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 تقدمي

 أىم على الضوء يلقي والذي ،2017 لعاـ العامة االحصاءات لدائرة السنوي التقرير لكم اقدـ اف يسرين
 اصلازات اىل تطلعات من ترمجتها اىل الدائرة سعت اليت االصلازات ابرزادلؤشرات الصادرة عن الدائرة، وكذلك 

 يف الدائرة ىذه دور لتعزيز الدؤوب والسعي اجلهود تكثيف تتطلب مرحلة يف التقرير ىذا إصدار أييتو. واقعية
 وجو أمت على أىدافها وحتقيق هبا ادلناطة ادلهاـ وتنفيذ ادلستدامة، التنمية لتحقيق وطنيةال هوداجل يف ادلساعلة
 .ادلمارسات أفضل وحسب السبل وأبفضل

القدرات ادلؤسسية وتطوير بياانت فعالة  بناء خالؿ من عملها تطوير اىل العامة االحصاءات دائرة وتسعى
 تسهم يف حتسُت الية صنع القرار التنموي يف سلتلف القطاعات االقتصادية.

 من الشركاء مع ابلتعاوف االحصاءات لتطوير وطنية اسًتاتيجية اعداد على العامة االحصاءات دائرة وتعكف
 اغلااب ينعكس مبا الشريكة ادلؤسسات تلك يف االداريةهتدؼ إىل تطوير السجالت  واخلاص العاـ القطاعُت

 يف ادلملكة. االحصائي ادلنتج جودة على

 متمنياً  ادلبذولة واالصلازات اجلهود علىابلشكر اجلزيل  الدائرة يف العاملُت كافة من اتقدـ اف اود ،وختاماً 
 ابن الثاين عبدهللا ادللك  اجلاللة صاحب حضرة ادلسَتة راعي ظل يف واالزدىار التقدـ دواـ الغايل لوطننا
 .ورعاه هللا حفظو احلسُت

  

 الزعيب سعيد قاسم. د

العــــــــام ادلــــــدير                                                                                            
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 رؤية ورسالة وقيم دائرة االحصاءات العامة

 

 
 

 القيم اجلوهرية

الكفاءة يف العمل 
 االنتماء احليادية الشفافية الفرص تكافؤ االحصائي

 الرسالة
االرتقاء ابلعمل اإلحصائي من خالل تطبيق أفضل ادلمارسات ابتباع ادلنهجيات العلمية اإلحصائية 

ادلوصى هبا دولياً يف رلال انتاج البياانت وتبويبها وحتليلها ونشرها لتليب احتياجات مستخدمي 
 .البياانت يف الوقت ادلناسب

 الرؤية

 .نظام احصائي وطين كفؤ وفعال
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 للدائرة التنظيمييكل اذل

 

 

 

 للدائرة التنظيمياذليكل 
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  مقدمة .7
مع بداايت استقالؿ الدولة األردنية، وابشرت عملهػػا مبوجػػػػب  1949 أُنشئت دائرة اإلحصاءات العامة عاـ

الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصالحيات ادلعطاة ذلا، وحافظ  1950لعاـ  24قانػػػوف اإلحصػػاءات رقم 
 12ودتارس الدائرة عملها اآلف وفق قانوف االحصاءات العامة رقم ، البياانت وخصوصية األفرادية على سر 

تعترب دائرة اإلحصاءات العامة ومبوجب القانوف اجلهة الرمسية ادلخولة إبجراء التعدادات وادلسوح و ، 2012لعاـ 
 .واالقتصادية والزراعية والبيئية والثقافيةيف ادلملكة، ومجع ونشر اإلحصاءات الدؽلوغرافية واالجتماعية 

 العديد أجرت كما تنتجها، اليت اإلحصائية البياانت وجودة نوعية تطوير على نشأهتا منذ الدائرة عملتوقد 
 تعترب اليت ادلؤشرات من العديد اصدار عن ادلسؤولة وىي ادلتخصصة، والدراسات وادلسوحات التعدادات من

 .القرار واختاذ السياسات صنع يف األساسية الركيزة

 فقد السواء، على والباحثُت وادلخططُت السياسات لرامسي ادلرجعي األساس بوصفو الرقم أعلية من وانطالقا
 على التعرؼ بغية والبشرية واالقتصاديةاالجتماعية  األساسية البياانت بتوفَت اخلمسينات يف الدائرة بدأت

 .ادلملكة يف ادلتاحة وادلوارد واإلمكاانت السكانية األوضاع

 السياسات، رسم يف عليها يعتمدوف اليت البياانت ادلخططوف طريقها عن يتلقى كوسيلو التقرير ىذا جاءو 
 العاـ خالؿ اصلازه مت ما التقرير ىذا يبُت كما الدائرة، داخل ادلناسب العمل أسلوب واختيار اخلطط ووضع
 .زات على الصعيدين احمللي والدويلمن حيث تسليط الضوء على ابرز االصلا 2017

 2012من العاـ  ابتداءً كما يعرض التقرير يف بدايتو سلسلة زمنية ألىم ادلؤشرات اإلحصائية األكثر طلبا 
 وغرافية واقتصادية ومالية وبيئية.وتتنوع ىذه ادلؤشرات بُت دؽل 2017لغاية و 

ضمن البـو صور يوثق ابرز االنشطة يف اجملاالت  2017 عاـاىم اصلازات الدائرة خالؿ  كما ويعرض التقرير
 الفنية واالدارية والتدريبية.

 :األهداف الوطنية وادلؤسسية .2
بشكل فّعاؿ يف حتقيق األىداؼ الوطنية وذلك من خالؿ تنفيذىا لألنشطة اإلحصائية تسهم الدائرة 

 :مبا يليادلختلفة، وؽلكن حتديد األىداؼ الوطنية اليت تسهم الدائرة يف حتقيقها 
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 حتقيق معدالت ظلو مستدامو لضماف مستوى معيشو جيد جلميع ادلواطنُت. -
 تاجية مرتفعة.بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو ان -
 .وادلؤشرات البياانت من االحتياجات وتوفَت والسكانية واالجتماعية االقتصادية السياسات رصد -

 لتالية:وتعمل الدائرة على حتقيق ىذه األىداؼ من خالؿ صياغتها ألىدافها ادلؤسسية واليت تتلخص اب

 .رفع كفاءة األداء ادلؤسسي -
 .تعزيز الثقة يف ادلنتج االحصائي -
 .بنية حتتية لبيئة حاضنة لإلبداع واالبتكار تعزيز -

تعمل الدائرة من خالؿ متابعتها لتنفيذ أنشطتها على استكماؿ حتقيق ىذه االىداؼ االسًتاتيجية، كما و  
 .2022-2018تغطي األعواـ  د اسًتاتيجية وطنية لإلحصاءتعمل الدائرة على إعدا
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  دائرة االحصاءات العامةهم ادلؤشرات الصادرة عن سلسلة زمنية أل.3

 عدد السكان والكثافة السكانية 7.3
 (0277-0270عدد السكان حسب التسلسل الزمين لألعوام  )

 ) ابأللف نسمة(

 

، تقريبا مليوف نسمة 10اىل  2017ة عاـ يىل بلوغ عدد سكاف ادلملكة مع هناأشارت التقديرات السكانية ا
، كما 2015والذي أجري يف عاـ  األخَتبعد التعداد نسمة نصف مليوف  ارمبقد سكافاليث ازداد عدد ح

 .2012تقريبا مقارنة بعاـ  نسمة مليوف 3انو ازداد مبقدار 
 حسب احملافظة 0277( لعام 0الكثافة السكانية )شخص/كم

 

، حيث جاءت يف ادلركز األوؿ 2017حسب احملافظات عاـ  الكثافة السكانيةيشَت الشكل أعاله إىل و 
وجتدر االشارة إىل اف الكثافة ، األخَتةزلافظة جرش، وجاءت زلافظة معاف يف ادلرتبة  تلتهازلافظة إربد 

