
 الملخص التنفيذي

 -املؤشرات الرئيسية التالية: ،8102أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت االقتصادية 

من  %52.5لت املنشآت العاملة منها ما نسبته ك  ، شمنشأة 812,180الكلي بلغ عدد املنشآت  .0
ط املساند ، مث منشآت النشا%88.0لت ما نسبته ك  تالها املنشآت اخلالية وش ،إمجايل عدد املنشآت

، ومبا نسبته %1.8املنشآت املتوقفة عن العمل وحتت التجهيز  ة، يف حني بلغت نسب%2مبا نسبته 
 منشآت وإدارات حكومية.  عبارة عن من املنشآت كانت 8.8%

ألف منشأة، توزعت حبسب التنظيم االقتصادي  020االقتصادية العاملة حوايل بلغ عدد املنشآت  .8
 %0وبنسبة أقل من  ،مركز رئيسي له فروع% 8.2وبنسبة  ،ي بدون فروعمركز رئيس %5..2بنسبة 

من املنشآت كانت فروع ال متسك حسابات  %1.8فروع ال متسك حسابات، مقابل ما نسبته 
 مستقلة وفروع شركات أجنبية غري عاملة ومكاتب إقليمية.

منشأة،  .021,50لعاملة بلغ إىل أن عدد املنشآت االتعداد العام للمنشآت االقتصادية أشارت نتائج  .8
وهي املنشآت اليت متثل وحدات إحصائية مستقلة مت استيفاء بيانات استمارة تعداد املنشآت هلا 

والفروع اليت متسك  ،واملراكز اليت لديها فروع ،املراكز الرئيسية بدون فروعوهي ، بشكل كامل
  فقط. حسابات مستقلة

تاله  ،%22.8نسبة رتبة اوأوىل يف عدد املنشآت العاملة بإقليم الوسط احتل املأظهرت النتائج أن  .4
 %..2يف حني بلغت نسبة املنشآت العاملة يف إقليم اجلنوب ، %..88 بلغتإقليم الشمال بنسبة 

 .من إمجايل عدد املنشآت العاملة
نسبة حمافظة العاصمة احتلت املرتبة اوأعلى يف عدد املنشآت العاملة فيها بإىل أن  النتائجأشارت  .5

 ،%2.1البلقاء بنسبة  ،%04.2الزرقاء بنسبة  ،%05.2تالها حمافظة إربد بنسبة  ،%44.1بلغت 

عجلون  ،%8.8جرش  ،%8.8مأدبا بنسبة  ،%8.4العقبة بنسبة  ،%8املفرق بنسبة  ،%8.1الكرك 
 .%0.8مث الطفيلة بنسبة  ،%0.2معان  ،8.0%

املنشآت االقتصادية تعمل يف قطاعات التجارة  من %2.8.أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن  .2
 ،للخدمات% 8..8و ،للتجارة الداخلية %52.0بنسب بلغت توزعت الداخلية واخلدمات والصناعة 

من املنشآت تعمل يف قطاعات النقل والتشييد واملالية  %0.1مقابل ما نسبته  للصناعة،% 08و
  .والتأمني والبنوك

من إمجايل عدد املنشآت العاملة حبسب  %2..2بة اوأوىل بنسبة بلغت احتلت املنشآت الفردية املرت .1
، مث املنشآت ذات املسؤولية احملدودة %5.5الكيان القانوين، تالها منشآت التضامن بنسبة بلغت 

من إمجايل عدد  %0.5، يف حني بلغت نسبة املنشآت للكيانات القانونية اوأخرى %8.4بنسبة 
 املنشآت العاملة. 



ما نسبته  يف قطاع الصناعةشك لت النتائج أن املنشآت اليت كياهنا القانوين فردية أو تضامن  أظهرت .2
التجارة ما نسبته  وشكلت يف قطاع ،%..11يف قطاع اإلنشاءات ما نسبته  وشكلت ،4%.

قطاع ل %82.2و ،لقطاع اخلدمات %0.2.و  ،%15.4يف قطاع النقل  شكلت، يف حني 1.2%.
 املالية والتأمني.

 5من املنشآت االقتصادية العاملة رأمساهلا املسجل أقل من  %28.0أشارت النتائج إىل أن ما نسبته  ..

ألف  81آالف وأقل من  5بني ما من املنشآت تراوح رأمساهلا  %01.1دينار، مقابل ما نسبته  آالف
 ألف دينار. 81 من أكثررأمساهلا املسجل  بلغمن املنشآت % 2.8وما نسبته دينار، 

آالف دينار بلغت  01هرت النتائج أن املنشآت العاملة يف قطاع الصناعة اليت يقل رأمساهلا عن أظ .01
بلغت نسبتها يف حني يف قطاع التجارة،  العاملة للمنشآت% 5.4. ما نسبته مقابل ،%22.8نسبتها 
 .%0.5.اخلدمات يف قطاع 

لعاملة تأسست خالل فرتة ما بعد من املنشآت االقتصادية ا %25.8ته نسبما أن إىل النتائج أشارت  .00
 ،%2..بلغت نسبتها  8111 – 0..0يف حني أن املنشآت اليت تأسست خالل اوأعوام  ،8111عام 

من إمجايل عدد املنشآت  %5.8فما قبل  1..0ويف املقابل بلغت نسبة املنشآت اليت تأسست عام 
 االقتصادية العاملة.

من املنشآت العاملة يف إقليم الوسط تأسست  %28.4 تهنسبما أن تعداد املنشآت أظهرت نتائج  .08
، يف حني بلغت هذه النسبة للمنشآت العاملة يف إقليم الشمال واليت تأسست خالل 8111بعد عام 
 من املنشآت العاملة يف إقليم اجلنوب.  %...2، مقابل ما نسبته %..22نفس الفرتة 

من إمجايل عدد  %1..2 نسبتهافأقل بلغت عاملني  4أظهرت النتائج أن املنشآت اليت يعمل فيها  .08
عاملني ما  . - 5اليت يعمل فيها من  هذه النسبة للمنشآتاملنشآت العاملة الكلي، يف حني بلغت 

 عاملني. 01يعمل فيها أكثر من اليت  للمنشآت %4.8، مقابل ما نسبته %2نسبته 

ة يف إقليم الوسط توظف أقل من من املنشآت العامل %4.1.أشارت نتائج التعداد إىل أن ما نسبته  .04
 . يف إقليم اجلنوب %1.5.و يف إقليم الشمال %2.0.بينما بلغت هذه النسبة عاملني،  01

 الف دينار 45عن  يقل ا  سنوي ا  أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن املنشآت اليت حتقق إيراد .05
 بلغت املنشآت اليت حتقق من إمجايل عدد املنشآت العاملة ، يف حني %28.1بلغت ما نسبته 
 اليت من املنشآت %2.4، مقابل ما نسبته %...ما نسبته  دينار ألف 1. – 45 إيرادات سنوية من

 .ا  ألف دينار سنوي 1.حتقق إيرادات تزيد عن 

من املنشآت العاملة يف إقليم الوسط حتقق  %...1 تهنسبما أن تعداد املنشآت أظهرت نتائج  .02
ألف دينار، يف حني بلغت هذه النسبة للمنشآت العاملة يف إقليم  45 إيرادات سنوية تقل عن

  .من املنشآت العاملة يف إقليم اجلنوب %..22، مقابل ما نسبته %..8.الشمال 
حبسب القطاعات االقتصادية الرئيسية إىل أن املنشآت العاملة يف قطاع الصناعة اليت  النتائجأشارت  .01

من املنشآت الصناعية، وبلغت  %2..1ألف دينار بلغت ما نسبته  45حتقق إيرادات سنوية تقل عن 



، وبلغت يف قطاع اخلدمات ما نسبته %21.8هذه النسبة للمنشآت العاملة يف قطاع التجارة 
النقل بلغت النسبة  قطاع ويف ،%54.8، يف املقابل بلغت النسبة يف قطاع اإلنشاءات 21.2%
 .%88.4 ما نسبته ، وبلغت يف قطاع املالية والتأمني52.5%

 ،ألف منشأة 051حوايل حسب نتائج التعداد العام للمنشآت االقتصادية املنشآت الفردية  بلغ عدد .02
يف حني بلغ عدد منشآت  ،ألف دينار 45سنوية تقل عن  إيرادات %28.2منها ما نسبته  حتقق

مقابل  ،%55.8 سبتهما نألف دينار  45منها إيرادات تقل عن  حتققآالف منشأة  .التضامن حوايل 
ألف  45تقل عن  سنوية منها إيرادات حتققآالف منشأة من الكيانات القانونية اوأخرى  2حوايل 

 .  %88.8دينار ما نسبته 

من املنشآت العاملة فقط متسك سجالت حماسبية % 08.8أشارت نتائج التعداد إىل أن ما نسبته  ..0
 ة ال متسك سجالت حماسبية نظامية.من إمجايل املنشآت العامل %22.1مقابل  ،نظامية

من املنشآت العاملة  %04.8الرئيسية إىل أن ما نسبته  حبسب القطاعات االقتصادية النتائجأشارت  .81
يف قطاع الصناعة متسك سجالت حماسبية، وبلغت هذه النسبة للمنشآت العاملة يف قطاع التجارة 

