
 :النظام االحصائي المتكامل
 جمع البيانات وتجهيزها ونشرها

 
عبداهلل الزعبي. د  

 المدير التنفيذي للتعداد
 المملكة االردنية الهاشمية



 الهدف العام
 

االستجابة في الوقت المناسب، لتوفير البيانات الدقيقة 

والمالئمة لالحتياجات من البيانات دعما العداد السياسات 

 وصنع القرار



  االهداف

 :جمع وتوفير واتاحة البيانات المنسقة والقابلة للمقارات الدولية الجل

 توفير البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب التي تمكن الدول من  طرح
والتعامل مع طيف واسع من القضايا ذات العالقة بالتطورات العالمية في 

 المجاالت االقتصادية واالجتماعيه

 تحسين كفاءة عمليات جمع البيانات والتعاريف المتعلقة بها وعمليات التحقق
 والتجهيز والتخزين واالدارة والنشر

 تحسين الجودة وازالة االخطاء واوجه التباين 

تقليص دورة نشر البيانات 

 تحسين امكانية االتاحة والوصول للبيانات وسهولة التعرف على مخرجات
 العمل االحصائي 

 



البنية/ الهيكل  
 :يتكون من ثالث طبقات" النظام اإلحصائي"البنية الكلية 

الجمع والتحقق والتجهيز وادارة البيانات : بإنتاج البياناتالطبقة المتعلقة 1.

 والتعارف والتصانيف

وتشمل التحقق من البيانات المخزنة وتعاريفها : التخزين وإدارة البياناتطبقة 2.

 وتصانيفها

وتشمل اعداد النشرات االحصائية واتاحتها على الشبكة العنكبوتية : النشرطبقة 3.

 وخارجها 

 

يدعمها نظام سير عمل يجعل ( البناء الهيكليتشكل اعمدة )وهذه الطبقات الثالث 
 آليات العمل االحصائي والنشر مؤتمته حيثما كان ذلك ممكناً، 



 مكونات النظام االحصائي المتكامل
 :مصادر البيانات

التعدادات الشاملة 

المسوح بالعينة  والدراسات المتخصصة 

سجالت الوزارات القطاعية والمؤسسات العامة والخاصة 

 

 االليات

التصاميم واالختبارات 

جمع البيانات 

التجهيز والتحليل 

النشر 

المتابعة والتقييم 

 

 

 

 



 الخصائص
المقاربة على اساس االليات 

قابالً للتشغيل المتداخل  

التمحور حول المستخدم 

االستدامة 

المرونة 

التعاونية 

إعادة استخدام 

مستودع مركزي للبيانات 

طرائق النشر؛ عبر اإلنترنت و االساليب التقليدية 

 (االتاحة للقطاعات الحكومية)الوصول الخارجي 

 

 

 

 



 انشطة التنفيذ
 تعبئة الفريق

 تحديد االليات

تحديد 
 المتطلبات

التصميم 
 والتطوير

اختبار 
 العطاءات

ترحيل 
 البيانات

تدريب فريق 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 تحقيق المنافع

انشطة 
 الشركاء

 تطوير النظام

 ذالتنفي

المراجعة 
 والتقييم



 االختبارات
 اختبارات العطاءات

اختبارات 
 القبول المؤقت

اختبارات 
 القبول النهائي

 بيئة العمل

  الوظيفة

  االمن

 امكانية االستخدام

 تجاوز الفشل

 ادارة العمليات

 النمط

 االستثناءات

 االداء

 موازنة االعباء

 آليات االنتاج

 االدماج

 سيناريو العمل

االحتياط 
 والتخزين

 التثبيت



 ترحيل البيانات

استالم 
البيانات في 

 المركز 

اختبار  -4
 الترحيل

إعداد  -2
أدوات وآليات 

 الترحيل

إعداد  -1
خطة ترحيل 

 البيانات
جمع  -3

 البيانات

تحويل  -5
وترحيل 
 البيانات

 البيانات المطلوبة• تصميم وبناء النظام

 مصادر البيانات•

 مقاربة تحويل البيانات•

 البرنامج الزمني•

 الموارد المطلوبة•



 التدريب
 الفريق الفني

اعداد وتطوير •
 االدوات

 حزم البرمجيات•

 االجهزة والمعدات•

 البرامج التطبيقية•

 الفريق االداري

البرمجيات •
الخاصة بادارة 

 البيانات

•  

 فريق المستخدمين

البرمجيات •
الخاصة 

 بالمستخدمين



 موضوع التخصص
 البناء الفني وادارة العمل•

 الخبرة في االنظمة المتكاملة•

 ذالخبرة في مجال التنفي•

 الخبراء

 المشاركة الفاعلى اثناء النقاش•

 تحديد المواضيع والمتطلبات•

 توقيت االستجابة•

 اتخاذ القرار•



 ات فعالية اكبر لعمليات التعدادات والمسوح والعمليات االخرىذمراقبة 1.