 من ادلساحة. 2كم1تعٍت عدد األفراد لكل  ةالسكاني
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 القطاع احلقيقي )الناتج احمللي االمجايل ابألسعار الثابتة( 0.3
(0276-0270)لألعوام  معدالت النمو للناتج احمللي االمجايل

 

 بلغ حيث ،2016 عاـ خالؿ الثابتة السوؽ أبسعار اإلمجايل للناتج النمو معدؿ تباطؤ البياين الشكل يظهر

.2014 عاـ% 3.1، 2015 عاـ% 2.4 ابدلقارنة ،2%  
قد  اجلارية السوؽ أبسعار االمجايل احمللي الناتج ظلو معدؿ فإف االعتبار بعُت األسعار ظلو معدؿ أخذ ما وإذا
 .2014 عاـ% 6.6و 2015 عاـ% 4.7 مع ابدلقارنة 2016 عاـ %3بلغ 

 البطالة وادلشاركة االقتصادية 3.3
 (*0277-0270) معدل البطالة وادلشاركة االقتصادية لألردنيني لألعوام

 
 الربع الثالث فقط  2012تشمل سنة *                  

ومبعدؿ  %18حيث وصل معدؿ البطالة اىل حوايل  2017ملحوظ يف عاـ إىل ارتفاع معدالت البطالة  تشَتو 
ويعود ىذا االرتفاع يف معدالت البطالة اىل اعتماد ، 2016نقاط مئوية عن العاـ  3زايدة سنوية مقدارىا 

لية، إال الدائرة على منهجية عمل جديدة ومطورة وفق أفضل ادلمارسات الدولية ادلتبعة يف منظمة العمل الدو 
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ية اجلديدة سكانية يف األردف خاصة وأف ادلنهجيتوافق مع التغَتات االجتماعية والًتكيبة الاف ىذا االرتفاع 
أتخذ غَت األردنيُت بعُت االعتبار، كما يظهر الشكل أعاله أيضا تطور معدالت ادلشاركة االقتصادية ادلنقحة 

 .2017واليت يبدو فيها االرتفاع ملحوظا ايضا يف عاـ 

  ضخماألرقام القياسية/ الت 4.3
 (0277-0270لألعوام )السعار ادلستهلك االرقام القياسية  

 
 (100=2010*سنة االساس )                    

 (0277-0270عدل التضخم لألعوام )م

 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

واليت بلغ  2016عاـ مع  قارنةابدل 2017أعاله ارتفاع الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك يف عاـ  ُتيظهر الشكل
 .- 0.78 حيث بلغ معدؿ التضخم 2016عاـ مقارنة ب 2017لعاـ  3.3 فيها معدؿ التضخم
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 الوضع ادلائي 5.3

 *0275-0270 (يوم/لرت) حصة الفرد من التزويد ادلائي

 
 غَت متوفرة حاليا 2017، 2016*بياانت األعواـ 

غَت اثبتة  2015-2012يد ادلائي خالؿ األعواـ و البياانت يف الشكل أعاله إىل أف حصة الفرد من التز تشَت 
لًت/يـو للفرد الواحد نقصت مبقدار لًت  125حوايل  2012يف ظلط الزايدة والنقصاف، حيث كانت يف العاـ 

ـ مث عادت واطلفضت يف عاـ لًت/ يو  133.5فوصلت إىل  2014مث ارتفعت يف العاـ  2013واحد يف عاـ 
لًت/ يـو تقريبا للفرد الواحد، وجتدر االشارة إىل اف األردف الزاؿ يعاين من فقر يف التزويد  3مبقدار  2015

ادلائي بشكل واضح مقارنة ابدلؤشر العادلي خلط الفقر ادلائي الذي يشَت إىل أف حصة الفرد من التزويد ادلائي 
 خط الفقر ادلائي العادلي. لًت/ يـو فهذا يعٍت أهنا تقع حتت 500اليومي إذا كانت أقل من 
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 الصادرات وادلستوردات، التجارة اخلارجية 6.3
 (0277-0270)مؤشرات التجارة اخلارجية من السلع لألعوام 

 0277 0276 0275 0274 0273 0270 ادلؤشر

 4043.7* 4396.5 4797.6 5163.0 4805.2 4749.6 الصادرات الوطنية من السلع )مليون دينار(

 13132.7* 13720.4 14537.2 16280.2 15667.3 14733.7 ادلستوردات من السلع )مليون دينار(

 752.5* 963.0 763.8 790.2 812.8 849.9 ادلعاد تصديره من السلع )مليون دينار(

 8336.5-* 8360.8- 8975.8- 10327.0-  10149.3- 9134.3- ادليزان التجاري من السلع )مليون دينار(

 .2012من عاـ لية لغاية شهر تشرين الثاين *البياانت او 

 ما مقداره 2017من عاـ خالؿ األحد عشر لغاية شهر تشرين الثاين من السلع  الوطنيةالصادرات قيمة أف يشَت اجلدوؿ إىل 
مليوف ديناراً  752.5، وبلغت قيمة ادلعاد تصديره 2016من عاـ  مقارنة بنفس الفًتة %1.5نسبتو  ابرتفاعمليوف دينارًا  4043.7

فقد  ،. أما ادلستوردات2016مقارنة بنفس الفًتة من عاـ  %14.4نسبتو  طلفاضاب 2017خالؿ األحد عشر شهرًا من عاـ 
مقارنة مع نفس الفًتة من  %5.4نسبتو  ابرتفاع 2017مليوف دينارًا خالؿ األحد عشر شهرًا من عاـ  13132.7بلغت قيمتها 

  .2016عاـ 

مليوف ديناراً،  8336.5بلغ  الكلية فإف العجز يف ادليزاف التجاري الذي ؽلثل الفرؽ بُت قيمة ادلستوردات وقيمة الصادرات ،وهبذا
 .2016مقارنة بنفس الفًتة من عاـ  %9.7بنسبة  2017خالؿ األحد عشر شهراً من عاـ  ارتفعوبذلك يكوف العجز 
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 اللجنة االستشارية العليا لإلحصاءات .4

إعادة تشكيل اللجنػة االستشػارية لالحصػاءات بر سػة معػايل وزيػر التخطػيط والتعػاوف الػدويل، حيػث  .1
ضػػرورة الًتكيػػز علػػى وقػػد تثػػت اللجنػػة  3/10/2017عقػػدت اجتماعهػػا األوؿ يف مقػػر الػػدائرة بتػػاري  

الًتكيػػز علػػى نشػػر ، طنُت مػػع الفػػرؽ االحصػػائيةاتعػػاوف ادلػػو اجلانػػب اإلعالمػػي دلػػا لػػو مػػن اعليػػة يف زايدة 
اقامػة ورشػة عمػل ابلتنسػيق بػُت مركػز الدراسػات االسػًتاتيجية ، ت على ادلوقع االلكًتوين للدائرةالبياان

ضػرورة ، فيػة احتسػاب العمالػة غػَت االردنيػةودائرة االحصاءات العامة واجلهات ذات العالقػة حػوؿ كي
قيػاـ مركػز الدراسػات االسػًتاتيجية بقيػادة ، لػف اجملػاالتلخرباء األردنيُت يف سلتاعداد قاعدة بياانت ل

ادلوقػع االلكػًتوين  إبطػالؽبعد قياـ الدائرة ،  ادلتوفرة يف اجلامعات األردنيةمشروع تطوير ادلؤشرات غَت
ضرورة االجتماع مػع شلثلػُت عػن اجلامعػات ومػع رؤسػاء حتريػر الصػحف والكتػاب وتقػد  عػرض ألىػم 

تزويػػػد أعضػػػاء ، لػػػى اسػػػتخداـ ىػػػذا الكػػػم مػػػن البيػػػاانتالبيػػػاانت الػػػيت تتػػػوافر يف الػػػدائرة لتشػػػجيعهم ع
تشػػكيل جلنػػة لتوحيػػد تعريػػف ، 2018اللجنػػة ابسػػتمارة تعػػداد ادلنشػػات االقتصػػادية ادلنػػوي تنفيػػذه عػػاـ 

