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مفهوم التعداد

رقمالعامةإلحصاءاتاقانونمبوجباستحقاق2015واملساكن،للسكانالعامالتعداد
سنواترعشكلمرةالسكاينالتعداداجراءعلىينصالذيتعديالته،و 1950لسنة24

وأييت.اململكةيفالسكانمجيععنالدقةوعاليةوشاملةحديثةاحصائيةبياانتلتوفري
وقد.جيتهمنهودوريتهحيثمناملوضوعهذاحولالدوليةالتوصياتمعمنسجما  ذلك

(2004و1961،1979،1994)االعواميفالسكانيةالتعداداتاململكةنفذت
.1952عامكاناألردنيفللمساكنتعدادأولأبنعلما  



مراحل التعداد

2015تعتبر مرحلة العد من اهم مراحل التعداد العام للسكان والمساكن 

(عد السكان في المملكة)
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جمع البيانات

الحزم الحصر العد الفعلي

للوصول إلى مرحلة عد السكان كان البد من تنفيذ مرحلتين هامتين



األساسيةاملرحلة(Tablet)اإللكرتويناللوحياجلهازخاللمناحلزمعمليةتعترب
إذاإالالرتقيميتموالواملساكن،املباينوترقيمحصرعمليةأساستشكلحيثواألهم
السكانيةجمعاتللتاإلداريةاحلدودتعينياحلزمعمليةخاللمنيتمحيثاحلزم،سبقه

املناطقحدود)التجمعاتهذهيفالداخليةللتقسيماتاحلدودوتعيني(والقرىاملدن)
رصدخاللمنوذلك.(القرىيفالبلوكاتوحدوداملدنيفوالبلوكاتواألحياء
لوماتاملعبنظاممايسمىإبستخدامالتقسيماتهذهمنمستوىلكلإحداثيات
ميكنواليتاملستوايتهذهمنمستوىاليتكرارهاعدميضمنمبا(GIS)اجلغرافية
كاملدارس،رىأخخدميةمعلوماتمنيتوافرمباالبياانتهذهربطيفمنهااألستفادة

...الشرطةومراكزاملدين،الدفاعمراكزاجلامعات،الشوارع،الصحية،املراكز

مفهوم الحزم





التخطيط ملرحلة احلزم
ذ أعمال احلزم امليدداين مت دراسة الوضع احلايل من قبل الدائرة والشركة من حيث اجلهوزية للبدء بتنفي

ة مبدا ينسدجم مدع ودراسة االحتياجات الالزمدة ذدذه املرحلدة ووضدع خطدة زمنيدة أوليدة لتنفيدذ هدذه املرحلد
.اخلطط العامة للمشروع

زهددا للعمددل االلكددرتوين ولغدداايت تنفيددذ مرحلددة احلددزم الفعلددي امليددداين مت اعتمدداد جطددات املعرفددة لتجهي
ع هيكدل تنظيمدي كمراكز لتواجد الكادر امليداين والدعم الفين وتناقل البياانت واعتمادها، كمدا مت وضد

:للعمل امليداين ملرحلة احلزم وحسب التايل



o (19)أعداد املشرفني.
o (67)أعداد املراقبني.
o ويتكون كل فريق من ابحثني (  131)أعداد فرق احلزم

.إثنني
o (.19)أعداد املراكز االشرافية
o أعداد االجهزة(tablet( )199).
o (.40)أعداد الدعم الفين



وتشمل:اجلغرافيةالبياانتوجتهيزحتضري:
بينهامافيوالتكاملوالربطواالحصائيةاجلغرافيةالبياانتقواعدوبناءتصميم-
والقرىللمدنالسكانيةللتجمعاتاالداريةاحلدودتعيني-
واالحياءللمناطقالبلديةالتقسيماتحدودتعيني-
االحصائيةللبلوكاتاالحصائيةالتقسيماتحدودتعيني-
بينهافيماالدائرةلدىاملتوفرةوالطبقاتاجلغرافيةالبياانتمطابقة-
اجلغرافيةالبياانتقواعدلبناءالتعدادمتطلباتمعينسجممبااجلغرافيةالبياانتتعديل-

.2015لبلوكاتأوليةطبقةوجتهيز

.2015االحصائيةللبلوكاتأويلترقيم-

ويشمل:املكتيباحلزم:
العمراينالتوسعحزم1.
(2004تعدادمؤشراتمن2015عاميفاملساكنعددتوقع)املؤشراتحزم2.
..منهاالتحققوكيفيةاحلزملعمليةاجلودةمعايريحتديد3.



