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 نسبة المشتغلين األردنيين حسب الجنس 

 2009 2008 2007 2006 2005 الجنس
 %83.9 %84.6 %84.3 %86.4 %86.8 ذكر
 %16.1 %15.4 %15.7 %13.6 %13.2 أنثى

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة  المشتغلين األردنيين حسب المحافظة 

 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة
 %39.9 %41.0 %41.6 %42.1 %41.9 عمان
 %6.3 %6.4 %6.7 %6.7 %6.9 البلقاء
 %14.6 %14.0 %14.3 %14.9 %15.1 الزرقاء
 %2.5 %2.4 %2.4 %2.6 %2.6 مأدبا
 %17.7 %17.6 %17.0 %15.9 %16.6 اربد

 %4.2 %4.0 %4.0 %3.9 %4.0 المفرق
 %2.5 %2.6 %2.6 %2.5 %2.5 جرش
 %2.1 %2.2 %2.2 %2.4 %2.0 عجلون
 %4.4 %4.3 %4.1 %3.8 %3.7 الكرك

 %1.5 %1.4 %1.4 %1.4 %1.4 الطفيلة
 %1.9 %1.8 %1.7 %1.6 %1.6 معان
 %2.4 %2.2 %2.1 %1.9 %1.8 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

   نسبة المشتغلين األردنيين حسب المؤهل العلمي

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي
 %4.1 %3.9 %4.2 %5.5 %5.3 ملم/أمي

 %0.9 %0.8 %1.1 %1.5 %1.4 تلمذة مهنية
 %46.8 %46.3 %44.6 %45.9 %45.8 أقل من ثانوي

 %13.2 %13.5 %14.2 %14.4 %15.4 ثانوي
 %11.3 %11.8 %11.7 %11.4 %12.3 دبلوم متوسط

 %20.4 %20.5 %21.0 %18.2 %17.2 بكالوريوس
 %3.3 %3.3 %3.3 %3.1 %2.7 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغلين األردنيين حسب الحالة االجتماعية 

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية
 %35.4 %36.5 %35.6 %38.2 %36.8 عازبة/عازب 
 %63.4 %62.3 %63.3 %60.7 %62.2 متزوجة/ متزوج 
 %0.7 %0.7 %0.7 %0.6 %0.6 مطلقة/ مطلق
 %0.5 %0.5 %0.4 %0.4 %0.4 أرملة/أرمل 
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 منفصلة/منفصل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

   نسبة المشتغلين األردنيين حسب العالقة برب األسرة

 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة
 %55.1 %55.1 %55.2 %54.6 %55.9 رب األسرة

 %7.8 %7.6 %7.7 %5.9 %5.9 زوجة/ زوج
 %34.9 %35.4 %35.0 %37.5 %36.3 ابنة/ ابن 
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 أم/ أب 
 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %1.2 %1.2 %1.3 %1.3 %1.2 أخت/ أخ 

 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.2 أقارب آخرون
 %0.3 %0.1 %0.2 %0.2 %0.1 خادمة/ خادم 

 %0.2 %0.2 %0.2 %0.1 %0.1 آخرون
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المشتغلين األردنيين حسب الفئة العمرية  

 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية
15 - 19 4.3% 4.1% 3.8% 4.0% 4.3% 
20 - 29  35.0% 35.7% 34.6% 34.1% 33.9% 
30 - 39  31.2% 29.9% 31.9% 31.7% 31.2% 
40 - 49  18.6% 19.4% 19.4% 19.8% 19.8% 
 %10.8 %10.3 %10.4 %10.9 %10.9 فأكثر 50

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

  نسبة المشتغلين األردنيين حسب النشاط االقتصادي 

 2009 2008 2007 2006 2005 النشاط االقتصادي
 %2.8 %2.6 %2.7 %3.1 %3.4 الزراعة و الصيد و الحراجة

 %0.9 %0.7 %0.7 %0.8 %1.1 التعدين
 %10.6 %10.6 %11.1 %11.2 %11.6 الصناعة التحويلية

