقتصادي،والقطاع اخلاص عدد ادلستخدمني اجلدد يف منشآت القطاع العام  27.5

 .3125 عامل ،الرقم القياسي اإلمسي والرقم القياسي احلقيقي لألجر الشهري للعاملني حسب القطاع واجلنس 28.5

(3121=211) ...................................................................................... 54 

 فرص العمل المستحدثة

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب اجلنس، األردنيني عدد األفراد  2.6
 56 ...............................................................................3126-3124 لألعوام

 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب القطاع،األردنيني عدد األفراد  3.6
 57 ...............................................................................3126-3124 لألعوام

 ،أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب الفئة العمرية الذين حصلوا على عمل جديداألردنيني عدد الذكور  4.6
 58 ..............................................................................3126-3124  لألعوام

 اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب الفئةاألردنيات عدد اإلناث  5.6
 58 .......................................................................3126-3124 لألعوام العمرية،

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلستوى األردنيني عدد الذكور  6.6
 59 ......................................................................3126-3124 لألعوام التعليمي،

اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلستوى األردنيات عدد اإلناث  7.6
 :5 ......................................................................3126-3124 لألعوام ،التعليمي

الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب النشاط األردنيني عدد الذكور  8.6
 61 ...................................................................3126و 3125 لعامي االقتصادي،

لنشاط اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب ااألردنيات عدد اإلناث  9.6
 62 ....................................................................3126و 3125 لعامي االقتصادي،
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 لعامي الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلهنة،األردنيني عدد الذكور  6.:

 63 .....................................................................................3126و 3125

 ،اللوايت حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصايف عدد الوظائف حسب ادلهنةاألردنيات عدد اإلناث  21.6
 63 ...............................................................................3126و 3125 لعامي

 3125لعامي  سنة فأكثر حسب قطاع العمل واجلنس، 26عدد األفراد الذين غريوا العمل شلن أعمارىم  22.6

 64 ............................................................................................3126و

 بيانات وزارة العمل( حسب) ة الوافدة المرخصةلالعما

 66 .................3126-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب اجلنس، 2.7

3.7 
-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب ادلستوى التعليمي واجلنس،

3126.............................................................................................. 66 

 67 .….3126-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب الفئة العمرية واجلنس، 4.7

 67 ...........3126-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب ادلهنة واجلنس، 5.7

6.7 
-3124 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب النشاط االقتصادي واجلنس،

3126............................................................................................. 68 

 69 .........3126-3122 ألعوامل عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احملافظة واجلنس، 7.7

8.7 
-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب متوسط األجر الشهري واجلنس،

3126............................................................................................. 69 

 :6 .........3126-3122 لألعوام لى تصاريح عمل حسب اجلنسية واجلنس،عدد العمال األجانب احلاصلني ع 9.7

 :6 .3126-3122 لألعوام عدد العمال األجانب احلاصلني على تصاريح عمل حسب احلالة االجتماعية واجلنس، 7.:

 71 ..................3126-3124 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب النشاط االقتصادي، 21.7

 72 ............................3126-3122 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب احملافظة، 22.7

 72 .............................3126-3122 لألعوام عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب القطاع، 23.7

 73 .......................3126-3122 لألعوام ب عدد ادلوظفني،عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حس 24.7

 73 .......................3126-3122 لألعوام ة،أعدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب ملكية ادلنش 25.7

 المشتركون في الضمان االجتماعي

 75 ............................3126-3122 لألعوام عدد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب اجلنس، 2.2.8

 76 ....................3126-3123 لألعوام عدد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب اجلنسية واجلنس، 3.2.8
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 76 ................3126-3123 املألعو  عدد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب الفئة العمرية واجلنس، 4.2.8

 77 .........3126-3123 لألعوام عدد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 5.2.8

 78 ....................3126-3123 لألعوامعدد ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي حسب احملافظة واجلنس،  6.2.8

 78 ..........3126-3123 لألعوام يف الضمان االجتماعي حسب فئة األجر الشهري واجلنس،عدد ادلشرتكني  7.2.8

8.2.8 
عدد ادلنشآت ادلشرتكة قي الضمان االجتماعي حسب فئة حجم العمالة وعدد ادلشرتكني فيها إلزاميا ، لألعوام 

3123-3126 79 

 المتقاعدون من الضمان االجتماعي
 :7 ...................3126-3122 لألعوام من الضمان االجتماعي حسب اجلنس،دد اجلعدد ادلتقاعدين  2.3.8

 :7 ............3126-3123 لألعوام من الضمان االجتماعي حسب اجلنسية واجلنس،اجلدد عدد ادلتقاعدين  3.3.8

 :7 .............3126-3123 لألعوام واجلنس، القطاعمن الضمان االجتماعي حسب اجلدد عدد ادلتقاعدين  4.3.8

 81 .3126-3123 لألعوام واجلنس، نوع الراتب التقاعديمن الضمان االجتماعي حسب اجلدد عدد ادلتقاعدين  5.3.8

6.3.8 
 لألعوام واجلنس،القطاع من الضمان االجتماعي حسب اجلدد لمتقاعدين ل متوسط الراتب التقاعدي الشهري

3123-3126..................................................................................... 81 

 إصابات وحوادث العمل

 لألعوام إصابات وحوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصابات يف مجيع ادلنشآت ادلشرتكة يف الضمان االجتماعي، 2.4.8
3122-3126.................................................................................... 82 

-3122 لألعوام يف ادلنشآت ادلشرتكة يف الضمان االجتماعي حسب السبب، ادلسجلةإصابات وحوادث العمل  3.4.8

3126........................................................................................... 82 

 83 ..3126-3122 لألعوام شآت ادلشرتكة يف الضمان االجتماعي حسب نتيجة اإلصابة،إصابات العمل يف ادلن 4.4.8

 (حسب بيانات ديوان الخدمة المدنية) .الموظفون والمنفكون وطالبوا التوظيف

 85 .3126-3122 ديوان اخلدمة ادلدنية، الفعلي حسبادلوظفني عدد عدد طاليب التوظيف وادلنفكني وادلعيينني و  2.9

 85 ......................3126-3122 لألعوام عدد طاليب التوظيف يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب اجلنس، 3.9

 85 .....3126-3122 لألعوام عدد طاليب التوظيف الذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنية  حسب ادلستوى التعليمي، 4.9

 86 ......3126-3122 لألعوام ادلستوى التعليمي، عدد طاليب التوظيف اإلناث يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب 5.9

 86 ................3126-3122 لألعوام ،ادلنطقةعدد طاليب التوظيف الذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  6.9

 87 ...............3126-3122 لألعوام ،ادلنطقةعدد طاليب التوظيف اإلناث يف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب  7.9

 88 .…3126 لعام ،وادلستوى التعليمييف ديوان اخلدمة ادلدنية حسب الفئة العمرية واجلنس  طاليب التوظيفعدد  8.9
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 الصفحة األشكالقائمة  الشكلرقم 

 4 .................3126لعام حسب اجلنس، سنة فأكثر  26شلن أعمارىم التوزيع النسيب لقوة العمل األردنية  2

 5 ...3126 لعام ،سنة فأكثر 26شلن أعمارىم  للمشتغلني وادلتعطلني األردنيني النشيطني اقتصادياً التوزيع النسيب  3
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 1025-1022، لألعوام مختارة مؤشرات

 1025 1024 1023 2012 1022 المؤشر

 :66: 7786 6530 6388 6249 عدد السكان )باأللف(

 6.4 2.2 2.2 2.2 2.2 معدل النمو السنوي للسكان

 :.63 62.7 51.5 51.5 51.5 وع السكاننسبة الذكور من رلم

 58.2 59.5 48.5 48.5 48.5 نسبة اإلناث من رلموع السكان

 1398030 2397799 1262636 1268093 1250971 عدد ادلشتغلني األردنيني

 209569 :28475 182063 175470 185049 عدد ادلتعطلني األردنيني

 426156 435521 286197 279798 280263 افدة ادلرخصة(عدد ادلشتغلني غري األردنيني ) العمالة الو 

 48310 46::5 48571 48068 63998 صايف فرص العمل ادلستحدثة 

 37125 ::873 73151 68049 66645 ذكور يف ديوان اخلدمة ادلدنيةالعدد طاليب التوظيف 

 235217 334182 220491 208419 197652 ناث يف ديوان اخلدمة ادلدنيةاإلعدد طاليب التوظيف 

 2::2277 22189:6 1051798 5822:: 955566 لضمان االجتماعي يف اعدد ادلشرتكني )ادلؤمن عليهم( 

 .35.4 .34.9 24.0 24.6 25.0 )%( معدل ادلشاركة االقتصادية اخلام

 4.:4 49.8 39.0 39.3 40.0 الذكور

 :.9 9.4 8.6 9.2 9.4 اإلناث

 47.8 47.5 37.1 38.0 39.0 )%(نقح معدل ادلشاركة االقتصادية ادل

 71.1 8.:6 60.4 61.3 62.8 الذكور

 24.4 23.7 13.2 14.1 14.7 اإلناث

 7.5 7.8 6.8 6.7  7.8 فأكثر 26للسكان  معدل األمية

 3.4 3.7 3.7 3.5 4.7 معدل األمية للذكور

 9.5 9.: 10.1 10.0 :.: معدل األمية لإلناث

 :.42 43.2 32.4 33.4 45.1 )%(سنة فأكثر  26ن نسبة ادلشتغلني من السكا

 64.5 64.8 54.0 54.9 :.66 نسبة ادلشتغلني من الذكور 

 21.4 21.1 10.3 11.3 22.7 نسبة ادلشتغالت من اإلناث 

 :.42 43.2 32.5 33.7 45.5 نسبة ادلشتغلني من احلضر 

 43.1 42.9 31.9 32.1 43.1 نسبة ادلشتغلني من الريف 

 74.9 74.9 62.8 62.0 73.4 ادلشتغلني ثانوي فما دون من إمجايل ادلشتغلنينسبة 

 37.6 37.2 26.4 27.1 37.8 نسبة ادلشتغلني بكالوريوس فأعلى من إمجايل ادلشتغلني
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 1025-1022مختارة، لألعوام  مؤشرات /تابع
 1025 1024 1023 2012 1022 المؤشر

 98.5 :.96 84.9 84.1 84.3 بأجر ادلشتغلنينسبة 

 96.7 95.1 82.8 81.7 82.2 الذكور بأجر ادلشتغلنينسبة 

 7.9: 7.4: 95.8 95.9 94.9 اإلناث بأجر ادلشتغالتنسبة 

 5.9 5.4 4.7 4.6 6.1 سنة فأكثر 26نسبة ادلتعطلني من السكان 

 61.5 62.6 53.5 53.5 66.3 نسبة ادلتعطلني ثانوي فما دون من إمجايل ادلتعطلني

 51.4 51.7 37.0 37.0 45.3 ادلتعطلني بكالوريوس فأعلى من إمجايل ادلتعطلنينسبة 

 24.1 :.22 12.6 12.2 12.9 معدل البطالة

 22.1 21.2 10.6 10.4 11.0 معدل البطالة للذكور

 33.6 31.8 22.2 19.9 21.2 معدل البطالة لإلناث

 59.4 8.:5 48.0 48.8 59.2 الشباب من إمجايل ادلتعطلني ادلتعطلنينسبة 

 41.9 41.8 31.2 29.3 :.:3 معدل بطالة الشباب من إمجايل قوة عمل الشباب

 48.2 :.48 39.5 38.2 52.8 نسبة البطالة طويلة األمد من إمجايل ادلتعطلني

  :65 629 495 461 متوسط األجر الشهري يف منشآت القطاع العام

  689 656 520 479 متوسط األجر الشهري للذكور

  5:9 584 452 430 متوسط األجر الشهري لإلناث

  528 543 404 390 متوسط األجر الشهري يف منشآت القطاع اخلاص

  538 556 416 406 متوسط األجر الشهري للذكور

  489 497 360 327 متوسط األجر الشهري لإلناث

  275 279 166 165 يف منشآت القطاع العام متوسط ساعات العمل الشهري

  277 :27 169 169 للذكور متوسط ساعات العمل الشهري

  272 277 163 160 لإلناث متوسط ساعات العمل الشهري

  328 334 220 220 يف منشآت القطاع اخلاص متوسط ساعات العمل الشهري

  333 339 225 225 للذكور متوسط ساعات العمل الشهري

  2:8 316 201 200 لإلناث متوسط ساعات العمل الشهري

مسية  يف منشآت القطاع العام،  الرقم القياسي لألجور اإل
(3121=211) 

140.6 151.1 227.9 234.:  

الرقم القياسي لألجور احلقيقية يف منشآت القطاع العام،  
(3121=211) 

108.2 1111 213.4 216.6  

مسية يف منشآت القطاع اخلاص، الرقم القياسي لألجور اإل
(3121=211) 

145.7 150.5 224.4 223.4  

الرقم القياسي لألجور احلقيقية يف منشآت القطاع 
  6.7: 3.:: 110.7 112.0 (211=3121)اخلاص،
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 . قوة العمل2
 

ة العمل يف اجملتمع ىم قو  نو النشيطوالسكان  .اقتصادياً  النشيطنيالسكان  بيانات تتعلق بعددعلى مل ىذا الفصل تيش
، وعدد ادلتعطلني األردنيني الً عام 1,398,030وبلغ عدد ادلشتغلني األردنيني  .شمل مجيع األفراد ادلشتغلني وادلتعطلنيي الذي

سنة فأكثر قد بلغ حوايل  26، أي أن رلموع قوة العمل من السكان األردنيني شلن أعمارىم متعطالً  209,569
يعتمد على مسح العمالة والبطالة وأن  ملةاالقوى العأن تقدير حجم إىل وجتدر اإلشارة . 3126فرداً يف عام  1,607,599

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

العمالة الوافدة تقيم يف أماكن عملها كمحالت البيع أو ورش العمل أو ادلدن الصناعية أو أماكن احلراسة أو ادلباين حتت 
 156,426  بلغ رلموعهاواليتالعمالة الوافدة اليت حتمل تصاريح عمل ومسجلة لدى وزارة العمل  اإلنشاء، ولذلك مت تقدير

أن حجم إىل جتدر اإلشارة أيضا و  .3126فردًا يف عام  33,755:,2، وبذلك تكون القوى العاملة الكلية يف األردن فرداً 
ن يف الفنادق وادلستشفيات ومعسكرات العمال ونزالء السجون و ال يشمل األشخاص ادلقيمالقوى العاملة الكلية ادلقدر 

وسكان ادلناطق النائية والصحراوية )كالسكان ادلقيمني يف بيوت الشعر والرحل(، باإلضافة مراكز احلدود وادلطارات وادلواين و 
 العمالة غري الشرعية. إىل

 

سنة فأكثر حسب اجلنس  26شلن أعمارىم  اقتصادياً بني اجلداول يف ىذا الفصل أعداد السكان األردنيني النشيطني وت  
التوزيع  بعض األشكال البيانية اليت تبني ، باإلضافة إىل3126-3122 لألعوام الفئة العمريةو  ادلستوى التعليميواحملافظة و 

 .3126عام لالنسيب للمشتغلني وادلتعطلني حسب اجلنس 
 

 3126-3122 ، لألعوامة الخام حسب الجنساالقتصاديمعدل المشاركة  2.2 جدول

 1025 1024 1023 2012 2011 الجنس

 4.:4 49.8 1.:4 4.:4 51.1 ذكور

 :.9 9.4 9.7 3.: 5.: إناث

 14.3 13.8 14.0 14.6 15.0 المعدل العام

 ، دائرة اإلحصاءات العامةالعمالة والبطالة مسحقسم إحصاءات العمل، ادلصدر: 

 

 3126-3122، لألعوام ة المنقح حسب الجنساالقتصاديمعدل المشاركة  1.2 جدول

 1025 1024 1023 2012 2011 الجنس

 71.1 8.:6 71.5 72.4 73.9 ذكور

 24.4 23.7 24.3 25.2 25.8 إناث

 36.7 36.4 37.2 38.0 39.0 المعدل العام

 دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة ادلصدر:
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 3126-3122، لألعوام سنة فأكثر حسب الجنس 25ممن أعمارهم  اقتصادياً عدد السكان األردنيين النشيطين  3.2 جدول

 1025 1024 1023 1021 1022 الجنس

 1318067 2321943 :22:234 2289986 227:898 رو ذك

 289532 249506 364571 375799 377343 ثانإ

 1607599 2460338 2444699 2443563 2436029 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةلبطالة، مسح العمالة وا قسم إحصاءات العمل ادلصدر:

 
 3126-3125 ، لعاميالجنس بسنة فأكثر حس 25ممن أعمارهم  ةاألردني قوة العمل 4.2 جدول

 قوة العمل
1024 1025 

 المجموع ثانإ رو ذك المجموع ثانإ رو ذك

 1398030 224300 1173730 1286688 197823 1088865 نو ادلشتغل

 209569 65232 144337 173649 51683 121967 نو ادلتعطل

 2607599 289532 1318067 1460338 249506 1210832 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
. 

