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 تقديم

،ّالذيّنفذتهّالدائرة2015ّلتعدادّالعامّللسكانّواملساكنلّالدليلّالعامنّتنشرّأاتّالعامةّاإلحصاءدائرّةّيسرّ 
ليتّاّالسكانيةّالسادسّمنّسلسلةّالتعداداتّالتعدادويعتربّهذاّّ.10/12/2015 -30/11خاللّالفرتةّمنّ

ّنفّ  ّعام ّمنذ ّالدائرة 1961ّذهتا ّيقدّ ، ّحيث ّهذا ّدائرةّّالدليلم ّاتبعتها ّاليت ّااللكرتونية ّللمنهجية توثيقًا
لعامةّيفّتنفيذّالتعدادّيفّكافةّمراحلهّالتحضرييةّوالفعليةّوماّرافقهاّمنّعملياتّإعدادّوحتضريّاتّااإلحصاء

ّدقةّعاليةّوّوهذهّالبياانتّستكونّذاتّفائدةوجتهيزّوحتديثّحسبّاملعايريّاحملددة،ّلتكونّهذهّالبياانتّ
ّللباحثنيّاملهتمنيّومتخذيّالقرارات.

ّجبّوقدّتّ  ّكلي ًا ّالتعداد ّتنفيذّهذا ّومويله ّت  ّكما ششكلّّيةاألردنةّمنّقبلّاحلكومهودّوكوادرّششريةّوننية.
ورويبّومنظمةّجتماعي،ّواالحتادّاألقتصاديّاإلمناءّاإلمنّالصندوقّالعريبّلإلدعمّمايلّضافةّاىلّابإلّأساسي،

ّكماّاليونيسيفّوصندوقّاأل اتّالفنيةّشاّراالستّاملنظماتّواهليئاتّالدوليةّشعضّقدمتممّاملتحدةّللسكان،
ّك املعلومات، كتبّالتعدادّاالمريكيّميفّشعضّالقضاايّمثلّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّوشعضّتقنياتّتكنولوجيّا

ّلغربّآسياّ)االسكوا(.واللجنةّاالجتماعيةّاالقتصاديةّ
،ّوتقد رّنينجناحّالتعدادّالّوإفرادّالذينّسامهواّيفّنّتعربّعنّشكرهاّجلميعّاألأاتّالعامةّاإلحصاءوتود ّدائرةّ

ّوالشكراتّالعامة،ّاءاإلحصاليتّومتّمقاشلتهاّعلىّوقتهاّلتقدميّالبياانتّلباحثيّّاألسرالدائرةّعاليًاّمجيعّ
العملّمنّخاللّكوادرهاّالبشرية،ّوالّووزارةّالداخليةّوزارةّالرتشيةّوالتعليملأيضاًّ إبجناحّهذّا كوادرّالذينّسامهوّا

ّجتماعياديّواإلقتصحتادّاألورويبّوالصندوقّالعريبّلإلمناءّاإللشكرّلإلالعاملةّمنّاجلهاتّاملختلفة،ّوكذلكّا
ممّاملتحدةّللسكانّومنظمةّاالسكواّعلىّدعمهمّومنظمةّاليونيسيفّوصندوقّاألّومكتبّالتعدادّاألمريكي

ّجناحّالتعداد.إاملاديّوالفينّالذيّساهمّيفّ
لّالتعداد،ّهودّالكبريةّاليتّشذلوهاّيفّمجيعّمراحاتّعلىّاجلاإلحصاءوالّيفوتينّشكرّمجيعّالزمالءّيفّدائرةّ

ّحيثّأوصلواّالليلّابلنهارّمنّأجلّإجناحّهذاّالعملّالونينّالكبري.
 د. قاسم الزعيب       

 املدير العام لإلحصاءات
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            خلفية عامة .1
 مقدمة 1.1

يعدّمشروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّمنّأضخمّالعملياتّاإلحصائيةّاليتّتقومّهباّالدولة،ّمماّيستلزمّ
م موارّد وششريّةتعبئّة االأغراضّّخلدمةضخمّةومؤسسيّةاليّة والدميّوّقتصاديةالتنميّة ويهدفّّغرافيةواالجتماعيّة ،ّ

زمنيةّّشياانتّحديثةّومشوليةّوعاليةّالدقةّعنّمجيعّاألفرادّيفّحلظةّإىلّتوفريالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ
األساسّّ،ّوتعتربّهذهّالبياانتّحجريفّاململكةّاألسرحمددة،ّوعنّاخلصائصّاملختلفةّللمباينّواملساكنّّو

البياانتّواألرقامّّةأمهيلقياسّالتغريّمعّمرورّالزمن،ّوأساساًّلرسمّاخلططّالتنمويةّوتقوميّنتائجها.ّوقدّازدادتّ
ّومثلّ ّابملباينّواملساكنّوذلكّكوهنا ّاملتعلقة ّللسكانّأو ّابخلصائصّاملختلفة ّتلكّاملتعلقة ّسواء اإلحصائية

ّرسمّالسياساتّالسكانيةّواإلسكانيةّووضعّخططّالتنميةّوغريهاّمنّالربامجّاإلقتصاديةّاألدواتّالالزمةّيف
ّواإلجتماعيةّوالصحية،ّ...ّاخل.

والنموّاهلائلّّ(GIS)ونظراًّللتطورّالتقينّوتطورّوسائلّاالتصاالتّوتبادلّالبياانتّونظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّ
شتوظيفّةّاهلامشيةّياألردنيفّاململكةّتّاختاذّالقرارّّ،املعلوماتيفّتكنولوجياّاألجهزةّاللوحيةّوتقنياتّنشرّ

التقنياتّ التحضريةّإلكرتوينّمتكاملّيفّمجيعّمراحلسكانّومساكنّّمشروعّتعدادّيفّتنفيذأشرزّوأحدثّهذّه ّه
ضمنّّيةّاتمةعاليةّوشسّرّجودةذاتّّالفعلي(ّمباّيضمنّاحلصولّعلىّشياانتّالعدّ والفعليةّ)احلزم،ّاحلصر،ّ

ّ.التعدادّمراحليفّمجيعّّقصريةفرتاتّزمنيةّ

الدليلّّو ّالعدّ قبلّّأيّمرحلةّماّ،ابملرحلةّالتحضرييةتوثيقّكافةّمراحلّالتعدادّاألساسيةّاملتمثلةّّإىليهدفّهذّا
ثهاّلتحضريّاجلغرايفّمثلّالعملياتّاملكتبيةّوامليدانيةّوماّرافقهاّمنّإعدادّاخلرائطّوحتدياوماّمشلتهّمنّعملياتّ

ملخططاتّاليتّتتالءمّمعّنبيعةّالعملّاإلحصائيّوأسسّعملياتّاحلزمّوالرتقيمّوإعدادّالقوائمّاخلاصةّحبصرّوا
 واالنشطةّالزراعيةّواملنشآتّاالقتصاديةّالكرتونياً.ّّاألسراملباينّواملساكنّّو

ونيةّالستخدامهاّحيثّتّإعدادّنسخّإضافيةّمنّقوائمّاحلصرّاإللكرّتّ،الفعليّالعدّ مرحلةّهذهّاملرحلة،ّّتليّو
يفّّاألسركإنارّشاملّومتكاملّلكافةّاملباينّواملساكنّّوتعدادّّالالفعلي،ّومهيداًّالعتمادهاّيفّّالعدّ أثناءّعمليةّ
ّكلّأسرةّمنّخاللّاملسكنّورصدّمجّالعدّ يثّتكونّاملرحلةّالساشقةّنقطةّشدايةّملرحلةّحباململكةّ يعّأيّزايرة
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هلذ حسبّاملعايريّاحملددّة الغرضأفرادهّا استماراتّصممتّهلذّا ابستخداّم الغرضّوتوثيقّخصائصّكلّمنهّم ّّا
ياتّجتهيزّالبياانت،ّواليتّتشملّعملّالعدّ ماّشعدّّ،املرحلةّالثالثةواليتّومثلّالعمليةّالرئيسيةّللتعداد.ّوأخرياّ

ّكماّتشملّك لكّإعدادّاجلداولّذومعاجلتهاّمكتبياًّوإلكرتونياًّللتأكدّمنّسالمةّالبياانتّومشوليتهاّواتساقها.
دارّالتقاريرّاملتعلقةّنشرّالبياانتّوإصّإىلالعامةّوالتفصيليةّوالتحليلّوالتقييمّواستخراجّاملؤشراتّابإلضافةّ

لقضاايّوليةّوالتفصيليةّوالتوثيق،ّمثّالتحليلّاملتعمقّوإعدادّاألوراقّالبحثيةّاملتخصصةّللمواضيعّوائجّاأللنتااب
ّاتّالعامةّواملؤسساتّواخلرباءّالوننينيّاملختصني،ّواليتاإلحصاءيةّمنّدائرةّذاتّاألولويةّجبهودّفرقّونن

منّنشراتّورقيةّوكذلكّإصدارّأنلسّجغرايفّ،ّوااتحةّالبياانتّاملهمةّجرىّتوثيقهاّمنّخاللّهذاّالدليل
ّوموقعّالكرتوينّجغرايف.

ّ
ّ

الزعيب سعيد د. قاسم  
ات العامةاإلحصاءمدير عام دائرة   
 للتعداد العام املدير الوطين

2015للسكان واملساكن   
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 االساس القانوين إلجراء التعداد 2.1
اليتّتنصّعلى:ّ"إجراءّتعدادّعام2012ّّلسنة12ّّاتّرقمّاإلحصاء(ّمنّقانونّب/4املادةّرقمّ)ّإىلّاستناداًّ

ّكلّعشرّسنواتّعلىّاألكثرّيفّاملوعدّالذيّيقررهّجملسّالوزراءّشناًءّعلىّتنسيبّالوزير"ّفقد ررّجملسّقّمرة
،ّوذلكّكماّجاءّيفّكتابّدولةّرئيسّالوزراءّاألفخمّرقم16/7/2012ّالوزراءّاملوقرّيفّجلستهّاملنعقدةّشتاريخّ

لثاينّيفّشهرّتشرينّاّللسكانّواملساكناملوافقةّعلىّإجراءّالتعدادّالعام19/7/2012ّّاتريخ32/11/1/19740ّّ
2015ّ ّوتوفريّاملخصصاتّاملالية ّا، ّلتنفيذ ّعلىّمدىّالالزمة ّشعألتعداد ّالقرار ّحدد ضّرشعّسنواتّ،كما

ّكماّتّ  اّشرائسةّتشكيلّجلنةّوزاريةّعليّاإلجراءاتّاإلداريةّواملاليةّاألخرى،ّسيتمّاحلديثّعنهاّيفّأماكنها،
ّءًّمعايلّوزيرّالتخطيطّوالتعاونّالدويلّالختاذّالقراراتّاالستثنائيةّاملتعلقةّابلتعدادّنياشةّعنّجملسّالوزراءّوشنا

 ّ.املديرّالونينّللتعدادّ/اتّالعامةاإلحصاءعلىّتنسيبّعطوفةّمديرّعامّدائرةّ
 

 سرية البياانت 3.1
علىّساريةّاملعلوماتّاليتّجتمعّمنّاألفرادّواملؤساساات،ّ 2012لسانةّّ 12اتّالعامةّرقماإلحصااءينصّقانونّ

ّ-املنيّمراعاةّماّيلي:علىّكلّالعوهذاّيعينّعدمّاإلفضاءّأبيّمنّهذهّاملعلوماتّأليّكان.ّلذاّجيبّ
ساااااابّحتعدادّعدمّاإلفضاااااااءّأبيةّمعلوماتّتّمجعهاّأليّشااااااخصّكانّابسااااااتثناءّاملسااااااؤولنيّعنّال .1

 التسلسلّاإلداري،ّوذلكّشغرضّالعملّفقط.
 أثناءّالعملّامليداينّعداّالشخصّاملسؤولّعنّالباحث.عدمّالسماحّأليّشخصّمبرافقةّالباحثّ .2
ّىلإارجيّإالّمبوافقةّاملستجيبّحيثّقدّيؤديّوجودّغرابءّعدمّإجراءّأيةّمقاشلةّحبضورّشخصّخ .3

 عدمّاحلصولّعلىّشياانتّدقيقة.
ّ  
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 التكنولوجياالحصاءات يف استخدام جتربة ا 4.1
ّيفّتوظيفهاشّوقامتّاالتصاالتّوثورةّاملعلوماتّتكنولوجياّتقنياتّتطورّالعامةّاتاإلحصاءّدائرةّواكبت
ّاالتصاالتّوشبكاتّيةالكفّاألجهزةّتقنياتّظهورّشداايتّفمنذّتنفيذها،شّتقومّاليتّواملسوحّالدراساتّتنفيذ
ّالعملّدمةخّيفّلتوظيفهاّاخلططّووضعّودراستهاّالتقنياتّهذهّعلىّلالنالعّالدائرةّابدرتّاحملمولة

ّاستخدامّيفّالساشقةّالدائرةّجتاربّومنّالبياانت،ّوجودةّاالجنازّسرعةّحيثّمنّشهّواالرتقاءّاالحصائي
ّ:مايليّ(Handheld PDAs)ّالكفيةّاألجهزةّالكفيةّاألجهزةّوخاصةّاحلديثةّياتالتقن

ّعمجّلعملياتّالكفيةّاألجهزةّابستخدامّاملشروعّهذاّالدائرةّنفذتّحيث:2007ّّالزراعيّالتعداد .1
ّقواعدّإىلّافيةاالشّرّاملراكزّمنّالبياانتّلنقلّاالتصاالتّوشبكاتّتقنياتّاستخدامّمثّومنّالبياانت

 .الرئيسيةّانتالبيا
ّستخدامابّالعملّوفرصّوالبطالةّالعمالةّدراسةّمثلّيةاألسّرّواملسوحاتّالدراساتّمنّعددّتنفيذ .2

 .البياانتّمجعّعملياتّيفّالكفيةّاألجهزة
ّستخدامابّدوريّششكلّالبياانتّمجعّيتمّحيثّاألسعارّدراسةّمثلّاالقتصاديةّالدراساتّشعض .3

 .البياانتّونشرّلتحليلّاملتخصصةّربجمياتالّمنّعددّواستخدامّاللوحيةّاألجهزة

ّالبياانت،ّمحعّراحلمّوخاصةّاملراحلّشعضّتنفيذّعلىّالتجاربّهذةّيفّاحلديثةّالتقنياتّاستخدامّاقتصرّوقد
ّتوظيفّوكذلكّملراحلاّمجيعّيفّاحلديثةّالتقنياتّتوظيفّيفّنوعيةّنقلةّليحققّالتعدادّمشروعّجاءّحنيّيف

ّعملياتّنمّمتكاملّالكرتوينّتعدادّتنفيذّعنهّنتجّمماّواسعّنطاقّعلىّ(GIS)ّغرافيةاجلّاملعلوماتّنظمّتقنيات
ّ.امليداينّالعملّومراقبةّونشرهاّوحتليلهاّوتناقلهاّالبياانتّمحع
ّ

 والدروس املستفادة والفوائد التحدايت 5.1
 أواًل:التحدايت

امهاّيفّالتعدادّاألقوىّإلستخدّّمنهجيةّالتعدادّاإللكرتوين،ّحيثّكانتّالطريقةّالورقيةّاملرش تبين ّ .1
والذيّيعدّأكربّعمليةّاحصائيةّتقومّهباّالدولةّواليتّالّجمالّللخطأ2015ّّالعامّللسكانّواملساكنّ

 فيها.
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ّكباقيّالعاملنيّيفّأجهزةّااإلحصاءتغيريّثقافةّالعاملني،ّإنّالعاملنيّيفّدائرةّ .2 لدولةّاتّالعامةّهم
ربّعندهمّاستخدامّالسجالتّحثّتعتأوّيةّيفّمجعّالبياانتّاملختلفةّمعتادينّعلىّالطرقّالتقليد

 ذاتّثقةّعاليةّرغمّالوقتّواجلهدّالذيّحتتاجهّهذهّالطرق.
توقيتّالتعداد،ّنتيجةّلعدةّعواملّواليتّقدّيكونّمنّأمههاّالظروفّالسياسيةّاليتّشهدهتاّدولّ .3

تعدادّعلىّتنسيبّمنّإدارةّالّاملنطقة،ّوخاصةّأزمةّالالجئنيّالسوريني،ّفقدّارأتتّاحلكومةّوشناءًّ
ملدةّسنةّواحدةّعلىّأنّيتمّتنفيذه2014ّّأتجيلّتنفيذّتعدادّالسكانّالذيّكانّمقرراًّإجراؤهّيفّعامّ

 .2015شنفسّالفرتةّمنّعامّ
ّكبريّللعمليةّالتعدادية2015ّّّاملدةّالزمنية،ّإنّصدورّقرارّإبجراءّتعدادّالكرتوينّخاللّعامّ .4 كانّحتد

 ةّاهلامشية.ياألردنتّالتجريبّواإلختبارّحيثّإهناّالتجرشةّاألوىلّيفّاململكةّوخاصةّإلحتياجا
ّعدمّتوافرّالبنيةّالتحتيةّالالزمةّلتنفيذّتعدادّالكرتوينّجبميعّمراحله،ّاملتمثلةّشعدمّأهليةّمكانّاخلوادم .5

 واخلوادمّنفسهاّعلىّاستقبالّالكمّاهلائلّمنّالبياانتّاثناءّالرتاسلّامليداينّهلا.
 
  اثنيا: الفوائد

ّالزمنية،ّ .1 ّيقحيثّكانتّعمليةّاعالنّالنتائجّاألاختصارّاملدة اربّوليةّللتعدادّالورقيّتستغرقّما
ّاأل ّانتهاء ّالعامنيّمن ّالفرتة ّيفّحنيّاختصرتّهذه ّامليدانية، ّيقاربّالشهرينّإىلعمال ّعندّما

 التعدادّااللكرتوين.ّاستخدام
وينّالياتّتقنيةّلعملياتّضبطّاجلودةّمنّحيثّحتديدّضبطّاجلودة،ّحيثّااتحّالتعدادّااللكرّت .2

 منطقةّالعملّاحملددةّلهّابستخدامّنظمّاملعلوماتّاجلغرافية.ّإىلمنطقةّالعملّوضمانّوصولّالباحثّ
ّعلىّشاشاتّ .3 ّالفوريّللبياانتّوانعكاسها ّمنّخاللّعملياتّالرتاسل ّأبول، ّاواًل ّاالجناز مراقبة

 .(Dashboards)شكالّشيانيةّوجداولّتكراريةّخمصصةّلعرضّاملؤشراتّالرئيسيةّاب
ّلوجودّقواعدّ .4 تقليلّاالخطاءّالبشريةّالناجتةّعنّعملياتّادخالّالبياانتّأوّفقدانّالبياانتّنظرا

 تدقيقّالكرتونيةّعلىّالبياانتّاملدخلة.ّ
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نّالتحولّمّاتّعلىّدرجةّعاليةّمنّالكفاءةّواملوثوقيةّلتكمنيّالدائرةاإلحصاءتوفريّشنيةّحتتيةّلدائرةّ .5
 احللولّااللكرتونيةّلتنفيذّمجيعّالدراساتّواملسوحاتّوالتعدادتّالالحقة.ّإىل

لّالبنيةّالتحتيةّالستغالّجراءّالدراساتّواملسوحاتّوالتعدادتّعلىّاملدىّالبعيدّنظراًّختفيضّتكلفةّإ .6
 هاّوتنفيذهاّاثناءّمشروعّالتعدادّالسكاين.وحيةّاليتّتّشراّؤجهزةّاللواأل

وفعالشناءّكود .7 علىّاحداثّالتغريّششكلّمستمّر وكفاءاتّقادرّة ششريّة الحداثّوالطموحّاملستّ،اّر مّر
 .الدائرةّالنقالتّالنوعيةّيفّالعملّاالحصائيّمباّيتماشىّمعّرؤيةّوورسالة

  
 الدروس املستفادة: اثلثاً 

يةّلّذلكّاجلوانبّالفن.ّومشأدقّاملعايريّاملعتمدةّدولياًّأبعلىّّو2015ّتّتنفيذّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ
والتقنيةّواإلداريةّواملاليةّعلىّحٍدّسواء،ّلضمانّسالمةّالتصميمّوالتنفيذّواملوضوعيةّواجلودة.ّومعّأنّعاملّ

ثّإهناّالتجرشةّحي،ّاإلختبارالوقتّكانّيشكلّأكربّحتديّللعمليةّالتعداديةّوخاصةّإلحتياجاتّالتجريبّّو
ّكوادرّدائرةّّ،مشيةيةّاهلااألردنىلّيفّاململكةّاألّو ملّشروحّاتّالعامةّوتفانيهاّوالعاإلحصاءإالّأنّالتزامّمجيع

ّكانّلهّاألثرّاألكربّلضمانّحسنّ الفريقّمك نّمنّتنفيذّمجيعّاملراحلّواألنشطةّوضمانّتناغمهاّوتكاملها

ّلي:يّمنّذكرهاّماّالتخطيطّله.ّومنّأشرزّالدروسّاملستفادةّاليتّالّشدّ ّسريّالعملياتّحسبّماّتّ 

ّكوادرهاّالبشريةّوخاصةّالكوادرّالقيادية،ّاإلحصاءشدأتّدائرةّ .1 اتّالعامةّيفّمرحلةّمبكرةّإبعداد
واعتمادّأسلوبّالتفويجّوتوننيّوتناقلّاملعرفةّلتوسيعّقواعدها.ّفقدّومكنتّالدائرةّمنّإعدادّماّيزيدّ

لها،ّإضافةّعداديةّشكافةّمراحموظفاًّوموظفةّمنّالقياداتّالفنيةّواملتمرسةّيفّالعملياتّالت150ّعنّ
الصفّاألولّمنّهذهّالفئةّالذيّشدأّيفّمراحلّمبكرةّيفّإعدادّالتصاميمّوأصب ّمؤهاًلّلقيادةّّإىل

 أيّعمليةّتعداديةّمستقباًل.
ّيستلزمّّضرورة .2 وجودّعواملّالتغيريّاليتّتقودّالعملياتّالكربىّاليتّتتطلبّحتوالتّجذرية.ّوهذا

 يقّالنجاح.وحتقّاملطلوبلديهاّرؤيةّوقناعةّإبمكانيةّإحداثّالتغيريّّوجودّقياداتّششريةّفاعلة
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داثّإلحّالختاذّالقراراتّالداعمةّ،منّأجلّالتدخلّيفّالوقتّاملناسبّداعمةّتوفرّإرادةّسياسية .3
 وهتيئةّالبيئةّالالزمةّللتنفيذّواملتاشعة.ّالتغيري

يفّالوقتّّااملكلفنيّهبّوالقيامّابألدوارالشراكةّالفاعلةّمعّمؤسساتّالدولةّمنّحيثّحتملّاملسؤوليةّ .4
 املناسبّويفّخمتلفّاملنانق.ّ

 جراءّالتعدادّااللكرتوينّواليتّتعتربّمنّأهمّعواملّالنجاح.ّإباخلاصةّتوفريّالبنيةّالتحتيةّ .5
حيثّّ،األسلوبّااللكرتوينّنقلةّنوعيةّيفّتنفيذّعملّالدائرةّملرحلةّماّشعدّالتعدادّإىلالتحولّّشك ل .6

 مةّلرفعّقدراتّالكوادرّالبشرية،ّوتطويرّاألنظمةّوالربامج.دعاشكلّ
العملّشروحّالفريقّا .7 واملؤسساتّالّوّلواحدّلدىّالعاملنيّيفّالدائرةأتصيلّثقافّة ننيةّاملشاركةّمنّجهةّ،

 .يفّالتعدادّمنّجهةّأخرى
لتقليدية،ّوذلكّاتغيريّالفكرةّالسائدةّأبنّالكلفةّالكليةّللتعدادّاإللكرتوينّأعلىّمنّنظريهتاّللطرقّ .8

 لألسبابّالتالية:
o ّيجةّللحاجةّإىلّنتّقدّتوصفّأبهناّعاليةّاإللكرتوينّالتكلفةّالكليةّللتعدادّأنّابلرغمّمن

ّالتحتية ّواملعداتّوالبنية ّاألجهزة ّأنّشراء ّتعّإال ّحيثّسيتم ّمناسبة ّتعترب ظيمّالتكلفة
االستفادةّمنهاّثّحيمنّالتعدادّّالبنيةّالتحتيةّاليتّتّاستحداثهاّيفّوّاألجهزةّاالستفادةّمن

يفّعمليةّمجعّالبياانتّ منّخاللّاستخدامّاألجهزّة الدائرةّ، يفّتنفيذّكافةّاملسوحّاليتّجتريهّا
ميدانياّإضافةّلالستفادةّمنّمركزّاالتصالّحبيثّميكنّتنفيذّاملسوحاتّصغريةّاحلجمّمنّ

 .امليدانّإىلءّّودونّاللوجّخاللّاملركزّهاتفياًّ
o ةّاإلنفاقّعلىّمستحقاتّومكافآتّالعاملني،ّحيثّاقتصرتّعمليةّدفعّهذهّإخنفاضّكلف

املستحقاتّخاللّمرحلةّتنفيذّالتعدادّفقط،ّمقاشلّاستمرارهاّملدةّتتجاوزّسنتنيّخاللّ
 تدقيق.عملياتّإدخالّالبياانتّوالتنفيذّالتعدادّابلطرقّالتقليديةّوذلكّنتيجةّاستمرارّ

ّ
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 التخطيط والتحضري .2

نوياًلّشسببّكثرةّوتنوعّأنشطتهّوفعالياته،ّوتعتربّاألعمالّالتحضرييةاستغرقّالتحض للتعدادّّريّللتعدادّوقتاًّ
(ّلعدّ امنّأهمّمراحلهّألهناّتضمنّحتديدّاألهدافّواخلططّالرئيسيةّوالتعبئةّمنّأجلّالعمليةّالكربىّ)عمليةّ

القطاعّّإىلةّساتّالدولةّابإلضافخاللّفرتةّزمنيةّحمددة.ّويتطلبّذلكّتضافرّاجلهودّاملختلفةّجلميعّمؤس
ّيليّقائمةّألهمّ اخلاصّواملوانننيّأبسلوبّمنظمّلكيّيقومّاجلميعّشعملّمتناسقّيفّالفرتةّاحملددة،ّوفيما

ّاألنشطةّاملطلوشةّيفّهذهّاملرحلة:
ّ

 اهليكل التنظيمي للتعداد والوظائف 1.2
مّزءّمنّاجلهازّاإلحصائيّمعّوجودّتعاونّاتجّوّيتضمنّالتنظيمّاإلداريّللتعدادّوجودّإدارةّتعدادّمستقلةّ

رائطّوجتهيزّيفّوحداتّالتخطيط،ّاخلّنيالعاملذلكّيضمّاهليكلّاإلداريّللتعدادّّإىلشنيّاالثنني،ّابإلضافةّ
البياانتّوالتحليلّوالتوثيقّواإلدارةّوامليدانّواللجانّالوننيةّمنّحيثّمستواهاّوممثليهاّ)الوزارية،ّالتوجيهيةّ

ينيّوالدولينيّلتقدميّاملشورةّاخلرباءّاحمللّإىلنية،ّالتحضريية،ّالتنسيقيةّامليدانية،ّاالعالمية...(ّابإلضافةّالعليا،ّالف
ّّ(1)انظرّشكلّحمتواه.ّأوّاحلقيقيةّششأنّقراراتّمعينةّتتعلقّإبجراءاتّالتعدادّ

ّ
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 :وظائف اليت وردت يف اهليكل النتظميوفيما يلي عرض للجان وال

 : اللجنة الوزارية العليا .1
 ّ:تشكلتّاللجنةّمن

 رئيساًّّ/معايلّوزيرّالتخطيطّوالتعاونّالدويل 1.1
  معايلّوزيرّالرتشيةّوالتعليم 1.2
 معايلّوزيرّالداخليةّ 1.3
 الدولةّلشؤونّاالعالمّواالتصمعايلّوزيرّ 1.4
ّمعايلّوزيرّالدولةّلشؤونّرائسةّالوزراءّوالتشريع 1.5

ّمهامهاّ:تتلخصّأهمّ

 إقرارّاخلطةّالشاملةّللتعداد،ّواخلططّالفرعيةّحسبّمراحلهاّاليتّتقرّمنّقبلّإدارةّالتعداد. .1
 إقرارّالتوقيتّالزمينّملراحلّالتعدادّاملختلفةّومتطلباهتاّاملاديةّوالبشرية. .2
ّاحملافظاتّلتوفريّعمانّويفاختاذّالقراراتّاملناسبةّلتهيئةّإمكاانتّاألجهزةّاحلكوميةّاملختلفةّيفّاملركزّ .3

،ّاملتطلباتّالبشريةّواملاديةّالالزمةّإلجناحّالتعداد،ّوخاصةّتلكّاملتعلقةّابلباحثنيّواملراقبنيّواملشرفني
 وسائلّالنقلّواالتصالّالالزمةّومكاتبّالعملّامليداينّووسائلّاإلعالم.ّّإىلابإلضافةّ

كوميةّاذّالقراراتّالالزمةّملاّيرتتبّعلىّاألجهزةّاحلاملوافقةّعلىّفرتاتّاإلسنادّالزمينّللتعداد،ّواخت .4
 املختصةّمنّواجبات،ّوضعّاملقرتحاتّالالزمةّلتنفيذّذلك،ّوفقاًّلرتتيباتّمعينةّمعّإدارةّالتعداد.

 إقرارّاالستمارةّششكلهاّالنهائي. .5
 .العدّ أسلوبّ .6
ّكلماّدعتّاحلاجةّ .7  ذلك.ّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسها

ّ  
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 العام لإلحصاءات/ املدير الوطين للتعداداملدير  .2
يعتربّاملسااااااااااااؤولّاألولّعنّمشااااااااااااروعّالتعدادّوشرامجّتنفيذهّجبميعّمراحلهّاملختلفةّوعليهّحشاااااااااااادّاإلمكاانتّ

ّاملطلوشةّلتأمنيّاملتطلباتّاألساسيةّللتعداد.ّوتتلخصّمهامهّابآليت:
صالحياتّّإىلةّئفّاملختلفةّابإلضافإقرارّاهليكلّالتنظيميّملشروعّالتعدادّوالذيّيوض ّويبنيّالوظا .1

 هذهّالوظائفّومهامها.
 إقرارّحمتوىّشرانمجّالتعدادّومشوله. .2
 إقرارّاخلططّاألساسيةّلربانمجّالتعدادّواخلططّالفرعيةّاألخرىّوتوقيتهاّالزمين. .3
عّيإقرارّاملوضوعاتّاملشمولةّيفّالتعدادّومدخالتّاستماراته،ّودراسةّاجلوانبّالفنيةّاملتعلقةّمبواض .4

 اجلوانبّالفنيةّاألخرىّاملتعلقةّابلتعداد.ّإىلاالستمارةّومدخالهتا،ّإضافةّ
 حتديدّمنانقّتنفيذّالتعدادّالتجرييبّوتوقيتهّالزمين.ّ .5
االشرافّواملتاشعةّعلىّسريّاالعمالّيفّكافةّمراحلّالتعداد،ّوحتديدّاملشاكلّواملعوقاتّاليتّحتدثّ .6

 اللجنةّالوزاريةّللتعدادّالختاذّالقراراتّاملناسبةّششأهنا.ّىلإرفعهاّأوّخاللّالعملّواجيادّحلولّهلاّ
واملكافآتّللعاملنيّيفّمشروعّالتعداد. .7 مبستوايتّاألجوّر تنسيباتّاإلنفاقّواملتعلقّة أسسّجلنّة  اعتماّد
 اللجنةّالوزارية.ّإىلإقرارّالنتائجّاألوليةّللتعدادّورفعهاّ .8
 .اداللجنةّالوزاريةّالعلياّللتعدّتنظيمّاجتماعات .9
 إليها.ّمعايلّرئيسّاللجنةّالوزاريةّعنّسريّعمليةّالتعدادّوالنتائجّاليتّيتمّالتوصلّإىلرفعّتقاريرّدوريةّ .10

ّ  
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 املدير التنفيذي للتعداد .3
ّتلخصّمهامهّشا:ّوتّهوّاملسؤولّاألولّعنّاألعمالّالفنيةّواإلداريةّواملاليةّاخلاصةّابلتعدادّومتاشعةّتنفيذها.

ّالفرعيضريّاهليكلّالتنظيمحت .1 ّللتعدادّواخلططّالتنفيذية ّالشاملة ة،ّيّملشروعّالتعداد،ّووضعّاخلطة
 واملوضوعاتّاملشمولةّفيه.

التنسيبّشتسميةّالعاملنيّيفّاللجنةّالتحضرييةّواإلعالميةّويفّاألعمالّالتحضرييةّاألخرى،ّابإلضافةّ .2
 العاملنيّيفّجتهيزّالبياانت.ّإىل

النهائي،ّوشرامجّتبويبّشياانهتا،ّواإلشرافّواملسامهةّيفاملشاركةّيفّتصميمّاالستماراتّششكله .3 ّجتهيزّّّا
 كتيباتّالتدريب.

 املتاشعةّواملشاركةّيفّالربانمجّاإلعالمي. .4
ّكافةّاملديرايتّواألقسامّوالشعبّوالوحداتّاليتّيتضمنهاّاهليكلّالتنظيميّللتعداد،ّ .5 اإلشرافّعلى

 والعملّعلىّالتنسيقّفيماّشينها.
 ةّيفّالتدريب.االشرافّواملسامه .6
 اإلشرافّالتامّعلىّاألعمالّامليدانية. .7
 متاشعةّجتهيزّالبياانتّوإعدادّوحتليلّالنتائج. .8
 املوافقةّعلىّاملعامالتّاملاليةّواإلداريةّحسبّصالحياته،ّوذلكّوفقاًّلبنودّموازنةّالتعداد. .9

 ختلفة.،ّاللجانّاملاالعتمادّالنهائيّلكافةّاخلططّوالربامجّاليتّتعدّمنّقبلّاملديرايت،ّاألقسام .10
 متاشعةّتنفيذّشرانمجّالتعدادّوإعدادّتقاريرّعنّسريّالعملّوعنّاملوقفّاملايل. .11
 التشاورّمعّمستخدميّالبياانتّششأنّحتديدّاحتياجاهتمّمنّخمرجاتّالتعداد. .12
 تنظيمّاجتماعاتّاللجنةّالعلياّللتعداد. .13
 يه.تنسيقّالعملّيفّوحداتّاهليكلّالتنظيميّللتعدادّواإلشرافّعل .14
 املديرّالعامّلإلحصاءات/ّاملديرّالونينّللتعداد.ّإىلحتديدّاملعوقاتّيفّالعملّورفعهاّ .15
 املتاشعةّواملشاركةّيفّالربانمجّاإلعالميّللتعداد. .16
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والوحداتّ .17 املديرايتّواألقساّم واملساعدونّورؤساّء واملستشارونّ، اخلرباّء التنفيذيّللتعداّد يرتبطّابملديّر
يفّالتعداد،ّولهّأنّيفوضّأايًّمنّصالحياتهّاألصليةّأليّمنهمّمبوافقةّاملديرّوالشعبّواللجانّالعاملةّ

 املديرّالونينّللتعداد.ّّ/العامّلإلحصاءات
حولّسريّأعمالّالتعدادّ .18 الونينّللتعداّد املديّر لإلحصاءاتّّ/ للمديرّالعاّم إعدادّورفعّالتقاريرّالشاملّة

 ملراحلهّاملختلفة.
 لنهائي.املشاركةّيفّإعدادّالتقريرّا .19
 التحضريّلعقدّالندوةّالتقييميةّلنتائجّالتعدادّوالندواتّاألخرىّيفّاحملافظات. .20
 القيامّشكلّماّيفوضّشهّمنّصالحياتّاملديرّالعامّلإلحصاءات/ّاملديرّالونينّللتعداد. .21

ّ
 ايالعل ةاللجنة التوجيهي .4

ّكلّمن: ّتضمّاللجنةّيفّعضويتها
 رئيساّ/الونينّللتعدادّاملديرّ/اتّالعامةاإلحصاءمديرّعامّدائرةّ .1
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالداخليةّ .2
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالرتشيةّوالتعليمّ .3
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالتنميةّاالجتماعيةّ .4
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالشؤونّالبلديةّ .5
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالعملّ .6
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّالتخطيطّوالتعاونّالدويلّ .7
 عضواًّّ/عامّوزارةّاألوقافّوالشؤونّواملقدساتّاإلسالميةّأمنيّ .8
 عضواًّّ/أمنيّعامّوزارةّاالتصاالتّوتكنولوجياّاملعلومات .9

 عضواًّّ/مساعدّرئيسّهيئةّاألركانّاملشرتكة .10
 عضواًّّ/يةّاألردنمديرّعامّوكالةّاألنباءّ .11
 عضواًّّ/مديرّعامّاملؤسسةّالعامةّلإلذاعةّوالتلفزيونّ .12
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 عضواًّّ/عامّانئبّمديرّاألمنّال .13
 عضواًّّ/قائدّشرنةّالباديةّ .14
 عضواًّّ/ّاألردينمديرّعامّاملركزّاجلغرايفّامللكيّ .15
 عضواًّّ/مديرّعامّدائرةّاألراضيّواملساحةّ .16
 عضواًّّ/أمنيّعامّاجمللسّاالعلىّللسكانّ .17
 عضواًّّ/مديرّعامّدائرةّاملوازنةّالعامة .18
 عضواًّّ/انئبّرئيسّسلطةّمنطقةّالعقبةّاالقتصاديةّاخلاصة .19
 عضواًّّ/أمانةّعمانّالكربىّ/ديرّاملدينةم .20
 عضواًّّ/مندوبّانئبّحمافظّالبنكّاملركزي .21
 مقرراًّّ/املديرّالتنفيذيّللتعداد .22

ّ:ّمهامهاواليتّمنّأهمّ

 دراسةّاخلطةّالشاملةّللتعداد،ّواخلططّالفرعيةّحسبّمراحلهاّاليتّتقرّمنّقبلّإدارةّالتعداد. .1
 ختلفةّومتطلباهتاّاملاديةّوالبشرية.دراسةّالتوقيتّالزمينّملراحلّالتعدادّامل .2
دراسةّفرتاتّاإلسنادّالزمينّللتعداد،ّواختاذّالقراراتّالالزمةّملاّيرتتبّعلىّاألجهزةّاحلكوميةّاملختصةّ .3

 منّواجبات،ّوضعّاملقرتحاتّالالزمةّلتنفيذّذلك،ّوفقاًّلرتتيباتّمعينةّمعّإدارةّالتعداد.
ةّضرييةّاملطلوشةّيفّمجيعّمراحلّالتعدادّاألخرىّواملساعداإلشرافّواملتاشعةّعلىّسريّاألعمالّالتح .4

 يفّحلّاملشاكلّاليتّميكنّأنّتواجه.
 حتديدّأولوايتّمستخدميّالبياانت. .5
تعلقةّابجلوانبّتلكّاملأوّإشداءّاملالحظاتّابجلوانبّالفنيةّاملتعلقةّمبوضوعاتّاالستمارةّومدخالهتا،ّ .6

 املختلفةّللتعداد.
 لنشر،ّوإشداءّاملالحظاتّحوهلا.ّدراسةّجداولّالتبويبّوا .7
 دادّإدارةّالتعأوّتطلبّمنّقبلّاللجنةّالوزاريةّأوّأيةّقضاايّأخرىّتعتربهاّاللجنةّضرورية،ّ .8
ّكلماّدعتّاحلاجةّ .9 ّذلك.ّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسها
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 لتكنولوجيا املعلومات ملدير التنفيذي للتعدادامساعد  .5
ّمهامهّ:

 .كولوجياّاملعلوماتادارةّاجتماعاتّفرقّت .1
 العملّمعّفرقّتكنولوجياّاملعلوماتّملساعدهتاّيفّاختاذّالقراراتّاخلاصةّابملهامّاملطلوشةّمنها. .2
 ةّعلىّاهلاتف.حلولّسريعّإىلالتواصلّاملباشرّمعّاعضاءّاللجنةّالفنيةّخبصوصّاالمورّاليتّحتتاجّ .3
أوّّخليةّواخلارجيةّساااااااواءّللقطاعّالعامصاااااااياغةّالكتبّالرذيةّواملذكراتّالداخليةّلكافةّاجلهاتّالدا .4

 اخلاص.
 يدّمنّالزايراتّللمؤسساتّاليتّكانتّنبيعةّالعملّتقتضيّالقيامّهبا.لعدّ القيامّاب .5
 تقدميّورقةّعنّاخلياراتّالتقنيةّللتعدادّيفّاملراحلّاالوىلّإلنالقّالتعداد. .6
 تقدميّعروضّعنّالتعدادّااللكرتوينّللجنةّالوزاريةّللتعداد. .7
معّفريقّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّششااااااكلّحيثّإلعدادّخطةّالعملّاملطلوشةّواالشاااااارافّعلىّالعملّ .8

 تنفيذها.
 االشرافّعلىّإجنازّاملوقعّااللكرتوينّللتعداد. .9

 متاشعةّعملّفريقّالربجمةّفيماّخيصّاستماراتّالتعدادّوإعدادهاّللتجريب. .10
مركز101ّّلّالتعدادّواليتّوصاااااااالّعددهاّإعدادّوتنفيذّخططّجتهيزّاملراكزّاالشاااااااارافيةّّيفّكافةّمراح .11

 علىّمستوىّاحملافظات.
 .عدّ الاملشاركةّمعّالشركةّيفّإعدادّوتنفيذّعملياتّجتهيزّاالجهزةّملراحلّاحلزمّواحلصرّّو .12
 االشرافّالكاملّعلىّجتهيزّمركزّالبياانتّوإعدادهّالستقبالّشياانتّالتعداد. .13
ّكحلقةّاتصاااااااالّشنيّادارةّالتعدادّاالشااااااارافّالكاملّعلىّجتهيزّمركزّاالتصاااااااالّوإعداد .14 هّللقيامّشدوره

 وامليدانّواملواننني.
 االشرافّعلىّتنفيذّاتفاقيةّفحصّالربجمياتّمعّمركزّاجلودةّيفّاجلمعيةّالعلميةّامللكية. .15
 االشرافّعلىّتنفيذّالعقدّاملوقعّمعّشركةّريلّسوفتّوفقّشروطّالعطاء. .16
 ركزّاجلغرايفّامللكيّخبصوصّالصورّاجلوية.االشرافّعلىّتنفيذّاالتفاقيةّاملوقعةّمعّامل .17
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 االشرافّعلىّفريقّاملدققنيّعلىّأعمالّالباحثنيّيفّمرحلةّاحلصر. .18
وضعّنظامّمحايةّلقواعدّشياانتّالتعدادّابلتعاونّمعّمركزّتكنولوجياّاملعلوماتّوفريقّالدعمّالفينّيفّ .19

 الدائرة.
تاجّحلكوميةّواخلاصةّعندّوجودّمشاكلّحتتنسيقّالعملّشنيّفرقّتكنولوجياّاملعلوماتّواملؤسساتّا .20

 للحل.
 املساعد اإلداري واملايل للمدير التنفيذي للتعداد .6

ّمهامهّ:
ّاملشاركةّيفّحتضريّاهليكلّالتنظيميّملشروعّالتعداد. .1
 املشاركةّيفّتصميمّاخلططّاخلاصةّشبعضّمراحلّالتعداد. .2
ملاليةّّللعملياتّذاتّالطبيعةّااإلشااااارافّعلىّساااااريّالتنفيذّحسااااابّاخلططّاملوضاااااوعةّواجلدولّالزمين .3

 واالداريةّواالعالمية.
ّكاللجنةّالتحضرييةّواللجنةّاإلعالميةّوللجانّاالدارية. .4 ّاملشاركةّيفّتسميةّأعضاءّاللجانّاملختلفة
اإلشااااااارافّعلىّساااااااريّاالعمالّاليتّتنفذهاّاملديرايتّاالداريةّواملاليةّاليتّيتضااااااامنهاّاهليكلّالتنظيميّ .5

ّلىّالتنسيقّفيماّشينها.للتعداد،ّوالعملّع
ّالتوجيهّعلىّهتيئةّونقلّوجتهيزّاملستلزماتّاخلاصةّابلتعداد. .6
ّالتوجيهّعلىّهتيئةّاملستودعاتّاخلاصةّابلتعداد. .7
ّالتعينيّوالتعاقدّوالتنسيبّشتوظيفّالكوادرّالبشريةّاملتعلقةّابلتعداد. .8
ّتوجيهّابرشفتها.مراجعةّالكتبّاملتعلقةّإبعدادّاملراسالتّواملخانباتّالرذيةّوال .9

ّالتنسيقّمعّالوزاراتّاملعنيةّلتأمنيّكافةّمراكزّالعمل. .10
التنسااااااااااايقّمعّوزارةّالرتشيةّوالتعليمّيفّموضاااااااااااوعّانتدابّاملعلمنيّالذينّسااااااااااايعملونّكباحثنيّومراقبنيّ .11

ّكلّحسبّموقعه.ّ ّومشرفنيّيفّالتعداد
ّمتاشعةّإجراءاتّاملشرتايتّوالعطاءات. .12
ّمراحلّالعملّيفّالتعداد.ّّالقيامّأبعمالّالتوثيقّجلميع .13
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ّاملوافقةّعلىّاملعامالتّاإلداريةّّواملاليةّحسبّصالحياته. .14
ّمتاشعةّتنفيذّشرانمجّالتعدادّوإعدادّالتقاريرّاملاليةّواالداريةّواالعالمية. .15
إعدادّورفعّالتقاريرّالشاملةّللمديرّالتنفيذيّللتعدادّحولّسريّأعمالّالتعدادّاالداريةّخاللّاملراحلّ .16

ّتلفة.املخ
 القيامّشكلّماّيفوضّشهّمنّصالحياتّاملديرّالتنفيذيّللتعداد.ّ .17

 املساعد الفين للمدير التنفيذي للتعداد .7
ّمهامه:

 رئيسّاجلهازّالفينّللتعداد.ّ .1
 عضوّاللجنةّالفنيةّالعلياّاخلاصةّابلتعدادّواليتّتتألفّيفّغالبيتهاّمنّخارجّالدائرة. .2
 التنظيميّملشروعّالتعداد.ّاملشاركةّيفّاإلشرافّعلىّإعدادّاهليكل .3
 املشاركةّيفّتصميمّاخلططّاخلاصةّشكلّمراحلّالتعداد. .4
ّاإلشرافّعلىّحسنّسريّوتنفيذّاخلططّاملوضوعةّحسبّاجلدولّالزمين. .5
ّكاللجنةّالتحضرييةّواللجنةّالفينة. .6 ّاملشاركةّيفّحتديدّأعضاءّاللجانّاملختلفة
ّوكتيباتّالتدريب.ّاإلشرافّعلىّتصميمّاالستماراتّششكلهاّالنهائي،ّ .7
ّإدارةّالكوادرّالبشريةّالفنيةّاملشكلةّمنّكافةّمديرايتّالدائرة. .8
 إعدادّالتقاريرّالفنيةّحولّسريّالعمل. .9

 اإلشرافّعلىّإعدادّاخلطةّالتدريبيةّاخلاصةّشكلّمرحلةّومتاشعةّتنفيذها. .10
راحلّتّتنفيذّمحتديدّاإلجراءاتّالالزمةّللتدخلّالسااااااااااريعّيفّحالّاكتشااااااااااافّاألخطاءّأثناءّعمليا .11

 التعداد.
ّكلّمرحلةّواملعنيةّابختبارّأدواتّالتعداد. .12  رئيسّالفرقّالفنيةّاملشكلةّملتاشعة
 متاشعةّالفرقّالفنيةّاملشكلةّلتنفيذّالتجاربّالقبليةّلكلّمرحلةّمنّمراحلّالتعداد. .13
ّكلّمرحلة. .14  رئيسّالفرقّالفنيةّاملعنيةّابملتاشعةّوتقييم
 تّومركزّاإلتصال.املديرّالفينّلغرفةّالعمليا .15
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 إدارةّاإلجتماعاتّالفنيةّاخلاصةّشتصميمّالتطبيقاتّعلىّاألجهزةّاللوحية. .16
 تويلّمهامّتوزيعّاألجهزةّاللوحيةّعلىّرؤساءّقاعاتّالتدريبّعلىّمراحلّالتعدادّاملختلفة.ّ .17
ّإعدادّأوراقّالعملّاخلاصةّمبؤومرّإنالقّالنتائجّالرئيسيةّللتعداد. .18
 نيةّاملشكلةّإلعدادّاألوراقّالتحليليةّونتائجّالتعداد.اإلشرافّعلىّالفرقّالف .19

ّ
 املساعد امليداين للمدير التنفيذي للتعداد .8

ّمهامه:
ّاملشاركةّيفّاإلشرافّعلىّجتهيزّاملكاتبّامليدانيةّللتعداد. .1
ّاملشاركةّيفّأعمالّاللجنةّالتحضريية. .2
ّاملشاركةّيفّتصميمّاالستماراتّششكلهاّالنهائي. .3
يتّنبقتّيفّالفعليّامليداينّوالّالعدّ دّالتجرشةّامليدانيةّاملتعلقةّابحلزمّواحلصاااااااااارّّواالشاااااااااارافّعلىّاعدا .4

 ستةّحمافظات
االشاااااااااارافّعلىّعقدّدورةّاملفتاّواملراقبّامليداينّواليتّعقدهتاّالشااااااااااركةّلكيفيةّتوزيعّالعملّاليوميّ .5

 للباحثني.
 اإلشرافّعلىّاألعمالّامليدانيةّللتحضريّاجلغرايف. .6
ّ)ّحمطاتّاملعرفةّ(ّوتوزيعّاملفتشنيّواملشرفنيّعلىّتلكّاملراكز.ّالعدّ هيزّمراكزّاالشرافّعلىّجت .7
ّكمبوترّ .8 أوّاتشلتّوّأاإلشااااارافّعلىّكافةّاألمورّامليدانيةّواملتعلقةّابساااااتالمّمعداتّالعملّمنّاجهزة

ّايةّمعداتّتلزمّلتنفيذّاالعمالّامليدانية.
 املديرّالتنفيذيّللتعداد.ّىلإإعدادّالتقاريرّامليدانيةّعنّسريّالعملّورفعهاّ .9

وّأصاااااااياغةّالكتبّالرذيةّواملذكراتّالداخليةّلكافةّاجلهاتّالداخليةّواخلارجيةّساااااااواءّللقطاعّالعامّ .10
 اخلاص.

لحصولّلاملؤسساتّالعامةّواخلاصةّخبصوصّلفرقّاحلصرّللسماحّهلاّخبولّتلكّاملؤسساتّّخمانبة .11
ّعلىّالبياانت.
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 شاركةّيفّالتحضريّلالجتماع.حضورّاجتماعاتّاللجنةّالفنيةّوامل .12
 االشرافّعلىّتوفريّاماكنّوقاعاتّلتدريبّالباحثنيّواملشاركنيّابلتعداد. .13
متاشعةّالفرقّامليدانيةّيفّمجيعّحمافظاتّاململكةّوزايرهتمّميدانياًّللتأكدّمنّسااااااااااااااريّالعملّحسااااااااااااااابّ .14

 األصول.
سااااتودعاتّملوالتاكدّمنّعودهتاّّاالشاااارافّعلىّاسااااتالمّاالجهزةّواملعداتّشعدّانتهاءّالتعدادّامليداين .15

ّالدائرة.
وميةّحكاالشااااارافّعلىّتساااااليمّمساااااتحقاتّالعاملنيّيفّالتعدادّمنّ)ّمدرسااااانيّونلبةّومؤساااااسااااااتّ .16

ّخرى(ّشاركتّيفّالتعداد.أ
 
  هاملنسق ومهام .9

يةّجزءّمنها،ّحيثّيقومّابالشاااارفّعلىّاملراكزّاالشاااارافأوّسااااؤولّعنّتنفيذّالتعدادّيفّحمافظةّاملهوّّ:املنسااااق
ّنقاطّالتالية:ّلالعاملنيّيفّهذهّاملنطقة.ّوتتلخصّمهامّاملفتاّابّو

يفّجزءّوّأيفّمنطقةّإداريةّحمددة،ّّالعدّ يعتربّاملساااااااااؤولّالفينّواالداريّوامليداينّعنّأعمالّ .1
 منها.

ّحضورّالدورةّالتدريبيةّاخلاصةّابملنسقنيّومساعديهم. .2
هيمّواالسااااااااااااااتماراتّاملسااااااااااااااتخدمةّالتأكدّمنّاالملامّجبميعّمعطياتّالتعدادّمنّحيثّاملفا .3

 والتعليماتّاملتعلقةّهباّواسلوبّالعمل.
 التعرفّعلىّحدودّمنطقةّالعملّوالتجمعاتّالتاشعةّهلا. .4
 املشاركةّيفّتدريبّاملشرفنيّواملفتشنيّواملراقبنيّواالشرافّعلىّتدريبّالباحثنيّ. .5
فيذّالعملّعلىّواظبة،ّوتنالتحليّشصااااافاتّشاااااخصااااايةّتتطلبهاّنبيعةّالعملّوأمههاّالصاااااربّواجللدّوامل .6

 أحسنّوجهّوالتصرفّكقدوة.
اتّالتعدادّغرفةّعمليّإىلوضااااعّخطةّالعمل،ّوذلكّابلتعاونّمعّاجلهازّالرئيساااايّللتعدادّوتسااااليمهاّ .7

 منّأجلّاعتمادهاّوتوزيعهاّعلىّاملشرفنيّواملفتشنيّأوالّأبولّ.
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 املشرفنيّواملفتشنيّ.ّإىلتسليمّمنانقّالعملّ .8
 املنجزّوالعملّاملتبقيّواملدةّالالزمةّالجنازهّ.التبليغّعنّالعملّ .9

ّكانتّ .10 القيامّشعمليةّسااااااااااااااحبّعينةّعشااااااااااااااوائيةّمنّاالسااااااااااااااتماراتّوتدقيقهاّميدانيا.ّواعتمادهاّإذا
غادرةّاملفتاّللقيامّمبراجعتهاّوتعديلهاّقبلّمّ/املشاااااااارفّإىلصااااااااحيحة،ّورفضّاخلاناّمنهاّواعادهتاّ

 امليدان.
 املديرّالتنفيذيّللتعدادّ.ّإىلاملشكلةّواحللّاملقرتحّّحلّمجيعّاملشاكلّماّأمكن،ّورفع .11
 .منّعدها،ّوالتأكدّمنّمشوليةّالعدّ جتهيزّقائمةّابملنانقّاليتّتّاالنتهاءّّ .12
ّكافيةّمنّاألجهزةّاللوحيةّوتساااااليمهاّّ .13 هّمنّأجلّمسااااااعديّإىليقومّاملنساااااقّدائماّابالحتفااّأبعداد

 العملّامليداين.
يةّلغرفةّالعملياتّالرئيساااااااااايةّحولّاملوقفّيفّامليدان،ّواعدادّالتقاريرّالدوّرالتبليغّاليوميّواملسااااااااااتمرّّ .14

 .العدّ والنهائيةّعنّتقدمّالعملّوسريهّوفقاًّملراحلّ
 االشرافّاملباشرّعلىّاعدادّالنتائجّاالوليةّملنطقةّعمله. .15
 الّجيوزّأبيّحالّمنّاألحوالّاستخدامّسياراتّومهماتّالتعدادّألغراضّشخصية.ّ .16
 جلوالتّامليدانيةّللتعرفّعلىّمنطقةّعملهّواإلحانةّالكاملةّوالدقيقةّمبكوانهتا.اجراءّاّ .17
 املشاركةّيفّتنفيذّالربانمجّاإلعالميّفيماّخيصّمنطقةّعمله.ّ .18

ّ
الرئيساااةّّهتاملنانقّالصاااعبةّحيثّكانتّمهمأوّوظيفةّمسااااعدّمنساااقّيفّشعضّاحملافظاتّّثوقدّتّاساااتحدا

هيّمسااويةّاالخرىّفّهماّمهامأيفّجزءّمنهاّأوّيفّكلّمنطقةّعملّاملنساقّمسااعدةّاملنساقّيفّتنفيذّالتعدادّ
ّّملهامّاملنسق.

 املشرف/املفتش ومهامهم .10
املشرف:ّتتلخصّمهامّاملشرفّامليداينّشواجباتّعليهّالقيامّهباّمنّأجلّجناحّعمليةّاحلزمّواحلصرّحيثّانهّ

العاملنيّّركزّاشرايفّتّحتديدهّلهّوعلىّمجيعاملسؤولّعنّتنفيذّهاتنيّاملرحلتني،ّمنّخاللّاالشرافّعلىّم
ّيفّهذاّاملركزّوإجنازّاألعمالّاملوكلةّلهّيفّأوقاتّحمددةّواتباعّالتعليماتّاملعطاةّله.
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لّاالشرافّ،ّمنّخالالعدّ املفتا:ّهوّاملسؤولّعنّتنفيذّالتعدادّيفّجزءّمنّمنطقةّعملّاملنسقّيفّمرحلةّ
دةّمجيعّالعاملنيّيفّهذاّاملركزّوإجنازّاألعمالّاملوكلةّلهّيفّأوقاتّحمدعلىّمركزّاشرايفّتّحتديدهّلهّوعلىّ

ّاملفتاّماّيلي:/واتباعّالتعليماتّاملعطاةّله.ّومنّأهمّواجباتّاملشرف
التأكدّمنّاإلملامّجبميعّمعطياتّومتطلباتّالعملّمنّحيثّاخلرائطّوالصورّاجلويةّوأسلوبّاحلزمّ .1

ّالكرتونياً.ّعدّ الوالرتقيمّوتعبئةّاستمارةّاحلصرّّو
التحليّشصفاتّاداريةّومكنهّمنّقيادةّالعملّوأمههاّالصربّواجللدّواملواظبةّوتنفيذّالعملّعلىّأحسنّ .2

 وجهّوالتصرفّكقدوة.
حضورّالدوراتّالتدريبيةّواالنتباهّالتامّأثناءّالتدريبّالنظريّوالعمليّوالتأكدّمنّاستيعابّمناذجّ .3

 اإللكرتونية.ّالعدّ احلصرّّو
 يفّتدريبّاملراقبنيّوالباحثنيّيفّمنطقةّعمله.املشاركةّ .4
 التعرفّعلىّحدودّمنطقةّعملهّوالتجمعاتّاليتّتتبعّهلا. .5
وضعّخططّالعملّابلتعاونّمعّاجلهازّالرئيسيّللتعدادّوتسليمّمنانقّالعملّللفرقّاليتّتتبعّلهّ)فرقّ .6

 (.العدّ احلزمّوحصرّّو
هاّبّالدهانّوإشاراتّاحلزمّوالرتقيمّوتسليماستالمّمستلزماتّالعملّمنّأجهزةّلوحيةّومكتبيةّوعل .7

 املراقبني.ّإىل
اإلشرافّاملباشرّعلىّالفرقّاليتّتتبعّله،ّوالتأكدّمنّأنّمجيعّالعاملنيّيقومونّأبداءّالعملّحسبّ .8

 التعليماتّاملعطاة.
رحلةّماعدادّتقريرّأسبوعيّعنّاإلنتاجّوسريّالعملّالكرتونياًّيفّمرحليتّاحلزمّواحلصرّوتقريرّيوميّيفّ .9

 .العدّ 
ثّجيبّاجلماعيةّوالفنادقّيفّمنطقةّعمله،ّحيّاألسريعتربّاملفتاّاملسؤولّاألولّعنّترتيباتّعدّ .10

 .ّالعدّ االنتهاءّمنّعدهاّيفّأولّيومّمنّأايمّ
 اعتمادّنتائجّاحلزمّللمنانقّاليتّتتبعّله. .11
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 املشرف الفين ومهامه .11
متطلباتّّىلإودةّيفّالتعداداتّالساشقةّواليتّحتتاجّلقدّافرزّالتعدادّااللكرتوينّمهامّجديدةّملّتكنّموج

ّىلإاإلشرافّالفينّوامليداينّألغراضّاملتاشعةّالنوعيةّللبياانتّوضبطّجودهتا،ّوتنقسمّهذهّاملتطلباتّالفنيةّ
ّتوفرّنوعنيّمنّاملشرفني:ّ

 مشرف فين اعتماد ومهامه: -
 .لسلّاملباينّاملوجودّعلىّاخلريطةالتدقيقّعلىّتس .1
 .نّعدمّوجودّأيّاسقاطّأليّمبىنّعلىّاخلريطةالاتأكدّم .2
 .التأكدّمنّوجودّأيّمثلثّازرقّعلىّاخلريطةّ)أيّمبىنّغريّمزار( .3
 .التأكدّمنّانّمجيعّاملباينّاليتّتّحصرهاّمطاشقةّللخريطة .4
 .الّابالستمارةّحسبّقواعدّالتدقيقيتمّالتدقيقّعلىّكلّسّؤ .5
 مشرف فين ميداين ومهامه: -
 زايرةّالفرقّميدانياّ  .1
 الرتكيزّعلىّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّلبدءّالعمل .2
 التأكدّمنّتسلسلّترقيمّاملباينّضمنّحدودّالبلوكّيفّاخلريطة .3
 التأكدّمنّعدمّإسقاطّأيّمبىنّأثناءّالرتقيم .4
 .التأكدّمنّعدمّإسقاطّأيّمسكنّداخلّاملبىن .5
 .التأكدّمنّعدمّوجودّتداخلّشنيّالبلوكاتّ)أثناءّالرتقيم( .6
 .قهاّوتوضي ّاألسئلةّغريّاملفهومةاإلستمارةّفنياًّوتدقيالرتكيزّعلىّ .7
 .حضورّمقاشالتّمعّالباحثني .8
 .للتأكدّمنّالبياانتّاألسراعادةّمقاشلةّمعّشعضّ .9

 .األسرحلّاملشاكلّاليتّيتعرضّهلاّالباحثّمعّ .10
ّ
ّ
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 ومهامه املراقب  .12
جمموعةّأوّيةّقّرأوّكونّمدينةّهوّاملسؤولّعنّتنفيذّالتعدادّيفّجزءّمنّمنطقةّعملّاملفتاّوقدّتّ:املراقب

ّويتوجبّعلىّاملراقبّماّيلي:ّشلوكاتّيفّمدينة،ّويشرفّعلىّجمموعةّمنّابحثني
التأكدّمنّاإلملامّجبميعّمتطلباتّومعطياتّالعملّمنّحيثّاخلرائطّوالصورّاجلويةّوأسلوبّاحلزمّ .1

ّ.الكرتونياًّّالعدّ والرتقيمّوتعبئةّاستمارةّاحلصرّّو
ت .2 وتنفيذّالعملّعلىالتحليّشصفاتّشخصيّة الصربّواجللدّواملواظبّة العملّوأمههّا نبيعّة أحسنّّتطلبهّا

 وجهّوالتصرفّكقدوة.
 الّجيوزّأبيّحالّمنّاألحوالّاستخدامّسياراتّومهامّالتعدادّألغراضّشخصية. .3
حضورّالدوراتّالتدريبيةّواالنتباهّالتامّأثناءّالتدريبّالنظريّوالعمليّوالتأكدّمنّاستيعابّمناذجّ .4

 اإللكرتونية.ّالعدّ صرّّواحل
 التعرفّعلىّحدودّمنطقةّعملهّوالتجمعاتّاليتّتتبعّهلا. .5
يعملّاملراقبّعلىّالتنسيقّمعّاملراقبنيّاجملاورينّملنطقةّعملهّفيماّخيتصّشتوضي ّاحلدودّشنيّمنانقّّ .6

ّكيّالّيتمّّأيّحذفّ  تكرار.أوّعملهمّواتساقها
 لهّواإلشرافّاملباشرّعلىّتنفيذها.وضعّخطةّالعملّاليوميةّللباحثنيّيفّمنطقةّعمّ .7
 منانقّعملّالفرقّامليدانية.ّإىليقومّاملراقبّشتقسيمّمنطقةّعملهّّ .8
 وشيةّالغرشية.الزاويةّاجلنّإىلعلىّاملراقبّتعريفّالباحثّعلىّاحلدودّاخلارجيةّملنطقةّعملهّوإرشادهّ .9

احثّءةّابلرغمّمنّأنّالباملراقبّهوّاملسؤولّاملباشرّعنّالتأكدّمنّأنّالباحثّيقومّشعملهّشكفا .10
نفسهّهوّالذيّيقومّإبجراءاتّعمليةّترقيمّاملباينّواملساكنّوحصرّاملنشآتّاإلقتصاديةّواألنشطةّ

 الزراعية.
م،ّشرانمجّاحلصرّلرتقييتسلمّاملراقبّمستلزماتّالعملّامليداينّأجهزةّلوحيةّإلكرتونيةّ)الدهان،ّلوحةّا .11

 ماّحيتاجهّمنّهذهّاألدواتّالالزمةّلعمله.(ّومنّمثّيقومّشتسليمّالباحثّاإللكرتوين
 توفريّالصالحياتّاخلاصةّابمليدانّ)صالحيةّاحلذفّواالضافة(. .12
 التدقيقّعلىّعملّالباحثنيّوالتأكدّمنّأنّكلّابحثّيقومّشعملهّشكفاءةّوحسبّالتعليمات. .13
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 كتاشةّتقريرّيوميّعنّاإلنتاجّوسريّالعملّالكرتونياً. .14
 شنيّالباحثنيّوشنيّاملشرف.يقومّاملراقبّكحلقةّاإلتصالّ .15

ّ
 الباحث مهامه .13

ّالبلوكاتّ ّالباحثّهوّاملسؤولّعنّحزم شطةّنقتصاديةّواألواملنشآتّاإلّاألسرحصرّاملباينّواملساكنّّوأو
ّيلي:ّعنّعدّالسكانّيفّمنطقةّمعينة.ّيتوجبّعلىّالباحثّالقيامّمباأوّالزراعيةّ

مّحيثّاخلرائطّوالصورّاجلويةّوأسلوبّاحلّزّالتأكدّمنّاإلملامّجبميعّمتطلباتّومعطياتّالعملّمن .1
ّالكرتونيا.ّالعدّ والرتقيمّوتعبئةّاستمارةّاحلصرّّو

وتنفيذّالعملّعلىّأحسنّ .2 الصربّواجللدّواملواظبّة العملّوأمههّا نبيعّة تتطلبهّا التحليّشصفاتّشخصيّة
 وجهّوالتصرفّكقدوة.

 غراضّشخصية.الّجيوزّأبيّحالّمنّاألحوالّاستخدامّسياراتّومهامّالتعدادّأل .3
حضورّالدوراتّالتدريبيةّواالنتباهّالتامّأثناءّالتدريبّالنظريّوالعمليّوالتأكدّمنّاستيعابّمناذجّ .4

 اإللكرتونية.ّالعدّ احلصرّّو
 التعرفّعلىّمنطقةّعملهّشعدّاستالمهاّمنّاملراقب. .5
هان،ّلوحاتّداستالمّمستلزماتّالعملّمنّاملراقبّواليتّتشملّ)ّاجلهازّاللوحيّاإللكرتوين،ّعلبّال .6

 (.،ّأقالمّالشمع،ّهويةّإحصائيةاحلزمّوالرتقيم
 .العدّ التقيدّالتامّشعدمّإساءةّاستعمالّمستلزماتّ .7

ّ  
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ّّومهامه الدعم الفين .14
خرىّتلزمّأوجهازّالكمبيوترّومعداتTabletsّّّااالتدقيقّعلىّمجيعّمعداتّالتعدادّااللكرتونيةّمثلّال .1

 رةّالقمرّالصناعيّوغريها.عملياتّاالستقبالّواالرسالّوالتقاطّاشا
 املراقبنيّفالباحثني.ّإىلاستالمّوتسليمّاالجهزةّمنّاملشرفّ .2
 وضعّاالجهزةّعلىّالشواحنّهنايةّالدوامّوشحنّالبطاريةّاملساندة. .3
 اثناءّالعمل.Tabletsّمتاشعةّومساعدةّالباحثنيّيفّامليدانّيفّحالّحدوثّايّمشاكلّعلىّ .4
 شرف.امليدانّمبوافقةّاملّإىلوانّاستدعتّاحلاجةّيتمّاخلروجّيتمّحلّاملشاكلّيفّمراكزّاالشرافّ .5
 (. Wi-Fi -3G)تعريفّشبكةّاالنرتنتّعلىّاجلهازّ .6
 املوجودةّيفّاملركز.PCّعلىAccess Pointّّّتعريف .7
 .PCالتأكدّمنّعملّمزامنةّمنّاألجهزةّعلىّ .8
 حتميلّمنانقّالعمل. .9

ّ  
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 خريطة الطريق 2.2
ّ ّنريقّملشروعّالتعداد ّخريطة ّللسكانّواملساكنّتّشناء 2015ّّالعام لمهامّلجدولّزمينّمنّخاللّوضع
ّ،ّوحسبّالتايل:النتائجّاملتوقعةحتقيقّّإىلوالفرتاتّالزميةّلكلّمهمةّللوصولّ

 للتعدادخريطة الطريق (: 2)رقم شكل 
ID Name Duration Predecessors 

   ?days 389 2015التعداد العام للسكان واملساكن  1

   days 60 تعاقدالعطاء وال 2

   wks 3 جتهيزّالشروطّاملرجعيةّوّاعتمادهاّونرحّالعطاء 3

 wks 3 2 تقدميّالعروض 4

 wks 4 3 دراسةّالعطاء 5

 wks 5 2 احالةّالعطاء 6

 wks 6 2 التعاقدّواستالمّالشركةّاملنفذةّملهامها 7

   ?days 235 دراسةّوتنفيذّمرحلةّاحلزمّوّوالرتقيمّواحلصر 8

   ?days 49 ليلّوشناءّاالنظمةّواختبارهاّملرحلةّاحلزمّوالرتقيمّواحلصرحت 9

   days 44 نظامّالباحث 10

   days 15 مجعّودراسةّوتوثيقّاملتطلباتّوتصميمّاالنظمة 11

 wk 7 1 دراسةّجاهزيةّالبياانتّاجلغرافيةّوّآليةّاستخدامها 12

 wks 12 2 دراسةّوّتصميمّاستمارةّاحلصر 13

 days 12 32 تطويرّوشناءّشرانمجّحتميلّاالنرّواخلرائط 14

 days 13 20 تطويرّوشناءّنظامّالباحث 15

 days 15 12 فحصّواختبارّاالستمارةّااللكرتونية 16

 days 15SS+15d 10 فحصّواختبارّاالستمارةّااللكرتونيةّللحصرّ/ّفريقّالشركة 17

 days 17 4 صر/ّفريقّالتعدادفحصّواختبارّاالستمارةّااللكرتونيةّللح 18

 days? 13 25 نظامّاملراكزّاالشرافية 19

   ?day 1 مجعّودراسةّوتوثيقّاملتطلباتّوّتصميمّنظامّاملراكزّاالشرافية 20

   days 20 تطويرّوشناءّنظامّاملراكزّاالشرافية 21

 days 21FS-15d 20 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافية 22

   days 15 صّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافيةّ/ّفريقّالشركةالفح 23

 days 23 5 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافيةّ/ّفريقّالتعداد 24

 days 13 34 مركزّاالتصال 25
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   days 0 دراسةّومناقشةّاملتطلبات 26

   days 18 تطويرّوشناءّنظامّمركزّاالتصال 27

 days 27 19 رّلنظامّمركزّاالتصالّملرحليتّاحلزمّواحلصرالفحصّواالختبا 28

   days 13 الفحصّواالختبارّلنظامّمركزّاالتصالّملرحلةّالتعدادّالسكاينّ/ّفريقّالشركة 29

 days 29 6 الفحصّواالختبارّلنظامّمركزّاالتصالّملرحلةّالتعدادّالسكاين/ّفريقّالتعداد 30

 days 13 28 غرفةّالعمليات 31

   days 5 دراسةّومناقشةّاملتطلبات 32

 days 32 15 شناءّوتطويرّاالنظمةّغرفةّالعمليات 33

   days 13 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعمليات 34

 days 33SS+10d 10 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعمليات/ّفريقّالشركة 35

 days 35 3 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعملياتّ/ّفريقّالتعداد 36

 days 7 49 تسلسلّاالجراءاتّوّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمة 37

 mons 7 2.5 حتضريّاخلرائطّااللكرتونيةّواالنرّوالبلوكات 38

 day 31 1 اعدادّخمططّتسلسلّاالجراءاتّوتدفقّالبياانتّالعام 39

 days 39 2 مناقشةّواعتمادّخمططّتسلسلّاالجراءاتّوتدفقّالبياانتّالتفصيلي 40

 days 31 8 تطويرّشرامجّتكاملّاالنظمةّوتناقلّالبياانت 41

   days 6 فحصّواختبارّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمة 42

 days 31 7 فحصّواختبارّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمةّ/ّفريقّالشركة 43

 days 19 17 التدريبّوّالتوثيق 44

   day 1 حبثّومناقشةّمنهجيةّالتدريب 45

 days 45 4 خطةّالتدريبّاعداد 46

 days 46 2 اعتمادّخطةّالتدريب 47

 days 19 20 اعدادّاالدلةّالتدريبية 48

   days 5 الدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 49

 days 19 3 حبثّومناقشةّمنهجيةّالدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 50

 days 50 3 اعدادّخطةّالدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 51

   days 131 واالجهزةّاملعدات 52

   days 50 االجهزةّاللوحية 53

 wks 7 8 جهاز500ّتوريدّاالجهزةّاللوحيةّالدفعةّاالوىلّ 54

 wks 54 2 فحصّاالجهزةّاللوحية 55

 wks 65 2 هتيئةّاالجهزةّاللوحيةّوجتهيزهاّملرحلةّاحلزمّوالرتقيمّواحلصر 56

   days 26 معداتّوشبكاتّوتراخيصحتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّّو 57

 days 3 2 حتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّالغرفةّاملركزية 58
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 days 58 2 حتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّاملراكزّاالشرافية 59

 days 59 2 معداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّغرفةّالعملياتحتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّّو 60

 days 60 2 حتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّمركزّاالتصال 61

 days 61 2 حتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّالرتميزّواملراجعةّواالعتماد 62

63 
تشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّالنشرّوالتحليلّواستخراجّحتديدّمتطلباتّ

 days 62 2 النتائج

 days 63 2 حتديدّمتطلباتّتشغيلّاالنظمةّمنّاجهزةّومعداتّوشبكاتّوتراخيصّ/ّخدمةّالتعدادّالذاين 64

   days 27 التجرشةّالقبلية 65

   days 7 التخطيطّوّاالعدادّّللتجرشةّالقبلية 66

 days 9 5 حتديدّوجتهيزّنطاقّاحلزمّواحلصرّالتجرييب 67

 day 67 1 خطةّالرتكيبّللتجرشةّالقبلية 68

 day 68 1 خطةّالتدريبّللتجرشةّالقبلية 69

 day 69 1 خطةّالدعمّالفينّللتجرشةّالقبلية 70

   days 24 االعمالّامليدانية-التدريبّوّالتنفيذّللتجرشةّالقبلية 71

 days 66 3 الرتكيبّوّالتشغيلّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانية 72

 days 72 4 تدريبّفرقّالعملّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانية 73

 days 72,73 5 تنفيذّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانيةّوّتقدميّالدعمّالفين 74

 days 74 5 النتائجّتقييمّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانيةّوّاستخالص 75

 days 75 7 اجراءّالتحسيناتّوالتعديالتّعلىّاالنظمةّامليدانيةّمنّواقعّنتائجّالتجرشة 76

   days 14 االعمالّاملكتبية-التدريبّوالتنفيذّللتجرشةّالقبليةّ 77

 days 66 3 الرتكيبّوّالتشغيلّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبية 78

 days 72 4 تجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةتدريبّفرقّالعملّلل 79

 days 72,73 5 تنفيذّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةّوّتقدميّالدعمّالفين 80

 days 80 5 تقييمّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةّوّاستخالصّالنتائج 81

 days 80 3 ائجّالتجرشةاجراءّالتحسيناتّوالتعديالتّعلىّخمتلفّاالنظمةّاملكتبيةّمنّواقعّنت 82

   days 114 اعدادّوجتهيزّوتنفيذّمرحلةّاحلزمّوالرتقيمّواحلصر 83

   days 6 التخطيطّوّاالعدادّللحزمّواحلصر 84

 days 65 2 مراجعةّخطةّتركيبّاالنظمة 85

 days 85 2 مراجعةّخطةّالتدريب 86

 days 86 2 مراجعةّخطةّالدعمّالفين 87

   days 110 فيذّللحزمّواحلصرالتدريبّوّالتن 88

 days 86 10 التدريب 89

 days 86 15 الرتكيبّوالتجهيزّلتنفيذّاحلزمّواحلصر 90
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 mons 90 4.5 شدءّالتنفيذّوتقدميّالدعمّالفين 91

 days 91 3 االنتهاءّمنّاالعمالّامليدانية 92

 days 92 9 الفحصّوالتدقيقّملخرجاتّاحلزمّواحلصر 93

 days 92 4 لبياانتمراجعةّا 94

 days 94 5 حتضريّالبياانتّللمرحلةّالالحقة 95

 days 93 5 تقييمّمرحلةّاحلزمّوالرتقيمّواحلصرّواعالنّنتائجّاملرحلة 96

 days 96 5 اغالقّاملرحلةّوشياانهتا 97

   ?days 205 دراسةّوتنفيذّمرحلةّالعدّ  98

 days? 91SS+1.5mo 73 حتليلّوشناءّاالنظمةّواختبارهاّملرحلةّالعدّ  99

   days 44 نظامّالباحث 100

   days 15 مجعّودراسةّوتوثيقّاملتطلباتّوتصميمّاالنظمة 101

 wk 7 1 دراسةّخمرجاتّاملرحلةّالساشقةّللبياانتّاجلغرافيةّوجاهزيتها 102

 wks 102 2 دراسةّوّتصميمّاستماريتّعدّاملباينّواملساكنّوعدّالسكان 103

 days 102 32 وشناءّشرانمجّحتميلّاالنرّواخلرائطّتطوير 104

 days 103 20 تطويرّوشناءّنظامّالباحث 105

 days 105 13 فحصّواختبارّاالستمارةّااللكرتونية 106

 days 105SS+15d 10 فحصّواختبارّاالستماراتّااللكرتونيةّلعدّاملباينّواملساكنّوعدّالسكان/ّفريقّالشركة 107

 days 107 4 ارّاالستماراتّااللكرتونيةّلعدّاملباينّواملساكنّوعدّالسكان/ّفريقّالتعدادفحصّواختب 108

 days? 103 25 نظامّاملراكزّاالشرافية 109

   ?day 1 مجعّودراسةّوتوثيقّاملتطلباتّوّتصميمّنظامّاملراكزّاالشرافية 110

   days 20 تطويرّوشناءّنظامّاملراكزّاالشرافية 111

 days 111FS-15d 20 صّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافيةالفح 112

   days 15 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافيةّ/ّفريقّالشركة 113

 days 113 5 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراكزّاالشرافيةّ/ّفريقّالتعداد 114

 days 103 34 مركزّاالتصال 115

   days 0 دراسةّومناقشةّاملتطلبات 116

   days 18 تطويرّوشناءّنظامّمركزّاالتصال 117

 days 117 19 الفحصّواالختبارّلنظامّمركزّاالتصالّملرحليتّعدّاملباينّواملساكنّوعدّالسكان 118

   days 13 الفحصّواالختبارّلنظامّمركزّاالتصالّملرحليتّعدّاملباينّواملساكنّوعدّاملساكن/ّفريقّالشركة 119

 days 119 6 واالختبارّلنظامّمركزّاالتصالّملرحليتّعدّاملباينّواملساكنّوعدّالسكان/ّفريقّالتعدادالفحصّ 120

 days 103 28 غرفةّالعمليات 121

   days 5 دراسةّومناقشةّاملتطلبات 122

 days 122 15 شناءّوتطويرّاالنظمةّغرفةّالعمليات 123
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   days 13 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعمليات 124

 days 123SS+10d 10 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعمليات/ّفريقّالشركة 125

 days 125 3 فحصّواختبارّنظامّغرفةّالعملياتّ/ّفريقّالتعداد 126

   days 43 خدمةّالتعدادّالذايت 127

   days 5 مجعّودراسةّوتوثيقّاملتطلباتّوّتصميمّنظامّخدمةّالتعدادّالذايت 128

   days 5 اقشةّاملتطلباتدراسةّومن 129

   days 27 تطويرّوشناءّنظامّأتكيدّالرغبةّخبدمةّالتعدادّالذايت 130

   days 35 تطويرّوشناءّنظامّخدمةّالتعدادّالذايت 131

 days 131SS+30d 13 الفحصّواالختبارّلنظامّخدمةّالتعدادّالذايت 132

   days 10 فريقّالشركةالفحصّواالختبارّلنظامّخدمةّالتعدادّالذايتّ/ّ 133

 days 133 3 الفحصّواالختبارّلنظامّخدمةّالتعدادّالذايتّ/ّفريقّالتعداد 134

   days 45 الرتميزّواملراجعة 135

   days 10 دراسةّومناقشةّاملتطلبات 136

   days 35 تطويرّوشناءّنظامّاملراجعةّوالرتميز 137

 days 137SS+20d 25 ملرحلةّالتعدادّالسكاينّالفحصّواالختبارّلنظامّمركزّاالتصال 138

   days 20 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراجعةّوالرتميزّ/ّفريقّالشركة 139

 days 139 5 الفحصّواالختبارّلنظامّاملراجعةّوالرتميز/ّفريقّالتعداد 140

   days 64 انظمةّاملخرجاتّوالنشرّوالتحليل 141

   days 5 وليةّوالتفصيليةتسليمّجداولّاملخرجاتّاال 142

 days 142 5 دراسةّومناقشةّجداولّاملخرجات 143

 days 143 5 دراسةّومناقشةّمتطلباتّالتبويبّواملتغرياتّاالحصائيةّلنظامّاملخرجاتّوالتحليل 144

 days 144 32 شناءّنظامّاملخرجاتّوالتحليل 145

   days 39 فحصّواختبارّنظامّاملخرجاتّوالتحليل 146

 days 145FS-15d 40 الشركة 147

 days 147 5 فريقّالتعداد 148

 days 7 30 تسلسلّاالجراءاتّوّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمة 149

 mon 95 1 حتضريّاخلرائطّااللكرتونيةّواالنرّوالبلوكات 150

 day 121 1 اعدادّخمططّتسلسلّاالجراءاتّوتدفقّالبياانتّالعام 151

 days 151 2 تمادّخمططّتسلسلّاالجراءاتّوتدفقّالبياانتّالتفصيليمناقشةّواع 152

 days 121 6 تطويرّشرامجّتكاملّاالنظمةّوتناقلّالبياانت 153

   days 6 فحصّواختبارّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمة 154

 days 121 7 فحصّواختبارّتدفقّالبياانتّوتكاملّاالنظمةّ/ّفريقّالشركة 155

 days 109 16 بّوّالتوثيقالتدري 156
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   day 1 حبثّومناقشةّمنهجيةّالتدريب 157

 days 157 4 اعدادّخطةّالتدريب 158

 days 158 2 اعتمادّخطةّالتدريب 159

 days 109 20 اعدادّاالدلةّالتدريبية 160

   days 5 الدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 161

 days 109 3 االنظمةّحبثّومناقشةّمنهجيةّالدعمّالفينّوتركيب 162

 days 162 3 اعدادّخطةّالدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 163

   days 114 املعداتّواالجهزة 164

   days 104 االجهزةّاللوحية 165

 wk 97 1 جهاز2000ّتوريدّاالجهزةّاللوحيةّالدفعةّالثانيةّ 166

 wks 166 2 فحصّاالجهزةّاللوحية 167

 wk 167 1 حيةّوجتهيزهاّملرحلةّعدّاملباينّواملساكنهتيئةّاالجهزةّاللّو 168

 wks 198 2 توريدّاالجهزةّاللوحيةّالدفعةّالثالثةّمجيعّاالجهزة 169

 wks 169 4 فحصّاالجهزةّاللوحية 170

 wks 170 2 هتيئةّاالجهزةّاللوحيةّوجتهيزهاّملرحلةّعدّالسكان 171

   days 29 دّالسكانالتجرشةّالقبليةّلعدّاملباينّواملساكنّوع 172

   days 5 التخطيطّوّاالعدادّّللتجرشةّالقبلية 173

 days 97 3 حتديدّمنانقّالعملّللتجرشةّالقبلية 174

 day 174 1 خطةّالرتكيبّللتجرشةّالقبلية 175

 day 175 1 خطةّالتدريبّللتجرشةّالقبلية 176

 day 176 1 خطةّالدعمّالفينّللتجرشةّالقبلية 177

   days 28 االعمالّامليدانية-لتدريبّوّالتنفيذّللتجرشةّالقبليةا 178

 days 173 5 الرتكيبّوّالتشغيلّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانية 179

 days 179 5 تدريبّفرقّالعملّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانية 180

 days 179,180 5 فينتنفيذّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانيةّوّتقدميّالدعمّال 181

 days 181 3 تقييمّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّامليدانيةّوّاستخالصّالنتائج 182

 days 182 10 اجراءّالتحسيناتّوالتعديالتّعلىّاالنظمةّامليدانيةّمنّواقعّنتائجّالتجرشة 183

   days 21 االعمالّاملكتبية-التدريبّوالتنفيذّللتجرشةّالقبليةّ 184

 days 173 5 كيبّوّالتشغيلّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةالرت 185

 days 179 5 تدريبّفرقّالعملّللتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبية 186

 days 179,180 5 تنفيذّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةّوّتقدميّالدعمّالفين 187

 days 187 3 النتائجتقييمّالتجرشةّالقبليةّلالعمالّاملكتبيةّوّاستخالصّ 188

 days 187 10 اجراءّالتحسيناتّوالتعديالتّعلىّخمتلفّاالنظمةّاملكتبيةّمنّواقعّنتائجّالتجرشة 189
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   days 57 اعدادّوجتهيزّوتنفيذّمرحلةّعدّاملباينّواملساكن 190

   days 3 التخطيطّوّاالعدادّملرحلةّعدّاملباينّواملساكن 191

 day 172 1 نظمةمراجعةّخطةّتركيبّاال 192

 day 192 1 مراجعةّخطةّالتدريب 193

 day 193 1 مراجعةّخطةّالدعمّالفين 194

   days 55 التدريبّوّالتنفيذّملرحلةّعدّاملباينّواملساكن 195

 days 193 10 التدريب 196

 days 193 10 الرتكيبّوالتجهيزّلتنفيذّملرحلةّعدّاملباينّواملساكن 197

 mons 197 2 ذّوتقدميّالدعمّالفينشدءّالتنفي 198

 days 198 3 االنتهاءّمنّاالعمالّامليدانية 199

   days 14 الفحصّوالتدقيقّملخرجاتّملرحلةّعدّاملباينّواملساكن 200

 days 199 4 مراجعةّالبياانت 201

 days 201 5 تقييمّمرحلةّعدّاملباينّواملساكنّواعالنّنتائجّاملرحلة 202

 days 202 5 ملرحلةّوشياانهتااغالقّا 203

   days 63 الدعمّالفينّوتركيبّاالنظمةّللعدّالسكاين 204

 days 199 3 حبثّومناقشةّمنهجيةّالدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 205

 days 205 3 اعدادّخطةّالدعمّالفينّوتركيبّاالنظمة 206

 days 203 25 حتضريّوجتهيزّالبياانتّالالزمةّللعدّالسكاين 207

 days 203 10 توزيعّاالجهزة 208

 days 207 3 توزيعّالدعمّالفينّوالتحضريّملرحلةّالعد ّالسكاين 209

 days 209 9 تركيبّاالنظمةّوالربامجّعلىّاالجهزة 210

 days 210 2 التاكدّمنّجاهزيةّاملراكزّوالباحثنيّللعملّامليداين 211

ّال 212  days 211 10 سكاينالبدءّابلعملّامليداينّملرحلةّالعد 
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 اللجان الوطنية  3.2

 )تّذكرهاّساشقا(الوزارية العليا لجنة ال 1.3.2
ّ)تّذكرهاّساشقا( العليا ةاللجنة التوجيهي 2.3.2
 جلنة العطاءات اخلاصة 3.3.2

ّكافةّالعطاءاتّاخلاصااااااةّابلتعدادّالعامّللسااااااكانّواملساااااااكنّإيثّيتمّمنّخاللّهذهّاللجنةّنرحّّوح حالة
ّ:ّّ،ّوضمتّيفّعضويتها2015
 رئيساًّّ/املديرّالونينّللتعدادّ/اتّالعامةاإلحصاءمديرّعامّدائرةّ .1
 عضواًّّ/دائرةّاللوازمّالعامة .2
 عضواًّّ/مركزّتكنولوجياّاملعلوماتّالونين .3
 عضواًّّ/وزارةّاالتصاالتّوتكنولوجياّاملعلوماتّ .4
 عضواًّّ/اتّالعامةاإلحصاءدائرةّ .5
 اًّديوانّاحملاسبة/ّمراقب .6

 -مهامها:
ّ.2015شروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّمبالةّالعطاءاتّاخلاصةّنرحّودراسةّواح

ّ
 اللجنة الفنية لدراسة العطاءات 4.3.2

لعروضّاملقدمةّللعطاءاتّواحملولةّإليهاّمنّجلنةّالعطاءاتّاخلاصةّاراسةّدحيثّيتمّمنّخاللّهذهّاللجنةّ
ّة.جلنةّالعطاءاتّاخلاصّإىلوإعدادّالتقاريرّوالتوصياتّالفنيةّحولّهذهّالعروضّورفعهاّّفنياً،

 األعضاء:

 أعضاءّ/دائرةّاللوازمّالعامة .1
 أعضاءّ/مركزّتكنولوجياّاملعلوماتّالونين .2
 أعضاءّ/وزارةّاالتصاالتّوتكنولوجياّاملعلوماتّ .3
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 أعضاءّ/اتّالعامةاإلحصاءدائرةّ .4
 أعضاءّ/هيئةّتنظيمّقطاعّاالتصاالت .5
 أعضاءّ/مديريةّالدفاعّاملدين .6
 ضاءأعّ/مديريةّاألمنّالعام .7
 أعضاءّ/مؤسسةّالتدريبّاملهين .8
 ديوانّاحملاسبة/ّمراقبني .9

 
 اللجنة الفنية 5.3.2

ّرئيساًّّ/املديرّالتنفيذيّللتعداد .1
ّعضواًّّ/والتعاونّالدويل وزارةّالتخطيط .2
ّعضواًّّ/وزارةّالعمل .3
ّعضواًّّ/وزارةّالتنميةّاالجتماعية .4
ّعضواًّّ/وزارةّالصحة .5
 ّعضواًّّ/وزارةّالداخلية .6
ّعضواًّّ/وزارةّاخلارجيةّ .7
 ّعضواًّّ/وزارةّالرتشيةّوالتعليم .8
ّعضواًّّ/وزارةّالبلدايت .9

 ّعضواًّّ/املركزّالونينّلتنميةّاملواردّالبشرية .10
 عضواًّّ/مركزّتكنولوجياّاملعلوماتّالونين .11
ّعضواًّّ/املركزّاجلغرايفّامللكي .12
ّعضواًّّ/دائرةّاألحوالّاملدنيةّواجلوازات .13
 عضواًّّ/دائرةّاألراضيّواملساحة .14
 عضواًّّ/مديريةّاألمنّالعام .15
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ّعضواًّّ/أمانةّعمانّالكربى .16
 عضواًّّ/اجمللسّاألعلىّللسكان .17
ّعضواًّّ/اجمللسّاألعلىّللشباب .18
 عضواًّّ/اجمللسّاالعلىّلشؤونّاالشخاصّواملعوقني .19
 ّعضواًّّ/اجمللسّاألعلىّللعلومّوالتكنولوجيا .20
 عضواًّّ/اجمللسّالصحيّالعايل .21
ّعضواًّّّ/ّاهلامشيّللتنميةّالبشريةاألردينالصندوقّ .22
 عضواًّّ/ؤسسةّالعامةّلإلسكانّوالتطويرّاحلضريامل .23
 عضواًّّ/املعهدّالعريبّللتدريبّوالبحوثّاالحصائية .24
 عضواًّّ/اليونسيف .25
ّعضواًّّ/يةاألردنوكالةّاألنباءّ .26
ّعضواًّّ/يةاألردناجلامعةّ .27
ّعضواًّّ/جامعةّمؤته .28
 ّعضواًّّ/جامعةّالريموك .29
 عضواًّّ/جامعةّجرش .30
ّعضواًّّ/جامعةّاحلسنيّشنّنالل .31
ّعضواًّّ/اتّالعامةاإلحصاءدائرةّّ/اتّالسكانيةّواالجتماعيةاإلحصاءريةّمديرّمدي .32
ّعضواًّّ/اتّالعامةاإلحصاءدائرةّّ/مديرّمديريةّاملسوحّاالقتصادية .33
ّعضواًّّ/اتّالعامةاإلحصاءدائرةّّ/مديرّمديريةّاألساليبّواملنهجياتّاإلحصائية .34
 مقرراًّ.ّّ/املساعدّالفينّللمديرّالتنفيذيّللتعداد .35
ّعضواً.ّ/أشخاصّتقتضيّالضرورةّإضافتهمّالحقاًّأوّأخرى،ّأيّجهةّ .36
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 -:مهامها
 دراسةّاخلططّالشاملةّللتعدادّحسبّمراحلهاّوإقرارها. .1
ّإقرارّمجيعّاجلوانبّالفنيةّللتعداد. .2
ّدراسةّفنيةّمتعمقةّلبنودّاالستماراتّاملستخدمةّوالكتيباتّذاتّالعالقة. .3
ّدراسةّاملخرجات. .4
ّضمانّتعاونّاملؤسسات. .5
ّمهامّأخرىّتوكلّإليهاّمنّإدارةّالتعداد.ّّّأية .6
ّكلماّدعتّاحلاجةّّ .7 والذيّيعرض17ّّ)ملحقّذلك.ّّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسااااااااااااها

ّحماضرّاجتماعّاللجنةّالفنية(.
ّ

 اللجنة التحضريية 6.3.2
 املديرّالتنفيذيّللتعداد/ّرئيساًّ .1
 مساعدوّاملديرّالتنفيذيّللتعداد .2
 نيونّيفّالتعدادّاملشرفونّالفنيونّوامليدا .3
 مساعدوّاملديرّالعامّلالستفادةّمنّخرباهتمّوقتّاحلاجة .4
 شعضّمديريّاملديرايتّيفّالدائرةّلالستفادةّمنّخرباهتمّوقتّاحلاجة .5
 مديرّمديريةّاألساليبّواملنهجياتّاإلحصائيةّلالستفادةّمنّخرباتهّوقتّاحلاجة .6
 أيّأشخاصّتقتضيّالضرورةّإضافتهمّالحقاًّ .7
 مقرراًّّ/ّللمديرّالتنفيذيّللتعداداملساعدّالفين .8

 -:مهامها
حتديدّاملوضاااوعاتّاملطلوشة،ّوحتديدّأسااائلةّاالساااتمارة،ّوتصاااميمّاالساااتماراتّأبنواعهاّاملختلفةّورشطهاّمعّ

ّشعضهاّالبعض.
 إعدادّجداولّاملخرجات. .1
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 اعدادّالسجالتّالتنظيميةّلألعمالّامليدانية.ّ .2
ّكتيباتّالتعليماتّاملتعلقةّشتعبئة .3  االستماراتّوسجالتّالتفريغ.ّإعداد
ّ.العدّ السكانّالذينّيشملهمّّحتديد .4
 وضعّاخلططّالعامةّاملتعلقةّأبنشطةّالتعدادّومتطلباهتا. .5
ّ.العدّ حتديدّإنارّالتعدادّومشولهّوأسلوبّ .6
ّ.العدّ إعدادّاملفاهيمّوالتعاريفّاخلاصةّابحلضرّوالريفّومفاهيمّ .7
ّكلّمنّأنواّ .8 ّعّالبياانتّاملطلوشة،ّوحتديدّليلةّالتعداد.حتديدّنقطةّاإلسنادّالزمينّحلجم
ّحصرّاحتياجاتّمستخدميّالبياانت. .9

ّحتديدّاألعدادّالالزمةّمنّخمتلفّفئاتّالعاملني. .10
إعدادّالواثئقّالرئيساااايةّللتعدادّ)األدلةّمبوجبّأحدثّالتوصااااياتّالدولية،ّواملتعلقةّابلتقساااايماتّ .11

ّصصّالعلمي(.ّاالداريةّواملهنّوالنشاطّاالقتصاديّواجلنسيةّوالتخ
إعااادادّقواعااادّالتااادقيقّامليااادانياااةّواملكتبياااةّواآللياااةّللرشطّشنيّحمتوايتّاالسااااااااااااااتماااارةّالواحااادةّوشنيّ .12

ّاالستمارات.
ّ،ّالعسكرينيّوالبدو(.األردنللمجموعاتّاخلاصةّ)األجانبّاملقيمنيّيفّّالعدّ إعدادّخططّ .13
ّحتضريّخططّالتدريبّوحتديدّعناصرّالربانمجّالتدرييب. .14
ّىّتوكلّإليهاّمنّإدارةّالتعداد.أيّمهامّأخّر .15
ّكلماّدعتّاحلاجةّ .16 ّذلك.ّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسها

ّ
 امليدانية يف احملافظات وفرق العمل ةاللجان التنسيقي 7.3.2

ّوقدّشكلتّهذهّاللجانّعلىّمستوىّاحملافظةّواأللويةّواألقضيةّوضمتّيفّعضويتها:ّ
 احلاكمّاإلداريّيفّاملنطقة/ّرئيساًّ .1
 ّ.انئباًّللرئيسّ/مساعدّاحلاكمّاإلداريّ/بئان .2
 .مديرّالرتشيةّوالتعليمّيفّاملنطقة .3
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 .مديرّمديريةّالعملّيفّاملنطقة .4
 .مديرّمكتبّاألحوالّاملدنيةّواجلوازاتّيفّاملنطقة .5
 .مديرّمديريةّاألوقافّيفّاملنطقة .6
 .رئيسّالشرنةّيفّاملنطقةّ/مدير .7
 ّ.مديرّمديريةّالتنميةّاالجتماعيةّيفّاملنطقة .8
ّ.مسؤولّالتعدادّيفّاملنطقةّ/مدير .9

ّ-:مهامها

التحضريّواإلشرافّواملتاشعةّلكافةّمراحلّالتعدادّيفّمنطقةّالتعدادّذاتّالعالقةّواالنالعّعلىّّ .1

 ةّلذلكّواملوافقةّعليها.كافةّاخلططّاملعدّ 

ّأتمنيّكافةّاالحتياجاتّاملطلوشةّوضمانّتعاونّمجيعّاملؤسساتّيفّمنطقةّالتعداد. .2
ّ،ّوالعملّعلىّإومامهّيفّالوقتّاحملددّلذلك.دّ العسالمةّ .3
ّضمانّتعاونّاجلمهور.ّ .4
ّاملسامهةّيفّالدعايةّللتعداد. .5
ّكلماّدعتّاحلاجةّ .6  ذلك.ّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسها

ّ
 اللجنة اإلعالمية 8.3.2

تنفيذّلعدادّواإلشاااااااارافّواإلاإلعالمي(ّهوّالشااااااااخصّالذيّيقومّابّ/رئيسّاللجنةّاإلعالميةّ)املنسااااااااقّيعدّ 

ّكماّتضمّ  ّاللجنةّاإلعالمية:ّعلىّاخلطةّاإلعالمية.
ّرئيساًّّ/املديرّالتنفيذيّللتعدادّ .1
 عضواًّّ/وزارةّالتخطيطّوالتعاونّالدويل .2
ّعضواًّّّ/وزارةّالرتشيةّوالتعليم .3
ّعضواًّّّ/وزارةّاالتصاالتّ .4
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ّعضواًّّّ/وزارةّالتعليمّالعايل .5
 عضواًّّّ/اذاعةّهواّعمانّ/امانةّعمان .6
 عضواًّّّ/ألوقافّواملقدساتّاالسالميةوزارةّا .7
ّعضواًّّّ/القواتّاملسلحةّ/مديريةّالتوجيهّاملعنوي .8
 عضواًّّّ/مديرّمديريةّاالعالمّالتنموي .9

 عضواًّّ/ّ(األردين)التلفزيونّّاملؤسسةّالعامةّلإلذاعةّوالتلفزيون .10
ّعضواًّّّ/أمنّإفّإم .11
 عضواًّّّ/ّ)شرتا(ّيةاألردنوكالةّاألنباءّ .12
 ضواًّّعّ/صحيفةّالراي .13
 عضواًّّّ/جريدةّالدستور .14
 عضواًّّّ/املركزّاالعالميّاألمين .15
 عضواًّّّ/موقعّسواليف .16
 عضواًّّّ/احلقيقةّالدولية .17
 عضواًّّّ/رؤساءّالكنائسّجملس .18
 عضواًّّّ/هالّافّامّ .19
 عضواًّّّ/موقعّالوكيل .20
ّعضواًّّّ/جامعةّالريموك .21
 أشخاصّتقتضيّاملصلحةّإضافتهمأوّأيّجهاتّ .22
 -:مهامها

ةّإعالمياةّتفصاااااااااااااايلياةّللتعادادّومتااشعاةّتنفياذهاا،ّوذلاكّهبادفّتوعياةّاملوانننيّشكاافاةّإعادادّخطا .1
 فعالياتّالتعداد.