وتصػػنيف ادلنشػػات وحجمهػػا مػػن اجلهػػات ادلنتجػػة للبيػػاانت االحصػػائية تتكػػوف مػػن منػػدوب عػػن كػػل 
 من ادلؤسسات التالية:

 دائرة االحصاءات العامة -
 البنك ادلركزي األردين -
 وزارة التخطيط والتعاوف الدويل -
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين -
 غرؼ التجارة والصناعة -
 دائرة مراقبة الشركات -
 ادلؤسسة العامة للضماف االجتماعي -
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي -
 مركز الدراسات االسًتاتيجية  -
 دائرة اجلمارؾ العامة -
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 ابلتحسُت واشاد الدائرة، عمل يف ادلطلقة والشفافية وادلهنية احليادية وترسي  دعم على معاليو حيث أكدو 
اجلديد، وقدـ عطوفة الدكتور قاسم الزعيب  الدولية ادلنهجيات وتطبيق واتباع الدائرة عمل على ادلستمر

ؿ مهاـ الدائرة قدمة حو رامج دائرة االحصاءات العامة، تناوؿ ملالحصاءات عرضا خلطط وبادلدير العاـ 
وعرض ألبرز  والتحوالت اليت اتبعتها الدائرة يف رلاؿ مجع البياانت ونشرىا،وأبرز األنشطة اليت تقـو هبا، 

 2018ة لالحصاء لألعواـ انشطة الدائرة اليت تنفذىا حاليا، كما اشار اىل ابرز مالمح االسًتاتيجية الوطني

، وخرجت اللجنة جبملة من التوصيات اليت ستعمل الدائرة على متابعة تنفيذىا يف ادلرحلة 2022 –
 الالحقة.

 0277للعام  اإلجنازاتاألنشطة و أبرز  .5

 فيما يلي ملخص ألبرز النشاطات اليت نفذهتا الدائرة دتاشيا مع أفضل ادلمارسات ادلؤسسية:

 والتخطيط االسرتاتيجيوحدة التطوير  7.5
اىتماما كبَتا حيث تركزت جهودىا على عدد  2017قد أولت وحدة التطوير والتخطيط االسًتاتيجي العاـ 

 من الفعاليات واألنشطة كاف أبرزىا:

بطريقة تشاركية بُت اجلهات ادلعنية  2022-2018وطنية لإلحصاء السًتاتيجية االإعداد استكماؿ  .1
 االحصائية، حيث مت عقد العديد من االجتماعات والندوات وورش العمل ضمن ىذا اإلطارابلبياانت 

كافة ادلؤسسات الوطنية ابلتشارؾ مع  و  21ابالعتماد على خارطة طريق مث اعتمادىا وفق معايَت ابريس 
عية، وتسعى ادلعنية شلثلة ابللجاف االستشارية والتوجيهية والفنية والقطا وطنيةابخلربات ال شادواالسًت 

الدائرة من خالؿ االسًتاتيجية الوطنية لإلحصاء اىل تطوير نظاـ احصائي وطٍت ومبشاركة من سلتلف 
عد بياانت احصائية وطنية وفق أفضل ادلعايَت الدولية وبناء قوا سات ادلنتجة للبياانت اإلحصائيةادلؤس

خدمة ألىداؼ الدولة االردنية من خالؿ توفَت اكرب  توفَت مؤشرات التنمية ادلستدامةذلك كموحدة،  
قدر شلكن من احتياجات رامسي السياسات وصانعي القرارات، حيث مت تشكيل اللجاف القطاعية 

اتليا أبرز ما جاء و  2017خالؿ العاـ  مت عقد ثالث ورش عملقطاع و  11والبالغ عددىا  ةلالسًتاتيجي
 فيها:
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تضور الفريق الفٍت ادلعٍت بتصميم  4/5/2017ولغاية  30/4/2017خالؿ الفًتة الورشة االوىل  عقدت -
 االسًتاتيجية الوطنية من داخل الدائرة وقد مت فيها ما يلي:

  إبعداد االسًتاتيجية الوطنية لإلحصاء  عروضاً للجنة الفنية ادلكلفة 21من فريق ابريس قدـ اخلبَت الدويل
ادلعتمدة دولياً، مكوانت النظاـ االحصائي الوطٍت من ادلنتجُت وادلستخدمُت، تضمنت ادلنهجية العلمية 

 ية لإلحصاء القطاعات اليت ستغطيها االسًتاتيجية وارتباط ىذه القطاعات مع االسًتاتيجية الوطن
  دور االحصاءات العامة يف تنظيم العمل االحصائي الوطٍت بُت ادلنتجُت وادلستخدمُت، اذليكل التنظيمي

 .لإلحصاءالسًتاتيجية الوطنية ل
  وضع خارطة الطريق دلراحل اعداد االسًتاتيجية.لإلحصاءاىم ادلعيقات اليت تواجو االسًتاتيجية الوطنية ، 

 
مؤسسة من  22وتضور  6/7/2017 – 2يف الفًتة  لإلحصاءالورشة الثانية لالسًتاتيجية الوطنية  تعقد  -

 ،21خبَت فريق ابريس ادلؤسسات الشريكة واليت دتثل القطاعات اليت تتضمنها االسًتاتيجية ابإلضافة اىل 

  اخلبَت شرحا للموضوعات التالية: قدتتضمنت الورشة وقد 
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 مفهـو االسًتاتيجية الوطنية لإلحصاء. 
 مفهـو النظاـ اإلحصائي الوطٍت. 
  الوطنية لإلحصاءدور القطاعات يف االسًتاتيجية. 
 مفهـو الرؤية والرسالة والقيم. 
  خارطة الطريق إلعداد االسًتاتيجيةاعتماد. 
 امثلة توضيحية خلطة عمل االسًتاتيجية. 
 تقسيم ادلشاركُت إىل فرؽ عمل واإلجابة على ظلاذج  تقييم وضع القطاعات.  
 تحليل البيئة الداخلية واخلارجية للقطاعاتل يدترين عمل. 

مجيع تضور  21/12/2017-17يف الفًتة  لإلحصاءالوطنية  ةلالسًتاتيجيالورشة الثالثة عقدت  -
 ما يلي : القطاعات الشريكة حيث مت خالؿ الورشة
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 اقشتها من لكل قطاع ومن اليت مت اعدادىا تقد  عروض تقدؽلية لالسًتاتيجيات القطاعية
 .قبل اخلبَت الدويل

   القطاعية النهائية اعتماد ظلوذج موحد للخطط القطاعية لاللتزاـ بو لتسهيل اعداد اخلطط
 وتسليمها للدائرة.

-2018 لإلحصاء الوطنية االسًتاتيجية لتنفيذ الفعلية احلاجة وفق للدائرة التنظيمي اذليكل تطوير  .2

 التنمية اىداؼ متابعة يف الدائرة دور مع يتوائم ومبا وادلؤسسية الوطنية األىداؼ حتقيق هبدؼ 2022
 .ادلستدامة

واليت من شاهنا اعتماد خطة  2022-2018بدأت الدائرة إبعداد خطة اسًتاتيجة للدائرة لألعواـ  .3
تنفيذية ختدـ رؤية الدائرة ورسالتها لألعواـ القادمة وتتوائم مع االسًتاتيجية الوطنية لإلحصاء بنظرهتا 
الشمولية ضلو تنظيم العمل االحصائي على ادلستوى الوطٍت من خالؿ البدء بتوفَت قاعدة بياانت ختدـ 

 سات يف األردف. توفَت سجالت ادارية على مستوى مجيع ادلؤس
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استكملت الدائرة العمل على اعداد مصفوفة االشًتاؾ يف جائزة ادللك عبدهللا الثاين للتميز احلكومي،  .4
 2017وقد عملت الدائرة خالؿ العاـ  ،(2012/2012)الثامنة  للدورةحيث تشارؾ الدائرة يف اجلائزة 

 ادلمارسات وفق معايَت اجلائزة التسعةعلى ترسي  العمل ادلؤسسي يف الدائرة من خالؿ تطبيق أفضل 
 .EFQMحسب نظاـ التقييم األورويب 