ويف قطاع  ،%44سبة يف قطاع اإلنشاءات يف املقابل بلغت النو ، %01.2يف قطاع اخلدمات و ، 5%..
 .%21.0، وبلغت يف قطاع املالية والتأمني ما نسبته %42النقل 

ألف شخص،  282أظهرت نتائج التعداد أن عدد العاملني يف املنشآت االقتصادية قد بلغ حوايل  .80
 من اإلناث. %88.0، مقابل %..12ل العاملني الذكور منهم ما نسبته ك  ش

إقليم الوسط احتل املرتبة اوأوىل يف عدد العاملني الكلي يف املنشآت االقتصادية أن  أظهرت النتائج .88
يف حني بلغت نسبة العاملني يف ، %02.0 بلغتتاله إقليم الشمال بنسبة  ، %11.8 بلغت نسبةب

 من إمجايل عدد العاملني يف املنشآت االقتصادية. %2.2املنشآت يف إقليم اجلنوب 
حمافظة العاصمة احتلت املرتبة اوأعلى يف عدد العاملني يف املنشآت العاملة أن  إىل النتائجأشارت  .88

 بنسبة البلقاءمث  ،%... بنسبة الزرقاءتالها  ،%08.1تالها حمافظة إربد بنسبة  ،%28.8بنسبة بلغت 
 .%5.2قية احملافظات ما نسبته ب. وبلغت يف %8.0بنسبة  لكركمث ا ،%8 بنسبة العقبةمث  ،4.8%

بلغ هذا املعدل حيث  ,منشأة لأشخاص لك 5رت النتائج إىل أن املعدل العام لعدد العاملني بلغ أشا .84
 شخص. 8.1، ويف إقليم اجلنوب 8.5يف إقليم الشمال يف حني بلغ شخص،  5.1يف إقليم الوسط 

من العاملني يف املنشآت االقتصادية يعملون يف  %84.8أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن  .85
يف  %8.2و يف قطاع التجارة، %81.1و، يف قطاع الصناعة %5..8اخلدمات، ويعمل ما نسبته  قطاع

  .يف قطاع التشييد %0.2و يف قطاع النقل،% 8.0و ،قطاع املالية والتأمني

من العاملني يف املنشآت الصناعية من % 12.0ته بما نس التعداد العام للمنشآت أن بينت نتائج .82
يف قطاع  ةهذه النسب وبلغت، %0.4.نسبة العاملني الذكور يف قطاع التجارة  تبينما بلغالذكور، 
يف قطاع يف حني بلغت  ،%8..2ويف قطاع النقل  ،%0.1.يف قطاع التشييد و  ،%25.5اخلدمات 
 .%22.0 والتأمني املالية



ألف،  0.4العامالت اإلناث قد بلغ حوايل عدد أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن إمجايل  .81
من إمجايل العامالت اإلناث تاله قطاع  %50.2واحتل قطاع اخلدمات املرتبة اوأعلى بنسبة بلغت 

 %1.4، وبلغت يف بقية القطاعات ما نسبته %01.8مث قطاع التجارة بنسبة  ،%81.5الصناعة بنسبة 
 من إمجايل العامالت اإلناث يف املنشآت االقتصادية. 

 شخص 00.4 إىل أن معدل العاملني يف قطاع الصناعة بلغ للمنشآتالتعداد العام  أشارت نتائج .82
قطاع و ، شخص 5.2ويف قطاع اخلدمات  ،شخص 8.5لكل منشأة، وبلغ املعدل يف قطاع التجارة 

يف قطاع املالية  شخص 21.8، وا  شخص .0، ويف قطاع النقل بلغ ا  شخص 04 التشييد مبعدل
 والتأمني.

 188يف املنشآت االقتصادية العاملة قد بلغ حوايل  اوأردنينيعاملني أظهرت نتائج التعداد أن عدد ال ..8
من  آالف شخص 012مقابل حوايل  من امجايل العاملني %21.8ألف شخص يشكلون ما نسبته 

 .من عدد العاملني الكلي يف املنشآت االقتصادية العاملة %08.1لون ما نسبته ك  غري اوأردنيني يش

إىل أن نسبة العاملني اوأردنيني يف إقليم الوسط قد  االقتصادية للمنشآت التعداد العام أشارت نتائج .81
ة العاملني اوأردنيني يف إقليم الشمال بيم الوسط، وبلغت نسلمن إمجايل العاملني يف إق %..1.بلغت 
 %.10.1، يف حني بلغت نسبة العاملني اوأردنيني يف إقليم اجلنوب %12.2ما نسبته 

من كانوا من العاملني يف املنشآت الصناعية  % 10.2ته بما نس لعام للمنشآت أنالتعداد ا بينت نتائج .80
يف قطاع  ةهذه النسب وبلغت، %8.8.يف قطاع التجارة  اوأردنيني، وبلغت نسبة العاملني نيياوأردن

يف حني بلغت  ،%1.8.ويف قطاع النقل بلغت  ،%24.2ويف قطاع التشييد بلغت  ،%4.اخلدمات 
 .%2... والتأمني ةقطاع املالي يف

ألف  108أظهرت نتائج التعداد أن عدد العاملني بأجر يف املنشآت االقتصادية العاملة قد بلغ حوايل  .88
يعملون بدون أجر يشكلون ما  ألف شخص 082، مقابل حوايل %..24يشكلون ما نسبته  شخص
 من عدد العاملني الكلي يف املنشآت االقتصادية العاملة. %05.0نسبته 

من العاملني يف املنشآت % 8.5.ته بما نس أن االقتصادية إىل التعداد العام للمنشآت ت نتائجأشار  .88
 ةهذه النسب وبلغت، %22.2يف قطاع التجارة  الصناعية يعملون بأجر، وبلغت نسبة العاملني بأجر

ويف قطاع  ،%2.4.ويف قطاع النقل  ،%..4.ويف قطاع التشييد بلغت % 21.2يف قطاع اخلدمات 
 .%5... والتأمني ملاليةا

ألف  15تصادية العاملة يف حمافظة العاصمة بلغ حوايل قأظهرت نتائج التعداد أن عدد املنشآت اال .84
 ،%.0من املنشآت، تاله لواء ماركا بنسبة بلغت  %81.2منشأة، واحتل لواء القصبة فيها ما نسبته 

مث  ،%00.2لواء وادي السري بنسبة و ، %05.2لواء القويسمة بنسبة و  ،%02.8لواء اجلامعة بنسبة و 
من إمجايل  %8.1بلغت النسبة يف بقية اوألوية يف حمافظة العاصمة يف حني ، %4لواء سحاب بنسبة 

 املنشآت العاملة يف العاصمة عمان.



من املنشآت االقتصادية العاملة  %0أن أقل من إىل  االقتصادية أشارت نتائج التعداد العام للمنشآت .85
 جارة اإللكرتونية يف معامالهتا.تستخدم الت

من املنشآت االقتصادية العاملة  %8.8أن ما نسبته  االقتصادية أظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت .82
 تتعامل مع بوابة احلكومة اإللكرتونية.

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 للمنشآت منهجية التعداد العام
8102 االقتصادية



 المقدمة .0
السند القانوين إلجراء التعداد، إذ نص القانون على  8108لسنة  08رقم  عامةال يعترب قانون اإلحصـاءات

إجراء تعداد عام كل عشر سنوات على اوأكثر يف املوعد الذي يقرره جملس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يف 
بناء على جماالت املساكن والسكان، والزراعة، والصناعة، واملنشآت، وأي جمال آخر يقرره جملس الوزراء 

تاريخ88/00/0/80824رقم اجلليلة ومبوجـب قـرار جمـلس الوزراء بكتاب الرئاسة وعليه، تنسيب من الوزير
نفذت دائرة وعليه  ،8102عام للمنشآت االقتصادية واملتضمن املوافقة على إجراء التعداد ال01/1/8101

 .العام للمنشآت االقتصاديةاإلحصاءات العامة التعداد 
أنه العملية الكلية جلمع وجتهيز وتبويب وحتليل ونشر بيانات بالتعداد العام للمنشآت االقتصادية،  فويعر 

ميع املنشآت يف تختلف قطاعات االقتصاد جلرقمية مشولية تتعلق بالبيانات التعريفية واالقتصادية املختلفة 
مجع بيانات حول تختلف  حيث تتضمن عمليات العد. الوطين، دومنا حذف أو تكرار خالل فرتة العد

املنشآت االقتصادية يف مجيع مناطق اململكة وتغطية مجيع اوأنشطة االقتصادية اليت متارسها املنشآت وتبويبها 
 ونشرها حسب املتغريات املختلفة اليت مت مجع البيانات حوهلا. 

 أهداف التعداد .8
  -إىل حتقيق اوأهداف التالية: االقتصادية نشآتيهدف تعداد امل

  توفري تبويبات تفصيلية عن املنشآت االقتصادية من حيث توزيعها اجلغرايف، فئات العمالة، التنظيم
 .ن القانوين وغريهاالكياحجم رأس املال، فئة اإليرادات، االقتصادي، 

  إعطــــــاء صــــــورة واطــــــحة عــــــن النشــــــاط االقتصــــــادي الــــــذي تزاولــــــه املنشــــــأة والتعــــــرف علــــــى مقومــــــات
 هذا النشاط.