82.0, ذكر  

18.0, أنثى  

  2015سنة فأكثر حسب الجنس، لعام  15التوزيع النسبي لقوة العمل األردنية ممن أعمارهم  1الشكل 
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 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 

 

 3126-3122ة، لألعوام سنة فأكثر حسب المحافظ 25ارهم ممن أعم اقتصادياً ن يعدد السكان األردنيين النشيط 5.2جدول 

 1025 1024 1023 2012 2011 المحافظة

 585787 540713 556463 577764 574551 العاصمة

 102926 88862 95237 93064 96060 البلقاء

 211782 192827 190586 196977 197041 الزرقاء

 38913 42816 42628 40380 37241 مادبا

 325675 288532 271335 251106 253227 اربد

 88378 74456 69285 62315 60109 ادلفرق

 50229 45768 39515 38202 36100 جرش

 39877 34963 32962 31100 31907 عجلون

 74895 71852 70798 71784 67523 الكرك

 27778 24412 24606 24587 23031 الطفيلة

 31811 26982 24007 28271 28297 معان

 29548 28155 27276 28013 30931 العقبة

 1607599 1460338 1444699 1443563 2436029 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 

87.8, مشتغلون  

12.2, متعطلون  

سنة  15التوزيع النسبي للمشتغلين والمتعطلين األردنيين النشيطين اقتصاديا ممن أعمارهم  2الشكل 
 2015فأكثر، لعام 
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 3126-3122، لألعوام حسب المحافظة فأكثر سنة 25ممن أعمارهم  اقتصادياً  ينعدد السكان األردنيين الذكور النشيط 6.2جدول 

 1025 1024 1023 1021 1022 محافظةال

 482834 451285 456557 468052 464664 العاصمة

 81778 71722 76369 73579 75667 البلقاء

 184845 172852 169326 170521 170777 الزرقاء

 30472 32369 33185 30591 28496 مادبا

 265938 239372 226399 211930 211448 اربد

 72434 60158 57070 51806 49699 ادلفرق

 40257 37537 33152 31361 30013 جرش

 32342 28046 25905 24896 25679 عجلون

 54977 52491 52083 51124 48361 الكرك

 21544 18999 18262 18543 17528 الطفيلة

 24990 21588 19752 22793 22545 معان

 25656 24414 23178 23679 24910 العقبة

 1318067 1210832 1191239 2278875 1169787 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 
 

 3126-3122، لألعوام حسب المحافظةفأكثر سنة  25 نممن أعماره اقتصادياً األردنيات النشيطات عدد  7.2جدول .

 1025 1024 1023 1021 2011 المحافظة

 102954 89428 99906 109712 109887 العاصمة

 21148 17140 18867 19485 20393 البلقاء

 26937 19976 21260 26456 26264 الزرقاء

 8442 10446 9442 9789 8745 مادبا

 59737 49159 44937 39176 41779 اربد

 15944 14298 12214 10509 10410 ادلفرق

 9972 8231 6363 6841 6087 جرش

 7534 6917 7057 6204 6228 عجلون

 19918 19361 18715 20660 19162 الكرك

 6234 5413 6345 6044 5503 الطفيلة

 6821 5394 4255 5478 5752 معان

 3892 3741 4098 4334 6021 العقبة

 289532 249506 253460 264688 266231 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام سنة فأكثر حسب  25ممن أعمارهم  اقتصادياً ين عدد السكان األردنيين النشيط 8.2 جدول

 1025 1024 1023 1021 2011 المستوى التعليمي

 39476 35162 39518 44042 46415 ملم أمي/

 8143 9438 8806 9489 8448 تلمذه مهنية

 782952 698696 661140 658918 649344 أقل من ثانوي

 167465 167091 174793 167688 176533 ثانوي

 154813 143037 154220 154816 157763 دبلوم متوسط

 411566 365352 365000 362684 348686  سبكالوريو 

 43184 41563 41222 45926 48830  سأعلى من بكالوريو 

 1607599 1460338 1444699 1443563 1436019 المجموع

 ادلوارد البشرية ادلركز الوطين لتنمية ادلصدر:
 

  المستوى التعليمي،حسب  فأكثرسنة  25ممن أعمارهم  اقتصادياً ن يالسكان األردنيين الذكور النشيطعدد  9.2 جدول   

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 المستوى التعليمي

 34907 32216 36544 39794 42036 ملم أمي/

 8127 9392 8754 9434 8415 تلمذه مهنية

 750857 671349 634360 625955 613928 أقل من ثانوي

 150606 153571 157663 149295 155919 ثانوي

 99537 94029 100024 98147 102459 دبلوم متوسط

 244847 221911 224854 225006 212148  سبكالوريو 

 29186 28363 29041 31244 34882  سأعلى من بكالوريو 

 1318067 1210832 1191239 1178875 1169787 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 
 

 3126-3122، لألعوام سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي 25 األردنيات النشيطات اقتصاديا ممن أعمارهنعدد  20.2 جدول

 1025 1024 1023 1021 1022 المستوى التعليمي

 4569 2946 2974 4248 4379 ملم أمي/

 16 45 52 55 33 تلمذه مهنية

 32095 27347 26780 32963 35416 أقل من ثانوي

 16859 13519 17130 18393 20614 ثانوي

 55276 49008 54197 56669 55304 دبلوم متوسط

 166719 143441 140145 137678 136538  سبكالوريو 

 13998 13200 12181 14682 13948  سأعلى من بكالوريو 

 289532 249506 253460 264688 266232 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 3126-3122، لألعوام سنة فأكثر حسب الفئة العمرية 25ممن أعمارهم  اقتصادياً عدد السكان األردنيين النشيطين  22.2 جدول

 1025 1024 1023 1021 1022 الفئة العمرية

26-2: 62174 56966 56043 54419 69868 

31-3: 507416 503557 496590 491838 549122 

41-4: 439893 443852 448915 458325 481254 

51-5: 286184 293615 300907 308473 348010 

61+ 140352 145573 142244 147282 159345 

 1607599 2460338 1444699 1443563 1436019 المجموع

 الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلركز ادلصدر:
 

 

 ،حسب الفئة العمرية فأكثرسنة  25ممن أعمارهم  اقتصادياً ن يالسكان األردنيين الذكور النشيطعدد  21.2جدول 
 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 2011 الفئة العمرية

26-2: 59681 55061 54510 53119 67586 

31-3: 390738 392459 388607 389712 429455 

41-4: 349903 351475 359474 368321 381805 

51-5: 239484 243826 255389 262561 291524 

61+ 129981 136054 133259 137118 147697 

 2328067 1210832 2292139 1178875 1169787 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 

 ، حسب الفئة العمرية فأكثرسنة  25 نممن أعماره اقتصادياً ات النشيطات األردنيعدد  23.2جدول 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 الفئة العمرية

26-2: 2493 1905 1534 1300 2282 

31-3: 116678 111098 107982 102126 119667 

41-4: 89990 92377 89441 90004 99449 

51-5: 46700 49789 45518 45912 56486 

61+ 10371 9519 8985 10164 11648 

 289532 249506 253460 164688 166131 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 المشتغلون .1
 

النشاط  ،القطاع، فأكثر حسب اجلنسسنة  26 عداد ادلشتغلني األردنيني شلن أعمارىمأ جداول تبني اجلزءيشمل ىذا 
فئة  ،احلالة العملية ،الفئة العمرية ،ةاالجتماعياحلالة  ،مكان اإلقامة ،رلموعة ادلهن الرئيسية ،ادلستوى التعليمي ،االقتصادي

للمشتغلني التوزيع النسيب أشكال بيانية تبني ، باإلضافة إىل 3126-3122خالل السنوات  الدخل والعالقة برب األسرة
 .3126لعام  والفئة العمرية واحلالة العملية ادلستوى التعليميحسب اجلنس و 

 

 3126-3122، لألعوام الجنس بسنة فأكثر حس 25عدد المشتغلين األردنيين ممن أعمارهم  2.1جدول 

 1025 1024 1023 2012 2011 الجنس

 2284841 1088865 1065317 1056003 1041263 ذكر

 335411 197823 197318 212090 209708 أنثى

 2398030 1286688 1262636 1268093 1250971 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
 

 
 3126-3122، لألعوام سنة فأكثر حسب القطاع 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  1.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 القطاع

 437800 4:9596 4:1924 387394 491626 معا

 728436 795656 781384 664018 7671:7 خاص

 7495 6946 5342 4592 4652 منظمات دولية

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

 
 

 3126-3122 لالعوام ،سنة فأكثر حسب القطاع 25ن عدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 3.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 القطاع

 115527 214839 212576 2145:8 214248 عام

 104201 1875: 4761: :21685 214562 خاص

 4572 4442 3314 3954 4231 منظمات دولية

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 وطين لتنمية ادلوارد البشريةادلركز ال ادلصدر:

 

  مجايل عدد ادلشتغلني األردنيني إمن  %95بأن عدد ادلشتغلني األردنيني الذكور قد شكل ما نسبتو أدناه  4يالحظ من الشكل
 .3126لإلناث يف عام  %27مقابل 
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 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 

 1025-1023لألعوام  ،االقتصاديالنشاط  بسنة فأكثر حس 25دد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم ع 4.1جدول 

 1025 1024 1023 النشاط االقتصادي

 22548 22559 24032 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

 10945 10503 11950 التعدين واستغالل احملاجر

 124735 118900 113172 الصناعات التحويلية

 9592 8517 7414 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 3601 2010 1818 اإمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلته

 82468 83567 78889 التشييد

 202138 186507 186740  جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 105895 100168 93175 نقل والتخزينال

 33787 30706 30004 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية 

 17112 16999 17021 ادلعلومات واإلتصاالت

 17686 20842 17654 أنشطة ادلالية والتأمني

 8089 6709 7383 األنشطة العقارية

 27850 21585 22902 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 14809 15879 14216 شطة اخلدمة اإلدارية والدعمأن

 339574 309378 303102 دين والضمان اإلجتماعي اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع ادل

 78308 70321 81629 التعليم

 36036 32172 34461 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 4204 3120 2909 أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو

 26758 22636 23529 األنشطة اخلدمية األخرى

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

1762 1557 2682 

 4911 4230 2666 أنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية

 1173730 1088865 2065327 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:

83.2 83.3 84.4 84.6 84.0 

16.8 16.7 15.6 15.4 16.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

%

 

 الجنس، سنة فأكثر حسب  15ممن أعمارهم  التوزيع النسبي للمشتغلين األردنيين.3شكل 
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 اإلناث الذكور
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  من  %:.39أن  3126لعام ، فقد بينت نتائج مسح العمالة والبطالة االقتصاديالذكور حسب النشاط  ادلشتغلنيأما توزيع
. وجاء 3125يف عام  %39.5اإلدارة العامة والدفاع ادلدين مقابل ما نسبتو  الذكور يعملون يف قطاع ادلشتغلنيرلموع 

بادلرتبة  الذكور يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات وإصالح السلع الشخصية وادلنزلية ادلشتغلون
بنسبة  الصناعات التحويلية . يليو قطاع3125يف عام  %28.2مقابل ما نسبتو  3126يف عام  %28.3الثانية بنسبة بلغت 

 3126يف عام  %:وبنسبة النقل والتخزين . مث يليو قطاع 3125يف عام % :.21 نسبة مقابل 3126يف عام  21.7%
 .3125يف عام  % 3.:مقابل ما نسبتو 

 3126-3124االقتصادي، لألعوام النشاط  بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 5.1جدول 
 1025 1024 1023 االقتصاديالنشاط 

 1719 1012 1191 وصيد األمساك الزراعة واحلراجة

 425 147 440 التعدين واستغالل احملاجر

 14802 12188 12320 الصناعات التحويلية

 238 158 434 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 61 85 229 إمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلتها

 796 1768 1661 التشييد

 11624 10747 11054 اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات الناريةجتارة 

 2056 1433 2194 النقل والتخزين

 935 1158 1790 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية

 4834 4439 3611 ادلعلومات واإلتصاالت

 6251 6598 6178 أنشطة ادلالية والتأمني

 517 595 699 األنشطة العقارية

 7136 5762 6253 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2638 2101 1760 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم

 27943 27188 27843 اإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 95006 82635 82310 التعليم

 33319 30315 28820 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 569 526 438 أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو

 4937 4224 4648 األنشطة اخلدمية األخرى

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

2594 3257 5677 

 2815 1487 851 إلقليميةأنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية ا

 224300 197823 197318 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 نسبة  حيث تشكلبرز ادلشكالت اليت يعاين منها سوق العمل األردين، أمن  االختالل يف توزيع القوى العاملة قطاعياً  يعترب
يف عام  األردنيني من إمجايل ادلشتغلني  %98.6و ايل القوى العاملةإمجمن  %87.2 العاملني يف قطاع اخلدمات أكثر من

3126. 

 كما جاءت 3125يف عام % 52.9مقابل ما نسبتو  3126يف عام  يف قطاع التعليم ادلشتغالتمن رلموع  %53.5 يعمل ،
يليو  ،3125يف عام  %26.4مقابل ما نسبتو  3126يف عام  %:.25يف قطاع الصحة يف ادلرتبة الثانية بنسبة ادلشتغالت 

يف  دلشتغالتأن نسبة مشاركة ابيانات بت الكما أشار  .3126يف عام  %23.6بنسبة  قطاع اإلدارة والدفاع ادلدين
 .3125يف عام % 7.3مقابل نسبة  3126يف عام  %7.7بلغت  التحويلية الصناعات

 

 3126-3122المستوى التعليمي لألعوام  بحس رفأكثسنة  25الذكور ممن أعمارهم المشتغلين األردنيين عدد  6.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المستوى التعليمي

 31548 29487 33400 35636 37926 ملم أمي/

 7396 8800 7682 8306 7250 تلمذه مهنية

 666127 600107 565286 555589 539049 أقل من ثانوي

 138984 141513 144257 136963 142366 ثانوي

 90852 87854 92662 91496 94405 وم متوسطدبل

 211117 194165 194256 198391 186944 س و بكالوري

 27706 26939 27774 29622 33323 أعلى من بكالوريوس 

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نألردنيات ممن أعمارهعدد المشتغالت ا 7.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المستوى التعليمي

 3742 2881 2974 4159 4202 ملم أمي/

 16 45 52 17 33 تلمذه مهنية

 29853 25180 23588 29210 30414 أقل من ثانوي

 14793 12988 15654 16375 17326 ثانوي

 44418 41426 43250 46598 43832 دبلوم متوسط

 119651 103708 101440 103471 101683 بكالوريوس 

 11827 11595 10359 12260 12218 أعلى من بكالوريوس 

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 دائرة اإلحصاءات العامةاءات العمل مسح العمالة والبطالة، ادلصدر: قسم إحص

 

 من إمجايل ادلشتغلني الذكور من محلة مؤىل الثانوية فما دون. يف حني كانت ىذه النسبة بني  %:.82 تشري البيانات إىل أن
بني  %69.7و %31.4 أما محلة ادلؤىل التعليمي البكالوريوس فأعلى، فقد بلغت النسبة بني الذكور %32.7 اإلناث
  3126 يف عام اإلناث

 

 3126-3122المهنة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  8.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المهن الرئيسية

 2156 4665 4900 4236 3549 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 198205 187813 186360 192879 190101 اإلختصاصيون

 69164 65619 66876 69529 76035 نييالفنيون ومساعدو اإلختصاص

 62316 48499 52574 61391 54913 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 410231 374569 367681 348361 338051 عاملو البيع واخلدمات

 20116 18304 18757 17563 16742 العمال ادلهرة يف الزراعة والغابات وصيد ااألمساك

 188421 183470 173907 167522 168211 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم

 154090 147503 139725 131435 137792 مشغلو ادلصانع واآلالت وعمال التجميع

 69031 58423 54538 63087 55869 العاملون يف ادلهن األولية

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر:
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المستوى التعليمي  سنة فأكثر حسب 15لتوزيع النسبي للمشتغلين األردنيين ممن أعمارهم ا.4شكل
 2015الجنس، لعام و 

 الذكور اإلناث
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 3126-3122المهنة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 9.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المهن الرئيسية

 2527 3482 3203 3767 2881 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 134984 118759 113213 118515 117881 اإلختصاصيون

 30068 26617 27756 30126 27362 نييالفنيون ومساعدو اإلختصاص

 13275 13285 16580 17692 17760 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 16853 15629 17501 18612 19450 عاملو البيع واخلدمات

 1627 446 741 779 391 العمال ادلهرة يف الزراعة والغابات وصيد ااألمساك

 7338 6404 6457 6129 6205 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم

 425 57 285 0 0 مشغلو ادلصانع واآلالت وعمال التجميع

 17202 13144 11582 16470 17778 العاملون يف ادلهن األولية

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 ية ادلوارد البشريةادلركز الوطين لتنم ادلصدر:

 
 يف حني بلغت نسبة العاملني الذكور عاملو البيع واخلدمات مهنة الذكور يعملون يف العاملنيمن  %46ن أإىل شري البيانات ت ،

يف مهنة  العامالتاإلناث  تتركز و . %27.2يون وادلهن ادلرتبطة هبم احلرفيف مهنة  وكذلك، %:.27 إلختصاصينيا مهنة يف
 .3126يف عام  %24.5 نييومساعدوا اإلختصاص، ويف مهنة الفنيني 3126يف عام  %71.3سبة بلغت  بننيياإلختصاص

 

 3126-3122مكان اإلقامة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  20.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المحافظة

 435897 412852 416905 426772 417164 العاصمة

 72242 60945 66543 64117 65843 البلقاء

 163945 156933 148951 150935 152245 الزرقاء

 25899 29107 28468 26649 24129 مادبا

 236990 213835 202959 190291 188930 اربد

 63376 52765 50079 46755 44765 ادلفرق

 36570 33679 29684 28429 26633 جرش

 28784 24568 23389 22954 23174 عجلون

 47542 47105 45588 44648 42026 الكرك

 18579 16455 15874 15619 15209 الطفيلة

 21143 18702 16971 18645 19347 معان

 22765 21919 19906 20189 21798 العقبة

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 وارد البشريةادلركز الوطين لتنمية ادل ادلصدر:
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 3126-3122مكان اإلقامة، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نممن أعمارهم اتاألردني التعدد المشتغ 22.1جدول 