 0277التعداد الزراعي  0.5
 2017ابلعمل على تنفيذ العمليات التحضَتية كمرحلة أوىل الصلاز التعداد الزراعي قامت الدائرة 

ىذا  حيث يقـو ابلعمل على ،سنوات 10والذي غلرى كل ابستخداـ التقنيات احلديثة وااللكًتونية، 
يهدؼ ىذا يف ادلملكة، و  ةمركز عد موزع 22يف  يعملوف مراقب 122ابحث و 850ادلشروع حوايل 

بعية ادلتعلقة توفَت إطار حديث شامل تبٌت على أساسو ادلسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والر التعداد اىل 
ن الرأمسايل يف القطاع التكويأعداد الثروة احليوانية،  الزراعي،إلنتاج ومدخالت اإلنتاج وا ابدلساحة الزراعية

مت بناء أنظمة  وجتدر اإلشارة اىل انوادلشاتل الزراعية، الزراعي، األسعار الزراعية، الثروة السمكية، النحل، 
ثمار بعد است وذلك الدائرةالفنية ادلتخصصة يف كوادر المن خالؿ  2017لتعداد الزراعي الكًتونية ل
نظاـ لتنفيذ التعداد  12 تطوير من خالؿ لعاملُت يف تكنولوجيا ادلعلوماتابناء قدرات الدائرة يف 
، وتستعد الدائرة تطوير االنظمةلتكاليف  شلا ساىم يف توفَت ما يزيد عن نصف مليوف دينارالزراعي، 

نتائج من خالؿ العمل على استخراج ال الزراعي ادلراحلة الثانية من التعداد تنفيذ حاليا الستكماؿ
 .2018ونشرىا ضمن أفضل ادلمارسات مع بداايت العاـ 
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 أهم ادلسوح يف الدائرة 3.5
 :وىي 2017فيما يلي أىم ادلسوح اليت نفذهتا الدائرة يف العاـ 

 2017اعتبارا من بداية آب  األسرة ابلتعاوف مع البنك الدويلمسح نفقات ودخل البدء بتنفيذ  .1

عددًا من  يوفر ىذا ادلسحو  مسحالعمليات ادليدانية لل حيث بدأت ،ابستخداـ منهجية جديدة
واإلنفاؽ االستهالكي لألردنيُت وغَت  ،السائدة يف اجملتمع االستهالؾادلؤشرات اجلديدة مثل أظلاط 

 ،وتوفَت األعليات النسبية للسلع اليت تستخدـ يف إعداد الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك ،األردنيُت
كما تساىم يف مجع مؤشرات   ،وانفاؽ األسر على مجيع السلع واخلدمات والتعليم والرعاية الصحية

 استخراج، كما سيوفر ادلسح قاعدة بياانت سيبٌت عليها مؤشرات دليل نوعية احلياهوبو و الفقر وجي
 جيوب الفقر يف األردف اضافة اىل توفَت خرائط الفقر.
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 وح الرئيسية اليت جتريها الدائرةوالذي يعترب من ادلس 2017سرية تنفيذ مسح السكاف والصحة األ .2

سنوات ابلتعاوف مع منظمة ماكرو الدولية ووزارة الصحة ويهدؼ ادلسح اىل توفَت  5بشكل دوري كل 
صلاب وكذلك صحة وفيات، تنظيم األسرة، تفضيالت اإلصلاب، الللمؤشرات الدؽلوغرافية مثل اإلات تقدير 

ىل توفَت قاعدة بياانت إابإلضافة  ،سر على الرعاية الصحيةوتغذية األـ والطفل، بياانت عن انفاؽ األ
ية مج الصحصحية شاملة الستخدامها من قبل مديري الربامج ورامسي السياسات لتقييم وحتسُت الربا

ىل جانب توفَت بياانت عن العنف األسري ضد ادلرأة وتنمية الطفولة ادلبكرة إالراىنة وادلطلوبة مستقباًل، 
 اؿ.طفوالوزف وفقر الدـ لدى األوقياسات الطوؿ 
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مبنهجية جديدة، ومبا يتوافق مع معايَت منظمة  2017سح قوة العمل العمليات ادليدانية دلتنفيذ البدء ب .3

فر ادلسح العديد من ادلؤشرات اجلديدة ومنها معدالت البطالة لألردنيُت سيو العمل الدولية، حيث 
تملة، وحتديد رتبطة ابلوقت( والعمالة احملادلغَت األردنيُت، العمالة غَت ادلنظمة والعمالة الناقصة )ابإلضافة ل

عماؿ غَت مدفوعة األجر أو الذين يعملوف ابألنشطة التجارية أو الزراعية، ومعدالت أ ادلشتغلُت أبجر أو
، وتعمل الدائرة حاليا على التحضَت العداد التقرير السنوي ردنيُت وغَت األردنيُتلأل االقتصاديةادلشاركة 

 الشامل دلؤشرات سوؽ العمل استنادا ذلذا ادلسح.
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 ةوتجم عينوىذا ادلسح ينفذ بشكل نصف سنوي  2016 ادلستحدثةص العمل مسح فر تنفيذ  .4
 لألفرادأسره لكل ستة أشهر ويهدؼ دلعرفة اخلصائص الدؽلوغرافية واالجتماعية واالقتصادية  40000

كثر والذين حدث ذلم تغَت يف حالتهم االقتصادية والتعرؼ على حجم فرص العمل أسنو ف 15
عماؿ اليت ؼللقها اد الزمٍت والتعرؼ على ادلهن واألسنخالؿ فًتة اإل االردينادلستحدثة يف سوؽ العمل 

 العمل.سوؽ 
ابلتعاوف مع معهد الدراسات  ات ادلفضلة لدى السوريُتمسح ادلهارات واخلرب عمليات تنفيذ البدء ب .5

دلعرفة اخلصائص الدؽلوغرافية واالجتماعية واالقتصادية ادلختلفة لالجئُت السوريُت  FAFOادلالية 
ن اخلصائص االساسية لالجئُت السوريُت مو لنشاط االقتصادي والتعرؼ على معدالت ادلساعلة يف ا

والعديد من اخلصائص  الدخل ذلم ومستوايهتم التعليمية والتعرؼ على مصادر صحيال حيث التأمُت
 يلية للسوريُت يف األردف.التفص
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 2017مسح حتديد االحتياجات ادلؤسسية احلالية وادلستقبلية من فرص العمل والتدريب تنفيذ  .6

ويهدؼ ىذا ادلسح اىل توفَت بياانت احصائية حديثة  ،ابلتعاوف مع ادلركز الوطٍت لتنمية ادلوارد البشرية
عن االحتياجات ادلؤسسية احلالية وادلستقبلية من فرص العمل والتدريب من حيث اعداد العاملُت 

حيث مت سحب عينة  ،وينفذ ادلسح على ادلستوى الوطٍت، وخصائصهم حسب ادلهن ادلختلفة
احصائي علمي يف تصميم  منهجوفق  حسب فئات ادلنشات واليت حتدد حسب عدد العاملُت

كما يتم البحث يف ،2017وسحب العينة ، وجتمع البياانت يف ىذا ادلسح على اساس العاـ 
 .2019-2017االحتياجات لالعواـ 

 0275التعداد العام للسكان وادلساكن  4.5
استكملت الدائرة العديد من ادلنجزات اخلاصة ابلتعداد العاـ للسكاف وادلساكن الذي أجرتو الدائرة يف 

 ومن أبرز ىذه ادلنجزات: 2015العاـ 
التقديرات تشكيل جلنة ملكة من خالؿ ملل  2050-2015اصلاز تقرير االسقاطات السكانية  .1

إعداد آلية لتحديد أعداد السكاف األردنيُت وغَت  واليت كانت مهمتهااالسقاطات السكانية و 
األردنيُت ادلوجودين على أراضي ادلملكة األردنية اذلامشية من خالؿ دائرة اإلحصاءات العامة 

ويتضمن التقرير اسقاطات سكانية لفئة السكاف األردنيُت داخل  ،ابلتنسيق مع اجلهات ادلعنيةو 
، اضافة اىل 2015 بياانت التعداد العاـ للسكاف وادلساكن إىل استناداً ادلملكة واليت مت اعدادىا 

