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تقديم

ســعياً لتعزيــز دور املــرأة يف التنميــة الشــاملة وانطالقــاً مــن أهميــة وقوفهــا جنبــاً إىل جنــب مــع الرجــل يف 
كافــة مياديــن الحيــاة باعتبارهــا تشــكل نصــف املجتمــع، ورضورة ســد الفجــوة النوعيــة وتحقيــق املســاواة 
بــن الجنســن، فقــد عملــت دائــرة اإلحصــاءات العامــة بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى إنجــاز 
هــذه الورقــة التحليليــة والتــي تتضمــن مــؤرشات إحصائيــة دقيقــة عــن املــرأة األردنيــة مقارنــة بالرجــل يف 

املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف األردن. 

وتــأيت أهميــة هــذه الورقــة التحليليــة مــن خــالل الرتكيــز عــى ســد الفجــوات يف مــؤرشات لقطــاع رئيــِس ال 
يوجــد لــه بيانــات مرجعيــة إال مــن خــالل تعــداد املنشــآت االقتصاديــة، حيــث تــم تســليط الضــوء عــى واقع 
املــرأة والرجــل يف املنشــآت االقتصاديــة، ووصــف أبــرز املــؤرشات اإلحصائيــة مــن منظــور جنــدري ومــدى 
وصولهــا للمــوارد االقتصاديــة وقدرتهــا يف الســيطرة عليهــا واتخــاذ القــرارات املناســبة، والتــي تعتــر خطــوة 
ــذي  ــات ومتخ ــاع السياس ــات صن ــة احتياج ــي لتلبي ــوع االجتامع ــاءات الن ــن إحص ــية يف تحس أوىل وأساس
ــداد  ــر تع ــالل آخ ــن خ ــات م ــر البيان ــم توف ــد ت ــتدامة 2030. وق ــة املس ــة التنمي ــد خط ــرارات ورص الق
للمنشــآت االقتصاديــة يف عــام 2018 والــذي يهــدف بصــورة أساســية إىل توفــر منظومــة مــن البيانــات ذات 
ــة يف القطــاع الخــاص حســب خصائــص متعــددة تعكــس  ــة للمنشــآت االقتصادي ــة والحديث الجــودة العالي

واقــع املــرأة األردنيــة.

وتتقــدم دائــرة اإلحصــاءات العامــة بالشــكر والعرفــان لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ملــا قدمتــه مــن دعــم 
واهتــامم إلعــداد هــذه الورقــة التحليلية،كــام وتؤكــد دائــرة اإلحصــاءات عــى مواصلــة التعــاون والتنســيق 
مــع الهيئــة يف املجــاالت التــي تتعلــق باملــرأة والعمــل عــى تحســن أوضاعهــا وتفعيــل دورهــا يف املجــاالت 
املختلفــة مــام ســينعكس إيجابيــاً عــى الجهــود التنمويــة يف األردن. كــام تتقــدم الدائــرة بالشــكر ملــن قــام 
بإعــداد ومراجعــة هــذه الورقــة مــن العاملــن/ العامــالت يف دائــرة اإلحصــاءات العامــة، آملــن أن تكــون 
هــذه الورقــة مرجعــاً للمحللــن/ املحلــالت والباحثــن/ الباحثــات والجهــات التــي تُعنــى باتخــاذ القــرار يف 

املجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة. 

د. شاهر الشوابكة

املدير العـام
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امللخص التنفيذي

أظهرت نتائج تعداد املنشآت االقتصادية لعام 2018، النتائج الرئيسية التالية:

عــدد املنشــآت االقتصاديــة العاملــة قــد بلــغ 167,519 منشــأة عاملــة، ملكــت منهــا 11,240 لإلنــاث 	 
مقابــل 156,279 للذكــور.

ــن 	  ــور %93 م ــجل الذك ــل س ــة %7، يف املقاب ــآت االقتصادي ــاث للمنش ــة/إدارة اإلن ــاوز ملكي مل تتج
ــة. ــآت االقتصادي ــة/إدارة املنش ملكي

ــا وبنســبة 	  ــة فيه ــاث للمنشــآت االقتصادي ــة/ إدارة اإلن ــة األوىل مللكي ــا ســجلت املرتب محافظــة مادب
بلغــت %9 مقابــل %91 للذكــور، يف حــن ســجلت محافظــة العقبــة أقــل حصة مللكيــة/ إدارة املنشــأة 

وبنســبة بلغــت %3.4 لإلنــاث مقابــل %96.6 للذكــور.

ــاميل 	  ــن إج ــبة %90.7 م ــة وبنس ــآت فردي ــي منش ــاث ه ــا إن ــي متتلكها/تديره ــآت الت ــم املنش معظ
ــا/  ــأة يديره ــاميل 156,279 منش ــن إج ــل %89.5 م ــاث مقاب ــا اإلن ــا/ تديره ــأة متتلكه 11,240 منش

ــور. ــا الذك ميتلكه

ســجل قطــاع الخدمــات املرتبــة األوىل يف نســبة امتــالك/ إدارة اإلنــاث للمنشــآت االقتصاديــة حيــث 	 
بلغــت %13.9 مقابــل%86.1 للذكــور.

 معظــم مالــكات/ مديــرات املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف قطــاع الخدمــات يرتكــزن يف األنشــطة 	 
ــت )20.0%(  ــب بلغ ــة وبنس ــم والصح ــاطي التعلي ــت %43.2( ونش ــث بلغ ــرى )حي ــة األخ الخدمي
لــكل نشــاط عــى التــوايل، أمــا الذكــور فقــد متركــزوا يف نشــاطي خدمــة اإلقامــة والطعــام والخدمــات 

األخــرى وبنســب بلغــت )%31.2 و%25.5( عــى التــوايل.

حققــت املنشــآت االقتصاديــة التــي متتلكهــن/ تديرهــن إنــاث أعــى نســبة لإليــرادات الســنوية ضمــن 	 
الفئــة أقــل مــن 45,000 دينــار عــى مســتوى اململكــة.

ــن 	  ــة، يف ح ــبية منظم ــجالت محاس ــتخدمن س ــة يس ــآت االقتصادي ــرات املنش ــكات/ مدي %15.4 مال
ــة.  ــة ســجالت محاســبية منظم ــري املنشــآت االقتصادي ــي/ مدي ــور مال ــن الذك اســتخدم %13.1 م

ــن 	  ــف 4 عامل ــة توظ ــآت اقتصادي ــرات ملنش ــكات/ مدي ــاث مال ــة إن ــن خمس ــن ب ــة م ــوايل أربع ح
فأقــل وبنســبة بلغــت %86.7 مــن إجــاميل املنشــآت التــي متلكهــا/ تديرهــا اإلنــاث، مقابــل %90 مــن 

الذكــور الذيــن ميلكــون/ يديــرون منشــآت اقتصاديــة. 