 نات حول حجم املنشآت يف كل نشاط اقتصادي. توفري بيا 

  لغايـــــــــات تنفيـــــــــذ املســـــــــوحات والدراســـــــــات االقتصـــــــــادية  حمدثـــــــــةاقتصـــــــــادية أطـــــــــر إحصـــــــــائية تـــــــــوفري
 .املختلفة خالل السنوات القادمة

 واملخططني ورامسي السياسات من البيانات  العام واخلاص والباحثني نيتلبية احتياجات القطاع
 االقتصادية. 

 منشآت االقتصادية السابقةال تعدادات .3
 الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة، حيث نفذت رابعالتعداد ال 8102 املنشآت االقتصادية يعترب تعداد
العام عامة عـن الـوطع حيث وفر معلومات  ،...0 عامأوهلا كان يف ، اقتصاديةتعدادات  ثالثة الدائرة

 عامالتعداد الثالث يف ذ ينفمت تنو  .8112 عامالتعداد الثاين يف  بينما نفذللمنشآت االقتصادية يف اململكة. 



واستخدم فيه وأول مرة التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع اوأنشطة االقتصادية )التعديل الرابع(  8100
 الصادر عن اوأمم املتحدة.

 8102العام للمنشآت االقتصادية  التعدادمنهجية  .4
سكنية وغري القتصادية وانتشار املنشآت االقتصادية يف تختلف املناطق واوأحياء اال اوأنشطةلتنوع  ا  نظر 
نشآت فقد مت زيارة مجيع املباين والسؤال عن على طمان تغطية أمشل وأوسع هلذه امل ا  ، وحرصسكنيةال

 حتياجاتاالبيانات االستمارة حوهلا يف مجيع مناطق اململكة لتلبية  استيفاءاملنشآت االقتصادية املنظمة و 
بالتايل فقد غطى هذا التعداد بيانات تفصيلية عن املنشآت املنظمة والعاملة يف  ،من البيانات الوطنية والدولية
 القطاع اخلاص.

  منشآتال ولية تعدادشم 0.4
 ،كافة اوأنشطة االقتصادية بشكل شامليف  يف اململكة  تعداد مجيع املنشآت االقتصادية العاملةالهذا  غطى
الصادر  (ISIC 4) التعديل الرابع لألنشطة االقتصادية الدويل املوحد للتصنيف الصناعي وفقا  ويبها مت تبو 

 -ي:ذه اوأنشطة هعن اوأمم املتحدة وه
  التعدين واستغالل احملاجر 
 الصناعات التحويلية 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء 

 فايات ومعاجلتهاإمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة الن 

 التشييد 

 جتارة اجلملة والتجزئة: إصالح املركبات ذات احملركات والدراجات النارية 

  النقل والتخزين 

 نشطة خدمات اإلقامة والطعامأ 

 املعلومات واالتصاالت 

  منيأالتاوأنشطة املالية وأنشطة 

  اوأنشطة العقارية 

 اوأنشطة املهنية والعلمية والتقنية 

 إلدارية وخدمات الدعمأنشطة اخلدمات ا 

 التعليم 

 نشطة يف جمال صحة اإلنسان والعمل االجتماعياوأ 

 الفنون والرتفيه والتسلية 

 أنشطة اخلدمات اوأخرى 

 نشطة املنظمات واهليئات غري اخلاطعة للوالية القضائية الوطنيةأ 



 -:ما يلي ءتم استثناو 
           املنشآت الزراعية 

 منشآت اإلدارة العامة 

 ت العسكريةاملنشآ 

  ت والقنصليات الدبلوماسيةاالسفار  

  يةلكتروناإل نظمةاألآلية جمع البيانات واستخدام  8.4
السابقة بأسلوب  املنشآتعن تعدادات متيز هذا التعداد مت تنفيذ التعداد من خالل إجراء املقابلة الشخصية، و 

الدائرة باستخدام  فقد نفذتها التعداد، يف هذحيث وظفت الدائرة أحدث وسائل التكنولوجيا  مجع البيانات،
من البنية التحتية، واخلربات الذاتية لكوادر الدائرة،  مستفيدة ه،كافة مراحليف  ( Tabletsجهزة اللوحية )اوأ

وبكافة  لكرتونيا  إ 8105 واملساكن لسكانالعام ل يف تنفيذ التعداد للدائرة الناجحة التجربة منواليت مت اكتساهبا 
 -نظمة برجمية على النحو التايل:أعدة  وهلذا الغرض مت تطويرضا . ه أيمراحل
من  إدخال البيانات مباشرة خالهلا متلكرتونية، إث مت تطوير استمارة عد حي :نظام جمع البيانات -

لية تدقيق مباشرة أثناء آهذا النظام ضمن تيحيث  قبل الباحث على اوأجهزة اللوحية يف امليدان،
املتبعة يف  واإلدخال ،والرتميز ،هذه اآللية عمليات التدقيق ختصرتا ذلكوب، دخالعملية اإل
 رية البيانات.ىل أن هذه اآللية تعزز احلفاظ على سإ، إطافة الورقياوأسلوب 

اجلغرافية باستخراج مجيع خرائط بلوكات اململكة  املعلومات نظمقام قسم  :الجغرافية نظام الخرائط -
على أجهزة العد حسب املهام  حتميل هذه اخلرائطو ، 8105 د السكاينمن واقع التعدالكرتونيا ، إ

شكل االستدالل على مناطق عملهم ب منالباحثني واملراقبني  مكن اوأمر الذي ندة لكل باحث،املس
فور مغادرة الباحث  دخالاإلغالق برنامج إىل طبط جودة البيانات من خالل إ إطافة، كثر دقةأ

 .عملهمنطقة 
لتمكني العاملني يف امليدان  دارة العمل امليداينإبمت تطوير نظام خاص  الميداني:العمل نظام إدارة  -

كما اشتمل هذا النظام على مجيع التقارير لكرتوين،  إسناد املهام للباحثني يف مراكز العد بشكل إمن 
 جناز بشكل حلظي.من متابعة اإلدارة امليدانية اليت مكنت اإل

بيانات مكن هذا النظام الفنيني يف مركز الدائرة من االطالع على ال :نظام االعتماد والمراجعة -
عادة اخلاطئة اىل إمت اعتماد االستمارات الصحيحة و يث حب، أوال  بأول من قبل الباحثني املدخلة
 املديل باملعلوماتعادة زيارة تم مراجعتها وتصويب اوأخطاء من قبل الباحث أو إلت لكرتونيا  إامليدان 
  من دقة البيانات.للتأكد 

الالزمة لإلطالع على املؤشرات الرئيسية لبيانات النظام مجيع التقارير  وفر التقارير والنتائج:نظام  -
 جراء عمليات التدقيق واملتابعة بشكل فوري.إوذلك وأغراض التعداد أوال  بأول، 



اوأنشطة االقتصادية اليت مت من دراسة وتدقيق مكن هذا النظام الفنيني يف مركز الدائرة  نظام الترميز: -
لألنشطة  الدويل املوحد لتصنيف الصناعياحسب  ا  ترميزها إلكرتونيمث  ، ومنا  وصفها ميداني
 بشكل هنائي. االستمارات الصحيحة  واعتماد (ISIC 4) التعديل الرابع االقتصادية

تيار عدد من البلوكات لتعداد من اخاإلدارة الفنية لمكن هذا النظام  نظام العد البعدي والمسائي: -
إعادة إمكانية وإعادة زيارهتا للتأكد من حتقيق نسب تغطية عالية. وساعد الربنامج املسائي على 

 املواعيد املسائية.  متابعة زيارة املنشآت غري املكتملة بياناهتا عدة مرات الستكمال البيانات الناقصة و 
مع اخلادم ئح اتصال خلوية، متصلة مباشرة رازودت اوأجهزة اللوحية بش نظام تناقل البيانات: -

إجراء مكن هذا النظام الباحثني من قد و  .يضمن سرية البياناتو بشكل آمن  الرئيسي يف مركز الدائرة
مجع ادم الرئيسي فور انتهاء اخلإىل  من كافة اوأجهزة اللوحية يف اململكة لبياناتل تناقلعملية 
 حتديثات تطرأ على برنامج العد. ةوأي ندة للباحث، إطافةام اجلديدة املس، وحتميل املهالبيانات

 -:ا  مزايا تنفيذ التعداد إلكتروني 3.4
 النقل الفوري للبيانات من امليدان إىل مركز البيانات يف الدائرة.    .0
 تطبيق طوابط ومعايري للجودة الشاملة لإلجراءات والبيانات.   .8
علـــــــــة مثـــــــــل أنظمـــــــــة اخلـــــــــرائط والتتبـــــــــع دوات فاأدارة وطـــــــــبط العمـــــــــل امليـــــــــداين مـــــــــن خـــــــــالل إ  .3

   .لكرتويناإل
طـــــــمان ســـــــرية وأمـــــــن البيانـــــــات يف مجيـــــــع مراحـــــــل العمـــــــل مـــــــن مجـــــــع ونقـــــــل ومعاجلـــــــة و ـــــــزين   .4

 ونشر.
 أوال  بأول وصوال  للنتائج النهائية. استخراج النتائج .5

 8102العام للمنشآت االقتصادية مراحل تنفيذ التعداد  .5
 مرحلة التخطيط والتحضير 0.5
 -مت يف هذه املرحلة ما يلي: وقد

 .العام للمنشآت االقتصاديةبإجراء التعداد من جملس الوزراء املوقر  إصدار قرار -
واللجنة اإلدارية  ،مثل اللجنة الفنية ،تشكيل جلان التعداد، و نشآتامل عداد اهليكل التنظيمي لتعدادإ -

واللجان  ،اإلنفاق اتجلنة تنسيبرى مثل ىل اللجان الفرعية اوأخ، إطافة إواللجنة اإلعالمية ،واملالية
حيث مثلت مجيع املؤسسات الرمسية املعنية طمن  ،وحتديد مهام كل منهاالتنسيقية يف احملافظات، 

 هذه اللجان.



