


 دائرة االحصاءات العامة
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التعداد العام للسكان  

 2015والمساكن 

 إعداد لسم نظم المعلومات الجغرافٌة



 2015التعداد العام للسكان والمساكن، 

  الفترة خالل والمساكن للسكان العام التعداد العامة االحصاءات دائرة نفذت•

 .2015 أول كانون10 إلى ثانً تشرٌن30

 .1952 عام منذ المملكة تنفذه الذي السادس التعداد هو2015 عام تعداد•

 من سواء الحديثة التقنيات باستخدام مراحله بجمٌع التعداد هذا وتنفٌذ تصمٌم تم  •

 حٌث من أو الجغرافٌة المعلومات نظم واستخدام الجغرافٌة التحضٌرات حٌث

 .المٌدان من المعلومات وجمع الممابالت إجراء

أهم مميزات استخدام التقنيات الحديثة في التعداد القدرة على 

 نشر البيانات في وقت مبكر



 مقدمة
واالجتماعٌة المتعلمة بجمٌع  تصادٌةلإن تعداد السكان هو العملٌة الكلٌة لجمع البٌانات الدٌموغرافٌة واإل

 .المملكة  االشخاص الممٌمٌن على أرض

ٌنص لانون االحصاءات على ضرورة تنفٌذ التعداد مرة كل عشر سنوات. 

 نملة نوعٌة فارلة فً تنفٌذ التعدادات وكذلن فً العمل  2015لعام العام للسكان والمساكن تعداد اللمد شكل

 .الكترونٌاً بالكامل وفً جمٌع المراحل هذٌنفلد تم تاالحصائً االردنً كونه 

وفر التعداد بٌانات إضافٌة فً مجاالت مهمة مثل الهجرة، البطالة، االعالات..،. 

 ًوفر التعداد بٌانات عن غٌر االردنٌٌن الذٌن لدموا للمملكة بشكل طوعً او كالجئٌن بسبب نزاعات ف

 .  بالدهم

لتصادٌة والزراعٌةاحصائٌة محدثة فً المجاالت السكانٌة واإل اً وفر التعداد أطر. 



التعداد في )  GIS)المكانيةتقنية نظم المعلومات ستخدام إ

 السكاني
 الجغرافٌةتعتبر تمنٌة نظم المعلومات GIS من التمنٌات الحدٌثة و المهمة فً كثٌر من التطبٌمات  ،

االحصاءات السكانٌة من كونها تربط العامل المكانً فً   GISكما تنبع أهمٌة استخدام تمنٌة ال

بالبٌانات الوصفٌة الخاصة به وتخزٌن كل هذه المعلومات فً لاعدة بٌانات مركزٌة ٌمكن الدخول 

حٌث ٌمكن الوصول للعدٌد من العاللات ، الٌها من خالل موالع مختلفة بغرض التحلٌل المكانً 

 . البٌنٌة المكانٌة بناء على ذلن

 

ذات أهمٌة و ٌمكن االستفادة منها فً كل نواحً ، تعتبر النتائج التً ٌتم الحصول علٌها من التعداد

أمر مهم آخر و هو ان الوحدات الجغرافٌة المحدده لتخزٌن البٌانات تصبح ، التخطٌط األستراتٌجً

إطار عمل لالحصاءات المستمبلٌة ما لم ٌتم تغٌٌرها وفً كال الحالتٌن ٌمكن اجراء دراسات تحلٌلٌة 

 .لمعرفة التطور او التراجع بالممارنة مع التعدادات السابمة



دور نُظم المعلومات الجغرافٌة فً التعداد العام للسكان 

 2015والمساكن 

تحدٌث خرائط 
التمسٌمات 
االحصائٌة 

على (البلوكات )
 .مستوى المملكة

تمسٌم مناطك 
العمل على 

المائمٌن بأعمال 
التعداد باستخدام 
الخرائط وذلن 
لتحمٌك عدالة 

.التوزٌع  

ضمان التغطٌة 
الكاملة لجمٌع 
مناطك المملكة 
والتأكد من عدم 
سموط أي منطمة 
.أو حدوث تداخل   

