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، والذي نفذتو 2018يسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تصدر نتائج التعداد العام للمنشآت االقتصادية لعام 

 .31/3/2019ولغاية  1/10/2018 ا بنيالدائرة خالل الفرتة م
والتعداد  1999األول عام  ، حيث أجرت الدائرة التعداددائرةالالذي جتريو  الرابعويعترب ىذا التعداد ىو التعداد 

بصورة  ،2018ويهدف التعداد العام للمنشآت االقتصادية . 2011والتعداد الثالث عام  2006الثاين عام 
ىل توفري منظومة من البيانات ذات اجلودة العالية واحلديثة تتضمن أعداد ادلنشآت االقتصادية حبسب إساسية أ

 .التوزيع اجلغرايف وخصائص ادلنشآت

 من خالل ىذا التعداد عمع بيانات أساسية عن أعداد ادلنشآت االقتصادية حسب ادلوقع والنشا  وقد مت
االقتصادي وخصائص العمالة وإيراد ادلنشآت ورأس ادلال ادلسجل حسب نسبة ادلسامهني فيو، باإلضافة إىل 

 خرى.دلتغريات األابعض 
مت حيث  ،باالعتماد على كوادر الدائرة ويف عميع مراحلو اً تنفيذه إلكرتونيالتعداد مت  اإىل أن ىذوجتدر اإلشارة 

اخلاصة باستثناء ادلنشآت  مشل عميع ادلنشآت االقتصادية، و (Tablets)عمع البيانات على أجهزة لوحية 
مل يشمل و  ،احلكومية والعسكرية وفروع ادلنشآت اليت ال دتسك سجالت حماسبية مستقلة وادلكاتب اإلقليمية

يف التعدادات الزراعية اليت جتريها  مشمولةات الزراعية سواء ادلنظم منها أو غري ادلنظم كوهنا التعداد احلياز 
 الدائرة كل عشر سنوات.

وادلسوحات األساسية اليت تساىم يف تكوين قاعدة  التعداد تكون الدائرة قد استكملت تنفيذ التعداداتهبذا و 
وتعمل الدائرة حاليًا ومن كما بيانات تسهم يف خدمة ادلخططني ورامسي السياسات وصناع القرار والباحثني.  

إىل توسيع قاعدة ىذه البيانات من السجالت  (2022-2018) لإلحصاء الوطنية االسرتاتيجيةخالل اخلطة 
 ودة ادلعتمدة.اجل اإلدارية للمؤسسات الشريكة دتاشياً مع ادلنهجيات والتعاريف الدولية وضمن معايري

تود دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم شكرىا العميق لكل من ساىم يف إجناح ىذا التعداد، وختص بالذكر و 
كما ويسعدىا أن بالبيانات اإلحصائية ادلطلوبة.   تزويد الدائرةإدارات ادلنشآت ادلختلفة لتعاوهنم البناء يف 

 تتلقى أية مالحظات هتدف إىل التحسني والتطوير يف ادلستقبل.
 

 عيد الزعبيم سد. قاس                                                                          

 امالمدير الع        
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 المقدمة .1
السند القانوين إلجراء التعداد، إذ نص القانوف على  2012لسنة  12رقم  العامة يعترب قانوف اإلحصػاءات

إجراء تعداد عاـ كل عشر سنوات على األكثر يف ادلوعد الذي يقرره رللس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يف 
شآت، وأي رلاؿ آخر يقرره رللس الوزراء بناء على رلاالت ادلساكن والسكاف، والزراعة، والصناعة، وادلن

 تاريخ 32/11/1/31284 رقم اجلليلة ومبوجػب قػرار رلػلس الوزراء بكتاب الرئاسة وعليو، تنسيب من الوزير
نفذت دائرة وعليو  ،2018عاـ للمنشآت االقتصادية وادلتظمن ادلوافقة على إجراء التعداد ال 10/7/2017

 .العاـ للمنشآت االقتصاديةتعداد اإلحصاءات العامة ال
أنو العملية الكلية جلمع وجتهيز وتبويب وحتليل ونشر بيانات ويعرؼ التعداد العاـ للمنشآت االقتصادية، ب

ميع ادلنشآت يف سلتل  قااعات االقتصاد جلرقمية مشولية تتعلق بالبيانات التعريفية واالقتصادية ادلختلفة 
حيث تتظمن عمليات العد مجع بيانات حوؿ سلتل  . خالؿ فًتة العدالوطين، دومنا حذؼ أو تكرار 

ادلنشآت االقتصادية يف مجيع مناطق ادلملكة وتغاية مجيع األنشاة االقتصادية اليت دتارسها ادلنشآت وتبويبها 
 ونشرىا حسب ادلتغريات ادلختلفة اليت مت مجع البيانات حوذلا. 

 أهداف التعداد. 2
  -إىل حتقيق األىداؼ التالية:االقتصادية نشآت يهدؼ تعداد ادل

  توفري تبويبات تفصيلية عن ادلنشآت االقتصادية من حيث توزيعها اجلغرايف، فئات العمالة، التنظيم
 ف القانوين وغريىا.الكياحجم رأس ادلاؿ، فئة اإليرادات، االقتصادي، 

 تعػػػػػػرؼ علػػػػػػى مقومػػػػػػات إعاػػػػػػاء اػػػػػػورة واطػػػػػػاة عػػػػػػن النشػػػػػػاط االقتصػػػػػػادي الػػػػػػذي تزاولػػػػػػو ادلنشػػػػػػأة وال
 ىذا النشاط.

  .توفري بيانات حوؿ حجم ادلنشآت يف كل نشاط اقتصادي 

  لغايػػػػػػػػػات تنفيػػػػػػػػػذ ادلسػػػػػػػػػوحات والدراسػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػادية  زلدثػػػػػػػػػةاقتصػػػػػػػػػادية أطػػػػػػػػػر إحصػػػػػػػػػائية تػػػػػػػػػوفري
 .ادلختلفة خالؿ السنوات القادمة

 ت من البيانات تلبية احتياجات القااعني العاـ واخلاص والباحثني وادلخااني ورامسي السياسا
 االقتصادية. 

 منشآت االقتصادية السابقةتعدادات ال .3
 الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة، حيث نفذت رابعالتعداد ال 2018 ادلنشآت االقتصادية يعترب تعداد
العاـ عامة عػن الػوطع حيث وفر معلومات  ،1999 عاـأوذلا كاف يف ، اقتصاديةتعدادات  ثالثة الدائرة
 عاـالتعداد الثالث يف ذ ينفمت تنو  .2006 عاـالتعداد الثاين يف بينما نفذ نشآت االقتصادية يف ادلملكة. للم
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واستخدـ فيو ألوؿ مرة التصني  الصناعي الدويل ادلوحد جلميع األنشاة االقتصادية )التعديل الرابع(  2011
 الصادر عن األمم ادلتادة.

 2018قتصادية التعداد العام للمنشآت االمنهجية . 4
االقتصادية وانتشار ادلنشآت االقتصادية يف سلتل  ادلناطق واألحياء السكنية وغري  األنشاةلتنوع  اً نظر 

نشآت فقد مت زيارة مجيع ادلباين والسااؿ عن على طماف تغاية أمشل وأوسع ذلذه ادل اً ، وحراالسكنية
االحتياجات حوذلا يف مجيع مناطق ادلملكة لتلبية ادلنشآت االقتصادية ادلنظمة واستيفاء بيانات االستمارة 

بالتايل فقد غاى ىذا التعداد بيانات تفصيلية عن ادلنشآت ادلنظمة والعاملة يف  ،من البيانات الوطنية والدولية
 القااع اخلاص.

