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  مقدمة .0
الدديوغرافيةاإلحصاءاتونشرجلمعالرمسيةاجلهةالقانونومبوجبالعامةاإلحصاءاتدائرةتعترب

والثقافيةوالزراعيةواالقتصاديةواالجتماعية الرقمتوحيدعلىالعملالدائرةبدأتولقد،والبيئية
عقدخاللمنبالتعاونمعالوزاراتوادلؤسساتادلعنيةاإلداريةالسجالتوتطويراالردنيفاإلحصائي
االردنيفاالحصائيالنظاملتطويرمعهاتفاىممذكرات . يفاإلحصائيالرقمويشكل األساس

التخطيطورسمالسياساتواختاذالقراراتسواءللحكومةاوالقطاعاخلاصاومؤسساتاجملتمعاحمللي
الرقمهبذايهتمباتالذياخلاصللقطاعحىتأومهايوتقيوالربامجاخلططلرسمعليةتعتمداليت

.والتحليلالبحثلغاياتموسعبشكلويستخدمو

،واليتمنادلتوقعأنيكون2016وقدجاءىذاالتقريرليحددتطلعاتدائرةاالحصاءاتالعامةللعام
 للسكان العام التعداد نتائج إصدار والرئيسيأمهها األويل بشكلها إلعدادوادلساكن والتحضري ،

 لعام الزراعي التعداد لتنفيذ التحضري وكذلك لإلحصاءات وطنية 2017اسًتاتيجية إىل، باإلضافة
التحضريلتنفيذمسحدخلونفقاتاألسرةإىلجانبإعادةالنظرمبسحالعمالةوالبطالةوفرصالعمل

 كافةنشاطاتالدائرةادلتوقعةللعامكماتضمنالتقريرادلستحدثة. رلموعةمنالتطلعاتواليتختص
بالعملاإلحصائيليتوائمواالرتقاءساىميفحتسنيجودةالرقماإلحصائيشاملةتطلعاتفنيةتالقادم
.تشملالعملاإلداريوالذيحيققتكامليةالتطوروالتقدموادلعايريالدولية،كماأفضلادلمارساتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 6106للعام  التطلعات .6

 التعداد العام للسكان والمساكن  0.6

همّتتنفيذ،والذي2015خاللالعامجتريهاالدائرةالتعدادالعامللسكانوادلساكنىوأكربعمليةاحصائية
وطنيةك بشرية وكوادر جبهود لّيًا وإحصائية، وخدمية واقتصادية إدارية أغراضًا ختدم بياناتمتنوعة لتوفري

،لتعداداتاليتنفذهتاالدائرةاالتعدادىوالسادسيفتاريخالدولةاألردنيةضمنسلسلةىذانوكا.متعددة
الدائرةاختذتيفىذاالتعدادخطوةرائدةمنخاللاستخدامالتقنياتااللكًتونيةادلتقدمةيفتنفيذإالان

مجيعمراحلالتعداد.

 :لقدتضمنتخطةتنفيذالتعدادالعامللسكانوادلساكنالعديدمنادلراحلاليتديكنامجاذلامبايلي

التحضرييةادلرحلةتنفيذويتطلباجلغرايف،والتحضريالفينالتحضريوتشملالتحضرييةادلرحلة .1
خاللمنلكذويتمادلملكةيفواالسروادلساكنادلباينلكافةوحديثمتكاملإطاروجود

 :تشملجغرافيةحتضريات

 احلزم -
 احلصر -

.واحلصراحلزمبشقيهابالكاملالكًتونياًادلرحلةىذهتنفيذمتوقد
 .الغايةذلذهصممتالكًتونيةانظمةخاللمنالبياناتومعاجلةمجعمتحيثللعدالفعليالتنفيذ  .2
.والنتائجالرئيسيةللتعداداألوليةإطالقالنتائج  .3
 .إعداداجلداولالعامةوالتفصيلية .4
 .التحليلوالتقييمواستخراجادلؤشرات .5
 .نشرالبياناتوالتوثيق .6
فرقجبهودولويةللمواضيعوالقضاياذاتاألوراقالبحثيةادلتخصصةعداداألإالتحليلادلتعمقو .7