إن الغالبيــة العظمــى مــن املالكــن/ املديريــن للمنشــآت االقتصاديــة مــن الذكــور واإلنــاث ال 	 
يســتخدمون خدمــة التجــارة اإللكرتونيــة وبوابــة الحكومــة اإللكرتونيــة وبنســب اســتخدام مل تتجــاوز 

ــوايل.  ــى الت %1، %4 ع

حــوايل ربــع العاملــن/ العامــالت )%23.1( يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف اململكــة هــن إنــاث 	 
مقابــل %76.9 ذكــور.

 ثالثــة أربــاع اإلنــاث تعملــن ضمــن املنشــآت الــاليت توظــف أكــر مــن 20 عامــل يف املنشــأة وبنســبة 	 
بلغــت %74.1 يف املقابــل نصــف الذكــور يعملــون ضمــن نفــس فئــة العاملــة يف ملنشــأة.
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%22.3 حصــة اإلنــاث مــن إجــاميل القــوى العاملــة األردنيــة يف املنشــآت االقتصاديــة مقابــل 77.7% 	 
للذكــور، وأكــر مــن ربــع العاملــن والعامــالت غــر األردنيــن هــن من اإلنــاث وبنســبة بلغــت 28.7% 

مقابــل %71.3 للذكــور. 

ــت 31.8% 	  ــث بلغ ــا حي ــالت فيه ــبة العام ــث نس ــن حي ــة األوىل م ــرك املرتب ــة الك ــجلت محافظ س
مقابــل %68.2 للعاملــن، بينــام محافظتــي املفــرق ومعــان ســجلتا أقــل النســب للعامــالت والتــي 
ــن  ــوايل للعامل ــى الت ــل )%92.1، %94.1( ع ــالت، مقاب ــوايل للعام ــى الت ــت )%7.9، %5.9( ع بلغ

ــور. الذك

ســجل قطــاع الخدمــات املركــز األول مــن بــن القطاعــات التــي تركــز فيهــا عمــل اإلنــاث وبنســبة 	 
ــث  ــا، حي ــر تنوًع ــور أك ــل، كان عمــل الذك ــاث العامــالت، يف املقاب ــن إجــاميل اإلن بلغــت %51.8 م
ــن. ــع الذكــور العامل ــه 33٪ مــن جمي ــذي يرتكــز في ــة العظمــى يف قطــاع التجــارة، وال كانــت الغالبي

 أظهــرت النتائــج متركــز عمــل اإلنــاث ضمــن قطــاع الخدمــات يف نشــاطي التعليــم والصحــة وبنســب 	 
ــة  ــة اإلقام ــاطي خدم ــم يف نش ــز عمله ــد مترك ــور فق ــا الذك ــوايل، أم ــى الت ــت %46.2، %19 ع بلغ

ــوايل. ــم وبنســب بلغــت )%34.4، %13.8( عــى الت والطعــام والتعلي

الغالبيــة العظمــى مــن اإلنــاث العامــالت يعملــن بأجــر وبنســبة بلغــت %95.8 و%4.2 فقــط منهــن 	 
ــون بأجــر و%18.3 منهــم  ــن الذكــور يعمل ــل حــوايل %81.7 مــن العامل ــدون أجــر، مقاب ــن ب يعمل

يعملــون بــدون أجــر.

%95 مــن اإلنــاث األردنيــات يعملــن بأجــر مقابــل مقابــل 99.6٪ لإلنــاث غــر األردنيــات. يف حــن أن 	 
79.6٪ مــن األردنيــن الذكــور يعملــون بأجــر مقابــل 97.2٪ للذكــور غــر األردنيــن. 
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املشاركون واملشاركات يف إعداد الورقة التحليلية

اإلعداد

قسم إحصاءات الجندرالسيدة ملا املتويل

قسم إحصاءات الجندر السيدة سحر الخرابشة

قسم إحصاءات الجندرالسيدة بثينة العالونه

املراجعة

رئيس قسم إحصاءات الجندرالسيدة أماين جودة 

مدير مديرية إدارة البياناتالسيد محمد ضمرة

مدير مديرية اإلحصاءات االقتصاديةالسيد محمد عبد الرزاق

إرشاف

مساعد املدير العام للعملياتالدكتورعيل الشبيل
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مقدمة

تقــوم الدولــة األردنيــة بواجــب رئيــيس يتمثــل يف توفــر مجتمــع مســتقر وآمــن للجميــع، يكفــل العيــش 
ــا  ــتثنى منه ــل أن “ال يس ــتدامة 2030 ألج ــة املس ــة التنمي ــياق خط ــات ويف س ــن/ املواطن ــم للمواطن الكري
ــة ولضــامن منــو اقتصــادي، وازدهــار  ــة االقتصادي ــة التنمي ــوراً وباألخــص يف عملي ــاً أم ذك أحــد” ســواء إناث
اجتامعــي وســيايس، مبنــي عــى مبــادئ الحريــة والعــدل واملســاواة بــن الجنســن واحــرتام حقــوق اإلنســان، 
واالنفتــاح وتكافــؤ الفــرص واألخــذ بعــن االعتبــار الفئــات املجتمعيــة التــي تعــاين مــن اإلقصــاء والتهميــش 

وذلــك لتحقيــق التنميــة الوطنيــة املســتدامة بأبعادهــا الشــاملة. 

تســتلزم التنميــة املســتدامة مســاواة بــن الجنســن ومتكينــاً للنســاء والفتيــات. حيــث تــرز أهميــة مســاهمة 
اإلنــاث يف األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة يف رفــع نســبة الناتــج املحــيل اإلجــاميل عــى قــدم املســاواة مــع 
الرجــل فقــد قدمــت اإلنــاث األردنيــات إســهامات هائلــة يف االقتصــاد ســواء يف األعــامل التجاريــة، الزراعيــة، 
ريــادة األعــامل أو كعامــالت، إىل جانــب دورهــا يف األعــامل املنزليــة وأعــامل الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر، 
ــا نواجــه  ــم والصحــة، إال أنن ــل التعلي وعــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز يف بعــض القطاعــات األخــرى، مث
تحديــات كبــرة يف ســبيل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات بشــكل عــام والتمكــن 

االقتصــادي بشــكل خــاص حيــث مل تتجــاوز مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل %15 لعــام 2020.