اململكةمباينتنزيل
كافةاململكةباينماحداثياتتنزيلمتواجلويةالفضائيةالصورابستخدام
حوايلالعمليةتواستغرقوصفيهبياانتبدونهاولكناحملافظاتوجلميع

ةمرحليفللميدانالنزولقبلمبىن(896826)عددهاوكانشهور4
الواقعىعلبناءامباينواضافةمباينحذففيهامتتاليتاحلصر
االجهزةلىوعالواقعيفترقيماملبايناعطاءايضافيهاومتاملوجود

.االلكرتونية





:اللوحياجلهاز.ا
.مكتبيا  جزومةهيكماالبلوكاتعليهومثبتاحليخريطةعليهمثبت
:البلوكاشارة.ب
لكتابةخصصا،منهالعلوياجلزءيفجزئنيإىلمستقيمخطيقسمهاالشكلبيضويةإشارةهي
رمزاليسارمناألوليتنياخلانتنيمتثلحيثخاانتأربعمنيتكونالذيواحلياملنطقةرمز

وعندالبلوكدودحبدايةعنداإلشارةهذهوتوضعاحلي،رمزمتثلاألخرينيواخلانتنياملنطقة،
.منهجزءتكونو ابلبلوكحتيطاليتللمبايناخلارجيةاجلدرانوعلىحدوده،منحدكلهناية
:املعدنيةاألرقاملوحات.ج

إىليشريالذيتوحرف9-0منأرقامتسعةعلىاملعدنيةاألرقامجمموعةحتتوي
.املبىنتوابع

:الدهانعبوات.د
احلزملوحةلىعبرشهاإالاستخدامهاجيوزوالوالرتقيماحلزملغاايتالدهانعبواتتستخدم
.األرقامولوحة



الدائرة واليت حتتوي يتم النزول للميدان ابستخدام قواعد البياانت اجلغرافية املتوفرة يف 
(.2015وكات طبقة بل)على بياانت البلوكات اليت مت حزمها مكتبيا  يف الدائرة 

كون لكل يتكون كل فريق حزم من ابحثني اثنني، يشرف عليهما مراقب، حبيث ي
دخال مراقب واحد أكثر من فريق حزم، ويستخدم كل فريق حزم جهاز لوحي واحد إل

.بياانت احلزم
هو وحدة يتم إسناد مهام احلزم لفرق احلزم بناء  على األحياء، حبيث يكون احلي

يع األحياء على اإلسناد وال ميكن جتزئة احلي بني أكثر من فريق حزم، ويفضل يف توز 
.فريق احلزم الواحد أن تكون متقاربة

ق حزم مساحة أثناء التزامن يتم نسخ اخلرائط على أجهزة فرق احلزم، ويعطى كل فري
قط وال تعرض جيط احلي املسند إليه، وذلك لغاايت االستدالل ف(buffer)إضافية 

.تعترب هذه املساحات من ضمن مساحة احلي



ميكن إسناد حي واحد أو أكثر يف كل مرة لكل فريق حزم.
 سقاطها أثناء احلزم على خريطة احلزم حبيث تعرض املباين اليت مت إ( نقاط)يتم عرض طبقة املباين

.املكتيب
 اثيات بداية البلوك بشكل آيل وحيدد إحد" إحداثيات البلوك"يف نظام احلزم االلكرتوين يستوىف سؤال

(.الزاوية اجلنوبية الغربية ما أمكن)
 احلزم اإلجراء والذي حيدد فيه فريق" اإلجراء املتخذ"يف نظام احلزم االلكرتوين، يتم إضافة سؤال

:املطلوب اختاذه للبلوك، ويشمل احلاالت التالية
 ويعين أن البلوك بوضعه احلايل ال حيتاج إىل أي تعديل(: ال إجراء)مطابق.
ويعين ان البلوك حباجة لتعديل يتمثل بتعديل حدوده: تعديل حدود.
وكويعين ان البلوك حباجة لتعديل يتمثل بتقسيمه إىل أكثر من بل: قسمة.
ريطةويعين ان البلوك حباجة لتعديل يتمثل بدجمه مع بلوك آخر يف اخل: دمج.
أو إضافة ويعين ان هذا البلوك متت اضافته سواء عن طريق قسمة بلوك موجود: إضافة

.فقط
ويعين ان هذا البلوك سيتم حذفه: احلذف.