عداد العاملني أنوعية و ، و وحتديد متطلبات ومستلزمات كل مرحلة ،خطط التعداد املختلفة إعداد -
كذلك وطع اجلداول   امج تدريبهم ومستلزماهتا وتنفيذها.حسب املستويات املطلوبة، وإعداد بر 

وفعاليات وأنشطة  ،راحلامللتعداد، الذي يتضمن تاريخ بدء وانتهاء كل مرحلة من اراحل مل ةالزمني
 التعداد طمن كل مرحلة.

مناطق العد. لإلشراف على سري العمل امليداين يف تختلف  ،ومكاتب ميدانية مكاتب إقليميةجتهيز  -
 املكاتب، وأجهزة احلاسوب الالزمة وغريها. ،املعدات، السيارات، القرطاسية ، اللوازمتوفريو 

التعداد العام للسكان  وأغراضاليت أعدت و املباين املتضمنة البلوكات و لكرتونية حتضري اخلرائط اإل -
 من قبل قسم اخلرائط اجلغرافية يف الدائرة. ،8105واملساكن 

إعداد جداول حتليلية و  ،حتياجات املستخدمنيتليب االتعداد اليت إعداد واعتماد جداول تخرجات  -
 خاصة باحلاسب اآليل.

اوأنشطة ستمارات من قبل الفنيني ذوي اخلربة يف تختلف وطع قواعد التدقيق وتعليمات تعبئة اال -
، ادوكافة وثائق التعد ،وجداول الرتميز ،التعليمات إعداد كتيب، و اليت سيغطيها التعداد االقتصادية

دارة العمل امليداين، إعداد برامج إيا ، و لكرتونإحتويلها فريق الربجمة ليصار إىل ل ستمارةاإلمع  هاتسليمو 
 وتقارير املتابعة الفورية. 

 ،اوأجهزة هذه استالمو  والربجميات الالزمة هلاا اذ اإلجراءات املتعلقة باستخدام اوأجهزة اللوحية  -
 يف الدائرة. عاون مع قسم الدعم الفيننية بالتكد من سالمتها الفأوالت

مثلة العملية على اوأجهزة اللوحية وإدخال جمموعة من اوأ ،الربنامج من قبل الفنيني فحص وجتريب -
تزويد املربجمني باملالحظات ومن مث  ،لتدقيق، ومرونة استخدام الربنامجوالتأكد من فعالية كافة قواعد ا

 .واملربجمني االقتصادينيبني الفنيني ما التعاون ب وإجياد احللول املناسبة ل،كواملشا 
 لتأكد من اجلاهزية اإللكرتونية والفنية وامليدانية.ل إجراء العد التجرييب الختبار مرحلة العد  -

، واستمرت هذه املنطقة احلرة(الزرقاء )حمافظة قامت جمموعة من الفرق امليدانية بإجراء عد جترييب يف 
 -يلي: وقد استهدفت عملية العد التجرييب ما، يوما     ملدة  العملية

 لكرتونية.من حيث ترابط اوأسئلة وقواعد التدقيق اإل ستمارة التعدادإاختبار  .0
 .البياناتتقدير الوقت الالزم الستيفاء  .8
 عداد الكوادر امليدانية الالزمة ملرحلة العد الفعلي.أتقدير  .8
لكرتوين التناقل اإلو ة من أجهز  لكرتونيةاإل ملنشآتاختبار استخدام منظومة تعداد ا .4

 .للبيانات



جهزة ستمارة التعداد باستخدام اوأإاكتسب العاملون يف مرحلة العد التجرييب خربة جيدة يف تعبئة 
إىل نتائج مرحلة العد التجرييب  ا  والتعرف على املشكالت امليدانية وأسلوب حلها، واستناداللوحية 

 لكرتونية وبعض بنودها.  ستمارة التعداد اإلإفقد مت إجراء التعديالت الالزمة على 
، واعتماده 8102تعداد املنشآت صدار مسابقة لتصميم شعار ، وإالبدء بتنفيذ احلملة اإلعالمية -

 .تعداد املنشآت االقتصادية بروشورقرار وإ
 للتعدادمرحلة التنفيذ الفعلي  8.5
 -ما يلي:اشتملت هذه املرحلة على وقد 
حيث يعترب تدريب العاملني يف التعداد  ،تدريب الكوادر امليدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل -

التأكد و مسألة رئيسية تتطلب الكثري من اجلهد واإلعداد نظرا  لضخامة أعداد املشاركني من جهة، 
اوأوىل  :اشتملت على مرحلتني حيث أعدت خطة. العدفيذ عمليات من بناء قدرات الباحثني لتن

والثانية تدريب الفرق  ،من خالل تنفيذ التجربة القبلية ا  وعملي ا  فريق املفتشني واملشرفني نظريلتدريب 
 .زيارة املباين واملنشآتمن خالل  العد الفعليالعاملة يف مرحلة 

من بداية شهر تشرين اوأول لفريق الدعم الفين  ا  ملدة أسبوعني اعتبار  اوأوىلعقدت الدورة التدريبية  -
الدعم كادر ومت تدريبهم من قبل   ،مت تعيينهم على حساب املشاريع املؤقتة ا  موظف 81البالغ عددهم 
 على مواطيع حتميل الربامج وصيانة اوأجهزة وتعريفهم بواجباهتم املختلفة أثناء العد، الفين يف الدائرة

 يفثالثة مراكز مت اختيارها يف تشرين اوأول شهر  خاللبوع سأملدة  دتعقأما الدورة الثانية فقد 
وقام خالهلا املدربني بتدريب املراقبني والباحثني وموظفي الدعم  ،يف مدن عمان وإربد والكرك اوأقاليم

 موظف مت تعيينهم على حساب املشاريع املؤقتة. 811الفين والبالغ عددهم حوايل 
 ،والتعاريف واملصطلحات ،ومنهجية مجع البيانات ،التعريف بأهداف التعدادمشل الربنامج التدرييب  -

واجباهتم ومسؤولياهتم بستمارة التعداد، وتعريف املشاركني من تختلف املستويات إبئة وأسلوب تع
جهزة التابلت والتعامل معها فنيا  أطمن املهام املنوطة بكل منهم، إطافة إىل تدريبهم على استخدام 

  .وتقنيا  
مت  إعداد خطة للحملة اإلعالمية للتعداد وتشكيل جلنة معنية باوأمر وتوزيع : تكثيف احلملة اإلعالمية -

، اوأدوار حبيث تغطي تختلف اجلوانب اإلعالمية واليت حتقق هدف احلملة وحسب مراحل التنفيذ
اوأجهزة تزويد و  .نشآتعمل لقاءات صحفية لعطوفة املدير العام/ املدير الوطين لتعداد املحيث مت 
قاليم الثالث مت بثها خالل تقارير اخبارية يف اوأ ثالثة وإعداد برسائل إعالمية لعرطها.اإلعالمية 

 النشرات اإلخبارية اليومية.
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در اإلدارية والفنية خالل النصف الثاين من شهر تشرين اوأول من قبل الكوانفذت عملية مجع البيانات 
 -فقد مت تشكيل اهليكل الوظيفي املتعلق مبرحلة مجع البيانات على النحو التايل:انية وامليد

 املدير الوطين للتعداد( املدير العام لإلحصاءات العامة ) -
 حصاءات االقتصادية(مدير مديرية اإلاملدير التنفيذي للتعداد ) -
 املدير الفين للتعداد -
 داري للتعداداملدير اإل -
 داداملدير املايل للتع -
 مدير تكنولوجيا املعلومات -
 املدير امليداين للتعداد -
 مساعد املدير الفين للتعداد -
 داري للتعدادإلمساعد املدير ا -

 وتضمنت الكوادر امليدانية الوظائف واملهام كما يلي:
ـــــر، ويشـــــرف علـــــى  - املنســـــق: هـــــو الشـــــخص املســـــؤول عـــــن تنفيـــــذ التعـــــداد يف حمافظـــــة أو أكث

قـــــــة، ويتفـــــــرا فيهـــــــا لعمليـــــــة التعـــــــداد تفرغـــــــا  كـــــــامال ، وقـــــــد مت مجيـــــــع العـــــــاملني يف هـــــــذه املنط
 اختياره من بني العناصر القيادية ذات اخلربة اجليدة باملنطقة اليت يشرف عليها.

ســـــؤول عـــــن تنفيـــــذ التعـــــداد يف جـــــزء مـــــن منطقـــــة عمـــــل املنســـــق، ويشـــــرف املهـــــو و املفـــــت :  -
 على مجيع العاملني يف هذه املنطقة.

