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 تقدمي

 تضع بني يدي القارئدائرة أن اليسر ية ت االحصائاالحصاءات العامة بتوفري البياان انطالقا من دور دائرة
اليت  النوعية والكميةاألنشطة واالصلازات  أىمأبرز و الضوء على  يسلط، والذي 6102التقرير السنوي لعام 

  نفذهتا الدائرة لتقدمي خدماهتا إذل كافة ادلستخدمني تلبية الحتياجاهتم ادلتنوعة وادلتجددة.

دائرة وشركائها ومتلقي خدماهتا وادلهتمني أبنشطتها، حيث يلخص بني ال وصلىذا التقرير حلقة  ويشكل
واليت هتدف إذل اإلرتقاء ابلعمل اإلحصائي ادلنظمة زلليا ودوليا، االصلازات والفعاليات و  األنشطة التقرير أىم

ل وصوذلا الوطين وفق أفضل ادلعايري وادلمارسات الدولية يف انتاج البياانت اإلحصائية وحتليلها ونشرىا وتسهي
 إذل كافة ادلستخدمني.

ويشمل ىذا التقرير على األىداف الوطنية اليت تساىم الدائرة يف حتقيقها واألىداف ادلؤسسية للدائرة، 
األىداف، ابإلضافة إذل التقارير وادلسوحات  ىذه وكذلك األنشطة والفعاليات اليت تنفذىا الدائرة لتحقيق

 ت وادلؤسسات العامة وادلؤسسات الدولية.واألعمال اليت تنفذىا لصاحل الوزارا

واليت  اىم يف إصلاح كافة انشطة الدائرة،وتود دائرة االحصاءات العامة أن تعرب عن عميق شكرىا جلميع من س
والباحثني يف اجملاالت االقتصادية ستكون ذلا إسهام واضح يف مساعدة متخذي القرار ورامسي السياسات 

 واالجتماعية والدميوغرافية.

وتتطلع الدائرة إذل بذل ادلزيد من اجلهود خلدمة بلدان الغارل وحتقيق ادلزيد من التقدم واألزدىار الوطين يف ظل 
حضرة صاحب اجلاللة ادللك عبدهللا الثاين ابن احلسني راعي مسرية البناء زالتحديث يف ادلملكة حفظو هللا 

 ورعاه.

 

 

 د. قاسم الزعيب
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  مقدمة .0
تعترب دائرة اإلحصاءات العامة اجلهة احلكومية الوحيدة ادلخولة جبمع البياانت وادلعلومات اإلحصائية الرمسية 

  م ومسؤوليات الدائرة على النحو التارل:، والذي حدد مها6106( لعام 06مبوجب القانون رقم )

 احلياة مبجاالت ادلتعلقة ادلسوح ذلك يف مبا الرمسية اإلحصاءات ونشر وحتليل وختزين وتصنيف مجع .أ 
 تتعلق اليت اجملاالت من رلال وأي والثقافية والبيئية والزراعية واالقتصادية والدميوغرافية االجتماعية

 والتقنيات واألساليب وادلعايري والتصنيفات التعريفات وفق وظروفو وأنشطتو األخرى اجملتمع أبحوال
 .اجملال ىذا يف عليها ادلتعارف

 على بناء الوزراء رللس يقرره الذي ادلوعد ويف األكثر على سنوات عشر كل مرة عام تعداد إجراء .ب 
 يف رلال السكان وادلساكن والزراعة وادلنشآت اإلقتصادية. الوزير تنسيب

 السجالت لتطوير ادلختلفة احلكومية الدوائر مع ابدلشاركة وتنظيمو اإلحصائي عملال تنسيق .ج 
 وتلبية ادلناسب التوقيت يضمن ومبا الدولية وادلعايري األساليب مع تتفق بصورة ذلا اإلدارية اإلحصائية
 .وكفاءة بفعالية البياانت مستخدمي احتياجات

 العربية العلمية وادلؤسسات األجهزة مع اخلربات وتبادل اإلحصاء رلال يف الدورل التعاون يف ادلشاركة .د 
 .الدولية وادلتطلبات ادلعايري وفق اإلحصاء رلال يف العاملة والدولية

 والدولية. احمللية اجلهات مع االتفاقيات وعقد العقود إبرام .ه 
 .أردين غري مصدر من كانت إذا عليها الوزراء رللس موافقة شريطة وادلنح والتربعات اذلبات قبول .و 
 األنظمة وإعداد الغاية ذلذه الالزمة التدريب وبرامج خطط وإعداد اإلحصائي للتدريب مركز إنشاء .ز 

 هبا. اخلاصة
 .العام ادلدير حيدده "بدل" مقابل ذلك تطلب جهة ألية متخصص مسح أي إجراء .ح 
 .القرار صناعة يف اإلحصاءات استخدام على العالقة ذات اجلهات تشجيع .ط 

مديرية العمل ادليداين  كما وتضم ،( مديرايت فنية4)حصاءات العامة ضمن ىيكلها التنظيمي تضم دائرة اإل
. ووحدة التطوير والتخطيط االسًتاتيجي ( مديرايت إدارية ومالية، ابإلضافة إذل مركز التدريب اإلحصائي2و)

ضمن ادلديرايت  اً ( قسم02ضمن ادلديرايت الفنية و) اً ( قسم67) وتنفذ عمليات ادلديرايت من خالل
 اإلدارية وادلالية.
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وادلهام واالصلازات العامة اليت  أىم األنشطةاألىداف الوطنية وادلؤسسية للدائرة، وكذلك ىذا التقرير  ويتناول
  وأىم سلرجاهتا. 6102قامت هبا الدائرة موزعة حسب مديرايت ووحدات الدائرة واليت حققتها خالل عام 

 :سيةاألهداف الوطنية وادلؤس .2
بشكل فّعال يف حتقيق األىداف الوطنية وذلك من خالل تنفيذىا لألنشطة اإلحصائية تسهم الدائرة 

 ادلختلفة، وميكن حتديد األىداف الوطنية اليت تسهم الدائرة يف حتقيقها ابلتالية:

 والتخطيط القرار صنع عملية دعم خالل من والسياسية واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق -
 .ادلختلفة التنمية رلاالت يف ادلنجز التقدم ورصد الربامج وإعداد السياسات ورسم دلستقبليا

 .وادلؤشرات البياانت من االحتياجات وتوفري والسكانية واالجتماعية االقتصادية السياسات رصد -
 .ابجتاىاهتا القرارات متخذي وتزويد ادلختلفة التنموية ادلؤشرات يف التغريات متابعة -

 بياانت نتاجواليت تتلخص اب ادلؤسسيةل الدائرة على حتقيق ىذه األىداف من خالل صياغتها ألىدافها وتعم
، وإذ تعمل الدائرة من خالل متابعتها لتنفيذ أنشطتها على استكمال حتقيق ىذه عالية جودة ذات إحصائية