 توفريّاحتياجاتّاخلطةّاإلعالمية. .2
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ّكافةّالوسااائلّاالعالميةّاملقروءةّواملسااموعةّواملرئيةّمنّخاللّاحلمالتّالدعائيةّوكذلكّ .3 سااتخدام
ّإعدادّاملقاالتّإىلماكنّالعامة،ّابإلضااااااااااااااافةّمواقعّاإلنرتنتّووضااااااااااااااعّاللوحاتّاالعالميةّيفّاأل

والندواتّواملؤومرات،ّوالنداءاتّواصاادارّالنشااراتّوامللصااقاتّاجلداريةّواالحاديثّاخلاصااةّشكافةّ
أنواعهاّاليتّتساااعدّعلىّتوضااي ّأهدافّالتعدادّومفاهيمهّحساابّمراحلّالتعدادّإلعطاءّصااورةّ

 واضحةّوشرحّألهدافّالتعداد.
توقيتّلّالمّاألكثرّأتثرياًّواألوسااعّانتشاااراّلبثّحمتوايتّاحلملةّاالعالميةّوفقاًّاختيارّوسااائلّاالع .4

 زمينّملراحلّالتعداد.
االعالنّوالرتويجّلكااافااةّفعااالياااتّالتعاادادّمنّخاللّتنفيااذّحمتوايتّاخلطااةّاالعالميااةّعملياااّمنّ .5

قيقةّاساااااااااااااةّدخاللّشثّاملشااااااااااااااهدّالتلفزيونيةّواالعالانتّالصاااااااااااااحفيةّواللقاءاتّاالذاعيةّوفقّدّر
 لتحديدّالسبلّاألكثرّأتثرياًّعلىّاجلمهورّابالعتمادّعلىّخرباءّمتخصصنيّيفّدراسةّاجملتمع.

 التوثيقّاالعالميّومهمةّالرصدّاليوميّلكلّماّيبثّوينشرّيفّوسائلّاالعالم. .6
 املتاشعةّواإلشرافّعلىّتوزيعّموادّاحلملةّاإلعالمية. .7
 راءّالتعدادّودورّاملؤسساتّاألخرىّذاتّالعالقة.اتّالعامةّيفّإجاإلحصاءإشرازّدورّدائرةّ .8
ّكلماّدعتّاحلاجةّ .9  ذلك.ّإىليتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئيسها

 
 جلنة تنسيبات اإلنفاق 9.3.2

ّاملديرّالتنفيذيّللتعداد .1
ّمندوبّوزارةالتخطيطّوالتعاونّالدويل .2
ّمندوبّوزارةّاملالية .3
ّمندوبّديوانّاحملاسبة .4
ّكلماّدعتّاحلاجةّيتمّاجتماعّاللجنةّشدعوةّمنّرئ .5  ذلك.ّإىليسها

ّ
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 مسارات العمل 4.2
،ّولضمانّوضوحّاالجراءات2015ّضمنّاالجراءاتّالتنظيميةّلتنفيذّمشروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ

واملسؤولياتّواالستغاللّاألمثلّللمواردّالبشريةّخاللّعملياتّالتحضريّوالتنفيذّتّحتديدّعددّمنّمساراتّ
املسارّاإلداري،ّاملسارّاملايل،ّاملسارّالتقين،ّاملسارّالفينّاإلحصائي،ّاملسارّامليداين(ّالعملّالرئيسةّوهيّ)

ووضعّاهليكلّالتنظيميّواملهامّوحتديدّالكوادرّاملسؤولةّعنّوضعّاخلططّوتنفيذّمهامّكلّمسارّضمنّفرتاتّ
ّزمنيةّحمددة.

ّساكن.التعدادّالعامّللسكانّواملوفيماّيليّتوضي ّلدورّهذهّاملساراتّيفّالتحضريّوالتنفيذّملشروعّ

  واملايل للتعداد احملور اإلداري 1.4.2

  واًل: احملور اإلداري للتعدادأ

اتباعّاإلجراءاتّواألساااااااليبّاإلداريةّالسااااااليمةّواللوجسااااااتيةّاملتعلقةّشتنفيذّالتعدادّالسااااااكاينّلعامّّلقدّتّ 
ّكّضمنّاإلجراءاتّالتالية:شقانونّالدائرةّلتحقيقّاألهدافّاملنشودة،ّوذلّهواملتعارفّعلي2015ّ
 .2015ّّالسريّيفّإجراءاتّاملوافقةّعلىّتنفيذّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكن .1
أخذّموافقةّدولةّرئيسّالوزراءّلتنفيذّالتعداد،ّإلعطاءّصااااااااااااااالحياتّومهامّللمديرّالعامّاملديرّ .2

ةّالرذيةّرّاحلكوميالونينّللتعدادّالعامّللتعدادّوذلكّمنّخاللّتكليفّأعضاءّمنّالوزارةّوالدوائ
 وتكليفّمدراءّمنّداخلّالدائرةّلتشكيلّاهليكلّالتنظيميّلتنفيذّالتعداد.

 حتديدّمهامّمدراءّمنّداخلّالدائرةّّلتغذيةّاهليكلّالتنظيميّللتعداد. .3
جلانّلغاايتّ( 7)تشااااكيلّّتّ :2015ّتشااااكيلّاللجانّاخلاصااااةّابلتعدادّالعامّللسااااكانّواملساااااكنّ .4

هامّاملدّحتديّتّ ّو،ّالتعدادّالعامّللسااااااااكانّواملساااااااااكنّتّومعاجلةّمعوقاتمتاشعةّوتسااااااااهيلّإجراءا
ّوظيفيةّلكلّجلنةّعلىّالنحوّالتايل:ال

اساااااتقطابّالكوادرّالبشاااااريةّومتاشعتهاّشكافةّمراحلهاّضااااامنّّومهمتهاّ:نة القو  العاملةجل .1.4
ّكافةّاجلهاتّاملعنيةّللحصااااااااااولّعّواألصااااااااااولّاملتبعةّالدائرة.ّ ىّاملوافقاتّلاملخانباتّالرذيةّمع

ّ،ّمنّخالل:2015واالستعانةّابخلرباتّاخلارجيةّذاتّالكفاءةّلتنفيذّالتعدادّالسكاينّلعامّ
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ّىلإاالسااااااااااااااتعانةّشكوادرّوزارةّالرتشيةّوالتعليمّابنتدابّمراقبنيّميداينّابإلضاااااااااااااااافةّ 1.1.4
 الطواقمّاإلشرافيةّ)مشرفني،ّمفتشنيّمنسقني(.ّ

 ّاتّالعامةّمناإلحصاءءّدائرةّاحلصولّعلىّموافقةّرائسةّالوزراءّابستثنا 2.1.4
أساااااااسّانتقاءّوتعينيّاملساااااااتخدمنيّمنّخارجّجدولّالتشاااااااكيالتّمنّمحلةّدرجةّ 3.1.4

 البكالوريوسّلتنفيذّإجراءّعمليةّالتعدادّعلىّثالثةّمراحل.ّ
ّكافةّاملركباتّالداخليةّواخلارجيةّمنّّجلنة وسااااااااااااائل النقل وا ركة: 2.4 منّمهامّاجلنةّتوفري

ّكافةّاجلهاتّاملعنية.)الوزاراتّوالدوائرّ ّاحلكوميةّواملستاجرة(ّواملتاشعةّوالتنسيقّمع
:ّمنّمهامّاجلنةّالتنسااايقّابملساااتوينيّالداخليّواخلارجيّشتوفريّالقاعاتّجلنة أتمني القاعات 3.4

ّاجملهزةّشكافةّوسائلّالعملّاملطلوشةّ.
ّكاافاةّاألمورّاملتعلقاةّابجلنة دعم العمليات: 4.4 نيّشكاافاةّملتادرشنيّواملادرشمنّمهاامّاجلناةّمتااشعاة

ّاحملافظاتّ.
ّكافةّالتقاريرّّجلنة إعداد التقارير 5.4 :ّمنّمهامّاجلنةّمتاشعةّساااااااااااااريّالعملّشكافةّمراحلةّوكتاشة

ّ.الدوريةّوتزويدّاملعنيني
ّكافةّّجلنة الشااااالون القانونية 6.4 :ّمنّمهامّاجلنةّتقدميّاالسااااااتشاااااااراتّالقانونيةّوكذلكّمتاشعة

ّابلعملّوحلهاّابلطرقّالقانونية.ّالقضاايّاملتعلقة
زارةّملتاشعةّ:ّمنّمهامّاجلنةّالتنسيقّوالتنظيمّمعّالّوّجلنة متابعة طواقم وزارة الرتبية والتعليم 7.4

ّالكوادرّالبشريةّّمنّحيثّاألعدادّوالتوزيعّاجلغرايفّوحتديدّاملسمياتّواملهامّاملوكلةّاليهم.
ّ  
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 احملور املايل للتعداداثنياً: 
للتعدادّوفقاًّللقواننيّواألنظمةّهوّاحمل ورّاملسؤولّعنّمجيعّالعملياتّاملاليةّواإلنفاقّعلىّاألنشطةّاملتعددّة

لتحديدّّأمهيةوتكمنّوالتعليمات،ّ احملورّيفّالتقديراتّاليتّجيريهّا ملطلوشةّلتنفيذّالتعدادّاملوازنةّاألوليةّاهذّا
وتوزيعها2014ّّوالسكانّاملقدرّلعامّّاألسراملساكنّّوّشناءّعلىّاملعطياتّاملتعلقةّشعددواليتّتّاحتساهباّ

اتّاملكتبيةّلقسمّعلىّاالسقانّشناءًّّوعددّالبلوكاتّاملتوقعةّاجلغرايفّحسبّالتقسيماتّاإلداريةّاملختلفة،
تقديرّقدّتّّوّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّواليتّتّخالهلاّحتديدّعددّاملباينّاملتوقعهّضمنّعمليةّاحلزمّاملكتيب،

التخطيطّلتوفريهاّعلىّمدارّأرشعّسنواتّوتّمليونّدينار،18.5ّّوازنةّاألوليةّاملطلوشةّللتعدادّحبوايلّامل
ّكانتّمنّاخلزينةّالعامةّأوّمنّاملن ّاخلارجية،ّعلىّأنّتقومّالدائرةّابلتعاونّمعّوزارةّالتخطيطّ سواء

ّكماّتّاوالتعاونّالدويلّمبخانبةّاجلهاتّاليتّميكنّاحلصولّمنهاّعلىّمن ّل للدائرةّلسماحّتنفيذّالتعداد،
ابستمرارّاستخدامّأيّوفوراتّماليةّمتأتيةّمنّمشاريعّممولةّمنّمصادرّومويليةّدوليةّأوّحمليةّخارجّموازنةّ

رارتّكانتّاألساسّالذيّتّشناءّعليهّاختاذّالقاألوليةّّلذاّفإنّالتقديراتّاملاليةّ؛ّاتّالعامةاإلحصاءدائرةّ
ّاملاليةّاملطلوشة.ّجاتاكرتوينّمنّعدمهّيفّظلّالوفوراتّاملاليةّوإمكانيةّتوفريّاالحتيششانّالتنفيذّاالل

 املوارد املالية للتعداد -
ّ؛ططّماليةخّإىلعكسهاّمنّمثّخططّالعملّامليداينّوالفينّوالتقينّّوّاستالمعملّاحملورّاملايلّعلىّ

ّللتعداد ّالالزمة ّالفعليةّتلغتّتكلفشوالذيّّوذلكّملتاشعةّأتمنيّالتدفقاتّاملالية مليونّدينارّ 24.3ة
إضافةًّ الدولّة منّخاللّخزينّة تّتغطيتهّا األّأردينّ، وهيّاالحتاّد منّجهاتّخمتلفّة ورويب،ّللمن ّاخلارجيّة

ا اجلهاتّاملختلفةّيفّقتصاديإلالصندوقّالعريبّلإلمناّء مسامهّة وميكنّتصنيفّنسبّة تغطيةّّواليونسيفّ،
ّ.(1)ّمرقّالتكلفةّالفعليةّحسبّاجلدول
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 نسبة املسامهة يف ميزانية التعداد حسب جهة التمويل(: 1جدول رقم )

 )%(نسبة املسامهة  جهة التمويل
 80.9 خزينة الدولة

 13.6 املنحة األوروبية

 4.9 قتصاديإلالصندوق العريب لإلمناء ا

 0.6 اليونسيف

 مليون دينار 24.3 اجملموع

ّحسب نوع املصاريف ميزانية التعداد -

كماّميكنّتصنيفّمصاريفّالتعدادّحسبّنوعها،ّحبيثّيوض ّاجلدولّأدانهّابنّأعلىّنسبةّصرفّّ
حيثّشلغتّالنسبّة البشريّة واليتّومثلتّشرواتبّومكافآتّالكوادّر ّ%55.9كانتّعلىّاملصاريفّاجلاريّة

لبنيةّأماّا ،%7.2منّجمموعّاملصاريف،ّشينماّشلغتّنسبةّالصرفّعلىّاملصاريفّالتشغيليةّللتعدادّ
ّكانتّنسبةّالصرفّعليهاّ ّكانتّّ%34.4التحتيةّفقد وجتدرّاإلشارةّأنّتكلفةّشراءّاألجهزةّاللوحية

ّمنّجمموعّالتكلفةّالكليةّللتعداد.ّ%29.6نسبتهاّ
ّ  
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 نسبة الصرف حسب بنود املوازنة الفعلية للتعداد: (2)جدول رقم 
 نسبة الصرف نوع املصاريف

 املصاريف اجلارية -
 12.3ّرواتبّ

 43.6ّمكافآت

 املصاريف التشغيلية -
 0.3ّحمروقات

 6.6ّاستئجارّسيارات

 0.3ّاإلعالم

ّمصاريف رأمسالية -
 4.4ّالبنيةّالتحتيةّ)مركزّاتصال،ّمركزّشياانت،ّغرفةّعمليات،ّخطوطّاإلتصال(

 0.4ّالصورّاجلوية

 29.6ّاألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتا

 2.4ّمصاريفّاخرى

 ن دينار أردينمليو  24.3 اجملموع 

 ملشرات األداء املالية -
ّميكنّتلخيصّمؤشراتّاألداءّاملاليةّمبجموعةّمنّاملؤشراتّكماّاآليت:

 دينارّأردين250ّسعرّالوحدةّالواحدةّمنّاجلهازّاللوحي:ّ .1
ّلوحي.ّألفّجهاز23ّ:ّعامةّعددّاالجهزةّاليتّتّاستخدامهاّللتعداد .2
 سنوات4ّّعمرّصالحيةّالربجمياتّعلىّاجلهازّاللوحي:ّ .3
 .دينارّأردين2015ّ:2.6ّتكلفةّالفردّالواحدّمنّجمموعّالسكانّلتعدادّ .4

 املسلولية احمللية والدولية من حيث األجهزة اللوحية -
ّحنوّ ّخطواتّواضحة ّاملمارساتّيفّاختاذ ّأفضل ّوتطبيق ّالتوصياتّالدولية ّوضمن عملتّالدائرة

للوحيةّحملياّقامتّالدائرةّشتوزيعّجمموعةّمنّاألجهزةّااملسؤوليةّاحملليةّوالدوليةّشعدّتنفيذّالتعداد،ّحيثّ
،ّدرنيةجهازّلوحيّملختلفّالوزاراتّواملؤسساتّاحلكوميةّاالّآالف4ّحبوايلّودوليا،ّفمحلياّتّالتربعّ

ايتّاالستفادةّاجهازّلدولةّفلسطنيّالشقيقةّلغ7500ّوعلىّاملستوىّالدويلّفقدّتّإعارةّماّيقاربّ
ّكماّقامتّالدائرةّإبهداءدّالمنهاّيفّتنفيذّالتعدا جهازّلوحيّجلمهوريةّمصرّالعرشية200ّّّفلسطيين،

ّعقبّإعالنّالنتائجّالرئيسيةّللتعداد.
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 عالمي للتعداداحملور اإل 2.4.2

عالمّمكونّأساسيّمنّمكوانتّتنفيذّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكن،ّوهوّمتطلبّإلجناحّيعتربّاإل
نّاملواننّالذيّمّتوضي ّوتقويةّوتفعيلّاألدوارّشنيّالشركاءّاشتداءًّّإىلهدفّعملياتهّيفّكافةّمراحله،ّفهوّي

املدينّومؤسساتّالقطاعّاخلاصّواملنظماتّ ومؤسساتّاجملتمّع واجلمعياتّاألهليّة وهدفّالتعدادّ، حموّر هّو
اتّاإلحصاءرةّئاحلكومةّممثلةّابللجنةّالوزاريةّالعلياّلإلشرافّعلىّالتعدادّوداّإىلالدوليةّواالقليميةّاضافةّ

 العامةّابعتبارهاّاملعنيةّمباشرةّابلتخطيطّللتعدادّوتنفيذه.ّ
ويتعاظمّدورّاالعالمّّهلذاّالتعدادّنظراًّخلصوصيتهّوالظروفّاليتّحتيطّشتنفيذه،ّفمنّجهةّيشكلّالتعدادّ

لّظاملصدرّاالساسيّذيّاملصداقيةّالذيّيوفرّشياانتّحولّالسكانّواملقيمنيّيفّاململكة،ّخاصةّيفّ
ّكسورايّوالعراق،ّمماّأدىّ زايدةّعددّالرعاايّالعربّواألجانبّمماّيضاعفّّإىلاألزماتّيفّدولّاملنطقة

ّكافةّاملقيمنيّيفّاململكة.ّومنّجهةّأخرى،ّفإنّتعدادّ التحدايتّاليتّتواجههاّالعمليةّالتعداديةّيفّتغطية
بّتعاونّالسكانّصائية،ّاألمرّالذيّيتطليعتمدّالتقنياتّاحلديثةّيفّمجعّونقلّوختزينّالبياانتّاإلح2015ّ

ّإىلوالوصولّ،ّتااإلحصاءأجلّتسهيلّمهمةّموظفيّّواملقيمنيّيفّتوفريّالبياانتّالصحيحةّوالدقيقةّمن
ّواألدواتّ ّابملنهجية ّوالتوجهات( ّواخللفيات ّالفئات ّمجيع ّ)من ّالسكان ّتعريف ّيتطلب ّاهلدف هذا

ّكافةّشرائ ّالسكانّواملقيماملستخدمةّومدخالهتاّوآاثرهاّولتحقيقّذلكّيت نيّطلبّالوصولّوالتواصلّمع
 وتعريفهمّمبفهومّالتعدادّوأهدافه،ّومسؤولياهتمّيفّحتقيقّنتائجّهذاّالتعداد.

املكونّالرئيسيّللّأمهيةوقدّأكدتّالتجاربّالساشقّة )ابعتبارّه شنيّقطاعّاإلعالّم االسرتاتيجيّة حملةّالشراكّة
ّ ّودائرة ّاحلملةّاتّالعاإلحصاءاالعالمية( ّأدواتّووسائل ّوترويج ّوتسويق ّوتطوير ّتصميم ّيفّجمال امة

االعالميةّوحشدّالدعمّاجلماهرييّهلاّوتعظيمّاالستفادةّمماّوفرتهّتطوراتّتكنولوجياّاملعلوماتّاملتسارعةّ
 الفئاتّاملستهدفة.ّإىلوخاصةّيفّاستخدامّالوسائلّاحلديثةّيفّالوصولّ
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 ا ملة االعالمية -
ّلتنفيذية.املرحلةّاّهيّاملرحلةّالتحضرييةّوالثانيةّوىلّهيمرحلتنيّاألّعالميةّاىلاإلاحلملةّانقسمتّ

 املرحلة التحضريية .1
تّضاااااامّ ّالميةعإعملّللحملة:ّحيثّتّتشااااااكيلّجلنةّتكوينّفريقّتضاااااامنتّاملرحلةّالتحضاااااارييةّّوقد

العالميةّساااااسااااااتّامندوشنيّعنّاملؤساااااسااااااتّاحلكوميةّوغريّاحلكوميةّواألمنيةّوالعساااااكريةّاملعنيةّواملّؤ
ّكانتّمسؤولةّعنّالقيام  ابملهامّالتالية:ّوالصحفية.ّوهذهّاللجنة

 حتديد مبادئ العمل يف ا ملة اإلعالمية واليت تضمنت ما يلي: 1.1
ّتنوعّخرباتّفريقّعملّاحلملةّاالعالميةّوتكاملها.1.1.1ّ
 عيةّمهنيةّالعملّمعّالرتكيزّعلىّالشفافيةّواملصداقيةّوالعلميةّواملوضّو 2.1.1
 نّاجملتمعّلتوضي ّخمرجاتّالتعداداستخدامّاحلقائقّواألدلةّودعمهاّأبمثلهّمستقاةّم3.1.1ّ
 وضعّخطةّإعالميةّشاملةّلكلّمرحلةّمنّمراحلّالتعداد.4.1.1ّ
 لتنويعّوالتشكيلّيفّاألساليبّاإلعالميةّاإلعالنيةّاملستخدمة.ا5.1.1ّ
ّاإلع6.1.1ّ ّاملؤسسات ّكافة ّشني ّالفاعلة ّومبختلفّاملشاركة ّواخلاص ّالعام ّالقطاع ّيف المية
 .2015مستوايهتاّالجناحّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّّ

 االعالمية وضع وصياغة األهداف العامة للحملة 2.1
 ومحورتّاالهدافّالعامةّللحملةّعلىّماّيلي:ّ

 .تعريفّأفرادّاجملتمعّ)اردنينيّومقيمني(ّمبفهومّالتعدادّواألهدافّاملتوخاةّمنه1.2.1ّ
التعدادّيفّدعمّاجلهودّالوننية،ّوتوضااااااااي ّاالسااااااااتفادةّمنّنتائجّالتعداداتّّأمهيةتوضااااااااي 2.2.1ّّ
 الساشقةّيفّرسمّالسياساتّوالتخطيطّالتنموي.ّ
ميةّالبياانتّواملعطياتّالدقيقةّللتخطيطّلربامجّالتنّأمهيةغرسّوتكوينّوعيّونينّعلى3.2.1ّّ
 االقتصاديةّواالجتماعية.ّ
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وأفرادهاّعامةّيفّإجناحّعملياتّالتعدادّالشااااااااااااااااملّمنّّاألساااااااااااااارلىّدورّأراببّالتأكيدّع4.2.1ّ
 خاللّتقدميّالبياانتّوّاملعلوماتّالصحيحةّوالدقيقةّواعتبارهاّجزءاًّمنّاالنتماءّالونين.ّ
 ةّالبياانتّاإلحصائيةّالفردية.التأكيدّعلىّسريّ 5.2.1ّ
شااااااااااااملّذلّيفّسااااااااااابيلّإجناحّعمليةّالتعدادّالإشرازّاجلهودّالبشاااااااااااريةّواملاديةّالكبريةّاليتّتب6.2.1ّ
واالنعكاسااااتّالسااالبيةّّاليتّقدّتنتجّعنّاإلدالءّمبعلوماتّخانئةّأوّمضاااللةّأوّغريّدقيقةّّ
 علىّخططّالتنميةّوشراجمها.ّ
ّكافّإىلحتويلّعمليةّتعدادّالساااااااكانّواملسااااااااكن7.2.1ّّ ةّمناسااااااابةّوننيةّحيتفلّهباّوتشااااااااركّفيها
حلكومياااةّواجلمعيااااتّالتطوعياااةّواألنااادياااةّواألفراد،ّوحتشااااااااااااااااادّهلااااّاألجهزةّاحلكومياااةّوغريّاّ
ّاديةّوالبشريةّالالزمةّإلجناحها.الطاقاتّواإلمكانياتّاملّ

 اعتماد اهليكل التنظيمي إلدارة ا ملة االعالمية 3.1

 :(1)ّّالشكلّرقميفّةللجانّاالعالميةّالتاليةّواملبيناّالتنظيميّللحملةّاالعالميةّتشكيلنّاهليكلّتضمّ 
 .اللجنةّاالعالميةّاملركزيةّواليتّاعتربتّمبثاشةّفريقّالعمل 1.3.1
ّيفّاحملافظاتّتضااامّيفّعضاااويتهاّممثلنيّعنّالوزاراتّوالدوائراللجانّاإلعالميةّالفرعيةّ 2.3.1

احلكوميةّواملنظماتّغريّاحلكوميةّوالقطاعّاخلاصّووساااااائلّاإلعالمّيفّاحملافظةّوتعتربّّ
ّميةّاملركزيةّ)فريقّالعمل(ّومنّمهامها:هذهّاللجانّمكملةّلعملّاللجنةّاإلعالّ

تنفيذّومتاشعةّالفعالياتّواألنشااااااطةّاالعالميةّاليتّتشااااااتملّعليهاّخطةّاحلملةّاإلعالميةّ .1
ّكافةّالدوائرّواهليئاتّالرذيةّوغريّالرذيةّشتنفيذّّ وإعطاؤهاّالدعمّاملعنويّواملاديّوإلزام
ّالوننيةّيفّاحملافظة.ّماّيوكلّاليهاّمنّمهامّومسؤولياتّازاءّهذهّاحلملةّ

توزيعّمجيعّاملوادّاإلعالميةّاخلاصااااااةّابلتعدادّمنّمنشااااااوراتّوشوساااااارتاتّوشياانتّوتعليقّ .2
 اليافطاتّوامللصقاتّاملتعلقةّابحلملةّيفّكافةّاملنانقّوالتجمعاتّالسكانيةّابحملافظة.ّ

ريةّوالريفيةّضاااامتاشعةّسااااريّاحلملةّاإلعالميةّعربّالوسااااائلّالدعائيةّاملختلفةّيفّاملنانقّاحل .3
 للتجمعاتّالسكانية.ّ

ّ
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 2015 ،اهليكل التنظيمي للجنة االعالمية لتعداد السكان واملساكن (:3) لشكل رقما
 

 حتديد الشركاء الرئيسني يف ا ملة االعالمية ومسلوليتهم: 4.1
ّكافةّاألأخذّناشعّاملسؤوليةّالعامةّوجيبّإنّالتوعيةّابلتعدادّجيبّأنّأت زةّالعامةّجهنّيشاركّيفّأدائها

ّكلّأجهزةّووسائلّاالعالم.ّأّوومؤسساتّاجملتمعّاملدينّومؤسساتّالقطاعّاخلاص،ّ ّهةّجماّمسؤولية
ّ:فتتمثلّمباّيلي

 وزارة الرتبية والتعليم: -
ّّّّنشاااااااااارّالوعيّوتعميمّّواثئقّومنشااااااااااوراتّالتعدادّعلىّاملعلمنيّواالدارينيّوالطالبّيفّخمتلفّ .1

ّاملراحلّاملدرسية.
ّيفّالطاشورّالصباحيّللتوعيةّابلتعداد.ّنشاناتّ.2
ّتنظيمّمساشقاتّيفّالقصةّوالكاريكاتورّمعنيةّابلشؤونّاخلاصةّابلتعداد.. 3

ّ  
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  :وزارة االوقاف والشلون واملقدسات االسالمية -
ّ.نشرّالوعيّابلتعدادّ.1
ّ.توزيعّواثئقّومنشوراتّالتعدادّعلىّخمتلفّالدوائرّالتاشعةّللوزارةّ.2
اضاااااااااراتّوخطبّدينيةّخاصاااااااااةّابلتعدادّوتوزيعهاّعلىّالوعااّوالواعظاتّلتمكينهمّاعدادّحمّ.3

 منّالقاءّالدروسّواحملاضراتّواخلطبّالدينية.

 :اجمللس االعلى للشباب -
 التعدادّواهدافه.ّأمهيةعقدّندواتّتسلطّالضوءّعلىّ .1
 رات.ّواالستفادةّمنّمعسكراتّالشبابّيفّنشرّالوعيّابلتعدادّمنّخاللّتوزيعّالربوش .2

 :وزارة البلدايت -
ّاملساعدةّيفّتنفيذّاالنشطةّاالعالميةّيفّاملدنّوالقرىّواالرايفّواجملالسّالبلدية. .1
 املساعدةّيفّاعدادّوتعليقّاليافطاتّوالشعاراتّوامللصقاتّيفّالساحاتّالعامةّوالشوارع.ّ.2
 تقدميّالسياراتّلتنفيذّاحلملةّاالعالمية. .3

 :وزارة العمل -
ّإىلهدفّالتعداد،ّوتوضااااااااااااااي ّأبنّالتعدادّيّمهيةجمالّتوعيةّالعاملنيّواملقيمنيّأبّالتعاونّيف .1

توفريّالبياانتّواملعلوماتّاالحصااائية،ّوليسّلهّأيّتبعاتّعلىّظروفّالعمالّخاصااةّغريّّ
 املسجلنيّابلطرقّالرذية.ّ

 
 :األردنهيئة شباب كلنا  -

 .ادّعلىّفئةّالشبابالتعاونّيفّنشرّالوعيّوتعميمّّواثئقّومنشوراتّالتعد .1
ّ  
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 امللسسات االعالمية:  -

ّنّخالهلاّشثّ مّتعتربّااملؤسساتّاالعالميةّالذراعّالرئيسيّلتنفيذّاالنشطةّاالعالميةّللحملةّواليتّتّ 
 :الرسائلّواملوادّاالعالمية.ّوقدّاعتمدتّاحلملةّاالعالميةّعلىّاملؤسساتّاالعالميةّاملرئيةّالتالية

 األردينالتلفزيونّ .1
 يونّرؤايتلفّز .2
 احلقيقةّالدولية. .3
 .قنواتّآخرى .4

 
 خارطة طريق ا ملة االعالمية عدادإ 5.1

شعدّحتديدّالشااااااااااااااركاءّالرئيسااااااااااااااني،ّقامّفريقّاحلملةّاالعالميةّإبعدادّخارنةّالطريقّللحملةّاالعالميةّ
أبساالوبّتشاااركيّحواريّّتضاامنتّتوزيعّاالدوارّواملهامّّلكلّعضااوّمنّاعضاااءّاحلملةّواعدادّجدولّ

ّ.اللتزامّشهوالتنفيذّّزمينّل
ّ  
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 املرحلة التنفيذية .2
ّيةّماّيلي:معالتضمنتّمرحلةّتنفيذّاحلملةّاإل

 حتديد اجلمهور املستهدف من ا ملة 1.2
والوسيلةّ الرسالّة يفّاختياّر أنّيساعّد الذيّمنّشأنّه استهدفتّاحلملّة
االعالميةّيفّمحلةّالتوعيةّ,فحملةّالتوعيةّابلتعدادّالّتستهدفّفئةّ

وتس استهدفعمريّة الفئات.ّكمّا أخرىّشلّتعرضّعلىّمجيّع تّتثينّفئّة
احلملةّاالعالميةّاجلمهورّالذيّميكنّأنّيساعدّيفّجناحّاحلملةّومنّ
احملتملّأنّيكونّلهّأتثريّمثلّاجلماعاتّاملهنية،ّاملعلمني،ّالعاملنيّ
ّالشخصياتّ ّاحمللي، ّاجملتمع ّقادة ّالدينيني، ّالزعماء االجتماعيني،

ّمنّرجالّاألعمال.ّّالرايضيةّوغريهم
 حتديد شعار التعداد 2.2

لحفظّلّتّاختيارّشعارّخاصّللحملةّيتميزّشتناسقهّوتناغمهّمعّنوعّاحلملةّوأهدافهاّوأنّيكونّسهالًّ
للسكانّوشناءًّ الفئاتّالعمريّة ومتناسبّمعّكافّة سبقّتّاختياّرّوالتذكّر "تعدادان ملستقبل  شعارعلىّمّا

ّالعدّ وليةّعربّشعارّالتعدادّعنّمشّكيّيبقىّعالقاّيفّالذهنّوقدّّومتّمصاحبتهّشرسمّللشعارمشرق " 
ّ.األردينلألسرّواالفرادّواملساكنّكماّعكسّألوانّالعلمّ

 نشطة االتصاليةاختيار الوسائل واأل 3.2
ّكافةّمنانقّاململكةّحبيثّتصااااااااالّ اجلمهورّّىلإتّاساااااااااتخدامّوساااااااااائلّاالتصاااااااااالّاملتاحةّالتاليةّلتغطية

ّاملستهدف:
ّكبريةّيفّّإىللّغريّمباشرة:ّوتتميزّهذهّالوسائلّشقدرهتاّعلىّتوصيلّالرسالةّوسائلّاتصا .1 مجاهري

أكثرّحيزّجغرايفّوتشملّشصورةّأساسيةّالراديوّوالتلفزيونّوالصحافةّونتيجةّلتطورّتكنولوجياّ
ّاالت ّمثل: ّاهلاتفّالنقال،ّإصالّأضيفتّوسائلّاتصالّجديدة ّابستخدام رسالّرسائلّقصرية

الرئيسيّّوقعّااللكرتوينرتنتّمنّخاللّانشاءّموقعّالكرتوينّخاصّابلتعدادّعلىّاملاستخدامّاالن
ّمنّ،للدائرة ّشثّشرامجّاذاعية،نباعة ّيفّالصحفّّشوراتّوملصقات، ّمقاالتّمنتظمة اعداد

شعار التعداد العام للسكان 
2015واملساكن 
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اليوميةّواألسبوعية،ّاعدادّرسائلّقصريةّمكتوشةّعلىّشكلّفالشاتّلنشرهاّششكلّدوريّيفّ
 الصحف.

ّا .2 ّاالتصال ّوأساتذةّملباشروسائل ّواالجتماع ّالدين ّعلماء ّفيها ّيشارك ّدورية ّندوات ّتنظيم :
ّللتوعيةّأب ّاعدادّخطبّدينيةّتؤكدّعلىّمهيةاجلامعاتّوتنظيمّمساشقاتّثقافية ّأمهيةّالتعداد،

املعلومةّاالحصائيةّليلقيهاّرجالّالدينّيفّاملساجدّاثناءّصالةّاجلمعةّواجيادّآليةّللحوارّاملتواصلّ
ّبّمنّخاللّعقدّعدةّحماضراتّلطلبةّاجلامعات.ّمعّالشبا

ّالرسائلّاالعالمية:ّاستخدامّالوسائلّالتاليةّلبثّ ّوقدّتّ 
تصويرّلقاءاتّصحفيةّتلفزيونيةّمعّصناعّالقرارّواملخططنيّوراذيّالسياساتّّمثلّرئيسّ .1

هلدفّاّاتّالعامة.ّوكاناإلحصاءجملسّاالعيانّوشعضّاعضاءّجملسّالنواب،ّومديرّساشقّلدائرةّ
طّواختاذّالتعدادّيفّتوفريّالبياانتّالدقيقةّلعمليةّالتخطيّأمهيةمنّذلكّتوجيهّرسائلّتؤكدّّعلىّ

قراراتّمبنيةّعلىّمعلوماتّحمدثة،ّشاملةّودقيقةّوحتثّاملوانننيّعلىّالتعاونّمعّابحثيّالتعدادّ
غراضّشناءّهاّإالّألوتوض ّهلمّأبنّالبياانتّاليتّيدلونّهباّيفّغايةّالسريةّوالّميكنّاستخدام

ّالسياساتّوصنعّالقراراتّواخلططّالتنموية.

الدولّيفّ .2 معّسفراّء تلفزيونيّة لقاءاتّصحفيّة وذلكّّاألردنّمثلّالسفريّاملصريّيفّاألردنتصويّر
لىّتعاوهنمّمعّحيثهمّعّاألردنكافةّاالخوةّاالشقاءّاملصرينيّاملقيمنيّيفّّّإىلمنّاجلّتوجيهّرسالةّ
 يامّأبدالءّالبياانتّششفافيةّووضوح.ابحثيّالتعدادّوالق

الرتكيزّعلىّاستخدامّالوسيلةّاالعالنيةّاليتّتستطيعّمنّخالهلاّالوصولّّوعملتّاللجنةّعلى .3
كافةّشرائ ّاجملتمعّشكافةّفئاهتمّالعمريةّومستوايهتمّاملعيشيةّوذلكّإبجراءّمقاشالتّمصورةّّّإىل
ظةّدخولّملةّتوض ّعمليةّالتعدادّمنّحلماكنّسكنّخمتلفةّلتعطيّصورةّشاأسرّمعيشيةّيفّأمعّ

حلظةّاالنتهاءّّإىلةّواستيفاءّالبياانتّمنهمّابستخدامّجهازّالتاشلتّاألسّرالباحثّوالباحثةّعلىّ

تشملّّّالعدّ مليةّنّعأردنيةّللتأكيدّعلىّأردنيةّوغريّأسرّأتصويرّمقاشلةّمعّّمنّاملقاشلة،ّحيثّتّ 
يّمنّشثّهذهّاملقاشالتّششكلّدوّرّ.ّعلماًّأبنهّقدّتّ يةاألردنرضّاململكةّأكافةّاملقيمنيّعلىّ

 خاللّكافةّاحملطاتّالتلفزيونية.
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انتاجّرسائلّقصريةّاذاعيةّعلىّشكلّفالشاتّتتخللّالربامجّونشراتّاألخبارّتّشثهاّعلىّّ .4

ّكماّتّ  جراءّإّكافةّالقنواتّاالذاعيةّمعّاحلرصّعلىّالتنويعّيفّالشكلّواملضمونّهلذهّالرسائل.

استهدفتّتوعاذاعيةّمعّاملديرّالعامّللتعديدّمنّاللقاءاتّاإلالعدّ  يةّاجملتمعّدّوالقائمنيّعلىّتنفيذّه
تّّاملشاركةّالفاعلةّابلتعدادّمنّالناحيةّالدينيةّوالناحيةّالعلميةّوالعملية.ّوقدّمهيةشكافةّشرائحهّأب

 اختيارّهذهّالوسيلةّمنّأجلّحتقيقّماّيلي:
ّ.املستمعّإىللرسالةّاإلعالنيةّووصوهلاّششكلّشخصيّزايدةّمعدالتّالتكرارّل1.4ّ
ّ.حاجتهاّالتفرغّالكاملّمنّاملستمعسهولةّجذبّاالنتباهّمنّخاللّعدم2.4ّّ
ّاخنفاضّالتكلفةّعنّالوسائلّاملرئيةّششكلّكبري.3.4ّ

الشاشةّّىوجودّمئاتّاملالينيّالذيّيقضونّساعاتّنويلةّعلّوعالنّاملرئيّألمهيتهّاستخدامّاإل .5
احلملةّاالعالنيةّّدواتّاليتّميكنكّتنفيذهاّلالستفادةّمنهاّيفيدّمنّاألالعدّ استخدامّّتايلّتّ وابل

ّيفّاألردنّوغريّالعرشيةّاملوجودةيةّواجلالياتّالعرشيةّلألسرّاألردنّةموجهّفالمأعدادّإللتعدادّمثلّ
يقةّوالرتكيزّتّالدقاالدالءّابلبياانّأمهيةّوارشادهمّوحثهمّعلىّالتعاونّمعّابحثيّالتعدادّهبدفّ

ّكانّاملصورّمنّامليدانّومنّ منهاّّوّاألسرعلىّسريةّهذهّالبياانت.ّفقدّتّاعدادّافالمّمنهاّما
ّ ّالذيّتطرق ّالتعليمي ّالذيّاستخدمّّإىلالواثئقي ّومنها ّالتعداد ّمراحل ّلكافة ّتفصيلي شرح

غنيةّاحتوتّّدّّاشطريقةّشسيطةّوسلسة.ّكماّتّاعداّاألسرشخصياتّكرتونيةّتوض ّاملطلوبّمنّ
يرّالونينّلقاءاتّالتلفزيونيةّاملتواصلةّمعّاملديدّمنّالالعدّ كلماهتاّعلىّالتعريفّابلتعدادّواجراءّ

ّ ّأضافة ّعليه. ّوالقياداتّاملشرفة ّّإىلللتعداد، ّسبقّفقدّتّاعداد ّعلىما شكلّّرسائلّقصرية
ّوقدّتّاحلرصّعلىّشث ّالقنواتّالتلفزيونية ّكافة ّعلى ّاملّفالشاتّتّشثها وادّيفّاوقاتّهذه

املشاهدةّالعاليةّوقبلّنشراتّاالخبارّالرئيسيةّواحلرصّعليّاعادةّشثهاّخصوصاّيفّالشهرّاالخريّ
عدادّومنّاجلديرّابلذكرّفقدّتّتصميمّّ.الذيّسبقّاملوعدّالفعليّللتنفيذّامليداينّلعمليةّالتعداد

خللقّالتشويقّّالعدّ يومّمنّيوم14ّّّقبلّاألردينزمينّتنازيلّيظهرّشصورةّاثشتةّعلىّشاشةّالتلفزيونّ
ّالفعلي.ّالعدّ عندّاملشاهدّابقرتابّيومّ

ّ
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ابألخصّربّشرحيةّمنّاجملتمعّّوأكّإىليفّسرعةّالوصولّّأمهيةنرتنتّملاّهلاّمنّاستخدامّاإلّتّ  .6
ّكانّالتوجهّلإلعالنّعنّللتعدادّوالرتويجّلهّمنّخاللّتصميمّمّوعليهمّالشبابّوأتثريهّفئة قعّ.لذا
االكثرّتكراراً،ّالعدّ لكرتوينّاحتوىّعلىّا االسئلّة اسلوبّالتعدادّ، يدّمنّاملوضوعاتّكانّمنّامههّا

 غريهّمنّاملواضيعّاملهمة.ّإىلااللتزاماتّاملنبثقةّعنّالتعدادّوشركاءهّالرئيسنيّ
http://census.dos.gov.jo 

ّ

ّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّمثلّالفيسّشوك،ّىتّتتحدثّعنّالتعدادّعلنشاءّحساابإّكماّتّ  .7
ومّ  كافةّّّإىلتّتصلّفالشاتّاالستعانةّخبدماتّاحلكومةّااللكرتونيةّإلرسالّاليوتيوبّوتويرت.ّكمّا

التعاونّمعّالباحثّوتقدمّ رشاداتّعمليةّإاملشرتكنيّمنّخاللّشريدهمّااللكرتوينّتؤكدّعلىّمبدّا
جهزةّدامّاألابستخSMSّرسالّرسائلّقصريةّإّماّسبق،ّفقدّتّ ّإىلضافةّإّ.ئدهحولّالتعدادّوفوا
ّثوقعّالبحنشرّشعارّالتعدادّعلىّمّالفعليّكماّتّ ّالعدّ ايمّاليتّسبقتّيومّأاخللويةّملدةّثالثةّ

ّسبوع.أملدةGoogleّّّلكرتويناإل

 2015لكرتوين للتعداد العام للسكان واملساكن املوقع اإل

 

 

خدمات ا كومة االلكرتونية للتعداد العام 
 2015للسكان واملساكن 
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اقعّلورقيةّوذاتّاملّواحملليةّاعالميةّدوريةّعنّنشاناتّاحلملةّنشرتّالصحفّإعدادّتقاريرّإ .8
ّجراءّلقاءاتّصحفيةّمعإّإىلضافةّإلكرتونيةّاإل

ّ ّوعمل ّللتعداد ّالونين ّصحفياملدير ةّتغطيات
جملرايتّالعملّامليداينّشكافةّمراحلهّمعّاملعنينيّ

ّتّ  ّكما ّالصحفّشفالشاتّّابلتعداد ّكافة تزويد
ّمعلوماتّعنّسريّعمإ ّتقدم ّمقروءة ةّليخبارية

ّاب ّومنّاجلدير ّالتعداد. ّاألذكر عالنّحبجمّإلن
ّالصحفّ ّشكافة ّنشره ّت ّرئيسة نصفّصفحة

 الفعليّّالعدّ الرذيةّفبلّليلةّ
رّحبضااااااااااااورّوزيتنفيذّعدةّمؤومراتّصااااااااااااحفيهّ .9

عالمّوعطوفااااةّاملااااديرّالعااااامّالتخطيطّووزيرّاإل

اشةّجاإلّوّعالنّعنّانطالقةّالتعدادنتّاإلتضمّ 
نالقّإّإىلضافةّإالصحفينيّّعلىّاستفسارات

سااااااااايةّنالقّالنتائجّالرئيإّوليةّومنّمثاألالنتائجّ
 .وتكرميّاجلهاتّاليتّساعدتّيفّدعمّالتعداد

ّ
ّإىلتّترمجتهّابللغةّالعرشيةّوومّشروشورّورقيّ يدّمنّاملطبوعاتّالورقيةّمثلّنباعةّالعدّ نباعةّ .10

فرادهّألّاههّشكتعريفّابلتعدادّوامهيتهّوالتوعيةّمبسؤوليةّاجملتمعّجتّليزيةّتضمنّالتعريفاللغةّاالجن
وقدّمحل تّ ّّهومؤسساتّه املستجيبةّكمّا لألسّر شتسليمّه علّكلّابحثّوقاّم احملافظاتّّىّمراكزتوزيعّه

وزيعهاّعلىّتّنباعةّشعارّالتعدادّعلىّقبعاتّتّ ّماّسبق،ّفقدّتّ ّإىلّضافةًّإواهليئاتّوالسفارات.ّ
باعةّشعارّعلىّذلكّومتّنّالفعلي.ّوعالوةًّّالعدّ ايمّأهاّيفّمشريفّالتعدادّامليدانينيّالستخدام

ثناءّأامليدانّّاستخدامهاّيفّتّاليتّتّ وضعهاّعلىّمجيعّاحلافالّالتعدادّعلىّملصقاتّورقيةّتّ 
 .ّالعدّ عمليةّ

 فالشات اخبارية لكافة الصحف

 

 بروشور ورقي لتعريف أبمهية التعداد السكاين
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تّنبااااعاااةّايفطااااتّمنّكمااااّومااا ّ .11
قماشّحتملّشااااااااااااااعارّالتعدادّوكلماتّ

وارعّتعليقهااااّعلىّالشااااااااااااااّتعريفياااةّشاااهّتّ 
تّاّومّ كمّّرئيسيةّيفّاململكة.واجلسورّال

نباااعااةّرولّسااااااااااااااتاااناادّورقيّتؤكاادّعلىّ
الوزاراتّّمماأالتعدادّتّوضااااااااااااااعهّّأمهية

ّكاملوالتواملؤسساتّاحلكومي  .ةّويفّاملتاجرّالكبرية
 
عدادّمسااااااااااااااااشقاتّموجهةّلطالبّإّتّ  .12

يدّمنّاالسااااااائلةّالعدّ املدارسّاحتوتّعلىّ
تاهّاليتّتتعلقّابلتعادادّوموعادهّوامهيتاهّوفرّت

راسّيفّّدودوريتهّتّتوزيعهاّعلىّنالبّامل
نباااعااةّّإىلكااافااةّاحناااءّاململكااةّاضااااااااااااااااافااةّ

صااااااااصّاملدرساااااااايةّحيملّشااااااااعارّجدولّاحل
 .لوانّخمتلفةالتعدادّأب

ظورّالتعدادّمنّمنّأمهيةخطبّدينيةّيفّصااااااالةّاجلمعةّتضاااااامنتّتسااااااليطّالضااااااوءّعلىّّلقاءإ .13
نائسّيفّكهاّعلىّمساااامعّاملصااالنيّيفّالّؤالقاّكلمةّتعريفيةّعنّالتعدادّتّ عدادّّإّإىلّضاااافةًّإّ،ديين

 الناسّعلىّاملشاركةّيفّالتعداد.ّكربّمنألتشجيعّعددّّاألردن
التغطياااتّّليكونّانطالقااةّلكااافااةّالفعليّالعاادّ تّجتهيزّمركزّاعالميّيفّمركزّالاادائرةّقباالّيومّ .14
ؤومراتّاملباشاااااااااااااارّجملرايتهّمنّخاللّعقدّاملّجراءّالبثّ وإالفعليّّالعدّ عالميةّاليتّواكبتّعمليةّاإل

ّكما ختصاااااايصّشاااااااشااااااةّالكرتونيةّعلىّمدخلّالدائرةّالرئيساااااايّتعرضّالومضاااااااتّّتّ ّالصااااااحفية.
 الرتوجييةّوالتوعويةّاملتعلقةّابلتعداد.

 2015ام للسكان واملساكن ايفطات التعداد الع

 

 مسابقات مدرسية
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 التقيناحملور  3.4.2

وتقنياتّّ(Data Centers)استخدامّالتقنياتّاحلديثةّمباّيفّذلكّاألجهزةّاللوحيةّومراكزّالبياانتّّيعدّ 
يذّمشروعّغرافيةّوتقنياتّنشرّاملعلوماتّالعمودّالفقريّلتنفاالتصاالتّوتناقلّالبياانتّونظمّاملعلوماتّاجل

ةّلتنفيذّالتعدادّيفّلكرتونيالسريّمنذّاللحظةّاألوىلّالعتمادّالطرقّاإلّ،ّوعليهّتّ التعدادّالسكاينّالكرتونياًّ
ّ ّّوإجراءات ّحتحتضري ّشنية ّاإلشناء ّمن ّعالية ّدرجة ّعلى ّتقنية ّلتلبيتية ّواملوثوقية ّاملتطلباتحرتافية ّة

ضمنّّراشناءّالقدراتّالبشريةّمنّالناحيةّالتقنيةّوأتهيلهاّللقيامّابألدّوّواالحتياجات،ّوكذلك املطلوشةّمنهّا
ّأعلىّدرجاتّالدقة.

 وفيمايليّتوضي ّألهمّالنقاطّاخلاصةّابملسارّالتقينّملشروعّالتعداد:

 امللسسية بناء القدرات 1.3.4.2

ةّإلجناحّالتعدادّالعامّللسااااااااااكانّواملساااااااااااكنّواخلططّاملسااااااااااتقبليتّعمليةّشناءّالقدراالكبريةّلّمهيةنظراًّلأل
ناءّالقدراتّّالرتكيزّعلىّشّةّالدراسااااااااااتّواملساااااااااوحّاليتّتقومّشتنفيذهاّتّ اتّالعامةّألومتاإلحصااااااااااءلدائرةّ
نتّعمليةّشناءّالقدراتّالكرتونياً،ّحيثّتضاااااااااااامّ 2015ّمنّوثيقةّعطاءّتنفيذّتعدادّساااااااااااااساااااااااااايّكجزءّأ

ّومااتاانااوعااااااا ّكااباارية ّالااعااماااااااالجماامااوعاااااااة ّتااناافااياااااااذ ّخااالل ّوالااتااااااادريااااااابّماان ّالااااااادوراتّالااتااااااادرياابااياااااااة، ّماان ّّّة
(On the Job Training)ّالفينّّانتّوالدعمكبريّمنّالكوادرّالعاملةّيفّالربجمةّوإدارةّقواعدّالبياّّدولعد

التأهيلّجنبّمعّعملياتّالتدريبّّوّإىلجنباًّ،ّجهزةّاللوحيةّونظمّاملعلوماتّاجلغرافيةوالتعاملّمعّاأل
 اتّالعامةّلتأهيلّوشناءّقدراهتاّالفنيةّاإلحصائيةّوامليدانيةّ.اإلحصاءهباّدائرةّّاليتّقامت

ّّو ّتنفيذّنتهاءاإلشعد ّأّمن ّالقدرات ّشناء ّاملسوحاتّشرانمج ّتنفيذ ّعلى ّقادرة ّالدائرة ّكوادر صبحت
عمالةّ،ّمس ّال2017والتعداداتّابخلرباتّالذاتيةّودونّاالستعانةّأبيةّخرباتّخارجيةّ)التعدادّالزراعي

والبطالةّوفرصّالعمل،ّمس ّالسياحة،ّمس ّالثروةّاحليوانية،ّمس ّالتكوينّالرأذايل،ّمس ّتكنولوجياّ
ّ.املعلوماتّيفّاملنشآت(

ّجتريهاّالتنفيذّااللكرتوينّلكافةّاملسوحّوالتعداداتّاليتّإىلالزالتّعمليةّالتحولّمنّاالستماراتّالورقيةّّو
 مستمرة.ّالدائرة
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أ2015ّكبريّيفّتنفيذّتعدادّنتيجةّللنجاحّالّو اتّالعامةّمرجعيةّوشيتّاإلحصاءصبحتّدائرةّالكرتونياًّ
دراتّاليتّومتّللخربةّاليتّتراكمتّنتيجةّعمليةّشناءّالقّتنفيذّااللكرتوينّللتعدادات،ّنظراًّللخربةّيفّال

منّالدولّاليتًّّاّددميّخرباهتاّلكافةّالدولّاليتّنلبتهاّونذكرّهناّعدشنجاحّكبري،ّحيثّقامتّالدائرةّشتق
 .(السعوديةّوفلسطني،ّّولبنان،ّاءّقدراتّكوادرهاّ)مصر،ّوالسودان،ّّوساهمّخرباءّالدائرةّيفّشن

 ّ ّفريقّمنمصر: ّالدائرةّقام ّّعرضّوّشزايرهتاّخرباء ّوصلّإاالنالعّّوّاألردنجترشة ليهّعلىّما
ّيف ّاملصريون،ّوسامهوا ّكلّاالسئلةّاليتّنرحها يدّمنّلعدّ احلّّاملصريونّوأجابّاخلرباءّعلى

املشاكلّاليتّكانتّتواجههمّاالمرّالذيّساعدهمّعلىّاملضيّيفّتنفيذّالتعدادّالكرتونياً،ّوقدّ
 .جهازّلوحي200ّقامتّالدائرةّإبهدائهمّ

 ّنفيذّالتعدادّيفّتّاألردنالسودان:ّزارهاّوفدّمنّخرباءّالدائرةّوشرحواّللقياداتّالسودانيةّجترشة
األالكرتون قناعةّلدىّالسودانينيّشتنفيذّالتعدادّالقادمّالكرتونياً،ّوشعدّمدةّزارّّمرّالذيّولدياًّ

تساؤالهتمّّجاشةّعلىّكافةعهمّعلىّتفاصيلّالتجرشةّوومتّاإلنالإّالدائرةّوفدّمنّالسودانّوتّ 
 وهمّشصددّالسريّيفّتنفيذّالتعدادّششكلّالكرتوين.

 ّاملركزيّلإلحصاءفلسطني ّاجلهاز ّمنّخرباء ّوفد ّزار ّعلىّانالّوتّ ّالدائرةّطيينالفلسّ: عهم
واإل ششكلّالكتفاصيلّالتجرشّة التعداّد السريّيفّتنفيّذ شصدّد وهّم تساؤالهتّم علىّكافّة رتوين.ّجاشّة

 .جهازّلوحيّلتنفيذّالتعداد7500ّوقدّقامتّالدائرةّإبعارهتمّ
 ّكماّهوّاحلالّيفّمصرّوالسودان ّحصاءإلاشرائسةّرئيسّمصلحةّّقامّوفدّشزايرهتاحيثّّ،لبنان:

 جاشةّعلىّكافةّتساؤالهتم.وومتّاإلّاألردنوانلعواّعلىّتفاصيلّجترشةّ
 ّكذلكّاأل ّالسعودية: ّمن ّوفد ّحيثّقام ّانئبّرئيسّاجلهازّّاإلحصاءمر السعوديّشرائسة

 جاشةّعلىّكافةّتساؤالهتم.وومتّاإلّاألردناالحصائيّوانلعواّعلىّتفاصيلّجترشةّ

 .اردنّلإلنالعّعلىّالتجرشةّمثلّالصومالّوليبيورّلألبتّاحلضوجيدرّابلذكرّأنّهناكّعددّمنّالدولّنل
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 التعاقد والشراء 2.3.4.2
عطاءّضمنّأعلىّدرجاتّالدقةّوالشفافية،ّّ(40)اتّالعامةّشطرحّوإحالةّماّيقاربّاإلحصاءقامتّدائرةّ

ّومنّشنيّهذهّالعطاءاتّجمموعةّمنّالعطاءاتّاملتخصصةّيفّاجملالّالتقينّوهيّكالتايل:

 ابستخدام التقنيات ا ديثة واملتضمن : 2015 تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكنعطاء  .1
ابستخدامّالتقنياتّاحلديثةّمنّمرحلتنيّمتتاشعتني2015ّّتنفيذّمشروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ

ّةّأعمالياملباينّواملساكنّوالسكان،ّحبيثّتشملّاملرحلةّالتحضرّيّمهاّاملرحلةّالتحضرييةّومرحلةّعدّ 
،ّتنفيذّحصرّميداينّللبلوكاتّاإلحصائيةّواملباينّوالوحداتّالسكنيةاحلزمّوالرتقيمّواحلصرّمنّخاللّ

ّكافةّحمافظاتّاململكةّ ّيشملّحزمّوحتديدّحدودّالبلوكاتّاإلحصائيةّوحصرّمجيعّاملباينّيف وهذا
ّاملب ّعن ّالبياانتّاإلحصائية ّومجع ّإحداثياهتا ّأبخذ ّالكرتونيًا ّوالسوترقيمها ّواملساكن ّوفقاًّاين كان

ّاألسرملباينّواملساكنّّواّلالستمارةّاإلحصائيةّاملعدةّهلذهّالغايةّالكرتونياً،ّشينماّتشملّاملرحلةّالثانيةّعدّ 

عدّ  واألفرادّّألسراشاملّللمباينّواملساكنّّوّوعدّالسكانّوذلكّمنّخاللّمرحلتنيّميدانيتنيّيتمّفيهمّا
ّكافةّحمافظاتّاململكةّوجلمي ائصّينيّشكلّماّفيهاّمنّخصاألردنينيّوغريّاألردنعّالسكانّمنّيف

ومكوانتّوفقاًّلالستماراتّاإلحصائيةّاملعدةّهلذهّالغايةّالكرتونياًّووفقاّلألسسّواملعايريّاملعتمدةّلدىّ
ّ.اتّالعامةاإلحصاءدائرةّ

يلهاّونبقاهتاّشتفاصكماّيشملّاملشروعّشناءّقواعدّالبياانتّاليتّتشملّاألنرّاإلحصائيةّواجلغرافيةّ
ّوتنظيفّالبياانتّ ّوتدقيق ّومعاجلة ّإلدخال ّوالتطبيقاتّواملكوانتّالالزمة ّاألنظمة ّوشرجمة املختلفة

ّ ّامليدان ّالبياانتّمن ّتراسل ّوضمان ّونشرها، ّواجلغرافية ّالبياانتّعلىّاّإىلاإلحصائية خلوادمّقواعد
ّاحب.ّالتدريبّوالدعمّالفينّاملصسريةّالبياانتّوتوفرييسةّشطرقّآمنةّحتافظّعلىّسالمةّّوالرئ
ّ

 ات العامة واملتضمن:اإلحصاءعطاء صيانة وجتديد البنية التحتية ملركز بياانت دائرة  .2
جتهيزّمركزّالبياانتّاخلاصّمبشروعّالتعدادّمنّحيثّالبنيةّالتحتيةّمنّحيثّاألرضياتّواألسقفّ

وأنظمةّاالنفاءّّ(UPS Systems)نقطعةّةّالطاقةّغريّاملنظمديداتّالكهرابئيةّوأموأعمالّالبناءّوالت
البياانتّإضافّة مبركّز اخلاصّة والسيطرّة املراقبّة ئيّلضمانّاستمراريةّتوفريّمولدّكهرابّإىلوالتكييفّوأنظمّة
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العملّيفّحالّإنقطاعّالتيارّالكهرابئيّوحسبّاملواصفاتّالفنيةّالواردةّيفّالبندّاخلاصّابلبنيةّالتحتيةّ
ّلدليل.واألجهزةّاللوحيةّضمنّا

 
عطاء شراء وجتديد األنظمة واخلوادم والربجميات ورخص التشغيل اخلاصة مبركز البياانت  .3

 واملتضمن:
جتهيزّمركزّالبياانتّاخلاصّمبشروعّالتعدادّمنّحيثّمكوانتّالشبكةّمثلّالسويتشاتّواجلدارّالناريّ

ّشراءّعددّمنّالرخصّإىلّوموزعاتّاألمحالّواملكوانتّاملاديةّمثلّاخلوادمّووحداتّالتخزين،ّإضافة
واليتّتّاختيارهاّضمنّأعلىّاملواصفاتّالفنيةّومباّيضمنّسريّّ(GIS)اخلاصةّشنظمّاملعلوماتّاجلعرافيةّ

عملياتّالتعدادّااللكرتوينّضمنّأعلىّدرجاتّالدقةّوالسريةّواستمراريةّالعملّوحسبّاملواصفاتّ
ّةّاللوحيةّضمنّالدليل.جهّزالفنيةّالواردةّيفّالبندّاخلاصّابلبنيةّالتحتيةّواأل

ّ
 ات العامة واملتضمن:اإلحصاءعطاء توريد وبناء حلول اتصاالت خاصة مبركز اتصال دائرة  .4

ّ ّاتصالّدائرة ّمبركز ّاحللولّتنفيذاإلحصاءشناءّحلولّاتصاالتّخاصة ّاتّالعامة،ّحبيثّحتققّهذه
ّكافةّاألنظمةّوحبيثّيضمنّتّوّ(1/2014)وظائفّاالتصالّالواردةّيفّعطاءّالتعدادّرقمّ افقّوتشغيل

ّّوظائفّأساسية:3ّالربجميةّالواردةّوحبيثّحيققّ
 .تلقيّاالتصاالتّواإلجاشةّعنّاستفساراتّاملوانننيّحولّاملواضيعّاخلاصةّمبشروعّالتعداد 
 .تقدميّالدعمّالفينّاالحصائيّللباحثني 
 .تقدميّالدعمّالفينّالتقينّللباحثنيّوالعاملنيّيفّاملراكزّاالشرافية 
ّحسبّاملواصفاتّالفنيةّالواردةّيفّالبندّاخلاصّابلبنيةّالتحتيةّواألجهزةّاللوحيةّضمنّالدليل.ّو

 عطاء جتهيزات املراكز االشرافية للتعداد واملتضمن: .5
وناشعاتّليزريةّّ(Laptop)وأجهزةّحاسوبّحممولةّّ(Desktop)شراءّوتوريدّأجهزةّحاسوبّشخصيةّ

ّىلإّلتجهيزّاملراكزّاالشرافيةّابلبنيةّالتحتيةّالالزمة،ّإضافةًّّ(Access Points)ووحداتّشبكةّالسلكيةّ
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شراءّعددّمنّالشاشاتّالذكيةّلتجهيزّغرفةّعملياتّالتعدادّوحسبّاملواصفاتّالفنيةّالواردةّيفّالبندّ
ّاخلاصّابلبنيةّالتحتيةّواألجهزةّاللوحيةّضمنّالدليل.

ّ
 من:عطاء شراء رخص برجميات قواعد بياانت أوراكل واملتض .6

ّشراءّوتوريدّوتشغيلّرخصّشرجمياتّأوراكلّلقواعدّالبياانتّاخلاصةّمبشروعّالتعداد.

ّكلّيفّجمالّالعطاءّحيثّتّ  حملالّعليه،ّاّإحالةّالعطاءاتّوتنفيذهاّمنّقبلّشركاتّحمليةّمتخصصة
اتّالعامةّعلىّمجيعّاجلزئياتّواختبارهاّلضمانّاإلحصاءشرافّموظفيّدائرةّإومنّخاللّمشاركةّّو

يضمنّسريّالعملّواستمراريتهّضمنّأعلىّوأفضلّالظروفّواملقاييس. ضمنّأفضلّاملقاييسّومبّا ّعملهّا
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 البنية التحتية 3.3.4.2

             

 (Tablets)األجهزة اللوحية : (4)رقم شكل 

 
 (: مواصفات األجهزة اللوحية3جدول )

Item Specification 

- Processor  Intel® Atom® Z3736F with Intel HD Graphics 

(1.33 GHz, up to 2.16 GHz using Intel Burst 

Technology, 2 MB cache, 4 cores)  

- Memory Internal  2GB DDR3 SDRAM  

Storage: 32 GB  

SD Card: Support up to 128G.  

- Operating system  Windows 10  

- Display  8"diagonal HD MIPI IPS 10-point touch panel 

(1280 x 800)  

- Battery  Up to 8 hours Battery life  

- Wireless  802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi; Bluetooth® 4.0 + LE 

4  

- GPS  Built in GPS , 3-5 Meters  

- Mobile Communication  Built-in, Support 2G and 3G  

- USB  1 micro HDMI; 1 micro-B USB 2.0; 1 3.5 mm 

headphone/microphone combo  

- Warranty & Support  1 Year Warranty  
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 ات مليغرفة الع 
 Data Center Passive Components البياانت مركز خمطط: (5) رقم شكل
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Passive Components   املواصفات الفنية ملركز البياانت :(4)جدول رقم 
UPS System 

Description Qty. 

 Supply, install and commissioning modular, hot swappable Uninterruptible Power 

Supply (UPS) System, including batteries, with 10min at full rated load (100%), 

backup time (battery Calculations must be provided). 

 Power Rated:  60kVA upgradable to 80KVA at least.  

 P.F not less than 0.8 (for all load type), THD input ≤5 %. 

 System efficiency ≥90% @ (100% load) 

 Controls: Each module must have its own controller and static Bypass (separately).  

 Parallel mode deployment . 

 Battery life time at least 6 years. 

 Display panel :  

o Multifunctional LCD.  

o SNMP card. 

o External Mechanical Bypass Switch.   

 

 

 

 

 

 

2 

 Supply and install a battery monitoring system to monitor each battery in the string. L\S 

 If one of the UPS/modules fail or be taken out of service for any reason, the other 

UPS/modules have the capacity and ability to continue fully powering the load 

automatically. 

 Warranty two Year at least Includes :-  

Batteries.  

UPS Units. 

Regular Maintenance. 

Repairing OR Replacing Any defected parts.   

And for all other components. 

 Batteries must be housed in an original battery cabinet from the same UPS brand.   

 Mother Company must be Europe, USA, or Japan. 

 The Cost of cables and any other parts must be included.  

 The Area reserved for UPS Units and Batteries is (2.5)m * (6)m  
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Diesel Generator مواصفات مولد الكهرابء  :(1.4)جدول رقم   
Diesel Generator 

Description 

 Diesel Generator 150 KVA Stand By, at 400 V , 1500 RPM , 50 Hz with Automatic 

Transfer Switch ATS.  

 Engine: Engine must be capable of accepting full load within the required time 

limitation of 15 seconds.  

 Starting: Main electric starter (12V or 24V). 

 Exhaust: Stainless steel exhausts compensator. 

 Canopy  From the same Manufacturer   

 ATS Panel from the same manufacturer   

 The Engine Alternator  and  Control Panel must Be made in  Europe  , USA , Japan   

 LCD Panel : 

o Emergency stop button. 

o Key switch for starting up/shutting down the module. 

o Scrolling and selection wheel. 

o STOP button; press to switch the generating set off. 

o START button, press to switch the generating set on. 

o Power ON LEDs and fault warning LEDs. 

o LCD for displaying alarms and faults, operating status, electrical and Mechanical 

quantities. 

o Lighting for emergency stop button 

 

 The reserved area for Generator is (2) m. * (3) m. 

 The Canopy should cover all the Generator, All Control Switches and LCD Panel 

should be secured from unauthorized use. 

 The Canopy must be in white Color; the winning bidder can paint it. 

 The generator must be manufactured in Europe, USA, and Japan. 

 The Cost of cables and any other parts must be included. 

 The Generator must have built-in diesel tank  with enough fuel to run the generator at 

least  8 hours at full load. 
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Air Conidtioner موصفات مكيف اهلواء  :(2.4)جدول رقم    
Air Conditioner 

Description  Qty. 

 Supply and install of CRAC (Computer Room Air Conditioner) 

System. 

  Type : Under  Flow system 

 Total Capacity : 40KW 

 Total sensible Capacity : 37.5KW  

 Unit Air Flow = + 12000 m3/h  

 

The unit will be:                              

 Two Stage Reheat 

 Humidifier - Standard   

 EC Fan, Contactor & Fan Speed Control  

 Copper / Aluminum Condenser Coil 

 Dry cooler.  

 LCD Graphic Display  

 SNMP card TCP/IP, Volt free contact and Remote 

 Shutdown Relay. 

 Return air should be in ducts above false ceiling. 

 Schedule between the two Air Conditioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Supply and install of all necessary copper piping for the hot gas and 

liquid line complete with insulation, softener and drain pipe. Also 

included in this item all necessary power cabling and control between 

all indoor and outdoor unit. 

 

 

2 

 Supply and install of 4 Ton standalone Air condition for UPS Room 

and operator’s room with all necessary parts to run.     

 

2 

 Mother Company must be Europe, USA, and Japan. 

 The Cost of cables and any other parts must be included. 
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Raised Floor مواصفات األرضيات  :(3.4) جدول رقم  

Raised Floor  

Description  (Datacenter , Air Conditioner Room, Operators Room ) Qty. 

 Panel Size: 600mm x 600mm x 34 - 40 mm  

 Core material: Cementitious. 

 Structure: HPL coated Steel Raised Floor with Steel structure. 

 Cementitious. Infilled, HPL finished. 

 Including pedestal and Stringer system.  

 Fire resistance not less than 30 min.     

 Uniform load N/m2 ≥ 33000. 

 With anti-static trim.  

- 

 Installation of access floor including accessories such as (stuck, panel …etc.). - 

 Perforated Panels for Datacenter, HPL same color and specs as raised floor.  22 

 Construction of wooden ramp including rubber cover.  1 

 The bidder should do all the area calculations. -  

 

 

 

Fire Fighting System موصفات نظام إطفاء ا ريق :(4.4)جدول رقم   
Fire Fighting System  

Description (Datacenter, UPS Room) Qty 

 Novec GAS. 

 complying with the rules and standards of Civil Defense 

 The Fire System should be received and accepted by Civil Defense 

 The bidder has to visit the data center on site in order to prepare his offer for 

Fire Fighting System.  

 Control Panel . 

 

 

1 
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ملركز البياانت الكهرابئية لامواصفات األعم :(5.4)جدول رقم   
Power Distribution and Electrical Works  

Description  Qty. 

Supply and install MDB main distribution panel including one main breaker 

MCCB 3P, 300A and sub mains MCCB (3P 125A (Qty. = 6), 3P 32AF (Qty. = 

4) and SPARE (Qty. = 2). 

 

 

1 

Supply and install output distribution panel for the UPS including one main 

breaker MCCB 3P, 125AF and sub mains   ( 16 single Breakers 32AF ) 2 

Supply and install Main Cable from the Generator to ATS and from ATS to 

MDB.  
- 

Supply and install Cable for the input / output of the new UPS. - 

Supply and install Cable from the MDB to the new Air condition. - 

Supply and install 4*18w Led lighting fixture with all needed cables and 

terminations. With electronic balance.  30 

Emergency led lighting 2x8watt, and exit warning 
6 

supply and install 40cm cable tray  or cable basket to distribute the power and 

network cables inside the data center separately  L/S 

Provide and install 32A industrial socket with 3*4mm cable. 
20 

Supply and install 13A switch socket wall mounted, MK type with all needed 

cables (3*2.5mm) and terminations. None UPS for service.  

 

10 

Supply and install mesh Grounding for Data Center.  
L/S 

Install earthing system for the cabinets and electrical boards. 
 

The thickness of all cables should properly fit the equipment’s load and future 

needs.     

All power and network cables should be under raised floor in cable tray.  
 

Supply and install all necessary PDUs to cover the cabinets load (45 outlets for 

each cabinet).    
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مواصفات األعمال اإلنشائية ملركز البياانت :(6.4)جدول رقم   
Civil Work  

Description Qty. 

 Supply and install isolated fire rated gypsum board with window 1 m * 2 m 

Secorete Double glass Partitions 12mm thickness for Data Center Room. (Per 

meter) 

 

18 

 Supply and install isolated fire rated gypsum board with window 1 m * 2 m 

Secorete Double glass Partitions 12mm thickness for UPS Room.(per meter) 
15 

 Double glass Door 110*220 for Main Door.  
1 

 Door 110*220 for AC Room + gypsum board. 
1 

 Supply and install fire rated Secorete door for UPS room and Data center room 

110m*220m. 2 

 Supply and install Gypsum board instead of aluminum partition in UPS room. 

 ( per meter) 8 

 Painting the room (Datacenter, UPS room, Operators Room). 
L/S 

 Supply and install fire rated false ceiling tiles 60*60 (Datacenter, UPS Room, 

Operators Room).  
L/S 

 Transfer the electrical load of the current UPS to the Administration floor, all 

transfer cost must be included; the bidder should visit the site to determine the 

requirements. (Optional but must be included).  

L/S 

 Labeling and identification solution should meet the requirements of 

UL,CSA,TIA\EIA-606-A standard . 

 All component of infrastructure should be labeled. 

 The labeling solution should be designed to provide maximum aesthetic quality 

and appearance. 

 

 Exhaust to pull the gas for the fire fighting system from inside the data center 

to outside . 
 

 Maintain the present UPS room (Painting, re-structure).   
L/S 

 
  



  

71 

 

مواصفات نظام املراقبة ملركز البياانت :(7.4)جدول رقم   
Data Center Monitoring: 

Description Qty. 

 Data Center Monitoring System including SMS(including  Diesel 

Generator, fire Fighting system)  and Email with 5 Temperature, 4 

Humidity, 4 Water Leakage sensors. 

1 

 Supply and install Finger Print Access Control with Electromagnetic lock, 

DOOR CLOSER and Exit Button.  

 Push bare for datacenter door.  

4 

 Supply and Install CCTV cameras QTY=4 standalone DVR, Real time 

recording display 1 TB hard disk drive.  
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 املكوانت املادية ملركز البياانت: (6)رقم شكل 
 Data Center Active Components 
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Tender is divided to (4) Parts, each part is one Unit (Bulk) cannot be divided as follows:  

Part (1): Supply, Installation, Operation, and testing the following components: 

 

)اخلوادم( املكوانت املادية ملركز البياانت: (5)ل رقم جدو   

QTY Component 

3 RISC Servers 

5 Intel Servers 

1 Storage Array 

2 Fiber SAN Switches 

2 Cabinets 

- Microsoft SharePoint license ( optional but must be Included ) 

- 
Microsoft® SQL Svr Enterprise Core 2012 license ( optional but must be 

Included ) 

- 
Microsoft® Core Infrastructure Svr Ste Datactr Sngl License/Software 

Assurance Pack OPEN  License ( optional but must be Included ) 

- 
Microsoft® Windows Professional 8.1 Sngl Upgrade. 64bit license ( optional 

but must be Included )   

- Microsoft® Office Professional Plus 2013 ( optional but must be Included ) 

- Oracle Database Standard  

 

 

Part (2): Supply, Installation, Operation, and testing the following components: 

 

  )مكوانت الشبكة( املكوانت املادية ملركز البياانت: (1.5)جدول رقم  

QTY Component 

4 Cisco Switches 

2 Firewall 

2 Load Balancer 

40 Access Points 
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Part (3): Supply, Installation, Operation, and testing the following components: 

 

)املراكز اإلشرافية( ملادية ملركز البياانتاملكوانت ا: (2.5)جدول رقم   

QTY Component 

75 Desktop  

10 Laptop 

12 Data Show 

1 Multifunction Printer 

15 Laser A4 printer 

4 LED Monitor  

 

Part (4): Supply, Installation, Operation, and testing the following Licences: 

 

)الرخص( كوانت املادية ملركز البياانتامل: (3.5)جدول رقم   

 

 

Technical Specifications for Part (1): 

Scope Of work 

DOS is looking for Qualified Solution to work and to enhance the IT infrastructure for 

current and future needs by building dynamic, highly available & virtualized data center 

taking in considerations the Business continuity and Disaster recovery. DOS is looking 

for:-  

 Build Private Cloud Virtualized Data center in main site by using Virtualization 

Technology, the hypervisor should be type 1 on both RISC and Intel Servers, all licenses 

for Virtualization Technology should be included.  

 Provide Disaster Recovery solution for (Oracle Database Standard edition , Application 

Server, Internet website ) , the DR site would be at NITC, the bidder should provide its 

solution to replicate the Data from the main Site to the DR Site , only Servers will be 

provided by Department Of Statistics , any other Hardware or software should be provided 

Licenses QTY 

Upgrade existing (ArcIMS 4 cores Qty1) license to(ArcGIS Server Enterprise 

Advanced 4 cores license Qty1) 
1 

Upgrade existing (ArcIMS 4 cores + ArcSDE 4 cores) licenses (ArcGIS 

Server Enterprise Advanced 4 cores license Qty1). 
1 

ArcGIS Runtime Standard Deployment for 50 users. - 
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by the winning bidder, the data at main site  should be replicated to the DR site 

synchronously, the DR Site should be Up and Running in less than 15 minutes in case the 

main site gets down . 

 The Replication between Main Site and DR site should be bidirectional, which means in 

case the main site gets down; all transactions will be written to the DR site, once the main 

site gets up all data written to the DR should be reflected to the main site.   

 Build Backup Solution in which all the Data in the new Storage Array should be copied 

and replicated to the Existing Storage Array (Huawei Symantec), the winning bidder 

should also configure and setup the Existing Tape Library (PivoStor) and configure 

Symantec Netback for all new Servers and Services.   

 Bidder responsible to do migration for all existing Services from physical to virtual. 

 Bidder responsible to do migration from Oracle Enterprise edition on old Server to Oracle 

standard edition on new servers when Department of statistics asked the bidder to do that. 

 Bidder should provide full installation and configuration for SAN storage , Servers and 

all delivered components . 

 The winning bidder should provide Department of statistics with (2 RISC Servers, and 2 

Intel Servers) temporarily (at least 16 GB RAM, SPARC 4 cores, Xeon 4 cores at least) till 

the bidder delivers the ordered servers, the bidder responsible to migrate the data from the 

temporary Server to the new servers, the bidder delivers the temporary server once he wins 

the bid.   

The bidder should provide FULL TRANING for (7) trainees with certificates in the 

following areas  

 SAN Storage. 

 Virtualization Technology  

 Symantec Netbackup Software.  

 The trainer should be certified and has 5 years’ experience in each field.  

 Training should be divided into two parts, the first will be designated for 3 trainees, 

and the second will be designated for 4 trainees.   

RISC Servers مواصفات خوادم  :(4.5)جدول رقم   
RISC Servers Quantity (2) 

Features Required Specification  

Company Country of Origin America’s/ EU/Japan 

Server Type 64 Bit RISC or EPIC 

Form Factor Rack Mounted with all needed accessories to install in a 

rack cabinet  

Processor Model Minimum 32 processor cores with the latest processor 

technology speed. (Up to two sockets per server for 

Oracle Licenses issues).   

RAM Size & Type Min 256GB DDR3 RAM   
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RAID Controller  Dual Controller RAID 0,1  

Storage DVD R/W optical Drive 

Min 2 x 600GB HDD 

I/O and Communication  4x 10G Base-T Copper LAN ports. 

4 x FC HBA card dual ports 8GB/s. 

Power and cooling  Hot plug redundant PSU  

Hot plug redundant cooling fans 

Power supply unit 220Volt, 50 Hz  

OS Support 64-bit UNIX with unlimited user license 

RISC Servers Quantity (2) 

Features Required Specification  

Licenses VM licenses cover all proposed cores 

Live  migration for VM 

Others Any Utilities and hardware needed to install and 

configuration. 

Database  Oracle Standard edition Database license should be 

provided and cover all RISC CPUs. 

The winning bidder should install and configure Oracle 

Database. 

Three years local support for Oracle Database. 

RISC Server Quantity (1) 

Features Required Specification  

Company Country of Origin America’s/ EU/Japan 

Server Type 64 Bit RISC or EPIC 

Form Factor Rack Mounted  with all needed accessories to install 

in a rack cabinet  

Processor Model Minimum 8 processor cores with the latest processor 

technology speed. 

RAM Size & Type Min 32 GB DDR3 RAM   

RAID Controller  Dual Controller RAID 0,1  

Storage DVD R/W optical Drive 

Min 6x 600GB HDD  10k 

I/O and Communication  4x 10G Base-T Copper LAN ports. 

2 x FC HBA card dual ports 8GB/s. 

Power  and cooling  Hot plug redundant PSU  

Hot plug redundant cooling fans 

Power supply unit 220Volt, 50 Hz  

OS Support 64-bit UNIX with unlimited user license 

Licenses VM licenses cover all proposed cores 

Live  migration for VM 

Others Any Utilities and hardware needed to install and 

configuration. 
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Intel Servers   مواصفات خوادم (:5.5)جدول رقم 

Intel Servers Quantity (5) 

Features Required Specification 

Company Country of Origin America’s/ EU/Japan 

Processor  4 x Intel® Xeon® Processor E7-4850 (10 Cores , 

2.00GHz, 24M Cache) 

Memory 256 GB ECC DDR3  

Storages  2 x 600G SAS Hot Plug 10k rpm. 

RAID Controller support RAID (0,1 , 5 ,6 and 10)  

DVD – RW Drive  DVD Super multi drive  

Networking  4 x 10Gb Ethernet ports Base-T Copper. 

4 x 8G FC dual ports.  

Expansion & I/O USB Ports ,VGA, PCIe Slots  

Power  Redundant Hot Pluggable Power supplies  

Redundant Hot― Pluggable cooling Fans 

Form Factor  Rack mount with and all accessories  for installation  

the Servers in the cabinet  

Support OS  Microsoft  Windows Server 2012/R2 

Red Hat Enterprise Linux 

Support hypervisors type 1  

Others  All Drivers that support the system will be provided by 

manufacture 

Original Documentation, Manuals, and Setup Utilities 

for installation and usage 

Any Utilities and hardware needed to setup and run the 

servers.  
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Storage Array مواصفات وحدة التخزين  :(6.5)جدول رقم   
Storage Array 

Features Required Specification  

Company Country of 

Origin 

America’s/ EU/Japan 

Host Connectivity 

FC ,ISCSI. 

If the Storage Array does not support ISCSI , the bidder 

should provide HBA’s for all existing Servers ( Existing 

Servers list are attached ), the bidder also should consider 

the connectivity of these Servers ( FC ) to the Storage and 

the Servers , also the bidder should consider enough and 

redundant ports in SAN Switches with same specs in the “ 

Fiber SAN Switches “ items .  

Storage Architecture  
Unified Storage Architecture  

No single point of failure for all storage components  

Type Rack industry-standard rack 

Storage processors Two  Active/Active processor 

System memory (cache)  128 GB distributed over 2 controller or per Array 

Host Interface 

8x8 Gb/s Fiber Channel (FC), support direct connection to 

host or add redundant SAN switches 

2 ISCSI port 10GB Ethernet  

Operating System 
Heterogeneous OS Microsoft Windows, Solaris and AIX. 

Should support windows 2012R2  

Active Feature 
Thin provisioning  

Storage Tiering   

Support Drive (SAS or FC) ,( NL-SAS or SATA)  and SSD 

Required RAW Capacity 

for Data storing  

 17 TB 10k  

 3 TB 15k 

 24 TB 7200 RPM 

 1.2 TB SSD  

Raid Support 0/1/10/5/6 

Cables  All Required cables should be provided 

Manageability 

Web or GUI based Management software supporting local 

and remote administration 

The management software should provide the capability 

to manage the storage array. Management Appliance or 

server should be provided if required. 

License 

Vendor should state exactly the offered platform licensing 

approach, and license should include support. 

Supports for Active clusters on UNIX, Windows, Linux, 

and VMware 

Storage system must be ready to connect to the maximum 

number of hosts supported by the storage 
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Operating system Microsoft windows 2008R2-2012R2 , Solaris , Red hat ,  

Controller CPU's 
Minimum of 8 CPU core distributed on two or more 

controllers 

others 

 The proposed storage solution should have full 

redundancy and have no single point of failure. 

 Storage System must support 200 disk drives, and 

scalable to 950 drives. 

 The storage system should support de-staging cache data 

to disk in case of power failure. 

 The proposed system should have battery backed-cache. 

 The proposed storage system should support both 

synchronous and asynchronous replication. 

 The proposed storage system should support both full 

clone as well as space efficient snapshots. 

 The storage Subsystem must be able to dynamically 

optimize data placement across at least 3 tiers of data 

storage (e.g. SSD, SAS and NL_SAS. 

 The storage Subsystem should support online (non-

disruptive to host access) LUN relocation between 

different RAID groups & different disk Tiers. 

 Management software should provide easy steps, and 

advanced monitoring functions. 

 The bidder should provide the licenses price for snapshot, 

cloning, and any other SAN array features.  

 

 Fiber SAN Switches مواصفات :(7.5)جدول رقم 
Fiber SAN Switches Quantity (2) 

Features Required Specification 

Form Factor Rack Mounted in the same rack with servers and SAN 

Storage  

Activated Ports Each Switch With 24 Ports All Active, Fiber Channel 

Ports With 24 FC/LC Cables  

OS Support Support heterogeneous server environment on a 

storage area network (SAN) and Enables connection 

support for at least the following operation systems: 

MS Windows 20XX, Linux and Unix. 

Required Feature Non – Blocking Switch Architecture  

Management At Least one Ethernet port for management. 

Supported management software: telnet, SNMP, web 

tools 

Redundant power supply 
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Cabinet مواصفات الكبائن  :(8.5) جدول رقم  

Cabinet Quantity (2) 

Features Required Specification 

Cabinet Type Same brand as server or storage 

Cabinet Size Minimum 42U 

Number of Power distribution units  PDUs should cover all delivered devices, 

consider redundant PDUs.     

Accessories  Sliding management console 19” with keyboard, 

mouse and KVM switch to be installed in Rack 

cabinet (Accessories can be  from third parties 

vendor) 

 

 

التعداد رخص الربجميات ملشروع :(9.5)جدول رقم   

Required Licensing 

Licenses QTY 

Microsoft® SQL Svr Enterprise Core 2012 Sngl OPEN 2 Licenses (optional 

but must be Included ) 
4 

Microsoft® SharePoint Server 2013 Sngl OPEN 1 License (optional but must 

be Included ) 
1 

Microsoft® Core Infrastructure Svr Ste Datactr Sngl License/Software 

Assurance Pack OPEN 1 License (optional but must be Included ) 
10 

Microsoft® Windows Professional 8.1 Sngl Upgrade, downgrade-able. 64bit  

(optional but must be Included) 
60 

Microsoft® Office Professional Plus 2013 (optional but must be Included) 60 

 

 The winning bidder should install and configure the software and licenses. 

 The bidder should break down prices for each license item. 
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Technical Specifications for Part (2) 

 

 Full installation and configuration for the firewall including DMZs, policies and 

redundancy. 

 Installation and configuration for remote access VPN on both firewall and clients. 

 Install and configure Access points in remote sites. 

 Install, connect and configure N5K, N2K switches, firewalls and load balancers 

with full connectivity and redundancy. 

 Restructure and reorder the Main network cabinet In DOS (one network Cabinet)  

for 7 trainees with certificate in the  FULL TRANINGThe bidder should provide 

following areas:-  

 N5k and N2k  

 Firewall  

 Load Balancer 

 The trainer should be certified and has 5 years’ experience in each field.  

 Training should be divided into two sessions, the first will be designated for 3 

trainees, and the second will be designated for 4 trainees.  

Cisco Switches مواصفات موزعات الشبكة  :(10.5)جدول رقم   
Cisco Switches 

Cisco Nexus 5548 UP ( Quantity 2 )  

32 Ports  

The switch should be equipped with (5) 1000BASE-T modules.  

The switch should be equipped with (5) 10G BASE-SR SFP modules.  

Active Layer 3 Routing  

All Accessories, Licenses, Components that make the switch up and running for life 

time should be provided. 

Redundant Power Supply, FAN. 

SSH, SNMP, CLI.  

Cisco Nexus N2K-C2232TM-E  ( Quantity 2 ) 

The switch should provide (32) 10 GB Base-T ports. 

The switch should be equipped with (8) 10 G BASE-SR SFP modules. 

All Accessories, Licenses, Components that make the switch up and running for life 

time should be provided. 

SSH, SNMP, CLI. 

 Cables Cisco SFP-H10GB-ACU10M for connections between 

(5k – 5k , 2k – 5k )  

20 

Cat6a Cables 10m (30 Cables) ,5m (30 Cables),  High-quality  - 

Ethernet cables 2m (50 cables)  , 3m (50 cables)  , High-quality - 

Other All licenses that make the Switches Up and Running 

should be included in the offer.  
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Firewall دار الناري مواصفات اجل :(511.)جدول رقم   
Firewall 

(Quantity =2) 

Hardware 

Feature Specifications 

Company Country of Origin America’s/ EU/Japan 

Throughput  2 Gbps 

VPN throughput 700 Mbps 

IPsec VPN peers 5000 

Concurrent connections 500000 

new connections per second 50000 

Dedicated management port Yes  

Integrated ports 
8-port 10/100/1000,  

2-port 10 Gigabit Ethernet SFP+ 

Active Features   

Firewall Application Awareness. 

IPS. 

High Availability Support A/A ,A/Passive. 

Latest Software Version. 

All licenses that are needed to run the required 

features must be provided for three years. 

Support VLAN tag. 

Support IPv6. 

Others 

 

The Connection between Cisco Nexus 5k and 

Firewall should be 10G fiber connections, with full 

redundant and best design; the bidder should provide 

all necessary components and cables for the 

connections.   

 

Basic and advanced reports and statistics like top 

application, Top IP Address, users etc… 

 

Redundant Power Supplies. 

 

Policy can be applied based on (User or Group), Ports 

and applications. 

 

The Firewall brand Should be installed At least in 

three similar sites in Jordan . 
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Multifunction Printer مواصفات ماكنات التصوير  :(12.5)جدول رقم   

  

Multifunction Printer (Quantity = 1) 

Technology Laser 

Multitasking supported Yes 

Printing specifications 

Print speed black Normal: 40 ppm 

First page out (ready) As fast as 8.0 sec 

Duty cycle (monthly, A4) 75000 pages 

Recommended monthly 

page volume 

2000 to 6000 

Print quality black (best) 1200 x 1200 dpi 

Print languages HP PCL 6; HP PCL 5; HP Postscript Level 3 emulation 

PCLm 

Display touchscreen, LCD (color graphics) 

Processor speed 800 MHz 

Connectivity • 1 Hi-Speed USB 2.0 

• 1 Host USB 

• 1 Gigabit Ethernet 

Compatible operating 

systems 

Microsoft® Windows® 8 32-bit/64-bit, Microsoft® 

Windows® 7 32-bit/64-bit, Windows Vista® 32-bit/64-

bit, Windows® XP 32-bit (SP2 or higher), and 

Windows Server® 2012 

Memory 256 MB 

Paper handling •Paper handling input, standard 100-sheet multipurpose 

tray, 500-sheet input tray 2, 50-sheet Automatic 

Document Feeder (ADF) 

•Paper handling output, standard 250-sheet output bin, 

100-sheet rear output bin 

output capacity (sheets) Min. 350 sheets 

Duplex printing Automatic  

Media sizes supported A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 

Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Envelope (B5, C5, C6, 

DL) 

Media types Paper (bond, color, letterhead, plain, preprinted, 

prepunched, recycled, rough); envelopes, labels, 

cardstock, transparencies, user-defined 
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 The bidder should provide the licenses with three years local software support.  

 The bidder should install and configure all licenses.  

 

 GISمواصفات رخص برجميات  :(13.5) رقم جدول
Required Licensing 

Licenses QTY 

Upgrade existing (ArcIMS 4 cores Qty1) license to(ArcGIS Server Enterprise 

Advanced 4 cores license Qty1) 
1 

Upgrade existing (ArcIMS 4 cores + ArcSDE 4 cores) licenses (ArcGIS Server 

Enterprise Advanced 4 cores license Qty1). 
1 

ArcGIS Runtime Standard Deployment for 50 users. - 

 

 

  

Scanner specifications 

Scanner type Flatbed, ADF 

Scan file format PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, 

TIFF 

Scan resolution, optical Min. 300 dpi (color, greyscale and monochrome, ADF); 

Min. 1200 dpi (color, greyscale and monochrome, 

flatbed) 

SCAN Size Scan size (flatbed), maximum 216 x 297 mm 

Scan size (ADF), maximum 216 x 356 mm 

Scan size (ADF), minimum 127 x 177 mm 

Scan speed (normal, A4) 19 ppm (black & white), up to 14 ppm (color) 

Duplex ADF scanning Yes 

Automatic document feeder 

capacity 

50 sheets 

Copier specifications 

Copy speed (normal) Black: 40 ppm 

Copy resolution (black text) 600 x 600 dpi 

Copy resolution (color text 

and graphics) 

600 x 600 dpi 

Power 220V-240 VAC , 50/60Hz 
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Regional Offices 

Access Points مواصفات نقاط الشبكة الالسلكية  :(14.5)جدول رقم   
Access Points 

(Quantity = 170 ) 

Features  Specifications 

Wi-Fi standards 802.11 a/b/g/n 

Number of radios Dual (2.4GHz and 5.0GHz) 

Data rate 300 Mbps 

Client count 100 

Rogue access point detection Yes 

System Memory (DRAM) 128 MB or More.  

Power AC power adapter  

Interfaces 
10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) 

Management console port (RJ-45) 

Other 

Each Access point should support 100 concurrent 

clients; the bidder should provide the 

documentation that proves that, also POC will be 

considered.  

Work as Autonomous (Stand Alone) . 

The winning bidder should install and configure all 

access point at DOS’s branches, (15 branches) . 

The bidder should provide all accessories and 

equipment’s to run the access points.   
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Desktop مواصفات أجهزة ا اسوب  :(15.5)جدول رقم   
Desktop Specifications 

Quantity ( 260 )  

Processor  4th Generation Intel® Core™ i5-4570 (3.20 GHz, 6 MB Cache)  

Memory 4GB or 8GB DDR3 1600MHz  

chipset Intel chipset business series.  

Storages  500G SATA Hard disk (7200RPM). 

Controllers  

 1GB graphic card integrated Intel HD 

 (10/100/1000Mbps) Ether Net Interface 

 Integrated Sound  

Expansion & I/O 

 1x serial, 6x USB (2.0, 3.0), 1 x Graphic port, 1x LAN RJ45. 

Audio port ,  

 Min. 3 PCI/PCIe slots 

Power 220 Volt 50Hz Power Supply with MK Plug. 

Peripherals  

 19 LED Monitor   

 USB Arabic Latin Keyboard   

 USB optical Scroll Mouse with pad 

 DVD R\W 

Operating System  Free Dos  

Others 

 System Unit and Motherboard, Monitor, Mouse and Keyboard are 

Same Brand.  

 Tower case. 

 All Drivers should be included  

 The winning bidder should install windows OS and other 

software’s if Department of statistics asked to do that (Licenses 

will be provided by Department of Statistics )  
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Laptop مواصفات أجهزة ا اسوب (:516.)جدول رقم   

 

  

Laptop Specifications  

Quantity ( 60 ) 

Processor 4th Generation Intel® Core  i5 ( 3MB Cache / 1.7 GHz ) 

Chipset Intel Chipset  

Memory  4GB or 8GB DDR3  Memory  

Hard Disk Drive 500GB SATA Hard drive 

Graphics Integrated  Intel HD Graphics 

Network Interface Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Optical Device Super multi DVD (RW) Drive 

Keyboard 
Arabic keyboard; numeric keypad , USP mouse .  

 

Pointing Device Touchpad 

Audio Integrated Sound  with speaker 

Camera Integrated HD Camera 

Wireless 802.11 b/g/n wireless  and Bluetooth  

Battery type  6 Cells Li-ion  

Ports 

3 USB (3.0 & 2.0),  

1 VGA, HDMI  

Microphone in, headphone/line-out 

1 RJ-45,  

Display 15.0-inch - 15.6-inch LED  HD 

Operating System Free Dos 

Management 
All needed management software must be included (all drivers, 

setup utilities, documentation ….etc). 

Carrying case Original carrying case 

Other 

The winning bidder should install windows OS and other 

softwares if Department of statistics asked to do that ( Licenses 

will be provided by Department of Statistics ) 
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Data Show   مواصفات أجهزة العرض :(17.5)جدول رقم 

 

A4   مواصفات طابعات ليزرية :(18.5)رقم  جدول

Data Show Specifications 

Quantity ( 12 )  

System DLP 

Resolution  XGA (1024 x 768) 

Brightness 3000 ANSI Lumens (standard)/2400 ANSI Lumens (Eco ) 

Contrast Ratio  15000:1 

Compatibility  Standard 

Lamp Life  5000 hours (Normal Mode), Eco Mode 6000 hour 

Input interface 

- Component video (D-Sub) 

- Composite video 

- S-video 

- HDMI 

Accessories 
All required cables , manuals and installation guide as attached in 

catalog 

Laser A4 printer (Black( 

Quantity (75) 

Technology Laser 

Print speed black Min 30 ppm 

Print quality black (best) Min 2400 x 600 dpi 

Duty cycle (monthly, A4) Min 25000 pages 

Duplex Auto Duplex 

Connectivity USB 2.0 High-Speed, Ethernet  

Compatible operating 

systems 
- Windows 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit)  

- Server 2003 (32/64bit) / Server 2008 (32/64bit). 

- Server 2008 / R2 (64bit). 

Memory Min. 16MB 

Paper handling Paper input (Standard) 

250-sheet cassette 

50-sheet multi-purpose tray 

Paper output 

150-sheet face down 

Media types 

Plain paper, Heavy paper, Transparency, Label, 

Index card, Envelope 

Media sizes 

A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive 
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Operation Room 

 

Smart Display مواصفات شاشات ذكية  :(19.5)جدول رقم   

Smart Display  

QTY (4) 

Panel 

Diagonal Size  At least 50 Inch. 

