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 .0مقدمة
تعترب دائرة اإلحصاءات العامة ومبوجب القانون اجلهة الرمسية جلمع ونشر اإلحصاءات الدديوغرافية
واالجتماعية واالقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية ،ولقد بدأت الدائرة العمل على توحيد الرقم
اإلحصائييفاالردنوتطويرالسجالتاإلداريةبالتعاونمعالوزاراتوادلؤسساتادلعنيةمنخاللعقد
مذكرات تفاىم معها لتطوير النظام االحصائي يف االردن .ويشكل الرقم اإلحصائي األساس يف
التخطيطورسمالسياساتواختاذالقراراتسواءللحكومةاوالقطاعاخلاصاومؤسساتاجملتمعاحمللي
اليت تعتمد علية لرسم اخلطط والربامج وتقييمها أو حىت للقطاع اخلاص الذي بات يهتم هبذا الرقم
ويستخدموبشكلموسعلغاياتالبحثوالتحليل .
وقدجاءىذاالتقريرليحددتطلعاتدائرةاالحصاءاتالعامةللعام،2016واليتمنادلتوقعأنيكون
أمهها إصدار نتائج التعداد العام للسكان وادلساكن بشكلها األويل والرئيسي ،والتحضري إلعداد
اسًتاتيجية وطنية لإلحصاءات وكذلك التحضري لتنفيذ التعداد الزراعي لعام  ،2017باإلضافة إىل
التحضريلتنفيذمسحدخلونفقاتاألسرةإىلجانبإعادةالنظرمبسحالعمالةوالبطالةوفرصالعمل
ادلستحدثة .كماتضمنالتقرير  رلموعةمنالتطلعاتواليتختص كافةنشاطاتالدائرةادلتوقعةللعام
القادمشاملةتطلعاتفنيةتساىميفحتسنيجودةالرقماإلحصائيواالرتقاءبالعملاإلحصائيليتوائم
معأفضلادلمارساتوادلعايريالدولية،كماتشملالعملاإلداريوالذيحيققتكامليةالتطوروالتقدم .

 .6التطلعات للعام

6106

 0.6التعداد العام للسكان والمساكن
التعدادالعامللسكانوادلساكنىوأكربعمليةاحصائيةجتريهاالدائرةخاللالعام،2015والذي ّمتتنفيذه
كليّاً جبهودوكوادربشريةوطنية،لتوفري بياناتمتنوعةختدمأغراضاً إداريةواقتصاديةوخدميةوإحصائية
متعددة.وكانىذاالتعدادىوالسادسيفتاريخالدولةاألردنيةضمنسلسلةالتعداداتاليتنفذهتاالدائرة،
إالان الدائرةاختذتيفىذاالتعدادخطوةرائدةمنخاللاستخدامالتقنياتااللكًتونيةادلتقدمةيفتنفيذ
مجيعمراحلالتعداد .
لقدتضمنتخطةتنفيذالتعدادالعامللسكانوادلساكنالعديدمنادلراحلاليتديكنامجاذلامبايلي:
 .1ادلرحلة التحضريية وتشمل التحضري الفين والتحضري اجلغرايف ،ويتطلب تنفيذ ادلرحلة التحضريية
وجود إطار متكامل وحديث لكافة ادلباين وادلساكن واالسر يف ادلملكة ويتم ذلك من خالل
حتضرياتجغرافيةتشمل:
 احلزم احلصروقدمتتنفيذىذهادلرحلةالكًتونياًبالكاملبشقيهااحلزمواحلصر .
 .2التنفيذالفعليللعدحيثمتمجعومعاجلةالبياناتمنخاللانظمةالكًتونيةصممتذلذهالغاية.
 .3إطالقالنتائجاألوليةوالنتائجالرئيسيةللتعداد .
 .4إعداداجلداولالعامةوالتفصيلية.
 .5التحليلوالتقييمواستخراجادلؤشرات.
 .6نشرالبياناتوالتوثيق.
 .7التحليلادلتعمق وإعداداألوراقالبحثيةادلتخصصةللمواضيعوالقضاياذاتاألولويةجبهود فرق
وطنيةمندائرةاالحصاءاتالعامةوادلؤسساتواخلرباءالوطنينيادلختصني.
 .8إعداداألطرالزراعيةواالقتصاديةوالسكانية.
 .9اطالقادلؤدتراتاخلاصةباألوراقالتحليلةلنتائجالتعداديفمجيعأقاليمادلملكة .