ــؤرشات  ــرز امل ــف أب ــم وص ــد ت ــة فق ــآت االقتصادي ــور يف املنش ــاث والذك ــع اإلن ــى واق ــوء ع ــاء الض وإللق
اإلحصائيــة يف املنشــآت االقتصاديــة مــن منظــور جنــدري وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء عــى وصــول 
ــاذ  ــا واتخ ــيطرة عليه ــى الس ــا ع ــة وقدرته ــات االقتصادي ــف القطاع ــة يف مختل ــوارد االقتصادي ــاث للم اإلن
القــرارات املناســبة فيهــا، والتــي تعتــر خطــوة أوىل وأساســية يف تحســن إحصــاءات النــوع االجتامعــي لتلبيــة 
احتياجــات صنــاع السياســات ومتخــذي القــرارات لرصــد خطــة التنميــة املســتدامة 2030، وســد الفجــوات 
يف بيانــات لقطــاع رئيــيس ال يوجــد لــه بيانــات مرجعيــة إال مــن خــالل تعــداد املنشــآت االقتصاديــة والــذي 
ــذي يهــدف  ــذه يف 2018 وال ــم تنفي ــج آخــر تعــداد ت ــث اســتخدمت نتائ ــذه كل 5 ســنوات، حي ــم تنفي يت
بصــورة أساســية إىل توفــر منظومــة مــن البيانــات ذات الجــودة العاليــة والحديثــة تتضمــن أعــداد املنشــآت 
االقتصاديــة يف القطــاع الخــاص بحســب التوزيــع الجغــرايف والنشــاط االقتصــادي وخصائــص العاملــة وإيــراد 

املنشــآت ورأس املــال املســجل حســب نســبة املســاهمن واملســاهامت.
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أهم املفاهيم املستخدمة

املنشــأة االقتصاديــة: وهــي مــروع أو جــزء منــه لــه مــكان ثابــت ومتــارس فيــه نشــاط اقتصــادي واحــد 
وميلــك هــذه املنشــأة مالــك واحــد فــرداً كان أو رشكــة، أي أن مالــك/ مالكــة املنشــأة: قــد يكــون شــخصاً 

ــًة.  ــاً أو جهــًة حكومي ــاً )أنثــى/ ذكــر( أو اعتباري طبيعي

التنظيــم االقتصــادي للمنشــأة العاملــة: هــو وصــف للمنشــأة، ويكــون واحــداً مــام يــيل: مركــز رئيــيس ليــس 
لــه فــروع، مركــز رئيــيس لــه فــروع أو فــرع ميســك حســابات مســتقلة.

النشــاط االقتصــادي: هــو مامرســة عمــل ينتــج عنــه ســلعة أو خدمــة تبــاع أو تقــدم لآلخريــن ســواء كانــوا 
منشــآت أخــرى أو لالســتهالك العائــيل وســواء كانــت الســلع لالســتهالك النهــايئ، التكويــن الرأســاميل، مــادة 
ــه يســمى “التصنيــف  ــك تصنيــف دويل متفــق علي ــاج ســلعة أخــرى أو خدمــة أخــرى وهنال وســيطة إلنت
 International ) ISIC4( الصناعــي الــدويل املوحدلجميــع األنشــطة االقتصادية”وباللغــة اإلنجليزيــة يســمى
،Standard Industrial Classification of all Economic Activities وهــو يصنــف املنشــآت حســب 

طبيعــة العمــل الــذي متارســه وهــو يشــمل القطاعــات االقتصاديــة التاليــة: 

ــاع 	  ــواين، قط ــايت أو الحي ــه النب ــواء من ــة س ــاع الزراع ــلع: قط ــج س ــي تنت ــة الت ــات االقتصادي القطاع
الصناعــات االســتخراجية والتــي تشــمل اســتخراج املعــادن الخــام والنفــط والغــاز الطبيعــي، الصناعات 

التحويليــة. 

القطاعــات االقتصاديــة التــي تنتــج أو تقــدم خدمــة: قطــاع النقــل، قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة، 	 
قطــاع الصحــة، قطــاع التعليــم، قطــاع االتصــاالت وغرهــا مــن القطاعــات التــي تقــدم خدمــات ســواء 

خدمــات عامــة للجميــع أو خدمــات لفئــة معينــة.

الكيــان القانــوين للمنشــأة: هــو الوضــع القانــوين مللكيــة رأســامل املنشــآت التــي تهــدف إىل الربــح والــذي 
حــدده قانــون الــركات األردين املعمــول بــه لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة، وميكــن تحديــد حــاالت الوضــع 

القانــوين عــى النحــو التــايل:-

منشأة فردية: وهي املنشأة التي ميتلك رأساملها شخص طبيعي واحد.	 

رشكــة تضامــن: تتألــف رشكــة التضامــن مــن عــدد مــن األشــخاص الطبيعيــن ال يقــل عــن اثنــن وال 	 
ــك نتيجــة اإلرث وهــي مســجلة بعقــد رســمي  ــادة عــى ذل ــن إال إذا طــرأت الزي ــد عــن عري يزي
ــركاء ومتضامــن  ــة متضامــن أي ضامــن لغــره مــن ال ــك/ رشيكــةيف هــذه الرك ويســمى كل رشي
معهــم، وكل مــن هــؤالء الــركاء مســؤول ومســؤولة عــن التزامــات الركــة املاليــة مســؤولية مطلقــة 

يف حــدود حصتــه وحصتهــا يف الركــة باإلضافــة إىل ممتلكاتــه وممتلكاتهــا الخاصــة.

رشكــة التوصيــة البســيطة: تتألــف رشكــة التوصيــة البســيطة مــن الفئتــن التاليتــن مــن الــركاء: )1( 	 
الــركاء املتضامنــون )2( الــركاء املوصــون ويعامــل الــركاء املتضامنــون كــام يف رشكــة التضامــن، أمــا 
الــركاء املوصــون واملوصيــات فيشــاركون ويشــاركن يف رأســامل الركــة دون أن يحــق لهــم ولهــن 
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إدارة الركــة أو مامرســة أعاملهــا ويكــون كل منهــم مســؤوالً عــن ديــون الركــة وااللتزأمــات املرتتبــة 
عليهــا مبقــدار حصتــه وحصتهــا يف رأســامل الركــة. 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة: تتألــف هــذه الركــة مــن عــدد مــن الــركاء ال يقــل عــن اثنــن وال 	 
يزيــد عــن خمســن شــخصاً وتكــون مســؤولية الريــك فيهــا عــن ديونهــا واإللتزأمــات املرتتبــة عليهــا 

وخســائرها مبقــدار حصتــه يف رأســاملها.

رشكــة مســاهمة خاصــة: تتألــف الركــة املســاهمة الخاصــة مــن شــخصن أو أكــر ويجــوز للوزيــر 	 
ــة مســاهمة خاصــة  ــى تســجيل رشك ــة ع ــركات املوافق ــب ال ــن مراق ــرر م ــى تنســيب م ــاء ع بن
ــة  ــة املالي ــر الذم ــداً. وتعت ــخصاً واح ــاهميها ش ــدد مس ــح ع ــد أو أن يصب ــخص واح ــن ش ــة م مؤلف
لركــة املســاهمة الخاصــة مســتقلة عــن الذمــة املاليــة لــكل مســاهم فيهــا وتكــون الركــة بأموالهــا 
ــة عليهــا وال يكــون املســاهم  وموجوداتهــا هــي وحدهــا املســؤولة عــن الديــون وااللتزأمــات املرتتب
ــون وااللتزأمــات إال مبقــدار مســاهمته يف رأســامل الركــة. ــك الدي مســؤوالً تجــاه الركــة عــن تل

رشكــة مســاهمة عامــة: يتكــون رأســامل هــذه الركــة مــن قيمــة األســهم والتــي تطــرح لالكتتــاب 	 
ــا. ــوا به ــي اكتتب ــة إال مبقــدار األســهم الت العــام وال يســأل املســاهمون عــن التزأمــات الركــة املالي

جمعيــة تعاونيــة: وهــي عبــارة عــن جمعيــة تضــم عــدداً مــن األشــخاص املؤسســن واملنتســبن لهــا 	 
محــددة األغــراض تســجل وترخــص مــن خــالل األنظمــة املتبعــة يف املؤسســة التعاونيــة، وعــادة مــا 

تكــون هــذه الجمعيــة ذات أهــداف ربحيــة تعــود بالنفــع عــى أعضائهــا.

