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  نسبة المتعطلين األردنيين حسب الجنس
 2009 2008 2007 2006 2005 الجنس

 %65.5 %65.8 %64.1 %72.0 %73.5 ذكر
 %34.5 %34.2 %35.9 %28.0 %26.5 أنثى

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة  المتعطلين األردنيين حسب المحافظة 
 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة

 %34.1 %30.3 %33.0 %35.7 %32.0 عمان
 %6.7 %6.5 %6.7 %6.8 %6.7 البلقاء
 %14.6 %12.7 %12.0 %12.9 %13.5 الزرقاء
 %3.1 %2.9 %3.5 %3.0 %3.0 مأدبا
 %19.3 %22.8 %22.2 %18.2 %20.3 اربد

 %4.5 %4.3 %5.0 %5.0 %5.7 المفرق
 %2.7 %3.3 %3.3 %2.9 %3.2 جرش
 %2.6 %2.7 %3.1 %3.3 %2.3 عجلون
 %5.7 %6.6 %5.1 %6.8 %6.8 الكرك

 %1.8 %1.9 %1.7 %1.5 %2.2 الطفيلة
 %2.7 %3.3 %2.5 %2.2 %2.4 معان
 %2.3 %2.7 %1.8 %1.9 %1.9 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  نسبة المتعطلين األردنيين حسب المؤهل العلمي
 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي

 %3.1 %2.7 %2.9 %4.0 %3.5 ملم/أمي
 %0.8 %0.7 %0.8 %1.0 %1.2 تلمذة مهنية
 %43.2 %44.5 %42.6 %46.1 %47.6 أقل من ثانوي

 %9.7 %10.2 %11.7 %11.7 %11.2 ثانوي
 %12.1 %11.7 %12.6 %11.4 %11.9 دبلوم متوسط

 %29.0 %28.6 %27.9 %24.4 %23.5 بكالوريوس
 %2.0 %1.6 %1.5 %1.5 %1.1 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين حسب الحالة االجتماعية 
 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية

 %69.8 %73.4 %71.7 %75.6 %76.3 عازبة/عازب 
 %28.9 %25.9 %27.1 %23.0 %22.9 متزوجة/ متزوج 
 %1.1 %0.6 %0.8 %1.1 %0.6 مطلقة/ مطلق
 %0.1 %0.2 %0.3 %0.3 %0.3 أرملة/أرمل 
 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 %0.0 منفصلة/منفصل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 

  نسبة المتعطلين  األردنيين حسب العالقة برب األسرة
 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة

 %18.6 %16.5 %16.5 %17.0 %17.1 رب األسرة
 %9.7 %9.0 %10.6 %5.6 %5.9 زوجة/ زوج

 %69.0 %71.8 %70.2 %74.4 %74.4 ابنة /ابن 
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أم/ أب 
 %0.2 %0.2 %0.3 %0.1 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %1.9 %2.0 %1.8 %2.4 %2.2 أخت/ أخ 

 %0.6 %0.4 %0.5 %0.4 %0.3 أقارب آخرون
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 آخرون

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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  نسبة المتعطلين األردنيين حسب الفئة العمرية 
 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية

15-19 15.8% 13.9% 13.2% 13.6% 13.2% 
20-29 59.7% 60.4% 59.3% 61.3% 58.5% 
30-39 15.9% 15.8% 17.5% 15.5% 16.8% 
40-49 6.0% 6.7% 7.2% 7.4% 7.8% 
50+ 2.6% 3.2% 2.7% 2.1% 3.7% 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  نسبة المتعطلين األردنيين حسب أسلوب البحث عن عمل
 2009 2008 2007 2006 2005 أسلوب البحث عن عمل

قراءة ،مشاهدة ،إجابة اإلعالنات في 
 %40.1 %39.8 %38.1 %35.0 %40.2 الصحف ، و التلفزيون

 %73.2 %75.5 %72.7 %77.9 %79.7 زيارة المؤسسات وأماكن العمل
 %54.6 %48.4 %48.9 %47.0 %57.1 زيارة المسئولين الحاليين أو السابقين

 %19.1 %21.7 %19.8 %11.6 %13.7 تقديم طلب إلى مكتب وزارة العمل
 %20.8 %21.9 %24.8 %20.4 %19.1 تقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية

 %3.8 %4.2 %4.7 %4.0 %2.7 أخرى
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق المجموع

  نسبة المتعطلين األردنيين حسب حالة سبق العمل
 2009 2008 2007 2006 2005 حالة سبق العمل
 %57.0 %54.6 %53.7 %60.6 %59.9 سبق له العمل

 %43.0 %45.4 %46.3 %39.4 %40.1 لم يسبق له العمل
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين حسب مدة التعطل باألشهر 
 2009 2008 2007 2006 2005 التعطل مدة

0-12 79.1% 77.0% 69.7% 80.5% 65.1% 
13-24 14.7% 15.5% 19.5% 13.6% 20.9% 
25-36 0.6% 4.0% 6.2% 3.7% 8.8% 
 %5.2 %2.1 %4.6 %3.5 %5.6 36أكثر من 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
      