  لآللية التاليةيقوم فريق احلزم حبزم وترقيم البلوكات ووضع حدود البلوك، وفقا:
ط احململة على يقوم فريق احلزم بتقييم الوضع على أرض الواقع مقارنة ابخلرائ

وك مناسب أن األجهزة اللوحية، وحبال تطابقهما واقتناع فريق احلزم أبن البل
ي من احلالة األولية يبقى كما هو فإنه يقوم بتغيري حالة البلوك على اجلهاز اللوح

".مت احلزم"إىل احلالة " جديد"



طات على اجلهاز وهي املرحلة اليت ختتص ابلتحضري اجلغرايف من خالل إعداد اخلرائط واملخط
لوصول إىل منطقة على تفصيالت لاللوحي واليت تتالءم مع طبيعة العمل اإلحصائي وحتتوي

ان ال بّد من تدريب وملا ذذه املرحلة من أمهية يف تنظيم وتنفيذ مراحل التعداد الالحقة، ك.العمل
دقة واملهارة الكوادر البشرية اليت ستعمل يف هذه املرحلة للوصول هبم إىل أعلى درجات ال

:  حيث مت تدريب واعداد. العملية
. املصطلحات املستخدمة مبرحلة احلزم-
.  احلزم االلكرتوين من خالل توفري اجهزة لوحية للمتدربني-
.التطبيق امليداين للنظام قبل النزول الفعلي لعملية احلزم-

عملةاستمراريالكادرهذايضمنحيثالفينللدعمخاصكادرتدريبمتأبنهعلما
اخلرائطميلحتمنوالتأكداالجهزةاحدتعطللاحيفبديلةأجهزةوتوفرياللوحيةاالجهزة
.البياانتوتناقل

التدريب الفعلي على احلزم



التجربة القبلية ملرحلة احلزم 
ان البددد مددن تعددد مرحلددة احلددزم مددن أصددعب املراحددل الددذي مت تنفيددذها علددى اجلهدداز اللددوحي، لددذا كدد

تبددددار اختيددددار كمددددا مت االخددددذ بعددددني االعجتريددددب هددددذه املرحلددددة بشددددكل واسددددع ويف مندددداطق  تلفددددة،  
نداطق ذات كثافدة احملافظات ذات التندوع اجلغدرايف املطلدوب الختبدار االجهدزة اللوحيدة مدن حيدث م

غلددب عليهددا سددكانية ومندداطق متباعددده، ويف حددال  هددرت أيددة مشدداكل مددن خددالل التجربددة يددتم الت
. مبكرا  

 15/7/2015ولغاية 20/6/2015بدأت التجربة القبلية للحزم بتاريخ
 ابحثا  ستونعدد الكادر امليداين للتجربه بلغ .
 ونيددا وحتديدددد مت تدددريب هددؤالء املدددو فني علددى اسددتعمال االجهدددزة اللوحيددة وطددرق قسدددمة البلددوك الكرت

. مواقع املباين من خالل حتديد نقطة املبىن على اجلهاز اللوحي

 بلوكات حي يف ستة جافظات من جافظات اململكة وبلغ عدد ال(50) مت تنفيذ التجربة القبلية على
.بلوك(312)بعد هناية عملية احلزم االلكرتوين 

مت عمل عملية تناقل للبياانت من امليدان مباشرة إىل مركز الدائرة الرئيسية.

 مت اعتماد هذه البياانت من قبل املشرف ابلتعاون مع قسم(GIS).



االستمارة

استمارة احلزم

من اماني/استمارة الحزم.doc


تقييم مرحلة احلزم

تقرير تقييم احلزم

تقرير تقييم مرحلة الحزم.docx


التعداد العام للسكان 
والمساكن
2015

شكرا الستماعكم