 المنشآت  شمولية تعداد 1.4
 ،األنشاة االقتصادية بشكل شامل كافةيف ادلملكة يف   تعداد مجيع ادلنشآت االقتصادية العاملةىذا ال غاى
الصادر  (ISIC 4) التعديل الرابع لألنشاة االقتصادية الدويل ادلوحد للتصني  الصناعي وفقاً مت تبويبها و 

 -ي:ذه األنشاة ىعن األمم ادلتادة وى
  التعدين واستغالؿ احملاجر 
 الصناعات التاويلية 
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكيي  اذلواء 
 مدادات ادلياه وأنشاة الصرؼ وإدارة النفايات ومعاجلتهاإ 
 التشييد 
 جتارة اجلملة والتجزئة: إاالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية 
  النقل والتخزين 
 أنشاة خدمات اإلقامة والاعاـ 
 ادلعلومات واالتصاالت 
  منيأالتاألنشاة ادلالية وأنشاة 
  األنشاة العقارية 
 نية والعلمية والتقنيةاألنشاة ادله 
 أنشاة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم 
 التعليم 
 األنشاة يف رلاؿ ااة اإلنساف والعمل االجتماعي 
 الفنوف والًتفيو والتسلية 
 أنشاة اخلدمات األخرى 
 نشاة ادلنظمات واذليئات غري اخلاطعة للوالية القظائية الوطنيةأ 
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 -ما يلي: ءتم استثناو 
  ادلنشآت الزراعية          
 منشآت اإلدارة العامة 
 ادلنشآت العسكرية 
  ت والقنصليات الدبلوماسيةاالسفار  

  يةلكتروناإل نظمةاألآلية جمع البيانات واستخدام  2.4
السابقة بأسلوب  ادلنشآتعن تعدادات دتيز ىذا التعداد مت تنفيذ التعداد من خالؿ إجراء ادلقابلة الشخصية، و 

الدائرة باستخداـ  فقد نفذتويف ىذا التعداد، الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا  حيث وظفت مجع البيانات،
من البنية التاتية، واخلربات الذاتية لكوادر الدائرة،  مستفيدة و،كافة مراحليف  ( Tabletsجهزة اللوحية )األ

وبكافة  لكًتونياً إ 2015 ساكنوادل لسكافالعاـ ل يف تنفيذ التعدادالتجربة الناجاة للدائرة  منواليت مت اكتساهبا 
 -نظمة بررلية على الناو التايل:أو أيظاً. وذلذا الغرض مت تاوير عدة مراحل
من  إدخاؿ البيانات مباشرةلكًتونية، مت خالذلا إحيث مت تاوير استمارة عد  نظام جمع البيانات: -

تدقيق مباشرة أثناء  ليةآتظمن ىذا النظاـ يقبل الباحث على األجهزة اللوحية يف ادليداف، حيث 
واإلدخاؿ ادلتبعة يف  ،والًتميز، ىذه اآللية عمليات التدقيق ختصرتاوبذلك ، دخاؿعملية اإل
 ىل أف ىذه اآللية تعزز احلفاظ على سرية البيانات.إالورقي، إطافة األسلوب 

ات ادلملكة ادلعلومات اجلغرافية باستخراج مجيع خرائط بلوك نظمقاـ قسم  نظام الخرائط الجغرافية: -
، وحتميل ىذه اخلرائط على أجهزة العد حسب ادلهاـ 2015 لكًتونياً، من واقع التعداد السكاينإ

األمر الذي مكن الباحثني وادلراقبني من االستدالؿ على مناطق عملهم بشكل  ادلسندة لكل باحث،
مغادرة الباحث إىل طبط جودة البيانات من خالؿ إغالؽ برنامج اإلدخاؿ فور  إطافةكثر دقة، أ

 مناقة عملو.
دارة العمل ادليداين لتمكني العاملني يف ادليداف إمت تاوير نظاـ خاص ب نظام إدارة العمل الميداني: -

لكًتوين، كما اشتمل ىذا النظاـ على مجيع التقارير إمن إسناد ادلهاـ للباحثني يف مراكز العد بشكل 
 از بشكل حلظي.جنمن متابعة اإلدارة ادليدانية اليت مكنت اإل

بيانات مكن ىذا النظاـ الفنيني يف مركز الدائرة من االطالع على ال نظام االعتماد والمراجعة: -
مت اعتماد االستمارات الصاياة وإعادة اخلاطئة اىل يث من قبل الباحثني أواًل بأوؿ، حب ادلدخلة
 ادلديل بادلعلوماتعادة زيارة إتم مراجعتها وتصويب األخااء من قبل الباحث أو لكًتونيًا لتإادليداف 

 للتأكد من دقة البيانات. 
وفر النظاـ مجيع التقارير الالزمة لإلطالع على ادلاشرات الرئيسية لبيانات  نظام التقارير والنتائج: -

 جراء عمليات التدقيق وادلتابعة بشكل فوري.إوذلك ألغراض التعداد أواًل بأوؿ، 
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من دراسة وتدقيق األنشاة االقتصادية اليت مت نيني يف مركز الدائرة مكن ىذا النظاـ الف نظام الترميز: -
لألنشاة  الدويل ادلوحد لتصني  الصناعياوافها ميدانياً، ومن مث ترميزىا إلكًتونيًا حسب 

 بشكل هنائ. االستمارات الصاياة  واعتماد (ISIC 4) التعديل الرابع االقتصادية
النظاـ اإلدارة الفنية للتعداد من اختيار عدد من البلوكات  مكن ىذا نظام العد البعدي والمسائي: -

وإعادة زيارهتا للتأكد من حتقيق نسب تغاية عالية. وساعد الربنامج ادلسائي على إمكانية إعادة 
 زيارة ادلنشآت غري ادلكتملة بياناهتا عدة مرات الستكماؿ البيانات الناقصة ومتابعة ادلواعيد ادلسائية.  

مع اخلادـ رائح اتصاؿ خلوية، متصلة مباشرة زودت األجهزة اللوحية بش البيانات: نظام تناقل -
الرئيسي يف مركز الدائرة بشكل آمن ويظمن سرية البيانات. وقد مكن ىذا النظاـ الباحثني من إجراء 

لبيانات من كافة األجهزة اللوحية يف ادلملكة إىل اخلادـ الرئيسي فور انتهاء مجع ل عملية تناقل
 ألية حتديثات تارأ على برنامج العد. اـ اجلديدة ادلسندة للباحث، إطافةالبيانات، وحتميل ادله

 
 2018 العاـ للمنشآت االقتصاديةآلية التنفيذ االلكًتوين للتعداد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 2018العام للمنشآت االقتصادية مراحل تنفيذ التعداد  .5
 خطيط والتحضيرمرحلة الت 1.5

 -وقد مت يف ىذه ادلرحلة ما يلي:
 .العاـ للمنشآت االقتصاديةبإجراء التعداد من رللس الوزراء ادلوقر  إادار قرار -
واللجنة اإلدارية  ،مثل اللجنة الفنية ،تشكيل جلاف التعداد، و نشآتادل عداد اذليكل التنظيمي لتعدادإ -

واللجاف  ،اإلنفاؽ اتجلنة تنسيبلجاف الفرعية األخرى مثل ىل ال، إطافة إواللجنة اإلعالمية ،وادلالية
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حيث مثلت مجيع ادلاسسات الرمسية ادلعنية طمن  ،وحتديد مهاـ كل منهاالتنسيقية يف احملافظات، 
 ىذه اللجاف.

عداد العاملني أنوعية و ، و وحتديد متالبات ومستلزمات كل مرحلة ،خاط التعداد ادلختلفة إعداد -
كذلك وطع اجلداوؿ   الوبة، وإعداد برامج تدريبهم ومستلزماهتا وتنفيذىا.حسب ادلستويات ادل

وفعاليات وأنشاة  ،راحلادللتعداد، الذي يتظمن تاريخ بدء وانتهاء كل مرحلة من اراحل دل ةالزمني
 التعداد طمن كل مرحلة.

مناطق العد. لإلشراؼ على سري العمل ادليداين يف سلتل   ،ومكاتب ميدانية مكاتب إقليميةجتهيز  -
 ادلكاتب، وأجهزة احلاسوب الالزمة وغريىا. ،ادلعدات، السيارات، القرطاسية ،توفري اللواـزو 

التعداد العاـ للسكاف  ألغراضاليت أعدت و ادلباين ادلتظمنة البلوكات و لكًتونية حتظري اخلرائط اإل -
 من قبل قسم اخلرائط اجلغرافية يف الدائرة. ،2015وادلساكن 

إعداد جداوؿ حتليلية و  ،حتياجات ادلستخدمنيتليب اماد جداوؿ سلرجات التعداد اليت إعداد واعت -
 خااة باحلاسب اآليل.

األنشاة ستمارات من قبل الفنيني ذوي اخلربة يف سلتل  وطع قواعد التدقيق وتعليمات تعبئة اال -
، وكافة وثائق التعداد ،وجداوؿ الًتميز ،التعليمات إعداد كتيب، و اليت سيغايها التعداد االقتصادية

دارة العمل ادليداين، إعداد برامج إياً، و لكًتونإحتويلها فريق الربرلة ليصار إىل ل ستمارةمع اإل هاتسليمو 
 وتقارير ادلتابعة الفورية. 