 .6160-6107دة تغطي األعوام جدي وطنية إعداد إسًتاتيجية كما تعمل الدائرة على  االىداف االسًتاتيجية،

 اإلجنازاتاألنشطة و .2

 وادلساكن للسكان العام التعداد 1.3
عمل إحصائي من أضخم وأىم األعمال الوطنية وىو  6105نفذت دائرة اإلحصاءات العامة خالل العام 

لتوفري بياانت  لّيًا جبهود وكوادر بشرية وطنية.ك  همّت تنفيذ، والذي 6105التعداد العام للسكان وادلساكن 
مّت دتويلو من قبل احلكومة األردنية . وقد متنوعة ختدم أغراضًا إدارية واقتصادية وخدمية وإحصائية متعددة

بشكل أساسي، ابإلضافة إذل دعم مارل من االحتاد األورويب والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي 
وكان ىذا التعداد ىو السادس يف اتريخ  ان،اإلجتماعي، ومنظمة اليونيسيف وصندوق األمم ادلتحدة للسك

الدولة األردنية ضمن سلسلة التعدادات، إال ان الدائرة اختذت يف ىذا التعداد خطوة رائدة على ادلستويني 
 اإلقليمي والدورل من خالل استخدام التقنيات االلكًتونية ادلتقدمة يف تنفيذ مجيع مراحل التعداد.
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لعامة برعاية ملكية من حيث متابعة تنفيذ التعداد األخري، حيث زار مسو وقد حظيت دائرة اإلحصاءات ا
األمري فيصل ابن احلسني حفظو هللا ورعاه الدائرة مطمئنا على سري تنفيذ أعمال التعداد، والذي كان لزايرتو 

 عظيم األثر يف نفوس موظفي الدائرة.

 

 حفظه هللاصاحب السمو ادللكي األمري فيصل ابن احلسني 

 جاءت مرحلة ما بعد العد واليت حتققت فيها العديد منور االنتهاء من إجراء عملية العد الفعلي، ف
 ، واليت تشمل :6102االصلازات ضمن عام 

حتت  66/6/6102طالق نتائج التعداد العام للسكان وادلساكن وذلك بتاريخ إل اً عقدت الدائرة مؤدتر  -
عدد من رؤساء اإلجهزة وادلدراء العامني وحبضور  وزراء، وحبضور ىيئة الرئيس الوزراء رعاية دولة

، وشلثلي سلتلف ادلؤسسات والوزارات احلكومية إضافة والسودان اإلحصائية العربية مثل مصر وفلسطني
 .إذل شلثلي ادلنظمات الدولية
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 مهية التعداددولة رئيس الوزراء عبدهللا النسور اثناء مؤمتر إطالق نتائج التعداد وإلقائه لكلمة حول أ

 

 عدادمؤمتر اطالق نتائج التعدد من الوزراء وكبار الشخصيات أثناء حضور 
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تقرير النتائج الرئيسية والذي تناول مت اطالق 
 حجمأىم سلرجات التعداد من حيث 

على سلتلف والتوزيع اجلغرايف ذلم السكان 
كما وفر فئاهتم العمرية وحبسب احملافظات  

السكان غري األردنيني داخل  التقرير حجم
بعض اخلصائص الرئيسية ادلملكة، إضافة ل

واحلالة الزواجية  كالًتكيب النوعيلألفراد  
ىم ادلؤشرات ادلتعلقة ابلتعليم ومدى انتشار وأ

كما غطى األفراد ذوي الصعوابت الوظيفية،  
التقرير نسبة األفراد ادلشمولني ابلتامني 

تامني الصحي يف األردن حسب أنواع ال
إضافة إذل أن ىذا التقرير قد وفر ادلنتشرة، 

ابلنشاط  ادلشاركةرات عامة عن شمؤ 
 االقتصادي. 

التأكد من سالمة البياانت ومشوليتها واتساقها مع بعضها و ادلعاجلة ادلكتبية واإللكًتونية للبياانت  -
 خرى. ومع ادلصادر األ

االلكًتوين للدائرة، واليت توفر البياانت اإلفرادية  ونشرىا على ادلوقع إعداد اجلداول العامة والتفصيلية -
تشمل: ادلباين، ادلساكن واألسر، اخلصائص العامة لألفراد، رلموعات رئيسية  01للسكان ضمن 

ني، الوفيات يالتعليم، قوة العمل، األردنيني يف اخلارج، السكان الالجئني، السكان غري األردن
  .والصعوابت الوظيفية

  .قييم واستخراج ادلؤشراتالتحليل والت -
 .كًتوين على موقع الدائرةلاإل نشر البياانت والتوثيق -
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فرق وطنية من دائرة  جبهودولوية وراق البحثية ادلتخصصة للمواضيع والقضااي ذات األعداد األإ  -
 . ونشرىا على ادلوقع اإللكًتوين للدائرة االحصاءات العامة وادلؤسسات واخلرباء الوطنيني ادلختصني

 
ورق أ 2حيث مت اصلاز مت نشر النتائج التفصيلية للتعداد وفق اوراق حتليلية متخصصة يف مواضيع سلتلفة، 

 ونشرىا على موقع الدائرة، وميكن تقدمي ملخص لكل ورقة حسب ما يلي: 6102خالل العام  حتليلية

ردنيني ادلملكة سواء كانوا أالسكان داخل : تضمنت ىذه الورقة أىم مؤشرات التعليم جلميع التعليم والعمل
ة اليت يلتحق يها الطالب يحسب ادلؤسسات التعليم ني، حبيث مت احتساب معدالت اإللتحاقأو غري أردني

ومؤشرات التعليم العارل يف  سواء كانت خاصة أم حكومية، إضافة لتوفري مؤشر معدل األمية للسكان
مل وادلستوى التعليمي إضافة للتخصصات العلمية مؤشرات سوق العادلملكة، كما وفرت الورقة ربطا بني 

  األكثر ركوداً يف سوق العمل.
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تناولت ىذه الورقة اذلجرة بنوعيها الداخلية والدولية، حيث وفرت الورقة حتليال اذلجرة الداخلية والدولية: 
ما وفرت مفصال خلصائص الالجئني من حيث انتشارىم داخل زلافظات ادلملكة وخصائصهم اإلفرادية، ك

 الورقة حتليال للهجرة الداخلية سواء كانت بني احلضر والريف أو داخل احملافظة.
: تضمت ىذه الورقة بعض قضااي النوع االجتماعي يف األردن من خالل القاء قضااي النوع االجتماعي