 وطنيةمندائرةاالحصاءاتالعامةوادلؤسساتواخلرباءالوطنينيادلختصني.
 .األطرالزراعيةواالقتصاديةوالسكانيةإعداد .8
اطالقادلؤدتراتاخلاصةباألوراقالتحليلةلنتائجالتعداديفمجيعأقاليمادلملكة. .9

 



 

  
 

 الملك عبداهلل لتميز األداء الحكومي والشفافية التطلعات لجائزة 6.6
للتقدم أكرب جبدية العام تتطلعىذا فإهنا السابقة، لألعوام يفدوراتاجلائزة مشاركاتللدائرة عدة بعد
وزلاولةالفوزباجلائزة،وذلكمنخاللالسرييفعددمناالجراءاتاليتسيكونذلاأثراًواضحاًيفمشاركة

اليتمنأبرزىا:ىذاالعامو

 تقييممشاركةالعامادلاضيتقييماًموضوعياًمهنياًللوقوفعلىأسباباالخفاق. 3
كلفرديفالفريقلدورةبالشكلادلناسبومبا 4 اختيارفريقالعملضمنمعايريوزلدداتتضمناداء

 .حيققأكربعائد
االداء، 5 وتطوير حتسني يف االجيايب ودورىا وأمهيتها باجلائزة الدائرة موظفي وعي زيادة على العمل

مناالجراءاتواالنشطةاليتتضمنولضمانتوسيعدائرةادلشاركةمنادلوظفنيوذلكمنخاللعدد
 .حتقيقىذااذلدف

هةادلشرفةعلىادارةالعمليفاجلائزةمنتفعيلدوروحدةالتطويروالتخطيطاالسًتاتيجيباعتبارىااجل 6
 .خاللعددمنااللياتالالزمةلذلك

.وضعآلياتدلتابعةالعمللضمانالتقييمادلستمرلألداءوتصحيحوعنداحلاجة 7

 الفنيفي العمل  تطلعاتال 3.6
انطالقًامناخلربةالطويلةللدائرةيفتنفيذاالعمالاالحصائيةوالنقالتالنوعيةاليتحتققتعربالسنوات

تنفيذالتعدادالعامللسكانوادلساكنلعام كانآخرىا بالكامل،فإنالدائرة2015ادلاضيةواليت الكًتونيا
ملهاوعلىصعدسلتلفةمستفيدةمناخلربةاىلمزيدمنالتطويروالتحديثيفع2016تتطلعخاللعام

الًتاكميةادلوجودةمنخاللتنفيذعددمناالجراءاتوعلىالنحوالتايل:

التوجوحنوزيادةعددادلسوحاليتسيتمتنفيذىاباستخداماالجهزةاللوحية،وذلكضمنخطة .1
العاموبشكلتدرجييو منبداية بتنفيذىا لتنفيذمجيعمسوحالتحولاليتبدأتالدائرة صواًل

 الدائرةباستخداماالجهزةاللوحية.

االستفادةمنعددمناالدواتالتقنيةواآللياتاليتمتاستخدامهايفالتعدادالسكاينومنها .2
جودة وضبط ادليدان يف العاملني مساعدة يف حيويًا دورًا لو كان الذي االتصال مركز



 

  
 

اال إلمكانية باإلضافة الصغريةاالستمارات، بياناتادلسوح يفمجع منو استكمالستفادة او
 .البيانات

العملعلىتطويرمنهجياتوآلياتالعمليفعددمنادلسوحمبايضمناحلصولعلىنتائج .3
أكثردقةودتثياًلللمجتمعمثلرفعنسبةاالستجابةمنخاللاختاذحزمةمناالجراءات،ومن

سرةومسحالعمالةوالبطالةالذيتطمحالدائرةمنخاللوىذهادلسوحمسحدخلونفقاتاال
.رفةحجمالعمالةالوافدةومعرفةخصائصهاعدل

العملبتطبيقاولمرحلةوىي2008العملعلىتطبيقنظاماحلساباتالقومية .4 حيثسيبدأ
األساستغيريوادلؤسسيةاحلساباتاجلاريةوعلىمستوىالقطاعات يفعمل2010إىلسنة

 .1994القدديةساسبدالمنسنةاألاحلساباتالقومية

.إصدارالرقمالقياسيللصادراتوالوارداتحسبادلنهجياتوادلعايريالدولية .5
عملجلنة .6 السقاطاتاالاستكمال حىتعام ألعداد مستقبلية على2050سكانية باالعتماد

 العام االدارية2015بياناتالتعداد وبعضادلصادر منقبلالدائرة، وبياناتادلسوحالصادرة
 ذاتالعالقة.