 1025 1024 1023 2012 2011 المحافظة

 82602 72252 80956 91315 90030 العاصمة

 18071 14493 15033 15752 16389 البلقاء

 19563 16246 16597 21867 21006 الزرقاء

 6936 8502 7243 6884 6223 مادبا

 43001 36737 33048 31006 32245 اربد

 11592 10556 9167 8910 8266 ادلفرق

 7707 6277 4939 5489 4573 جرش

 5487 5428 5130 4603 4083 عجلون

 16183 15691 14037 14463 13837 الكرك

 4838 4230 4516 4146 3798 الطفيلة

 5287 4144 3437 4241 4646 معان

 3033 3267 3216 3414 4612 العقبة

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 

 يف سن العمل من إمجايل ادلشتغلني الذكور %48.2 حسب مكان اإلقامة سجلت نسبة ادلشتغلني الذكور يف العاصمة، 
يف  يف سن العمل ادلشتغالت اإلناث من إمجايل %47.9 حسب مكان اإلقامة شتغالت اإلناث يف العاصمةوبلغت نسبة ادل

 .3126عام 

 ، الزواجيةحسب الحالة  سنة فأكثر 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  21.1جدول 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 2011 الزواجيةالحالة 

 380544 331865 328938 338829 331291 عزبأ

 784717 749433 729064 709768 702686 متزوج

 6879 5722 5193 5345 5099 مطلق

 1521 1814 1919 1686 2034 أرمل 

 69 31 204 375 153 منفصل

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 ةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشري

 

 

 

 



 27 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

  ،الزواجيةسنة فأكثر حسب الحالة  25عدد المشتغالت األردنيات ممن أعمارهن  23.1جدول 

 3126-3122 لألعوام

 1025 1024 1023 1021 2011 لزواجيةالحالة ا

 87459 74463 76394 83860 80631 عزباء

 127252 114459 112881 119545 119984 متزوجة

 5440 4513 4306 4662 4973 مطلقة

 4129 4371 3586 3901 4057 أرملة 

 18 17 152 122 63 منفصلة

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 ، حسب الفئة العمرية سنة فأكثر 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  24.1جدول 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 لفئة العمريةا

26-2: 38038 35521 35748 33991 45959 

31-3: 323835 326001 319267 320690 349544 

41-4: 328151 330395 337389 348863 358668 

51-5: 225678 232038 242379 251353 275691 

61+ 125561 132048 130535 133968 143868 

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 

  ،الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 25.1جدول 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 الفئة العمرية

26-2: 1619 1311 1184 789 1455 

31-3: 74064 70242 63670 61571 70466 

41-4: 78991 82758 79360 80536 86642 

51-5: 44820 48349 44136 44870 54399 

61+ 10214 9430 8968 10057 11337 

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 

 



 28 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةمسح العمالة والبطالة،  ادلصدر: قسم إحصاءات العمل

 

 3126-3122، لألعوام الحالة العملية بسنة فأكثر حس 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  26.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 1022 الحالة العملية

 1004263 915185 882219 863038 855393 مستخدم بأجر

 57950 61356 67560 74923 73952 جرينآد مستخدمني صاحب عمل مع وجو 

 108472 108164 109696 113152 106727 خربنآيعمل حلسابو دون وجود مستخدمني 

 1098 234 3971 4131 4306 سرة دون أجراأليعمل لدى 

 1947 3926 1871 759 885 يعمل دون أجر

 1173730 1088865 1065317 1056003 1041263 المجموع

 دلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةا
 

 

 3126-3122، لألعوام الحالة العملية بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 27.1جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الحالة العملية

 217125 190574 189128 203440 199068 مستخدم بأجر

 2943 2798 3227 3476 4114 خرينآ صاحب عمل مع وجود مستخدمني

 3768 4029 3913 4199 5324 خرينآيعمل حلسابو دون وجود مستخدمني 

 0 17 430 595 554 سرة دون أجراأليعمل لدى 

 464 405 620 380 648 يعمل دون أجر

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 شريةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد الب
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 سنة فأكثر حسب الفئة العمرية والجنس،  15التوزيع النسبي للمشتغلين األردنيين  ممن أعمارهم  5شكل 
 2015لعام 

 اإلناث الذكور



 29 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 
  96 مقابل ما نسبتو 3126من إمجايل العاملني الذكور واإلناث يعملون بأجر يف عام  %98.5أن إىل تشري البيانات.:% 

، %93.9مقابل  3126ر يف عام من إمجايل العاملني بأج %28.9واإلناث  %93.3. وشكل الذكور 3125يف عام 
. أما اإلناث العامالت بأجر، فقد بلغت 3125للذكور واإلناث على التوايل من إمجايل العاملني بأجر يف عام  28.3%

. يف حني بلغت نسبة 3125يف عام  %7.4:مقابل ما نسبتو  3126من إمجايل العامالت يف عام  %7.9:نسبتهن 
 .3125يف عام  %95مقابل ما نسبتو  3126يف عام إمجايل العاملني الذكور  من %96.7العاملني الذكور بأجر 

 

 الشهري الدخل بسنة فأكثر حس 25عدد المشتغلين األردنيين الذكور ممن أعمارهم  28.1جدول 
 3126-3122، لألعوام (بالدينار األردني)

 1025 1024 1023 1021 1022 الشهري فئة الدخل

< 211 14784 12510 11196 6439 5249 

211- 2:: 133546 108504 91366 74061 68392 

311- 3:: 395643 347348 345226 334556 343546 

411- 5:: 382210 463940 496526 553329 625496 

611 + 109890 118811 115160 116320 128003 

 1170686 1084705 2059474 1051113 1036073 المجموع

 لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر: ادلركز الوطين
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 سنة فأكثر حسب الحالة العملية والجنس،  15التوزيع النسبي للمشتغلين األردنيين ممن أعمارهم   6شكل 
   2015لعام 

 اإلناث الذكور



 :2 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 ، (ي)بالدينار األردنالشهري  فئة الدخل بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 29.1جدول 
 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 الشهري متوسط األجر

 <211 4984 4604 3212 2409 2613 

211-2:: 31655 28757 20433 18955 20209 

311-3:: 73580 60737 54707 47911 52773 

411-5:: 85528 102165 102292 109636 125787 

611 + 12759 14852 15624 18490 22453 

 223836 197401 296168 211115 208506 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 ، العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25ر ممن أعمارهم عدد المشتغلين األردنيين الذكو  10.1جدول 
 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 العالقة برب األسرة

 794919 759711 734916 710072 702140 رب األسرة

 903 798 1168 1859 2028 زوجة زوج/

 371011 321603 321445 333393 326860 بن/ ابنةا

 0 28 92 151 0 أب/ أم

 627 541 550 1491 1425 حفيد/ حفيدة

 4499 3465 4967 5689 5705 أخ/ أخت

 926 1807 1419 1344 1433 خرونآ أقارب

 28 0 0 160 54 خادم/ خادمة

 817 912 760 1844 1618 خرونآ

 1173730 1088865 2065327 1056003 1041263 المجموع

 لبشريةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد ا

 

 ،،العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25 نعدد المشتغالت األردنيات ممن أعماره 12.1ل جدو 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 1023 1021 1022 العالقة برب األسرة

 13449 11722 10426 11287 10857 رب األسرة

 117413 107188 106375 111057 111467 زوجة زوج/

 84876 71837 73994 78056 76557 بن/ ابنةا

 48 179 41 177 36 أب/ أم

 278 174 78 35 165 حفيد/ حفيدة

 2332 3213 3094 5690 4945 أخ/ أخت

 934 757 932 1040 1383 خرونآ أقارب

 4970 2753 2378 4480 4160 خادم/ خادمة

 0 0 0 268 138 خرونآ

 224300 197823 197318 212090 209708 المجموع

 دلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةا
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 32 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 المتعطلون .3
 

ادلستوى  ،احملافظة ،سنة فأكثر حسب اجلنس 26عداد ادلتعطلني األردنيني شلن أعمارىم أجداول تبني  اجلزءيشمل ىذا 
خالل ومعدل البطالة مدة التعطل  ،حالة سبق العمل ،العالقة برب األسرة ،العمريةالفئة  ،ةاالجتماعياحلالة  ،التعليمي
والفئة  ادلستوى التعليميحسب اجلنس و  للمتعطلني، باإلضافة إىل أشكال بيانية تبني التوزيع النسيب 3126-3122 السنوات

 .3126العمرية لعام 
 

 3126-3122، لألعوام الجنس بفأكثر حس سنة 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين م 2.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنس

 144337 121967 125922 122872 128524 ذكر

 65232 51683 56142 52598 56524 أنثى

 209569 173649 182063 175470 185048 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 النسبة شكلت اإلناث من رلموع القوى العاملة ادلتعطلة، بينما  %:.79دلتعطلة من الذكور شكلت ن نسبة القوى العاملة اإ
 .3126يف عام  %42.2ادلتبقية 

 

 3126-3122، لألعوام المحافظة بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 1.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المحافظة

 46937 38433 39652 41280 47500 العاصمة

 9536 10776 9826 9462 9824 البلقاء

 20901 15918 20375 19586 18532 الزرقاء

 4573 3262 4717 3942 4367 مادبا

 28948 25538 23440 21639 22518 اربد

 9058 7393 6992 5051 4934 ادلفرق

 3687 3858 3468 2932 3380 جرش

 3559 3478 2517 1942 2505 عجلون

 7435 5386 6495 6476 6335 الكرك

 2965 2544 2387 2924 2319 الطفيلة

 3847 2886 2781 4148 3198 معان

 2891 2495 3272 3490 3112 العقبة

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

  الكركو  الطفيلةو  مادبا اتيليها زلافظ. 3126 يف عام %26.4دل بطالة للذكور حيث بلغ أعلى مع معانزلافظة سجلت 
 .3126يف عام  على التوايل %24.6، %24.9، %26حيث سجل معدل البطالة للذكور لكل منهم 



 33 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 3126-3122 ، لألعوامالمحافظة بسنة فأكثر حس 25 نعدد المتعطالت األردنيات من أعماره 3.3جدول 

 1025 1024 1023 2012 2011 المحافظة

 20351 17176 18950 18397 19857 العاصمة

 3077 2648 3835 3733 4004 البلقاء

 7374 3730 4663 4589 5258 الزرقاء

 1506 1944 2199 2905 2522 مادبا

 16736 12422 11889 8170 9535 اربد

 4351 3742 3048 1599 2144 ادلفرق

 2265 1954 1425 1352 1514 جرش

 2048 1490 1927 1601 2145 عجلون

 3734 3670 4678 6197 5325 الكرك

 1397 1182 1828 1898 1705 الطفيلة

 1534 1250 818 1237 1106 معان

 859 474 882 920 1409 العقبة

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 

 قد سجلت أعلى معدل بطالة حوايل اربد، يتضح أن زلافظة 3126يف عام  معدل البطالة لإلناث حسب احملافظات مبقارنة 
 .لكل منهما %38.4، و%38.5 مبعدل بطالة بلغ ادلفرقو  الزرقاء يت، يليها زلافظ39%

 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 
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 المحافظة

 2015سنة فأكثر حسب المحافظة والجنس، لعام  15التوزيع النسبي للمتعطلين األردنيين ممن أعمارهم  7شكل 

 إناث ذكور



 34 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 3126-3124، لألعوام سنة فأكثر حسب الحضر والريف والجنس 25عدد المتعطلين األردنيين ممن أعمارهم  4.3جدول 

 الريف -الحضر
1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 52123 116621 40523 98715 44505 102653 احلضر

 13109 27716 11160 23252 11637 23269 الريف

 65232 144337 51683 121967 56142 125922 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 5.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المستوى التعليمي

 3359 2729 3144 4158 4110 ملم أمي/

 731 592 1072 1128 1165 تلمذه مهنية

 84730 71243 69074 70366 85989 أقل من ثانوي

 11622 12058 13405 12332 13553 ثانوي

 8685 6175 7361 6651 8054 دبلوم متوسط

 33730 27746 30598 26615 25205 بكالوريوس

 1480 1424 1267 1622 1559 أعلى من بكالوريوس

 144337 121967 125922 122872 218514 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 

 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام  بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهمردنيات مألعدد المتعطالت ا 6.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المستوى التعليمي

 827 64 0 89 177 ملم أمي/

 0 0 0 38 0 هنيةتلمذه م

 2242 2168 3192 3753 5002 أقل من ثانوي

 2066 532 1476 2018 3288 ثانوي

 10858 7581 10947 10071 11472 دبلوم متوسط

 47068 39733 38705 34207 34855 بكالوريوس

 2171 1604 1821 2422 1730 أعلى من بكالوريوس

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 صدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادل

 بنسبة مقارنة  3126يف عام س فأعلى و الذين حيملون الشهادة اجلامعية بكالوريادلتعطلني بني  %29.7 البطالة بلغ معدل
لنفس ادلؤىل التعليمي بلغ معدل البطالة و ، ادلؤىل التعليمينفس لقوة العمل من إمجايل  3125يف عام  %28.4 بلغت

 .3126يف عام  لإلناث %38.3مقابل  %23.9ذكور لل



 35 3126-3122 إحصاءات العمل يف األردن                                                       ئرة اإلحصاءات العامة                                                                     دا 

 
 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 

 من إمجايل ادلتعطلني الذكور يف  %35.5ما نسبتو ادلتعطلون شلن حيملون الشهادة اجلامعية بكالوريوس فأعلى كل الذكور ش
من  %86.6ناث ادلتعطالت شلن حيملن الشهادة اجلامعية بكالوريوس فأعلى حوايل نسبة اإل يف حني بلغت. 3126عام 

 .3126إمجايل ادلتعطالت يف عام 

  أما .3126قل من ثانوي يف عام أ من محلة ادلؤىل التعليميمن إمجايل ادلتعطلني الذكور  %71.9شكل الذكور ما نسبتو 
  .3126يف عام ادلؤىل لنفس من إمجايل ادلتعطالت  %5.8 ناإلناث فقد شكل

 

 3126-3122الزواجية، لألعوام الحالة  بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 7.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الحالة الزواجية

 21:125 94039 5175: 91671 5962: أعزب

 454:5 27415 41:88 30428 43:13 متزوج

 993 513 867 746 754 مطلق

 58 0 237 28 :23 أرمل

 1 1 1 1 1 منفصل

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

  5.3 ،%33.4ا، واالذين سبق ذلم الزواجا نبلغ معدل البطالة بني االذكور من غري ادلتزوجنيا، واالذكور ادلتزوجو% ،
بني ااإلناث غري ادلتزوجاتا، وااإلناث ادلتزوجاتا، وااللوايت  %:.9 ،%24.3 ،%:.44 مقابل لتوايلعلى ا %:.:

 .3126سبق ذلن الزواجا على التوايل يف عام 

 84.6%  بني  %:.79و بني الذكور %86.6، وبلغت نسبتهم 3126من إمجايل ادلتعطلني ىم من غري ادلتزوجني يف عام
 اإلناث.
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 المستوى التعليمي

 ستة فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس، 15 التوزيع النسبي للمتعطلين األردنيين ممن أعمارهم 8 شكل
 2015لعام  

 اإلناث الذكور
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 3126 يف عام من إمجايل ادلتعطلني %37.6 اادلتزوجني أو شلن سبق ذلم الزواجالني من بلغت نسبة ادلتعط. 

  لإلناث يف عام  %42.2من إمجايل ادلتعطلني الذكور مقابل  %35.6شكل الذكور اادلتزوجون أو شلن سبق ذلم الزواجا
3126. 

 

 3126-3122الزواجية، لألعوام الة الح بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهمعدد المتعطالت األردنيات م 8.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الحالة الزواجية

 55:62 35240 37477 47364 48:39 عزباء

 2:457 15628 17665 :2648 :2851 متزوجة

 848 672 775 7:1 2128 مطلقة

 2:9 143 225 387 224 أرملة

 1 0 0 1 68 منفصلة

 65232 52683 56142 52598 56524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 

 3126-3122لألعوام  ،العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 9.3جدول 

 1025 1024 2013 1021 2011 العالقة برب األسرة

 34766 28210 31472 31488 32835 رب األسرة

 48 20 0 0 49 زوجة زوج/

 108605 91982 92469 89811 93081 بن/ ابنةا

 0 0 0 0 0 أب/ أم

 99 275 431 279 431 حفيد/ حفيدة

 741 1109 1249 984 1543 أخ/ أخت

 77 331 280 238 531 خرونآأقارب 

 0 39 21 72 54 خرونآ

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 لتنمية ادلوارد البشرية ادلصدر: ادلركز الوطين
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 3126-3122، لألعوام العالقة برب األسرة بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهمعدد المتعطالت األردنيات م 20.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 العالقة برب األسرة

 881 696 588 844 1060 رب األسرة

 18117 14537 16581 14572 16288 زوجة زوج/

 44900 35318 37594 36312 37713 / ابنةبنا

 0 0 0 0 0 أب/ أم

 197 73 188 136 219 حفيد/ حفيدة

 724 723 707 410 810 أخ/ أخت

 412 335 484 307 434 خرونآأقارب 

 0 0 0 17 0 خرونآ

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 

 3126-3122، لألعوام الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 22.3ل جدو 

 1025 1024 1023 1021 2011 الفئة العمرية

26-2: 21643 19540 18761 19128 21627 

31-3: 66903 66458 69340 69023 79911 

41-4: 21752 21080 22086 19457 23137 

51-5: 13806 11788 13011 11208 15833 

61+ 4420 4006 2724 3150 3829 

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122لألعوام  ،الفئة العمرية بسنة فأكثر حس 25عدد المتعطالت األردنيات ممن أعمارهن  21.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 عمريةالفئة ال

26-2: 874 594 349 511 827 

31-3: 42614 40856 44312 40555 49200 

41-4: 10999 9619 10081 9468 12807 

51-5: 1880 1440 1381 1040 2087 

61+ 157 89 18 108 311 

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 وارد البشريةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادل
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 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: قسم إحصاءات العمل مسح العمالة والبطالة، 

 

  3126سنة يف عام  35-26أعمارىن اإلناث شلن  بني %64.4بني الذكور مقابل  %37.8معدل بطالة الشباب بلغ. 