قضااي رئيسية الضوء على ادلؤشرات اليت ترصد وضع ادلرأة يف األردن مقارنة ابلرجل، وتضمنت الورقة ثالث 
ة للموارد االقتصادية وقضية الزواج ادلبكر، العمل والتحدايت اليت تواجو ادلرأة فيو وقضية وصول ادلرأىي 

مهية ابلغة يف ظل ما يعرب ادلملكة من موجات اللجوء، خاصة اختيار ىذه القضااي دلا ذلا من أ حيث مت
 اللجوء السوري األخري.
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: تقدم ىذه الورقة حتليال للظروف السكنية يف األردن ابالستناد إذل األسرةالظروف السكنية وخصائص 

، وتناولت الورقة فصال يتحدث عن النمو الدميوغرايف 6112بياانت التعداد ومقارنتها مع بياانت عام 
 والظروف االجتماعية واالقتصادية وأثرىا على الظروف السكنية وفصال عن ادلخزون السكين والنمو السنوي

ألعداد ادلباين وادلساكن واألسر، كما تضمنت حتليال حول امتالك األسر للسلع ادلعمرة وأجهزة االتصاالت 
 وتكنولوجيا ادلعلومات.

م غري اجية للسكان سواء كانوا أردنيني أ: تناولت ىذه الورقة حتليال مفصال للحالة الزو احلالة الزواجية
كال على حده من حيث توزيعهم حسب الفئات العمرية أردنيني، حيث ركزت على احلاالت الزواجية  

  وادلستوى التعليمي والعالقة ابلنشاط االقتصادي.واجلنس 



 

9 
 

الورقة التغطية للتامني الصحي للسكان األردنيني وغري األردننيت،  : تناولت ىذهالتأمني الصحي يف األردن
ملكة وحتدثت عن ازدواجية الـتأمني لألفراد إضافة إذل اهنا قدمت حتليال ألنواع التأمني النتشرة داخل ادل

 ابختالف خصائصهم االجتماعية والدميوغرافية.
، حيث سيتم نشر ورقة تتعلق جتدر اإلشارة إذل العمل على إعداد ادلزيد من األوراق التحليلية مازال قائماً 

  .ابلصعوابت الوظيفية وأخرى ابلوفيات يف األردن
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العام للسكان  نشر نتائج التعداد  -
حسب احملافظات  وادلساكن

والتجمعات السكانية ادلنتشرة يف 
  ادلملكة يف نشرة خاصة.

األطر الزراعية واالقتصادية  إعداد -
 والسكانية

طالق إلعقد مؤدترات استكمال  -
ىي  نتائج التعداد يف ثالث أقاليم

واليت  الوسط والشمال واجلنوب
ركزت على عرض النتائج على شكل 

 .جلميع احملافظات مؤشرات
 

 مؤمتر اطالق نتائج التعداد التفصيلية واألوراق التحليلية )العقبة(                       
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 (اربد/جامعة الريموكمؤمتر اطالق نتائج التعداد التفصيلية واألوراق التحليلية )

 
 (اذلامشيةامعة اجل/الزرقاءمؤمتر اطالق نتائج التعداد التفصيلية واألوراق التحليلية )
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 (معانمؤمتر اطالق نتائج التعداد التفصيلية واألوراق التحليلية )

، والذي يتضمن توثيق كامل لعمليات االنتقال من عداد الدليل العام للتعداد السكاينالبدء إب -
التعداد السكاين، حيث سيشمل  االستخدام الورقي يف التعداد إذل احلل اإللكًتوين يف مجيع مراحل

ىذا الدليل شرح مفصل للمرحلة التحضريية للتعداد من جتهيز بنية حتتية وتنفيذ احلزم اإللكًتوين 
دارة العمل ادليداين إلكًتونيا إضافة لشمولو إمباين وادلساكن وادلنشآت وآليات واحلصر الشامل لل

 .رحلة العد الفعليدل
ين، والذي تضمن رلموعة كبرية من ادلؤشرات اإلحصائية اليت إعداد األطلس اإلحصائي األرد -

تعكس حجم وخصائص السكان كاجلنس واجلنسية والتأمني الصحي والتعليم والصعوابت الوظيفية 
 إضافة حلجم الالجئيني شلثلة على خرائط ضمن ادلستوايت اإلدارية )احملافظات، األلوية، األقضية(.
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 السودان ومصر.و  فلسطني مثل اإلحصائية العربيةإللكًتونية إذل األجهزة نقل التجربة الفنية وا -

 زايرة الوفد الفلسطيين
دولة ومؤسسة دولية لإلطالع على  22لألمم ادلتحدة والذي شارك فيو  االجتماعادلشاركة يف تنظيم  -

         .6105التجربة األردنية يف تنفيذ التعداد العام للسكان وادلساكن 

يف عمان من قبل  ادلنعقداالجتماع التقين للتعداد دويل احملرتم يف افتتاح معايل وزير التخطيط والتعاون ال
UN 
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 UNيف عمان من قبل  ادلنعقدممثلي األجهزة الدولية اإلحصائية يف االجتماع التقين للتعداد      

على خارطة األردن وحبسب  دلوقع إإللكًتوين للتعداد لعرض ادلؤشرات اإلحصائيةتجهيز االبدء ب -
ادلعادل كما يوفر ادلوقع  دلستوى اإلداري احملددتقسيمات إدارية سلتلفة تعكس دتثيل ادلؤشر يف ا

  .رائط إلكًتونيةخعلى شكل ادلدارس..... اخل ( ، ) الشوارع، ادلستشفيات الرئيسية
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 اجنازات ادلديرايت الفنية  36.

( مديرايت من ضمنها مديرية العمل 9كما اشري سابقا فإن مديرايت الدائرة الفنية تتكون من )
قسم فين. وسيتم تناول اصلازىا ابلًتتيب دون التطرق دلديرية العمل ادليداين  (67ادليداين وتضم )

 حيث سيتم التطرق لنشاطها واصلازىا ضمن ادلديرايت ادلعنية ابلعمل ادليداين.

 مديرية اإلحصاءات اإلقتصادية1.2.3 

 تضم مديرية اإلحصاءات اإلقتصادية أربعة أقسام ىي:

 قسم األسعار -
 رة اخلارجيةقسم إحصاءات التجا -
 قسم إحصاءات العمل  -
 قسم إحصاءات البيئة -

 ولقد اصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام: 
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اصدار النشرات الشهرية التالية وحسب رزانمة النشر اخلاصة ابلدائرة وحسب مواعيد النشر اخلاصة  09
 (:SDDS) قاعدة البياانتب
 الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك )التضخم(. -
 م القياسي ألسعار ادلنتجني الصناعيني.الرق -
 الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي. -

ة من السلع عحيث يعترب الرقم القياسي السعري مقياس لنسبة التغري يف سعر سلعة/ خدمة أو رلمو 
اليت  و بني مكانني يف حلظة واحدة، ويعترب الرقم القياسي األداة اإلحصائيةدمات بني فًتتني زمنيتني أواخل

ما التضخم فهو يعرب عن نسبة اإلرتفاع يف الرقم القياسي لتغري يف أسعار السلع واخلدمات، أتعكس معدل ا
 ألسعار ادلستهلك بني فًتتني زمنيتني.