Resolution At least 1920x1080 

Power Requirement 220-240V AC, 50Hz/60Hz 

Connectivity 
Input 

Analog D-SUB 

DVI-D 

USB 

PC in (VGA) 

HDMI1 and HDMI2  

Audio Input interface (In and Out) 

LAN YES 

Touch 

IR Technology Yes 

Built in  Built in or Overlay 

Operating System 
Compatible with Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10 

Features 

- User-Friendly interface 

- Providing good ratio of concurrent touching points 

- Ability to operate 24/7 efficiently 

- Easy installation and mobility if Needed 

- Full Support and maintenance of mother company 

- Very Well-Known Brand 

Warranty At least 3 Years Warranty and maintenance 

 

Power 220 to 240 VAC, 50 Hz 

Others - Including USB Cable 

- Vendor must mention the cost for the following: 

- Drum Cost, Drum number of Pages. 

- Toner Cost, Toner number of Pages. 

- Fuser Cost. 

( 300,000األخذ بعين االعتبار تكلفة طباعة الصفحة على األقل لـ )تم  -

 صفحة، بحيث يتم احتساب السعر حسب المعادلة:

 300,000*  (التكلفة = سعر الطابعة + )تكلفة الصفحة
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Desktop   مواصفات أجهزة حاسوب :(20.5) جدول رقم

Desktop Specifications 

Quantity ( 15 ) 

Processor  4th Generation Intel® Core™ i5-4570 (3.20 GHz, 6 MB Cache)  

Memory 4GB or 8GB DDR3 1600MHz  

chipset Intel chipset business series.  

Storages  500G SATA Hard disk (7200RPM). 

Controllers  

 1GB graphic card integrated Intel HD 

 (10/100/1000Mbps) Ether Net Interface 

 Integrated Sound  

Expansion & I/O 

 1x serial, 6x USB (2.0, 3.0), 1 x Graphic port, 1x LAN RJ45. 

Audio port ,  

 Min. 3 PCI/PCIe slots 

Power 220 Volt 50Hz Power Supply with MK Plug. 

Peripherals  

 19 LED Monitor   

 USB Arabic Latin Keyboard   

 USB optical Scroll Mouse with pad 

 DVD R\W 

Operating 

System  
Free Dos  

Others 

 System Unit and Motherboard, Monitor, Mouse and Keyboard are 

Same Brand.  

 Tower case. 

 All Drivers should be included  

 The winning bidder should install windows OS and other 

software’s if Department of statistics asked to do that ( Licenses 

will be provided by Department of Statistics )  
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 مركز االتصال 
مركز االتصال(: 7) رقم شكل  

Communication Solution for Contact Center 
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Contact Center: 

 

A contact center solution is requested with the below main features: 

 

1. The contact center solution should be packaged with a telephony system in a way 

that allows agents to receive and make calls (Inbound   and outbound calls are 

available). 

2. Should support automatic call distribution (ACD) 

3. Should support intelligent call routing including call routing based on conditional 

events (such as time of day, day of week, certain holydays), call routing based on 

agent skills, and call routing based on customer contacts.  

4. Should support multichannel routing in addition to voice calls; such as e-mails. 

5. Should support database integration with Java Database connectivity (JDBC), 

ODBC, and structured Query Language (SQL). 

6. Should support IVR for automated attendant and self-service applications, the 

system should provide 100 IVR sessions from day one. 

7. The IVR should have the ability to integrate with database  

8. Should be able to play messages to callers including prompts, music, and messages  

9. Should support outbound dialer and outbound IVR.  

10. The system should be equipped with 47 agents and 3 supervisors and should be 

able to expand up to at least 100 agents.   

11. The system should be able to state the time needed for an agent to reply for 

customer if all agents are busy.  

12. Bidder should propose high available solution without any single point of failure. 

13. The contact center should be connected to the PSTN via 120 channels distributed 

over two voice gateways. 

14. The Solution should be connected to the existing PABX (Alcatel), in order to 

transfer some calls to the existing extensions. 

15. The bidder should price the following options for connectivity with the PSTN in 

order for DOS to select the appropriate combination based on the final agreement 

with service providers: 

a. E1 Card price. 

b. 30 SIP channels. 

16. The solution should achieve high availability. 

17. The contact center solution should include client application from contact center 

vendor to be installed at the agent desktop to enable agents to manage their calls and 

work states directly from the agent personal computer. 
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The client application should provide the following features to contact center 

agents: 

 

1. Enable agents to exchange instant messages with other agents or supervisors on 

their team 

2. Enable agents to see consolidated queue statistics directly on their desktop 

application 

3. The application should display data about the agent's current call 

4. The application should provide the flexibility for agents to sit at any available agent 

station while maintaining their unique settings. 

 

The client application should provide the following features to contact center 

supervisors: 

 

1. Enable supervisors to view agent and skill-group statistics 

2. Enable supervisors to view and control an active agent's ACD state 

3. Enable supervisors to silently monitor agent and caller voice interaction 

4. Enable supervisors to join any call in progress 

5. Enable supervisors to move any call from any agent to themselves 

6. Enable supervisors to use instant messaging to coach agents 

7. Enable supervisors to broadcast important news to the agents on their team 

8. Provide alerts when contact center queue status exceeds predetermined thresholds  

9. The application client should coexist with soft phone for each agent and supervisor. 

10. The contact center should support the possibility to have application client and phone 

for the same agent; where the application client will be the first choice of use and the 

phone will provide agent services if the agent's computer or the network fails 

 

Applications integration (CTI): 

 

The CTI solution should provide programming libraries that will allow applications 

mentioned above to integrate with the contact center solution. These libraries would allow 

applications to control the agent actions (e.g.  Answer calls, put calls on hold, transfer calls, 

dial outbound calls) and provide phone call events to the applications (e.g. phone ringing, 

phone answered, phone rejected a call), the libraries should be useable from any 

programming language, the libraries should be thoroughly documented, include sample 

code and provide a simulated test environment. 

The CTI solution should provide out of the box support pop-up capability for web 

applications without having to install any components on agent PCs. 
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Reports: 

 

Contact Center system should provide reports to measure the overall Contact Center 

performance and that by providing at least the following: 

 

1. Number of received calls 

2. Number of lost calls 

3. Average time needed to respond to a call 

4. Period of each call  

5. Provides performance metrics such as percentage of responded calls to the total 

number of received calls   

  

Contact Center system should provide detailed and summarized reports to measure the 

performance of each agent; report should provide daily, weekly, monthly, and yearly 

information and include at least the following: 

 

1. Number of received calls 

2. Number of lost calls 

3. Number of calls in the hold position 

4. Average time needed to respond to a call 

5. Total number of hours that an agent is logged to the system 

6. The time period an agent is handling calls 

7. The time period an agent is waiting for calls 

8. Daily report for logging in and out of the system 

9. Should provide real time reports and historical reports 

10. Number of calls transferred from agent to anther due to the absence for agent   

 

Contact Center Multi channels:  

 

The contact center solution should provide the following communication channels: 

 

1. Inbound/ outbound calls; all agents should be able to receive calls and make calls 

within the contact center with preview dialing capability. The solution should provide 

complete reports about inbound/ outbound activates.  

2. E-mail: the system should provide e-mail queuing and routing to 50 agents with 

providing complete reporting about e-mail activities.   

3. Web chat: the solution should provide the 50 agents the capability to chat with 

customers who are using DoS web site with providing reports for all web chat 

activities.  

4. The solution should be able to monitor, queue, and organize customers posts on 
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social media (such as Facebook and Twitter) about any event related to DoS and 

provide it to agents who can respond to these customer interactions using the same 

social media channel. The solution should provide reports for all these activities.   

5. The solution should provide agents with the capability to use any combination of the 

above mentioned communication channels to serve customers.  

6. The solution should provide DoS the capability to send mass SMS messages 

automatically to citizens. This could be an imbedded feature into the contact center 

solution or can be done using separate third part solution.   

 

Agent Headset, Qty(50): 

 

1. Should work with soft Phone installed on personal computer. 

2. Should be wired headset; wireless headset is not acceptable  

3. Should be connected to PC with Windows operating system 

4. Should provide noise cancelling capability 

5. Fully compatible with the offered contact center 

6. Should be specially designed for contact center agents 

7. Should support wideband audio for clearer conversations    

8. Headset should be offered from the contact center manufacturing or Plantronics   

 

 

Recording System: 

  

1. The recording solution should record all calls received and made by 50 agents. 

2. The recording solution should record all calls that occur between the new contact 

center and the existing Alcatel PABX (record all calls occurs on the E1 card between 

the two PABXs).   

3. Should provide Live monitoring capability  for 50 agents  to Listen and search live 

calls as they happen both calling and called party numbers should be available while 

the call is in progress and should be using a web page not a separate program. 

4. Should Provide the capability to record agent screen during the call; price should be 

for 50 agents. 

5. Should provide the capability to record agent’s desktop screen On demand to monitor 

and record screen on demand; price should be for 50 agents. 

6. Live agents’ screen capture to Listen to live call and watch live screen capture at the 

same time; price should be for 50 agents. 

7. Centralized reporting and  search functionality should be provided. 

8. Web based archiving module. 

9. All functions are accessible through a web user interface. 

10. Unlimited number of concurrent users. 
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11. HTTPS should be supported. 

12. Scheduled backups 

13. The recording solution should be able to record all extensions. 

14. The recording solution should be able to record a call transferred from the contact 

center agent to another employee in DOS who is using Alcatel PABX and should be 

able to record the call if it is originated from Alcatel PABX user to a contact center 

agent.    

15. The Call recording solution should be Virtualization ready for enhanced system 

availability and resources allocation (Can be run under VMware or Hyper-V). 

16. The Call recording solution should provide premade reports for the common needs 

17. The Call recording solution should provide the capability to generate any customized 

report based on DOS needs without the need to refer to the awarded bidder,  and that 

by providing reporting module for generating reports by filtering on all call aspects 

18. The Call recording solution should provide the capability for Scheduling Reports (all 

reports can be scheduled to run in the future automatically and e-mailed to recipients) 

 

Terms and conditions: 

 

 Any missed part needed to run the solution perfectly must be mentioned by 

the bidder; otherwise the bidder should provide it for free. 

 

 All required licenses must be mentioned clearly.  

 

Training: 

 

1. Awarded bidder should provide onsite training to transfer knowledge to DoS 

technical team on the system configuration and administration. 

2. Awarded bidder should provide onsite full training for agents & supervisor. 

3. Awarded bidder should provide practical technical training for (7) seven engineers 

on the provided solution (Setup, Configuration and troubleshooting), whereas the 

training should be held at a prepared location with all devices and the training should 

be provided by a qualified engineer. Trainees should be provided attendance 

certifications.  
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  الفين اإلحصائياحملور  4.4.2

 االستمارات 1.4.4.2

التعدادّالعامّللسكانّواملساكنّتاصميمّثاالثّاستماراتّجلّتامّ  ،ّوهيّاستمارة2015ّمعّالبياانتّاليتّمشلهّا
ّّواملنشآتّاالقتصاديةّواألنشطةّالزراعيةّواستمارةّعد ّالسكانّاألسراحلزم،ّاستمارةّحصرّاملباينّواملساكنّّو

ّشنودّومتغرياتّهذهّاالستمارات:ّصصتّاستمارةّإضافيةّللفنادقّواملساكنّالعامة.كماّخّ 
ّاستمارة ا زم: أوالً 
لتحضاااااااااريّاجلغرايفّمنّخاللّإعدادّاخلرائطّواملخططاتّعلىّاجلهازّاللوحيّواليتّختتصّاباساااااااااتمارةّهيّ

كّاملطلوب.ّانظرّةّوالبلّوقاملنطّإىلعلىّتفصاااااايالتّللوصااااااولّّتتالءمّمعّنبيعةّالعملّاإلحصااااااائيّوحتتوي
ّّ.(8)ّشكل

 2015االستمارة الورقية ملرحلة ا زم  :(8) رقم شكل
 

 
2015ّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ

 سجلّاحلزمّ

 

ّالتجمع:ّاااااااااااااااااااااااااااااّ|___|___|___|ّّاحملافظة:ّاااااااااااااااااااااااااااااااااااّ|___|___|
ّ|___|___|ّّّّاااااّّّّّّّاملنطقة:ّاااااااااااااااااااااااّ|___|___|ّّاللواء:ّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّ

ّ|___|___|ّّّّّّّاحلي:ّااااااااااااااااااااااااااااااااّّّّّّ|___|ّّّّالقضاء:ّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّّّّ
 

1 2 3 4 

 رقم
 البلوك

 وصفّالبلوك
 )أهمّاملعاملّيفّالبلوك(

احلزمّعددّإشاراتّ
ّ)البواي(ّاملوضوعة   

كّإحداثياتّالبلّو  
(X      Y) 

×××  ×  
    
    
    
    
    
    

 |____|____|____|  جمموع البلوكات الكلي يف ا ي أو التجمع السكاين
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ّواملنشآت االقتصادية واألنشطة الزراعية األسراثنياً: استمارة حصر املباين واملساكن و 
ّلعدّ افرداتّلتساااااااهيلّالوصاااااااولّإليهاّأثناءّعمليةّحتديدّموقعّكلّمنّهذهّاملّإىلوهتدفّهذهّاالساااااااتمارةّّ

هذهّاالساااااااااااتمارةّعلىّساااااااااااتةّشنودّوهيّالبياانتّالتعريفية،ّّللحيلولةّدونّوقوعّحذفّأوّتكرار.ّواحتوت
آتّالذايتّوشياانتّاملنشااااااااااااااّالعدّ ة،ّشياانتّاألنشااااااااااااااطةّالزراعية،ّاألسااااااااااااااّرشياانتّاملبىن،ّشياانتّاملسااااااااااااااكنّّو

ّاإلقتصادية.ّانظرّشكل
ّ  
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 2015االستمارة الورقية ملرحلة ا زم  :(9) رقم شكل



  

100 

 

ّّ



  

101 

 



  

102 

 

ّالعد  اثلثاً: استمارة 
ّيّاستمارةّاستخدمتّيفّاملرحلةّاألوه يةّاألردنكةّاملتواجدينّيفّاململّالسكانمجيعّخريةّللتعدادّهبدفّعد 

اسئلةّخمتارةّّالعدّ ّةاستماّرمنّخصصتّّوقدّ،يفّحلظةّاالسنادّالزمينّينيّالغائبنيّغياابًّمؤقتاألردناهلامشيةّّو
الحقاًّّلفنادقّواملساكنّالعامةلالفرادّاملتواجدينّيفّا ىّمخسةّشنودّوهيّعلّالعدّ واحتوتّاستمارةّّ.سيتمّذكرهّا

تّاملسكنّوشياانّة،ّشياانتّخصائصاألسّرة،ّشياانتّالوفياتّشنيّأفرادّاألسّرالبياانتّالتعريفية،ّشياانتّأفرادّ
ّ.(10)كماّيظهرهاّالشكلّرقمّّّ،السلعّاملعمرةّوأجهزةّاالتصال

ّ  



  

103 

 

 (: استمارة العد  10شكل رقم )
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 التعاريف والتصانيف 2.4.4.2 
دادّواليتّكانتّّّوردتّيفّمجيعّمراحلّالتعيتعلىّمجيعّالتعاريفّوالتصانيفّالّحيتويّهذّاجلزءّمنّالدليل

ّكالتايل:
 تعاريف مشرتكة بني مجيع املراحل

لياااةّجلمعّالبيااااانتّالااادميوغرافياااةّواالقتصاااااااااااااااااادياااةّواالجتمااااعياااةّاملتعلقاااةّجبميعّ:ّهوّالعملياااةّالكالتعااداد -
ّاألشخاصّيفّشلدّمعنيّأوّيفّأيّجزءّحمددّمنهّيفّوقتّمعنيّوتقييمهاّوتصنيفهاّوحتليلهاّونشرها.ّ

ّ:ّهوّالعمليةّالكليةّجلمعّالبياانتّاإلحصائيةّاملتعلقةّجبميعّاملساكنّيفّشلدّمعنيّأوّيفتعداد املساكن -
أيّجزءّحمددّمنهّيفّوقتّمعنيّوتقييمهاّوتصاااااانيفهاّوحتليلهاّونشاااااارها،ّويفيدّتعدادّاملساااااااكنّيفّتقييمّ

ّنوعيةّاملساكنّومالءمتها.
:ّيعينّأنّيعدّكلّفردّعلىّحده،ّوأنّتسااجلّخصااائصّأولئكّاألفرادّأوّاملساااكنّواملباينّالفردي العد   -

 ائصّالدميوغرافيةّواالجتماعيةّواالقتصادية.ّعلىّحدهّمماّميكنّمنّإجراءّتصنيفّللعديدّمنّاخلص
الزمين(ّّحلظةّزمنيةّحمددةّ)حلظةّاإلسااااااااانادّإىلتعينّأنّجتمعّشياانتّالتعدادّابإلساااااااااتنادّّ:التزامن /اآلنية -

واليتّيتمّإساااااااااانادّمعظمّشياانتّالتعدادّإليها.ّوقدّالّتتطاشقّالفرتةّالزمنيةّاملرجعيةّلكلّالبياانتّاليتّيتمّ
كونّاإلسانادّالزمينّلبعضّالبياانتّكالبياانتّاالقتصااديةّعلىّسابيلّاملثالّاألسابوعّالذيّمجعها،ّفقدّي
ّوهكذا.ّالعدّ يسبقّليلةّ

:ّتعينّإجراءّالتعدادّعلىّفرتاتّزمنيةّمنتظمة،ّمماّيسااااااااااااااااعدّعلىّإاتحةّمعلوماتّقاشلةّالدورية احملددة -
إبجراءّّبلّشدقةّأكربّحيثّيوصااااااااىللمقارنةّيفّتتاشعّاثشتّوخاصااااااااةّإجراءّتقديراتّسااااااااكانيةّللمسااااااااتق

ّكلّ  سنواتّعلىّاألكثر.10ّالتعدادّمرة
ةّهوّالعمليةّالكليةّجلمع،ّجتهيز،ّتبويب،ّحتليلّونشااارّشياانتّرقمي:ّالتعداد العام للساااكان واملسااااكن -

مشوليةّتتعلقّابخلصاااااااائصّالدميوغرافيةّواإلقتصااااااااديةّواإلجتماعيةّاملختلفةّعنّمفرداتّقطاعيّالساااااااكانّ
نّيفّشلدّمعنيّأوّيفّجزءّحمددّمنهّدومناّحذفّأوّتكرارّوذلكّعندّنقطةّزمنيةّواحدةّيطلقّواملسااااااااااك

 ّّ.العدّ عليهاّاملرجعّالزمينّلعملياتّ
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 التقسيمات اإلحصائية -
ّاإلحصااااااااااائيةّنظامّالتسااااااااااميةّوالرتقيمّاملتبعّيفّاملدناتّالعامةّيفّتقساااااااااايماهتاّاإلحصاااااااااااءةّّرائاعتمدتّد

دّمنّاملنانقّعدّإىلالبلدايتّّ/هذاّالنظامّفقدّتّتقساااااااااايمّاملدنّالكربىوالبلدايتّاملختلفة،ّوحساااااااااابّ
ّّجمموعةّأحياء.ّإىلوكلّمنطقةّقسمتّ

احدةّأوّأكثرّيفّحنيّتعتربّالقريةّمنطقةّّوّتضاااامّمعظمّاملدنّمنطقةّواحدةّأوّأكثرّوتضاااامّاملنطقةّحيّ 
لوكاًّيضااااامّاحليّالواحدّشأقساااااامّإحصاااااائيةّأصاااااغرّهيّالبلوكاتّوقدّّإىلقسااااامّاحليّنوحيّواحدّفقطّوي

ّ.واحداًّأوّأكثر
 التقسيمات االدراية  -
2ّكم88778ّّحمافظةّوتبلغّمساااااحةّاململكة12ّّّإىليةّاهلامشيةّإدارايًّاألردنتقساااامّاململكةّ: احملافظات -

ّكلّمنهاّحىتّهنايةّعام1ّّويبنيّاجلدولّرقمّّ ّ.2014احملافظاتّومساحة
 يف هناية عام ( 2كم: توزيع احملافظات حسب املساحة )(6)جدول

2014 

ّكتيبّّّّ ّاتّالعامةّاإلحصاء،ّدائرة2014ّابألرقامّّاألردناملصدر:

 % 2كم  /املساحة احملافظة
 8.50 75790ّالعاصمة

 1.30 11190ّالبلقاءّ

 5.40 47610ّالزرقاءّ

 1.10 94000ّماداب

 1.80 15720ّارشدّ

 29.9 26541ّاملفرقّ

 0.50 41000ّجرشّ

 0.50 42000ّعجلون

 3.90 34950ّالكرك

 2.50 22090ّالطفيلةّ

 37.0 32832ّمعانّ

 7.80 69000ّالعقبة

 100.00 88778ّاجملموع
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وحداتّإداريةّرئيسةّهيّاأللوية،ّويفّحالةّوجودّلواءّواحدّيفّاحملافظةّّإىلتقسمّاحملافظاتّ: األلويةّ -
تعملّعملياً،ّحيثّأنّاهلدفّمنّاإلشقاءّفإنّاللواءّهوّاحملافظةّولكنّهذاّالتقسااااااايمّاإلداريّغريّمسااااااا

ابلتجمعّ عليهّهوّالتوحيدّيفّتسااالسااالّالتقسااايمّاهلرميّشنيّخمتلفّاحملافظاتّاشتداًءّمنّاحملافظةّوانتهاءًّ
الساااااااكاينّحيثّتقتضااااااايّنبيعةّالعملّاإلحصاااااااائيّأنّيكونّلكلّجتمعّساااااااكاينّرقمّخاصّمنفردّشهّ

ويةّيّجتمعّآخرّمنّأجلّومييزهّعنّغريه،ّويبلغّعددّاأللضمنّاحملافظة،ّوالّيتشاشهّهذاّالرقمّمعّرقمّأ
ّ عددّاأللويةّواألقضيةّحسبّاحملافظات.2ّ(ّلواء.ّويبنيّاجلدول51ّاإلحصائيةّيفّاململكةّ)

يتكونّاللواءّمنّوحداتّإداريةّهيّاألقضااااااية.ّوقدّيشااااااملّاللواءّجمموعةّمنّاألقضاااااايةّأوّ: األقضاااااية -
احدّيفّاللواءّيكونّالقضاااءّهوّاللواء.ّواهلدفّمنّاإلشقاءّعلىّقضاااءّواحداً،ّويفّحالةّوجودّقضاااءّّو

ّكماّأساالفناّساااشقاً،ّوقدّشلغّجمموعّاألقضاايةّيفّاململكةّ) (89ّهذهّالتسااميةّتوحيدّالتقساايماتّاإلدارية
ّعددّااللويةّواألقضيةّحسبّاحملافظة.2ّقضاء.ّويبنيّاجلدولّ

 2014ب احملافظة، : عدد األلوية واألقضية اإلحصائية حس(7رقم ) جدول
ّعددّاالقضيةّاإلحصائيةّعددّاأللويةّاإلحصائيةّاحملافظة
 13 9 العاصمة
 8 5 البلقاء 

 6 3 الزرقاء

 7 2 مأداب 

 9 9 اربد 

 14 4 املفرق 
 3 1 جرش

 4 2 عجلون

 10 7 الكرك
 3 3 الطفيلة 

 8 4 معان 

 4 2 العقبة

51ّ89ّ اجملموع
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انّالذيّيقيمّفيهّالسااكانّكأفرادّأوّمجاعاتّيفّمباٍنّومساااكنّاثشتةّأوّهوّاملك السااكاين: التجمع -
متحركةّ)اهلامشااااااااية(،ّوقدّيكونّالتجمعّمركزاّملمارسااااااااةّنشاااااااااطّاقتصاااااااااديّواحدّأوّأكثر،ّوختتلفّ
ّكبرياًّمنّحيثّحجمّالسااكانّفيها.ّوعادةّماّحيملّالتجمعّالسااكاينّ التجمعاتّالسااكانيةّاختالفًا

ّاتّاألخرى،ّوللتجمعّحدوداًّواضحةّويتكونّمنّشلوكّواحدّأوّأكثر.ّّاذاّمييزهّعنّالتجمع
ّكانّقضاااًءّومهياًّأوّ وللغاايتّاإلحصااائية،ّفإنّكلّجتمعّسااكاينّيفّاململكةّيتبعّقضاااًءّمعيناًّ)سااواء
فعلياً(،ّوأنّكلّقضااااااااءّيتبعّلواء،ّوأنّكلّلواءّيتبعّحمافظة.ّوقدّخصاااااااصّلكلّجتمعّساااااااكاينّرقماًّ

عنّغريهّمنّالتجمعاتّوكذلكّابلنساااااابةّللتقساااااايماتّاإلداريةّواإلحصااااااائيةّعلىّخمتلفّ)رمزاً(ّمييزهّ
ّمستوايهتا.ّ

كماّيتباينّتوزيعّالساااكانّحسااابّاحملافظةّوالتجمعّالساااكاينّولغاايتّاساااتخراجّالبياانتّومقارنتهاّّ
ّكااانّالشاادّمنّتعريفّاحلضاااااااااااااارّوالريفّيفّ دّ(،ّوعليااهّتّاعتمااا8)ملحقّّاألردنمعّالاادولّاالخرى

ّ:1979هذينّالتعريفنيّواللذينّتّاستخدامهاّمنذّعامّ
ّ(ّنسمةّفأكثر.5000)2015ّكلّجتمعّسكاينّكانّعددّسكانهّيفّهنايةّا ضر:  -
ّ(ّنسمة.5000أقلّمنّ)2015ّكلّجتمعّسكاينّكانّعددّسكانهّيفّهنايةّالريف:  -
يةّولكلّمنانقّخدمّإىلقسااااااااااااامتّكلّمدينةّمبوجبّنظامّالتساااااااااااااميةّوالرتقيمّيفّالبلدايتّ :املنطقة -

عنّشقيةّاملنانق.ّوللغاايتّاإلحصاااااااائية،ّتعتربّالتجمعاتّالساااااااكانيةّاليتّملّ منطقةّاسااااااامّورقمّمييزها
ّمنانقّمنّقبلّالبلدايتّاليتّتتبعّهلا،ّمنطقةّواحدة.ّإىلتقسمّ

ّىلإقساامتّكلّمنطقةّيفّاملدنّوالتجمعاتّالسااكانيةّاألخرىّمبوجبّنظامّالتسااميةّوالرتقيمّّ:ا ي -
ّكلّحيّاسااامّورقمّمييزهّعنّشقيةّاألحياء.ّوللغاايتّاإلحصاااائية،ّّيعتربّالتجمعّأح ياءّوقدّتّإعطاء

ّكانّالتجمعّغريّمقسااااااااااااامّ منانقّوأحياء.ّولالنالعّّإىلحياًّواحداًّضااااااااااااامنّمنطقةّواحدةّيفّحالة
ّ.9لحقّاملّإىلششكلّأكثرّعلىّالتقسيماتّاالداريةّأنظرّ

جتمعاّسااااااااااكانياّأوّجزءاّمنّجتمعّسااااااااااكاين،ّلهّحدودّاصااااااااااطناعيةّّّمنّاملباينّتكو نّجمموعة البلوك:  -
ديدّاهلاتفّوساااااكةّاحلّ،أعمدةّالكهرابءّ،األدراجّ،الدخالتّواملمراتّ،كالشاااااوارعّاملعبدةّوغريّاملعبدة

ّكاجلبال األهنااااااااااارّواألوديااااااااااةّميكنّالتعرفّعليهاّعلىّالطبيعةّشسهولة.ّّوقدّّ،...اخل،ّأوّحدودّنبيعية
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تبنيّحدودهّاخلارجيةّوحتملّرقماّشيضاااااااويةّشلوكّعالماتّمميزةّذاتّأشااااااكالّّوضااااااعّحولّحدودّكل
 مييزهّعنّالبلوكاتّاجملاورة.

مداخلّمبىنّأوّأكثر،ّوقدّيكونّالشارعّمرصوفاًّّإىلدرجّعامّأوّخاصّيؤديّ/ممرّ)الطريق(: الشارع -
فنيّأوّتوحاًّمنّنّر)معبداً(ّأوّغريّمرصااااااااااوفّ)ترايب(،ّوقدّيكونّمسااااااااااتقيماّأوّمتعرجاً.ّوقدّيكونّمف

مسدوداًّمنّنرفّواحد.ّوقدّيكونّللشارعّاسمّمييزهّعنّغريهّمنّالشوارعّاجملاورةّأوّالقريبةّمنهّوقدّ
الّيكونّلهّاسااام،ّوقدّيكونّاإلسااامّالذيّيعرفّشهّالشاااارعّذوّصااافةّرذيةّأوّأنهّأنلقّعليهّدونّأيّ

ّصفةّرذية.
لعامّّلّاحلصرّألنّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنتّاضافةّاحداثياتّاملبىنّلسجاملبىن:  احداثيات -

ساااوفّيكونّالكرتونياًّوليسّورقياً،ّوذلكّهبدفّساااهولةّوصاااولّالباحثّللمبىنّداخلّالبلوك،2015ّّّ
كماّأنّهذهّاالحداثياتّتفيدّيفّعمليةّالتدقيقّامليداين،ّعلماًّأبنّاإلحداثياتّسااايتمّأخذهاّمنّقبلّ

ّحثّهذهّاخلطوة.ّّاجلهازّمباشرةّدونّأنّيلحظّالبا
ذاتهّمثبتّعلىّالياشسااااااةّأوّاملاءّشصاااااافةّدائمةّأوّمؤقتة،ّمكونّمنّأيّشهوّكلّمشااااااي دّقائمّ املبىن: -

ّكانت،ّيتكونّمنّناشقّواحدّأوّأكثرّولااااااااااااااااهّسقف،ّيستخدمّلسكنّاآلدمينيّأوّملمارسةّ مادةّشناء
وّمجيعّأّإىلامّأوّخاصّالعملّأوّالعبادةّأوّالتساااااااااااااالية،ّلهّاببّ)مدخل(ّأوّأكثرّيؤديّمنّنريقّع

تعتربّملحقااااتّاملبىنّمثااالّالكراجّّوالااادكاااانّّودورةّامليااااهّواملخزنّمنّالتواشعّّوّغاااالبياااةّمشااااااااااااااتمالتاااه.
ّكلّمن:ّمظالتّمواقفّالباصاااتامبتربّع،ّّوالّتاألساااساايةّللمبىنّوليسااتّمباٍنّمسااتقلة اجلسااورّّوٍّن،

نشااااطّّتصااال ّالساااتخدامّاآلدمينيّأوّملزاولةّأيّواملباينّاملهجورةّ)هيّاملباينّاليتّالّالكهرابءوحموالتّ
ّفيها(.

املباينّاليتّّعلىّالياشساااااااةّأوّاملاءّومنّاألمثلةّعلىّذلكهيّاملباينّاملثبتةّشصااااااافةّدائمةّاملباين الثابتة: -
ّمؤسسة(.ّ/)عمارة،ّدار،ّفيال،ّمنشأةّنوعها
ومنّاألمثلةّعلىّّشساااااااااةّأوّاملاءعلىّالياهيّاملباينّاملثبتةّشصااااااااافةّمؤقتةّ)املتحركة(: اهلامشااااااايةاملباين  -

ّكرفان،ّكشك،ّشيتّشعرّذلكّاملباينّاليتّنوعها ّخيمة(.ّ/)شراكية،
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هوّعبارةّعنّالرقمّالذيّيوضاااااااعّعلىّاملبىنّشصاااااااورةّدائمةّوالذيّتّتثبيتهّعلىّالرقم الدائم للمبىن: -
نيااةّأوّاملعاادّواجهااةّأوّماادخاالّاملبىنّمنّقباالّشعضّاجلهاااتّالتنظيميااةّواخلاادميااة،ّومثااالّذلااكّاألرقااام

البالسااااااااااااااتيكيةّاليتّقامتّأمانةّعمانّالكربىّشتثبيتهاّيفّمدينةّعمانّواألرقامّاليتّقامتّشتثبيتهاّشلديةّ
ّالزرقاءّيفّمدينةّالزرقاء.

يتمّرشااااااهّّهوّعبارةّعنّالرقمّالذيّللمبىن يف البلوك )الرقم التعدادي للمبىن(: املتسااااالسااااالالرقم  -
ابّرئيسيّللمبىنّوتكرارّنفسّالرقمّمعّإضافةّ)ت(ّعلىّميينهّلألشّوشواسطةّالدهانّعلىّمينيّاملدخلّال

ّويستمرّحىتّآخرّمبىنّيفّالبلوكّوششكلّمتسلسل.001ّالفرعيةّإنّوجدت،ّويبدأّالبلوكّابملبىنّرقمّ
 نوع املبىن ويكون أحد األنواع التالية:

ارجيّخّهيّاملبىنّالذيّيتكونّمنّناشقّواحدّأوّأكثرّوفيهّدرجّداخليّأو عمارة   -
خيدمّمجيعّالطواشقّيفّاملبىن،ّوقدّتستخدمّللسكنّفقطّيفّحالةّوجودّشققّ

ّكالسكنّوالعملّوالعبادةّوهكذا.  سكنيةّفيهاّأوّألغراضّخمتلفة

هيّاملبىنّالتقلياااديّالاااذيّيتكونّمنّغرفاااةّأوّأكثرّوقااادّتكونّهاااذهّالغرفّ دار -
رمباّتكونّاّّوعلىّشااكلّصاافّواحدّأوّمتناثرةّأوّقدّتتكونّمنّغرفتنيّوشرند

داخلّساورّ)حوش(،ّوقدّتكونّالدارّمكونةّأيضااًّمنّناشقنيّيصالّّشينهماّ
 درجّخارجيّمكشوفّعلىّاألغلب.

هيّمبىنّقائمّشذاتهّمشاااااااااايدّمنّاحلجرّالنظيفّعادةّويتكونّمنّناشقّواحدّ فيال -
ّكماّخيصااصّأحدّ جبناحنيّأوّمنّناشقنيّأوّأكثرّيصاالّشينهماّدرجّداخلي،

الطااااشقّالواحااادّأوّالطااااشقّالثااااينّللنومّواجلنااااحّاآلخرّأوّّاألجنحاااةّيفّحاااالاااة
ّكماّ الطاشقّاألرضيّخيصصّلالستقبالّواملطبخّوللخدماتّمبختلفّأنواعها.
يتوفرّيفّالفيالّغالباًّحديقةّحتيطّهباّشغضّالنظرّعنّمسااااااااااااحةّتلكّاحلديقةّ

ّكماّيغطىّالساااااط ّّإىلابإلضاااااافةّ ساااااورّحييطّهباّمنّاخلارجّوكراجّللسااااايارة،
 العلويّللفيالّمبادةّالقرميدّعلىّاألغلب.
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ّكأنّيكونّمصااااااااانعاً،ّأوّ ملسسة /منشأة - هيّاملبىنّاملساااااااااتخدمّللعمل،ّالعبادة،ّالرتفيهّوالثقافة
مدرساااااة،ّأوّمؤساااااساااااةّحكومية،ّأوّمساااااجداً،ّأوّاندايًّوإنّكانّيفّهذاّاملبىنّ

 جزءاًّخاصاًّالستخدامّاحلراس.ّ
واملسااااااااااكنّالعامّأحدّاحلاالتّاخلاصااااااااااةّلنوعّاملبىنّ)منشااااااااااأةّأوّّّيعتربّالفندق املسكن العام/الفندق -

مؤساااااااااساااااااااة(ّحيثّتعتربّصااااااااافةّإشاااااااااغالهّيفّهذهّاحلالةّللعملّوالساااااااااكنّمعاًّّ
ّكماّأهناّأحدّأنواعّاملسااااكنّاجلماعيةّ كالساااجونّواملساااتشااافياتّوالفنادق...

شااااااااااااكلّشّاألسااااااااااااراليتّتقامّشغرضّأتجريّالغرفّإلقامةّجمموعةّمنّاألفرادّأوّ
إليواءّجمموعةّمنّاألفرادّمؤقتّّ كالشااااااااااققّالفندقية.ّوقدّتكونّمعدةّأصااااااااااالًّ

جتمعهمّظروفّمتشاااااهبةّوأوضاااااعّخاصااااةّمثلّاملسااااتشاااافى،ّدورّالعجزة،ّدورّ
(ّسكنّاملمرضات،ّمساكنّالعمالّوالطالبّونزالءّاملصحاتSOSّااليتامّ)

ّالنفسية.ّّّ
درانّملادةّالغالبةّللجهيّمبىنّمؤقتّيتكونّمنّغرفةّواحدةّأوّأكثرّتكونّا براكية  -

 اخلارجيةّوالسط ّمنّالزينكو،ّأوّالتنكّ)الصاج(ّأوّمادةّاإلسبست.
هوّمبىنّقائمّشذاتهّأيخذّصاافةّعدمّالثباتّواالسااتقرارّوتكونّمادةّالبناءّمنّ خيمه                 /بيت شعر -

 الشعرّأوّالصوفّأوّالقماش.
 كرفان  -

 
لسااكنّاخر,ّويسااتخدمّلّإىلمنّمكانّمبىنّساااشقّالتجهيزّقاشلّلالنتقالّ هو

ّأوّالعملّأوّأليةّاغراضّأخرى.ّ
هوّمبىنّهامشاايّمركبّقاشلّللنقلّأيخذّصاافةّعدمّالثباتّويسااتخدمّملزاولةّ كشك -

ّنشاطّاقتصاديّمعني.
هوّاملبىنّقيدّاإلنشااااااااااااءّأوّالتشاااااااااااطيبّحاليا،ّأيّأنهّغريّمكتملّالبناءّوغريّ حتت التشييد -

لزايرة.ّ)ويفّحالّوجودّاالعمدةّفقطّشدونّصاااااااااااااااقّلالسااااااااااااااتعمالّيفّوقتّا
 سقفّالّيعتربّيفّهذهّاحلالةّمبىن(.

ّوتشملّاألكواخّواملغاراتّوالكهوف. اخر  -
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 صفة إشغال املبىن وتكون إحد  ا االت التالية:

ّللسكن:ّوهوّاملبىنّالذيّيستخدمّأبكملهّألغراضّالسكنّأوّأنّجزءاًّمنهّيستخدمّللسكن.ّ -
ّىنّالذيّيستخدمّألغراضّالعملّأبكملهّأوّأنّجزءاًّمنهّيستخدمّللعمل.ّّللعمل:ّوهوّاملب -
ّللعبادة:ّوهوّاملبىنّالذيّيستخدمّألغراضّالعبادةّفقط.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -
للثقافة:ّوهوّاملبىنّالذيّيسااااااااااااااتخدمّأبكملهّألغراضّالرتفيهّوالثقافةّوالرايضاااااااااااااااةّأوّأنّجزءاًّمنهّّ/للرتفيهّ -

 غراض.يستخدمّلتلكّاال
خاااايل:ّهوّاملبىنّالاااذيّالّيقطناااهّأحااادّوقاااتّالزايرة،ّإمااااّألناااهّمعروضّللبيعّأوّلإلجياااارّ)مفروشّأوّغريّ -

ّدولةّأخرى،ّأوّتّاالنتهاءّمنّإنشاءهّللتوّأوّأليّسببّأخر.ّّّّّّّّّّّّإىلمفروش(ّأوّألنّقاننيهّمهاجرونّ
ّاءّعنه.ّذلكّشعدّاالستيفاءّواالستقصمغلق:ّهوّاملبىنّالذيّملّيستطعّالباحثّحتديدّصفةّإشغالهّّو -
حتتّالتشييد:ّهوّاملبىنّقيدّاإلنشاءّأوّالتشطيبّحاليا،ّأيّأنهّغريّمكتملّالبناءّوغريّصاقّلالستعمالّ -

ّيفّوقتّالزايرة.ّ)ويفّحالّوجودّاالعمدةّفقطّشدونّسقفّالّيعتربّيفّهذهّاحلالةّمبىن(.
منّمبىنّلهّجدرانّوساااقف،ّأعدّأصاااالّلساااكنّأسااارةّهوّعبارةّعنّمبىنّأبكملهّأوّجزءاًّ :املسااكن -

ّكانتّصفةّإشغالهّحىتّوإنّكانّخالياّأوّمغلقاّأوّحتتّالتشييدّوقتّالزايرة.ّّ معيشيةّواحدةّأوّأكثرّمهما
ويتكونّاملسكنّمنّغرفةّأوّأكثرّمعّمنافعها،ّولاااااااااااهّاببّمستقلّعنّاملساكنّاألخرىّيؤديّمباشرةّأوّعنّ

ريقّالعامّدونّاملرورّمبسااااكنّأخرى،ّوالّتعتربّمساااكناّاملباينّاملهجورةّاليتّالّتصااال ّالطّإىلنريقّممرّأوّدرجّ
ّلسكنّاآلدميني.

ّكلّمكانّوجدّمأهواًلّوقتّالزايرةّيعتربّمسااااااااااااااكناًّوإنّملّيكنّمعداًّلالسااااااااااااااتخدامّّ وألغراضّالتعداد،ّفإن
ومثالّذلكّالدكانّاليتّيقيمّفيهاّأحدّاالشخاصّويستخدمهاّلن كنّومهّوالّيوجدّلهّأيّمسكمسكنّمثالًّ

ّآخر.ّّ
ّوشناءّعلىّذلكّقدّيكونّاملسكنّإحدىّاحلاالتّالتالية:

ّكالفيال .1 لسكنّأسرةّواحدةّأوّأكثر ّأوّالدار. مبىنّمشيداًّأصالًّ
 جزءاًّمنّمبىنّكالشقةّيفّالعمارةّأوّالدار. .2
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داًّيفّهذهّاحلالةّمعمكاانًّمأهواًلّداخلّمنشاااأةّمثلّساااكنّاحلارسّأوّمديرّاملنشاااأة،ّحيثّأنّاملبىنّ .3
لغريّالسااااكنّكاملنشااااأةّأوّاملتجرّولكنهّمأهولّوقتّالزايرة،ّحيثّأنّهؤالءّالسااااكانّليسّلديهمّمكانّ

 اخرّللسكن.ّ
للسااكنّلكنهّيسااتخدمّلنشاااطّجتاريّ)خيانة،ّحتضااريّنعام...(ّوسااكنّيفّنفسّ .4 مبىنّمعداًّأصااالًّ

 الوقت.ّ
 خيمةّأوّاخرىّ./الكرفانّأوّشيتّشعرّاملباينّاهلامشيةّوقتّالزايرةّمثلّالرباكيةّأو .5
ّكتاشةّّررقم املسااكن يف املبىن )الرقم التعدادي للمسااكن(:  - قمّهوّعبارةّعنّرقمّاملسااكنّالذيّيتم

01ّاملسكنّشقلمّالشمعّعلىّمينيّاملدخلّالرئيسيّللمسكنّوعلىّارتفاعّمناسب،ّّويبدأّهذاّالرقمّشاااااااااااااااّ
  .ويستمرّحىتّآخرّمسكنّيفّاملبىنّوششكلّمتسلسل

 نوع املسكن: -
ّىلإهيّوحدهّسااااااااكنيةّومثلّجزءّمنّاملبىن،ّوهلاّاببّمسااااااااتقلّأوّأكثرّيؤديّّشقةّ -

دخولّهذهّالوحدة.ّوتتقاساااااااااااااامّالوحدةّمعّمثيالهتاّشبعضّاملمراتّواملداخلّ
ّالعامةّوهيّتتألفّمنّّغرفةّواحدةّأوّأكثرّمعّمنافعها.

ّّّّدارّ -
ّفيالّ -

ّأنظرّتعاريفّنوعّاملبىنّّّّ
ّّّّّّ
ّ

 شراكية -
ّخيمة/شيتّشعر -
ّكرفان -
ويقصااااااادّشهّأماكنّالعملّاليتّيساااااااتخدمهاّشعضّالعاملنيّكمكانّللنوم،ّومنّّمكانّعملّ/مؤسسة -

األمثلةّعلىّذلكّالعاملونّيفّحمطاتّاحملروقات،ّوالعاملونّيفّورشّالبناءّوماّ
ّذلك.ّّإىل

 حتتّالتشييد -
ّأنظرّتعاريفّنوعّاملبىن

ّأخرى -



  

117 

 

ّّويكون أحد األنواع التالية:صفة إشغال املسكن  -
ّمأهولّأبسرةّخاصةّأوّأكثرّ .1
 مأهولّأبسرةّمجاعيةّ)مسكنّتقليدي( .2
مساااااااااااكنّعامّ:ّويقصااااااااااادّشهّاملساااااااااااكنّالذيّلهّترتيباتّمعيشااااااااااايةّخاصاااااااااااة،ّومنّاالمثلةّعلىّذلكّ .3

املساااتشااافيات،ّالساااجون،ّساااكنّالطالبات،ّساااكنّاملمرضااااتّمثلّاملساااتشااافى،ّدورّالعجزة،ّدورّااليتامّ
(SOSّسك)ّّّ.نّاملمرضات،ّمساكنّالعمالّوالطالبّونزالءّاملصحاتّالنفسية 
 فندق. .4
خايل:ّهوّاملسااااااااااااااكنّالذيّالّيقطنهّأحدّوقتّالزايرة.ّإماّألنهّمعروضّللبيعّأوّلإلجيارّ)مفروشّأوّ .5

دولةّأخرى،ّوحيتفظونّابملسكنّلقضاءّالعطلّواإلجازات،ّأوّّّإىلغريّمفروش(ّأوّألنّقاننيهّمهاجرونّ
 اءّمنّإنشاءهّللتوّأوّأليّسببّأخر.تّاالنته

ّكأنّيكونواّقدّتوجهواّّ،مغلق:ّهوّاملساااااااااكنّالذيّيقطنهّساااااااااكان .6 ولكنهمّغريّموجودينّوقتّالزايرة
،ّأيّأنّالتغيبّهوّلفرتةّقصااااريةّاألردنلزايرةّأساااارةّأخرى،ّأوّلقضاااااءّمهمةّأوّسااااياحةّداخلّأوّخارجّ

 أيّمغلقّششكلّمؤقت.
لهّساااقفّوجدرانّوهوّقيدّالبناءّأوّحتتّالتشاااطيبّحالياً،ّأيّأنهّحتتّالتشاااييد:ّهوّاملساااكنّالذيّ .7

 غريّمستكملّالبناءّوغريّجاهزّللسكنّوقتّالزايرة.
ّأخرىّ)غريّماّوردّأعاله(... .8
هيّعبارةّعنّفردّأوّأكثرّيشاااغلونّوحدةّساااكنيةّمساااتقلةّأوّجزءاًّمنها،ّولغاايتّالتعدادّة: األسااار  -

ّةّاجلماعية.األسّراصةّّوةّاخلاألسّر،ّومهاّاألسريوجدّنوعانّمنّ
تتكونّمنّفردّأوّأكثرّهلاّرئيسّأوّربّأسااااااارةّيشااااااارتكونّمعاّيفّوحدةّساااااااكنيةّة اخلاصاااااة: األسااااار  -

ةّأوّشعضّأفرادها،ّاألسااااااّرمسااااااتقلةّأوّجزءاّمنّوحدةّسااااااكنيةّويسااااااامهونّمعاّيفّاإلنفاقّمنّدخلّربّ
نيّأفرادّض،ّوقدّيكونّمنّشةّالواحدةّشعضااااهمّشبعاألسااااّرومنّالشااااائعّوجودّصاااالةّقرعّترشطّمعظمّأفرادّ

ةّمنّالّينتمونّشصاااااالةّالقراشةّلباقيّأفرادها،ّومنّالشااااااائعّ)وليسّمنّالضااااااروري(ّأنّيشاااااارتكّأفرادّاألسااااااّر
ّةّيفّوجباتّالطعامّأوّيفّشعضها.ّّاألسّر
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 ّ:مخساااةّأفرادّيعيشاااونّيفّمساااكنّتقليديّ)شاااقة،ّدار،ّشراكيةّ...(ّّإىلإذاّوجدّفردينّحالةّخاصاااة
واّراشةّفالّيعتربّهؤالءّاألفرادّأسرةّمجاعيةّشلّسيتمّاعتبارهمّأسرةّخاصةّعلىّأنّينتخبوالّترشطهمّصلةّق

ّمنّشينهمّربّأسرةّهلم.
أشاااااخاصّفأكثر6ّّهيّكلّجمموعةّمنّاألفرادّيبلغّعددهمّّة اجلماعية يف مسااااكن تقليدي:األساااار  -

مّيعتمدّوكلّواحدّمنهيقيمونّيفّمسااااااكنّتقليديّ)شااااااقة،ّدار،ّشراكيةّ...(ّوالّترشطهمّأيّعالقةّقرعّ
:ّالعمال،ّألسرايفّمعيشتهّعلىّنفسهّوإنّاشرتكّمعّاآلخرينّيفّشعضّوجباتّالطعام،ّومنّأمثلةّهذهّ
اجلماعيةّّسااااااااراألأوّالذينّيسااااااااكنونّمعاًّيفّشااااااااقةّأوّدار....ّوالّيعتربّاألفرادّاملتغيبونّوقتّالزايرةّعنّ

ّضمنّأفرادهاّنظراًّلعدمّوجودّعالقةّترشطهم.ّ
:ّهيّجمموعةّمنّاألفرادّيشااارتكونّيفّمساااكنّمجاعيّاجلماعية يف املساااكن العامة والفنادق األساار -

واحدّوالّيسااااااامهونّمعاّيفّترتيباتّاملعيشااااااةّومنّأمثلةّذلك:ّنزالءّالفنادقّوالسااااااجونّوّاملسااااااتشاااااافياتّ
ّىوجمموعةّاملمرضاااانيّأوّاملمرضاااااتّاملقيمنيّمعاّيفّجزءّمنّمبىنّخمصااااصّهلمّداخلّأوّخارجّاملسااااتشااااف

والطلبةّواأليتامّوالعجزةّوالعمالّاملوذينيّأوّغريّاملوذينيّاملقيمنيّمعاّيفّاملساااااااكنّالعامة.ّويسااااااتثىنّمنّ
هذاّالتعريفّالعساكريونّاملقيمونّيفّمعساكراتّاجلياّأوّغريهاّمنّاملؤساسااتّالعساكرية،ّحيثّسايتمّ

ّعدهمّأبسلوبّخاص.
اّأساااارةّ)اليتّتقيمّفيهاّأساااارةّمجاعية(ّقدّتقطنّفيهّوجيبّأنّيؤخذّيفّاالعتبارّأنّشعضّاملساااااكنّالعامة

خاصااااااةّومثالّذلك:ّأساااااارةّمديرّالفندقّالذيّيقطنّيفّجناحّخاصّيفّالفندق،ّأوّمديرّاملسااااااتشاااااافىّ
ّصة.اخلاّاألسرضمنّشياانتّّاألسروأسرتهّأوّمديرّالسجنّوأسرته،ّحيثّجيبّأخذّشياانتّتلكّ

،ّاملعرتفّشهّعلىّأنهّربّاألردنملوجودينّداخلّةّاملعتادينّااألسااااااااااااااّر:ّهوّأحدّأفرادّةاألسااااااااااار رب  -
لألسرةّمنّقبلّأفرادها.ّّوعادةّماّيكونّهوّاملسؤولّعنّالرتتيباتّاملعيشيةّلألسرة،ّوعنّاختاذّالقراراتّ

سااااااااانة،15ّّعمرهاّعنّّ/ةّذكراّأوّأنثى،ّمعّمراعاةّأالّيقلّعمرهاألساااااااااّراملتعلقةّششاااااااااؤوهناّوقدّيكونّربّ
ّكماّالّيشرتطّأنّترشطهمّصلةّقرعّشبعضّوليسّابلضرورةّأنّيكونّأ كربّأفرادهاّسناًّأوّأكثرهمّدخاًل.ّ

 أوّمجيعّأفرادها.
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ّويكونّأحدّالتصنيفنيّالتاليني:: نساجل -
ّذكرّ .1
 أنثىّ .2
هيّالتبعيةّالقانونيةّللفردّلدولةّمعينة،ّوحتددّعادةّجبوازّالسفرّالذيّحيملهّالفردّأوّالذيّ: نسيةاجل -

ّكانّالشااخصّحيملّأكثرّمنّجنساايةّفتسااجلّلهّاجلنساايةّاليتّيفضاالها.ّّلهّاحلقّيفّاحلصااولّعلي ه،ّوإذا
ولّيفّحالةّحصااولّالفردّعلىّالرقمّالونين،ّأوّلهّاحلقّيفّاحلصااّاألردنولألردنينيّفقط،ّتكونّاجلنساايةّ

ّعليه.
ّكانّأمهها2015ّّويفّتعدادّالسااكانّ  على احلصااول صااعوشةتّالغاءّسااؤالّالرقمّالونينّالساابابّكثرية

 دفرت مثل الواثئقّاخلاصة شعض على االنالع الباحث من يتطلب الذي العدّ  مرحلة خالل الونين الرقم
ّكماّأنّاحلصاااولّعلى أوّجواز الشاااخصاااية أوّاهلوية العائلة  ارقام عشااارة من املكون الونين الرقم السااافر،
ّ.العدّ  أثناء قبلّالباحثّاالحصائي من اخطاء ارتكاب إىل يؤدي قد

 عاريف خاصة مبرحلة ا صرت

 مادة البناء الغالبة للجدران اخلارجية للمباين الثابتة وتكون إحد  املواد التالية: -
ّحجرّنظيف:ّيشرتطّأنّيكونّثالثّواجهاتّحجرّنظيفّعلىّاألقل.ّ -
ّحجرّوإذنتّمسل :ّيشرتطّأنّيكونّواجهةّأوّواجهتنيّمنّاحلجرّوالباقيّإذنت. -
ّكانتّاجل - ّدرانّاخلارجيةّللمبىنّمبنيةّمنّاإلذنتّاملسل ّأوّماّيسمىّ)دكة(.ّإذنتّمسل :ّإذا
ّكااااااناااااتّاجلااااادرانّاخلاااااارجياااااةّللمبىنّمبنياااااةّمنّّلنبّإذنيتّ)نوبّّلنبّإذنيتّ)نوبّاذنيت(: - إذا

وإذنت(.ّويفّهذهّاحلالةّقدّيكونّللمبىنّأعمدةّاذنتيةّمساالحةّابحلديدّ)ّأيّماّيساامىّابلشاامعّ(ّإالّ
 عتربّلنبّإذنيت.أنّهذاّالنوعّي

لنبّنني،ّننيّوحجر:ّويقصاااااااااادّشذلكّاملباينّالقدميةّاليتّشاااااااااايدتّجدراهناّاخلارجيةّمنّالطنيّأيّ -
الرتاب،ّأوّمنّالطنيّواحلجرّأوّماّيسمىّ"ّابلدشاّ"ّوغالباّماّتكونّهذهّاملباينّمكونةّمنّناشقّعلىّ

ّكماّيكونّسقفهاّمنّالرتاب،ّوإنّوجدّيفّشعضّاألحيانّمنّ  اإلذنتّاملسل .األكثر،
ّكالشحفّواجلريّوالزجاج... -  اخرىّ)حدد(
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ّشيتّ ّ)الرباكية، ّ)املتحركة( ّاهلامشية ّللمباين ّاخلارجية ّللجدران ّالغالبة ّاملادة ّحذف ّت ّأبنه علمًا
حيثّمل2004ّّو1994ّاخنفاضّنسبتهاّيفّتعداديّّإىلاخليمة،ّالكرفانّوّالكشك(ّّويعودّذلكّ/الشعر

ّ.ّصحي ّيفّكلّمادةتتجاوزّالنسبةّالواحدّال
الرئيساايّّيقصاادّهباّالساانةّاليتّتّفيهاّوضااعّاألساااسساانة املباشاارة بوضااع األساااس للمباين الثابتة:  -

ّللمبىن.
ّويقصااااااادّهبذاّالساااااااؤالّعددّالطواشقّاليتّيتكونّمنهّاملبىن،ّحيثّتعتربّالتساااااااويةعدد طوابق املبىن:  -

ّكماّتعتربّالغرفةّاملساااااااتخدمةّللساااااااكنّعلناشقاًّمنّنواشقّاملبىنّوكذلكّالروفّوالكّر ىّاجّأسااااااافلّاملبىن،
ّ.السط ّناشقاًّأيضاًّ

هوّأيّعملّأوّنشاااااااطّلهّمردودّماديّميارسّمنّداخلّاالنشاااااطة االقتصاااااادية داخل املساااااكن:  -
ّاملسكن.

هوّنشااااااااطّاقتصااااااااديّلإلنتاجّالزراعيّميارسّمنّخاللّمزرعةّأوّمزارعّختضاااااااعّ الزراعي: النشاااااااط -
ّكلياّأوّجزيئاّألغراضّاإلنتاجّإلدارةّواحدة،ّّو تشاااااملّمجيعّاحليواانتّاملوجودةّوكلّاألراضااااايّاملساااااتعملة

الزراعيّشغضّالنظرّعنّامللكيةّأوّالشاااااااااااااكلّالقانوينّأوّاملسااااااااااااااحة.ّوقدّتكونّإدارةّاملزرعةّالواحدةّشيدّ
لةّأوّيشااخصّواحدّأوّأساارة،ّوّقدّيشاارتكّفيهاّشااخصااانّأوّأسااراتنّأوّأكثر،ّوقدّتتوالهاّعشااريةّأوّقب

قدّتدارّمنّقبلّشاااااااااااخصااااااااااايةّاعتباريةّمثلّشاااااااااااركةّأوّمجعيةّتعاونيةّأوّوكالةّحكومية.ّوقدّتتكونّارضّ
املزرعةّمنّجزءّواحدّأوّأكثر،ّتقعّيفّمنطقةّواحدةّأوّأكثرّمنّاملنانقّاملنفصاالةّأوّيفّواحدةّأوّأكثرّ

لعمالةّوساااائلّإنتاجّواحدةّمثلّاّمنّاألقساااامّاإلقليميةّواإلداريةّششااارطّأنّيشااارتكّمجيعّأجزاءّاملزرعةّيف
واملباينّالزراعيةّواآلالتّالزراعيةّوحيواانتّاجلر.ّوالّتعتربّكالّمنّالنشاااااناتّاالقتصاااااديةّالتاليةّأنشااااطةّ

ّكونّنشاناهتاّتقعّخارجّنطاقّالزراعة: ّزراعية
ّالصيدّوالقنصّوترشيةّحيواانتّالصيد. ‾
ّاستغاللّالغاابتّأوّقطعّاألخشاب. ‾
ّصيدّاألذاك. ‾
ّخلدماتّالزراعية.ا ‾
ّاملشاتلّاخلاصةّواحلكومية. ‾
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هوّشخصّمدينّأوّشخصيهّاعتباريةّميارسّسيطرةّإداريةّعلىّاملزارع:  /املمارس للنشاط الزراعي -
تشااااااااااااااغيلّاملزرعةّويتخذّقراراتّرئيساااااااااااااايةّفيماّيتعلقّابسااااااااااااااتخدامّاملواردّاملتاحة.ّوتقعّعلىّعاتقّاملزارعّ

دارةّرعةّوقدّيتوىلّمجيعّاملسؤولياتّمباشرةّأوّيوكلّمسؤولياتّاإلمسؤولياتّفنيةّواقتصاديةّخاصةّابملّز
بّةّإبدارةّنفسّاملزرعةّفانّّراألساااااّرمديرّأبجر.ّويفّحالةّقيامّعضاااااوينّأوّأكثرّمنّأعضااااااءّّإىلاليوميةّ
ةّهوّالذيّيعتربّاملزارع.ّويفّحالةّقيامّفردينّأوّأكثرّإبدارةّمشاارتكةّللمزرعةّوينتميانّألساارّخمتلفةّاألسااّر

 جيبّتسجيلّكلّواحدّمنهمّعلىّانهّمزارعّشريك.
ّهيّاملزرعةّاليتّتشملّعلىّحماصيلّخضراواتّأوّحماصيلّحقليةّأوّأشجارّمثريه.النباتية:  املزرعة -
تصاانفّاملزرعةّعلىّأهناّحيوانيةّإذاّاحتوتّعلىّحيواانتّفقطّ)ضااأنّأوّماعزّأوّا يوانية: املزرعة -

 (أشقارّأوّمجالّأوّمزارعّدواجن...اخل
هيّمكانّيزاولّفيهّنشاااااااطّاقتصاااااااديّواحدّأوّأنشااااااطةّمتكاملةّأوّمتماثلة،ّوميلكّهذهّاملنشااااأة:  -

ّكانّأوّشااركة،ّأيّأنّاملالكّقدّيكونّشااخصاااًّنبيعياًّأوّاعتبارايً،ّوتعتربّمجيعّ املنشااأةّمالكّواحد،ّفردًا
املاّميلكهاّشاااااااااخصّاألماكنّاملوجودةّداخلّمبىنّواحدّأوّجمموعةّمباينّداخلّساااااااااورّمنشاااااااااأةّواحدةّن

ّكانتّ نبيعيّأوّاعتباريّواحد،ّيزاولّفيهاّنشااااااااااااااااطّاقتصااااااااااااااااديّواحدّأوّمتكاملّأوّمتماثل.ّأماّإذا
املؤسسةّأوّالشركةّتزاولّأكثرّمنّنشاطّيفّاملبىنّأوّجزءّمنه،ّفيعتربّكلّنشاطّمنشأةّشريطةّأنّتكونّ

دّوأمكنّتلفانّيزاوالنّيفّمكانّواحهلاّحساابتّمستقلة،ّوزايدةّيفّالتوضي ّفإنهّاذاّتواجدّنشانانّخم
الفصااااالّشينهماّمنّالناحيةّاملالية،ّأيّكلّمنهماّميساااااكّحسااااااابتّمساااااتقلة،ّفيعتربّكلّنشااااااطّيفّهذهّ

ّاحلالةّمنشأةّمستقلة.
:ّتعطىّكلّمنشاااأةّيفّاملبىنّرقماّمتسااالساااالّضااامنّاملبىن،ّوالّيتكررّهذاّالرقمّرقم املنشاااأة يف املبىن -

يكونّهذاّاملبىنّمكوانّمنّوحدةّواحدةّأوّمنّعدةّوحداتّأوّمنّعدةّنواشقّيفّاملبىنّالواحد.ّوقدّ
والّيظهرّهلاّرقماًّمتسااالساااالّآخر،ّمن1ّّومجيعهاّمساااتغلةّمنّمنشاااأةّواحدةّوهناّيكونّرقمّاملنشااااةّهوّ

جهةّاثنيةّقدّيكونّاملبىنّمكوانّمنّ"ّعدةّخمازنّ"ّأوّوحداتّوكلّخمزنّأوّوحدةّتشاااغلهاّمنشاااأةّففيّ
ّكماّأنّمجيعّاملنشاآتّاملوجودةّيفّاملبىنّأتخذّرقماّهذهّا حلالةّتعطىّكلّوحدةّأوّمنشاأةّرقماّيفّاملبىنّ

يفّاملبىنّشغضّالنظرّعنّحالةّهذهّاملنشااأة.ّوفيماّيتعلقّابملنشااآتّاملوجودةّيفّاملبىنّالذيّصاافةّإشااغالهّ
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ّكانّعددّاملسااااااااكنّحب رقماّّيثّتعطىّاملنشاااااااآت"للساااااااكنّوالعمل"ّيتمّالرتكيزّعلىّاملنشاااااااآتّفيهّمهما
ّكانّ متسااالساااالّيفّاملبىنّحبيثّالّتدخلّالوحداتّالساااكنيةّيفّتسااالسااالّاملنشاااآتّيفّهذاّاملبىن،ّمثالّإذا
ّكانتّمتناثرةّيفّاملبىنّوتوجدّشنيّالوحداتّ املبىنّيضاااامّعشاااارةّمساااااكنّوكانّفيهّمخسّمنشااااآتّحىتّلو

والّتؤخذّالوحدات1،2،3،4،5ّّقامّالسااااكنيةّفإهناّتساااالساااالّعلىّأساااااسّأهناّمخسّمنشااااآتّفتأخذّاألّر
ّالسكنيةّابالعتبارّهنائياّعندّتسلسلّاملنشآت.ّ

هوّاإلساامّاملسااجلّلدىّمراقبّالشااركاتّأوّاملتعارفّعليهّ)اساامّختتصّّاإلسم التجاري للمنشاة: -
ّشهّاملنشأةّوالّجيوزّتسميةّأيّمنشأةّأخرىّشه(.ّ

 قطاع عمل املنشأة: -
 فأكثرّأوّومتلكّاحلكومةّفيهاّّ%51اهمّاحلكومةّشرأذاهلاّشنسبةّالقطاعّالعام:ّهيّاملنشآتّاليتّتس

الساااااااااايطرةّعلىّالقراراتّشغضّالنظرّعنّاملسااااااااااامهةّيفّراسّاملالّمثلّتعينيّمديرّعامّأوّالسااااااااااياساااااااااااتّ
ّكاملستشفياتّاجلامعيةّوشركةّالفوسفاتّوشركةّالبواتسّوشركةّالكهرابءّالوننيةّوشركةّمصفاةّ السعرية.

ّية...ّإخلّاألردنةّالبرتولّوامللكي
 ّفاكثرّّ%51اخلاص:ّهيّاملنشااااااآتّاليتّيساااااااهمّالقطاعّاخلاصّ)افرادّأوّشااااااركات(ّشرأذاهلاّشنساااااابة

 حبيثّالّيكونّللحكومةّفيهاّالسيطرةّعلىّالقراراتّمثلّتعينيّمديرّعامّأوّالسياساتّالسعرية.
 ّاّمنّالوزاراتّوتواشعهحكومي:ّهيّاملنشاااااااآتّاململوكةّللحكومةّابلكامل.ّوتشاااااااملّهذهّالفئةّمجيع

مديرايتّواداراتّومؤسااساااتّحكوميةّومنشااآتّمثلّاملسااتشاافياتّاحلكوميةّواملراكزّالصااحية،ّواملدارسّ
والكليااتّاجلاامعياةّالتعليمياةّاحلكومياةّوالبلادايتّواجملاالسّاحمللياةّومااّيتبعّهلااّمنّورشّاصااااااااااااااالحّاتشعاةّ

ّكماّتعتربّاملساجدّودورّحتفيظّالقرآنّالتاشع ّةّهلاّضمنّهذاّالتصنيف.للحكومة.
 ّاملنظماتّواهليئاتّالدولية:ّوهيّاملنشااااااااااآتّاليتّتتبعّمباشاااااااااارةّحلكومةّدولةّاجنبيةّمثلّالساااااااااافارات

واهليئاتّالدشلوماساااايةّوالقنصاااالياتّواملمثلياتّوتشااااملّكافةّمؤسااااساااااتّوكالةّالغوثّوتشااااغيلّالالجئنيّ
ّكانتّمكاتبّادارةّأوّخدماتّأوّمدارسّأوّ ّكماّالفلساااااطينينيّساااااوآءا مساااااتوصااااافاتّأوّمراكزّتدريبية

ّكالصااااااليبّ تشااااااملّاملنظماتّالتاشعةّلألممّاملتحدةّمثلّاليونسااااااكوّوماّشاااااااشهّواملنشااااااآتّالدوليةّاملماثلة
ّاالمحرّوالبنكّالدويلّوصندوقّالنقدّالدويل...إخل
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 ةّكمكتبّإقليميّأوّومثيليّلشاااااركةّأجنبية:ّيكونّهذاّالفرعّممثالّلشاااااركةّأجنبيةّموجودةّخارجّاململ
ويكونّعملهّهوّتنسيقّعملّالشركةّيفّاخلارج.ّ)الّيشملّهذاّالتعريفّفروعّالشركاتّاالجنبيةّالعاملةّ

  وومسكّحساابتّمستقلةّعنّالشركة،ّحيثّتعتربّمنّضمنّالقطاعّاخلاص(.ّاألردنداخلّ
ّ:ّحالة املنشأة -

نّشاااااأةّواإلجاشةّتكونّعجيبّأنّيردّيفّهذاّاحلقلّإجاشةّمنّاإلجاابتّاخلمسّاملذكورةّادانهّلكلّمن
ّنريقّاختيارّاحلالةّمنّالقائمةّاملنسدلة،ّفيماّيليّشرحّلكلّحالة:

 ّعاملة:ّأيّأنّاملنشأةّومارسّنشاناّاقتصادايّيفّيومّزايرهتاّوهذاّيعىنّوجودّعاملنيّيفّاملنشأةّوتنتج
 سلعةّأوّخدمة.ّ

 ائيّعنّممارسةّالنشاطّششكلّهنّمتوقفةّعنّالعمل:ّاملقصودّهناّأنّاملنشأةّموجودةّوّلكنهاّمتوقفة
أوّأهناّحتتّالتصااافيةّأوّأهناّمعروضاااةّللبيعّويفّمجيعّهذهّاحلاالتّقدّيوجدّصااااحبّاملنشاااأةّحىتّإومامّ

 تصفيتهاّأوّشيعها.
 ّىلإحتتّالتشااييد:ّأيّأنّاملنشااأةّقائمةّيفّهذاّاملكانّوحتددّنشااانهاّولكنهاّملّتصاالّ/حتتّالتجهيز

ّمرحلةّالتجهيزّمثلّتثبيتّاآلالتّوتركيبهاّأوّابنتظارّوصاااااولّالبضااااااعةّأوّمرحلةّاإلنتاجّوذلكّألهناّيف
يفّانتظارّتعينيّالعاملنيّأوّيفّمرحلةّتركيبّالتجهيزاتّمثلّالرفوفّواخلزائنّوغريّذلك.ّأوّقدّتكونّ

 املنشأةّحتتّالتشييدّأيّالّتصل ّشعدّملزاولةّأيّنشاطّفيها.ّّ
 يّميارسّيفّهذهّاملنشااأةّهوّنشاااطّمساااندّملنشااأةّأخرىّوحدةّنشاااطّمساااندة:ّأيّأنّالنشاااطّالذ

ّكامال،ّومنّأمثلةّذلكّمسااااااتودعّالتخزينّالتاشعّللمنشااااااأةّوورشّإصااااااالحّآالتّومعداتّ ومارسّنشااااااانا
 وسياراتّاملنشأةّومعارضّعرضّإنتاجّاملنشأة.

 ّكانتّيومّالزايرةّمغلقةّلسااااببّنارتّمثلّانتظارّوصااااولّالبضااااا ةّأوّعمغلقّمؤقت:ّأيّأنّاملنشااااأة
سااااااااااااافرّمالكهاّأوّأهناّجتريّصااااااااااااايانةّدوريةّللمبىنّأوّاآلالتّأوّشساااااااااااااببّإضااااااااااااارابّأوّشساااااااااااااببّعطلةّ

 رذية.....اخل.
 ّخالية:ّيعينّذلكّأنّاملكانّخمصااااصّملنشااااأةّولكنّيفّوقتّالزايرةّوجدّهذاّاملكانّخالياّوالّيوجد

 فيهّمنشاة.ّ
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ّ:التنظيم االقتصادي للمنشأة -
صاااااااديّللمنشااااااآتّاليتّحالتهاّعاملة،ّوالتنظيمّاالقتصاااااااديّللمنشااااااأةّهوّيتمّالسااااااؤالّعنّالتنظيمّاالقتّ

ّواحدّمنّالتايل:
 ّمركزّرئيساايّشدونّفروع:ّويعينّذلكّأنّاملنشااأةّمفردةّليسّهلاّفروعّوليسااتّفرعاّملنشااأةّأخرىّأي

ّأهناّمستقلةّحبدّذاهتاّليستّاتشعةّوالّمتبوعةّملنشأةّأخرى.ّ
 ّ:عّةّرئيسيةّيتبعهاّمنشأةّأوّأكثرّفرعية،ّوأنّحساابتّتلكّالفرّوايّأهناّمنشأمركزّرئيسيّلهّفروع

متضاااااامنةّيفّحساااااااابتّهذاّاملركزّالرئيساااااايّمثلّالبنوكّالرئيساااااايةّوساااااالساااااالةّاملطاعمّوشااااااركاتّالتخليصّ
 وغريها.

 ّفرعّميساكّحسااابتّمساتقلة:ّهوّاملنشاأةّاليتّتكونّفرعاًّملنشاأةّأخرىّولكنّهذاّالفرعّمساتقلّيف
منشأةّقائمةّشذاهتاّيفّمجيعّحساابهتاّوانّكانّاتشعاّملنشأةّأخرىّيفّسياسةّاإلنتاجّّحساابتهّولذلكّهو

ونوعيةّوكميةّاإلنتاج.ّفمثالّتعتربّفروعّالشاااااااااركاتّاالجنبيةّالعاملةّاليتّومارسّنشااااااااااناّاقتصاااااااااادايّداخلّ
 ووملكّحساابتّمستقلةّضمنّهذاّالبند.ّاألردن

 عّيّيكونّاتشعّملركزّرئيسيّوتكونّحساابتهّمدجمةّمفرعّالّميسكّحساابتّمستقلة:ّهوّالفرعّالذ
 املركزّالرئيسيّوالّميكنّفصلها.ّ

 ّفرعّشااااركةّأجنبيةّالّميسااااكّحساااااابتّمسااااتقلة:ّيكونّهذاّالفرعّممثالّلشااااركةّأجنبيةّموجودةّخارج
 اململكةّويكونّعملهّهوّتنسيقّعملّالشركةّيفّاخلارج.ّ

ةّعنّوصاافّالنشاااطّالرئيساايّأوّالعملّالرئيساايّهوّعباّرالنشاااط االقتصااادي الرئيسااي للمنشااأة:  -
للمنشأةّوالذيّومارسهّشناءّعلىّالرتخيصّالذيّمن ّهلا،ّويذكرّأبكربّقدرّمنّالتفصيلّمباّيسم ّترميزهّ

(.ّويفّالعادةّفإنّاملنشااأةّومارسّنشاااناًّاقتصااادايّواحداISIC4ّحساابّالتصاانيفّلألنشااطةّاالقتصاااديةّ)
كثرّمنّنشاااطّاقتصاااديّدونّإمكانيةّفصاالّحساااابتّهذهّاألنشااطةّإالّأنّشعضّاملنشااآتّقدّومارسّأ

عنّشعضااااااااهاّويفّهذهّاحلالةّيسااااااااجلّالنشاااااااااطّالذيّحيققّاكربّدخلّأوّانتاجّللمنشااااااااأةّأوّالذيّتعتربهّ
ّكنشااااااااطّرئيساااااااي.ّويعتربّهذاّالبندّأهمّصااااااافةّللمنشاااااااأةّولذلكّجيبّالرتكيزّعليهّ املنشاااااااأةّرئيساااااااياّفيها

ّيلّعلىّمستوىّالسلعةّاملنتجةّأوّاخلدمةّاملقدمة.وتوصيفهّششكلّدقيقّوابلتفص



  

125 

 

ّوفيماّيليّأمثلةّتوضيحية:
 ّمنشاااااااااااأةّتبيعّمالشسّجاهزة:ّجيبّتفصااااااااااايلّالنشااااااااااااطّمثلّالبيعّابلتجزئةّ)املفرق(ّللمالشسّالرجالية

 اجلديدة.
 ّّمنشااااااااااااأةّتبيعّموادّشناء:ّتفصاااااااااااالّحبيثّيبنيّيفّالوصاااااااااااافّمثلّالبيعّابجلملةّلإلذنتّأوّاحلديدّأو
 خشاب.األ
 ّّحممص:ّجيبّوصااااااافّالنشااااااااطّحبيثّيبنيّفيهّإماّانهّيقومّشتحميصّاملكسااااااارات،ّأوّالبيعّابلتجزئة

ّللمكسراتّاجلاهزة.
 ّخمبز:ّيتمّوصااافّالنشااااطّششاااكلّيوضااا ّالنشااااطّاألسااااسااايّللمنشاااأةّوهوّإنتاجّاخلبزّوالّيتمّوصااافه

ّفقطّأبنهّشيعّاخلبز.ّ
 ّعيتها،ّمثلّتعليمّأساسيّخاصة.مدرسةّ:ّجيبّحتديدّأعلىّمستوىّتعليمّفيهاّواتش

جيبّوصاااااافّالنشاااااااطّالرئيساااااايّللمنشااااااأةّوليسّنتيجةّالنشاااااااط،ّعلىّساااااابيلّاملثالّإنّمجيعّاملنشااااااآتّ
قومّالرش (ّومارسّإنتاجّساالعةّأوّخدمةّلبيعهاّأوّتسااويقهاّوقدّتّإىل)ابسااتثناءّاملؤسااساااتّاليتّالّهتدفّ

ّومصاااااانعّاأللبانّوغريهاّمنّالصاااااناعاتّوهناّالهيّنفساااااهاّشبيعهاّمثلّاملخاشزّواملناجرّومعاملّالطوبّ
ّيعتربّنشانهاّضمنّقطاعّالتجارةّ)شيعّالسلعة(ّشلّيكونّضمنّقطاعّالصناعةّ)إنتاجّالسلعة(

الّجيوزّنقلّاساااامّالنشاااااطّكماّهوّمعلنّيفّاساااامّاملنشااااأةّشلّجيبّسااااؤالّالقائمنيّعليهاّعنّنشااااانها.ّ
ّاطّالذيّومارسه.حيثّإنّاسمّاملنشأةّالّيدلّابلضرورةّعلىّالنش

يفّامجايل عدد العاملني:  هوّامجايلّعددّالعاملنيّالدائمنيّيفّاملنشااااااااااأة،ّوهمّمجيعّاالفرادّالعاملونّفعالًّ
ّاملنشأةّذكوراّأمّإانث.ّويستثىنّمنّأعدادّالعاملنيّيفّاملنشأةّالفئاتّالتالية:

نادّالزمينّسواءّّيفّفرتاتّاإلسّاملتدرشونّيفّاملنشاة:ّوهمّاألشخاصّالذينّتصادفّتدريبهمّيفّاملنشأة -1
ّكانتّاملنشاااااااأةّختضاااااااعّ كانواّمنّنلبةّاجلامعاتّوالكلياتّأوّنالبّمؤساااااااساااااااةّالتدريبّاملهين،ّأماّإذا

ّعامالّللتدريبّألغراضّالتعينيّ)فرتةّالتجرشة(ّففيّهذهّاحلالةّيعتربّالشخصّعامالّوليسّمتدراب.
يةّشااااخاصّالذينّأرساااالتهمّاملنشااااأةّيفّشعثةّتدريباملرساااالونّيفّشعثاتّأوّإجازاتّنويلةّاألمد:ّوهمّاأل -2

 أوّإجازةّومتدّألكثرّمنّعام.
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منشآتّأخرىّملدةّنويلةّوملّيتقاضواّأجراّمنذّعامّّإىلاملعارون:ّوهمّاألشخاصّالذينّومتّإعارهتمّ -3
 أوّأكثرّمنّاملنشأة.

 ّشيوهتم.منشأةّيفالعاملونّيفّشيوهتمّحلسابّاملنشأة:ّوهمّاألشخاصّالذينّينفذونّأعماالّمعينةّلل -4
العاملونّشدوامّجزئيّيفّاملنشااااة:ّوهمّاألشاااخاصّالذينّيعملونّاقلّمنّنصااافّالوقتّاخلاصّشدوامّ -5

 املنشأة.
 العد  تعاريف خاصة مبرحلة 

ّالية:ّةّاخلاصةّوتكونّإحدىّاحلاالتّالتاألسّرتدلّعلىّصلةّقراشةّالفردّشربّ: ةاألسر عالقة برب ال -
 اشنةّّ/اشنّّ.2 زوجةّ/.ّزوج1ّ
 حفيدةّّ/.ّحفيد4ّ أمّّ/.ّأب3ّ
ّ.ّأقاربّآخرون6ّأختّ/.ّأخ5ّ
ّ.ّآخرون8ّّخادمةّّ/.ّخادم7ّ

هوّالفرتةّالزمنيةّاملقدرةّأوّاحملساااااااوشةّشنيّاتريخّامليالدّوحلظةّاإلسااااااانادّالزمينّللتعدادّأيّليلةّ: العمر -
ّكاملةّأيّإبمهالّالشااااهورّواأل30/11/2015ّعلى29ّّ ّكانّعددها.ّمعرباّعنهاّشساااانواتّمشسااااية ايمّمهما

ّكانّعمره12ّّفمثالّّيعتربّعمرّالشخصّ  اشهر.9ّسنةّو12ّسنةّإذا
ّوتكونّإحدىّالتصنيفاتّالتالية:ّ: الداينة -

ّاإلسالمّ .1
ّاملسيحيةّ .2
ّأخرىّ .3

ّوهيّإحدىّالفئتنيّالتاليتني:ّ: السكانفئة  -
ّكانواّأردنينيّأوّغريّأردنيني.ّّاألردنالسكانّاملوجودونّداخلّ - ّسواء
الذينّمضاااااىّعلىّغياهبمّأقلّمنّسااااانةّابساااااتثناءّالطلبةّواملرضاااااىّّاألردنيونّاملوجودونّخارجّناألرد -

ّ.األردنوالعسكرينيّفيعتربونّّضمنّهذهّالفئة،ّشغضّالنظرّعنّفرتةّوجودهمّخارجّ
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شيانّّهيّالفرتةّالزمنيةّاملرجعيةّللبياانتّاليتّيتمّمجعها،ّوختتلفّهذهّالفرتةّمنفرتةّاإلساااااااانادّالزمين:ّ -
ّآلخرّتبعاًّلنوعهّونبيعته،ّوترتاوحّشنيّحلظةّويومّوأسبوعّوّشهرّأوّسنةّفأكثر.

ّاألسااااار،ّحيثّتساااااندّإليهّمجيعّشياانت30/11/2015ّعلى29ّّّ:ّهوّاليومّاملوافقيومّاإلسااااانادّالزمين -
ّ(.30/11/2015ّعلى29/11/2015ّّةّلألجهزةّواخلدماتّ)منتصفّليلةّاألسّرواملساكنّوحيازةّ

هذهّّإىل،ّوتسند2015ّمنّشهرّتشرينّاثين30ّّ/ 29االثننيّاملوافقّ/ليلةّاألحدالزمين:ّّليلةّاإلسناد -
ّ،ّحيثّتسجلّوجتمعّشياانتّعنّكلّفردّأمضىّتلكّالليلةّيفّهذاّاملكان.العدّ الليلةّشياانتّمكانّ

منّشااااهرّتشاااارين30ّّ/ 29هيّمنتصاااافّليلةّاإلساااانادّالزمينّأيّمنتصاااافّليلةّحلظةّاإلساااانادّالزمين:ّ -
إالّّلعدّ اأوّعدمّمشوله.ّّفالّيشملّالفردّيفّّلعدّ حلظةّاإلسنادّالزمينّمشولّالفردّابّإىلوتسند2015ّّينّاث

ّكماّالّتشملّاألفرادّ ّكانّعلىّقيدّاحلياةّيفّتلكّاللحظةّأيّأنهّقدّولدّقبلهاّحىتّولوّتوىفّشعدها، إذا
 الذينّيولدونّشعدّحلظةّاإلسنادّالزمين.

يعتمدّاالساااالوبّالواقعيّكأساااااسّلعدّالسااااكانّ)حيثّساااايتمّ: 2015اد يف تعد العد   يشاااملهممن  -
ارجّالذيّينيّيفّاخلاألردنّإىلحصرّالسكانّيفّاململكةّحسبّتواجدهمّحلظةّاالسنادّالزمين(ّابإلضافةّ

ّّلعدّ اأقلّمنّساانةّواحدة.ّوشناءّعليهّميكنّحتديدّالفئاتّاليتّيشااملهاّّاألردنمضااىّعلىّإقامتهمّخارجّ
 كماّيلي:

ّوتشملّهذهّالفئةّاجملموعاتّالتالية:، األردن :السكان داخل أوال
نّأفرادّاخلاصااااة"ّويعتربّمّألساااارالسااااكانّالذينّيقيمونّيفّمساااااكنّتقليديةّويشااااكلونّماّيعرفّ"ابّ-أ

ّكلّمن:األسّر  ةّاخلاصة
من29/30ّّةّليلةّاإلساااااانادّالزمينّ)ليلةّاألسااااااّرةّاملعتادينّاملتواجدينّيفّمسااااااكنّاألسااااااّرمجيعّأفرادّ .1

 شهرّتشرينّالثاين(.
ّألردناة،ّوالّيوجدّهلمّمساااكنّيفّداخلّاألساااّرالزوارّالذيّقضاااواّليلةّاإلسااانادّالزمينّيفّمساااكنّ .2

 ميكنّعدهمّمنّخالله.
ّةّواملقيمونّمعهاّواملتواجدوناألسااااّراخلدمّوالسااااائقونّوالطباخونّومنّيفّحكمهمّالعاملونّلدىّ .3

 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردنسكنّيفّداخلّيفّمسكنهاّليلةّاإلسنادّالزمين،ّوالّيوجدّهلمّم
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ةّليلةّاإلساااانادّالزمينّشااااريطةّتواجدهمّيفّأحدّاألسااااّرةّاملعتادونّالغائبونّعنّمسااااكنّاألسااااّرأفرادّ .4
 األماكنّاليتّالّيصلّإليهاّالباحثونّمثل:

 ّالعاملونّيفّوردايتّعملّليليةّيفّاملصاااااانعّأوّاملساااااتشااااافياتّأوّاملطاراتّأوّيفّغريهاّمنّأماكن
 عملّاألخرى.ال
 ّاألردناألفرادّالذينّقضواّليلةّاإلسنادّالزمينّمسافرينّعلىّالطرقّالعامةّداخل. 
 .األفرادّالذينّيقضونّليلةّاإلسنادّالزمينّيفّاملساجد 
 ّصاااايادوّاألذاكّالذينّيقضااااونّليلةّاإلساااانادّالزمينّعلىّظهرّالساااافنّواملراكبّوالقواربّيفّاملياه

 البحر.اإلقليميةّلألردنّأوّيفّعرضّ
 ّةّاملوقوفنيّألسّرااملرضىّالذيّيقضونّليلةّاإلسنادّالزمينّيفّاملستشفياتّومرافقيهمّوكذلكّأفراد

 يفّمراكزّالشرنة.
 ّأفرادّالقواتّاملساالحة،ّاألمنّالعام،ّالدفاعّاملدين،ّوالشاارنةّومنّإليهمّالذينّأمضااواّليلةّاإلسااناد

 الزمينّداخلّاملعسكراتّأوّيفّوظائفهم.
 ّشصااااااااافةّمؤقتةّشقصااااااااادّقضااااااااااءّشعضّاألعمالّأوّّاألردنينيّاملوجودينّخارجّاألردنةّاألساااااااااّرأفراد

 السياحةّأوّالعالجّأوّالدراسةّأوّماّشاشه.
الساااااااكانّالذينّيقيمونّيفّمسااااااااكنّمجاعيةّ)مساااااااكنّعام(ّوالساااااااكانّالذيّيقيمونّيفّمسااااااااكنّّ-ب

 اجلماعية"ّوتشمل:ّألسرتقليديةّويشكلونّماّيعرفّ"اب
نّسااااااتةّأفرادّفأكثرّيقيمونّيفّمسااااااكنّتقليديّواحدّوالّيرتبطونّمعّشعضااااااهمّكلّجمموعةّمكونةّم .1

 اجلماعيةّيفّاملساكنّالتقليدية(.ّاألسرالبعضّشعالقةّقرعّ)ويشكلونّ
ّكنزالءّالفنادقّواالساارتاحاتّالسااياحية،ّوان .2 الّيكونّهلمّمسااكنّداخلّ كلّمنّقضااىّليلةّاإلسااناد،

 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردن
ّكنزيلّيفّالسااجونّومراكزّاإلصااالحّودورّاألحداثّ)الّيشااملّاملوقوفنيّكلّمنّقضااىّل .3 يلةّاإلسااناد

 يفّاملراكزّاألمنية(.
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ّكنزيلّيفّمنازلّالطلبةّاجلماعيةّومسااااااكنّالعمالّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّ .4 كلّمنّقضاااااىّليلةّاإلساااااناد
 ميكنّعددهمّمنّخالله.ّاألردنمسكنّيفّداخلّ

ّكنزيلّ .5 يفّمنازلّاملعلمنيّواملعلماتّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّمساااااااااكنّيفّكلّمنّقضاااااااااىّليلةّاإلساااااااااناد
 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردنداخلّ

ّكنزيلّيفّمنازلّاملمرضاااانيّواملمرضاااااتّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّمسااااكنّيفّ .6 كلّمنّقضااااىّليلةّاإلسااااناد
 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردنداخلّ

ّكنزيلّيفّمنازلّاملسننيّّو .7  دورّالعجزةّاجلماعية.كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
ّكنزيلّيفّمنازلّاأليتامّواملالجىءّاجلماعية. .8  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
ّكنزيلّيفّاملصحاتّالنفسيةّوالعصبيةّوالعقليةّاجلماعية. .9  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
ّكمقيمّيفّاملستشفياتّالعامةّواخلاصةّداخلّ .10 املرضىّيفّّابستثناءّاألردنكلّمنّقضىّليلةّاإلسناد

 ميكنّعد همّمنّخالله.ّاألردنالطوارىءّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّداخلّقسمّ
ّكمقيمّيفّاألديرةّوالكنائسّودورّالعبادة. .11  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد

شغرضّالرتانزيت30/11/2015ّّّعلى29ّّيةّاهلامشيةّليلةّاألردنج.ّاالفرادّاملتواجدينّعلىّأراضااايّاململكةّ
ميكنّعدهمّمنّخالهلاّّاألردنالّيكونّهلمّمسااااااااااااااااكنّداخلّّعلىّالطرقّأوّيفّاملطاراتّشااااااااااااااريطةّأن

 وتشمل:
ّيةّاهلامشيةّوقضاااااااواّليلةّاإلسااااااانادّالزميناألردنمجيعّاألفرادّالذينّتصاااااااادفّوجودهمّعلىّأراضااااااايّاململكةّ

وكان30/11/2015ّّعلى29ّّفيهاّ)أيّتواجدواّقبلّالساااااااعةّالثانيةّعشاااااارّمنّمنتصاااااافّليلةّّالعدّ لعمليةّ
ّكانتّوساااااااائلّّإىلاضااااااايّاململكةّشغرضّالعبورّتواجدهمّعلىّأّر دولّأخرىّأيّشصااااااافةّالرتانزيتّساااااااواء

ّكاحلافالتّوالسياراتّالصغريةّأوّالوسائلّاجلويةّللنقلّكالطائراتّ االنتقالّاليتّيستخدموهناّوسائلّشرية
دوديةّأوّالوساااااااااااائلّاملائيةّللنقلّكالبواخرّواليخوتّوالقوارب.ّوقدّتكونّأماكنّتواجدهمّهيّالنقاطّاحل

ّكالعراقّوسااااااااااورايّواململكةّالعرشيةّالسااااااااااعوديةّوفلسااااااااااطنيّأوّاملطاراتّكمطارّ شنيّاململكةّوالدولّاجملاورة
امللكاةّعليااءّالادويلّومطاارّعماانّالادويلّومطاارّامللاكّحساااااااااااااانيّيفّالعقباةّأوّاملواناّكمينااءّالعقباة،ّأوّ

ّاملواقفّاملخصصةّلتجمعّوسائطّالنقل.



  

130 

 

ّالبواخرّيةّاهلامشيةّعلىّمنتاألردنادفّوجودهمّيفّاملياهّاإلقليميةّللمملكةّد.ّّمجيعّاألفرادّالذينّتصاااااااااااااا
ثانيةّفيهاّ)أيّتواجدواّيفّتلكّاملياهّقبلّالسااااااعةّالّالعدّ واليخوتّوالقواربّوقضاااااواّليلةّاإلسااااانادّلعمليةّ

غريّّةوكانّتواجدهمّيفّتلكّاملياهّألسبابّخمتلف30/11/2015ّعلى29ّّعشرةّمنّمنتصفّليلةّاإلسنادّ
الرتانزيتّواليتّمنهاّعلىّسااابيلّاملثال،ّانتظارّتفريغّالشاااحناتّمنّالسااافنّأوّالساااياحةّأوّالصااايد...اخل،ّ

ّميكنّعدهمّمنّخالهلا.ّاألردنشريطةّأنّالّيكونّهلمّمساكنّداخلّ
هااااااااااااااااااّ.ّاألفرادّ)وخاصاااةّمنّالعمالةّالوافدة(ّالذينّيقيمونّيفّأماكنّعملهمّعلماّأبنّهذهّاألماكنّغريّ

ّكمساكنّابملفهومّالتقليديّوإمناّتستعملّللعملّوالسكنّمعاًّشريطةّأنّيكونّعددهمّ)مص (ّأفراد5ّنفة
(ّفيعتربونّأساارةّمجاعية،5ّدّعنّ)العدّ أوّأقلّحيثّيعتربونّيفّهذهّاحلالةّأساارةّخاصااة،ّويفّحالةّزايدةّ

ّميكنّعدهمّمنّخالهلا.ّاألردنشريطةّأنّالّيكونّهلمّمساكنّداخلّ
يةّألردناةّاملعتادينّاملتواجدينّخارجّحدودّاململكةّاألسااااّرتشااااملّهذهّالفئةّأفرادّيون يف اخلارج: دناألر اثنيا: 

دشلوماسي،ّشصفةّغريّمؤقتةّشسببّالعمل،ّالتعليم،ّالعالج،ّالتمثيلّالّالعدّ اهلامشيةّليلةّاإلسنادّالزمينّلعمليةّ
ّكنّالذيّيقيمونّفيهّعادةّلدىّعودهتمةّهوّاملساألسّراملرافقةّأوّأليّسببّآخرّوششرطّأنّيكونّمسكنّ

أقلّمنّسااااااانةّابساااااااتثناءّالطلبةّيفّاخلارجّأوّّاألردنأراضااااااايّاململكةّوكذلكّأنّتكونّمدةّإقامتهمّخارجّّإىل
حياااثّيتمّعااادهمّشغضّالنظرّعنّفرتةّغيااااهبم،ّوكاااذلاااكّأفرادّالقواتّّاألردناألفرادّالاااذيّيعااااجلونّخاااارجّ

ّواتّحفظّالسالم.املسلحةّ)قواتّالطوارىءّالدولية(ّوق
ّعلىّالباحثّأنّأيخذّابالعتبارّماّيلي:اثلثا: ا االت اخلاصة، 

ّكلّمولودّومتّوالدتهّحياّقبلّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمينّوظلّعلىّقيدّاحلياةّ .1 أنّيشملّالتعداد
 حىتّتلكّاللحظة.

