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الوفر الرتاكمي املتوقع يف بنود اخلدمات ال�سحية ح�سب الفروقات بني ال�سيناريو جدول رقم )4.13(
املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة 2050-2015

48

الأطفال جدول رقم )5.1( ريا�س  مرحلة  يف  ال�سافية  اللتحاق  مبعّدلت  املتعلقة  الفرتا�سات 
الإ�سقاطات  �سيناريوهات  ح�سب  اربد  حمافظة  يف  العمر(  من  �سنوات   5-4(

ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

52

قائمة املحتويات



vi | تقرير اأثر النمو ال�سكاين على بع�س القطاعات التنموية يف حمافظة اربد

ا�صم اجلدولجدول رقم
رقم 

ال�صفحة

يف جدول رقم )5.2( العمر(  من  �سنوات   5-4( الأطفال  ريا�س  مرحلة  يف  املقدر  الطالب  عدد 
حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

53

من جدول رقم )5.3( �سنوات   5-4( الأطفال  ريا�س  مرحلة  يف  للطالب  املتوقعة  املالية  التكلفة 
العمر( يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات 

خمتارة )دينار اأردين(

53

الفرتا�سات املتعلقة مبعدلت اللتحاق ال�سافية يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 جدول رقم )5.4(
�سنة من العمر( يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف 
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�سنوات خمتارة

54

عدد الطالب املقدر يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 �سنة من العمر( يف حمافظة جدول رقم )5.6(
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�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(
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 ( رقــم  جــدول 
)5 . 1 2

عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد يف �سنوات 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية
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1.1 مقدمة

والوفيات  الإجناب  هي:  ثالثة  رئي�سية  بعنا�سر  املناطق  من  منطقة  اأي  يف  وتوزيعه  ومنوه  ال�سكان  حجم  يتاأثر 

العوامل الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية والتي قد  بالعديد من  العنا�سر  وتتاأثر هذه  والهجرة ال�سافية. 

اإعداد  اأ�سا�سية يف  اإليها ركيزة  توؤثر يف كل من هذه العنا�سر ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. وتعترب العنا�سر امل�سار 

الإ�سقاطات ال�سكانية امل�ستقبلية التي ت�سكل بيانات رئي�سية يف اإعداد اخلطط والربامج التنموية امل�ستقبلية. ويعك�س 

العنا�سر  يف  للتغريات  نتيجة  ال�سكانية  الأو�ساع  يف  الدميوغرافية  التغريات  لل�سكان  والنوعي  العمري  الرتكيب 

الرئي�سية للنمو ال�سكاين. 

وقد �سهد الأردن منذ منت�سف القرن املا�سي تغريات جوهرية يف كافة اجلوانب املجتمعية وخا�سة يف اجلوانب 

الدميوغرافية التي كانت عر�سة لتغريات مت�سارعة يف عنا�سر النمو ال�سكاين، مما اأدى اإلى انتقال املجتمع ال�سكاين 

يف الأردن من م�ستويات الإجناب املرتفعة اإلى م�ستويات متدنية �سكلت يف جمموعها موؤ�سرًا نحو دخول الأردن يف 

مرحلة النتقال الدميوغرايف، وما يرتتب على ذلك من انخفا�س جوهري يف ن�سبة �سغار ال�سن من ال�سكان وتزايد 

ملمو�س يف ن�سبة ال�سكان يف الأعمار املنتجة. 

ونظرًا للتغريات املتوقعة م�ستقباًل يف الأردن، �سيتم تنفيذ الإ�سقاطات ال�سكانية ح�سب ثالثة �سيناريوهات هي 

ال�سيناريو املرتفع واملتو�سط واملنخف�س التي من املتوقع اأن تعك�س التغريات يف العنا�سر الرئي�سية للنمو ال�سكاين 

التي  الدميوغرافية  املخرجات  من  ال�سكانية  الإ�سقاطات  وتعترب  الهجرة.  و�سايف  والوفيات  بالإجناب  واملتمثلة 

ت�ستخدم ب�سكل وا�سع من قبل كافة املتخ�س�سني. كما تعترب الجتاهات امل�ستقبلية املتعلقة بحجم ال�سكان والرتكيب 

العمري لل�سكان ذات اأهمية للمحللني و�سانعي ال�سيا�سات والعلماء واملخططني يف املجالت القت�سادية والجتماعية 

وال�سحية وغريها من املجالت.

ووفر التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 بيانات تتعلق بالرتكيب العمري والنوعي لل�سكان والتي تعترب بيانات 

اأ�سا�سية لإعداد الإ�سقاطات ا ال�سكانية احلالية. وقد مت تقييم بيانات الرتكيب العمري والنوعي لل�سكان وذلك على 

م�ستوى اململكة )املجموع الكلي لل�سكان( وال�سكان الأردنيني وذلك با�ستخدام عدة اأ�ساليب دميوغرافية علمية حيث 

تبنّي اأن هناك حتيزًا ب�سيطًا لالأعمار التي تنتهي ب�سفر وخم�سة وهو اأمر �سائع يف كافة املجتمعات املتقدمة والنامية 

على حد �سواء. كما اأظهرت الختبارات اأن بيانات ت�سجيل العمر كانت على درجة عالية من الدقة مما ي�سري اإلى 

الوعي الإح�سائي لدى املواطن الأردين. ولأغرا�س تنفيذ الإ�سقاطات ال�سكانية مت ح�ساب اأعداد ال�سكان الأردنيني 

املقيمني يف حمافظة اربد يف منت�سف عام 2015 كما هو مبني يف اجلدول رقم )1.1(.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )1.1(
اأعداد ال�سكان الأردنيني املقيمني يف حمافظة اربد يف منت�سف عام 2015 ح�سب 

الفئات العمرية واجلن�س ح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

الفئة العمرية
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

4-078,94574,947153,892

9-581,53777,647159,183

14-1072,42168,683141,104

19-1569,66165,607135,268

24-2067,90361,998129,901

29-2553,20748,498101,704

34-3044,61644,95889,575

39-3541,14141,77282,913

44-4037,44538,31575,760

49-4532,40132,25564,655

54-5024,26524,86449,129

59-5517,27117,32834,598

64-6011,90311,88123,784

69-659,4409,40218,843

74-707,4566,97014,426

79-754,9164,9499,865

80+3,8794,4298,308

658,407634,5011,292,908املجموع

ولعبت العوامل الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية دورًا ملمو�سًا يف حدوث النخفا�س احلاد يف م�ستويات 
الإجناب، ولعل من اأهم هذه العوامل، الرتفاع اجلوهري يف العمر وقت الزواج الأول لالإناث والذي ارتفع من 21.1 
التي  الكبرية  الزيادة  2014، وكذلك  �سنة يف عام   25.6 واإلى   1994 24.7 يف عام  اإلى  لي�سل   1979 �سنة يف عام 
حدثت يف ن�سبة ال�سيدات اللواتي ي�ستعملن و�سائل تنظيم الأ�سرة حيث ارتفعت هذه الن�سبة من %21.1 يف عام 1972 

قائمة املحتويات
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اإلى 25.0 % يف ع�ام 1976 واإلى %26 يف عام 1983 واإلى حوايل 35 % يف عام 1990. وا�ستمرت الزيادة يف ن�سبة 
ال�سيدات اللواتي ي�ستعملن و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل عقد الت�سعينيات من القرن املا�سي وال�سنوات الالحقة من 
الألفية اجلديدة، حيث بلغت ن�سبتهن %53 يف عام 1997، وارتفعت اإلى %56 يف عام )1)2002 واإلى %61 يف عام 
)2)2012. و�ساهمت العوامل الجتماعية يف حدوث النخفا�س يف م�ستويات الإجناب والتي من اأهمها اإقبال الإناث 

على التعليم وموا�سلته للح�سول على موؤهالت علمية عالية. وكان للعوامل القت�سادية دورها اأي�سًا يف هذا املجال 
اإلى جانب  وخا�سة من خالل الرتفاع يف ن�سبة الإناث يف قوة العمل وزيادة ميلهن للدخول يف �سوق العمل. هذا، 

العديد من العوامل الأخرى التي �ساهمت يف حدوث النخفا�س والتي ل يت�سع املجال للتعر�س لها هنا. 

واأ�سار Bongaarts اإلى بع�س العوامل التي لها تاأثري مبا�سر على حجم اخل�سوبة وبنّي اأن اأربعة عوامل هي: ن�سبة 
ال�سيدات املتزوجات، ا�ستخدام و�سائل منع احلمل وفاعليتها، الإجها�س املتعمد وعدم الإخ�ساب بعد الولدة، هي 
العوامل الأكرث اأهمية يف تف�سري الختالفات يف م�ستويات الإجناب، حيث �ساهمت هذه العوامل يف تف�سري حوايل 

%96 من حجم التغرّي يف الإجناب يف كثرٍي من املجتمعات ال�سكانية)3).

وت�سري نتائج تطبيق منوذج Bongaarts على بيانات الأردن اإلى اأن عدم الزواج قد �ساهم باأكرث من ثلث قيمة 
 2012 2012. وت�سري نتائج م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية لعام  النخفا�س يف معدل اخل�سوبة الب�سرية يف عام 
الزواج  العمر وقت  و�سيط  بلغ  ال��زواج، كما  لهن  ي�سبق  �سنة مل  الأعمار )49-15(  الن�ساء يف  %42.9 من  اأن  اإلى 
الأول للن�ساء 22.4 �سنة يف الأعمار 25-49 �سنة مما يعني ارتفاعًا جوهرياًا يف قيمة الو�سيط مقارنة بعام 1990 
حيث بلغ اآنذاك 19.6 �سنة. و�ساهم ا�ستعمال و�سائل تنظيم الأ�سرة بثلث النخفا�س الذي �سهده معدل اخل�سوبة 
الب�سرية يف عام 2012 الأمر الذي يوؤكد اأهمية و�سائل تنظيم الأ�سرة يف تخفي�س م�ستويات الإجناب. ويف املقابل، 
وعلى الرغم من ارتفاع مدة الر�ساعة الطبيعية يف الأردن يف عام 2012 )12.5 �سهرا(، فقد �ساهم هذا العامل 
بالن�سبة الأقل من النخفا�س يف معّدل اخل�سوبة الب�سرية حيث �ساهم بحوايل %20. ويت�سح من النتائج اأن العوامل 
الو�سيطة الثالثة قد �ساهمت بن�سبة كبرية يف انخفا�س معّدل اخل�سوبة الب�سرية حيث بلغت حوايل 87 % من جممل 

النخفا�س، يف حني �ساهمت العوامل الجتماعية والقت�سادية بالن�سبة املتبقية اأو بحوايل )4)13%. 

ويبني اجلدول رقم )1.2( امل�ساهمة الن�سبية للعوامل الو�سيطة يف انخفا�س معّدل اخل�سوبة الب�سرية يف عام 
الو�سيطة الثالثة قد �ساهمت بالن�سبة الأكرب يف انخفا�س معدل اخل�سوبة  العوامل  اأن م�ساهمة  2012. ويالحظ 

الب�سرية، حيث �ساهمت بحوايل 87 % من النخفا�س يف حني �ساهمت العوامل غري املبا�سرة )العوامل الجتماعية 
الأ�سرة  تنظيم  و�سائل  ا�ستخدام  و�ساهم   .)%  13 )حوايل  املتبقية  بالن�سبة  العوامل(  من  وغريها  والقت�سادية 

)1) دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية 2002.