 %1.3 %1.6 %1.5 %1.7 %1.7 إمدادات الكهرباء و الغاز و إمدادات  المياه
 %6.7 %6.4 %6.7 %6.3 %6.3 اإلنشاءات

ـــات ذات  ـــة و إصـــالح المركب ـــة و التجزئ تجـــارة الجمل
المحركــات و الــدراجات الناريــة و الســلع الشخصــية 

 %16.4 %16.6 %16.9 %17.4 %17.9 األخرى
 %2.1 %2.3 %2.5 %2.6 %2.4 الفنادق و المطاعم

 %9.5 %9.2 %8.8 %9.5 %9.8 النقل و التخزين و االتصاالت
 %1.9 %2.2 %2.1 %2.0 %1.7 الوساطة المالية

ــاريع  ــطة المش ــة و أنش ــة و اإليجاري ــطة العقاري األنش
 %4.5 %4.4 %4.1 %3.9 %3.6 التجارية

 %19.7 %20.0 %19.2 %18.6 %18.1 الضمان االجتماعي اإلجبارياإلدارة العامة و الدفاع و 
 %11.7 %12.0 %12.3 %11.8 %11.3 التعليم

 %5.0 %5.1 %5.1 %4.8 %4.9 الصحة و العمل االجتماعي
األنشـــــطة الخدميـــــة والمجتمعيـــــة واالجتماعيـــــة 

 %6.1 %6.0 %5.6 %5.7 %5.6 والشخصية األخرى
 %0.5 %0.3 %0.5 %0.3 %0.3 لألعمال المنزليةاألسر الخاصة التي تعين أفراد 

 %0.3 %0.2 %0.3 %0.3 %0.4 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 
 نسبة المشتغلين األردنيين حسب الحالة العملية 

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة العملية
 %83.4 %84.4 %84.1 %83.8 %82.7 مستخدم بأجر

 %6.8 %6.7 %7.4 %6.6 %7.1 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين
 %9.1 %8.3 %7.8 %8.9 %9.5 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين

 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 %0.6 يعمل لدى أسرة بدون أجر
 %0.1 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 يعمل دون أجر

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغلين األردنيين حسب متوسط األجر الشهري 

 2009 2008 2007 2006 2005 متوسط األجر
 %3.4 %3.5 %6.1 %8.9 %10.4 100أقل من 

100 - 199  50.2% 48.7% 40.5% 27.0% 20.4% 
200 - 299  25.9% 27.7% 34.1% 41.1% 39.8% 
300 - 499  8.7% 9.5% 11.7% 19.5% 26.4% 

 %10.1 %8.9 %7.5 %5.2 %4.8 فأكثر 500
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المشتغلين األردنيين حسب القطاع 

 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 %37.9 %38.6 %37.9 %36.6 %36.1 عام

 %61.5 %61.1 %61.6 %62.8 %63.2 خاص
 %0.5 %0.3 %0.6 %0.6 %0.7 منظمات دولية

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

  نسبة المشتغلين األردنيين حسب مجموعة المهن الرئيسة

 2009 2008 2007 2006 2005 المهن الرئيسة 
 %0.2 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 المشرعون و موظفو اإلدارة العليا و المديرون

 %21.4 %21.9 %22.0 %19.5 %18.2 المتخصصون
المساعدونالفنيون والمتخصصون    11.4% 10.7% 11.0% 11.1% 11.0% 

 %6.2 %6.3 %5.7 %5.7 %6.6 الكتبة
العاملون في الخدمات و الباعة في المحالت التجارية 

 و األسواق
15.1% 14.5% 13.9% 

13.8% 14.9% 
 %1.6 %1.5 %1.6 %1.8 %1.9 العمال المهرة في الزراعة و صيد األسماك

 %15.5 %15.1 %15.1 %16.0 %16.1 من المهن العاملون في الحرف وما إليها
 %12.1 %11.4 %11.7 %12.7 %13.2 مشغلو  اآلالت ومجمعوها