 6.6التطلعات لجائزة الملك عبداهلل لتميز األداء الحكومي والشفافية
بعد عدة مشاركات للدائرة يف دورات اجلائزة لألعوام السابقة ،فإهنا تتطلعىذا العام جبدية أكرب للتقدم
وزلاولةالفوزباجلائزة،وذلكمنخاللالسرييفعددمناالجراءاتاليتسيكونذلاأثراًواضحاًيفمشاركة
ىذاالعامواليتمنأبرزىا :

3
4

5

6

7

تقييممشاركةالعامادلاضيتقييماًموضوعياًمهنياًللوقوفعلىأسباباالخفاق.
اختيارفريقالعملضمنمعايريوزلدداتتضمناداء كلفرديفالفريقلدورةبالشكلادلناسبومبا
حيققأكربعائد.
العمل على زيادة وعي موظفي الدائرة باجلائزة وأمهيتها ودورىا االجيايب يف حتسني وتطوير االداء،
ولضمانتوسيعدائرةادلشاركةمنادلوظفنيوذلكمنخاللعددمناالجراءاتواالنشطةاليتتضمن
حتقيقىذااذلدف.
تفعيلدوروحدةالتطويروالتخطيطاالسًتاتيجيباعتبارىااجلهةادلشرفةعلىادارةالعمليفاجلائزةمن
خاللعددمنااللياتالالزمةلذلك.
وضعآلياتدلتابعةالعمللضمانالتقييمادلستمرلألداءوتصحيحوعنداحلاجة .

 3.6التطلعات في العمل الفني
انطالقاًمناخلربةالطويلةللدائرةيفتنفيذاالعمالاالحصائيةوالنقالتالنوعيةاليتحتققتعربالسنوات
ادلاضيةواليت كانآخرىاتنفيذالتعدادالعامللسكانوادلساكنلعام 2015الكًتونيابالكامل،فإنالدائرة
تتطلعخاللعام 2016اىلمزيدمنالتطويروالتحديثيفعملهاوعلىصعدسلتلفةمستفيدةمناخلربة
الًتاكميةادلوجودةمنخاللتنفيذعددمناالجراءاتوعلىالنحوالتايل :
.1

التوجوحنوزيادةعددادلسوحاليتسيتمتنفيذىاباستخداماالجهزةاللوحية،وذلكضمنخطة
التحولاليتبدأتالدائرةبتنفيذىامنبدايةالعاموبشكلتدرجيي وصوالً لتنفيذمجيعمسوح
الدائرةباستخداماالجهزةاللوحية.

.2

االستفادةمنعددمناالدواتالتقنيةواآللياتاليتمتاستخدامهايفالتعدادالسكاينومنها
مركز االتصال الذي كان لو دوراً حيوياً يف مساعدة العاملني يف ادليدان وضبط جودة

االستمارات ،باإلضافة إلمكانية االستفادة منو يف مجع بيانات ادلسوح الصغرية او استكمال
البيانات.
.3

العملعلىتطويرمنهجياتوآلياتالعمليفعددمنادلسوحمبايضمناحلصولعلىنتائج
أكثردقةودتثيالًللمجتمعمثلرفعنسبةاالستجابةمنخاللاختاذحزمةمناالجراءات،ومن
ىذهادلسوحمسحدخلونفقاتاالسرةومسحالعمالةوالبطالةالذيتطمحالدائرةمنخاللو
دلعرفةحجمالعمالةالوافدةومعرفةخصائصها .