الستخدامهايف،إعدادخرائطالفقرمنخاللالتعاونمعقسمادلعلوماتاجلغرافيةيفالدائرة .7
.عرضمؤشراتالفقر

سلتلف .8 من مشكل عمل فريق خالل من ادلستدامة بالتنمية خاصة مؤشرات قاعدة اعداد
ديرياتالدائرة.م

 اإلداريفي العمل  تطلعاتال  4.6
العملعلىتعزيزادلؤسسيةيفالدائرةوترسيخدورىايفتطويرالعملاالداريوذلكمنخاللعددمن

 زامههاباآلي:رباالجراءات،ون

معفقايتوومباوادلستجداتيتناسبمباوتطويرهللدائرةالتنظيمياذليكليفالنظرإعادةعلىالعمل .1
.للكوادرأفضلواستغاللالعمليفاكربكفاءةيضمنحبيثاالسًتاتيجيةالدائرةخطة

العملاالداريوادلايل، .2 اليتتساىميفرفعمستوىاداء السرييفعددمناالجراءاتواالنشطة
:ومنهاعلىسبيلادلثال



 

  
 

-  على خيصالديوانالعمل فيما الدائرة الداخلييف النظام لتطوير األرشفة نظام إنشاء
وادلواردالبشرية.

واألا - القوانني مجيع يضم دليل علىصدار وتوزيعها بالدائرة اخلاصة والتعليمات نظمة
ادلوظفنيونشرىاعلىادلوقعااللكًتوينللدائرة.

.GFMISالعملعلىربطنظامالرواتبمعنظامال -
اإل - دائرة دائرةاحلاق بو بدأت والذي االلكًتوين الشراء نظام مبشروع العامة حصاءات

 .اللوازمالعامةمعرلموعةمنادلؤسساتوالدوائراحلكومية
منخاللاالستفادةمنمشروع 2018-2016لألعوام للدائرةوطنيةواسًتاتيجيةاسًتاتيجيةإعداد .3

 .21 باريس

 .واالحتياجاتالتدريبيةاستماراتالرضاالوظيفيوتقييماألداءمراجعةوتطوير .4
باختالفسلرجاهتاومباإ .5 للتطبيقعلىمجيعمديرياتالدائرة قابلة عدادمنوذجخطةعملنصفية

 يتوائممعاخلطةاالسًتاتيجيةاجلديدة.
 االشرافوادلتابعةعلىعملمعايرياجلائزة. .6
 دريباالحصائيمعسلرجاتتقريراالحتياجاتالتدريبيةللموظفني.ربطاخلطةالتدريبيةدلركزالت .7
 حاللوالتعاقبالوظيفي.تطويرمعايريواضحةلإل .8
حتديدمعايريوأسسواضحةلنقلادلعرفةالناجتةمنادلشاركةيفالدوراتالتدريبيةالداخليةواخلارجية .9

 منخاللإعدادمنوذجمعتمدذلذهالغاية.
 .االسًتاتيجينيوالشركاءالشركاءاخلارجينيحتديثقائمة .10

شاركة دائرة االحصاءات العامة في األنشطة الدوليةم 5.6
ادلنظمات تعقدىا اليت الدولية وادلؤدترات اإلجتماعات من العديد يف العامة اإلحصاءات دائرة تشارك

حتديثوتطويرادلنهجياتالدوليةواذليئاتالدوليةوذلكلتبقىعلىتواصلدائمبكلماىوجديديفرلال
ادلتبعةيفتنفيذسلتلفادلسوحوالدراساتاإلحصائية.وأيضالكيتستفيدمناخلرباتالفنيةاليتتقدمها

تلكادلنظماتلكوادرالدائرة.ومنتلكادلنظماتواذليئاتالدولية:

 شعبةاإلحصاءيفىيئةاألممادلتحدة/نيويورك. -
 منظمةاإلسكوا. -



 

  
 