 %17.1 %18.7 %18.9 %19.0 %17.4 المهن األولية
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 
 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب المحافظة  

 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة
 %39.1 %40.5 %40.9 %41.3 %41.3 عمان
 %6.2 %6.2 %6.5 %6.5 %6.6 البلقاء
 %15.2 %14.6 %15.0 %15.7 %15.8 الزرقاء
 %2.4 %2.3 %2.3 %2.5 %2.5 مأدبا
 %18.3 %18.0 %17.4 %16.2 %16.8 اربد

 %4.3 %4.1 %4.1 %4.0 %4.1 المفرق
 %2.6 %2.7 %2.7 %2.6 %2.6 جرش
 %2.1 %2.2 %2.2 %2.5 %2.0 عجلون
 %4.0 %3.9 %3.8 %3.7 %3.6 الكرك

 %1.4 %1.4 %1.3 %1.4 %1.4 الطفيلة
 %1.8 %1.8 %1.7 %1.6 %1.6 معان
 %2.4 %2.3 %2.1 %2.0 %2.0 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغالت األردنيات حسب المحافظة  

 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة
 %43.8 %43.7 %45.3 %47.5 %45.8 عمان
 %7.0 %7.6 %7.8 %8.3 %8.7 البلقاء
 %11.3 %10.5 %10.8 %10.1 %10.9 الزرقاء
 %3.0 %2.9 %2.7 %3.3 %3.1 مأدبا
 %14.6 %15.1 %14.6 %14.0 %15.7 اربد

 %3.9 %3.3 %3.4 %3.5 %3.4 المفرق
 %2.2 %2.3 %2.3 %2.1 %1.6 جرش
 %1.9 %2.5 %2.1 %1.9 %2.1 عجلون
 %6.3 %6.6 %5.9 %4.8 %4.7 الكرك

 %1.6 %1.5 %1.5 %1.4 %1.3 الطفيلة
 %2.1 %2.2 %1.8 %1.7 %1.5 معان
 %2.3 %1.7 %1.9 %1.5 %1.1 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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   نسبة المشتغلين األردنيين  الذكور حسب المؤهل العلمي

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي
 %4.4 %4.2 %4.5 %5.9 %5.6 ملم/أمي

 %1.0 %0.9 %1.2 %1.7 %1.5 تلمذة مهنية
 %52.9 %52.3 %50.3 %50.9 %50.6 أقل من ثانوي

 %13.8 %14.1 %14.9 %14.8 %16.0 ثانوي
 %9.0 %9.4 %9.2 %9.1 %9.7 دبلوم متوسط

 %15.9 %16.1 %16.8 %14.7 %13.9 بكالوريوس
 %2.9 %3.0 %3.0 %2.9 %2.6 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغالت األردنيات حسب المؤهل العلمي 

 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي
 %2.8 %2.3 %2.8 %3.0 %3.0 ملم/أمي

 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 تلمذة مهنية
 %14.9 %13.1 %13.8 %14.1 %14.0 أقل من ثانوي

 %9.7 %9.8 %10.4 %11.6 %11.3 ثانوي
 %23.7 %25.1 %25.2 %26.2 %29.6 دبلوم متوسط

 %43.7 %44.8 %43.2 %40.7 %38.4 بكالوريوس
 %5.1 %4.8 %4.6 %4.2 %3.6 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة  المشتغلين األردنيين الذكور حسب النشاط االقتصادي  

 2009 2008 2007 2006 2005 النشاط االقتصادي
 %3.0 %2.7 %2.8 %3.3 %3.6 الزراعة و الصيد و الحراجة

 %1.0 %0.8 %0.8 %0.9 %1.2 التعدين
 %11.1 %11.1 %11.6 %11.5 %12.0 الصناعة التحويلية

