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  2018خالل عام  % من الطلب على البيانات اإلحصائية99اإلحصاءات العامة تلبي : الزعبيالدكتور 

 تهاأومنذ  ش ذ توفردائرة الأن  الزعبي سعيد الدكتور قاسمحصاءات العامة قال مدير عام دائرة اإل

 والدارسذي ة للبذاحيي  التي تلبي االحتياجذات التتنوعذ األرقام اإلحصائية والبياشات، 1949عام  في

ومتخ ي القرارات وإشتاجها بدرجة عاليذة مذ  الدذودة، وش ذرما بتواعيذد  منيذة مناسذبة وب ذر  

  تسهل الحصول عليها بتا يسامم في عتلية التنتية الوطنية ال املة.

فإشهذا ، دائرةالذحصائية التي توفرما البياشات اإل ودراسة وتحليل بهدف تقييمبأشه  الزعبيوأضاف 

حصذائية لبياشذات اإلشوعيذة وحدذم ا ويحذدد تقريذر سذنوي يرصذد بإصذدارفي شهايذة كذل عذام  قومت

، ومواكبذة الت ذورات حصذائيةاإل البياشذاتعلذى احتياجذات مسذتخدمي  التعذرف، ليتسنى الت لوبة

واشذار  .حصذائيةفي مدال االحتياجذات مذ  البياشذات اإل والتغيرات على الصعيد الوطني والدولي

 حصذائيا  إبياشذا   1711وفذر مذ  ال لهذا  طلبذا   1196 بلذ    2018عدد ال لبذات الذ ل العذام التقرير ان 

   (.1) ال كل  .%99 بنسبة بلغت

 2018حصائية خالل عام نسبة تلبية الطلب على البيانات اإل(: 1شكل )

 

 قبال على طلب البياشاتإشسبة أعلى  قد شهد 2018لعام  االولالربع  أن إلى شار التقريرأو

م  التدتوع الكلي لل لبات ال ل  %29.7 ما يقارب والتعلومات اإلحصائية، حيث بلغت شسبتها

 .(2)ال كل  حصائيةاألقل طلبا  على البياشات اإل اليالثبينتا كان الربع  ،2018 عام

 2018 ،الربعي لطلب البيانات اإلحصائية التوزيع النسبي(: 2الشكل )
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م  قبل مستخدمي كبر لل لب على البياشات والتعلومات اإلحصائية األنسبة الكتا بي  التقرير أن 

ت ما ال لب على ، %41.8بلغت شسبتها والتي  السكاشية واالجتتاعيةبياشات الكاشت على  البياشات

  .(3)ال كل  %35.5حيث بلغت النسبة  االقتصاديةالبياشات 

 2018 ،( نسبة الطلب على البيانات االحصائية حسب تصنيفها3الشكل )

 

 

 

 

 

الرصد  ظهر أ كتا

استخدام البياشات السكاشية واالجتتاعية أن على البياشات التستخدمة م  ال ل التوقع االلكتروشي 

 .(4)ال كل  %58بنسبة  باقي البياشاتب مقارشةأيضا  على كاشت األ

 2018 م البيانات االلكترونية حسب تصنيفها،(: نسبة استخدا4الشكل )
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 البياشاتعلى  لب ال حدم في ىولاأل الترتبة حتلان الق اع الخاص أ أوضح التقريرو

 %،22.6بلغت  ةالترتبة الياشية بنسب العامق اع ال احتلفي حي   %،37.2بنسبة بلغت و اإلحصائية

 %4.3بلغت  حيث ع مي اإلم  قبل  حصائيةاإل لحدم ال لب على البياشات وكاشت أدشى شسبة

  .(5)ال كل 

 2018 ،الطالبةجهة الحسب  (: نسبة الطلب على البيانات اإلحصائية5الشكل )

 

 

 

 

 

 

عذذذذذذذذذذذذذدد  وبتقارشذذذذة 

البياشذذذذات  طلبذذذذذذذات 

إقبذذال علذى تقذذديم ال لبذات مذذ  قبذذل حذاف  علذذى أعلذى  2017 أن العذذام( 6) بذذي  ال ذكلاإلحصذائية، ي

بل  عدد  حيث ،2014و  2016 يعام تلى ذلك طلبا   1617 حيث بل  عدد ال لبات مستخدمي البياشات،
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لبياشذذات اإلحصذذائية اشسذذبة تزويذذد  تبلغذذو ،علذذى التذذوالي طلبذذا   1233، 1364 لكذذل منهتذذا ال لبذذات

 .%16.2بلغت األقل تزويدا  للبياشات بنسبة كان  2015  ال أن عامإ، على التوالي 17.9% ،21.7%

 2018-2014عوام لأل عدد البيانات اإلحصائيةأاد طلبات البيانات و(: أعد6الشكل )

 