)2) دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية 2012.
(3( Bongaarts, J., 1978. A framework for Analyzing the Proximate Determinants of fertility, in Population and development review, 4 
(1(, March, PP 105-132.

)4) �سالح، كمال، 2014، »التغريات الدميوغرافية يف الأردن«.
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الأ�سرة  تنظيم  برامج  على  الرتكيز  اأهمية  اإلى  ي�سري  مما  الب�سرية  اخل�سوبة  معّدل  يف  النخفا�س  ثلث  بحوايل 
لإحداث مزيد من النخفا�س يف معّدل اخل�سوبة الب�سرية.

 جدول رقم )1.2(
امل�ساهمة الن�سبية للعوامل الو�سيطة يف انخفا�س معدل اخل�سوبة الب�سرية يف عام 2012

34.0 %عدم الزواج

33.4 %و�سائل تنظيم الأ�سرة

19.7 %الر�ساعة الطبيعية

87.1 %جمموع تاأثري العوامل الو�سيطة

12.9 %تاأثري العوامل الجتماعية والقت�سادية

100.0 %املجموع

1.2 افتراضات الخصوبة

تتلخ�س الفرتا�سات املتعلقة باخل�سوبة ممثلة مبعدل الإجناب الكلي ملحافظة اربد مبا يلي:

 افرتا�س ثبات معدل الإجناب الكلي املقّدر لعام 2015 ملحافظة اربد البالغ 3.48 طفاًل للمراأة يف �سن الإجناب  .أ
)15-49 �سنة( خالل الفرتة الزمنية لالإ�سقاطات )2015-2050( ح�سب ال�سيناريو املرتفع. 

 افرتا�س انخفا�س معدل الإجناب الكلي لعام 2015 ملحافظة اربد لي�سل اإلى قيمة معدل الإجناب املرغوب  .أ
به ح�سب نتائج م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية لعام 2012 والذي بلغ 2.6 طفاًل للمراأة يف �سن الإجناب )15-
49 �سنة( يف عام 2030 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املتو�سط.

 افرتا�س انخفا�س معّدل الإجناب الكلي من م�ستواه املقّدر لعام 2015 لي�سل اإلى قيمة معّدل الإجناب املخطط  .أ
الو�سول اإليه يف عام 2030 والبالغ 2.1 طفاًل للمراأة يف �سن الإجناب )15-49 �سنة( وثباته حتى نهاية فرتة 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املنخف�س. 

ويبني اجلدول رقم )1.3( افرتا�سات اخل�سوبة ملحافظة اربد ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )1.3(
افرتا�سات اخل�سوبة ملحافظة اربد ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة

ال�صنة
ال�صيناريو الثابت

)املرتفع(

افرتا�س الو�صول اإلى 
معّدل االإجناب املرغوب به 

يف عام 2030 )املتو�صط(

افرتا�س الو�صول اإلى 
معّدل اإجناب قيمته 2.1 يف 

عام 2030 )املنخف�س(

20153.483.483.48

20163.483.423.39

20173.483.363.30

20183.483.303.20

20193.483.253.11

20203.483.193.02

20213.483.132.93

20223.483.072.84

20233.483.012.74

20243.482.952.65

20253.482.892.56

20263.482.832.47

20273.482.782.38

20283.482.722.28

20293.482.662.19

20303.482.602.10

20313.482.602.10

20323.482.602.10

20333.482.602.10

20343.482.602.10

20353.482.602.10

20363.482.602.10

20373.482.602.10

20383.482.602.10

20393.482.602.10

قائمة املحتويات
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ال�صنة
ال�صيناريو الثابت

)املرتفع(

افرتا�س الو�صول اإلى 
معّدل االإجناب املرغوب به 

يف عام 2030 )املتو�صط(

افرتا�س الو�صول اإلى 
معّدل اإجناب قيمته 2.1 يف 

عام 2030 )املنخف�س(

20403.482.602.10

20413.482.602.10

20423.482.602.10

20433.482.602.10

20443.482.602.10

20453.482.602.10

20463.482.602.10

20473.482.602.10

20483.482.602.10

20493.482.602.10

20503.482.602.10

1.3 افتراضات توقع الحياة

تتلخ�س الفرتا�سات املتعلقة بتوقع احلياة وقت الولدة للذكور والإناث خالل �سنوات فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية 
2015-2050 ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة مبا يلي:

 ثبات قيم توقع احلياة املقّدرة لعام 2015 لكل من الذكور والإناث يف حمافظة اربد خالل فرتة الإ�سقاطات  .أ
ال�سكانية )2050-2015(.

 ارتفاع قيم توقع احلياة املقّدرة لعام 2015 لكل من الذكور والإناث يف حمافظة اربد مبا مقداره 1.5 �سنة يف  .أ
عام 2030 ومبا مقداره 0.5 �سنة يف عام 2050.

 ارتفاع قيم توقع احلياة املقدّدرة لعام 2015 لكل من الذكور والإناث يف حمافظة اربد مبا مقداره �سنتان يف  .أ
عام 2030 ومبا مقداره 0.5 �سنة يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املنخف�س. 

ويبني اجلدول رقم )1.4( قيم توقع احلياة للذكور والإناث يف حمافظة اربد ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )1.4(
قيم توقع احلياة للذكور والإناث يف حمافظة اربد ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة

ال�صنة

اأنثىذكر

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

201573.173.1073.174.274.274.2

201673.173.2073.2374.274.3074.33

201773.173.3073.3774.274.4074.47

201873.173.4073.5074.274.5074.60

201973.173.5073.6374.274.6074.73

202073.173.6073.7774.274.7074.87

202173.173.7073.9074.274.8075.00

202273.173.8074.0374.274.9075.13

202373.173.9074.1774.275.0075.27

202473.174.0074.3074.275.1075.40

202573.174.1074.4374.275.2075.53

202673.174.2074.5774.275.3075.67

202773.174.3074.7074.275.4075.80

202873.174.4074.8374.275.5075.93

202973.174.5074.9774.275.6076.07

203073.174.6075.174.275.776.2

203173.174.6375.1374.275.776.23

203273.174.6575.1574.275.876.25

203373.174.6875.1874.275.876.28

203473.174.7075.2074.275.876.30

203573.174.7375.2374.275.876.33

203673.174.7575.2574.275.976.35

203773.174.7775.2774.275.976.38

203873.174.8075.3074.275.976.40

203973.174.8275.3274.275.976.42

قائمة املحتويات
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ال�صنة

اأنثىذكر

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

204073.174.8575.3574.276.076.45

204173.174.8775.3774.276.076.47

204273.174.9075.4074.276.076.50

204373.174.9275.4274.276.076.52

204473.174.9575.4574.276.176.55

204573.174.9775.4774.276.176.57

204673.175.0075.5074.276.176.60

204773.175.0275.5274.276.176.62

204873.175.0575.5574.276.276.65

204973.175.0775.5774.276.276.67

205073.175.1075.674.276.276.70

1.4 افتراضات الهجرة الصافية

بلغ حجم الهجرة ال�سافية لالأردنيني يف اململكة )13181- فرد( يف عام 2015. ولتحديد حجم الهجرة من كل 
حمافظة من املحافظات مت ا�ستخدام الوزن الن�سبي لل�سكان الأردنيني املقيمني داخل كل حمافظة من املحافظات 
و�سربه مبجموع الهجرة ال�سافية من اململكة. وتتلخ�س الفرتا�سات املتعلقة بالهجرة ال�سافية يف حمافظة اربد 

مبا يلي:

افرتا�س اأن املهاجرين من الذكور ي�سكلون )%90( من جمموع املهاجرين..11
افرتا�س ثبات حجم الهجرة من الذكور والإناث )2,622- فرد منهم:2,360-من الذكور و262- من الإناث( .21

خالل الفرتة 2024-2015.
الإناث( .31 الذكور و131- من  1,180- من  الن�سف )1,311-فرد منهم:  اإلى  الهجرة  افرتا�س انخفا�س حجم 

خالل الفرتة 2050-2025. 

قائمة املحتويات
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  2.1 النمو السكاني خالل الفترة 1979 - 2015

اأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان و امل�ساكن 1979 الذي ُنفذ خالل الفرتة 10-19 ت�سرين الثاين 1979، اأن عدد 
�سكان املحافظة قد بلغ 415,155 ن�سمة ، �سّكل الذكور %51.6 اأو ما جمموعه 214,233، يف حني �سّكلت الإناث الن�سبة 
15 عامًا، نّفذت دائرة الإح�ساءات العامة  200,922 ن�سمة. وبعد مرور حوايل  اأو ما جمموعه  املتبقية )48.4%( 
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 1994، حيث اأ�سارت نتائج التعداد اإلى اأن عدد �سكان املحافظة قد بلغ 751,634 
ن�سمة مبعّدل منو �سكاين مرتفع جدًا بلغ %4 خالل الفرتة 1979-1994. ويعود ارتفاع معدل النمو ال�سكاين خالل 

الفرتة 1979-1994 اإلى ارتفاع معدلت الإجناب.

واأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2004 اإلى اأن عدد �سكان املحافظة قد ارتفع لي�سل اإلى 952,000 
ن�سمة، مما ي�سري اإلى معّدل منو �سكاين مقداره %2.4 �سنويًا خالل الفرتة 1994-2004. وقد بلغ عدد الأردنيني يف 
املحافظة 914,485 يف عام 2004 اأي ما ن�سبته 96.1 % من جمموع �سكان املحافظة، يف حني بلغ عدد غري الأردنيني 

املقيمني يف املحافظة 37,515 ن�سمة اأو ما ن�سبته %3.9 من جمموع �سكان املحافظة. 

واأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2015 اإلى اأن عدد �سكان حمافظة اربد قد بلغ 1,770,158 
اأو   %  48.3 914,634 ن�سمة يف حني �سّكلت الإناث ما ن�سبته  اأو ما جمموعه   %  51.7 ن�سمة �سّكل الذكور ما ن�سبته 
%5.6 بني عامي  بلغ  لل�سكان قد  ال�سنوي  النمو  اأن معّدل  اإلى  املعطيات  وت�سري هذه  ن�سمة.   855,524 ما جمموعه 
اإلى �سايف الهجرة  2004 و2015  2004 و2015. ويعود الرتفاع الكبري يف معدل النمو ال�سنوي لل�سكان بني عامي 

الدولية، حيث ا�ستقبلت حمافظة اربد اأعدادًا كبرية من املهاجرين من الدول املجاورة ب�سكل خا�س نتيجة لالأو�ساع 
ال�سيا�سية يف تلك الدول. ويبني اجلدول )2.1( عدد �سكان حمافظة اربد يف تعدادات 1979 و1994 و2004 و2015 
ح�سب اجلن�س، يف حني يبنّي اجلدول 2.2 معّدل النمو ال�سنوي لل�سكان يف حمافظة اربد ح�سب فرتات زمنية خمتلفة.