 احصاءات التجارة اخلارجية. -
 اصدار اخلرب اخلاص ابلرقم القياسي إلسعار جتارة اجلملة على مستوى ربع سنوي. 69
 قياسي لألجور على مستوى سنوي.إصدار نشرة الرقم ال 69
 .ت التجارة اخلارجية السنوية إصدار النشرة السنوية إلحصاءا 29
 .6106إصدار النشرة السنوية إلحصاءات البيئة لعام  59
 2015إصدار تقرير حول حالة العمالة والبطالة يف األردن لعام  29

ديث سنوات األساس للرقم القياسي ولعل من أىم إصلازات مديرية اإلحصاءات االقتصادية ذلذا العام ىو حت
ألسعار ادلنتجني الصناعيني والرقم القياسي لتجارة اجلملة لتصبح لكميات اإلنتاج الصناعي والرقم القياسي 

وىي نفس سنة اساس الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك وذلك  6101سنوات األساس ذلذه األرقام ىي سنة 
 .6101اإلمجارل لتصبح ىي األخرية أيضا سنة  دتهيدا لتحديث سنة أساس الناتج احمللي

 مديرية ادلسوح اإلقتصادية 2.2.3

 تضم مديرية ادلسوح اإلقتصادية ستة أقسام ىي:

 قسم الصناعة والطاقة. -
 قسم التجارة الداخلية. -
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 قسم النقل واإلتصاالت والسياحة. -
 قسم اإلنشاءات. -
 قسم اخلدمات وادلالية. -
 قسم اإلستخدام. -

 ديرية األنشطة التالية خالل العام:ولقد اصلزت ادل

إعداد وإصدار النشرات السنوية اخلاصة بكل من مسح الصناعة والنقل واخلدمات وادلالية والتأمني  79
 9 2014لعام  والتجارة اخلارجية واإلنشاءات واإلستخدام

ية تنفيذ مسوح ميدانية جلمع البياانت اخلاصة بكل من مسح الصناعة والنقل واخلدمات وادلال 49
 . 6105والتأمني والتجارة اخلارجية واإلنشاءات واإلستخدام لعام 

للحصول على بياانت حول القيمة للقطاعات السابقة  6102لعام  تنفيذ مسوح ميدانية ربع سنوية 99
 ادلضافة للقطاعات اإلقتصادية من أجل إعداد تقديرات مؤشرات الناتج احمللي اإلمجارل ربع السنوية.

 ة حول رخص األبنية.إصدار نشرة شهري -
 : تنفيذ ادلسوح التالية جلهات خارجية -
 قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات لصاحل وزارة اإلتصاالت . -
 ادلنشآت ادلتخصصة بتكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت لصاحل وزارة اإلتصاالت. -
 القادمني وادلغادرين لصاحل وزارة السياحة. -

 مديرية ادلسوح األسرية 3.2.3

 تضم مديرية ادلسوح األسرية ثالثة أقسام ىي:
 قسم ادلسوح الدميوغرافية والصحية. -
 قسم مسوح قوة العمل. -
 قسم نفقات ودخل األسرة. -

 خالل العام:ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية 
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تطوير منهجية واستمارة مسح العمالة والبطالة ابلتعاون مع منظمة العمل الدولية لتصبح شلثلة  -
 للسكان غري األردنيني وعلى مستوايت إدارية سلتلفة.

 تطوير منهجية واستمارة مسح نفقات ودخل األسرة ابلتعاون مع البنك الدورل. -
وإصدار التقارير اخلاصة بكل  والبطالةتنفيذ أربعة جوالت ميدانية جلمع بياانت مسح العمالة  -

 .جولة
   جولتني ميدانيتني دلسح فرص العمل ادلستحدثة، األوذل جلمع بياانت النصف الثاين لعام  تنفيذ -

 وإصدار تقرير بنتائج اجلوالت. 6102 الثانية جلمع بياانت النصف األول من عامو  2015
والذي جتمع بياانتو لصاحل وزارة  6102م زل لعايف ادلنا لوجيا ادلعلوماتتكنو تنفيذ مسح إستخدام  -

 .وإصدار تقرير ابلنتائج اإلتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات سنواي
ادلنهجية اجلديدة وتنفيذ التجربو القبلية  2111/ 6102التحضري دلسح دخل وتفقات األسرة  -

 للمسح.
 .6102ميزانية األسرة فيذ مسح تن -
 ألردن/ الزرقاء ) حتدي األلفية(.تنفيذ مسح تقييم قطاع ادلياه يف ا -
 .6102/6107سوق العمل األردين  تتبع تنفيذ مسح -

 خرباء منظمة العمل الدولية يف تطوير منهجية مسح قوة العمل
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 مديرية اإلحصاءات الزراعية 4.2.3

 تضم مديرية اإلحصاءات الزراعية ثالثة أقسام ىي:

 قسم اإلنتاج النبايت. -
 يواين.قسم اإلنتاج احل -
 قسم اإلقتصاد الزراعي. -

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:
تنفيذ جولتني ميدانيتني يف كل من األغوار وادلرتفعات جلمع بياانت ادلوسم الشتوي وادلوسم  -

 الصيفي للمحاصيل الزراعية وإصدار النتائج اخلاصة هبا.
النبايت ومدخالتة يف كل من األغوار وادلرتفعات  تنفيذ جولتني ميدانيتني جلمع بياانت اإلنتاج -

 وإصدار النتائج اخلاصة هبا.
تنفيذ مسح ادلؤشرات اإلقتصادية الربعية للقطاع احليواين ادلنظم لكل من مزارع الدواجن الالحم  -

والبياض واألمهات والفقاسات وكذلك مزارع األبقار وإصدار النتائج اخلاصة هبا وتزويد نسخة 
 رية احلساابت القومية إلعداد تقديرات الناتج احمللي اإلمجارل على مسوى كل ربع.منها دلدي

تنفيذ دراسة ادلؤشرات اإلقتصادية الربعية للقطاع النبايت وإصدار النتائج اخلاصة هبا وتزويد  -
 نسخة منها دلديرية احلساابت القومية.