.4

العملعلىتطبيقنظاماحلساباتالقومية 2008حيثسيبدأالعملبتطبيقاولمرحلةوىي
احلساباتاجلاريةوعلى مستوى القطاعاتادلؤسسية  وتغيري سنة األساسإىل  2010يفعمل
احلساباتالقوميةبدالمنسنةاألساسالقددية.1994
إصدارالرقمالقياسيللصادراتوالوارداتحسبادلنهجياتوادلعايريالدولية .
استكمال عملجلنة االسقاطات السكانية مستقبلية ألعداد حىت عام  2050باالعتماد على
بياناتالتعداد العام  2015وبيانات ادلسوحالصادرة من قبلالدائرة،وبعض ادلصادراالدارية
ذاتالعالقة.
إعدادخرائطالفقرمنخاللالتعاونمعقسمادلعلوماتاجلغرافيةيفالدائرة ،الستخدامهايف
عرضمؤشراتالفقر .
اعداد قاعدة مؤشرات خاصة بالتنمية ادلستدامة من خالل فريق عمل مشكل من سلتلف
مديرياتالدائرة .

.5
.6

.7

.8

 4.6التطلعات في العمل اإلداري
العملعلىتعزيزادلؤسسيةيفالدائرةوترسيخدورىايفتطويرالعملاالداريوذلكمنخاللعددمن
االجراءات،ون ربزامههاباآلي:
.1

.2

يتوافقمع
العملعلىإعادةالنظريفاذليكلالتنظيميللدائرةوتطويرهمبايتناسبوادلستجداتومبا 
خطةالدائرةاالسًتاتيجيةحبيثيضمنكفاءةاكربيفالعملواستغاللأفضلللكوادر .
السرييفعددمناالجراءاتواالنشطةاليتتساىميفرفعمستوىاداءالعملاالداريوادلايل،
ومنهاعلىسبيلادلثال :

 العمل على إنشاء نظام األرشفة لتطوير النظام الداخلي يف الدائرة فيما خيص الديوانوادلواردالبشرية .
 اصدار دليل يضم مجيع القوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالدائرة وتوزيعها علىادلوظفنيونشرىاعلىادلوقعااللكًتوينللدائرة .
 العملعلىربطنظامالرواتبمعنظامال .GFMIS احلاق دائرة اإلحصاءات العامة مبشروع نظام الشراء االلكًتوين والذي بدأت بو دائرةاللوازمالعامةمعرلموعةمنادلؤسساتوالدوائراحلكومية.
 .3إعداد اسًتاتيجية وطنيةواسًتاتيجيةللدائرة لألعوام 2018-2016منخاللاالستفادةمنمشروع
باريس .21
 .4مراجعةوتطويراستماراتالرضاالوظيفيوتقييماألداءواالحتياجاتالتدريبية.
 .5إ عدادمنوذجخطةعملنصفيةقابلةللتطبيقعلىمجيعمديرياتالدائرةباختالفسلرجاهتاومبا
يتوائممعاخلطةاالسًتاتيجيةاجلديدة.
 .6االشرافوادلتابعةعلىعملمعايرياجلائزة.
 .7ربطاخلطةالتدريبيةدلركزالتدريباالحصائيمعسلرجاتتقريراالحتياجاتالتدريبيةللموظفني.
 .8تطويرمعايريواضحةلإلحاللوالتعاقبالوظيفي.
 .9حتديدمعايريوأسسواضحةلنقلادلعرفةالناجتةمنادلشاركةيفالدوراتالتدريبيةالداخليةواخلارجية
منخاللإعدادمنوذجمعتمدذلذهالغاية.
 .10حتديثقائمةالشركاءاخلارجينيوالشركاءاالسًتاتيجيني.
 5.6مشاركة دائرة االحصاءات العامة في األنشطة الدولية 
تشارك دائرة اإلحصاءات العامة يف العديد من اإلجتماعات وادلؤدترات الدولية اليت تعقدىا ادلنظمات
واذليئاتالدوليةوذلكلتبقىعلىتواصلدائمبكلماىوجديديفرلالحتديثوتطويرادلنهجياتالدولية
ادلتبعةيفتنفيذسلتلفادلسوحوالدراساتاإلحصائية.وأيضالكيتستفيدمناخلرباتالفنيةاليتتقدمها
تلكادلنظماتلكوادرالدائرة.ومنتلكادلنظماتواذليئاتالدولية :
 شعبةاإلحصاءيفىيئةاألممادلتحدة/نيويورك. -منظمةاإلسكوا.
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يفرلالادلنهجياتاإلحصائيةوالتوصياتالدوليةهبذاالشأن .كماوتقومالدائرةبإرسالمندوبحلضور
االجتماع السنوي لباريس  .21وتشارك الدائرة سنويا باجتماع   )MEDSTATلالطالع على إجنازات
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يهدفالربنامجإىلرفعقدراتالعاملنييف األجهزةاإلحصائيةجلنوبوشرقالبحراألبيضادلتوسطمن
خاللتقدميالربامجالتدريبيةواخلرباتالفنيةيف كلمنرلالإحصاءاتالتجارةاخلارجية،وسجلادلنشآت
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 ،) Businessوإحصاءات الطاقة ،وإحصاءات اذلجرة ،وإحصاءات النقل واالتصاالت،