 ،األجهزة ىذه استالـو  اختاذ اإلجراءات ادلتعلقة باستخداـ األجهزة اللوحية والربرليات الالزمة ذلا -
 يف الدائرة. متها الفنية بالتعاوف مع قسم الدعم الفينكد من سالأوالت

مثلة العملية على األجهزة اللوحية وإدخاؿ رلموعة من األ ،الربنامج من قبل الفنيني فاص وجتريب -
تزويد ادلربرلني بادلالحظات ، ومن مث والتأكد من فعالية كافة قواعد التدقيق، ومرونة استخداـ الربنامج

 وادلربرلني. االقتصادينيبني الفنيني ما التعاوف ب احللوؿ ادلناسبةوإجياد  ل،وادلشاك
 لتأكد من اجلاىزية اإللكًتونية والفنية وادليدانية.لإجراء العد التجرييب الختبار مرحلة العد   -

زلافظة الزرقاء )ادلناقة احلرة(، واستمرت ىذه قامت رلموعة من الفرؽ ادليدانية بإجراء عد جترييب يف 
 -يلي: ، وقد استهدفت عملية العد التجرييب مايوماً  14دلدة  ةالعملي

 لكًتونية.من حيث ترابط األسئلة وقواعد التدقيق اإل ستمارة التعدادإاختبار  .1
 .البياناتتقدير الوقت الالـز الستيفاء  .2
 عداد الكوادر ادليدانية الالزمة دلرحلة العد الفعلي.أتقدير  .3
لكًتوين التناقل اإلمن أجهزة و لكًتونية اإل نشآتدلاختبار استخداـ منظومة تعداد ا .4

 .للبيانات
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جهزة ستمارة التعداد باستخداـ األإاكتسب العاملوف يف مرحلة العد التجرييب خربة جيدة يف تعبئة 
إىل نتائج مرحلة العد التجرييب  اً والتعرؼ على ادلشكالت ادليدانية وأسلوب حلها، واستناداللوحية 

 لكًتونية وبعض بنودىا.  ستمارة التعداد اإلإديالت الالزمة على فقد مت إجراء التع
، واعتماده 2018تعداد ادلنشآت ادار مسابقة لتصميم شعار ، وإالبدء بتنفيذ احلملة اإلعالمية -

 .تعداد ادلنشآت االقتصادية بروشورقرار وإ
 مرحلة التنفيذ الفعلي للتعداد 2.5
 -ما يلي:اشتملت ىذه ادلرحلة على وقد 
حيث يعترب تدريب العاملني يف التعداد  ،ب الكوادر ادليدانية وتوزيعها حسب مناطق العملتدري -

التأكد و مسألة رئيسية تتالب الكثري من اجلهد واإلعداد نظرًا لظخامة أعداد ادلشاركني من جهة، 
األوىل  :اشتملت على مرحلتني حيث أعدت خاة. فيذ عمليات العدمن بناء قدرات الباحثني لتن

والثانية تدريب الفرؽ  فريق ادلفتشني وادلشرفني نظريًا وعمليًا من خالؿ تنفيذ التجربة القبلية،دريب لت
 .زيارة ادلباين وادلنشآتمن خالؿ  العد الفعليالعاملة يف مرحلة 

دلدة أسبوعني اعتبارًا من بداية شهر تشرين األوؿ لفريق الدعم الفين  األوىلعقدت الدورة التدريبية  -
الدعم كادر مت تعيينهم على حساب ادلشاريع ادلاقتة، ومت تدريبهم من قبل   اً موظف 20غ عددىم البال

 الفين يف الدائرة على مواطيع حتميل الربامج وايانة األجهزة وتعريفهم بواجباهتم ادلختلفة أثناء العد،
ز مت اختيارىا يف ثالثة مراكيف تشرين األوؿ شهر  خالؿبوع سأدلدة  عقدتأما الدورة الثانية فقد 

وقاـ خالذلا ادلدربني بتدريب ادلراقبني والباحثني وموظفي الدعم  األقاليم يف مدف عماف وإربد والكرؾ،
 موظ  مت تعيينهم على حساب ادلشاريع ادلاقتة. 300الفين والبالغ عددىم حوايل 

 ،لتعاري  وادلصالااتوا ،ومنهجية مجع البيانات ،مشل الربنامج التدرييب التعري  بأىداؼ التعداد -
واجباهتم ومساولياهتم بستمارة التعداد، وتعري  ادلشاركني من سلتل  ادلستويات بئة إوأسلوب تع

جهزة التابلت والتعامل معها فنياً أطمن ادلهاـ ادلنوطة بكل منهم، إطافة إىل تدريبهم على استخداـ 
  وتقنياً.

اإلعالمية للتعداد وتشكيل جلنة معنية باألمر وتوزيع مّت إعداد خاة للاملة : تكثي  احلملة اإلعالمية -
، األدوار حبيث تغاي سلتل  اجلوانب اإلعالمية واليت حتقق ىدؼ احلملة وحسب مراحل التنفيذ

األجهزة تزويد و  .نشآتعمل لقاءات اافية لعاوفة ادلدير العاـ/ ادلدير الوطين لتعداد ادلحيث مت 
قاليم الثالث مت بثها خالؿ تقارير اخبارية يف األ ثالثة وإعداد برسائل إعالمية لعرطها.اإلعالمية 

 النشرات اإلخبارية اليومية.
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 يانات البجمع مرحلة  3.5
خالؿ النص  الثاين من شهر تشرين األوؿ من قبل الكوادر اإلدارية والفنية نفذت عملية مجع البيانات 

 -مجع البيانات على الناو التايل: فقد مت تشكيل اذليكل الوظيفي ادلتعلق مبرحلةوادليدانية 
 ادلدير الوطين للتعداد( ادلدير العاـ لإلحصاءات العامة ) -
 حصاءات االقتصادية(مدير مديرية اإلادلدير التنفيذي للتعداد ) -
 ادلدير الفين للتعداد -
 داري للتعدادادلدير اإل -
 ادلدير ادلايل للتعداد -
 مدير تكنولوجيا ادلعلومات -
 تعدادادلدير ادليداين لل -
 مساعد ادلدير الفين للتعداد -
 داري للتعدادإلمساعد ادلدير ا -

 -يدانية الوظائ  وادلهاـ كما يلي:وتظمنت الكوادر ادل
ادلنسػػػػػق: ىػػػػػو الشػػػػػخص ادلسػػػػػاوؿ عػػػػػن تنفيػػػػػذ التعػػػػػداد يف زلافظػػػػػة أو أكثػػػػػر، ويشػػػػػرؼ علػػػػػى  -

وقػػػػػػػد مت مجيػػػػػػػع العػػػػػػػاملني يف ىػػػػػػػذه ادلناقػػػػػػػة، ويتفػػػػػػػرغ فيهػػػػػػػا لعمليػػػػػػػة التعػػػػػػػداد تفرغػػػػػػػاً كػػػػػػػاماًل، 
 اختياره من بني العناار القيادية ذات اخلربة اجليدة بادلناقة اليت يشرؼ عليها.

سػػػػػاوؿ عػػػػػن تنفيػػػػػذ التعػػػػػداد يف جػػػػػزء مػػػػػن مناقػػػػػة عمػػػػػل ادلنسػػػػػق، ويشػػػػػرؼ ادلىػػػػػو و ادلفػػػػػت :  -
 على مجيع العاملني يف ىذه ادلناقة.

 قػػػػػد ادلراقػػػػػب: ىػػػػػو ادلسػػػػػاوؿ عػػػػػن تنفيػػػػػذ التعػػػػػداد يف جػػػػػزء مػػػػػن مناقػػػػػة عمػػػػػل ادلفػػػػػت  والػػػػػيت -
بلوكػػػػػػػػػات يف مدينػػػػػػػػػة، ويشػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػى رلموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن  تكػػػػػػػػوف مدينػػػػػػػػػة أو قريػػػػػػػػػة أو رلموعػػػػػػػػػة

 الباحثني.
العػػػػداد : يكػػػػوف مسػػػػاوالً عػػػػػن العمػػػػل يف مناقػػػػة عػػػػد معينػػػػػة توكػػػػل إليػػػػو مػػػػن قبػػػػػل / الباحػػػػث -

 .باحث فيها لعملية التعداد تفرغا كامالادلراقب ويتفرغ ال
مػػػػػػػػة عملهػػػػػػػػا يف مراكػػػػػػػػز العػػػػػػػػد الػػػػػػػػدعم الفػػػػػػػػين: يكػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػاوال عػػػػػػػػن اػػػػػػػػيانة األجهػػػػػػػػزة وإدا -

وإاػػػػػالح األعاػػػػػاؿ والتوااػػػػػل مػػػػػع فريػػػػػق ادلربرلػػػػػني حلػػػػػل ادلشػػػػػاكل وطػػػػػماف تناقػػػػػل البيانػػػػػات 
 بشكل سليم. 
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 مرحلة استخراج وتحليل النتائج 4.5
 )االعتماد( التدقيق المكتبي    -

 ومت ىػػػػػػػا.واعتماداشػػػػػػػتملت مرحلػػػػػػػة االعتمػػػػػػػاد ادلكتػػػػػػػيب علػػػػػػػى تػػػػػػػدقيق االسػػػػػػػتمارات ادلكتملػػػػػػػة ميػػػػػػػدانياً 
واػػػػػػ  النشػػػػػػاط االقتصػػػػػػادي حبيػػػػػػث يكػػػػػػوف مفصػػػػػػالً ليػػػػػػتمكن تػػػػػػدقيق الًتكيػػػػػػز يف ىػػػػػػذه ادلرحلػػػػػػة علػػػػػػى 

 .ترميزهو  للمنشآت النشاط االقتصاديالحقاً بتاديد ادلرمزوف ادلختصوف 
   الترميز   -