 59.4% سنة 35-26يف الفئة العمرية  ىمعطلني عن العمل تمن ادل.  

 62.4% لنفس الفئة ادلتعطالت اإلناث بلغت نسبة، بينما سنة (35-26) يف الفئة العمرية ادلتعطلني عن العمل ذكورال من 
 .3126 يف عامادلتعطالت  اإلناث من رلموع 52.9%

  7.8قوة العمل حوايل  يف فئة البالغنيسنة فأكثر منسوبًا إىل إمجايل  36شلن أعمارىم  البالغنيبلغ معدل البطالة عند% 
 .3126يف عام  لإلناث %27.2ذكور مقابل لل

 21.6%  بينما كانت %24.7 حوايلعند الذكور  مبلغت نسبتهو  ،سنة فأكثر 51من ادلتعطلني يقعون يف الفئة العمرية ،
  .3126 يف عام %4.8اإلناث حوايل  بنيالنسبة 

 

 3126-3122لألعوام  ،الة سبق العملسنة فأكثر حسب ح 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 23.3جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 حالة سبق العمل

 93885 78205 86205 81625 83374 سبق لو العمل

 50452 43762 39717 41247 45150 مل يسبق لو العمل

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 3126-3122، لألعوام حالة سبق العمل بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهمعدد المتعطالت األردنيات م 24.3دول ج

 1025 1024 1023 2012 2011 حالة سبق العمل

 20835 14348 17789 16282 18830 سبق لو العمل

 44397 37335 38353 36316 37694 مل يسبق لو العمل

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 الفئات العمرية

 ،سنة فأكثر حسب الفئة العمرية والجنس 15التوزيع النسبي للمتعطلين األردنيين ممن أعمارهم  9شكل    

 2015 لعام 

 اإلناث الذكور
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 3126-3122، لألعوام مدة التعطل باألشهر بسنة فأكثر حس 25ن أعمارهم معدد المتعطلين األردنيين الذكور م 25.3جدول 

 1025 1024 1023 2012 2011 باألشهر مدة التعطل

1-23 91455 8:134 81212 91144 :5464 

24-35 3:318 36892 25785 36847 43827 

36-47 22949 23483 13847 22915 23564 

 5926 54:5 5078 67:7 8246 47أكثر من 

 144337 121967 125922 122872 128524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 

 3126-3122، لألعوام مدة التعطل باألشهر بسنة فأكثر حس 25 نن أعمارهمعدد المتعطالت األردنيات م 26.3جدول .

 1025 1024 1023 2012 2011 باألشهر مدة التعطل

1-23 38548 3:481 29023 38881 484:1 

24-35 255:7 224:: 13795 229:9 25898 

36-47 8:82 7552 7357 8381 96:: 

 5568 5855 5966 6499 7731 47أكثر من 

 65232 51683 56142 52598 56524 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 وشكل الذكور ادلتعطلون ، 3126من إمجايل قوة العمل يف عام  %5.9حوايل لفرتة أكثر من سنة  نسبة ادلتعطلني تبلغ
 لإلناث من إمجايل قوة العمل لإلناث. %7.:للذكور مقابل  من إمجايل قوة العمل %4.9 من سنة ألكثر

 شكل الذكور ما نسبتو و  .3126يف عام  %48.2لكال اجلنسني من إمجايل ادلتعطلني ألكثر من سنة  نيسبة ادلتعطلبلغت ن
 لإلناث من إمجايل ادلتعطالت اإلناث. %53.8، مقابل من إمجايل ادلتعطلني الذكور% 45.7

 

  3126-3122 املألعو  ،سنة فأكثر حسب الجنس 25 معدل البطالة لألردنيين ممن أعمارهم 27.3 جدول

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنس

 22.1 10.1 10.6 10.4 11.0 ذكور

 33.6 20.7 22.2 19.9 21.2 إناث

 24.1 11.9 12.6 23.3 :.23 ادلعدل العام

 دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: مسح العمالة والبطالة، 

 
 معدالت البطالة. يعاين سوق العمل األردين خالل العقدين ادلاضيني من ارتفاع 

  3126 بني اإلناث يف عام %33.6 بني الذكور مقابل %22 معدل البطالةبلغ. 
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 االستخدام .4
 

خصائصهم كالتخصصات التعليمية ومستويات الرواتب واألجور و تعويضاهتم و  يوفر ىذا الفصل بيانات حول أعداد العاملني
القطاعني العام واخلاص. منشآت دلدفوعة، ومتوسط ساعات العمل مدفوعة األجر للعامل وحجم التوظيف يف النقدية ا

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

ستخدام الوجتدر اإلشارة بأن ىناك اختالفات يف أعداد العاملني يف مسح االيت يقل عدد العاملني فيها عن مخسني عامل. 
حيث أن مسح عن أعداد العاملني من مسح العمالة والبطالة وذلك الختالف ادلنهجية ادلستخدمة يف كال ادلسحني، 

ة فقط، كما يستثين العاملني يف القطاع الزراعي والقوات ادلسلحة االقتصاديستخدام يعتمد أساسا إطار ادلؤسسات اال
 واألجهزة األمنية والدفاع ادلدين والعاملني يف القطاع غري ادلنظم.

 
 3125-3122عوام ، لألت القطاع العام والقطاع الخاصآمنش*العاملون بأجر وبدون أجر في  2.4جدول 

 المؤشر
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 القطاع العام

 123115 208980 120853 206818 117664 204691 113420 200581 بأجر

 123115 208980 120853 206818 117664 204691 113420 200581 المجموع

 القطاع الخاص

 127503 488217 122691 455618 117442 458881 110550 434007 بأجر

 8144 131917 10129 145098 10009 132550 8660 144878 بدون أجر 

 135647 620134 231810 600726 127451 591431 119210 578885 المجموع

 القطاعين العام والخاص 

 258762 829114 153673 807534 245115 796122 232630 779466 المجموع الكلي

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

 
  وقد3125يف عام  %98.2ن ما نسبتو معظم العاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص مستخدمون بأجر، ويشكلو . 

كما تشري   .3125يف عام  من إمجايل العاملني بأجر %37.5وتشكل اإلناث ما نسبتو  ،%84.7ما نسبتو شكل الذكور 
 .3125 يف عام من الذكور العاملني يعملون بأجر %95.2 و العامالت من اإلناث %:.7: البيانات باجلدول أعاله بأن
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 الستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة ادلصدر: مسح ا

 
  من إمجايل العاملني يف  %48.2من إمجايل العاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص و %34.9بلغت مشاركة ادلرأة

 .3125يف عام  من إمجايل العاملني يف منشآت القطاع اخلاص %:.28منشآت القطاع العام و

  إمجايل العاملني يف  وشكلت نسبة العاملني يف منشآت القطاع العام من ن الذكور،ثلثي العاملني يف القطاع العام محوايل
 .3125يف عام  %41.6منشآت القطاعني العام واخلاص حوايل 

 93.2شكل الذكور  ،العاملني يف القطاع اخلاص يشكلون حوايل ثلثي عدد العاملني يف منشآت القطاعني العام واخلاص% 
 .3125 يف عام عدد العاملني يف منشآت القطاع اخلاصمن إمجايل  %:.28واإلناث 

 يف سوق العمل بالوترية  اإلناث من ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث يف التعليم، إال أن ذلك مل ينعكس على زيادة مشاركة لرغمبا
والتقين يف  شلا يستدعي إعادة النظر يف إصالح قطاع التعليم والتدريب ادلهين خاصة يف منشآت القطاع اخلاص. نفسها
 وبالتايل حتسني فرص التشغيل وزيادة نسبة مشاركة اإلناث يف سوق العمل. األردن
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 3125 لعام ،والجنس االقتصاديحسب النشاط  العامالقطاع منشآت *التوزيع النسبي للعاملين في  1.4جدول 

 جموعم إناث ذكور قتصاديالنشاط اال
 2.0 0.2 3.0 التعدين واستغالل احملاجر

 1.3 0.2 2.0 الصناعات التحويلية

 1.7 0.4 2.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 1.8 0.5 2.5 إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارةالنفايات ومعاجلتها

 0.0 0.0 0.0 التشييد

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

 2.5 0.9 3.4 النقل والتخزين

 0.3 0.1 0.4 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 0.5 0.3 0.7 ادلعلومات واإلتصاالت

 0.8 0.7 0.8 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني

 0.0 0.0 0.0 األنشطة العقارية

 0.3 0.3 0.3 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2.0 0.1 3.1 ية وخدمات الدعمأنشطة اخلدمات اإلدار 

 32.1 17.0 41.1 اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإللزامي

 44.2 64.6 32.1 التعليم

 9.8 14.2 7.3 األنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اإلجتماعي

 0.1 0.1 0.1 الفنون والرتفيو والتسلية

 0.1 0.1 0.1 أنشطة اخلدمات األخرى

 332095 123115 208980 ع المجمو 

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

 
 79.9%  من اإلناث يف منشآت القطاعني العام واخلاص يعملن يف أنشطة التعليم والصناعات التحويلية والصحة والعمل

من الذكور يعملون يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات والدراجات النارية والسلع  %37.7و االجتماعي
  .3125يف عام  الشخصية وادلنزلية

 55.3%  االجتماعياإلدارة العامة والضمان يف نشاط  %43.2ومن العاملني يف القطاع العام يعملون يف قطاع التعليم. 
، االجتماعيوالضمان  العامة التعليم، واإلدارةاقتصادية زلددة مثل  أنشطةيف  القطاع العام يف من اإلناث% 6.8:يرتكز و 

 .3125يف عام  والصحة

  75.7يرتكز و ، اإلجباري اإلدارة العامة والضمان االجتماعينشاط يف الذكور  من %52.2ما نسبتو يف القطاع العام يرتكز %

 .3125 نشاط التعليم يف عام يف من اإلناث
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 3125 لعام ،والجنس االقتصاديالقطاع الخاص حسب النشاط منشآت التوزيع النسبي للعاملين في  3.4جدول 

 جموعم إناث ذكور قتصادياالالنشاط 

 0.2 0.1 0.3 التعدين واستغالل احملاجر

 26.0 22.9 26.7 الصناعات التحويلية

 0.4 0.1 0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 0.3 0.1 0.3 إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارةالنفايات ومعاجلتها

 5.3 1.0 6.2 التشييد

 31.4 13.5 35.4 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 1.8 0.7 2.0 النقل والتخزين

 6.6 1.9 7.6 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 2.1 2.8 1.9 واإلتصاالت ادلعلومات

 4.0 7.1 3.4 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني

 0.7 0.3 0.8 األنشطة العقارية

 3.2 4.5 3.0 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2.5 2.1 2.5 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 7.1 24.8 3.2 التعليم

 4.4 12.0 2.7 تماعياألنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اإلج

 0.6 0.6 0.5 الفنون والرتفيو والتسلية

 3.4 5.3 3.0 أنشطة اخلدمات األخرى

 755781 135647 620134 المجموع

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

 
 ع العاملني الذكور يف منشآت القطاع اخلاص يف نشاط جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات من رلمو  %46.5 تركز

 .3125 لإلناث يف عام %24.6 مقابل ما نسبتو ،كات والدراجات النارية وإصالح السلع الشخصية وادلنزليةر احمل

  الصحة والعمل و  وجتارة اجلملة والتجزئة تحويليةالصناعات الو اإلناث يرتكزن يف القطاع اخلاص يف أنشطة معينة كالتعليم
 .3125على التوايل يف عام  %23، %24.6 %،:.33 %،35.9نسب ب االجتماعي
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 3125-3122 لألعوام ،والجنس المهنةمنشآت القطاع العام  حسب *التوزيع النسبي للعاملين في  4.4جدول   

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور ناثإ ذكور إناث ذكور

 3.6 4.4 5.1 4.8 3.6 4.2 3.5 4.1 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 67.1 36.2 65.0 35.5 66.5 37.5 64.4 35.4 ادلتخصصون

 10.8 10.7 9.5 11.0 11.3 10.5 12.2 12.2 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 11.7 10.9 12.2 11.2 12.0 10.9 12.2 11.1 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 واألسواقالتجارية احملالت 

6.6 2.0 6.1 1.4 7.5 3.0 7.3 1.8 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 هنادل

5.7 0.2 5.8 0.2 6.0 0.2 6.1 0.1 

 0.0 7.6 0.0 7.9 0.0 7.9 0.0 8.1 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 4.9 17.0 5.1 16.2 5.0 17.2 5.4 16.8 ادلهن األولية

 123115 208980 120853 206818 117664 204691 113420 200581 المجموع 

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

 
 3125-3122 لألعوام ،والجنس المهنة منشآت القطاع الخاص حسب*التوزيع النسبي للعاملين في  5.4جدول 

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 3.7 5.5 5.0 5.9 4.5 5.5 4.3 5.1 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 41.5 13.1 39.4 13.3 38.2 12.4 37.3 12.7 ادلتخصصون

 13.0 7.8 13.2 7.1 13.8 6.5 11.8 6.0 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 9.3 6.3 7.7 7.4 9.0 6.9 9.6 7.6 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 احملالت التجارية واألسواق

28.3 12.6 26.4 12.4 26.1 12.3 25.3 10.5 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 ادلهن

17.5 4.1 19.3 3.1 17.3 6.7 17.4 3.1 

 14.4 12.4 11.8 11.9 14.5 11.8 16.4 11.5 معوىامشغلو اآلالت ورل

 4.4 12.2 4.0 11.0 4.5 11.2 3.9 11.3 ادلهن األولية

 135647 620134 132820 600716 127451 591431 119210 578885 المجموع 

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

. 
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 27.2 %مهنة ادلتخصصون ومهنة العاملون يف يف  يرتكزونيف منشآت القطاعني العام واخلاص  العاملنيمن  %17.3و
يف مهنة ادلتخصصون بنسبة  اإلناث . يف حني يرتكزن2014على التوايل يف عام  اخلدمات والباعة يف احملالت واألسواق

53.7%. 

 يف مهنيت ادلتخصصون والفنيون وادلتخصصون ادلساعدون، أو  ترتكزاع اإلناث العامالت يف القطاع العام ثالثة أرب حوايل
 2014يف عام % :.88بنسبة 

 األسواق، أو و  احملالت من ربع العاملني الذكور يف القطاع اخلاص يعملون يف مهنة العاملون يف اخلدمات والباعة يف أكثر
 .2014يف عام  %52.6ادلتخصصون بنسبة  ةإلناث يف مهنيف حني ترتكز ا .%36.4بنسبة 

 

 3125-3122، لألعوام والجنس المستوى التعليميمنشآت القطاع العام حسب *التوزيع النسبي للعاملين بأجر في  7.5جدول 

 المستوى التعليمي
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0.1 0.9 0.2 0.8 0.6 0.7 0.6 3.8 ملم أمي/

 6.5 28.3 7.0 33.3 6.4 30.1 7.1 27.0 قل من ثانويأ

 0.1 1.5 0.0 1.1 0.1 1.6 0.0 1.0 لمذة مهنيةت

 7.0 18.2 7.0 14.5 7.5 16.5 8.0 18.2 ثانوي

 18.9 10.8 20.2 10.4 20.6 10.8 21.6 10.9 دبلوم متوسط

 52.5 28.9 51.7 29.1 51.1 28.7 50.4 28.4 سو بكالوري

 14.8 11.4 13.8 10.7 13.8 11.7 12.4 10.7 سو أعلى من بكالوري

 123115 208980 120853 206818 117664 204691 113420 200581 المجموع 

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

 
 

 50.3% من اإلناث العامالت  %78.4و من العاملني يف القطاع العام ىم من محلة ادلؤىل التعليمي بكالوريوس فأعلى
كما شكل العاملون الذكور من محلة ادلؤىالت التعليمية دبلوم متوسط  .3125 بكالوريوس فأعلى يف عام حيملن مؤىل

 يل العاملني الذكور بأجر.على التوايل من إمجا %51.4و %21.9 وبكالوريوس فأعلى
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 3125-3122، لألعوام والجنس المستوى التعليميمنشآت القطاع الخاص حسب *التوزيع النسبي للعاملين بأجر في  7.4دول ج

 المستوى التعليمي
2011 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0.2 0.7 0.3 0.7 0.1 0.8 0.1 1.6 ملم امي/

 20.6 39.1 20.3 41.5 19.6 42.1 23.6 42.3 قل من ثانويأ

 0.7 6.5 0.3 2.8 0.4 3.8 0.3 4.1 لمذة مهنيةت

 14.3 27.6 16.4 27.4 17.7 27.3 15.0 25.7 ثانوي

 18.8 7.3 17.9 8.0 19.4 7.1 20.4 8.5 دبلوم متوسط

 43.1 17.3 41.5 17.8 39.6 17.3 38.1 16.3 سبكالوريو 

 2.5 1.5 3.5 1.8 3.1 1.6 2.4 1.5 سمن بكالوريو  أعلى

 127503 488217 122691 455618 117442 458881 110550 434007 المجموع 

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

 
 56.7%  ًمن % 2.:4و للذكور، % 29.9 تعليميًا بكالوريوس فأعلى قي القطاع اخلاص مقابل من اإلناث حيملن مؤىال

 .3125 يف عام مستواىم التعليمي أقل من ثانوي الذكور العاملني يف القطاع اخلاص

 

 
 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 يف منشآت القطاعني العام  العاملني بأجرإمجايل عدد  نم %41ثانوي الالذين مستواىم التعليمي أقل من  العاملون شكل

يف  %24.8 إلناث، يف حني بلغت ىذه النسبة ل%46.9 وشكل العاملون الذكور من محلة ادلؤىل أقل من الثانويواخلاص. 
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 المستوى التعليمي

 التوزيع النسبي للعاملين بأجر في القطاعين العام والخاص حسب المستوى التعليمي والجنس،  11شكل 
 2014لعام 

 إناث ذكور
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 ليميالمستوى التعمتوسط األجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام والقطاع الخاص حسب  8.4جدول 
 3125-3122، لألعوام والجنس

 المستوى التعليمي
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 القطاع العام
 533 753 507 708 489 671 470 640 أعلىفبكالوريوس 

 445 516 434 514 405 470 382 427 ثانوي أو دبلوم متوسط

 354 408 304 382 304 374 288 331 أقل من ثانوي

متوسط األجر في منشآت 
 498 578 473 545 452 520 430 479 القطاع العام

 القطاع الخاص
 488 852 517 905 502 847 469 864 أعلىفبكالوريوس 

 339 380 322 398 287 372 277 374 ثانوي أو دبلوم متوسط

 206 290 210 281 193 274 164 259 أقل من ثانوي

جر في منشآت متوسط األ
 378 427 386 445 360 416 327 406 القطاع الخاص

 القطاعين العام والخاص
متوسط األجر في منشآت 

 437 472 429 476 379 429 379 429 القطاعين العام والخاص

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
  دينار يف القطاع اخلاص 538مقارنة مع  اً دينار  689م ما مقداره القطاع العامنشآت بلغ متوسط األجر الشهري للذكور يف 

 .3125يف عام 

  دينار يف القطاع اخلاص يف عام  489مقارنة مع  اً دينار  5:9القطاع العام منشآت بلغ متوسط األجر الشهري لإلناث يف
3125 . 