 .روة احليوانية تنفيذ جولتني ميدانيتني لتقدير أعداد الث -
نفيذ مسح التكوين الرأمسارل لكل من القطاع النبايت والقطاع احليواين يف كل من األغوار ت -

 وادلرتفعات.
 مجع بياانت األسعار الزراعية. -
 تنفيذ مسوح متخصصة لكل من معاصر الزيتون ومريب النحل ومزارع األمساك وادلشاتل الزراعية. -
 61059إصدار نشرة اإلحصاءات الزراعية لعام  -
 61059نشرة اإلسًتاتيجية الزراعية لعام إصدار  -
 .6105نشرة ادليزانية الغذائية إصدار  -

 مديرية احلساابت القومية 5.2.3 

 تضم مديرية احلساابت القومية ثالثة أقسام ىي:
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 قسم احلساابت السنوية. -
 قسم احلساابت الربعية. -
 قسم ادلدخالت وادلخرجات. -

نشطو بشأن قياس األ التوصيات ادلوحده ادلتفق عليها دولياً إن نظام احلساابت القوميو ىو رلموعو من 
وىذه التوصيات عباره عن رلموعو من ادلفاىيم  ،لنهج زلاسيب يرتكز علي مبادئ اقتصاديو االقتصاديو وفقاً 

مؤشرات منها عدة لقياس  عليو دولياً  والتعريفات والتصنيفات والقواعد احملاسبيو اليت تشكل معيار متفقاً 
 لقياس االداء االقتصادي. كثر ادلؤشرات استخداماً ، وىو أاحمللي االمجارل الناتج

 -يقسم االقتصاد ارل القطاعات ادلؤسسيو التاليو: 6114وحسب نظام احلساابت القوميو 

قطاع ادلؤسسات غري اذلادفو ، قطاع االسر ادلعيشيو، قطاع ادلؤسسات ادلاليو، قطاع ادلؤسسات غري ادلاليو
 .قطاع العادل اخلارجيو  احلكومو العامو قطاع، للربح

 : يرية األنشطة التالية خالل العامولقد أصلزت ادلد

 .الرابع التنقيح ارل الثالث التنقيح ادلوحد الصناعي التصنيف من االنتقال -
 cpc2.19ارل   cpc1.1من للسلع ادلركزي التصنيف ارل االنتقال -
 تقدير جزء من  القطاع غري الرمسي. -
 0992حيث كانت سنة االساس القدميو  6101االساس لسنو حديثو نسبيا وىي سنة تغري سنة  -
 . 6114تغري بعض ادلنهجيات يف بعض القطاعات االقتصاديو شلا يتوافق مع نظام احلساابت القوميو  -
وىي  6114تشكيل فرق عمل من اجل اكمال تطبيق ادلرحلو االورل من نظام احلساابت القوميو  -

 .و وادلتوقع االنتهاء منها هناية ىذا العاماحلساابت اجلاري
 .6106من بناء جداول العرض واالستخدام لعام  %51اصلاز ما نسبتو  -

 مديرية اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية6.2.3 

 تضم مديرية اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية أربعة أقسام ىي:

 قسم اإلحصاءات السكانية. -
 قسم اإلحصاءات اإلجتماعية. -
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 سم إحصاءات الفقر.ق -
 قسم إحصاءات اجلندر. -

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:
 إعداد التقديرات السكانية على كافة ادلستوايت اإلدارية. -
 20159داد تقرير مؤشرات احملافظات إع -

 20159ة الزواج والطالق يف األردن إعداد تقرير حال -
 20159عام إعداد تقرير القادمني وادلغادرين ل -
 .2015 لعامإعداد الكتاب اإلحصائي السنوي  -
 .2015 لعامإعداد كتيب األردن ابألرقام  -

، واليت تتضمن اخلصائص الدميوغرافية واإلقتصادية 2015حتديث ونشر جداول ادلرأة األردنية لعام  -
 . 2015لعامة ياانت مسح العمالة والبطالللمرأة األردنية على مستوى ادلملكة واحملافظات من واقع ب

 إعداد تقرير فقر األطفال متعدد األبعاد دلنظمة اليونيسف. -
-6116وكذلك تقرير نوعية احلياة ادلقارن لألعوام  6106اعدا تقرير نوعية احلياة يف األردن لعام  -

6101- 6106 

 مديرية األساليب وادلنهجيات اإلحصائية7.2.3 

 عة أقسام ىي:تضم مديرية األساليب وادلنهجيات اإلحصائية أرب

 قسم العينات. -
 قسم التحليل اإلحصائي. -
 قسم األحباث اخلارجية. -
 قسم األطر. -

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:
 61059إعداد التقرير التحليلي دلسح استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنازل  -
 2012 ل إصلازات مركز التدريب اإلحصائيحو  إعداد تقرير -
 دلوظفي الدائرة. واألداء الوظيفي اد تقرير حول نتائج الرضا الوظيفيإعد -
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 .2012التقرير التحليلي لقياس أثر التدريب لصاحل ىيئة الطاقة وادلعادن  -
 .2012 التقرير التحليلي اخلاص مبسح اذلجرة الدورل -
 إعداد تقرير حتليلي دلسح فرص العمل ادلستحدثة. -
 راءات لعملية حصر اإلطار ) دليل إلكًتوين(.إعداد دليل موحد ادلفاىيم واإلج -
بلغ  وسحب عينات جلهات خارجية (11عدد ) الدائرةتصميم وسحب عينات مسوحات  -

 (.12عددىا) 
 تنفيذ مسح ابلتعاون مع ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت وإعداد تقرير حتليلي لو. -
) مرفق  ازة ىذه الدراساتفيذ الدراسات واألحباث اخلارجية وإجنإجراء ادلخاطبات الالزمة لت -

 إصلازات قسم األحباث اخلارجية(.

 

 مؤمتر إطالق نتائج مسح اذلجرة الدولية                               

  مديرية تكنولوجيا ادلعلومات8.2.3 

 تضم مديرية تكنولوجيا ادلعلومات سبعة أقسام ىي:

 قسم التحليل والربرلة. -
 قسم أنظمة ادلعلومات اجلغرافية. -
 قسم اإلدخال. -
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 قسم النشر اإلليكًتوين. -
 قسم الصيانة والدعم الفين. -
 تطوير التكنولوجي وادلبادرات.قسم ال -
 قسم إدارة السجالت اإلدارية. -

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:
يف ظمج االدخال ومتابعة االدخال وتنمتابعة مجيع ادلسوحات الدورية من حيث التطوير على برا -

عايري الصحيحية ومبستوى البياانت واستخراج التقارير والتأكد من اصلازىا ضمن الوقت احملدد وادل
 .عال من الكفاءة

تطوير منهجيات واساليب العمل من خالل تنظيم دورات تدريبية مكثفة واليت تعمل على التوسع  -
يف استخدام تقنية االجهزة اللوحية واخلرائط ومركز االتصال وبرامج متابعة وتنظيم العمل ادليداين 

 . الكًتونيا 
ادلربرلني ليكونوا قادرين على تطوير ادلسوح ابستخدام بررليات أتىيل وتطوير قدرات فريق من  -

واستخدام اخلرائط   WINDOW TABLETجهزة أجلمع البياانت الكًتونيا على   حديثة ومتطورة
 يف ادليدان.

