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2017من عام  الثاني معدل البطالة خالل الربع% 18.0اإلحصاءات:   

 
 

 

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقریرھا الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع 
 ، وفیما یلي استعراض ألھم النتائج:2017من عام  الثاني

 البطالة:

معدل للذكور الحیث بلغ  ،2017من عام  الثانيخالل الربع  %18.0بلغ معدل البطالة  •
 لإلناث لنفس الفترة.  % 33.9مقابل % 13.4

نقطة مئویة وذلك عن  0.2بمقدار  2017من عام ني معدل البطالة للربع الثا انخفض •
 .2017من عام  األولالربع 

نقطة  0.5للذكور بمقدار  انخفضمعدل البطالة وبأخذ الجنس باإلعتبار، یتضح أّن  •
مقارنة  2017من عام  الثانينقطة مئویة خالل الربع  0.9مئویة، وارتفع لإلناث بمقدار

 .نفسھعام المن  األولبالربع 
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 المتعطلون:
ً بین حملة الشھادات الجامعیة ( • األفراد بینت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا

ً على قوة العمل لنفس  المتعطلون ممن یحملون مؤھل بكالوریوس فأعلى مقسوما
 .لمستویات التعلیمیة األخرىبا مقارنة %24.6)، حیث بلغ المؤھل العلمي

من إجمالي المتعطلین ھم من حملة الشھادة الثانویة  %59.2أشارت النتائج إلى أن  •
 .من إجمالي المتعطلین كانت مؤھالتھم التعلیمیة أقل من الثانوي %40.8فأعلى، وأن 

تباینت نسبة المتعطلین حسب المستوى التعلیمي والجنس، حیث بلغت نسبة المتعطلین  •
 لإلناث. %65.4مقابل  %27.9الذكور من حملة البكالوریوس فأعلى 

 سنة، حیث بلغ 29-25وسنة  24-20ُسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتین العمریتین  •
 لكل منھما على التوالي. % 26.1و %38.7 المعدل

بنسبة ، الطفیلةمحافظة  ُسجل أعلى معدل للبطالة فيأما على مستوى المحافظات فقد  •
 .%13.1 بنسبة بلغت العقبةوأدنى معدل للبطالة في محافظة  %،26.3 بلغت

 المشتغلون:
 سنة فأكثر. 15نسبة المشتغلین من مجموع السكان  31.8% •
بلغت في حین سنة،  39-20لذكور في الفئة العمریة ا من المشتغلین %57.9تركز  •

 .%66.1النسبة لإلناث 
ثانوي  %10.0نصف المشتغلین كانت مؤھالتھم التعلیمیة أقل من الثانوي وحوالي  •

 أعلى من الثانوي. %39.2و
للذكور  %81.7مستخدمین بأجر ( ھم %84.0أظھرت النتائج أن غالبیة المشتغلین  •

      لإلناث). %94.7مقابل 

 قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):
أظھرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزیع قوة العمل حسب المستوى التعلیمي والجنس،  •

من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستویاتھم التعلیمیة دون الثانویة  %58.6أن حیث 
من مجموع قوة العمل من  %61.0لإلناث. كما أشارت النتائج إلى أن  %16.0مقابل 

 بین الذكور. %23.6مع  مقارنةالتعلیمي بكالوریوس فأعلى  اإلناث كان مستواھنّ 
 .  لى مجموع السكان)الخام (قوة العمل منسوبة إ االقتصادیةمعدل المشاركة  25.8% •
سنة فأكثر)  15المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان  االقتصادیةبلغ معدل المشاركة  •

من عام  الثانيللربع وذلك  )لإلناث %17.7للذكور مقابل  %59.4(للمملكة  38.8%
وذلك للربع  )لإلناث %18.3للذكور و %63.0(للمملكة  %40.5مقارنة مع  2017

 .2017من عام  ولاأل



شمل عینة بلغ حجمھا  بمنھجیتھ الجدیدة قد قوة العملوتجدر اإلشارة إلى أن مسح  •
ألف أسرة موزعة على جمیع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والریف  16حوالي 

قدم بیانات یو ةمن السننفذ في منتصف كل ربع ی قوة العمل حأن مس كما. والمحافظات
بحث عن  )، ویتم سؤال الفرد فیما إذاحزیران، ایار، نیسانتعكس واقع الربع كامالً (

عمل خالل األربعة أسابیع السابقة لیوم المقابلة وذلك حسب التوصیات الدولیة 
 المعتمدة في األردن.
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