يقصػػػػػد بػػػػػو وطػػػػػع رمػػػػػوز رقميػػػػػة للبيانػػػػػات الواػػػػػفية حبيػػػػػث يسػػػػػهل التعامػػػػػل معهػػػػػا، وذلػػػػػك باالعتمػػػػػاد 
لًتميػػػػػػػػز  (ISIC4)نشػػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػػادية اعي الػػػػػػػػدويل ادلوحػػػػػػػػد جلميػػػػػػػػع األعلػػػػػػػػى دليػػػػػػػػل التصػػػػػػػػني  الصػػػػػػػػن

 النشاط االقتصادي.
 تبويب النتائج ونشرها   -

نتهػػػػػاء مػػػػػن مجيػػػػػع عمليػػػػػات التجهيػػػػػز ادلكتػػػػػيب واإللكػػػػػًتوين دتػػػػػت ادلباشػػػػػرة باسػػػػػتخراج اجلػػػػػداوؿ بعػػػػػد اإل
 رة.واليت دتثل النتائج النهائية باستخداـ الربامج احلديثة ادلتوافرة لدى الدائ

وقػػػػػػد مت تػػػػػػدقيق جػػػػػػداوؿ النتػػػػػػائج حبيػػػػػػث تكػػػػػػوف اػػػػػػاياة خاليػػػػػػة مػػػػػػن األخاػػػػػػاء مػػػػػػن حيػػػػػػث الشػػػػػػكل 
وادلظػػػػػػموف. وقػػػػػػد تالػػػػػػب ذلػػػػػػك إجػػػػػػراء التػػػػػػدقيق الشػػػػػػكلي والصػػػػػػياغة الصػػػػػػاياة للعنػػػػػػاوين وادلفػػػػػػاىيم 
ادلسػػػػػػػػػتخدمة وترمجتهػػػػػػػػػا، باإلطػػػػػػػػػافة إىل تػػػػػػػػػدقيق كافػػػػػػػػػة البيانػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػواردة يف كػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػدوؿ حسػػػػػػػػػب 

تسػػػػػاقها داخػػػػػل اجلػػػػػدوؿ الواحػػػػػد وأيظػػػػػاً مػػػػػع اجلػػػػػداوؿ األخػػػػػرى. وقػػػػػد تلػػػػػى تفصػػػػػيالهتا وموااػػػػػفاهتا وا
ذلػػػػػػك إعػػػػػػداد التقريػػػػػػر النهػػػػػػائي الػػػػػػذي اشػػػػػػتمل علػػػػػػى تبويػػػػػػب النتػػػػػػائج وادلنهجيػػػػػػة الػػػػػػيت دتػػػػػػت يف ىػػػػػػذا 

 التعداد. 
 جودة البيانات  .6

ليت تظمن وىل لظماف سالمة سري العمليات واإلجراءات ااأل وراحلتعداد ادلنشآت يف مشارؾ قسم اجلودة يف 
على   اً تابيق مبادئ اجلودة الدولية ادلعموؿ هبا عادلي حيث مت، احلصوؿ على بيانات سليمة ذات جودة عالية

كل ادلراحل منذ اناالؽ العمليات ووطع ادلادة العلمية ومناقشتها مع ادلعنيني وتوثيق األسئلة واإلجابات 
ورة كاملة واليت من خالذلا مت اإلتفاؽ على مفاىيم وعمليات تدريب ادلدربني وراد الد والنقاشات اليت دتت،
 جريت التقييمات واإلختبارات لكل ىذه العمليات.أموحدة للتدريب. و 

دتت عمليات التدريب مبشاركة قسم اجلودة واليت راد فيها البيئة التدريبية كاملة من حيث تقييم كما 
 االستمارةفاعلهم داخل القاعة التدريبية وجتريب ادلدربني وادلتدربني وقياس مدى فهم ادلتدربني للمادة وت

وراد وتوثيق ادلالحظات وكتابتها يف تقرير مفصل يرفع لإلدارة العليا بشكل يومي وإرفاؽ نتائج  اً إلكًتوني
 التقييم واإلختبارات الىت جترى للمتدربني بالتعاوف مع القائمني على التدريب.

لإلستمارة اإللكًتونية والتأكد من فاعلية الربنامج والعمل  بة القبليةتجر ال يف عملية ادليدانية ة الفرؽقمراف مت
من إختبار ذلذه اإلستمارة من قبل فريق  كثرأعلى جتميع ادلالحظات والبنود اخلااة هبذه العملية وإجراء 

ة وأجرت رافقت فرؽ اجلودة العمليكما ،  اجلودة يف ادليداف والبدء يف خاة قسم اجلودة قبل مرحلة التنفيذ
ظات اليت تستجد ومعاجلتها حعمليات العد البعدي والتأكد من سالمة البيانات ادلستوفاة وراد كافة ادلال

 مع ادلعنيني.
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 2018 النتائج الرئيسية للتعداد العام للمنشآت االقتصادية .7
 :عدد المنشآت الكلي .1

 قػػػػػد بلػػػػػغ الكلػػػػػي االقتصػػػػػادية آتعػػػػػدد ادلنشػػػػػ أن 2018أظهػػػػػرت نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ للمنشػػػػػآت االقتصػػػػػادية 
 %45بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الزيػػػػػػػادة و ، 2011مػػػػػػػع تعػػػػػػػداد  مقارنػػػػػػػة %20 تونسػػػػػػػببارتفػػػػػػػاع بلغػػػػػػػت ، منشػػػػػػػأة 308,721

يبػػػػػػني العػػػػػػدد الكلػػػػػػي للمنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية حسػػػػػػب  البيػػػػػػاين التػػػػػػايل والشػػػػػػكل. 2006بادلقارنػػػػػػة مػػػػػػع تعػػػػػػداد 
 سنة التعداد.

 
 سنة التعداد : العدد الكلي للمنشآت االقتصادية حسب(1)الشكل 

 
 

 2018 العدد الكلي للمنشآت االقتصادية حسب المحافظة(: 2الشكل )
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 :حالة المنشأة االقتصادية .2
شػػػػػػػكلت مػػػػػػػا العاملػػػػػػة  االقتصػػػػػػػادية ادلنشػػػػػػآت أف 2018نتػػػػػػػائج التعػػػػػػداد العػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػآت االثتصػػػػػػػادية  بينػػػػػػت
، %23.1يػػػػػة وشػػػػػّكلت مػػػػػا نسػػػػػبتو تالىػػػػػا ادلنشػػػػػآت اخلال ،الكلػػػػػي مػػػػػن إمجػػػػػايل عػػػػػدد ادلنشػػػػػآت %58.5نسػػػػػبتو 

، %6، يف حػػػػػػني بلغػػػػػػت نسػػػػػػبة ادلنشػػػػػػآت ادلتوقفػػػػػػة عػػػػػػن العمػػػػػػل %8مث منشػػػػػػآت النشػػػػػػاط ادلسػػػػػػاند مبػػػػػػا نسػػػػػػبتو 
مػػػػػن ادلنشػػػػػآت كانػػػػػت عبػػػػػػارة عػػػػػن منشػػػػػآت وإدارات حكوميػػػػػػة.  %3.2، ومبػػػػػا نسػػػػػػبتو %1.2وحتػػػػػت التجهيػػػػػز 

 نشأة وسنة التعداد.واجلدوؿ التايل يبني عدد ادلنشآت االقتصادية حبسب حالة ادل
 

 (: عدد المنشآت االقتصادية بحسب حالة المنشأة وسنة التعداد1الجدول )
 2018 2011 2006 حالة المنشأة

 180680 165879 154098 عاملة

 18590 19128 9923 متوقفة عن العمل

 3590 2782 1687 حتت التجهيز

 24548 13923 13580 وحدة نشاط مساندة

 10028 ـــــ ـــــ *إدارة حكومية

 71285 55572 33167 خالية

  308721 257284 212455 المجموع
 .ادلنشآت احلكومية 2011 تعدادو  2006 مل يغاي تعداد*              
 

 :المنشآت االقتصادية العاملة .3
 %8.9بلغػػػػػػػػت  منػػػػػػػػو، بنسػػػػػػػػبة ألػػػػػػػػ  منشػػػػػػػػأة 181حػػػػػػػػوايل  2018 االقتصػػػػػػػػادية العاملػػػػػػػػةبلػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػآت 

. والشػػػػػػػكل 2006مػػػػػػػع تعػػػػػػػداد  مقارنػػػػػػة %17.3 النمػػػػػػػو، كمػػػػػػػا قػػػػػػد بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة 2011رنػػػػػػة مػػػػػػػع تعػػػػػػػداد بادلقا
 حبسب سنة التعداد. العاملة االقتصادية ادلنشآت عددالبياين التايل يبني 

 
 : المنشآت االقتصادية العاملة حسب سنة التعداد(3)الشكل 
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 2018حسب المحافظة العدد الكلي للمنشآت االقتصادية العاملة (: 4الشكل )