 %1.5 %1.7 %1.8 %1.8 %1.9 الغاز و إمدادات  المياهإمدادات الكهرباء و 
 %7.8 %7.4 %7.8 %7.1 %7.1 اإلنشاءات

ـــات ذات  ـــة و إصـــالح المركب ـــة و التجزئ تجـــارة الجمل
المحركــات و الــدراجات الناريــة و الســلع الشخصــية 

 %18.3 %18.4 %19.0 %19.0 %19.7 األخرى
 %2.4 %2.6 %2.9 %2.9 %2.7 الفنادق و المطاعم

 %10.8 %10.3 %10.0 %10.6 %11.0 النقل و التخزين و االتصاالت
 %1.5 %2.0 %1.8 %1.9 %1.5 الوساطة المالية

ــاريع  ــطة المش ــة و أنش ــة و اإليجاري ــطة العقاري األنش
 %4.2 %4.3 %4.0 %3.7 %3.4 التجارية

 %22.0 %22.3 %21.4 %20.4 %19.8 اإلدارة العامة و الدفاع و الضمان االجتماعي اإلجباري
 %6.7 %6.6 %7.0 %7.2 %6.8 التعليم

 %3.1 %3.2 %3.2 %3.3 %3.4 الصحة و العمل االجتماعي
األنشــــطة  الخدميــــة والمجتمعيــــة واالجتماعيــــة 

 %6.2 %6.0 %5.6 %5.7 %5.7 والشخصية األخرى
 %0.2 %0.1 %0.2 %0.2 %0.1 األسر الخاصة التي تعين أفراد لألعمال المنزلية

 %0.3 %0.2 %0.3 %0.3 %0.3 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة  المشتغالت األردنيات حسب النشاط االقتصادي  

 2009 2008 2007 2006 2005 النشاط االقتصادي
 %1.9 %1.6 %2.0 %1.9 %2.0 الزراعة و الصيد و الحراجة

 %0.1 %0.0 %0.1 %0.1 %0.2 التعدين
 %7.9 %8.0 %8.1 %9.5 %9.4 الصناعة التحويلية

 %0.6 %0.6 %0.4 %0.5 %0.6 إمدادات الكهرباء و الغاز و إمدادات  المياه
 اإلنشاءات

1.1% 0.6% 0.8% 0.8% 1.4% 
ـــات ذات  ـــة و إصـــالح المركب ـــة و التجزئ تجـــارة الجمل

الشخصــية المحركــات و الــدراجات الناريــة و الســلع 
 %6.4 %6.4 %5.8 %6.8 %6.4 األخرى

 %0.3 %0.3 %0.7 %0.7 %0.3 الفنادق و المطاعم
 %2.7 %3.0 %2.5 %2.6 %2.1 النقل و التخزين و االتصاالت

 %3.6 %3.5 %3.6 %2.9 %3.0 الوساطة المالية
ــاريع  ــطة المش ــة و أنش ــة و اإليجاري ــطة العقاري األنش

 %5.6 %4.7 %4.8 %5.0 %5.4 التجارية
 %7.8 %7.3 %7.1 %6.9 %6.6 اإلدارة العامة و الدفاع و الضمان االجتماعي اإلجباري

 %38.1 %41.2 %41.0 %40.8 %41.2 التعليم
 %14.8 %15.1 %15.1 %14.4 %14.7 الصحة و العمل االجتماعي

األنشــــطة  الخدميــــة والمجتمعيــــة واالجتماعيــــة 
 %6.1 %5.6 %5.7 %5.6 %5.2 والشخصية األخرى

 %2.2 %1.3 %1.6 %1.3 %1.3 األسر الخاصة التي تعين أفراد لألعمال المنزلية
 %0.5 %0.5 %0.6 %0.3 %0.6 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة  المشتغلين األردنيين الذكور حسب الحالة االجتماعية  