ّكلّمولودّومتّوالدتهّشعدّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمين. .2  أنّالّيشملّالتعداد
ّكلّشاااخصّشقىّعلىّقيدّاحلياةّحىتّحلظةّالتعدادّوهيّمنتصااافّليلةّاإلسااانادّأنّيشااا .3 ملّالتعداد

 الزمينّوإنّتويفّشعدّهذهّاللحظة.
ّكلّفردّتويفّقبلّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمينّاتريخّ .4  .30/11/2015على29ّّأنّالّيشملّالتعداد
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منّخاللّالتعويضّعنّ:ّهوّالتأمنيّضااااااااااادّاخلساااااااااااارةّالناجتةّعنّاألمراضّوذلكّالصاااااااااحيالتأمني  -
ّعدةّأنواعّهي:ّإىلالتكاليفّالطبية،ّوينقسمّالتأمنيّالصحيّ

 اتمني وزارة الصحة، ويشمل:أ. 
 ّموظفوّاحلكومةّوعائالهتم
 املتقاعدونّمنّاحلكومةّوعائالهتم 
 املنتفعونّمنّصندوقّاملعونةّالوننيةّوحيملونّشطاقةّخضراء 
 ألشاااخاصّالذينّحيصااالونّعلىّأتمنيّمؤقتّمنّوزارةّاحملولونّمنّوزارةّالصاااحةّوهذهّالفئةّتشاااملّا

 الصحةّلعالجّأمراضّمعينةّمثلّالسرنان،ّالفشلّالكلوي،ّأمراضّالدمّواإلدمان
 احملولونّمنّالديوانّامللكيّوحاصلونّعلىّأتمنيّمؤقتّقاشلّللتجديد 
 احملولونّمنّرائسةّالوزراءّوحاصلونّعلىّأتمنيّصحيّمؤقتّقاشلّللتجديد 
 أشاااااااااهرّمنّاتريخّتربعهّّ(6يثّتصااااااااارفّلهّشطاقةّأتمنيّصاااااااااحيّتكونّصااااااااااحلةّملدةّ)متربعّالدمّح

 مبوجبّشهادةّمنّشنكّالدم
ّ:ّّمالحظة

 .ًّالّيعتربّحاملّالبطاقةّالبيضاءّمؤمناًّصحيا
 ّ100ميكنّللمنتفعّمنّوزارةّالصحةّأنّينتفعّمنّالديوانّامللكيّللحصولّعلىّإعفاء%.ّ

 ويشمل:ب. أتمني اخلدمات الطبية امللكية، 
ّيةّوعائالهتمّالعاملنيّواملتقاعديناألردنضباطّوأفرادّالقواتّاملسلحةّ -
ّضباطّوأفرادّخمتلفّاألجهزةّاألمنيةّوالدفاعّاملدينّوعائالهتمّالعاملنيّواملتقاعدين -
ّالوزراءّاحلالينيّوالساشقنيّوعائالهتم -
ّأعضاءّامللحقياتّالعسكرية -
ّنالبّوموظفوّمربةّأمّاحلسني -
ّنبّشعقوداخلرباءّاألجا -
ّدوراتّالقواتّالشقيقة -
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ّنالبّمدارسّالثقافةّالعسكرية -
ّحاالتّالشللّالدماغي -
ّمجعيةّقرىّاألنفال -
ّراشطةّالالعبنيّالدولينيّالثقافية -
ّموظفوّالديوانّامللكيّاهلامشيّوعائالهتم -
ّيةّوعائالهتماألردنموظفوّامللكيةّ -
ّيةّوعائالهتماألردنمتقاعدوّامللكيةّ -
ّريرّالفلسطيينّوعائالهتمضباطّوأفرادّجياّالتح -
ّموظفوّاألجنحةّالعرشية -
ّّاهلامشيّللتنميةّالبشريةاألردينموظفوّالصندوقّ -
ّموظفوّجامعةّمؤتهّوعائالهتم -
ّنالبّاجلناحّاملدينّيفّجامعةّمؤته -
ّموظفوّمركزّهياّالثقايفّوعائالهتم -
ّنالبّجامعةّآلّالبيت -
ّعمالّاملياومةّيفّمؤسسةّاملواىنءّوعائالهتم -
ّسّأمانةّعمانّالكربىّوعائالهتمأعضاءّجمل -
ّيةّوعائالهتماألردنموظفوّشركةّاإلتصاالتّ -
ّموظفوّمجعيةّرعايةّأسرةّاجلنديّوعائالهتم -
ّموظفوّوأنفالّالربّابلرباعمّالربيئة -

ّ:ّإنّشعضّمنّهذهّالفئاتّلديهاّهذاّالتأمنيّشناًءّعلىّإتفاقيةّمعّاخلدماتّالطبية.مالحظة
 ة، ويشمل:ج. أتمني املستشفيات اجلامعي

ّكانّهوّاملعيلّالوحيدّهلم(األردنموظفوّاجلامعةّ - ّيةّوعائالهتمّ)األبّواألمّإذا
ّيةّوعائالهتماألردنموظفوّجامعةّالعلومّوالتكنولوجياّ -
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ّموظفوّاجلامعاتّاحلكوميةّاألخرىّوعائالهتمّ -
ّجهاتّأخرىّمثلّشااااااركةّالبرتولّوشااااااركاتّخاصااااااةّمثلّألباهاوسّشناءّعلىّإتفاقيةّمعّمسااااااتشاااااافى -

ّاجلامعة
 د. اتمني وكالة الغوث، ويشمل: 

الالجئونّوالنازحونّالفلسااااااااااااااطينيونّمؤمنونّيفّعياداتّوكالةّالغوثّداخلّاملخيماتّ)عيادة(،ّوحيو لّ
 مستشفىّحكوميّعنّنريقّحتويلّوزارةّالصحة.ّإىلاملريضّإذاّاستدعتّاحلاجةّ
 ها. أتمني القطاع اخلاص:

لشاااركاتّأوّاملؤساااسااااتّأوّاألفرادّمنّشاااركاتّالتأمنيّاخلاص،ّالتأمنيّالصاااحيّاخلاصّيشااارتىّمنّقبلّا
واليتّجتيزّللفردّاسااااااااااااتعمالّاخلدماتّالطبية،ّوعادةّتكونّمرافقّالقطاعّاخلاص.ّيوجدّلبعضّشااااااااااااركاتّ
التأمنيّاخلاصةّشبكةّمؤلفةّمنّأنباء،ّمستشفيات،ّوخمترباتّنبيةّعلىّاملريضّاستعماهلا.ّأماّيفّحالةّ

اتّخارجّنطاقّهذهّالشاااااابكة،ّفعليهّحتملّجزءّمنّالتكلفةّ)ماّعداّاحلاالتّأنّاسااااااتعملّاملريضّخدم
 الطارئة(،ّحيثّالّتغطيّمعظمّشركاتّالتأمنيّاخلاصّمجيعّاإلجراءاتّاملطلوشةّمنّقبلّاملرضى

ّكانواّأردنينيّأوّغريّأردنينيّولديهمّأتمنيّاألردن:ّهمّاألفرادّاملقيمنيّيفّاألردنو. أتمني خارج  ّسااااااااااواء
 وشغضّالنظرّعنّجهةّالتأمني.ّاألردنخارجّ

يقصاااااادّشهّالتجمعّالسااااااكاينّأوّاساااااامّالدولةّالذيّكانتّتقيمّ: مكان إقامة األم وقت والدة الفرد -
فياهّوالادةّالفردّإقااماةّمعتاادةّوقاتّوالدتاه،ّشغضّالنظرّعنّاملكاانّالاذيّولادّفياهّسااااااااااااااواءّيفّاملنزلّأوّيفّ

أوّأيّّعدّ اليكونّنفسّالتجمعّاملوجودةّفيهّاألمّحلظةّّاملساااااااااتشااااااااافىّأوّعندّأهلهاّأوّعندّأهلّالزوجّوقد
.ّّلعدّ اةّاملعنيةّوقتّعمليةّاألسااااااااااااااّرجتمعّآخر.ّّوقدّيكونّهذاّاملكانّهوّاملكانّاملعتادّالذيّتتواجدّفيهّ
ّكانتّاألمّعلىّقيدّاحلياةّأوّال،ّوتقيمّمعّ  ةّأوّالّتقيمّمعها.األسّروينطبقّهذاّالقولّسواء

هوّاملكانّالذيّقضاااىّفيهّالفردّمدةّالّتقلّعنّساااتةّأشاااهرّشصاااورةّ: دة ا اليةاإلقامة املعتا مكان -
منتظمةّ)متواصااااااالةّأوّشااااااابهّمتواصااااااالة(ّوقدّيكونّهذاّاملكانّهوّنفسّاملكانّالذيّيتواجدّفيهّالفردّأثناءّ

آخرّغريّاملكااانّالااذيّيتواجاادّفيااهّأثناااءّعمليااةّالعاادّ عمليااةّ ّإىلعّّو.ّّويتمّالرجالعاادّ ،ّأوّقاادّيكونّمكاااانًّ
أنّيتمّّىلإتواريخّساشقةّششكلّمتسلسلّحىتّوإنّتعددتّأماكنّتواجدهّوالفرتةّاليتّقضاهاّيفّكلّمكانّ
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حصرّاملكانّالذيّأقامّفيهّملدةّالّتقلّعنّستةّأشهرّششكلّمتواصلّأوّشبهّمتواصلّحيثّيتمّتسجيلهّ
6ّقلّمنّينّمضااااىّعلىّوالدهتمّأةّالذاألسااااّريفّهذاّاحلقل.ّّويسااااتثىنّمنّهذاّالتعريفّاملواليدّاجلددّلدىّ

 هوّمكانّإقامتهمّاملعتادّاحلايل.ّالعدّ أشهر،ّحيثّيعتربّمكانّ
يقصاااااااادّيني: األردنمدة اإلقامة ابلساااااانوات الكاملة يف املكان ا ايل ل،ردنيني، ويف اململكة لغري  -

ملدةّعنّساااتةّأشاااهرّلّهذهّاّيفّمكانّإقامتهّاحلاليةّعلىّأنّالّتقاألردينهباّالفرتةّالزمنيةّاليتّقضااااهاّالفردّ
ّكانّمكانّإقامتهّاملعتادةّاحلايلّ )ابستثناءّاملواليدّاجلددّلألسرة(.ّّوقدّتتساوىّهذهّاملدةّمعّعمرّالفردّإذا
هوّنفسّمكانّإقامةّاألمّوقتّوالدتهّوملّيتغريّحىتّحلظةّاإلساااااااااااااانادّالزمين.ّّوشذلكّتتطاشقّاملعلوماتّ

امةّاألمّوقتّوالدةّالفردّمعّاملعلوماتّالواردةّيفّالساااااؤالّاملتعلقّمبكانّالواردةّيفّالساااااؤالّاملتعلقّمبكانّإق
اإلقامةّاحلايل.ّّوقدّالّتتساااوىّمدةّاإلقامةّيفّاملكانّاحلايلّللفردّمعّعمره.ّويفّحالةّعدمّتساااويهاّجيبّ

إقامةّّمكانّتغريّمكانّإقامةّاألمّوقتّوالدةّالفردّأوّتغريّإىلأنّتكونّاملدةّأقلّمنّالعمر،ّويعودّذلكّ
مكانّآخرّأوّأكثرّعلىّأنّيكونّقدّأقامّيفّأيّمنّهذهّاألمكنةّمدةّالّتقلّّإىلالفردّنفساااااااااااااااهّوانتقالهّ

ّكانتّاملدةّماّشنيّ شاااهورّوأقل6ّّعنّساااتةّأشاااهر.ّّويعربّعنّهذهّاملدةّعادةّابلسااانواتّالكاملة.ّّأماّإذا
ّ(.00منّسنةّفتكونّاملدةّيفّهذهّاحلالةّأقلّمنّسنةّأيّ)

منذّحلظةّّاألردنّيفّألردينايني:ّفيقصدّشذلكّالفرتةّالزمنيةّاليتّقضاهاّالفردّغريّاألردنفيماّيتعلقّشغريّّأما
ّيفّآخرّمرة.ّاألردنّإىلوصولهّ

يقصااااادّشهّآخرّمكانّأقامّفيهّالفردّمدةّساااااتةّأشاااااهرّأوّأكثرّقبلّ: اإلقامة املعتادة السااااابقة مكان -
ّالية.ّّوالّيعتربّاملكانّ"مكانّإقامةّساااشق"ّوالّيتمّتسااجيلهّإذاّملّيقضمكانّاإلقامةّاملعتادةّاحلّإىلانتقالهّ

فيااهّالفردّهااذهّاملاادة.ّّوقاادّتتطاااشقّاإلجاااابتّاملتعلقااةّمبكااانّإقااامااةّاألمّوقااتّوالدةّالفردّومكااانّاإلقااامااةّ
يفّحالةّّوآخر،ّّإىلاملعتادةّاحلاليةّومكانّاإلقامةّاملعتادةّالسااااااااااااااااشقةّيفّحالةّعدمّانتقالّالفردّمنّمكانّ

ّانتقالهّوإقامتهّمدةّتقلّعنّستةّأشهرّيفّأيّمنّهذهّاألمكنة.
إنّاختالفّأماكنّاإلقامةّاحلاليةّوالسااااااااااااااااشقةّووقتّالوالدةّيعكسّحركةّالفردّوتنقلهّخاللّحياته.ّويتمّ
ّكانّقدّ رصااادّآخرّحركتنيّقامّهبماّالفردّعلىّوجهّاخلصاااوصّمنّخاللّمكانّاإلقامةّالسااااشقّواحلايلّإذا

ّمكانّاإلقامةّعدةّمرات.ّغري
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هوّاملكانّالذيّكانّيتواجدّفيهّالفردّخاللّشهرّ: 2014اإلقامة خالل شهر تشرين الثاين  مكان -
.ّّوقدّتتطاشقّاإلجاابتّاملتعلقةّمبكانّإقامةّالفردّخاللّشاااااهرّتشااااارينّالثاين2014ّتشااااارينّالثاينّمنّعامّ

امةّاملعتادةّاحلاليةّومكانّاإلقامةّاملعتادةّالسااااااااشقةّمعّمكانّإقامةّاألمّوقتّوالدةّالفردّومكانّاإلق2014ّ
ّآخرّإىليفّحالةّعدمّانتقالّالفردّمنّمكانّ

يعكسّحركة2014ّّّإنّاختالفّأماكنّاإلقامةّاحلاليةّومكانّاإلقامةّخاللّشاااااااااااهرّتشااااااااااارينّالثاينّمنّعامّ
ّالفردّوتنقلهّخاللّالسنةّاألخرية.ّ

يةّاهلامشية،ّوحيملّجنسااااااايةّدولةّأخرى،ّاألردنملكةّالالجاّهوّشاااااااخصّمدينّمقيمّيفّاملّ:الآلجئ -
يةّاهلامشيةّالتماساّلألمانّشسببّخوفّمربرّمنّالتعرضّلالضطهادّشسببّالعرق،ّاألردناململكةّّإىلوقدمّ

فئةّاجتماعيةّأوّموقفّساااياسااايّأوّشساااببّخطرّانتجّعنّالنزاعاتّاملسااالحةّّإىلالدين،ّالقومية،ّاإلنتماءّ
ّدولتهّاألصلية.ّإىليهّوالّيستطيعّشسببّذلكّالعودةّيهددّحياتهّأوّحياةّذّو
دولةّاللجوءّشطريقةّقانونيةّتسااااااااااام ّشضااااااااااامانّحقوقّالالجئنيّحىتّوإنّملّيكنّّإىلعلىّأنّيكونّدخولهّ

حيملّالواثئقّالالزمةّإلثباتّهويتهّومنّاجلديرّابلذكرّأنّاملهاجرّغريّالشاااااااااااااارعيّالّينطبقّعليهّشاااااااااااااارطّ
يةّأوّاملفوضااااااااايةّالسااااااااااميةّلألممّاألردنمساااااااااجلّكالجاّلدىّاحلكومةّّاللجوء.ّوقدّيكونّهذاّالشاااااااااخص

شوجودّواثئقّرذية،ّأوّتقدمّشطلبّأوّيكونّغريّمساااااجلّكالجاّّ(UNHCR)املتحدةّلشاااااؤونّالالجئنيّ
ّلدىّأيّمنّهذهّاجلهات.

بلّقيقصااااادّشهّاسااااامّالدولةّاليتّكانّيقيمّفيهاّالفردّإقامةّمعتادةّ: الدولة اليت قدم منها الفرد اساااام -
ّاألردنّإىلقدومهّ

ّكلّشااااااخصّيبلغّمنّالعمرّ)االنتظام( يف ملساااااساااااة تعليمية االلتحاق - 4ّ:ّيعتربّملتحقاّابلدراسااااااة
ساانواتّفأكثرّومسااجلّيفّمؤسااسااةّتعليميةّخاصااةّأوّحكوميةّأوّساابقّلهّأنّسااجلّيفّمؤسااسااةّتعليميةّ

لىّتظامّشقصااااادّاحلصاااااولّعهذهّاملؤساااااساااااةّالتعليميةّابنّإىلأوّخارجهّوكانّيذهبّّاألردنساااااواءّيفّداخلّ
مؤهلّتعليميّأوّشااااهادةّعلمية،ّوالّتقلّمدةّااللتحاقّيفّهذهّاملؤسااااسااااةّعنّساااانةّدراساااايةّواحدة.ّّومنّ
األمثلةّعلىّذلكّامللتحقونّابلدراسااةّيفّاملرحلةّاألساااسااية،ّأوّالصاافنيّاألولّوالثاينّالثانوي،ّأوّامللتحقونّ

تقلّمدةّالدراساااااااااةّفيهاّعنّسااااااااانةّدراسااااااااايةّواحدة.ّوالّيعتربّّيفّكلياتّاجملتمعّواجلامعاتّواملعاهدّاليتّال
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ملتحقاًّابلدراسااااااااةّأولئكّاألفرادّامللتحقونّأوّالذينّساااااااابقّهلمّااللتحاقّشدوراتّتدريبيةّمنّأجلّحتساااااااانيّ
ّذلك.ّإىلمهاراهتمّأوّأدائهمّأوّماّ

ّ-يكونّالشخصّمنتظماًّأوّملتحقاًّيفّإحدىّاملراحلّالتالية:ّالدراسية: املرحلة -
 رايضّاألنفال:ّهيّاملرحلةّاليتّيلتحقّهباّاألنفالّدونّسنّالسادسةّوقبلّاملرحلةّاألساسية .1
 األساسية:ّمنّالصفّاألولّاألساسيّوحىتّالعاشرّاألساسي .2
التلمذةّاملهنية،ّويقصاااااااادّهباّشرانمجّأتهيلّمهينّيفّمراكزّالتدريبّاملهينّالتاشعةّملؤسااااااااسااااااااةّالتدريبّ .3

 امللتحقنيّهبذهّالربامجّالتقدمّالمتحانّشهادةّالدراسةّالثانوية.املهينّوالّحيقّلفئةّالطلبةّ
 قسمني:ّإىلاملرحلةّالثانوية،ّوتنقسمّ .4
الثانويّاملهين،ّهوّأحدّفروعّالتعليمّالثانويّالشاااااامل،ّويقصااااادّشهّاالنتظامّيفّاملدارسّاملهنية.ّوميكنّّ-ا

ةّعلىّذلكّراسااااةّالثانويةّالعامةّومنّاألمثللفئةّالطلبةّامللتحقنيّهبذهّالربامجّالتقدمّالمتحانّشااااهادةّالد
الثانويّالتجاريّوالتمريضااااااااااايّوالفندقيّوالصاااااااااااناعيّوالزراعيّوالكهرابئيّوامليكانيكيّواالقتصاااااااااااادّاملنزيلّ

 والربيديّوالتجميلّواخليانةّوترشيةّالطفلّوالتعليمّالصحي.
ّكلّ-بّ انويّمنّالثانويّالعلميّوالثّالثانويّاألكادميي،ّهوّأحدّفروعّالتعليمّالثانويّالعامّويشاااااااااااااامل

 األديبّواإلدارةّاملعلوماتيةّوالشرعي.
 الدشلومّاملتوسط .1
 البكالوريوس .2
 الدشلومّالعايل .3
 املاجستري .4
 الدكتوراه .5

ّكانّأوّانثى(ّوالذيّيبلغّمنّالعمرّالتعليمية:  ا الة - 13ّيقصدّهباّأعلىّمرحلةّدراسيةّاومهاّالفردّ)ذكرًا
ّسنادّالزمينّوقدّيكونّأحدّاحلاالتّالتالية:سنةّفأكثرّشنجاحّحىتّحلظةّاإل

علمياً،ّحيثّيندرجّحتتّهذهّاجملموعةّفئتنيّمها: -1  أنّالّحيملّالفردّمؤهالًّ
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ّكتاشةّأمي - ّكانتّوابلتايلّالّيساااااتطيع :ّهوّالشاااااخصّالذيّالّيساااااتطيعّالقراءةّوالكتاشةّمعاّأبيّلغة
ّكذلكّالفردّالذيّيسااااااااتطيعّا الّذلكّلقراءةّدونّالكتاشة،ّومثوصاااااااافّشساااااااايطّعنّحياته،ّويعتربّأميًا
ّالفردّالذيّيستطيعّقراءةّالقرآنّالكرميّفقطّولكنهّالّيستطيعّالكتاشة.

ّكانتّوالّحيملّمؤهالّعلميا.ّملم: - ّهوّالشخصّالذيّيستطيعّالقراءةّوالكتاشةّمعاًّأبيّلغة
خّاإلساااااانادّريأنّحيملّهذاّالفردّمؤهالّعلميا،ّويقصاااااادّشهّأعلىّمرحلةّدراساااااايةّأومهاّشنجاحّحىتّات -2

الزمين.ّوالّتعتربّالسااااااانواتّالدراسااااااايةّ)الصااااااافوف(ّاليتّملّتكتملّمرحلةّدراسااااااايةّمؤهاًل.ّّوميكنّانّيكونّ
 املؤهلّأحدّالتصنيفاتّالتالية:

 دبلوم عايل - اثنوي - ابتدائي -
 ماجستريّ - دشلومّمتوسط - اعدادي  -
 دكتوراه - شكالوريوس - اساسي -
   تلمذة مهنية -

حلقلّالدراساايّالذيّختصااصّفيهّالفردّوحصاالّفيهّعلىّأعلىّمؤهلّيقصاادّشهّاّالعلمي: التخصص -
ّعلمي،ّومنّاألمثلةّعلىّذلك:

األفرادّالذينّحصااااااااااالواّعلىّمؤهلّالثانويةّالعامةّيفّأحدّالتخصاااااااااااصااااااااااااتّكاألديب،ّعلمي،ّجتاري،ّ -
 شريدي،ّفندقي،ّومريضي....وهكذا.

 التالية:ّأوّاألفرادّالذينّحصلواّعلىّمؤهلّدشلومّمتوسطّيفّأحدّالتخصصات -
 حماسبة لغة إجنليزية تربية رايضية

ّعلومّشريديةّمساحة متريض مشارك
ّكمبيوترّإحصاء موسيقى

ّّ ...وهكذا
ّ
ّ
ّ
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 األفرادّالذينّحصلواّعلىّمؤهلّشكالوريوسّفأعلىّيفّأحدّالتخصصاتّالتالية: -
 هندسة كهرابئية إحصاء اتريخ
ّهندسةّصناعيةّحماسبة آاثر

ّالرتشةّوالنباتعلمّّنبّأسنان فلسفة
ّكيمياءّنبّقلب اقتصاد
ّّ...وهكذا زراعة

ّ
ساااااااااااااانةّفاكثرّيف13ّّهيّاحلالةّاملدنيةّاليتّيكونّعليهاّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّا الة الزواجية: -

ّحلظةّاإلسنادّالزمينّوتكونّإحدىّاحلاالتّالتالية:
ثر،ّوملّيتزوجّزواجاًّفعلياًّوفقاّللعرفّسااانةّفأك13ّهوّالفردّالذيّيبلغّعمرهّّأعزب )مل يسااابق له الزواج(:

 السائدّ)أيّملّيتمّالدخولّشعد(ّحىتّحلظةّاإلسنادّالزمين.
سااااااااااانةّفأكثر،ّاملتزوجّزواجاًّفعلياّوفقّالعرفّالساااااااااااائدّوساااااااااااواءّكان13ّّ:ّهوّالفردّالذيّيبلغّعمرهّمتزوج

هّسااااااببّعملّأوّزايرةّأوّماّشاااااااشالزوجةّأوّالزوجّمقيماّمعّالطرفّاآلخرّحلظةّاإلساااااانادّالزمينّأوّمتغيباًّش
 ذلك.ّّوالّيعتربّكلّمنّهوّمرتبطّشعقدّقرانّدونّالدخولّمتزوجاً.

ساااانةّفأكثر،ّوساااابقّلهّالزواجّفعالّوانفصاااامّاخرّزواجّلهّابلطالقّومل13ّّهوّالفردّالذيّيبلغّعمرهّّمطلق:
 يتزوجّمرةّأخرىّحىتّحلظةّاإلسنادّالزمين.

سااانةّفأكثر،ّوسااابقّلهّالزواجّفعالّوانفصااامّآخرّزواجّلهّشوفاةّالطرف13ّّهوّالفردّالذيّيبلغّعمرهّّأرمل:
 اآلخرّوملّيتزوجّمرةّأخرىّحىتّحلظةّاإلسنادّالزمين.

ساااااانةّفأكثر،ّوساااااابقّلهّالزواجّزواجاًّفعلياًّوكانّمبتعداًّعنّالقرين13ّّهوّالفردّالذيّيبلغّعمرهّّمنفصااااال:
أوّالوفاةّوالّيوجدّشينهماّأيةّترتيباتّمعيشااااااااااايةّحلظةّاإلسااااااااااانادّالزمينّشساااااااااااببّخالفّدونّوقوعّالطالقّ

 مشرتكةّأوّمسؤولياتّيفّالوقتّاحلايل.
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سااااانةّفأكثرّعند13ّّهوّالعمرّابلسااااانواتّالكاملةّلألفرادّالذينّأعمارهمّّالزواج األول: عندالعمر  -
حلظةّاإلسنادّّدالزواجّالفعليّاألولّوفقّالعرفّالسائدّشغضّالنظرّعنّاحلالةّالزواجيةّاليتّيكونّعليهاّالفّر

ّسنة.13ّالزمينّحيثّمنّاملمكنّانّيكونّالعمرّوقتّالزواجّاالولّاقلّمنّ
يتمّتعريفّأولئكّاألشاااااااخاصّعلىّاهنمّهؤالءّالذينّ:ّمن ذوي الصااااااعوابت الوظيفية األشااااااخاص -

يعانونّمنّقصااااااورّوذلكّعندّتنفيذّمهامّمعينةّأوّاملشاااااااركةّيفّأنشااااااطةّيقومونّفيهاّشدورّماّ)حمدوديةّيفّ
داءّالفعالياتّاملعقدة(.ّهذهّاجملموعةّتشاااااااملّاألشاااااااخاصّالذينّيعانونّمنّصاااااااعوابتّيفّأداءّالفعالياتّأ

األساااااسااااية،ّمثلّاملشاااايّأوّالساااامع،ّحىتّإذاّماّتّالتخفيفّمنّحدةّالصااااعوابتّاليتّيعانوهناّابسااااتخدامّ
عوابتّيفّالءّاألفرادّصاااااااااااااااملعيناتّأوّابلعياّيفّشيئةّداعمةّأوّشوجودّمواردّوفرية.ّوقدّالّيواجهّشعضّهّؤ

أداءّالفعالياتّاملعقدة،ّمثلّالتسااااااااااااااوقّأوّالقيامّابألعمالّاملنزليةّأوّاملشاااااااااااااااركةّيفّفعالياتّمثلّالعملّأوّ
املدرسااة،ّشسااببّالقيامّابلتكيفاتّالالزمةّعلىّمسااتوىّالشااخصّ)املعيناتّالتقنيةّأوّاالجهزةّّإىلالذهابّ

وىّالبيئةّ)التكيفاتّاملاديةّأوّاالجتماعيةّأوّاملدنية(.ّومعّاملسااعدةّأوّاملسااعدةّالشاخصاية(ّأوّعلىّمسات
 ذلكّهمّالّزالواّيعتربونّأكثرّعرضةّللخطر.

ّولغاايتّالتعداد،ّتّحتديدّجمموعةّمنّالوظائفّاليتّيتمّمجعّالبياانتّعنهاّوتشمل:
ّالرؤايّ -
 السمعّ -
 املشيّ -
 التذكرّأوّالرتكيزّ -
 العنايةّالشخصيةّ -
 التواصل -

ّكبريةّأوّشاااديدةّاالمرّويفّنفسّالوق ّكانتّصاااعوشةّشسااايطةّأو تّدرجةّالصاااعوشةّاليتّيواجههاّاالفرادّساااواء
 الذيّمعهاّالّيستطيعّاداءّالوظيفة.

سنواتّفأكثرّشصفةّدائمةّيف9ّّهوّالعملّّالذيّيقومّشهّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّ:الدائمالعمل  -
سااااااااواءّحساااااااابّهذاّاألجرّابلساااااااااعةّأوّاليومّأوّالقطاعّالعامّأوّالقطاعّاخلاصّمقاشلّأجرّنقديّمقطوعّ
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األسبوعّأوّالشهرّوسواءّحسبّعنّنريقّاالنتاجّأوّالعمولةّأوّأيّأسلوبّآخر،ّويشملّهذاّالنوعّمنّ
العملّالعاملنيّحلساااااااااهبمّمعّوجودّمسااااااااتخدمنيّآخرينّأوّدونّوجودّمسااااااااتخدمنيّأبجر،ّأوّيعملّلدىّ

سااااااعاتّالعملّخاللّفرتةّاالسااااانادّعنّسااااااعةّواحدة.ّّّةّأوّيعملّدونّمقاشلّعلىّانّالّيقلّعدداألساااااّر
كماّيشااااااااملّالعاملنيّاملرتبطنيّشعقدّعملّأوّشعملّحىتّوإنّملّيزاولوهّخاللّفرتةّاإلساااااااانادّالزمينّشسااااااااببّ
مرضّمؤقااتّأوّإجااازاتّأوّظروفّالطقس...اخل.ّومنّامثلااةّذلااكّموظفيّالقطاااعّالعااامّيفّالوزاراتّأوّ

ظفيّالقطاعّاخلاصّاملتمثلةّيفّاملؤساااااسااااااتّاخلاصاااااةّوموظفيّالشاااااركاتّالدوائرّأوّاملؤساااااسااااااتّوكذلكّمّو
ّوقطاعّالتأمنيّوالبنوكّواهليئاتّاحملليةّوالدوليةّواهليئاتّالدشلوماسية....اخل.

سااااانواتّفأكثرّشصااااافةّمؤقته9ّّهوّالعملّّالذيّيقومّشهّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّالعمل امللقت: -
ّكانّنوعّقطاعّالعملّالذيّيعملّشهّهذاّالفردّوامناّملدةّحمدودةّوالّيوجدّالتزامّابستمراريتهّيفّا لعملّمهما

تّالعامةّأوّااإلحصاءحيثّينتهيّهذاّالعملّشنيّحلظةّواخرى،ّومنّامثلةّذلكّموظفيّاملشاريعّيفّدائرةّ
ّيفّّدوائرّومؤسساتّووزاراتّالدولةّالذينّينتهيّعملهمّابنتهاءّخمصصاتّهذهّاملشاريع.

ساااااااااانواتّفأكثرّشصاااااااااافة9ّّهوّالعملّالذيّيقومّشهّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّواساااااااام:العمل يف امل -
موذيةّ)يقتصااااااارّعملهّيفّاملواسااااااامّفقط(ّواليتّقدّيتزامنّشعضاااااااهاّمعّفرتاتّاإلسااااااانادّالزمينّوهذاّالنوعّمنّ

ثلةّماصاااااااااااااابحتّظاهرةّالعملّاملوذيّموجودةّوشكثرةّومنّاّاألردنالعملّاملوذيّمتعارفّعليهّدولياًّويفّ
ذلكّالعاملنيّيفّموسااااااااااااامّقطافّالزيتونّأوّقطافّالعنبّأوّقطافّالرمانّأوّقطافّالبندورةّأوّموسااااااااااااامّ

ّاالضاحيّيفّعيدّاالضحىّاملباركّوماّشاشهّذلك.
ساااااانواتّفأكثرّوالّأيخذ9ّّهوّالعملّالذيّميارسااااااهّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّالعمل غري املنتظم: -

علىّّطعّوينطبقّذلكّعلىّالعاملنيّالذينّيقفونّيفّاملواقفّاليتّتكونصاااافةّاالنتظامّوامناّيتمّششااااكلّمتق
االغلبّيفّالشاااااوارعّحيثّيتمّاالتفاقّشنيّالعاملنيّوصااااااحبّالعملّعلىّإجنازّالعملّابملياومةّأوّاملقاولةّ
ولرمباّينتهيّهذاّالعملّخاللّسااااااااااااااااعاتّأوّيومّأوّأكثرّدونّانّيكونّهناكّأيّالتزامّأليّنرفّأجتاهّ

ّ.اآلخر
ساااااااااااااانواتّفأكثرّالقادرّعلى9ّّهوّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّليس لديه عمل ويبحث عن عمل: -

ّكالتساااااجيلّوالتقدمّمباشااااارةّ حثّيفّأصاااااحابّالعملّأوّالبّإىلالعملّواملتاحّلهّوالباحثّعنهّشطرقّحمددة
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ىّدأماكنّالتجمعاتّاخلاصاااااااااةّأوّنشااااااااارّإعالانتّيفّالصاااااااااحفّوالردّعليهاّأوّالتحريّعنّفرصّالعملّل
ّاألصدقاءّأوّاألقاربّ....اخل.

ساااااااااااانواتّفأكثرّوالّميارس9ّّهوّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّّليس لديه عمل وال يبحث عن عمل: -
حالياًّأيّنوعّمنّالعملّسااااااااااااااواءّأبجرّأوّشدونّأجرّوالّيبحثّعنّعمل.ّّومنّاألمثلةّعلىّذلكّالطلبةّ

ّوّأيرادّ)كاملتقاعدينّوأصاااااحابّالعقاراتّومنّيفاملتفرغنيّللدراساااااةّومدشريّاملنازل،ّوالذينّلديهمّدخلّأ
ّحكمهم(ّواملرضىّوكبارّالسنّوالعجزة.

ّكذلكّشياانتّعنّاألنفالّيفّهذهّساااااانة 14 إىل 9االطفال يف ساااااان  عمالة - :ّوتوفرّهذهّاالساااااااائلة
ّكانواّمتفرغنيّللعملّيفّمصالحةّلألسارة وّأّالفئةّالعمريةّالذينّيزاولونّايةّاعمالّابجرّأوّشدونّاجرّساواء

 لدىّآخرين.
االختفااااءّالااادائمّلكااالّمظهرّمنّمظااااهرّاحليااااةّللفردّ)مثااالّالتنفسّأوّالنبضّأوّاحلركااااتّ: الوفاااة -

الالإرادية(ّيفّأيّوقتّشعدّمولدّاالنساااااااانّ)ّأيّجيبّانّيكونّمولوداّحياّ(ّحسااااااابّالتعريفّاملختصااااااارّ
 ملنظمةّالصحةّالعاملية.

يوماًّشعد42ّّأثناءّمحلها،ّأوّأثناءّالوالدةّأوّخاللّألاّ:ّالوفاةّاليتّقدّحتدثّالمرأةّاألمهات وفيات -
ّكانّانتجّعنّاحلملّذاته،ّأوّ انتهاءّالوالدة،ّشغضّالنظرّعنّفرتةّأوّمكانّاحلمل،ّوعنّأيّسااااااببّسااااااواًء
منّجراءّتفاقمّساااااببّآخرّشساااااببّاحلمل،ّأوّنتيجةّالعنايةّالطبيةّاليتّتتلقاهاّاملرأةّأثناءّاحلمل.ّويساااااتثىنّ

ّوفياتّالناجتةّعنّاحلوادثّأوّاالسبابّالعرضيةّغريّاملتعلقةّابحلملّوالوالدةمنّذلكّال
منذّوالدتهّولغايةّوقوعّحادثةّالوفاة.ّأماّ املولود عاشااها اليت الساانوات عدد هووقت الوفاة:  العمر -

ّابلنسااابةّلوفياتّالرضاااعّ)حيثّيكونّعمرّالطفلّأقلّمنّسااانة(ّفإنّالعمرّعندّالوفاةّيقاسّابالشاااهر.ّويف
حالةّحديثيّالوالدةّفانّالعمرّعندّالوفاةّيكونّاقلّمنّشااااااااااااااهر،ّوابلتايلّفانّالعمرّعندّالوفاةّيسااااااااااااااجلّ

"ّلكلّالوفياتّاليتّملّتكملّعامهاّاالولّمنّالعمر00ّابالايم.ّويفّاالستمارةّاحلاليةّللتعدادّيكونّالعمرّ"
ّوقتّوفاهتا.

ة،ّوهيّليغّعنّحالةّالوفاةّلدىّاجلهةّاملختصااااااايقصااااااادّهناّفيماّإذاّتّالتبعن حالة الوفاة:  التبليغ -
ّيفّهذهّاحلالةّمكاتبّدائرةّاالحوالّاملدنيةّلكيّيتمّادخاهلاّابلسجلّاملدين.
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ّ–13ّ:ّهيّاحلالةّاملدنيةّاليتّكانتّعليهاّاملتوفاةّواليتّشلغتّمنّالعمرّالزواجية عند الوفاة ا الة -
ّاالتّالتالية:سنهّوقتّوقوعّحالةّالوفاة،ّوقدّتكونّاحدىّاحل 54

ساااانه،ّوملّتتزوجّزواجاًّفعلياًّوفقاًّللعرفّ 54 –13ّ)ملّيساااابقّهلاّالزواجّ(:ّوهيّاليتّشلغّعمرهاّّعزابء
ّالسائدّ)أيّملّيتمّالدخول(.

ّكانتّ 54 –13ّ:ّهيّاليتّشلغّعمرهاّمتزوجة سااااانه،ّواملتزوجةّزواجاًّفعلياًّوفقاًّللعرفّالساااااائدّساااااواء
 الوفاة.مقيمةّمعّزوجهاّامّالّوقتّ

سااااانه،ّوسااااابقّهلاّالزواجّفعالّوانتهىّآخرّزواجّهلاّابلطالقّوملّ 54 –13ّ:ّهيّاليتّشلغّعمرهاّمطلقة
 تتزوجّمرةّأخرى.

ساااااااانه،ّوساااااااابقّهلاّالزواجّفعالّوانتهىّآخرّزواجّهلاّشوفاةّزوجهاّ 54 –13ّ:ّهيّاليتّشلغّعمرهاّأرملة
 وملّتتزوجّمرةّأخرى.

ساااانه،ّوساااابقّهلاّالزواجّفعالّواشتعدتّعنّزوجهاّدونّوقوعّ 54 –13ّ:ّهيّاليتّشلغّعمرهاّمنفصااالة
 الطالقّأوّالوفاة.

 نوع حيازة املسكن: -
 نهّأّإىل:ّأبنّيكونّاملساااكنّملكّلألسااارةّأوّأحدّأفرادهاّوجتدرّاإلشاااارةّملك ل،ساارة أو أحد أفرادها

ّكانّاملساكنّالذيّتقطنهّ يعدّهذاّطّالمتالكهّّوةّشدفعّأقساااألساّرةّمرهونّلدىّجهةّوتقومّاألساّريفّحالة
ّاملسكنّيفّهذهّاحلالةّملكاًّلألسرة.

 ةّأوّأحدّأفرادهاّمنّشاااخصّخارجّأفرادّاألساااّر:ّيكونّاملساااكنّمساااتأجراّمنّقبلّمساااتأجر دون فرش
ةّأوّمنّأسااااارةّأخرىّويتمّدفعّاجيارّدوريّ)شاااااهري(ّأوّكلّثالثةّاشاااااهرّأوّساااااتةّاشاااااهرّأوّسااااانويّاألساااااّر

 كن.للشخصّأوّلألسرةّاليتّومتلكّاملس
 ةّأوّأحدّأفرادهاّمنّشااااااخصّخارجّأفرادّاألسااااااّر:ّيكونّاملسااااااكنّمسااااااتأجراّمنّقبلّمساااااتأجر مفروش

ةّأوّمنّأسااااارةّأخرىّويتمّدفعّاجيارّدوريّ)شاااااهري(ّأوّكلّثالثةّاشاااااهرّأوّساااااتةّاشاااااهرّأوّسااااانويّاألساااااّر
 للشخصّأوّلألسرةّاليتّومتلكّاملسكن.
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 ةّألسّراةّوالّتقومّاألسّراربّأيّأفرادّغريّأفرادّ:ّأبنّيكونّاملسكنّملكاًّألحدّاألقملك ألحد األقارب
 شدفعّإجيارّأوّأيّمبالغّمقاشلّتواجدهمّيفّهذاّاملسكن.

 ةّويقدمّهذاّاملساااكنّللفردّالعاملّكمزاايّاألساااّر:ّيكونّاملساااكنّملكاًّلربّعملّأحدّأفرادّمقابل عمل
 ءّمنه.ةّشدفعّاجيارّملالكّهذاّاملسكنّأوّقدّتدفعّجّزاألسّرعملّوغالباّالّتقومّ

 ةّوالّوملكه،ّوالّتدفعّاجيارّأوّتقدمّمقاشلهّعمالّكاملسااكنّاألسااّر:ّهوّاملسااكنّالذيّتقطنهّدون مقابل
 املقدمّلعائلةّفقريةّمنّشخصّغين.

 )ّكتاشة.أخر )حدد  :ّمجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقاّوجيبّعلىّالباحثّحتديدها
ّكانّمفروشاااااًّالقيمةّاليتّيدفعهاّاملسااااتأجرّالذّاإلجيار الشاااهري: هو - أوّّيّيقطنّشيتّاالجيارّسااااواء

هرابءّةّمعّاالجيارّمثلّ)الكاألسااااااّرشدونّفرشّوالّيشااااااملّاالجيارّالشااااااهريّاملدفوعاتّاالخرىّاليتّتدفعهاّ
 واملاءّوالتدفئة(.

:ّوهيّاملدةّالزمنيةّاليتّتّاشغالّاملسكنّفيهاّمنّمدة اشغال املسكن املأهول ابلسنوات الكاملة -
ّوالّحتسبّسنةّوضعّحجرّاالساسّللمسكنةّاألسّرقبلّهذهّ

يقصادّهباّمساط ّاملساكنّابألمتارّاملرشعةّحىتّوانّكانّناشقّأوّاكثرّتساتخدمهّمساحة املسكن:  -
ةّوالّتشملّاألرضّأوّالتهويةّاليتّحتيطّشبناءّاملسكنّوامناّيشملّمرافقّاملسكنّمثلّاملطبخّواحلمامّاألسّر

 واملرحاضّواملمراتّوالبلكوانت.
4ّهيّعبارةّعنّمساااااكنّأوّجزءّمنهّحماطّجبدرانّولهّساااااقفّحبيثّالّيقلّمسااااااحتهاّعنّّ:الغرفة -
ّكلّمنّاملطبخّاملسااااااااتقلّاملخصااااااااص2ّّم تسااااااااتخدمّألغراضّالنوم،ّاجللوس،ّالطعامّ.....اخلّوالّتعتربّغرفة

ييف،ّّكللطهي،ّاحلمام،ّاملرحاض،ّالساااادة،ّاملمر،ّالبلكون،ّاملخزن،ّالكراج،ّغرفةّأجهزةّتسااااخنيّاملياهّوالت
 كماّالّحتتسبّغرفةّاملخصصةّألغراضّالعملّكعيادةّالطبيب،ّوغريها.ّ

 املصدر الرئيسي ملياه الشرب -
 ّكانتّداخلهّأوّخارجهّمتصااالةّابلشااابكةّالعامةّالشاابكة العامة للمياه ّكوجودّحنفيةّيفّاملساااكنّساااواء :

ّحيثّيتمّاالعتمادّعلىّمياههاّللشرب.
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 ابلشبكةّالعامةّللمياهّوتقومّ:ّوهوّانّيكونّاملسفلرتة داخل املنزل ضعّفلرتّخاصّةّشّواألسّركنّمتصالًّ
ّشتنقيةّاملياهّعلىّاحلنفيةّلتأمنيّاحتياجاهتاّمنّمياهّالشرب.

 ّايّماّينقلّويباعّابلصهاريجّاملخصصةّلنقلّاملياهصهريج:ّ
 ّكانتّنريقةّمجعهاّسواءّيفّاالابرّأمياه امطار /بئر مجع ّزاانت.وّاخل:ّاملقصودّهباّمياهّاالمطارّمهما
 ّاملقصااااودّهناّاملياهّاليتّيتمّشااااراؤهاّسااااواءّمنّحمالتّمعاجلةّوشيعّاملياهّأوّزجاجاتّمنقاه /مياه معدنية:

ّاملياهّالصغريةّ)املياهّاملعدنية(.
 ّهوّشئرّللمياهّاجلوفيةّاليتّيتمّاستخراجهاّاماّابلضخّأوّشقوةّدفعّاملياه.بئر ارتوازي:ّ
 ّمياهّجوفيةّمشاهبةنبع:ّ
  مجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقاّمثلّ)شرك،ّقنوات(ّ:أخر 
ّنوع الصرف الصحي -
 ّالّيوجد:ّمثلّاخلالء
 الشبكةّالعامة:ّانّاملسكنّمتصلّابلشبكةّالعامةّللمجاري 
 حفرةّامتصاصية:ّانّالصرفّالصحيّللمسكنّمتصلّحبفرةّامتصاصيةّخاصةّابملسكن 
 اخرى:ّمجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقا 

 ئة الرئيسينوع التدف -
 ّالّيوجد
 تدفئةّمركزية 
 ّكازّسوالر  مدفأة
 ّكهرابئية  مدفأة
 مدفأةّغاز 
 مكيف 
 فحمّ/حطب 
 اخرى:ّايّخيارّاخرّملّيردّساشقا 
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 ّّةّليساااااتّحباجةّلتساااااتخدمّوسااااايلةّتدفئةّلطبيعةّاملنطقةّاليتّتقطنهاّمثلاألساااااّرالّحاجةّللتدفئة:ّايّان
ّاالغوارّوالعقبة

 تعليمات التعبئة 3.4.4.2

ملنشاااآتّواألنشاااطةّالزراعيةّواّاألسااارتعبئةّساااجلّحصااارّاملباينّواملسااااكنّّوّّهذاّاجلزءّعرضّخطواتسااايتمّيف
ّاإلقتصاديةّواستمارةّعد ّالسكانّيفّامليدان،ّحيثّكانتّالتعليماتّكالتايل:ّ

 

  واألنشطة الزراعية واملنشآت اإلقتصادية األسرتعليمات تعبئة سجل حصر املباين واملساكن و:  
ّكيفيةّتعبئةّهذاّالساااااااااجلّ)لالنالعّعلىّاساااااااااتمارةّاحلصااااااااارّانظرّملحقّتبنيّاخلطّو (ّأثناء12ّاتّالتالية

واألنشااطةّالزراعيةّّواملنشااآتّاإلقتصاااديةّيفّامليدانّوحيتويّهذاّالسااجلّّاألساارحصاارّاملباينّواملساااكنّّو
ّعلىّماّيلي:
 البياانت التعريفية:

 (:107- 101االسئلة من ) 
املباينّواملساااااااكنّّىلإةّاملطلوشةّسااااااتكونّمزودةّإلكرتونياًّللمراقبّلسااااااهولةّالوصااااااولّإنّمجيعّالبياانتّالتعريفي

ّواملنشآت.ّاألسرّو
سيقومّاملراقبّاملسؤولّشتزويدّهذهّالبياانتّالتعريفيةّللباحثّوتشملّهذهّالبياانتّاحملافظة،ّاللواء،ّالقضاء،ّ

ّالتجمعّالسكاين،ّاملنطقة،ّاحلي،ّرقمّالبلوك.
 صف البلوك:(، و 108السلال )

وإنزالّّواألنشااااااطةّواملنشااااااآتّيفّالبلوكّاألساااااارشعدّاإلنتهاءّمنّعمليةّاحلصاااااارّااللكرتوينّللمباينّواملساااااااكنّّو
ّكتاشةّوصاااااافّللبلوكّيفّاملكانّاملخصااااااصّلذلكّعلىّّ/العالماتّاملميزةّللموقعّعلىّاخلارنة اإلسااااااكتاّيتم
واملنشآتّاملعدةّعلىّاألجهزةّاللوحية،ّوعادةّواألنشطةّالزراعيةّّاألسرشاشةّسجلّحصرّاملباينّواملساكنّّو

ماّيسااااااااتخدمّوصاااااااافّالبلوكّيفّالتعرفّعلىّموقعّالبلوكّلتسااااااااهيلّالوصااااااااولّإليهّمنّأيّمكانّأثناءّالعملّ
ّامليداينّفيماّشعد.
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كماّجيبّالتأكدّمنّتساااااااجيلّأيةّعالماتّمميزةّيفّاملوقعّوقدّتكونّهذهّالعالماتّعبارةّعنّمبىنّلهّاسااااااامّ
ّكنيسةّأوّمدرسةّأوّأيةّمظاهرّنبيعيةّأوّصناعيةّأخرى.شهرةّأوّمسج ّدّأو

 (:112 -109األسئلة )
ّكلّمنّالباحثّواملراقبّشكتاشةّاذهّورقمهّيفّاملكانّاملخصاااااصّلذلكّوتساااااجيلّاتريخّشدايةّالعملّيفّ يقوم

ّالبلوك.
 (، اسم الشارع:113السلال )

يةّلكّالبلدايتّوعادةّماّتكونّاللوحةّاملعدنقامتّشعضّالبلدايتّالكبريةّشتسااااااميةّالشااااااوارعّضاااااامنّحدودّت
اليتّحتملّاسااااامّالشاااااارعّمثبتةّعلىّشدايةّالشاااااارعّويفّهنايتهّويفّأماكنّأخرىّعلىّامتدادّالشاااااارع،ّويفّحالةّ
وجودهاّيقومّالباحثّشتسااااجيلّاساااامّالشااااارعّيفّاحلقلّاملخصااااصّعلىّاجلهازّاللوحي،ّويفّحالةّعدمّوجودّ

ّتسميةّعلىّاخلرائطّيتمّتسجيلّاسمّالشارعّاعتماداًّعلىّاخلرائطّاملتوافرةّمعّتسميةّعلىّأرضّالواقعّووجود
املراقبّويفّحالّتوفرّاسااامّرذيّللشاااارعّواسااامّشاااهرةّيساااجلّالباحثّاإلسااامّالرذيّواسااامّالشاااهرة.ّّأماّيفّ

ّكتاشةّالرمزّ ّأيّالّيوجدّاسمّللشارع.9ّحالةّعدمّوجودّتسميةّللشارع،ّفيتم
 بياانت املبىن:

سااهولةّالوصااولّوذلكّلّاألردنتوفريّشياانتّششااكلّتفصاايليّعنّخصااائصّاملباينّيفّّإىلهذاّالقساامّّيهدف
ّ.ّّالعدّ اليهاّيفّمرحلةّ

 (، رقم املبىن الدائم )إن وجد(:201السلال )
قامتّشعضّالبلدايتّالكبريةّشعمليةّترقيمّللمباينّضاااااااااااااامنّحدودّتلكّالبلدايتّوعادةّماّتكونّاألرقامّاليتّ

ملبىنّعلىّواجهةّاملبىنّأوّاملدخلّالرئيساااااااايّللمبىنّششااااااااكلّلوحاتّمعدنيةّأوّشالسااااااااتيكية،ّلذاّجيبّحيملهاّا
التأكدّمنّوجودّمثلّهذهّاألرقام.ّويفّحالةّوجودهاّيتمّتسجيلّالرقمّالذيّحيملهّاملبىنّيفّاحلقلّاملخصصّ

جودةّيفّاجلهاااازّاللوحيّلاااذلاااكّوالاااذيّحيمااالّعنوانّ)رقمّاملبىنّالااادائمّإنّوجاااد(ّوعلىّنفسّاخلااااانتّاملّو
ّكتاشةّالرمزّ ّأيّالّيوجدّرقماًّدائماًّللمبىن.0ّاإللكرتوين.ّأماّيفّحالةّعدمّوجودّرقمّللمبىن،ّفيتم

ّ
ّ
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ّ:ّ(، الرقم املتسلسل للمبىن يف البلوك )الرقم التعدادي(202السلال )ّ
ىنّرقماًّرهاّوإعطاءّهذاّاملبشعدّاالنتهاءّمنّحتديدّاملبىنّاألولّيفّالبلوكّحساااااااااااابّاإلجراءاتّاليتّساااااااااااابقّذك

يفّاحلقلّاملخصاااااااصّلذلكّوالذيّحيملّعنوانّ)الرقمّاملتسااااااالسااااااالّللمبىن(،ّجيبّأنّيكونّالرقمّ متسااااااالساااااااالًّ
(002ّ(ّواملبىنّالثاينّ)001املتسلسلّمنّثالثّخاانت،ّلذاّجيبّأنّيكونّالرقمّاملتسلسلّللمبىنّاألولّهوّ)

ةّبلوكّدونّتكرار.ّعلماًّأنّالربانمجّاملعد ّعلىّاألجهزةّاللوحيوهكذاّوشصاااااااورةّمتسااااااالسااااااالةّلكافةّاملباينّيفّال
ساااوفّيدققّفقطّعلىّتسااالسااالّاملباينّإلكرتونياًّوساااوفّيقومّالباحثّشكتاشةّهذاّالرقمّواذاّحذفّالباحثّ

ّرقماًّتظهرّرسالةّتوقيفيةّامامهّهناكّفراغّوالّيوجدّتسلسلّيفّاالرقام.
ننيّةّأوّشيتّالشعرّامللحقّمبسكنّاثشتّويستعملهّنفسّاألفرادّالقانمالحظة:ّالّجيوزّللباحثّاعتبارّاخليم

ابملسااكنّالثاشتّمبىنّمسااتقالّأوّمسااكناّمسااتقال,ّوابلتايلّلنّتعطىّأرقامّمباينّأوّأرقامّمساااكن,ّوإمناّتعتربّ
ّمنّملحقاتّاملبىن،ّوهناكّثالثةّأنواعّمنّاخليامّوشيوتّالشعر:

 طىّاليهّيفّالبندّالساشقّحيثّالّيعتربّمبىنّأوّمسكناّوابلتايلّالّتعّالنوعّاألول:ّهوّالذيّسبقتّاإلشارة
ّاخليمةّأوّشيتّالشعرّأيةّأرقامّتعدادية.

 ّالنوعّالثاين:ّالذيّتكونّفيهّاخليامّوشيوتّالشااااااااااااعرّمباٍنّقائمةّشذاهتاّغريّاتشعةّملبانّاثشتة.ّويفّهذهّاحلالة
عدادّمنيّمكتوشنيّابلشاامعّّاألسااودّأعالمهاّرقمّّتسااوفّترقمّاخليمّوشيوتّالشااعرّوساايوضااعّعلىّالواسااطّرق

ّاملبىن،ّوالسفليّداخلّدائرةّوهوّرقمّتعدادّاملسكن.ّ
 ّالنوعّالثالث:ّويقصاادّشهّوجودّخيامّوشيوتّشااعرّتتخللّاملباينّالثاشتةّتقطنهاّأساار,ّويفّهذهّاحلالةّسااوف

ةّوأدانمهاّداخلّأرقامّاملباينّالثاشتترقمّاخليمّوشيوتّالشااااعرّوساااايوضااااعّرقمانّأعالمهاّرقمّمبىنّمتساااالساااالّشعدّ
 دائرةّهوّرقمّتسلسلّاملسكنّيفّاملبىن.

ّكالرباكيةّوالكشكّوالكرفانّضمنّتسلسلّاملباينّالثاشتةّ كماّجيبّعلىّالباحثّأنّيسلسلّاملباينّاهلامشية
ّ.يفّالبلوك،ّأماّاخليمّوشيوتّالشعرّواخرىّفتأخذّرقمّمبىنّمتسلسلّشعدّأرقامّاملباينّالثاشتة

 (، اسم املبىن )الشهرة( أو مالك املبىن:203السلال )
علىّالباحثّكتاشةّاسمّاملبىنّ)الشهرة(ّأوّالسؤالّعنّاسمّمالكّاملبىن،ّحيثّأنّهناكّشعضّاملباينّهلاّاسمّ
أوّأهناّحتملّاسااامّشاااهرةّ)أذاءّمؤساااسااااتّأوّشاااركاتّأوّغريها(.ّوشعدّمعرفةّاإلسااامّيتمّتساااجيلهّيفّاحلقلّ
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هازّاللوحيّاإللكرتوينّويفّحالّعدمّوجودّاساااااامّللمبىنّيسااااااجلّاساااااامّاملالكّمنّثالثةّمقانعّاملعدّعلىّاجل
أيّغريّمعروف.ّمع8ّّقدرّاالمكان،ّويفّحالةّتعذرّاحلصااااااااولّعلىّاساااااااامّاملالكّللمبىنّميكنّوضااااااااعّالرمزّ

كنّللباحثّمراعاةّأنّيسجلّاسمّمالكّاملبىنّعلىّنفسّسطرّالرقمّاملتسلسلّللمبىنّيفّالبلوك.ّمالحظةّمي
ّاسمّالشهرةّاسمّمالكّهذهّالبناية.ّإىلأيضاّأنّيسجلّابإلضافةّ

 (، نوع املبىن:204السلال )
تدوينّنوعّاملبىنّشناءّعلىّمشاااااااااااااهدةّالباحثّاوّابالسااااااااااااتعانةّابملسااااااااااااتجيبّ)اذاّدعتّاحلاجة(ّحيثّيقومّ

ّالباحثّشتسجيلّنوعّاملبىنّضمنّالبنودّاملوجودةّيفّهذاّالسؤالّوهي:
ّفيال .2ّدار .1ّعمارة .0
ّشراكية .5ّمسكنّعام/فندق .4ّمنشأةّ/مؤسسةّ .3
ّكشك .8ّكرفان .7ّخيمة/شيتّشعرّ .6
ّّاخرىّ)حدد( .10ّحتتّالتشييد .9

معّمالحظةّانهّتّاضااااااااافةّشندينّجديدينّلنوعّاملبىنّومهاّ)كرفانّوكشااااااااك(ّضاااااااامنّالبنودّاملوجودة.ّوذلكّّ
ّكماّأن نتّاحلاجةّإلضاااافةّشندّكشاااكّكاّالنتشاااارّالكرفاانتّيفّاآلونةّاالخريةّشساااببّازمةّاللجوءّالساااوري،

ّفّالساشقة(.التعاريّإىلضرورةّحلصرّاالنشطةّاالقتصاديةّاليتّومارسّمنّخاللّهذاّالنوعّمنّاملباين.ّ)ارجعّ
ّاحلاالتّالتالية:ّإىلوجيبّعلىّالباحثّاالنتباهّ

ساااااااااااكونةّالتّغريّمأنّشعضّاملباينّميكنّمعرفةّنوعها،ّفقدّيكونّنوعهاّعمارةّأوّدارّأوّفيالّ،ّولكنهاّماّّز
أوّغريّمشاااااغولةّشساااااببّاهناّحتتّالتشاااااييدّأوّالتشاااااطيبّوغريّجاهزةّلالساااااتخدامّوقتّالزايرة.ّفيجبّعلىّ

 الباحثّيفّهذهّاحلالةّحتديدّنوعّاملبىنّوتسجيله.
مبىنّقيدّالتشااااااااااااااطيبّاوّالتجهيزّوعرفتّالغايةّمنّشنائهّللسااااااااااااااكنّفتعتربّيفّهذهّاحلالةّنوعّاملبىنّعمارةّأوّ

 وصفةّاالشغالّللسكنّواملساكنّاليتّشداخلهاّحتتّالتشييد.دار...ّ
إنّشعضّاملباينّحتتّالتشاااييدّوملّيتضااا ّنوعهاّللباحثّوملّيتمّساااقفّساااوىّناشقّواحدّمنها،ّوذلكّشغضّ
النظرّعنّاملخططاتّاملعدةّلذلك.ّفقدّيكونّمساااااااتقبلّهذاّالبناءّعمارة،ّأوّفيالّأوّأيّنوعّآخرّمنّأنواعّ
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يفّهاذاّالسااااااااااااااؤال،ّويفّهاذهّاحلاالاةّجيابّعلىّالبااحاثّأنّيكتابّرمزّإجااشاةّنوعّاملبىنّ"ّحتاتّاملبااينّاملبنياةّ
 (.9التشييد"ّأيّالرمزّ)

قدّيكونّاملبىنّالذيّهوّحتتّالتشييدّحالياًّمصنعاًّأوّمدرسةّأوّمؤسسةّجتارية،ّمبعىنّأنّهذاّاملبىنّسيؤولّ
اتضاااااااااا ّللباحثّذلك،ّففيّهذهّاحلالةّيسااااااااااجلّالحقاًّالنّيكونّمنشااااااااااأةّوامناّهوّاآلنّقيدّاإلنشاااااااااااءّوقدّ

 ه.الرتفي/هوّللعملّأوّللعبادةّأوّللثقافة205ّّالباحثّأنّنوعّهذاّاملبىنّهوّمنشأة،ّوصفةّاشغالهّيفّالسؤالّ
منّاملمكنّأيضاااااااّأنّيكونّنوعّاملبىنّمنشااااااأةّولكنهاّليسااااااتّقيدّاإلنتاجّحالياً،ّحيثّمنّاملمكنّأنّتكونّ

مغلقةّأليّساااااااااااببّكان،ّأوّأنّتكونّخاليةّحيثّمنّاملمكنّأنّتكونّمعروضاااااااااااةّاملنشاااااااااااأةّيفّوقتّالزايرةّ
 لإلجيار،ّففيّهذهّاحلالةّيكونّنوعّاملبىنّمنشأة.

منّاملمكنّأنّيكونّاملبىنّحتتّالتشااااااااييدّولكنّيقيمّفيهّالعمالّالذيّيشاااااااااركونّيفّإنشاااااااااءه،ّوملّيسااااااااتطيعّ
بىنّلتحديدّماّساااااااااااايؤولّإليهّهذاّاملّإىلمالّلتحديدّالباحثّحتديدّنوعهّففيّهذهّاحلالةّيتمّاالسااااااااااااتعانةّابلع

 .204نوعهّلسؤالّ
يفّحالّوجودّمبىنّكلّمكوانتهّمنشااآتّأيّأنّكلّمنشاااةّهلاّنشاااطّوحساااابتّخاصااةّومسااتقلةّهبا،ّففيّ

 هذهّاحلالةّيكونّنوعّاملبىنّعمارةّوصفةّاالشغالّللعمل.
ّكانّاملبىنّأبكملهّيساااتخدمّأوّيشاااغلّمنّقبلّجهةّواحد ةّأيّحسااااابتّواحدةّوساااجالتّواحدةّواسااامّاذا

واحدّلكنّيفّداخلهّعدةّأنشاااطةّمثلّشعضّاملوالتّكالسااايفويّيكونّنوعّاملبىنّمنشااااةّوصااافةّاشاااغالّاملبىنّ
 للعمل.

املنشاااااأةّاليتّلديهاّجمموعةّمنّالكرفاانتّينامّفيهاّالعمال،ّيعتربّنوعّاملبىنّمنشاااااأةّوصااااافةّاالشاااااغالّللعمل،ّ
 املساكنّاملوجودةّفيه.ّّإىلنصل611ّّششكلّكاملّومنّخاللّسؤالّّوتعبأّشياانتّاملنشأة

شركساتّجبانبّاملنشأةّلسكنّالعاملنيّفيها،ّففيّهذهّاحلالةّأتخذّاملنشأةّرقمّّ/شعضّاملنشآتّلديهاّهناجر
مبىنّونوعهاّمنشاااأةّوصااافةّاشاااغاهلاّللعمل،ّاماّاهلنجرّأيخذّرقمّمبىنّاخرّونوعهّمساااكنّعامّوصااافةّاشاااغالهّ

 نّوالعمل.ّّللسك
يفّحالّكانتّالعمارةّخمصصةّللعملّفقطّوفيهاّأكثرّمنّمنشأةّونشاطّيبقىّنوعّاملبىنّعمارة,ّاماّالعمارةّ

ّمؤسسةّّوليستّعمارة.ّّّ/اليتّتشغلهاّمنشأةّواحدةّفيكونّنوعّاملبىنّمنشأةّ
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 (، صفة اشغال املبىن:205السلال )
 :دىّاحلاالتّالتاليةيقومّالباحثّشتسجيلّصفةّاشغالّاملبىنّوتكونّإح

ّللعبادةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .2ّللعملّّّّّّّّّّّّّّّّ .1ّللسكنّ .0
ّمغلقّ .5ّخايل .4ّللثقافةّّّّّّّّّّّّّ/للرتفيهّ .3
ّّّحتتّالتشييد .6

(ّمعّأيّشندّمن6ّ-4(،ّوالّجيوزّظهورّالبنودّمنّ)3-0ميكنّللباحثّقبولّأكثرّمنّاجاشةّضاااااااااااااامنّالرمزّ)
 (.3-0البنودّ)

 ماّيلي:ّاةمراععلىّالباحثّ
ّكانّاملبىنّخمصااصاااّ"ّللسااكن"ّحيثّي سااجلّالباحثّرمزّّ .1 خيتصّهذاّالسااؤالّشصاافةّاشااغالّاملبىنّأيّإذا

(،ّأوّأنّهذاّاملبىنّخمصااصاااّ"ّللعمل"ّأوّأنّيكونّخمصااصاااّ"ّللعبادة".ّوقدّيكونّهذا0ّهذهّاإلجاشةّوهيّ)
ددّادةّ..(ّأيّأنّهذاّاملبىنّ"ّمتعاملبىنّخمصااااصاااااّألكثرّمنّغرضّ)للسااااكنّوللعملّأوّللسااااكنّوالعملّوالعب

 (.3ّ-0االستخدامّ"ّويفّهذهّاحلالةّميكنّللباحثّأنّيسجلّأكثرّمنّاجاشةّضمنّالرمزّ)
ّكانّاملبىنّخمصصاّللعملّفقطّأوّللعبادةّفقطّأوّللثقافةّوالرتفيهّفقطّفالّجيبّأنّيكونّنوعّاملبىنّيفّ .2 اذا

ّكرفانّأو204ّّّسؤالّ  شيتّشعر.ّويفّهذهّاحلالةّيكونّنوعّاملبىنّمنشأةّمؤسسة.ّفيالّأوّدارّأوّشراكيةّأو
أماّفيماّخيصّاملباينّاألخرىّغريّاملأهولة،ّأوّغريّاملستخدمةّشغضّالنظرّعنّنوعهاّفيسجلّالباحثّرمزّ .3

ّكاليتّيقطنهاّساااااااااااكانّولكنهمّغريّموجودينّ اإلجاشةّاليتّتنطبقّحيثّمنّاملمكنّأنّيكونّهذاّاملبىنّمغلقا
ّكتلكّاملباينّاملساااتخدمةّألغراضّغريّالساااكنّولكنهاّمغلقةّوقتّالزايرة.ّومنّاملمكنّأيضااااّّوقتّالزايرة، أو

دولاةّّىلإأنّيكونّهاذاّاملبىنّخاالياا،ّمبعىنّالّيقطناهّأحادّأمااّألناهّمعروضّلإلجياارّأوّالنّقااننياهّمهااجرينّ
ّأخرى.

الياًّوغريّمكتملّوليسّّقيدّالبناءّحأماّفيماّيتعلقّشصفةّاشغالّاملبىنّ"حتتّالتشييد"ّفيعينّذلكّأنّاملبىن .4
ّجاهزاًّللسكنّأوّلالستخدامّوقتّالزايرةّشغضّالنظرّعماّإذاّأمكنّمعرفةّنوعّاملبىنّأمّال.ّ

ّكانّنوعّاملبىنّيفّالسااؤالّ) .5 (ّهوّ"ّحتتّالتشااييدّ"ّفالّجمالّالجتهادّالباحثّيفّذلكّفيجب204ّأماّإذا
ّ.أنّتكونّصفةّاشغالهّأيضاّ"ّحتتّالتشييدّ"ّ
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وفيماّيتعلقّابملباينّاملفروشااااااةّواملعروضااااااةّلإلجيار،ّوغريّمأهولةّوقتّالزايرةّفيعتربّنوعّاشااااااغاهلاّخالّمثلهاّّ .6
ّكمثلّاملباينّغريّاملفروشةّواملعروضةّلإلجيارّفتعتربّصفةّاشغاهلاّخالّأيضا.

 (، نوع مادة البناء الغالبة للجدران اخلارجية للمباين الثابتة:206السلال )
باحثّابلساااااااؤالّعنّنوعّمادةّالبناءّالغالبةّللجدرانّاخلارجيةّحيثّيقومّالباحثّشتساااااااجيلّنوعّمادةّيقومّال

ّالبناءّالغالبةّللجدرانّاخلارجيةّضمنّالبنودّاملوجودةّيفّهذاّالسؤالّوهي:
ّإذنتّمسل ّ .2ّحجرّوإذنتّمسل ّّّّّّ .1ّحجرّنظيفّّّّّّّّّّّّّّّ .0

ّد(أخرىّ)حد .5ّلنبّنني،ّننيّوحجر .4ّلنبّإذنيت .3
ّىلإميكنّللباحثّمعرفةّنوعّمادةّالبناءّالغالبةّللجدرانّاخلارجيةّمنّخاللّمشااااااااااااااااهدتهّللمبىن،ّ)ارجعّّوّ

 التعاريف(.
 (، سنة املباشرة بوضع األساس للمباين الثابتة:207السلال )

منّّءخيتصّهذاّالساااااؤالّمبعرفةّسااااانةّإنشااااااءّاملبىن،ّوهيّالسااااانةّاليتّتّفيهاّشناءّاألسااااااسّأوّاسااااااسّأولّجّز
املبىن،ّوليسّشساااانةّأوّشساااانواتّإنشاااااءّاإلضااااافاتّالالحقةّللمبىن.ّفعلىّساااابيلّاملثالّإذاّشدتّإبنشاااااءّاملبىنّ

،ّففيّهذه1975ّ،ّمثّأضاااااااااااااايفّناشقّآخرّللمبىنّيفّعام1962ّاملكونّمنّثالثّغرفّوملحقاهتاّيفّعامّ
احثّيفّهذهّاحلالةّشتساااااجيلّسااااانةّ.ّويقومّالب1975وّليس1962ّّاحلالةّتعتربّسااااانةّاإلنشااااااءّهلذاّاملبىنّهيّ

(.ّويفّحالةّماّتكونّسنة1962ّاإلنشاءّيفّاملكانّاملخصصّهلاّيفّهذاّالسؤالّومنّأرشعّخاانتّكماّيليّ)
ّ(.9998إنشاءّاملبىنّغريّمعروفةّفيجبّعلىّالباحثّأنّيدونّالرمزّ)

 (، عدد طوابق املبىن للمباين الثابتة:208السلال )
ّكماّي حيث نواشقّاملبىنيتعلقّهذاّالساااااااااااؤالّشعددّ عتربّتعتربّالتساااااااااااويةّ)وكذلكّالكراجّاسااااااااااافلّاملبىن(ّناشقًا

الغرفةّاملستخدمةّسكناّعلىّالسط ّناشقاًّأيضاً.ّويفّحالّكانّالكراجّاسفلّاملبىنّأكثرّمنّناشقّّ/الروفّ
ّفيعدّكلّناشقّعلىّحده.

ّ
ّ
ّ
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 (، توافر املصعد للمباين الثابتة:209السلال )
ّكانّاملصااااعدّيصاااالّيتعلقّهذاّالسااااّؤ عّنواشقهّأمّال،ّأوّّمجيّإىلالّشتوافرّاملصااااعدّيفّاملبىنّشغضّالنظرّعماّإذا

 كانّمعطاًلّوقتّالزايرة.
 ة:األسر بياانت املسكن و 

تخدامهاّوذلكّليتمّاسّاألسرمجعّاخلصائصّالرئيسيةّعنّاملساكنّّوّإىليهدفّهذاّالقسمّيفّسجلّاحلصرّ
 فيماّشعدّيفّعمليةّعد ّالسكان.

 عدد املساكن يف املبىن:(، 300سلال )ال
املوجودةّفيهّّاملبىنّوعد ّمجيعّاملساااكنّإىليتعلقّهذاّالسااؤالّشعددّاملساااكنّيفّاملبىن،ّوعلىّالباحثّالدخولّ

وشكافةّانواعهاّوتسجيلّعددها،ّوذلكّهبدفّحصرّمجيعّاملساكنّاملوجودةّداخلّاملبىنّشصورةّشاملةّدونّ
ّاسقاطّأوّحذفّأليّمسكن.ّ

ّ:ّ(، رقم املسكن يف املبىن301سلال )ال
يفّاملبىنّّاعطاءّاملسااااكنّاألولّاملبىنّوحصاااارّمجيعّاملساااااكنّاملوجودةّفيهّشصااااورةّشاااااملة،ّيتمّإىلشعدّالدخولّ

دائماً،ّويسااجلّرقمّاملسااكنّيفّاحلقلّاملخصااصّلذلكّوالذي01ّّواالقربّللمدخلّالرئيساايّولألرضاايّالرقمّ
املسااااكنّّىلإ.ّشعدّاالنتهاءّمنّحصاااارّاملسااااكنّاألولّيفّاملبىنّيتمّاالنتقالّحيملّعنوانّرقمّاملسااااكنّيفّاملبىن

الثاينّمنّخاللّاجلهازّاللوحيّاإللكرتوين.ّوأيخذّاملساااااااااكنّالثاينّرقماًّضااااااااامنّاملبىن،ّويكونّرقمّاملساااااااااكنّ
.ّويتمّىن(ّيفّاملبىنّالذيّيتمّتساااااجيلهّيفّاحلقلّاملخصاااااصّوالذيّحيملّالعنوانّرقمّاملساااااكنّيفّاملب02الثاين)

إتباعّنفسّاخلطواتّالساااااااااشقةّيفّعمليةّحصاااااااارّاملساااااااااكنّاألخرىّإلكرتونياًّيفّاملبىنّمعّترقيمهاّداخلّاملبىنّ
ّحسبّقاعدةّاليدّاليمىن.

 (، اسم مالك املسكن أو املستأجر: 302السلال )
يفّّتأجريتمّسااااؤالّالقانننيّيفّاملسااااكنّعنّاساااامّمالكّأوّمسااااتأجرّاملسااااكن،ّويسااااجلّاساااامّاملالكّأوّاملساااا

احلقلّاملخصااصّلذلكّوالذيّحيملّعنوانّاساامّمالكّأوّمسااتأجرّاملسااكن،ّوعلىّنفسّسااطرّرقمّاملسااكنّ
يفّاملبىن.ّّمنّاملفضاااااااالّأنّيكونّاساااااااامّاملالكّأوّاملسااااااااتأجرّمنّثالثةّمقانعّماّأمكن.ّيفّحالةّعدمّوجودّ

احلالةّّألسااباب،ّففيّهذهمالكّأوّمسااتأجرّللمسااكنّأوّنتيجةّلعدمّومكنّالباحثّمنّمقاشلتهّلسااببّمنّا
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علىّالباحثّأنّيتحرىّعنّاساااااامّاملالكّأوّاملسااااااتأجرّمنّاجلريانّويفّحالةّعدمّالتمكنّمنّاحلصااااااولّعلىّ
 أيّغريّمعروف.8ّاسمّاملالكّأوّاملستأجرّيدونّالباحثّالرمزّ

 (، نوع املسكن:303السلال )
سااااجيلّالحظةّحيثّيقومّالباحثّشتيفّمعظمّاحلاالتّيتمكنّالباحثّمنّحتديدّنوعّاملسااااكنّعنّنريقّامل

ّنوعّاملسكنّضمنّالبنودّاملوجودةّيفّهذاّالسؤالّوهي:
ّفيال .2ّدار .1ّشقة .0
ّكرفان .5ّخيمة/شيتّشعرّ .4ّشراكية .3
ّاخرىّ)حدد( .8ّحتتّالتشييد .7ّمكانّعملّ/مؤسسةّ .6

ّّّ
ونةّآلكماّتّاضاااااافةّنوعّاملساااااكنّ)كرفان(ّضااااامنّالبنودّاملوجودةّوذلكّلوجودّهذاّالنوعّمنّاملسااااااكنّّيفّا

ّتعاريفّالبنودّالساشقة(ّّإىلاألخريةّشسببّاألزمةّالسورية.ّ)جيبّعلىّالباحثّالرجوعّ
مالحظة:ّمنّالضروريّأنّيتأكدّالباحثّأبنّهذاّاملسكنّقدّأعدّأصالّللسكنّاآلدميّشصرفّالنظرّعماّ

ّكااانّمااأهوالّوقااتّالزايرةّأمّال.ّويفّهااذهّاحلااالااةّيسااااااااااااااجاالّالباااحااثّرمزّاإلجاااشااةّاليتّتن انّطبقّيفّاملكااإذا
ّاملخصصّلذلك.
أنّهناكّشعضّالعاملنيّيفّشعضّاملؤسااساااتّواملنشااآتّواملصااانعّينامونّيفّاماكنّعملهمّّإىلوجتدرّاالشااارةّ

يةّحيثّينامّالفردّيفّموقعّعملهّسااااااااواءّأكانّهذاّاملوقعّفيهّاألردن،ّوهذاّاالمرّشااااااااائعّشنيّاجلنسااااااااياتّغريّ
يفّخاصّملثلّهذاّالنوعّمنّاملساااااااااكنّأنلقّعليهّ"مكانّمكانّخمصااااااااصّللنومّأوّال.ّوقدّتّوضااااااااعّتصاااااااان

هلّيوجدّمسااكن611ّّالعمل"،ّلذاّيطلبّمنّالباحثّوعندّزايرتهّللمنشااآتّاالقتصااادية،ّأنّيسااألّسااؤالّ
تقليديّاتشعّللمنشااااااااااااأةّأوّهلّهناكّأفرادّيقيمونّيفّهذهّاملنشااااااااااااأةي.ّففيّحالّوجودّأفرادّيقيمونّيفّهذهّ

أفرادّأيّالرمزّ/نعم،ّفرد611ّ)سكن(ّخمصصّللنومّفسوفّتكونّاالجاشةّلسؤالّاملنشأةّوليسّلديهمّمكانّ
(،ّمعّالعلمّأبنّنوعّهذاّاملبىنّيفّالسااااااؤال6ّ(ّتعتربّهذهّاملنشااااااأةّمسااااااكناّونوعهّ"مكانّعمل"ّأيّالرمزّ)2)
أنّ(ّهيّللعمل.ّاماّإذاّتبنيّللباحث205ّ(ّهوّمنشاااااااأةّوصااااااافةّاالشاااااااغالّهلذاّاملبىنّيفّهذاّالساااااااؤالّ)204)

نعم،611ّّهناكّمسكنّتقليديّاتشعّللمنشأةّقدّخصصّإلقامةّالعاملنيّفيهاّفسوفّتكونّاالجاشةّلسؤالّ
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303ّ(،ّويفّهذهّاحلالةّجيبّعلىّالباحثّأنّحيددّنوعّاملسكنّيفّالسؤال1ّمساكنّأيّالرمزّ)/يوجدّسكن
ّ(ّأيّشقة.0الرمزّ)

 (، صفة اشغال املسكن:304السلال )
 فةّاشااغالّاملسااكنّفقدّيكونّاملسااكنّمأهواًلّأبساارةّخاصااةّأوّمجاعيةّأوّفندقاًّيقومّالباحثّشتسااجيلّصاا

السؤالّالتايل.ّأماّيفّحالّكانّاملسكنّغريّمأهولّكأنّّإىلأوّمسكناًّعاماًّففيّهذهّاحلالةّجيبّاالستمرارّ
املسااااااكنّّىلإيكونّخالياًّأوّمغلقاً،ّأوّحتتّالتشااااااييدّأوّأخرىّففيّهذهّاحلالةّجيبّعلىّالباحثّأنّينتقلّ

 التايل.
 ّّكانتّصااااافةّاشاااااغالّاملساااااكنّمغلقّ)أيّمغلقّششاااااكلّمؤقت(ّففيّهذهّاحلالةّجيبّعلىّالباحثّأن اذا

 هذاّاملسكنّعدةّمراتّخاللّفرتةّاحلصر.ّإىليكررّالزايرةّ
 ّعلىّالباحثّأنّيتوخىّالدقةّخاللّعمليةّمجعّالبياانت،ّوعليهّالتقصيّشعنايةّعنّوجودّمساكنّخاصة

ّكفندقّولكنّابالسااتفسااارّقدّيوجدّداخلّاملساا اكنّالعامة،ّفقدّيصااادفّالباحثّمبىنّخمصااصّلالسااتخدام
هبذاّالفندقّجناحّخمصاااااصّلساااااكنّمديرّالفندقّوأسااااارتهّ)ّشوصااااافهمّأسااااارةّخاصاااااةّ(ّحيثّجيبّأنّجتمعّ
ّكماّقدّيوجدّيفّالفندقّجمموعةّمنّ البياانتّعنّهذاّاملساااكنّششاااكلّمساااتقلّعنّالفندقّرغمّوجودهّفيه،

رفّخمصااااصااااةّإلقامةّالعاملنيّفيهّويفّهذهّاحلالةّجيبّأنّأتخذّكلّغرفةّرقماّخاصاااااّأيّمسااااكنّألساااارةّالغ
(ّيفّهذهّاحلالةّهوّشقةّوتستويفّابقيّالبياانت303ّخاصةّأوّمجاعية،ّحيثّيكونّنوعّاملسكنّيفّالسؤالّ)

ّكذلكّعلىّامل ون،ّستشفيات،ّوالسجوكأهناّألسرةّخاصةّأوّمجاعيةّوذلكّحسبّاحلالة.ّوينطبقّهذاّاالمر
 واجلامعات،ّوشعضّاملدارسّاليتّهباّاقسامّداخليةّ...اخلّ.

 ّّكاملغلق،ّواخلايل،ّوحتتّالتشااااااييدّ،ّمعّرشط علىّالباحثّأنّمييزّشنيّأنواعّإشااااااغالّاملساااااااكنّغريّاملأهولة
ّ/شاااااعرّ(،ّحيثّالّجيوزّأنّيكونّنوعّاملساااااكنّشيت303ّذلكّأبنواعّاملسااااااكنّالواردةّيفّالساااااؤالّالسااااااشقّ)

ّكماّالّجيوزّأنّيكونّنوعّاملسااكنّحتتّ خيمةّويفّالوقتّذاتهّيكونّنوعّاالشااغالّخايل،ّأوّحتتّالتشااييد.
التشاااااييدّونوعّأشاااااغالّاملساااااكنّفندق،ّمغلق،ّخايل.ّوجيبّأنّتكونّاإلجاشةّيفّساااااؤالّنوعّاألشاااااغالّحتتّ

ّكانّنوعّاملسااااكنّهوّحتتّالتشااااييد.ّيفّحنيّأنهّمنّاملمكنّأنّ قة،ّيكونّنوعّاملسااااكنّدار،ّشااااالتشااااييدّإذا
ّفيال،ّويكونّنوعّإشغالّاملسكنّهوّحتتّالتشييد.
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 ّّعندماّيكونّصااافةّاشاااغالّاملساااكنّمأهوالّأبسااارةّخاصاااةّفإنهّيتمّاالساااتمرارّيفّاساااتيفاءّالبياانت.ّأماّإذا
ّإىلتقالّمثّاالن306ّو305ّكانّصفةّاشغالّاملسكنّمأهوالّأبسرةّمجاعيةّفإنهّيتمّاستيفاءّالبياانتّلألسئلةّ

ّكانّصاااااافةّاشااااااغالّاملسااااااكنّفندقّأو500ّّسااااااؤالّّإىلمث403ّّ-309سااااااؤالّ معّمراعاةّاالنتقاالت.ّّأماّإذا
.ّأماّاذا600ّّساااؤالّّإىلمث309ّّساااؤالّّإىلواالنتقال306ّّو305ّمساااكنّعامّفيتمّاساااتيفاءّالبياانتّلألسااائلةّ

ّاملسكنّالتايل.ّإىلّكانتّاالجاشةّخالّأوّمغلقّأوّحتتّالتشييدّأوّأخرىّّفيتمّاالنتقال
 يف املسكن: األسر(، عدد 305السلال )

يفّاملسااااكنّالواحدّوميكنّظهورّأساااارتنيّأوّأكثرّيفّمسااااكنّواحد،ّويفّّاألسااااريقومّالباحثّشتسااااجيلّعددّ
ةّالثانيةّفتأخذّالرقمّاألسااّر(ّأما1ّةّاألوىلّرقمّ)األسااّرهذهّاحلالةّتسااجلّكلّأساارةّعلىّسااطرّمنفصاالّوأتخذّ

ّ(.306تمّرصدّذلكّمنّخاللّسؤالّ)(ّ...ّحيثّسي2)
 ة يف املسكن:األسر (، رقم 306السلال )
داخلّاملسكنّشصورةّشاملةّدونّتكرارّحبيثّتسجلّكلّاسرةّعلىّسطرّمنفصلّوأتخذّّاألسريتمّحصرّ

 ......وهكذا1ةّاألوىلّالرقمّاألسّر
 ة:األسر (، اسم رب 307السلال )

ةّيفّحالةّأنّاملسااااااكنّمأهولّأبساااااارةّخاصااااااة،ّومنّسااااااّراألوجيبّعلىّالباحثّأنّيقومّشتسااااااجيلّاساااااامّربّ
ّكماّجيبّأنّيساااااجلّاسااااامّربّاألساااااّراملفضااااالّأنّيكونّاسااااامّربّ ةّاألساااااّرةّمنّثالثةّمقانعّقدرّاالمكان.

ة(،ّمعّمراعاةّاألسااّرتعريفّربّّإىلللمسااكنّعلىّنفسّسااطرّالرقمّاملتساالساالّللمسااكنّيفّالبلوك.ّ)الرجوعّ
اعيةّاليتّتساااكنّمساااكنّتقليديّولنّيساااألّأيضااااًّلألسااارّاجلماعيةّيفّأنهّلنّيساااألّهذاّالساااؤالّلألسااارّاجلم

ّمسكنّعامّأوّفندق.ّ
 ة:األسر (، جنسية رب 308السلال )

ةّاسااااامّالدولةّاليتّيعتربّموانناًّمنّمواننيهاّمنّالناحيةّالقانونيةّوتساااااجلّرمزّاحلالةّاليتّاألساااااّري ساااااجلّلربّ
نسيةّةّحيملّأكثرّمنّجنسيةّواحدةّيتمّسؤالهّعنّاجلألسّراتنطبقّ)راجعّتعريفّاجلنسية(.ّويفّحالةّانّربّ

بعيةّالذينّالّحيملونّجوازاتّسافرّفيتمّتساجيلّجنسايتهمّنبقاّللتّاألساراليتّيفضالهاّعنّغريها،ّأماّأراببّ
ةّألساّراالقانونيةّهلمّلدولةّمعينةّأيّالدولةّاليتّحيقّهلمّاحلصاولّعلىّجوازّسافرها،ّويفّحالةّأنّجنسايةّربّ
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ةّمعّمراعاةّأنهّلنّيسااألّهذاّالسااؤالّلألساارّاجلماعييةّففيّهذهّاحلالةّجيبّأنّحيملّرقماًّوننياً.ّدناألّرهيّ
ّاليتّتسكنّمسكنّتقليديّولنّيسألّأيضاًّلألسرّاجلماعيةّيفّمسكنّعامّأوّفندق.ّ

 ة: األسر (، عدد أفراد 309السلال )
ّكمااألساااااااااّريقومّالباحثّشتساااااااااجيلّعددّأفرادّ جيبّعلىّالباحثّمراعاةّالشاااااااااروطّالتاليةّّةّالذكورّواإلانث.

ّة:األسّرملعرفةّعددّأفرادّ
ةّألسااااّرااخلاصااااة،ّويعتربّمنّأفرادّّألساااارأ.ّالسااااكانّالذينّيقيمونّيفّمساااااكنّتقليديةّويشااااكلونّماّيعرفّاب

ّكلّمن:ّ ّاخلاصة
ّةّوقتّاحلصراألسّرةّاملعتادينّاملتواجدينّيفّمسكنّاألسّرمجيعّافرادّ .1
ّأشهرّفأكثر6ّّةّملدةّاألسّرةّوقتّاحلصرّويفّنيتهمّاالقامةّمعّاألسّرّاالفرادّاملوجودينّمع .2
ة(ّواملقيمونّمعهاّواملتواجدونّيفّاألسااااااااّراخلدمّوالسااااااااائقونّوالطباخونّومنّيفّحكمهمّ)العاملونّلدىّ .3

ّميكنّعدهمّمنّخاللهّاألردنمسكنها.ّوالّيوجدّهلمّمسكنّآخرّداخلّ
شصااافةّمؤقتهّشقصااادّقضااااءّشعضّاالعمالّأوّالساااياحةّأوّّألردناينيّاملوجودينّخارجّاألردنةّاألساااّرافرادّ .4

ّ.ألردناالعالجّأوّالدراسةّأوّالتمثيلّالدشلوماسيّأوّقواتّحفظّالسالمّومهماّشلغتّمدةّاقامتهمّخارجّ
ألغراضّالعملّأوّاملرافقةّوششااااارطّأنّتكونّمدةّاقامتهمّّاألردنينيّاملوجودينّخارجّاألردنةّاألساااااّرافرادّ .5

ّأقلّمنّسنة.ّاألردنخارجّ
ألغراضّالعملّأوّّاألردنةّششااااااااااكلّمؤقتّداخلّاألسااااااااااّرةّاملعتادينّالغائبونّعنّمسااااااااااكنّاألسااااااااااّرافرادّ .6

ّ.ّّاألردنالدراسةّأوّالعالجّ...ّشريطةّعدمّاقامتهمّيفّمساكنّتقليديةّداخلّ
دّّأحشساااببّتوقيفهمّيفّاألردنةّششاااكلّمؤقتّداخلّاألساااّرةّاملعتادينّالغائبونّعنّمساااكنّاألساااّرافرادّ .7

ّاملراكزّاالمنية.ّ
ّكالفنادقّوالسجونّواملستشفياتّودورّااليتامّ...ّحيثّ .ب السكانّالذينّيقيمونّيفّمساكنّمجاعية

ّسيتمّحصرهمّيفّاملسكنّاجلماعي.
ّكالعمالّّألسااااااااارجمموعةّاالفرادّالذينّيشاااااااااكلونّماّيعرفّاب .ج اجلماعيةّويساااااااااكنونّمسااااااااااكنّتقليدية

ّاعية.ةّاجلماألسّروالطالبّحيثّسيتمّحصرهمّضمنّ
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ة أو أحد افرادها أي أنشاااطة اقتصاااادية داخل املساااكن بشاااكل معتاد األسااار (، هل متارس 310السااالال )
 وغري مرتبطة مبنشآت أو مزارع رمسية:

أحدّّةّأواألساااااّري وجهّهذاّالساااااؤالّللمسااااااكنّالتقليديةّواملأهولةّأبسااااارةّخاصاااااةّأوّمجاعيةّحولّممارساااااةّهذهّ
سااااكن،ّوتكونّاالجاشةّإماّنعمّأوّال.ّعلماًّأبنّهذاّالسااااؤالّسااااوفّأفرادهاّأليّأنشااااطةّاقتصاااااديةّداخلّامل

يغطيّأنشااطةّالقطاعّغريّاملنظمّوالذيّميارسّمنّداخلّاملسااكن،ّومنّاالمثلةّعليه:ّصاانعّاملخلالت،ّالعملّ
 .ابمللوخية،ّسائقيّالباصاتّاخلصوصيّ)ابصاتّالكيا(ّ....ّاخل،ّعلىّأنّتكونّمنّخاللّاملسكن

 ة الذين يشاركون يف األنشطة:األسر د افراد (، عد311السلال )
ةّالذكورّواإلانثّالذينّيشاااااركونّيفّاألنشااااطةّاليتّومارسّمنّداخلّاألسااااّريقومّالباحثّشتسااااجيلّعددّأفرادّ

ّاملسكن.
 (، ما هي طبيعة االنشطة االقتصادية:312السلال ) 

عنّّاألساارأيّنعم،ّحيثّتسااأل1ّّ(ّالرمز310ّاليتّكانتّإجاشتهاّيفّسااؤالّ)ّاألسااريطرحّهذاّالسااؤالّعلىّ
  نبيعةّاألنشطةّاالقتصاديةّاليتّومارسّيفّاملسكن،ّويقومّالباحثّشتدوينّهذهّاألنشطةّومهماّتعددت.ّّ

يفّساااااجل2015ّّ(ّتّإضاااااافتهمّيفّالتعدادّالعامّللساااااكانّواملسااااااكن312ّو311ّو310ّعلماًّأبنّاألسااااائلةّ) 
ّظم.ّومارسّمنّداخلّاملسكنّواليتّومثلّجزءّمنّالعملّغريّاملنملعرفةّاألنشطةّاالقتصاديةّاليتّاحلصر.ّوذلكّ

 
 بياانت االنشطة الزراعية

األساائلةّاملتعلقةّابألنشااطةّّفقدّتّإضااافة2015ّوأتكيداًّعلىّمبدأّتعظيمّاالسااتفادةّمنّاسااتمارةّاحلصاارّلعامّ
ةّأبساالوبّتعداداتّالزراعيتوفريّانارّمنّالتعدادّالسااكاينّللمسااوحّوالّإىلحيثّيهدفّهذاّالقساامّّالزراعية.

االساااتفساااارّاملباشااارّمنّاملمارسّللنشااااطّوهوّأسااالوبّمتبعّعلىّنطاقّواساااعّويتناسااابّمعّظروفّاململكة،ّ
الذيّساااااااااااايتي ّمقاشلةّمجيعّاملوانننيّدونّاسااااااااااااتثناء،ّويعتربّهذاّاألساااااااااااالوبّمنّاألساااااااااااااليبّاألقلّكلفةّمنّ

ّتقليصّتكاليفّالتعدادّالزراعيّششكلّعام.ّإىلاألساليبّاألخرىّوخاصةّاملوضوعيةّمنها،ّوسوفّيؤديّ
ّاجلماعيةّاليتّتقيمّيفّمساكنّتقليدية.ّاألسرعلماًّأبنّهذاّالقسمّيسألّلألسرةّاخلاصةّأوّ

ّ
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 ة أو أحد أفرادها أي نشاط زراعي؟األسر ( هل ميارس رب 401السلال )
ّكانّربّ تهّميارسّأيّنشااااااااطّزراعي.ّةّأوّأحدّأفرادّأساااااااّراألساااااااّري ساااااااجلّالباحثّالرمزّالذيّحيددّفيماّإذا

ّتعريفّالنشاطّالزراعي(.ّّإىل)ارجعّ
 االنشطة الزراعية: /نوع النشاط  (402)السلال 

الساااااؤالّعنّالنشااااااطّالزراعيّحيثّيقومّالباحثّشتساااااجيلّنوعّالنشااااااطّضااااامنّالبنودّاملوجودةّيفّهذاّّيتمّ
ّالسؤالّوهي:

ّاشقارّترشيةّفردية.3ّّضأن.2ّ .1ّماعز.1ّّنباتية.0ّ .0
ّفقاسات.7ّ .4ّمزرعةّدواجنّ.6ّ .3ّمزرعةّاشقار.5ّّالمج.4ّ .2

ّّدواجنّمنزليةّ.10ّ .6ّخالايّحنل.9ّ .5ّأذاك.8ّ
سااااعة(ّتلكّاالنشااااطةّالزراعيةّخاللّهذاّالسااااؤالّحيثّ/عدد/مالحظةّللباحث:ّساااايتمّالسااااؤالّعنّ)مساااااحة

 سعة(ّيفّاخلاانتّاملعدةّلذلكّعلىّالنحوّالتايل:ّّ/عدد/سيقومّالباحثّشتعبئةّ)مساحة
اطّنبايت:ّجيبّذكرّاملسااحةّابلدو ّوكسارّالدو ّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاملسااحةّجيبّانّتتكونّنشا .0

كسااااااااارّالدو ّثالثّخاانت.ّويفّحالّملّيساااااااااتطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّّّإىلمنّساااااااااتةّخاانتّابإلضاااااااااافةّ
 املساحةّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتّاملساحة.ّ

اعزّوعااددّاخلاااانتّاليتّتعبااأّهباااّاألعاادادّجياابّانّالّتتجاااوزّعنّأرشعااةّترشيااةّاملاااعز:ّجياابّذكرّعااددّاملاا .1
 د.ّلعدّ ادّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتّالعدّ خاانت.ّويفّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ

ترشيةّالضااااااأن:ّجيبّذكرّعددّالضااااااأنّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّتتجاوزّعنّمخسااااااةّ .2
ّد.لعدّ ادّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتّالعدّ ّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّخاانت.ّويف

اشقااارّترشيااةّفرديااةّ)ّتقليااديااة(:ّجياابّذكرّعااددّاألشقااارّوعااددّاخلاااانتّاليتّتعبااأّهباااّاألعاادادّجياابّانّالّ .3
رّيفّخاانتّادّيكتفىّشوضاااااااااعّأصااااااااافالعدّ تتجاوزّعنّخانتني.ّويفّحالّملّيساااااااااتطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ

ّد.العدّ 
ترشيةّاجلمال:ّجيبّذكرّعددّاجلمالّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّتتجاوزّعنّثالثّ .4

 د.لعدّ ادّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتّالعدّ خاانت.ّويفّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ
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ّتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّتتجاوزمزرعةّأشقار:ّجيبّذكرّسااااااااااااااعةّاملزرعةّمنّاألشقارّوعددّاخلاان .5
اانتّدّيكتفىّشوضااااااااعّأصاااااااافارّيفّخالعدّ عنّمخسااااااااةّخاانت.ّويفّحالّملّيسااااااااتطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ

 د.العدّ 
مزرعةّدواجن:ّجيبّذكرّساااااااعةّمزارعّالدواجنّمنّالطيورّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّ .6

أصفارّيفّخاانتّّدّيكتفىّشوضعالعدّ ويفّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّتتجاوزّعنّمثانيةّخاانت.ّ

 د.العدّ 
فقاسااات:ّجيبّذكرّسااعةّالفقاسااةّمنّالبيضّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّتتجاوزّعنّ .7

 د.العدّ تّاندّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاالعدّ سبعةّخاانت.ّويفّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ
مزارعّاذاك:ّجيبّذكرّعددّالربكّاليتّترعّهباّاألذاكّوعددّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاألعدادّجيبّانّالّ .8

صااااااااااافارّيفّدّيكتفىّشوضاااااااااااعّأالعدّ تتجاوزّعنّثالثّخاانت.ّويفّحالّملّيساااااااااااتطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ
 د.العدّ خاانتّ

اانتّاليتّتعبااأّهباااّاألعاادادّجياابّانّالّتتجاااوزّعنّخالايّحناال:ّجياابّذكرّعااددّخالايّالنحاالّوعااددّاخلاا .9
 د.العدّ ّدّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتالعدّ أرشعةّخاانت.ّويفّحالّملّيستطعّاملدىلّابملعلوماتّمعرفةّ

دواجنّمنزليااةّ)ّدجاااجّشلااديّشط،ّوز،ّمحااام،ّأرانااب،....اخل(:ّجياابّذكرّعااددّالاادواجنّاملنزليااةّوعااددّ .10
عدادّجيبّانّالّتتجاوزّعنّارشعةّخاانت.ّويفّحالّملّيسااااااااااااااتطعّاملدىلّابملعلوماتّاخلاانتّاليتّتعبأّهباّاأل

ّد.العدّ دّيكتفىّشوضعّأصفارّيفّخاانتّالعدّ معرفةّ
 ة:األسر ( عدد االفراد الذين ميارسون االنشطة الزراعية يف 403السلال )

ّة.سّراأليقومّالباحثّشتسجيلّعددّاالفرادّالذينّميارسونّاالنشطةّالزراعيةّيفّ
 (، رقم املوابيل أو اهلاتف ل،سرة أو مرشح االتصال:500السلال )

ّكانّارضيّأوّ رقمّاملوابيليتمّتسجيلّ اهلاتفّالذيّميكنّمنّخاللهّالوصولّلألسرةّأوّمرش ّاالتصالّسواء
ّاثشتّأوّتلفونّنقالّ)املوابيل(.ّمعّمالحظةّالتحققّمنّصااااااااحةّرقمّاهلاتفّاالرضاااااااايّأوّاخللويّشتكرارهّمرة
اثنيةّوجيبّعلىّالباحثّاعطاءّاألولويةّيفّالتساااااااجيلّلرقمّاهلاتفّالنقالّ)املوابيل(ّويفّحالةّعدمّوجودّرقمّ

ّللهاتفّالنقالّميكنّتسجيلّرقمّاهلاتفّاالرضي.
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ة الرغبة يف تعبئة اسااااااتمارة التعداد عن طريق املوقع االلكرتوين لدائرة األساااااار هل لد   (،501الساااااالال )
 ات العامة؟اإلحصاء

ّكانتّتفضاالّتعبئةّاسااتمارةّالتعدادّعنّنريقّاملوقعّااللكرتوينّلدائرةّاألسااّريقومّالباحثّشسااؤالّ ةّاخلاصااةّاذا
ّكانتّاالجاشةّنعمّاإلحصاااااااااااااااء ّكانتّاالجاشةّ)ال(ّتتوقفّاملقاشلة،ّاماّاذا اتّالعامةّدونّزايرةّالباحث،ّفإذا

ملرشاااا ّاالتصااااالّ)وهوّالشااااخصّالذي500ّّفيجبّعلىّالباحثّأنّيتأكدّمنّرقمّاهلاتفّالنقالّيفّسااااؤالّ
ّكماّجتدرّاالشارةّاإلحصاءسوفّيقومّشتعبئةّاالستمارةّعلىّاملوقعّااللكرتوينّلدائرةّ أنّهذاّّىلإاتّالعامة(.