  نسبة المتعطلين األردنيين الذكور حسب المحافظة  
 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة

 %35.1 %29.9 %32.8 %33.4 %30.7 عمان
 %6.1 %6.5 %6.6 %6.6 %6.3 البلقاء
 %15.4 %13.5 %12.9 %13.8 %13.9 الزرقاء
 %3.0 %3.0 %3.3 %2.8 %3.0 مأدبا
 %19.1 %23.0 %22.8 %19.3 %21.3 اربد

 %4.8 %4.5 %5.0 %5.4 %5.9 المفرق
 %2.6 %3.3 %3.2 %2.8 %3.3 جرش
 %2.3 %2.4 %2.8 %3.3 %2.4 عجلون
 %5.0 %5.5 %4.6 %6.5 %6.5 الكرك

 %1.5 %1.8 %1.5 %1.5 %2.2 الطفيلة
 %2.6 %3.5 %2.5 %2.4 %2.6 معان
 %2.5 %2.9 %2.0 %2.2 %2.0 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المتعطالت األردنيات حسب المحافظة   

 2009 2008 2007 2006 2005 المحافظة
 %32.4 %30.9 %33.5 %41.4 %35.5 عمان
 %7.9 %6.4 %7.0 %7.4 %7.8 البلقاء
 %13.0 %11.1 %10.5 %10.4 %12.1 الزرقاء
 %3.2 %2.5 %3.9 %3.4 %3.1 مأدبا
 %19.7 %22.5 %21.1 %15.2 %17.8 اربد

 %3.8 %4.0 %4.9 %3.7 %5.2 المفرق
 %2.8 %3.4 %3.6 %3.0 %2.9 جرش
 %3.0 %3.2 %3.5 %3.1 %2.2 عجلون
 %6.9 %8.6 %5.9 %7.7 %7.5 الكرك

 %2.4 %2.1 %2.0 %1.7 %2.1 الطفيلة
 %2.9 %3.0 %2.4 %1.6 %1.9 معان
 %2.0 %2.2 %1.6 %1.3 %1.8 العقبة

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين الذكور حسب المؤهل العلمي
 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي

 %4.5 %3.7 %3.9 %5.3 %4.6 ملم/أمي
 %1.2 %1.0 %1.3 %1.3 %1.6 تلمذة مهنية
 %58.9 %60.8 %58.4 %60.2 %60.3 أقل من ثانوي

 %10.3 %11.5 %12.6 %12.3 %11.9 ثانوي
 %6.1 %5.8 %5.4 %4.9 %6.3 دبلوم متوسط

 %17.5 %16.0 %17.1 %14.5 %14.4 بكالوريوس
 %1.5 %1.0 %1.3 %1.5 %0.9 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطالت األردنيات حسب المؤهل العلمي  
 2009 2008 2007 2006 2005 المؤهل العلمي

 %0.5 %0.6 %1.0 %0.7 %0.7 ملم/أمي
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 %0.1 تلمذة مهنية
 %13.5 %13.1 %14.3 %9.6 %12.3 أقل من ثانوي

 %8.6 %7.7 %10.1 %10.1 %9.1 ثانوي
 %23.6 %23.0 %25.5 %28.1 %27.5 دبلوم متوسط

 %50.8 %52.8 %47.3 %50.2 %48.9 بكالوريوس
 %3.0 %2.7 %1.9 %1.3 %1.5 أعلى من بكالوريوس

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة  المتعطلين األردنيين الذكور حسب الحالة االجتماعية   
 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية

 %71.4 %74.7 %74.7 %76.0 %77.1 عازبة/عازب 
 %28.0 %24.9 %24.8 %23.4 %22.6 متزوجة/ متزوج 
 %0.6 %0.3 %0.5 %0.5 %0.2 مطلقة/ مطلق
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 أرملة/أرمل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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 نسبة المتعطالت األردنيات حسب الحالة االجتماعية   

 2009 2008 2007 2006 2005 الحالة االجتماعية
 %66.9 %70.7 %66.3 %74.5 %74.1 عازبة/عازب 
 %30.7 %27.7 %31.2 %21.8 %23.4 متزوجة/ متزوج 
 %2.0 %1.2 %1.4 %2.7 %1.5 مطلقة/ مطلق
 %0.4 %0.4 %0.9 %0.9 %0.9 أرملة/أرمل 
 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 %0.0 منفصلة/منفصل 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين الذكور حسب العالقة برب األسرة  
 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة

 %27.3 %24.4 %24.8 %22.9 %22.6 رب األسرة
 %0.1 %0.1 %0.0 %0.1 %0.0 زوجة/ زوج

 %70.1 %73.0 %72.7 %74.5 %74.8 ابنة/ ابن 
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أم/ أب 
 %0.2 %0.2 %0.4 %0.1 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %2.0 %1.9 %1.9 %2.2 %2.3 أخت/ أخ 