 آليات التعداد والمسوح اكثر فعالية2.

 نظام احصائي متكامل مركزي3.

 نطاق واسع لنشر البيانات االحصائية4.

 البيانات المرئية5.

 تبادل المعرفة6.

 طرح والتعامل مع التحديات7.

 



معلومات كاملة حول التعدادات والمسوح 

دعم آليات المتابعة والمراقبة المسبقة 

تحديد عدد وحاالت العينات الجل المتابعة لكل شخص معني 

 

 

 

 



 

اختصار في االليات 

مراجعة مواصفات التحقق 

امكانية المراجعة كلما تم تراسل اية بيانات خاصة بالمسوح والتعدادات 

امكانية تطبيق تفويج التحقق 

االستغناء عن العمل اليدوي باالساليب البرامجية 

اعداد التقارير 

 

 

 



يوفر المرونة لتناقل البيانات وتجميعها من مختلف المصادر في المركز 

يوفر امكانية تناسق البيانات بشكل دائم 

توفير كل ما تحتاجه من بيانات بلمسة واحدة 
 

 



 التوسع في امكانيات نشر البيانات
 

يوفر امكانية نشر بيانات التعدادات والمسوح من خالل االنترنت 

ابراز الطلبات على البيانات من مختلف المستخدمين 

امكانية نشر تقارير المستخدمين 

توفير التغذية الراجعة من المستخدمين 

توفير خدمة العمالء 

 



تحليل البيانات باستخدام نظام المعلومات الجغرافي 

نظام ادارة االداء 

  االعمال الذكية(Business Intelligence- BI) 
 

 



 التحول من المعرفة الشخصية الى المعرفة المؤسسية التي يمكن تبادلها

 مع الجميع في المؤسسة

منتدى للتعاون والتبادل ونشر المعرفة في المؤسسة 

وعاء مركزي للمعرفة 

 

 



ترحيل البيانات الى المركز 

الفجوة المعرفية المتعلقة بالتحليل االحصائي ذو الصبغة المعقدة 

تحدي عامل الزمن 

 الزمن الالزم لهندسة وبناء النظام االحصائي المتكامل وآلياته والتدريب

 وترحيل البيانات 

 



 بعض المالمح والمعطيات من
التعداد العام للسكان والمساكن،  

2015االردن    



االعداد الفني واالختبارات باستخدام االجهزة اللوحية 

التدريب 

الكوادر البشرية، وطرائق العمل 

 
 



 المدن والقرى والبادية والتقسيمات االدارية/ دليل التجمعات السكانية 

الحزم المكتبي االولي لمناطق العد باستخدام الخرائط الرقمية 

الحزم الرقمي في الميدان باستخدام نظام المعلومات الجغرافي 

 لمرحلة عد السكان واستخدام  والتأهيلحصر المباني والمساكن واالسر

 نظام االحداثيات

 ترحيل البيانات/ دورة تراسل 

 ضبط الجودة 

ادارة العمليات 

 
 



االحتياجات والتعبئة من الموارد البشرية 

التدريب وتوزيع المهام 

مراقبة االداء 

التحليل واستخراج الؤشرات الوقتيه حول سير العمليات والنتائج اوال بأول 

 

 خط عمل ضبط الجودة 

 
 
 



 :ثالث دورات تراسل

 تراسل الحزم، بدءا من الحزم المكتبي وانتهاء بالتحديث الميداني واالعتماد

 النهائي

 تراسل الحصر، بدءا من استالم مناطق العد المحزومة والمعتمدة وانتهاء

 باستكمال الحصر للمباني والمساكن واالسر واالعتماد النهائي

 تراسل العد، بدءا باستالم مناطق العد المحصورة واجار المقابالت واستكمال

 البيانات وارسالها للمركز

التخزين وأمن المعلومات 



 بالدرجة االولى يبدأ التجهيز اثناء التحضير، كل مرحلة تؤهل لما بعدها

 وكذلك اثناء العد،

 

تصحيح اخطاء االتساق واالكتمال والمدى 

 التصحيح اثناء اعداد الجداول 

التصحيح اثناء التحليل 

 



:مجموعة المؤشرات  

 االولية والمتابعة 

الرئيسية 

التفصبلية 

خطة الجداول 

خطة اعداد التقارير 

 