فــرع رشكــة أجنبيــة عامــل: وهــي فــرع لركــة مســجلة خــارج اململكــة ويقــع مركزهــا الرئيــيس يف 	 
دولــة أخــرى خــارج األردن.

منشــأة غــر ربحيــة: وتتكــون عــادة مــن املنشــآت التــي تقــدم خدمــات للمجتمــع ميكــن أن تكــون 	 
مختلفــة أو مامثلــة للخدمــات املقدمــة مــن املنشــآت التــي تهــدف للربــح ولكــن بــدون مقابــل أو 
بســعر رمــزي قريــب مــن التكلفــة، ومثــال ذلــك الجمعيــات الخريــة واالجتامعيــة واألنديــة الرياضيــة 

والنقابــات واالتحــادات. 

ــوراً أو  ــالً يف املنشــأة ذك ــن فع ــراد العامل ــع األف ــات يف املنشــأة/ املشــتغلون: هــم جمي ــون والعام العامل
إناثــاً والذيــن تبلــغ أعامرهــم 15 ســنة فأكــر ســواء كانــوا مــن أصحــاب املنشــأة الذيــن يعملــون لحســابهم 
الخــاص، أو العاملــن والعامــالت مــن أفــراد األرسة دون أجــر، أو املســتخدمن واملســتخدمات بأجــر ســواء 
كان األجــر نقديــاً أم عينيــاً وذلــك خــالل فــرتة اإلســناد الزمنــي. ويســتثنى مــن أعــداد العاملــن والعامــالت 
يف املنشــأة الفئــات التاليــة: املتدربــون يف املنشــأة، املرســلون واملرســالت يف بعثــات أو إجــازات طويلــة األمــد، 
املعــارون، العاملــون والعامــالت يف بيوتهــم لحســاب املنشــأة، العاملــون والعامــالت بــدوام جــزيئ يف املنشــأة. 
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املنشآت االقتصادية العاملة 

ــات  ــة األولوي ــت قامئ ــي ترأس ــا الت ــم القضاي ــن أه ــرأة يف األردن م ــادي للم ــن االقتص ــة التمك ــر قضي تعت
الوطنيــة باعتبارهــا أداة رصــد لتقييــم أهــداف التنميــة املســتدامة وخاصــة الهــدف الخامــس والــذي يركــز 
عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات. فالتمكــن االقتصــادي يقــوم عــى 
توفــر فرصــة أكــر للمــرأة والرجــل للوصــول إىل املــوارد والتحكــم بهــا واالرتقــاء بواقعهــا ملعرفــة حقوقهــا 
وواجباتهــا وتعزيــز قدرتهــا يف اتخــاذ القــرارات، حيــث تــؤدي املــرأة دورهــا يف املجتمــع جنبــاً إىل جنــب مــع 

الرجــل.

وبالرغــم مــن أهميــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة وللمجتمــع ككل إال أنهــا مازالــت هــي األكــر تأثــراً وتأثــراً 
بالتغــرات االقتصاديــة التــي يشــهدها العــامل ومــا تفرضــه مــن تحديــات أمــام متكــن املــرأة والتــي تحــول 
دون وصولهــن إىل املــوارد االقتصاديــة. لذلــك جــاءت هــذه الورقــة التحليليــة والنظــرة الجندريــة لبيانــات 

تعــداد املنشــآت االقتصاديــة لعــام 2018.

ــأة  ــغ 167,519 منش ــد بل ــة ق ــة العامل ــآت االقتصادي ــدد املنش ــام 2018 أن ع ــج لع ــرت النتائ ــث أظه حي
عاملــة، ملكــت/ أدارت منهــا اإلنــاث 11,240 منشــأة. كــام وتبــن النتائــج أن املنشــآت التــي متلكهــا/ تديرهــا 
إنــاث توزعــت ضمــن التنظيــم االقتصــادي التــايل: منهــا 10,875 منشــأة تقــع ضمــن مركــز رئيــيس بــدون 
فــروع و307 منشــأة ذات مركــز رئيــيس ولــه فــرع و58 منشــأة فقــط لهــا فــرع ميســك حســابات مســتقلة يف 
املقابــل املنشــآت التــي ميلكهــا/ يديرهــا الذكــور توزعــت ضمــن التنظيــم االقتصــادي التــايل: منهــا 150,871 
منشــأة تقــع ضمــن مركــز رئيــيس بــدون فــروع و4,474 منشــأة ذات مركــز رئيــيس ولــه فــروع و934 منشــأة 

لهــا فــرع ميســك حســابات مســتقلة.

ملكية/ إدارة املنشأة االقتصادية

ــآت  ــاث للمنش ــة / إدارة اإلن ــبة ملكي ــة 2018، أن نس ــآت االقتصادي ــام للمنش ــداد الع ــج التع ــرت نتائ أظه
االقتصاديــة ال تتجــاوز %7 ســواء مالــكات لتلــك املنشــأة أومديــرات يرتأســن العمــل فيهــا يف املقابــل 93% 
هــي نســبة ملكيــة/ إدارة املنشــآت لصالــح الذكــور. علــامً بــأن ملكيــة املــرأة للمنشــأة االقتصاديــة أو إدارتهــا 
تشــكل أحــد أهــم األدلــة التمكينيــة االقتصاديــة الهامــة التــي تســاهم يف وصــول املــرأة للمــوارد االقتصاديــة 

املختلفــة وإمكانيــة اســتخدامها وإدارتهــا. 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــآت االقتصادي ــة/ إدارة املنش ــرايف مللكي ــع الجغ ــة التوزي ــكل )1( خريط ــح الش ــام يوض ك
محافظــات اململكــة والجنــس، حيــث تبــن أن محافظــة مادبــا ســجلت املرتبــة األوىل مللكيــة/ إدارة اإلنــاث 
ــي  ــور، تالهــا محافظت ــل %91 للذك ــد بلغــت النســبة حــوايل %9 يف املقاب ــا وق ــة فيه للمنشــآت االقتصادي
ــكات/ املديــرات للمنشــأة مقابــل %92 للذكــور، يف حــن  الكــرك وعجلــون بنســبة حــوايل %8 لالنــاث املال
ســجلت محافظــة العقبــة أقــل حصــة مللكيــة/ إدارة املنشــأة وبنســبة %3.4 لإلنــاث مقابــل %96.6 للذكــور. 



13 واقع املنشآت االقتصادية
 من منظور جندري

شكل )1(: خريطة التوزيع النسبي مللكية/ إدارة املنشأة االقتصادية حسب املحافظة والجنس، 2018
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وعنــد دراســة العالقــة بــن ملكيــة/ إدارة املنشــأة والكيــان القانــوين كــام هوموضــح بالشــكل )2(، تبــن أن 
معظــم املنشــآت التــي كيانهــا القانــوين منشــآت فرديــة متلكهــا/ تديرهــا اإلنــاث وبنســبة بلغــت %90.7 مــن 

إجــاميل 11,240 منشــأة متتلكهــا/ تديرهــا اإلنــاث مقابــل %89.5 للذكــور. 