ّالسؤالّسوفّيتمّتعبئتهّلبعضّالتجمعاتّالسكانيةّيفّاململكة.
 بياانت املنشآت االقتصادية

ّملّودقيقّجلميعّاملنشآتّاالقتصاديةّالعاملةّيفّاململكةّوذلكتوفريّانارّاحصائيّشاّإىليهدفّهذاّالقسمّ
المجايل،ّحساااااابّالناتجّاحملليّاّإىلالساااااتخدامهّيفّساااااحبّعيناتّاملساااااوحّاالقتصااااااديةّالسااااانويةّاليتّهتدفّ

واسااتخدامهّايضاااّيفّسااحبّعيناتّاملسااوحّالرشعيةّحلسااابّمؤشااراتّالنموّاالقتصااادي.ّعلماّأبنّاخرّانارّ
 .2011توفريهّمنّخاللّالتعدادّالعامّللمنشآتّاالقتصاديةّالذيّنفذتهّالدائرةّعامّّهلذهّاملنشآتّت

 عدد املنشآت يف املبىن:(، 600السلال )
تّاملوجودةّفيهّاملبىنّوعدّمجيعّاملنشآّإىليتعلقّهذاّالسؤالّشعددّاملنشآتّيفّاملبىن،ّوعلىّالباحثّالدخولّ

املوجودةّداخلّاملبىنّشصااااورةّشاااااملةّدونّاسااااقاطّأوّّوتسااااجيلّعددها،ّوذلكّهبدفّحصاااارّمجيعّاملنشااااآت
ّحذفّأليّمنشأة.ّ

 (، رقم املنشأة:601السلال )
تعطىّكلّمنشاااأةّيفّاملبىنّرقماّمتسااالساااالّضااامنّاملبىن،ّوالّيتكررّهذاّالرقمّيفّاملبىنّالواحد.ّوقدّيكونّهذاّ

مستغلةّمنّمنشأةّواحدةّوهناّّاملبىنّمكوانّمنّوحدةّواحدةّأوّمنّعدةّوحداتّأوّمنّعدةّنواشقّومجيعها
والّيظهرّهلاّرقماّمتسااااااالساااااااالّآخر،ّمنّجهةّاثنيةّقدّيكونّاملبىنّمكوانّمنّ"عدة1ّّيكونّرقمّاملنشااااااااةّهوّ

خمازن"ّأوّوحداتّوكلّخمزنّأوّوحدةّتشاااااااغلهاّمنشاااااااأةّففيّهذهّاحلالةّتعطىّكلّوحدةّأوّمنشاااااااأةّرقماّيفّ
فيماّبىنّأتخذّرقماّيفّاملبىنّشغضّالنظرّعنّحالةّهذهّاملنشاااااأة.ّّواملبىنّكماّأنّمجيعّاملنشاااااآتّاملوجودةّيفّامل

يتعلقّابملنشآتّاملوجودةّيفّاملبىنّالذيّصفةّإشغالهّ"للسكنّوّالعملّ"ّيتمّالرتكيزّعلىّاملنشآتّفيهّمهماّّ
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يثّتعطىّاملنشااااااآتّرقماّمتساااااالسااااااالّيفّاملبىنّحبيثّالّتدخلّالوحداتّالسااااااكنيةّيفّكانّعددّاملساااااااكنّحب
ّكانّاملبىنّيضاااامّعشاااارةّمساااااكنّوكانّفيهّمخسّمنشااااآتّحىتّلوّّ تساااالساااالّاملنشااااآتّيفّهذاّاملبىن،ّمثالّإذا
كانتّمتناثرةّيفّاملبىنّوتوجدّشنيّالوحداتّالسااااكنيةّفإهناّتساااالساااالّعلىّأساااااسّأهناّمخسّمنشااااآتّفتأخذّ

301ّ،ّأماّابلنساااابةّللمساااااكنّالعشاااارةّيفّاملبىنّفيتمّساااالساااالتهاّيفّالسااااؤال601ّيفّسااااؤال1،2،3،4،5ّّرقامّاأل
 .10ّوانتهاءّابلرقم1ّّاشتداءّابلرقمّ
 (، اإلسم التجاري للمنشأة:602السلال )

للوحيّايتمّالسااؤالّعنّاإلساامّالتجاريّللمنشااأة،ّوشعدّمعرفةّاإلساامّيتمّتسااجيلهّيفّاحلقلّاملعدّعلىّاجلهازّ
ّكماّجيبّأنّيسجلّاإلسمّعلىّنفسّسطرّالرقمّ اإللكرتوينّوالذيّحيملّالعنوانّ)اإلسمّالتجاريّللمنشأة(.
املتساااالساااالّللمنشااااأةّيفّاملبىن.ّعلماًّأبنّهذاّاحلقلّالّيقبلّالفراغّمطلقاً،ّويفّحالّكانتّاملنشااااأةّخاليةّفقدّ

مّينّذلكّاإلساااام،ّوإنّتعذرّاحلصااااولّعلىّاساااايسااااتطيعّالباحثّمعرفةّاذهاّالساااااشقّوهناّعلىّالباحثّتدّو
ّكلمةّ"خايل". ّاملنشأةّاخلاليةّفتوضع

 (، قطاع عمل املنشأة:603السلال )
إجاشةّمنّاإلجاابتّاخلمساااااااااةّوجيبّأنّيساااااااااجلّالباحثّّ،يقومّالباحثّابلساااااااااؤالّعنّقطاعّعملّاملنشاااااااااأة

   املذكورةّادانهّلكلّمنشأة:
ّحكومي.2ّ .2ّخاص.1ّ .1ّعام.0ّ .0
ّمكتبّإقليميّأوّومثيليّلشركةّأجنبية.4ّّئاتّدوليةمنظماتّوهي.3ّ .3

ّكانتّاالجاشةّأنّقطاعّعملّاملنشااااااأةّعامّأيّالرمزّ علىّالباحثّاالسااااااتمرارّيف1ّّأوّخاصّأيّالرمز0ّّواذا
ّكانتّغريّذلكّأيّالرموزّ) ّ.609ّّالسؤالّّإىل(ّعلىّالباحثّاالنتقال2،3،4ّاالسئلةّواذا

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّة:(، حالة املنشأ604السلال )
ّإجاشةّمنّاإلجاابتّالسااتةّاملذكورةّادانهيقومّالباحثّابلسااؤالّعنّحالةّاملنشااأة،ّوجيبّأنّيسااجلّالباحثّ

ّلكلّمنشأة:ّّّ
حتتّّ/حتتّالتجهيز.2ّ .2ّمتوقفةّعنّالعمل.1ّ .1ّعاملة.0ّ .0

ّالتشييد
ّخالية.5ّ .5ّمغلقّمؤقت.4ّ .4ّوحدةّنشاطّمساندة.3ّ .3

ّكانتّاالجاشةّأنّحالةّاملنشأةّعاملةّأي علىّالباحثّاالستمرارّيفّاالسئلةّاخلاصةّهبذاّالقسم0ّّالرمزّّواذا
ّكانتّغريّذلكّأيّالرموزّ) التعاريفّّإىل.ّ)ارجع609ّالسااااااااؤالّّإىل(ّعلىّالباحثّاالنتقال1،2،3،4،5ّواذا

ّاخلاصةّحبالةّاملنشأة(.ّ
علىّّكنتّحتتويّّساااااااااااااايتمّاعتمادّمزارعّالدواجنّواألشقارّعلىّأهناّعاملةّشغضّالنظرّإذامالحظةّللباحث:ّ

 فوجّأمّالّوقتّالزايرة،ّوذلكّمنّأجلّاحلصولّعلىّنشانهاّاالقتصادي.
 (، التنظيم االقتصادي للمنشأة:605السلال )

(.ّحيثّيقوم0ّعاملهّأيّالرمزّ)604ّيتمّالساااااؤالّعنّالتنظيمّاالقتصااااااديّللمنشاااااأةّاليتّحالتهاّيفّالساااااؤالّ
 منّالبنودّاملوجودةّيفّهذاّالسؤالّوهي:الباحثّشتسجيلّالتنظيمّاالقتصاديّللمنشأةّض

ّ
ّفرعّميسكّحساابتّمستقلة.2ّ .2ّمركزّرئيسيّلهّفروع.1ّ .1ّمركزّرئيسيّشدونّفروع.0ّ .0
ّفرعّشركةّاجنبيةّالّميسكّحساابتّمستقلة.4ّّفرعّالّميسكّحساابتّمستقلة.3ّ .3

ّكانتّاالجاشةّأنّالتنظيمّاالقتصااااديّللمنشاااأةّمركزّرئيساااي فرعّأوّّّوعكزّرئيسااايّلهّفّرمرّّشدونّفروعّأوّواذا
(ّّفعلىّالباحثّاالسااتمرارّيفّاالساائلةّاخلاصااةّهبذاّالقساامّواذا0،1،2ّّأيّالرموزّ)ّميسااكّحساااابتّمسااتقلة

التعاريفّاخلاصاااااااااااةّّإىل.ّّ)ارجع609ّالساااااااااااؤالّّإىل(ّعلىّالباحثّاالنتقال3،4ّكانتّغريّذلكّأيّالرموزّ)
ّابلتنظيمّاالقتصاديّللمنشأة(.ّ

ّ
ّ
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 النشاط االقتصادي للمنشأة: (،606السلال )
وصاافّالنشاااطّالرئيساايّأوّالعملّالرئيساايّللمنشااأةّالذيّومارسااهّشناءّعلىّالرتخيصّّإىليهدفّهذاّالسااؤالّ

الذيّمن ّهلا،ّويذكرّأبكربّقدرّمنّالتفصااااااايلّمباّيسااااااام ّترميزهّحسااااااابّالتصااااااانيفّلألنشاااااااطةّاالقتصااااااااديةّ
(ISIC4.)ّ

ّّنشأة:(، امجايل عدد العاملني يف امل607السلال )
عددّالعاملنيّيفّاملنشاااااااأةّوهمّمجيعّاألفرادّالعاملونّفعالّيفّاملنشاااااااأةّذكوراًّأمّيقومّالباحثّشتساااااااجيلّامجايلّ

ّالتعريفّاخلاصّشعددّامجايلّالعاملني(.ّإىلإاناثًّويستثىنّمنّأعدادّالعاملنيّفئاتّمعينة.ّ)ارجعّ
 (، هل املنشأة مشمولة ابلضمان االجتماعي:608السلال )

ّكانتّاملنشأةّمشمولةّابلضمانّاالجتماعيّأمّال.ي س   جلّالباحثّالرمزّالذيّحيددّفيماّإذا
 الّيتمّسؤالّمزارعّالدواجنّواألشقارّومعاصرّالزيتون.ّمالحظةّللباحث:ّ

 (، رقم الطابق الذي توجد فيه املنشأة:609السلال )
جدّفيهّي ساااااااااجلّرقمّالطاشقّالذيّتّوّيقومّالباحثّشتساااااااااجيلّرقمّالطاشقّالذيّتوجدّفيهّاملنشاااااااااأة،ّوجيبّأن

  املنشأةّعلىّنفسّسطرّالرقمّاملتسلسلّللمنشأةّيفّاملبىن.
 (، رقم املوابيل أو اهلاتف املنشأة:610السلال )

ّكانّارضااااايّ يتمّتساااااجيلّرقمّهاتفّاملنشاااااأةّأوّرقمّاهلاتفّالذيّميكنّمنّخاللهّالوصاااااولّللمنشاااااأة،ّساااااواء
الحظةّالتحققّمنّصاااااااااااحةّرقمّاهلاتفّاالرضااااااااااايّأوّالنقالّشتكرارهّمرةّاثشتّأوّتلفونّنقالّ)موابيل(.ّمعّم

اثنيةّوإنّوجدّمكتوابًّعلىّجدارّأوّلوحةّاملنشاااااااأةّاخلارجيةّ)اآلرمة(.ّوجيبّعلىّالباحثّاعطاءّاألولويةّيفّ
التسااااااااااجيلّلرقمّاهلاتفّالنقالّ)املوابيل(ّويفّحالةّعدمّوجودّرقمّللهاتفّالنقالّميكنّتسااااااااااجيلّرقمّاهلاتفّ

ّاالرضي.
 (، هل يوجد مسكن تقليدي اتبع للمنشأة أو هل هناك أفراد يقيمون يف هذه املنشأة؟611السلال )

(ّوالذي611ّشعدّانتهاءّالباحثّمنّمجعّاالسااااااائلةّاملتعلقةّابملنشاااااااآتّاالقتصااااااااديةّجيبّعليهّنرحّالساااااااؤالّ)
قيمونّداخلّاملنشأةّدونّوجودّوجودّمسكنّضمنّهذهّاملنشأةّيقيمّفيهاّاألفراد،ّأوّأفرادّي يؤكاااااااااااااااااااادّعاااااااااالى

مكانّخمصاااصّللساااكنّوالّيوجدّهلمّمكانّاقامةّآخر،ّويفّحالّوجودّمثلّهؤالءّاالشاااخاصّفتكونّاجاشةّ
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أفرادّحساااااابّاحلالة،ّويفّهذهّاحلالةّفسااااااوفّيتي ّّ/مساااااااكنّأوّنعمّفردّ/هيّإماّنعمّمسااااااكن611ّالسااااااؤالّ
ّكماّيقومّالباحثّالربانمجّاملعد ّعلىّاألجهزةّاللوحيةّمنّاضااااافةّمسااااكنّّو إكمالّمجيعّاالساااائلةّاخلاصااااةّشه.

ّإبضافةّأرقامّاملساكنّجبانبّرقمّاملنشأةّعلىّاملدخلّالرئيسيّللمبىنّألغراضّاالستداللّوأبلوانّخمتلفة.
ّّ
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  تعليمات تعبئة استمارة عد  السكان 
ّ)البياانت التعريفية(

لالنالعّليهاّششكلّرئيسيّيفّمرحلةّعدّالسكانّ)تعتربّمرحلةّاحلصرّمنّاملراحلّاملهمةّاليتّيتمّاالعتمادّع
(ّوقدّاعتمدتّمرحلةّاحلصاااااااارّيفّاالساااااااااسّعلىّدقةّاخلرائطّااللكرتونية13ّانظرّملحقّّالعدّ علىّاسااااااااتمارةّ

واساااااااتخدامّاالجهزةّاللوحيةّااللكرتونيةّواليتّتّمنّخالهلاّتثبيتّكافةّالبياانتّالتعريفيةّحبيثّتصاااااااب ّهناكّ
ةّجاهزةّعلىّمساااااااااتوىّكلّشلوكّمنّالبلوكاتّاليتّتّحصااااااااارهاّيفّاململكةّاثناءّعمليةّقائمةّحصااااااااارّالكرتوني

 . احلصر
فانّكلّابحثّساااايسااااندّاليهّشلوكّواحدّعلىّاألقلّللقيامّشعمليةّعدهّوإجنازهّحساااابّشرانمجّّالعدّ واثناءّفرتةّ

رهونّابجنازّّاد،ّوجناحّالتعدادّمابعتبارهاّاملرحلةّالرئيساااةّواالهمّمنّمراحلّالتعدّالعدّ زمينّمعدّمسااابقاّملرحلةّ
ّكلّابحثّّوكلّفريقّاملهامّاملوكلةّاليهّيفّاوقاتّحمددةّحسبّاخلطة.

املباينّواملساااااااااكنّّإىلإنّمجيعّالبياانتّالتعريفيةّسااااااااتكونّمزودةّالكرتونياّللباحثّلتسااااااااهيلّعمليةّالوصااااااااولّ
ّكانتّتقساااايماتواليتّتشااااملّكافةّالبياانتّالتعريفيةّاملوجودهّعلىّصاااافحةّالغالّاألساااارّو اداريةّأوّّفّسااااواء

احصائيةّمثلّاحملافظة،ّاللواء،ّالقضاء،ّالتجمعّالسكاين،ّاملنطقة،ّاحلي،ّرقمّالبلوك،ّواسمّالشارعّورقمّاملبىنّ
الدائمّإنّوجد،ّوالرقمّاملتساااالساااالّللمبىنّيفّالبلوكّواساااامّاملبىنّأوّمالكّاملبىنّوعددّاملساااااكنّيفّاملبىنّوالرقمّ

ّلعدّ ايفّاملبىنّوكذلكّاساامّمالكّاملسااكنّاوّاساامّاملسااتأجرّوصاافةّاشااغالّاملسااكنّوقتّّاملتساالساالّللمسااكن
ّكماّيوجدّضمنّهذهّالبياانتّالتعريفيةّوصفّالبلوكّالذيّتّنقلهّالكرتونياّمنّسجلّحصرّاملباينّ ...اخل،

ّكماّانّهنالكّشعضّاألساائلةّيفّقساامّالبياانّاألساارواملساااكنّّو عريفةّساايتمّتّالتاملعدةّعلىّاالجهزةّاللوحية.
،ّوعندّاالنتهاءّمنّهذهّاألسااااااائلةّسااااااايتمّظهورّرساااااااالةّاألساااااااررشطهاّمعّاساااااااتمارةّحصااااااارّاملباينّواملسااااااااكنّّو

لىّالباحثّوعّاألسااااااااارتوضااااااااايحيةّللباحثّابحلالةّاليتّكانتّعليهاّاإلجاشةّوقتّحصااااااااارّاملباينّواملسااااااااااكنّّو
ّالتأكدّمنّهذهّالرسالة.

(ّيفّالبلوكّوشعدهاّيتم001ّّ(ّيفّاملبىنّرقمّ)01ّّنّاملسااااااكنّرقمّ)ّشدءاًّمّاألسااااااريبدأّعملّالباحثّحبصاااااارّ
ّكافةّّاألساارّإىلاالنتقالّ يفّاملساااكنّاليتّّسااراأليفّمساااكنّاملبىنّالثاينّوهكذاّيسااتمرّالعملّحىتّيتمّتغطية
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خرّآّإىلّآخرّومنّمبىنّإىلتضاااامهاّاملباينّداخلّالبلوكّحىتّآخرّاساااارةّوذلكّابالنتقالّتدرجيياّمنّمسااااكنّ
 حىتّينتهيّالبلوكّوماما.

  ةاألسر بياانت افراد  2.6
ّ:إىلهتدفّهذهّالبياانتّ)االسئلة(ّ

 ّشياانتّاحصاااائيةّشااااملةّومفصااالةّعنّكافةّالساااكانّوخصاااائصاااهمّالدميوغرافيةّساااواءّداخلّّإىلالوصاااول
 اوّخارجهّوماّيرتبطّهباّمنّمؤشراتّكالرتكيبّالعمريّوالنوعي.ّاألردن

 ّةّوداينتهمّوجنسيتهم.األسّرعالقةّاألفرادّشربّّإعطاءّصورةّواضحةّحول
 ّةّورشطهاّمعّالبياانتّالدميوغرافيةّألفرادهاّمنّحيثّالتعليمّوالتأمنيّاألسااااااااااااااّرإعطاءّشياانتّعنّحجم

ّالصحيّوّ....اخلّّّّّ
 ّةّاليتّترأسهاّأنثى.األسّرأحاديةّالوالدينّوخاصةّّاألسرإعطاءّشياانتّعن 

 (209 – 201البياانت االساسية االسئلة )
ّإىللتوصااااااااالّةّالبالغنيّلاألساااااااااّرجيبّعلىّالباحثّقبلّادخالّشياانتّاألفرادّعلىّاجلهازّأنّيتناقاّمعّأفرادّ

ةّألسّراةّالذيّجيبّأنّيكونّمنّاحدّاألفرادّالواجبّتسجيلهمّضمنّافرادّاألسّرترتيبّاالفرادّشدءاًّمنّربّ
وّعلىّدفرتّمالحظاتّخاصّشذلكّومنّمثّةّعلىّمساااااااااودةّخارجيةّااألساااااااااّروجيبّعلىّالباحثّكتاشةّافرادّ

ّواحداًّتلوّاآلخر.ّّ Tabيقومّابدخالّاألفرادّعلىّجهازّالّ
 : فئة السكان201السلال 

مّواملتواجدينّوقتّالتعدادّشغضّالنظرّعنّجنسااااااياهتّاألردنيتعلقّهذاّالسااااااؤالّابألفرادّالذينّيقيمونّداخلّ
ىّغياهبمّأقلّمنّساااااانةّابسااااااتثناءّاحلاالتّاليتّساااااابقّذكرهاّالذينّمضااااااىّعلّاألردنينيّخارجّاألردنمثّاالفرادّ
ّكالطالبّوالفردّاملتواجدّخارجّاململكةّللعالجّحيثّيتمّادخالّشياانهتمّّيفّاملكانّاملخصصّاألسّرشتعريفّ ة

 لتلكّالفئةّعلىّاألجهزةّاللوحية.
 
 
ّ
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 (: الرقم املتسلسل واسم الفرد203-202األسئلة )
ّةّاملتواجدينّيفّوقتّالزايرةّخاصاااااااااااااااةّفيماّيتعلقّابألنفالاألسااااااااااااااّرمجيعّأفرادّّيقومّالباحثّإبدخالّشياانت

منّّةاألسااااااّرالصااااااغارّحديثيّالوالدةّالذينّتقلّاعمارهمّعنّساااااانةّللتأكدّمنّعدمّاسااااااقاطّايّفردّمنّافرادّ
ّ.العدّ عمليةّ

ّمثّيقومّتزوجنيةّأواًلّمثّزوجتاهّوأوالدهّمنّغريّاملاألسااااااااااااااّروجيابّعلىّالبااحاثّأنّيقومّإبدخاالّشيااانتّربّ
ّكانواّمنّضااامنّافرادّاألساااّرةّاالخرينّكأبّوأمّربّاألساااّرإبدخالّشياانتّافرادّ يمنيّةّاملعتادينّاملقاألساااّرةّاذا

ةّمثّيقومّإبدخالّشياانتّأشناؤمهاّاملتزوجنيّوزوجاهتمّوأشناؤهم،ّمثّيدخلّشياانتّاالشاااخاصّاألساااّريفّمساااكنّ
ّة.األسّراآلخرينّاملقيمنيّيفّ

 ةاألسر لعالقة برب : ا204السلال 
ةّمنّحيثّصاااااااالةّالدمّأوّالزواجّأوّغريها،ّوتظهرّإجاابتّهذاّاألسااااااااّريتعلقّهذاّالسااااااااؤالّشعالقةّالفردّشربّ

ّالسؤالّعلىّشكلّقائمةّمنسدلةّحيثّيقومّالباحثّابختيارّاإلجاشةّالصحيحةّمنّتلكّالقائمة.
ّحيثّأنّاإلجاشةّهيّإحدىّاحلاالتّالتالية:ّ

ّّةاألسّرربّ .0
ّأختّ/أخ.5ّ .12ّجةزّوّ/زوج .1
ّأقاربّآخرون.6ّ .13ّاشنةّ/اشن .2
ّخادمةّ/خادم.7ّ .14ّأمّ/أب .3
ّآخرون.8ّ .15ّحفيدةّ/حفيد .4

 
 : اجلنس205السلال 

يتعلقّهذاّالسااااؤالّجبنسّالفرد،ّحيثّيدخلّالباحثّرمزّاإلجاشةّاليتّتنطبق،ّوالّجيوزّللباحثّأنّيسااااتنتجّ
لقّعلىّالذكورّواإلانثّمعاّوميكنّشياانتّهذاّالسااااااااااااااؤالّمنّخاللّاإلساااااااااااااام،ّحيثّانّهناكّأذاءّقدّتط

 ةّوخاصةّدفرتّالعائلة.األسّرللباحثّيفّهذهّاحلالةّاالستعانةّابلواثئقّاملتوافرةّلدىّ
 
ّ
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 سنة( -: اتريخ امليالد )شهر206السلال 
الّجيوزّللباحثّاستنتاجّأيّشيانّيفّهذاّالسؤال،ّشلّجيبّاستيفاءّشياانتّهذاّالسؤالّمنّالواثئقّالرذيةّماّ

نّوخاصااااااةّدفرتّالعائلةّإنّوجدّأوّأيةّوثيقةّأخرىّكشااااااهادةّامليالد،ّجوازّالساااااافر،ّالشااااااهاداتّالعلمية،ّأمك
ذلك،ّويفّحالةّعدمّمعرفةّشااااااااااهرّوساااااااااانةّامليالدّفيجبّعلىّالباحثّيفّهذهّاحلالةّّإىلتقديرّالساااااااااان،ّوماّ

ّ(ّيفّحقلّالسنة.9998(ّيفّحقلّالشهرّوّ)98ادخالّالرمزّ)
ّعدمّتوافرّواثئقّرذيةّومكنهّمنّمعرفةّاتريخّميالدّالفردّاالستعانةّابملستجيبّأوّأيوعلىّالباحثّيفّحالةّ

ّةّاآلخرينّيفّاإلدالءّعنّاتريخّميالدّذلكّالفردّماّأمكن.األسّرفردّمنّأفرادّ
 : العمر ابلسنوات الكاملة207السلال 

ّكماّهوّيفّليلةّاإلسناد ّكانتّإجّيتعلقّهذاّالسؤالّشعمرّالفردّابلسنواتّالكاملة اشةّالسؤالّالزمينّويفّحالة
اتريخّامليالدّالّأعرفّفإنّعلىّالباحثّمناقشااااااةّالفردّوابقيّأفرادّأساااااارتهّللحصااااااولّعلىّأصاااااا ّتقدير206ّّ

ّلعمرهّابلسنواتّالكاملة.
وميكنّللباحثّيفّهذهّاحلاالتّاالستعانةّابحلوادثّالتارخييةّأوّالرشطّشنيّعمرّالفردّاحلايلّوأحدّأفرادّأسرتهّّ
ّكماااّميكنّالرشطّشنيّعمرّالفردّوشنيّعمرّأكربّ كماااّميكنّالرشطّشنيّعمرهّاحلااايلّوعمرهّعناادّزواجااهّاألول،

ّأشنائهّأوّشنيّعمرهّوعمرّأخوتهّالذيّيعرفونّأعمارهمّوهكذا.
)اتريخّميالدّالفرد(ّغريّالّأعرف،ّفإنّاإلجاشةّعلى206ّّومنّاجلديرّابلذكرّابنهّإذاّوردتّإجاشةّيفّساااااؤالّ

ّلّالعمرّستكونّآلية،ّحيثّسيقومّاجلهازّابحتساهباّوماّعلىّالباحثّإالّالتأكدّمنّذلكّالعمرّفقط.سؤا
 : الداينة208السلال 

ّكاملذهبّالسينّ يتعلقّهذاّالسؤالّابلداينةّاليتّيدينّهباّالفرد،ّوالّيقصدّهباّاملذهبّالديينّالذيّينتميّإليه
ّسااايّأوّالالتيينّأوّالكاثوليكيّوغريهاّلدىّاملسااايحينيّوليسأوّالشااايعيّلدىّاملسااالمنيّأوّاملذهبّاألرثوذك

ةّمتشاهبة.ّّوتتمّاإلجاشةّعلىّهذاّالسؤالّمنّخاللّاختيارّالداينةّاألسّرابلضرورةّأنّتكونّداينةّمجيعّأفرادّ
 املناسبةّمنّالقائمةّاملنسدلةّالظاهرةّأمامّهذاّالسؤال.

 
ّ



  

169 

 

 : اجلنسية 209السلال 
فرّالذيّحيملهّالفردّأوّشطاقةّاألحوالّاملدنيةّلألردنينيّششااااارطّأنّيكونّللفردّالرقمّحتددّاجلنسااااايةّجبوازّالسااااا

الونين.ّأماّابلنسااااابةّلألفرادّاآلخرينّفيتمّتساااااجيلّجنسااااايتهمّنبقاّللتبعيةّالقانونيةّهلمّلدولةّمعينةّأيّالدولةّ
ّاليتّحيقّهلمّاحلصولّعلىّجوازّسفرها.

ّةّأوّالشااااااااخصّالبالغّاملديلّابلبياانتاألسااااااااّرماّيديلّشهّربّّأماّاملواليدّاجلددّفتسااااااااجلّجنساااااااايتهمّحسااااااااب
وابلنسااااااااابةّلألفرادّالذينّحيملونّأكثرّمنّجنسااااااااايةّتكونّجنسااااااااايةّهذاّالفردّحسااااااااابّماّيديلّشهّالفردّاوّماّ

ّيفضله.
تشااااملّإضااااافةّاململكةّأكثرّمنّغريها،ّّوّإىلوللتسااااهيلّفقدّتّالرتكيزّعلىّجمموعةّالدولّاليتّترساااالّوافدينّ

اململكةّأليّساااااااببّنوعيّأوّقصاااااااريّ)ساااااااوراي،ّمصااااااار،ّفلساااااااطني،ّالعراق،ّليبيا،ّّإىلينيّالوافدينّألردناّإىل
ّكتاشة.ّّ ّاليمن(.ّأماّابلنسبةّلباقيّاجلنسياتّفرتدّاإلجاشةّحتتّشندّأخرىّوتكتبّاجلنسية

 بياانت التأمني الصحي
دفّتوساااعةّ،ّوذلكّهباألردنيفّّتوفرّشياانتّالتأمنيّالصاااحيّمعلوماتّدقيقةّوحديثةّحولّالتأمنيّالصاااحي

ّكماّويهدفّهذاّالسؤالّ ّرفّعلى:التعّإىلمظلتهّومشوليتهّمنّخاللّرسمّسياساتّوننيةّيفّهذاّاجملال،
ّمعدالتّتغطيةّالتأمنيّالصحيّحسبّجهةّالتأمني -
 معدالتّاإلزدواجيةّشنيّجهاتّالتأمنيّاملختلفة.ّ -
 ينيّاألردنالعبءّاملرتتبّعلىّاحلكومةّمنّأتميناتّغريّ -

 (: التأمني الصحي210السلال )
اّإذاّّمعرفةّفيمّإىلةّوشغضّالنظرّعنّأعمارهم.ّويهدفّهذاّالساااااؤالّاألساااااّريساااااألّهذاّالساااااؤالّجلميعّأفرادّ

كانّالفردّلديهّاتمنيّصااااااااحيّامّالّكماّيتعلقّهذاّالسااااااااؤالّمبعرفةّنوعّالتأمنيّالصااااااااحيّالذيّميتلكهّالفرد،ّ
ّكالتايل: ّوتكونّاالجاشةّمعّرمزها

 (0ورمزهاّ)ّّّّّّّريّمؤمنّّّّّّّّّّّّّّّّّغ -1
ّّ(1ورمزهاّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.وزارةّالصحة -2
 (2ورمزهاّ)ّّّّّّّّّّاخلدماتّالطبيةّامللكية. -3
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 (4ورمزهاّ)ّّّّّّّّّّّّاملستشفياتّاجلامعية. -4
 (8ورمزهاّ)ّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوكالةّالغوث -5
 (16).ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورمزهاّأتمنيّخاص -6
 (32ورمزهاّ)ّأخرى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -7
 (64ورمزهاّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.األردنخارجّ -8

املرشعاتّاملوجودةّأمامّخياراتّّ/(ّيفّاملرشعّ√وتكونّاإلجاشةّعلىّهذاّالساااااااؤالّمنّخاللّوضاااااااعّاإلشاااااااارةّ)
 السؤالّوذلكّمنّخاللّالضغطّعلىّهذهّاملرشعات.ّ

ّ(220-211)ة وحالة اللجوء بياانت االقامة واهلجر 
ّإىلينيّألردنايفّالتعداداتّالسااااااااااااااااشقةّجبمعّشياانتّعنّاهلجرةّالداخليةّلألدنينيّوهجرةّغريّّاألردناكتفتّ
ّإىلدعتّاحلاجة2015ّّ،ّأماّيفّتعدادّالساااكانّالبياانتّتتي ّإمكانيةّالتعرفّعلىّاحلراكّاملكاينأيّّاألردن

أجلّقياسّّوذلكّمنّألردنلكّشسببّالظروفّالسياسيةّاليتّحتيطّاباضافةّجمموعةّمنّاالسئلةّاجلديدةّوذ
ّالبياانتّمنّالتعرفّعلى:ّاهلجرةّالقسريةّ)اللجوء(ّاليتّتفرضهاّهذهّالظروف.ّوستمكناّهذهّ

 .حصرّأعدادّاملهاجرينّالداخلنيّواخلارجني 
 ن.مجعّشياانتّتساعدّعلىّفهمّنبيعةّاهلجرةّالداخليةّواخلارجيةّوخصائصّاملهاجري 
 .ّالتعرفّعلىّأسبابّاهلجرة 
 .مجعّشياانتّتساعدّعلىّتصنيفّاملهاجرينّالدولينيّداخلّاململكة 
 ّ.ّكمعدلّاهلجرةّاخلامّومعدلّاهلجرةّالداخليةّواخلارجيةّوصايفّاهلجرة  حسابّمؤشراتّاهلجرة
 ّاألردنينيّوأماكنّتواجدهمّداخلّاألردنحصرّأعدادّغري. 
 ة.حصرّاعدادّالالجئنيّداخلّاململك 
 .حصرّأعدادّالالجئنيّاملسجلنيّلدىّالوكاالتّالدوليةّاملختلفة 
 .مجعّشياانتّعنّتواريخّاهلجرةّوالبلدّالذيّقدمّمنهّالالجا 
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 : مكان إقامة األم وقت والدة الفرد 211السلال 
دةّوقتّايتعلقّهذاّالساااااااااااؤالّابملوقعّاجلغرايفّ)التجمعّالساااااااااااكاين(ّالذيّكانتّتقيمّفيهّوالدةّالفردّإقامةّمعت

والدته،ّوذلكّشغضّالنظرّعنّاملوقعّ)املكان(ّالذيّولدّفيهّساااااااااواءّيفّاملنزلّأوّيفّمساااااااااتشااااااااافىّأوّيفّجتمعّ
ّكانتّاألمّ سااااكاينّآخرّغريّالتجمعّالسااااكاينّالذيّتقيمّفيهّاألم،ّويسااااألّهذاّالسااااؤالّجلميعّاألفرادّسااااواء

 علىّقيدّاحلياةّأمّال.
كااانّمكااانّإقااامااةّاألمّوقااتّوالدةّالفردّداخاالّحاادودّاململكااةّّّجياابّعلىّالباااحااثّشاادايااةّأنّحيااددّفيماااّإذا

 يةّاهلامشيةّأمّال.األردن
ّكانّمكانّإقامةّاألمّوقتّوالدةّالفردّخارجّ ،ّفيجبّعلىّالباحثّأنّيقومّإبدخالّاساااااامّالدولةّاألردنفإذا

ّكانتّتلكّالدولةّعرشيةّأوّأ  جنبية.ّّاليتّكانتّاألمّتقيمّفيهاّإقامةّمعتادةّوقتّوالدتهّسواء
ّكانّمكانّإقامةّاألمّوقتّوالدةّالفردّداخلّحدودّاململكةّ يةّاهلامشية،ّفعلىّالباحثّأنّحيددّاألردنأماّإذا

ذلكّاملكانّششااااكلّدقيقّأبنّخيتارّمنّالقائمةّاملنساااادلةّاساااامّالتجمعّالسااااكاينّمثّاساااامّاحملافظةّوذلكّعلىّ
 النحوّالتايل:

ختيارّّويل "ّوحيثّأنّمدينةّصويل ّتتبعّحملافظةّالعاصمةّفيتمّااسمّالتجمعّالسكاينّعلىّسبيلّاملثالّ"ص
ّوالذيّيعرضّدليلّاملدنّوالقرى(9ّالعاصمة".ّ)انظرّملحقّ/"صويل ّ

ّكانّالتجمعّالساااااااااكاينّأحدّمنانقّعمانّالكربىّومثالّذلكّمنطقةّالعبديل،ّفيتمّاالختيارّعلىّالنحوّ وإذا
ّالعاصمةّّ/التايل:ّعمان

ّكانّاسااااااامّالتج معّالساااااااكاينّهوّ"حكما"ّوحيثّأنّ"حكما"ّتتبعّحمافظةّارشدّفيختارّالباحثّيفّهذهّوإذا
ّارشدّ./احلالة:ّحكماّ

ّوفيماّيليّشعضّاألمثلةّاألخرى:ّ
ّاملفرقّّ/صبحاّ العقبةّ/العقبةّ
ّمادابّّ/ذيبانّ البلقاءّّ/البقعةّ
ّجرشّّ/عنيبةّ البلقاءّّ/السلطّ
ّالطفيلةّ/العنيّالبيضاءّّالبلقاءّ/أمّجوزةّ
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ّالطفيلةّّ/السلعّ البلقاءّّ/ديرّعالّ
ّارشدّ/املزارّالشمايلّ  الكركّّ/الطيبةّ
ّارشدّّ/الرمثاّّعجلونّّ/اهلامشيةّ
ّارشدّّ/ششرىّّالزرقاءّ/اهلامشيةّ
ّمعانّّ/احلسينيةّّالزرقاءّ/األزرقّ
ّالعقبةّّ/القويرةّّاملفرقّّ/الرويشدّ

الةّاسمّاحملافظةّاليتّيتبعّهلاّأيّمنّالتجمعاتّالسكانية،ّفعليهّيفّهذهّاحلوإذاّملّيتمكنّالباحثّمنّحتديدّ
املراقبّالذيّابساااااتطاعتهّتزويدهّابإلجاشةّالصاااااحيحةّوإنّاساااااتلزمّاألمرّاالتصاااااالّشغرفةّالعملياتّّإىلالرجوعّ
ّالرئيسة.

ّ:األردنوفيماّيليّأذاءّاحملافظاتّيفّ
ّاملفرق،ّجرش،ّعجلون،ّالكرك،ّالطفيلة،ّمعان،ّالعقبة.العاصمة،ّالبلقاء،ّالزرقاء،ّماداب،ّارشد،ّ

 : مكان اإلقامة املعتادة ا الية212السلال 
يقصاااادّشهّاملكانّالذيّقضااااىّفيهّالفردّمدةّالّتقلّعنّسااااتةّأشااااهر،ّويفّمعظمّاحلاالتّيكونّمكانّتواجدّ

الساااؤالّعلىّّافاءّشياانتّهذيساااتنّاإلقامةّاحلايل(،ّوالاالفردّهوّمكانّإقامتهّاملعتادّاحلايلّ)راجعّتعريفّمك
اخلاصّمبكانّإقامةّاألمّاملعتادّوقت211ّّالباحثّأنّيتتبعّاخلطواتّاليتّوردتّيفّاساااااتيفاءّشياانتّالساااااؤالّ

ّوالدةّالفرد.ّّ
 يني. ألردنا: مدة اإلقامة ابلسنوات الكاملة يف املكان ا ايل ل،ردنيني، ويف اململكة لغري 213السلال 

 ةّالفرتةّالزمنيةّمعرباًّعنهاّابلساانواتّالكاملةّأيّإبمهالّكسااورّالساانةّمهماّشلغتّوهيّيقصاادّمبدةّاإلقام
املدةّاليتّقضااااااااهاّالفردّيفّمكانّإقامتهّاحلايلّعلىّأنّالّتقلّعنّساااااااتةّأشاااااااهرّابساااااااتثناءّاملواليدّاجلددّيفّّ

 أشهر.6ّةّالذينّتقلّأعمارهمّعنّاألسّر
 ّّكانتّمدةّاإلقامة  يفّاملكانّاملخصصّلذلكّأي:97ّّالباحثّالرمزّسنةّفأكثر،ّيدخل97ّّإذا

ّكانتّاملدةّالفعليةّ) - ّ.97(ّسنةّيتمّإدخالّالرمز100إذا
ّكانتّاملدةّ) - ّ.97(ّسنةّيتمّإدخالّالرمز105إذا
ّكانتّاملدةّ) - ّ.97(ّسنةّيتمّإدخالّالرمز99إذا
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 ّّكانتّمدةّاإلقامةّأقلّمنّسنةّفيتمّإدخالّالرمز  ذلك.يفّاملكانّاملخصصّل00ّأماّإذا
 ّّإىلصوهلمّينيّمنذّاتريخّّواألردنجيبّعلىّالباحثّأنّأيخذّابالعتبارّأنّمدةّاإلقامةّتقاسّلألفرادّغري

ّكلّّاألردن آلخرّمرة،ّوالّيؤخذّابالعتبارّتنقالهتمّداخلّاململكةّشغضّالنظرّعنّالفرتةّاليتّقضااااااااااااااوهاّيف
 منطقة.

 دّكة،ّمعّمالحظةّأنهّيفّكثريّمنّاألحيانّقأماّلألردنيني،ّفتقاسّاملدةّابلنساااااااااااااابةّلتنقلهمّداخلّاململ
 تتساوىّهذهّاملدةّمعّعمرّالفردّأوّقدّتكونّأقلّمنه.

 : مكان اإلقامة املعتادة السابقة 214السلال 
 ّالساااااااااؤالّّمكانّإقامتهّاملعتادةّاحلاليةّالواردّيفّإىليقصااااااااادّشذلكّمكانّاإلقامةّاملعتادةّللفردّقبلّانتقاله

ةّمكانّإقامتهّاملعتادّإىلامّفيهّالفردّمدةّسااااااااااااااتةّأشااااااااااااااهرّأوّأكثرّقبلّانتقالهّ،ّأيّآخرّمكانّأق212رقمّ
 احلالية.

 ّ211ّالسااتيفاءّشياانتّهذاّالسااؤال،ّعلىّالباحثّإتباعّاخلطواتّاليتّوردتّيفّاسااتيفاءّشياانتّالسااؤال
ةّملعتادةّاحلالياخلاصّمبكانّإقامةّاألمّوقتّوالدةّالفردّمعّمراعاةّأنّمنّاملمكنّأنّيكونّمكانّاإلقامةّا

 هوّنفسّمكانّاإلقامةّاملعتادةّالساشقة.
2014ّ: مكان اإلقامة خالل شهر تشرين الثاين 215السلال 

 ّيتعلقّهذاّالسااااؤالّابملوقعّاجلغرايفّ)التجمعّالسااااكاين(ّالذيّكانّيتواجدّفيهّالفردّخاللّشااااهرّتشاااارين
ّكانّه2014الثاينّمنّعامّ ةّياألردنذاّاملكانّداخلّحدودّاململكةّ،ّوجيبّعلىّالباحثّأنّحيددّفيماّإذا
 اهلامشيةّأمّال.

 ّّكانّمكانّإقامةّالفردّخاللّشهرّتشرينّالثاينّمنّعام ،ّفيجبّعلىّالباحثّاألردنخارج2014ّّفإذا
ّكانتّتلكّالدولةّعرشيةّأوّ أنّيدخلّيفّاملكانّاملخصصّلذلكّاسمّالدولةّاليتّكانّيقيمّفيهاّالفردّسواء

 أجنبية.ّّ
 ّّيةّاهلامشية،ّفعلىّالباحثّأنّحيددّذلكّاملكانّاألردنكانّمكانّإقامةّالفردّداخلّحدودّاململكةّأماّإذا

 ششكلّدقيقّأبنّيدخلّيفّاملكانّاملخصصّلذلكّاسمّالتجمعّالسكاينّمثّاسمّاحملافظةّ.
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 ّ211ّالسااتيفاءّشياانتّهذاّالسااؤال،ّعلىّالباحثّإتباعّاخلطواتّاليتّوردتّيفّاسااتيفاءّشياانتّالسااؤال
اخلاااصّمبكااانّإقااامااةّاألمّوقااتّوالدةّالفردّمعّمراعاااةّأنااهّمنّاملمكنّأنّيكونّمكااانّإقااامااةّالفردّخاللّ

 هوّنفسّمكانّاإلقامةّاملعتادةّاحلالية.2014ّشهرّتشرينّالثاينّمنّعامّ
 : سبب اإلقامة 216السلال 

ّملكة.املّإىلينيّردناأليتعلقّهذاّالسؤالّشسببّاإلقامةّيفّاخلارجّ)لألردنيني(ّوسببّقدومّغريّ
ّقسمني:ّإىلينيّينقسمونّاألردناألفرادّ

ّفالّيتمّاستيفاءّأيّشياانتّهلمّيفّهذاّالسؤال.ّاألردنينيّاملقيمنيّداخلّاألردن -أ
يتمّساااااااااؤاهلمّعنّالساااااااااببّالرئيسااااااااايّإلقامتهمّخارجّالبلدّوّعلىّالنحوّّاألردنينيّاملقيمنيّخارجّاألردن -ب

 التايل:
ّشهّأقلّمنّسنةالعملّحبيثّتكونّمدةّغيا

ّالدراسة
ّاملرافقة

ّالسياحةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمهماّشلغتّمدةّغياشه
ّالعالج
ّأخرى

قدّيكونّعلىّالنحوّّوّاألردنّإىلينيّفيتمّسااؤاهلمّعنّالسااببّالرئيساايّلقدومهمّاألردنأماّابلنساابةّلألفرادّغريّ
ّالتايل:

 النزاعّاملسل ّيفّدولتهّاألصليةّ/غيابّاألمن -1
 العمل -2
 ّالدراسة -3
 املرافقة -4
 السياحة -5
 العالج -6
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 أخرى -7
ّمنّجهةّأخرىّفإنّخياراتّهذاّالسؤالّتظهرّعلىّشكلّقائمةّمنسدلةّعلىّاجلهازّاللوحي.

 : هل الفرد الجىء217السلال 
أوّغريّالجىءّمنّوجهةّنظره.ّّوعلىّ ّكانّالفردّيعتربّنفساااااااااااااااهّالجئاًّ يهدفّهذاّالسااااااااااااااؤالّملعرفةّفيماّإذا

ّاءّابإلجاشةّومنّمثّاختيارّاإلجاشةّاليتّتنطبق.الباحثّنرحّالسؤالّدونّاإلحي
ّ: التسجيل كالجئ218السلال 

ملتحدةّيةّأوّاملفوضاااايةّالساااااميةّلألممّااألردنيتعلقّهذاّالسااااؤالّحبالةّتسااااجيلّاألفرادّكالجئنيّلدىّاحلكومةّ
تكونّّوّ،ّوعلىّالباحثّاختيارّاإلجاشةّاليتّتنطبقّيفّاملكانّاملخصاااصّلذلك(UNHCR)لشاااؤونّالالجئنيّ

ّاإلجاشةّاحدّاحلاالتّالتالية:
 مسجلّولديهّوثيقة 
 تقدمّشطلب 
 غريّمسجل 
 ّالّاعرف

ّاليت قدم منها الفرد ّ: اسم الدولة219السلال 
،ّاألردنّىلإّإقامةّمعتادةّقبلّقدومهّاألردينيتعلقّهذاّالسااااااااااااااؤالّابساااااااااااااامّالدولةّاليتّكانّيقيمّفيهاّالفردّغريّ

لساااؤالّعنّنريقّالقائمةّاملنسااادلةّاملعدةّخصااايصااااًّهلذاّالساااؤالّواليتّتركزّويقومّالباحثّابإلجاشةّعلىّهذاّا
علىّجمموعةّالدولّاليتّترسااااالّوافدينّاكثرّمنّغريهاّوهيّ)ساااااوراي،ّمصااااار،ّفلساااااطني،ّالعراق،ّليبيا،ّاليمن(ّ

ّكتاشة.  وابلنسبةّللذينّقدمواّمنّأيّدولةّأخرىّفرتدّاإلجاشةّحتتّشندّأخرىّوتكتبّاسمّالدولة
 

ّ: اتريخ القدوم220ل السلا
دخالّّآلخرّمرة،ّوجيبّعلىّالباحثّأنّيقومّإبّاألردنّإىلّاألردينيتعلقّهذاّالساااااؤالّشتاريخّقدومّالفردّغريّ

ّالتاريخّابلشهرّوالسنةّيفّاملكانّاملخصصّلذلك،ّ
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 (226-221البياانت التعليمية )

ّكّردناألتسااااااألّأساااااائلةّالبياانتّالتعليمةّجلميعّاالفرادّاملوجودينّيفّ ماّتظهرّوأعمارهمّارشعّساااااانواتّفأكثر،
الذيّخصااااااصّلهّحمركّللبحث.226ّّإجاابتّهذهّاألساااااائلةّعلىّشااااااكلّقائمةّمنساااااادلةّابسااااااتثناءّالسااااااؤالّ

 معرفة:ّإىلهتدفّالبياانتّالتعليميةّّو
 ّنسبةّامللتحقنيّومنّسبقّهلمّااللتحاقّابملؤسساتّالتعليمية 
 نسبةّاألمية 
 االفرادّوختصصاهتمّالعلميةّاحلالةّالتعليميةّلكلّفردّمن 
 .نسبةّاملنتظمنيّيفّاملراحلّالدراسيةّاملختلفة،ّوحتديدّاجلهةّاليتّتتبعّهلاّاملؤسسةّالتعليمية 
 ّنسبةّاألنفالّامللتحقنيّيفّمرحلةّرايضّاألنفال 

انّكّّيتعلقّهذاّالسااؤالّاباللتحاقّابملؤسااساااتّالتعليميةّفإذاّ( االلتحاق ابمللسااسااة التعليمية221الساالال )
الفردّملتحقاًّحالياًّيفّأيّمؤساااااااااساااااااااةّتعليميةّيقومّالباحثّابختيارّاإلجاشةّاألوىلّواالساااااااااتمرارّيفّاساااااااااتيفاءّ
ّكانتّإجاشةّالفردّنعمّسااااااااابقّلهّااللتحاقّأوّالرمزّملّيلتحقّفيختارّالباحثّ شياانتّاملرحلةّوالصااااااااافّأماّإذا

ّكانّعمرّالفردّاخلاصّابحلالةّال225ّسااااؤالّّإىلاإلجاشةّاليتّتنطبقّوينتقلّ ّإىلفأكثر.ّّوينتقل13ّّتعليميةّإذا
ّكانّعمرّالفرد229ّّسااؤالّ ّكانّعمرّالفرد12ّ-5اخلاصّابلصااعوابتّالوظيفيةّإذا ساانواتّفينتقل4ّّ.ّأماّإذا
ّالفردّالتايل.ّإىلالربانمجّ
 السنة الدراسية /(: املرحلة والصف223-222األسئلة )

لباحثّلذينّينتظمّفيهماّاالفرادّامللتحقنيّحالياًّابلدراسااااااةّويقومّايتعلقّهذينّالسااااااؤالنيّابملرحلةّوالصاااااافّال
ابلسااؤالّعنّاملرحلةّالدراساايةّاليتّينتظمّفيهاّالفردّومنّمثّيسااألّعنّالساانةّالدراساايةّامللتحقّهباّحالياًّويقومّ

ّكانّاالباحثّابختيارّاملرحلةّوالصافّمنّخاللّالقوائمّاملنسادلةّاملعدةّهلذينّالساؤالني،ّفعلىّسابيلّ ملثالّإذا
الفردّمنتظماًّيفّاألولّالثانوي،ّفيقومّالباحثّابختيارّ"اثنوي"ّمنّقائمةّخياراتّساااؤالّاملرحلةّوخيتارّأيضااااًّ

ّ(ّمنّقائمةّخياراتّسؤالّالصفّوالسنةّالدراسية.1ّ)
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ملرحلةّاأماّاألفرادّامللتحقنيّحالياًّيفّالصاافّالعاشاارّاألساااساايّفيختارّالباحثّ"أساااسااي"ّمنّقائمةّخياراتّ
ّالسنةّالدراسية.ّّ/(ّمنّقائمةّخياراتّالصف10ّمثّخيتارّ)

أماّالفردّامللتحقّيفّالسااااااااااااانةّالثالثةّيفّاجلامعةّيفّمرحلةّالبكالوريوس،ّفعلىّالباحثّانّخيتارّشكالوريوسّمنّ
ّالسنةّالدراسية.ّ/(ّمنّقائمةّخياراتّالصف3قائمةّخياراتّاملرحلةّمثّخيتارّ)

 تعليمية: اجلهة ال224السلال 
ي سألّهذاّالسؤالّلألفرادّاملنتظمنيّحالياًّيفّالدراسةّفقط،ّوعلىّالباحثّحتديدّاجلهةّاليتّتتبعّهلاّاملؤسسةّ

ّكانتّحكومية،ّخاصااااااة،ّوكالةّالغوث،ّأوّخارجّ ،ّمنّخاللّالضااااااغطّعلىّاإلجاشةّاألردنالتعليميةّفيماّإذا
ّاملناسبةّيفّالقائمةّاملنسدلة.

 تعليمية: ا الة ال225السلال 
سااااااااااانةّفأكثرّشنجاحّ)وال13ّّويقصااااااااااادّابحلالةّالتعليمية:ّأعلىّمرحلةّتعليميةّأومهاّالفردّالذيّيبلغّمنّالعمرّ

،ّي سااااااألّهذاّالسااااااؤالّلألفرادّغريّاملنتظمني30/11/2015ّيسااااااألّلألفرادّدونّذلكّالعمر(ّوذلكّحىتّاتريخّ
ةّتعليمية،ّأوّأنهّؤساساةّتعليميةّأوّأنهّأهنىّمرحلحالياًّيفّمؤساساةّتعليميةّشساببّانهّملّيسابقّلهّأنّالتحقّمب

التحقّمبؤساااااساااااةّتعليميةّوتركّالدراساااااةّفيها.ّفإذاّملّيسااااابقّهلذاّالفردّانّالتحقّمبؤساااااساااااةّتعليمية،ّأوّأنهّالّ
ّكانت،ّوالّيساااااااااتطيعّأنّيكتبّولوّفقرةّشسااااااااايطةّعنّحياتهّحىتّوإنّ يساااااااااتطيعّالقراءةّوالكتاشةّمعاًّأبيةّلغة

القرآنيةّأوّالنصاااااااوصّاألخرى،ّأوّحفظّشعضّالقصاااااااائدّالشاااااااعريةّفيعتربّهذاّالفردّامياً،ّحفظّشعضّاآلايتّ
حيثّخيتارّالباحثّاإلجاشةّ"امي"ّمنّالقائمةّاملنسااادلة،ّوقدّيكونّابساااتطاعةّالفردّالقراءةّوالكتاشةّمعاً،ّأوّ

جاح،ّففيّيّشنأنهّقدّالتحقّيفّوقتّساااااشقّابلدراسااااةّوانقطعّعنهاّقبلّأنّينهيّالصاااافّالسااااادسّاألساااااساااا
هذهّاحلالةّيعتربّهذاّالفردّملماًّحساااااااااااابّتعريفّاملسااااااااااااتوىّالتعليمي،ّوعلىّالباحثّيفّهذهّاحلالةّانّخيتارّ

ّيقرأّويكتب".ّ-اإلجاشةّ"ملم
وقدّيكونّالفردّقدّتركّاملدرسااةّيفّالصاافّالثامنّاألساااساايّمبعىنّأنهّغريّمنتظمّحالياًّيفّالدراسااةّوعليهّفإنّ

الفردّشنجاااحّهيّاملرحلااةّاالشتاادائيااة،ّويفّهااذهّاحلااالااةّيقومّالباااحااثّابختيااارّ"اشتاادائي"ّّّآخرّمرحلااةّأومهاااّهااذا
ّكإجاشةّعلىّهذاّالسؤال.ّ
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ومنّاحملتملّأنّيكونّالفردّغريّاملنتظمّقدّأهنىّعلىّساااااابيلّاملثالّالصاااااافّاألولّالثانويّفقط،ّفتكونّاحلالةّ
أوّأنّيكونّالفردّقدّأهنىّفقطّالسااااانةّالثالثةّمنّاألسااااااسااااايّ)حسااااابّاحلالة(ّّ/التعليميةّهلذاّالفردّاإلعدادي

مرحلةّالبكالوريوسّمبعىنّأنهّملّحيصاااااااااااالّعلىّشااااااااااااهادةّالبكالوريوسّفتكونّحالتهّالتعليميةّهيّالثانوي.ّومنّ
املمكنّأيضاًّأنّيكونّالفردّغريّاملنتظمّيفّالدراسةّقدّأهنىّاملرحلةّاجلامعيةّاألوىلّوحصلّعلىّالبكالوريوسّ

ّالتعليميةّهيّشكالوريوس.ّفتكونّحالته
 : التخصص العلمي226السلال 

يقصدّشهّاحلقلّالدراسيّالذيّختصصّفيهّالفردّوحصلّفيهّعلىّأعلىّمؤهلّعلميّوجيبّعلىّالباحثّأنّ
خيتارّالتخصااااااااااصّالعلميّمنّالقائمةّاملنساااااااااادلة،ّوجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسااااااااااؤالّجلميعّاألفرادّالذيّّ

ّ(،ّومنّاألمثلةّعلىّذلك:12-7أحدّالرموزّ)225ّّكانتّإجاشتهمّعلىّالسؤال
 األفرادّالذينّحصلواّعلىّمؤهلّالثانويةّالعامةّيفّختصص:
ّأديب،ّعلمي،ّجتاري،ّشريدي،ّفندقي،ّومريضي.....وهكذا

 أوّاألفرادّالذينّحصلواّعلىّمؤهلّدشلومّمتوسطّيفّختصص:
ّومريضّإحصاءّترشيةّرايضية

ّعلومّشريديةّموسيقىّحماسبة
ّجرافيكّكمبيوترّغةّإجنليزيةل

ّّوهكذا....ّمساحة
 األفرادّالذينّحصلواّعلىّمؤهلّشكالوريوسّفأعلىّيفّختصص:

ّآاثرّنبّقلبّاتريخ
ّكهرابئية ّهندسةّصناعيةّفلسفةّهندسة

ّإحصاءّعلومّالرتشةّوالنباتّّاقتصاد
ّنبّأسنانّزراعةّحماسبة

ّّّوهكذا.....
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ّلعلميةّاألمرّالذيّيلعبّدوراًّيفّصاااعوشةّالبحثّعنّالتخصاااصااااتّقيددّالكبريّللتخصاااصااااتّاالعدّ وشساااببّ
،ّفعلىّعائالتّرئيساااايةّلكلّعائلةّختصااااصاااااهتاّاليتّتنتميّإليهاّإىلاإلجاشة،ّفقدّقمناّشتقساااايمّالتخصااااصاااااتّ

سااااابيلّاملثالّإذاّوجدّفردّختصاااااصاااااهّاقتصااااااد،ّفعلىّالباحثّانّخيتارّعائلةّ"العلومّاالقتصااااااديةّواإلدارية"ّمنّ
ئمةّاملنسادلةّاخلاصاةّشعائالتّالتخصاصااتّمثّتظهرّيفّقائمةّحماذيةّالتخصاصااتّاليتّتندرجّأسافلّهذهّالقا

ّالعائلةّواليتّخيتارّمنهاّ"اقتصاد"ّمعّالعلمّأنّإمكانيةّالبحثّمتاحةّيفّكلتاّالقائمتني.
 

 (228-227بياانت ا الة الزواجية االسئلة )
سنةّفأكثرّوذلكّهبدفّالتعرفّعلىّاحلالةّاالجتماعية13ّّمارهمّتسألّهذهّاالسئلةّجلميعّاالفرادّالذينّأع

ّكانّالفردّمتزوجّّأوّسبقّلهّالزواجّيتمّسؤالهّعنّالعمرّوقتّالزواجّاالول.ّ  لالفرادّواذا
 : ا الة الزواجية227السلال 

ّكانتّساانةّفأكثر،ّوالّيسااألّملنّهمّدونّهذاّالعمرّح13ّيتعلقّهذاّالسااؤالّابألفرادّالذينّأعمارهمّ ىتّوإن
ّحالتهمّالزواجيةّغريّأعزب.

حيثّمنّاملمكنّانّيكونّيتعلقّهذاّالساااااااؤالّابلعمرّابلسااااااانواتّالكاملةّعندّالزواجّاالولّ: 228الساااااالال 
ّكحدّأدىن11ّالعمرّوقتّالزواجّاالولّهوّ ّ.سنة
 ( 234-229 االسئلة )بياانت الصعوابت الوظيفية 

اليتّيواجههاّاالفرادّيفّاداءّوظائفّاجلسمّابنواعهاّودرجةّحدهتا.ّّيتناولّهذاّاجلزءّمنّاالستمارةّالصعوابت
ّكانتّمفردةّّإىلوهتدفّهذهّاالسااائلةّ التعرفّعلىّعددّوخصاااائصّاالفرادّالذينّيواجهونّالصاااعوابتّساااواء

اوّمتعددة.ّوتّيفّالتعدادّاحلايلّاعتمادّمنهجياتّالعملّاخلاصاااااةّمبجموعةّواشااااانطنّاليتّتّاعتمادهاّمؤخراّ
مكنّمنّاجراءّاملقارانتّالدوليةّابستخدامّاملفاهيمّوالتعاريفّوالتصانيفّاملعيارية،ّوذلكّألجلّاالستفادةّلت

ّمنّالنتائجّيفّماّيلي:
 ّتطويرّأدواتّجلمعّالبياانتّاألساااااااااساااااااايةّالالزمةّلتوفريّاملعلوماتّاملتعلقةّابإلعاقةّوالقاشلةّللمقارنةّيف

ّ.مجيعّالدول
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 يةّوقبوالّمنّالناحيةّاالجتماعيةّواليتّتركزّعلىّالقيودّاألدائيةّشداًلّمنّاتباعّمنهجياتّأكثرّحسااااااسااااا
يفّأداءّّعتباتّالصاااعوشةّإىليدّمنّمعدالتّاالنتشاااارّاساااتناداًّالعدّ مصاااطل ّاإلعاقةّويسااام ّابإلشالغّعنّ

ّخمتلفّالفعالياتّاألساسية.ّوابلتايلّفانّاالسلوبّيتوقعّانّيوفرّشياانتّاكثرّتعبرياّعنّالواقع.
 ّتوفريّاخلدماتّّيعتمدّعلىّانتشاااارّاإلعاقةّفمنّالواضااا ّانّهذاّسااايؤثرّعلىّالساااياساااة،ّالّسااايماّيف

ّالبلدانّالناميةّذاتّالدخلّاملنخفضّاليتّتندرّفيهاّاملواردّاألساسيةّورأسّاملال.
 ّسااابةّنااتّالصاااحية،ّمعّالرتكيزّعلىّمقاييسّاإلعاقةّاملاإلحصااااءتعزيزّوتنسااايقّالتعاونّالدويلّيفّجمال

 لتعدادّالسكانّواملسوحّالوننية.
لتعرفّعلىّالصااااعوابتّساااانواتّفأكثرهبدفّا5ّوتسااااألّهذهّاالساااائلةّلألفرادّاوّعنّاالفرادّالذينّاعمارهمّ

اليتّقدّتواجهّالفردّعندّالقيامّأبنشااااااااااطةّمعينةّشسااااااااااببّ"مشااااااااااكلةّصااااااااااحية"ّويقومّالباحثّابختيارّدرجةّ
ّالصعوشةّاليتّيعاينّمنهاّالفرد.

(ّأيةّصااااااااااعوشةّيفّالرؤية،ّحىتّعندّارتداءّنظاراتّاوّيذكرّاساااااااااامّالفرد:ّهلّيواجهّ)اوّلدى:229ّالساااااااالال 

  ساتّالالصقةّاوّماّشاشهيالعدّ 
(ّأيةّصعوشةّيفّالسمع،ّحىتّيفّحالةّاستخدامّمعيناتّيذكرّاسمّالفرد:ّهلّيواجهّ)اوّلدى:230ّّالسلال
 السمعي
 (ّأيةّصعوشةّيفّاملشيّأوّصعودّالدرجييذكرّاسمّالفرد:ّهلّيواجهّ)اوّلدى:231ّّالسلال
 (ّأيةّصعوشةّيفّالتذكرّأوّالرتكيزييذكرّاسمّالفرد:ّهلّيواجهّ)اوّلدى:232ّّالسلال
ّكاالستحمامّأوّارتداءّيذكرّاسمّالفرد:ّهلّيواجهّ)اوّلدى:233ّّالسلال (ّأيةّصعوشةّيفّالعنايةّالشخصية
 املالشسي
عوشةّيفّ(ّايةّصاايذكرّاساامّالفردةّ)التقليدية(،ّهلّيواجهّ)اوّلدى:ّ:ّعندّاسااتخدامّاللغةّاملعتاد234ّالساالال

 التواصلّمعّاالخرين،ّ)مثلّفهمّاآلخرينّأوّأنّيفهمكّاآلخرون(ي
(ّالّيواجه1ّلكلّساااااااؤالّمنّاالسااااااائلةّيفّهذهّاجملموعةّاجاشةّواحدةّمنّضااااااامنّاالختياراتّالتالية:ّ)وتكونّ

ّكبريةّو)نعمّ،ّصاااااااعّ(3(ّنعم،ّشعضّالصاااااااعوشةّو)2صاااااااعوشةّو) الّيساااااااتطيعّمطلقاً،ّويساااااااتخدمّمقياسّّ(4وشة
ّالشديد.ّإىلالشدةّيفّفئاتّاألجوشةّمنّأجلّمعرفةّاملدىّالكاملّلألداءّمنّاملعتدلّ
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ّكإجاشةّهلذاّالسؤال.  ويفّحالةّعدمّمعرفةّاإلجاشةّأليّمنّهذهّاألسئلةّفإنهّيتمّاختيارّ"ّالّأعرف"
 (237-235سئلة )بياانت املشاركة بقوة العمل والبطالة اال

هبدفّتوفريّشعضّاملؤشاااااااااااراتّاحملدودةّحولّاملشااااااااااااركةّشقوةّالعملّوالبطالةّمنّخاللّالتعداد،ّفقدّتّإعدادّ
(.ّوسيوفرّهذاّالتصميمّمعدالتّاملشاركةّشقوةّالعملّومعدالت14ّجزئيةّخاصةّهبذاّاملوضوعّ)أنظرّملحقّ

نيّوالوافدينّياألردنةّواجلغرافية.ّوساااااااااااوفّتوفرّلكلّمنّالبطالةّإلمجايلّالساااااااااااكانّيفّاململكةّواملنانقّاالداري
جبميعّفئاهتمّوللذكورّواالانثّوكافةّاالعمارّوكذلكّابقيّاخلصائصّاالجتماعيةّواالقتصاديةّللسكانّالذينّ

عمالةّذلكّفانّالنتائجّاملتوقعةّساااااوفّتصااااانفّالّإىلسااااانواتّفاكثرّاليتّيغطيهاّالتعداد.ّواضاااااافة9ّّاعمارهمّ
عمالةّاملؤقتةّوالعرضيةّاوّاملتقطعة.ّوكذلكّفأهناّسوفّتوفرّمؤشراتّحولّعمالةّاالنفالّيفّسنّالدائمةّوال

ّسنواتّأوّاكثر.9ّوالذينّأعمارهمّّّاألردنسنواتّفاكثر.ّوتسألّهذهّاالسئلةّجلميعّاالفرادّداخل9ّّ
ةّاوّاالعمالّهلّلدىّ)اسااااااامّالفرد(ّايّعملّدائمّاوّمؤقتّاوّميارسّايّنوعّمنّاالنشاااااااطّ:235الساااااالال 

ّكانتّتدرّدخالّنقدايّامّعينياي ّاالنتاجيةّاوّاخلدماتيةّشغضّالنظرّعماّإذا
ّكانتّ يتلخصّاهلدفّمنّهذاّالسؤالّيفّحتديدّفئةّاملشتغلنيّاوّامللتحقنيّأبعمالّانتاجيةّاوّخدماتيةّسواء

ّكماّيهدفّ ديهاّايةّالفئاتّاليتّليسّلحتديدّّإىلاعمالّدائمةّاوّمؤقتةّاوّموذيةّاوّغريّمنتظمةّاوّعرضاية.
ّاعمالّوتبحثّعنّعمل،ّواليتّليسّلديهاّايةّاعمالّوالّترغبّوالّتبحثّعنّعمل.ّ

ّويتمّوضعّاإلجاابتّحسبّالرمزّاملناظر:ّّ
 ّنعمّلديهّعملّدائم1ّّالرمز 
 ّنعمّلديهّعملّمؤقت2ّالرمز 
 ّنعمّيعملّيفّاملواسم3ّالرمز 
 ّنعمّميارسّأعمالّغريّمنتظمة4ّالرمز 
 سّلديهّعملّويبحثّعنّعمللي 
 ليسّلديهّعملّوالّيبحثّعنّعمل 

ّكما1ّوجتدرّاملالحظةّابنّالشاااخصّالذيّلديهّعملّدائمّ)الرمزّ ّكانّلديهّعملّمؤقت. (ّالّيساااألّعماّإذا
ّكانّلديهّعملّموذي،ّوهكذا.2انّالذيّلديهّعملّمؤقتّ)الرمزّ ّ(ّالّيسألّعماّإذا
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ّكما4ّأو3ّّأو2ّّأو1ّّوكذلكّفانّايّشااااخصّلديهّعملّالرمزّ) ّكانّيبحثّعنّعمل. (ّالّيسااااألّعماّإذا
ّكانّالّيبحثّعنّعمل5ّانّاملتعطلّ)الرمزّ ّ(ّالّيسألّعماّإذا

ّي30/11/2015-24هلّزاولّ)اسمّالفرد(ّهذاّالعملّخاللّاالسبوعّّ:236السلال 
زاولّهذاّالعملّخاللّ،ّايّانه235ّيفّالسؤال4ّّأو3ّّأو2ّّأو1ّّويسألّهذاّالسؤالّلكلّمنّوردّلهّالرمزّ

ّكان30/11/2015ّ-24االسااااابوعّ) (.ّفمثالّقدّيكونّالشاااااخصّموظفاًّشعملّأوّوظيفةّدائمةّاوّمؤقتةّولكنه
ّإبجازةّخاللّفرتةّاالسنادّالزمين.

هلّكانّ)اساااااامّالفرد(ّيبحثّعنّعملّاوّعنّعملّآخرّخاللّشااااااهرّتشاااااارينّاثينّ)االرشعةّّ:237السااااالال 
ّي30/11/2015ّاريخّاساشيعّاالخريةّاملنتهيةّشت

شغضّالنظرّعما2015ّّيركزّهذاّالسؤالّعلىّالذينّكانواّيبحثونّعنّعملّخاللّشهرّتشرينّاثينّمنّعامّ
ّكانّهلمّعملّامّالّوساواءّكانّالعملّالذيّلديهمّدائمّاوّمؤقتّاوّماّشااشه.ّومنّجهةّاخرىّقدّيكونّ اذا

ّكانّيبحثّعنّعمل30/11/2015ّ-24الشااااااااخصّالّيبحثّعنّعملّخاللّفرتةّاالساااااااانادّالزمينّ) (ّولكنه
ّخاللّاالساشيعّاالخرىّمنّالشهر.

 (311 – 301ة االسئلة )األسر بياانت الوفيات بني افراد 
ذاّتّاللجوءّ،ّلاألردناعطاءّصورةّغريّكاملةّعنّحجمّالوفاةّيفّّإىليعودّالقصورّيفّتسجيلّحاالتّالوفاةّ

دّتّ،ّوشناًءّعلىّماّساااااااابقّفقاألردنيفّّاألسااااااااركافةّّّإىلولّالتعدادّالسااااااااكاينّالذيّمنّخاللهّيتمّالوصااااااااّإىل
24ّخاللّالاااااااااااااااّّةاألسّراستمارةّعدّالسكانّخيتصّحبصرّالوفياتّاليتّوقعتّشنيّافرادّّإىلاضافةّجزءّجديدّ

،ّوتسجيلّاخلصائصّاالساسيةّهلمّوكذلكّفرزّوفياتّاالمهاتّالناجتةّعنّليومّاالسنادّالزمينشهراًّالساشقةّ
ّكماّأنّالبياانتّتوفر:احلملّاوّا ّثناءّالوالدةّاوّخاللّفرتةّالنفاس.

 منّأجلّحتليلّوضااعّمسااتوايتّالوفياتّيفّاململكةّمنّجهةّومنّاجلّتقديرّ توفريّشياانتّعنّالوفيات
درجةّاالدالءّهبذهّالبياانتّوحتديدّاوجهّالقصااااااااااااااورّوموقعّالفجواتّابلتبليغّعنّحاالتّالوفاةّمنّاجلّ

ّشراتّاخلاصةّهباّابعتبارهاّاحدّمؤشراتّديناميكياتّالسكان.تقييمهاّوحتسنيّاملّؤ
 ّتغطيةّاحتياجاتّاجلهاتّالصاااحيةّلإلدارةّاوّالبحثّمنّاجلّالتنميةّوالتطويرّاوّتقوميّالربامجّالصاااحية

ّالعامة.ّ
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 ّومكنيّاملؤسساتّاحلكوميةّمنّاختاذّالقراراتّوالقيامّابإلجراءاتّالصحيةّمنّاجلّحتقيقّشرامجّاحلكومة
ّّالصحيةغري
 ّمعلوماتّعنّالتغرياتّالسكانيةّيفّاملاضيّواليتّهيّضروريةّلعملّاسقاناتّمستقبليةّّإىلتلبيةّاحلاجة

ّللسكانّوللخصائصّالدميوغرافيةّاالخرى.
 301السلال: 

ّكانّهناكّأيّمنّأفرادّّإىليهدفّهذاّالسؤالّ شهرا24ًّّةّاملعتادينّقدّتويفّخاللّألاااااااااااااااّاألسّرحتديدّفيماّإذا
ّكانتّاإلجاشةّنعمّأيّيوجدّشخصّمتوىفّيتمّاستيفاءّشياانتهّمنّقبلّالفردّالساش قةّليومّاالسنادّالزمين.ّوإذا

ّاملستجيب.
ّيقومّاجلهازّإبعطاءّتسلسلّشطريقةّآليهّلكلّفردّيتمّإضافتهّضمنّقائمةّالوفياتّّ: 302السلال 
شاااهراّالسااااشقةّليومّاالساااناد24ّّألااااااااااااااااااّحتديدّأذاءّالذينّتوفواّخاللّّإىليهدفّهذاّالساااؤالّ: 303الساالال 

ّالزمين،ّويتمّإدخالّاإلسمّمنّأرشعةّمقانع.ّ
حتديدّجنسّالفردّاملتوىف،ّوتتمّاإلجاشةّعليهّابختيارّاإلجاشةّاملناسااابةّّإىليهدفّهذاّالساااؤالّ: 304الساالال 

ّمنّالقائمةّاملنسدلة.
منذّوالدتهّولغايةّوقوعّالوفاةّ الفرد عاشااها اليت الساانوات عددحتديدّّإىليهدفّهذاّالسااؤالّ: 305الساالال 

ّكانّعددها(. ّويكونّابلسنواتّالكاملةّ)أيّإبمهالّالشهورّواالايمّمهما
شعدّتلقيّاالجاشةّمن303ّّويتمّتساااااااااجيلّعمرّاملتوىفّيفّاملكانّاملخصاااااااااصّازاءّكلّفردّوردّاذهّيفّساااااااااؤالّ

ّالعمرّوقتّوفاهتا.ّ"ّلكلّالوفياتّاليتّملّتكملّعامهاّاالولّمن00املستجيب.ّويسجلّ"
ّكانّقدّتّالتبليغّعنّحالةّالوفاةّلتساااااااجيلهاّيفّساااااااجالتّ:  306السااااالال  يتمّساااااااؤالّاملساااااااتجيبّفيماّإذا

األحوالّاملدنيةّ)الساااااجالتّاحليوية(.ّوتكونّاالجاشةّنعمّيفّحالةّالتبليغّشغضّالنظرّعماّإذاّتّاساااااتصااااادارّ
 شهادةّوفاةّأمّال.

ّ
ّ
ّ
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 (310 – 307مهات )األسئلة املتعلقة بوفيات األ
42ّمعرفةّمعدلّوفياتّاألمهاتّاثناءّاحلملّّأوّأثناءّالوالدةّأوّخاللّالّّإىليهدفّهذاّاجلزءّمنّاألسااائلةّ

شغضّالنظرّعنّفرتةّأوّمكااانّاحلماال.ّويتمّنرحّاألساااااااااااااائلااةّلإلانثّالاليتّتوفنيّيومااًاّشعاادّانتهاااءّالوالدة،ّ
ّسنة.54ّّ–13ّواعمارهنّوقتّالوفاةّشنيّ

:ّيتعلقّهذاّالسااؤالّمبعرفةّاحلالةّالزواجيةّلألنثىّاملتوفاة،ّوتكونّإجاشةّالسااؤالّاحدىّاحلاالت307ّالساالال 
 التاليةّحسبّالتعريفّاملذكورّاعاله:

 ّ،ّكانتّاالجاشةّتقعّضاااااامنّهذهّاحلالة سااااينتقل  الوفاة التالية وإال إىلسااااينتقل الربانمج عزابء:ّاذا
 القسم الرابع إىل
 ّاالسئلةمتزوجة:ّاستمرّشطرح 
 مطلقة:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 
 منفصلة:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 

ّكانتّاالنثىّاملتوفاةّحاماًلّامّال،ّويهدفّ: 308السلال  ديدّومعرفةّحتّإىليتعلقّهذاّالسؤالّمبعرفةّفيماّإذا
ّكانّانتجّعنّاحلملّذاته،ّأوّمنّجراءّتفاقمّسااااااببّّنساااااابةّوفياتّاالمهاتّاحلوامل، ومنّأيّسااااااببّسااااااواًء

السااااااااااؤالّكماّّوتكونّاجاشةّهذاّّرّشسااااااااااببّاحلمل،ّأوّنتيجةّالعنايةّالطبيةّاليتّتتلقاهاّاملرأةّأثناءّاحلمل،آخ
 يلي:
 ّ:311سلال  إىلسينتقل الربانمج نعم 
 ال:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 
 الّأعرف:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 

ّكانتّالوفاةّقدّحدثتّّإىليهدفّهذاّالسؤالّ:309ّالسلال  اثناءّالوالدةّامّال،ّواهلدفّمنّمعرفةّفيماّإذا
 الرعايةّالصحيةّاثناءّالوالدة،ّوتكونّاجاشةّهذاّالسؤالّحسبّاحلاالت:ّمهيةذلكّمعرفةّمدىّالوعيّأب

 ّ:311ّّسلال  إىلسينتقل الربانمج نعم. 
 ال:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 
 الّأعرف:ّاستمرّشطرحّاالسئلة 
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  310السلال: 
ّكانتّالوفاةّحدثتّخاللّالّحتديدّفيماّّإىليهدفّهذاّالسؤالّ يوماًّمنّالوالدة،ّوذلكّلالستدالل42ّّإذا

علىّمدىّتوفرّالرعايةّالصاااااااااااحيةّالكافيةّخاللّفرتةّالنفاس،ّوتكونّاجاشةّهذاّالساااااااااااؤالّحسااااااااااابّاحلاالتّ
 التالية:
 ّ:311سلال  إىلسينتقل الربانمج نعم 
 ّّّّّّّّّّّّّّّال 
 القسمّالراشعّإىلوفاةّالتاليةّواالّالّإىلينتقلّالربانمجّّّّّّّّّّّّّالّأعرف 

 311السلال :
(ّسنهّوومتّالوفاةّخاللّاحلملّأو54ّ-13يهدفّهذاّالسؤالّملعرفةّحاالتّالوفاةّلإلانثّالاليتّأعمارهنّ)

يوماّشعدّالوالدةّوكانّسببّالوفاةّأيّسببّآخرّغريّانتجّعنّاحلملّأوّالوالدةّأو42ّّالوالدةّأوّخاللّالّ
ّكحادثّسري،ّسقوط،ّحريق،.......اخلّيوما42ّخاللّالّ ّمنّالوالدة

 خصائص املسكن 10.6
ّ:إىليهدف هذا اجلزء  

 التعرفّعلىّخصائصّاملسكنّوموجوداتهّوماّيتوفرّفيهّمنّخدماتّعامة 
 ّةّالشهريّعلىّإجياراتّاملسكنّاألسّرالتعرفّعلىّمقدارّانفاق 
 ّكمصدرّلتوفريّالطاقة  مدىّانتشارّاستخدامّالطاقةّالشمسية

ّحيازة املسكن 401السلال 
ّيتعلقّهذاّالسؤالّمبعرفةّنوعّحيازةّاملسكنّوتكونّعلىّالنحوّالتايل:

 هّيفّأنّإىل:ّأبنّيكونّاملسكنّملكّلألسرةّأوّأحدّأفرادهاّوجتدرّاإلشارةّملك ل،سرة أو أحد أفرادها
ّكانّاملساااااكنّالذيّتقطنهّ ذاّالمتالكهّويعدّهةّشدفعّأقسااااااطّاألساااااّرةّمرهونّلدىّجهةّوتقومّاألساااااّرحالة

ّاملسكنّيفّهذهّاحلالةّملكاًّلألسرة.
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  ةّأوّأحدّأفرادهاّمنّشاااخصّخارجّأفرادّاألساااّر:ّيكونّاملساااكنّمساااتأجراّمنّقبلّمساااتأجر دون فرش
ةّأوّمنّأسااااارةّأخرىّويتمّدفعّاجيارّدوريّ)شاااااهري(ّاوّكلّثالثةّاشاااااهرّاوّساااااتةّاشاااااهرّاوّسااااانويّاألساااااّر

 نّوقدّيكونّاملسكنّمستأجرّشدونّفرش.للشخصّاوّلألسرةّاليتّومتلكّاملسك
  ةّأوّأحدّأفرادهاّمنّشااااااخصّخارجّأفرادّاألسااااااّر:ّيكونّاملسااااااكنّمسااااااتأجراّمنّقبلّمساااااتأجر مفروش

ةّأوّمنّأسااااارةّأخرىّويتمّدفعّاجيارّدوريّ)شاااااهري(ّاوّكلّثالثةّاشاااااهرّاوّساااااتةّاشاااااهرّاوّسااااانويّاألساااااّر
 تأجرّمفروش.للشخصّاوّلألسرةّاليتّومتلكّاملسكنّوقدّيكونّاملسكنّمس

 ةّألسّراةّوالّتقومّاألسّر:ّأبنّيكونّاملسكنّملكاًّألحدّاألقاربّايّافرادّغريّافرادّملك ألحد األقارب
 شدفعّاجيارّاوّايّمبالغّمقاشلّتواجدهمّيفّهذاّاملسكن.

 ةّويقدمّهذاّاملساااااكنّللفردّالعاملّكمزاايّاألساااااّر:ّيكونّاملساااااكنّملكاًّلربّعملّاحدّافرادّمقابل عمل
 ةّشدفعّاجيارّملالكّهذاّاملسكنّاوّقدّتدفعّجزءّمنه.األسّرالباّالّتقومّعملّوغ

 ةّوالّوملكه،ّوالّتدفعّاجيارّاوّتقدمّمقاشلهّعمالّكاملسااااكنّاألسااااّر:ّهوّاملسااااكنّالذيّتقطنهّدون مقابل
 املقدمّلعائلةّفقريةّمنّشخصّغين.

 )ّكتاشة.:ّمجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقاّوجيبّعلىّالباحثّحتديأخر )حدد  دها
 اإلجيار الشهري 402السلال 

ّكانّمفروشاًّاوّشدونّفرشّوالّيشملّاالجيارّ هيّالقيمةّاليتّيدفعهاّاملستأجرّالذيّيقطنّشيتّاالجيارّسواء
ّةّمعّاالجيارّمثلّ)الكهرابءّواملاءّوالتدفئة(.األسّرالشهريّاملدفوعاتّاالخرىّاليتّتدفعهاّ

ّ:ول ابلسنوات الكاملة: مدة اشغال املسكن املأه403السلال 
ةّوالّحتسااااابّسااااانةّوضاااااعّحجرّاالسااااااسّاألساااااّروهيّاملدةّالزمنيةّاليتّتّاشاااااغالّاملساااااكنّفيهاّمنّقبلّهذهّ

 للمسكن
ّ: مساحة املسكن ابملرت املربع404السلال 

ميعّنواشقهّةّجباألسّرويقصدّهباّمساحةّاملسكنّابألمتارّاملرشعةّويتضمنّجمموعّمساحةّمسط ّشناءّمسكنّ
ةّألغراضااهاّاخلاصااةّويدخلّضاامنّمساااحةّاملسااكنّمرافقّاملسااكنّمثلّالغرفّواملطبخّاألسااّرتسااتخدمهاّاليتّ
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واحلمامّواملرحاضّواملمراتّوالبلكونّويساااااااتثىنّمنّمسااااااااحةّاملساااااااكنّالغرفّاملساااااااتخدمةّألغراضّالعملّاوّ
ّة.األسّرلسكنّاشخاصّمنّخارجّافرادّ

 : عدد الغرف الكلي يف املسكن:405السلال 
الغرفّالكليّللمسااااااكنّاملسااااااتخدمةّألغراضّالنومّاوّاجللوسّاوّالطعامّاوّالدراسااااااةّوالّتعتربّغرفةّّهوّعددّ

كلّمنّاملطبخّواحلمامّاوّالساااااااااادةّواملمراتّوالشاااااااااارفاتّوالبلكوانتّالداخليةّواخلارجيةّوالّحتساااااااااابّالغرفّ
ّ(املخصصةّألغراضّالعملّ)عيادةّنبيبّاوّللخيانةّللغريّمقاشلّمثنّاوّخلزنّالبضائع

 : عدد غرف النوم406السلال 
 ويقصدّشغرفّالنومّتلكّالغرفّاليتّتستخدمّمثالّللنومّاوّمعدةّللنوم.

 املصدر الرئيسي ملياه الشرب 407السلال 
 ّكانتّداخلهّاوّخارجهّمتصااالةّابلشااابكةّالعامةّالشااابكة العامة للمياه ّكوجودّحنفيةّيفّاملساااكنّساااواء :

ّحيثّيتمّاالعتمادّعلىّمياههاّللشرب.
 ابلشبكةّالعامةّللمياهّوتقومّفلرتة داخل املنزل ضعّفلرتّخاصّةّشّواألسّر:ّوهوّانّيكونّاملسكنّمتصالًّ

ّشتنقيةّاملياهّعلىّاحلنفيةّلتأمنيّاحتياجاهتاّمنّمياهّالشرب.
 ّايّماّينقلّويباعّابلصهاريجّاملخصصةّلنقلّاملياهصهريج:ّ
 ّكانتّنريقةّمجعهاّسواءّيفّاالابرّاوّاخلزاانت.:ّاملقصودّهباّمياهّاالمطارّمهممياه امطار /بئر مجع ّا
 ّاملقصااااودّهناّاملياهّاليتّيتمّشااااراؤهاّسااااواءّمنّحمالتّمعاجلةّوشيعّاملياهّاوّزجاجاتّمنقاه /مياه معدنية:

ّاملياهّالصغريةّ)املياهّاملعدنية(.
 ّياه.مل:ّهوّشئرّللمياهّاجلوفيةّاليتّيتمّاستخراجهاّاماّابلضخّاوّشقوةّدفعّابئر ارتوازي
 ّمياهّجوفيةّمشاهبةنبع:ّ
  ّمجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقاّمثلّ)شرك،ّقنوات(أخر:ّ

وفيماّيتعلقّمبخيماتّالالجئنيّالسورينيّفانّاملياهّتصلّلألسرّعنّنريقّصهاريجّوتفرغّيفّخزاانتّمشرتكةّ
ّختدمّجمموعةّاسرّولذلكّتّافرادّخيارّصهريجّضمنّخياراتّالسؤال.

ّ
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 وع الصرف الصحين 408السلال 
 ّالّيوجدّمثلّاخلالء
 الشبكةّالعامة:ّانّاملسكنّمتصلّابلشبكةّالعامةّللمجاري 
 حفرةّامتصاصية:ّانّالصرفّالصحيّللمسكنّمتصلّحبفرةّامتصاصيةّخاصةّابملسكن 
 اخرى:ّمجيعّاخلياراتّاليتّملّتردّساشقا 

 نوع التدفئة الرئيسي 409السلال 
ّوتكونّإحدىّاخلياراتّالتالية:

 ّّيوجدال
 تدفئةّمركزية 
 ّكازّسوالر  مدفأة
 ّكهرابئية  مدفأة
 مدفأةّغاز 
 مكيف 
 فحمّ/حطب 
 اخرى:ّايّخيارّاخرّملّيردّساشقا 
 ّةّليسااااااتّحباجةّلتسااااااتخدمّوساااااايلةّتدفئةّلطبيعةّاملنطقةّاليتّتقطنهاّمثلّاألسااااااّرالّحاجةّللتدفئةّايّان

 االغوارّوالعقبة
ّ.يف توليد الكهرابء يف املسكنة الطاقة الشمسية األسر هل تستخدم  410السلال 

 وتكونّإجاشةّالسؤالّابختيارّأحدّالبنودّ)نعم،ّال(.
 
ّ
ّ
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 (513-501بياانت السلع املعمرة، األسئلة )
تتعلقّهذهّاألساائلةّشتوافرّاخلدماتّواالجهزةّاملنزليةّالصاااحلةّلالسااتخدامّواملقصااودّشصااالحيةّاألجهزةّهوّأنّ

ّكانّهناكّجهازاّمعيناّمعطالّششااااااااااكلّمؤقتّوقتّالزايرةّتكونّصاااااااااااحلهّخاللّفرتةّاإلساااااااااانادّالزمين ّأماّإذا
ة.ّأماّةّتلكّالساالعةّأوّاخلدماألسااّرةّإصااالحهّخاللّاألايمّالقادمةّفيسااجلّأنهّيتوافرّلدىّهذهّاألسااّروتنويّ

وغريّقاشلّلإلصالحّوالّتنويّ ّكانّهذاّاجلهازّمعطالًّ ةّةّإصالحهّفالّيسجلّضمنّاألجهزةّاملتوافّراألسّرإذا
ّكانتّاإلجاشةّنعمّيتمّتسااااااااااجيلّاألسااااااااااّردىّل ّكانّعددّاألجهزةّالعدّ ة.ّوإذا 8ّدّيفّاملكانّاملخصااااااااااص،ّوإذا

ّ.8فأكثرّيتمّإدخالّالرمزّ
 اثلثاً: أسلوب عد الفئات اخلاصة

 مجيعّالسااااااااااااااكاااانّاملوجودينّداخااالّحااادودّّالعااادّ لغااااايتّحتقيقّتعريفّالتعااادادّالشااادّأنّتشاااااااااااااامااالّعملياااةّ
تالءمّتباعّاألسااااااالوبّالذيّي،ّوهناكّشعضّالفئاتّمنّالساااااااكانّالّميكنّعدهاّاالّابةيةّاهلامشياألردناململكةّ

ّمعّأوضاعهاّوخصائصهاّوهذهّالفئاتّهي:
 الشقق الفندقية /املقيمون يف املساكن اجلماعية والفنادق .1

سااااكنّمليعتربّمجيعّاألفرادّالذينّيساااكنونّيفّمساااكنّمجاعيّمبثاشةّأسااارةّواحدةّتساااتوىفّشياانهتاّيفّاساااتمارةّا
ّكسااااااااااكنّالطالبات،ّالسااااااااااجن،ّدارّاأليتامّأوّالعجزة،ّسااااااااااكنّ العامة.ّّوسااااااااااوفّيفردّلكلّمسااااااااااكنّعامّ)

ّاملمرضات،ّمسكنّعمالّشركة(ّاستمارةّخاصةّهبا.ّّ
ضااااااارورةّعدّمجيعّالقانننيّالذينّابتواّيفّاملساااااااكنّالعامّليلةّاإلسااااااانادّالزمين،ّإالّأنهّّإىلوجتدرّاإلشاااااااارةّهناّ

ّكالفنادقّالصغريةّّيصعبّعملياّعدهمّيف نفسّالليلة،ّوإنّكانّذلكّممكناّيفّشعضّاملساكنّالعامةّالصغرية
والسااااجون،ّإالّأنهّيصااااعبّللفنادقّالكبريةّوسااااكنّالعمالّالذينّتقتضاااايّنبيعةّعملهمّاملناوشةّأثناءّالعمل.ّّ

ّوّالتايل:لىّالنحعّالعدّ لذلكّفإنهّجيريّعدّالنزالءّيفّاملساكنّالعامةّأبسلوبّعدّالسكانّوإكمالّعمليةّ
 ّيقومّاملشااااارفّحبصااااارّمجيعّالفنادقّواملسااااااكنّالعامةّضااااامنّمنطقةّعمله،ّويتمّتفريغّهذهّاملسااااااكن

 .اجلماعيةّاألسرعلىّاالجهزةّااللكرتونيةّاخلاصةّشتعدادّالفنادقّّو
 ّّمهيةأوالشرحّللمسؤولّعنّاملسكنّأوّمنّينوبّعنهّوإبجيازّعنّّّالعدّ زايرةّهذهّاملساكنّقبلّليلة

 التعدادّوماهيّالبياانتّاملطلوشةّونريقةّاستيفاءّشياانتّاألفرادّالقانننيّيفّاملسكن.ّ
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 ّيطلبّمنّهذاّاملساااؤولّاساااتيفاءّشياانتّكافةّاألفرادّالقانننيّيفّاملساااكنّالعامّواملتوقعّشقاؤهمّحىت
 )ّميكنّانّيتمّذلكّاماّورقياّاوّالكرتونياً(.ّالعدّ حلظةّ

 ّّيفّتعدادّاملنطقةّاملوكلةّإليهّشتعريفّالباحثّابملساااكنّالعامةّيفّمنطقتهّّويقومّاملراقبّاملسااؤولّعن
حالّوجودّأكثرّمنّمساااااااااااااكنّعام،ّعلىّاملراقبّاالساااااااااااااتعانةّمبجموعةّمنّالباحثنيّحىتّيتمّإجنازّ

 العملّشكفاءة.
 ّ29/11/2015ّيقومّالباحثّشزايرةّاملسااكنّالعامّاعتباراّمنّالساااعةّالثامنةّوالنصاافّمنّمساااءّيوم 

لألفرادّالذينّملّيسااااااااااااجلواّمنّقبلّاملسااااااااااااؤولّعنّّالعدّ وإكمالّعمليةّّالعدّ للتأكدّمنّالقيامّشعمليةّ
تدقيقّالبياانتّوإضااااااااااااافةّاألفرادّالقادمنيّحديثاّللمسااااااااااااكنّوملّيتمّّإىلاملسااااااااااااكنّالعامّابإلضااااااااااااافةّ

 تسجيلهم،ّوشطبّاألفرادّالذينّغادرواّاملسكنّيفّتلكّالليلة.
 ي:وهناّجيبّمالحظةّماّيل 
 ّّشياانهتمّيفّةّاجلماعيةّوابلتايلّالّتسااتوىفاألسااّرالّيعتربّالعاملونّواملناوشونّيفّهذهّاملساااكنّمنّأفراد

ّكانّهلمّأسااارّ)داخلّ (ّيبيتونّمعهاّعادة،ّولوّصاااادفّمبيتهمّليلةّاألردنساااجلّاملسااااكنّالعامةّإذا

ّالجاّاأليتامّوغريّذلكيفّهذهّاملسااااااااااااكنّمثلّالعاملنيّيفّالفنادقّوم30/11/2015ّعلى29ّّّالعدّ 
ّمنّالعاملني.ّّّّّ

 ّّكانّالعاملونّيفّاملساااااكنّالعامةّيقيمونّفيهاّمعّأساااارهمّفإنّشياانهتمّتسااااتوىفّيفّسااااجل ةّألسااااّراإذا
ّكأيّأسااااارةّعاديةّأخرىّوماما،ّمثلّأسااااارةّصااااااحبّفندقّيساااااكنّيفّجناحّخاصّيفّنفسّ اخلاصاااااة

ّالفندق.
 كوهنمّمعّالنزالءّيفّهذاّاملسكنّنظراّلّالعدّ ن(ّمنّيستثىنّالعسكريونّاملقيمونّيفّمسكنّعامّ)سج

 يعدونّمعّأسرهم.
 السكان املتنقلون )البدو( .2

ّكافةّالسااااكانّالذينّليسّهلمّمكانّإقامةّمعتادةّويقطنونّيفّشيوتّالشااااعرّ يقصاااادّابلبدو،ّألغراضّالتعداد،
عنّالكألّواملاااء،ّأوّيتنقلونّمنّمكااان دنّوالقرى.ّاخرّيفّأنرافّاملااّإىلّأوّاخليم،ّويتنقلونّيفّالباااديااةّحبثاااًّ

ّوتؤخذّشياانتّعنّالسكانّالبدوّشأهنمّيفّذلكّشأنّابقيّالسكان.
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ّوعندّإجراءّعدّاملتنقلنيّجيبّالتمييزّشنيّثالثّحاالت:
 ّشيوتّشعرّقدّتّحصرهاّيفّمرحلةّاحلصرّوهلاّشياانتّعلىّاالجهزةّالكفية،ّويفّهذهّاحلالةّيعاملّشيت

ّالتقليديةّحيثّيتمّتعبئةّاستمارةّعدّالسكانّهلمّمباشرةّدونّاختاذّأيّاجراء.ّالشعرّمعاملةّاملساكن
 ًّّهذهّاحلالة،ّمنطقةّعدّالباحث،ّيفّإىلشيوتّشعرّملّيتمّحصرهاّيفّمرحلةّاحلصرّأيّأهنمّانتقلواّحديثا

ّيقومّمثّعلىّالباحثّاضاااافةّشيتّالشاااعرّيفّمكانهّعلىّاخلارنةّاجلويةّابساااتخدامّايقونةّاضاااافةّمبىن،ّومن
الباحثّشتعبئةّاساااااااتمارةّعدّالساااااااكانّهلذاّالبيت،ّعلىّانّيتمّاضاااااااافةّشيتّالشاااااااعرّشعدّآخرّرقمّمبىنّيفّ

 البلوك.
 ّشيوتّشااااااعرّقدّتّحصاااااارهاّيفّمرحلةّاحلصاااااارّوهلاّشياانتّعلىّاالجهزةّالكفية،ّوملّيسااااااتطعّالباحثّيف

مكانّآخر،ّيفّهذهّاحلالةّعلىّّىلإاجيادّهذهّالبيوتّايّانّسااااااااااااكانّشيتّالشااااااااااااعرّقدّرحلواّّالعدّ مرحلةّ
 الباحثّأنّيقومّحبذفّشيتّالشعرّمنّالبلوكّمنّخاللّايقونةّحذفّمبىن.

 الرتانزيت :يف املراكز ا دودية )العبور واملغادرة( العد  املتواجدون ليلة  .3
ةّّيفّحلظةّزمنيةّييةّاهلامشاألردنلكافةّاألفرادّاملتواجدينّداخلّحدودّاململكةّّالعدّ حتقيقاّملبدأّمشولّعمليةّ

ّكانّالشدّمنّاختاذّإجراءاتّمعينةّلضمانّعدّاألفرادّاملتواجدينّليلةّ ّرّواملغادرة.يفّنقاطّالعبّوّالعدّ معينة،ّ
ّكلّمن: ّيقصدّشنقاطّالعبورّواملغادرة

 ّّاملواناّالبحرية
 ّّاملطاراتّالدولية
 ّّمراكزّاحلدودّالدولية
 التالية:ّوتتبعّيفّعدّهذهّالفئةّمنّالسكانّاإلجراءات 
 ّ،خيصاااااصّاملشااااارفّالذيّيقعّيفّنطاقّعملهّمركزّحدوديّأوّأكثرّمنّمركزّحدودي،ّمطارّدويل

دّالكايفّمنّالباحثنيّواملراقبنيّإلهناءّعمليةّعدّهذهّالفئةّابلساااااااااااااارعةّاملمكنةّفيماّالعدّ ميناءّحبريّ
ّ.ّّالعدّ حلظةّّاألردنّإىليتعلقّابملتواجدينّيفّهذهّاملراكزّاحلدوديةّ

 ّ(،ّوالذي2015ّاملشرفّخاللّالفرتةّاملخصصةّلألعمالّامليدانيةّالتحضرييةّ)شهرّتشرينّالثاينيقوم
يقعّيفّنطاقّعملهّاملركزّاحلدودي،ّإبجراءّاالتصااااااااااااااااالتّمعّاجلهاتّاملسااااااااااااااؤولةّيفّهذهّاملراكز،ّ
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واالتفاقّمعهمّعلىّترتيباتّمشولّهذهّاألماكنّابحلصرّوإجراءاتّعدّالفئاتّاخلاصةّمنّالسكانّ
 ذاتّالعالقةّابملركز.