استخداـ معدالت االصلاب الكلية من مسح السكاف والصحة االسرية، كما مت استخداـ بياانت 
مديرية االمن العاـ ادلتعلقة أبعداد القادمُت وادلغادرين االردنيُت للوصوؿ اىل صايف اذلجرة االردنية  

ويف الفًتة القادمة ستقـو  الدائرة إبصدار التقرير على  ،اطاتكمدخل ضمن فرضيات االسق
 .مستوى احملافظات

 الدائرة جتربة خالؿ من احلديثة، التقنيات ابستخداـ السكانية التعدادات لتنفيذ دويل دليل عدادإ .2
 يف الدولية ادلمارسات افضل فيها اتبعت واليت 2015 السكاين التعداد تنفيذ يف وادلتميزة الناجحة

 قسم قبل من الدليل ىذا اعداد يف شاركةدلاب لتقـو األردف اختيار مت فقد الكًتونيا، البياانت مجع
 مجع تعتـز اليت الدوؿ جلميع عادليا الدليل ىذا اعتماد يتم تيث ادلتحدة، األمم يف االحصاء
  .احلديثة التقنيات ابستخداـ البياانت
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السكاين على ادلستوى احمللي، والذي يتضمن توثيق كامل لعمليات إعداد الدليل العاـ للتعداد  .3
االنتقاؿ من االستخداـ الورقي يف التعداد إىل احلل اإللكًتوين يف مجيع مراحل التعداد السكاين، 
حيث سيشمل ىذا الدليل شرح مفصل للمرحلة التحضَتية للتعداد من جتهيز بنية حتتية وتنفيذ احلـز 

الشامل للمباين وادلساكن وادلنشات وآليات إدارة العمل ادليداين إلكًتونيا إضافة  اإللكًتوين واحلصر
 لشمولو دلرحلة العد الفعلي.

 اليت اإلحصائية ادلؤشرات من كبَتة رلموعة تضمن والذي األردين، اإلحصائي األطلس إطالؽ .4
 ،الوظيفية والصعوابت والتعليم الصحي والتأمُت واجلنسية كاجلنس السكاف وخصائص حجم تعكس
 .(األقضية األلوية، احملافظات،) اإلدارية ادلستوايت ضمن خرائط على شلثلة الالجئُت حلجم إضافة
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 العاـ للتعداد االحصائية ادلؤشرات يعرض والذي ،اجلغرافية ادلعلومات لنظم الكًتوين موقع تطوير .5
 ادلعامل أبرز عرضو إىل إضافة، ادلملكة يف ادلعتمدة االدارية التقسيمات وفق وادلساكن للسكاف
 .جغرافية خرائط شكل على الصحية وادلراكز وادلدارس الشوارع مثل الرئيسية

 العربية اإلحصائية األجهزة إىل السكانية التعدادات تنفيذ رلاؿ يف واإللكًتونية الفنية التجربة نقل .6
 .وليبيا ،والسوداف ،لبناف :مثل
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 مؤمترات دولية 5.5
 أوراؽ اعداد خالؿ من ISI مؤدتر :مثل العلمية االحصائية الدولية ادلؤدترات يف مشاركةكاف للدائرة 

، حيث مت تقد  اربع أوراؽ علمية متخصصة يف العمل االحصائي تناولت الدائرة موظفي قبل من علمية
 مواضيع الفقر واذلجرة والنوع االجتماعي والصحة األسرية.

 مؤشرات التنمية ادلستدامة 6.5
 توفَتمؤشرات التنمية ادلستدامة من خالؿ  متابعة مجععملت الدائرة على ادلساعلة بشكل فعاؿ يف 

سىاء كانت  2030 ادلستدامة التنمية ألىداؼ األردف حتقيق مدى تقيس اليت االحصائية ادلؤشرات

 إحصائية وطنية مؤشرات قاعدة إبعداد الدائرة بدأت حيث ،مؤشرات تنتجها الدائرة أو مؤسسات اخري
 .ادلستدامة للتنمية (169) والغاايت عشر السبعة األىداؼ حتقق

 موقع الكرتوين جديد للدائرة 7.5
 اجلديدين، وزلتواه تلتو العامة االحصاءات لدائرة اجلديد اإللكًتوين ادلوقع وإطالؽ بناءقامت الدائرة ب

 إحصائية ومؤشرات بياانت من ؽلكن ما أقصى إاتحة رلاؿ يف إضافية مساعلة اخلطوة ىذه دتثل حيث
 التسارع من واالستفادة عالية، وكفاءة وجودة بسرعة القرار ومتخذي ادلستفيدين احتياجات ختدـ

 والشمولية فالوقت خاص، بشكل اإلحصائي ابلعمل وعالقاهتا ادلعلومات تكنولوجيا خدمات يف ادلتنامي
 األساسية ادلفاضلة معايَت من ابتت البياانت أدؽ على واحلصوؿ الطرؽ أبقصر للمعلومة الوصوؿ وسرعة

 .اإلحصائية اخلدمات منتجي بُت
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 الفنية ادلديرايت اجنازات. 6 
 اهتاوسيتم تناوؿ اصلاز  ،( قسم فٍت37تضم )يف  مديرايت فنية (8)يشمل اذليكل التنظيمي يف الدائرة 

 :ابلًتتيب

 االقتصاديةمديرية اإلحصاءات  7.6 

 :أربعة أقساـ ىي االقتصاديةتضم مديرية اإلحصاءات 

 قسم األسعار -
 قسم إحصاءات التجارة اخلارجية -
  قسم إحصاءات العمل -
 قسم إحصاءات البيئة -

  :ولقد اصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ
 معاجلة بياانت قسم األسعار اإللكًتونية •
 األسعار الورقيةمعاجلة بياانت قسم  •
 معاجلة بياانت التجارة اخلارجية اإللكًتونية الشهرية •
 معاجلة بياانت التجارة اخلارجية الورقية الشهرية •



 

30 
 

 2016إعداد التقرير التحليلي دلسح العماؿ والبطالة  •
 اصدار االرقاـ القياسية لألجور يف االردف •
 .االمم ادلتحدةتطوير السجالت االدارية البيئية حسب إحصاءات  •
اصدار النشرات الشهرية التالية وحسب رزانمة النشر اخلاصة ابلدائرة وحسب مواعيد النشر اخلاصة  •

 :(SDDS) بقاعدة البياانت

 (الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك )التضخم 
 الرقم القياسي ألسعار ادلنتجُت الصناعيُت. 
 الرقم القياسي ألسعار اجلملة 
  لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي. 

  االقتصاديةمديرية ادلسوح  0.6
 :ستة أقساـ ىي االقتصاديةتضم مديرية ادلسوح 

 قسم الصناعة والطاقة. 
 قسم التجارة الداخلية. 
  والسياحة واالتصاالتقسم النقل. 
 قسم اإلنشاءات. 
 قسم اخلدمات وادلالية. 
  االستخداـقسم. 