وإحصاءاتالعمل .
6.6البرنامج الزمني للمسوح والنشرات ضمن خطة الدائرة لعام 2016

يوضحاجلدولأدناهخطةعملالدائرةوبرنارلهاالزمينحسبادلسوحاليتتنفهاالدائرةيفادلديرياتادلختلفة

إضافةألىمالنشراتاليتسيتمنشرىايفالعام .2016
إسم المسح /النشرة

دورية النشر

مسحالعمالةوالبطالة/جولةأوىل  ربعي 

تاريخ تنفيذ

تاريخ إصدار

المسح

النشرة /التقرير

الجهة المسؤولة

2016/2/1

2016/4/25

مديريةادلسوحاألسرية 

مسحالعمالةوالبطالة/جولةثانية

ربعي

2016/6/2

2016/7/25

مديريةادلسوحاألسرية

مسحالعمالةوالبطالة/جولةثالثة

ربعي

2016/8/1

2016/10/25

مديريةادلسوحاألسرية

مسحالعمالةوالبطالة/جولةرابعة

ربعي

2016/11/1

2017/1/25

مديريةادلسوحاألسرية

إسم المسح /النشرة
مسحفرصالعملادلستحدثة/
النصفاألول 2016

دورية النشر

تاريخ تنفيذ

تاريخ إصدار

المسح

النشرة /التقرير

الجهة المسؤولة

نصفي 

2016/10-7

2017/2/1

مديريةادلسوحاألسرية

نصفي 

2016/4-1

2016/6/1

مديريةادلسوحاألسرية

مسحاستخدامتكنولوجياادلعلومات
يفادلنازل 2015

سنوي 

2016/11/1

2017/7/1

مديريةادلسوحاألسرية

مسحاالستخدام 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية 

مسحالصناعة 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحاالنشاءات 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحاخلدمات 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحالتجارةالداخلية 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحادلاليةوالتأمنيوالبنوك 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحالنقلوالتخزينوالربيد 

سنوي

2016/4/1

2017/5/15

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحاستخدامتكنولوجياادلعلومات
واالتصاالتيفادلنشآت 

غريدوري 

2016/6/26

2016/12/31

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحالقادمنيوادلغادرين 

غريدوري 

2016/8/1

2017/11/30

مديريةادلسوحاالقتصادية

مسحفرصالعملادلستحدثة/
النصفالثاين 2015

مسحتقييمقطاعادلياةيف
األردن/الزرقاء2016حتدياأللفية 

غريدوري 2016/6/7



مديريةادلسوحاألسرية 

مسحتتبعسوقالعمل 2016

غريدوري 2016/5/15



مديريةادلسوحاألسرية 

الكتاباإلحصائيالسنوي  2015سنوي 
األردنباألرقام 2015

سنوي 

ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
/الربعاألول 
ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
/الربعالثاين