 599مقابل  اً دينار  963كالوريوس فأعلىا ؤىل ابادل محلةمن  القطاع اخلاصمنشآت يف  متوسط األجر الشهري للذكور بلغ 
أما متوسط األجر الشهري للذكور واإلناث من محلة ادلؤىل التعليمي اأقل من ثانويا، فقد . 3125 ميف عادينار لإلناث 

 . 3125على التوايل يف عام يف نفس القطاع  دينار 317و 3:1بلغ 

 627لذين حيملون مؤىالت تعليمية اثانوي أو دبلوم متوسطا ا القطاع العاممنشآت يف  الشهري للذكور متوسط األجر بلغ 
القطاع اخلاص من محلة ادلؤىل منشآت  للذكور يف. يف حني بلغ متوسط األجر الشهري لإلناث اً دينار  556 مقابل اً دينار 

  .3125ام دينار لإلناث لنفس ادلؤىل التعليمي يف ع :44مقابل  اً دينار  491التعليمي اثانوي أو دبلوم متوسطا 
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 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 3125-3122، لألعوام والجنس المهنةمتوسط األجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع العام حسب  9.4جدول 

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 733 1157 718 1097 687 1025 735 1031 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 519 705 487 651 471 622 453 595 ادلتخصصون

 452 602 455 570 418 556 378 463 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 410 478 394 456 380 433 339 388 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 499 332 455 320 520 342 427 330 واألسواق التجارية احملالت

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 434 564 425 529 370 483 341 433 هنادل

 367 510 357 498 266 481 271 401 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 349 347 280 325 279 300 284 285 ادلهن األولية

 498 578 473 545 452 520 430 479 المجموع 

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

 

  538مقارنة مع  اً دينار  689بلغ متوسط األجر الشهري للذكور جلميع ادلهن الرئيسية يف منشآت القطاع العام ما مقداره 

 5:9جلميع ادلهن الرئيسية لإلناث يف القطاع العام، فقد بلغ  دينار يف منشآت القطاع اخلاص. أما متوسط األجر الشهري
 .3125دينار يف منشآت القطاع اخلاص يف عام  489مقارنة مع  اً دينار 
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 المستوى التعليمي

 متوسط األجر الشهري للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص حسب المستوى التعليمي والجنس،  12شكل 
 2014، لعام (بالدينار األردني) 

 اإلناث الذكور
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 3125-3122، لألعوام والجنس المهنةمتوسط األجر الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص حسب  20.4جدول 

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1182 1653 1214 1589 1042 1559 948 1538 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 434 691 449 735 441 703 408 710 ادلتخصصون

 390 451 368 514 331 464 340 449 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 310 421 341 444 302 430 287 410 الكتبة

يف اخلدمات والباعة يف  العاملون
 268 283 245 272 233 268 209 238 واألسواق التجارية احملالت

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 239 314 199 313 193 302 170 306 هنادل

 198 281 209 277 185 276 150 273 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 217 283 216 268 207 261 194 244 ادلهن األولية

 378 427 386 445 360 416 327 406 مجموع ال

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 

 بأن متوسط األجر الشهري للذكور يف القطاع اخلاص أعلى من متوسط األجر الشهري لإلناث يف مجيع ادلهن  ي الحظ
 .الرئيسية

 3125-3122، لألعوام والجنس المهنة حسباعين العام والخاص متوسط ساعات العمل الشهري للعاملين في منشآت القط 22.4جدول.

 المهنة
1022 2012 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 179 195 179 203 178 199 175 197 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 171 184 173 188 170 184 169 182 ادلتخصصون

 184 197 200 200 192 199 185 195 عدونالفنيون وادلتخصصون ادلسا

 180 195 183 200 184 199 181 200 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 208 229 225 238 216 235 214 234 واألسواقالتجارية احملالت 

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

 210 205 217 209 216 208 215 210 وىامشغلو اآلالت ورلمع

 178 207 181 209 180 209 174 211 ادلهن األولية

 180 205 185 209 182 207 180 207 المجموع 

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  ادلصدر:
  

  ويعترب  3125 عام ساعة عمل يف 291القطاعني العام واخلاص منشآت يف  لإلناث متوسط ساعات العمل الشهريبلغ
ساعة  316 للذكور الشهري ساعات العمل متوسط لغب بينما للذكور. من متوسط ساعات العمل الشهرياقل  ادلتوسط اىذ

 ساعة عمل. :31 بلغ الذي ،3124عام ادلتوسط يف  عن قليالً  نخفضاً م 3125عام  يف عمل
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 3125-3122، لألعوام والجنس المهنةطاع العام حسب متوسط ساعات العمل الشهري للعاملين في منشآت الق 21.4جدول 

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 163 165 163 168 163 168 158 165 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 161 163 162 166 161 165 157 162 ادلتخصصون

 159 164 181 170 164 170 160 169 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 164 167 168 170 168 169 164 170 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 164 178 183 170 173 178 195 172 واألسواقالتجارية احملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 164 169 172 171 165 173 162 179 هنادل

 164 169 161 172 158 170 171 181 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 164 167 167 171 166 171 161 171 ادلهن األولية

 161 166 166 169 163 169 160 169 المجموع 

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 للعامل  3124يف عام  ادلسجلة ساعة عمل :27 منيف القطاع العام  متوسط ساعات العمل الشهري للذكور إخنفض
 .3125ساعة عمل لإلناث يف عام  272مقابل  ،3125يف عام  ساعة عمل 277إىل الواحد 

 

 3125-3122، لألعوام والجنس المهنةمتوسط ساعات العمل الشهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص حسب  23.4جدول 

 المهنة
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 194 208 196 218 190 211 191 210 ادلشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 187 208 191 214 187 209 187 206 ادلتخصصون

 204 215 212 219 213 217 209 216 الفنيون وادلتخصصون ادلساعدون

 199 217 206 223 204 221 203 221 الكتبة

العاملون يف اخلدمات والباعة يف 
 218 237 238 250 223 243 218 244 واألسواقة التجارياحملالت 

العاملون يف احلرف وما إليها من 
 207 231 216 231 204 226 209 229 هنادل

 210 212 217 218 216 216 215 217 مشغلو اآلالت ورلمعوىا

 191 227 197 229 195 230 190 233 ادلهن األولية

 197 222 205 228 201 225 200 225 المجموع 

 مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة  ادلصدر:

  ساعة عمل  2:8مقابل  3125ساعة عمل يف عام  333يف القطاع اخلاص  للذكور متوسط ساعات العمل الشهريبلغ
  .3125يف عام  لإلناث
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 3125-3122 ، لألعوامالقطاع العام حسب الجنسية*منشآت العاملون في  24.4جدول 

 الجنسية
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 122777 205921 120510 203588 117325 201100 113079 196527 أردين

 1 191 1 225 2 226 3 24 سوري

 18 2161 22 2240 15 2550 15 2996 مصري

 101 623 104 680 105 725 107 943 خرونآعرب 

 218 84 216 85 217 90 216 91 أجانب

 123115 208980 120853 206818 117664 204691 113420 200581 موع لمجا

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

 
 3125-3122 ، لألعوامالقطاع الخاص حسب الجنسية*منشآت العاملون في  25.4جدول 

 الجنسية
1022 1021 1023 1024 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 116988 511844 117222 511063 115298 498508 109928 480840 أردين

 1378 9980 112 8544 164 6984 353 3376 سوري

 273 71909 299 55301 338 65819 707 76337 مصري

 779 8259 1690 9532 680 8325 1176 8396 خرونآعرب 

 16229 18142 13497 16276 10971 11795 7046 9936 أجانب

 135647 620134 132820 600716 127451 591431 119210 578885 المجموع  

 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 
 ادلنظم * ال تشمل العاملني يف القطاع الزراعي والعاملني يف القطاع غري  
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 1024 لعام ،االقتصاديحسب النشاط والقطاع الخاص  العام القطاع*منشآت عدد المستخدمين الجدد في  26.4جدول 

 القطاع الخاص القطاع العام االقتصاديالنشاط 
القطاعين العام 

 والخاص

 92 51 41 التعدين واستغالل احملاجر

 4683 4579 104 الصناعات التحويلية

 639 20 619 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 22 22 0 إمدادات ادلياه وأنشطة الصرف وإدارةالنفايات ومعاجلتها

 276 276 0 التشييد

 1842 1842 0 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 425 305 120 النقل والتخزين

 995 883 112 شطة خدمات اإلقامة والطعامأن

 677 673 4 ادلعلومات واإلتصاالت

 570 555 15 األنشطة ادلالية وأنشطة التأمني

 0 0 0 األنشطة العقارية

 286 201 85 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 3286 286 3000 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 2491 0 2491 ع والضمان اإلجتماعي اإللزامياإلدارة العامة والدفا 

 6896 2030 4866 التعليم

 1359 597 762 األنشطة يف رلال صحة اإلنسان والعمل اإلجتماعي

 34 29 5 الفنون والرتفيو والتسلية

 391 387 4 أنشطة اخلدمات األخرى

 0 0 0 أنشطة ادلنظمات واذليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية

 24964 12736 12228 المجموع

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

. 
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 ادلصدر: مسح االستخدام، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 لألجر الشهري للعاملين في المنشآت االقتصادية  حسب القطاعالرقم القياسي اإلسمي والرقم القياسي الحقيقي  27.4 جدول

 3125 عامل (سنة أساس 3121 =211) ،والجنس

 القطاع والجنس
1024 

الرقم القياسي 
 اإلسمي

الرقم القياسي 
 الحقيقي

 القطاعني العام واخلاص 
 98.7 115.9 ذكور

 100.4 117.8 إناث

 القطاع العام
 107.3 126.0 ذكور

 104.2 122.4 إناث

 القطاع اخلاص
 95.1 111.7 ذكور

 97.9 114.9 إناث

 ادلصدر: قسم إحصاءات العمل، دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التعليم 

27.6% 

 الصناعات التحويلية 

18.8% 

أنشطة اخلدمات اإلدارية 
 وخدمات الدعم

13.2% 

اإلدارة العامة والدفاع والضمان  
 االجتماعي اإللزامي

10.0% 

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح  
ادلركبات ذات احملركات والدراجات 

 النارية

7.4% 

األنشطة يف رلال صحة اإلنسان 
 والعمل االجتماعي

5.4% 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

4.0% 
 باقي القطاعات

13.7% 

التوزيع النسبي للمستخدمين الجدد في منشأت القطاعين العام والخاص حسب أهم القطاعات  13شكل 
 2014االقتصادية، لعام 
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 فرص العمل المستحدثة .5
 

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

 واحلالة العملية لألفراد. التعليمي 

 
 عمل وصافي عدد الوظائف حصلوا على عمل جديد أو تركوا اللذين ألردنيين ااألفراد اعدد  2.5جدول 

 3126-3124، لألعوام حسب الجنس

 الجنس
1023 1024 1025 

 ترك العمل عمل جديد
صافي عدد 

 ترك العمل عمل جديد الوظائف
صافي عدد 

 ترك العمل عمل جديد الوظائف
صافي عدد 

 الوظائف
 35512 21512 57024 38185 23076 61261 34887 23531 58418 الذكور

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 13684 4240 17924 اإلناث

 48310 25507 73817 49935 27460 77395 48571 27771 76342 المجموع 

 ، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:

 
  ألفاً. شلا يستدعي توفري  71من يقدر عدد ادللتحقني اجلدد بسوق العمل األردين من ادلراحل التعليمية ادلختلفة سنويًا أكثر

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

 3126 يف عام وظيفة 59,421ظائف اليت مت استحداثها و بلغ صايف عدد ال. 

 3126 وظيفة يف عام 36,618 تركها فقد بلغ ، أما عدد الوظائف اليت متوظيفة 84,928 بلغ عدد الوظائف اجلديدة. 

  يف  من صايف عدد الوظائف ادلستحدثة %84.6 ، أو ما نسبتووظيفة 46,623ادلستحدثة للذكور  عدد الوظائفبلغ صايف
 .3126 عام

  من  %37.6 ، أو ما نسبتو3125يف عام  22,861مقابل  وظيفة 23,8:9ادلستحدثة لإلناث  عدد الوظائفبلغ صايف
 .3126 يف عامادلستحدثة  عدد الوظائف صايف
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 ادلصدر: تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامة

 
 ، الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف حسب القطاعاألردنيين عدد األفراد  1.5جدول 

 3126-3124لألعوام 

 القطاع

1023 1024 1025 

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

 21408 7386 28794 17158 7712 24870 11487 8109 19596 قطاع عام

 27024 17685 44709 31935 19491 51426 36246 19495 55742 قطاع خاص

 122- 436 314 842 257 1099 838 165 1003 دوليةىيئات 

 48310 25507 73817 49935 27460 77395 48571 27769 76341 المجموع 

  .، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:

 

  38,135أو ما رلموعو ادلستحدثة بغالبية الوظائف قد ساىم القطاع اخلاص تشري بيانات مسح فرص العمل ادلستحدثة بأن 
أما  ،3126عام  يف وظيفة 32,519 باستحداثالقطاع العام ساىم ، يف حني 3126يف عام  %:.66بلغت  ةسبنب وظيفة

 .الوظائفيف خلق  سالبة مسامهتها  ادلنظمات غري احلكومية فكانت
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 السنة

   2015 -2013 التوزيع النسبي لصافي عدد الوظائف المستحدثة حسب الجنس، لألعوام 14 شكل

 اإلناث الذكور
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  ،في عدد الوظائف حسب الفئة العمريةالذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصااألردنيين عدد الذكور  3.5جدول 
 3126-3124لألعوام 

 الفئة العمرية

1023 1024 1025 

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي عدد 
 الوظائف

19-15 10700 710 9990 12826 721 12105 14135 924 13211 

24-20 19884 3539 16345 23743 4697 19046 21609 4320 17289 

29-25 11080 4304 6776 10573 3928 6645 9848 4026 5822 

39-30 10173 6481 3692 7778 6352 1426 6799 4749 2050 

49-40 5309 5583 -274 4519 5056 -537 3583 4836 -1253 

59-50 960 2480 -1520 1695 1587 108 832 1896 -1064 

+60 312 434 -122 127 735 -608 218 761 -543 

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 34887 23531 58418 المجموع 

  .، دائرة اإلحصاءات العامةفرص العمل ادلستحدثةمسح  ادلصدر:
 

  من  %74.2غت حيث بل سنة 35-26 الذين أعمارىمادلستحدثة كانت من نصيب الشباب  الوظائفالنسبة األكرب من
 .3126ادلستحدثة يف عام  الوظائفإمجايل 

 

 ،اللواتي حصلن على عمل جديد أو تركن العمل وصافي عدد الوظائف حسب الفئة العمريةاألردنيات عدد اإلناث  4.5جدول 
 3126-3124 لألعوام

 الفئة العمرية

1023 1024 1025 

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 العملترك  جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف
19-15 244 0 244 289 13 276 679 0 679 

24-20 5237 574 4663 6512 1086 5426 5568 907 4661 

29-25 5662 1269 4393 4295 1372 2923 4441 1077 3364 

39-30 5436 873 4563 4274 717 3557 4323 1172 3151 

49-40 1210 1004 206 674 916 -242 1649 492 1157 

59-50 135 520 -385 69 280 -211 133 347 -214 

+60 0 0 0 21 0 21 0 0 0 

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 13684 4240 17924 المجموع 

 ادلصدر: مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامة
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  من إمجايل صايف الوظائف  %:.96، أو بنسبة بلغت سنة 35-26 للذين أعمارىمكانت لذكور  لغالبية الوظائف ادلستحدثة
 .3126ادلستحدثة للذكور يف عام 