 جدول رقم )2.1(
عدد �سكان حمافظة اربد يف تعدادات 1979 و1994 و2004و2015 ح�سب اجلن�س

ال�صنة
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

1979214,233200,922415,155

1994388,504363,130751,634

2004487,560464,440952,000

2015914,634855,5241,770,158

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة: التعدادات ال�سكانية لالأعوام 1979 و1994 و2004و2015

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )2.2(
معدل النمو ال�سنوي ل�سكان حمافظة اربد ح�سب فرتات زمنية خمتارة

معدل النمو ال�صنوي لل�صكانالفرتة الزمنية

1994-19794.0

2004-19942.4

2015-20045.6

2015-19794.0

ويت�سح من البيانات يف اجلدول )2.2( تذبذب معدل النمو ال�سنوي لل�سكان ح�سب الفرتات الزمنية املختلفة، 
حيث انخف�س املعدل ب�سكل حاد من %4.0خالل الفرتة الزمنية 1979-1994 لي�سل اإلى %2.4 خالل الفرتة الزمنية 
للهجرة  نتيجة   2015-2004 الزمنية  الفرتة  خالل   5.6% لي�سجل  جدا  حاد  ب�سكل  ارتفع  ثم  ومن   ،2004-1994

الدولية ال�سافية اإلى حمافظة اربد. 

العمرية  الفئة  ح�سب  املحافظة  داخ��ل  املقيمني  الأردنيني  ارب��د  حمافظة  �سكان  توزيع   )2.3( اجل��دول  ويبني 
واجلن�س. وي�سري اجلدول اإلى ترّكز العدد الأكرب من ال�سكان يف الفئات العمرية الأ�سغر )0-4 و5-9 و14-10(، 
اأن عدد  البيانات  ويت�سح من  التوايل.  ن�سمة على  و142,807  ن�سمة  و161,105  ن�سمة   155,750 بلغ عددهم  حيث 
ال�سكان يف الفئة العمرية )5-9( اأكرب من عددهم يف الفئة الأ�سغر )0-4( مما ي�سري اإلى انخفا�س يف م�ستويات 
الإجناب والذي اأدى اإلى انخفا�س اأعداد الأطفال دون اخلام�سة من العمر. وينخف�س عدد ال�سكان ب�سكل تدريجي 
مع تقدم العمر ولكن هذا النخفا�س يزداد حدة بعد العمر )50-54( �سنة، حيث انخف�س عدد ال�سكان من ما 
جمموعه 49,722 ن�سمة يف الفئة العمرية )50-54( اإلى 35,016 ن�سمة يف الفئة العمرية الالحقة )55-59(. ويربز 
النخفا�س يف اأعداد ال�سكان ب�سكل جلي بعد الفئة العمرية )65-69( �سنة، حيث انخف�س العدد يف الفئة الالحقة 
80 �سنة  8,408 ن�سمة يف الفئة العمرية  اإلى  14,600 ن�سمة ومن ثم وا�سل العدد انخفا�سه لي�سل  اإلى   )74-70(

فاأكرث ) انظر اجلدول 2.3(.

 جدول رقم )2.3(
توزيع �سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب الفئة العمرية 

واجلن�س )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

الفئة العمرية
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

4-0 79,898  75,852  155,750 
9-5 82,521  78,584  161,105 

14-10 73,295  69,512  142,807 

قائمة املحتويات
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الفئة العمرية
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

19-15 70,502  66,399  136,901 
24-20 68,723  62,746  131,469 
29-25 53,849  49,083  102,932 
34-30 45,155  45,501  90,656 
39-35 41,638  42,276  83,914 
44-40 37,897  38,778  76,675 
49-45 32,792  32,644  65,436 
54-50 24,558  25,164  49,722 
59-55 17,479  17,537  35,016 
64-60 12,047  12,024  24,071 
69-65 9,554  9,516  19,070 
74-70 7,546  7,054  14,600 
79-75 4,975  5,009  9,984 

80+ 3,926  4,482  8,408 
 1,308,516  642,161  666,355 املجموع

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

وي�سري التوزيع الن�سبي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة اإلى اأن ن�سب ال�سكان يف الفئات 
العمرية الثالث الأ�سغر )0-4 و5-9 و10-14( كانت الأكرب مقارنة بالن�سب يف الفئات العمرية الأخرى. ويرتّكز 
%12.3 من جمموع ال�سكان يف الفئة العمرية )5-9( يف حني يرتّكز %11.9 من ال�سكان يف الفئة العمرية الأ�سغر 

)0-4(. وتنخف�س ن�سب ال�سكان تدريجيا مع تقدم العمر لت�سل اأدنى قيمها يف الفئات العمرية املتقدمة. كما ارتفع 
% للذكور و%11.6 لالإناث(.  %11.3 للمجموع )11  2015، حيث بلغ  دليل تعمر ال�سكان)1) للذكور والإناث يف عام 
وت�سري هذه املعطيات اإلى حت�سن توقعات احلياة من جهة، واإلى اأثر التح�سن يف الظروف املعي�سية لل�سكان على قيم 

الدليل من جهة اأخرى )اجلدول 2.4(.

)1) دليل تعمر ال�سكان = عدد ال�سكان يف الفئة العمرية 65+ �سنة مق�سوما على عدد ال�سكان يف الفئة العمرية 0-14 �سنة.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )2.4(
التوزيع الن�سبي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب الفئة 

العمرية واجلن�س )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

الفئة العمرية
ن�صبة الفئة العمرية اجلن�س

من جمموع ال�صكان اأنثىذكر

4-012.011.811.9

9-512.412.212.3

14-1011.010.810.9

19-1510.610.310.5

24-2010.39.810.0

29-258.17.67.9

34-306.87.16.9

39-356.26.66.4

44-405.76.05.9

49-454.95.15.0

54-503.73.93.8

59-552.62.72.7

64-601.81.91.8

69-651.41.51.5

74-701.11.11.1

79-750.70.80.8

80+0.60.70.6

100.0100.0100.0املجموع

 امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

نتائج  ح�سب  املحافظة  داخل  املقيمني  الأردنيني  اربد  حمافظة  ل�سكان  اجلن�س)2)  ن�سبة   )2.5( اجلدول  ويبنّي 
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015. ويالحظ اأن عدد الذكور الأردنيني املقيمني داخل املحافظة يفوق عدد الإناث 
الأردنيات املقيمات داخلها، حيث بلغت ن�سبة اجلن�س الكلية 103.8 مما يعني وجود حوايل 104 ذكرًا لكل 100 اأنثى. 
وبلغت ن�سبة فتوة ال�سكان35.1)3) % للمجموع )%35.4 للذكور و%34.9 لالإناث( مما ي�سري اإلى التغري اجلوهري يف 

)2) ن�سبة اجلن�س = عدد الذكور لكل 100اأنثى.

)3) ن�سبة فتوة ال�سكان = عدد ال�سكان يف الفئة العمرية 0-14 �سنة مق�سوما على املجموع الكلي لل�سكان.

قائمة املحتويات
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الرتكيب العمري لل�سكان واجتاهه نحو التعمر. وتتباين قيم ن�سبة اجلن�س ح�سب العمر تباينًا ملحوظًا، فقد كانت 
تلتها فئة العمر )20-24( بن�سبة  اأنثى،   100 109.7 ذكرا لكل  القيمة الأعلى يف الفئة العمرية )25-29( وبلغت 
جن�س بلغت 109.5 ذكرًا لكل 100 اأنثى، يف حني جاءت الفئة العمرية )70-74( يف املرتبة الثالثة بن�سبة جن�س بلغت 

107 ذكرا لكل 100 اأنثى. و�سجلت الفئة العمرية +80 اأقل ن�سبة للجن�س، حيث بلغت 87.6 ذكرًا لكل 100 اأنثى.

 جدول رقم )2.5(
ن�سبة اجلن�س ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب الفئة 

العمرية )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

الفئة العمرية
ن�صبة الفئة العمرية اجلن�س

من جمموع ال�صكان اأنثىذكر

4-0 79,898  75,852 105.3

9-5 82,521  78,584 105.0

14-10 73,295  69,512 105.4

19-15 70,502  66,399 106.2

24-20 68,723  62,746 109.5

29-25 53,849  49,083 109.7

34-30 45,155  45,501 99.2

39-35 41,638  42,276 98.5

44-40 37,897  38,778 97.7

49-45 32,792  32,644 100.5

54-50 24,558  25,164 97.6

59-55 17,479  17,537 99.7

64-60 12,047  12,024 100.2

69-65 9,554  9,516 100.4

74-70 7,546  7,054 107.0

79-75 4,975  5,009 99.3

80+ 3,926  4,482 87.6

103.8 642,161  666,355 املجموع

 امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

قائمة املحتويات
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ويبني اجلدول )2.6( توزيع �سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب فئات العمر العري�سة 
واجلن�س. ويت�سح من البيانات اأن جمموع ال�سكان دون اخلام�سة ع�سرة من العمر قد بلغ حوايل 459,662 ن�سمة 
�سّكل الذكور منهم %51.3، يف حني �سّكلت الإناث %48.7. وبلغ جمموع ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية )64-15 
وبلغ جمموع   .49.2% ن�سبته  ما  الإناث  �سّكلت  %50.8، يف حني  الذكور منهم  �سّكل  ن�سمة  األف   797 �سنة( حوايل 
ال�سكان يف الأعمار املتقدمة )65 �سنة فاأكرث( حوايل 52.1 األف ن�سمة �سّكل الذكور منهم %49.9، يف حني �سّكلت 
الإناث %50.1. وبلغت ن�سبة اجلن�س للفئات العمرية الثالث 105.3 و103.2 و99.8 على التوايل. اأما مبايتعلق بن�سبة 
الإعالة الدميوغرافية فقد بلغت 64.2 مما يعني اأن كل 100 فرد يف اأعمار القوى الب�سرية )15-64 �سنة( يعيل 64.2 

فردا ممن اأعمارهم اأقل من 15 �سنة وممن اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث. 

 جدول رقم )2.6(
توزيع �سكان حمافظة اربد الأردنيني داخل اململكة ح�سب فئات العمر العري�سة 

واجلن�س )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

الفئة العمرية
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

14-0 235,714  223,948  459,662 

64-15 404,640  392,152  796,792 

65+ 26,001  26,061  52,062 

 1,308,516  642,161  666,355 املجموع

ويبني اجلدول )2.7( التوزيع الن�سبي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب فئات العمر 
%35.1من  العمر( قد �سكلوا  ال�سن )دون اخلام�سة ع�سرة من  اأن �سغار  اإلى  البيانات  العري�سة واجلن�س. وت�سري 
جمموع ال�سكان، يف حني �سكل ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية )ال�سكان يف الفئة العمرية 15-64 �سنة( 60.9% 
و�سكل كبار ال�سن )ال�سكان الذين اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث( %4.0 من املجموع الكلي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني 

املقيمني داخل املحافظة. وبلغ و�سيط العمر ملجموع ال�سكان 22 �سنة.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )2.7(
التوزيع الن�سبي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل اململكة ح�سب فئات 

العمر العري�سة واجلن�س )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

الفئة العمرية
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

14-035.434.935.1

64-1560.761.160.9

65+3.94.14.0

100.0100.0100.0املجموع

 ال�سكل رقم )2.1(
التوزيع الن�سبي ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني املقيمني داخل املحافظة ح�سب فئات 

العمر العري�سة )نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015(

2.2 حجم السكان المستقبلي

ت�سري نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية ملحافظة اربد باأن حجم �سكان املحافظة الأردنيني املقيمني فيها �سريتفع اإلى 
املرتفع  ال�سيناريو  ح�سب   2050 عام  يف  ن�سمة  مليون   2.69 حوايل  واإلى   2030 عام  يف  ن�سمة  مليون   1.82 حوايل 
الذي يفرت�س ثبات عنا�سر النمو ال�سكاين وبقاءهاا عما هي عليه يف �سنة الأ�سا�س )2015(. اأما ح�سب ال�سيناريو 
املتو�سط، فاإن حجم ال�سكان �سي�سل اإلى حوايل 1.74 مليون ن�سمة يف عام 2030 واإلى حوايل 2.31 مليون ن�سمة يف 
عام 2050 اأي اأقل مما اأظهره ال�سيناريو املرتفع بحوايل 376.8 األف ن�سمة تقريبًا مما ي�سري اإلى الأثر الذي حتدثه 