 
 
 

 :التنظيم االقتصادي للمنشآت .4
حبسػػػػػػػػب التنظػػػػػػػػيم االقتصػػػػػػػػادي بنسػػػػػػػػبة و توزعػػػػػػػػت ادلنشػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػادية  أف 2018ظهػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػائج التعػػػػػػػػداد أ

فػػػػػػروع  %1مركػػػػػز رئيسػػػػػػي لػػػػػو فػػػػػروع، وبنسػػػػػػبة أقػػػػػل مػػػػػن % 2.6مركػػػػػز رئيسػػػػػي بػػػػػدوف فػػػػػػروع، وبنسػػػػػبة  89.5%
دلنشػػػػػػآت كانػػػػػت فػػػػػػروع ال دتسػػػػػك حسػػػػػػابات مسػػػػػػتقلة مػػػػػػن ا %7.3ال دتسػػػػػك حسػػػػػػابات، مقابػػػػػل مػػػػػػا نسػػػػػبتو 

واجلػػػػػػدوؿ التػػػػػػايل يبػػػػػػني عػػػػػػدد ادلنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية  وفػػػػػػروع شػػػػػػركات أجنبيػػػػػػة غػػػػػػري عاملػػػػػػة ومكاتػػػػػػب إقليميػػػػػػة.
 وسنة التعداد. للمنشأة التنظيم االقتصاديحبسب 

 
 : عدد المنشآت االقتصادية العاملة بحسب التنظيم االقتصادي وسنة التعداد(2)الجدول 

 2018 2011 2006 نظيم االقتصاديالت

 161746 155386 145749 مركز رئيسي بدوف فروع

 4781 737 737 مركز رئيسي لو فروع أخرى

 992 605 537 فرع ميسك حسابات مستقلة

 12491 8591 6621 فرع ال ميسك حسابات مستقلة

 670 560 454 فرع شركة أجنبية غري عامل )مكتب اقليمي(

  180680 165879 154098 المجموع
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 :المنشآت االقتصادية العاملة )الوحدات االحصائية المستقلة( .5
 167,519إىل أف عػػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػػآت العاملػػػػػػػػػة بلػػػػػػػػػغ التعػػػػػػػػػداد العػػػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػػادية أشػػػػػػػػػارت نتػػػػػػػػػائج 

منشػػػػػػػػأة، وىػػػػػػػػي ادلنشػػػػػػػػآت الػػػػػػػػيت دتثػػػػػػػػل وحػػػػػػػػدات إحصػػػػػػػػائية مسػػػػػػػػتقلة مت اسػػػػػػػػتيفاء بيانػػػػػػػػات اسػػػػػػػػتمارة تعػػػػػػػػداد 
والفػػػػروع الػػػػػيت  ،وادلراكػػػػػز الػػػػيت لػػػػديها فػػػػروع ،ادلراكػػػػز الرئيسػػػػية بػػػػدوف فػػػػروع)وىػػػػػي  بشػػػػكل كامػػػػل ادلنشػػػػآت ذلػػػػا

، كمػػػػػا قػػػػػد 2011بادلقارنػػػػػة مػػػػػع تعػػػػػداد  %6.9زيػػػػػادة حيػػػػػث بلغػػػػػت نسػػػػػبة ال( فقػػػػػط دتسػػػػػك حسػػػػػابات مسػػػػػتقلة
 ادلنشػػػػػػػآت عػػػػػػػدد. والشػػػػػػكل البيػػػػػػػاين التػػػػػػػايل يبػػػػػػني 2006بادلقارنػػػػػػة مػػػػػػػع تعػػػػػػػداد  %13.9بلغػػػػػػت نسػػػػػػػبة الزيػػػػػػػادة 

 حبسب سنة التعداد. ( ستقلةادلحصائية اإلوحدات الالعاملة ) قتصاديةاال
 

 : المنشآت االقتصادية العاملة )الوحدات االحصائية المستقلة ( حسب سنة التعداد(5)الشكل 

 
 

 
 2018عدد المنشآت العاملة )الوحدات المستقلة( حسب المحافظة  (:6الشكل )
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 :قتصاديةالتوزيع الجغرافي للمنشآت اال .6
أشػػػػػػارت النتػػػػػػائج إىل أف زلافظػػػػػػة العااػػػػػػمة احتلػػػػػػت ادلرتبػػػػػػة األعلػػػػػػى يف عػػػػػػدد ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة فيهػػػػػػا بنسػػػػػػبة 

، البلقػػػػػػػػػػاء بنسػػػػػػػػػػػبة %14.6، الزرقػػػػػػػػػػاء بنسػػػػػػػػػػبة %15.6، تالىػػػػػػػػػػا زلافظػػػػػػػػػػة إربػػػػػػػػػػد بنسػػػػػػػػػػػبة %44.7بلغػػػػػػػػػػت 
، جػػػػػػػػػرش %2.3، مأدبػػػػػػػػػا بنسػػػػػػػػػبة %2.4، العقبػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػبة %3، ادلفػػػػػػػػػرؽ بنسػػػػػػػػػبة %3.7، الكػػػػػػػػػرؾ 6.7%
  .%1.2، مث الافيلة بنسبة %1.6، معاف %2.1، عجلوف 2.2%

مقارنػػػػػػة مػػػػػػع تعػػػػػػداد  %6.9أف ادلنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية العاملػػػػػػة ارتفعػػػػػػت بنسػػػػػػبة  2018اشػػػػػػارت نتػػػػػػائج التعػػػػػػداد 
، كمػػػػػا حققػػػػػت زلافظػػػػػة الزرقػػػػػاء منػػػػػواً مبػػػػػا %6.4وحققػػػػػت زلافظػػػػػة العااػػػػػمة منػػػػػواً مبػػػػػا نسػػػػػبتو  .2011ادلنشػػػػػآت 
 .  %2.8طعدد ادلنشآت االقتصادية العاملة يف زلافظة اربد مبا نسبتو ، يف حني اخن  %2.3نسبتو 

 
 

 وسنة التعداد المحافظةحسب  ونسب التغير : عدد المنشآت االقتصادية العاملة(3)الجدول 

 نسبة التغير 2018 2011 2006 المحافظة
2006/2018 2011/2018 

 6.4 6.3 74877 70373 70467 عماف

 38.7 58.1 11291 8141 7143 البلقاء

 2.3 12.4 24416 23877 21715 الزرقاء

 4.9 21.7 3812 3634 3132 مأدبا

 2.8- 10.4 26145 26909 23685 اربد

 5.4 12.6 4991 4737 4434 ادلفرؽ

 5.7 31.7 3715 3516 2820 جرش

 28.7 55.4 3440 2673 2213 عجلوف

 18.2 31.4 6211 5256 4727 الكرؾ

 13.6 52.3 1942 1709 1275 الافيلو

 8.3 16.0 2628 2427 2266 معاف

 16.5 28.8 4051 3476 3146 العقبة

  6.9 13.9 167519 156728 147023 المجموع
 

نسػػػػػػػػػبة العاملػػػػػػػػػة بادلنشػػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػػادية إقلػػػػػػػػػيم الوسػػػػػػػػػط احتػػػػػػػػػل ادلرتبػػػػػػػػػة األوىل يف عػػػػػػػػػدد النتػػػػػػػػػائج أف  بينػػػػػػػػػت
يف حػػػػػػني بلغػػػػػػت نسػػػػػػبة ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة يف إقلػػػػػػيم ، %22.9 بلغػػػػػػتتػػػػػػاله إقلػػػػػػيم الشػػػػػػماؿ بنسػػػػػػبة %، 68.3

والشػػػػػػػػكل البيػػػػػػػػػاين التػػػػػػػػايل يبػػػػػػػػػني عػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػػآت  مػػػػػػػػن إمجػػػػػػػػػايل عػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػػآت العاملػػػػػػػػة. %8.9اجلنػػػػػػػػوب 
 االقتصادية العاملة حبسب االقليم وسنة التعداد.
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 سنة التعدادو : المنشآت االقتصادية العاملة حسب االقليم (7)الشكل 

 
 

 :والقطاعات االقتصادية للمنشآتاالنشطة  .7
مػػػػػػػػػن ادلنشػػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػػادية تعمػػػػػػػػػل يف قااعػػػػػػػػػات  %98.3أظهػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػائج التعػػػػػػػػػداد العػػػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػػػآت أف 

% 29.3للتجػػػػػػػػارة الداخليػػػػػػػػة، و %56.1التجػػػػػػػػارة الداخليػػػػػػػػة واخلػػػػػػػػدمات والصػػػػػػػػناعة توزعػػػػػػػػت بنسػػػػػػػػب بلغػػػػػػػػت 