 (.MEDSTATحتاداألورويبمتمثالبربنامجادليدستات اإل -
 (.   Paris 21باريس -
 (.Sesricوالتدريبللدولاإلسالمية واالجتماعيةواالقتصاديةمركزاألحباثاإلحصائية -
 ادلعهدالعريبللتدريبوالبحوثاإلحصائية. -
 البيانات(.األمانةالعامةجلامعةالدولالعربية إدارةاإلحصاءوقواعد -



علىماىوجديدلالطالعوتشاركالدائرةسنويايفإجتماعشعبةاإلحصاءيفىيئةاألممادلتحدة/نيويورك
كما الشأن. وتقومالدائرةبإرسالمندوبحلضوريفرلالادلنهجياتاإلحصائيةوالتوصياتالدوليةهبذا

لباريس السنوي الدائرة .21 االجتماع وتشارك MEDSTAT باجتماعسنويا إجنازاتلالطالع( على
اإلحوخططالربنامجوإق األجهزة معباقيرؤساء األبيضادلتوسط.ومنرارىا صائيةجلنوبوشرقالبحر

حيث،2018ليستمرحىتهنايةعام2016(يفمطلععامMEDSTAT 4ادلتوقعأنيتمإطالقمشروع 
األجهزةاإلحصائيةجلنوبوشرقالبحراألبيضادلتوسطمنيهدفالربنامجإىلرفعقدراتالعاملنييف

كلمنرلالإحصاءاتالتجارةاخلارجية،وسجلادلنشآت خاللتقدميالربامجالتدريبيةواخلرباتالفنيةيف
 Business Register النقل وإحصاءات اذلجرة، وإحصاءات الطاقة، وإحصاءات ،واالتصاالت(،

وإحصاءاتالعمل.

 2016 لعام الدائرة ضمن خطة النشراتو  للمسوح الزمني البرنامج6.6

يوضحاجلدولأدناهخطةعملالدائرةوبرنارلهاالزمينحسبادلسوحاليتتنفهاالدائرةيفادلديرياتادلختلفة
.2016إضافةألىمالنشراتاليتسيتمنشرىايفالعام

 النشرية ر دو  / النشرةإسم المسح
تاريخ تنفيذ 

 المسح
تاريخ إصدار 

 التقرير /النشرة
 لةو الجهة المسؤ 

مديريةادلسوحاألسرية 25/4/2016 1/2/2016ربعيوىلأالعمالةوالبطالة/جولةمسح
 مديريةادلسوحاألسرية 25/7/2016 2/6/2016 ربعي ثانيةالعمالةوالبطالة/جولةمسح

 مديريةادلسوحاألسرية 25/10/2016 1/8/2016 ربعي ثالثةالعمالةوالبطالة/جولةمسح

 مديريةادلسوحاألسرية 25/1/2017 1/11/2016 ربعي رابعةالعمالةوالبطالة/جولةمسح



 

  
 

 ية النشرر دو  / النشرةإسم المسح
تاريخ تنفيذ 

 المسح
تاريخ إصدار 

 الجهة المسؤولة التقرير /النشرة

فرصالعملادلستحدثة/مسح
 مديريةادلسوحاألسرية 1/2/2017 10/2016-7نصفي2016النصفاألول

فرصالعملادلستحدثة/مسح
2015النصفالثاين

 مديريةادلسوحاألسرية 1/6/2016 4/2016-1نصفي

استخدامتكنولوجياادلعلوماتمسح
2015يفادلنازل

 مديريةادلسوحاألسرية 1/7/2017 1/11/2016سنوي

مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحاالستخدام
 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحالصناعة

 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحاالنشاءات

 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحاخلدمات

 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحالتجارةالداخلية

 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحادلاليةوالتأمنيوالبنوك

 مديريةادلسوحاالقتصادية 15/5/2017 1/4/2016 سنويمسحالنقلوالتخزينوالربيد

استخدامتكنولوجياادلعلوماتمسح
 مديريةادلسوحاالقتصادية 31/12/2016 26/6/2016غريدوريواالتصاالتيفادلنشآت

 مديريةادلسوحاالقتصادية 30/11/2017 1/8/2016غريدوريمسحالقادمنيوادلغادرين

يفادلياةقطاعتقييممسح
مديريةادلسوحاألسرية 7/6/2016 غريدورياأللفيةحتدي2016الزرقاء/األردن