سنوية وربعية تغطي كافة االنشطة االقتصادية على النحو  تسوحامتنفذ مديرية ادلسوح االقتصادية و 
 :التايل

 مسح الصناعة -
  مسح التجارة الداخلية -
  مسح اخلدمات -
  مسح ادلالية والتأمُت -
 مسح النقل -
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  مسح االستخداـ -
 مسح االنشاءات -

 :2017 ومت اصلاز ما يلي خالؿ العاـ

  ومزااي عينية ونقديةتوفَت بياانت عن تعويضات العاملُت من رواتب وأجور. 
 توفَت بياانت تفصيلية عن قيمة اإلنتاج اإلمجايل والقيمة ادلضافة واالستهالؾ الوسيط. 
 توفَت بياانت عن رأس ادلاؿ ادلستثمر والتكوين الرأمسايل. 
 تقدير مساعلة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل، وتوفَت البياانت الالزمة إلعداد احلساابت القومية. 
 َت بياانت حوؿ أعداد رخص البناء وادلساحات ادلرخصة وصفة االستعماؿ حسب احملافظة توف

 .()شهري
 توفَت بياانت حوؿ تكاليف األبنية ادلنفذة يف القطاع اخلاص . 
  العاملة يف األردف وتوزيعها حسب احملافظة ادلقاوالتتوفَت بياانت حوؿ أعداد شركات. 
  توفَت بياانت حوؿ مكوانت القيمة ادلضافة )التعويضات للعاملُت والضرائب غَت ادلباشرة

 .( وبياانت التكوين الرأمسايلتواالستهالكا
 توفَت بياانت عن عدد ادلنشات العاملة يف القطاعُت العاـ واخلاص حسب النشاط االقتصادي. 
  اجلنسية وادلستوى التعليمي توفَت بياانت عن أعداد العاملُت وخصائصهم حسب اجلنس و

 .والتخصص
  توفَت بياانت تفصيلية عن مستوايت الرواتب واألجور النقدية ادلدفوعة جملموعات ادلهن وكذلك

 .ادلكافات وادلنح النقدية ادلدفوعة ادلنتظمة وغَت ادلنتظمة دلختلف ادلهن
  العطل األسبوعية اليت توفَت بياانت عن متوسط ساعات العمل ادلعتاد يف الشهر ابستثناء أايـ

 .يعملها ادلستخدموف حسب رلموعات ادلهن الرئيسية يف القطاعُت العاـ واخلاص
 إصدار نشرة شهرية حوؿ رخص األبنية. 

 : جلهات خارجيةكما نفذت ادلديرية عددا من ادلسوح ادليدانية 

 . االتصاالتوتكنولوجيا ادلعلومات لصاحل وزارة  االتصاالتقطاع مسح  .1
 .االتصاالتلصاحل وزارة  واالتصاالتادلنشات ادلتخصصة بتكنولوجيا ادلعلومات مسح  .2
 .القادمُت وادلغادرين لصاحل وزارة السياحةمسح  .3
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 2017مسح حتديد االحتياجات ادلؤسسية احلالية وادلستقبلية من فرص العمل والتدريب  .4

 مديرية ادلسوح األسرية 3.6
 :أقساـ ىيتضم مديرية ادلسوح األسرية ثالثة 

 قسم ادلسوح الدؽلوغرافية والصحية. 
 قسم قوة العمل. 
 قسم نفقات ودخل األسرة. 

 :ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ

 تنفيذ مسح قوة العمل 
 تنفيذ مسح فرص العمل ادلستحدثة. 
  2017تنفيذ مسح نفقات ودخل االسرة. 
  السوريُتتنفيذ مسح ادلهارات واخلربات ادلفضلة لدى. 
 تنفيذ مسح تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنازؿ. 

 مديرية اإلحصاءات الزراعية  4.6

 :تضم مديرية اإلحصاءات الزراعية ثالثة أقساـ ىي

  ادلسوح التالية خالؿ العاـ إبصلازقسم اإلنتاج النبايت وقد قاـ: 
 مسح االنتاج النبايت ومنتجاتو يف االغوار. 
  ومدخالتو يف ادلرتفعاتمسح االنتاج النبايت. 
 دراسة ادلؤشرات الربعية. 
 مسح معاصر زيت الزيتوف. 
 مسح ادلشاتل الزراعية 

 عدد من األنشطةوقد مت اصلاز  ،قسم اإلنتاج احليواين: 
 مسح ادلؤشرات الربعية 
 اعداد الثروة احليوانية 
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 مسح مدخالت االنتاج احليواين 
 الصيد البحري 

  عدد من األنشطةوقد مت اصلاز ، الزراعي االقتصادقسم: 
  2017دراسة االسعار الزراعية. 
  2017ادلنتجُت الزراعيُت  رألسعاالرقم القياسي. 
  2016الرقم القياسي العاـ لكميات االنتاج النبايت للمنتجُت الزراعيُت. 
  2016نشرة االحصاءات الزراعية / االسعار الزراعية النباتية. 
 2016اع الزراعي )احليواين والنبايت( مسح التكوين الرأمسايل للقط. 
  2015الزراعية لعاـ  االسًتاتيجيةإصدار نشرة. 
  2015إصدار نشرة ادليزانية الغذائية. 

 مديرية احلساابت القومية 5.6 
 :تضم مديرية احلساابت القومية ثالثة أقساـ ىي

 قسم احلساابت السنوية. 
 قسم احلساابت الربعية. 
 قسم ادلدخالت وادلخرجات. 

 األنشطةادلتفق عليها دوليًا بشأف قياس  ادلوحدةىو رلموعو من التوصيات  القوميةإف نظاـ احلساابت 
وفقاً لنهج زلاسيب يرتكز علي مبادئ اقتصاديو، وىذه التوصيات عباره عن رلموعو من ادلفاىيم  االقتصادية

عليو دوليًا لقياس عدة مؤشرات منها اليت تشكل معيار متفقًا  احملاسبيةوالتعريفات والتصنيفات والقواعد 
 .الناتج احمللي االمجايل، وىو أكثر ادلؤشرات استخداماً لقياس االداء االقتصادي

قطاع وىي  ادلؤسسيةالقطاعات  عدد من ىلإيقسم االقتصاد  2008 القوميةوحسب نظاـ احلساابت 
للربح،  اذلادفة، قطاع ادلؤسسات غَت ادلعيشيةسر ، قطاع األادلالية، قطاع ادلؤسسات ادلاليةادلؤسسات غَت 

 .وقطاع العامل اخلارجي العامة احلكومةقطاع 
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 : ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ

  اجلارية والثابتة ابألسعار 2017استخراج الناتج احمللي االمجايل الربعي من عاـ. 
  اجلارية ابألسعار 2017احتساب معدؿ النمو االقتصادي الربعي للعاـ. 
  الثابتة ابألسعار 2017احتساب معدؿ النمو االقتصادي الربعي للعاـ. 
  اجلارية والثابتة. ابألسعاراحتساب ادلساعلات القطاعية جلميع االرابع 
 ( لسلسة 2010ساس جديدة )أبسنة  السنوي االنتهاء من تقدير الناتج احمللي االمجايل

 .(2015-2008) سنوات
 

مديرية اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية 6.6  

 تضم مديرية اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية أربعة أقساـ ىي:

 .قسم اإلحصاءات السكانية 
 .قسم اإلحصاءات اإلجتماعية 
 .قسم إحصاءات الفقر 
 .قسم إحصاءات اجلندر 

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ:
  السنوي واعداد كافة التقديرات السكانية لكافة ادلستوايت االداريةاستخراج النمو السكاين. 
 عداد التقديرات السكانية حسب العمر والنوع لكافة التقسيمات االداريةإ. 
 عداد مؤشرات سكانية للمحافظاتإ. 
 2016السكانية حسب البلدايت  تعداد كافة التقديراإ. 
 2050-2015عداد تقرير االسقاطات السكانية للملكة اردنيُت وغَت اردنيُت إ. 
 حتديث كافة البياانت على ادلوقع االلكًتوين للدائرة. 
 2016ـ اعداد كتيب االردف ابألرقإ. 
 2016عداد كتاب االحصاء السنوي إ. 
 ادلساعلة يف اعداد اسًتاتيجية الفقر يف األردف ابلتعاوف مع البنك الدويل. 
 ادلساعلة يف اعداد ادلنهجية اجلديدة دلسح نفقات ودخل االسرة ابلتعاوف مع البنك الدويل. 
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 وكافة البياانت ادلصنفة حسب اجلنس على مستوى كافة ادلؤشرات ادلتعلقة ابجلندر، عداد  إ
 .احملافظات

 2016عداد تقرير القادمُت وادلغادرين إ. 
 2016عداد تقرير واقعات الزواج والطالؽ إ. 
 عداد اوراؽ حتليلية حسب النوع االجتماعيإ. 
 2017 مبسح السكاف والصحة االسرية صلاز االعماؿ ادلتعلقةإ. 