  ثة من إمجايل صايف الوظائف ادلستحد %98.4، أو بنسبة سنة :4-31ترتكز الوظائف ادلستحدثة لإلناث يف الفئة العمرية
 .3126يف عام  لإلناث

 

 
 سم إحصاءات العمل حسب مسح فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العامةادلصدر: تقديرات ق

 

 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف األردنيين  عدد الذكور 5.5جدول 
 3126-3124 لألعوامالمستوى التعليمي، حسب 

المستوى 
 التعليمي

1023 1024 1025 

عمل 
 ترك العمل جديد

 صافي
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف
 216 24 240 113 270 383 13- 38 25 أمي

 349 314 663 154- 634 480 553 167 720 ملم

 1476 2180 3656 1332 3301 4633 1054 2944 3998 إبتدائي

 898 4399 5297 2327 5245 7572 2719 5256 7975 إعدادي

 21442 7419 28861 20219 7085 27304 15684 6076 21760 أساسي

 447 240 687 632 193 825 205 163 368 تلمذه مهنيو

 2419 2031 4450 3755 1937 5692 3751 2322 6073 ثانوي

 83- 1873 1790 1319 1189 2508 1567 2118 3685 دبلوم متوسط

 8348 3032 11380 8642 3222 11864 9367 4447 13814 بكالوريوس فأعلى

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 34887 23531 58418 المجموع 

 امة.صدر: مسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العادل 
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 الفئات العمرية

   2015التوزيع النسبي لصافي عدد الوظائف المستحدثة حسب الفئة العمرية والجنس، لعام   15شكل 

 اإلناث الذكور
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 العمل وصافي عدد الوظائف  نعلى عمل جديد أو ترك ناللواتي حصلاألردنيات عدد اإلناث  6.5جدول 
 3126-3124 لألعوامالمستوى التعليمي،  حسب

 المستوى التعليمي

1023 1024 1025 

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 ترك العمل جديد

صافي 
عدد 

 الوظائف
 702 0 702 610 42 652 287 215 502 أمي

 559 0 559 219 30 249 139 0 139 ملم

 565 73 638 621 187 808 1536 53 1589 تدائيإب

 762 172 934 563 55 618 675 220 895 إعدادي

 1786 421 2207 2168 369 2537 1969 219 2188 أساسي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تلمذه مهنيو

 784 197 981 771 417 1188 1174 392 1566 ثانوي

 496 956 1452 1232 788 2020 606 1154 1760 دبلوم متوسط

 7144 2176 9320 5566 2496 8062 7298 1987 9285 بكالوريوس فأعلى

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 13684 4240 17924 المجموع 

 امة.ادلصدر: مسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع 
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 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف نيين األردعدد الذكور  7.5جدول 
 3126-3125 عاميل ،االقتصاديحسب النشاط 

 االقتصاديالنشاط 

1024 1025 

عمل 
 جديد

ترك 
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 جديد

ترك 
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف
 535 329 864 739 198 937 مساكالزراعة واحلراجة وصيد األ

 16- 620 604 264 305 569 التعدين واستغالل احملاجر

 2744 3033 5777 2612 4308 6920 الصناعات التحويلية

 122 177 299 203 135 338 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 319 68 387 54 30 84 امدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلتها 

 655 1675 2330 1011 2168 3179 التشييد

 4897 3576 8473 8244 4095 12339 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات 

 1489 2123 3612 1250 1521 2771 النقل والتخزين

 2066 1491 3557 3543 1746 5289 أنشطة االقامة واخلدمات الغذائية

 262 561 823 878 266 1144 ادلعلومات واإلتصاالت

 1028 16 1044 791 283 1074 أنشطة ادلالية والتأمني 

 104 0 104 23- 139 116 األنشطة العقارية 

 614 305 919 1036 92 1128 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 474 335 809 856 669 1525 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم 

 16287 4847 21134 13439 5000 18439 ياإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإلجبار 

 1824 889 2713 1171 1073 2244 التعليم

 1013 585 1598 938 454 1392 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 83 0 83 59 34 93 أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو

 774 450 1224 335 374 709 األنشطة اخلدمية األخرى

يشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية أنشطة األسر ادلع
 433 0 433 391 31 422 إلنتاج سلع وخدمات غري شليزة إلستعماذلا اخلاص

 195- 432 237 394 155 549 انشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 المجموع

 امةادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات العمسح  فرص العمل  ادلصدر:
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 العمل وصافي عدد الوظائف  نعلى عمل جديد أو ترك ناللواتي حصلاألردنيات عدد اإلناث  8.5جدول 
 3126-3125 لعامي ،االقتصاديحسب النشاط 

 االقتصاديالنشاط 

1024 1025 

عمل 
 جديد

ترك 
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 جديد

ترك 
 العمل

صافي 
د عد

 الوظائف
 144 0 144 69 0 69 مساكالزراعة واحلراجة وصيد األ

 19 0 19 0 0 0 التعدين واستغالل احملاجر

 1399 439 1838 1674 245 1919 الصناعات التحويلية

 0 0 0 0 0 0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 0 0 0 0 0 0 ا امدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلته

 83 33 116 47- 47 0 التشييد

 1284 94 1378 1270 245 1515 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات 

 201 168 369 322 0 322 النقل والتخزين

 418 0 418 35 0 35 أنشطة االقامة واخلدمات الغذائية

 91 98 189 374 118 492 ادلعلومات واإلتصاالت

 656 71 727 299 134 433 ة والتأمني أنشطة ادلالي

 0 0 0 104- 104 0 األنشطة العقارية 

 585 80 665 311 96 407 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 80 100 180 406 82 488 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم 

 502 226 728 24- 492 468 اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 2829 2246 5075 2549 2028 4577 التعليم

 2002 352 2354 2030 444 2474 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 29 0 29 58- 58 0 أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو

 150 59 209 296 146 442 األنشطة اخلدمية األخرى

 أنشطة األسر ادلعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية
 2099 0 2099 2088 145 2233 إلنتاج سلع وخدمات غري شليزة إلستعماذلا اخلاص

 227 29 256 260 0 260 انشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 المجموع 

 امةمسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع ادلصدر:
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 الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف األردنيين عدد الذكور  9.5جدول 
 3126-3125 لعامي ،حسب المهنة

 المهنة

1024 1025 

 عمل
 جديد

 ترك
 العمل

صافي 
 عدد

 الوظائف

 عمل
 جديد

 ترك
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف
 77- 122 45 67- 67 0 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 7143 2727 9870 6967 2539 9506 اإلختصاصيون

 671- 1534 863 356 1045 1401 نييالفنيون ومساعدو اإلختصاص

 375- 1703 1328 1211 605 1816 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 20813 6972 27785 21931 8331 30262 عاملو البيع واخلدمات

 364 363 727 520 111 631 بات وصيد األمساكالعمال ادلهرة يف الزراعة والغا

 2850 3317 6167 2955 4648 7603 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم 

 1893 3331 5224 1985 3420 5405 مشغلو ادلصانع واآلالت وعمال التجميع

 3572 1443 5015 2327 2310 4637 العاملون يف ادلهن األولية

 35512 21512 57024 38185 23076 61261 المجموع 

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

 على عمل جديد أو تركن العمل وصافي عدد الوظائف  ناللواتي حصلاألردنيات عدد اإلناث  20.5جدول 
 3126-3125 لعامي ،حسب المهنة

 المهنة

1024 1025 

عمل 
 جديد

ترك 
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف

عمل 
 دجدي

ترك 
 العمل

صافي 
عدد 

 الوظائف
 27 0 27 179 0 179 ادلشرعون وكبار ادلوظفني وادلديرون

 7103 2576 9679 5111 2385 7496 اإلختصاصيون

 298 529 827 1042 713 1755 الفنيون ومساعدو اإلختصاصني

 401 55 456 451 461 912 ادلوظفون ادلكتبيون ادلساندون

 958 339 1297 1343 365 1708 عاملو البيع واخلدمات

 144 0 144 0 0 0 العمال ادلهرة يف الزراعة والغابات وصيد األمساك

 782 226 1008 829 177 1006 احلرفيون وادلهن ادلرتبطة هبم 

 37 0 37 1 1 1 مشغلو ادلصانع وااّلالت وعمال التجميع

 3048 270 3318 2795 283 3078 العاملون يف ادلهن األولية

 12798 3995 16793 11750 4384 16134 مجموع ال

 امة.مسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائرة اإلحصاءات الع ادلصدر:
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 احلرفيني وادلهن ادلرتبطة هبممهنة و مهنة عاملو البيع واخلدمات،  ،ادلهن األولية ،تركز اإلناث يف مهنة اإلختصاصيون. 

 سنة فأكثر حسب قطاع العمل 25العمل ممن أعمارهم عدد األفراد األردنيين الذين غيروا  22.5جدول 
 3126-3125، لعامي والجنس

 القطاع والجنس
1024 1025 

العمل 
 الحالي

العمل 
 السابق

 التغير
العمل 
 الحالي

العمل 
 السابق

 التغير

 القطاع العام

 180 557 737 70- 444 374 ذكور

 24 27 51 36- 146 110 إناث

 204 584 788 106- 590 484 المجموع

 القطاع اخلاص

 196- 2442 2247 102 2802 2904 ذكور

 24- 155 131 36 252 288 إناث

 220- 2597 2378 138 3054 3192 المجموع

 اذليئات الدولية

 16 24 40 32- 61 29 ذكور

 0 0 0 0 0 0 إناث

 16 24 40 32- 61 29 المجموع

 امة.رة اإلحصاءات العمسح  فرص العمل ادلستحدثة، دائ ادلصدر:
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 المرخصة الوافدة العمالة
 وزارة العملبيانات حسب 
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 الوافدة حسب بيانات وزارة العملالعمالة  .6
 

ساسي بيانات إدارية حتتوي على معلومات عن العمالة الوافدة احلاصلة على تصاريح عمل وتشمل بشكل أ اجلزءيشمل ىذا 
 االقتصاديوالنشاط  احلالة االجتماعية ،ادلستوى التعليمي ،احملافظة ،ادلهنة ،العمر ،اجلنس ،اجلنسية ،األجورمعلومات عن 

كما يشمل ىذا الفصل معلومات حول عدد ادلنشآت اليت تشغل عمالة وافدة حسب ملكية ادلنشأة، عدد للمؤسسة.
 ادلوظفني، القطاع، واحملافظة. 

 
 3126-3122، لألعوام دد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب الجنسع 2.6 جدول

 1025 1024 1023 2012 2011 الجنس

 238552 254124 226204 222286 229343 ذكر

 76493 70286 59993 57512 50920 أنثى

 315045 324410 286197 279798 280263 المجموع

 ارد البشرية: ادلركز الوطين لتنمية ادلو ادلصدر

 
 3126-3122، لألعوام والجنس المستوى التعليميعدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب  1.6جدول 

المستوى 
 التعليمي

2011 1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 76049 222859 69764 236539 59456 207608 56904 202870 50412 207179 أمي 

 156 1590 198 1791 188 1790 237 1803 229 2040 ملم

 100 890 110 1022 112 1102 122 1147 116 1276 أقل من ثانوي

 1 40 2 48 3 55 2 50 2 61 تلمذه مهنية

 29 282 26 323 31 336 32 366 30 400 ثانوي

 83 12159 95 13558 105 14407 114 15071 30 17268 دبلوم متوسط

 35 462 37 525 40 586 36 648 41 771 بكالوريوس 

أعلى من 
 40 269 53 316 58 318 65 330 60 348 بكالوريوس 

 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 غري مبني

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 البشرية ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد
 
 :5.:% 3125حتمل شهادة الدبلوم يف عام  % :.4أمية، وأن  عمالة من إمجايل العمالة الوافدة ىي . 
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 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية

 3126-3122، لألعوام عدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب الفئة العمرية والجنس 3.6جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الفئة العمرية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ورذك إناث ذكور إناث ذكور
26-2: 6558 407 7:81 625 5665 500 9677 407 9503 542 

31-3: 100392 24946 :5429 28091 93519 31020 105299 38482 92154 42525 

41-4: 77975 19561 86236 22097 77215 22114 85161 24556 83268 26646 

51-5: 34960 4940 46:1: 5472 38549 5037 41443 5373 40744 5249 

61 + 8481 915 9:59 1055 10085 1102 11244 1241 11581 1300 

 231 1302 227 1300 172 1171 172 2127 151 977 غري مبني

 76493 238552 70286 254124 59945 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 3126-3122، لألعوام عدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب المهنة والجنس 4.6جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 المهن الرئيسية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 99 1325 100 1197 83 1073 103 1203 58 1282 العاملون يف اإلدارة

 562 8352 523 7858 559 7125 730 6485 657 5822 الفنيون والتقنيون

 139 499 77 370 52 261 79 302 52 272 الكتبة

 21 536 31 524 10 325 6 464 3 514 ادلشتغلون يف البيع

ادلشتغلون يف 
 50723 38876 49669 40324 42759 39713 45302 38591 44367 38625 اخلدمات

 580 98559 653 110049 697 90214 971 87247 391 91429 ادلشتغلون يف الزراعة

 24369 90405 19233 93802 15833 87493 10321 87994 5392 91399 عمال اإلنتاج

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 كز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر: ادلر 
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 االمستوى التعليمي

 التوزيع النسبي للعمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب المستوى التعليمي والجنس، : 16الشكل 
 2015لعام 

 اإلناث الذكور
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 3126-3124 لألعوام ،عدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب النشاط االقتصادي والجنس 5.6 جدول

 االقتصاديالنشاط 
1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 677 7939: 633 107773 680 87925  الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

 5 629 3 628 6 742 التعدين واستغالل احملاجر 

 35781 64655 19239 54268 15643 52865 الصناعات التحويلية

 1 88 0 107 1 188 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 2 484 0 432 2 392  إمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلتها 

 9: :3132 99 20343 105 18217 التشييد

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات 
   والدراجات النارية

19994 189 20746 312 31991 494 

 267 4:13 186 3410 226 1728 النقل والتخزين

 825 25583 754 14857 788 14744  أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية 

 37 338 22 263 27 324 ادلعلومات واإلتصاالت

 22 255 10 168 15 291  أنشطة ادلالية والتأمني

 2 291 1 190 3 305  األنشطة العقارية

 62 21: 70 996 63 1225  األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية

 93 5673 116 7512 87 5075  أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم 

 87 4128 70 2930 166 3236 إلجتماعي اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان ا

 3:6 2452 293 1390 288 1334 التعليم

 91 781 104 630 111 555  أنشطة الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية

 : :34 13 309 18 367  أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو 

 352 3341 215 2122 164 2523 األنشطة اخلدمية األخرى

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

14084 41377 14918 48111 25186 5:115 

 36 255 35 132 34 90 اإلقليمية أنشطة ادلنظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الوالية

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 المجموع

 لمصدر: المركز الوطني لتنمية الموارد البشريةا
 

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

وقطاع  ،3126يف عام  ادلرخصة من إمجايل العمالة الوافدة %:.41 قطاع الزراعة والصيد واحلراجة بنسبة بلغت أبرزىا
 جتارة اجلملة والتجزئةوقطاع  ،%31 بنسبة أنشطة األسر ادلعيشيةقطاع  يليها ،%35.9الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 

 .%7.5غت بنسبة بل اإلنشاءاتو  %7.8بنسبة 
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 3126-3122 ، لألعوامعدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب المحافظة والجنس 6.6جدول 

 المحافظة
2011 1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 46119 101413 45554 104768 39873 96193 42780 94358 41095 94251 عمان

 9871 23826 1201 33931 1008 32281 1272 29805 1095 36395 لبلقاءا

 1204 33427 7023 26856 5312 32109 3654 36701 2277 29909 الزرقاء

 310 5428 347 6344 271 5721 289 5564 296 7014 مادبا

 14862 27318 12319 28109 10547 24293 6664 23379 3573 26787 اربد

 244 25543 277 29887 231 15546 246 12148 205 11988 ادلفرق

 122 2606 108 2806 105 2793 110 3040 94 3237 جرش

 119 1323 95 1451 69 1284 89 1378 91 1607 عجلون

 45 2015 3174 9510 2420 8064 2252 8162 2078 9119 الكرك

 19 2496 30 1898 29 1663 34 1613 37 1665 الطفيلة

 3440 9239 140 6093 110 4351 109 4434 79 5525 معان

 138 3918 18 2471 18 1906 13 1704 0 1846 العقبة

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122، لألعوام األجر الشهري والجنس فئةعمل حسب  عدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح 7.6جدول 
فئة األجر 

 الشهري)بالدينار(
2011 1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
< 200  213070 49469 203618 55608 205307 57379 230337 61595 213033 60156 

311-3:: 8232 177 10130 475 11648 1343 12554 7551 13242 15247 

411-4:: 3531 643 3746 577 4076 504 5093 374 5840 338 

511-5:: 756 79 956 93 1192 100 1551 103 1756 130 

611-::: 1648 161 1695 236 1691 201 2062 200 2133 196 

2111 + 2084 391 2141 523 2272 465 2527 463 2548 426 

 0 0 1 0 1 18 0 0 0 22 غير مبين

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 
 :7.3%  3126يف عام  دينار 300من العمالة الوافدة تقل أجورىم الشهرية عن.  
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 3126-3122، لألعوام ى تصاريح عمل حسب الجنسية والجنسعدد العمال األجانب الحاصلين عل 8.6ول جد