 :تتمّإجراءاتّعدّالسكانّيفّهذهّاملواقعّكماّيلي 
 ّثّيفّصاالتّالرتانزيتّوعلىّظهرّالسفنّالراسيةّيفّميناءّالعقبة.ّيتوجهّالباحّالعدّ املتواجدونّليلة

أوّّنامليناءّأوّاملطارّأوّاملركزّاحلدوديّيفّليلةّاإلساااانادّالزمينّويقومّشعدّالركابّاملغادريّإىلاملختصّ
القادمنيّأايّكانتّجنسااااااااااااااياهتم،ّاملتواجدينّيفّصاااااااااااااااالتّالرتانزيتّأوّقاعاتّاملغادرةّأوّعلىّظهرّ

ّالسفنّالراسيةّيفّميناءّالعقبة.
 ّإشالغّإدارةّالتعادادّعلىّالفورّأبياةّعقبااتّقادّيواجههااّاملراقابّأوّالبااحاثّأثنااءّأدائاهّهلاذهّاملهماة

 لّتلكّالعقبات.ّلكيّتقومّإبجراءّاالتصاالتّالالزمةّلتذلي
 وفيماّيليّجدولّيبنيّاألسئلةّاملطلوشةّحسبّنوعّاملسكنّالعام

 : العالقة بني األسئلة املطلوبة حسب نوع املسكن العام8جدول
 االسئلة املطلوبةّنوعّاملسكنّالعام

ّردناألّإىلاإلسم،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّاجلنسية،ّسببّالقدومّ فندق
اجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّاجلنساااااااااية،ّالتأمنيّالصاااااااااحي،ّاإلسااااااااام،ّ سكن طالب

مكااانّاقااامااةّاألم،ّمكااانّاالقااامااةّاملعتااادة،ّماادةّاالقااامااةّابلساااااااااااااانواتّ،ّمكااانّ
،ّساببّالقدوم2014ّاالقامةّالسااشق،ّمكانّاالقامةّخاللّشاهرّتشارينّالثاينّ

ّقوةّالعملشاركةّش،ّالبياانتّالتعليمية،ّاحلالةّالزواجية،ّشياانتّاملاألردنّإىل
اإلسااااااااام،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّاجلنساااااااااية،ّالتأمنيّالصاااااااااحي،ّ دار رعاية احداث/سجن

مكااانّاقااامااةّاألم،ّمكااانّاالقااامااةّاملعتااادة،ّماادةّاالقااامااةّابلساااااااااااااانواتّ،ّمكااانّ
،ّساببّالقدوم2014ّاالقامةّالسااشق،ّمكانّاالقامةّخاللّشاهرّتشارينّالثاينّ

ّالبياانتّالتعليمية،ّاحلالةّالزواجية،ّاألردنّإىل
اإلسااااااام،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّّاجلنساااااااية،ّالتأمنيّالصاااااااحي،ّ دار رعاية ايتام

مكااانّاقااامااةّاألم،ّمكااانّاالقااامااةّاملعتااادة،ّماادةّاالقااامااةّابلساااااااااااااانواتّ،ّمكااانّ
ّومالقد،ّسابب2014ّاالقامةّالسااشق،ّمكانّاالقامةّخاللّشاهرّتشارينّالثاينّ

ّ،ّالبياانتّالتعليمية،ّاحلالةّالزواجية،ّالصعوابتّالوظيفيةاألردنّإىل
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اإلسااااااام،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّّاجلنساااااااية،ّالتأمنيّالصاااااااحي،ّ مأو  عجزة
مكااانّاقااامااةّاألم،ّمكااانّاالقااامااةّاملعتااادة،ّماادةّاالقااامااةّابلساااااااااااااانواتّ،ّمكااانّ

،ّساببّالقدوم2014ّتشارينّالثاينّّاالقامةّالسااشق،ّمكانّاالقامةّخاللّشاهر
ّ،ّالبياانتّالتعليمية،ّاحلالةّالزواجية،ّالصعوابتّالوظيفيةاألردنّإىل

اإلسااااااام،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّّاجلنساااااااية،ّالتأمنيّالصاااااااحي،ّ موظفني/سكن عمال
مكااانّاقااامااةّاألم،ّمكااانّاالقااامااةّاملعتااادة،ّماادةّاالقااامااةّابلساااااااااااااانواتّ،ّمكااانّ

،ّساببّالقدوم2014ّقامةّالسااشق،ّمكانّاالقامةّخاللّشاهرّتشارينّالثاينّاال
ّ،ّالبياانتّالتعليمية،ّاحلالةّالزواجية،ّالصعوابتّالوظيفيةاألردنّإىل

اإلساام،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّالداينة،ّاجلنسااية،ّنوعّالتامنيّالصااحي،ّ مستشفى
ّاألردنّإىلسببّالقدومّ

مااركااز /ماايااناااااااء  /مااطااااااار 
 دودح

ّردناألّإىلاإلسم،ّاجلنس،ّاتريخّامليالد،ّالعمر،ّاجلنسية،ّسببّالقدومّ

 

 قواعد التدقيق األلكرتوين 4.4.4.2

ّكونهّأولّمرةّيتمّتنفيذهّابّمهيةأل )الورقية(ّّّابستخدامّاالجهزةّاللوحيةّعوضاًّالطريقةّالقدميةّألردنهذاّالتعداد
ططّلهّمنذّالذيّخّونيةّغايةّابلدقةّلتتالئمّمعّهذاّالتعدادكانّالشدّمنّأنّيكونّهناكّقواعدّتدقيقّالكرّت

البدايةّّلتبينّحلواًلّتقنيةّمتكاملةّيتمّمنّخالهلاّتوظيفّأحدثّالتقنياتّالعامليةّخلدمةّالعملّاإلحصااااااااااااااائيّ
ولتنفيااذّالتعاادادّأبعلىّدرجاااتّاجلودةّوالاادقااةّوالتكاااماالّشنيّكااافااةّمراحلااهّومكوانتااهّمعّاألخااذّشعنيّاألعتبااارّ

واكبةّالتطورّاملتساااااااااارعّيفّاساااااااااتخدامّالتقنياتّاحلديثةّيفّكلّاجملاالتّومنهاّاجملالّاملتعلقّشتنظيفّالبياانتّم
للنتائجّ ألوليةّاواحملافظةّعلىّاتساااااااقهاّمماّيسااااااهلّويساااااارعّعمليةّاسااااااتخراجّالنتائجّحلظياًّوأولّأبولّّوصااااااوالًّ

دّتدقيقّكماّروعيّوضااعّقواعّّعداداتّالورقية.شعكسّالتّوالنهائيةّللتعدادّمنّخاللّجداولّمساابقةّالتصااميم
ّالكرتونيةّلكلّاستمارةّمنّاإلستماراتّاليتّتّاستخدامهاّابلتعداد.

ّ
ّ
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  قواعد التدقيق األلكرتوين الستمارة ا صر 
 البياانت التعريفية

ّّ(112-101) جيب أن ترد إجاابت جلميع األسئلة
ّ(.34ّ-31(،)24-21(ّ،)14-11تقبلّإجاشةّضمنّاملدىّ)ّ(: 101السلال )
ّ.9ّ-1تقبلّإجاشةّضمنّاملدىّّ(:102السلال )
ّ.5-1تقبلّإجاشةّضمنّاملدىّّ(:103السلال)
ّ.160ّ–001ّتقبلّإجاشةّضمنّاملدىّّ(:104السلال) 
ّ.20ّ–01ّتقبلّإجاشةّضمنّاملدىّّ(:105السلال) 
ّ.30ّ–01ّتقبلّإجاشةّضمنّاملدىّّ(:106السلال) 

ّأنّتكونّوفقاًّملاّوردّيفّدليلّالتجمعاتّاجلغرافية.ّ(ّجيب106ّ-101االسئلةّمنّ)
 (:107السلال )

ّجيبّأنّتكونّاألرقامّمتسلسلةّضمنّاحليّالواحد،ّوالّيقبلّالصفرّأوّالفراغ.ّ
ّ:ّ(112- 108األسئلة )

 جيبّأنّتردّإجاشةّيفّهذهّاألسئلةّوالّيقبلّالفراغ.
ّّ(:113السلال )

 أيّالّيوجد.9ّلرمزّيدونّاّحالةّعدمّوجودّاسمّللشارعيفّ
 بياانت املبىن
ّّ(:201السلال )

 أيّالّيوجد.0ّيدونّالرمزّّحالةّعدمّوجودّرقمّدائمّللمبىنيفّ
 (:202السلال )

ّجيبّأنّتكونّأرقامّاملباينّيفّالبلوكّمتسلسلةّوالّجيوزّالتكرارّوالّيقبلّالصفرّأوّالفراغ.ّ-ّ
 .150ّ-001تكونّأرقامّاملباينّضمنّاملدىّ -
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مبىنّيفّالبلوكّالواحد،ّجببّأنّتظهرّرسالةّحتذيريةّللباحث150ّّكانتّاالجاشةّأكثرّمنّيفّحالّّ -
 "هلّأنتّمتأكدّ..."ّ

 (:203السلال )
ّأيّالّأعرف.8ّّيفّحالةّعدمّمعرفةّاسمّاملبىنّ)الشهرة(ّ/مالكّاملبىنّيدونّالرمزّ -
 جيبّأنّتظهرّشياانتّيفّهذاّالسؤالّعلىّمستوىّرقمّاملبىن.  -

 (:204السلال )
 (.10ّ-0تقبلّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) -
 (209-205(ّمعّاالسئلةّ)204يبنيّاجلدولّالتايلّالعالقةّشنيّنوعّاملبىنّيفّسؤالّ) -

 (209-205( مع االسئلة )204: العالقة بني سلال )9جدول 
 نوعّ

 املبىن
 204السلال 

صفة إشغال 
 املبىن

السلال 
205 

 املباين الثابتة
 بناء الغالبةمواد ال

 للجدران اخلارجية
 206السلال 

سنة املباشرة 
بوضع  األساس 

 للمبىن
 207السلال 

عدد طوابق 
 املبىن
 208السلال 

 توافر
 املصعد
السلال 

209 
2015-1900 (3ّ،5-0الرموزّ) 6ّ-0 (0عمارةّالرمز)  1-70 0-1 
2015-1900 (5ّ-0الرموزّ) 6ّ-1ّ،3-0ّ(1دارّالرمزّ)  1-2 0 

2015-1900 (3ّ،5-0الرموزّ) 6-1ّ،3-0 (2رمز)فيالّال  1-4 0-1 
2015-1900 (5-0الرموزّ) 6ّ-1 (3مؤسسةّالرمز)ّ/منشأة  1-70 0-1 

2015-1900ّ(5-0الرموزّ)1ّ+0ّّّ(4مسكنّعامّ)/فندق  1-70 0-1 
 الّتسألّهذهّاالسئلةّللمباينّاملتحركة 5-1ّ،3-0 (5شراكيةّالرمز)
خيمةّ/شيتّشعر

 (6الرمز)
0-1ّ،3ّ 

 5-1ّ،3-0ّ(7كرفانّالرمزّ)
 1ّ(8كشكّ)

 6 (9حتتّالتشييدّالرمز)

 0 (10أخرىّالرمز)
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 (:205السلال )
 (.6-0تقبلّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) -
 (.3-0ميكنّقبولّأكثرّمنّاجاشةّضمنّالبنودّ) -
ّكانتّاالجاشةّضمنّالبنودّ) -  (.6-4تقبلّاجاشةّواحدةّفقطّاذا
ّكانتّاحد - (ّأيّللسكنّفيجبّإضافةّمسكنّواحدّعلىّاالقل0ّىّصفاتّإشغالّاملبىنّالرمزّ)اذا

 .300يفّسؤالّ
ّكانتّصااااافةّإشاااااغالّاملبىنّالرمزّ) - (3ّ(ّأيّللعبادةّفقطّأوّالرمزّ)2(ّأيّللعملّفقطّأوّالرمزّ)1اذا

ّ.ّوالّجيوزّاضااااااااافة600الثقافةّفقطّفيجبّإضااااااااافةّمنشااااااااأةّواحدةّعلىّاألقلّيفّسااااااااؤالّ/أيّللرتفيه
 .611مسكنّإالّمنّخاللّالسؤالّ

ّكانتّصااااااااافةّإشاااااااااغالّاملبىنّالرمزّ) - (ّأيّمغلقّجيبّعلىّالباحثّالتوقفّوتكونّنتيجةّالزايرة5ّاذا
 أرجئتّأيّ)شياانتّاملبىنّغريّمكتملة(.

ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - هي205ّّ(ّأيّفيالّفيجبّأنّالّتكونّاجاشةّسؤال2ّهيّالرمز)204ّّاذا
 قطّأوّللرتفيهّفقطّأوّمجيعهاّمعاً.للعملّفقطّأوّللعبادةّف

ّكانتّاجاشةّالساااؤالّ - 205ّ(ّأيّحتتّالتشاااييدّفيجبّأنّتكونّاجاشةّالساااؤال9ّهيّالرمزّ)204ّاذا
 (ّأيّحتتّالتشييد،ّوعندهاّجيبّالتوقف.6هيّالرمزّ)

ّكانتّاجاشةّالسااااااؤالّ - 600ّأو300ّّأيّخاليةّفيجبّانّتردّاجاشةّيفّالسااااااؤال4ّّهيّالرمز205ّّإذا
ّكل  يهما.أو

ّكانتّاجاشةّالسااااااااااااااؤالّّ - فيجبّان300ّّأيّخاليةّووردتّاجاشةّيفّالسااااااااااااااؤال4ّّهيّالرمز205ّّاذا
 أيّخاليةّجلميعّاملساكن.4ّهيّالرمز304ّّتكونّاجاشةّالسؤالّ

ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - فيجبّانّتكون600ّّأيّخاليةّووردتّاجاشةّيفّالسؤال4ّّهيّالرمز205ّّاذا
(ّوهذاّينطبق1ّأو0ّهيّاحدّالرموزّ)603ّأيّخاليةّواجاشةّالسؤال5ّّهيّالرمز604ّّاجاشةّالسؤالّ

 علىّمجيعّاالسطرّ)املنشآت(ّيفّاملبىن.
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ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - أي6ّّهيّالرمز205ّّ(ّوكانتّاجاشةّالسؤال8ّ-0هيّاحدّالرموزّ)204ّاذا
(ّأو6ّزّ)هيّالرم304ّفيجبّانّتكونّاجاشةّالسؤال300ّّحتتّالتشييدّووردتّاجاشةّيفّالسؤالّ

 (.1(ّأوّ)0)
ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - أي6ّّهيّالرمز205ّّ(ّوكانتّاجاشةّالسؤال8ّ-0هيّاحدّالرموزّ)204ّاذا

أي2ّّهيّالرمز604ّّفانهّجيبّانّتكونّاجاشةّالسؤال600ّّحتتّالتشييدّووردتّاجاشةّيفّالسؤالّ
وهذاّينطبقّعلىّمجيعّ(1ّأو0ّّهيّاحدّالرموزّ)603ّواجاشةّالسؤالّّحتتّالتشييدّ/حتتّالتجهيز

 االسطرّ)املنشآت(ّيفّاملبىن.
 

 (:206السلال )
 (.5-0تقبلّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) -
 (.4-0ضمنّاملدىّ)204ّجيبّانّتظهرّاجاشةّللمباينّالثاشتةّأيّنوعّاملبىنّيفّسؤالّ -

 (:207السلال )
لةّعدمّمعرفةّساااااااااانةّويفّحا،2015ّ-1900جيبّأنّتظهرّاجاابتّيفّهذاّالسااااااااااؤالّضاااااااااامنّاملدىّ -

 (ّأيّالّاعرف.9998املباشرةّشوضعّاالساسّيدونّالرمزّ)
ّ(4-0ضمنّاملدىّ)204ّجيبّانّتظهرّاجاشةّللمباينّالثاشتةّأيّنوعّاملبىنّيفّسؤالّ -

 (:208السلال )
 (.70ّ–01ّتقبلّاإلجاابتّضمنّاملدىّ) -
 (.4-0املدىّ)ّضمن204ّجيبّانّتظهرّاجاشةّللمباينّالثاشتةّأيّنوعّاملبىنّيفّسؤالّ -
ناشق،ّجببّأنّتظهرّرسااالةّحتذيريةّللباحثّ"هلّأنتّمتأكد20ّّيفّحالّكانتّاالجاشةّأكثرّمنّ -

ّ"... 
 (:209السلال )

 (.1-0تقبلّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) -
 (.4-0ضمنّاملدىّ)204ّجيبّانّتظهرّاجاشةّللمباينّالثاشتةّأيّنوعّاملبىنّيفّسؤالّ -
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 ة ر األسبياانت املسكن و 
 (:300السلال )

 (.300(ّعددّاملساكنّيفّاملبىنّيفّسؤالّ)301جيبّانّيساويّرقمّاخرّمسكنّيفّاملبىنّيفّسؤالّ) -
ّ(:301السلال )
ّلكلّمبىن،ّوالّجيوزّالتكرار.1ّّجيبّأنّتكونّأرقامّاملساكنّيفّاملبىنّالواحدّمتسلسلةّوتبدأّابلرقمّّ-

 (:302السلال )
 أيّالّأعرف.8ّاملسكنّأوّاملستأجرّيدونّالرمزّّيفّحالةّعدمّمعرفةّاسمّمالك -

 (:303السلال )
 (.8-0تقبلّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) -
ّكانّنوعّاملسكنّ .أ  فيجبّأن:0ّأيّالرمزّّشقةإذا

 ّمنشاااأةّأيّ/أوّمؤساااساااة1ّأوّدارّأيّالرمز0ّّهوّعمارةّأيّالرمز204ّّيكونّنوعّاملبىنّيفّالساااؤال
 .4يّالرمزّمسكنّعامّأ/أوّفندق3ّالرمزّ

 ّ5-0هيّأيّمنّالرموز206ّّتكونّنوعّمادةّالبناءّالغالبةّيفّالسؤال. 
ّكانّنوعّاملسكنّ .ب  فيجبّأن:1ّأيّالرمزّّدارإذا
 ّ1هوّدارّأيّالرمز204ّّيكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤال. 
 ّ5-0هيّأيّمنّالرموز206ّّيكونّنوعّمادةّالبناءّالغالبةّيفّالسؤال. 
 ّكانّنوعّاملبىنّدارّيف  فإنهّجيبّانّيكونّنوعّاملسكنّدارّلسطرّواحدّفقط.204ّسؤالّّاذا
 ّ2ّعن208ّّالّيزيدّعددّالطواشقّيفّالسؤال. 
ّكانّنوعّاملسكنّ .ت  فيجبّأن:2ّأيّالرمزّّفيالإذا
 ّ2هوّفيالّأيّالرمز204ّّيكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤال. 
 ّ2ّللعبادةّأيّالرمز205ّّالّتكونّصفةّإشغالّاملبىنّيفّالسؤال. 
 3ّ،5-0هيّالرمز206ّّنوعّمادةّالبناءّالغالبةّيفّالسؤالّّيكون. 
ّكانّنوعّاملسكنّ .ث ّفيجبّأن:3ّأيّالرمزّّبراكيةإذا
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 ّّأوّحتت2ّ،ّأوّمسااكنّعامّالرمز3ّهوّفندقّالرمز304ّالّيكونّصاافةّإشااغالّاملسااكنّيفّالسااؤال،
 .7أوّأخرى6ّّالتشييدّ

 5هوّشراكيةّأيّالرمز204ّّكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤالّي. 
ّكانّنوعّاملسكنّ .ج ّفيجبّأن:4ّأيّالرمزّّخيمة/شعرّبيتإذا
 ّّخال2ّ،ّمسكنّعامّايّالرمز3هوّفندقّايّالرمز304ّالّيكونّصفةّإشغالّاملسكنّيفّالسؤال،

ّ.7أوّأخرىّايّالرمز6ّ،ّحتتّالتشييدّايّالرمز5ّ،ّمغلقّايّالرمز4ايّالرمز
 ّأوّخال5ّّأوّمغلقّأيّالرمز2ّّيّالرمزّهيّللعبادةّأ205ّالّتكونّصاااافةّإشااااغالّاملبىنّيفّالسااااؤال

 .6أوّحتتّالتشييدّأيّالرمز4ّّأيّالرمزّ
 6خيمةّأيّالرمزّ/هوّشيتّشعر204ّكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤالّي. 
ّكانّنوعّاملسكنّ .ح ّفيجبّأن:5ّأيّالرمزّّكرفانإذا
 ّحتتّ،ّأو2ّ،ّأوّمسااكنّعامّالرمز3ّهوّفندقّالرمز304ّالّيكونّصاافةّإشااغالّاملسااكنّيفّالسااؤال

 .7أوّأخرى6ّّالتشييدّ
 ّكرفانّأيّالرمز204ّّكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤالّي ّ.7هو
ّكانّنوعّاملسكنّ .خ ّفيجبّأن:6ّأيّالرمزّّعملّمكانّ/ملسسةإذا
 ّهوّمأهولّأبسااااارةّخاصاااااة،ّمأهولّأبسااااارةّمجاعية،304ّّيكونّصااااافةّاشاااااغالّاملساااااكنّيفّالساااااؤال

ّ.3-0فندقّأيّالرموزّمسكنّعام،ّ
 ّ0هيّللسكنّفقطّأيّالرمز205ّّاملبىنّيفّالسؤالّالّتكونّصفةّإشغال. 
 ّّكرفانّالرمز6ّأوّشيتّشاااعرّالرمز5ّّهوّشراكيةّالرمز204ّّالّيكونّنوعّاملبىنّيفّالساااؤال ،ّأو7ّّ،ّأو

 .10،ّأوّاخرىّالرمز9ّ،ّأوّحتتّالتشييدّالرمز8ّكشكّالرمزّ
ّكانّنوعّاملسكنّ .د ّفيجبّأن:7ّأيّالرمزّّالتشييدّحتتإذا

 ّأوّمأهولّأبسرةّخاصة6ّهوّحتتّالتشييدّأيّالرمز304ّّالّاملسكنّيفّالسؤالّيكونّصفةّإشغ،
ّ.1أوّمجاعيةّالرمز0ّالرمزّ

 ّ7(،5-2أيّمنّالرموزّ)304ّالّيكونّصفةّإشغالّاملسكنّيفّالسؤال. 



  

200 

 

 ّّكانّنوعّاملساااااكنّيفّالساااااؤال فيجبّأنّالّيكونّنوعّاملبىن7ّّهوّحتتّالتشاااااييدّأيّالرمز303ّّإذا
ّكرفانّأيّالرمز6ّّأوّشيتّشاااااااعرّأيّالرمز5ّّهوّشراكيةّأيّالرمز204ّيفّالساااااااؤالّ ّكشاااااااكّأي7ّّأو أو

 .10أوّاخرىّأيّالرمز8ّّالرمزّ
ّكانّنوعّاملسكنّّ .ذ ّفيجبّأن:8ّ)الكهوف،ّواملغارات،ّوالعرائاّ.....(ّأيّالرمزّّأخر إذا

 ّ1أو0ّّينّهيّمأهولّأبسرةّخاصةّأوّمأهولّأبسرةّمجاعيةّأيّالرمّز304ّتكونّإجاشةّالسؤال. 
 ّّأوّخال2ّ،ّأوّمسكنّعامّالرمز3ّفندقاًّأيّالرمز304ّّالّيكونّصفةّاشغالّاملسكنّيفّالسؤال،

 .7ّأوّأخرىّأيّالرمز6ّّ،ّاوّحتتّالتشييدّالرمز5ّ،ّأوّمغلقاًّأيّالرمز4ّأيّالرمزّ
 ّ10هوّأخرىّأيّالرمز204ّّيكونّنوعّاملبىنّيفّالسؤال. 
 (:304السلال )
 (.7-0اّالسؤالّضمنّاملدىّ)تقبلّإجاشةّيفّهذ -
أبسرةّخاصةّأيّالرمزّ - ّكانّصفةّإشغالّاملسكنّمأهوالًّ فيجبّأنّتظهرّإجاابتّيفّاالسئلة0ّّإذا

 معّمراعاةّاالنتقاالت،ّوالّيقبلّالفراغّكإجاشة.305-501ّّ
أبسرةّمجاعيةّأيّالرمزّ - ّكانّصفةّإشغالّاملسكنّمأهوالًّ فيجبّأنّتظهرّإجاابتّيفّاالسئلة1ّّإذا
(305-306ّ،309-ّ500ّ.) 
ّكانتّصفةّاشغالّاملسكنّفندقّأوّمسكنّعامّأيّالرموزّ) - (ّفيجبّأنّتظهرّاجاابتّيف2،3ّاذا

 .600سؤالّّإىل(ّمثّاالنتقال306ّّ،309ّ-305االسئلةّ)
ّكانتّصااااااااافةّاشاااااااااغالّاملبىنّيفّساااااااااؤالّ - (كإجاشة3ّ-0(ّفيجبّعدمّظهورّالرموزّ)4الرمزّ)205ّاذا

 .304لسؤالّ
ّكانتّصاااااّ - (ّأيّحتتّالتشاااااييدّفيمكنّقبولّاالجاشةّيف6ّالرمزّ)205ّفةّاشاااااغالّاملبىنّيفّساااااؤالّاذا

 (.1ّ،6ّ-0أحدّالرموزّ)304ّسؤالّ
ّكانّصاااافةّإشااااغالّاملسااااكنّفندقاًّأيّالرمزّ - ،ّفيجبّانّيكونّنوع2ّأوّمسااااكنّعامّأيّالرمز3ّّإذا

هي205ّّهّيفّالساااؤالّمساااكنّعامّوتكونّصااافةّإشاااغال/(ّأيّفندق4)ّهوّالرمز204ّاملبىنّيفّالساااؤالّ
 (ّأيّللسكنّوللعملّمعاً.1(ّوّ)0الرمزينّّ)
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ّكانّصاافةّإشااغالّاملسااكنّفندقاًّأيّالرمزّ - ،ّفيمكنّقبولّنوعّاملبىن2ّأوّمسااكنّعامّأيّالرمز3ّّإذا
 (.0ّعمارةّأيّالرمزّ)204ّيفّالسؤالّ

ّكانّصااافةّإشاااغالّاملساااكنّفندقاًّأيّالرمزّ - أنّيكونّنوعّ،ّفيجب2ّأوّمساااكنّعامّأيّالرمز3ّّإذا
 .6مكانّعملّأيّالرمزّ/مؤسسة303ّّاملسكنّيفّالسؤالّ

 (:305السلال )
يفّاملسااااكنّيفّّالسااااؤالّّاألساااار(ّعدد306ّجيبّانّيساااااويّرقمّاخرّاساااارةّيفّاملسااااكنّيفّسااااؤالّ) -
(305.) 
ّكانتّصفةّاشغالّاملسكنّيفّالسؤالّّاألسريكونّعددّ - أبسرةّخاصة304ّّواحدةّفأكثرّإذا مأهوالًّ

 .2ّ،ّأوّمسكناًّعاماًّالرمز3ّ،ّأوّفندقاًّالرمز1ّ،ّأوّمأهواًلّأبسرةّمجاعيةّأيّالرمز0ّزّأيّالرم
ّكانتّاإلجاشةّيفّالسااؤالّ) - ،ّاوّفندق2ّ(ّهيّمسااكنّعامّالرمز304ميكنّقبولّاجاشةّصاافرّيفّحالة

ّ.600سؤالّّإىل.ّويتمّاالنتقال3ّالرمزّ
 (:306السلال )
الواحدّمتسلسلةّوالّجيوزّالتكرارّفيهاّعلىّمستوىّاملسكنّيفّاملسكنّّاألسرجيبّأنّتكونّأرقامّ -

 الواحد.
 (:307السلال )
ّكانتّاجاشةّسؤالّ -  .307(ّفأنهّجيبّظهورّاجاشةّيفّالسؤال0ّهيّالرمزّ)304ّاذا
 (:308السلال )
 .307جيبّأنّتظهرّشياانتّيفّهذاّالسؤالّوالّيقبلّالفراغّيفّحالّظهورّاجاشةّيفّسؤالّ -
ّكانتّاجاشةّيفّسؤالّجيبّأنّتظهرّشي -  (.0هيّالرمزّ)304ّاانتّيفّهذاّالسؤالّوالّيقبلّالفراغّاذا
 (:309السلال )
ّكانتّإجاشةّالساااااااااااؤالّالعدّ الّميكنّقبولّ - هيّأحد304ّّدّصااااااااااافرّيفّحقليّالذكورّواالانثّمعاًّاذا

 .1أو0ّّالرموزّ
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ّكانتّاجاشةّسؤالّ - ةّالذكورّواالانثّستةّّراألس(ّفيجبّأنّيكونّجمموعّأفراد1ّهيّالرمزّ)304ّاذا
 أفرادّفأكثر.ّّ

 (:310السلال )
ّكانتّإجاشةّالسؤالّ -  (.0،1هيّاحدّالرمزينّ)304ّجيبّأنّتظهرّّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّاذا
 .1-0جيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ -
ّكانتّاالجاشةّالرمزّ) -  .312و311ّ(ّفإنهّجيبّعدمّظهورّاجاشةّيفّالسؤالني0ّاذا
 .312و311ّ(ّفإنهّجيبّظهورّاجاشةّيفّالسؤالني1ّكانتّاالجاشةّالرمزّ)اذاّّ -
 (:311السلال )
ّكانتّإجاشةّالسؤالّالعدّ الّميكنّقبولّ -  .1هيّالرمز310ّّدّصفرّيفّحقليّالذكورّواالانثّمعاًّاذا
 .309اإلانثّيفّسؤالّ/اإلانثّيفّهذاّالسؤالّأكربّمنّعددّالذكور/الّجيوزّأنّيكونّعددّالذكور -

 (:312السلال )
ّكانتّإجاشةّالسؤالّ -  .1هيّالرمز310ّّجيبّأنّتظهرّاجاشةّواحدةّعلىّاالقلّيفّهذاّالسؤالّاذا

 بياانت األنشطة الزراعية
 (:401السلال )
ّكانتّإجاشةّالسؤالّ -  (.0،1هيّأحدّالرمزينّ)304ّجيبّأنّتظهرّّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّاذا
 .1-0ملدىّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّا -
ّكانتّاالجاشةّيفّسؤالّ) - (.403ّ-402فيجبّعدمّظهورّاجاابتّيفّاالسئلةّ)0ّ(ّهيّالرمز401ّاذا

 (.500وظهورّاجاشةّيفّسؤالّ)
ّكانتّاالجاشةّيفّسااااااااااااااؤالّ) - (501ّ-402فيجبّظهورّاجاابتّيفّاالساااااااااااااائلةّ)1ّ(ّهيّالرمز401ّاذا

ّوحسبّاالنتقاالت.
 (:402السلال )
ّكانتّاالجاشةّيفّسؤالّ)يفّهذّجيبّأنّتظهرّإجاشة -  أيّنعم.1ّ(ّالرمز401ّاّالسؤالّاذا
 .10-0جيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ -
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 ميكنّللباحثّقبولّأكثرّمنّاجاشة. -
السعة(ّفإنهّجيبّانّتكونّعددّاخلاانتّكماّهيّموضحةّيفّهذاّّ/دالعدّ ّ/يفّحالةّتسجيلّ)املساحة -

حساااابّعددّاخلاانتّاملوجودة0ّّالسااااعة(ّيسااااجلّالرمزّّ/دالعدّ ّ/ةالسااااؤالّويفّحالّعدمّمعرفةّ)املساااااح
ّكلّشند.  امام

 (:403السلال )
جيبّأنّيكونّعددّاالفرادّاملمارسنيّلألنشطةّالزراعيةّيفّهذاّالسؤالّأقلّمنّأوّيساويّجمموعّافرادّ -

 (.309ةّيفّحقليّالذكورّواالانثّالواردّيفّسؤالّ)األسّر
ّكانتّاالجاشةّيفّسؤالّ)جيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالس -  أيّنعم.1ّ(ّالرمز401ّؤالّاذا
 (.402جيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّيفّحالّوردّاجاشةّيفّسؤالّ) -

  (:500السلال )
ّكانتّاجاشةّالسااااااؤالّ - (ّأيّمأهولّأبساااااارة0ّهيّالرمزّ)304ّجيبّأنّتظهرّاجاشةّيفّهذاّالسااااااؤالّاذا

 خاصة.ّ
ّكانتّاجاشةّالسؤالّجيبّأنّالّتظهرّاجاشةّيفّهذاّالسؤا -  (.1،2،3هيّالرمزّ)304ّلّاذا
 ارقام.10ّجيبّانّيكونّرقمّاملوابيلّ)اخللوي(ّمكونّمنّ -
 ارقامّ)ّمباّفيهّصفرّاحملافظة(.9ّجيبّانّيكونّرقمّاهلاتفّاالرضيّمكونّمنّ -
 (ّيفّمجيعّاخلاانت.0يفّحالّملّيتمّاحلصولّعلىّرقمّاهلاتفّيسجلّالرمزّ) -

 (:501السلال )
ّك - ّمكونهّمنّعشرّأرقام.500ّ(ّأيّنعمّفيجبّأنّتكونّإجاشةّسؤال1ّالرمزّ)501ّانتّاجاشةّاذا

 بياانت املنشآت االقتصادية
 (:600السلال )

 (.600(ّعددّاملنشآتّيفّاملبىنّيفّسؤالّ)601جيبّانّيساويّرقمّاخرّمنشأةّيفّاملبىنّيفّسؤالّ) -
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 (: 601السلال )
 .والّجيوزّقبولّالفراغّجيبّأنّتظهرّشياانتّيفّهذاّالسؤال -
ّلكلّمبىن،ّوالّجيوزّالتكرار1ّّجيبّأنّتكونّأرقامّاملنشآتّيفّاملبىنّالواحدّمتسلسلةّوتبدأّابلرقمّّ-

 (:602السلال )
 جيبّأنّتظهرّشياانتّيفّهذاّالسؤالّوالّجيوزّقبولّالفراغ. -

 (:603السلال )
ّكانتّاجاشةّهذاّالسؤالّهيّأحدّالرمزينّ) - ّ.604ّورّاجاشةّيفّسؤالّ(ّفيجبّظه1،0اذا
ّكانتّاجاشةّهذاّالسااااااااؤالّهيّاحدّالرموزّ) - (ّّفيجبّعدمّظهورّأيّاجاابتّيفّاالساااااااائلة2،3،4ّاذا
 (.611-609(ّوظهورّاجاابتّيفّاالسئلةّ)604-608)

 ّ(:604السلال )
ّكانتّحالةّاملنشأةّعاملهّأيّالرمز - ّ.605ّفيجبّظهورّاجاشةّيفّالسؤال0ّّاذا
ّكانتّحالةّاملنشاااااا - او2ّّحتتّالتشااااااييدّأيّالرمزّّ/اوّحتتّالتجهيز1ّأةّمتوقفةّعنّالعملّأيّالرمزّاذا

فيجبّعدم5ّّأوّخاليهّأيّالرمز4ّّاوّمغلقّششاااكلّمؤقتّأيّالرمز3ّّوحدةّنشااااطّمسااااندهّأيّالرمزّ
 (.611-609(ّوظهورّاجاابتّيفّاالسئلةّ)608-605ظهورّاجاابتّيفّاالسئلةّ)

ّّ(:605السلال )
ّكانّالتنظيم - أوّمركزّرئيسيّلهّفروعّأي0ّّّاالقتصاديّللمنشأةّمركزّرئيسيّشدونّفروعّّأيّالرمزّاذا

 (.611-606فيجبّظهورّاجاابتّيفّاالسئلةّ)2ّّأوّفرعّميسكّحساابتّمستقلةّأيّالرمز1ّّالرمز
ّكانتّاجاشةّالسااااااااااااااؤالّهيّاحدّالرموزّ) - (ّوظهور608ّ-606(ّفيجبّعدمّظهورّاجاابتّ)4-3اذا

 (..611-609ةّ)اجاابتّيفّاالسئل
 (:609السلال )
 عددّالطواشقّيفّاملبىن.208ّجيبّانّالّتزيدّاجاشةّهذاّالسؤالّعنّاالجاشةّالواردةّيفّسؤالّ -
ّكانتّاالجاشةّيفّالسؤالّ -  (.9ّ-5ضمنّاملدىّ)204ّالّيسألّهذاّالسؤالّاذا
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 (:610السلال )
 رقام.أ10ّجيبّانّيكونّرقمّاملوابيلّ)اخللوي(ّمكونّمنّ -
 رقامّ)ّمباّفيهّصفرّاحملافظة(.أ9ّيكونّرقمّاهلاتفّاالرضيّمكونّمنّجيبّانّ -
 (ّيفّمجيعّاخلاانت.0يفّحالّملّيتمّاحلصولّعلىّرقمّاهلاتفّيسجلّالرمزّ) -
  (:611السلال )
 .2-0جيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ -
 .2-1ميكنّقبولّأكثرّمنّاجاشةّضمنّاملدىّ -
ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - 300ّّّفإنهّجيبّأنّتردّاجاشةّيفّالسؤال2ّّأو1ّّهيّأحدّالرموز611ّّاذا
ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - (0ّهيّالرمزّ)303ّ(ّّفإنهّجيبّأنّتكونّاجاشةّالسؤال1ّهيّالرمزّ)611ّاذا

ّأيّشقة.
ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - (6ّهيّالرمزّ)303ّ(ّّفإنهّجيبّأنّتكونّاجاشةّالسؤال2ّهيّالرمزّ)611ّاذا

 نّعمل.مكا/أيّمؤسسة
ّكانتّاجاشةّالسؤالّ - (ّأيّكشكّفإنهّجيبّأن8ّالرمزّ)204ّ(ّّواجاشةّسؤال2ّهيّالرمزّ)611ّاذا

ّمكانّعمل./(ّأيّمؤسسة6هيّالرمزّ)303ّتكونّاجاشةّالسؤالّ
  قواعد التدقيق األلكرتوين الستمارة عد  السكان 

 ةاألسر بياانت أفراد 
ّكانتّصاااافةّإشااااغالّاملسااااكنّيفّالسااااؤالّ .1 فيجبّانّالّيقلّعدد1ّّغالف(ّهيّالرمزّ)ال108Eّإذا

 عنّستةّأفراد.202ّاألفرادّيفّالسؤالّ
ّكانتّصااافةّإشاااغالّاملساااكنّيفّالساااؤالّ .2 مأهولّأبسااارةّ)مجاعية(ّّفيجبّان1ّّهيّالرمز108Eّّإذا

وجيبّأنّتكونّالعالقةّشنيّمجيعّاألفرادّيف8ّّآخرونّأيّالرمز1ّّةّللفردّاألسااااااااااااّرتكونّعالقةّالفردّشربّ
 .8آخرونّايّالرمز204ّّسؤالّ

ّكانتّصاااافةّإشااااغالّاملسااااكنّيفّالسااااؤالّ .3 )أيّأساااارةّخاصااااة(ّوكانتّالعالقة0ّّهيّالرمز108Eّّإذا
فيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّفئةّالساكان8ّّجلميعّاألفرادّآخرونّأيّالرمز204ّّةّيفّساؤالّاألساّرشربّ
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مّظهورّإجاابتّ(ّوعد234-229وعدمّظهورّإجاابتّلقساامّصااعوابتّوظائفّاجلساامّأيّاألساائلةّ)2ّ
 (.311ّ-301ةّأيّاألسئلةّ)األسّرلقسمّوفياتّ

ّكانتّصاافةّإشااغالّاملسااكنّيفّالسااؤالّ .4 )أيّمأهولّأبساارةّمجاعية(ّفيجب1ّّهيّالرمزّّ E108إذا
وعدمّظهورّإجاابتّلقساامّصااعوابتّوظائفّاجلساامّأيّاألساائلة2ّّعدمّظهورّإجاابتّيفّفئةّالسااكانّ

 (.311ّ-301ةّأيّاألسئلةّ)األسّراتّ(ّوعدمّظهورّإجاابتّلقسمّوفي229-234)
 : فئة السكان201السلال 

ّكانتّفئةّالساااااكانّ .1 حساااااب237ّّ-202ةّيفّاألسااااائلةّاألساااااّرفيجبّظهورّشياانتّجلميعّأفراد1ّّإذا
 انطباقها.

ّكانتّفئةّالسكانّ .2 ،ّوالّجيوزّظهورّإجاابتّيف210ّ-202ّفيجبّظهورّإجاابتّيفّاألسئلة2ّّإذا
 .216ّشةّيفّسؤالّوظهورّإجا215ّ-211األسئلةّ

ّكانتّفئةّالساااكانّ .3 وجيبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسااائلة216ّّفيجبّظهورّإجاشةّيفّساااؤال2ّّإذا
217-ّ237. 

املوجودّعلىّغالفّاالسااااااااااااتمارةّيساااااااااااااويّعددّّاألردنةّداخلّاألسااااااااااااّرجيبّانّيكونّجمموعّأفرادّ .4
 .1ّضمنّفئةّالسكان202ّّاالسطرّيفّسؤالّ

املوجودّعلىّغالفّاالساااااااااتمارةّيسااااااااااويّجمموعّّاألردنكورّداخلّجيبّانّيكونّجمموعّاألفرادّالّذ .5
 .1ضمنّفئةّالسكان205ّّيفّسؤال1ّّاألفرادّالذينّوردّهلمّإجاشةّالبندّ

املوجودّعلىّغالفّاالسااااااااتمارةّيساااااااااويّجمموعّّاألردنجيبّانّيكونّجمموعّاألفرادّاإلانثّداخلّ .6
 .1فئةّالسكانّّضمن205ّيفّسؤال2ّّاألفرادّالذينّوردّهلمّإجاشةّالبندّ

يونّيفّاخلارجّاملوجودّعلىّغالفّاالسااااااااااااااتمارةّيسااااااااااااااااويّعددّاألردنجيبّانّيكونّجمموعّاألفرادّ .7
 .2ضمنّفئةّالسكان202ّّاالسطرّيفّسؤالّ

يونّيفّاخلارجّاملوجودّعلىّغالفّاالساااااااااااتمارةّيسااااااااااااويّجمموعّاألردنجيبّانّيكونّجمموعّالذكورّ .8
 .2ضمنّفئةّالسكان205ّّّسؤالّيف1ّاألفرادّالذينّوردّهلمّإجاشةّالبندّ
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ياتّيفّاخلارجّاملوجوداتّعلىّغالفّاالستمارةّيساويّجمموعّاألردنجيبّانّيكونّجمموعّاإلانثّ .9
 .2ضمنّفئةّالسكان205ّّيفّسؤال2ّّاألفرادّالذينّوردّهلمّإجاشةّالبندّ

 ةاألسر العالقة برب  204السلال :
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّالرمز1ّ ة،ّفيجبّأنّيكونّعمرّهذاّالفردّيفّالسؤالّاألسّربّأيّّر0ّ.ّإذا

،ّوالّجيوزّأنّيكونّهناكّأكثرّمن1ّ=202ّوجيبّأنّيكونّرقمّسااااااااطرّالفردّيفّالسااااااااؤال15ّّّ≤207ّّ
ّةّاخلاصةّالواحدة.األسّرربّأسرةّضمنّ

ّكانتّإجاشةّهذاّالساااااااااااؤالّهيّ"زوج2 فيجبّأنّيكونّعمرّالفردّيفّالساااااااااااؤال1ّّزوجة"ّأيّالرمزّ/.ّإذا
ّكماّجيبّأنّتكونّاحلالةّالزواجيةّيفّالساااااؤالّرقم13ّّهو207ّّ متزوجة"ّّ/هيّ"متزوج227ّسااااانةّفأكثر،

ّ.205ةّيفّالسؤالّاألسّر.ّّوأنّيكونّجنسّهذاّالفردّخمتلفاًّعنّجنسّرب2ّأيّالرمزّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالساااااااؤالّهيّ"أب3 فيجبّأنّيكونّعمرّالفردّيفّالساااااااؤال3ّّأم"ّأيّالرمزّ/.ّإذا

ّكماّجيب1ّعزابء"ّأيّغريّالرمزّّ/غريّ"عازب227ّسااااااانة،ّواحلالةّالزواجيةّيفّالساااااااؤالّرقم27ّّ<207ّ ،
ّ.12ة(ّ<ّاألسّرعمرّربّّ–األمّّ/أنّيكونّ)عمرّاألب

ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالساااااااااااؤالّهيّ"أب4 هوّأنثىّأي205ّّواجلنسّيفّالساااااااااااؤال3ّّأم"ّأيّالرمزّ/.ّإذا
واحلالةّالزواجيةّيفّّ،}سااااااااانة12ّة(ّ<ّاألساااااااااّرعمرّربّّ-مّ<ّ)عمرّاأل55ّ{فيجبّأنّيكون2ّّالرمزّ

ّ.1هيّغريّ"عزابء"ّأيّغريّالرمز227ّالسؤالّرقمّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااؤالّهيّ"اشن5ّ ّ-ةّّاألسااّرفيجبّأنّيكونّ)عمرّرب2ّّاشنة"ّأيّالرمزّ/.ّإذا

227ّةّعازبّيفّالسااؤالّاألسااّرساانة.ّّويفّالوقتّذاتهّجيبّأنّالّيكونّرب12ّّاالشنة(ّ<ّّ/عمرّاالشنّ
ّ(.1أيّعدمّورودّالرمزّ)

ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااااااااااااااؤالّهيّ"ّاشن6 ةّهوّأنثىّاألسااااااااااااااّر،ّوكانّجنسّرب2ّاشنة"ّأيّالرمزّ/.ّإذا
ّسنة.55ّاالشنة(>ّ/عمرّاالشنّ-ةّاألسّرفيجبّأنّيكونّ)عمرّرشةّ

ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّ"حفيد7 ةّاألسّرأنّيكونّ)عمرّربّفيجب4ّّحفيدة"ّأيّالرمزّ/.ّإذا
ّسنة.27ّاحلفيدة(ّ<ّّ/عمرّاحلفيدّ-
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ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااااااؤالّهيّ"خادم8 ساااااانة15ّّالعمرّّفيجبّأنّيكون7ّخادمة"ّأيّالرمزّّ/.ّإذا
ّ.فأكثر

ّكانتّالعالقةّشرب9ّ أم،ّفيجبّأنّتكونّاحلالةّّ/زوجة،ّأبّ/ةّأحدّاحلاالتّالتاليةّ"زوجّاألسااااااااااااااّر.ّإذا
 .1غريّاعزبّأيّالّتساويّالرمز227ّّءّاألفرادّيفّالسؤالّالزواجيةّهلؤال

 : اجلنس205السلال 
ّكانّجنسّرب1ّ ةّأنّالعالقةّاألسّرووردّلفردّمنّأفراد1ّّهوّذكرّأيّالرمز205ّّةّيفّالسؤالّاألسّر.ّإذا

(2ّ)205ّأيّزوجةّفيجبّأنّيكونّجنسّهذاّالفردّأيّإجاشةّالسؤال1ّّ=204ّّةّيفّسؤالّاألسّرشربّ
ّانثى.هيّ

ّكانّجنسّرب2ّ ،ّووردّلفردّمنّأفراد2ّأيّالرمز205ّّهوّأنثىّيفّالسااؤال205ّّةّيفّالسااؤالّاألسااّر.ّإذا
فيجبّأنّيكونّجنسّهذاّالفردّهوّذكرّأي1ّ=204ّّةّهوّزوجّأيّاألسااااااااااااّرةّأنّالعالقةّشربّاألسااااااااااااّر

ّ.1=205إجاشةّسؤالّ
 : اتريخ امليالد206السلال 

ّ(.2015ّ-1900املدىّ)ّ.ّتقبلّإجاشةّيفّخانةّالسنةّضمن1
ّ.12ّ-1.ّتقبلّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّخانةّالشهرّضمنّاملدى2ّ
ّ.2000ّ/11ةّعنّاألسّر.ّجيبّانّالّيزيدّاتريخّامليالدّابلشهرّوالسنةّلرب3ّ
ّكانتّالعالقةّشرب4ّ فيجبّأالّتزيدّساااانة1ّّزوجةّأيّالرمزّّ/هيّزوج204ّةّيفّالسااااؤالّرقمّاألسااااّر.ّإذا

ّ.11وشهرّامليالدّالّيزيدّعن2002ّعنّسنة206ّّردّيفّالسؤالّامليالدّهلذاّالف
ّكانتّالعالقةّشرب5ّ فيجبّأالّتزيدّساااااااااانة3ّّأمّأيّالرمزّّ/هيّأب204ّةّيفّالسااااااااااؤالّرقمّاألسااااااااااّر.ّإذا

ّ.11وشهرّامليالدّالّيزيدّعن1987ّعنّسنة206ّّامليالدّهلذاّالفردّيفّالسؤالّ
ّغريّمعروفّيفّخانةّالسنة.9998ّالشهرّوالرمزّغريّمعروفّيفّخانة98ّّ.ّميكنّقبولّالرمز6ّ

 : العمر207السلال 
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّأقلّمنّ .1 ّ.237ّّ-221سنواتّفيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلة4ّّإذا
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّأقلّمنّ .2  .234ّ-229سنواتّفيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلة5ّّإذا



  

209 

 

ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّأق .3 ّ.237-235سنواتّفيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلة9ّّلّمنّإذا
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّأقلّمن4ّ ّ.228ّ-225سنةّفيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلة13ّّ.ّإذا
ّ.213أليّفردّمنّاألفرادّأكربّأوّتساويّاإلجاشةّيفّالسؤال207ّّ.ّجيبّأنّتكونّإجاشةّالسؤال5ّ
ّ.97-0ضمنّاملدىّّ.ّتقبلّاالجاشةّيفّهذاّالسؤال6
ّ.ّالّجيوزّانّتكونّإجاشةّهذاّالسؤالّفراغّاوّغريّمبني.7

 : الداينة208السلال 
ّكانتّداينةّرب1ّ ةّاآلخرينّّراألسااةّوداينةّزوجتهّمتشاااهبة،ّفيجبّأنّتكونّداينةّمجيعّأفرادّاألسااّر.ّإذا

ّة.األسّرمشاهبةّلداينةّرب5ّّ-2ةّأحدّالرموزّاألسّرالذينّعالقتهمّشربّ
ّكانّربّ.ّإذ2 ةّاآلخرينّالذينّاألساااااااّرفيجبّأنّتكونّداينةّمجيعّأفراد205ّّةّذكراًّيفّالساااااااؤالّاألساااااااّرا

ّة.األسّرمشاهبةّلداينةّرب5ّّ-2ةّأحدّالرموزّاألسّرعالقتهمّشربّ
 : نوع التأمني الصحي210السلال 

ّ(.0ّ،1ّ،2ّ،4ّ،8ّ،16ّ،32ّ،64.ّميكنّقبولّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ)1
ّأيّغريّمؤمن(ّفالّجيوزّظهورّإجاشةّأخرىّمعّهذهّاإلجاشة.0ّهيّ)210ّكانتّإجاشةّالسؤالّّّ.ّإذا2
ّ(.1،2ّ،4ّ،8ّ،16ّ،32ّ،64جمموعّالبنودّاملختارةّ)210ّ.ّجيبّأنّيساويّاجملموعّيفّالسؤال3ّ
ّ.127.ّجيبّانّالّيزيدّاجملموعّيفّهذاّالسؤالّعن4ّ

  215 -214واألسئلة  212 – 211األسئلة 
 .1يفّهذهّاألسئلةّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسكانّّاألردنأي401ّّجيوزّظهورّالرمزّالّ .1
ّ.2جيبّعدمّظهورّإجاابتّيفّهذهّاألسئلةّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسكانّ .2

 مدة اإلقامة: 213السلال 
ّ.207.ّجيبّأنّتكونّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّاقلّمنّاوّتساويّاالجاشةّيفّسؤال1ّ
ّكانّعمرّا2 ّ.0=213فيجبّأنّتكونّاإلجاشةّيفّسؤال0ّّ=207ّّلفردّيفّسؤالّ.ّإذا
ّ.2جيبّعدمّظهورّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسكانّّ.3
ّ



  

210 

 

 2014: أين كان يقيم )اسم الفرد( خالل شهر تشرين اثين 215السلال 
ّكانّالفردّمولوداًّيفّسنةّ .1 ةّالتعدادّ(ّفيجبّانّ)أيّسن2015ّ=206ّّأيّإجاشتهّيفّسؤال2015ّّإذا

 (.996اّالسؤالّورمزهاّ)ذتظهرّلهّإجاشةّالّينطبقّيفّه
وشغضّالنظرّعنّأعمارهمّيف1ّّجيبّانّتردّإجاشةّيفّهذاّالسااااااااااااااؤالّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسااااااااااااااكانّ .2

ّ.207سؤالّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّساااااؤالّ .3 4ّّ≤207ّوعمرّالفردّيفّساااااؤال401ّّ=209ّّوإجاشةّالساااااؤال1ّّ=201ّإذا

 .220ّ–216ّنّالّتردّلهّإجاشةّيفّاألسئلةّفيجبّا
ّكانتّاإلجاشةّيفّسااااؤالّ .4 4ّ>207ّّوعمرّالفردّيفّسااااؤال401ّّ=209ّّوإجاشةّالسااااؤال1ّّ=201ّإذا

 .237ّ–216ّفيجبّانّالّتردّلهّإجاشةّيفّاألسئلةّ
ّ.2جيبّعدمّظهورّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسكانّ .5

 سي للقدوم: السبب الرئي216السلال 
ساااانواتّيفّالسااااؤالّرقم9ّّ.ّالّجيوزّأنّتكونّإجاشةّهذاّالسااااؤالّهيّللعملّللفردّالذيّعمرهّأقلّمن1ّ

207ّ.ّ
وكانتّإجاشتهّّيف1ّّأيّالرمزّّاألردن.ّالّجيوزّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسااااااااااؤالّلفئةّالسااااااااااكانّداخل2ّ

ّأيّ"أردين".401ّهيّالرمز209ّّسؤالّ
ّكانتّفئةّالسكانّهي3 ّكإجاشةّهلذاّالسؤال.1ّّفإنهّالّيقبلّرمز2ّّالرمزّّ.ّإذا
ّكانتّاإلجاشةّهيّالرمز4ّ ّ.217فيجبّظهورّإجاشةّيفّالسؤال1ّّ.ّإذا
ّكانتّفئةّالسااااااااااااكانّهيّالرمز5ّ (7ّ-2وكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااااااااااااؤالّهيّاحدىّالرموزّمنّ)1ّ.ّإذا

ّ.219فيجبّظهورّإجاشةّيفّالسؤال401ّّغريّالرمز209ّّوإجاشةّسؤالّ
ولغريّّاألردنيونّخارجّاألردنأي2ّّ.ّجيبّظهورّإجاشةّيفّهذاّالسااااااؤالّجلميعّاألفرادّيفّفئةّالسااااااكان6ّ

ّ.207ّوشغضّالنظرّعنّالعمرّيفّسؤال1ّّينيّيفّفئةّالسكانّاألردن
ّكانتّإجاشةّهذاّالساااؤالّهيّالبند7ّ (ّفيجبّانّالّيقل1ّ،2ّأيّالدراساااةّوكانتّفئةّالساااكانّ)3ّ.ّإذا

ّسنة.16ّعن207ّّلّالعمرّيفّسؤا
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ّكانتّفئةّالسكانّهيّالرمز8ّ (ّفانه7ّ-2وكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّاحدىّالرموزّمنّ)2ّ.ّإذا
ّ.237-217جيبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلةّ

  220 – 217األسئلة 
ّكانتّاإلجاشةّيفّالسؤال220ّّ-218.ّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّاألسئلة1ّ ّ.1هيّنعمّأيّالرمز217ّّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّالسؤال218ّّ.ّجيبّانّالّتظهرّإجاشةّيفّالسؤال2ّ الّاعرفّأيّاحدّّ/هيّال217ّّإذا

ّ(.2ّ،8الرمزينّ)
ّكانتّإجاشةّالسؤال220ّو219ّ.ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّالسؤالنيّ)3 ّ(.2،8هيّأحدّالرمزينّ)217ّ(ّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيف217ّّ.ّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّالسؤال4ّ ّ.1هيّالرمز216ّّالسؤالّإذا
ّابلشهرّوالسنة.206ّأقلّمنّاوّتساويّإجاشةّالسؤال220ّّ.ّجيبّانّتكونّإجاشةّالسؤال5ّ
ّ.219يفّسؤال401ّّ.ّجيبّعدمّظهورّالرمز6ّ
ّ.2015وسنة11ّّعنّشهر220ّّ.ّجيبّانّالّتزيدّاإلجاشةّيفّشنديّالشهرّوالسنةّيفّسؤال7ّ
ّ.12/15ؤالّيفّخانةّالشهرّوالسنةّمعاًّ.ّالّجيوزّقبولّاإلجاشةّيفّهذاّالس8
ّ.220يفّشندّالسنةّيفّسؤال98ّّيفّشندّالشهرّو98ّّ.ّميكنّقبولّإجاشةّالّأعرفّأي9ّ

ّكانتّإجاشةّالسؤال220ّو219ّّ.ّجيبّأنّالّتردّإجاشةّيفّالسؤالني10ّ )مدةّاإلقامة(ّتساوي213ّّ،ّإذا
ّ.401يّغريّالرمزّ)العمر(ّوجنسيةّالفردّغريّأردينّأ207ّإجاشةّالسؤالّ

ّكانّعمرّالفرد11ّ ّكانّالعمرّأقلّمن221ّّ+ّفإنهّجيبّظهورّإجاشةّيفّالسؤال4ّ.ّإذا سنوات4ّّوإذا
ّ.237ّ-221فإنهّجيبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 : االلتحاق مبلسسة تعليمية221السلال 
ّكانتّاإلجاشةّهيّ"نعم"ّأيّالرمز1ّ ّ.224و223ّو222ّألسئلةّ،ّفيجبّظهورّإجاابتّيفّا1.ّإذا
ّكانتّاإلجاشةّهيّنعمّسااااااااااابقّلهّااللتحاقّالرمز2ّ ،3ّأوّالّأيّملّيسااااااااااابقّلهّااللتحاقّأيّالرمز2ّّ.ّإذا

ّ.224و223ّو222ّّفيجبّعدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلةّ
ّكانتّإجاشتهّيفّسؤال3ّ ّسنوات.4ّاقلّمن207ّّ.ّالّجيوزّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّأليّفرد
أيّنعمّساااااااااابقّلهّااللتحاقّاوّالّأيّملّيساااااااااابقّلهّااللتحاقّأيّالرمز2ّّكانتّاإلجاشةّهيّالرمزّ.ّإذا4ّّ
ّ.225فيجبّظهورّإجاشةّيفّالسؤال207ّّسنةّفأكثرّيفّسؤال13ّّ(ّوكانّعمرّالفرد3ّ)
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالساااؤالّهيّالرمزّ)5 12ّ-5(207ّوكانّعمرّالفردّيفّساااؤالّ)3ّ(ّأوّالرمز2ّ.ّإذا

ّ.229فيجبّظهورّإجاشةّيفّالسؤالّسنةّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااااؤالّهيّالرمزّ)6 (4ّ(ّ)207(ّوكانّعمرّالفردّيفّسااااؤالّ)3(ّاوّالرمزّ)2.ّإذا

ّ.237-222سنواتّفيجبّعدمّظهورّإجاشةّيفّاألسئلةّ
ّكانتّاإلجاشةّهيّالرمز7ّ جبّساااااااانةّفأكثرّفي13ّ(207ّوكانّعمرّالفردّيفّسااااااااؤالّ)3ّاوّالرمز2ّّ.ّإذا

ّ.224-222عدمّظهورّإجاابتّيفّاألسئلةّ
 (: املنتظمون يف الدراسة224 – 222األسئلة )

ّكانتّإجاشةّالسؤال1ّ ّ.1هيّ"نعم"ّأيّالرمز221ّّ.ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذهّاألسئلةّفقطّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّالساااؤال3ّّوكالةّالغوثّأيّالرمز224ّّ.ّتظهرّإجاشةّيفّالساااؤال2ّ ىّهيّاحد222ّإذا

ّ(.5،4،2،1الرموزّ)
وكانت207ّّساااااااانواتّفاكثرّيفّسااااااااؤال4ّّ.ّجيبّظهورّإجاشةّيفّهذهّاألساااااااائلةّلألفرادّالذينّأعمارهم3ّ

ّ.1ّهيّنعمّأيّالرمز221ّّاإلجاشةّيفّالسؤالّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّالساااااااااااؤال1ّ،2ّ،4،8ّاحدىّالرموزّ)224ّ.ّتظهرّاإلجاشةّيفّساااااااااااؤال4ّ هي222ّّ(ّإذا

ّ.0الرمزّ
السااااانةّالدراسااااايةّيفّالساااااؤالّّ/والصاااااف222ّّالتايلّالعالقةّشنيّاملرحلةّيفّالساااااؤالّ(10ّ)ّول.ّيبنيّاجلد5

223.ّ
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 223السنة الدراسية يف السلال  /والصف  222العالقة بني املرحلة يف السلال (: 10جدول )
 ا د األعلى للعمر ا د األدىن للعمر 223سلال السنة  /الصف (222)سلال املرحلة 
 6 2ّ4-1ّرايضّأنفال

20ّ 10ّ4-1ّأساسي

3ّ14ّ24ّ-1ّتلمذهّمهنية

2ّ15ّ24ّ-1ّاثنويّ

ّ-3ّ16ّ-1ّدشلومّمتوسط

ّ-6ّ16ّ-1ّشكالوريوس

ّ-3ّ20ّ-1ّدشلومّعايل

ّ-4ّ20ّ-1ّماجستري

ّ-5ّ22ّ-1ّدكتوراة

ّ
ّ.207والعمرّيفّالسؤال225ّّالتايلّالعالقةّشنيّاحلالةّالتعليميةّيفّالسؤالّّ(11)ّيبنيّاجلدول .6

 207والعمر يف السلال  225العالقة بني ا الة التعليمية يف السلال  :(11) دولج
 ا د األدىن للعمر

 207سلال 
 ا الة التعليمية

 225سلال 
13ّ ّاشتدائي
13ّ ّإعدادي
14ّ ّأساسي
14ّ ّتلمذةّمهنية
16ّ ّاثنوي
18ّ ّدشلومّمتوسط
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 ا الة التعليمية: 225السلال 
ساااااااااانةّيفّسااااااااااؤال13ّّ.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسااااااااااؤالّجلميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّأقلّمن1ّ

207.ّ
ّكانّاتريخّميالدّالفردّيفّساااااؤال225ّّيفّساااااؤال5ّّ.ّالّتقبلّاجاشةّالرمز2ّ فما1973ّّهوّسااااانة206ّّاذا

ّقبل.ّ
ّكانّاتريخّميالدّالفردّيفّسؤال225ّّيفّسؤال5ّّ.ّتقبلّإجاشةّالرمز3ّ ّفماّشعد.1974ّهوّسنة206ّّإذا
ّكانتّإجاشةّالساااااااااااؤال4ّ سااااااااااانةّفأكثر(13ّّ)207ّ(ّوكانّعمرّالفردّيفّالساااااااااااؤال3ّهيّالرمزّ)221ّ.ّإذا

ّكإجاشةّللسؤال1ّ،2ّفيجبّظهورّاحدّالرمزينّ) )225ّ.ّ
ّكانتّساااانةّامليالدّيفّسااااؤال5ّ 41ّهو207ّّوكانّالعمرّيفّسااااؤال9998ّّغريّمعروفةّأيّالرمز206ّّ.ّإذا

ّ.225كإجاشةّلسؤل5ّّّسنةّفأقلّفيمكنّقبولّالرمزّ
ّكانتّساااانةّامليالدّيفّسااااؤال6ّ 42ّهو207ّّوكانّالعمرّيفّسااااؤال9998ّّغريّمعروفةّأيّالرمز206ّّ.ّإذا

ّ.225كإجاشةّللسؤال5ّّّسنةّفأكثرّفالّميكنّقبولّالرمزّ
 التخصص العلمي: 226السلال 

207ّّسنةّيفّسؤال13ّّهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّجلميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّأقلّمنّ.ّجيبّانّالّتظ1
ّكانتّإجاشةّالسؤال2ّ ّ.12-7هيّأحدّالرموز225ّّ.ّتظهرّإجاشةّهلذاّالسؤالّفقطّإذا
ّكانتّإجاشةّالسؤال3ّ ّ.6-1هيّأحدّالرموزّمن225ّّ.ّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذا

 اجية: ا الة الزو 227السلال 
ّكانّالعمرّأقلّمن1ّ ّ.207سنةّيفّسؤال13ّ.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسااؤالّهيّعازب2 ،ّفالّجيوزّأنّتكونّاإلجاشةّهلذاّالفرد1ّعزابءّأيّالرمزّ/.ّإذا

ّ.3ّأمّالرمزّّ/ب،ّأ1زوجةّالرمز/أيّمنّاإلجاابتّالتالية،ّزوج204ّةّرقمّاألسّريفّسؤالّالعالقةّشربّ
(ّيفّهذاّالسااااؤال،1ّ(ّعازابًّإيّإجاشتهّ)0)204ّةّالذيّرمزهّيفّسااااؤالّاألسااااّر.ّّالّجيوزّانّيكونّرب3ّ

زوجةّّ/اوّزوج4ّحفيدةّالرمزّّ/،ّأوّحفيد2ّاشنةّالرمزّّ/ةّاشنّاألسااااّرةّعالقتهّشربّاألسااااّرإذاّوجدّفردّيفّ
ّ.1ّالرمزّ
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ّكانتّالعالقةّشرب2ّّمتزوجةّالرمزّّ/.ّجيبّأنّتكونّإجاشةّهذاّالسااااااااااااااؤالّهيّمتزوج4 ةّيفّاألسااااااااااااااّرإذا
ّ.1زوجةّأيّالرمزّّ/هيّزوج204ّالسؤالّ

ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالساااااؤالّ)اعزب228ّ.ّجيبّانّالّتظهرّإجاشةّيفّالساااااؤال5ّ ّعزابء(ّايّالرمزّ/إذا
1.ّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّاحدىّالرم228ّ.ّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّالسؤال6ّ ّ(.5ّ-2وزّ)إذا

 : العمر عند الزواج األول228السلال 
 .207سنةّيفّسؤال13ّّ.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّجلميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّأقلّمن1ّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّالسؤال2ّ ّ(.5-2هيّأحدّالرموزّ)227ّ.ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذا
ّكانتّأقلّمنّ.ّالّتقبلّاإلجاشةّيفّهذاّالسّؤ3 ّسنة.11ّالّإذا

 (: أسئلة الصعوابت يف وظائف اجلسم234-229األسئلة )
5ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّواحدةّفقطّللفردّالواحدّيفّمجيعّهذهّّاألسئلةّلألفرادّالذينّأعمارهمّ .1

 (.8،ّاو4ّ-1سنواتّفأكثر،ّوقدّتكونّاإلجاشةّأحدىّالرموزّ)
5ّأقلّمن207ّّميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّيفّسؤالّجيبّانّالّتظهرّإجاابتّيفّهذهّاألسئلةّجل .2

 سنوات.
 (: أسئلة املشاركة يف قوة العمل237-235األسئلة )

سنواتّفأكثرّيفّسؤال9ّّجيبّأنّتظهرّإجاابتّيفّهذهّاألسئلةّجلميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّ .1
207. 

 .207(ّيفّسؤال8ّ-0جيبّانّالّتظهرّإجاابتّيفّهذهّاألسئلةّجلميعّاألفرادّالذينّأعمارهمّ) .2
ّكانتّإجاشةّالسؤالّ) .3 (ّفيجبّعدمّظهورّإجاشةّيفّالسؤال6،5ّ(ّهيّأحدّالرمزينّ)235إذا
 (.237(ّوظهورّإجاشةّيفّسؤالّ)236)
ّ
ّ
ّ
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 ةاألسر الوفيات بني أفراد  
 :301السلال 

ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّنعمّأيّالرمز1ّ ّد.العدّ فيجبّأنّتظهرّإجاشةّيفّخانة1ّّ.ّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤال310ّ-302.ّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّاألسئلةّ)2 (ّحسبّانطباقهاّإذا

ّ.1هيّنعمّايّالرمزّ
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّالّايّالرمز310ّ-302.ّجيبّانّالّتظهرّإجاشةّيفّاألسئلةّ)3 (ّإذا
2ّّ.ّ
ّ(.7-1دّضمنّاملدىّ)العدّ .ّتقبلّاإلجاشةّيفّخانة4ّ
ّوالعكسّصحي .302ّمساوايًّلعددّاالسطرّيفّسؤال301ّّدّالواردّيفّسؤالّالعدّ انّيكونّ.ّجيب5ّ

 (:306-302األسئلة )
ّكانتّإجاشةّسؤالّ .1  .1هيّنعمّالرمز301ّّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذهّاألسئلةّإذا

 (:311-307األسئلة )
ّكانتّإجاشةّالسؤالّ .1 أيّأنثىّوالعمر2ّّزّهيّالرم304ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّهذهّاألسئلةّإذا

 (ّسنةّوحسبّاالنتقاالت.54-13شنيّ)305ّوقتّالوفاةّيفّسؤالّ
 :307السلال 

ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّعزابءّايّالرمز311ّ-308.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّاألسئلةّ)1 ّ.1ّ(ّإذا
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّاحدّالرموزّ)308.ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّالسؤالّ)2 ّ(.5-2(ّإذا
ّكانتّإجاشةّسؤال3ّ ّ.1هيّذكرّايّالرمز304ّّ.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذا
ّكانتّإجاشةّسؤال4ّ سنةّأوّأكرب13ّّهيّأقلّمن305ّّ.ّجيبّأنّالّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذا

 .54منّ
 :308السلال 

ّكانتّاإلجاشةّيف310-309.ّجيبّانّالّتظهرّإجاشةّيفّاألسئلةّ)1 هذاّالسؤالّهيّنعمّايّالرمزّّ(ّإذا
ّ.311وظهورّإجاشةّيف1ّّ
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ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّّهيّالّأوّالّأعرفّاي309ّ.ّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّالسؤالّ)2 (ّإذا
ّ(.2ّ،8أحدّالرمزينّ)

ّكانتّإجاشةّالسؤالّهيّنعمّايّالرمز3ّ  .311فيجبّظهورّإجاشةّيفّسؤال1ّّ.ّإذا
 :309السلال 

ّكانتّإجاشةّّهذاّالسؤالّنعمّايّالرمز310ّّرّإجاشةّيفّالسؤالّجيبّانّالّتظه .1 وظهورّإجاشة1ّّإذا
ّ.311يفّالسؤالّ

ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّالّأوّالّأعرفّايّأحد310ّّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّالسؤالّ .2 إذا
 (.2ّ،8الرمزينّ)

ّكانتّإجاشةّالسؤالّهيّنعمّايّالرمزّ .3  .311فيجبّظهورّإجاشةّيفّسؤال1ّّإذا
 :310السلال 

ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّالرمزّ.1 ّ.311أيّنعمّفيجبّظهورّإجاشةّيفّسؤال1ّّإذا
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّأحدّالرمزينّ).2  .311(ّفيجبّعدمّظهورّإجاشةّيفّسؤال2ّ،8ّإذا

 : نوع حيازة املسكن401السلال 
 (.7-1جيبّأنّتردّإجاشةّواحدةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ) .1
ّك .2  فيجبّانّيردّنصّكتايبّحيددّماّهي.7ّانتّاإلجاشةّالرمزّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّاحدّالرمزينّ) .3  .402(ّفيجبّظهورّإجاشةّيف2،3ّإذا
ّكانتّاإلجاشةّيفّهذاّالسؤالّهيّأحدّالرموزّ) .4 (ّفيجبّعدمّظهورّإجاشةّيف1ّ،4ّ،5،6ّ،7ّإذا

 .402سؤالّ
ّكانتّنتيجةّالزايرةّهيّالرمزّجيبّانّتظهرّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّإذ .5  ايّومت.1ّا

 (.997ّ-10:ّجيبّأنّتردّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّعلىّانّيكونّضمنّاملدىّ)402السلال 
 (ّابلسنواتّالكاملة.97ّ-0:ّجيبّأنّتردّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّعلىّانّيكونّضمنّاملدىّ)403ّالسلال 
 (.2م10لّعنّالقيمةّ):ّجيبّأنّتردّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّالّتق404السلال 
ّ(.20-1:ّعددّالغرفّالكلي،ّجيبّأنّتردّإجاشةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاملدىّ)405السلال 
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:ّجيبّأنّيكونّعددّالغرفّاملستخدمةّللنومّاقلّمنّأوّيساويّعددّالغرفّالكليّيفّسؤال406ّالسلال 
ّ(.1دّيفّهذاّالسؤالّعنّ)العدّ ،ّوعلىّانّالّيقل405ّ

ّكانتّاإلجاشةّهي8ّ-1تردّإجاشةّواحدةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاخلياراتّ):ّجيبّأن407ّالسلال  (،ّوإذاّ
ّايّأخرىّفيجبّانّيردّنصّكتايبّحيددّماّهي.8ّالرمزّ

 : نوع الصرف الصحي 408السلال 
 (.3-0جيبّأنّتردّإجاشةّواحدةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاخلياراتّ) .1
ّكانتّاإلجاشةّهيّالرمزّ .2 ّنصّكتايبّحيددّماّهي.ايّأخرىّفيجبّانّيرد3ّّإذاّ

 : نوع التدفئة الرئيسي409السلال 
 (.8-0جيبّأنّتردّإجاشةّواحدةّيفّهذاّالسؤالّضمنّاخلياراتّ) .1
ّكانتّاإلجاشةّهيّالرمزّ .2  ايّأخرىّفيجبّانّيردّنصّكتايبّحيددّماّهي.7ّإذاّ
ّكانتّإجاشةّهذاّالسؤالّهيّالرمزّ .3 الرمزّهي505ّّايّمكيفّفيجبّانّتكونّإجاشةّسؤال5ّّإذا
 ايّنعم.1ّ
 :  متعلقة ابلسلع املعمرة 513- 501األسئلة

ّ.ّجيبّأنّتظهرّإجاابتّجلميعّهذهّاألسئلة.1ّ
ّكانتّاإلجاشةّهيّ"نعم"ّأيّالرمز2ّ ّد.العدّ أليّشندّمنّالبنودّفيجبّأنّتظهرّإجاشةّيفّحقل1ّّ.ّإذا
ّ.8دّهوّالعدّ .ّاقصىّعددّميكنّقبولهّيفّحقل3ّ
ّكانتّاإلجاشةّأل4 ّد.العدّ فانهّجيبّانّالّيظهرّإجاشةّيفّحقل2ّّيّشندّمنّالبنودّهيّالرمزّ.ّإذا
ّكانتّإجاشةّاألساااااااااااااائلةّ)العدّ .ّجيبّانّالّتردّإجاشةّيفّخانة5ّ (ّهيّنعمّأيّالرمز513،507،501ّدّإذا
1.ّ
ّكانتّنتيجةّالزايرةّهيّالرمز6ّ ّأيّومت.1ّ.ّجيبّأنّتظهرّإجاشةّيفّمجيعّشنودّهذهّاألسئلةّإذا

ّ
ّ
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  التجربة القبلية 5.4.4.2

ّحاااياااااااثّ ّتاااعاااااااداد، ّألي ّالاااتاااحضاااااااااااااااااريياااااااة ّاملااارحااالاااااااة ّمااان ا ّأسااااااااااااااااااااااساااااااااااااااااياااااااً ّجااازًءا ّالاااقااابااالاااياااااااة ّالاااتاااجااارشاااااااة تاااعاااتااارب
شدًءّمنّمرحلةّاحلزمّوانتهاًءّ التعداد مراحل جلميع القبلية التجرشة اجراءّعلى املتحدة األمم توصاااااااايات نصاااااااات

والذيّتركزتّيفّ واختبارّمنظومةّامليداناملطلوشةّ اإلجراءاتّواخلطوات كافة فحص واليتّمنّخالهلاّتّلعدّ اب
ّعلىّاألجهزةّاللوحية،ّوالوقتّالالزمّإلهناءّاالسااااااااااااااتمارة،ّوالتأكدّمنّخطةّ هذاّالتعدادّعلىّالربانمجّاملعد 

التااأكاادّمنّ التاادريبااةّوماادىّمشوهلااا، وفحصّاملااادة املاادرشنيّعلىّاتقاااهنااا، الااذيّتّاتباااعهاااّوقاادرة التاادريااب
تّتنفيذّ التجرشةّوالتعدادّمنّحيثّالكوادرّالبشاااااااريةّوالتحضااااااارياتّاللوجساااااااتية. يذلتنف الالزمة التحضاااااااريات

ّ(،ّوكانّلكلّمرحلةّعينةّخمتارةّخاصةّفيها.ّالعدّ االختباراتّلكافةّمراحلّالتعدادّ)احلزم،ّاحلصر،ّ
ّ

 التدريب 6.4.4.2

تائجّواقعيةّيستندّنّإىلالوصولّيعتربّالتدريبّعلىّمراحلّالتعدادّاملختلفةّاللبنةّاألساسيةّإلجناحّالعمل،ّّو
ّكفاءةّوإنتاجيةّاملوظفنيّمماّيؤثرّاجياابًّ ّكماّويساهمّالتدريبّيفّرفع عليهاّيفّرسمّالسياساتّواختاذّالقرار.

األهدافّاملرجوة.ّلذاّفقدّتطلبّالتدريبّمنّإدارةّالتعدادّأتهيلّاآلالفّمنّالعاملنيّّإىليفّالعملّوالوصولّ
الفعليةّخاللّّلعدّ ابونّوابحثون(ّخاللّفرتاتّحمددةّومهيداًّلتأهيلهمّلتنفيذّعمليةّ)منسقون،ّمشرفون،ّمراق

ّكانّجيبّإاتحةّالتدريبّيفّوقتّمبكر،ّوأنّيكونّالتدريبّحسبّاملستوىّ ّكما فرتةّحمددةّوهيّعشرةّأايم.
ّكماّأنّالتدريبّحيتاجّ   كفاءاتّوخرباتّعاليةّاملستوى.ّّإىلمهاراتّّوّإىلاإلشرايف،

ّكبريّمنّاملوظفّإىل(ّالعدّ تدعيّتنفيذّالتعدادّعلىّعد ةّمراحلّ)احلزم،ّاحلصر،ّوقدّاس ني،ّوقدّتوفريّعدد
ّكبريّيفّعملياتّالتدريب،ّمنّحيثّأتمنيّ ريّاألماكنّدّالالزمّمنّاملدرشني،ّوتوفالعدّ شكلّهذاّشدورهّحتٍد

ّابلعملية ّذاتّالعالقة ّالواثئق ّوكذلكّجتهيز ّللتدريب، ّاستماراتّّوّواألدواتّالالزمة ّمن كتيباتّالتدريبية
5ّلحقّشاملةّ)ويوض ّاملاتّالعامةّخطةّتدريبيةّاإلحصاءتعليماتّوغريها.ّوهلذهّاالسبابّوضعتّدائرةّ

ّمعّاألخذّابإلعتبارّنوعنيّمنّاملتدرشني:ّآليةّالتفويجّوالرتتيبّملراحلّالتدريب(،
 راحلّالالحقة.املوظفنيّمنّذويّاخلرباتّيفّالدائرةّليصبحواّمدرشنيّيفّامل .1
 املوظفنيّالذيّسينفذونّالعملياتّامليدانيةّمنّحزمّوحصرّوعد.ّ .2



  

220 

 

  حملور امليداينا 5.4.2

 اهليكل التنظيمي للمحور امليداين1.5.4.2 

،ّحيث2015ّتّاعتمادّهيكلّتنظيميّخاصّابحملورّامليداينّلكافةّمراحلّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ
ّئفّالتاليةّعلماًّأبنهّتّشرحهاّساشقاً.ّاستخدمّهبذاّاحملورّالوظا

 2015لتعداد العام للسكان واملساكن ل للمحور امليداين اهلكيل التنظيمي(: 11)رقم الشكل  

 
 2015خطة العمل امليداين للتعداد العام للسكان واملساكن 

تخدمّفيهاّ،ّحيثّاس2015تّوضعّخطةّعملّميداينّجلميعّمراحلّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ
ّاملتطلباتّالتالية:

 متطلبات مرحلة ا زم 
o ّ(19)أعدادّاملشرفني. 
o ّ(67)أعدادّاملراقبني. 
o (ّّويتكونّكلّفريقّمنّابحثنيّإثنني131)عدادّفرقّاحلزمّأ. 
o (ّ19أعدادّاملراكزّاالشرافية.) 
o (ّأعدادّاالجهزةtablet(ّ)199). 
o ّ(.40)أعدادّالدعمّالفين 

مرحلةّاحلزم
املشرف
املراقب
فريقّاحلزم

مرحلةّاحلصر
املشرف
املراقب
الباحث

مرحلةّالعد
املنسق
املفتا

مساعدّاملفتا
املراقب
الباحث
الدعمّالفين
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 متطلبات مرحلة ا صر 
o (.21)املشرفنيّّأعداد 
o ّ(.252)أعدادّاملراقبني 
o ّ(.1512)أعدادّالباحثني 
o (ّ21أعدادّاملراكزّاالشرافية.) 
o ّ(ّأعدادّاالجهزةtablet(ّ)1512.) 
o ّ(.50)أعدادّالدعمّالفين 
  العد  متطلبات مرحلة 

o ّ(.17)أعدادّاملنسقني 
o ّ(.150)أعدادّاملفتشني 
o ّ(.150)أعدادّاملساعدين 
o (ّ2769أعدادّاملراقبني) 
o (ّ19365أعدادّالباحثني) 
o (ّ101أعدادّاملراكزّاالشرافية.) 
o (ّأعدادّاالجهزةtablet(ّ)19500.) 
o ّ(.350)أعدادّالدعمّالفين 

  التجربة القبلية2.5.4.2 

ّّفحصوذلااكّهباادفّّ،والفينّوالتقينّامليااداينّالفريقعلىّاالجهزةّاللوحيااةّمنّقباالّّالتجرشااةّالقبليااةتّتنفيااذّ
لىّالربانمجّعّواملتمثلةّيفّهذاّالتعدادّيةّوالتقنيةنظومةّامليداناململطلوشةّواختبارّاّاتاإلجراءاتّواخلطّو كافة

ّعلىّاألجهزةّاللوحيااة، ّكفاااءةّاالجهزةّاللوحيااةّومالئمتهاااّلظروفّالعماال،ّاملعااد  الوقااتّارّاختبااّوّوالتااأكاادّمن
 لتحضااااااااااااارياتالتأكدّمنّا،ّاحثنيبّالبالتدرياليتّتّاتباعهاّيفّطةّاخلالالزمّإلهناءّاالساااااااااااااتمارة،ّوالتأكدّمنّ

ّ التجرشةّوالتعدادّمنّحيثّالكوادرّالبشريةّوالتحضرياتّاللوجستية. لتنفيذ الالزمة
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 دريبالت 3.5.4.2

رحةّاحلزمّملّرفعّكفاءةّوإنتاجيةّاملوظفنيّوالتدريبّعملياتّيفّّششاااااااااكلّاسااااااااااسااااااااايّقدّسااااااااااهمّاحملورّامليداينل
ّالعدّ ّاحلصرّّواماّيفّمرحليت.ّمنّهذهّاملرحلةّاألهدافّاملرجوةّإىلصولّاجياابًّيفّالعملّوالّوّامليداينّوالذيّأثر

 ّفقدّّتوىلّّالتدريبّاحملورّالفينّلكافةّامليدانينيّيفّهاتنيّاملرحلتني.ّ

 املرحلة التحضريية للتعداد 5.2

 نظم املعلومات اجلغرافية )قواعد البياانت( 1.5.2

تعينيّاحلدودّاإلداريةّللتجمعاتّالسكانيةّ)املدنّوالقرى(ّل(GISّنظامّاملعلوماتّاجلغرافيةّ)ّاستخداملقدّتّ
وتعينيّاحلدودّللتقسااااااايماتّالداخليةّيفّهذهّالتجمعاتّ)حدودّاملنانقّواألحياءّوالبلوكاتّيفّاملدنّوحدودّ

اّاليّمباّيضاامنّعدمّتكرارهالتقساايماتّمنّهذهّوذلكّلرصاادّإحداثياتّلكلّمسااتوىّّالبلوكاتّيفّالقرى(
خدميةّّرشطّهذهّالبياانتّمباّيتوافرّمنّمعلوماتهذهّاملساااتوايتّواليتّميكنّاألساااتفادةّمنهاّيفّّمساااتوىّمن

 أخرىّكاملدارس،ّاملراكزّالصحية،ّالشوارع،ّاجلامعات،ّمراكزّالدفاعّاملدين،ّومراكزّالشرنة...ّ
دانيةّمنّحتديثّييدّمنّالعملياتّاملكتبيةّواملالعدّ (GISّنظامّاملعلوماتّاجلغرافيةّ)اسااااااااااااااتخدامّبّويتطل

ّّ ت،ّوفيماّيليّعرضّخلطواتّاستخدامّنظامّاملعلوماتّاجلغرافية:ّللخرائطّواملخططا

 أواًل: جتهيز اخلرائط
تعتربّاخلرائطّعلىّخمتلفّمسااااااااااااتوايهتاّاألدواتّاهلامةّيفّالعملّاإلحصااااااااااااائيّوذلكّألهناّتبنيّالتقساااااااااااايماتّ

وارعّواساااتخداماتّاألراضااايّكماّأهناّتشاااتملّعلىّشعضّاإلداريةّللمدنّوالقرى.كماّتبنيّاخلرائطّأيضااااًّالشااا
ّكاملستشفياتّواملساجدّوغريها ّ.املعاملّاملعروفة

توفريّكافةّاخلرائطّاليتّتتالئمّمعّنبيعةّالعملّاإلحصااااااااااااااائيّلكافةّّإىلاتّالعامةّاإلحصاااااااااااااااءتسااااااااااااااعىّدائرةّ
مةّالفرقّوذلكّلتسااااهيلّمهّالتجمعاتّالسااااكانيةّيفّاململكةّالسااااتخدامّهذهّاخلرائطّيفّالتعداداتّواملسااااوح

ّكانتّالوحداتّيفّّالعدّ وحداتّّإىلامليدانيةّللوصولّ ّةّأوّغريها.األسّرواملعاينةّسواء
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شغرضّأتمنيّاألعاادادّاملطلوشااةّمنّاخلرائطّاتّاإلحصاااااااااااااااااءّاليتّتعاااونااتّمعّدائرةهاااتّياادّمنّاجلالعاادّ هناااكّ
أمانةّرةّالشااااؤونّالبلديةّواجملالسّالبلديةّّووزاّهاتهذهّاجلّومنوالصااااورّاجلويةّاخلاصااااةّابلتجمعاتّالسااااكانيةّ

 .ّاألردينعمانّالكربىّواملركزّاجلغرايفّامللكيّ

 استخدامات اخلرائط يف العمل اإلحصائي 
ّهناكّضرورةّالستخدامّاخلرائطّخاللّمجيعّمراحلّالتعدادّواملسوحّكماّأهناّضروريةّيفّالتخطيطّأليّعمليةّ

ّنّالبدايةّوكذلكّيفّمرحلةّاستخالصّالنتائجّوحتليلها.مجعّالبياانتّمأثناءّعمليةّإحصائيةّ
ّكانتّاألهدافّمنّإجراءّالتعدادّأوّاملسوحّاحلصولّعلىّشياانتّشاملةّدقيقةّوحديثة رائطّمنّفإنّاخل.ّوملا

شنيّاألدواتّوالوسااائلّاليتّجتعلّمنّاملمكنّحتقيقّهذهّاألهداف.ّوتصااب ّاحلاجةّملحةّالسااتخدامّاخلرائطّ
ّيعّمراحلّالتعدادّلألسبابّالتالية:ّاجليدةّيفّمج

يسااااااااتفادّمنّاخلرائطّمباشاااااااارةّيفّحتديدّمنطقةّالعملّأوّحصاااااااارّإنارّالعملّّأ.ّوضااااااااعّاخلططّللعمليات:
ادّالذيّلعدّ ولّعنّوحدةّإدارية،ّلواء،ّقضاءّوانتهاءّابّؤامليداينّيفّخمتلفّمستوايتهّاشتداءّمنّاملشرفّاملس

رائطّاحلديثةّاإللكرتونيةّيفّحتديدّحجمّالعملّللعدادّالواحدّيزورّكلّمسااااااااكنّوكلّأساااااااارة.ّّوتساااااااااعدّاخل
وتقديرّالوقتّالالزمّوالتكلفةّوحتديدّمواقعّاملكاتبّامليدانيةّوكذلكّيفّوضااااااااااااااعّدليلّللمنانقّاجلغرافيةّ
واإلداريةّمماّيسااااااااهلّعملياتّالضاااااااامّألغراضّالعرضّاإلحصااااااااائيّللنتائجّوذلكّيفّحتديدّمفرداتّاملعاينةّ

ّالالحقة.
لّمناسبةّيفّاحلصولّتفاصيحتتويّعلىّيفّامليدانّّوّااحلديثةّللتعاملّمعهّائط.ّمجعّالبياانت:تساعدّاخلّرب

ّكاملةّللمنطقةّدونّحذفّأوّتكرار،ّوتساااااعدّيفّحتديدّالطرقّوخطوطّالسااااريّاألكثرّمالءمةّ علىّتغطية
ّكماّتساااااااااعدّيفّتقديرّاملسااااااااافاتّوتساااااااااعدّالفريقّاملشاااااااارف ادّأوّإجيادّلعدّ ايفّإجيادّّيفّاملنطقةّالتعدادية،

ةّفعالةّكوساايلّّالعودةّللميدانّمرةّأخرىّوتسااتخدمّأيضاااًّّإىلوحدةّسااكنيةّمعينةّعندماّيكونّهناكّحاجةّ
ّلعرضّتقدمّسريّالعملّيفّامليدان.

ّكثرياًّماّتسااااااااااتخدمّاخلرائطّشنجاعةّلرشطّالبياانتّاإلحصااااااااااائيةّابملنانقّاجلغرافيةّ ج.ّعرضّوحتليلّالنتائج:
عتّمنهاّمماّيساااااااااااهلّفهمّهذهّالبياانتّويزيدّالوعيّهباّومنّإمكانيةّاساااااااااااتخدامّاجلمهورّللبياانتّاليتّمج

اإلحصاااائية.ّّوعليهّفإنّعدمّوجودّخرائطّمالئمةّوحديثةّيزيدّاحتمالّحدوثّمشاااكليتّاحلذفّوالتكرارّ
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ّإىلمماّيؤديّ(ّراألساااااااااكنّّواملباينّواملساااااااااّا)املشاااااااااارّإليهاّّالعدّ يفّاملنانقّاليتّيغطيهاّالتعدادّأوّيفّمفرداتّ
يّاختاذّقراراتّخانئةّقدّيتخذهاّصااااانعيّالسااااياساااااتّوصااااائغّإىلاحلصااااولّعلىّنتائجّغريّدقيقةّوابلتايلّ

 ّأخطاءّامليدانّلتصاااااحيّإىلالربامجّاملختلفةّوكذلكّمساااااتخدميّالبياانت.ّّوكذلكّفإنّالعودةّمرةّأخرىّ
ةّأوّحمدودةّقدّتصاااااااااااب ّفيهاّهذهّالبياانتّعدميةّالفائدّنقطةّإىلأتخريّنتائجّالتعدادّّإىلالتغطيةّقدّيؤديّ

 للغاية،ّوعليهّهناكّضرورةّملحةّللحصولّعلىّخرائطّحديثةّومناسبة.

 اإلستعماالت العامة للخرائط 
يدّدحتتويّاخلرائطّعادةّعلىّمعلوماتّتساااااااااااااعدّيفّحتديدّاإلجتاهّوالبعدّواملوقعّكماّتساااااااااااااعدّيفّحتليلّوحت

صاااانعهّوشناهّاإلنسااااان(ّوكذلكّالطبيعيةّعلىّاألرضّكاألهنارّأوّالغاابتّأوّحدودّالشااااواخصّالصااااناعيةّ)ماّ
احلقولّواحملاصيلّواحليازاتّالزراعية.ّويفّشعضّاخلرائطّميكنّللمرءّأنّيتعرفّعلىّاحلدودّاإلداريةّحملافظةّأوّ

ّإىلوصاااااولّاخلرائطّالّلواءّأوّقضااااااءّ..ّاخل،ّوكذلكّختطيطّالشاااااوارعّومواقعّاملباينّاهلامةّيفّاملدن.ّّوتساااااهل
لكّالوسااائلّة.ّّوتوفرّاخلرائطّكذاألسااّرّإىلاملبىنّواملسااكنّوابلتايلّّإىلالوحداتّاإلحصااائيةّومنّمثّالوصااولّ

اليتّميكنّشواسطتهاّعرضّاملعلوماتّاإلحصائيةّشطريقةّشسيطةّومفيدةّمنّخاللّعرضّاملعلوماتّالسكانيةّ
الزراعيةّوالصاااااااااناعيةّوغريها.ّّوميكنّإضاااااااااافةّأشعادّأخرىّملفاهيمّواملعلوماتّاملتعلقةّابملسااااااااااكنّأوّاملعلوماتّ

التعدادّوفهمّنتائجهّابساااااااتخدامّاخلرائطّوشدونّهذاّالفهمّقدّيصاااااااعبّذلكّمنّخاللّاجلداولّاإلحصاااااااائيةّ
ّالعادية.

 استخدام اخلرائط يف التعداد 
ةّللحصااااولّشصااااورةّمكتملّإنّالتعدادّعمليةّضااااخمةّومكلفةّوعليهّجيبّأنّخيططّهلاّشصااااورةّدقيقةّوأنّتتم

منهاّعلىّشياانتّصاااااااادقةّودقيقة،ّوكماّأشااااااارانّسااااااااشقاّفإنّاخلرائطّاجليدةّضاااااااروريةّيفّالتخطيطّللتعدادّويفّ
وتعكسّّ طّاليتّتوضاااااااااخلرائّإىلعرضّوحتليلّالنتائجّاإلحصااااااااائيةّويتطلعّالفريقّاملكلفّابلتخطيطّللتعدادّ

ّةّواملدنّوالقرىاأللويةّواألقضااااايغطيهاّالتعدادّكحدودّاحملافظاتّّواملواقعّواحلدودّشنيّاملنانقّاإلداريةّاليتّساااااي
ّوالبلوكات.
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 )ا زم املكتيب( : املراحل التحضريية اليت تسبق ا زم امليدايناثنياً 
ّتشمل:اليتّّو،ّحتضريّوجتهيزّالبياانتّاجلغرافيةأ.ّ

 .ماّشينهاتصميمّوشناءّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّواالحصائيةّوالرشطّوالتكاملّفي -
 .تعينيّاحلدودّاالداريةّللتجمعاتّالسكانيةّللمدنّوالقرى -
 .تعينيّحدودّالتقسيماتّالبلديةّللمنانقّواالحياء -
 .تعينيّحدودّالتقسيماتّاالحصائيةّللبلوكاتّاالحصائية -
 ّ.فرةّلدىّالدائرةامطاشقةّالبياانتّاجلغرافيةّوالطبقاتّاملتّو -
هيزّنبقةّمعّمتطلباتّالتعدادّلبناءّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّوجتتعديلّالبياانتّاجلغرافيةّمباّينساااااجمّ -

 .2015ّلبلوكاتّأولية
 .2015ترقيمّأويلّللبلوكاتّاالحصائيةّ -
 4ّاحلزمّاملكتيب:ّويشمل:ّملحق .ب

 .حزمّالتوسعّالعمراين .1
 .(2004منّمؤشراتّتعداد2015ّّحزمّاملؤشراتّ)توقعّعددّاملساكنّيفّعامّ .2

 مليةّاحلزمّوكيفيةّالتحققّمنها.حتديدّمعايريّاجلودةّلع .3

 2015يف التعداد العام للسكان واملساكن   دور نُظم املعلومات اجلغرافيةاثلثاً :  
 حتديثّخرائطّالتقسيماتّاالحصائيةّ)ّالبلوكاتّ(ّعلىّمستوىّاململكة. .1
 توزيع.لتقسيمّمنانقّالعملّعلىّالقائمنيّأبعمالّالتعدادّابستخدامّاخلرائطّوذلكّلتحقيقّعدالةّاّ .2
أوّحدوثّتداخل.  .3  ضمانّالتغطيةّالكاملةّجلميعّمنانقّاململكةّوالتأكدّمنّعدمّسقوطّأيّمنطقّة
الشوارعّ .4 البلوكّ، ،احليّ، علىّمستوىّاملنطقّة للمملكّة اجلغرافيّة جلمعّوتوحيدّاألذاّء أبكربعمليّة القياّم

 مستوىّاملبىنّالسكين.ّإىلواملعاملّنزوالّ
 جيهّأثناءّالعملّامليداينّمنّخاللّتوفريّخرائطّاحلدودّاالدارية.االسرتشادّابخلريطةّوالتّوّ .5
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 اهلدف من مشاركة نظم املعلومات اجلغرافية يف التعداد 
 ضبطّالعملّامليداين. .1
 قاعدةّشياانتّاحصائيةّجغرافيةّعلىّمستوىّاململكة.ّإىلالوصولّّ .2
 انهتاّالسكانية.نشرّشياانتّالتعدادّعلىّشكلّجغرايفّشرشطّالوحدةّاجلغرافيةّمعّشياّ .3

 

 يف قسم نظم املعلومات اجلغرافية 2015العملية التحضريية للتعداد العام للسكان واملساكن رابعاً: 
 مع بياانهتا الوصفية 2004رسم بلوكات  4.1

للبلوكاتّلعاّم واالسكتشاتّالورقيّة الشوارعّواملعامّل ونبقّة التجمعاتّالسكانيّة نبقّة وحدود2004ّّابستخداّم
ّالاملنانقّوا ّشلوكاتّتعداد ّموظفيّامليدانّومتّاومتتة ّومبساعدة ّالفضائية ّوالصور ّشياانهتا2004ّّحياء مع

 شلوكّعلىّمستوىّاململكة.14039ّالوصفيةّوكانّعددهاّ
 
ّ

ّ
ّ
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ّ
ّ

ّ
 تنزيل مباين اململكة 4.2

ّكافةّوجلميعّاحملافظاتّولكن ّاهابستخدامّالصورّالفضائيةّواجلويةّتّتنزيلّاحداثياتّمباينّاململكة
واستغّر حوايلّقشدونّشياانتّوصفيّه )4ّتّالعمليّة مبىنّقبلّالنزولّللميدان896826ّشهورّوكانّعددهّا )ّ

علىّالواقعّاملوجودّوتّفيهاّايضاّاعطاءّ يفّمرحلةّاحلصرّاليتّومتّفيهاّحذفّمباينّواضافةّمباينّشناءّا
ّاملباينّترقيمّيفّالواقعّوعلىّاالجهزةّااللكرتونية.

ّ
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ّ
 

 ا زم املكتيب 4.3
ّمرحلتنيّاساسيتني:ّإىلتقسمّهذهّاملرحلةّ

 :اعتماداّعلىّالصورّاجلويةّوالفضائيةّومبساعدةّموظفيّامليدانّّمرحلة حزم مناطق التوسع العمراين
معّمعّمراعاةّوّجتأوّحيّأقربّشلوكّوابالعتمادّعلىّنبقةّاملباينّتّحزمّمنانقّالتوسعّالعمراينّأل

ّاملنانق.مقدرةّالباحثّامليداينّللوصلّلتلكّ
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ّ
ّ

 
ّ
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  2004ّيفّهذهّاملرحلةّتّاالعتمادّعلىّمؤشراتّتعدادّّ:2004مرحلة ا زم املكتيب مبلشرات تعداد
)عددّاملباين،عددّاملساكن،متوسطّعددّاملساكنّيفّالبلوك(ّوعددّاملباينّ)النقاط(ّاملوجودةّتّحسابّ

ّابستخدامّاملعادالتّالتالية:وهذاّالرقمّتقرييب،2015ّعددّاملساكنّاملتوقعهّيفّالبلوكّلعامّ

   =2015عدد امللسسات املتوقع لعام 
 عدد  املؤسسات لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒

 2015عدد املباين × عدد املباين لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒 

 

×=  2015متوسط عدد املساكن لعام 
عدد املساكن لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒 

دد املباين )ع  عدد املباين لعام𝟐𝟎𝟎𝟒−عدد املؤسسات  لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒 

 (2015عدد امللسسات املتوقع لعام  -2015
ّىلإشناءاّعلىّاملؤشراتّالساشقهّوابلتعاونّمعّابحثيّامليدانّتّالعملّعلىّقسمةّجمموعهّمنّالبلوكاتّ

ّواعطاءّالبلوكاتّارقامّتسلسليةّضمنّاحليّالواحد،ّودمجّجزءّمنّشلوكّمعّشلوكّاخر شلوكنيّاوّاكثر
وهذاّماّاشارّاليهّالباحثنيّامليدانينيّالذينّّ%80نّاجلهدّوالوقتّيفّامليدانّشنسبةّوابلتايلّتّالتقليلّم

ّالبلوكاتّاالحصائيةّّ ّكانّعدد ّاملرحلة ّمنّهذه ّاالنتهاء ّوشعد ّللعملّيفّالقسم ّهبم ومتّاالستعانه
ّمرحلةّاحلزمّامليداين.ّإىلتّنقلهم19271ّّ

ّ
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ّ
ّ

ّكودّاخلاصّشكلّشلوكّاحصائيّواملكونّمنّ(ّاGEOCODاهمّماّمييزّالبلوكاتّاالحصائيةّ) جليو
 (ّخانةّحسبّاملستوايتّاالداريةّاألعلىّمنّالبلوكّاالحصائي.15)

ّ

ّ
ّ

ّ
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  تدقيق ا زم املكتيب ميدانيا 
بلّفريقّامليدانّقيفّهذهّاملرحلةّتّاختيارّعينةّمنّجتمعاتّواحياءّخمتلفةّيفّمجيعّحمافظاتّاململكةّمنّ

امليدانّالختبارّّىلإملعلوماتّاجلغرافية،ّوومتّنباعةّخرائطّورقيةّهلذهّالعينةّّوالنزولّوابلتعاونّمعّقسمّنظمّا
ّعمليةّاحلزمّاملكتيب.