 %0.3 %0.3 %0.2 %0.2 %0.1 أقارب آخرون
 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 %0.0 آخرون

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطالت األردنيات حسب العالقة برب األسرة  
 2009 2008 2007 2006 2005 العالقة برب األسرة

 %2.0 %1.3 %1.7 %1.8 %1.6 رب األسرة
 %28.1 %26.0 %29.6 %20.0 %22.3 زوجة/ زوج

 %67.0 %69.4 %65.7 %73.9 %73.2 ابنة/ ابن 
 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 أم/ أب 
 %0.1 %0.3 %0.2 %0.1 %0.1 حفيدة/ حفيد 
 %1.7 %2.2 %1.7 %3.2 %1.9 أخت/ أخ 

 %1.1 %0.7 %1.0 %1.0 %0.9 آخرونأقارب 
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين الذكور  حسب الفئة العمرية 
 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية

15-19 20.6% 18.3% 19.0% 19.4% 19.0% 
20-29 54.1% 55.0% 52.5% 52.9% 50.0% 
30-39 15.2% 14.7% 15.8% 15.0% 15.6% 
40-49 6.8% 7.8% 8.8% 9.6% 10.0% 
50+ 3.3% 4.1% 4.0% 3.1% 5.4% 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطالت األردنيات حسب الفئة العمرية  
 2009 2008 2007 2006 2005 الفئة العمرية

15-19 2.4% 2.6% 2.9% 2.6% 2.2% 
20-29 75.2% 74.2% 71.6% 77.5% 74.5% 
30-39 18.1% 18.5% 20.7% 16.5% 19.0% 
40-49 3.9% 3.7% 4.4% 3.3% 3.7% 
50+ 0.5% 0.9% 0.4% 0.1% 0.6% 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
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  نسبة المتعطلين األردنيين  الذكور حسب حالة سبق العمل
 2009 2008 2007 2006 2005 حالة سبق العمل

 %67.7 %66.3 %64.0 %70.5 %69.5 العملسبق له 
 %32.3 %33.7 %36.0 %29.5 %30.5 لم يسبق له العمل

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

   نسبة المتعطالت األردنيات  حسب حالة سبق العمل
 2009 2008 2007 2006 2005 حالة سبق العمل

 %36.7 %32.2 %35.4 %34.9 %33.3 سبق له العمل
 %63.3 %67.8 %64.6 %65.1 %66.7 يسبق له العمللم 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  نسبة المتعطلين األردنيين الذكور حسب أسلوب البحث عن عمل
 2009 2008 2007 2006 2005 أسلوب البحث عن عمل

قراءة ،مشاهدة ،إجابة اإلعالنات في 
 %38.0 %38.4 %35.3 %31.1 %38.5 الصحف ، و التلفزيون

 %76.8 %80.0 %76.1 %82.0 %83.4 زيارة المؤسسات وأماكن العمل

 %60.3 %52.1 %53.6 %51.1 %60.8 زيارة المسئولين الحاليين أو السابقين
 %17.2 %19.5 %18.4 %10.5 %12.4 تقديم طلب إلى مكتب وزارة العمل

 %10.3 %10.0 %12.6 %9.6 %9.4 تقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية
 %4.3 %4.9 %5.6 %4.1 %2.8 أخرى

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق المجموع

  نسبة المتعطالت األردنيات  حسب أسلوب البحث عن عمل 
 2009 2008 2007 2006 2005 أسلوب البحث عن عمل

قراءة ،مشاهدة ،إجابة اإلعالنات في 
 %44.0 %42.5 %43.1 %45.1 %45.0 الصحف ، و التلفزيون

 %66.3 %66.7 %66.5 %67.2 %69.3 زيارة المؤسسات وأماكن العمل

 %43.9 %41.2 %40.3 %36.5 %46.8 زيارة المسئولين الحاليين أو السابقين
 %22.6 %26.0 %22.5 %14.5 %17.1 تقديم طلب إلى مكتب وزارة العمل

 %40.8 %44.9 %46.6 %48.3 %46.1 تقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية
 %3.0 %2.8 %3.1 %3.7 %2.3 أخرى

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق المجموع

 نسبة المتعطلين األردنيين الذكور حسب مدة التعطل باألشهر 
 2009 2008 2007 2006 2005 التعطل مدة

0-12 82.1% 80.3% 74.9% 84.2% 69.0% 
13-24 13.1% 13.7% 17.4% 11.6% 20.2% 
25-36 0.6% 3.1% 4.5% 2.7% 6.9% 
 %4.0 %1.5 %3.2 %2.8 %4.1 36أكثر من 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 نسبة المتعطالت األردنيات  حسب مدة التعطل باألشهر
 2009 2008 2007 2006 2005 التعطل مدة

0-12 70.8% 68.6% 60.3% 73.4% 57.8% 
13-24 18.9% 19.9% 23.4% 17.6% 22.4% 
25-36 0.5% 6.1% 9.3% 5.6% 12.3% 
 %7.5 %3.3 %7.0 %5.4 %9.8 36أكثر من 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 