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنسية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 1254 192904 1500 210269 1497 185132 1719 183564 268 190323 مصر

 8586 6295 10354 6868 11799 8042 14503 8801 27829 149: سريالنكا

 1242 34 1980 45 3295 35 7306 35 265:7 :5 أندونسيا

 338 628 362 528 403 551 585 637 6:3 2532 الصني

 39458 9873 33487 8740 25044 9050 14189 8152 3266 9736 بنغالديش

 16138 777 14830 664 13241 535 14822 672 24716 663 الفلبني

 325 11169 246 9900 133 8377 177 8879 97 8734 اذلند

 105 5202 118 5582 95 3974 120 2066 77 1786 سوريا

 333 3208 307 3080 308 2590 363 2438 4:7 3331 باكستان

 92 791 103 900 119 900 120 946 :: 8:: العراق

 15 365 13 375 15 380 16 336 26 454 السودان

 7 105 9 131 5 366 6 427 6 544 تركيا

 43 307 57 286 56 272 68 276 75 417 لبنان

 133 41 164 36 182 28 236 26 362 46 ادلغرب

 8424 6853 6756 6720 3801 5972 3282 5031 2326 66:3 الدول األخرى

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50910 119343 المجموع

 وارد البشريةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادل

 حيث شكلت العمالة ادلصرية ما  إن غالبية العمالة الوافدة العاملة يف سوق العمل األردين ىي عمالة عربية
 .3126 يف عام من إمجايل العمالة الوافدة %72.7نسبتو 

 

 3126-3122 لألعوام ،والجنس االجتماعيةعدد العمال األجانب الحاصلين على تصاريح عمل حسب الحالة  9.6دول ج

الحالة 
 اإلجتماعية

2011 1021 2013 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 87231 342285 69849 245668 59572 217019 57055 212773 50535 218481 أعزب/ عزباء

 478 8478 431 8445 414 9174 446 9502 374 10846 متزوج/ متزوجة

 2 2 1 1 2 2 2 2 8 13 مطلق/ مطلقة

 6 21 5 10 5 9 9 9 3 3 أرمل/ أرملة 

 76493 238552 70286 254124 59993 226204 57512 222286 50920 229343 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 3126-3124 لألعوام ،قتصاديالنشاط االعدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة حسب  20.6دول ج

 1025 1024 1023 االقتصاديالنشاط 

 34743 23858 21034 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 

 214 102 116 التعدين واستغالل احملاجر 

 7994 7315 7455 الصناعات التحويلية

 :3 30 29 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اذلواء

 294 180 188 يات، ومعاجلتها  إمدادات ادلياه واجملاري وإدارة النفا

 3::4 4080 4337 التشييد

 21282 10328 10292 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية  

 569 458 468 النقل والتخزين

 4918 3990 4233 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية  

 215 107 157 ادلعلومات واإلتصاالت

 83 87 129 أنشطة ادلالية والتأمني 

 264 150 128 األنشطة العقارية 

 467 426 553 األنشطة ادلهنية والعلمية والتقنية 

 58: 1280 1334 أنشطة اخلدمة اإلدارية والدعم  

 268 155 142 اإلدارة العامة والدفاع ادلدين والضمان اإلجتماعي اإلجباري

 414 279 282 التعليم

 255 142 151 الصحة البشرية واخلدمة اإلجتماعية  أنشطة

 248 179 211 أنشطة الفنون والرتويح والرتفيو  

 2673 1531 1568 األنشطة اخلدمية األخرى

أنشطة األسر ادلعيشية كصاحب عمل، أنشطة األسر ادلعيشية إلنتاج سلع وخدمات غري 
 23344 4660 99 شليزة إلستعماذلا اخلاص

 41 32 26 ظمات واذليئات اخلارجة عن نطاق الواليةاإلقليميةأنشطة ادلن

 65456 59369 52932 المجموع

 ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشريةادلصدر: 
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 3126-3122 لألعوام ،عدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة حسب المحافظة 22.6 جدول

 1025 1024 1023 2012 2011 احملافظة

 31412 24418 20905 21524 33367 عمان

 4111 8093 7809 7749 9327 البلقاء

 7936 4466 4536 4673 5868 الزرقاء

 2731 3219 2931 2895 :437 مادبا

 6638 6633 6044 6057 7685 اربد

 4019 3886 3080 3005 4274 ادلفرق

 1388 1519 1423 1534 2819 جرش

 908 943 846 908 2161 عجلون

 908 3502 3011 3137 4659 كالكر 

 514 853 747 769 982 الطفيلة

 3561 1373 1203 1332 :255 معان

 1330 464 397 362 449 العقبة

 65456 59369 52932 53945 57299 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122لألعوام  ،عدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة حسب القطاع 21.6جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 القطاع

 124 134 128 136 245 قطاع عام

 65289 59190 52754 53754 68115 قطاع خاص

 15 14 17 21 39 سلتلط

 7 8 9 10 22 تعاوين

 21 23 24 24 33 أخرى

 65456 59369 52932 53945 57299 المجموع

 وارد البشريةادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادل
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 3126-3122، لألعوام عدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة حسب عدد الموظفين 23.6جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 عدد الموظفين

2-6 617:: 47310 45932 51433 57788 

7-21 436: 3424 3549 3810 3850 

22-26 2467 1324 1422 1502 1518 

27-31 778 630 778 821 852 

32-36 458 317 372 478 434 

37-41 31: 242 219 406 305 

42-46 285 150 148 228 174 

47-51 216 152 104 146 99 

52-71 279 202 212 281 221 

72-91 78 51 71 113 75 

92-211 39 31 29 32 34 

212-311 64 54 46 66 55 

> 311  78 58 50 46 51 

 65456 59362 52932 53945 57299 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
 

 3126-3122، لألعوام ةأعدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة حسب ملكية المنش 24.6جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنسية

 65063 58980 52541 53512 67827 أردنية 

 123 125 127 137 262 أجنبية

 19 16 18 18 27 سلتلط

 251 248 246 278 427 عربية

 65456 59369 52932 53945 57299 المجموع

 ادلصدر: ادلركز الوطين لتنمية ادلوارد البشرية
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 العملوحوادث المشتركون والمتقاعدون وإصابات 
 حسب بيانات

 االجتماعيمؤسسة الضمان 
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 االجتماعيحسب بيانات مؤسسة الضمان العمل المشتركون والمتقاعدون وإصابات  .7

الذين ختياريا او  لزامياإ االجتماعيحتتوي على معلومات عن ادلشرتكني بالضمان  إحصائية بيانات إدارية اجلزءيشمل ىذا 
يعملون يف مؤسسات القطاعني العام واخلاص، وتشمل بشكل أساسي معلومات عن ادلشرتكني األفراد كاألجور واجلنس 

إصابات و  االجتماعيادلنفكني من الضمان  معلومات عن يشملبالنسبة للمؤسسة.كما  االقتصادير والنشاط والعم
 .االجتماعيوحوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصابات يف مجيع ادلنشآت ادلشرتكة يف الضمان 

 

 االجتماعيالضمان ون في المشترك 2.7

الذين يعملون يف مؤسسات  االجتماعيت افرادية عن ادلشرتكني بالضمان يوفر ىذا اجلزء بيانات إدارية حتتوي على معلوما
 واحملافظة والعمر واجلنسية اجلنسمن حيث األفراد  القطاعني العام واخلاص، وتشمل بشكل أساسي معلومات عن ادلشرتكني

 .للمؤسسة االقتصاديوالنشاط 
 

 3126-3122لألعوام ، حسب الجنس االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  2.2.7جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنس

 ::95:6 921811 779493 741850 716276 رو ذك

 4284:3 3:82:6 272305 252861 239290 إناث

 2266992 2207895 1051798 994711 955566 المجموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 يشمل ادلؤمنني الزاميا وإختياريا ادلشرتكني يف الضمان االجتماعي :مالحظة
 

  يف عام  مشرتك 2::2277ليصل إىل  3122يف عام  مشرتك 66677:من  االجتماعيارتفع عدد ادلشرتكني يف الضمان
 .3125عن عام  3126يف عام  %6.4بلغت بنسبة منو و  ،3126

 

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

 

 

 

 

 72.8, ذكر

 27.2, أنثى

  2015النوزيع النسبي للمشتركين في الضمان االجتماعي حسب الجنس، لعام  17 الشكل
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 3126-3123 لألعوام ،حسب الجنسية والجنس االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  1.2.7جدول 

 الجنسية
1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 281501 749542 3764:3 823945 243456 681116 228675 643816 أردين

 35891 100057 42914 8977: 28849 98377 24186 98034 غري أردين

 317392 849599 197295 820700 272305 779493 252861 741850 المجموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 
 3126-3123، لألعوام حسب الفئة العمرية والجنس االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  3.2.7جدول 

 الفئة العمرية
1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
15-19 23571 2241 25151 2569 232:1 :36 31852 2995 

20-29 294755 92229 299708 96935 429746 218631 308209 110390 

30-39 225994 102309 239995 108786 384918 237422 270369 125149 

40-49 144353 48901 155420 55349 27241: 67971 170912 67051 

61 + 52912 7138 56622 8584 556:8 6666 68137 11793 

 14 120 35 273 82 2597 43 265 غري مبني

 317392 849599 297195 810700 272305 779493 252861 741850 المجموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 

 
 العامة دائرة اإلحصاءات -تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب بيانات ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي صدر: ادل
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 الفئة العمرية

   2015التوزيع النسبي للمشتركين في الضمان ااالجتماعي حسب الفئة العمرية والجنس، لعام   18شكل 

 إناث ذكور
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 3126-3123 لألعوام ،والجنس االقتصاديحسب النشاط  االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  4.2.7جدول 

 االقتصاديالنشاط 
2012 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث رذكو  إناث ذكور إناث ذكور
 589 53:9 442 4232 424 3992 436 4695 الزراعة والصيد واحلراجة

 4:7 96:3 373 8701 382 8997 458 10068 التعدين واستغالل احملاجر

 64247 225512 48639 113920 43853 112891 35331 103639 الصناعات التحويلية

 :217 228:1 982 10954 793 9397 790 9173 إمدادات الكهرباء والغاز وادلاء

 3:29 48359 2744 33714 2761 32613 2906 30838 اإلنشاءات

 25473 9:281 13196 83663 12102 81916 11594 79669 جتارة اجلملة والتجزئة

 4427 48916 3155 37352 2930 36631 2749 31965 السياحة

 7526 38938 6158 27250 6098 27103 5569 25564 النقل والتخزين واالتصاالت

 21564 :3191 9904 19901 9200 18813 8665 19202 الوساطة ادلالية

 22483 44277 11163 32775 10605 30293 7869 22606 األنشطة العقارية واإلجيارية

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 :21:55 :45778 104263 324620 99803 308772 97424 296383 االجتماعي

 69442 43856 53894 32408 44741 30897 40654 29365 التعليم

 28937 26728 16616 15340 15159 14349 14263 13887 الصحة والعمل االجتماعي

 6673 2:141 4769 17119 3767 15777 6048 20272 أنشطة اخلدمة اجملتمعية

 2717 3139 1406 1812 1043 1466 749 1162 ادلنظمات واذليئات غري اإلقليمية

األسر اخلاصة اليت تعني أفراد ألداء 
 42 53 23 29 12 27 33 83 األعمال ادلنزلية

غري مرمز ) منشأة اخلضوع 
 31783 59463 19468 46910 18632 45559 17323 43279 االختياري(

 317392 849599 297195 810700 272305 779493 252861 741850 المجموع

 العامة للضمان االجتماعيادلصدر: ادلؤسسة 

 

 

 84 ، وبنسبة3126 يف عام %5.2: ىلإ 3125 يف عام %5: كني إلزاميا يف الضمان االجتماعي منرت عدد ادلش ارتفع% 
 لإلناث. %38للذكور و

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان  يف نشاطكني إلزاميا يف الضمان االجتماعي رت ادلش من الذكور %51.9 تركز حوايل
 .3126 يف عام جتارة اجلملة والتجزئةنشاط يف  %21.6و ،الصناعات التحويليةنشاط يف  %24.6، وماعياالجت

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي يف نشاطإلزاميا يف الضمان االجتماعي  اتكرت ادلش اإلناثمن  %45.6 تعمل ،
 .3126 يف عام ةالصناعات التحويلينشاط يف  %27.8و ،التعليمنشاط يف  %29.5و
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 3126-3123 لألعوام ،حسب المحافظة والجنس االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  5.2.7جدول 

 المحافظة
2012 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 245918 712546 343161 789485 212925 649335 201199 616757 عمان

 6297 15538 3::6 26667 5822 15665 5528 15320 البلقاء

 20825 35778 2:313 :4583 18177 34549 15919 31747 الزرقاء

 1632 3804 2592 :488 1393 3814 1348 3790 مادبا

 29433 36492 37345 46267 22825 32848 18430 31626 اربد

 1513 7019 2456 7612 1295 6402 1259 6509 ادلفرق

 1060 3614 43: ::45 830 3559 785 3554 جرش

 827 1912 776 2772 614 1676 541 1702 عجلون

 5437 8792 6195 98:2 4350 9081 4119 9065 الكرك 

الطفيلة ومعان 
 4450 24104 5321 33765 4074 22564 3733 21780 والعقبة

 317392 849599 297195 810700 272305 779493 252861 741850 المجموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:

 

  3126عام لمجايل ادلشرتكني إمن  %93.2يف زلافظة العاصمة حوايل  االجتماعيبلغت نسبة ادلشرتكني يف الضمان.  

 
 3126-3123، لألعوام األجر الشهري والجنس حسب فئة االجتماعيعدد المشتركين في الضمان  6.2.7جدول 

 األجر الشهريفئة 
 )بالدينار(

2012 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 <311  
114284 57161 104140 59919 22:664 86353 89721 65103 

311-3:: 172714 42809 161383 44955 264674 55297 153034 52757 

411-4:: 198983 54323 207839 45456 29736: 57422 158173 51989 

511-5:: 99774 50818 117395 50905 25:395 64715 203791 55954 

611-::: 105971 37386 131477 58885 253735 756:: 176637 75673 

2111 + 50124 10364 57259 12185 6:528 24364 68243 15916 

 317392 849599 297195 810700 272305 779493 252861 741850 المجموع

 ضمان االجتماعيادلؤسسة العامة لل ادلصدر:
 

 

 3126عام ل دينار 411الشهرية عن  أجورىم جتماعي تقلمن ادلشرتكني يف الضمان اال %46.5من  أكثر. 

 3126عام ل دينار 511جتماعي تقل أجورىم الشهرية عن ادلشرتكني يف الضمان اال من %67.5أكثر من. 
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 3126عام ل دينار 611عن هرية جتماعي تقل أجورىم الشاالمن ادلشرتكني يف الضمان  %85.8أكثر من . 

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

 
 المشتركبن فيها إلزاميا،  عدداو  حجم العمالة حسب فئة االجتماعيفي الضمان  المنشآت المشتركةعدد  7.2.7جدول 

 3126-3123لألعوام 

 حجم العمالةفئة 
2012 1023 1024 1025 

عدد 
 المنشآت

عدد 
 المشتركين

عدد 
 المنشآت

عدد 
 المشتركين

عدد 
 المنشآت

عدد 
 المشتركين

عدد 
 المنشآت

عدد 
 المشتركين

2-5 
448:5 67216 43919 66695 54549 64139 416:2 65547 

6-21 8:34 828:7 9523 87439 41585 91695 :411 95634 

31-5: 3152 73332 3235 75562 9954 78743 3416 7:414 

61-:: 857 62:79 927 67:25 3343 688:7 9:6 73431 

 938496 2188 893588 946 845441 2116 :7:312 72: فأكثر 211

 2097967 44268 2042527 43438 987607 45265 934209 45465 المجموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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 فئة األجر الشهري

والجنس، ( بالدينار األردني)التوزيع النسبي للمشتركين في الضمان ااالجتماعي حسب فئة األجر الشهري  19 شكل
   2015لعام  

 إناث ذكور
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 االجتماعيمن الضمان  الجدد المتقاعدون 1.7

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

، وتشمل بشكل أساسي والذين إشرتكوا بشكل إختياري يف الضمان االجتماعيمؤسسات القطاعني العام واخلاص 
 الشهري الراتب التقاعديمتوسط و  القطاع، نوع الراتب التقاعدي، ،اجلنسية ،األفراد كاجلنس ادلتقاعدينمات عن معلو 

 .للمتقاعدين

 
 3126-3122 ، لألعوامحسب الجنس االجتماعيمن الضمان الجدد عدد المتقاعدين  2.1.7جدول 

 1025 1024 1023 1021 2011 الجنس

 9601 10350 6704 6313 6992 ذكور

 2517 2534 1794 1737 :254 إناث

 12118 12884 8498 8050 7310 المجموع

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 3126-3123، لألعوام حسب الجنسية والجنس االجتماعيمن الضمان  الجدد عدد االمتقاعدين 1.1.7جدول 

 الجنسية
1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث رذكو  إناث ذكور إناث ذكور
 2497 9293 3634 55:: 1782 6437 1718 6054 األردن

 20 308 22 517 12 267 19 259 الدول األخرى

 2517 9601 1534 20350 1794 6704 1737 6313 المجموع

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 3126-3123، لألعوام والجنس لقطاعاحسب  االجتماعيمن الضمان الجدد عدد المتقاعدين  3.1.7جدول 