قائمة املحتويات
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التغريات الدميوغرافية. وبّينت نتائج ال�سيناريو املنخف�س اأن حجم �سكان املحافظة �سي�سل اإلى حوايل 2.1 مليون 
ن�سمة يف عام 2050 اأي اأقل من حجمهم ح�سب ال�سيناريو املرتفع بحوايل 573 األف ن�سمة واأقل من حجمهم ح�سب 
ال�سيناريو املتو�سط بحوايل 196 األف ن�سمة. ويت�سح من هذه املعطيات اإلى اأن حجم ال�سكان �سيتزايد مبعّدل منو 
�سنوي مقداره %2.3 و%2.1 بني عامي 2015 و2030 وعامي 2015 و2050 على التوايل ح�سب ال�سيناريو املرتفع، 
ومبقدار %2.0 و%1.7 �سنويًا ح�سب ال�سيناريو املتو�سط، و%1.8 و%1.4 ح�سب ال�سيناريو املنخف�س خالل الفرتتني 
الزمنتني امل�سار اإليهما على التوايل. وعلى الرغم من انخفا�س معدلت النمو ال�سكاين خالل الفرتتني الزمنيتني 
انعكا�سات  له  �سيكون  كبريًا مما  �سيكون  املحافظة  ال�سكاين يف  التزايد  اأن  اإل  و)2050-2015(   )2030-2015(
على كافة اجلوانب املعي�سية لل�سكان وخا�سة اجلوانب املتعلقة باخلدمات املجتمعية والبنية التحتية بالإ�سافة اإلى 
النعكا�سات القت�سادية. ويبنّي اجلدول 2.8عدد �سكان حمافظة اربد الأردنيني املقّدر ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة.

 جدول رقم )2.8(
عدد �سكان حمافظة اربد الأردنيني املقّدر ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة لالإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صنة
عدد ال�صكان

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

20151,292,9101,292,910 1,292,910 
20201,453,3131,445,371 1,440,548 
20251,629,1941,597,489 1,577,952 
20301,818,3341,743,512 1,697,169 
20352,016,9031,886,675 1,807,871 
20402,225,3732,030,779 1,917,948 
20452,448,5692,174,277 2,023,296 
20502,690,1752,313,416 2,117,154 

Spectrum امل�سدر:مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

وت�سري  املناطق.  اأي منطقة من  لل�سكان يف  الطبيعي  النمو  الرئي�سيني يف  العن�سرين  والوفيات  املواليد  وي�سّكل 
الإ�سقاطات ال�سكانية ملحافظة اربد اأن عدد املواليد �سريتفع من حوايل 36 األف مولود يف عام 2015 اإلى حوايل 48 
األف مولود يف عام 2030 واإلى حوايل 67 األف مولود يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املرتفع الذي يفرت�س ثبات معدل 
الإجناب الكلي لعام 2015 خالل فرتة الإ�سقاطات )2015-2050(. اأما ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س، 
ف�سينخف�س عدد املواليد م�ستقباًل نتيجة لالنخفا�س املتوقع يف معدلت الإجناب، حيث �سينخف�س عدد املواليد من 
حوايل 36 األف مولود يف عام 2015 اإلى حوايل 29 األف مولود يف عام 2030 ح�سب ال�سيناريو املنخف�س. و�سيظهر 
عدد املواليد ارتفاعًا طفيفًا بعد عام 2030 نتيجة لتزايد اأعداد الإناث يف �سن الإجناب، حيث �سي�سل عدد املواليد 

قائمة املحتويات
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33 األف مولود ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س على  42.9 األف مولود وحوايل  اإلى حوايل   2050 يف عام 
التوايل. وت�سري هذه النتائج اإلى اأنه يف حالة ثبات معدلت الإجناب امل�سجلة يف عام 2015 خالل فرتة الإ�سقاطات 
فاإن حمافظة اربد �ست�سهد تزايدًا �سكانيًا كبريًا �سيوؤثر على كافة اجلوانب احلياتية فيها كما �سي�سّكل هذا التزايد 
عبئًا على الأ�سر التي �ستحتاج اإلى تاأمني احتياجات العدد املتزايد من الأطفال م�ستقبال )انظر اجلدول رقم 2.9(. 

 جدول رقم )2.9(
عدد املواليد املتوقع ومعّدل املواليد اخلام املتوقع ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني يف 

�سنوات خمتارة ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة لالإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صنة

معّدل املواليد اخلام املتوقععدد املواليد املتوقع

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

201535,65135,651 35,651 27.627.627.6

202039,82936,807 35,006 27.425.524.3

202543,82936,909 32,858 26.923.120.8

203047,53236,139 29,401 26.120.717.3

203550,76937,933 30,942 25.220.117.1

204055,37840,072 32,631 24.919.717.0

204561,13441,866 33,395 2519.316.5

205067,47042,923 32,744 25.118.615.5

Spectrum امل�سدر:برجمية

وت�سري نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية ملحافظة اربد اإلى اأن معّدل املواليد اخلام الذي ميثل عدد املواليد لكل األف 
من ال�سكان يف �سنة معينة �سينخف�س ب�سكٍل جوهرٍي يف عام 2030 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س، حيث 
�سينخف�س من 27.6 مولودًا لكل األف من ال�سكان يف عام 2015 اإلى 20.7 و17.3 مولودًا لكل األف من ال�سكان على 
التوايل. باملقابل، �سيكون النخفا�س اأقل حّدة ح�سب ال�سيناريو املرتفع، حيث �سي�سل املعدل اإلى 26.1 مولودًا لكل 
األف من ال�سكان اأي بانخفا�س مقداره مولودًا 1.5 لكل األف من ال�سكان. و�سيظهر معدل املواليد اخلام مزيدًا من 
النخفا�س بعد عام 2030 ح�سب كافة ال�سيناريوهات، حيث �ست�سل قيمته ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 

اإلى 18.6 و15.5 مولودًا لكل األف من ال�سكان مقابل 25.1 مولودًا لكل األف من ال�سكان ح�سب ال�سيناريو املرتفع. 

نتائج  وت�سري  ال�سكان.  اأعداد  لتزايد  نتيجة  القادمة  ال�سنوات  خالل  اربد  حمافظة  يف  الوفيات  عدد  و�سريتفع 
الإ�سقاطات ال�سكانية اإلى اأن عدد الوفيات �سريتفع من 5,724 حالة وفاة يف عام 2015 اإلى 8,821 حالة وفاة يف عام 
2030 ح�سب ال�سيناريو املرتفع. و�سيت�ساعف عدد الوفيات امل�ساهد يف عام 2015 مبا مقداره 3.1 مرة يف عام 2050 
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لي�سل اإلى 17,525 األف حالة وفاة ح�سب ال�سيناريو املرتفع. اأما ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س، ف�سيكون 
ارتفاع اأعداد الوفيات اأقل من الأعداد املتوقعة ح�سب ال�سيناريو املرتفع، حيث �سيبلغ عدد الوفيات 7,741 حالة وفاة 
و7,383 حالة وفاة يف عام 2030 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س على التوايل اأي اأقل من العدد املتوقع 
ح�سب ال�سيناريو املرتفع بحوايل األف حالة وفاة تقريبا لكل من ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س. و�سريتفع عدد 
الوفيات يف عام 2050 لي�سل اإلى حوايل 15.6 األف حالة وفاة و15.2 األف حالة وفاة ح�سب كل من ال�سيناريوهني 
ال�سيناريو  األفي حالة وفاة ح�سب  املرتفع بحوايل  ال�سيناريو  املتوقع ح�سب  العدد  اأقل من  اأي  املتو�سط واملنخف�س 

املتو�سط وحوايل 2.4 األف حالة وفاة ح�سب ال�سيناريو املنخف�س )اجلدول رقم 2.10(.

ارتفاعًا خالل  معينة  �سنة  ال�سكان يف  األف من  لكل  الوفيات  والذي ميثل عدد  الوفيات اخلام  معّدل  و�سي�سهد 
الفرتة )2015-2050( نتيجًة للتغريات املتوقعة يف الرتكيب العمري ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني، حيث �سريتفع 
املعّدل من 4.4 لكل األف من ال�سكان يف عام 2015 اإلى 4.9 لكل األف من ال�سكان ح�سب ال�سيناريو املرتفع و4.4 لكل 
األف من ال�سكان و4.3 لكل األف من ال�سكان ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س على التوايل يف عام 2030. 
و�سيظهر معّدل الوفيات اخلام ارتفاعًا وا�سحًا بعد عام 2030 لت�سل قيمته اإلى 6.5 لكل األف من ال�سكان و6.8 لكل 
األف من ال�سكان و7.2 لكل األف من ال�سكان ح�سب ال�سيناريوهات املرتفع واملتو�سط واملنخف�س على التوايل يف عام 
2050. ول �سك اأن الرتفاع املتوقع يف معدل الوفيات اخلام �سيكون نتيجة لنتقال اأعداد كبرية من ال�سكان اإلى فئة 

الأعمار املتقدمة ب�سكٍل رئي�سي نتيجًة للتغري املتوقع يف الرتكيب العمري لل�سكان الأردنيني يف حمافظة اربد.

 جدول رقم )2.10(
عدد الوفيات املتوقع ومعدل الوفيات اخلام املتوقع ل�سكان حمافظة اربد الأردنيني 

ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة لالإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صنة

معّدل الوفيات اخلام املتوقععدد الوفيات املتوقع

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

ال�صيناريو 
املرتفع

ال�صيناريو 
املتو�صط

ال�صيناريو 
املنخف�س

20155,7025,702 5,702 4.44.44.4

20206,4526,130 6,018 4.44.24.2

20257,4946,818 6,597 4.64.34.2

20308,8217,741 7,383 4.94.44.3

203510,5209,277 8,886 5.24.94.9

204012,67611,210 10,826 5.75.55.6

204515,08913,415 13,000 6.26.26.4

205017,52515,617 15,161 6.56.87.2

Spectrum امل�سدر:ح�سبت با�ستخدام برجمية
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3.1 قوة العمل

3.1.1 التغير في حجم قوة العمل األردنية واالفتراضات

يتحدد حجم قوة العمل يف اأي نقطة زمنية بعاملني رئي�سيني هما حجم ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية )15 
�سنة فاأكرث( الذي ميثل املخزون الرئي�سي لقوة العمل والأفراد املنتجني ومعّدلت امل�ساركة القت�سادية التف�سيلية 
ح�سب العمر. وتتاأثر م�ستويات معّدلت امل�ساركة القت�سادية بعدد من املتغريات الجتماعية والقت�سادية والثقافية 
امل�ساركة  نحو  لالأفراد  ال�سخ�سية  والتوجهات  الإقامة  ومكان  والتعليم  املتوفرة  العمل  وفر�س  الأجور  وم�ستويات 

القت�سادية يف �سوق العمل وغريها من املتغريات. 