ـــــذ التعـــــداد يف جـــــزء مـــــن منطقـــــة عمـــــل املفـــــت   ول عـــــنؤ ســـــهـــــو املاملراقـــــب:  - ـــــيت تنفي ـــــد وال ق
بلوكـــــــــات يف مدينـــــــــة، ويشـــــــــرف علـــــــــى جمموعـــــــــة مـــــــــن  تكــــــــون مدينـــــــــة أو قريـــــــــة أو جمموعـــــــــة

 الباحثني.
العــــداد : يكــــون مســــؤوال  عـــــن العمــــل يف منطقــــة عــــد معينـــــة توكــــل إليــــه مــــن قبـــــل  /الباحــــث -

 .باحث فيها لعملية التعداد تفرغا كامالاملراقب ويتفرا ال
جهــــــــزة وإدامــــــــة عملهــــــــا يف مراكــــــــز العــــــــد الــــــــدعم الفــــــــين: يكــــــــون مســــــــؤوال عــــــــن صــــــــيانة اوأ -

وإصـــــالح اوأعطـــــال والتواصـــــل مـــــع فريـــــق املربجمـــــني حلـــــل املشـــــاكل وطـــــمان تناقـــــل البيانـــــات 
 بشكل سليم. 
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 )االعتماد( التدقيق المكتبي   -
ـــــــدق ـــــــيب علـــــــى ت ـــــــة االعتمـــــــاد املكت ـــــــداني االســـــــتماراتيق اشـــــــتملت مرحل ـــــــة مي ومت  هـــــــا.واعتماد ا  املكتمل

وصــــــف النشــــــاط االقتصــــــادي حبيــــــث يكــــــون مفصــــــال  ليــــــتمكن تــــــدقيق الرتكيــــــز يف هــــــذه املرحلــــــة علــــــى 
 .ترميزهو  للمنشآت النشاط االقتصاديبتحديد  ا  الحقاملرمزون املختصون 

   الترميز -
ـــــث يســـــهل التعامـــــ ـــــات الوصـــــفية حبي ـــــة للبيان ـــــه وطـــــع رمـــــوز رقمي ـــــك باالعتمـــــاد يقصـــــد ب ل معهـــــا، وذل

لرتميــــــــز  (ISIC4)نشــــــــطة االقتصــــــــادية علــــــــى دليــــــــل التصــــــــنيف الصــــــــناعي الــــــــدويل املوحــــــــد جلميــــــــع اوأ
 النشاط االقتصادي.

 تبويب النتائج ونشرها -
ـــــيب واإللكـــــرتوين متـــــت املباشـــــرة باســـــتخراج اجلـــــداول بعـــــد اإل ـــــات التجهيـــــز املكت ـــــع عملي نتهـــــاء مـــــن مجي

 استخدام الربامج احلديثة املتوافرة لدى الدائرة.واليت متثل النتائج النهائية ب
وقــــــد مت تــــــدقيق جــــــداول النتــــــائج حبيــــــث تكــــــون صــــــحيحة خاليــــــة مــــــن اوأخطــــــاء مــــــن حيــــــث الشــــــكل 
واملضــــــمون. وقــــــد تطلــــــب ذلــــــك إجــــــراء التــــــدقيق الشــــــكلي والصــــــياغة الصــــــحيحة للعنــــــاوين واملفــــــاهيم 

ـــــــــات الـــــــــو  اردة يف كـــــــــل جـــــــــدول حســـــــــب املســـــــــتخدمة وترمجتهـــــــــا، باإلطـــــــــافة إىل تـــــــــدقيق كافـــــــــة البيان
تفصـــــيالهتا ومواصـــــفاهتا واتســـــاقها داخـــــل اجلـــــدول الواحـــــد وأيضـــــا  مـــــع اجلـــــداول اوأخـــــرى. وقـــــد تلـــــى 
ــــــة الــــــيت متــــــت يف هــــــذا  ــــــى تبويــــــب النتــــــائج واملنهجي ــــــك إعــــــداد التقريــــــر النهــــــائي الــــــذي اشــــــتمل عل ذل

 التعداد. 
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وىل لضمان سالمة سري العمليات واإلجراءات اليت تضمن اوأ هراحليف متعداد املنشآت شارك قسم اجلودة يف 
على   ا  تطبيق مبادئ اجلودة الدولية املعمول هبا عاملي حيث مت ،احلصول على بيانات سليمة ذات جودة عالية

كل املراحل منذ انطالق العمليات ووطع املادة العلمية ومناقشتها مع املعنيني وتوثيق اوأسئلة واإلجابات 
وعمليات تدريب املدربني ورصد الدورة كاملة واليت من خالهلا مت اإلتفاق على مفاهيم  اليت متت،والنقاشات 

 جريت التقييمات واإلختبارات لكل هذه العمليات.أو  موحدة للتدريب.
متت عمليات التدريب مبشاركة قسم اجلودة واليت رصد فيها البيئة التدريبية كاملة من حيث تقييم كما 

 االستمارةتدربني وقياس مدى فهم املتدربني للمادة وتفاعلهم داخل القاعة التدريبية وجتريب املدربني وامل
ورصد وتوثيق املالحظات وكتابتها يف تقرير مفصل يرفع لإلدارة العليا بشكل يومي وإرفاق نتائج  ا  إلكرتوني

 يب.التقييم واإلختبارات الىت جترى للمتدربني بالتعاون مع القائمني على التدر 



لإلستمارة اإللكرتونية والتأكد من فاعلية الربنامج والعمل  بة القبليةالتجر  يف عملية امليدانية ة الفرققمراف مت
من إختبار هلذه اإلستمارة من قبل فريق  كثرأعلى جتميع املالحظات والبنود اخلاصة هبذه العملية وإجراء 

رافقت فرق اجلودة العملية وأجرت كما  ،رحلة التنفيذطة قسم اجلودة قبل ماجلودة يف امليدان والبدء يف خ
ظات اليت تستجد ومعاجلتها حعمليات العد البعدي والتأكد من سالمة البيانات املستوفاة ورصد كافة املال

 مع املعنيني.
 :المصطلحات والتعاريف .7

        ـــــــاين  ع الس       كاني:التجم ـــــــه الســـــــكان كـــــــأفراد أو كجماعـــــــات يف مب ـــــــذي يقـــــــيم في هـــــــو املكـــــــان ال
ـــــــة أو متحركـــــــة. وقـــــــد يكـــــــون التجمـــــــع مركـــــــزا  ملم ارســـــــة نشـــــــاط اقتصـــــــادي واحـــــــد أو ومســـــــاكن ثابت

وعـــــــادة مـــــــا  مـــــــن حيــــــث حجـــــــم الســــــكان. ا  ختالفــــــا كبـــــــري و تلـــــــف التجمعــــــات الســـــــكانية ا كثــــــر.أ
ع الســــــكاين مــــــن ويتكــــــون التجمــــــخــــــرى. مســــــا  نيــــــزه عــــــن التجمعــــــات اوأحيمــــــل التجمــــــع الســــــكاين إ
ـــــاحلـــــدود اخلارجيـــــة للتجمـــــع  وقـــــد مت حـــــزم بلـــــوك واحـــــد أو أكثـــــر. )حســـــب التعـــــداد العـــــام  ا  إلكرتوني

شـــــــــــارات حـــــــــــزم خاصـــــــــــة متيـــــــــــزه عـــــــــــن التجمعـــــــــــات ( بإالطـــــــــــافة إىل إ8105 واملســـــــــــاكن للســـــــــــكان
 السكانية اجملاورة.

 : ـــــاين تكـــــون جتمعـــــا ســـــكاني البل     و ـــــه حـــــدود  ا  أو جـــــزء ا  هـــــو جمموعـــــة مـــــن املب مـــــن جتمـــــع ســـــكاين ل
بــــــدة والـــــــدخالت واملمــــــرات واالدراج وأعمــــــدة الكهربـــــــاء اصــــــطناعية كالشــــــوارع املعبـــــــدة وغــــــري املع
ـــــد... ا . أو ـــــة، نكـــــن ا واهلـــــاتف وســـــكة احلدي ـــــال واوأهنـــــار واوأودي لتعـــــرف حـــــدود طبيعيـــــة كاجلب
وقــــد وطــــع حــــول حــــدود كــــل بلــــوك عالمــــات  يــــزة تبــــني حــــدوده  عليهــــا علــــى الطبيعــــة بســــهولة.