ّ

 2015جتهيز دليل املدن والقر  لعام خامساً: 
كنسخةّاوليةّوشناءا2015ّّّشعدّاالنتهاءّمنّعمليةّاحلزمّاملكتيبّتّالبدءّشتجهيزّدليلّاملدنّوالقرىّلعامّ

ّعلىّقواعدّعلىّخمانب ّوكذلكّاالعتماد ّالداخلية( ّالبلدايتّووزارة ّ)وزارة ّاحلكومية ّالوزاراتّوالدوائر ة
ّ.ّ(ملحق)ّالبياانتّالوصفيةّللبلوكاتّاالحصائية

 ا زم 2.5.2

 مفهوم ا زم اواًل: 
أساسّّ(ّاملرحلةّاألساسيةّواألهمّحيثّتشكلTabletتعتربّعمليةّاحلزمّمنّخاللّاجلهازّاللوحيّاإللكرتوينّ)

عمليةّحصرّوترقيمّاملباينّواملساكن،ّوالّيتمّالرتقيمّإالّإذاّسبقهّاحلزم،ّحيثّيتمّمنّخاللّعمليةّاحلزمّتعينيّ
احلدودّاإلداريةّللتجمعاتّالسكانيةّ)املدنّوالقرى(ّوتعينيّاحلدودّللتقسيماتّالداخليةّيفّهذهّالتجمعاتّ

اتّوذلكّمنّخاللّرصدّإحداثيالبلوكاتّيفّالقرى(.ّّ)حدودّاملنانقّواألحياءّوالبلوكاتّيفّاملدنّوحدود
ما التقسيماتّإبستخداّم )لكلّمستوىّمنّهذّه املعلوماتّاجلغرافيّة تكرارهاّّ(GISيسمىّشنظاّم يضمنّعدّم مبّا

لوماتّرشطّهذهّالبياانتّمباّيتوافرّمنّمعاليّمستوىّمنّهذهّاملستوايتّواليتّميكنّاألستفادةّمنهاّيفّ
ّس،ّاملراكزّالصحية،ّالشوارع،ّاجلامعات،ّمراكزّالدفاعّاملدين،ّومراكزّالشرنة...خدميةّأخرىّكاملداّر
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 التخطيط ملرحلة ا زم اثنياً: 
تّدراسااااةّالوضااااعّاحلايلّمنّقبلّالدائرةّوالشااااركةّمنّحيثّاجلهوزيةّللبدءّشتنفيذّأعمالّاحلزمّامليداينّودراسااااةّ

وليةّلتنفيذّهذهّاملرحلةّمباّينسااااااااااااجمّمعّاخلططّالعامةّاالحتياجاتّالالزمةّهلذهّاملرحلةّووضااااااااااااعّخطةّزمنيةّأ
ّللمشروع.

ّكمراكزّ ولغااااايتّتنفياااذّمرحلاااةّاحلزمّالفعليّاملياااداينّتّاعتماااادّحمطااااتّاملعرفاااةّلتجهيزهااااّللعمااالّااللكرتوين
ينّامليداّكماّتّوضااااااااااااعّهيكلّتنظيميّللعمل،ّّلتواجدّالكادرّامليداينّوالدعمّالفينّوتناقلّالبياانتّواعتمادها

ّملرحلةّاحلزمّوحسبّالتايل:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 
 ملرحلة ا زم(: اهليكل االداري )التنظيمي( 12) رقم شكل

 أدوات فريق ا زم اثالثاً: 
 ا. اجلهاز اللوحي :

ّمثبتّعليهّخريطةّاحليّومثبتّعليهّّالبلوكاتّكماّهيّحمزومةّمكتبياً.
 ب. اشارة البلوك:

طقةّجزئنيّيفّاجلزءّالعلويّمنها،ّخصصّلكتاشةّرمزّاملنّإىلّهيّإشارةّشيضويةّالشكلّيقسمهاّخطّمستقيم
اخلانتنيّاألخرينيّّوّّ،األوليتنيّمنّاليسارّرمزّاملنطقةواحليّالذيّيتكونّمنّأرشعّخاانتّحيثّومثلّاخلانتنيّ

ّكلّحدّمنّحدوده،ّوعلىّاجلدرانّّوّ،ومثلّرمزّاحلي توضعّهذهّاإلشارةّعندّشدايةّحدودّالبلوكّوعندّهناية
ّ.ارجيةّللمباينّاليتّحتيطّابلبلوكّوتكونّجزءّمنهاخل
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 ج. لوحات األرقام املعدنية:
ّتواشعّاملبىن.ّّّإىلالذيّيشريّّتوحرف9ّّ-0حتتويّجمموعةّاألرقامّاملعدنيةّعلىّتسعةّأرقامّمنّ 

 د. عبوات الدهان:
ّلوحةّاألرقام.لوحةّاحلزمّّوتستخدمّعبواتّالدهانّلغاايتّاحلزمّوالرتقيمّوالّجيوزّاستخدامهاّإالّشرشهاّعلىّ

 التدريب الفعلي على ا زم رابعاً: 
وهيّاملرحلةّاليتّختتصّابلتحضريّاجلغرايفّمنّخاللّإعدادّاخلرائطّواملخططاتّعلىّاجلهازّاللوحيّواليتّ

اّهلذهّاملرحلةّمنّوملّمنطقةّالعمل.ّإىلعلىّتفصيالتّللوصولّّتتالءمّمعّنبيعةّالعملّاإلحصائيّوحتتوي
ّكانّالّشد ّمنّتدريبّالكوادرّالبشريةّاليتّستعملّيفّهذهّّأمهية يفّتنظيمّوتنفيذّمراحلّالتعدادّالالحقة،

ّ.ّحيثّتّتدريبّواعداد:ّأعلىّدرجاتّالدقةّواملهارةّالعمليةّإىلاملرحلةّللوصولّهبمّ
ّاملصطلحاتّاملستخدمةّمبرحلةّاحلزم.ّ -
ّدرشني.ّاحلزمّااللكرتوينّمنّخاللّتوفريّاجهزةّلوحيةّللمت -
 التطبيقّامليداينّللنظامّقبلّالنزولّالفعليّلعمليةّاحلزم. -

يضمنّهذاّالكادرّاستمراريةّعملّاالجهزةّاللوحيةّ علماّأبنهّتّتدريبّكادرّخاصّللدعمّالفينّحيث
 لّتعطلّاحدّاالجهزةّوالتأكدّمنّحتميلّاخلرائطّوتناقلّالبياانت.ّاوتوفريّأجهزةّشديلةّيفّح

 القبلية ملرحلة ا زم  التجربة خامساً: 
ّكانّالشدّمنّجتريبّهاللوحيتعدّمرحلةّاحلزمّمنّأصااااااااااااااعبّاملراحلّالذيّتّتنفيذهاّعلىّاجلهازّ ذهّ،ّلذا

ايفّكماّتّاالخذّشعنيّاالعتبارّاختيارّاحملافظاتّذاتّالتنوعّاجلغّراملرحلةّششااااااااكلّواسااااااااعّويفّمنانقّخمتلفة،ّّ
نانقّذاتّكثافةّساااااااااااااكانيةّومنانقّمتباعده،ّويفّحالّظهرتّاملطلوبّالختبارّاالجهزةّاللوحيةّمنّحيثّم

ّأيةّمشاكلّمنّخاللّالتجرشةّيتمّالتغلبّعليهاّمبكراً.ّ
 15/7/2015ّولغاية  20/6/2015شتاريخّّللحزمالتجرشةّالقبليةّّشدأت 

 ّّحثاًّابّستونعددّالكادرّامليداينّللتجرشهّشلغ. 

 ّّدّاللوحيةّونرقّقسااااااااااااامةّالبلوكّالكرتونياّوحتديتّتدريبّهؤالءّاملوظفنيّعلىّاساااااااااااااتعمالّاالجهزة
 مواقعّاملباينّمنّخاللّحتديدّنقطةّاملبىنّعلىّاجلهازّاللوحي.ّ
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 ّحيّيفّساااتةّحمافظاتّمنّحمافظاتّاململكةّوشلغّعددّالبلوكاتّّ(50) تّتنفيذّالتجرشةّالقبليةّعلى
 شلوك.ّ(312)شعدّهنايةّعمليةّاحلزمّااللكرتوينّ

 ّمركزّالدائرةّالرئيسية.ّإىلللبياانتّمنّامليدانّمباشرةّتّعملّعمليةّتناقل 

 ّتّاعتمادّهذهّالبياانتّمنّقبلّاملشرفّابلتعاونّمعّقسم(GIS). 

 
 مالحظات التجريب امليداين على أجهزة برانمج ا زم 

هذهّمعاجلةّتعديلّّواليتّظهرتّمنّخاللّالتطبيقّامليداين،ّحيثّتّّمواننّالضعفّواملشاكلّدراسةّمجيعتّ
ّاملشاكلّواليتّاختلفتّيفّظهورهاّواليتّكانتّكااليت:ّ

 (ّجيبّإستخدامّالقلمّيفّعمليةّاحلزم (pen ،.حيثّتّتوفريّقلمّلكلّجهاز 
 ّاقّمعّوشناًءّعلىّهذاّتّاالتفّ،منّمسافةّقريبةّاتقسمةّالبلوكيفّحتديدّاملسافةّاملسموحّهبا

ّمرت.20ّّالشركةّعلىّاعتمادّمسافةّ
 ّّاخلريطة،ّوشعدّظهورّهذهّاملشكلةّفقدّتّتفعيلّأمرّالتدويرّللخارنة.ّدويرتتفعيلّعملية
 ّوعليهّفقدّتّتثبيتّاجتاهّالشمالّوششكلّواضحتديدّإجتاهّالشمالّششكلّواض ّعلىّاجلهاز،ّ 

ّعلىّاخلريطة.
 ّعمليةّاحلزمّللبلوكّضمنّاحليّالواحدّجيبّانّحتددّمبسافةّمعينةّحىتّالّيتمّالتداخلّشني

ّّ.ّكاتّأبكثرّمنّابحثالبلّو
وعليه،ّومنّخاللّاملالحظاتّاليتّوردتّمنّميدانّالتجرشةّالقبليةّفقدّتّاعدادّشرانمجّللحزمّساعدّيفّاومامّ

ّمرحلةّحزمّالبلوكاتّشوقتّأسرعّمنّالوقتّاملتوقع.

  تنفيذ ا زم)آلية( تعليمات سادسا: 
ّالنقاطّالتاليةّتلخصّآليةّتنفيذّأعمالّاحلزم:

لميااادانّابسااااااااااااااتخااادامّقواعااادّالبيااااانتّاجلغرافياااةّاملتوفرةّيفّالااادائرةّواليتّحتتويّعلىّشيااااانتّالنزولّل .1
 (.2015البلوكاتّاليتّتّحزمهاّمكتبياًّيفّالدائرةّ)نبقةّشلوكاتّ

ريقّلكلّمراقبّواحدّأكثرّمنّفّومنّابحثنيّاثنني،ّيشاااااااااارفّعليهماّمراقب،ّّيتكونّكلّفريقّحزم .2
 هازّلوحيّواحدّإلدخالّشياانتّاحلزم.جاستخدمّكلّفريقّحزمّّوحزم،ّّ
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احليّهوّوحدةّاإلساااااااااااانادّوالّميكنّّكانّّحيثتّإساااااااااااانادّمهامّاحلزمّلفرقّاحلزمّشناًءّعلىّاألحياء،ّ .3
جتزئااةّاحليّشنيّأكثرّمنّفريقّحزم،ّويفضاااااااااااااااالّيفّتوزيعّاألحياااءّعلىّفريقّاحلزمّالواحاادّأنّتكونّ

 متقارشة.
ةّفرقّاحلزم،ّويعطىّكلّفريقّحزمّمسااااااااااااااااحةّإضاااااااااااااااافيةّأثناءّالتزامنّيتمّنسااااااااااااااخّاخلرائطّعلىّأجهّز .4

(bufferّّتعرضّحميطّاحليّاملساااااندّإليه،ّوذلكّلغاايتّاالساااااتداللّفقطّوالّتعتربّهذهّاملسااااااحات)
 منّضمنّمساحةّاحلي.

 ميكنّإسنادّحيّواحدّأوّأكثرّيفّكلّمرةّلكلّفريقّحزم. .5
ثناءّاحلزمّباينّاليتّتّإسااااااااااااااقانهاّأتّعرضّنبقةّاملباينّ)نقاط(ّعلىّخريطةّاحلزمّحبيثّتعرضّامل .6

 املكتيب.
يفّنظامّاحلزمّااللكرتوينّيستوىفّسؤالّ"إحداثياتّالبلوك"ّششكلّآيلّوحيددّإحداثياتّشدايةّالبلوكّ .7

ّ)الزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّماّأمكن(.
جراءّيفّنظامّاحلزمّااللكرتوين،ّيتمّإضااااااااااااافةّسااااااااااااؤالّ"اإلجراءّاملتخذ"ّوالذيّحيددّفيهّفريقّاحلزمّاإل .8

 املطلوبّاختاذهّللبلوك،ّويشملّاحلاالتّالتالية:
 ّأيّتعديل.ّإىلمطاشقّ)الّإجراء(:ّويعينّأنّالبلوكّشوضعهّاحلايلّالّحيتاج 
 .تعديلّحدود:ّويعينّانّالبلوكّحباجةّلتعديلّيتمثلّشتعديلّحدوده 
 ّأكثرّمنّشلوك.ّإىلقسمة:ّويعينّانّالبلوكّحباجةّلتعديلّيتمثلّشتقسيمه 
 يعينّانّالبلوكّحباجةّلتعديلّيتمثلّشدجمهّمعّشلوكّآخرّيفّاخلريطةدمج:ّّو. 
 .إضافة:ّويعينّانّهذاّالبلوكّومتّاضافتهّسواءّعنّنريقّقسمةّشلوكّموجودّأوّإضافةّفقط 
 .احلذف:ّويعينّانّهذاّالبلوكّسيتمّحذفه 

 :يةيقومّفريقّاحلزمّحبزمّوترقيمّالبلوكاتّووضعّحدودّالبلوك،ّوفقاًّلآلليةّالتال .9
 ّ،يقومّفريقّاحلزمّشتقييمّالوضاااااااااااااعّعلىّأرضّالواقعّمقارنةّابخلرائطّاحململةّعلىّاألجهزةّاللوحية

وحبالّتطاشقهماّواقتناعّفريقّاحلزمّأبنّالبلوكّمناساااااااااابّأنّيبقىّكماّهوّفإنهّيقومّشتغيريّحالةّ
 احلالةّ"تّاحلزم".ّإىلالبلوكّعلىّاجلهازّاللوحيّمنّاحلالةّاألوليةّ"جديد"ّ
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 الّتقااديرّفريقّاحلزمّأنّالبلوكّحباااجااةّلتعاادياال،ّفااإنّالنظااامّيتي ّلفريقّاحلزمّاقرتاحّالتعاادياالّحباا
 الذيّيراهّمناسباًّضمنّالتايل:

 تعديلّحدودّشلوك 
 قسمةّشلوك 
 اضافةّشلوك 
 دمجّشلوكنيّأوّأكثر 
 حذفّشلوك 

 .جيبّعلىّفريقّاحلزمّوقبلّاختاذّأيّإجراءّلتعديلّالبلوكّالتنسيقّمعّاملراقب 
 تنفيذّاجراءّاحلذفّواالضاااااااااااااافةّفإنّالنظامّيشااااااااااااارتطّإدخالّكلمةّمرورّيتمّتزويدّاملراقبّهبا،ّل

حبيثّميكنّللمراقبّوشعدّانالعهّعلىّاحلالةّعلىّأرضّالواقعّأنّيعطيّموافقتهّعلىّاإلجراءّ
 منّخاللّإدخالّكلمةّاملرورّلفت ّاإلجراءّاملطلوب.

 ّااللكرتونياةّاحململاةّعلىّاألجهزةّاللوحياةّتتيّعنادّتنفياذّأيّمنّهاذهّاإلجراءاتّفاإنّاخلريطاة 
 لفريقّاحلزمّتعينيّحدودّالتعديلّاملطلوبّورذهاّعلىّاخلريطة.

 ّشعدّاالنتهاءّمنّرساااااااااااااامّالتعديالتّاملقرتحة،ّيقومّفريقّاحلزمّشتعينيّحالةّالبلوك:ّ"تّالتعديل
قواعدّّإىلةّيالتّاملقرتحعلىّاألجهزةّاللوحية"،ّوابلتايلّيقومّالنظامّوششااااااااااااااكلّآيلّشنقلّالتعد

 شياانتّأنظمةّاملعلوماتّاجلغرافيةّالعتمادّهذهّالتعديالت.
 ّشعدّاالنتهاءّمنّحزمّالبلوكّساااااواًءّأبيّإجراءّاوّشدونّإجراءّفإنّالنظامّيقومّحبفظّإحداثيات

 املوقعّ)موقعّهنايةّاحلزم(ّوالوقتّوالتاريخ.
 ّكتاشةّواألسااااااااااابابحبالةّالتعديلّيقومّفريقّاحلزمّإبدراجّمالحظةّتّو اليتّّضااااااااااا ّالتعديلّالذيّت

 ذلك.ّإىلأدتّ
 حنيّأنّيتمّاختاذّقرارّاعتمادّأوّرفضّالتعديالتّمنّقبلّاإلشاااااااااااااارافّاملكتيبّيكملّفريقّّإىل

 احلزمّعملهّيفّالبلوكاتّالتاليةّوفقاًّآلليةّالرتقيمّاملتبعة.
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 ّةّتناقلّركزيةّمنّخاللّآليقاعدةّالبياانتّاملّإىلتصااااااااااااااالّشياانتّاإلجراءّالذيّنفذهّفريقّاحلزم
(ّاوّصاااااااااحبGISّّ(،ّحبيثّميكنّملشاااااااارفّاملعلوماتّاجلغرافيةّ)Synchronizationالبياانتّ)

 الصالحيةّاالنالعّعليهاّواعتمادهاّأوّرفضها.
 ّشعدّاالنتهاءّمنّحزمّاحلي،ّيتوىلّاملشااااااارفّأوّصااااااااحبّالصاااااااالحيةّاالنالعّعلىّالتعديالت

اّأوّرفضااااااااااهاّوحفظّالقرارّششااااااااااكلّآيلّللجهازّاللوحيّلفريقّاملقرتحةّمنّفرقّاحلزمّواعتماده
 احلزم.

 ّلوكّ"تّاعتمادّاحلزم"ّوحبالةّالرفضّتتحولّحالةّالبّإىلحبالّاالعتمادّيتمّتعديلّحالةّالبلوك
 "إعادةّاحلزم".ّإىل

 .حبالةّرفضّالتعديلّمنّقبلّاملشرف،ّفإنهّيقومّإبدراجّمالحظةّلفريقّاحلزم 
 الةّإعادةّاحلزمّمعاملةّالبلوكاتّاجلديدةّعندّفريقّاحلزمّوجيبّأنّحتزمّتعاملّالبلوكاتّيفّح

 جمدداًّشناًءّعلىّاملالحظةّالواردةّمنّاملشرف.
 .شعدّاالعتمادّأوّالرفضّيتمّعكسّالتعديالتّاملقرةّعلىّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّالنهائية 
 هااّتتحولّالّاحلزمّفاإنّحاالتابلنسااااااااااااااباةّللبلوكااتّاليتّحزمهااّالفريقّشادونّتعاديالّوشنهااياةّأعما

 "تّاعتمادّاحلزم".ّإىلتلقائياًّ
حبالّظهورّاحلاجةّإلجراءّأيّتغيريّابإلضاااااااافةّأوّالقسااااااامةّعلىّالبلوكات،ّفإنهّيتمّإعطاءّالبلوكاتّ .10

يّوفقاًّهلذاّلياً،ّوالّي عادّساالساالةّالبلوكاتّيفّاحلآاملضااافةّالرقمّالتايلّآلخرّرقمّمتساالساالّيفّالبلوكّ
يفّحالةّالدمجّيتمّاعطاءّالرقمّاالقدمّللبلوكّوالّيتمّتعويضّرقمّالبلوكّاالخرّاملدموجّيفّالتغيري،ّّو

 احليّوكذلكّيفّحالةّحذفّشلوكّ.
مينعّفريقّاحلزمّمنّالبدءّحبزمّأيّحيّجديدّقبلّاالنتهاءّمنّحزمّاحليّالسااااااااشقّإالّشصاااااااالحيةّمنّ .11

 باحثّللسماحّلهّابلبدءّابحليّالتايل.قبلّاملراقبّمنّخاللّكلمةّمرورّيقومّإبدخاهلاّجلهازّال
خارجّحدودّاحليّمينعّفريقّاحلزمّمنّإضافةّشلوكاتّأوّتعديلّحدودّشلوكاتّموجودة،ّوحبالّأتكدّ .12

فريقّاحلزمّمنّوجودّمباٍنّتتبعّألحدّالبلوكاتّخارجّحدودّاحليّفإنهّميكنهّاضاااااااااااااااافتهاّلنظامّاحلزمّّ
 للبلوك)ّضمنّملحق(.كمباٍنّخارجّحدودّالبلوكّوتتبيعّهذهّاملباينّ
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ّ
يف نظام ا زم امليداين اليت يتم اتباعها اإلجراءاتترتيب : (13رقم )شكل   

         
            
          

               

               

              

      

      –         

              

    –           

    –           

  –            

          

 
ّكافةّاملباينّاليتّتّإضاااااااااااافتهاّخارجّالبلوكاتّوحذفّ .13 شنهايةّأعمالّاحلزم،ّفإنهّيتمّتوفريّآليةّملراجعة

 التكراراتّفيهاّإنّوجدت.
ريقّاحلزمّمنّتعاديالّحادودّشلوكااتّمبااّيتعادىّحادودّشلوكااتّأخرى،ّويضاااااااااااااامنّمينعّنظاامّاحلزمّف .14

 النظامّمنعّالتداخلّشنيّحدودّالبلوكاتّداخلّاحلي.
تكشاااااااااااااافّّ(topology rules)ّشنهايةّاحلزم،ّفإنهّيتمّتطبيقّقواعدّآليةّعلىّقواعدّالبياانتّاجلغرافية .15

 وّخروجّعنّحدودّاألحياء.أيّحاالتّوجودّفراغاتّشنيّحدودّالبلوكاتّوأيّتداخالتّأ
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 نظام ا زم امليداين  سابعاً: 
يعتربّهذاّالنظامّمنّأهمّاألنظمةّاليتّاستخدمتّيفّالتعدادّالسكاين،ّحيثّأنّخمرجاتّالعملّعلىّ
هذاّالنظامّتعتربّاللبنةّاألساسيةّإلجنازّشقيةّمراحلّالتعداد،ّومنّاجلديرّابلذكرّأنّهذاّالنظامّيعملّعلىّ

وحيةّاليتّاستخدمتّميدانيًاّملطاشقةّاحلزمّاملكتيبّابلواقعّالفعليّحيثّأنهّتّحتميلّمنانقّاألجهزهّالل
العملّعلىّاألجهزةّاللوحيةّعلىّشكلّخرائطّرقميةّومنّمثّقامتّفرقّاحلزمّابلعملّامليداينّمنّخاللّ

تمدّالفرقّملمكنّأنّتعزايرةّتلكّاملنانقّومقارنةّماهوّحمم لّعلىّاألجهزةّاللوحيةّابلواقعّحيثّأنهّمنّا
امليدانيةّمنانقّالعملّدونّأيّإجراءّوذلكّكونّأنّاحلزمّاملكتيبّمطاشقًاّللواقع،ّومنّاملمكنّأنّتقومّ
الفرقّامليدانيةّإبجراءّالتعديالتّاملناسبةّمنّقسمة،ّدمجّأوّحذفّللبلوكاتّحىتّيصب ّالواقعّمطاشقاًّ

ليل نظام مرفق د:ّيفّماّيليّمسمياتّشاشاتّهذاّالنظامللخرائطّالرقميةّاحململةّمنّقواعدّالبياانت،ّّو
ّ.ا زم على اجلهاز اللوحي

 نظام إدارة العمل امليداين اثمنًا: 
تعتربّعمليةّحتديدّاملسمياتّالوظيفيةّواملهامّاملوكلةّلكلّمسمىّوظيفيّمنّاخلطواتّاهلامةّجدًاّواليتّمنّ

شفرقّالعملّوالوق حتديدّاملسؤولياتّاملنانّة وابلتايلّفإنّذلكّيلعبّدشأهنّا وراًّأساسياّتّاملستغرقّإلجنازّاملهاّم
يفّإجناحّالعملّوإستكمالهّضمنّاجلودةّوالوقتّاملطلوب،ّوقدّجاءّنظامّإدارةّالعملّامليداينّكيّينظمّفرقّ

ابإلضافةّ إسمّّإسنادّاملهامّلكلّمسمىّوظيفيّوحتديدّالصالحياتّضمنّإىلالعملّامليدانيةّوحتديدّمسمياهتّا
ق مرفّمستخدمّوكلمةّمرورّحمددةّحيثّأنّهذاّالنظامّيعملّمنّخاللّشاشةّويبّوعلىّأجهزةّاحلاسوب،

 ّدليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا زم

 لدعم الفينااتسعاً:  
ّكوادرّدعمّفينّمكتيبّوميداينّيفّاملراكزّاالشرافية،ّإضافةّّإىليهدفّ ركزّدعمّفينّمركزيّتوفريّمّإىلتوفري

نقطةّإرتكاز(ّلكلّعددّمنّاملراكزّاإلشرافية،ّحبيثّيتمّإجيادّاحللولّالفوريةّأليّمشكلةّنارئةّأثناءّالعملّ)
ّالدعمّالفين(.4.2ّ)ّ.ّانظرّالنقطةّامليداين
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 تناقل البياانتعاشراً:  
ملشاريعّالتعدادّوال يفّتنفيذّاحللولّااللكرتونيّة تناقلّالبياانتّمنّالعملياتّاألساسيّة راساتّاالحصائيةّدعمليّة
واعدّالبياانتّقّإىلملاّيرتتبّعليهاّمنّضمانّوصولّالبياانتّاالحصائيةّمنّقواعدّشياانتّاألجهزةّاللوحيةّ

ّتناقلّالبياانت(.4.3ّاملركزيةّضمنّأعلىّدرجاتّاملوثوقيةّوالسريةّانظرّالنفطةّ)

 اعتماد البلوكات : حادي عشر
تمّاعتمادهاّقواعدّشياانتّقسمّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّليّإىللبلوكاتّشعدّاعتمادّاملشرفّللبلوكاتّيتمّنقلّا

ّاملعلوماتّاجلغرافية ّنظم ّمنّقبلّفريقّقسم ّالبياانتّاجلغّوكذلك، ّعلىّقواعد ّآلية ّتطبيقّقواعد رافيةّيتم
(Topology Rules)ّّّتداخالتّأوّخروجّّايةّوأوجودّفراغاتّشنيّحدودّالبلوكاتّكتكشفّأيّحاالت

تعتربّّ،ملرحلةّالثانيةاّإىلاألحياءّليتمّنقلّالبلوكاتّاملعتمدةّمنّقبلّفريقّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّّعنّحدود
نقلّالبياانتّشنيّمرحليتّ منّعمليّة جزّء اعتمادّالبلوكاتّمنّقبلّفريقّاملعلوماتّاجلغرافيّة واحلصر،ّّحلزماعمليّة

ذاّتعتربّخمرجاتّايّوهكبلّفريقّاملعلوماتّاجلغرافية.ّوالّتنقلّالبلوكاتّملرحلةّاحلصرّاالّشعدّاعتمادهاّمنّق
ّمرحلةّهيّمدخالتّللمرحلةّاليتّتليها.

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

  ملرحلة ا زم خمطط اعتماد البلوكات(: 14)رقم شكل 
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 ا صر 3.5.2

 مفهوم ا صر  اواًل: 
يدّموقعّكلّمنّدحتّإىلالزراعيةّواملنشاآتّاالقتصااديةّ واالنشاطةّاألسارحصارّاملباينّواملسااكنّّوّعمليةهتدفّ

كّمنّخاللّوذلّللحيلولةّدونّوقوعّحذفّأوّتكرارّالعدّ هذهّاملفرداتّلتسااااهيلّالوصااااولّإليهاّأثناءّعمليةّ
ّإىل،ّابإلضااااااااافةّ(GISّشنظامّاملعلوماتّاجلغرافيةّ)إبسااااااااتخدامّّوحدةّمنّهذهّالوحداترصاااااااادّإحداثياتّلكلّ

ّكلّمنّهذهّاملفرداتّيفّكلّوحدةّعدّ)شلوك (ّعلىّمسااااااااااااااتوىّالتجمعّالسااااااااااااااكاين/ّاحليّالتعرفّعلىّعدد
والوحداتّاإلداريةّمبختلفّمساااااتوايهتاّخاللّعمليةّحصااااارّاملباين،ّوكذلكّالتعرفّعلىّاساااااتخداماتّاملباينّ
يفّاملنانقّاليتّيغطيهاّاحلصر،ّفقدّيكونّاملبىنّمعداًّللسكنّشصورةّخاصةّأوّقدّيكونّمنشأةّاقتصاديةّ...ّ

ةّريةّملعرفةّصااااافةّاإلشاااااغالّواليتّتعتربّمهمةّجداًّيفّالعملياتّاإلحصاااااائياخل.ّوعليهّفإنّعمليةّاحلصااااارّضااااارّو
ّالالحقة.ّ

ونظراًّالعتمادّالدراسااااتّاإلحصاااائيةّعلىّاألنرّاملختلفةّفإنّحصااارّاملباينّهوّاألسااالوبّاملثايلّإلعدادّمثلّ
ّكانتّهذهّاألنرّللمساااااوحّاإلحصاااااائيةّالدميوغرافيةّأوّالدراسااااااتّاإلقتصااااااد يةّية،ّالصاااااناعهذهّاألنرّساااااواء

يةّألساااااّرايفّاملساااااوحّّالعدّ اليتّتشاااااكلّعادةّوحداتّّاألسااااارّإىلوالزراعية.ّفمنّحصااااارّاملباينّميكنّالوصاااااولّ
ّكماّميكنّالوصااااااااااولّاألسااااااااااّرونفقاتّ سااااااااااوحّيفّاملّالعدّ املنشااااااااااآتّاإلقتصاااااااااااديةّاليتّهيّوحداتّّإىلةّمثاًل.ّ

وحاتّذينّيشاااكلونّوحداتّالدراساااةّيفّاملساااالنشااايطنيّالزراعينيّالّإىلاإلحصاااائيةّاإلقتصااااديةّوالصاااناعية،ّّو
ّوالتعداداتّالزراعية.

منّاخلطواتّّجمموعةّالزراعيةّواملنشااآتّاالقتصااادية واالنشااطةّاألسااراملباينّواملساااكنّّوعمليةّحصاارّّتطلبوت
ّ:ّّتتلخصّيفيدانيةّامل

 اثنياً: التخطيط ملرحلة ا صر
امليداينّودراسااةّّراحلصااثّاجلهوزيةّللبدءّشتنفيذّأعمالّتّدراسااةّالوضااعّاحلايلّمنّقبلّالدائرةّوالشااركةّمنّحي

تنفيذّووضعّخطةّزمنيةّأوليةّلمنّحيثّالكوادرّواملعداتّواألجهزةّاللوحيةّاالحتياجاتّالالزمةّهلذهّاملرحلةّ
ّهذهّاملرحلةّمباّينسجمّمعّاخلططّالعامةّللمشروع.
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جتهيزهاّاملراكزّاالشاااااااااااااارافيةّلتغطيّمنانقّأكربّّوّولغاايتّتنفيذّمرحلةّاحلصاااااااااااااارّالفعليّامليداينّتّزايدةّأعداد
ّكماّتّوضعّهيكلّ للعملّااللكرتوينّكمراكزّلتواجدّالكادرّامليداينّوالدعمّالفينّوتناقلّالبياانتّواعتمادها،

 تنظيميّللعملّامليداينّملرحلةّاحلصرّوحسبّالتايل:
 
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 

 ملرحلة ا صر(: اهليكل االداري )التنظيمي( 15شكل )

 اً:  التدريب على حصر املباين واملساكنثاثل
ّكّاألسرإنّهلذهّاملرحلةّأهدافاًّعديدةّواليتّعلىّرأسهاّحصرّأعدادّاملباينّواملساكنّّو ماّأنّهذهّيفّاململكة،

ّللعملّغريّ ّاحصائيةّخمتلفةّ)اإلنارّالزراعيّوإنارّاملنشآتّاإلقتصادية(،ّوكذلكّإنارًا املرحلةّستوفرّأنرًا
ّكماّأ نّهذهّاملرحلةّستوفرّعددًاّتقريبيًاّلعددّالسكانّحبسبّاجلنس،ّلذاّتّاعدادّالكوادرّالبشريةّاملنظم،

ّّتدريبّواعداد:حيثّتعلىّمستوىّتقينّعايلّيفّاستخدامّاالجهزةّاللوحيةّاملثبتّعليهاّاستمارةّاحلصر،ّ
ّلةّاحلصر.ّمبرحاالستمارةّالورقيةّاليتّاعدتّهلذهّاملرحلةّوتعريفهمّّابملصطلحاتّاملستخدمةّ -
ّعلىّنظامّالباحثّ)االستمارةّااللكتونية(ّمنّخاللّتوفريّاجهزةّلوحيةّللمتدرشني. -
 تّاستخدامّفيديوّتدرييبّلتعريفّاملتدرشنيّعلىّكيفيةّاستخدامّاجلهازّاللوحي. -
ّاجلهازّمنّحيثّامليدانّوجتريبّإىلالتطبيقّامليداين،ّحيثّقامّكلّمتدربّابشرافّاملدرشنيّابلنزولّ -

ّنظامّالباحث.ّّإىلحتميلّمنطقةّالعملّواخلولّ
ّكادرّمنّالدعمّالفينّخاصّمبرحلةّاحلصرّوعددهمّأكربّمنّالكادرّالذيّتّاعدادهّيفّمرحلةّ لقدّتّاعداد

  احلزم.
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 اً: التجربة القبليةرابع
ّ ّيتمّعد  ّاملرحلة ّمنّخاللّهذه ّاحلصرّمنّاملراحلّاألهمّيفّالتعدادّوذلكّألنه ّاملباينّحصّوتعتربّمرحلة ر

ولّحتديدّموقعّكلّمنّهذهّاملفرداتّلتسهيلّالوصّوقتصاديةّالزراعيةّواملنشآتّاإل نشطةواألّاألسرواملساكنّّو
ّأثناءّعمليةّ ّّالعدّ إليها ّكلّمنّهّإىلللحيلولةّدونّوقوعّحذفّأوّتكرار،ّابإلضافة ذهّالتعرفّعلىّعدد

هتاّكاين/ّاحليّوالوحداتّاإلداريةّمبختلفّمستواياملفرداتّيفّكلّوحدةّعدّ)شلوك(ّعلىّمستوىّالتجمعّالس
ّ.خاللّعمليةّحصرّاملباين،ّوكذلكّالتعرفّعلىّاستخداماتّاملباينّيفّاملنانقّاليتّيغطيهاّاحلصر

رغمّضيقّالوقتّواقرتابّموعدّاحلصرّالفعليّإالّأنّإدارةّالتعدادّأصرتّعلىّإجراءّالتجرشةّالقبليةّهلذهّ
21ّحيثّتّاختيارّ اململكة،ّيفّكافةّأقاليم 12/8/2015شتاريخّّرورهتا،ّواليتّشدأتاملرحلةّوذلكّألمهيتهاّوض

حوايلّّإىلعددهمّّلوصجمموعةّمنّموظفيّاحملورّالفينّوامليداينّحيثّوقدّن فذّهذهّالتجرشةّّلتنفيذها،ّشلوكا
ّ.20/8/2015،ّوقدّتّاإلنتهاءّمنّتنفيذّالتجرشةّالقبليةّشتاريخّموظفا40ًّّ

ّالتجرشةّالقبليةّملرحلةّاحلصرّفقدّتّاختبارّاألمورّالتالية:ومنّخاللّ
 شرانمجّالتدريب 

 خطةّجتهيزّالبياانتّااللكرتونية 

 استمارةّاحلصر 

 مدىّمالئمةّالتعليماتّالستمارةّاحلصر 

 مدىّمالئمةّالتعاريفّيفّاالستمارة 

 التطبيقّعلىّاالجهزةّاللوحية 

 حتديدّمتوسطّالزمنّلتعبئةّاستمارةّاحلصر 

 لتعبئةّالبياانتّاألسردىّاستجاشةّم 

 اعمالّاحلصرّوالرتقيم 

 الوقوفّعلىّمصادرّاخطاءّالتغطيةّواحملتوى 

 ّكفاءةّالعاملنيّواالشتعادّعنّاملخانر  رفع

 تقييمّالنواقصّسواءّيفّاالعدادّاللوجسيتّأوّالفين 

 حجمّالعمالةّاملطلوشةّومكوانهتاّواملستلزماتّاملختلفةّتقدير 
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ال أفرزتّهذّه اإلجراءاتّوجنملهاّوقّد تّتنفيذّشعضّهذّه منّاملالحظاتّتتطلبّإجراءاتّحمددّة جمموعّة تجرشّة
ّابلتايل:

 مالحظات التعامل مع اجلهاز

 ّتطلبّ،ّوهذهّمالحظةّتموائمةّاملشيّعلىّأرضّالواقعّضمنّالبلوكّمعّاخلريطةّومواقعّاملباينضرورة
ّ.إجراءّتعزيزّاخلربةّامليدانيةّللباحث

 ملسافةّ،ّوتّمعاجلةّهذهّاملالحظةّمنّخاللّتوسيعّاشعضّاملواقعّأتيتّشعيدةّعنّاملبىنّاإلحداثياتّيف
ّ.اللتقاطّاالحداثيات

 ّوّحذفأّالصورّاجلويةّقدميةّمماّيتطلبّيفّشعضّاحلاالتّتوخيّالدقةّالعاليةّمنّقبلّالباحثّإلضافة
 مبىن.

 ّشةشاهدةّالبياانتّعلىّالشاعدمّوضوحّالشاشةّيفّالشمسّمماّيتطلبّالبحثّعنّمكانّفيهّظلّمل
 .ششكلّاوض 

 ّالبلوكّشسببّوجودّاحداثياتّسريّالباحثّعلىّاجلهازّّإىلمنّاألمورّاألكثرّاجياشيةّسهولةّالوصول
 اللوحي.

 مالحظات على الربانمج

 ّعدمّوجودّرسالةّحتذيريةّعندّالضغطّعلىّزرّالساشقّمماّقدّيتسببّيفّحذفّشعضّالبياانتّشطريق
مكنّإزاحةّأيقونةّ"الساشق"ّو"التايل"ّشعيداًّعنّزواايّالشاشةّوعليهّفقدّتّتعديلّاملالحظةّاخلطأ،ّومنّامل

 يفّالنسخةّاألخريةّمنّالربانمج.
 ّعمليةّتناقلّالبياانتّملّيتمّتفعيلهاّيفّشعضّالبلوكاتّيفّاقليمّالشمال،ّوتّمعاجلةّاخلللّوحدثّتناقل

 للبياانتّيفّيومّالعملّالتايل.
 باينّفإنّاجلهازّالّيتفاعلّمعّأيقونةّاحلذفّمماّيتطلبّوقتّنويلّحلذفّأيّمبىن.عندّحذفّامل 

ّ
ّ
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 مالحظات على تعبئة االستمارة

 تلفّعنّخيّعندّترقيمّشعضّاملباينّفانّالرقمّالذيّيكونّداخلّحقلّ)رقمّاملبىنّاملتسلسل(ّيفّاالستمارة
 الشركةّيفّالنسخةّاألخرية.ّالرتقيمّاملوجودّعلىّاخلريطة،ّوتّمعاجلةّهذهّاملالحظةّمع

 ّّكانّنوعّاملبىنّدارّفإنّالربانمجّالّيقبلّأكثرّمنّمسكن،ّوقدّتّمعاجلةّهذهّاملالحظةّيفّالنسخة اذا
 األخريةّللربانمج.ّّ

 ّّكانّنوعّاملبىنّدار،ّوقدّتّمعاجلةّهذهّاملالحظةّيفّالنسخة يفرتضّأالّيوجدّخيارّمصعدّيفّحال
ّاألخريةّللربانمج.ّ

 فّمبىنّالّيظهرّخيارّمبىنّاتشعّيفّخياراتّضمنّأسبابّحذفّاملبىن،ّوقدّتّإضافةّهذاّعندّحذ
 اخليارّالسبابّحذفّمبىن.ّ

 ةّاوّاحدّافرادهاّأيّاألسّرالذيّينصّعلىّ)هلّومارس310ّّتبنيّابلسؤالّّاألسرخاللّزايرةّ من
صاديةّوفرّاألنشطةّاالقتنشاطّاقتصاديّداخلّاملنزل(ّانهّملّتردّاجاابتّتفيدّهدفّالسؤالّوالذيّي

يفّالعملّغريّاملنظم،ّمماّيتطلبّتقصيّأكثرّمنّقبلّالباحث،ّواإلجراءّالواجبّتنفيذهّهوّالتعميمّ
 علىّالباحثنيّشزايدةّالتقصيّيفّهذاّالسؤال.

 مالحظات تتعلق ابملستخدم
 وقدّلوحظّزايدةّّ،ضعفّاخلربةّلدىّشعضّالعاملنيّيفّالتجرشةّالقبليةّيفّالتعاملّمعّاالجهزةّاللوحية

ّ.خربةّالباحثنيّمعّنولّمدةّالتجرشةّيفّامليدان
 تاجّزايدةّتدريبّ،ّوهذاّحيعدمّالقدرةّمنّقبلّشعضّالباحثنيّيفّحتديدّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّللبلوك

عامةّذويّاتّالاإلحصاءولتفاديّالوقوعّيفّخطأّالتحديدّفقدّقامّموظفوّدائرةّّ.وممارسةّيفّامليدان
 الذينّاشرفواّعلىّعمليةّاحلزمّيفّحتديدّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّلكلّشلوك.اخلربةّّو
ّكتلكّاليتّتتعلقّشتنفيذّإىلوجتدرّاإلشارةّ شعضّّأنّشعضّاملالحظاتّتّمعاجلتهاّخاللّتنفيذّالتجرشةّالقبلية

ّكماّأنّهناكّمالحظاتّتتعلقّشضعفّاخلربةّيفّاستخدامّاألجهزةّالل حيةّيفّامليدانّّوقواعدّالتدقيقّالفنية،
ّواليتّقدّشدأتّتتالشىّمعّهنايةّأولّيومّيفّالعملّامليداين.
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 ا صر امليداين وأسلوب آلية : ساً خام
نّمنّخالهلاّعدمّيضااامّوحداتّعدّ ّإىلتعتربّعمليةّحصااارّاملباينّمنّأهمّالعملياتّامليدانيةّلتقسااايمّاملنانقّ

ّكماّأنّتقساااااااااااااايمّاملنانقّيعتمدّاع ّكلياًّعلىّعمليةّحصاااااااااااااارّاملباينّيفّهذهّاملنانقّاحلذفّأوّالتكرار، تمادًا
ّ.ّاألسرلتحديدّعددّ

ة.ّواملنشااااااآتّعلىّدقةّاخلارنةّااللكرتوني الزراعية واالنشااااااطةّّاألساااااارتعتمدّعمليةّحصاااااارّاملباينّواملساااااااكنّّو
يمّقويتكونّفريقّاحلصااااااااارّعادةّمنّشاااااااااخصااااااااانيّيتعاواننّيفّعمليةّتثبيتّاألرقامّشرشّالدهانّعلىّاملباينّوتّر

املسااااااكنّشقلمّالشااااامعّوكذلكّاساااااتخدامّاجلهازّاللوحيّاإللكرتوينّالذيّحيتويّعلىّقائمةّاملباينّواملسااااااكنّ
ّيفّالبلوك.ّاألسرّو
 حتديد نقطة البداية: .أ

يقومّفريقّالعملّشتحديدّنقطةّالبدايةّمسااااااتعيناًّإبشاااااااراتّالبلوكّاملثبتةّعلىّزواايّالبلوكّواليتّمنّاملفرتضّأنّ
اجلنوشيةّالغرشيةّللبلوكّواليتّساااااااااااااايتمّمنهاّاشتداءّعمليةّاحلصاااااااااااااارّعلىّاألغلبّماّملّيكنّهناكّتكونّالزاويةّ

 معوقاتّحتولّدونّالبدايةّمنّهذهّالنقطة.
 واالنشطة الزراعية واملنشآت: األسرحصر املباين واملساكن و .ّب

واألنشطةّالزراعيةّّألسراواملساكنّّوّشعدّحتديدّنقطةّالبدايةّأيّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّتبدأّعمليةّحصرّاملباين
ّكماّجيبّالتشااااااااديدّعلىّأنّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّهيّنقطةّالبدايةّعادةّ واملنشااااااااآتّيفّالبلوكّشكلّسااااااااهولة

منوذجاًّلبلوكّتّحتديدّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشية4ّّلعمليةّاحلصاااااااارّسااااااااواءّيفّاملدنّأوّالقرى.ّويبنيّالشااااااااكلّرقمّ
ّعلىّحدوده.ّ

يدّنقطةّالبدايةّمباشاااارة،ّعلىّالفريقّالبدءّشعمليةّاحلصاااارّإلكرتونياًّمنّخاللّاجلهازّاللوحيّمتجهاًّشعدّحتدّو
خطّالساااااااااريّلعمليةّحصااااااااارّاملباين5ّّمعّالشااااااااامالّاجلغرايفّومتبعاًّقاعدةّاليدّاليمىن،ّويوضااااااااا ّالشاااااااااكلّرقمّ

لّاملذكورّسااااهمّاملبينةّعلىّالشااااكواألنشااااطةّالزراعيةّواملنشااااآتّوعلىّالفريقّاتباعّاجتاهّاألّاألساااارواملساااااكنّّو
ّأثناءّعمليةّاحلصر.
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 ّأيةّّنقطةّالبدايةّوحتديدّاملدخلّالرئيسااااااااااايّللمبىنّواساااااااااااتكشاااااااااااافّإىليقومّالفريقّشتحديدّأقربّاملباين
مداخلّأخرىّلضاامانّعدمّتكرارّحصاارّاملبىنّمرةّأخرى،ّمعّاألخذّابإلعتبارّأنّاملدخلّالرئيساايّهلذاّ

 سوفّيستمرّفريقّاحلصرّّمبتاشعةّترقيمه.ّاملبىنّيقعّعلىّالشارعّالذي
 ّشعدّحتديدّاملدخلّالرئيساااااايّللمبىنّواملداخلّالثانويةّإنّوجدت،ّيقومّالفريقّشتثبيتّرقمّاملبىنّشواسااااااطة

رشّالرقمّابلدهانّمسااااااااااااااتخدماًّلوحةّاألرقامّاملعدنيةّاليتّحيملهاّمعهّوترشّهذهّاألرقامّابلدهانّعلىّ
ملدخلّالرئيسااااااايّللمبىن.ّوعلىّالفريقّأنّيقومّشرشّنفسّالرقمّعلىّارتفاعّمناسااااااابّعنّاألرضّوعلىّا

ّكماّيتمّأيضاااااااااااااًّتثبيتّرقمّاملبىنّيفّ املداخلّالفرعيةّاألخرىّمعّإضااااااااااااافةّحرفّ)ت(ّاليتّتعينّ"اتشع"،
 واألنشطةّالزراعيةّواملنشآتّوذلكّمنّخاللّاجلهازّاإللكرتوين.ّّّاألسرقائمةّحصرّاملباينّواملساكنّّو

 1مّالذيّتّتثبيتهّعلىّأولّمبىنّيفّالبلوكّهوّالرقمّيكونّالرق. 
 ّشعدّاإلنتهاءّمنّتثبيتّرقمّاملبىن،ّعلىّالفريقّالتعرفّعلىّنبيعةّاسااااااااااااااتخدامّاملبىن،ّويقصااااااااااااااادّشذلك

الغرضّالذيّيؤديهّاملبىن.ّفقدّيكونّخمصاااصااااًّللساااكنّفقطّأوّللعملّفقطّأوّللساااكنّوالعملّمعاًّأوّ
 مسكناًّواحداًّأوّيضمّعدةّمساكن.ّللعبادةّأوّللتسليةّوقدّيكون

 ّّكلياًّللسااااااكنّيقومّالفريقّشتحديدّعددّالوحداتّالسااااااكنيةّاليتّيضاااااامهاّاملبىن ّكانّاملبىنّخمصااااااصااااااًا إذا
 )نبقاًّلتعريفّاملسكن(.

 ّّكماّيتمّتثبيت يقومّالفريقّشتثبيتّرقمّاملسااكنّابسااتخدامّقلمّالشاامعّعلىّارتفاعّمناساابّعنّاألرض،
 احلصرّاإللكرتونية.ّرقمّاملسكنّيفّقائمة

لوبّعمليةّاملبىنّالثاينّمتبعاًّنفسّأساااااااااّإىليفّالبلوكّيقومّالفريقّابإلنتقال1ّّشعدّاإلنتهاءّمنّترقيمّاملبىنّرقمّ
أسااااالوب8ّّو7ّّو6ّّأنّينتهيّمنّمجيعّاملباينّيفّمنطقةّالعملّاملخصاااااصاااااةّله.ّوتبنيّاألشاااااكالّّإىلاحلصااااارّ

 ترقيمّاملباينّيفّالبلوك.
أنّعمليةّالرتقيمّتتمّشعدةّأساااااااااااليبّمنهاّالرتقيمّيفّاملنانقّاملنظمةّابتباعّقاعدةّاليدّّإىلرةّهناّوجتدرّاإلشااااااااااا

اليمىن.ّأماّيفّاملنانقّغريّاملنظمةّفتتمّعمليةّالرتقيمّفيهاّحسااااااااااابّقاعدةّاألقربّفاألقرب.ّوهناكّاسااااااااااالوبّ
ّكافةّاّنظامّالقطعّ)اللوليب(حيثّيتمّالساااااااااااريّيفّعمليةّالرتقيمّششاااااااااااكلّلوليبّحىت ملباينّواملسااااااااااااكنّيفّتغطية
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البلوك،ّويتبعّهذاّاألسلوبّيفّحالةّتناثرّاملباينّيفّالبلوك،ّوكلّذلكّسوفّيتمّمنّخاللّاستخدامّاجلهازّ
ّاللوحيّاإللكرتوين.

 

 : حتديد الزاوية اجلنوبية الغربية ومواقع إشارات حزم البلوك(16رقم )شكل 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
 يف البلوك حسب قاعدة اليد اليمىن : أسلوب السري(17رقم ) شكل

ّ
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ّ
 : ترقيم املباين إبتباع قاعدة اليد اليمىن(18رقم ) شكل

ّ
ّ
ّ
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 : ترقيم املباين إبتباع قاعدة األقرب فاألقرب(19رقم ) شكل
ّ
ّ
ّ
ّ
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 : ترقيم املباين إبتباع أسلوب نظام القطع(20رقم ) شكل

ّّ
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 اً: نظام ا صر امليداين )الباحث(دسسا
ّكافةّاإلجراءاتّوالوظائفّاخلاصةّشعمليةّحصرّالبياانتّإىلامّاجلهازّاللوحيّملرحلةّاحلصرّنظيهدفّ ّأومتة

هاّواملباينّوالوحداتّواملنشآت،ّوإمكانيةّتعديلّاألسرميدانياّوالتأكدّمنّصحتها،ّويشملّذلكّمجعّشياانتّ
ّكماّيقومّالنظامّمبعاجلةّالبياانتّاملدخلةّعنّإىلدعتّاحلاجةّّإذا تدقيقّنريقّتطبيقّعددّمنّقواعدّالّذلك،

ّوصحتها.ّالفنية على اجلهاز  داينا صر امليمرفق دليل نظام ّاليتّترشطّالبياانتّوتتحققّمنّمنطقيتها
ّ.اللوحي

 )مرحلة ا صر(اً: نظام إدارة العمل امليداين سابع
ّومراقبة إلدارة ينامليدا العمل وإلدارة للمشرفني أدوات شتوفري امليداين العمل ادارة نظام يقوم  كافة ومتاشعة

 وحيتوي الويب، شبكة منّخالل النظام يعمل احلصر، مرحلة خالل البياانت جبمع املتعلقة واألعمال االنشطة
 ومساكن مبان من ومكوانهتا املختلفة مرحلةّاحلصر يف البياانت مجع لعملية املرافقة الوظائف من عدد على
 :إىل النظام ويسعى امليداين، العمل إدارة تطلباتّنظاموم أهداف حتقيق تضمن ومنشآت وأسر

 .احلصر مرحلة يف ميدانيا والعاملني امليداين العمل ادارة نظام مستخدمي شياانت توفري•

 .ميدانيا العاملني على البلوكات توزيع•

 واجلهاز للنظام هباالدخولّ يتم اليت وشياانهتم احلصر الستمارة اللوحي النظام مستخدمي وشياانت أذاء توفري•
 .مرفق دليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا صر يستخدمونه، الذي اللوحي

 لدعم الفينًا: ااثمن
ّكوادرّدعمّفينّمكتيبّوميداينّيفّاملراكزّاالشرافية،ّإضافةّّإىليهدفّ ركزّدعمّفينّمركزيّتوفريّمّإىلتوفري

ّحبيثّيتمّإجيادّاحللولّالفوريةّأليّمشكلةّنارئةّأثناءّالعمل)نقطةّإرتكاز(ّلكلّعددّمنّاملراكزّاإلشرافية،ّ
ّالدعمّالفين(.4.2ّامليداين.ّانظرّالنقطةّّ)
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 تناقل البياانتاً:  اتسع
ملشاريعّالتعدادّوالدراساتّاالحصائيةّ يفّتنفيذّاحللولّااللكرتونيّة تناقلّالبياانتّمنّالعملياتّاألساسيّة عمليّة

واعدّالبياانتّقّإىلولّالبياانتّاالحصائيةّمنّقواعدّشياانتّاألجهزةّاللوحيةّملاّيرتتبّعليهاّمنّضمانّوص
ّتناقلّالبياانت(.4.3ّاملركزيةّضمنّأعلىّدرجاتّاملوثوقيةّوالسريةّانظرّالنفطةّ)

 : اعتماد العمل امليداينعاشراً 
والذيّقامّّشرافيةملراكزّاإلالفينّيفّاّاملشرفّالبلوكاتّشطريقةّالمركزية،ّحيثّتّاعتمادهاّمنّخاللّاعتمادتّ

يفّاملركزّّبياانتالواعدّقّإىلّنقلّالبلوكاتّشتدقيقهاّششكلّهنائيّحسبّقواعدّالتدقيقّااللكرتونية،ّومنّمثّت
ّالرئيسي.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 الفعلي العد   .3

 املفهوم وآليات التطبيق 1.3

 الفعلي العد  اواًل:  مفهوم 
ملكةّمنّلدميوغرافيةّواالقتصااااااااااااااااديةّواالجتماعيةّلكافةّاالفرادّيفّاملوهيّالعمليةّاليتّيتمّفيهاّمجعّالبياانتّا

،ّومقاشلتهاّخاللّفرتةّزمنيةّحمددةّوقصااااارية،ّحيثّيتمّمجعّالبياانتّششاااااكلّكاملّاألسااااارخاللّّزايرةّمجيعّ
ودقيق،ّأبساااااااالوبّاملقاشلةّالشااااااااخصاااااااايةّمنّخاللّقيامّالباحثّجبمعّاملعلوماتّاملطلوشةّإلكرتونياًّعلىّجهازّ

ّدومناّحذفّأوّتكرار.ّالعدّ حيّعنّكلّفردّوكلّأسرةّيفّوحدةّلّو
نّّهيّاملرحلةّاالخريّيفّمراحلّالتعدادّوأمههاّملاّتوفرهّمنّشياانٍتّإحصائيٍةّتفصيليٍةّشاملٍةّعّالعدّ وتعدّعمليةّ

ّواملباينّحسبّالت ّوالوحداتّالسكنية ّواالقتصادية ّواالجتماعية ّالدميوغرافية ّوخصائصهم ّاألفراد زيعّّوكافة
ّيتي ّحسابّاملعدالتّواملؤشراتّ اجلغرايفّواإلداريّشكافةّمستوايتهّوعنّأصغرّوحدةّإداريةّيفّالدولةّمما
ّكمرجعّأساسيّلضمانّالتوزيعّالعادلّللثرواتّواخلدماتّاحلكوميةّوللتخطيطّالتنمويّ املختلفة،ّوتستخدم

ّكماّأهناّضروريةّلراذيّالبحوثّوالدراساتّوالتحليلّواإل يفّاجملاالتّاملختلفة،ّوألغراض سقاناتّالسكانية
ّاحلايلّمنّ ّيتي ّللمخططنيّيفّاجملالّاإلسكاينّالتعرفّعلىّاملخزون ّكما السياساتّوصانعيّالقرارات.
املساكنّوأنواعهاّواخلدماتّاملرتبطةّهباّويساعدهمّيفّالتعرفّعلىّاالحتياجاتّمنّاملساكنّيفّاملستقبل.ّ

(ّخلدمةGISّكنّرشطهاّمعّاخلرائطّاملتوافرةّمنّخاللّنظامّاملعلوماتّاجلغرافيةّ)يوفرّالتعدادّقاعدةّشياانتّمي
ّكاملدارسّواملراكزّالصحيةّوالشوارعّ األغراضّاإلداريةّواخلدميةّللعديدّمنّاملؤسساتّاحلكوميةّيفّالدولةّ

 واجلامعاتّ...اخل.ّ

 الفعلي العد  اثنياً: التخطيط ملرحلة 
ودراساااااةّّلفعلياّالعدّ لّالدائرةّوالشاااااركةّمنّحيثّاجلهوزيةّللبدءّشتنفيذّأعمالّتّدراساااااةّالوضاااااعّاحلايلّمنّقب

منّحيااثّالكوادرّواملعااداتّواألجهزةّاللوحيااةّوالتااأكاادّمنّتوزيعّاألجهزةّاالحتياااجاااتّالالزمااةّهلااذهّاملرحلااةّ
خلططّالعامةّاووضااااااعّخطةّزمنيةّأوليةّلتنفيذّهذهّاملرحلةّمباّينسااااااجمّمعّاللوحيةّوتنصاااااايبّالربامجّواألنظمةّ

ّللمشروع.
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يزهاّالفعليّامليداينّتّزايدةّأعدادّاملراكزّاالشرافيةّلتغطيّمجيعّمنانقّاململكةّوجتهّالعدّ ولغاايتّتنفيذّمرحلةّ
ّكماّتّوضعّهيكلّ للعملّااللكرتوينّكمراكزّلتواجدّالكادرّامليداينّوالدعمّالفينّوتناقلّالبياانتّواعتمادها،

ّالفعليّوحسبّالتايل:ّالعدّ ملرحلةّتنظيميّللعملّامليداينّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 

 

 

 

 

 
 العد  ملرحلة (: اهليكل االداري )التنظيمي( 21) رقم شكل

 

 العد  : التدريب ملرحلة اثلثاً 
ّالسكان،ّويفّهذهّاملرحلةّسيتمّمجعّشياانتّعنّمجيعّ تعتربّمرحليتّاحلزمّواحلصرّمراحلّحتضرييةّملرحلةّعد 

ّاملوجودينّيفّاململ ّوأولئكّاألفراد ّمجعّشياانتّحولاألردنكة، ّاملرحلة ّوتتضمنّهذه ّينيّاملقيمنيّابخلارج،
اخلصائصّاملختلفةّللسكان،ّاهلجرةّالداخليةّواخلارجية،ّالصعوابتّالوظيفية،ّوفياتّاألمهاتّ...ّاخل.ّوهبذاّ
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الذيّسيتطلبّوقتاًّّرفإنهّسيتض ّالتنوعّالكبريّيفّالنماذجّاإلحصائيةّاليتّحتتويهاّاستمارةّعد ّالسكان،ّاألم
ّحيثّتّتدريبّواعداد:زمنياًّنويالًّإلعدادّالكوادرّالالزمةّلتنفيذّهذهّاملرحلة.ّ

ّتعريفهمّّابالستمارةّالورقيةّاليتّاعدتّهلذهّاملرحلةّوابملصطلحاتّاملستخدمةّفيها. -
ّتوفريّاجهزةّلوحيةّللمتدرشنيّلتدريبهمّعلىّنظامّالباحثّ)االستمارةّااللكتونية(. -
 استخدامّفيديوّتدرييبّلتعريفّاملتدرشنيّعلىّكيفيةّاستخدامّاجلهازّاللوحي.ّت -

يفّمرحليتّالعدّ لقدّتّاعدادّكادرّمنّالدعمّالفينّخاصّمبرحلةّ ّوعددهمّأكربّمنّالكادرّالذيّتّاعدادّه
  احلزمّواحلصر.

 

 اً: التجربة القبلية للعد الفعليرابع
بّالعدّ جيبّتنفيذهاّقبلّعمليةّّتعتربّالتجرشةّالقبليةّللعدّأهمّخطوة بّالتحولّالذيّالفعلي،ّوذلكّشساااااااااااااا

شاااهدهّهذاّالتعدادّوالذيّيتطلبّمعرفةّاتمةّيفّاساااتخدامّاالجهزةّاللوحية.ّوقدّتّتنفيذّالتجرشةّالقبليةّعلىّ
أبناهّتّاالخاذّشعنيّاالعتباارّاختياارّاحملاافظااتّذاتّالت وعّنساااااااااااااابعّحماافظااتّموزعاةّيفّاالقااليمّالثالثاةّعلمااًّ

املشاااااركنيّيفّّااللكرتوينّوذلكّشسااااببّتنوعّالباحثنيّالعدّ اجلغرايفّاملطلوبّالختبارّاالجهزةّاللوحيةّوشرانمجّ
فكانّالشدّمنّالتأكدّوششااااكلّقانعّمنّانّاالجهزةّاملسااااتخدمةّوالربانمجّاملعدّسااااتكونّذوّدقةّّالعدّ عمليةّ

ّعاليةّويليبّاألهدافّاملطلوشة.ّ
يفّمجيعّاقاااليمّاململكااة،ّحيااثّت23/11/2015ّّّولغااايااة28/10/2015ّللعاادّشتاااريخّشاادأتّالتجرشااةّالقبليااةّّ

ّىلإشلوكاّلتنفيذّالتجرشةّالقبليةّعليها،ّوقدّن فذّهذهّالتجرشةّجمموعةّمنّاملوظفنيّوصاااااااااااااالّعددهم42ّّاختيارّ
ّكانّمنهم42ّّحوايلّ ميدانينيّّفنيني5ّوابحثاًّشااااااااااركوّوششاااااااااكلّفعالّيفّمرحليتّاحلزمّواحلصااااااااار32ّّموظفاً،

ّوموظفّدعمّفينّومشرفّفينّوميداين.ّ
ّفقدّتّاختبارّاألمورّالتالية:ّالعدّ ومنّخاللّالتجرشةّالقبليةّملرحلةّ

 ّالربانمجّالتدرييب
 ّخطةّجتهيزّالبياانتّااللكرتونية
 ّّمدىّمالئمةّالتعاريف
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 ّالتطبيقّعلىّاالجهزةّاللوحية
 ّّةةّالواحداألسّرحتديدّمتوسطّالزمنّالذيّحيتاجةّعد
 ّالوقوفّعلىّمصادرّاخطاءّالتغطيةّواحملتوى
 ّكفاءةّالعاملنيّواالشتعادّعنّاملخانر ّرفع
 ّتقييمّالنواقصّسواءّيفّاالعدادّاللوجسيتّاوّالفين
 ّضبطّوضعيةّاحلركة
 ّتراسلّالبياانتّميدانيا

 
متمثلةّشتجاوزّّّفعليةالّالعدّ وقدّحققتّالتجرشةّالقبليةّنتائجّاجياشيةّ)فنيةّوميدانية(ّانعكساااااااااااااااتّعلىّعمليةّ

كافةّاملعيقاتّحيثّتّمعاجلةّاملشااااااااااااااكلّاملتعلقةّابالساااااااااااااتمارةّااللكرتونيةّواجلهازّاللوحيّووضاااااااااااااعيةّاحلركةّ
(GPS)ّّسااااااااااااااريّعمليةّأنّتّإىلمماّأدىّّالعدّ ومعرفةّقدرةّالباحثّامليداينّعلىّالتعاملّمعّاآلليةّاجلديدةّيف

ّوفقّماّهوّخمططّلهّوشدونّأيّمشاكلّتذكر.ّالعدّ 
 

 الفعلي العد  ساً: التعليمات )اآلليات( لتنفيذ خام
ململكةّيفّمجيعّيفّاّاألسروجودّإنارّشاملّومتكاملّلكافةّاملباينّواملساكنّّوّالعدّ يتطلبّتنفيذّهذهّعمليةّ

يثّتكونّ(.ّحاألسراملنانقّاملأهولةّاعتمادًاّعلىّخمرجاتّاملرحلةّالساشقةّ)مرحلةّحصرّاملباينّواملساكنّّو
ّكلّأسرةّمنّخاللّاملسكنّورصدّمجيّالعدّ الساشقةّنقطةّشدايةّملرحلةّاملرحلةّ عّواليتّمنّخالهلاّتّحتديدّزايرة

ّاستماراتّصممتّهلذاّ ّالغرضّوتوثيقّخصائصّكلّمنهمّابستخدام ّهلذا ّحسبّاملعايريّاحملددة أفرادها
منانقّتعداديةّّإىلونسبتهاّّراألسالغرض.ّوقدّيتمّاجنازّهذهّاملرحلةّحيثّشتحديدّمجيعّاملباينّواملساكنّّو

)شلوكات(ّيفّمجيعّاملدنّوالقرىّوالباديةّابستخدامّنظامّالكرتوينّمتكاملّيوض ّاخلرائطّالرقميةّاليتّتربزّهذهّ
املنانقّالتعداديةّوترصدّاملباينّداخلّحدودها.ّوشذلكّتكونّهذهّاملنانقّمؤهلةّلعمليةّعدّالسكانّاليتّومثلّ

ّدّالسكاين.العمليةّالرئيسيةّللتعدا
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العتمادّعلىّحيثّتّاّالعدّ جيبّحتديدّمنّهمّاالفرادّالذينّسااااااايشاااااااملهمّّالعدّ وشعدّحتضاااااااريّاملنانقّلعمليةّ
االسلوبّالواقعيّكأساسّلعدّالسكانّوالذيّيعتمدّعلىّحصرّالسكانّيفّاململكةّحسبّتواجدهمّحلظةّ

ّكماّيلي:ّّلعدّ اكنّحتديدّالفئاتّاليتّيشملهاّينيّيفّاخلارج.ّوشناءّعليهّمياألردنّإىلاالسنادّالزمينّابإلضافةّ
 )وبغض النظر عن جنسياهتم( األردنالسكان داخل  -1

ّوتشملّهذهّالفئةّاجملموعاتّالتالية:
ةّاألسّرادّاخلاصة"ّويعتربّمنّأفّرّألسرالسكانّالذينّيقيمونّيفّمساكنّتقليديةّويشكلونّماّيعرفّ"ابّ-أ

ّكلّمن:  اخلاصة
منّشهر29/30ّّةّليلةّاإلسنادّالزمينّ)ليلةّاألسّردينّاملتواجدينّيفّمسكنّةّاملعتااألسّرمجيعّأفرادّ .1

 تشرينّالثاين(.
ميكنّّناألردة،ّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّداخلّاألسّرالزوارّالذيّقضواّليلةّاإلسنادّالزمينّيفّمسكنّ .2

 عدهمّمنّخالله.
ّونّمعهاّواملتواجدونّيفةّواملقيماألسّراخلدمّوالسائقونّوالطباخونّومنّيفّحكمهمّالعاملونّلدىّ .3

 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردنمسكنهاّليلةّاإلسنادّالزمين،ّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّداخلّ
ّةّليلةّاإلسنادّالزمينّشريطةّتواجدهمّيفّأحدّاألماكناألسّرةّاملعتادونّالغائبونّعنّمسكنّاألسّرأفرادّ .4

 اليتّالّيصلّإليهاّالباحثونّمثل:
 منّأماكنّالعاملونّيفّوردايتّعملّل يليةّيفّاملصانعّأوّاملستشفياتّأوّاملطاراتّأوّيفّغريهّا

 العملّاألخرى.
 ّاألردناألفرادّالذينّقضواّليلةّاإلسنادّالزمينّمسافرينّعلىّالطرقّالعامةّداخل. 
 .األفرادّالذينّيقضونّليلةّاإلسنادّالزمينّيفّاملساجد 
 ّاملياهّّظهرّالسفنّواملراكبّوالقواربّيفصيادوّاألذاكّالذينّيقضونّليلةّاإلسنادّالزمينّعلى

 اإلقليميةّلألردنّأوّيفّعرضّالبحر.
 ّ ّوكذلكّأفراد ّاملستشفياتّومرافقيهم ّالزمينّيف ّاإلسناد ّليلة ّالذيّيقضون ةّألسّرااملرضى

 املوقوفنيّيفّمراكزّالشرنة.
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 ّأم ّالذين ّإليهم ّومن ّوالشرنة ّالدفاعّاملدين، ّالعام، ّاألمن ّالقواتّاملسلحة، ّليأفراد لةّضوا
 اإلسنادّالزمينّداخلّاملعسكراتّأوّيفّوظائفهم.

 ّشصفةّمؤقتةّشقصدّقضاءّشعضّاألعمالّأوّّاألردنينيّاملوجودينّخارجّاألردنةّاألسّرأفراد
 السياحةّأوّالعالجّأوّالدراسةّأوّماّشاشه.

يديةّقلالسكانّالذينّيقيمونّيفّمساكنّمجاعيةّ)مسكنّعام(ّوالسكانّالذيّيقيمونّيفّمساكنّتّ-ب
 اجلماعية"ّوتشمل:ّألسرويشكلونّماّيعرفّ"اب

كلّجمموعةّمكونةّمنّستةّأفرادّفأكثرّيقيمونّيفّمسكنّتقليديّواحدّوالّيرتبطونّمعّشعضهمّ .1
 اجلماعيةّيفّاملساكنّالتقليدية(.ّاألسرالبعضّشعالقةّقرعّ)ويشكلونّ

ّكنزالءّالفنادقّواالسرتاحاتّالسياحية، .2 الّيكونّهلمّمسكنّداخلّ وانّكلّمنّقضىّليلةّاإلسناد،
 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردن

ّكنزيلّيفّالسجونّومراكزّاإلصالحّودورّاألحداثّ)الّيشملّاملوقوفنيّ .3 كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
 يفّاملراكزّاألمنية(.

ّكنزيلّيفّمنازلّالطلبةّاجلماعيةّومساكنّالعمالّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّ .4 كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
 ميكنّعددهمّمنّخالله.ّاألردنيفّداخلّمسكنّ

ّكنزيلّيفّمنازلّاملعلمنيّواملعلماتّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّ .5 كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
 ميكنّعدهمّمنّخالله.ّاألردنداخلّ

ّكنزيلّيفّمنازلّاملمرضنيّواملمرضاتّاجلماعيةّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّ .6 كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
 كنّعدهمّمنّخالله.ميّاألردنداخلّ

ّكنزيلّيفّمنازلّاملسننيّودورّالعجزةّاجلماعية. .7  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
ّكنزيلّيفّمنازلّاأليتامّواملالجىءّاجلماعية. .8  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
ّكنزيلّيفّاملصحاتّالنفسيةّوالعصبيةّوالعقليةّاجلماعية. .9  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد

ّكمقيم .10 ءّاملرضىّيفّابستثناّاألردنيفّاملستشفياتّالعامةّواخلاصةّداخلّّكلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
 ميكنّعدمّمنّخالله.ّاألردنقسمّالطوارىءّوالّيوجدّهلمّمسكنّيفّداخلّ
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ّكمقيمّيفّاألديرةّوالكنائسّودورّالعبادة. .11  كلّمنّقضىّليلةّاإلسناد
شغرضّالرتانزيتّعلى30/11/2015ّّّلىّع29ّيةّاهلامشيةّليلةّاألردناالفرادّاملتواجدينّعلىّأراضيّاململكةّج. 

 ميكنّعدهمّمنّخالهلاّوتشمل:ّاألردنالطرقّأوّيفّاملطاراتّشريطةّأنّالّيكونّهلمّمساكنّداخلّ
لعمليةّّيةّاهلامشيةّوقضواّليلةّاإلسنادّالزميناألردنمجيعّاألفرادّالذينّتصادفّوجودهمّعلىّأراضيّاململكةّ

وكانّتواجدهم30/11/2015ّّعلى29ّّالثانيةّعشرّمنّمنتصفّليلةّفيهاّ)أيّتواجدواّقبلّالساعةّّالعدّ 
ّكانتّوسائلّاالنتقالّاليتّّإىلعلىّأراضيّاململكةّشغرضّالعبورّ دولّأخرىّأيّشصفةّالرتانزيتّسواء

ّكالطائراتّأوّالوسائلّ ّكاحلافالتّوالسياراتّالصغريةّأوّالوسائلّاجلويةّللنقل يستخدموهناّوسائلّشرية
كالبواخرّواليخوتّوالقوارب.ّوقدّتكونّأماكنّتواجدهمّهيّالنقاطّاحلدوديةّشنيّاململكةّّّاملائيةّللنقل

ّكالعراقّوسورايّواململكةّالعرشيةّالسعوديةّوفلسطنيّأوّاملطاراتّكمطارّامللكةّعلياءّالدويلّ والدولّاجملاورة
لتجمعّّأوّاملواقفّاملخصصةومطارّعمانّالدويلّومطارّامللكّحسنيّيفّالعقبةّأوّاملواناّكميناءّالعقبة،ّ

ّوسائطّالنقل.
للمملكةّ اإلقليميّة ّّمجيعّاألفرادّالذينّتصادفّوجودهمّيفّاملياّه بواخرّواليخوتّيةّاهلامشيةّعلىّمنتّالاألردند.

ّليلةّاإلسنادّلعمليةّ نّفيهاّ)أيّتواجدواّيفّتلكّاملياهّقبلّالساعةّالثانيةّعشرةّمّالعدّ والقواربّوقضوا
اإل غريّالرتانزيت30/11/2015ّّعلى29ّّسناّدمنتصفّليلّة ألسبابّخمتلفّة يفّتلكّاملياّه وكانّتواجدهّم

واليتّمنهاّعلىّسبيلّاملثال،ّانتظارّتفريغّالشحناتّمنّالسفنّأوّالسياحةّأوّالصيد...اخل،ّشريطةّأنّالّ
ّميكنّعدهمّمنّخالهلا.ّاألردنيكونّهلمّمساكنّداخلّ

لوافدة(ّالذينّيقيمونّيفّأماكنّعملهمّعلماّأبنّهذهّاألماكنّغريّمصنفةّّهاّ.ّاألفرادّ)وخاصةّمنّالعمالةّا
(ّأفرادّأوّأقل5ّكمساكنّابملفهومّالتقليديّوإمناّتستعملّللعملّوالسكنّمعاًّشريطةّأنّيكونّعددهمّ)

(ّفيعتربونّأسرةّمجاعية،ّشريطة5ّدّعنّ)العدّ حيثّيعتربونّيفّهذهّاحلالةّأسرةّخاصة،ّويفّحالةّزايدةّ
ّميكنّعدهمّمنّخالهلا.ّاألردنالّيكونّهلمّمساكنّداخلّّأن
ّ
ّ
ّ
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 يون يف اخلارجاألردن -2
نادّالزمينّيةّاهلامشيةّليلةّاإلساألردنةّاملعتادينّاملتواجدينّخارجّحدودّاململكةّاألسّرتشملّهذهّالفئةّأفرادّ

قةّأوّأليّسببّآخرّسي،ّاملرافشصفةّغريّمؤقتةّشسببّالعمل،ّالتعليم،ّالعالج،ّالتمثيلّالدشلوماّالعدّ لعمليةّ
كذلكّأراضيّاململكةّّوّإىلةّهوّاملسكنّالذيّيقيمونّفيهّعادةّلدىّعودهتمّاألسّروششرطّأنّيكونّمسكنّ

أقلّمنّسنةّابستثناءّالطلبةّيفّاخلارجّأوّاألفرادّالذيّيعاجلونّخارجّّاألردنأنّتكونّمدةّإقامتهمّخارجّ
غياهبم،ّوكذلكّأفرادّالقواتّاملسلحةّ)قواتّالطوارىءّالدولية(ّحيثّيتمّعدهمّشغضّالنظرّعنّفرتةّّاألردن

ّوقواتّحفظّالسالم.
 ا االت اخلاصة -3

ّعلىّالباحثّأنّأيخذّابالعتبارّماّيلي:
ّكلّمولودّومتّوالدتهّحياّقبلّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمينّوظلّعلىّقيدّاحلياةّ .1 أنّيشملّالتعداد

 حىتّتلكّاللحظة.
 كلّمولودّومتّوالدتهّشعدّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمين.أنّالّيشملّالتعدادّّ .2
ّكلّشخصّشقىّعلىّقيدّاحلياةّحىتّحلظةّالتعدادّوهيّمنتصفّليلةّاإلسنادّ .3 أنّيشملّالتعداد

 الزمينّوإنّتويفّشعدّهذهّاللحظة.
ّكلّفردّتويفّقبلّمنتصفّليلةّاإلسنادّالزمينّاتريخّ .4  .30/11/2015على29ّّأنّالّيشملّالتعداد

 امليداين )الباحث( العد  : نظام اً دسسا
اللوحيّملرحلّة يهدفّّالعدّ إنّالنظاّم نظاّم مجعّالبياانتّإىلهّو شعمليّة اإلجراءاتّاملتعلقّة ابملساكنّاّأومتّه خلاصّة

اللوحيةّهبدفّتسهيلّعمليةّمجعّوالسكان استخدامّالبياانتّوالتأكدّمنّدقتها،ّّوّعنّنريقّاستخدامّاألجهزّة
تسهيلّعمليةّاالستداللّعلىّمنانقّالعملّواملباينّّبهدفGPS فيةّونظامّاملالحةّالعامليمكونّاخلرائطّاجلغرا

ّّالفعلي على اجلهاز اللوحي. العد  مرفق دليل نظام ،ّوالشمولّاليتّشداخلها،ّوضمانّالتغطية
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 اً: نظام إدارة العمل امليداين سابع
ّكافةّّوّدارةّالعملّامليداينّإلدارةّومتاشعةيقومّنظامّادارةّالعملّامليداينّشتوفريّأدواتّللمفتشنيّوإل مراقبة
تويّخاللّشبكةّالويب،ّوحيّ،ّيعملّالنظامّمنالعدّ االنشطةّواألعمالّاملتعلقةّجبمعّالبياانتّخاللّمرحلةّ

مساكنّاملختلفةّومكوانهتاّمنّمبانّّوّالعدّ ّعلىّعددّمنّالوظائفّاملرافقةّلعمليةّمجعّالبياانتّيفّمرحلة
ّ:إىلنظامّإدارةّالعملّامليداين،ّويسعىّالنظامّّضمنّحتقيقّأهدافّومتطلباتوأسرّومنشآتّت

ّ.العدّ توفريّشياانتّمستخدميّنظامّادارةّالعملّامليداينّوالعاملنيّميدانياّيفّمرحلةّ•

ّ.توزيعّالبلوكاتّعلىّالعاملنيّميدانيا•

للنظامّواجلهازّهبّمّاليتّيتمّالدخولوشياانهتّالعدّ توفريّأذاءّوشياانتّمستخدميّالنظامّاللوحيّالستمارّة• ّا
ّالفعلي. العد  مرفق دليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ،ّاللوحيّالذيّيستخدمونه

 لدعم الفين: ااثمناً 
ّكوادرّدعمّفينّمكتيبّوميداينّيفّاملراكزّاالشرافية،ّإضافةّّإىليهدفّ ركزّدعمّفينّمركزيّتوفريّمّإىلتوفري

ددّمنّاملراكزّاإلشرافية،ّحبيثّيتمّإجيادّاحللولّالفوريةّأليّمشكلةّنارئةّأثناءّالعملّ)نقطةّإرتكاز(ّلكلّع
ّالدعمّالفين(.4.2ّامليداين.ّانظرّالنقطةّّ)

 تناقل البياانتاً:  اتسع
ملشاريعّالتعدادّوالدراساتّاالحصائيةّ يفّتنفيذّاحللولّااللكرتونيّة تناقلّالبياانتّمنّالعملياتّاألساسيّة عمليّة

واعدّالبياانتّقّإىلاّيرتتبّعليهاّمنّضمانّوصولّالبياانتّاالحصائيةّمنّقواعدّشياانتّاألجهزةّاللوحيةّمل
ّتناقلّالبياانت(.4.3ّاملركزيةّضمنّأعلىّدرجاتّاملوثوقيةّوالسريةّانظرّالنفطةّ)

 : اعتماد العمل امليداينعاشراً 
ّكماّ منّخاللالبلوكاتّشطريقةّالمركزية،ّحيثّتّاعتمادهاّّاعتمادتّ املشرفّامليداينّيفّاملراكزّاالشرافية،

 تّرشطّمجيعّاملراكزّاإلشرافيةّشغرفةّعملياتّالتعدادّيفّاملركزّالرئيسيّومتاشعةّالعملّامليداينّحلظةّشلحظة.ّ
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 توزيع مواد التعداد واالجهزة 2.3
ّلنجاحّاألجهزةّاللوحيةّأساااااساااااًّّومنّضاااامنهاتشااااكلّعمليةّجتهيزّاملراكزّاالشاااارافيةّوتوزيعّاألجهزةّواملعداتّ

التعدادّااللكرتوين،ّحيثّأنّتنظيمّهذهّالعمليةّوتنفيذهاّواختبارهاّضاااااااااااااامنّفرتاتّزمنيةّحمددةّلضاااااااااااااامانّ
ّكافيةّمنّشدءّ ششاااااكلّّلعدّ االفعليّيشاااااكلّعنصااااارّأسااااااسااااايّللتأكدّمنّساااااريّعملياتّّالعدّ اجلاهزيةّقبلّفرتة

ّأثناءّالعمل.يدّمنّاملشاكلّاليتّقدّتظهرّالعدّ سلسّوجتنبّ
اتّالعامةّعددّمنّاالجراءاتّالتنظيميةّلعملياتّتوزيعّاملعداتّواألجهزةّاللوحيةّاإلحصااااااااااااااااءاختذتّدائرةّ

ّعلىّاملراكزّاالشرافيةّوذلكّحسبّمايلي:
 ّتّتطويرّنظامّمسااااااااااااتودعّحموساااااااااااابّلعملياتّإدخالّاألجهزةّاللوحيةّوختزينهاّيفّاملسااااااااااااتودعات

اتّياتّاالستالمّالرذيّلألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتاّوفقاّللمواصفالرئيسية،ّفبعدّاالنتهاءّمنّعمل
املساااتودعّالرئيسااايّابساااتخدامّالنظامّمنّخاللّقراءةّالرقمّالتسااالساااليّلكلّّإىلالفنيةّّتّإدخاهلاّ

 .جهاز
 ّشعدّاالنتهاءّمنّإدخالّاألجهزةّاللوحية،ّتّتشاااااااكيلّجلنةّمتخصاااااااصاااااااةّلتوزيعّاملعداتّواألجهزة

تّاللجنةّالعملّمنّخاللّالتنساااااااااااااايقّمعّإدارةّالتعدادّلتحديدّعددّاألجهزةّاللوحية،ّحيثّشدأ
اللوحيةّالالزمةّلكلّحمافظة،ّمثّاالتصااااااالّمعّمنسااااااقّكلّحمافظةّإلعدادّمسااااااتودعّآمنّوصااااااحيّ

 قيّاحملافظات.منسّإىللتخزينّاألجهزةّاللوحيةّومهيداًّلعملياتّتوريدّاملعداتّواألجهزةّاللوحيةّ
 زيعّاألجهزةّاللوحياااة،ّحياااثّشااادأتّاللجناااةّشتوزيعّاألجهزةّاللوحياااةّتّوضااااااااااااااعّخطاااةّعمااالّلتّو

وملحقاهتاّملنساااااااقيّاحملافظاتّوفقاّللخطةّالزمنية،ّحيثّقامّاملنساااااااقّشتخزينّاألجهزةّاللوحيةّيفّ
 .مستودعاتّآمنةّوصحية

 كلّلّقامّاملنسقّيفّكلّحمافظةّشتوزيعّاألجهزةّاللوحيةّواملعداتّعلىّاملشرفنيّوفقاّلعددّالباحثني
مشاااااارف،ّمثّشدأّالدعمّالفينّيفّكلّمكتبّإقليميّالعملّعلىّجتهيزّاألجهزةّاللوحيةّوامللحقاتّ
)شااااااااااااااحنّواختبااااارّوتثبيااااتّالتطبيقاااااتّعلىّاألجهزة(ّوالتااااأكاااادّمنّجاااااهزيااااةّاألجهزةّاللوحيااااةّ

 .لالستخدام
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 ّفقاّللمهامّومنانقّّوّالباحثنيّإىلقامّاملشااااااارفونّشتوزيعّاألجهزةّاللوحيةّعلىّاملراقبنيّومنّاملراقبني

 .ابستخدامّاإليصالّالرذيّومنّخاللّشنودّاستالمّواضحةّلكلّابحثّالعدّ 
 ّّكلّابحثّإبرجاعّجهازهّاللوحي بهّ)حيثّمراقّإىلشعدّاالنتهاءّمنّالعملّامليداينّللتعداد،ّقام

ّكلّمراقبّابلتأكدّمنّسااااااااااااالمةّاجلهازّاللوحيّوامللحقاتّوتسااااااااااااجيلّأيّنقصّأوّتلفّيفّ قام
املشاااارفنيّّىلإزة(ّمثّقامّاملراقبنيّشتسااااليمّاألجهزةّاللوحيةّوكشااااوفاتّاالسااااتالمّواملالحظاتّاألجه

 .ظةمنسقّكلّحمافّإىلالذينّقاموّشدورهمّإبعادةّمجيعّاملعداتّواألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتاّ
 ّتّوضااااااااااااعّخطةّعملّأخرىّلعمليةّاسااااااااااااتالمّاملعداتّواألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتاّمنّمنسااااااااااااقي

،ّحيثّتّاسااااااااااااااتالمهاّمنّقبلّاللجنةّوفقاّللوائ ّوشعدّالتحققّمنّعددّ اللجنةّإىلتّاحملافظا
وسااااااااالمةّاألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتاّوتسااااااااجيلّالنواقصّوحاالتّالتلفّأوّاألعطالّيفّاألجهزةّ

 .واملعداتّلدىّكلّحمافظةّوحسبّكشوفّاالستالمّوالتسليمّ
 يرّاملساااااااااتودعاتّالرئيساااااااااية،ّوكتاشةّتقّرّإىلأخرىّّقامتّاللجنةّإبعادةّمجيعّاملعداتّواألجهزةّمرة

 .مفصلّحولّاحلاالتّاملتعلقةّشفقدانّأوّتلفّاملعداتّواألجهزةّاللوحيةّوملحقاهتا

 وضبط اجلودة آلية مراقبة العمل امليداين 3.3
انتّومراقبةّعملياتّنّجودةّالبياتعدّعملياتّمراقبةّالعملّامليداينّمنّالعملياتّاجلوهريةّلتنفيذّاملشاريعّاالحصائيةّلدورهاّيفّضما

اتّالعامةّعلىّوضعّاخلططّواآللياتّاليتّمنّشأهناّمراقبةّالعملّامليداينّحيثّاإلحصاءاالجنازّأوالّأبول،ّولذلكّحرصتّدائرةّ
ّامتزجتّالرقاشةّالبشريةّمعّالرقاشةّااللكرتونيةّلبناءّنظامّرقايبّمتكاملّوحسبّالتايل:ّ

 (يةامليدانالبشرية )املراقبة  .1
للسكانّواملساكنّاليكلّاهلّاشتملحيثّ العاّم مراحلّالتعداّد والذيّتّتوضيحه2015ّّتنظيميّخاصّابحملورّامليداينّلكافّة

اهليكلّالتنظيميّللتعدادّوالوظائف(ّّعلىّجانبّرقايبّويف2.1ّّساشقًاّمعّاملهامّاخلاصةّشكلّوظيفةّمنّوظائفهّ)البندّ
ّ:مايليّتوضي ّهلذهّاجلوانبّالرقاشية

  :وذلك من خالل عدد من املهام الرقابية أبرزها: املراقب 

هوّاملسؤولّاملباشرّعنّالتأكدّمنّأنّالباحثّيقومّشعملهّشكفاءةّابلرغمّمنّأنّ .1
الباحثّنفسهّهوّالذيّيقومّإبجراءاتّعمليةّترقيمّاملباينّواملساكنّوحصرّ

 املنشآتّاإلقتصاديةّواألنشطةّالزراعية.
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 ةّابمليدانّ)صالحيةّاحلذفّواالضافة(.توفريّالصالحياتّاخلاص .2
التدقيقّعلىّعملّالباحثنيّوالتأكدّمنّأنّكلّابحثّيقومّشعملهّشكفاءةّوحسبّ .3

 التعليمات.
 كتاشةّتقريرّيوميّعنّاإلنتاجّوسريّالعملّالكرتونياً. .4

 :وذلك من خالل عدد من املهام الرقابية أبرزها: املشرف الفين 

 زايرةّالفرقّميدانياّ  .1
 لىّالزاويةّاجلنوشيةّالغرشيةّلبدءّالعملالرتكيزّع .2
 التأكدّمنّتسلسلّترقيمّاملباينّضمنّحدودّالبلوكّيفّاخلريطة .3
 التأكدّمنّعدمّإسقاطّأيّمبىنّأثناءّالرتقيم .4
 التأكدّمنّعدمّإسقاطّأيّمسكنّداخلّاملبىن .5
 التأكدّمنّعدمّوجودّتداخلّشنيّالبلوكاتّ)أثناءّالرتقيم( .6
 ياًّوتدقيقهاّوتوضي ّاألسئلةّغريّاملفهومةّالرتكيزّعلىّاإلستمارةّفن .7
 حضورّمقاشالتّمعّالباحثني .8
 للتأكدّمنّالبياانتّاألسراعادةّمقاشلةّمعّشعضّ .9

 وذلك من خالل عدد من املهام الرقابية أبرزها: :املشرف/املفتش 

اإلشرافّاملباشرّعلىّالفرقّاليتّتتبعّله،ّوالتأكدّمنّأنّمجيعّالعاملنيّيقومونّ .1
ومراقبةّالعملّامليداينّمنّخاللّاألنظمةّالربجميةّّلّحسبّالتعليماتّاملعطاةأبداءّالعم

 .املنصبةّيفّاملراكزّاالشرافية
اعدادّتقريرّأسبوعيّعنّاإلنتاجّوسريّالعملّالكرتونيًاّيفّمرحليتّاحلزمّواحلصرّ .2

 .العدّ وتقريرّيوميّيفّمرحلةّ
 وذلك من خالل عدد من املهام الرقابية أبرزها:املنسق : 

 لتبليغّعنّالعملّاملنجزّوالعملّاملتبقيّواملدةّالالزمةّالجنازهّ.ا (1
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القيامّشعمليةّساااااحبّعينةّعشاااااوائيةّمنّاالساااااتماراتّوتدقيقهاّميدانيا.ّواعتمادهاّإذاّّ (2
هاّاملفتاّللقيامّمبراجعتّ/املشااااااااارفّإىلكانتّصاااااااااحيحة،ّورفضّاخلاناّمنهاّواعادهتاّ

 وتعديلهاّقبلّمغادرةّامليدان.
 .ّالعدّ ةّابملنانقّاليتّتّاالنتهاءّمنّعدها،ّوالتأكدّمنّمشوليةّجتهيزّقائمّ (3
التبليغّاليوميّواملسااااااااااااااتمرّلغرفةّالعملياتّالرئيساااااااااااااايةّحولّاملوقفّيفّامليدان،ّواعدادّّ (4

 .العدّ التقاريرّالدوريةّوالنهائيةّعنّتقدمّالعملّوسريهّوفقاًّملراحلّ
قةّواإلحانةّالكاملةّوالدقياجراءّاجلوالتّامليدانيةّللتعرفّعلىّمنطقةّعملهّّ (5

 مبكوانهتا.
 (األنظمة الربجميةاملراقبة التقنية ) .2

حيثّتّتوفريّعددّمنّاخلصائصّيفّنظامّمجعّالبياانتّعلىّاجلهازّنظام اجلهاز اللوحي:  .1
ّ ّاحلصر، ّ)احلزم، ّمراحلّالتعداد ّالباحثّّالعدّ اللوحيّجلميع ّلضمانّوصوله ّىلإالفعلي(

 :ششكلّحلظيّومنّأهمّهذهّاخلصائصّمنطقةّالعملّومراقبةّعمله
 اإلحداثيات التقاط: 

 ،العدّ  وحدات من وحدة لكل تلقائي ششكل اإلحداثيات إمكانيةّالتقاط الباحث نظام وفر
ّاألجهزة اليت املمكنة الدقة درجات ألعلى وفقا  هذه شياانت حفظ ويتم املوردة، توفرها

 من مجعها يتم اليت لتمثيلّالبياانت افيةواجلغّر اإلحصائية البياانت قواعد ضمن اإلحداثيات
 .أداءّالباحثني ومتاشعة اجلودة ضبط إجراءات من إجراء كونه إىل ابإلضافة خالهلا،

ّاالحتفااّشوقت ّت ّالتتبع وفر مما )والثانية والدقيقة الساعة( اإلدخال كما  الزماين إمكانية
ّ.املكاين التتبع مع جنب إىل جنبا لإلدخال

 املخصصة العمل مبناطق لنظاما استخدام حصر: 
األخطاءّ من واحلد العمل جودة ضبط يف سامهت واليت النظام يف اهلامة الوظائف ضمن من

 للمستخدم املخصصة العمل منانق حدود ضمن النظام استخدام حصر واملخالفات،ّإمكانية
ّ(.Geo Fencing)ّ آبليةّالتسييج يعرف ما ضمن )الباحث(
ّ
ّ
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 يداين:نظام إدارة العمل امل .2
 هذا استخدام حيثّت ومراقبته، امليداين إلدارةّالعمل متكامل نظام وذلكّمنّخاللّتطبيق

 غرف ابعتبارها اإلشرافية املراكز املشرفنيّيف قبل من وكذلك املركزية العمليات غرفة يف النظام
 .يديرها اليت ابملنطقة خاصة فرعية عمليات

 :التالية املكوانت من النظام يتكونّهذا
 األعمال ذكاء شتقنية يعمل آيل نظام :اإلنتاجية مراقبة (Business Intelligence) 

ّالباحثني. أداء ومؤشرات امليداين العمل عن ذاتيةّوتفاعلية تقارير ويقدم
 التقاريرّاآللية:ّ

حيتويّنظامّغرفةّالعملياتّاملقرتحّمنّريلّسوفتّعلىّجمموعةّمتنوعةّمنّالتقاريرّاآلليةّاليتّ
علىّمؤشراتّاألداءّللعاملنيّيفّالتعدادّ(الباحثني،ّاملراقبني،ّمركزّاالتصال)،ّمباّيشملّّحتتوي

ّ.مؤشراتّاالنتاجيةّومؤشراتّجودةّالبياانت
 ّالتوزيعّاجلغرايف:ّعرضّاإلنتاجّاليوميّوالرتاكميّواملتبقيّللبياانتّاملسندةّحبسبّالتوزيع

ّايلّاململكة(اجلغرايفّ)شلوك،ّجتمع،ّقضاء،ّلواء،ّحمافظة،ّإمج
 ّّحبسبّفئات ّللبياانتّاملسندة ّواملتبقي ّعرضّاإلنتاجّاليوميّوالرتاكمي ّالعاملني: توزيع

ّ)العاملنيّ)ابحث،مراقب،ّمشرف
 .ّالتوزيعّالزمين:ّعرضّاإلنتاجّاليوميّوالرتاكميّللبياانتّاملسندةّحبسبّاليومّوالساعة
 بّتبقيّللبياانتّاملسندةّحبسمكوانتّاالستمارات:ّعرضّاإلنتاجّاليوميّوالرتاكميّوامل

أسئلةّاإلستمارةّاليتّقدّيكونّهلاّمعىنّيفّحتديدّحجمّوجودةّالبياانتّ(مثال:ّحسبّ
 .)ةّ..ّإخلاألسّراجلنس،ّاجلنسية،ّفئاتّاألعمار،متوسطّعددّأفرادّ

،ّكماّتّاستخدامّتقاريرّآليةّملؤشراتّاجلودة،ّتشملّمراقبةّالتوجهاتّالعامةّللبياانتّلدىّالباحثني
ورصدّأيّحاالتّقدّيكونّفيهاّحيودّعنّهذهّالتوجهاتّملنعّأيّإشكاالتّقدّتظهريفّالبياانتّ
ّالعملياتّ ّغرفة ّمنّخاللّنظام ّكانّيتمّرصدها ّواليت ّابلتعليمات. ّااللتزام ّعدم قدّيكونّسببها

ّومتاشعةّالحقةّمنّخاللّشقيةّاألنظمة.ّ
ّ:متاشعةّومنّهذهّالتوجهاتّاليتّميكنّرصدهاّوعرضهاّشتقارير

 ّمؤشرّاملساكنّاملغلقةّواخلالية:ّإمجايلّعددّاملساكنّاملغلقةّواخلاليةّيفّكلّشلوك،ّمعّتسليطّالضوء
ّعلىّالبلوكاتّاليتّحتتويّنسبّمساكنّمغلقةّوخاليةّأعلىّمنّاملتوسطّالعامّللتعداد
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 ّالضوءّعلىّّطيفّكلّشلوكّحسبّنتيجةّاملقاشلة،ّمعّتسليّاألسرمؤشرّنتيجةّاملقاشلة:ّإمجايلّعدد
ّالبلوكاتّاليتّحتتويّنسبّعدمّاستجاشةّأعلىّمنّاملتوسطّالعامّللتعداد

 ّةّيفّكلّشلوك،ّمعّتسليطّالضوءّعلىّالبلوكاتّاليتّفيهاّاألسّرة:ّمتوسطّحجمّاألسّرمتوسطّحجم
ّمتوسط
ّأقلّمنّاملتوسطّالعامّللتعداد.ّاألسرحجمّ

 البلوكات مراقبة البلوكات،ّمع حسب )أردنيني غري أردنيون،( اجلنسيات توزيع :األفراد جنسية مؤشر 
 األخرى. اجلنسيات شعض عدد فيها يزيد أو يقل أن يتوقع جتمعات يف الواقعة

 علىّ الضوء تسليط مع ،)وأنثى ذكر( والنوع األعمار فئات توزيع :والنوعي العمري الرتكيب مؤشر
 داد.للتع العام املتوسط من أقل أعمار معدل حتتوي اليت البلوكات

 على الضوء تسليط مع االكتمال، وعدم االكتمال حيث من البياانت حالة :البياانت اكتمال مؤشر 
 البلوكات

ّللتعداد العام املتوسط من أقل اكتمال نسب حتتوي اليت
ّ

 )انظر األدلة اخلاصة أبنظمة مجع البياانت وأنظمة إدارة العمل امليداين(
ّ

 فريق ضبط اجلودة .3
عملّلضاااابطّاجلودىّخللّمجيعّمراحلّالتعدادّمرتبطّارتباناًّمباشااااراًّابملديرّحيثّتّتشااااكيلّفريقّ

تعدادّاجلودةّّيفّالفريقّاسااااتهدفّعملّاتّالعامةّحيثّاإلحصاااااءالونينّللتعدادّ/ّمديرّعامّدائرةّ
ضااااااااابطّآلياتّالعملّواملشااااااااااركةّيفّتقييمّمراحلّالتعدادّمبختلف2015ّّالعامّللساااااااااكانّواملسااااااااااكنّ

رصدّاألخطاءّوتصويبهاّيفّالوقتّاملناسب،ّواملسامهةّيفّحتسنيّسلوكّالباحثّّمراحلها،ّمنّأجل
يفّاملياادانّيفّخمتلفّاملراحاال،ّوقاادّشاااااااااااااااااركّفريقّاجلودةّيفّالتعاادادّيفّعملياااتّتقييمّالتاادرياابّيفّ

ّ،ّوكانّهلذهّاملشاااركةّاألثرّاإلجيايبّيفّحتساانيّنتائجّالتعداد،ّواملسااامهةّيفالعدّ مراحلّاحلزمّواحلصاارّّو
ّالتقليلّمنّأخطاءّالباحثنيّيفّامليدان.ّ

وقادّمشالّعمالّاجلودةّاختياارّعينااتّعشااااااااااااااوائياةّأثنااءّمراحالّالتعادادّاملختلفاةّهبادفّمقاارنتهااّمعّ
ّكمّالبياانتّاّيفّوقدّساااااااااااااااامهتّهذهّالعمليةّالبياانتّاليتّمجعتّفعلياًّمنّامليدان ملفقودةّاحلدّمن
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ّختبارّاألدواتّاإللكرتونيةّاملسااااااااااتخدمةّيفابيقّاجلودةّأثناءّعملياتّاجلمع،ّومنّجهةّأخرىّقامّفّر
ّّ.لعدّ امجعّالبياانت،ّوالتأكدّمنّقدرةّالباحثنيّعلىّاستخدامهاّابلطريقةّاملثلىّأثناءّعمليةّ

ّكافةّحمافظاتّاململكةّحيثّتّتدريبّموظفنيّخمتصنيّمبراقبةّاجلودةّيفّ مشلّعملّفريقّاجلودة
منّامليدانّششكلّيوميّخمتلفّحمافظاتّاململكة،ّوكانّمن الفريقّتوفريّالتغذيةّالراجعّة ،ّوظائفّهذّا

ششكلّآينّوذلكّلتفاديّحدوثهاّ ميكنّإدارةّالتعدادّمنّالوقوفّعلىّاألخطاءّاليوميةّومعاجلتهّا ومبّا
ّيفّاملستقبلّمنّقبلّالباحثني.