وقد بلغ حجم قوة العمل الأردنية )1)1,653,021 فرد يف عام 2015، ومن املتوقع اأن يرتفع العدد اإلى 2,494,410 
فرد يف عام 2030 ح�سب ال�سيناريو املرتفع واإلى 3,909,204 فرد يف عام 2050. اأما ح�سب ال�سيناريو املنخف�س، فمن 

املتوقع اأن يبلغ عدد قوة العمل الأردنية 2,507,401 فرد يف عام 2030 ويرتفع اإلى 3,526,391 فرد يف عام 2050. 

وقد مت اإعداد ال�سقاطات امل�ستقبلية لقوة العمل الأردنية يف حمافظة اربد ا�ستنادًا اإلى العاملني امل�سار اإليهما 
اأعاله )حجم ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ح�سب �سيناريوهات ال�سقاطات ال�سكانية الثالثة ومعّدلت امل�ساركة 
القت�سادية التف�سيلية(. وقد اأُخذ بالعتبار عند اإعداد ال�سقاطات لقوة العمل التغريات املتوقعة يف منط امل�ساركة 
القت�سادية وما �سيطراأ عليها من تغرياٍت وذلك ب�سبب زيادة امل�ساركة القت�سادية يف �سوق العمل الأردين نتيجة 
ل�ستحداث فر�س عمل جديدة تخلقها امل�ساريع الإمنائية وال�ستثمارية املختلفة التي يجري تنفيذها حاليا، والتي 

من املتوقع اأن ت�ستمر يف الفرتة الزمنية القادمة. 

15 �سنة فاأكرث ح�سب ال�سيناريو  اأعمارهم  وت�سري الإ�سقاطات ال�سكانية لالأردنيني يف حمافظة اربد الذي تبلغ 
املرتفع اإلى اأن اأعدادهم �سرتتفع من حوايل 838.7 األف ن�سمة يف عام 2015 اإلى حوايل 1.199 مليون ن�سمة يف عام 
2030 بزيادة مقدارها حوايل 360 األف ن�سمة، و�سي�سل العدد اإلى حوايل 1.823 مليون ن�سمة يف عام 2050 مما 

يعني ت�ساعف حجم ال�سكان يف هذه الفئة العمرية مبا مقداره 2.2 مرة.

املحافظة  الأردنيني يف  ال�سكان  اأعداد  اأن  اإلى  ال�سكانية  لالإ�سقاطات  املتو�سط  ال�سيناريو  النتائج ح�سب  وت�سري 
الذي تبلغ اأعمارهم 15 �سنة فاأكرث �سرتتفع من حوايل 838.7 األف ن�سمة يف عام 2015 اإلى حوايل 1.204 مليون 
ن�سمة يف عام 2030 بزيادة مقدارها حوايل 365 األف ن�سمة، و�سي�سل العدد اإلى حوايل 1.711 مليون ن�سمة يف عام 

2050 مما يعني ت�ساعف حجم ال�سكان مبا مقداره مرتني.

اأما ح�سب ال�سيناريو املنخف�س، فت�سري الإ�سقاطات ال�سكانية لالأردنيني يف حمافظة اربد الذي تبلغ اأعمارهم 15 
�سنة فاأكرث اإلى اأن اأعدادهم �سرتتفع من حوايل 838.7 األف ن�سمة يف عام 2015 اإلى حوايل 1.205 مليون ن�سمة يف 

)1) �سالح، كمال، اإ�سقاطات قوة العمل الأردنية 2050-2015.

قائمة املحتويات
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عام 2030، و�سي�سل العدد اإلى حوايل 1.632 مليون ن�سمة يف عام 2050 اأي اأقل من العدد ح�سب ال�سيناريو املرتفع 
بحوايل 192 األف فرد واأقل بحوايل 80 األف فرد من عددهم ح�سب ال�سيناريو املتو�سط.

ويت�سح من النتائج اأن حجم قوة العمل الأردنية يف حمافظة اربد �سريتفع ح�سب ال�سيناريو املرتفع من حوايل 
320 األف فرد يف عام 2015 اإلى حوايل 472 األف فرد يف عام 2030 واإلى حوايل 762 األف فرد يف عام 2050 مما 

يعني زيادة مقدارها حوايل 152 األف بني عامي 2015 و2030 وحوايل 442 األف فرد بني عامي 2015 و2050. وت�سري 
النتائج اإلى اأن معّدل امل�ساركة القت�سادية املنّقح �سريتفع من حوايل 38.2 % يف عام 2015 اإلى 39.4 % يف عام 

2030 واإلى 41.8 % يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املرتفع.

و�سريتفع حجم قوة العمل الأردنية يف حمافظة اربد ح�سب ال�سيناريو املتو�سط من حوايل 320 األف فرد يف عام 
2015 اإلى حوايل 474 األف فرد يف عام 2030 بزيادة مقدارها حوايل 154األف فرد، واإلى حوايل 715 األف فرد يف 

عام 2050 بزيادة مقدارها حوايل395 األف فرد.

و�سريتفع حجم قوة العمل الأردنية يف حمافظة اربد ح�سب ال�سيناريو املنخف�س من حوايل 320 األف فرد يف عام 
2015 اإلى حوايل 475 األف فرد يف عام 2030 بزيادة مقدارها حوايل 155 األف فرد و�سريتفع العدد اإلى حوايل 683 

اآلف فرد يف عام 2050 مما يعني ت�ساعف عدد قوة العمل مبا مقداره 2.1 مرة. 

يتطلب  الذي  الأمر  تزايدًا كبريًا،  �سي�سهد  املحافظة  الأردنية يف  العمل  قوة  اأن حجم  النتائج  ويت�سح من هذه 
ا�ستعدادًا فعاًل ل�ستغالل هذا التزايد ب�سكل اإيجابي من خالل ا�ستحداث فر�س عمل كافية ومن خالل اإعداد برامج 
تدريبية يف جمال التدريب املهني والتقني لتهيئة الداخلني اجلدد اإلى �سوق العمل. ويبني اجلدول رقم )3.1( حجم 

قوة العمل الأردنية املتوقع يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )3.1(
حجم قوة العمل الأردنية املتوقع )لعمر15 �سنة فاأكرث( يف حمافظة اربد يف �سنوات 

خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015320,230320,230 320,230 
2020372,538372,760 372,825 
2025424,110424,931 425,183 
2030472,267474,170 474,767 
2035532,658532,954 531,710 
2040602,487594,673 587,402 
2045679,348654,999 636,328 
2050762,362715,449 682,550 

 امل�سدر: املجل�سالأعلىلل�سكان،اإ�سقاطات قوة العمل 2015-2050، 

قائمة املحتويات
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 �سكل رقم )3.1(
حجم قوة العمل الأردنية املتوقع )لعمر15 �سنة فاأكرث( يف حمافظة اربد يف �سنوات 

خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية 

وتعترب ظاهرة البطالة يف �سوق العمل الأردين من اأهم امل�ساكل التي تواجه القت�ساد الأردين، حيث تفاقمت هذه 
امل�سكلة يف الفرتة املا�سية نتيجًة للعديد من العوامل من اأهمها التحولت الدميوغرافية التي اأدت اإلى زيادة عدد 
الداخلني اجلدد اإلى �سوق العمل نتيجة لرتفاع معدلت النمو ال�سكاين، و�سعف املواءمة بني خمرجات التعليم يف 
مراحله املختلفة وبني متطلبات �سوق العمل، ومناف�سة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية يف بع�س املهن والتخ�س�سات 
الناجتة عن التفاوت الكبري يف الأجور بني الطرفني، وتقلي�س القطاع العام وتوظيف العمالة الأردنية نتيجة �سيا�سات 
اإعادة الهيكلة لالقت�ساد الأردين، بالإ�سافة اإلى تراجع طلب اأ�سواق العمل اخلليجية على العمالة الأردنية وب�سكٍل 

خا�ٍس منذ بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي. 

ول يزال �سوق العمل الأردين يف حمافظة اربد يعاين من ارتفاع معدلت البطالة على الرغم من اجلهود املبذولة 
2015 اإلى تذبذب قيمة معّدل  اأ�سار التقرير ال�سنوي مل�سح العمالة والبطالة  للحد من انت�سار هذه الظاهرة. فقد 
البطالة خالل الفرتة 2010-2015، حيث بلغ 14.0 % يف عام 2015 مقارنة بقيمته يف عامي 2010 و2011 حيث بلغ 

12.2 و12.7 % على التوايل. وت�سمنت الفرتا�سات املتعلقة بالقطاع القت�سادي ما يلي:

افرتا�س ارتفاع معدل الت�سغيل من %86.0 يف عام 2015 اإلى %91.1 يف عام 2025 )2) وثباته حتى نهاية فرتة  1
الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

)2) ح�سب وثيقة الأردن 2025.

قائمة املحتويات
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افرتا�س انخفا�س معدل البطالة من %14.0 يف عام 2015 اإلى %8.9 يف عام 2025 )3) وثباته حتى نهاية فرتة  1
الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

افرتا�س اأن الزيادة يف متو�سط دخل الأ�سرة خالل الفرتة الزمنية 2010-2015 م�ساوية للزيادة امل�ساهدة بني  1
عامي 2008 و2010 واإ�سافة الفرق يف الدخل ال�سنوي لالأ�سرة بني عامي 2008 و2010 اإلى متو�سط دخل الأ�سرة 

يف عام 2010 للح�سول على تقدير ملتو�سط دخل الأ�سرة يف عام 2015.

افرتا�س ثبات متو�سط الدخل ال�سنوي لالأ�سرة امل�ساهد يف عام 2015 والبالغ 8,885.4 دينارخالل الفرتة 2015- 1
.2050

امل�ساهدة  1 للزيادة  م�ساوية   2015-2010 الزمنية  الفرتة  الأ�سرة خالل  اإنفاق  متو�سط  الزيادة يف  اأن  افرتا�س 
بني عامي 2008 و2010 واإ�سافة الفرق يف الإنفاق ال�سنوي لالأ�سرة بني عامي 2008 و2010 اإلى متو�سط اإنفاق 

الأ�سرة يف عام 2010 للح�سول على تقدير ملتو�سط اإنفاق الأ�سرة يف عام 2015.

الفرتة  1 خالل  دينار   9,317.0 والبالغ   2015 عام  يف  امل�ساهد  لالأ�سرة  ال�سنوي  الإنفاق  متو�سط  ثبات  افرتا�س 
.2050-2015

RAPID 3.1.2 مخرجات برنامج الـ

معّدل البطالة ومعّدل الت�صغيل واالأعداد املتوقعة للم�صتغلني واملتعطلني يف حمافظة اربد .أ

�سنوات  يف  اربد  حمافظة  يف  الت�سغيل  ومعّدل  البطالة  مبعّدل  املتعلقة  الفرتا�سات   )3.2( رقم  اجلدول  يبني 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050، يف حني يبني اجلدولن 3.3 
و3.4 الأعداد املتوقعة للم�ستغلني واملتعطلني يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )3.2(
الفرتا�سات املتعلقة مبعدل البطالة ومعدل الت�سغيل يف حمافظة اربد يف �سنوات 

خمتارة خالل الفرتة الزمنية 2050-2015

معدل الت�صغيلمعدل البطالةال�صنة

201514.086.0

202010.2 89.8 
20258.9 91.1 

)3) ح�سب وثيقة الأردن 2025.