 كرتوين.إىل احلزم اإللطافة اخلارجية وحتمل رقما  نيزه عن البلوكات اجملاورة، باال
 :     ومكــــون  ةو مؤقتــــأهــــو كــــل مشــــيد قــــائم بذاتــــه مثبــــت علــــى اليابســــة او املــــاء بصــــفة دائمــــة  المبن

مـــــــن أي مـــــــادة كانـــــــت، يتكـــــــون مـــــــن طـــــــابق واحـــــــد أو أكثـــــــر ولـــــــه ســـــــقف، ويســـــــتخدم لســـــــكن 
اآلدميـــــني أو ملمارســـــة العمــــــل أو العبـــــادة أو التســــــلية، ولـــــه بــــــاب )مـــــدخل( أو أكثــــــر يـــــؤدي مــــــن 

وتعتـــــرب ملحقـــــات املبـــــ  مثـــــل )الكـــــراج،  اص إىل مجيـــــع أو غالبيـــــة مشـــــتمالته.طريـــــق عـــــام أو خـــــ
ـــــاه( مـــــن توابـــــع املبـــــ   ـــــرب مبـــــ  ساســـــي وليســـــت مبـــــان مســـــتقلة.وأادورة املي كـــــل مـــــا هـــــو  وال يعت

 مهجور، وليست مبان كل من مظالت مواقف الباصات واجلسور وأكشاك الكهرباء. 
 :واملناطق املقصودة هي: العدن تواجد املنشأة وقت هو مكا منطقة تواجد المنشاة- 

هي عبارة عن جزء من أراطي اململكة حمدد ومسور حباجز فاصل،  :العامة المنطقة الحرة -
خيصص لغايات  زين السلع و ارسة اوأنشطة االقتصادية ويعترب خارج النطاق اجلمركي، 

 ج اململكة.وتعامل السلع واوأنشطة االقتصادية داخله على أهنا خار 



هي مناطق يطبق عليها تعريف املناطق احلرة العامة، ويشرف على  المناطق الحرة الخاصة: -
إدارهتا واالستثمار فيها أصحاب أو مؤسسي هذه املناطق من القطاع اخلاص، ويتم إنشاؤها 

 . مبوافقة هيئة االستثمار بناء  على تنسيب جملس إدارة جمموعة املناطق احلرة والتنموية
ردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية مطورا  اجملموعة اوأ تعمل ردنية:لمناطق التنموية األا -

للمناطق التنموية )منطقة البحر امليت التنموية، ومنطقة عجلون( اليت تعود ملكيتهما  ا  رئيسي
 .ردنيةللحكومة اوأ

، واليت تقوم وأردنيةع لشركة املدن الصناعية اهي مناطق  ض المناطق التنموية الصناعية: -
على إنشاء وتطوير وإدارة املدن الصناعية على نطاق يشمل كافة حمافظات اململكة باملفهوم 
الشمويل هلذه املدن والذي نزج ما بني توفري اخلدمات اوأساسية وخدمات البنية التحتية من 

ت اإلنتاجية للعمليا يمياه وكهرباء وطرق واتصاالت وخدمات مساندة متثل الداعم الرئيس
، هاالصناعية وتنويعها لتشمل اخلدمات املالية البنكية واجلمركية والصحية واوأمنية .... وغري 

اوأمر الذي ساعد على جناح الشركة وحتقيق أهدافها يف البناء والنماء والتوسع اوأفقي 
 املختلفة.والعمودي يف مشاريعها 

عاله أي املناطق اليت تتواجد أطمن ما ورد ون ناطق اليت ال تكاملوهي  المناطق االعتيادية: -
 .فيها املنشآت داخل التجمعات السكانية املعتادة

  تكون صفة اشغال املب  إحدى احلاالت التالية: شغال المبن :إصفة- 
مـــــــن قبـــــــل منشـــــــأة أو أكثـــــــر مـــــــن أجـــــــل  ارســـــــة نشـــــــاط  ال  ذا كـــــــان املبـــــــ  مســـــــتغإ للعم       ل: .0

 اقتصادي فقط.
ملمارســـــة أنشـــــطة اقتصـــــادية، واجلـــــزء  ال  مـــــن املبـــــ  مســـــتغ ا  ءذا كـــــان جـــــز إ للعم     ل والس     ك : .8

 اآلخر للسكن.
 إذا كان املب  مستغال  للسكن فقط. للسك : .3
ـــــاء والتشـــــييد و  يكتمـــــل إنشـــــاؤه  نش     اء:تح       اإل .4 ـــــذي يكـــــون يف مرحلـــــة البن ـــــ  ال هـــــو املب

 حبيث اليصلح بوطعه احلايل للسكن أو للعمل.
وجود  عدم ةتخصص لتخزين السلع أو البضائع شريطأن املب  بكامله  مستودع للتخزي : .5

، وال يدخل طمن "مستودع للتخزين" تخامر املوز ي نشاط اقتصاديأو  ارسة أفيه  عاملني
 جر، حيث تعترب للعمل.أأو تخازن التربيد مقابل 

ال تعترب من طمن املنشآت اليت يغطيها هذا التعداد. ويقصد باملزارع املنظمة  مزرعة منظمة: .6
ا تربية احليوانات وتسمينها إلنتاج اوألبان وصغارها، وكذلك تربية الدواجن والطيور إلنتاج هن



ال تدخل طمن املنشآت اليت يغطيها  البيض واللحوم. كما أن مشاتل إنتاج غراس اوأشجار
 هذا التعداد. 

 القنصليات واهليئات ايضا تشملو املتواجدة يف اململكة  اوأجنبية السفاراتالسفارات: .7
 دبلوماسية. وهذه ال يغطيها هذا التعداد و يستثنيها من املنشآت.ال

 الدواوين التابعة لبعض العائالت.و الكنائس و وهي املساجد  دور العبادة والدواوي : .2
ـــــا  بالكامـــــل و  تســـــتغل أ خ     الي: .9 ـــــا  إذا كـــــان خالي ـــــ  خالي ـــــه، يعتـــــرب املب ي وحـــــدة مـــــن وحدات

تغلة ســـــواء للعمـــــل أو للســـــكن أو كليهمـــــا قـــــل مســـــحـــــدى وحداتـــــه علـــــى اوأأمـــــا إذا كانـــــت إ
شـــــغال املناســـــبة. أمـــــا إذا كـــــان املبـــــ  بالكامـــــل معـــــا ، فتنطبـــــق عليـــــه يف هـــــذه احلالـــــة صـــــفة اإل

ـــــــــا  مهي ـــــــــرب للعمـــــــــل وتســـــــــتو   ئ وأن يكـــــــــون منشـــــــــأة مثـــــــــل ) مصـــــــــنع، مدرســـــــــة... ا ( فيعت
 ستمارة التعداد.إبيانات عنه يف 

 :)ـــــة الصـــــادر عـــــن اوأمـــــم املتحـــــدة يعـــــرف نظـــــام احل الوح     دة االحص     ائية )المنش      ة ســـــابات القومي
ـــــه نشـــــاط  ـــــد ونـــــارس في ـــــاجي إاملنشـــــأة بأهنـــــا مشـــــروع أو جـــــزء مـــــن مشـــــروع يقـــــع يف موقـــــع وحي نت

نتــــــــاجي الرئيســـــــــي مبعظـــــــــم القيمـــــــــة رئيســــــــي واحـــــــــد )غـــــــــري مســــــــاعد( أو يعـــــــــود فيـــــــــه النشـــــــــاط اإل
ـــــى أن تكـــــونإاملضـــــافة، مـــــع  ـــــة عل ـــــر مـــــن اوأنشـــــطة الثانوي ـــــة وجـــــود واحـــــد أو أكث اوأنشـــــطة  مكاني

 الثانوية على نطاق صغري باملقارنة بالنشاط الرئيسي. 
 :ن حيـــــث مزاولــــة النشـــــاط هــــو الوطـــــع الــــذي تكـــــون عليــــه املنشـــــأة وقــــت الزيـــــارة مــــ حال    ة المنش      ة

 -ونكن إجياز احلاالت اليت تكون عليها املنشأة على النحو التايل: ،االقتصادي
ـــــــة أو أي أن املنشـــــــأة قائمـــــــة ومتـــــــارس نشـــــــاطها ســـــــو  عامل       ة: .0 ـــــــة جتريبي ـــــــت تعمـــــــل يف مرحل اء كان

دائمـــــة، أو كانـــــت متوقفـــــة بشـــــكل مؤقـــــت وقـــــت الزيـــــارة لســـــبب طـــــارئ مثـــــل الوفـــــاة أو الصـــــالة 
أو انتظـــــــار وصـــــــول البضــــــــاعة أو عمـــــــل صــــــــيانة، ويف هـــــــذه احلالــــــــة تســـــــجل علــــــــى أهنـــــــا عاملــــــــة 

 متسلسال يف البلوك.  ا  وتعطى رقم
ن العمــــــل وأي ســــــبب علـــــــى أن ال أي أن املنشــــــأة وجــــــدت متوقفــــــة عـــــــ متوقف      ة ع        العم       ل: .8

يكــــــــون التوقـــــــــف بســـــــــبب حالــــــــة طارئـــــــــة مثـــــــــل الوفـــــــــاة أو الســــــــفر املؤقـــــــــت أو انتظـــــــــار وصـــــــــول 
البضــــــاعة، وهبــــــذا فــــــإن املنشــــــأة الــــــيت تعتــــــرب متوقفــــــة عــــــن العمــــــل تشــــــمل حالــــــة إغــــــالق املنشــــــأة 
بشــــــــــكل دائــــــــــم وعــــــــــدم  ارســــــــــة النشــــــــــاط، أو أن تكــــــــــون املنشــــــــــأة معروطــــــــــة للبيــــــــــع أو حتــــــــــت 

 التصفية.
تعــــين حالـــــة "حتـــــت التجهيــــز" أن هنـــــاك منشــــأة ســـــوف تقــــوم يف هـــــذا املكـــــان  التجهي     ز:تح       .8

وأن املالــــــــك يقــــــــوم بتجهيــــــــز املكــــــــان وإعــــــــداده ملمارســــــــة العمــــــــل مثــــــــل تثبيــــــــت اآلالت وجتهيــــــــز 
 الديكور وإحضار البضائع وتركيب التثبيتات.