مديرية األساليب وادلنهجيات اإلحصائية 7.6  
 :وفيما يلي اصلازاهتا كل حسب قسموتضم مديرية األساليب وادلنهجيات اإلحصائية أربعة أقساـ 

 .قسم العينات 
 ادلسوح التالية:ث منهجية وعينة حتدي 

 .ILOمسح قوة العمل ابلتعاوف مع منظمة  .1
 .مسح نفقات ودخل االسرة ابلتعاوف مع البنك الدويل .2
 .ICFمسح السكاف والصحة االسرية ابلتعاوف مع  .3

 تصميم وسحب العينات جلميع الدراسات وادلسوح اليت تنفذىا الدائرة.  
 2014 الدويل اذلجرة مبسح اخلاص التحليلي التقرير اعداد. 

 
 .قسم التحليل اإلحصائي 

 .2016 ادلنازؿ يف ادلعلومات تكنولوجيا مبسح اخلاص التحليلي التقرير .1
 .2016 االوؿ النصف ادلستحدثة العمل فرص مبسح اخلاص التحليلي التقرير .2
 .2017 ادلوظفُت برضا اخلاص التحليلي التقرير .3
 .2017 ادلوظفُت اداء بتقييم اخلاص التحليلي التقرير .4

 األتاث اخلارجية. قسم 
 .الدراسات ىذه وإجازة اخلارجية واألتاث الدراسات لتنفيذ الالزمة ادلخاطبات إجراء .1
 .قسم األطر 
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 اجلوية الصور مبراجعة وذلك ادلخصص الرابط ابستخداـ التحديث لعملية ادلكتبية ادلتابعة .1
 .وتفاصيلها واألسر وادلساكن ادلباين عدد حتتوي اليت والبياانت

 .األسرية والصحة السكاف مسحمسح قوة العمل و  بلوكات اعتماد .2
 .التابلت ابستخداـ اإلطار حتديث عملية على التدريب .3

 

  مديرية تكنولوجيا ادلعلومات 8.6

 تضم مديرية تكنولوجيا ادلعلومات سبعة أقساـ ىي:

 .قسم التحليل والربرلة 
 .قسم أنظمة ادلعلومات اجلغرافية 
 .قسم اإلدخاؿ 
  كًتوين.النشر اإللقسم 
 .قسم الصيانة والدعم الفٍت 
 .قسم التطوير التكنولوجي وادلبادرات 
 .قسم إدارة السجالت اإلدارية 

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ:
  متابعة مجيع ادلسوحات الدورية من حيث التطوير على برامج االدخاؿ ومتابعة االدخاؿ

ة الصحيح واستخراج التقارير والتأكد من اصلازىا ضمن الوقت احملدد وادلعايَتيف البياانت ظوتن
 .ومبستوى عاؿ من الكفاءة

  تطوير منهجيات واساليب العمل من خالؿ تنظيم دورات تدريبية مكثفة واليت تعمل على
العمل  التوسع يف استخداـ تقنية االجهزة اللوحية واخلرائط ومركز االتصاؿ وبرامج متابعة وتنظيم

 . ادليداين الكًتونيا 
  أتىيل وتطوير قدرات فريق من ادلربرلُت ليكونوا قادرين على تطوير ادلسوح ابستخداـ بررليات

واستخداـ   WINDOW TABLETجهزة أجلمع البياانت الكًتونيا على   حديثة ومتطورة
 اخلرائط يف ادليداف.
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  لكًتونيا ابستخداـ االجهزة اللوحية إالتطوير على برانمج حتديث االطار لتحديث البياانت
  .اخلرائطو 

  وذلك بتطبيق الربرليات احلديثة عليها ومجع البياانت الكًتونيا على  المسىحالتطوير على
 .االجهزة اللوحية

  والعمل على استخراج  2015دارة قواعد البياانت اخلاصة ابلتعداد العاـ للسكاف وادلساكن إ
  .ت الفنيةالبياانت والطلبات للمديراي

  توثيق منهجيات العمل وتوثيق اعماؿ ادلربرلُت يف ادلسوح والدراسات االحصائية من خالؿ
 .منهجية موحدة للتوثيق

  من شأهنا حتسُت مستوى اداء ادلوظفُت ضمن واليت دارية االنظمة األالعمل على تطوير
ادارة العمل ادليداين اخلاص انظمة ، نظاـ ادارة ادلشاريع، وىي مديرايهتم وتوفَت اجلهد والوقت

نظاـ ادلكافأت ، نظاـ توثيق البياانت والربرليات يف مديرية تكنولوجيا ادلعلومات، ابدلسوح
 .نظاـ التجارة واالستثمار، ادلالية

 .حتديث إطار العديد من الدراسات يف الدائرة 
 دراسات جلميع الادلعلومات ابلتعاوف مع مركز تكنولوجيا ادلعلومات  ألمنسياسات  تطبيق

 والبحوث ادلنفذة ضمن نشاطات الدائرة
  2018البدء بتجهيز الربرليات اخلاصة بعمليات التحضَت لتعداد ادلنشأت. 

 ةإجنازات ادلديرايت اإلداري  .7
 بشكل تفصيلي: قسم واتليا أبرز اصلازاهتا (12)وفيها  تمدراي (3)تضم ادلديرايت االدارية 

مديرية العالقات العامة 1.7  

 تضم مديرية العالقات العامة ثالثة أقساـ ىي:

 .قسم العالقات العامة 
 .قسم العالقات الدولية 
 .قسم اإلعالـ والنشر 
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 ولقد اصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ:
  طلب بياانت من قبل مستخدمي البياانت من داخل األردف (1430)تلبية. 
  بياانت من قبل جهات من خارج األردف. طلب (58)تلبية 
  الرمسية. ادلخاطباتمن  (244)إعداد 
  استبياف دلنظمات دولية. (6)استيفاء 
  طباعة إىل طلب طباعة إستمارات ونشرات دلختلف الدراسات يف ادلطبعة ابإلضافة  (58)تنفيذ

 .نسخة من الكتاب اإلحصائي السنوي (135)
  خالؿ العاـ.من خارجها  (619)من داخل الدائرة وزائر  (266)كما واستقبلت مكتبة الدائرة حوايل 

.مديرية ادلوارد البشرية والشؤون اإلدارية  0.7  

 تضم مديرية ادلوارد البشرية والشؤوف اإلدارية ستة أقساـ ىي:

 .قسم تنمية ادلوارد البشرية 
 .قسم شؤوف ادلوظفُت 
  القانونية.قسم الشؤوف 
 .قسم الديواف 
 .قسم اخلدمات اإلدارية والصيانة 
 .قسم احلركة وادليكانيك 

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ:

 .العمل على اعداد برانمج الكًتوين للموارد البشرية 
 واالشًتاكات ومجيع بياانت الضماف االجتماعي ُت الكًتونيًا )العمل على ربط مجيع بياانت ادلوظف

 البياانت اليت ختص ادلوظفُت(
 2017لعاـ  الوظائف إعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتصنيف. 
  2017إعداد تقرير تقييم األداء للنصف األوؿ من عاـ. 
  2017إعداد تقرير الرضا الوظيفي للنصف األوؿ من عاـ. 
 2017 اعداد تقرير اختيار ادلوظف ادلتميز عن الثلث االوؿ والثاين. 
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  2017إعداد تقرير األنشطة العلمية عن الثلث ) االوؿ ، والثاين ( لعاـ. 
  2017( موظف يف انشطة علمية وتدريبية داخل األردف خالؿ عاـ 240)دتت مشاركة. 
 ( موظف يف األنشطة العلمية والتدريبية خارج األردف.104دتت مشاركة ) 
 ( 1976بلغ عدد ادلذكرات الداخلية ادلتداولة )( 1365مذكرة، وبلغ عدد إرساليات الربيد اخلارجي )

 إرسالية.
  2018إعداد جدوؿ تشكيالت الدائرة لعاـ. 