شكل )2(: التوزيع النسبي مللكية/ إدارة املنشآت االقتصادية حسب الكيان القانوين والجنس، 2018
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وعنــد األخــذ بعــن االعتبــار التوزيــع النســبي مللكيــة/ إدارة املنشــآت االقتصاديــة حســب القطــاع االقتصــادي 
ــبة  ــة األوىل يف نس ــل املرتب ــات يحت ــاع الخدم ــج أن قط ــرت النتائ ــد أظه ــكل)3(، فق ــا الش ــار اليه ــام أش ك
امتــالك/ إدارة اإلنــاث للمنشــآت االقتصاديــة حيــث بلغــت %13.9 مقابــل %86.1 للذكــور، ويليهــا قطــاع 
التجــارة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت %3.9 لإلنــاث مقابــل %96.1 للذكــور ويف املرتبــة الثالثــة قطــاع 
ــن ويف  ــة والتأم ــة قطــاع املالي ــة الرابع ــور، ويف املرتب ــل %96.6 للذك ــاث مقاب ــة وبنســبة %3.4 لإلن الصناع
ــاث يف األول  ــة األخــرة كانــت مــن نصيــب قطاعــي النقــل واإلنشــاءات وبنســب مل تتجــاوز %2 لإلن املرتب

ــاين. و1.1٪ فقــط يف الث
 

شكل )3(: التوزيع النسبي مللكية/ إدارة املنشأة االقتصادية حسب القطاع االقتصادي والجنس، 2018
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وعنــد النظــر بشــكل معمــق إىل قطــاع الخدمات يف الشــكل )4(، تبــن أن النســبة األعى مللكيــة/ إدارة اإلناث 
للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف قطــاع الخدمــات تركــزت عــى ثالثــة أنشــطة رئيســية ســجلت االنشــطة 
الخدميــة األخــرى كأنشــطة صالونــات التجميــل واألنشــطة الشــخصية والجمعيــات الخريــة واملنظــامت غــر 
الربحية...املرتبــة األوىل وبنســبة بلغــت %43.2 مــن إجــاميل اإلنــاث املالكات/املديــرات للمنشــآت االقتصادية 
العاملــة يف قطــاع الخدمــات، ثــم تالهــا نشــاطي التعليــم والصحــة املرتبــة الثانيــة وبنســبة بلغــت %20 لــكل 
نشــاط، أي أن اربعــة مــن كل خمســة مالــكات/ مديــرات للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف االردن تعمــل 
ضمــن هــذه االنشــطة الثالثــة. أمــا الذكــور املالكــن/ املديريــن للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة فقــد متركــزوا 
يف نشــاطن رئيســين وهــام أنشــطة خدمــة االقامــة والطعــام واألنشــطة الخدمــة األخــرى وبنســب بلغــت 

%31.2 و%25.5 عــى التــوايل.
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شــكل )4(: التوزيــع النســبي مللكيــة/ إدارة املنشــأة االقتصاديــة العاملــة يف قطــاع الخدمــات حســب النشــاط 
االقتصــادي الرئييس والجنــس، 2018
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األنشطة الخدمية األخرى

التعليم

أنشطة صحة االنسان والعمل االجت عي

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمة االدارية والدعم

أنشطة خدمة االقامة والطعام

أنشطة الفنون والرتويح والرتفيه

املعلومات واإلتصاالت

األنشطة العقارية

ــاث للمنشــآت  ــة/ إدارة اإلن ــوين والقطــاع االقتصــادي مــع ملكي ــان القان ــن الكي كــام تبــن وجــود عالقــة ب
االقتصاديــة، حيــث تبــن أن الغاليبــة العظمــى مــن ملكيــة/ إدارة اإلنــاث للمنشــآت التــي تعمــل يف قطــاع 
الخدمــات والتجــارة والصناعــة كانــت ضمــن الكيــان القانــوين للمنشــآت الفرديــة وبنســب بلغــت 88.3% 
ــان  ــن الكي ــت ضم ــد كان ــن فق ــة والتأم ــاءات واملالي ــي اإلنش ــا قطاع ــوايل. أم ــى الت و%95.4 و%93.5 ع

ــوايل.  ــى الت ــوين للمنشــآت ذات املســؤولية املحــدودة وبنســب بلغــت %58.3 و%44.4 ع القان

ونالحــظ مــن خــالل توزيــع نســبة اإلنــاث املالــكات/ املديــرات حســب اإليــرادات الســنوية يف الشــكل )5(، 
أن %82.2 مــن املنشــآت االقتصاديــة التــي متتلكهــن/ تديرهــن اإلنــاث إيراداتهــا الســنوية أقــل مــن 45,000 
ــرادات ســنوية مــن 45,000 –  ــي حققــت إي ــة الت ــار أردين، يف حــن بلغــت نســبة املنشــآت االقتصادي دين
90,000 دينــار أردين %12.2 مــن إجــاميل املنشــآت االقتصاديــة التــي متتلكهــن/ تديرهــن إنــاث و%5.6 مــن 

املنشــآت االقتصاديــة كانــت إيراداتهــا الســنوية أكــر مــن 90,000 دينــار أردين.

كــام أظهــرت النتائــج العالقــة الجوهريــة بــن الكيــان القانــوين للمنشــأة االقتصاديــة التــي متتلكهــا/ تديرهــا 
ــاث  ــا أو تديرهــا اإلن ــة التــي متلكه ــرادات الســنوية لهــا، حيــث أن معظــم املنشــآت الفردي ــاث مــع اإلي إن
ــرادات  ــاميل إي ــن إج ــت %84.6 م ــبة بلغ ــار أردين بنس ــن 45,000 دين ــل م ــنوية أق ــرادات س ــت إي حقق
املنشــآت الفرديــة. وكذلــك الحــال بالنســبة ملنشــآت ذات الكيــان القانــوين منشــآت التضامــن واملســؤولية 
املحــدودة والجمعيــات التعاونيــة والــركات االجنبيــة والتــي التهــدف إىل الربــح. أمــا املنشــآت ذات الكيــان 
ــار أردين.  ــة 90,000-45,000 دين ــن الفئ ــنوية ضم ــا الس ــة ايرداته ــت غالبي ــيطة فكان ــة بس ــوين توصي القان
ــراد الســنوي  ــة االي ــوين مســاهمة عامــة ضمــن فئ ــان القان ــرادات للمنشــآت ذات الكي ــت اإلي يف حــن كان

90,001- 270,000 دينــار أردين. 
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شكل )5(: نسبة اإلناث مالكات/ مديرات املنشأة االقتصادية العاملة حسب اإليرادات السنوية، 2018
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أظهــرت النتائــج يف الشــكل )6(، أن %15.4 مــن اإلنــاث يســتخدمن ســجالت محاســبية منظمــة مــن إجــاميل 
مالــكات/ مديــرات املنشــآت االقتصاديــة مقابــل %13.1 مــن الذكــور مالــي/ مديــري املنشــآت االقتصاديــة 
يســتخدمون ســجالت محاســبية. أن وجــود نظــام ســجالت محاســبية قــوي يعمــل عــى توفــر كامــل الوثائــق 
لألعــامل املختلفــة، مثــل بيانــات األربــاح والخســائر، وامليزانيــات العموميــة، وأنــواع أخــرى مــن املعلومــات. 
ــة  ــبية الصحيح ــجالت املحاس ــاعد الس ــام وتس ــة. ك ــة دقيق ــات مالي ــداد بيان ــدة إلع ــجالت مفي ــذه الس ه
أصحــاب األعــامل عــى تجنــب الفوائــد والعقوبــات ألنهــا تســهل عليهــم دفــع املبلــغ الصحيــح للرضيبــة يف 

الوقــت املناســب.