لكًتونيا ابستخدام االجهزة اللوحية إج حتديث االطار لتحديث البياانت التطوير على برانم -
  .اخلرائطو 

مسوح وذلك بتطبيق الربرليات احلديثة عليها ومجع البياانت الكًتونيا على االجهزة  7ى التطوير عل -
رص العمل ، فالعمالة والبطالة، اسعار ادلستهلك، الثروة احليوانية ، وىي السياحة احمللية،اللوحية

 .مسح تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنازلو  التكوين الرأمسارل، ادلستحدثة
والعمل على استخراج  6105ياانت اخلاصة ابلتعداد العام للسكان وادلساكن دارة قواعد البإ   -

  .البياانت والطلبات للمديرايت الفنية
توثيق منهجيات العمل وتوثيق اعمال ادلربرلني يف ادلسوح والدراسات االحصائية من خالل منهجية  -

 .موحدة للتوثيق
ن مديرايهتم وتوفري توى اداء ادلوظفني ضمشأهنا حتسني مس أنظمة ادارية من 5العمل على تطوير  -

نظام توثيق ، انظمة ادارة العمل ادليداين اخلاص ابدلسوح، نظام ادارة ادلشاريع، وىي اجلهد والوقت
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نظام التجارة ، نظام ادلكافأت ادلالية، البياانت والربرليات يف مديرية تكنولوجيا ادلعلومات
 .واالستثمار

 61059ية لعام دليل التجمعات السكان إعداد -
 طار العديد من الدراسات يف الدائرة.حتديث إ -
 واعمال كهرابئية وانشائية  ،انظمة اطفاء ومحاية، جتهيز البنية التحتية دلركز البياانت ) مولد كهرابئي -
وما  التعداد العام وضع سياسات المن ادلعلومات ابلتعاون مع مركز تكنولوجيا ادلعلومات يف فًتة -

 .ات وحبوثيليها من دراس
  .خالداالو يب خط الياف ضوئية من مركز البياانت اذل قسمي الربرلة ترك -

 ةإجنازات ادلديرايت اإلداري  2.2

 مديرية العالقات العامة 0.2.2
 تضم مديرية العالقات العامة ثالثة أقسام ىي:

 قسم العالقات العامة. -
 قسم العالقات الدولية. -
 قسم اإلعالم والنشر. -

 ديرية األنشطة التالية خالل العام:ولقد اصلزت ادل
 من داخل األردن ( طلب بياانت من قبل مستخدمي البياانت0622تلبية ) -
 بياانت من قبل جهات من خارج األردن. طلب( 21تلبية ) -
من نشرات التعداد اذل الوزارات  من الكتب الرمسية اخلاصة إبرسال نسخ (221)إعداد مت  -

 .والدوائر احلكومية واخلاصة
 ( استبيان دلنظمات دولية.2ستيفاء )ا -
 إذل طلب طباعة إستمارات ونشرات دلختلف الدراسات يف ادلطبعة ابإلضافة  (25تنفيذ )  -

 . نسخة من الكتاب اإلحصائي السنوي (135)طباعة 
خالل ( من خارجها 211من داخل الدائرة و)( زائر 222كما واستقبلت مكتبة الدائرة حوارل ) -

 العام.
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 والشؤون اإلدارية البشرية رية ادلواردمدي 6.2.2

 تضم مديرية ادلوارد البشرية والشؤون اإلدارية ستة أقسام ىي:

 قسم تنمية ادلوارد البشرية. -
 قسم شؤون ادلوظفني.

 قسم الشؤون القانونية. -
 قسم الديوان. -
 قسم اخلدمات اإلدارية والصيانة. -
 قسم احلركة وادليكانيك. -

 ة التالية خالل العام:ولقد أصلزت ادلديرية األنشط

 .6102لعام  الوظائف إعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتصنيف -
 .6102 تقييم األداء للنصف األول من عامإعداد تقرير  -
 .6102 من عام لرضا الوظيفي للنصف األولإعداد تقرير ا -
 .6102اعداد تقرير اختيار ادلوظف ادلتميز عن الثلث االول والثاين  -
 .6102، والثاين ( لعام ) االول  طة العلمية عن الثلثإعداد تقرير األنش -
 .2016ردن خالل عام يف انشطة علمية وتدريبية داخل األ( موظف 6(38دتت مشاركة  -
 ( موظف يف األنشطة العلمية والتدريبية خارج األردن.012دتت مشاركة ) -
الربيد اخلارجي  ( مذكرة، وبلغ عدد إرساليات0217بلغ عدد ادلذكرات الداخلية ادلتداولة ) -

 ( إرسالية.0411)
 .6102إعداد جدول تشكيالت الدائرة لعام  -

 مديرية الشؤون ادلالية  2.2.2

 تضم مديرية الشؤون ادلالية ثالثة أقسام ىي:

 قسم احملاسبة. -
 قسم التدقيق والتحليل ادلارل. -
 قسم اللوزام وادلشًتايت. -
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 ولقد اصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:

 .6102 لعام للدائرة واجلارية الرأمسالية للنفقات السنوي ادلوازنة قانون مشروع إعداد -
 .أبنواعها ادلالية ادلستندات إعداد -
 .أبنواعها وادلياومات وادلكافآت الرواتب كشوفات إعداد -
 .وحتليلها الشهرية ادلالية ادلواقف إعداد -
 .الصرف مستندات وتدقيق مراجعة -
 . ابلدائرة ادلستقلة ادلالية ادلخاطبات مجيع اجراء -
 .العطاءات طريق عن أو مباشرة سواء الشراء عمليات جبميع القيام -
 ختزين أو مواد صرف من ابدلستودعات ادلتعلقة األعمال جبميع القيام -

 مديرية الرقابة الداخلية  2.2.2

 تضم مديرية الرقابة الداخلية أربعة أقسام ىي:

 قسم الرقابة ادلالية. -
 ابة اإلدارية.قسم الرق -
 قسم الرقابة والتفتيش ادليداين. -
 قسم اجلودة. -

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالل العام:

ع مستندات الصرف مع سجل مراجعة عمليات التسجيل اليدوي واآلرل وذلك مبطابقة مجي -
 ت.( مستند نفقات وأماان 6640) 6102التأدايت حيث بلغ رلموع ادلستندات ادلدققو لعام 