2016/8
2016/6

مديريةاالحصاءات
السكانيةواالجتماعية 
مديريةاالحصاءات
السكانيةواالجتماعية 

ربعي 

2016/4/1

2016/6/30

احلساباتالقومية 

ربعي

2016/7/1

2016/9/30

احلساباتالقومية

إسم المسح /النشرة
ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
/الربعالثالث
ادلؤشراتالربعيةللناتجاحمللياإلمجايل
/الربعالرابع
الرقمالقياسيلكمياتاالنتاج
الصناعي 
الرقمالقياسيألسعارادلنتجني
الصناعيني 
الرقمالقياسيألسعارادلستهلك
التضخم) 
الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
األول 
الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
الثاين 
الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
الثالث 
الرقمالقياسيألسعاراجلملةالربع
الرابع 

دورية النشر

تاريخ تنفيذ

تاريخ إصدار

المسح

النشرة /التقرير

الجهة المسؤولة

ربعي

2016/10/1

2016/12/30

احلساباتالقومية

ربعي

2017/1/1

2017/3/30

احلساباتالقومية

شهري 

االحصاءاتاالقتصادية 

شهري 

االحصاءاتاالقتصادية

شهري 

االحصاءاتاالقتصادية

ربعي 

2016/4/1

2016/4/15

االحصاءاتاالقتصادية

ربعي 

2016/7/1

2017/7/15

االحصاءاتاالقتصادية

ربعي 

2016/10/1

2016/10/15

االحصاءاتاالقتصادية

ربعي 

2017/1/1

2017/1/15

االحصاءاتاالقتصادية

النشرةالشهريةالحصاءاتالتجارة
اخلارجية 

شهري 

االحصاءاتاالقتصادية

مسحميزانيةاألسرة تبنة) 

غريدوري 

2016/8/1

ادلسوحاألسرية 

مسحميزانيةاألسرة كفرادلاء) 

غريدوري 

2016/9/1

ادلسوحاألسرية

مسحادلساحات

سنوي

2016/2/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية 

االنتاجالنبايومدخالتو

سنوي

2016/2/8

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

التكوينالرأمسايلللقطاعالنباي

سنوي

2016/2/8

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

ربعي

2016/1/4

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

2016/1/4

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

ادلؤشراتاالقتصاديةاحليوانيةقطاع
منظم

اعدادالثروةاحليوانيةقطاعغريمنظم نصفي

إسم المسح /النشرة
مدخالتاالنتاجللثروةاحليوانيةقطاع
منظم

دورية النشر

تاريخ تنفيذ

تاريخ إصدار

المسح

النشرة /التقرير

الجهة المسؤولة

سنوي

2017/1/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

سنوي

2017/1/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

سنوي

2016/1/11

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

سنوي

2016/1/11

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

اسعارزراعية

شهري

2016/1/31

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

مسحانتاجمعاصرزيتالزيتون

سنوي

2017/7/31 2016/10/15

ادلسوحالزراعية

مسحادلشاتلالزراعية

سنوي

2016/1/11

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

مسحالنحل

نصفي

2016/3/7

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

مدخالتالنحل

سنوي

2017/2/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

تكوينرأمسايلللنحل

سنوي

2017/2/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

مزارعبركاالمساك

نصفي

2016/3/7

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

تكوينرامسايلمزارعبركاالمساك

سنوي

2017/2/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

الصيدالبحري

شهري

2016/2/1

2017/7/31

ادلسوحالزراعية

ادليزانيةالغذائية

سنوي

2016/1/4

2017/10/1

ادلسوحالزراعية

نشرةاالسًتاتيجيةالزراعية

سنوي

ادلسوحالزراعية

نشرةاالحصاءاتالزراعية

سنوي

ادلسوحالزراعية

نشرةادليزانيةالغذائية

سنوي

ادلسوحالزراعية

مسحقطاعادلياة/القطاعالزراعي

سنوية

التكوينالرأمسايلللقطاعاحليواين
قطاعمنظم
مدخالتاالنتاجللثروةاحليوانيةقطاع
غريمنظم
التكوينالرأمسايلللقطاعاحليواين
قطاعغريمنظم



2016/9/6

2016/9/30

ادلسوحالزراعية