اعػػػػػػػػػػات النقػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن ادلنشػػػػػػػػػػآت تعمػػػػػػػػػػل يف قا %1.7مقابػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػبتو  للصػػػػػػػػػػناعة،% 13للخػػػػػػػػػػدمات، و
واجلػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػايل يبػػػػػػػني عػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية حسػػػػػػػب القاػػػػػػػاع  .والتشػػػػػػػييد وادلاليػػػػػػػة والبنػػػػػػػوؾ والتػػػػػػػأمني
 االقتصادي للمنشأة وسنة التعداد.
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 وسنة التعداد القطاع االقتصادي: عدد المنشآت االقتصادية العاملة حسب (4)الجدول 

 2018 2011 القطاع االقتصادي

 106 94 التعدين واستغالؿ احملاجر 

 21492 22342 الصناعات التاويلية 

 34 9 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكيي  اذلواء

 70 45 أنشاة امدادات وجتميع ادلياه واجملاري وإدارة النفايات، ومعاجلتها

 1064 1224اإلنشاءات  (تشييد ادلباين)

 93934 90192 جتارة اجلملة والتجزئة وإاالح ادلركبات ذات احملركات والدراجات النارية

 1378 1266 النقل والتخزين

 13407 8981 أنشاة خدمة اإلقامة والاعاـ

 552 1095 ادلعلومات واالتصاالت

 381 406 أنشاة ادلالية والتأمني

 1182 1280 األنشاة العقارية

 5503 5652 األنشاة ادلهنية والعلمية والتقنية

 2643 3100 أنشاة اخلدمة اإلدارية والدعم

 3506 2338 التعليم

 6552 4975 أنشاة ااة اإلنساف والعمل االجتماعي

 1977 1056 أنشاة الفنوف والًتويح والًتفيو 

 13723 12664 األنشاة اخلدمية األخرى

ميةأنشاة ادلنظمات واذليئات غري اإلقلي  9 15 

  167519 156728  المجموع
 

 :الكيان القانوني للمنشآت االقتصادية .8
قػػػػػػػد بلغػػػػػػػت اىل أف نسػػػػػػػبة ادلنشػػػػػػػآت الفرديػػػػػػػة  2018اشػػػػػػػارت نتػػػػػػػائج التعػػػػػػػداد العػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية 

، يف حػػػػػػػػػني 2011يف تعػػػػػػػػػداد  %86.7مػػػػػػػػػن امجػػػػػػػػػايل عػػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػػآت الكلػػػػػػػػػي، مقابػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبتو  89.6%
 .2006يف تعداد عاـ  %87.7بلغت نسبة ادلنشآت الفردية 

 (: عدد المنشآت االقتصادية العاملة حسب القطاع االقتصادي وسنة التعداد5ول )الجد

 اخرى منشآت فردية الكلي للمنشآت االقتصادية العاملة العدد سنة التعداد
2006 147023 128875 18148 

2011 156728 135907 20821 

2018 167519 150059 17460 
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مػػػػػن إمجػػػػػايل عػػػػػدد ادلنشػػػػػآت العاملػػػػػة حبسػػػػػب  %89.6ىل بنسػػػػػبة بلغػػػػػت احتلػػػػػت ادلنشػػػػػآت الفرديػػػػػة ادلرتبػػػػػة األو 
، مث ادلنشػػػػػػػآت ذات ادلسػػػػػػػاولية احملػػػػػػػدودة %5.5الكيػػػػػػػاف القػػػػػػػانوين، تالىػػػػػػػا منشػػػػػػػآت التظػػػػػػػامن بنسػػػػػػػبة بلغػػػػػػػت 

مػػػػػػػن إمجػػػػػػػايل عػػػػػػػدد  %1.5، يف حػػػػػػػني بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة ادلنشػػػػػػػآت للكيانػػػػػػػات القانونيػػػػػػػة األخػػػػػػػرى %3.4بنسػػػػػػػبة 
 ادلنشآت العاملة. 

 توزيع النسبي للمنشآت االقتصادية حسب الكيان القانوني(: ال8الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2018والمحافظة  القانوني الكيانالتوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية حسب  (:9الشكل )
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آالؼ دينػػػػػػار بلغػػػػػػت  10أظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج أف ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة يف قاػػػػػػاع الصػػػػػػناعة الػػػػػػيت يقػػػػػػل رأمساذلػػػػػػا عػػػػػػن 
ة قاػػػػػػاع التجػػػػػػارة، يف حػػػػػػني بلغػػػػػػت نسػػػػػػبللمنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة يف  %95.4، مقابػػػػػػل مػػػػػػا نسػػػػػػبتو %88.3نسػػػػػبتها 

 .%91.5يف قااع اخلدمات  ىذه ادلنشآت
 :المنشآت االقتصادية حسب سنة التأسيس .10

مػػػػػػن ادلنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية العاملػػػػػػة تأسسػػػػػػت خػػػػػػالؿ فػػػػػػًتة مػػػػػػا  %85.2تو نسػػػػػػبمػػػػػػا أف إىل ائج النتػػػػػػأشػػػػػػارت 
بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبتها  2000 – 1991يف حػػػػػػػني أف ادلنشػػػػػػػآت الػػػػػػػيت تأسسػػػػػػػت خػػػػػػػالؿ األعػػػػػػػواـ  ،2000بعػػػػػػػد عػػػػػػػاـ 

مػػػػػن إمجػػػػػايل عػػػػػدد  %5.2فمػػػػػا قبػػػػػل  1990ويف ادلقابػػػػػل بلغػػػػػت نسػػػػػبة ادلنشػػػػػآت الػػػػػيت تأسسػػػػػت عػػػػػاـ  ،9.6%
 العاملة. ادلنشآت االقتصادية

 سنة التأسيس(: التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية حسب 13الشكل )
 

 

 

 

 

 
 
 
 

مػػػػػػن ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة يف إقلػػػػػػيم الوسػػػػػػط تأسسػػػػػػت  %83.4 تونسػػػػػػبمػػػػػػا أف تعػػػػػػداد ادلنشػػػػػػآت أظهػػػػػػرت نتػػػػػػائج 
الشػػػػػػػماؿ والػػػػػػػيت تأسسػػػػػػػت  ، يف حػػػػػػػني بلغػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النسػػػػػػػبة للمنشػػػػػػػآت العاملػػػػػػػة يف إقلػػػػػػػيم2000بعػػػػػػػد عػػػػػػػاـ 

  من ادلنشآت العاملة يف إقليم اجلنوب.  %89.9، مقابل ما نسبتو %88.9خالؿ نفس الفًتة 
 ةالسنوي اتااليراد .11

الػػػػػ  دينػػػػػار  45أظهػػػػػرت نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ للمنشػػػػػآت أف ادلنشػػػػػآت الػػػػػيت حتقػػػػػق إيػػػػػراداً سػػػػػنوياً يقػػػػػل عػػػػػن 
، يف حػػػػػػػني بلغػػػػػػػت ادلنشػػػػػػػآت الػػػػػػػيت حتقػػػػػػػق ملػػػػػػػةمػػػػػػػن إمجػػػػػػػايل عػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػآت العا %83.7بلغػػػػػػػت مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو 
مػػػػػن ادلنشػػػػػآت الػػػػػيت  %6.4، مقابػػػػػل مػػػػػا نسػػػػػبتو %9.9ألػػػػػ  دينػػػػػار مػػػػػا نسػػػػػبتو  90 – 45 إيػػػػػرادات سػػػػػنوية مػػػػػن
 أل  دينار سنوياً. 90حتقق إيرادات تزيد عن 
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 (: عدد المنشآت االقتصادية العاملة حسب فئات اإليرادات السنوية14الشكل )

 
 

مػػػػػػػن ادلنشػػػػػػػآت العاملػػػػػػػة يف إقلػػػػػػػيم الوسػػػػػػػط حتقػػػػػػػق  %79.9 تونسػػػػػػػبمػػػػػػػا أف عػػػػػػػداد ادلنشػػػػػػػآت تأظهػػػػػػػرت نتػػػػػػػائج 
ألػػػػػػػ  دينػػػػػػػار، يف حػػػػػػػني بلغػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النسػػػػػػػبة للمنشػػػػػػػآت العاملػػػػػػػة يف إقلػػػػػػػيم  45إيػػػػػػرادات سػػػػػػػنوية تقػػػػػػػل عػػػػػػػن 

 % من ادلنشآت العاملة يف إقليم اجلنوب. 88.9%، مقابل ما نسبتو 92.9الشماؿ 
قتصػػػػػػػػادية الرئيسػػػػػػػػية إىل أف ادلنشػػػػػػػػآت العاملػػػػػػػػة يف قاػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػناعة حبسػػػػػػػػب القااعػػػػػػػػات اال النتػػػػػػػػائجأشػػػػػػػػارت 