 

المٌام بأكبرعملٌة 
لجمع وتوحٌد األسماء 
الجغرافٌة للمملكة 

على مستوى المنطمة 
، البلون، الحً،

الشوارع والمعالم 
وصوال إلى مستوى 

.المبنى السكنً  

 

االسترشاد 
بالخرٌطة والتوجٌه 

أثناء العمل 
المٌدانً من خالل 
توفٌر خرائط 
.الحدود االدارٌه  



 الهدف من مشاركة نظم المعلومات الجغرافٌة فً التعداد

.ضبط العمل الميداني  

.الوصول إلى قاعدة بيانات احصائية جغرافية على مستوى المملكة  

نشر بيانات التعداد على شكل جغرافي بربط الوحدة 
.الجغرافية مع بياناتها السكانية  



 تقسيمات ادارية 

 

 

 

 

 

 

 

 
تقسيمات احصائية 

البلون االحصائً  بأنه منطمة عمل الباحث المٌدانً وهو عبارة  حٌث ٌمكن تعرٌف البلوكات االحصائٌة•

عن وحدة مساحٌة تضم مجموعه من المساكن ُمحددة بحدود اصطناعٌة كالشوارع والممرات أو بحدود طبٌعٌة مثل 
 .  مسكن 150-80تضم عدد مساكن من   ودٌان أو انهار

 تقسيمات المملكة االردنية الهاشمية

 12:محافظات
 محافظة

لواء 51: الوٌة  

:  تجمعات سكانٌة
 تجمع983

 89:الضٌة 
 لضاء

 1006:مناطك 
 منطمة 

 1537: احٌاء
 حً سكانً 



 تحديد متطلبات العمل  التخطيط
كوادر بشرية 

 نظم لسم موظفو عدد بلغ ،ولد وتأهٌلهم وتدرٌبهم الخبرة ذوي من البشرٌة الكوادر اعداد تحدٌد
 نظم مبرمجٌن 3 بٌنهم من موظف 23 الى للتعداد للتحضٌر الذروة ولت فً الجغرافٌة المعلومات
 .جغرافٌة معلومات

 
اجهزة ومعدات 

 تجهيز لكل فني جهاز حاسوب خاص به :اجهزة حاسوب •

 :خوادم•
 خادم خاص بالصور الجوٌةRaster Images 

 خادم خاص بماعدة البٌانات الجغرافٌةStaging 
 خادم خاص بماعدة البٌانات الجغرافٌةProduction 
 تفعٌل مبدأ توزٌع العمل تم حٌث (  2)خادم خاص بالتطبٌمات والخدمات الجغرافٌة عددActive-Passive   وتنزٌل

 .على الخادمٌن ArcGIS Serverبرمجٌة  

 بلوترات وطابعات•

 

رخص وبرمجيات 
 10عدد  ArcDesktopرخص •

 2عدد  ArcServerرخص •

 200عدد  ArcDesktop Runtimeرخص •

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 التخطيط
 الزمنيتحديد الجدول 

 .رسم خطة واضحة ومحددة زمنٌاً ومرتبطة بالفنٌٌن ولجمٌع المراحل

 العملدورة تحديد 

 

 

 

توزيع 
 المهام

 الفنيين

رفع 
 البيانات

مسؤول 
الجودة 

QA 

مسؤول 
 النظام

قواعد 
 البيانات



 المرحلة التحضيرية المكتبية
البشرية الكوادر وتأهيل تدريب 

بٌانات لجودة الوصول لضمان فرق ضمن العمل وتمسٌم المجال فً متخصصة دورات اعطاء 

 .عالٌة

التحتية البنية تجهيز 

 الحاسوب شبكات تجهٌز•

 السرعه وتحدٌد االنترنت تجهٌز•

 والبلوترات الطابعات تجهٌز•

 الطباعة اوراق تجهٌز•

العمل بيئة اختبار 

مختصة فرق لبل من األكفأ بشكلها العمل بٌئة عناصر فعالٌة من التأكد. 