قائمة املحتويات



الواقع القت�سادي | 29

معدل الت�صغيلمعدل البطالةال�صنة

20308.9 91.1 
20358.9 91.1 
20408.9 91.1 
20458.9 91.1 
20508.9 91.1 

 مالحظة: معدلت البطالة لالأعوام 2050-2020 ح�سب وثيقة الأردن 2025

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

وت�سري النتائج ح�سب ال�سيناريو املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية اإلى اأن عدد امل�ستغلني الأردنيني �سريتفع من حوايل 
275 األف فرد يف عام 2015 اإلى حوايل 430 األف فرد يف عام 2030 واإلى حوايل 695 األف فرد يف عام 2050 مما 

الزمنيتني  الفرتتني  خالل  فرد  األف   264 وحوايل  فرد  األف   155 حوايل  مقدارها  امل�ستغلني  عدد  يف  زيادة  يعني 
2015-2030 و2030-2050 على التوايل.

و�سريتفع عدد امل�ستغلني ح�سب ال�سيناريو املتو�سط لالإ�سقاطات ال�سكانية من حوايل 275 األف فرد يف عام 2015 
اإلى حوايل 432 األف فرد يف عام 2030 واإلى حوايل 652 األف فرد يف عام 2050 بزيادة مقدارها حوايل 157 األف 
فرد وحوايل 220 األف فرد خالل الفرتتني الزمنيتني 2015-2030 و2030-2050 على التوايل. اأما ح�سب ال�سيناريو 
املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، ف�سريتفع عدد امل�ستغلني الأردنيني يف املحافظة من حوايل 275 األف فرد يف عام 
2015 اإلى حوايل 433 األف فرد يف عام 2030 واإلى حوايل 622 األف فرد يف عام 2050 بزيادة مقدارها حوايل 157 

األف فرد وحوايل 189 األف فرد خالل الفرتتني الزمنيتني 2015-2030 و2030-2050 على التوايل. ويت�سح من هذه 
النتائج اأن حجم امل�ستغلني يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريو املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية �سيكون اأكرب من حجمهم 

ح�سب ال�سيناريو املتو�سط بحوايل 43 األف فرد وح�سب ال�سيناريو املنخف�س بحوايل 73 األف فرد.

 جدول رقم )3.3(
الأعداد املتوقعة للم�ستغلني يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015275,398275,398275,398

2020334,539334,738334,797

2025386,364387,112387,342

2030430,235431,969432,513
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2035485,251485,521484,388

2040548,866541,747535,123

2045618,886596,704579,695

2050694,511651,774621,803

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

 �سكل رقم )3.2(
الأعداد املتوقعة للم�ستغلني يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية

اإلى   2015 عام  يف  فرد   44,832 من  ال�سكانية  لالإ�سقاطات  املرتفع  ال�سيناريو  ح�سب  املتعطلني  عدد  و�سريتفع 
خالل  فرد  و23,018  فرد   8,789 مقدارها  بزيادة   2050 عام  يف  فرد   67,850 واإل��ى   2040 عام  يف  فرد   53,621

الفرتتني الزمنيتني 2015-2040 و2015-2050 على التوايل. اأما ح�سب ال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، 
ف�سريتفع عدد املتعطلني الأردنيني يف املحافظة من 44,832 فرد يف عام 2015 اإلى 52,279 فرد يف عام 2040 واإلى 
 2040-2015 الزمنيتني  الفرتتني  خالل  فرد  و15,915  فرد   7,447 مقدارها  بزيادة   2050 عام  يف  فرد   60,747

و2015-2050 على التوايل )انظر اجلدول 3.4(

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )3.4(
الأعداد املتوقعة للمتعطلني يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

201544,83244,832 44,832 
202037,99938,022 38,028 
202537,74637,819 37,841 
203042,03242,201 42,254 
203547,40747,433 47,322 
204053,62152,926 52,279 
204560,46258,295 56,633 
205067,85063,675 60,747 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

 �سكل رقم )3.3(
الأعداد املتوقعة للمتعطلني يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية 

عدد فر�س العمل والعدد الرتاكمي لفر�س العمل املطلوب توفريها يف حمافظة اربد .أ

وا�ستحدث القت�ساد الأردين ما جمموعه 59,002 فر�سةعمل يف حمافظة اربد خالل الفرتة الزمنية 2007-
2015، يف حني بلغ جمموع فر�س العمل امل�ستحدثة خالل عام 2015 ما جمموعه 6,266 فر�سة عمل. ويبني اجلدول 
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رقم )3.5( عدد فر�س العمل التي ا�ستحدثها القت�ساد الأردين يف حمافظة اربد خالل الفرتة الزمنية 2007-
2015. ويت�سح من البيانات تذبذب اجتاهات ا�ستحداث فر�س العمل اجلديدة يف املحافظة خالل الفرتة الزمنية 

2007-2015، حيث بنّي الجتاه ميال نحو النخفا�س بعد عام 2011.

 جدول رقم )3.5(
عدد فر�س العمل التي ا�ستحدثها القت�ساد الأردين يف حمافظة اربد خالل الفرتة 

الزمنية 2015-2007

عدد فر�س العمل امل�صتحدثةال�صنة

2007 6,759 
2008 6,472 
2009 7,549 
2010 6,393 
2011 6,424 
2012 6,102 
2013 5,527 
20147,510

20156,266

59,002املجموع

امل�سدر: دائرة الإح�ساءات العامة، نتائج م�سح فر�س العمل امل�ستحدثة لل�سنوات 2007-2015

 �سكل رقم )3.4(
عدد فر�س العمل التي ا�ستحدثها القت�ساد الأردين يف حمافظة اربد خالل الفرتة 

الزمنية 2007-2015
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ويبني اجلدول رقم )3.6( عدد فر�س العمل املطلوب توفريها يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 
2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )3.6(
عدد فر�س العمل املطلوب توفريها يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 

2015-2050 ح�سب �سيناريوهات ال�سقاطات ال�سكانية 

ال�صنة
عدد فر�س العمل

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

2016 13,944 13,944 13,944 
2020 10,137 10,209 10,234 
2025 10,024 10,178 10,227 
2030 8,785 9,045 9,126 
2035 12,236 11,466 10,796 
2040 28,255 25,877 24,152 
2045 15,223 11,176 8,443 
2050 16,256 11,357 8,597 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

وت�سري النتائج اإلى اأن العدد الرتاكمي لفر�س العمل املطلوب ا�ستحداثها يف املحافظة م�ستقبال ح�سب ال�سيناريو 
املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية �سريتفع من ما جمموعه 13,944 فر�سة عمل يف عام 2015 اإلى 165,981 فر�سة عمل 
يف عام 2030 مبتو�سط �سنوي مقداره 11,065 فر�سة عمل. و�سي�سل العدد الرتاكمي لفر�س العمل املطلوب توفريها 
 13,031 و2050 مقداره   2015 �سنوي بني عامي  456,075 فر�سة عمل مبتو�سط  اإلى   2050 املحافظة يف عام  يف 

فر�سة عمل بافرتا�س ثبات معدل البطالة خالل الفرتة 2025-2050 )انظر اجلدول رقم 3.7(.

و�سيبلغ العدد الرتاكمي لفر�س العمل املطلوب ا�ستحداثها ح�سب ال�سيناريو املتو�سط لالإ�سقاطات ال�سكانية يف 
حمافظة اربد خالل الفرتة الزمنية 2015-2030 ما جمموعه 167,883 فر�سة عمل، و�سريتفع اإلى 409,163 فر�سة 
عمل يف عام 2050 مبتو�سط �سنوي مقداره 11,690 فر�سة عمل بني عامي 2015 و2050 )انظر اجلدول رقم 3.7(. 

ا�ستحداثها خالل  العمل املطلوب  ال�سكانية، ف�سريتفع عدد فر�س  ال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات  اأما ح�سب 
هذه  من  ويت�سح  عمل.  فر�سة   10,750 مقداره  �سنوي  مبتو�سط  عمل  فر�سة   376,264 اإلى   2050-2015 الفرتة 

قائمة املحتويات
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اأعداد الداخلني  ال�سكاين الذي �ست�سهده املحافظة م�ستقباًل وما �سينجم عنه من تزايد يف  التزايد  اأن  املعطيات 
اجلدد اإلى �سوق العمل �سي�سكل عبئًا اقت�ساديًا كبريًا نظرًا للتكلفة املرتفعة خللق فر�س العمل. 

 جدول رقم )3.7(
العدد الرتاكمي لفر�س العمل املطلوب توفريها يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة 

ح�سب �سيناريوهات ال�سقاطات ال�سكانية

ال�صنة
العدد الرتاكمي لعدد فر�س العمل املطلوبة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

201613,94413,944 13,944 

202066,25266,474 66,538 

2025117,824118,644 118,896 

2030165,981167,883 168,481 

2035226,372226,667 225,424 

2040296,201288,387 281,116 

2045373,062348,713 330,042 

2050456,075409,163 376,264 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

متو�صط الدخل ال�صنوي ومتو�صط االإنفاق ال�صنوي املتوقع للفرد يف حمافظة اربد .أ

ح�سب  خمتارة  �سنوات  يف  ارب��د  حمافظة  يف  للفرد  املتوقع  ال�سنوي  الدخل  3.8متو�سط  رق��م  اجل��دول  ويبني 
الإنفاق  متو�سط   3.9 رقم  اجلدول  يبني  حني  يف   ،2050-2015 الفرتة  خالل  ال�سكانية  الإ�سقاطات  �سيناريوهات 
ال�سنوي املتوقع للفرد يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة 

.2050-2015

ويت�سح من البيانات املتعلقة مبتو�سط الدخل ال�سنوي للفرد اأنه �سريتفع ح�سب ال�سيناريو املتو�سط لالإ�سقاطات 
ال�سكانية من 1,777.1 دينار يف عام 2015 اإلى 2,375.8 دينار يف عام 2030 واإلى 2,473.7 دينار يف عام 2050. اأما 
ح�سب ال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، ف�سريتفع من 1,777.1 دينار يف عام 2015 اإلى 2,945.1 دينار يف 

عام 2030 واإلى 2,945.1 دينار يف عام 2050 )انظر اجلدول 3.8(.
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 جدول رقم )3.8(
متو�سط الدخل ال�سنوي املتوقع للفرد يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات  الإ�سقاطات 

ال�سكانية خالل الفرتة 2015-2050 يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صنة
متو�صط الدخل ال�صنوي للفرد

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

20151,777.11,777.11777.1

20201,777.11,938.82047.8

20251,777.12,140.02415.8

20301,777.12,375.82945.1

20351,777.12,396.92945.1

20401,777.12,425.12945.1

20451,777.12,453.92945.1

20501,777.12,473.72945.1

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

لالإ�سقاطات  املتو�سط  ال�سيناريو  ح�سب  �سريتفع  اأنه  للفرد  ال�سنوي  الإنفاق  مبتو�سط  املتعلقة  البيانات  وت�سري 
ال�سكانية من 1,863.4 دينار يف عام 2015 اإلى 2,491.2 دينار يف عام 2030 واإلى 2,593.8 دينار يف عام 2050. اأما 
ح�سب ال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، ف�سريتفع من 1,863.4 دينار يف عام 2015 اإلى 3,088.2 دينار يف 

عام 2030 و�سيميل اإلى الثبات بعد ذلك ولغاية عام 2050 )اأنظر اجلدول رقم 3.9(. 