شــكل )6(: التوزيــع النســبي مللكيــة/ إدارة املنشــأة االقتصاديــة حســب الجنــس واســتخدام ســجالت 
محاســبية منظمــة، 2018
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كــام تبــن عنــد ربــط اســتخدام الســجالت املحاســبية املنظمــة وفئــة العاملــة وجنــس مالــك/ مديــر املنشــأة 
)الشــكل 7(، تبــن أن املنشــآت التــي متتلكهــا/ تديرهــا اإلنــاث وتســتخدم ســجالت محاســبية كانــت أعــى 
ــل %27.9 ال  ــر وبنســبة بلغــت %72.1 يف املقاب ــالً فأك ــا 20 عام ــي توظــف فيه نســبة ضمــن املنشــأة الت
تســتخدمن الســجالت ضمــن نفــس املنشــأة، يف حــن أن %90 مــن املنشــآت التــي ميتلكهــا/ يديرهــا الذكــور 

يســتخدمون ســجالت محاســبية ضمــن املنشــأة التــي توظــف فيهــا 20 عامــالً فأكــر.

ــة  ــة العامل ــاث وفئ ــن اإلن ــدارة م ــة/ م ــآت مملوك ــة منش ــن كل خمس ــان م ــج أن اثنت ــرت النتائ ــام أظه ك
ــل %58.4 ال  ــت %41.6 مقاب ــبة بلغ ــة وبنس ــبية منظم ــجالت محاس ــتخدم س ــل تس ــن 19-5 عام ــا م فيه
ــا/ يديرهــا الذكــور واســتخدموا ســجالت محاســبية ضمــن حجــم  ــي ميلكه ــا املنشــآت الت يســتخدموها، أم
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ــج إىل أن  ــل %48.8 ال يســتخدمونها. وأشــارت النتائ ــد بلغــت نســبتهم %51.2  يف املقاب ــه فق ــة ذات العامل
%10.6 مــن منشــآت مملوكــة/ مــدارة مــن اإلنــاث وفئــة العاملــة فيهــا مــن 1-4 عامــل تســتخدم ســجالت 
محاســبية منظمــة يف املقابــل %89.4 ال يســتخدموها يف حــن أن %7.9 مــن املنشــآت التــي ميلكهــا/ يديرهــا 

ــل %92.1 ال يســتخدموها. ــا يســتخدمون ســجالت محاســبية يف املقاب ــة ذاته ــة العامل الذكــور ضمــن فئ

شــكل )7(: التوزيــع النســبي مللكيــة/ إدارة املنشــآت االقتصاديــة حســب الجنــس وفئــة العاملــة واســتخدام 
نظــم ســجالت محاســبية، 2018
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ــآت  ــرات ملنش ــكات/ مدي ــاث مال ــس إن ــن كل خم ــة م ــوايل أربع ــكل )8(، أن ح ــج يف الش ــرت النتائ أظه
اقتصاديــة توظــف أربعــة عاملــن فأقــل وبنســبة بلغــت %86.7 مــن إجــاميل املنشــآت اململوكــة/ املــدارة 
ــن  ــة عامل ــة هــي توظــف أربع ــن ملنشــآت اقتصادي ــن الذكوراملالكــن/ املديري ــل %90 م ــاث يف املقاب لإلن
وعامــالت فأقــل و%11.3 مــن اإلنــاث مالــكات/ مديــرات ملنشــآت اقتصاديــة توظــف 19-5عامــل يف املقابــل 
%7.8 مــن إجــاميل املنشــآت اململوكــة/ املــدارة للذكــور، يف حــن أن املنشــآت التــي توظــف أكــر مــن 20 

ــاث والذكــور املالكــن/ املديريــن لتلــك املنشــآت 2%.  ــه مل تتجــاوز نســبة اإلن عامــل وعامل

شــكل )8(: التوزيــع النســبي مللكيــة/ إدارة املنشــآت االقتصاديــة حســب فئــة العاملــة وجنس مالــك ومالكة/ 
مدير ومديرة املنشأة، 2018 
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ــآت  ــرات للمنش ــن واملدي ــكات/ املديري ــن واملال ــن املالك ــى م ــة العظم ــج أن الغالبي ــرت النتائ ــام أظه ك
ــراء  ــع وال ــي البي ــة يف عمليت ــة التجــارة اإللكرتوني ــاث ال يســتخدمون خدم ــور واإلن ــن الذك ــة م االقتصادي
حيــث مل تتجــاوز نســبة اســتخدام هــذه الخدمــة %1. وكذلــك الحــال بالنســبة للتعامــل مــع بوابــة الحكومــة 
ــث  ــور %4. حي ــاث والذك ــن اإلن ــكل م ــل ل ــبة التعام ــاوز نس ــث مل تتج ــن حي ــة يف إدارة أعامله اإللكرتوني
ــة  ــة االقتصادي ــة للتنمي ــس الهام ــد املقايي ــر أح ــة تعت ــة اإللكرتوني ــوارد االقتصادي ــتخدام امل ــة اس أن طريق

ــة. واالجتامعي

العاملة يف املنشأة االقتصادية 

تعتــر مشــاركة اإلنــاث العامــالت إىل جانــب الذكــور العاملــن يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف األردن مــن 
القضايــا الهامــة يف ســوق العمــل األردين وعنــر هــام لتحقيــق تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن. فقــد أشــارت 
نتائــج التعــداد العــام للمنشــآت االقتصاديــة لعــام 2018 أن حــوايل ربــع العاملــن والعامــالت يف املنشــآت 
االقتصاديــة العاملــة هــن إنــاث حيــث بلــغ عددهــن 193,837عاملــة وبنســبة%23.1، يف املقابــل بلــغ عــدد 
الذكــور 643,910 عامــل وبنســبة %76.9 مــن إجــاميل عــدد العاملــن الــكيل والــذي بلــغ 837,747 عامــل 

وعاملــة يف املنشــآت االقتصاديــة. كــام يف الشــكل )9(.