 المرحلة التحضٌرٌة المكتبٌة
 مع بياناتها الوصفية  2004رسم بلوكات: 

وحدود المناطك واالحٌاء  2004باستخدام طبمة التجمعات السكانٌة وطبمة الشوارع والمعالم واالسكتشات الورلٌة للبلوكات لعام 

 مع بٌاناتها  2004والصور الفضائٌة بمساعدة موظفً المٌدان تمت اتمتة بلوكات تعداد 

 بلون على مستوى المملكة 14039الوصفٌة وكان عددها 

 



 المرحلة التحضيرية المكتبية
تحديث البيانات 

 المركز،وزارة البلدٌات( فً هذه المرحلة تمت مخاطبة الجهات الرسمٌة ذات العاللة    

 فٌما اذا كانت هنان اٌة تحدٌثات فً البٌانات وتم تحدٌث) وزارة الداخلٌة،الجغرافً الملكً

 بٌانات المسم بناءا على اي تحدٌث تم الحصول علٌه من مصدره

إعداد دليل المدن والقرى 

 ولكن، 2004اآللٌة التً تم اتباعها فً عام بنفس 2015السكانٌة تم إعداد دلٌل التجمعات 

 مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة التً ٌمتضٌها التغٌٌر والتطور الذي حصل فً التجمعات

 .  السكانٌة



 البيانات الجغرافية المتوفرة
  حبد )طبمة التمسٌمات اإلدارٌة للمملكة وحسبب نظبام التمسبٌمات اإلدارٌبة الصبادر عبن وزارة الداخلٌبة والتبً تشبمل

 .ومصدرها المركز الجغرافً الملكً (المملكة، حدود المحافظات، حدود األلوٌة، حدود األلضٌة

 ومصدرها وزارة الداخلٌة طبمة موالع التجمعات السكانٌة كنماط. 

 ومصدرها المركز الجغرافً الملكً طبمة الشوارع. 

 ومصدرها المركز الجغرافً الملكً طبمة المعالم. 

 ومصدرها المركز الجغرافً الملكً طبمة المناطك المبنٌة. 

طبمة لطع األراضً ومصدرها دائرة االراضً والمساحة. 

   اسكٌتشات ورلٌة. 

   خرائط حدود البلوكات الورلٌة . 

 

 



 التمسٌمات االدارٌة



 مرحلة الحزم المكتبي
 :مراحل عدة شملت والتً   

  الفضائٌة الصورة على باالعتماد كاملة المملكة مستوى على المبانً احداثٌات تنزٌل

 .المتوفرة

 



الحزم المكتبيمرحلة   
تم التً البلدٌة والمناطك االحٌاء حدود مع االحصائٌة البلوكات مطابمة 

 .مصادرها من تحصٌلها

 



 حزم مناطك التوسع العمرانً
الفضائٌة والصورة المبانً طبمة على باالعتماد العمرانً التوسع مناطك حزم. 

 التوسع مناطك حزم بعد                      التوسع مناطك حزم لبل



 حدود البلوكات على الشوارع الموجودة فً الصورة الفضائٌةتعدٌل. 