 القطاع
1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 8:: 4151 38: 4441 :84 3427 828 2:26 القطاع العام

 928 4847 924 5313 739 3942 6:3 3925 القطاع اخلاص

 57 42: 33 488 36 3:6 37 :46 القطاع ادلختلط

 768 29:5 883 3552 516 2412 521 2243 أخرى

 2517 9602 1534 20350 1797 6743 1745 6220 المجموع

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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 3126-3123، لألعوام والجنس نوع الراتب التقاعديحسب  االجتماعيمن الضمان  الجدد عدد المتقاعدين 4.1.7جدول    

 نوع الراتب التقاعدي
1021 1023 1024 1025 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 2327 8167 2336 8884 1623 5533 1598 5255 شيخوخة

 2 117 6 127 15 105 7 105 عجز إصايب

 93 568 91 579 71 328 47 270 عجز طبيعي

 6 73 5 98 5 73 3 69 وفاة إصابية

 89 676 96 662 80 665 82 614 وفاة طبيعية

 2517 9601 2534 10350 1794 6704 1737 6313 لمجموعا

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

 

 

 

 ،سوالجن القطاعحسب  االجتماعيمن الضمان الجدد لمتقاعدين ل الشهري التقاعديمتوسط الراتب  5.1.7جدول 
 3126-3123لألعوام  

 القطاع
1021 1023 1024 1025 

المتوس إناث ذكور
المتوس إناث ذكور العام ط

المتوس إناث ذكور ط العام
المتوس إناث ذكور ط العام

 ط العام
 484 427 4:2 466 416 479 4:9 :45 525 448 388 :46 القطاع العام

 742 5:3 733 663 549 686 723 586 753 652 556 671 القطاع اخلاص

 2169 777 2189 2121 :214 2119 13: 8:6 22: 2136 2489 ::: القطاع ادلختلط

 687 :49 752 692 473 764 686 533 734 :62 534 665 أخرى

 568 399 621 508 372 541 539 425 571 491 384 511 المنوسط العام

 ادلصدر: ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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 إصابات وحوادث العمل 3.7

 
معلومات عن إصابات وحوادث العمل ادلسجلة وتكلفة اإلصابات يف مجيع ادلنشآت ادلشرتكة يف الضمان يوفر ىذا اجلزء 

لوضع سياسات وبرامج دلنع اإلصابات واألمراض والوفيات يف العمل، ومراقبة تنفيذ  ىذه البياناتتستخدم و  .االجتماعي
 .ىذه الربامج
 االجتماعي، ت المشتركة في الضمان آإصابات وحوادث العمل المسجلة وتكلفة اإلصابات في جميع المنش 2.3.7جدول 

 3126-3122لألعوام 

 1025 1024 2013 1021 2011 البنود

 14616 15408 15822 :2769 16768 عدد اإلصابات واحلوادث ادلسجلة

 5192624 1232194 5279228 5:22784 4900000 تكلفة اإلصابات

 ادلصدر:اادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 
 ،حسب السبب االجتماعيت المشتركة في الضمان آفي المنش المسجلة إصابات وحوادث العمل 1.3.7جدول 

 3126-3122 لألعوام

 1025 1024 2013 1021 2011 السبب 

 1147 967 1041 1391 1855 آالت وماكينات صناعية

 1790 2202 1942 2223 1817 ةأدوات العمل اليدوي

 1452 1458 1863 1351 1179 السري على األشياء واالصطدام هبا

 4832 5029 4999 4778 4767 سقوط األشخاص

 2071 2249 2365 2122 2140 سقوط األشياء

 161 243 273 245 201 مواد كيماوية

 147 110 120 165 90 حتميل وتنزيل البضائع

 149 169 148 204 128 ئقاالنفجارات واحلرا

 129 126 128 122 102 الكهرباء

 1196 1218 1322 1277 1193 حوادث السري

 1542 1634 1621 2711 3295 أخرى

 14616 15405 15822 16589 16768 المجموع

 ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ادلصدر:
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 دائرة اإلحصاءات العامة -لضمان االجتماعيالعامة ل ؤسسةادلت ادلصدر: تقديرات قسم إحصاءات العمل حسب بيانا         

 

 3126-3122 لألعوام ،نتيجة اإلصابةحسب  االجتماعيت المشتركة في الضمان آفي المنش *إصابات العمل 3.3.7جدول 

 1025 1024 2013 2012 2011 نتيجة اإلصابة

 7903 10184 9104 10519 10964 شفاء

 800 2022 1337 1361 1254 (%00عجز جزئي ) أقل من 

 30 65 35 37 24 %(00عجز كلي ) أكثر من 

 Na Na Na Na 340 إصابة غري مستقرة

 135 178 280 80 74 وفاة

 9208 12449 10756 11997 12316 المجموع

  .االجتماعيمان ضلل العامة ؤسسةادل ادلصدر:
 .تبارىا وفقاً للجان ادلؤسسة الطبية كإصابة ) اليعترب كل حادث عمل إصابة عمل( إصابات العمل ىي حوادث العمل الواردة للمؤسسة ومت اع *
 سعاف األويل ألقل من ثالثة أيام.ال تشمل إصابات العمل يف اجلدول حاالت اإل *
 

  3126عام ل حسب نتيجة اإلصابة إصابات العمل إمجايلمن % 96.9حالة بنسبة  8:14بلغت حاالت الشفاء. 

 3126عام لإصابات العمل  إمجايلمن  %9.8حالة بنسبة  911( %41اجلزئي )العجز أقل من عجز بلغت حاالت ال. 

  حسب نتيجة  إصابات العمل إمجايلمن  %1.4حالة بنسبة  41 (%41 )العجز أكثر منبلغت حاالت العجز الكلى
 .3126 عامل اإلصابة

  3126عام لإصابات العمل  ايلإمجمن  %4.8حالة بنسبة  451يلغت حاالت اإلصابات غري ادلستقرة. 

  3126عام ل إصابات العمل إمجايلمن  %2.6حالة بنسبة  246بلغت حاالت الوفاة. 
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 وان الخدمة المدنيةحسب بيانات دي التوظيف ووطالبوالمعينيين الموظفون والمنفكون  .8

اخلاضعني لنظام  وادلعينيني وادلنفكني ادلوظفنيعدد بيانات إدارية حتتوي على معلومات عن يشمل ىذا اجلزء 
وادلستوى  ،واجلنس ،العمر حسبتوظيف من خالل ديوان اخلدمة ادلدنية الاخلدمة ادلدنية. ومعلومات عن طاليب 

 .واحملافظةمي يعلتال

 

 3126-3122 لألعوام ،ديوان الخدمة المدنية حسب الموظفين الفعليعدد والمنفكين والمعيينين و  التوظيف عدد طالبي 2.8 جدول

 1025 1024 2013 1021 2011 المؤشر

 308342 299370 3:4753 276468 264297 عدد ادلتقدمني للوظيفة

 6473 5306 5995 2178 3751 عدد ادلنفكني

 6648 4673 22279 6430 10670 عدد ادلعينني

 208173 203554 124368 210766 193827 ) ديوان الخدمة المدنية(عدد الموظفين الفعلي 

 112120 109879 22:698 117995 217619 عدد ادلوظفني الفعلي الذكور 

 96053 93675 5892: 92771 :9842 عدد ادلوظفني الفعلي اإلناث

  ةادلوارد البشري الوطين لتنمية  ركزادل ادلصدر:
 

 3126-3122، لألعوام عدد طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية حسب الجنس 1.8جدول 

 1025 1024 2013 1021 2011 الجنس

 73125 76299 73034 65267 66645 ذكور

 235217 223071 222480 204192 197652 إناث

 308342 299370 295514 269459 264297 المجموع

  ين لتنمية  ادلوارد البشريةادلركز الوط ادلصدر:
 

 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام عدد طالبي التوظيف الذكور في ديوان الخدمة المدنية  حسب  3.8 جدول

 1025 1024 2013 1021 2011 المستوى التعليمي

 9518 21549 21536 967: 10727 دبلوم كلية رلتمع

 61270 74489 3669 64348 53345 بكالوريوس 

 2337 3594 71162 3284 2573 أعلى من بكالوريوس

 73125 76299 73034 65266 66645 المجموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 3126-3122المستوى التعليمي، لألعوام عدد طالبي التوظيف اإلناث في ديوان الخدمة المدنية حسب  4.8جدول 

 1025 1024 2013 1021 2011 يالمستوى التعليم

 61991 :6:53 72219 71376 58379 دبلوم كلية رلتمع

 168426 26:312 268215 251611 135915 بكالوريوس فأعلى 

 4800 5552 5379 4538 3358 أعلى من بكالوريوس

 235217 223071 222480 204192 197652 المجموع

  وارد البشريةادلركز الوطين لتنمية  ادل ادلصدر:

 3126-3122لألعوام ، المنطقةعدد طالبي التوظيف الذكور في ديوان الخدمة المدنية حسب  5.8جدول 

 1025 1024 2013 1021 2011 المنطقة

 20517 21815 20605 18195 18561 عمان

 5937 6192 5860 5163 5330 البلقاء

 10146 10461 10102 9064 9148 الزرقاء

 2249 2257 2165 1991 1979 دباما

 867 925 858 738 771 البادية الوسطى

 19940 20470 20012 18482 18638 اربد

 1335 1378 1320 1143 1185 ادلفرق

 2543 2716 2644 2359 2405 جرش

 2339 2434 2322 2076 2173 عجلون

 1399 1378 1283 1098 1133 البادية الشمالية

 2984 3242 3109 2757 2910 الكرك

 885 934 856 751 811 الطفيلة

 703 788 727 558 618 معان

 865 831 750 558 594 العقبة

 416 474 418 334 389 البادية اجلنوبية

 0 4 3 0 0 غري معرف

 73125 76299 73034 65267 66645 المجموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 دائرة اإلحصاءات العامة -يرات قسم إحصاءات العمل حسب بيانات ديوان اخلدمة ادلدنيةادلصدر: تقد

 

 3126-3122، لألعوام ةلمنطقعدد طالبي التوظيف اإلناث في ديوان الخدمة المدنية حسب ا 6.8 جدول

 1025 1024 2013 2012 2011 المنطقة

 66157 61074 62236 55826 54583 عمان

 17037 16709 16611 15313 14884 البلقاء

 27510 25936 25912 23792 22994 الزرقاء

 7026 6731 6680 6207 5983 مادبا

 3529 3434 3411 3055 3000 البادية الوسطى

 58062 55089 54526 51242 48952 اربد

 5540 5515 5483 5029 4924 ادلفرق

 8957 8604 8382 7734 7251 جرش

 9551 9303 9183 8498 8175 عجلون

 6023 5711 5553 5107 4730 البادية الشمالية

 12121 11714 11610 10923 10662 الكرك

 4449 4348 4164 3891 3841 الطفيلة

 3084 3023 3067 2813 2832 معان

 3793 3611 3445 2946 3018 العقبة

 2378 2264 2212 1816 1821 البادية اجلنوبية

 0 5 5 0 2 غري معرف

 235217 223071 222480 204192 197652 المجموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 1025 املع ،والمستوى التعليميفي ديوان الخدمة المدنية حسب الفئة العمرية والجنس  التوظيف يطالبعدد  7.8جدول 

 العمرية الفئة
 بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط

 المجموع إناث ذكور وعالمجم إناث ذكور
31-35 2479 8570 11049 15082 41561 56643 

36-3: 3290 12387 15677 25761 73446 99207 

41-45 1384 12633 14017 13106 39687 52793 

46-4: 634 9107 9741 5728 12125 17853 

51-55 954 10573 11527 2336 4476 6812 

56-5: 525 7201 7726 983 1459 2442 

61-65 134 1520 1654 431 468 899 

55+ 118  118 179 0 179 

 5 4 1 0 1 1 غير معرف

 236833 173226 63607 71509 61991 9518 المجموع

  ادلركز الوطين لتنمية  ادلوارد البشرية ادلصدر:
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 ؤشراتالمأهم  قياس آلية .9

حسب اجلنس وفقا للفئات العمرية( الذين يشاركون بنشاط يف ) مقياس لنسبة السكان يف سن العمل :معدل المشاركة أو المساهمة في قوة العمل
 .سوق العمل إما عن طريق العمل أو البحث عن عمل

 %100 x 

 فأكثر 26 شلن أعمارىم( + أعداد ادلتعطلني ادلشتغلنيأعداد )
 =              اخلام ةاالقتصاديركة معدل ادلشا .2

 مجيع األعمار من عدد السكان          

   

 %100 x 

 فأكثر 26شلن أعمارىم  (+ أعداد ادلتعطلني ادلشتغلنيأعداد )
  =             ادلنقحة االقتصاديمعدل ادلشاركة . 3

 فأكثر 26شلن أعمارىم عدد السكان         

 :بين قوة العمل ةمؤشر األمي

 %100 x 

 األميني ضمن قوة العمل األفرادعدد        
 =                                  نسبة األمية . 2

 إمجايل قوة العمل                   

 

 %100 x 

 معني ضمن قوة العمل يتعليم يف مستوى األفرادعدد    
 =من قوة العملنسبة احلاصلني على تعليم معني . 3

 إمجايل قوة العمل                 

  :لسكان في سن العملمؤشر نسبة العاملين إلى ا

 %100 x 

 سنة فأكثر( 26) عدد األفراد ادلشتغلني    
  =       يف سن العمل  إىل السكان ادلشتغلنينسبة 

 سنة فأكثر( 26)عدد السكان يف سن العمل   

 :بأجرلعاملين امؤشر نسبة 

 %100 x 

 عدد العاملني بأجر
 =                النسبة ادلئوية للعاملني بأجر    .2

 إمجايل عدد العاملني

 

 %100 x 

 عدد أصحاب العمل
 =                النسبة ادلئوية ألصحاب العمل. 3

 إمجايل عدد العاملني

  

 %100 x 

 عدد األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص
 =  ساهبم اخلاصحللون النسبة ادلئوية للذين يعم .4

 إمجايل عدد العاملني

 

 %100 x 

 عدد األشخاص الذين يعملون لدى األسرة دون أجر
 =رجدون أالنسبة ادلئوية للذين يعملون لدى األسرة . 5

 إمجايل عدد العاملني

ات االقتصادي الفوارق يف االجتاىات وادلستويات بنيعلى  يسلط الضوء حتليل االجتاىات اإلنتاجية. عامل ىام يف: مؤشر العمالة حسب القطاع
 .والنامية ادلتقدمة

%100 x 

 يف ىذا القطاع  ادلشتغلنيعدد 
 =        يف قطاع معني   للمشتغلنيالنسبة ادلئوية 

 العاملنيإمجايل عدد      
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 المؤشراتأهم قياس  تابع/ آلية

  سن العملدلن ىم يف ضمن الفرتة ادلرجعية إىل إمجايل قوة العمل عن العمل نللمتعطلينىو النسبة ادلئوية  :مؤشر معدل البطالة

%100 x 

 عدد ادلتعطلني 
 =                                       معدل البطالة 

 إمجايل قوة العمل

 :مؤشر المتعطلين حسب التحصيل العلمي

%100 x 

 =              تعليمي مستوىنسبة ادلتعطلني من . 2 مستوى تعليمي معنيمن عدد ادلتعطلني 
 إمجايل ادلتعطلني ادلتعطلنيمعني إىل إمجايل     

   

%100 x 

 =             نسبة ادلتعطلني من مستوى تعليمي  .3 مستوى تعليمي معني عدد ادلتعطلني من 
 ادلستوى التعليميقوة العمل من نفس  ادلستوى التعليميإىل قوة العمل من نفس    

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

%100 x 

 =( سنة 35-26)شلن أعمارىم معدل بطالة الشباب . 2 (سنة 35-26)شلن أعمارىم عدد الشباب ادلتعطلني 
 (سنة 35-26)شلن أعمارىم إمجايل الشباب  كنسبة مئوية من قوة عمل الشباب  

   

%100 x 

 =(  سنة 35-26)شلن أعمارىم  معدل بطالة الشباب.3 سنة 35 -26)شلن أعمارىم  معدل البطالة عند الشباب
 (سنة + 36) نيالبالغ بنيمعدل البطالة  (سنة 36البالغني ) بني إىل معدل البطالة  

   

%100 x 

 معدل البطالة عند الشباب
 =             نسبة بطالة الشباب من إمجايل البطالة  .4

 معدل البطالة الكلي

 

%100 x 

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

البلدان النامية،  ثر شديد على األشخاص كلما طالت مدهتا غري أهنا ال تعترب غالبا مؤشرا ىاما يفأوللبطالة مد )المزمنة(: ألؤشر البطالة طويلة ام
تأيت من  ؤشرادلعلومات ادلتاحة ذلذا ادل لذلك، فإن معظم .غالبا ما دتيل إىل أن تكون قصرية، وذلك بسبب عدم التعويض عن البطالة حيث أن مدهتا

 .البلدان األكثر تقدما

%100 x 

 عدد ادلتعطلني ألكثر من سنة
 =      نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة إىل قوة العمل  .2

 قوة العمل إمجايل 

   

%100 x 

 عدد ادلتعطلني ألكثر من سنة
 =نسبة ادلتعطلني ألكثر من سنة إىل إمجايل ادلتعطلني  .3

 إمجايل ادلتعطلني
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 المؤشراتأهم قياس  تابع/ 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 
 ادلقدرة للعاملنيرلموع ساعات العمل الشهرية 

 =       عدد ساعات العمل الشهرية للعامل الواحد
 إمجايل عدد العاملني

 مؤشر متوسط األجر الشهري

%100 x 

 إمجايل األجور
 =           متوسط األجر الشهري                

 إمجايل عدد العاملني
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