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية
 %33.8 %35.1 %34.0 %36.3 %35.1 عازبة/عازب 
 %65.6 %64.3 %65.5 %63.3 %64.4 متزوجة/ متزوج 
 %0.4 %0.4 %0.4 %0.3 %0.3 مطلقة/ مطلق
 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 أرملة/أرمل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغالت األردنيات حسب الحالة االجتماعية  

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية
 %43.8 %44.0 %44.2 %50.8 %48.0 عازبة/عازب 
 %51.7 %51.5 %51.5 %44.6 %47.2 متزوجة/ متزوج 
 %2.4 %2.2 %2.5 %2.6 %2.6 مطلقة/ مطلق
 %2.0 %2.2 %1.7 %1.8 %2.1 أرملة/أرمل 
 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 %0.0 منفصلة/منفصل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب الحالة العملية 

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة العملية
 %81.3 %82.4 %82.1 %82.2 %80.9 مستخدم بأجر

 %7.7 %7.5 %8.5 %7.3 %7.9 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين
 %10.4 %9.4 %8.8 %9.9 %10.5 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين

 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5 يعمل لدى أسرة بدون أجر
 %0.1 %0.2 %0.1 %0.2 %0.1 يعمل دون أجر

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المشتغالت األردنيات حسب الحالة العملية 

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة العملية
 %94.7 %95.1 %94.8 %94.3 %94.3 مستخدم بأجر

 %2.2 %2.0 %1.7 %1.9 %1.6 صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين
 %2.4 %2.0 %2.4 %2.5 %2.5 يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين

 %0.5 %0.6 %0.8 %0.8 %0.8 يعمل لدى أسرة بدون أجر
 %0.3 %0.4 %0.3 %0.4 %0.7 يعمل دون أجر

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب العالقة برب األسرة 

 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة
 %64.6 %64.0 %64.6 %62.5 %63.7 رب األسرة

 %0.2 %0.3 %0.2 %0.1 %0.1 زوجة/ زوج
 %33.6 %34.2 %33.7 %35.9 %34.9 ابنة/  ابن

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أم/ أب 
 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %1.0 %1.0 %1.1 %1.1 %0.9 أخت/ أخ 

 %0.2 %0.1 %0.1 %0.2 %0.1 أقارب آخرون
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 خادمة/ خادم 

 %0.3 %0.2 %0.2 %0.1 %0.1 آخرون
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 
 نسبة المشتغالت األردنيات حسب العالقة برب األسرة 

 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة
 %5.4 %5.7 %4.5 %4.2 %4.5 رب األسرة

 %47.3 %47.7 %48.2 %42.5 %44.3 زوجة/ زوج
 %41.8 %42.1 %42.2 %48.2 %45.3 ابنة/ ابن 
 %0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %0.4 أم/ أب 
 %0.1 %0.1 %0.2 %0.0 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %2.4 %2.4 %2.8 %2.7 %3.4 أخت/ أخ 

 %1.0 %1.0 %0.8 %0.9 %1.2 أقارب آخرون
 %1.8 %0.9 %1.1 %1.1 %0.9 خادمة/ خادم 

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 آخرون
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 
 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب متوسط األجر الشهري 

 2009 2008 2007 2006 2005 )بالدينار(متوسط األجر 
 %2.9 %3.2 %5.4 %8.0 %9.5 100أقل من 

100 - 199  50.8% 49.6% 41.2% 27.2% 19.9% 
200 - 299  25.7% 27.3% 33.4% 40.9% 40.0% 
300 - 499  8.9% 9.6% 11.9% 19.3% 26.4% 

 %10.8 %9.5 %8.1 %5.5 %5.1 فأكثر 500  
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المشتغالت األردنيات حسب متوسط األجر الشهري  

 2009 2008 2007 2006 2005 )بالدينار(متوسط األجر 
 %5.6 %5.4 %10.2 %14.7 %16.2 100أقل من 

100 - 199  46.7% 42.8% 36.8% 26.3% 23.1% 
200 - 299  26.7% 30.4% 38.1% 42.0% 38.5% 
300 - 499  7.5% 9.0% 10.5% 20.6% 26.4% 