% مػػػػػن ادلنشػػػػػآت الصػػػػػناعية، 79.8ألػػػػػ  دينػػػػػار بلغػػػػػت مػػػػػا نسػػػػػبتو  45الػػػػػيت حتقػػػػػق إيػػػػػرادات سػػػػػنوية تقػػػػػل عػػػػػن 
%، وبلغػػػػػػػػت يف قاػػػػػػػػاع اخلػػػػػػػػدمات مػػػػػػػػا 87.2وبلغػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه النسػػػػػػػػبة للمنشػػػػػػػػآت العاملػػػػػػػػة يف قاػػػػػػػاع التجػػػػػػػػارة 

%، ويف قاػػػػػػػػػاع النقػػػػػػػػػل بلغػػػػػػػػػت 54.2ة يف قاػػػػػػػػػاع اإلنشػػػػػػػػػاءات %، يف ادلقابػػػػػػػػػل بلغػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػب80.6نسػػػػػػػػػبتو 
 %.23.4%، وبلغت يف قااع ادلالية والتأمني ما نسبتو 56.5النسبة 

ألػػػػػػػػ   150بلػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد ادلنشػػػػػػػػآت الفرديػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب نتػػػػػػػػائج التعػػػػػػػػداد العػػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػادية حػػػػػػػػوايل 
يف حػػػػػػني بلػػػػػػغ عػػػػػػدد ألػػػػػػ  دينػػػػػػار،  45إيػػػػػػرادات سػػػػػػنوية تقػػػػػػل عػػػػػػن  %83.6منشػػػػػػأة، حتقػػػػػػق منهػػػػػػا مػػػػػػا نسػػػػػػبتو 
ألػػػػػػػ  دينػػػػػػػار مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو  45آالؼ منشػػػػػػػأة حتقػػػػػػػق منهػػػػػػػا إيػػػػػػػرادات تقػػػػػػػل عػػػػػػػن  9منشػػػػػػػآت التظػػػػػػػامن حػػػػػػػوايل 

آالؼ منشػػػػػػأة مػػػػػػن الكيانػػػػػػات القانونيػػػػػػة األخػػػػػػرى حتقػػػػػػق منهػػػػػػا إيػػػػػػرادات سػػػػػػنوية  8، مقابػػػػػػل حػػػػػػوايل 55.3%
 .  %32.2أل  دينار ما نسبتو  45تقل عن 

 :سبية نظاميةالمنشآت االقتصادية التي تمسك سجالت محا .12
بلغػػػػػت نسػػػػػبة ادلنشػػػػػآت الػػػػػيت دتسػػػػػك سػػػػػجالت  2018حبسػػػػػب نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ للمنشػػػػػآت االقتصػػػػػادية 

 .2011 التعداد العاـ للمنشآتخالؿ  %8، يف حني بلغت النسبة %13زلاسبية نظامية 
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مػػػػػػػػػن ادلنشػػػػػػػػػآت  %14.3ات االقتصػػػػػػػػػادية الرئيسػػػػػػػػػية إىل أف مػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبتو حبسػػػػػػػػػب القااعػػػػػػػػػ النتػػػػػػػػػائجأشػػػػػػػػػارت 
العاملػػػػػة يف قاػػػػػاع الصػػػػػناعة دتسػػػػػك سػػػػػجالت زلاسػػػػػبية، وبلغػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػبة للمنشػػػػػآت العاملػػػػػة يف قاػػػػػاع 

، %44، ويف ادلقابػػػػػػػل بلغػػػػػػػت النسػػػػػػػبة يف قاػػػػػػػاع اإلنشػػػػػػػاءات %17.8، ويف قاػػػػػػػاع اخلػػػػػػػدمات %9.5التجػػػػػػػارة 
 .%87.1ااع ادلالية والتأمني ما نسبتو ، وبلغت يف ق%46ويف قااع النقل 

 :المنشآت االقتصادية حسب فئة العمالة .13
عػػػػػػػاملني  4أف ادلنشػػػػػػػآت الػػػػػػػيت يعمػػػػػػػل فيهػػػػػػػا  2018نتػػػػػػػائج التعػػػػػػػداد العػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية أظهػػػػػػػرت 

بينمػػػػػا شػػػػػكلت نفػػػػػس الفئػػػػػة مػػػػػن مػػػػػن إمجػػػػػايل عػػػػػدد ادلنشػػػػػآت العاملػػػػػة الكلػػػػػي،  %89.7 نسػػػػػبتهافأقػػػػػل بلغػػػػػت 
 2006يف تعػػػػػػداد حػػػػػػني بلغػػػػػػت ، يف %91.5مػػػػػػا نسػػػػػػبتو  2011 التعػػػػػػداد العػػػػػػاـ للمنشػػػػػػآت عػػػػػػدد العػػػػػػاملني يف

 .%92.2ما نسبتو 
 العمالةفئات حسب المنشآت االقتصادية العاملة  نسب(: 17الشكل )

 

 

 

 
 

. 

 
 

الوسػػػػػػط توظػػػػػػ  أقػػػػػػػل مػػػػػػن ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة يف إقلػػػػػػيم  %94.7أشػػػػػػارت نتػػػػػػائج التعػػػػػػداد إىل أف مػػػػػػا نسػػػػػػبتو 
 يف إقليم اجلنوب.  %97.5يف إقليم الشماؿ و %98.1عاملني، بينما بلغت ىذه النسبة  10من 
 
 
 



 

 

21 

 

  :2018خصائص العاملين في المنشآت االقتصادية بحسب التعداد العام للمنشآت االقتصادية  .14
ألػػػػػػ  شػػػػػػخص،  838اد أف عػػػػػػدد العػػػػػػاملني يف ادلنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية قػػػػػػد بلػػػػػػغ حػػػػػػوايل أظهػػػػػػرت نتػػػػػػائج التعػػػػػػد

 بلغػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبةإقلػػػػػػػػيم الوسػػػػػػػػط ادلرتبػػػػػػػػة األوىل يف عػػػػػػػػدد العػػػػػػػػاملني الكلػػػػػػػػي يف ادلنشػػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػػادية ب احتػػػػػػػػل
يف حػػػػػػػني بلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة العػػػػػػػاملني يف ادلنشػػػػػػػآت يف ، %16.1 بلغػػػػػػػتتػػػػػػػاله إقلػػػػػػػيم الشػػػػػػػماؿ بنسػػػػػػػبة %،  77.3

 من إمجايل عدد العاملني يف ادلنشآت االقتصادية. %6.6إقليم اجلنوب 
زلافظػػػػػػة العااػػػػػػمة احتلػػػػػػت ادلرتبػػػػػػة األعلػػػػػػى يف عػػػػػػدد العػػػػػػاملني يف ادلنشػػػػػػآت العاملػػػػػػة إىل أف  ائجالنتػػػػػػأشػػػػػػارت 

، مث البلقػػػػػػػػاء %9.9الزرقػػػػػػػػاء بنسػػػػػػػػبة %، تالهاااااااا  12.7تالىػػػػػػػػا زلافظػػػػػػػػة إربػػػػػػػػد بنسػػػػػػػػبة  ،%62.2بنسػػػػػػػػبة بلغػػػػػػػػت 
. وبلغػػػػػػػػت يف بقيػػػػػػػػة احملافظػػػػػػػػات مػػػػػػػػا نسػػػػػػػػبتو %2.1مث الكػػػػػػػػرؾ بنسػػػػػػػػبة %، 3مث العقبػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػبة %، 4.3بنسػػػػػػػػبة 

5.8%. 
  المملكة واالقليم والمحافظةالمنشآت االقتصادية حسب ونسبة العاملين في : عدد (6)الجدول 

 النسبة عدد العاملين الكلي والمحافظة االقليم

 100.0 837747  المملكة

 77.3 647350 إقليم الوسط 

 62.2 521320 عماف

 4.3 35730 البلقاء

 9.9 82869 الزرقاء

 0.9 7431 مأدبا 

 16.1 134921 إقليم الشمال 

 12.7 106313 إربد

 1.7 14180 ادلفرؽ

 0.9 7702 جرش

 0.8 6726 عجلوف

 6.6 55476 إقليم الجنوب 

 2.1 17237 الكرؾ

 0.4 3294 الافيلة

 1.1 9470 معاف

  3.0 25475 العقبة
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شػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية يعملػػػػػػػوف يف مػػػػػػػن العػػػػػػػاملني يف ادلن %34.3أظهػػػػػػػرت نتػػػػػػػائج التعػػػػػػػداد العػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػآت أف 
 %3.6يف قاػػػػػػػاع التجػػػػػػػارة، و% 27.7يف قاػػػػػػػاع الصػػػػػػػناعة، و %29.5قاػػػػػػػاع اخلػػػػػػػدمات، ويعمػػػػػػػل مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو 

 يف قااع التشييد. %1.8يف قااع النقل، و% 3.1يف قااع ادلالية والتأمني، و
 

 الرئيسي القطاع االقتصادي حسب(: التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت االقتصادية 18الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

أشػػػػػػػخاص لكػػػػػػػل منشػػػػػػػأة، حيػػػػػػػث بلػػػػػػػغ ىػػػػػػػذا  5أشػػػػػػارت النتػػػػػػػائج إىل أف ادلعػػػػػػػدؿ العػػػػػػػاـ لعػػػػػػػدد العػػػػػػػاملني بلػػػػػػغ 
 3.7، ويف إقلػػػػػػػيم اجلنػػػػػػػوب 3.5شػػػػػػػخص، يف حػػػػػػػني بلػػػػػػػغ يف إقلػػػػػػػيم الشػػػػػػػماؿ  5.7ادلعػػػػػػػدؿ يف إقلػػػػػػػيم الوسػػػػػػػط 

 شخص.