 

عدد المساكن،متوسط المبانً،عدد عدد) 2004 تعداد بمؤشرات المكتبً الحزم 

 عدد حساب تم الموجودة (النماط) المبانً عدد على وباالعتماد (البلون فً المساكن

 . تمرٌبً الرلم وهذا 2015 لعام البلون فً المتولعة المساكن

 

 

 

  ًلسمة على العمل تم المٌدان باحثً مع وبالتعاون السابمة المؤشرات على بناءا 

 اخر بلون مع بلون من جزء دمج او اكثر او بلوكٌن الى البلوكات من مجموعه

 الٌه اشار ما وهذا%85 بنسبة المٌدان فً والولت الجهد من التملٌل ٌتم وبالتالً

 .المسم فً للعمل بهم االستعانة تمت الذٌن المٌدانٌٌن الباحثٌن

 

   =2015عدد المؤسسات المتوقع لعام 
 عدد  المؤسسات لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒

عدد المبانً لعام 𝟐𝟎𝟎𝟒 
 2015 عدد المباني ×

 

× = 2015متوسط عدد المساكن لعام 
 𝟐𝟎𝟎𝟒                 

 𝟐𝟎𝟎𝟒                  −𝟐𝟎𝟎𝟒                  
 (2015- عدد المؤسسات المتوقع لعام 2015 )عدد المباني 

 مرحلة الحزم المكتبي



 البلوكات االحصائية بعد الحزم بالمؤشرات



 ما ٌمٌز البلوكات االحصائٌة

االحصائٌة البلوكات ٌمٌز ما اهم (GEOCOD) الجٌوكود  

 حسب خانة (15) من والمكون احصائً بلون بكل الخاص
 .االحصائً البلون من األعلى االدارٌة المستوٌات

  



 مرحلة الحزم المٌدانً
 :تم تزوٌد الباحثٌن  فً هذه المرحلة

 (.  19271) وكان عددها  2015طبمة حدود بلوكات 

 طبمة حدود االحٌاء. 

 طبمة الشوارع. 

 طبمة المعالم الرئٌسٌة. 
 صور فضائٌة. 

بلوكات ودمج اكتر او بلون بمسمة المرحلة هذه فً المٌدانٌون الباحثون ولام 

 الرش،ونمل طرٌك عن مٌدانٌا الحزمة اعتماد مع الموجود الوالع حسب

  الى تصل دلة عن المٌدانً الحزم عبر الرئٌسً،ولد الخادم الى البٌانات
 . المكتبً للحزم 90%



 مرحلة الحزم المٌدانً



 مرحلة الحزم الميداني
 دمج بلون، لسمة بلون ، او التعدٌل )فرٌك الحزم اثناء عملٌة تنالل البٌانات ٌتم نمل تعدٌالت

 .(Production)الى خادم لاعدة البٌانات الجغرافٌة ( على حد بلون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 نظام المتابعة ٌرتبط )ٌموم المشرف ومن خالل نظام المتابعة باعتماد او رفض البلوكات

 (Productionبماعدة البٌانات الجغرافٌة 
  



 مرحلة الحزم المٌدانً
 
 بناء على النمطة السابمة، تتغٌر حالة البلوكات بناء على االجراءات التالٌة: 
فً حالة االعتماد ٌتم لفل البلون ومنع فرٌك الحزم من اجراء اي عملٌات علٌه 
 والسماح لفرٌك الحزم بسحبه (مرجع للمٌدان)فً حالة الرفض، ٌتم تغٌٌر حالة البلون الى ،

 .واجراء التعدٌالت علٌه بحسب مالحظات المشرف 
 
اخرى جغرافٌة بٌانات لاعدة الى المشرف لبل من المعتمدة البلوكات نمل ٌتم ( Staging)، حٌث 

 وجدت ان تصحٌح عملٌات اي الجراء ، الجغرافٌة المعلومات نظم لفرٌك متاحة الماعدة هذه تكون

 . الحصر لمرحلة تجهٌزها لبل النهائً بشكلها واعتمادها
 
النظام لمدٌر الصالحٌات تعطى ، السابمة النمطة على بناء (Administrator)، ٌموم حٌث 

 التأكد ضمنها من العملٌات التمام الجغرافٌة المعلومات نظم فرٌك على المعتمدة البلوكات بتوزٌع