 .(الذيّيوض ّآليةّعملّومهامّفريقّاجلودةّلحقامل)انظرّ

 من االستجابة والتغطية اجراءات التحقق 4.3

 أواًل: إجراءات التحقق من التغطية والشمول:
ّعنّمستوايتّالشمولّوذلكّمنّخاللّ ّوموثوقّهبا ّحلسابّمؤشاااراتّدقيقه ّالبياانتّالالزمه توفري

ّّياانتّالتعداد.شّّالبياانتّالالزمهّحلسابّمؤشراتّدقيقهّومااااااوثوقّهباّعنّجاااودةريتوفّوكذلكّوالتغطيه
علىّثالثّمراحلّاملرحلةّاألوىلّشعدّانتهاءّمرحلةّاحلزمّوشدءّمرحلةّاحلصاااااااااااارّّدّتّتوفريّهذهّالبياانتوق

سااااااااااااتعانةّمبركزّحيثّتّاإلّالعدّ نتهاءّمنّمرحلةّاحلصاااااااااااارّواملرحلةّالثالثةّشعدّإنتهاءّمرحلةّاإلوالثانيةّقبلّ
ّ.الثالثةّيفّاملرحلةّاإلتصال

  مرحلة ا زم

طيةّوالشمولّيفّحزمّشلوكاتّاململكةّيفّاملنانقّاحلدوديةّشنيّاحملافظاتّواملنانقّالتأكدّمنّعملياتّالتغ
 اليتّحدثّفيهاّتوسعّعمراينّيفّالسنواتّاألخرية.

 عدمّوجودّأيّمنانق/ّمباينّالّتتبعّأليّشلوكّمبعىنّأنّمجيعّاملباينّحمزومةّوهلاّشلوكاتّمعرفةّهبا. .1
 والتأكدّمنّعدمّوجودّتداخلّشنيّالبلوكات.ّمطاشقةّاحلزمّامليداينّمعّاحلزمّاملكتيب، .2

وقدّتّتطبيقّهذهّاملرحلةّميدانياّابستخدامّآليتنيّاعتمدتّاألوىلّششكلّرئيسّعلىّتوفريّخرائطّورقيةّ
تشملّاملنانقّاليتّتّحتديدهاّلزايرهتاّمنّقبلّالفريقّاملعينّللتأكدّمنّعدمّحدوثّاسقاناتّألجزاءّ

باينّملّيتمّحزمهاّمعّأيّمنّالبلوكات،ّشينماّاعتمدتّاآلليةّالثانيةّعلىّمنّأحياءّأوّاسقاناتّلبعضّامل
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التطبيقّاإللكرتوينّحيثّتّاستخدامّجهازيّاتشلتّمنصبّعليهاّخرائطّاملنانقّاملرادّزايرهتاّموضحةّ
ّللتأكدّمنّموقعّاحلزماتّعلىّالزواايّاألرشعةّ ّاملختارة ّضمنّاألحياء ّالبلوكاتّوحدودها ّنبقة عليها

ّالتأكدّمنّعدمّوجودّفجواتّأوّتداخالتّشنيّالبلوكاتّإىلبلوكاتّمطاشقةّللحزمّاإللكرتوينّأضافةّلل
 أوّاألحياء.

،ّمنّحيثّتّتغطيةّاملنانقّاليتّتّاختيارهاّابستخدامّاآلليتنيّ،أسبوعنيّخاللّتّتنفيذّهذهّاملرحلة
ةّملوظفيّمشرفنيّميدانينيّإضافخاللّفريقّعملّمكونّمنّعدةّموظفنيّمتعدديّاالختصاصّمنّفنينيّّو

ّ.(GISقسمّ)
 مرحلة ا صر 

بلوكّالواحدّداخلّالّاألساارالتأكدّمنّالتغطيةّوالشاامولّجلميعّاملباينّواملساااكنّّوّإىلهدفتّهذهّاملرحلةّ
ّ:والبحثّعنّاالسقاناتّانّوجدتّومعاجلتهاّمنّخاللّالتحققّمن

 اسمّالشهرةرقمّاملبىنّاملتسلسلّيفّالبلوكّورقمّاملبىنّالدائمّّو .1
 رقمّاملسكنّيفّاملبىنّ .2
 ةّالذكورّواالانثّاألسّرةّوجنسيةّوعددّافرادّاألسّراسمّربّ .3
 ممارسةّعملّمنّداخلّاملسكن .4

وقدّتّتطبيقّهذهّاملرحلةّميدانياّابساااتخدامّاساااتمارةّورقيةّتّجتهيزهاّمنّاجلّاختبارّالتغطيةّوالشااامولّ
ّّ.ظاتّاململكهّمنّالبلوكاتّاملعتمدهسحبّعينهّممثلهّلكافهّحمافملرحلةّاحلصرّحيثّتّ
يذّهذهّوقدتّتنفّعدهاّابلعينه.مبىنّجماورّمنّالبلوكاتّاليتّتّاعاده500ّّكماّتّسااااااااااااااحبّ
طيةّاملنانقّحيثّتّتغّ،الفعليّالعدّ (ّيومّانتهتّقبلّأساابوعنيّمنّتنفيذّمرحلة40ّاملرحلةّخاللّمدةّ)

الورقية،ّمنّخاللّفريقّعملّمكونّمنّعدةّموظفنيّواملباينّاليتّتّاختيارهاّابسااااااااااااااتخدامّاالسااااااااااااااتمارةّ
ّمتعدديّاالختصاصّمنّفنينيّومشرفنيّميدانيني.ّ

ّ
ّ
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 مرحلة عد  السكان

واألفرادّحيثّومتّهذهّاملرحلةّمنّخاللّّاألساااااااارالتأكدّمنّالشاااااااامولّواكتمالّعد ّّإىلهدفتّهذهّاملرحلةّ
شااااارطّولّعلىّرقمّهاتفهاّيفّهذهّاملرحلةّوشاخلاصاااااةّاليتّتّزايرهتاّواحلصاااااّاألسااااارساااااحبّعينةّعشاااااوائيةّمنّ

اعتمادهاّمنّقبلّاملفتشاانيّواملراقبنيّيفّاملراكزّاإلشاارافيةّومنّمثّاإلتصااالّهباّمنّخاللّمركزّاإلتصااالّوتعبئةّ
الذيّيوضااا ّاإلساااتمارةّاملعدةّلعمليةّالتقييم(ّوقد16ّّإساااتمارةّخاصاااةّتّإعدادهاّهلذهّاملرحلةّ)انظرّامللحقّ

ّحلةّاألهدافّالتالية:حققتّهذهّاملّر
أوّخارجةّحسبّالشروطّاملعتمدةّّاألردنسواءّداخلّّلعدّ التأكدّمنّعمليةّمشولّمجيعّاألفرادّاب .1

 لعد ّاألفراد.
ةّاآلخرينّالذيّتّاختيارهّعشوائياً،ّوذلكّمنّخاللّاألسّرةّوأحدّأفرادّاألسّرأخذّشياانتّعنّربّ .2

 جمموعةّمنّاألسئلةّتّاالستفسارّعنهاّوهي:ّ

 يخّامليالداتّر 
 اجلنسية 
 الصعوابتّالوظيفيةّللرؤيةّوالسمعّواملشي 
 ّاحلالةّالتعليمية 
 رقمّاهلاتف 

أساارةّ 9888حيثّتّاإلتصااالّب، (ّأايم10شعدّإنتهاءّاألساابوعّاألولّللعدّالفعليّوملدةّ)نفذتّهذهّاملرحلةّ
إلتصااالّيومياًّحيثّّأساارةّلكلّموظفّيفّمركزّا33ّأساارةّعلىّمسااتوىّاململكةّشواقعّ 1,977,534 منّأصاال

ّكلّموظفّيعباّاساااااااتمارةّالتقييمّلألسااااااارةّاليتّتّساااااااحبهاّابلعينةّمنّخاللّنرحّاألسااااااائلةّاملوجودةّيفّ كان
ّعلىّالنحوّالتايل:ّدّ العإستمارةّالتقييمّومقارنتهاّمباّتّمجعهّفعلياًّمنّامليدان.ّوكانتّنتائجّمرحلةّتقييمّ
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 (: نتائج مرحلة تقييم العد  12جدول )
ّعددّاملطاشقة

 فراداأل األسررابب أ األسر
 8860 8487 8473 ستمارات املطابقةاإل

 1025 1394 1415 ستمارات غري املطابقة اإل

 9885 9881 9888  اجملموع

 النسبة 

 89.6 85.9 85.7 ستمارات املطابقةاإل

 10.4 14.1 14.3 ستمارات غري املطابقة اإل

 100.0 100.0 100.0 اجملموع

ّ%86وايلّاليتّتطاشقتّشياانهتاّشنيّامليدانّومركزّاإلتصاااالّحّاألساااروشناًءّعلىّهذهّالنتائجّفقدّشلغتّنسااابةّ
.ّوعليهّاألساااااارمنّجمموعّّ%15الاليتّملّتتطاشقّشياانهتاّّاألساااااار،ّيفّحنيّملّتتجاوزّنساااااابةّاألساااااارمنّجمموعّ

لتوصاااااالّسااااااليمةّوأنّحجمّاألخطاءّاليتّتّان فذتّشطريقةّإحصااااااائيةّّالعدّ وشناءّعلىّهذهّالنتائجّفإنّعمليةّ
ّألفّابحث.20ّحوايلّّإىلإليهاّتعتربّمقبولةّمقارنةّمعّحجمّوضخامةّاملرحلةّواليتّاحتاجتّ

 اثنياً: إجراءات التحقق من االستجابة:
 شطلب شبياانهتاّأو لإلدالء ةاألسّر رفض منها متعددة السباب يفّحالّعدمّالقدرةّعلىّاستيفاءّالبياانت

ايرةّيفّهذهّاحلالةّيقومّابختيارّأتجيلّالّزكانّالباحثّاالهناءّاملقاشلةّأوّشطلبّمنّالباحث،ّّ ةاألسّرمنّ
وانّملّّ معّحتديدّالسبب.ّوشعدّذلكّيتوجبّعلىّالباحثّالعودةّلالسرةّقبلّاخلروجّمنّمنطقةّالعمل

ّةّمنّخاللّمركزّاالتصالّالومامّاالستمارة.ّاألسّريتمكنّمنّذلكّيتمّمتاشعةّ
ّكانّيلجاّالباحثّللمراقبّواملفتاّواملنسقّوانّأصرتّاألسّرويفّحالّرفضتّ ةّعلىّألسّراةّاالستجاشة

ّكانّيتمّاللجوءّ يعّللسريّابإلجراءاتّاليتّتضمنّاستجاشةّمجّاحلاكمّاالداريّإىلرأيهاّشعدمّاالستجاشة
   .ّّلإلدالءّابلبياانتّاخلاصةّهباّاألسر
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  اانتاجراءات التحقق من سرية البي 5.3

تّاختاذّعددّمنّاالجراءاتّللتحققّمنّسريةّالبياانتّخاللّعملياتّالتعدادّيفّمجيعّمراحله،ّوفيمايليّ
 توضي ّلععدّمنّهذهّاالجراءات:

 .حتديدّاسمّمستخدمّوكلمةّمرورّخاصةّشكلّمستخدمّللجهازّلوحي 
 لعمليا مجعّالبياانتّميدانياّّتعملياتّتشفريّالبياانتّعلىّمستوىّالربجمياتّوالتطبيقاتّاملستخدمّة

 كلّمشفر.قواعدّالبياانتّاملركزيةّششّإىلحبيثّيتمّختزينّالبياانتّعلىّاجلهازّاللوحيّوإرساهلاّ
 ّتشفريّالبياانتّأثناءّعملياتّتناقلّالبياانت،ّمنّخاللّتوفريّآلياتّتشفريّخاصةّششبكةّتناقل

 البياانت.
 (ّتوفريّشبكةّتناقلّشياانتPrivate Networkّخمصص)ّةّفقطّلعملياتّالتناقلّمعّحجبّخدمات

 االنرتنتّواالتصالّعلىّالشبكةّسواءّمباّيتعلقّابألجهزةّاللوحيةّأوّاملراكزّاالشرافية.
 (ّاستخدمّاجلدارّالناريFirewallّّلفصلّالشبكةّالداخليةّلدائرة)اتّوشبكةّاالنرتنتّعنّاإلحصاء

ةّقواعدّالبياانتّاملركزيةّوحسبّاحلاجّإىلشبكةّالتعدادّوالسماحّفقطّلعددّمنّاألجهزةّللوصولّ
ّالبياانتّ Load Balancersوالصالحيات،ّوكذلكّاستخداكّموزعاتّاألمحالّ) (ّلضمانّسرية

 واستمراريةّالعملّامليداينّضمنّأفضلّالظروف.
 (أتمنيّقاعدةّالبياانتّاملركزيةّمنّخاللّاستخدامّتقنياتّاملصادقةّوالتخويلAuthentication and 

Authorization Techniquesّّقواعدّالبياانتّإالّمنّقبلّاألشخاصّّإىل(ّحبيثّالّيتمّالوصول
املخولنيّوحسبّاملهامّاملخصصةّهلم،ّوتشفريّالبياانتّعلىّمستوىّقواعدّالبياانتّاملركزيةّحسبّ

 .احلاجة
 (ّاختباراتّالتحملStress Testsّّجلميعّمكوانتّالشبكةّواخلوادمّوقواعدّالبياانتّلضمان)هتاّقدّر

 vulnerableاختباراتّالثغراتّاألمنيةّ)ّإىلالفعليّوتناقلّالبياانت،ّإضافةّّالعدّ علىّحتملّعملياتّ
tests.) 

ّ
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 Specified User name and password for each user on tablets. 

 Data Encryption (Software and Application Levels). 

 Data Encryption (Data Transmission Level) 

 Private Network with no Internet access (Private Network) for census data 

transmission from field and regional offices. 

 Using Firewalls and load Balancers. 

 Central Database was secured with authentication and authorization techniques, 

data encryption as needed. 

 Stress test and vulnerable tests.  

 

 الفئات اخلاصةطريقة عد  6.3

 مجيعّالسااااااااااااااكااانّاملوجودينّداخاالّحاادودّّالعاادّ لغاااايتّحتقيقّتعريفّالتعاادادّالشاادّأنّتشااااااااااااااماالّعمليااةّ
ذيّتباعّاألسااااااااااااالوبّال،ّوهناكّشعضّالفئاتّمنّالساااااااااااااكانّالّميكنّعدهاّاالّابيةّاهلامشيةاألردناململكةّ
ّمّمعّأوضاعهاّوخصائصهاّوهذهّالفئاتّهي:يتالء

 املقيمون يف املساكن اجلماعية والفنادق/ الشقق الفندقية -أ
يعتربّمجيعّاألفرادّالذينّيسااااااااكنونّيفّمسااااااااكنّمجاعيّمبثاشةّأساااااااارةّواحدةّتسااااااااتوىفّشياانهتاّيفّاسااااااااتمارةّ

ّكسااااكنّالطالبات،ّالسااااجن،ّدارّاأليت امّأوّالعجزة،ّاملساااااكنّالعامة.ّّوسااااوفّيفردّلكلّمسااااكنّعامّ)
ّسكنّاملمرضات،ّمسكنّعمالّشركة(ّاستمارةّخاصةّهبا.ّّ

ضاارورةّعدّمجيعّالقانننيّالذينّابتواّيفّاملسااكنّالعامّليلةّاإلساانادّالزمين،ّإالّأنهّّإىلوجتدرّاإلشااارةّهناّ
ّكالفنادقّ يصاااااااعبّعملياّعدهمّيفّنفسّالليلة،ّوإنّكانّذلكّممكناّيفّشعضّاملسااااااااكنّالعامةّالصاااااااغرية

صااااغريةّوالسااااجون،ّإالّأنهّيصااااعبّللفنادقّالكبريةّوسااااكنّالعمالّالذينّتقتضاااايّنبيعةّعملهمّاملناوشةّال
ّلعدّ اأثناءّالعمل.ّّلذلكّفإنهّجيريّعدّالنزالءّيفّاملساااااكنّالعامةّأبساااالوبّعدّالسااااكانّوإكمالّعمليةّ

ّعلىّالنحوّالتايل:
اكنّعلىّعمله،ّويتمّتفريغّهذهّاملسّيقومّاملشرفّحبصرّمجيعّالفنادقّواملساكنّالعامةّضمنّمنطقة .1

 .اجلماعيةّاألسراالجهزةّااللكرتونيةّاخلاصةّشتعدادّالفنادقّّو
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ّمهيةأوالشرحّللمسؤولّعنّاملسكنّأوّمنّينوبّعنهّوإبجيازّعنّّّالعدّ زايرةّهذهّاملساكنّقبلّليلةّ .2
 كن.ّّاملسالتعدادّوماهيّالبياانتّاملطلوشةّونريقةّاستيفاءّشياانتّاألفرادّالقانننيّيف

يطلبّمنّهذاّاملسؤولّاستيفاءّشياانتّكافةّاألفرادّالقانننيّيفّاملسكنّالعامّواملتوقعّشقاؤهمّحىتّ .3
 )ّميكنّانّيتمّذلكّاماّورقياّاوّالكرتونياً(.ّالعدّ حلظةّ

يقومّاملراقبّاملسؤولّعنّتعدادّاملنطقةّاملوكلةّإليهّشتعريفّالباحثّابملساكنّالعامةّيفّمنطقتهّويفّّ .4
الّوجودّأكثرّمنّمسكنّعام،ّعلىّاملراقبّاالستعانةّمبجموعةّمنّالباحثنيّحىتّيتمّإجنازّالعملّح

 شكفاءة.
يوّم .5 والنصفّمنّمساّء الثامنّة منّالساعّة اعتبارّا املسكنّالعاّم الباحثّشزايرّة ّ 29/11/2015يقوّم

ّشعمليةّ ّّالعدّ للتأكدّمنّالقيام ّالذينّملّيسجلّوّالعدّ وإكمالّعملية ّمنّقبلّاملسّؤلألفراد ولّعنّا
للمسكنّوملّيتمّتسجيلهّإىلاملسكنّالعامّابإلضافةّ م،ّتدقيقّالبياانتّوإضافةّاألفرادّالقادمنيّحديثّا

 وشطبّاألفرادّالذينّغادرواّاملسكنّيفّتلكّالليلة.
ّ

 وهناّجيبّمالحظةّماّيلي:
 ّوىفّشياانهتمّيفّوابلتايلّالّتستّةّاجلماعيةاألسّرالّيعتربّالعاملونّواملناوشونّيفّهذهّاملساكنّمنّأفراد

ّكانّهلمّأسرّ)داخلّ (ّيبيتونّمعهاّعادة،ّولوّصادفّمبيتهمّليلةّاألردنسجلّاملساكنّالعامةّإذا

يفّهذهّاملساكنّمثلّالعاملنيّيفّالفنادقّومالجاّاأليتامّوغريّذلك30/11/2015ّّعلى29ّّّالعدّ 
ّمنّالعاملني.ّّّّّ

 ّكانّالعاملونّيفّاملساكنّالع ةّألسّراامةّيقيمونّفيهاّمعّأسرهمّفإنّشياانهتمّتستوىفّيفّسجلّإذا
ّكأيّأسرةّعاديةّأخرىّوماما،ّمثلّأسرةّصاحبّفندقّيسكنّيفّجناحّخاصّيفّنفسّ اخلاصة

ّالفندق.
 ّكوهنمّمعّالنزالءّيفّهذاّاملسكنّنظراّلّالعدّ يستثىنّالعسكريونّاملقيمونّيفّمسكنّعامّ)سجن(ّمن

 يعدونّمعّأسرهم.
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 ن املتنقلون )البدو(السكا -ب
ّكافةّالسااااااااااااكانّالذينّليسّهلمّمكانّإقامةّمعتادةّويقطنونّيفّشيوتّ يقصاااااااااااادّابلبدو،ّألغراضّالتعداد،

رّيفّأنرافّاملدنّاخّإىلالشاااعرّأوّاخليم،ّويتنقلونّيفّالباديةّحبثاًّعنّالكألّواملاء،ّأوّيتنقلونّمنّمكانّ
ّذلكّشأنّابقيّالسكان.والقرى.ّوتؤخذّشياانتّعنّالسكانّالبدوّشأهنمّيفّ

ّوعندّإجراءّعدّاملتنقلنيّجيبّالتمييزّشنيّثالثّحاالت:
 ّشيوتّشعرّقدّتّحصرهاّيفّمرحلةّاحلصرّوهلاّشياانتّعلىّاالجهزةّالكفية،ّويفّهذهّاحلالةّيعامل

شيتّالشعرّمعاملةّاملساكنّالتقليديةّحيثّيتمّتعبئةّاستمارةّعدّالسكانّهلمّمباشرةّدونّاختاذّأيّ
ّاء.اجّر

 ّث،ّيفّهذهّمنطقةّعدّالباحّإىلشيوتّشعرّملّيتمّحصرهاّيفّمرحلةّاحلصرّأيّأهنمّانتقلواّحديثًا
احلالة،ّعلىّالباحثّاضافةّشيتّالشعرّيفّمكانهّعلىّاخلارنةّاجلويةّابستخدامّايقونةّاضافةّمبىن،ّ

البيت،ّعلىّانّيتمّاضافةّ تّالشعرّشعدّآخرّشيومنّمثّيقومّالباحثّشتعبئةّاستمارةّعدّالسكانّهلذّا
 رقمّمبىنّيفّالبلوك.

 ّشيوتّشعرّقدّتّحصرهاّيفّمرحلةّاحلصرّوهلاّشياانتّعلىّاالجهزةّالكفية،ّوملّيستطعّالباحثّيف
ّمكانّآخر،ّيفّهذهّاحلالةّإىلاجيادّهذهّالبيوتّايّانّسكانّشيتّالشعرّقدّرحلواّّالعدّ مرحلةّ

 منّخاللّايقونةّحذفّمبىن.ّعلىّالباحثّأنّيقومّحبذفّشيتّالشعرّمنّالبلوك
 الرتانزيت :يف املراكز ا دودية )العبور واملغادرة( العد  املتواجدون ليلة  -ج

يةّّيفّحلظةّيةّاهلامشاألردنلكافةّاألفرادّاملتواجدينّداخلّحدودّاململكةّّالعدّ حتقيقاّملبدأّمشولّعمليةّ
ّكانّالشدّمنّاختاذّإجراءاتّمعينةّلضاااااامانّعدّاأل نقاطّالعبورّّيفّالعدّ فرادّاملتواجدينّليلةّزمنيةّمعينة،ّ

ّواملغادرة.
ّكلّمن: ّيقصدّشنقاطّالعبورّواملغادرة

 ّّاملواناّالبحرية
 ّّاملطاراتّالدولية
 ّّمراكزّاحلدودّالدولية
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 وتتبعّيفّعدّهذهّالفئةّمنّالسكانّاإلجراءاتّالتالية:
 حدودي،ّمطارّدويل،ّّخيصصّاملشرفّالذيّيقعّيفّنطاقّعملهّمركزّحدوديّأوّأكثرّمنّمركز

يتالعدّ ميناءّحبريّ علقّدّالكايفّمنّالباحثنيّواملراقبنيّإلهناءّعمليةّعدّهذهّالفئةّابلسرعةّاملمكنةّفيمّا
ّ.ّّالعدّ حلظةّّاألردنّإىلابملتواجدينّيفّهذهّاملراكزّاحلدوديةّ

 شهرّتشرينّالثا( التحضرييّة لألعمالّامليدانيّة املخصصّة املشرفّخاللّالفرتّة والذي2015ّينيقوّم ،ّ)
يقعّيفّنطاقّعملهّاملركزّاحلدودي،ّإبجراءّاالتصاالتّمعّاجلهاتّاملسؤولةّيفّهذهّاملراكز،ّواالتفاقّ
ّاألماكنّابحلصرّوإجراءاتّعدّالفئاتّاخلاصةّمنّالسكانّذاتّ معهمّعلىّترتيباتّمشولّهذه

 العالقةّابملركز.
 :تتمّإجراءاتّعدّالسكانّيفّهذهّاملواقعّكماّيلي 
 ثّيفّصاالتّالرتانزيتّوعلىّظهرّالسفنّالراسيةّيفّميناءّالعقبة.ّيتوجهّالباحّالعدّ تواجدونّليلةّامل

امليناءّأوّاملطارّأوّاملركزّاحلدوديّيفّليلةّاإلسنادّالزمينّويقومّشعدّالركابّاملغادرينّأوّّإىلاملختصّ
هرّالسفنّتّاملغادرةّأوّعلىّظالقادمنيّأايّكانتّجنسياهتم،ّاملتواجدينّيفّصاالتّالرتانزيتّأوّقاعا

ّالراسيةّيفّميناءّالعقبة.
 ّإشالغّإدارةّالتعدادّعلىّالفورّأبيةّعقباتّقدّيواجههاّاملراقبّأوّالباحثّأثناءّأدائهّهلذهّاملهمة

 لكيّتقومّإبجراءّاالتصاالتّالالزمةّلتذليلّتلكّالعقبات.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 األنظمة الربجمية والتقنية واللوجستية .4

 والتطبيقات الربجميةاألنظمة  1.4

 اواًل: نظام اجلهاز اللوحي ملرحلة ا زم 
يعتربّهذاّالنظامّمنّأهمّاألنظمةّاليتّاستخدمتّيفّالتعدادّالسكاين،ّحيثّأنّخمرجاتّالعملّعلىّهذاّ

ومكنيّفرقّاحلزمّّإىلويهدفّنظامّاحلزمّامليداينّالنظامّتعتربّاللبنةّاألساسيةّإلجنازّشقيةّمراحلّالتعداد،ّ
ّاّالعدّ مليدانيةّمنّمراجعةّوأتكيدّالبياانتّاجلغرافيةّملنانقّا ّمكتبيا وّتعديلهاّاالحصائيةّاليتّتّحزمها

تقطيعّالبياانتّاجلغرافيةّوتوزيعهاّعلىّاالجهزةّاللوحيةّحسبّحسبّواقعّاحلالّيفّامليدان،ّمنّخاللّ
عمالّاحلزمّامليدانيةّوتشملّأعمالّوكذلكّاملراجعةّاملكتبيةّال مكانّالعملّلكلّابحثّ)فريقّحزمّميداين(

ّالبياانتّاجلغرافية ّقواعد ّمع ّاإلصداراتّوالتكامل ّوإدارة ّواألرشفة ّّاالعتماد ّالّإىلاضاقة ّتزامنعملية
(Synchronizationّ).ّشنيّنظامّاحلزمّامليداينّوقواعدّالبياانتّاجلغرافية

اّوكذلكّتعديلّةّوالرشطّوالتكاملّفيماّشينهتصميمّوشناءّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّواالحصائيّوهذاّيتطلب
ّالبياانتّاجلغرافيةّمباّينسجمّمعّمتطلباتّالتعدادّلبناءّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّوجتهيزّنبقةّأوليةّملنانق

معايريّاجلودةّعلىّّ،ّوّتطبيقالعدّ قاعدةّشياانتّجغرافيةّحمدثةّومعتمدةّملنانقّ،ّليتسىنّلناّاخلروجّشالعدّ 
ّشتوفريّتقاريرّومؤشراتّأوليةّللتعدادّعنّمكوانتّاحلزمّتشملّمنانقّقواعدّالبي اانتّاجلغرافيةّوانتهاءا

 مؤشراتّحمتسبةّملكوانتّهذهّاملنانقّمنّواقعّمعادالتّالدائرة.ّإىل،ّابإلضافةّالعدّ 
غرافيةّجحيتويّنظامّاحلزمّامليداينّمنّخاللّاألجهزةّاللوحيةّعلىّخارنةّالكرتونيةّوصورةّجويةّوشياانتّّ

سهلّعملّالباحثّّالطبقاتّاالستدالليةّالتينّتّإىلاليتّتّحزمهاّمكتبياّابالضاقةّّالعدّ متمثلةّشطبقةّمنانقّ
كطبقيتّالشوارعّواملعاملّالرئيسيةّمعّجمموعةّمنّالوظائفّاالساسيةّالالزمةّالجراءّعملياتّالتعديلّعلىّ

ّّحيثّيّالعدّ منانقّ وكذلكّاحداثياتّاملباين. قواعدّالبياانتّاجلوحدودهّا غرافيةّتمّالنزولّللميدانّابستخداّم
ّالعدّ نبقةّمنانقّاليتّتّحزمهاّمكتبيًاّيفّالدائرةّ)ّالعدّ املتوفرةّيفّالدائرةّواليتّحتتويّعلىّشياانتّمنانقّ

(ّومطاشقتهاّمعّارضّالواقعّوميكنّنظامّاحلزمّالباحثّمنّدمجّمنانقّعدّاوّاضافةّمنطقةّعد2015ّ
ملنانقّوكذلكّحذفّ الّالبياانتّالنهائيةّومنّمثّارسّالعدّ منانقّعدّمبوافقةّاملراقبّمعّاعطاءّارقامّتسلسليّة
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غرافيةّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّيفّاملركزّالرئيسيّحيثّيتمّتطبيقّآليةّعلىّقواعدّالبياانتّاجلّإىلاجلغرافيةّ
(topology rulesّّتكشفّأيّحاالتّوجودّفراغاتّشنيّحدودّمنانق)وأيةّتداخالتّأوّخروجّعنّّلعدّ ا

ّحدودّاألحياء.

ساهمّنظامّاحلزمّامليداينّابستخدامّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّشتوفريّالوقتّواجلهدّللباحثنيّامليدانينيّوكذلكّ
يعّشنيّالباحثنيّوختاماّالةّابلتوّزالعدّ ضبطّالعملّامليداينّوحتقيقّّإىلضمانّجودةّالبياانتّاجلغرافيةّابالضافةّ

البياانتّاالحصائيةّششكلّجغرايفّمنّخاللّرشطّالوحدةّاملكانيةّمعّشياانهتاّاالحصائيةّوهذاّماّتّّنشر
منّخاللّاملوقعّااللكرتوينّاجلغرايفّواالنلسّاالحصائيّاجلغرايف م ا زم على اجلهاز مرفق دليل نظا :حتقيقّه

 اللوحي.

 اثنياً: نظام اجلهاز اللوحي ملرحلة ا صر
ّالكرتونياّحيثّّإىليهدفّ احلصرّ عمليةنظامّلوحيّلّهو ّ ّحصرّمجيعّشياانتّاملباينّواملساكنّومجعها

تضمنّهذاّكماّّّ,البياانتّاليتّتّحزمهاّمرتبطةّشقاعدةّّ)ّاستمارةّاحلصر(استمارةّالكرتونيةّيتضمنّالنظامّ
اّميكنّالنظامّكم,دانّالنظامّخارنةّالكرتونيةّلضمانّاملرجعيةّاملكانيةّلكلّشيانّاحصائيّتّمجعهّمنّاملي

 واعطائهاّارقامّمتسلسلةّششكلّالكرتوينّ.ّمنطقةّالعملالباحثّمنّترقيمّاملباينّداخلّ

انّوجودّاخلارنهّااللكرتونيةّترفعّمنّجودةّودقةّالبياانتّوتضمنّعدمّالتداخلّيفّالعملّوحتديدّمنطقةّ
ةّتوض ّنّخاللّرموزّوالوانّتفصيليالعملّششكلّدقيقّويسهلّعلىّالباحثّمعرفةّمكانّتواجدهّواجنازهّم
ّلّالكرتوينّسقطهّعلىّاخلارنهّششكسريّالعملّكماّانّالنظامّيتي ّعملياتّاحلذفّواالضافةّعلىّاملباينّامل

 مرفق دليل نظام ا صر امليداين على اجلهاز اللوحي.

 

 



  

282 

 

 العد  اثلثاً: نظام اجلهاز اللوحي ملرحلة 
اللّو علىّاالجهزّة يفّاستمارّةّّإىليهدفّّحيةوهوّنظامّتّتطويرّه الفعليّالكرتونياّّلعدّ امجعّالبياانتّاملوجودّة

شطريقةّسلسةّوسهلةّوقدّتّتطبيقّقواعدّالتناسقّمباشرةّعلىّالبياانتّاليتّيتمّادخاهلاّميدانياّمماّيرفعّمنّ
والذيGPSّّّملينّاخلرائطّاجلغرايفّونظامّاملالحةّالعاّواستخدامّمكّإىلدقةّوجودةّوصحةّالبياانتّ,ّاضافةّ

جعلّعمليةّاالستداللّعلىّمنانقّالعملّواملباينّوالتمييزّشنيّاملباينّاملزارةّوالغريّمزارةّمنّخاللّالرموزّ
ّوااللوانّذاتّالدالالتّالتوضيحيةّعلىّتلكّاخلرائطّعمليةّسهلةّمماّيضمنّالتغطيةّوالشمولّواملتاشعةّ.

متاشعةّّاملركزّالرئيسيّلقاعدةّالبياانتّوالىتّساعدتّيفّىلإامكانيةّتناقلّالبياانتّمباشرةّّإىلابالضافةّ
ّالفعلي على اجلهاز اللوحي. العد  مرفق دليل نظام ،ّالعدّ العملّششكلّمتزامنّمعّعمليةّ

 

 رابعاً: نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا زم 
امةّجداًّواليتّمنّاخلطواتّاهلتعتربّعمليةّحتديدّاملسمياتّالوظيفيةّواملهامّاملوكلةّلكلّمسمىّوظيفيّمنّ

شأهناّحتديدّاملسؤولياتّاملنانةّشفرقّالعملّوالوقتّاملستغرقّإلجنازّاملهامّوابلتايلّفإنّذلكّيلعبّدوراًّ
أساسياّيفّإجناحّالعملّوإستكمالهّضمنّاجلودةّوالوقتّاملطلوب،ّوقدّجاءّنظامّإدارةّالعملّامليداينّكيّ

وحتديد فرقّالعملّامليدانيّة ابإلضافّةّينظّم لكلّمسمىّوظيفيّوحتديدّإىلمسمياهتّا املهاّم الصالحياتّّإسناّد
ضمنّإسمّمستخدمّوكلمةّمرورّحمددةّحيثّأنّهذاّالنظامّيعملّمنّخاللّشاشةّويبّوعلىّأجهزةّ

ّمرفق دليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا زماحلاسوب،ّ

 خامساً: نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا صر 
 كافة ومتاشعةّومراقبة إلدارة امليداين العمل وإلدارة للمشرفني أدوات شتوفري امليداين العمل ادارة نظام يقوم

 الويب، شبكة منّخالل النظام يعمل احلصر، مرحلة خالل البياانت جبمع املتعلقة واألعمال االنشطة
 مبان من ومكوانهتا املختلفة لةّاحلصرمرح يف البياانت مجع لعملية املرافقة الوظائف من عدد على وحيتوي
 :إىل النظام ويسعى امليداين، العمل إدارة ومتطلباتّنظام أهداف حتقيق تضمن ومنشآت وأسر ومساكن

 .احلصر مرحلة يف ميدانيا والعاملني امليداين العمل ادارة نظام مستخدمي شياانت توفري•
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 .ميدانيا العاملني على البلوكات توزيع•

 للنظام الدخولّهبا يتم اليت وشياانهتم احلصر الستمارة اللوحي النظام مستخدمي وشياانت اءأذ توفري•
ّمرفق دليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ا صر.يستخدمونه،ّ الذي اللوحي واجلهاز

 

 العد  سادساً: نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة 
ّ ّالنظام ّاالجراءاتّاّّاومتةّإىليهدفّهذا ّمنّتعريفّاملستخدمنيّوتوزيعّكافة ّابلعملياتّاالدارية ملتعلقة

البلوكاتّعلىّالباحثنيّواستعراضّالبياانتّاليتّتّمجعهاّمنّامليدانّاوالّابولّوامكانيةّمراقبةّاجنازّالباحثنيّ
عدّشوتتبعّمسارهمّومراقبةّسريّالعملّوالتأكدّمنّنوعيةّوجودةّالبياانتّاليتّيتمّارساهلاّمنّامليدانّليتمّ

ذلكّاعتمادهاّحيثّيرتبطّهذاّالنظامّارتباناّمباشراّشقاعدةّالبياانتّالرئيسيةّاليتّيتمّتناقلّالبياانتّمنّ
ّالفعلي. العد  مرفق دليل نظام إدارة العمل امليداين ملرحلة ،ّامليدانّاليها

 سابعاً: نظام غرفة العمليات الرئيسة
شرفنيّناتّاليتّيقومّهباّالعاملونّيفّمشروعّالتعدادّمنّمهوّنظامّتّتطويرهّهبدفّمتاشعةّوّمراقبةّالنشا

وّمراقبنيّوّابحثنيّوّموظفيّمركزّاالتصالّخاللّمراحلّمجعّالبياانتّوّمراجعتهاّوّتدقيقهاّوّذلكّ
شواسطةّجداولّتفاعليةّيستطيعّاملستخدمّتكوينهاّحسبّاحتياجاتهّوّمنّخاللّعددّمنّالتقاريرّاليتّتّ

ظامّوّاليتّكانتّعلىّشكلّرسوماتّشيانيةّاوّمؤشراتّوّتقاريرّتبنيّمدىّاداءّتصحيحهاّيفّهذاّالن
العاملنيّكماّيعطيّهذاّالنظامّجداولّللمؤشراتّالرئيسيةّيفّالتعدادّالعطاءّصورّاوليةّعنّجودةّالبياانتّ

ّوّجودةّالعمل.

 اثمنًا: نظام مركز االتصال
ّالنظامّ ّشياانهتاّيفّاستمارةّالغريّمستكّاألسرالتواصلّمعّّإىليهدفّهذا مراجعةّّإىلّابالضافةّالعدّ ملة

املستكملةّوّذلكّمنّخاللّنظامّالكرتوينّحيتويّعلىّشاشاتّوّشرامجّوّتقاريرّومكنّّاألسرشياانتّ
وّوضعّاملالحظاتّوّحتديدّاولوايتّاالتصالّمعّ ّألسرااملستخدمنيّمنّمراجعةّالبياانتّوّاالنالعّعليهّا
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فرتاتّالعملّوّ ميكنّمنّاستقبالّوّادارّة ّكمّا تسجيلّاملكاملاتّوّارسالّالرسائلّااللكرتونيةّحسبّاحلاجة
ّطلوشة.اجلهةّاملعنيةّللمساعدةّاملّإىللالجاشةّعلىّاستفساراهتمّوّحتويلّاالتصالّّاألسراالتصاالتّمنّ

 اتسعاً: نظام الرتميز ومعاجلة البياانت
 والتصنيفات لألدلة وفقاّوترميزها ،ميدانياًّّمجعها ت ليتا البياانت مراجعة إمكانيةهوّنظامّالكرتوينّيوفرّ

 مجعها ت اليتّاالستمارات أسئلة على ضرورية الدائرة تراها تعديالت أي وإجراء الدائرة تستخدمها اليت
 النهائية البياانتّقواعد إعداديتمّمنّخاللهّ كما امليداين الرتميز أو اإلدخال يف اخلطأ حاالت لتاليف
ّشياانت قاعدة يف ووضعها البعض شعضها مع االستمارات مكوانت كافة رشط فيها يتم واليت للتعداد
ّ.العينات شسحب تتعلق الحقة استخدامات وألي للنشر معهاّالتعامل الدائرة على يسهل

 :والرتميز البياانت معاجلة نظام احتواها اليت وامليزات للوظائفوفيمايليّتوضي ّ
 والتصحي  املراجعة شرامج: 

ّي  شياانت وتنظيف وترميزّوتدقيق وتصحي  مراجعة هوظيفت الويب، خالل من عملنظام
 .العدّ  مرحلة استمارات

 البحث حمركات: 
ّمن البحث :تشمل اخليارات متعددة حبث وفالتر حمركاتمنّخاللّتوفريّ البياانت، عن االستعالم

ّالدميغرافية واخلصائص االستمارة أسئلة ابستخدام البحث ،)قضاء لواء، حمافظة،( اجلغرايف املوقع خالل
 للمستخدم ميكنّوّ .)مشرف مراقب، ابحث،( للتعداد التنظيمي اهليكل خالل من البحث للسكان،
 يف يستخدمها اليت اخليارات اختيار شعد أمامه تظهر اليت البياانت على التعديل الصالحيةّصاحب
 .البحث حمرك

 الرتميز: 
 املطبقةيف التفاصيل ومبستوايت الدائرةّيف املستخدمة اإلحصائية والتصانيف لألدلة وفقا البياانت ترميز

ّ التعليمية التخصصاتّاإلقتصادية، األنشطة املهن، :ملتغريات وخاصة الدائرة،  شقية إىل ابإلضافة،
ّ.التعداد استماراتّمتغريات

 عاشراً: نظام النشر واستخراج النتائج
الستخراجّالتقا الوهوّنظامّتّتطويرّه تعدادّريرّالنهائيةّلبياانتّالتعدادّوّحسبّالشكلّاملعتمدّمنّقبلّادارّة

ّالنظامّمرتبطّششكلّمباشرّمعّقاعدةّالبياانتّاإلحصاءوّاليتّتتالئمّوّعمليةّالنشرّيفّدائرةّ اتّوهذا
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ّاءّعمليةتزامنتّمعّاهنّحيثّالرئيسيةّمماّجعلّعمليةّالنشرّوّاستخراجّالبياانتّعمليةّسهلةّوّسريعة
ّالتعداد.

  الدعم الفين 2.4

ضمانّاستمراريةّالعملّسواءّمنّاجلانبّامليداينّأوّاملكتيبّيفّاملراكزّاالشرافيةّمنّّإىليهدفّالدعمّالفينّ
جهةّواملركزّالرئيسيّمنّجهةّأخرىّضمنّأعلىّدرجاتّالدقةّواألمان،ّوذلكّمنّخاللّوضعّهيكليةّ

ن،ّتنفيذهاّخاللّمشروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكواضحةّتتضمنّمستوايتّوآلياتّللدعمّالفينّتّ
وتوضي ّقنواتّالتواصلّشنيّهذهّاملستوايتّمباّيضمنّسرعةّودقةّإجيادّاحللولّللمشاكلّالتقنيةّوالفنيةّ
ّهذهّ ّوميكنّتقسيم ّالبياانت، ّوقواعد ّاملختلفة ّالتحتية ّوّمكوانتّالبينية ّاللوحية ّابألجهزة ذاتّالعالقة

ّلنحوّالتايل:املستوايتّعلىّا

 امليداينأواًل: الدعم الفين 
ّمركزّدعمّفينّمركزيّتوفريّإىلتوفريّكوادرّدعمّفينّمكتيبّوميداينّيفّاملراكزّاالشرافية،ّإضافةّّإىليهدفّ

)نقطةّإرتكاز(ّلكلّعددّمنّاملراكزّاإلشرافية،ّحبيثّيتمّإجيادّاحللولّالفوريةّأليّمشكلةّنارئةّأثناءّالعملّ
ّتّحتديدّاملهامّالرئيسيةّملوظفيّالدعمّالفينّامليداينّعلىّالنحوّالتايل:ّامليداين،ّوقد

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 مهام الدعم الفين امليداين
 العملّكخطّدعمّفينّاولّللميدانّواإلشكالياتّالفنيةّاليتّيواجههاّامليدان 1
 التعاملّمعّانظمةّالتشغيلّلالجهزةّاللوحيةّومبادىءّصيانتها 2
 عاليةّأمهيةلدعمّالفينّاملركزيّيفّحالّظهورّمشاكلّذاتّسرعةّالتواصلّمعّا 3
 ونظامّتشغيلهTABLETّصيانةّاالعطالّوالتوقفاتّالتشغيليةّاملتعلقةّابجلهازّاللوحيّ 4
 تنزيلّوتنصيبّنظامّاالستمارةّااللكرتونيةّعلىّاجلهازّاللوحيّعندّشدءّالعمل 5
 هازّاللوحيّعندّاحلاجةاخذّنسخةّاحتيانيةّمنّالبياانتّاملخزنةّعلىّاجل 6
 اعادةّهتيئةّاجلهازّاللوحيّعندّاحلاجة 7
 Synchronizationصيانةّاالعطالّوالتوقفاتّالتشغيليةّاملتعلقةّشتناقلّالبياانتّ 8
 تقدميّالدعمّالفينّاالويلّملشاكلّالشبكاتّواالتصالّوالقدرةّعلىّتوصيفهاّوحلها 9

 فنيةّوتوثيقهاالقدرةّعلىّتتبعّوتوصيفّاملشاكلّال 10
متاشعةّالتعليماتّوالتعاميمّاجلديدةّّالواردةّمنّاملركزّالرئيسيّجولّإجراءاتّالعملّ 11

 والتأكدّمنّتنفيذهاّوتطبيقهاّميدانياّومكتبيا
ّكلّيومّعمل 12  التأكدّمنّجاهزيةّاالجهزةّاللوحيةّمعّشداية

 اثنياً: الدعم الفين املركزي
 ( فرق رئيسة وهي3) إىلين املركزي حيث مت تقسيم موظفي الدعم الف

ّفريقّالدعمّالفينّاملركزيّاملرتبطّابلفريقّامليداين: .1
يتلخصّدورّالفريقّيفّالتواصلّمعّموظفيّالدعمّالفينّامليداينّومتاشعةّاملشاكلّالواردةّمنّامليدانّ

ّمنّقبلّموظفيّالدعمّالفينّامليد ينّوإرسالّاأواًلّأبولّوإجيادّاحللولّللمشاكلّاليتّيتعذرّحلها
(ّللتواصلّمعWhatsappّالتعاميمّواحللولّجلميعّموظفيّالدعمّالفين،ّحيثّتّاستخدامّتطبيقّ)

موظفيّالدعمّالفينّوإرسالّالتعليماتّأوّاستقبالّاملشاكلّمعززةّابلصورّاليتّتوض ّهذهّاملشاكل،ّ
التقاريّرّّإىلإضافّة ورفعّهذّه التقاريرّوتوثيقّاملشاكلّاملتكررّة ريقّالدعمّالفينّومساعدّرئيسّفّإىلكتاشّة

ّاملديرّالتنفيذيّلشؤونّتكنولوجياّاملعلومات.
 فريقّالدعمّالفينّاخلاصّمبركزّالبياانتّوعملياتّتناقلّالبياانت: .2
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ّالفريقّشتوفريّدعمّفينّمتخصصّيفّمجيعّاجملاالتّذاتّالعالقةّشتنفيذّاملشروعّويضمّّ ويقومّهذا
(،ّمهندسيّنظم،ّ....(ّمنّموظفيّدائرةDBAّشياانتّ)ّالفريقّ)مهندسيّشبكات،ّمدراءّقواعد

اتّالعامةّوالشركاتّاملنفذةّللمشاريعّذاتّالعالقةّمبشروعّالتعدادّإلجيادّاحللولّالفوريةّاإلحصاء
متاشعةّسريّالعملّحلظةّشلحظةّوالتأكدّمنّاستمراريةّالعملّّإىلوالدقيقةّللمشاكلّالطارئة،ّإضافةّ

الفريقّمباشرةّشرئيسّفريقّالدعمّالفينّومساعدّاملديرّضمنّأعلىّدرجاتّالدقةّواأل مان،ّويرتبطّهذّا
التنفيذيّلشؤونّتكنولوجياّاملعلوماتّلتزويدهمّابلتقاريرّالدوريةّحولّسريّالعملّورفعّأيةّمشاكلّ

ّنارئةّهلمّالجيادّاحللول.
 فريقّالدعمّالفينّملركزاالتصال: .3

عّدرشنيّعلىّاستخدامّمركزّاالتصالّوعلىّمجيحيثّتّتشكيلّفريقّمنّموظفيّالدعمّالفينّامل
التقنياتّالفنيةّاخلاصةّابلدعمّالفينّحبيثّيقومّشتلقيّاالتصاالتّذاتّالطاشعّالتقينّمنّخاللّمركزّ
االتصالّاخلاصّمبشروعّالتعدادّوالواردةّمنّالباحثنيّوالعاملنيّيفّاملراكزّاالشرافيةّويتمّالتواصلّمعهمّ

ّا ّخالل ّمن ّاحللول ّواجياد ّإضافة ّاهلاتفية ّ)ّإىلالتصاالت ّالبعدي ّالرشط  Remoteامكانية
Connectionّّعلىّاألجهزةّاللوحيةّوحلّاملشاكلّعنّشعد،ّوقدّقدمّهذاّالفريقّدورّأساسيّيف)

ّيدّمنّاملشاكلّالفنيةّابلسرعةّوالدقةّاملطلوشة.العدّ حلّ
 آليات الدعم الفينخمطط (: 22) رقم شكل
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 البياانت تناقل 3.4

(ّتّتوفريّشبكةّتراسلّشياانتConfidentialityّ(ّوالسريةّ)Availabilityلضمانّأعلىّدرجاتّالتوافريةّ)
(ّخاصةّمبشروعّالتعدادّتضمنّتناقلّالبياانتّسواءّمنّاألجهزةّاللوحيةّمنّخاللMPLS-VPNّخاصةّ)

ّكلّجهازّلوحيّششرحيةّ) يةّوذلكّشتزويدهاّخبطوطّلرتاسلّ(ّأوّمنّخاللّاملراكزّاالشرافSIM Cardتزويد
ملركزّّ(2)مركزّالبياانتّالرئيسي،ّإضافةّلتوفريّخطوطّتناقلّشياانتّعددّّإىلالبياانتّضمنّنفسّالشبكةّ

(ّ ّتقنية ّابستخدام ّأساسي ّخط ّخالل ّمن ّوذلك ّالرئيسي ّشتقنيةFiberّالبياانت ّاحتياني ّوخط )
(Microwaveّلضمانّاستمراريةّتناقلّالبياانتّيفّحال)ّّّىلإحدوثّأيّخللّيفّأيّمنّاخلطني،ّإضافة

مركزّالبياانتّاالحرتازيّلضمانّاستمرارّالعملّامليداينّيفّحالّحدوثّخللّيفّّإىلتوفريّخطّتناقلّشياانتّ
ّمركزّالبياانتّالرئيسيّ)كماّهوّموض ّيفّالرسمّالتوضيحي(.

رئيسيّّشناءّاالشرافيةّأوّمركزّالبياانتّالتّاختيارّوحتديدّسعةّخطوطّتناقلّالبياانتّسواءّاخلاصةّابملراكزّ
ّالبياانتّّو ّ)العدّ علىّحجم ّاملتزامنة ّاألقصىّلعملياتّالرتاسل ّخاللConcurrent Sessionsّد ّاملتوقعة )

 مشروعّالتعداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تناقل البياانت(: 23)رقم شكل 
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 آليات تناقل البياانت

ّتّوحسبّالتايل:تّاعتمادّعددّمنّاآللياتّاخلاصةّشتناقلّالبياان

 قاعدة إىلاالستمارةّ منّاجلهازّاللوحيّفوراالنتهاءّمنّملاّ بياانتال نقل يتم حيثّ:للبياانتالتناقلّالفوريّ
 (.3Gاملركزيةّابستخدامّتقنياتّ)ّالبياانت

ملتوفرّضمنّاّالتناقلّعندّالطلبّمنّالباحث:ّيتمّتنفيذهاّمنّخاللّضغطّالباحثّعلىّزرّتناقلّالبياانت
 طبيقّاخلاصّابلباحث.الت

يةّيوفرهاّمنّخاللّآلّالدعمّالفينّاملسؤولّموظفالتناقلّعندّالطلب:ّيتمّتنفيذهاّعندّنلبّاملشرفّأوّ
 النظامّاخلاصّابملشرف.

مكتبياّّالبياانتّيتمّتناقل،ّالتناقلّالفورييفّحالّتعذرّنقلّالبياانتّمنّخاللّّ:التناقلّاملكتيبّللبياانت
 .املركزّاالشرايفّإىلثّوذلكّعندّوصولّالباح

 سيناريوهات تناقل البياانت

ةّداخلّقاعدةّالبياانتّالرئيسيّإىل(:ّالنقلّاملباشرّللبياانتّمنّاجلهازّاللوحيOnlineّالنقلّالفوريّللبياانتّ)
 منطقةّالعمل.

اللوحيّ(Semi-onlineالنقلّالنصفّفوريّللبياانتّ) للبياانتّمنّاجلهاّز النقلّاملباشّر اقاعدّإىلّ: لبياانتّّة
 غطيةّأفضل.منطقةّاخرىّذاتّتّإىلالرئيسيةّعندّعدمّتوفرّامكانيةّالنقلّالفوريّواضطرارّالباحثّلإلنتقالّ

ّ:ّالنقلّمنّخاللّاملراكزّاالشرافيةّيفّحالّتعذرّتنفيذّاخليارينّاالولّوالثاين.(Offlineالنقلّاملكتيبّ)

ّ
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 مركز االتصال 4.4

دارةّوتسجيلّاملكاملاتّالتليفونيةّاملستقبلةّواملرسلةّوامكانيةّالرجوعّاليهاّهوّنظامّاتصالّمركزيّمتكاملّإل
 عندّاحلاجة.

ّاهلدفّمنّشناءّمركزّاالتصال:

 ّكافةّالباحثنيّامليدانينيّحللّاملشاكلّالتقنيةّواالداريةّوالفنيةّاليتّتواجههم  خدمة
 ّردّعلىّاستفساراهتملموانننيّاملستفيدينّمنّخدماتّالدائرةّاملختلفةّواللخدمةّتقدمي 
 اعتمادّمركزّاالتصالّكمركزّضبطّجودةّالبياانتّاالحصائية 
 ّ ّمتاشعة ّميدانياًّ-االستمارة ّتعبئتها ّمعّّ-شعد ّاالتصالّآليًا ّوامكانية ةّألسّرامنّقبلّموظفّاملركز

 املعنية.)لغاايتّضبطّاجلودة(

  ة ابستخدام التكنولوجيااواًل: مركز االتصال جزء من منظومة التعدادات واملسوحات املستقبلي

ابستخدامّّواملسوحاتّاملستقبليةّاتالتعدادشاريعّممنّمكوانتّيعتربّمركزّاالتصالّوادارتهّمكواًنّأساسيًاّ
االخرىّّوالّميكنّفصلهّعنّابقيّاالجزاءانظمةّتكنولوجياّاملعلومات،ّوهوّجزءّأصيلّالّميكنّاالستغناءّعنهّ

والردّعلىّّلحظةشّ،ّومتاشعةّسريّالعملّحلظةًّواملسوحاتّوادارةّالتعدادّتنظيمخاصةّشملاّيرتبطّشهّمنّعملياتّ
ّاستفساراتّ

املوانننيّحولّالتعدادّواملسوحاتّوكذلكّتوفريّالدعمّالفينّللعاملنيّيفّامليدانّعلىّخمتلفّمكوانتّاحللّ
ّ.االلكرتوينّ)نظامّاالجهزةّاللوحية(ّاملستخدم

 صالاثنياً: سهولة ادارة وتنظيم مركز االت

يقدمّمركزّاالتصالّآلياتّمرنةّوذاتّاجراءاتّسريعةّلإلدارةّوتنظيمّالياتّالعملّمنّخاللّادارةّاملكاملاتّ
رّأوّاخرّاوّاستبدالّموظفّآبخّإىلومراقبةّاداءّاملوظفنيّأواًلّأبوًلّوامكانيةّحتويلّاملكاملاتّمنّموظفّ

للمكامل للموظفنيّالذينّالّيستجيبوّن االجراءاتّاتّششكلّفوريّودقيقّحبيثّتكارسالّرسائلّتنبيهيّة هذّه وّن
حلظيةّشناًءّعلىّتقاريرّتفاعليةّمتواجدةّششكلّدائمّامامّمديرّمركزّاالتصالّليتمكنّمنّادارةّالعملّشكلّ
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ّيفّمنّقبلّهيئةّتنظيمّقطاعّاالتصاالتّجلميعّاملواننني (117110)سهولةّويسر.ّحيثّتّحجزّرقمّجماينّ
ّّاعتمادهّجلميعّالشبكاتّاخللويةّواالرضي.وتّ والباحثنياململكةّ

 اثلثاً: ضبط اجلودة على البياانت االحصائية من خالل تسجيل املكاملات

ّهوّمنّضمنّاجراءاتّالدائرةّألسرأنّأخذّعيناتّعشوائيةّمنّالبياانتّوالتأكدّمنهاّمنّخاللّاالتصالّاب
ّكاملةّوتفاصّيفّآلياتّضبطّاجلودةّسواءّعلىّالبياانتّاالحصائيةّأوّعلى يلهاّاجراءاتّالعمليةّاالحصائية

مباّيضمنّاعلىّدرجاتّالشفافيةّودقةّالبياانتّاالحصائيةّالّشدّمنّتسجيلّمجيعّاملكاملاتّالواردةّوالصادرةّ
تسجيلّاحلاالتّاليتّملّيتمّاالستجاشةّهلاّواملكاملاتّغريّالناجحةّومدةّاالستجاشةّلكلّمكاملةّ،ّّإىلأضافةّ

احدّّىلإآلياتّالبحثّضمنّخياراتّمتعددةّعلىّاملكاملاتّاملسجلةّيفّحالّالرغبةّللعودةّوكذلكّتوفريّ
ّهذهّاملكاملاتّللتأكدّمماّوردّفيهاّلغاايتّضبطّاجلودةّأوّاستكمالّالبياانتّاالحصائية.

 رابعاً: خصائص مركز االتصال

 ّاملكاملاتّيتوفرّيفّمركزّاالتصالّنظامّالردّالصويتّالتفاعليّاآليلّللتعاملّمع(Interactive Voice 

Response،)ّّردودّاحدمهاّالستفساراتّاملوانننيّحيثّكان3ّّّإىلحيثّقمناّشتقسيمّالردّاآليل
جمموعةّمنّاملوظفنيّخمتصنيّابلردّعلىّهذهّاالستفساراتّواالجاشةّعليها،ّوالثانيةّالستفساراتّ

واالخرية فنياًّ، خيصّاالستمارّة فيمّا الفينّوالتكنولوجيّالعاملنيّيفّالتعداّد حللّاملشاكلّّخلدماتّالدعّم
 اليتّحتصلّعلىّ

وتراسلّالبياانتّوخطوطّاالتصاالتّو...حيثّتّالدخولGPSّّاالجهزةّاللوحيةّوالربجمياتّونظامّّّّّّّّّّ
وهناكّجمموعةّخاصةّالستكمالّاالستمارةّغريّاملكتملةّ)شعدّّلعددّمنّاالجهزةّاللوحيةّعنّشعد.

 اً(.تعبئتهاّميداني

 (ّامكانيةّوضعّاملكاملاتّيفّقائمةّانتظارQueueّّوحتديدّوقتّانتظارّللمكاملةّووقتّللردّعلى)
 االتصال.

 .قدرةّالنظامّعلىّتوزيعّآيلّللمكاملاتّالواردةّششكلّمتتايلّوعشوائيّوعادلّعلىّموظفيّاملركز 
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 ّإىلنّّوملكاملةّغريّالناجحةّمامكانيةّتسجيلّمجيعّاملكاملاتّالواردةّوالصادرةّواليتّملّيردّعليهاّوا
 مركزّاالتصالّمعّامكانيةّختزينهاّلفرتاتّنويلة.

 ّامكانيةّالبحثّعنّمكاملاتّمسجلةّحسب:ّاتريخّاملكاملةّ،ّمدةّاملكاملةّ،ّالرقمّاملتصلّ،ّاسم
 موظفّمركزّاالتصال.

 ّّكاملةّومفصلةّخاصةّمبديرّالنظامّتسم ّلهّشتتبعّاحلركةّالوقتية التصاالتّلتوفرّتقاريرّحية
ومتاشعةّماّجيريّحلظياًّ)ّمتاشعةّموظفيّاملركزّاملتواجدين،ّاملكاملاتّاليتّيفّحالةّانتظار،ّاملشغولنيّ
ابالتصال،ّذاعّاملكاملةّيفّنفسّاللحظة،ّتقاريرّلتقييمّاداءّموظفيّاملركز،ّامكانيةّرشطهاّمعّشاشةّّ

 ياين(.كبريةّداخلّالقاعةّومتاشعتهاّونباعةّالتقاريرّوعملّرسمّش
 (ّامكانيةّرشطّمركزّاالتصالّمعّخدمةّالرسائلّالقصريةSMSّّإلرسالّتعميمّأوّتوضي ّاوّتعديل)

ّمنّقبلّاالدارةّللموظفنيّخبصوصّموضوعّما.

 مركز االتصال:ات العامة املستقبلية ابستخدام اإلحصاءخامساً: خطط دائرة 

هاّمركزّومنّامهّلطرقّااللكرتونيةاّإىلالتحولّيفّعملياتّمجعّالبياانتّمنّالطرقّالتقليديةّ .1
 .االتصال

اعتمادّمركزّاالتصالّكمركزّضبطّجودةّالبياانتّاالحصائيةّمنّخاللّتدقيقّالبياانتّاالحصائيةّ .2
ةّاوّمنّايّمعلومّواملنشآتّللتأكدّمنّالبياانتّوتدقيقّسجلّاملكاملاتّألسرعربّاالتصالّاب
 .اتصالّساشق

ّكافةّ .3 ملتعلقّالّاملشاكلّالفنيةّواالداريةّوتقدميّالدعمّالفينّالتكنولوجيّيفّامليدانّحلّالعاملنيخدمة
 والردّعلىّاستفساراهتم.ّمشاكلّخطوطّاالتصاالتنرقّتناقلّالبياانتّّواللوحيةّّوّابألجهزة

 حولّموظفيّالدائرة.ّاألسررأيّقياسّاداءّالعاملنيّيفّامليدانّمنّخاللّاستطالعّ .4
اًّمعّتعبئتهاّميدانياً(ّمنّقبلّموظفّاملركزّوامكانيةّاالتصالّآليّمتاشعةّاالستمارةّغريّاملكتملةّ)شعد .5

 ةّاملعنية.)لغاايتّضبطّاجلودة(.األسّر
 ّ.اراهتموالردّعلىّاستفس)نلبّشياانت(خدمةّاملوانننيّاملستفيدينّمنّخدماتّالدائرةّاملختلفةّ .6
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الستطالعّآراءّاملوانننيّّ(Social Media)امكانيةّتوفريّآلياتّللرشطّمعّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّ .7
 وردودّافعاهلمّحولّسريّالعمليةّاالحصائيةّوآلياتّالتنفيذّوالوقوفّعلىّمالحظاهتمّوآرائهم.

امكانيةّرشطّمجيعّموظفيّالدائرةّمعّمركزّاالتصالّواليتّتتميزّابألمانّواملوثوقية،ّوجودةّالصوت،ّ .8
 وختفيضّتكاليفّاالتصاالتّوحتسنيّاداءّانتاجيةّاملوظفني.

ادارةّفرتاتّالعملّوتوزيعّاملوظفنيّعلىّهذهّالفرتاتّ)صباحية،ّمسائية(ّوتوفريّمؤشراتّوتقاريرّعنّ .9
 اليتّتعاملّمعهاّمركزّاالتصال.ّاألسرسريّالعملّ،ّوانتاجيةّاملوظفنيّوعددّ

ّاستعراضّشياانتّ .10 ّوامكانيةّّاألسرامكانية ّاالتصال، ّيفّمركز ّوشيانّحالتها ّاملنجزة، ّوغري املنجزة
ّسجلّاملكاملات.ّإىلستماعّاال

شدايةّمرحلةّجديدة2015ّّتّيفّمشروعّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّأاتّالعامةّّراإلحصاءدائرةّّومباّأن
يفّالعملّاالحصائيّمنّحيثّآلياتّمجعّالبياانتّوتدقيقهاّونشرهاّمباّيفّذلكّمركزّاالتصالّابعتبارهّجزءّ

ّّواظهرارهّشكاملّتفاصيلهّهامّواساسيّمنّهذهّاخلططّوالذيّتّاختب ّابهرًا ّعظيماًّجناحًا ششهادةّّواجنازًا
ّ.ّاجلميع

ّّوّ ّكونهّذوّنبيعةّخاصةّمرتبطةّلذا منّخاللّهذهّالنقاطّتظهرّاحلاجةّاالكيدةّالستدامةّمركزّاالتصال
اّهخبصوصيةّالعملّاالحصائيّجبميعّتفاصيلهاّمنّمجعّللبياانتّوتدقيقهاّونشرهاّوتطبيقّقواعدّاجلودةّعلي

هوّاحلالّيفّّابألنظمةورشطهّا ّكمّا لتوفريّالوقتّابّيدّمنّاألنظمةّاالحصائيةّالعرشيةّوالعامليةالعدّ الربجمية إلضافّة
ّ.واجلهدّواملال

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّملركزّاالتصال:لشاشاتّاتصميمّوفيمايليّعرضّلبعضّصفحاتّالنظامّّو

 اسم الصفحة: الدخول للنظام

 

 االتصال نظام مركز إىلالدخول (: 24)رقم شكل 

 وصف الصفحة: 

الراشطّالصفحةّالرئيسيةّللنظامّواليتّمنّخالهلاّيقومّّ،(URLّيتمّالدخولّللنظامّمنّخاللّراشطّ) يظهرّهذّا
خولّضبطّعمليةّالدلّشه،املرورّاخلاصّّورمزاملستخدمّّرمزابلدخولّللنظامّعربّإدخالّّ(Agent)ّاملستخدم

ّللنظام،ّوحصرهاّابألشخاصّاملخولنيّشذلك.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 )تكون متاحة فقط ملدير النظام( اسم الصفحة: املستخدمني

 

 املستخدمني نظام مركز االتصالشاشة (: 25)رقم شكل 
 وصف الصفحة: 

يكليةّديدّهويتمّمنّخالهلاّحتّالتعداداالتصالّملرحلةّّمنّخاللّهذهّالصفحةّيتمّتعريفّالعاملنيّعلىّمركز
ّاملوظفنيّالعاملني.

 وظائف الصفحة:  

ومّالنظامّحيثّيقأوّتعديلّشياانتهّأوّتفعيلّوحجبّالعاملنيّاوّحذفّمستخدمّمستخدمّجديدّّإضافة*
ّإباتحةّذلكّمنّخاللّصفحةّشياانتّاملستخدم.
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)تكون متاحة فقط ملدير النظام ومشرف مركز االتصال ضمن صالحيات  سناد الطوابريإاسم الصفحة: 
 معينة(

 تصميم الصفحة: 

ّ
 إسناد الطوابري نظام مركز االتصالشاشة  (:26)رقم شكل 

 وصف الصفحة: 

ّكاملةّسنادّالطواشريّللمشرفنيّوموظفيّمركزّاالتصالّإيتمّمنّخاللّهذهّالصفحةّ عّحتديدّمأوّجملموعة
ّمركزّاالتصال.يفّولويةّالطواشريّلكلّمنهم،ّهذاّيفّحالّتّتعريفّأكثرّمنّناشورّأ

ّ

ّ
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متاحة فقط ملوظف ومشرف مركز االتصال ضمن صالحيات )تكون اسم الصفحة: وحدة االتصال 
 معينة(

 تصميم الصفحة: 

 

 وحدة االتصال نظام مركز االتصال(: 27)رقم شكل 

 وصف الصفحة: 

 ّيتمّمنّخاللّهذهّالصفحةّسحبّأسرّمنّالطاشورّاملسندّهلذاّاملستخدم،ّحيثّيقومّموظفّمركز
ستكمالّشياانهتاّالّوعرضّشياانهتاّومنّمثّاالتصالّهبااليتّتنطبقّعليهاّالشروطّّاألسراالتصالّشسحبّ

ّيفّمرحلةّالتعدادّوالتأكدّمنّالبياانتّاملعبأةّمسبقاً.
 ّةّواالستماعّاألسّرسجلّاملكاملات:ّميكنّمنّخالهلاّاستعراضّسجلّاملكاملاتّاليتّاجريتّمع

ّكالتايل:  للمكاملاتّوتظهر

 

ملّيتمكنّموظفّمركزّاالتصالّمنّاالنتهاءّأوّحلّاملشكلةّفيقومّشتحويلهاّّحتويلّمكاملة:ّوذلكّيفّحال
ّللمشرفّاملسؤولّعنهّاوّملوظفّاخر
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املسندة )تكون متاحة فقط ملوظف ومشرف مركز االتصال ضمن  األسراسم الصفحة: قائمة 
 صالحيات معينة(

 تصميم الصفحة: 

ّ
 االتصالاملسندة نظام مركز  األسرقائمة (: 28) رقم شكل

 وصف الصفحة: 

اّمعّوّمراجعةّشياانهتأالذيّقامّموظفّمركزّاالتصالّابلتواصلّمعهاّّألسرتعرضّهذهّالصفحةّقائمةّاب
ّ)منجزة،ّمسندةّللطاشورّأوّغريّمنجزة(.ّعرضّحالةّاالتصالّلكلّمنها

ّ

ّ

ّ
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 معاجلة البياانت .5
يدّمنّلعدّ الّوشطرقّخمتلفةّابستخدامّمنّخاللّعدةّمراحّومتّمعاجلةّالبياانتّخاللّالتعدادّاإللكرتوين

اإللكرتونية حتديدّاملواقعّ) ،املنهجياتّوالنظّم واخلرائطّ)ّ(GPSوقدّساعدّنظاّم املعلوماتّاجلغرافيّة ّ(GISونظّم
شياانتّاملراحلّالساشقةّ)احلزمّواحلصر(ّّوتضمنيّاستخداموذلكّمنّخاللّعلىّجتنبّتكرارّالسجالتّ

ّ.حذفّالبياانتتعديلّّونّعملياتّيفّالنظامّللتقليلّمّاوحتميله

 الرتميز 1.5
العملياتّاالساسيةّيفّمعاجلةّالبياانت،ّاذّتقومّعلىّتصنيفّواعطاءّالبياانتّّاحدىّتعدّعمليةّالرتميز

ائجّارقامًاّحىتّيسهلّعليناّيفّاملراحلّالتاليةّاومامّعملياتّاملعاجلةّواستخراجّالنتّإىلغريّالرقميةّوحتويلهاّ
ّوات ّوجدولتها. ّواليتّصممتّلتحقيقّترميزّاإلحصاءبعتّدائرة ّللرتميز ّاملعتمدة ّالدولية ّاالدلة اتّالعامة

ّكماّتتي ّ وتبويبّموحدّللبياانتّاالحصائيةّليتسىنّحتقيقّاالهدافّاليتّصممتّمنّاجلهاّهذهّاالدلة
ّهذهّاالدلةّمقارنةّالبياانتّعلىّاملستوىّالدويل.

ّ
ّكسؤالّاعدادّأدلةّللرتميّإىلملساكنّفقدّاحتاجتّشعضّاالسئلةّوعلىّمستوىّالتعدادّالعامّللسكانّوا ز

التخصصّالعلميّواجلنسيةّومكانّاالقامةّوقدّتّتزويدّاملربجمنيّابالدلةّحيثّظهرتّخياراتّهذهّاالسئلةّ
ّعلىّشكلّقائمةّمنسدلةّيسهلّاختيارها.

ّ
ّ ّفقد ّالعلمي ّالتخصص ّخيص ّالتصنوفيما ّعلى ّالسؤال ّهذا ّترميز ّعند ّللتعاعتمد ّالدويل ّ"يف  ليم

INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION 

OFEDUCATION(ISCED)"ّالدليلّيفّخمتلفّ.الصادرّعنّاليونسكو ّهذا ّتستخدم حيثّأنّالدائرة
األقسامّاإلحصائيةّيفّالدائرةّوذلكّهبدفّتوجيهّهيكليةّشياانتّالتخصصّالعلميّيفّالقطاعّالدميوغرايفّ

ّيزّهذاّالدليلّابملرونةّودقةّالتقسيمّالعلميّوقاشليتهّللتوسعّمنّحيثّإضافةّأييتماالقتصاديّالزراعي.ّّو
ّولةّفهمهّواستيعاشه.سهّإىلختصصاتّجديدةّيفّاملستقبل.ّوصالحيتهّلعملياتّالتجهيزّاآليل،ّابإلضافةّ

ّ
ّ
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ّوتشملّ ،)|__|__|__|__|__|(ّ ّخاانت ّمخس ّمن ّعلمي ّختصص ّالي ّالرمز ّرقم يتألف
ّ:املستوايتّالتالية

 الرمز املستو 
 7 اثنوي

 8 دبلوم متوسط
 9 بكالوريوس
 10 دبلوم عايل
 11 ماجستري
 12 دكتوراه
 99 غري مبني

 

ةّرمزّاملستوىّالعلمي،ّأماّاخلانتنيّالثانيةّوالثالثةّمنّاجلهّإىلحيثّتشريّاخلانةّاالوىلّمنّجهةّاليسارّ
طّ،الشهادةّتنطبقّعلىّاملؤهالتّالعلميةّ:ّدشلومّمتوساحلقولّوالربامجّالعلميةّواليتّّإىلاليسرىّفتشريانّ

اجلامعيةّاألوىل،ّدشلومّعايلّماجستريّودكتوراه.ّواخلانتنيّالراشعةّواخلامسةّتسلسلّالتخصصّضمنّاجملالّ
ّالعلمي.

رميزّاجلنسياتّاتّالعامةّيفّتاإلحصاءاماّدليلّاجلنسيةّفقدّتّاستخدامّدليلّاجلنسياتّاليتّتعتمدهّدائرةّ
ّ(ّخاانت)|__|__|__|(ّوهي:3تألفّمن)وي
ّ

 آليتاخلانةّاألوىلّمنّاليسار،هوّترميزّالسمّالقارةّوهيّعلىّالنحوّا-1

  ّّقارةّآسيا.ّإىل(:ّيرمز4ّد)العد
  ّّقارةّإفريقيا. إىل(:ّيرمز5ّد)العد
  ّّقارةّأورواب.ّإىل(:ّيرمز6ّد)العد
  ّّقارةّأمريكا.ّإىل(:ّيرمز7ّد)العد
  ّةّاوقيانوسيا.قاّرّإىل(:ّيرمز8ّد)العد 

ّاخلانتانّالثانيةّوالثالثةّمنّاليسارّتدالنّعلىّرمزّالدولةّداخلّالقارة.-2
ّ
ّ



  

301 

 

كماّتّوضعّدليلّملكانّاالقامةّوالذيّاعتمدّعلىّدليلّاملدنّوالقرىّالصادرّعنّوزارةّالداخليةّووزارةّ
اثنىتّعشرّّانّاالقامةّمنالبلدايتّحيثّحيتويّهذاّالدليلّعلىّالتقسيماتّاالدارية.ّويتألفّرمزّدليلّمك

ّ ّاخلانتنيّّ)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(خانة ّتشري حيث
لواءّواخلانةّاخلامسةّرمزّالّإىلرمزّاحملافظةّواخلانتنيّالثالثةّوالراشعةّمنّاليسارّّإىلاالوىلّوالثانيةّمنّاليسارّ

مثّيليهاّّالتجمعّالسكاينّومنّإىلةّمنّاليسارّرمزّالقضاءّواخلاانتّالسادسةّوالساشعةّوالثامنّإىلمنّاليسارّ
املنطقةّواليتّحجزّهلاّاخلانتنيّالتاسعةّوالعاشرةّمنّاليسارّويفّالنهايةّتّحجزّاخلانتنيّاحلاديةّعشرةّوالثانيةّ

ّعشرةّلرمزّاحلي.
 املالحظاتّحولّدليلّاملدنّوالقرى:

 فقط.ّّليةدليلّاملدنّوالقرىّالصادرّعنّوزارةّالداختّاالعتمادّعلىّ .1
 (.1التقسيماتّاإلداريةّتتفقّمعّالرتميزّاملبنيّيفّجدولّرقمّ) .2
 يفرتضّأنّالتقسيماتّاإلحصائيةّتشملّاملنطقةّواحليّوالبلوكّأيضا. .3
معّماّتّاحلصول2004ّّاخذّشعنيّاالعتبارّعندّوضعّهذاّالدليلّمقارنةّدليلّاملدنّوالقرىّعامّ .4

تّرصدّالتغرياتّاليتّحصلتّعلىّمستوىّهذهّّحيث2015ّعليهّنتيجةّاحلصرّالذيّنفذّعامّ
 ّ(.2التجمعاتّخاللّفرتةّماّشنيّالتعدادينّكماّهوّمبنيّاتلياّيفّاجلدولّرقمّ)

ّ

 عددّالبلوكات الدليل احلي الدليل املنطقة الدليل التجمع الدليل القضاء الدليل اللواء الدليل احملافظة

 59 01 جبل اللويبدة 09 العبديل 111  العبديل 1 عمان 01 قصبة عمان  11 العاصمة
 

 املعاجلات املكتبية 2.5

لبياانتّمجعّالبياانتّوقواعدّالتحققّغريّاملباشرّشعدّمجعّاعملياتّتطبيقّقواعدّالتحققّاملباشرّأثناءّتّ
ّعدادّاليتابستخدامّغرفةّالعملياتّونظمّإدارةّالتّ،ّومتّعملياتّاملعاجلةّاملكتبيةتقليلّاألخطاءّالشخصيةل

للمشرفنيّوفرقّجودةّالبياانتّمراقبةّجودةّالبياانتّاليوميةّمنّخاللّعرضّالبياانتّاليتّتّمجعهاّّوفرت
 .يفّعملياتّاملعاجلةّوالتدقيقّششكلّأكثرّفاعليةلضمانّدقتهاّّمستوايتّمتعددةعلىّ
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ّلعّمهيةوأعطاءّاألّاتلشاشالدقيقّلّتصميماللعبّ ّالبياانتّجّاالختبارّدوراّحيوايّيفّاتمليالكبرية ودة
لّمركزّاالتصالّالذيّساعدّيفّإكماّالدورّالكبريّالذيّلعبهّإىلإضافةّ،ّوالتحكمّيفّإدخالّالبياانت

 واستكمالّشعضّالبياانتّالناقصة.ّاألسرمنّخاللّالتواصلّمعّكتملةّاملغريّّاالستمارات

املزودةّشقواعدّّوّوحتليلّعميقنيةّالفعالةّاملبنيةّعلىّدراسةّأنّاستخدامّاحللولّاإللكرتونيعلىّّنؤكدّكما
ّدقتها.ّوّاستخدامّمنهجياتّخمتلفةّيفّمعاجلةّالبياانتّيزيدّمنّجودةّالبياانتّإىلإرشاديةّواضحةّإضافةّ

 نوعية وتكامل البياانت ضبط  3.5
حكمّيفّمجيعّمراحلّالتعدادّاألثرّالكبريّيفّضبطّنوعيةّالبياانتّوالتّتكنولوجياّاملعلوماتكانّالستخدامّ

ّ-:ايلوحسبّالتوكانّمنّاهمّنرقّمعاجةّالبياانتّحسبّاملراحلّاليتّمرّهباّالتعدادّ،ّىّدقتهايفّمد

(ّيفّضبطّوّإدارةّالعملGISّ (ّواستخدامّاخلرائطّّ)GPSّففيّمرحلةّاحلزمّساعدّنظامّاملالحةّ)ّ -

مراقبةّالباحثنيّوتتبعهمّششكلّمباشرّ منّإمكانيّة األنظمّة هذّه توفرّه ساعدتّّّ,امليداينّوذلكّملّا كمّا

هذهّاألنظمةّيفّمنعّالتكراراتّيفّالبياانتّمنّخاللّحتديدّمنانقّالعملّعلىّاخلرائطّوّرشطهاّ

 ابلباحثني.

تصميمّاخلرائطّاملوجودةّيفّشرامجّمجعّالبياانتّكانّلّإىلباإلضافةّفّالعدّ مرحلةّاحلصرّوّمرحلةّيفّأمّا -

نيّياانتّ,ّوذلكّمنّخاللّضبطّالتنقالتّشرّواض ّيفّاملعاجلةّالفوريةّللباثالربامجّوالشاشاتّ

تطبيقّّإىلةّ,ابالضافاسئلةّاإلستمارةّّوّإخفاءّوّإظهارّشعضّاألسئلةّمباّيتناسبّمعّقواعدّاالتساق

الّعدمّالسماحّالدخّدرجةّعاليةّإىلّضمنوالذيّقواعدّاالتساقّششكلّفوريّعندّمجعّالبياانتّ

 شياانتّخانئةّ.

لتواصلّامركزّاالتصالّالذيّتّمنّخاللهّّوتكاملهاّرفعّجودةّالبياانتومنّالطرقّاليتّتّاتباعهاّل -

 .للتأكدّمنّصحةّالبياانتّاليتّتّمجعهاّمماّزادّمنّدقتهاّاألسرمعّعينةّمنّ
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كنيّاإلدارةّمنّومّيفوجودّتقاريرّفوريةّيفّاملركزّالرئيسيّمتصلةّمعّامليدانّمباشرةّعملّّكماّساهم -

 ّ.اسّجودةّالبياانتّوّدقتهاوّقيامليداينّمراقبةّالعملّ

ختاذّاالجراءّمنّخاللّاوجودّاخلربةّالكبريةّلدىّكوادرّالدائرةّاليتّومكنهمّمنّمعاجلةّاخلللّأوالّأبولّ -

 .املناسبّويفّالوقتّاملناسبّملعاجلةّايّمشكلةّ

عاجلةّأيّمّجيدرّابلذكرّأنّمنّأهمّاملراحلّيفّمعاجلةّالبياانتّمرحلةّالتجرشةّالقبليةّاليتّيتمّخالهلا -

 أخطاءّمتوقعةّأوّغريّمتوقعةّخاللّالعملّامليداينّالفعليّ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لدعم عمليات التعداد .6
 ا زم  دور نظم املعلومات اجلغرافية يف

واعدّشياانتّقّىلإمنّقبلّفريقّامليدانّوشعدّاعتمادّاملشرفّللبلوكاتّيتمّنقلّالبلوكاتّّاحلزمّاثناءّعملية
يتمّتطبيقّّوكذلكّ،قسمّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّليتمّاعتمادهاّمنّقبلّفريقّقسمّنظمّاملعلوماتّاجلغرافية

وجودّفراغاتّشنيّك(ّتكشفّأيّحاالتTopology Rulesّّقواعدّآليةّعلىّقواعدّالبياانتّاجلغرافيةّ)
نظمّّنقلّالبلوكاتّاملعتمدةّمنّقبلّفريقّليتمّتداخالتّأوّخروجّعنّحدودّاألحياءّايةّوأحدودّالبلوكاتّ

املعلوماتّاجلغرافيةّظمّنعمليةّاعتمادّالبلوكاتّمنّقبلّفريقّاملرحلةّالثانيةّ،تعتربّّإىلاملعلوماتّاجلغرافيةّ
عدّاعتمادهاّالبلوكاتّملرحلةّاحلصرّاالّشّنقلجزءّمنّعمليةّنقلّالبياانتّشنيّمرحليتّاحلزمّواحلصر،ّوالّت

ّ.ا.ّوهكذاّتعتربّخمرجاتّايّمرحلةّهيّمدخالتّللمرحلةّاليتّتليهاملعلوماتّاجلغرافيةّظمنّمنّقبلّفريق
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 دور نظم املعلومات اجلغرافية يف ا صر:
تّجتهيزّالطبقاتّاليتّتّاستخدامهاّهبذهّاملرحلةّعلىّخادمّخاصّهباّوهيّنبقةّاملباينّونبقةّالبلوكاتّ

اليتّتّاجنازهاّمنّمرحلةّاحلزمّواعتمادهاّمنّقبلّفريقّنظمّاملعلوماتّاجلغرافية2015ّّّّاالحصائيةّاحلديثةّ
لىّاالجهزهّاملستوىّاملرادّحتميلهّعّإىلوالصورةّاجلويةّعلىّشكلّقواعدّشياانت،وكذلكّتقطيعّالطبقاتّ

ّكلّابحثّواثناءّالعملّامليداينّيتمّاعطاءّاملباينّارقا يةّواضافةّمّاحصائااللكرتونيةّحسبّمنطقةّعمل
دّالبياانتّقواعّإىلاحداثياتّمباينّجديدةّموجودهّعلىّارضّالواقعّوكذلكّحذفّمباينّمثّنقلّاملباينّ

          ق                          اجلغرافيةّليتمّاعتمادهاّمنّقبلّفريقّنظمّاملعلوماتّاجلغرافية،ّتعتربّ

      ك              ق  ،                                                                         ق       

تعتربّخمرجاتّايّمرحلةّهيّمدخالتّ.              ه            ق                                   وهكذّا
 .للمرحلةّاليتّتليها

ّّ

 الفعلي: العد  دور نظم املعلومات اجلغرافية يف 
حلةّصر،ّتّحتميلّالطبقاتّاجلغرافيةّعلىّخادمّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّاخلاصّمبّرشنهايةّمرحليتّاحلزمّواحل

النهائي،ّوتّتقطيعّالبلوكاتّاالحصائيةّواملباينّحبيثّحيملّعلىّكلّجهازّالكرتوينّشلوكّاحصائيّّالعدّ 
مرحلةّتواحدّواليتّتعتربّمنطقةّعملّالباحثّامليداينّمعّاملباينّواملعاملّوالشوارعّاخلاصهّشهّل ّالفعلي.ّالعدّ بدّا

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 نشر البياانت .7

 وسائل نشر البياانت 1.7

 الوسائل الورقية 1.1.7
اتّالعامةّعلىّاعدادّجمموعةّمنّالنشراتّالورقيةّتعتمدّعلىّنتائجّالتعدادّالعامّللسكانّاإلحصاءعملتّدائرةّ

ّواملساكن،ّفيماّيليّهذهّالنشرات:ّّ

 ند العام للسكان واملساكالنشرة األوىل: النتائج الرئيسية للتعدا
2015 
ّالنتائجّالرئيسيةّللتعداد،ّمنّحيثّتطورّحجمّالّعرضت نشرة

ّواحلالةّ ّوالنوعي ّالعمري ّوالرتكيب ّاجلغرايف، ّوتوزيعهم السكان
وكذلكّشياانتّ والتعليمّ، والتأمنيّالصعوابتّالوظيفيّعنالزواجيّة ّة
ّالصحيّواملشاركةّاالقتصادية.ّ

 

 
 

سكان حسب التقسيمات اإلدارية والتجمعات ال: الثانيةالنشرة 
 2015السكانية للتعداد العام للسكان واملساكن 

ّ ّالسكانّقدمتّالنشرة ّوتوزيع ّحجم ّحول البياانتّاألساسية
ّ ّوتوزيع ّالنوع ّولكافةّّاألسرحسب ّسكاين ّجتمع ّكل يف

ّعلىّدليلّ ّاالعتماد ّحيثّت ّيفّاململكة، التقسيماتّاإلدارية
ّي ّالذي ّوالقرى ّاإلداري:ّاملدن ّالتقسيم ّمستوايت ّمجيع شمل

ّّحمافظة،ّلواء،ّقضاءّوجتمعّسكاين.
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السكان حسب األحياء للتعداد العام للسكان : الثالثةالنشرة 
 2015واملساكن 
ّّشينتّهذه ّحسبّاجلنسّالنشرة ّاألحياء ّيف ّالسكان توزيع

كانّتوفريّشياانتّحولّحجمّالسّإىلواحملافظة،ّوهدفتّالنشرةّ
خلّاألحياءّللوقوفّعلىّواقعّالتغريّالسكاينّيفّوتوزيعهمّدا

ّخمتلفّأحياءّاململكة.

 

 

السكان حسب البلدايت للتعداد العام للسكان : الرابعةالنشرة 
 2015واملساكن 
ّ ّّعكستحيث ّهذه ّيفّالنشرة ّالبلدايت ّيف ّالسكان توزيع

ّ ّالنشرة ّوهدفت ّواحملافظة، ّاجلنس ّحسب وفريّتّإىلاململكة
ّحجم ّحول ّالبلدايتّّشياانت ّداخل ّوتوزيعهم السكان

ّلالستفادةّمنهاّيفّمشاريعّتنميةّاحملافظاتّوالالمركزية.

 

السكان حسب اجلنسيات األخر  ابستثناء : اخلامسةالنشرة 
 2015اجلنسية السورية للتعداد العام للسكان واملساكن 

ّاجلنسّّأظهرت ّحسب ّاألحياء ّيف ّالسكان ّتوزيع النشرة
ّواحملافظ ّاجلنسيةّواجلنسية ّعدا ّاألخرى ّاجلنسيات ّلكافة ات

ّتوفريّشياانتّحولّحجمّالسكانّإىلالسورية،ّوهدفتّالنشرةّ
وتوزيعهمّمنّاجلنسياتّاألخرىّداخلّأحياءّاململكةّوحسبّ

ّاجلنس.
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السكان حسب التقسيمات اإلدارية والتجمعات : السادسةالنشرة 
 2015ن السكانية واجلنسية للتعداد العام للسكان واملساك

توزيعّالسكانّيفّاململكةّيفّالتجمعاتّالسكانيةّالنشرةّّعرضت
ّ ّوهدفتّالنشرة ّواحملافظات، ّشّإىلحسبّاجلنسية ياانتّتوفري

ّوالسكانّ ّاململكة ّسكان ّمن ّوتوزيعهم ّالسكان ّحجم حول
ّحسبّاجلنسية.

 

 

 
 للتعداد العام للسكان السوريون يف األحياءالسكان : بعةالساالنشرة 
 2015ن واملساك
توزيعّالسورينّاملتواجدينّعلىّأرضّاململكةّيفّالنشرةّّقدمت

ّ ّالنشرة ّوهدفت ّوحسبّاجلنسّواحملافظة، رفةّمعّإىلاألحياء
ّتلبيةّ ّداخلّاألحياء ّالسورينّوتوزيعهم ّحبجم البياانتّاملتعلقة
للطلبّاملتزايدّعلىّشياانتّالسورينّمنّقبلّاجلهاتّاحلكوميةّ

ّواهليئاتّالدولية.
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 الوسائل االلكرتونية 2.1.7

  أواًل: املوقع االلكرتوين
ّللسكانّواملساكنّ ّالعام ّااللكرتوينّلدائرة2015ّّحيثّتّختصيصّراشطّخاصّابلتعداد علىّاملوقع

ّومنّمثّالدخولّعلىّالراشط:ّ(www.dos.gov.jo)ّاتّالعامةاإلحصاء

ّ
الصفحةّاخلاصةّابلتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّّإىلحيثّيتمّالوصولّ

(http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm)ّّوحسب
ّالتايل:

 

http://www.dos.gov.jo/
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm


  

310 

 

 ملعلومات اجلغرافيةستخدام نظم االنشرااللكرتوين اباثنياً: 
منّاالهدافّالرئيسيةّللتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّابستخدامّاالجهزةّااللكرتونيةّونظمّاملعلوماتّ

،ّنّخاللمّنشرّشياانتّالتعدادّعلىّشكلّجغرايفّشرشطّالوحدةّاجلغرافيةّمعّشياانهتاّالسكانيةاجلغرافيةّ
ّ:غرافياّمنّخاللّمايلياتّالعامةّشنشرّالبياانتّجاإلحصاءحيثّقامتّدائرةّ

 واضاملوقع االلكرتوين اجلغرايف معّالطبقاتّاجلغرافيةّ، ورشطهّا حيثّتّعكسّاملؤشراتّالسكانيّة افةّّ:
ّ ّاملعلوماتّاجلغرافيةّنبقيتّالشوارعّواملعامل ّالكرتوينّمتخصصّشنظم نّخاللّمّمنّخاللّموقع

(ّومنّمثّالدخولّعلىwww.dos.gov.joّاتّالعامةّ)اإلحصاءالدخولّعلىّاملوقعّااللكرتوينّلدائرةّ
ّالراشط:

 
 

(http://gisweb.dos.gov.joّالصفحةّاخلاصةّابلتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ)ّإىلحيثّيتمّالوصولّ
 وحسبّالتايل:

http://www.dos.gov.jo/
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ّ

 :ّاالطلس االحصائي اجلغرايف 
ةّرائطّألعدادّالسكانّوخصائصهمّالعمريةّوالنوعيتوفريّخّإىلّاإلحصائيّاجلغرايفّاألنلسّيهدف

ّاملستوايتّوالتقسيماتّاإلدارية،ّّ ّمجيع ّعلى ّللمباينواالجتماعية ّاألنلسّخرائط ّهذا ّيوفر ّكما
واملساكنّوتوزيعهاّعلىّمستوىّاحملافظاتّواأللويةّوكذلكّالبياانتّاخلاصةّابلتعليمّوالتأمنيّالصحيّ

ّوء،ّابستخدامّأحدثّالربجمياتّواألنظمة.والصعوابتّالوظيفيةّواجلندرّواللج
،2015ّكماّتركيزّمنّخاللّهذاّاألنلسّعلىّحتليلّنتائجّشياانتّالتعدادّالعامّللسكانّواملساكنّ

ّوصغفّموجزّحولّهذهّاخلرائطّوالبياانتّاملمثلةّإىلمنّخاللّعرضهاّخبرائطّإحصائيةّابإلضافةّ
ّشياانتّومؤشرا ّمن ّحيثّوضحتّاخلرائطّعدد ّاملباينّعليها، ّالسكان، ّقطاع ّحول تّالتعداد

،ّالتعليم،ّالتأمنيّالصحي،ّالصعوابتّالوظيفية،ّاجلندرّواللجوءّحسبّمستوينيّاألسرواملساكنّّو
ّاحملافظةّواللواء،ّوتّاستخدامّشرانمجّنظمّاملعلوماتّاجلغرافيةّ لتحليلّورسمArcGISّّإدارينيّمها

ّاخلرائط.
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 امللمترات 3.1.7
خاللّمؤومرّحتتّّ،ّمن2015ابنالقّنتائجّالتعدادّالعامّللسااكانّواملساااكنّّالعامةاتّاإلحصاااءدائرةّقامتّ

والذيّانلقّمنّخاللهّنتائجّالتعدادّالرئيساايةّوشاااركّابملؤومر22/2/2016ّّرعايةّدولةّرئيسّالوزراءّوذلكّيومّ
تّالداعمةّاجلهاّوتّتكرميّجهزةّاالحصااااااائيةّالعرشيةّواملنظماتّالدوليةألمؤسااااااساااااااتّالقطاعّالعامّواخلاصّوا

ّللتعداد.

ّوقدّاتبعّمؤومرّاالنالقّالرئيسيّعدةّمؤومراتّتوزعتّعلىّكافةّاقاليمّاململكةّوكانتّكماّيلي:ّّ

 حبضاااااااورّمؤساااااااسااااااااتّالقطاع17/8/2016ّّ مؤومرّانالقّالنتائجّيفّحمافظةّمعانّواليتّعقدتّشتاريخ
ولّمنهجيةّانمجّاملؤومرّعلىّعرضّحالعامّواخلاصّواملؤسااساااتّالتعليميةّيفّاحملافظةّوقدّاشااتملّالرّب

التعدادّااللكرتوينّومؤشااااااااااااااراتّحسااااااااااااااابّاحملافظاتّكماّتّتقدميّاروراقّحتليليةّحولّنتائجّاهلجرةّ
ّوالتعليم.

 ّّحبضاااااورّمؤساااااساااااات23/8/2016ّمؤومرّانالقّنتائجّالتعدادّيفّحمافظةّالزرقاءّواليتّعقدتّشتاريخ،
ولّّاحملافظةّوقدّاشاااتملّالربانمجّاملؤومرّعلىّعرضّحالقطاعّالعامّواخلاصّواملؤساااسااااتّالتعليميةّيف

منهجيةّالتعدادّااللكرتوينّومؤشااااااااااااااراتّحساااااااااااااابّاحملافظاتّكماّتّتقدميّاروراقّحتليليةّحولّحالةّ
ّ.األردنواخلصائصّالدميوغرافيةّوالسكانيةّيفّّاألردناللجوءّيفّ

 ّّحبضااااااورّمؤسااااااسااااااات24/8/2016ّمؤومرّانالقّنتائجّالتعدادّيفّحمافظةّالعقبةّواليتّعقدتّشتاريخ،
القطاعّالعامّواخلاصّواملؤساااسااااتّالتعليميةّيفّاحملافظةّوقدّاشاااتملّالربانمجّاملؤومرّعلىّعرضّحولّ
ّكماّتّتقدميّاروراقّحتليليةّ منهجيةّالتعدادّااللكرتوينّومؤشااااااااراتّسااااااااكانيةّخاصااااااااةّمبحافظةّالعقبة

ّحولّاجلندرّوالصعوابتّالوظيفية
 ّحبضاااااااااورّمؤساااااااااساااااااااات28/8/2016ّدادّيفّحمافظةّارشدّواليتّعقدتّشتاريخّمؤومرّانالقّنتائجّالتع،

القطاعّالعامّواخلاصّواملؤساااااسااااااتّالتعليميةّيفّاحملافظةّوقدّاشاااااتملّشرانمجّاملؤومرّعلىّعرضّحولّ
ّكماّتّتقدميّاروراقّحتليليةّحولّالتامنيّالصاااحيّ منهجيةّالتعدادّااللكرتوينّومؤشاااراتّاحملافظات،ّ

ّ.األردنيةّوحالةّاللجوءّيفّواحلالةّالزواج
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 املواد املنشورة  2.7
 التقرير الرئيسي 1.2.7

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand

_on_GOV.pdf 

 

 النتائج التفصيلية 2.2.7

 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm  

 

ّ اوراق حبثية 3.2.7
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand_on_GOV.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand_on_GOV.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/index.htm