 جدول رقم )3.9(
متو�سط الإنفاق ال�سنوي املتوقع للفرد يف حمافظة اربد  ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة 2015-2050 يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صنة
متو�صط االنفاق ال�صنوي للفرد

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

2015 1,863.4 1,863.41863.4

2020 1,863.4 2,032.92147.3

2025 1,863.4 2,244.02533.2
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ال�صنة
متو�صط االنفاق ال�صنوي للفرد

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفع

2030 1,863.4 2,491.23088.2

2035 1,863.4 2,513.43088.2

2040 1,863.4 2,542.83088.2

2045 1,863.4 2,573.03088.2

2050 1,863.4 2,593.83088.2

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 
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4.1 التغيرات في الواقع الصحي واالفتراضات

�سهدت حمافظة اربد تقدمًا جوهريًا يف املجال ال�سحي وجمال خدمات الرعاية ال�سحية خالل الن�سف الثاين 
امللمو�س يف  نتيجة لالنخفا�س  املحافظة  توقعات احلياة يف  ايجابيًا على  التقدم  وانعك�س هذا  املا�سي  القرن  من 
معّدلت وفيات الأطفال دون اخلام�سة من العمر ومعّدلت وفيات الأطفال الر�سع. وقد بلغ معّدل وفيات الأطفال 
دون اخلام�سة من العمر18 طفل لكل األف طفل يف حني بلغ معّدل وفيات الأطفال الر�سع 17 طفل لكل األف طفل يف 

عام)1)2012. وت�سمنت الفرتا�سات املتعلقة بالقطاع ال�سحي ما يلي:

افرتا�س ارتفاع عدد الأطباء العاملني يف وزارة ال�سحة لكل 10,000 من ال�سكان من 6.9 طبيب يف عام 2015  1
اإلى 8 اأطباء يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية.

افرتا�س ارتفاع عدد الأطباء العاملني يف كافة القطاعات ال�سحية لكل 10,000 من ال�سكان من 7.1 طبيب يف  1
عام 2015 اإلى 8.3 طبيب يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية.

امل�ستوى  1 ال�سحية عند  القطاعات  ال�سحة ويف كافة  الواحد يف وزارة  للطبيب  ال�سنوية  التكلفة  ثبات  افرتا�س 
امل�ساهد يف عام 2015 وهو10,200 دينار اأردين طيلة فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية 2050-2015.

افرتا�س ثبات عدد املمر�سني لكل 10,000 من ال�سكان عند امل�ستوى امل�ساهد يف عام 2015 والبالغ 2.6 ممر�س  1
خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية )2050-2015(.

افرتا�س ثبات التكلفة ال�سنوية للممر�س/للممر�سة يف كافة القطاعات ال�سحية عند امل�ستوى امل�ساهد يف عام  1
2015 وهي 6,600 دينار اأردين طيلة فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية 2050-2015.

افرتا�س ثبات عدد اأ�ّسرة امل�ست�سفيات لكل 10,000 من ال�سكان عند امل�ستوى امل�ساهد يف عام 2015 والبالغ 15.7  1
�سرير خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية )2050-2015(.

عام  1 امل�ساهد يف  امل�ستوى  ال�سحية عند  القطاعات  كافة  امل�ست�سفى يف  ل�سرير  ال�سنوية  التكلفة  ثبات  افرتا�س 
2015 وهي 140 األف دينار اأردين طيلة فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية 2050-2015.

افرتا�س ثبات عدد املراكز ال�سحية لكل 10,000 من ال�سكان عند امل�ستوى امل�ساهد يف عام 2015 والبالغ 1.2  1
مركز �سحي خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية )2050-2015(.

افرتا�س ثبات تكلفة اإن�ساء املركز ال�سحي عند امل�ستوى امل�ساهد يف عام 2015 وهي 683,333 دينار اأردين طيلة  1
فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية 2050-2015.

افرتا�س ثبات كلفة الرعاية ال�سحية للفرد عند امل�ستوى 315 دينار اأردين خالل الفرتة 2050-2015. 1

)1) دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية 2012
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RAPID 4.2 مخرجات برنامج الـ

عدد املراكز ال�صحية املطلوب توفريها وتكلفتها املالية .أ

يبنّي اجلدول رقم 4.1 عدد املراكز ال�سحية املطلوب توفريهامن قبل وزارة ال�سحة يف حمافظة اربد يف �سنوات 
خمتارة خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.1(
عدد املراكز ال�سحية املطلوب توفريها من قبل وزارة ال�سحة يف حمافظة اربد يف 

�سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات ال�سقاطات ال�سكانية 

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015155155155

2020174173173

2025196192189

2030218209204

2035242227217

2040267244230

2045294261243

2050323278254

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

ويبنّي اجلدول رقم 4.2 التكلفة املالية املتوقعة للمراكز ال�سحية اجلديدة املطلوب توفريهامن قبل وزارة ال�سحة 
يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.2(
التكلفة املالية املتوقعة للمراكز ال�سحية اجلديدة املطلوب توفريها من قبل وزارة ال�سحة يف 

حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

20152,733,332 2,733,332  2,733,332 
2020 2,736,749  2,515,103  2,377,343 
2025 2,979,387  2,467,461  2,153,483 
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2030 3,173,972  2,328,881  1,805,475 
2035 3,300,908  2,362,665  1,808,755 
2040 3,500,906  2,386,937  1,788,337 
2045 3,775,114  2,362,583  1,672,307 
2050 4,095,242  2,229,743  1,442,379 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

عدد االأطباء املطلوب توظيفهم يف كافة القطاعات ال�صحية وتكلفتهم املالية .أ

اربد يف  ال�سحة يف حمافظة  وزارة  احتياجات  لتلبية  توظيفهم  املطلوب  الأطباء  4.3 عدد  رقم  ويبني اجلدول 
�سنوات خمتارة خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية بافرتا�س ثبات عدد الأطباء 
لكل 10,000 من ال�سكان خالل الفرتة 2020-2050 عند امل�ستوى 8 اأطباء لكل 10,000 من ال�سكان. وت�سري النتائج 
اإلى اأن عدد الأطباء املطلوب توظيفهم يف وزارة ال�سحة للعمل يف حمافظة اربد م�ستقباًل ح�سب ال�سيناريو املرتفع 
2050، يف حني  2,152 طبيب يف عام  563 طبيب واإلى  2030 بزيادة مقدارها  1,455 طبيب يف عام  اإلى  �سي�سل 
�سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س اإلى 1,854 طبيب و1,694 طبيب على التوايل.

 جدول رقم )4.3(
عدد الأطباء املطلوب توظيفهم لتلبية احتياجات وزارة ال�سحة يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 892 892 892

2020 1,163 1,156 1,152

2025 1,303 1,278 1,262

2030 1,455 1,395 1,358

2035 1,614 1,510 1,446

2040 1,780 1,626 1,534

2045 1,959 1,742 1,619

2050 2,152 1,854 1,694

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 
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ال�سحة يف  وزارة  احتياجات  لتلبية  توفريهم  املطلوب  لالأطباء  املتوقعة  املالية  التكلفة   4.4 رقم  ويبني اجلدول 
حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.4(
التكلفة املالية املتوقعة لالأطباء املطلوب توفريهم لتلبية احتياجات وزارة ال�سحة  يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 9,099,501  9,099,501  9,099,501 
2020 11,859,010  11,794,227  11,754,896 
2025 13,294,223  13,035,502  12,876,072 
2030 14,837,589  14,227,074  13,848,899 
2035 16,457,961  15,402,694  14,752,219 
2040 18,158,995  16,588,007  15,650,505 
2045 19,980,315  17,770,644  16,510,120 
2050 21,951,828  18,915,108  17,275,985 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

ويبني اجلدول رقم 4.5 عدد الأطباء املطلوب توظيفهم يف كافة القطاعات ال�سحية يف حمافظة اربد يف �سنوات 
لكل  الأطباء  عدد  ثبات  بافرتا�س  ال�سكانية  الإ�سقاطات  �سيناريوهات  ح�سب   2050-2015 الفرتة  خالل  خمتارة 
10,000 من ال�سكان خالل الفرتة 2020-2050 عند امل�ستوى 8.3 طبيب لكل 10,000 من ال�سكان كما يف عام 2020.

 جدول رقم )4.5(
عدد الأطباء املطلوب توظيفهم يف كافة القطاعات ال�سحية يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 918 918 918

2020 1,206 1,200 1,196

2025 1,352 1,326 1,310

2030 1,509 1,447 1,409

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2035 1,674 1,567 1,501

2040 1,847 1,687 1,592

2045 2,032 1,808 1,679

2050 2,233 1,924 1,757

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

يف  ال�سحية  القطاعات  كافة  يف  توظيفهم  املطلوب  لالأطباء  املتوقعة  ااملالية  التكلفة   4.6 رقم  اجلدول  ويبنّي 
حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.6(
التكلفة املالية املتوقعة لالأطباء املطلوب توفريهم يف كافة القطاعات ال�سحية يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 9,363,254  9,363,254  9,363,254 
2020 12,303,722  12,236,511  12,195,705 
2025 13,792,756  13,524,333  13,358,925 
2030 15,393,999  14,760,590  14,368,233 
2035 17,075,135  15,980,295  15,305,427 
2040 18,839,957  17,210,057  16,237,399 
2045 20,729,577  18,437,043  17,129,249 
2050 22,775,022  19,624,425  17,923,834 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

عدد اأ�ّصرة امل�صت�صفيات املطلوب توفريها يف املحافظة وتكلفتها املالية .أ

ويبني اجلدول رقم 4.7 عدد اأ�ّسرة امل�ست�سفيات اجلديدة املطلوب توفريها يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة 
خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية بافرتا�س ثبات عدد الأ�سرة لكل 10,000 من 

ال�سكان عند امل�ستوى 15.7 �سرير لكل 10,000 من ال�سكان خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )4.7(
عدد اأ�سرة امل�ست�سفيات اجلديدةاملطلوب توفريها يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 2,030 2,030 2,030

2020 2,282 2,269 2,262

2025 2,558 2,508 2,477

2030 2,855 2,737 2,665

2035 3,167 2,964 2,838

2040 3,494 3,192 3,011

2045 3,844 3,419 3,177

2050 4,224 3,639 3,324

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ال�سيناريو  ح�سب  م�ستقباًل  اربد  حمافظة  يف  توفريها  املطلوب  امل�ست�سفيات  اأ�ّسرة  عدد  اأن  اإلى  النتائج  وت�سري 
املرتفع �سي�سل اإلى 2,855 �سرير يف عام 2030 بزيادة مقدارها 825 �سرير واإلى 4,224 �سرير يف عام 2050، يف 
حني �سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 3,639 �سرير و3,324 �سرير على التوايل.