شػػػػػخص لكػػػػػل منشػػػػػأة، وبلػػػػػغ ادلعػػػػػدؿ  11.4يف قاػػػػػاع الصػػػػػناعة بلػػػػػغ إىل أف معػػػػػدؿ العػػػػػاملني  وبينػػػػػت النتػػػػػائج
 14شػػػػػػػػػػػخص، وقاػػػػػػػػػػػاع التشػػػػػػػػػػػييد مبعػػػػػػػػػػػدؿ  5.8شػػػػػػػػػػػخص، ويف قاػػػػػػػػػػػاع اخلػػػػػػػػػػػدمات  2.5يف قاػػػػػػػػػػػاع التجػػػػػػػػػػػارة 

 شخص يف قااع ادلالية والتأمني. 80.2شخصاً، و 19شخصاً، ويف قااع النقل بلغ 

املني يف ادلنشػػػػػآت االقتصػػػػػادية مػػػػػن مػػػػػن العػػػػػ %76.9اف مػػػػػا نسػػػػػبتو أظهػػػػػرت نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ للمنشػػػػػآت 
 من اإلناث. %23.1، مقابل الذكور

مػػػػػػن العػػػػػػاملني يف ادلنشػػػػػػآت الصػػػػػػناعية مػػػػػػن % 76.1مػػػػػػا نسػػػػػػبتو  بينػػػػػػت نتػػػػػػائج التعػػػػػػداد العػػػػػػاـ للمنشػػػػػػآت أفو 
، وبلغػػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػػبة يف قاػػػػػػاع %91.4الػػػػػذكور، بينمػػػػػػا بلغػػػػػػت نسػػػػػبة العػػػػػػاملني الػػػػػػذكور يف قاػػػػػاع التجػػػػػػارة 

، يف حػػػػػػػػني بلغػػػػػػػػت يف قاػػػػػػػػاع %89.2، ويف قاػػػػػػػػاع النقػػػػػػػػل %91.7قاػػػػػػػػاع التشػػػػػػػػييد ويف  ،%65.5اخلػػػػػػػػدمات 
 .%66.1ادلالية والتأمني 

ألػػػػػ ،  194أظهػػػػػرت نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ للمنشػػػػػآت أف إمجػػػػػايل عػػػػػدد العػػػػػامالت اإلنػػػػػاث قػػػػػد بلػػػػػغ حػػػػػوايل 
اع مػػػػػن إمجػػػػػايل العػػػػػامالت اإلنػػػػػاث تػػػػػاله قاػػػػػ %51.8واحتػػػػػل قاػػػػػاع اخلػػػػػدمات ادلرتبػػػػػة األعلػػػػػى بنسػػػػػبة بلغػػػػػت 

، وبلغػػػػػػػػت يف بقيػػػػػػػػػة القااعػػػػػػػػات مػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبتو %10.3، مث قاػػػػػػػػاع التجػػػػػػػػػارة بنسػػػػػػػػبة %30.5الصػػػػػػػػناعة بنسػػػػػػػػبة 
 من إمجايل العامالت اإلناث يف ادلنشآت االقتصادية.  7.4%
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 (: التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت االقتصادية العاملة حسب المحافظة والجنس19الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أظهػػػػػػػرت نتػػػػػػػائج التعػػػػػػػداد أف عػػػػػػػدد العػػػػػػػاملني األردنيػػػػػػػني يف ادلنشػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية العاملػػػػػػػة قػػػػػػػد بلػػػػػػػغ حػػػػػػػوايل 
آالؼ  106مػػػػػػػػػن امجػػػػػػػػػايل العػػػػػػػػػاملني مقابػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػوايل  %87.3ألػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػخص يشػػػػػػػػػكلوف مػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبتو  732

مػػػػػػػػن عػػػػػػػػدد العػػػػػػػػاملني الكلػػػػػػػػي يف ادلنشػػػػػػػػآت  %12.7شػػػػػػػػخص مػػػػػػػػن غػػػػػػػػري األردنيػػػػػػػػني يشػػػػػػػػّكلوف مػػػػػػػػا نسػػػػػػػػبتو 
 تصادية العاملة.االق

أشػػػػػػػارت نتػػػػػػػائج التعػػػػػػػداد العػػػػػػػاـ للمنشػػػػػػػآت االقتصػػػػػػػادية إىل أف نسػػػػػػػبة العػػػػػػػاملني األردنيػػػػػػػني يف إقلػػػػػػػيم الوسػػػػػػػط 
مػػػػػػن إمجػػػػػػايل العػػػػػػاملني يف إقلػػػػػػيم الوسػػػػػػط، وبلغػػػػػػت نسػػػػػػبة العػػػػػػاملني األردنيػػػػػػني يف إقلػػػػػػيم  %90.9قػػػػػػد بلغػػػػػػت 

 %.71.7إقليم اجلنوب  ، يف حني بلغت نسبة العاملني األردنيني يف%76.6الشماؿ ما نسبتو 

مػػػػن العػػػػاملني يف ادلنشػػػػآت الصػػػػناعية كػػػػانوا % 71.6مػػػػا نسػػػػبتو  بينػػػػت نتػػػػائج التعػػػػداد العػػػػاـ للمنشػػػػآت أف
، وبلغػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النسػػػػػػػبة يف %93.3مػػػػػػػن األردنيػػػػػػػني، وبلغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة العػػػػػػػاملني األردنيػػػػػػػني يف قاػػػػػػػاع التجػػػػػػػارة 

يف حػػػػػػػني  ،%97.3قػػػػػػػل بلغػػػػػػػت ، ويف قاػػػػػػػاع الن%84.6ويف قاػػػػػػػاع التشػػػػػػػييد بلغػػػػػػػت  ،%94قاػػػػػػػاع اخلػػػػػػػدمات 
 .%99.6بلغت يف قااع ادلالية والتأمني 

 (: التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت االقتصادية العاملة حسب المحافظة والجنسية20الشكل )
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 712قػػػػػػد بلػػػػػػغ حػػػػػػوايل  أظهػػػػػػرت نتػػػػػػائج التعػػػػػػداد أف عػػػػػػدد العػػػػػػاملني بػػػػػػأجر يف ادلنشػػػػػػآت االقتصػػػػػػادية العاملػػػػػػة
ألػػػػػػػ  شػػػػػػػخص يعملػػػػػػػوف بػػػػػػػدوف أجػػػػػػػر  126، مقابػػػػػػػل حػػػػػػػوايل %84.9ألػػػػػػػ  شػػػػػػػخص يشػػػػػػػكلوف مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو 

 من عدد العاملني الكلي يف ادلنشآت االقتصادية العاملة. %15.1يشكلوف ما نسبتو 
 

 حافظة(: التوزيع النسبي للعاملين بأجر أو بدون أجر في المنشآت االقتصادية العاملة حسب  الم21الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مػػػػػن العػػػػػػاملني يف ادلنشػػػػػػآت % 93.5نسػػػػػػبتو أف مػػػػػا أشػػػػػارت نتػػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػػاـ للمنشػػػػػآت االقتصػػػػػػادية إىل 
، وبلغػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه %68.8الصػػػػػػػػػناعية يعملػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػأجر، وبلغػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة العػػػػػػػػػاملني بػػػػػػػػػأجر يف قاػػػػػػػػػاع التجػػػػػػػػػارة 

ويف  ،%96.4ويف قاػػػػػػػاع النقػػػػػػػػل  ،%94.9التشػػػػػػػييد بلغػػػػػػػػت ويف قاػػػػػػػاع % 87.6النسػػػػػػػبة يف قاػػػػػػػاع اخلػػػػػػػػدمات 
 .%99.5قااع ادلالية والتأمني 

 
 :استخدام التجارة االلكترونية .15

من ادلنشآت االقتصادية العاملة  %1أشارت نتائج التعداد العاـ للمنشآت االقتصادية إىل أف أقل من 
 تستخدـ التجارة اإللكًتونية يف معامالهتا.

 :لحكومة االلكترونيةالتعامل مع بوابة ا .16
من ادلنشآت االقتصادية العاملة تتعامل  %3.2أظهرت نتائج التعداد العاـ للمنشآت االقتصادية أف ما نسبتو 

 مع بوابة احلكومة اإللكًتونية.