شكل )9(: التوزيع النسبي للعاملن والعامالت يف املنشآت االقتصادية العاملة حسب الجنس، 2018
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أظهــرت النتائــج توزيــع العاملــن والعامــالت يف املنشــآت االقتصاديــة حســب فئة العاملــة للمنشــأة والجنس 
كــام يف الشــكل )10( حيــث تبــن أن ثالثــة أربــاع اإلنــاث تعملــن ضمــن املنشــآت الــاليت توظــف أكــر مــن 
20 عامــل وعاملــة يف املنشــأة وبنســبة بلغــت %74.1 يف املقابــل نصــف الذكــور يعملــن ضمــن نفــس فئــة 
ــاليت توظــف  ــن ضمــن املنشــآت ال ــاث تعمل ــة للمنشــأة وبنســبة %50، وواحــدة مــن كل ســبعة إن العامل
ــة  ــة العامل ــس فئ ــن يف نف ــور العامل ــن الذك ــل %37 م ــبة %13.8 مقاب ــل وبنس ــالت وأق ــن وعام 4 عامل
ــاليت توظــف 5-19  ــن ضمــن املنشــآت ال ــاث تعمل ــن إجــاميل اإلن ــج أن %12.1 م ــت النتائ للمنشــأة، وبين

عامــل وعاملــه بينــام %13 مــن الذكــور يعملــون يف نفــس فئــة العاملــة للمنشــأة.
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شكل )10(: التوزيع النسبي لفئة العاملة حسب الجنس، 2018  
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ــبة  ــات إىل نس ــارت البيان ــد أش ــكل )11(، فق ــح يف الش ــن املوض ــالت والعامل ــية العام ــبة لجنس ــا بالنس أم
ــل  ــة يف املقاب ــن يف املنشــآت االقتصادي ــن األردني ــن إجــاميل العامل ــات بلغــت %22.3 م ــالت األردني العام
ــر  ــالت غ ــن والعام ــع العامل ــن رب ــر م ــج أن أك ــرت النتائ ــن، يف حــن أظه ــن األردني %77.7 للذكورالعامل
ــن.  ــر األردني ــن غ ــور العامل ــل %71.3 للذك ــاث وبنســبة بلغــت %28.7 يف املقاب ــن اإلن ــن هــن م األردني

ــس  ــب الجن ــة حس ــة العامل ــآت االقتصادي ــالت يف املنش ــن والعام ــبي للعامل ــع النس ــكل )11(: التوزي ش
2018 والجنســية، 
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وحســب التوزيــع الجغــرايف للعاملــن والعامــالت يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة املوضــح يف الشــكل )12(، 
ــا وبنســبة بلغــت 31.8%  ــالت فيه ــث نســبة العام ــن حي ــة األوىل م ــرك املرتب ــد ســجلت محافظــة الك فق
ــل 73.5%  ــالت مقاب ــت %26.5 للعام ــبة بلغ ــد وبنس ــة إرب ــا محافظ ــم تاله ــن، ث ــل %68.2 للعامل مقاب
ــن  ــن والعامــالت يف املحافظــة هــن م ــع العامل ــن أن رب ــث تب ــاء حي ــم محافظــة الزرق ــن ث ــن، وم للعامل
ــي املفــرق ومعــان  ــن، يف حــن ســجلت محافظت ــل %75.2 للعامل ــاث وبنســبة %24.8 للعامــالت مقاب اإلن
ــل 92.1%،  ــوايل، مقاب ــة حيــث بلغــت %7.9، %5.9 عــى الت أقــل نســب للعامــالت يف املنشــآت االقتصادي

ــور.  ــن الذك ــوايل للعامل %94.1 عــى الت
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شــكل )12(: خريطــة التوزيــع النســبي للعاملــن والعامــالت يف املنشــأة االقتصاديــة العاملة حســب املحافظة 
2018 والجنس، 
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كــام أظهــرت بيانــات التعــداد 2018 يف الشــكل )13(، تركــز أكــر من نصف العامــالت يف املنشــآت االقتصادية 
يف أنشــطة ضمــن قطــاع الخدمــات كالتعليــم والصحــة والعمـــل االجتمـــاعي مــام ينعكــس ســلباً عــى متثيلها 
يف القطاعــات األخــرى حيــث بلغــت نســبة العامــالت يف قطــاع الصناعــة %30.5 ويف قطــاع التجــارة 10.3%، 
وبلغــت يف بقيــة القطاعــات %7.4 مــن إجــاميل العامــالت اإلنــاث يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة. وهــذا 
يؤكــد عــى الثقافــة املجتمعيــة الســائدة التــي ســاهمت يف تركــز الغالبيــة العظمــى مــن اإلنــاث يف قطاعــات 

اقتصاديــة محــدودة والنمطيــة املوروثــة يف عمــل اإلنــاث.
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يف حــن تبــن أن واحــداً مــن كل ثالثــة عاملــن ذكــور يعملــون يف قطــاع التجــارة حيــث بلغــت النســبة 33% 
ويليهــا قطاعــي الصناعــة والخدمــات حيــث بلغــت نســبة الذكــور العاملــن يف هذيــن القطاعــن 29.2%، 
ــور يف  ــن الذك ــن إجــاميل العامل ــات %8.9 م ــة القطاع ــن يف بقي ــبة العامل ــت نس ــوايل وبلغ ــى الت %29 ع

املنشــآت االقتصاديــة العاملــة.

ــة حســب القطــاع االقتصــادي  ــالت يف املنشــآت االقتصادي ــن والعام ــع النســبي للعامل شــكل )13(: التوزي
ــل، 2018 ــس العام وجن
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وعنــد األخــذ بعــن اإلعتبــار توزيــع اإلنــاث العامــالت ضمــن قطــاع الخدمــات حســب األنشــطة االقتصاديــة 
كــام هــو موضــح يف الشــكل )14(، تبــن متركــز اإلنــاث العامــالت يف نشــاطي التعليــم والصحــة حيــث أن 
نشــاط التعليم حـــظي بالنسـبـــة األكبـــر من اإلناث العامالت حـــيث اجـتـــذب حــــوايل %46.2 منهـــن، يف 
حيـــن اجتذب نشـــاط الصحـــة والعمـــل االجتمـــاعي حـــوايل %19 من مجمــوع اإلناث العامــالت يف القطاع 
الخدمــي. أمــا الذكــور العاملــن يف هــذا القطــاع فقــد متركــزوا يف نشــاطن رئيســين وهــام أنشــطة خدمــة 

اإلقامــة والطعــام والتعليــم وبنســب بلغــت %34.4، %13.8 عــى التــوايل. 
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ــة يف قطــاع الخدمــات  ــة العامل ــن والعامــالت يف املنشــآت االقتصادي ــع النســبي للعامل شــكل )14(: التوزي
حســب النشــاط االقتصــادي الرئيــيس والجنــس، 2018
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األنشطة الخدمية األخرى