وميــــــــة ومـــــــــن تعــــــــين حالــــــــة اإلدارة احلكوميــــــــة املبــــــــاين التابعــــــــة للمنشــــــــآت احلك إدارة حكومي        ة: .4
ـــــــدوائر واملؤسســـــــات احلكوميـــــــة وفروعهـــــــا وكـــــــذلك املـــــــدارس  اوأمثلـــــــة عليهـــــــا مبـــــــاين الـــــــوزارات وال

 احلكومية واملراكز الصحية وغريها.
: تعـــــــين حالــــــة "وحـــــــدة نشــــــاط مســـــــاند" أن الوحــــــدة تســـــــتخدم لـــــــدعم وح      دة نش       ا  مس      اند .5

ه الوحـــــدة، نشـــــاط منشـــــأة أخـــــرى وأنـــــه ال يـــــتم التعامـــــل مـــــع الزبـــــائن أو العمـــــالء مـــــن خـــــالل هـــــذ
وأهنــــا عبــــارة عــــن مكــــان يــــتم فيــــه  ارســــة نشــــاط اقتصــــادي مســــاند حبيــــث خيــــدم املنشــــأة التـــــابع 

 هلا. وتعترب املستودعات واملخازن من اوأمثلة على وحدة النشاط املساند. 
ــــــارة وجــــــد هــــــذا املكــــــان  خالي      ة: .2 ــــــك أن املكــــــان تخصــــــص ملنشــــــأة ولكــــــن يف وقــــــت الزي يعــــــين ذل

 .خاليا  وال يوجد فيه منشأة
 :هو وصف للمنشأة، ويكون واحدا   ا يلي: التنظيم االقتصادي للمنش ة- 

وهـــــي أن تكـــــون املنشـــــأة مســـــتقلة حبيـــــث ال يوجـــــد منشـــــآت  مرك     ز رئيس     ي ل     ي  ل       ف     روع: .0
 تابعة هلا وليست تابعة ملنشأة أخرى.

ــــر، ويف الغالــــب تكــــون إدارة املنشــــأة  مرك    ز رئيس    ي ل      ف    روع: .8 وهــــي منشــــأة يتبعهــــا فــــرع أو أكث
 املركز الرئيسي.يف 

وهـــــي منشـــــأة متـــــارس نشـــــاطا  اقتصـــــاديا   ـــــاثال  أو مكمـــــال   ف     رع يمس     س حس     ابات مس     تقلة: .8
 لنشاط املنشأة اوأم ولكنها متسك حسابات مستقلة عن حسابات املنشأة اوأم.

أو   ــــــــاثال   ا  : وهــــــــي منشــــــــأة متــــــــارس نشــــــــاطا اقتصــــــــاديف        رع ال يمس        س حس        ابات مس        تقلة .4
ولكنهـــــــا ال متســـــــك حســـــــابات مســـــــتقلة عـــــــن حســـــــابات املنشـــــــأة لنشـــــــاط املنشـــــــأة اوأم  ال  مكمـــــــ

 اوأم وتدرج بياناهتا املالية واإلدارية طمن حسابات املركز الرئيسي أو املنشأة اوأم. 
 ال  يكــــون هــــذا الفــــرع  ــــث ف    رع ش    ركة أجنبي    ة تي    ر عام    لأ مكت    ب إقليم    ي لش    ركة أجنبي    ة: .5

عمـــــل الشـــــركة يف اخلـــــارج. لشـــــركة أجنبيـــــة موجـــــودة خـــــارج اململكـــــة ويكـــــون عملـــــه هـــــو تنســـــيق 
 ستمارة ويتم االنتقال إىل املنشأة التالية.إال تستو  له 

 :ـــــذي متارســـــه املنشـــــأة  النش     ا  االقتص     ادي الرئيس     ي ـــــارة عـــــن وصـــــف العمـــــل الرئيســـــي ال هـــــو عب
بــــأكرب تفصــــيل  كــــن مبــــا نكــــن مــــن اســــتبدال هــــذا الوصــــف برمــــز مــــن رمــــوز النشــــاط االقتصــــادي 

وعلـــــى مســـــتوى احلـــــد الرابـــــع وقـــــد متـــــارس املنشـــــأة أكثـــــر مـــــن  ( ISIC)للتصـــــنيف الـــــدويل لألنشـــــطة 
نشــــــاط اقتصـــــــادي واحــــــد دون إمكانيـــــــة فصــــــل هـــــــذه اوأنشــــــطة عـــــــن بعضــــــها، ففـــــــي هــــــذه احلالـــــــة 

 يسجل النشاط الذي حيقق اكرب إيراد للمنشأة.



 :إن وجـــــدت( الــــــيت عبـــــارة عـــــن وصــــــف لألنشـــــطة الثانويــــــة )وهــــــي  األنش     طة االقتص      ادية الثانوي     ة
  .نشأة إىل جانب نشاطها الرئيسيمتارسها امل

 هـــــو الوطـــــع القـــــانوين مللكيـــــة رأمســـــال املنشـــــآت الـــــيت هتـــــدف إىل الـــــربح  :الكي     اا الق     انوني للمنش      ة
ـــــدى وزارة الصـــــناعة والتجـــــارة والـــــذي حـــــدده قـــــانون الشـــــركات اوأردين املعمـــــول ـــــد  ،بـــــه ل ونكـــــن حتدي

 -حاالت الوطع القانوين على النحو التايل:
 هي املنشأة اليت نتلك رأمساهلا شخص طبيعي واحد.و  منش ة فردية:  .0
تتــــــألف شــــــركة التضــــــامن مــــــن عــــــدد مــــــن اوأشــــــخاص الطبيعيــــــني ال يقــــــل عــــــن  ش      ركة تض      ام : .8

اثنـــــني وال يزيـــــد عـــــن عشـــــرين إال إذا طـــــرأت الزيـــــادة علـــــى ذلـــــك نتيجـــــة اإلرث وهـــــي مســـــجلة بعقـــــد 
شــــــركاء ومتضــــــامن رمســـــي ويســــــمى كــــــل شــــــريك يف هــــــذه الشــــــركة متضــــــامن أي طــــــامن لغــــــريه مــــــن ال

معهـــــــم، وكـــــــل مـــــــن هـــــــؤالء الشـــــــركاء مســـــــؤول عـــــــن التزامـــــــات الشـــــــركة املاليـــــــة مســـــــؤولية مطلقـــــــة يف 
 حدود حصته يف الشركة باإلطافة إىل  تلكاته اخلاصة.

تتــــــــألف شــــــــركة التوصــــــــية البســــــــيطة مــــــــن الفئتــــــــني التــــــــاليتني مــــــــن  ش        ركة التوص        ية البس        يطة: .3
كاء املوصـــــــون ويعامـــــــل الشـــــــركاء املتضـــــــامنون كمـــــــا الشـــــــر  (8)الشـــــــركاء املتضـــــــامنون  (0) -الشـــــــركاء:

يف شــــــركة التضــــــامن، أمــــــا الشــــــركاء املوصــــــون فيشــــــاركون يف رأمســــــال الشــــــركة دون أن حيــــــق هلــــــم إدارة 
ــــــة  ــــــون الشــــــركة وااللتزامــــــات املرتتب الشــــــركة أو  ارســــــة أعماهلــــــا ويكــــــون كــــــل مــــــنهم مســــــؤوال  عــــــن دي

 عليها مبقدار حصته يف رأمسال الشركة.   
ـــــألف هـــــذه الشـــــركة مـــــن عـــــدد مـــــن الشـــــركاء ال يقـــــل عـــــن  ت مس      ولية مح     دودة:ش     ركة  ا .4 تت

لتزامــــــات واإل ن مســــــؤولية الشــــــريك فيهــــــا عــــــن ديوهنــــــاوتكــــــو  ا  اثنــــــني وال يزيــــــد عــــــن  ســــــني شخصــــــ
 املرتتبة عليها وخسائرها مبقدار حصته يف رأمساهلا.

ــــــر و  ش      ركة مس      اهمة خاص      ة: .5 ــــــألف الشــــــركة املســــــاوة اخلاصــــــة مــــــن شخصــــــني أو أكث جيــــــوز تت
ــــــب الشــــــركات املوافقــــــة علــــــى تســــــجيل شــــــركة مســــــاوة  ــــــى تنســــــيب مــــــربر مــــــن مراق ــــــوزير بنــــــاء عل لل

ـــــرب الذمـــــة ا  واحـــــد ا  خاصـــــة مؤلفـــــة مـــــن شـــــخص واحـــــد أو أن يصـــــبح عـــــدد مســـــاويها شخصـــــ . وتعت
املاليــــــة لشــــــركة املســــــاوة اخلاصــــــة مســــــتقلة عــــــن الذمــــــة املاليــــــة لكــــــل مســــــاهم فيهــــــا وتكــــــون الشــــــركة 

هـــــــي وحـــــــدها املســـــــؤولة عـــــــن الـــــــديون وااللتزامـــــــات املرتتبـــــــة عليهـــــــا وال يكـــــــون بأمواهلـــــــا وموجوداهتـــــــا 
جتـــــــاه الشـــــــركة عـــــــن تلـــــــك الـــــــديون وااللتزامـــــــات إال مبقـــــــدار مســـــــاوته يف رأمســـــــال  ال  املســـــــاهم مســـــــؤو 

 الشركة.
يتكــــــــون رأمســــــــال هــــــــذه الشــــــــركة مــــــــن قيمــــــــة اوأســــــــهم والــــــــيت تطــــــــرح  ش        ركة مس        اهمة عام        ة: .6

ـــــــاب العـــــــام وال يســـــــأل املســـــــاوو  ـــــــيت لالكتت ـــــــة إال مبقـــــــدار اوأســـــــهم ال ن عـــــــن التزامـــــــات الشـــــــركة املالي
 اكتتبوا هبا.