 .للبلوكات الطوبولجً لواعد مطابمة من



 اعتماد البلوكات فً لسم نظم 
 المعلومات الجغرافٌة

  

  تعتبر الجغرافٌة المعلومات فرٌك لبل من البلوكات اعتماد عملٌة

  وال والحصر، الحزم مرحلتً بٌن البٌانات نمل عملٌة من جزء

 فرٌك لبل من اعتمادها بعد اال الحصر لمرحلة البلوكات ترحل
 . الجغرافٌة المعلومات

  

 تعتبر الجغرافٌة المعلومات فرٌك لبل من البلوكات اعتماد عملٌة

 وال والحصر، الحزم مرحلتً بٌن البٌانات نمل عملٌة من جزء

 فرٌك لبل من اعتمادها بعد اال الحصر لمرحلة البلوكات ترحل
 . الجغرافٌة المعلومات



 دورة حياة البيانات الجغرافية  
1

ات الحزم اجراء عمٌل
فرٌق الحزم المٌدانً

2

لاعدة البٌانات الجغرافٌة 

Production

اسناد االحٌاء لفرق الحزم

المتابعة واالعتماد من لبل المشرف

4

مدٌر النظام

لاعدة البٌانات الجغرافٌة 

Staging

GIS Team

7

فرٌق الحصر



 تعتمد على ثالثة امور اساسٌة: 

 ًطبمة المبان. 

 التً تم انجازها فً مرحلة الحزم    2015طبمة البلوكات االحصائٌة الحدٌثة

 (.19366)واعتمادها من لبل نظم المعلومات الجغرافٌة وعددها 

 استمارة الحصر . 

 

 

 



 مرحلة الحصر والترلٌم
ًٌوزع لكل باحث منطمة عمل وعلٌه المٌام بالتال: 

حذف المبانً الغٌر موجودة على الوالع 

ضمن الوالع على موجودة ولكنها الخارطة من المسمطة المبانً اضافة 

   البلون حدود

حسب الوالع وفً االلكترونٌة االجهزة على احصائٌة ارلام المبانً اعطاء 

ً  علٌها متفك طرٌمة  .مٌدانٌا

 



 مرحلة العد الفعلي
 تعتمد على ثالثة امور اساسٌة: 

 ً(.مخرجات الحصر)طبمة المبان 

 التً تم انجازها فً مرحلة الحزم    2015طبمة البلوكات االحصائٌة الحدٌثة

 (.19366)واعتمادها من لبل نظم المعلومات الجغرافٌة وعددها 

 العد النهائً استمارة  . 

 المٌام وعلٌه وهً عباره عن بلون احصائً واحد عمل ٌوزع لكل باحث منطمة

 :بالتالً

 (.ضمن صالحٌات)الوالع الغٌر موجودة على المبانً والمساكن  حذف 

(صالحٌات ضمن) المسمطة والمساكن المبانً اضافة 

العد استمارة تعبئة. 

الرئٌسً الخادم الى البٌانات وتراسل نمل. 

 

 



 مرحلة نشر بٌانات التعداد

 استخدام تمنٌة 

Dashboard (Arc 
GIS Online)  

لعرض المؤشرات 
 االحصائٌة

انتاج اطلس 
احصائً 
 ورلً

انشاء مولع 
 جغرافً احصائً

http://gisweb.dos.
gov.jo 



درع التفوق فً استخدام نظم المعلومات 

 الجغرافٌة فً التعداد
 تكرٌما لجهود لسم نظم المعلومات الجغرافٌة ضمن نطاق دائرة 

دائره االحصاءات العامه على جائزة التفوق االحصاءات العامة حصلت 
عن هذا المشروع   ArcGisالجغرافٌةفً استخدام نظم المعلومات 

 (2015التعداد العام للسكان والمساكن )

  



درع التفوق فً استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة 
 فً التعداد