مديريةادلسوحاألسرية 15/5/2016 غريدوري2016مسحتتبعسوقالعمل

 8/2016سنوي2015الكتاباإلحصائيالسنوي
مديريةاالحصاءات

السكانيةواالجتماعية

 6/2016 سنوي2015األردنباألرقام
مديريةاالحصاءات

السكانيةواالجتماعية
ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل

ول/الربعاأل
احلساباتالقومية 30/6/2016 1/4/2016ربعي

ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
 الثاين/الربع

 احلساباتالقومية 30/9/2016 1/7/2016 ربعي

 



 

  
 

 ية النشرر دو  / النشرةإسم المسح
تاريخ تنفيذ 

 المسح
تاريخ إصدار 

 الجهة المسؤولة التقرير /النشرة

ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
 الثالث/الربع

 احلساباتالقومية 30/12/2016 1/10/2016 ربعي

ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
 الرابع/الربع

 احلساباتالقومية 30/3/2017 1/1/2017 ربعي

الرقمالقياسيلكمياتاالنتاج
الصناعي

االقتصاديةاالحصاءات  شهري

الرقمالقياسيألسعارادلنتجني
الصناعيني

 االحصاءاتاالقتصادية  شهري

الرقمالقياسيألسعارادلستهلك
 التضخم(

 االحصاءاتاالقتصادية  شهري

الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
 االحصاءاتاالقتصادية 15/4/2016 1/4/2016ربعياألول

اجلملةالربعالرقمالقياسيألسعار
الثاين

 االحصاءاتاالقتصادية 15/7/2017 1/7/2016ربعي

الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
 االحصاءاتاالقتصادية 15/10/2016 1/10/2016ربعيالثالث

الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
الرابع

 االحصاءاتاالقتصادية 15/1/2017 1/1/2017ربعي

الحصاءاتالتجارةالنشرةالشهرية
 االحصاءاتاالقتصادية  شهرياخلارجية

ادلسوحاألسرية  1/8/2016غريدوريمسحميزانيةاألسرة تبنة(
 ادلسوحاألسرية  1/9/2016غريدوريمسحميزانيةاألسرة كفرادلاء(

ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/2/2016 سنوي مسحادلساحات
 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 8/2/2016 سنوي ومدخالتواالنتاجالنباي

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 8/2/2016 سنوي التكوينالرأمسايلللقطاعالنباي

ادلؤشراتاالقتصاديةاحليوانيةقطاع
 منظم

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 4/1/2016 ربعي

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 4/1/2016 ينصف اعدادالثروةاحليوانيةقطاعغريمنظم



 

  
 

 ية النشرر دو  / النشرةإسم المسح
تاريخ تنفيذ 

 المسح
تاريخ إصدار 

 الجهة المسؤولة التقرير /النشرة

مدخالتاالنتاجللثروةاحليوانيةقطاع
 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/1/2017 سنوي منظم

التكوينالرأمسايلللقطاعاحليواين
 قطاعمنظم

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/1/2017 سنوي

مدخالتاالنتاجللثروةاحليوانيةقطاع
 غريمنظم

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 11/1/2016 سنوي

التكوينالرأمسايلللقطاعاحليواين
 قطاعغريمنظم

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 11/1/2016 سنوي

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 31/1/2016 شهري اسعارزراعية

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 15/10/2016 سنوي مسحانتاجمعاصرزيتالزيتون

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 11/1/2016 سنوي مسحادلشاتلالزراعية

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 7/3/2016 ينصف مسحالنحل

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/2/2017 سنوي مدخالتالنحل

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/2/2017 سنوي للنحلرأمسايلتكوين

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 7/3/2016 ينصف مزارعبركاالمساك

 ادلسوحالزراعية 31/7/2017 1/2/2017 سنوي تكوينرامسايلمزارعبركاالمساك

 الزراعيةادلسوح 31/7/2017 1/2/2016 شهري الصيدالبحري

 ادلسوحالزراعية 1/10/2017 4/1/2016 سنوي ادليزانيةالغذائية

 ادلسوحالزراعية   سنوي نشرةاالسًتاتيجيةالزراعية

 ادلسوحالزراعية   سنوي نشرةاالحصاءاتالزراعية

 ادلسوحالزراعية   سنوي نشرةادليزانيةالغذائية

 ادلسوحالزراعية 30/9/2016 6/9/2016 سنوية مسحقطاعادلياة/القطاعالزراعي