ـــــة تضـــــم عـــــدد جمعي     ة تعاوني     ة: .7 ـــــارة عـــــن مجعي مـــــن اوأشـــــخاص املؤسســـــني واملنتســـــبني  ا  وهـــــي عب
هلـــــا حمـــــددة اوأغـــــراض تســـــجل وتـــــرخص مـــــن خـــــالل اوأنظمـــــة املتبعـــــة يف املؤسســـــة التعاونيـــــة، وعـــــادة 

 ة تعود بالنفع على أعضائها.ما تكون هذه اجلمعية ذات أهداف رحبي
وهــــي فــــرع لشــــركة مســــجلة خــــارج اململكــــة ويقــــع مركزهــــا الرئيســــي  ف    رع ش    ركة أجنبي    ة عام    ل: .2

   -وتقسم من حيث طبيعة عملها إىل نوعني: ،يف دولة أخرى جنسيتها غري أردنية
وهــــــي الشــــــركة الــــــيت حتــــــال عليهــــــا عطــــــاءات لتنفيــــــذ أعماهلــــــا يف  ،شــــــركة تعمــــــل ملــــــدة حمــــــدودة  .0

ة ملـــــدة حمـــــدودة وينتهـــــي تســـــجليها بانتهـــــاء تلـــــك اوأعمـــــال مـــــا   حتصـــــل علـــــى عقـــــود اململكـــــ
 جديدة وعندها نتد تسجيلها لتنفيذ تلك اوأعمال.

 شركة تعمل بصفة دائمة يف اململكة برتخيص من اجلهات الرمسية املختصة. .8
وتتكــــــون عــــــادة مــــــن املنشــــــآت الــــــيت تقــــــدم خــــــدمات للمجتمــــــع  . منش       ة ال ته      دف لل      رب :9

أن تكــــــون تختلفــــــة أو  اثلــــــة للخــــــدمات املقدمــــــة مــــــن املنشــــــآت الــــــيت هتــــــدف للــــــربح ولكــــــن  نكــــــن
ــــــــــك اجلمعيــــــــــات اخلرييــــــــــة  ــــــــــدون مقابــــــــــل أو بســــــــــعر رمــــــــــزي قريــــــــــب مــــــــــن التكلفــــــــــة، ومثــــــــــال ذل ب

    واالجتماعية واوأندية الرياطية والنقابات واالحتادات.
رأمســـــال شـــــركات شـــــركة مســـــاوة ماليـــــة ينحصـــــر نشـــــاطها يف متلـــــك حصـــــص مـــــن  القابض     ة:. 01

أخـــــــرى تعمـــــــل يف قطاعـــــــات االقتصـــــــاد املختلفـــــــة، علـــــــى أن تبلـــــــغ هـــــــذه احلصـــــــص القـــــــدر الكـــــــايف 
مــــــن أجــــــل الســــــيطرة علــــــى الشــــــركات التابعــــــة عــــــرب الــــــتحكم يف جمــــــالس إدارهتــــــا وحتديــــــد توجهاهتــــــا 

 الكربى.
ــــــيت ال ينطبــــــق عليهــــــا أي بنــــــد  ــــــا ذكــــــر أعــــــال أخ      ر : .00 ه، ومــــــن طــــــمنها شــــــركة املنشــــــآت ال

 إلجراءات الرتخيص والتسجيل. عتبارية وال  ضعتع بالشخصية اإلال تتم اليت احملاصة
  اليت مت دفعها ملزاولة املنشأة عملهاالفعلية مجايل املبالغ هو عبارة عن إو المدفوع:رأس المال . 
        هــــــو رأس املـــــال املعلــــــن واملوافـــــق عليــــــه مــــــن قبـــــل وزارة الصــــــناعة والتجــــــارة رأس الم     ال المص      ر  ب :

 للمنشآت اليت هتدف إىل الربح. بالنسبة
  نســــــــبة املســــــــاوة يف رأس املــــــــال املصــــــــرح بــــــــه )املســــــــجل(: وهــــــــي عبــــــــارة عــــــــن نســــــــبة مســــــــاوة تختلــــــــف

ـــــــــه املســـــــــجل  ـــــــــة وأي جهـــــــــة أخـــــــــرى يف رأس املـــــــــال املصـــــــــرح ب ـــــــــة واوأجنبي اجلهـــــــــات اخلاصـــــــــة واحلكومي
 -للمنشأة:

 ال املنشأة.يف رأمس احلكومياحلكومة اوأردنية: نسبة مساوة مؤسسات القطاع . 0
القطاع اخلاص: نسبة مساوة اوأفراد أو الشركات احمللية )املقيمون/ املقيمة( يف اململكة يف  .8

 رأمسال املنشأة.



اوأجانب: نسبة مساوة اوأشخاص أو الشركات أو احلكومات غري املقيمني يف اململكة يف  .8
 أو أجانب. ا  رأمسال املنشأة سواء كانوا عرب

 أو إقليمية: نسبة مساوة اهليئات الدولية أو اإلقليمية يف رأمسال املنشاة. هيئة دولية .4
يف رأمسال املنشأة وجيب  ا    تذكر سابق أخرى)حدد(: وهي نسبة مساوة أي جهات أخرى، .5

 حتديد هذه اجلهات، أو هو اجلزء غري املكتتب به من رأس املال املصرح به واملسجل.
 ـــــل  ام     ة:الس     يطرة عل       الق     رارات اله هـــــي اجلهـــــة الـــــيت تســـــيطر علـــــى القـــــرارات اهلامـــــة يف املنشـــــأة مث

تعيــــــني املــــــدير العــــــام وحتديــــــد السياســــــات العامــــــة للمنشــــــأة كسياســــــة حتديــــــد اوأســــــعار، واجلهــــــات الــــــيت 
ـــــــى القـــــــرارات  ـــــــة، أو جهـــــــة إتســـــــيطر عل ـــــــس اإلدارة يف املنشـــــــأة، أو احلكومـــــــة اوأردني مـــــــا أن تكـــــــون جمل
 أجنبية أو أية جهات أخرى.

 ـــــا  المش     تغلوا ع     املوا ف     ي المنش      ةأال : هـــــم مجيـــــع اوأفـــــراد العـــــاملني فعـــــال  يف املنشـــــأة ذكـــــورا  أو إناث
ســـــنة فـــــأكثر ســـــواء كـــــانوا مـــــن أصـــــحاب املنشـــــأة الـــــذين يعملـــــون حلســـــاهبم  05الـــــذين تبلـــــغ أعمـــــارهم و 

ـــــراد اوأســـــرة دون  ـــــأاخلـــــاص، أو العـــــاملني مـــــن أف جر ســـــواء كـــــان اوأجـــــر نقـــــديا  أجـــــر، أو املســـــتخدمني ب
 أم عينيا  وذلك خالل فرتة اإلسناد الزمين. 

 -ويستث  من أعداد العاملني يف املنشأة الفئات التالية:
املتــــــــــدربون يف املنشــــــــــأة: وهــــــــــم اوأشــــــــــخاص الــــــــــذين تصــــــــــادف تــــــــــدريبهم يف املنشــــــــــأة يف فــــــــــرتات  .0

ـــــــا ـــــــة اجلامعـــــــات والكلي ـــــــزمين ســـــــواء كـــــــانوا مـــــــن طلب ـــــــدريب اإلســـــــناد ال ت أو طـــــــالب مؤسســـــــة الت
إذا كانـــــت املنشـــــأة  ضـــــع عــــــامال للتـــــدريب وأغـــــراض التعيـــــني )فـــــرتة التجربـــــة( ففــــــي أمـــــا  املهـــــين.

 هذه احلالة يعترب الشخص عامال  وليس متدربا .
ــــــذين أرســــــلتهم املنشــــــأة يف  .8 ــــــة اوأمــــــد: وهــــــم اوأشــــــخاص ال املرســــــلون يف بعثــــــات أو إجــــــازات طويل

 بعثة تدريبية أو إجازة متتد وأكثر من عام.
لــــــذين متـــــت إعـــــارهتم إىل منشـــــآت أخــــــرى ملـــــدة طويلـــــة و  يتقاطــــــوا املعـــــارون: وهـــــم اوأشـــــخاص ا .3

 أجرا  منذ عام أو أكثر من املنشأة.
العـــــاملون يف بيـــــوهتم حلســـــاب املنشـــــأة: وهـــــم اوأشـــــخاص الـــــذين ينفـــــذون أعمـــــاال  معينـــــة للمنشـــــأة  .4

 يف بيوهتم. 
اخلاص العاملون بدوام جزئي يف املنشأة: وهم اوأشخاص الذين يعملون أقل من نصف الوقت  .5

 بدوام املنشأة.
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 مالحظة هامة

يف أعداد املنشآت يعود إىل استثناء فروع الشركات اليت ال متلك حسابات مستقلة والفروع اوأجنبية غري الفروقات 
 العاملة )مكاتب إقليمية( يف بعض اجلداول. 

Important Note:  

Differences in the number of establishments are due to the branches that do not 

have independent accounts and the foreign regional offices in certain tables. 

 