التعليم

أنشطة صحة االنسان والعمل االجتعي

انشطة املنظت والهيئات غ� اإلقليمية

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمة االدارية والدعم

أنشطة خدمة االقامة والطعام

أنشطة الفنون والرتويح والرتفيه

املعلومات واإلتصاالت

األنشطة العقارية

ــة العظمــى مــن العامــالت يحصلــن عــى أجــر وبنســبة  وبشــكل عــام، أظهــرت نتائــج التعــداد أن الغالبي
بلغــت %95.8 مقابــل %82 مــن العاملــن، يف حــن أن %4.2 مــن العامــالت و%18.3 مــن العاملــن يعملــون 
بــدون أجــر. وحســب الجنســية كــام يف الشــكل )15( فقــد تبــن أن %95 مــن اإلنــاث العامــالت األردنيــات 
يعملــن بأجــر مقابــل %5 منهــن يعملــن بــدون أجــر، ومعظــم اإلنــاث غــر األردنيــات يعملــن بأجر وبنســبة 
بلغــت %99.6 مقابــل %0.4 يعملــن بــدون أجــر. يف حــن أظهــرت النتائــج أن %79.6 مــن الذكــور العاملــن 
األردنيــن يعملــون بأجــر مقابــل %20.4 منهــم يعملــون بــدون أجــر ومعظــم الذكــور غــر األردنيــن يعملون 

بأجــر وبنســبة بلغــت %97.2 مقابــل %2.8 يعملــون بــدون أجــر.

ــس  ــب الجن ــة حس ــة العامل ــآت االقتصادي ــالت يف املنش ــن والعام ــبي للعامل ــع النس ــكل )15(: التوزي ش
ــر، 2018  ــدون أج ــر/ ب ــل بأج ــية والعم والجنس

79.6

97.29599.6

20.4

2.850.4

أرد�غ� أرد�أرد�

أنثى ذكر

غ� أرد�

بأجر(راتب)

بدون أجر



23 واقع املنشآت االقتصادية
 من منظور جندري

ــى  ــول ع ــة والحص ــب املحافظ ــة حس ــة العامل ــآت االقتصادي ــالت يف املنش ــاث العام ــع اإلن ــع لتوزي واملتتب
األجــر كــام هــو يف الشــكل )16(، أشــارت النتائــج أن محافظــة العقبــة ســجلت املركــز األول يف نســبة اإلنــاث 
الــاليت يعملــن بأجــر حيــث أن الغالبيــة العظمــى مــن العامــالت يف محافظــة العقبــة تعملــن بأجــر بنســبة 
بلغــت %99.4 مقابــل أقــل مــن %1 تعملــن بــدون أجــر، تليهــا محافظــة العاصمــة وبنســبة بلغــت 96.8% 
ــب األخــر يف  ــون الرتتي ــدون أجــر، يف حــن ســجلت محافظــة عجل ــن ب ــل %3.2 تعمل ــن بأجــر مقاب تعمل
نســبة اإلنــاث العامــالت بأجــر وبنســبة بلغــت %77.2 مــن إجــاميل العامــالت يف املحافظــة مقابــل 22.8% 

للعامــالت بــدون أجــر.

شــكل )16(: التوزيــع النســبي لإلنــاث العامــالت يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة حســب املحافظــة والعمــل 
بأجــر/ بــدون أجــر، 2018
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يف حــن أن النتائــج يف الشــكل )17( أشــارت إىل أن محافظــة العقبــة ســجلت املركــز األول يف نســبة الذكــور 
ــا  ــدون أجــر، تليه ــون ب ــل مــن %7 يعمل ــل أق ــد بلغــت نســبتهم  93.2% مقاب ــون بأجــر وق ــن يعمل الذي
محافظــة العاصمــة وبنســبة بلغــت %87.2 يعملــون بأجــر مقابــل %12.8 يعملــون بــدون أجــر، يف حــن 
ســجلت محافظــة عجلــون الرتتيــب األخــر يف نســبة الذكــور العاملــون بأجــر وبنســبة بلغــت %42.3 مــن 
إجــاميل العاملــن يف املحافظــة مــام انعكــس عــى ارتفــاع نســبة العاملــون بــدون أجــر يف املحافظــة وبنســبة 

بلغــت %57.7 حيــث ســجلت أعــى نســبة للعاملــن بــدون أجــر مقارنــة مــع املحافظــات األخــرى.
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شــكل )17(: التوزيــع النســبي للذكــور العاملــن يف املنشــآت االقتصاديــة العاملــة حســب املحافظــة والعمــل 
بأجــر/ بــدون أجــر، 2018
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التوصيات

وخلصت هذه الورقة إىل عدة توصيات أبرزها: 

رضورة تشــكيل فريــق وطنــي مــن أجــل تحديــد االحتياجــات مــن البيانــات ووضــع وتطويــر املؤرشات 	 
االقتصاديــة مــن منظــور جنــدري بشــكل عــام ومــؤرشات تقيــس التمكــن االقتصــادي للمــرأة والرجــل 

)ملكية/اتخــاذ القــرار( بشــكل خاص.

ــر 	  ــة وغ ــي، الحكومي ــوع االجتامع ــاءات الن ــة بإحص ــات املعني ــة الجه ــع كاف ــج م ــيق املمنه التنس
ــرات. ــادل الخ ــود وتب ــج الجه ــة، لدم الحكومي

نــر الوعــي بــن متخــذي القــرار ومســتخدمي البيانــات ومنتجيهــا حــول أهميــة إحصــاءات النــوع 	 
االجتامعــي اقتصاديــاً.

لضــامن الجــودة واالتســاق والدقــة اإلحصائيــة، يجــب أن تكــون دائــرة االحصــاءات العامــة الجهــة 	 
الوحيــدة يف إصــدار األرقــام الرســمية لإلحصــاءات االقتصاديــة املتعلقــة بإحصــاءات النــوع االجتامعــي 
والعمــل نحــو تحســن طــرق اســتخدام التقنيــات اإللكرتونيــة مــن كال الجنســن الســتمرارية وتنميــة 

األعــامل.

توفر جميع التسهيالت يف اإلجراءات التي تساهم يف متكن املرأة اقتصادياً. 	 

توفــر السياســات الواضحــة التــي تحــد مــن الفصــل الوظيفــي القائــم عــى النــوع االجتامعــي وإزالــة 	 
الحواجــز التــي تحــول دون عمــل املــرأة يف القطاعــات عاليــة اإلنتاجيــة. 

وضــع االجــراءات الالزمــة مــن أجــل احتســاب قطــاع العمــل غــر املنظــم لــكال الجنســن وتضمينهــا 	 
يف التعــدادت واملســوحات املختلفــة.

عمــل مراجعــة ملختلــف االســرتاتيجيات والرامــج الهادفــة إىل تعزيــز دور املــرأة يف الحيــاة االقتصاديــة 	 
ــات  ــن مؤسس ــة أو ع ــة ذات العالق ــن املؤسســات الحكومي ــادرة ع ــك الص ــواء تل ــل س وســوق العم

املجتمــع املــدين.

 العمــل عــى تحســن رشوط وفــرص العمــل يف األردن بشــكل عــام، والســعي نحــو متكــن الفتيــات 	 
والنســاء مبــا يتطلبــه ســوق العمــل وباألخــص يف املهــن واملراكــز القياديــة واإلداريــة بشــكل متســاوي 

مــع الرجــل لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة.
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