 مراجعة عملية تسجيل اإلدخاالت واإلخراجات. -
 مراجعة عمليات القبض ومراعاة عملية توريد اإليرادات / صندوق اإليرادات للبنك. -
 9 تقرير حتليلي( 65)  تقرير جودة ميدانية وتقنية ابإلضافة( 611إعداد ) -
 .( تقرير من قبل قسم الرقابة ادليدانية حول جوالهتم ادليدانية216إعداد ) -
 .( جولة تفتيشية إدارية 60)  ـالقيام ب -
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 تيجياوحدة التطوير والتخطيط اإلسرت   2.2
 اصلزت الوحدة األنشطة التالية خالل العام:

حيث مت  2021 -2011ادلرحلة الثانية  اد اإلسًتاتيجية الوطنية لإلحصاءمباشرة  العمل يف إعد -
ادلديرايت يف الدائره ومت عقد  تلفية  وتشكيل قطاعات من سلتشكيل جلنة توجيهية وجلنة فن

 .ورشة العمل االوذل لإلسًتاتيجية مبشاركة رلموعة من ادلؤسسات والدوائر احلكوميو

 (6160 -6102الورشة التعريفية ابإلسرتاتيجية الوطنية لإلحصاء / ادلرحلة الثانية ) 

 حيث مت تشكيل جلنة من إلعادة اذليكلة، البدء ابلعمل على دراسة اذليكل التنظيمي للدائره  -
 ذلذه الغاية .وزارة تطوير القطاع العام و داخل الدائره  -
 الدائرة.صلاز ادلشاريع الرأمسالية يف بنسب إ تزويد دائرة ادلوازنة العامة بتقارير ربعية  -
از ادلتحققو دلؤشرات ية ونسب اإلصلسحتديث بياانت الدائره الرئيسية ادلتعلقو ابدلعلومات األسا -

 .2012عام خالل ادلرتبطة ابألىداف اإلسًتاتيجية  األداء 
 متابعة تطبيق نظام تطوير اخلدمات احلكومية مع وزارة تطوير القطاع العام . -
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ات احلكومية األخرى يف جانب من جلسات مناقشة القطاعات ادلشاركة من موظفي الدائرة وادلؤسس
 ورشة اإلسرتاتيجية

 مديرية وإعداد التقارير الشهرية والربعية . وى كلمتابعة اإلصلاز وخطط العمل على مست -
 .6105إعداد التقرير السنوي  للدائرة لعام  -
 إعداد تقرير حتليلي إلستطالع رأي ادلوظفني حول التحفيز وتقدير اجلهود يف الدائرة.  -
 ابلتعاون مع 6104-6102متابعة التقارير الربعية اخلاصة ابلربانمج التنموي التنفيذي لألعوام  -

 وزارة التخطيط والتعاون الدورل.
 بدورهتا الثامنة. كة يف جائزة ادللك عبدهللا للتميزالبدء ابلتحضري للمشار  -

 مركز التدريب اإلحصائي  2.2

واليت بلغ  قام مركز التدريب اإلحصائي بعقد العديد من الدورات دلوظفني الدائرة وجلهات من خارج الدائرة
مبجموع مشارك  69ومن خارج الدائرة مشارك  660ركني من داخل الدائرة دورة، بلغ عدد ادلشا 02عددىا 

قد مت تنفيذىا ابلتعاون مع جهات  تكما جتدر اإلشارة إذل ان بعض الدورا،  647 ساعات كلي للدورات بلغ
 ىم الدورات :وفيما يلي أ، إضافة للمدربن من داخل الدائرة خارجية زللية ودولية

 .سحب العينات  -
 .ت إستخدام احلاسوبمهارا -
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 SPSSحتليل إحصائي مبتدئ إبستخدام بررلية  -
 .(زللية)مت تنفيذ الدورة ابلتعاون مع جهات  الربرلو العصبية ابلتعامل مع اآلخرين دور  -
- Microsoft office Excel 20109 
  .(دوليةحتليل البياانت وكتابة التقارير )مت تنفيذ الدورة ابلتعاون مع جهات   -
 .(دوليةتعويض القيم ادلفقودة  ) مت تنفيذ الدورة ابلتعاون مع جهات  -
 .(زللية)مت تنفيذ الدورة ابلتعاون مع جهات  إدارة التغيري -
   . spssحتليل إحصائي إبستخدام بررلية  -
  .تصميم اإلستبيان -
 .(زللية)مت تنفيذ الدورة ابلتعاون مع جهات  إعداد وتعبئة جدول التشكالت -

  جانب من احلضور يف دورة تدريبية يف ادلركز التدرييب االحصائي األردين 
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  6102أهم االجتماعات اإلقليمية والدولية واحمللية اليت شاركت فيها الدائرة عام  6.3
 الوزارات الدولية اليت تعقدىاو  احمللية تشارك دائرة اإلحصاءات العامة يف العديد من اإلجتماعات وادلؤدترات

ادلنظمات واذليئات الدولية وذلك لتبقى على تواصل دائم بكل ما ىو جديد يف رلال حتديث وتطوير و 
ادلنهجيات الدولية ادلتبعة يف تنفيذ سلتلف ادلسوح والدراسات اإلحصائية. وأيضا لكي تستفيد من اخلربات 

 نظمات واذليئات الدولية:الفنية اليت تقدمها تلك ادلنظمات لكوادر الدائرة. ومن األمثلة على تلك ادل

 .27الدورة  نيويورك شعبة اإلحصاء يف ىيئة األمم ادلتحدة/ -
 منظمة اإلسكوا. -
 (.MEDSTATاإلحتاد األورويب متمثال بربانمج ادليدستات ) -
 (.Paris 21) 60ابريس  -
 (.Sesricمركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ) -
 العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية. ادلعهد -
 األمانة العامة جلامعة الدول العربية ) إدارة اإلحصاء وقواعد البياانت(. -

وتشارك الدائرة سنواي يف إجتماع شعبة اإلحصاء يف ىيئة األمم ادلتحدة / نيويورك والذي حيضرة عطوفة ادلدير 
العادل لإلطالع على ما ىو جديد يف رلال ادلنهجيات  العام ابإلضافة إذل رؤساء كافة األجهزة اإلحصائية يف

اإلحصائية والتوصيات الدولية هبذا الشأن. كما ويقوم عطوفة ادلدير العام حبضور االجتماع السنوي لباريس 
ول اإلسًتاتيجية الوطنية دائرة اإلحصاءات العامة يف رلال تقدمي اخلربات ح استفادت منووالذي  60

واإلسكوا لتقييم الدائرة وتقدمي مقًتح خلارطة  60موعة من اخلرباء من فريق ابريس لإلحصاء، حيث قدم رل
 61609-6107حصاء لألعوام يق إلعدد االسًتاتيجة الوطنية لإلطر 

رارىا مع ابقي ( لإلطالع على إصلازات وخطط الربانمج وإقMEDSTATسنواي إبجتماع )وتشارك الدائرة 
 MEDSTATإطالق مشروع ) حيث متوشرق البحر األبيض ادلتوسط. صائية جلنوب رؤساء األجهزة اإلح

حيث يهدف الربانمج إذل رفع قدرات  ،6104حىت هناية عام  والذي سيستمر 6102( يف مطلع عام 4
العاملني يف األجهزة اإلحصائية جلنوب وشرق البحر األبيض ادلتوسط من خالل تقدمي الربامج التدريبية 
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(، Business Registerمن رلال إحصاءات التجارة اخلارجية، وسجل ادلنشآت )واخلربات الفنية يف كل 
 وإحصاءات الطاقة، وإحصاءات اذلجرة، وإحصاءات النقل واإلتصاالت، وإحصاءات العمل.