 %6.3 %5.7 %4.4 %3.2 %2.8 فأكثر 500  
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 

 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب القطاع 

 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 %36.0 %36.4 %35.5 %34.8 %34.3 عام

 %63.6 %63.3 %64.1 %64.6 %65.2 خاص
 %0.4 %0.2 %0.4 %0.6 %0.6 أخرى

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغالت األردنيات حسب القطاع 

 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 %48.2 %50.2 %50.8 %48.0 %48.1 عام

 %50.7 %48.9 %48.0 %51.0 %50.5 خاص
 %1.1 %0.8 %1.2 %1.0 %1.5 أخرى

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 نسبة المشتغلين األردنيين الذكور حسب مجموعة المهن والوظائف الرئيسية

 2009 2008 2007 2006 2005 المهن الرئيسة
 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 المشرعون و موظفو اإلدارة العليا و المديرون

 %16.2 %16.9 %17.1 %15.5 %14.6 المتخصصون
 %9.0 %8.8 %8.5 %8.4 %8.7 والمتخصصون المساعدون الفنيون 

 %5.6 %6.0 %5.3 %5.4 %6.2 الكتبة
العاملون في الخدمات و الباعة في المحالت التجاريـة 

 و األسواق
16.4% 15.6% 15.1% 

15.1% 
16.3% 

 %1.8 %1.7 %1.8 %2.0 %2.1 األسماك العمال المهرة في الزراعة و صيد
 %17.7 %17.1 %17.0 %17.7 %17.7 العاملون في الحرف وما إليها من المهن

 %14.4 %13.5 %13.9 %14.6 %15.2 مشغلو  اآلالت و مجمعوها
 %18.9 %20.8 %21.0 %20.8 %19.0 المهن األولية

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

 األردنيات حسب مجموعة المهن والوظائف الرئيسيةنسبة المشتغالت 

 2009 2008 2007 2006 2005 المهن الرئيسة
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 المشرعون و موظفو اإلدارة العليا و المديرون

 %48.2 %49.3 %47.9 %45.4 %42.2 المتخصصون
 %21.7 %23.8 %24.3 %25.5 %29.1 والمتخصصون المساعدون الفنيون 

 %9.4 %8.4 %7.6 %7.9 %9.0 الكتبة
العاملون في الخدمات و الباعة في المحالت التجاريـة 

 و األسواق
6.6% 7.5% 7.1% 

7.1% 
7.9% 

 %0.5 %0.5 %0.9 %0.5 %0.5 العمال المهرة في الزراعة و صيد األسماك
 %4.4 %3.9 %4.7 %5.3 %5.5 العاملون في الحرف وما إليها من المهن

 %0.1 %0.0 %0.1 %0.2 %0.1 اآلالت و مجمعوهامشغلو  
 %7.8 %7.1 %7.3 %7.6 %7.0 المهن األولية

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المشتغلين األردنيين  الذكور حسب الفئة العمرية

 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية
15 - 19 4.8% 4.5% 4.2% 4.6% 4.9% 
20 - 29  34.4% 34.9% 33.8% 33.4% 32.9% 
30 - 39  30.3% 29.1% 30.9% 30.7% 30.3% 
40 - 49  18.7% 19.5% 19.5% 19.8% 20.0% 
 %11.9 %11.5 %11.6 %12.0 %11.9 فأكثر 50

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 
 
 
 

 نسبة المشتغالت األردنيات حسب الفئة العمرية 

 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية
15 - 19 1.2% 1.3% 1.3% 0.8% 1.1% 
20 - 29  39.1% 41.0% 39.1% 38.3% 39.2% 
30 - 39  36.8% 34.7% 37.3% 37.1% 36.1% 
40 - 49  18.2% 18.9% 18.8% 19.8% 19.0% 
 %4.7 %4.0 %3.5 %4.1 %4.7 فأكثر 50

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 