 

مديرية الشؤون ادلالية 3.7    

 تضم مديرية الشؤوف ادلالية ثالثة أقساـ ىي:

 .قسم احملاسبة 
 .قسم التدقيق والتحليل ادلايل 
 .قسم اللوزاـ وادلشًتايت 

 األنشطة التالية خالؿ العاـ:ولقد اصلزت ادلديرية 

 2018 لعاـ للدائرة واجلارية الرأمسالية للنفقات السنوي ادلوازنة قانوف مشروع إعداد. 
 أبنواعها ادلالية ادلستندات إعداد. 
 أبنواعها وادلياومات وادلكافات الرواتب كشوفات إعداد. 
 وحتليلها الشهرية ادلالية ادلواقف إعداد. 
 الصرؼ مستندات وتدقيق مراجعة. 
 ابلدائرة ادلستقلة ادلالية ادلخاطبات مجيع اجراء . 
 العطاءات طريق عن أو مباشرة سواء الشراء عمليات جبميع القياـ. 
 ختزين أو مواد صرؼ من ابدلستودعات ادلتعلقة األعماؿ جبميع القياـ 

للمشاريع الرأمسالية يف الدائرة واليت تشمل  2017-2012عواـ ابلدينار األردين لألاما فيما ؼلص حجم ادلوازنة 
واليت تعود  2015على قيمة للموازنة كانت يف عاـ يظهر أف أ، ادلسوحات الدورية االقتصادية واالسرية والزراعية

 حلاجة الدائرة لتغطية انشطة تنفيذ التعداد العاـ للسكاف وادلساكن.
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 ابلدينار (0277-0270) لألعوام الرأمسالية للمشاريع الدائرة موازنة

 

 مديرية الرقابة الداخلية   4.7
 تضم مديرية الرقابة الداخلية أربعة أقساـ ىي:

 .قسم الرقابة ادلالية 
 .قسم الرقابة اإلدارية 
 .قسم الرقابة والتفتيش ادليداين 
 .قسم اجلودة 

 ولقد أصلزت ادلديرية األنشطة التالية خالؿ العاـ:

  مراجعة عمليات التسجيل اليدوي واآليل وذلك مبطابقة مجيع مستندات الصرؼ مع سجل التأدايت
 ( مستند نفقات وأماانت. 3450) 2017حيث بلغ رلموع ادلستندات ادلدققو لعاـ 

 .مراجعة عملية تسجيل اإلدخاالت واإلخراجات 
 يرادات للبنك.مراجعة عمليات القبض ومراعاة عملية توريد اإليرادات / صندوؽ اإل 
 ( 180إعداد )تقرير حتليلي( 23)  تقرير جودة ميدانية وتقنية ابإلضافة . 
 ( تقرير من قبل قسم الرقابة ادليدانية حوؿ جوالهتم ادليدانية.398إعداد ) 
  ( جولة تفتيشية إدارية. 38القياـ بػ ) 
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 0277-0273اجنازات مركز التدريب االحصائي لألعوام  .8
بوجود مركز تدريب احصائي متخصص بتقد  الدورات التدريبية ادلختلفة سواء كانت تتميز الدائرة 

ادلتخصصة يف العمل االحصائي أو غَتىا من الدورات االدارية والفنية واليت يقدمها ادلركز للموظفُت يف 
 الدائرة وجلميع موظفي اجلهاز احلكومي عند الطلب أو ألي فرد بشكل خاص يرغب بدورة متخصصة يف

-2013)عدد الدورات التدريبية وعدد ادلتدربُت خالؿ األعواـ  الحصائي، ويظهر من الشكل أدانهالعمل ا
كانت تقدـ دورات تدريبية للموظفُت يف   2013،2014 االشارة أف الدائرة خالؿ العامُت وجتدر (2017

مع تنفيذ التعداد العاـ  والذي كاف يتزامن 2015الدائرة وجلهات خارجية اخرى، بينما ابتداءا من العاـ 
للسكاف وادلساكن ركزت الدائرة كأولوية ذلا على تقد  الدورات التدريبية للعاملُت يف الدائرة فقط وذلك 
من ابب حتقيق اذلدؼ ادلؤسسي يف رفع وبناء القدرات اإلحصائية للعاملُت يف الدائرة، كما مت الًتكيز يف 

التدرييب يف تقد  ورش توعية حوؿ جائزة ادللك عبدهللا للتميز  على االستفادة من وجود ادلركز 2017عاـ 
احلكومي وعالقتها بعمل الدائرة وذلك لتجذير ثقافة التميز داخل الدائرة من خالؿ اشراؾ أكرب عدد 

 شلكن من ادلوظفُت يف العمل مبختلف معايَت اجلائزة واإلشًتاؾ بورش عمل داخل مبٌت ادلركز.

 0277-0273االحصائي لالعوام  اجنازات مركز الرتيب
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  2017 عام واحمللية والدولية اإلقليمية االجتماعات ادلشاركات يف أهم .9
 الوزارات الدولية اليت تعقدىاو  احمللية تشارؾ دائرة اإلحصاءات العامة يف العديد من اإلجتماعات وادلؤدترات

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

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

  47الدورة  نيويورؾ ادلتحدة/شعبة اإلحصاء يف ىيئة األمم. 
 .منظمة اإلسكوا 
 ( اإلحتاد األورويب متمثال بربانمج ادليدستاتMEDSTAT.) 
  21ابريس (Paris 21.) 
  واالجتماعية واالقتصاديةمركز األتاث اإلحصائية ( والتدريب للدوؿ اإلسالميةSesric.) 
 .ادلعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية 
  جلامعة الدوؿ العربية ) إدارة اإلحصاء وقواعد البياانت(.األمانة العامة 

وتشارؾ الدائرة سنواي يف إجتماع شعبة اإلحصاء يف ىيئة األمم ادلتحدة / نيويورؾ والذي ػلضرة عطوفة ادلدير 
ابإلضافة إىل رؤساء كافة األجهزة اإلحصائية يف العامل لإلطالع على ما ىو جديد يف رلاؿ  للدائرة العاـ

ادلنهجيات اإلحصائية والتوصيات الدولية هبذا الشأف. كما ويقـو عطوفة ادلدير العاـ تضور االجتماع 
ت حوؿ اإلسًتاتيجية والذي استفادت منو دائرة اإلحصاءات العامة يف رلاؿ تقد  اخلربا 21السنوي لباريس 

واإلسكوا لتقييم الدائرة وتقد  مقًتح  21الوطنية لإلحصاء، حيث قدـ رلموعة من اخلرباء من فريق ابريس 
 .2022-2018حصاء لألعواـ يق إلعدد االسًتاتيجة الوطنية لإلخلارطة طر 

رارىا مع ابقي ( لإلطالع على إصلازات وخطط الربانمج وإقMEDSTATسنواي إبجتماع )تشارؾ الدائرة 
 MEDSTAT 4إطالؽ مشروع  حيث متصائية جلنوب وشرؽ البحر األبيض ادلتوسط. رؤساء األجهزة اإلح

حيث يهدؼ الربانمج إىل رفع قدرات العاملُت  ،2018حىت هناية عاـ  والذي سيستمر 2016يف مطلع عاـ 
يف األجهزة اإلحصائية جلنوب وشرؽ البحر األبيض ادلتوسط من خالؿ تقد  الربامج التدريبية واخلربات الفنية 
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(، وإحصاءات Business Register) األعماؿيف كل من رلاؿ إحصاءات التجارة اخلارجية، وسجل 
 ءات النقل واإلتصاالت، وإحصاءات العمل.الطاقة، وإحصاءات اذلجرة، وإحصا

، peer review كما استضافت الدائرة رلموعة من اخلرباء من ادليدستات لغاايت عمل تقييم لعمل الدائرة
حيث التقى الفريق مع رلموعات شلثلة عن الشركاء اخلارجيُت للدائرة وبعض اذليئات الدولية ادلاضلة اضافة 
دلمثلُت عن القطاع اخلاص، وخرج الفريق بتقرير يلخص أىم الفجوات اليت على الدائرة العمل على جسرىا، 

النقاط اليت وردت يف حصاء مبعاجلة مجيع وقد قامت الدائرة من خالؿ توجهها ضلو بناء اسًتاتيجية وطنية لال
 تقرير اخلرباء.