، استضافت الدائرة العديد من اخلرباء يف رلال التعدادات السكانية واحلساابت القومية واذلجرةكما 
ضا رؤساء األجهزة اإلحصائيو يف الدول العربية لإلطالع على جتربة الدائرة يف التعداد استضافت الدائرة ايو 

 .شرح مفصل عن مراحل التعدادفود للسكان وادلساكن ادلنفذ الكًتونيا حيث استمعت الو العام ل

 

 زايرة الوفد السوداين                                    
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 زايرة الوفد اللييب                                          

 زايرة الوفد الفلسطيين
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يا يف ستخدام التكنولوجإ ( حولUN) ذي عقد يف عمان بدعوة منشاركت الدائرة يف ادلؤدتر الدورل ال -
تنفيذ التعدادات السكانية، كما أن الدائرة استقبلت العديد من الوفود اخلارجية للدائرة لتبادل اخلربات من 

    سلتلف الدول العربية واألجنبية.

 

 UNيف عمان من قبل  ادلنعقداالجتماع التقين للتعداد 

  لإلحصاء واإلسكوا دلراجعة االسرتاتيجة الوطنية 60اجتماع فريق ابريس 



 

35 
 

 6102 لعام اخلارجية األحباث قسم جنازاتإ (:0) ملحق

 اسم ادلؤسسة/ الشركة اسم ادلسح الرقم
عدد البطاقات 

الصادرة/ 
 العاملني

09  
برانمج العاملني اإلجتماعيني ونظام السجل الوطين 

 ادلوحد.

لية للشباب/ ابشراف وزارة ادلنظمة الدو 
  التخطيط والتعاون الدورل. 

 
742 

69  
خدمات اإلتصاالت والتطبيقات التجارية لدى 

 ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة/ ادلرحلة الثانية.

مؤسسةبرق للبحوث والدراسات 
  اإلستشارية.

 

/ دل تصدر بطاقات
رفضت من وزارة 

 الداخلية

69  

 يف األردن دراسة خصائص العمالة الوافدة
هبدف دراسة طبيعة ادلهن وادلؤىالت والقطاعات اليت  

 تعمل هبا العمالة الوافدة وتوزيعها على مستوى ادلملكة

 LEADINGالقيادة مؤشر شركة
POHNT ابإلتفاق مع وزارة التخطيط /

  والتعاون الدورل.
 

62 

29  

دراسة البالغني يف األردن) مواقف الناس من احلياة وكيف 
جتاه حياهتم بشكل خاص وجتاه العادل بشكل يشعرون 

  عام(

مؤسسة برق للبحوث والدراسات 
  اإلستشارية.

 
66 

59  

اجتاىات الرأي العام حول أداء اجملالس البلدية 
والتحدايت اليت تواجو عمل النساء العضوات فيها

 . 

مركز القدس للدراسات السياسية.
  

 
04 

29  
مجيع زلافظات  معرفة أوضاع الالجئني السوريني يف

 ادلملكة
شركة ادلنهجية لإلستشارات التسويقية / 

 79 دلفوضية السامية لشؤون الالجئني.مع ا

79  

دراسة تسويقية متعددة اجملاالت تتعلق بقطاع اإلتصاالت 
وعادات الشراء والبنوك ووسائل اإلعالم وعادات 

 التدخني. 
 22 شركة ابسوس ستات جوردان

49  
الفنية لدى افراد اجملتمع خالل  التوجهات حول ادلهن

 ، تطوير القوى العاملة يف األردن.6102عام 

الوكالة األمريكية للتنمية  
( تنفيذ شركة الراي USAIDالدولية)
 الدقيق.

66 

99  

اثر ادلتغريات األساسية والوضع احلارل للخدمات 
وادلشاريع ادلتوفره واإلحتياجات الالزمة يف ادلناطق 

لبدء بتنفيذ برانمج مهارات القياده ادلستهدفة قبل ا
 والتنمية اجملتمعية ادلمول من احلكومة الربيطانية. 

 2 شركة مؤشر القيادة لإلستشارات اإلدارية



 

36 
 

019  حتسني اخلدمات يف ادلراكز الصحية الفرعية 
  الوكالة الياابنية للتعاون الدورل.

 07 

009  
 مسح ميداين شامل للمحالت التجارية ادلتخصصة يف

 جتارة التجزئة

شركة نيلسن لإلستشارات العادلية.
  

 
26 

069  
سيادة القانون وادلسائلة القانونية من منظور اجملتمع 

 األردين

مؤسسة فرسون للدراسات التسويقية/ 
.(MRO)مؤسسة الدراسات التسويقية )

  
62 

069  
دراسة نظام العدالة من وجهة نظر ادلواطنني الذين 

 ةيواجهون مشاكل عدلي
معهد الىاي لتدويل القانون / تنفيذ شركة 

 76 ابسوس جوردان

029  

مشروع ) تعزيز( هبدف تقييم أداء ادلشروع والتعرف على 
فاعلية األنشطة اليت تساىم يف التخطيط لربامج مستقبلية 

 يف األردن

شركة ادلنهجية لإلستشارات التسويقية/ مع 
الوكالة األمريكية للتنمية 

  ((USAIDالدولية)
 

7 

05 

مسح خاص بدراسة مستوى الرضا واإلحتياجات من 
اخلدمات البلدية يف منطق ) بلدية سحاب، اربد 
الكربى، ادلزار اجلديدة، ادلفرق الكربى، بلعما اجلديدة، 

 رحاب اجلديدة، الكرك الكربى، الرصيفة، جرش الكربى

 06 شركة مؤشر القيادة لإلستشارات اإلدارية.

02 
بلدايت ادلملكة حلساب ادلعهد دراسة لعدد من 
 اجلمهوري األمريكي

مؤسسة الشرق األوسط للدراسات 
 61  واإلستشارات التسويقية.

07 
دراسة ميدانية حول الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي يف  

 كافة زلافظات 

ادلعهد اجلمهوري األمريكي مؤسسة الشرق 
األوسط للدراسات واإلستشارات 

 التسويقية.
61 

 0622 موعاجمل       

                             

         

 