م�ست�سفيات  يف  توفريها  املطلوب  اجلديدة  امل�ست�سفيات  لأ�ّسرة  املتوقعة  املالية  التكلفة   4.8 رقم  اجلدول  ويبني 
حمافظة اربد خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.8(
التكلفة املالية املتوقعة لأ�ّسرة امل�ست�سفيات اجلديدة املطلوب توفريها يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 6,720,000 6,580,000 6,580,000

2020 7,335,825 6,741,706 6,372,442

2025 7,986,213 6,614,002 5,772,388

2030 8,507,799 6,242,540 4,839,556
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2035 8,848,049 6,333,097 4,848,348

2040 9,384,141 6,398,158 4,793,618

2045 10,119,152 6,332,878 4,482,601

2050 10,977,252 5,976,802 3,866,282

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

عدد املمر�صني واملمر�صات املطلوب توظيفهم يف املحافظة وتكلفتهم املالية .أ

ويبنّي اجلدول رقم 4.9 عدد املمر�سني واملمر�سات املطلوب توفريهم يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل 
لكل  واملمر�سات  املمر�سني  عدد  ثبات  بافرتا�س  ال�سكانية  الإ�سقاطات  �سيناريوهات  ح�سب   2050-2015 الفرتة 
2.6 ممر�س وممر�سة لكل 10,000 من ال�سكان خالل الفرتة الزمنية 2015- 10,000 من ال�سكان عند امل�ستوى 

.2050

 جدول رقم )4.9(
عدد املمر�سني واملمر�سات املطلوب توفريه يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015336336336

2020378376375

2025424415410

2030473453441

2035524491470

2040579529499

2045637566526

2050699603550

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

�سنوات خمتارة  اربد يف  واملمر�سات يف حمافظة  للممر�سني  املتوقعة  املالية  التكلفة   4.10 رقم  ويبني اجلدول 
خالل الفرتة 2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )4.10(
التكلفة املالية املتوقعة للممر�سني واملمر�سات يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 2,218,634  2,218,634  2,218,634 
2020 2,493,880  2,480,257  2,471,986 
2025 2,795,697  2,741,289  2,707,762 
2030 3,120,258  2,991,870  2,912,342 
2035 3,461,012  3,239,096  3,102,305 
2040 3,818,730  3,488,360  3,291,209 
2045 4,201,743  3,737,062  3,471,981 
2050 4,616,340  3,977,736  3,633,038 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

التكلفة املالية املتوقعة للرعاية ال�صحية وقيمة الوفر الرتاكمي  .أ

ويبني اجلدول رقم 4.11 التكلفة املتوقعة للرعاية ال�سحية ل�سكان حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 
2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )4.11(
التكلفة املالية املتوقعة للرعاية ال�سحية ل�سكان حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 407,266,650  407,266,650  407,266,650 
2020 457,792,650  455,291,865  453,773,565 
2025 513,196,110  503,208,720  497,054,250 
2030 572,774,580  549,206,910  534,608,235 
2035 635,325,705  594,589,275  569,479,050 
2040 700,990,605  640,345,860  604,155,510 

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2045 771,298,920  685,999,125  637,339,185 
2050 847,405,125  730,178,820  666,903,825 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبنّي اجلدول رقم 4.12 قيمة الوفر الرتاكمي املايل املتوقع ح�سب الفروقات بني التكلفة ح�سب ال�سيناريو املرتفع 
وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة 2050-2015. 

 جدول رقم )4.12(
قيمة الوفر الرتاكمي املايل املتوقع ح�سب الفروقات بني التكلفة ح�سب ال�سيناريو 

املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية )دينار اأردين(

ال�صيناريو املرتفعالبند
ال�صيناريو 
املنخف�س

الوفر املتحقق نتيجة النخفا�س 
م�صتويات االإجناب خالل 

الفرتة 2050-2015

565,634,322506,180,96859,453,355تكلفة الأطباء )وزارة ال�سحة(

586,740,575525,057,99261,682,583تكلفةالأطباء )كافة القطاعات(

114,786,44167,862,21046,924,231تكلفة املراكز ال�سحية اجلديدة

307,077,140181,157,249125,919,891تكلفة اأ�سرة امل�ست�سفيات اجلديدة

119,893,574107,389,59712,503,977تكلفة املمر�سني واملمر�سات

22,008,435,75019,713,125,2502,295,310,500تكلفة الرعاية ال�سحية

Excel �مالحظة: ح�سب الوفر ا�ستنادا اإلى التكلفة لكل بند من البنود الواردة من ملفات ال

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

ال�سيناريو  بني  الفروقات  ح�سب  ال�سحية  اخلدمات  بنود  يف  املتوقع  الرتاكمي  الوفر   4.13 رقم  اجلدول  ويبني 
املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية بني عامي2015 و2050 .

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )4.13(
الوفر الرتاكمي املتوقع يف بنود اخلدمات ال�سحية ح�سب الفروقات بني ال�سيناريو 

املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة 2050-2015

البند
ال�صيناريو 

املرتفع
ال�صيناريو 
املنخف�س

الوفر املتحقق نتيجة 
النخفا�س االإجناب بني 

عامي2015 و2050

1,260802458عدد الأطباء )وزارة ال�سحة(

1,315839476عددالأطباء )كافة القطاعات(

363214149عدد املمر�سني واملمر�سات

1689969عدد املراكز ال�سحية )وزارة ال�سحة(

2,1941,294900عدد اأ�سرة امل�ست�سفيات اجلديدة

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

قائمة املحتويات
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5.1 تطور التعليم واالفتراضات

�سهدت حمافظة اربد تطورًا كبريًا يف جمال التعليم، حيث انخف�ست ن�سبة الأمية بني ال�سكان الذين اأعمارهم 
15 �سنة فاأكرث لت�سل اإلى 6 % يف عام 2015 )2.6 % للذكور و9.3 % لالإناث()1). كما ارتفع عدد املدار�س لي�سل 

اإلى 1,244 مدر�سة يف عام 2015 و بلغ عدد ال�سعب 13,319 �سعبة)2) يف ذلك العام . وت�سمنت الفرتا�سات املتعلقة 
بالتعليم ما يلي:

افرتا�س ارتفاع معدل اللتحاق يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات من العمر( من %38.9 يف عام 2015  1
اإلى %40 يف عام 2020 واإلى %60 يف عام 2030 واإلى %70 يف عام 2050.

فرتة  1 نهاية  حتى   2015 عام  يف  دينار   302 والبالغة  الأطفال  ريا�س  مرحلة  يف  الطالب  تكلفة  ثبات  افرتا�س 
الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

17.7 طالب يف عام  1 افرتا�س ثبات عدد الطالب يف مرحلة ريا�س الأطفال لكل معلم يف تلك املرحلة والبالغ 
2015 حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

افرتا�س ارتفاع معدل اللتحاق ال�سايف يف املرحلة الأ�سا�سية من 98.6 % يف عام 2015 اإلى 99.6 % يف عام  1
2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

افرتا�س ثبات تكلفة الطالب يف املرحلة الأ�سا�سية والبالغة 621 دينار يف عام 2015 حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات  1
ال�سكانية يف عام 2050.

 افرتا�س انخفا�س عدد الطالب يف املرحلة الأ�سا�سية لكل معلم يف تلك املرحلة من 17.3 طالب يف عام 2015  1
اإلى 17 طالب يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

 افرتا�س انخفا�س عدد الطالب يف املرحلة الأ�سا�سية لكل �سف يف تلك املرحلة من 26.3 طالب يف عام 2015  1
اإلى 26 طالب يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

افرتا�س ارتفاع معدل اللتحاق ال�سايف يف املرحلة الثانوية من %79.9 يف عام 2015 اإلى 85 % يف عام 2020  1
واإلى 90 % يف عام 2030 واإلى 95 % يف عام 2050.

افرتا�س ثبات تكلفة الطالب يف املرحلة الثانوية والبالغة 846 دينار يف عام 2015 حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات  1
ال�سكانية يف عام 2050.

)1) دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح العمالة والبطالة لعام 2015.

)2) وزارة الرتبية والتعليم.

قائمة املحتويات
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افرتا�س ارتفاع عدد الطالب يف املرحلة الثانوية لكل معلم يف تلك املرحلة من 11.9 طالب يف عام 2015 اإلى 15  1
طالب يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

افرتا�س انخفا�س عدد الطالب يف املرحلة الثانوية لكل �سف يف تلك املرحلة من 22.4 طالب يف عام 2015 اإلى  1
20 طالب يف عام 2020 وثباته حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

نهاية فرتة  1 2015 حتى  دينار يف عام   9,600 والبالغة  املراحل  للمعلم يف كافة  ال�سنوية  التكلفة  ثبات  افرتا�س 
الإ�سقاطات ال�سكانية يف عام 2050.

RAPID 5.2 مخرجات برنامج الـ

معدالت االلتحاق ال�صافية وعدد الطالب املقّدر والتكلفة املتوقعة للطالب يف مرحلة ريا�س االأطفال .أ

يبنّي اجلدول رقم 5.1 الفرتا�سات املتعلقة مبعّدلت اللتحاق ال�سافية يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات 
من العمر( يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )5.1(
الفرتا�سات املتعلقة مبعّدلت اللتحاق ال�سافية يف مرحلة ريا�س الأطفال )5-4 
�سنوات من العمر( يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف 

�سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

201538.938.938.9

202040.040.040.0

202550.050.050.0

203060.060.060.0

203562.562.562.5

204065.065.065.0

204567.567.567.5

205070.070.070.0

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

ويبني اجلدول رقم 5.2عدد الطالب املقّدر يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات من العمر( يف حمافظة اربد 
يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )5.2(
عدد الطالب املقدر يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات من العمر( يف حمافظة 

اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 24,539 24,539 24,539

2020 26,591 26,379 26,269

2025 39,418 36,201 34,267

2030 51,977 43,505 38,493

2035 58,627 44,767 36,476

2040 65,210 48,866 39,961

2045 73,949 53,685 43,653

2050 84,679 58,172 46,129

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

�سنوات  اربد يف  الأطفال يف حمافظة  ريا�س  للطالب يف مرحلة  املاليةاملتوقعة  5.3التكلفة  رقم  ويبنّي اجلدول 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )5.3(
التكلفة املالية املتوقعة للطالب يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات من العمر( يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 7,410,630 7,410,630 7,410,630

2020 8,030,422 7,966,518 7,933,298

2025 11,904,236 10,932,702 10,348,483

2030 15,696,994 13,138,631 11,624,886

2035 17,705,316 13,519,596 11,015,828

2040 19,693,405 14,757,441 12,068,328

2045 22,332,583 16,213,006 13,183,183

2050 25,573,058 17,567,974 13,930,837

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

قائمة املحتويات
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االأ�صا�صية  .أ املرحلتني  يف  للطالب  املتوقعة  والتكلفة  املــقــّدر  الطالب  وعــدد  ال�صافية  االلتحاق   معدالت 
والثانوية

�سنة   15-6( الأ�سا�سية  املرحلة  يف  ال�سافية  اللتحاق  مبعّدلت  املتعلقة  الفرتا�سات   5.4 رقم  اجلدول  ويبنّي 
من العمر( يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية وافرتا�س ثبات معدل 

اللتحاق ال�سايف عند القيمة 99.6 % خالل الفرتة الزمنية 2050-2020.

 جدول رقم )5.4(
الفرتا�سات املتعلقة مبعدلت اللتحاق ال�سافية يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 �سنة من 
العمر( يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة 

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

201598.698.698.6

202099.699.699.6

202599.699.699.6

203099.699.699.6

203599.699.699.6

204099.699.699.6

204599.699.699.6

205099.699.699.6

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبني اجلدول رقم 5.5 الفرتا�سات املتعلقة مبعدلت اللتحاق ال�سافية يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من 
العمر( يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )5.5(
الفرتا�سات املتعلقة مبعدلت اللتحاق ال�سافية يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من 
العمر( يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

201579.979.979.9

202085.085.085.0

202587.587.587.5

203090.090.090.0

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

203591.391.391.3

204092.592.592.5

204593.893.893.8

205095.095.095.0

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

�سنوات خمتارة ح�سب  اربد يف  الأ�سا�سية يف حمافظة  املرحلة  املقدر يف  الطالب  5.6عدد  رقم  ويبنّي اجلدول 
�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد الطالب املقّدر 
يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد �سريتفع م�ستقباًل ب�سكل كبري ح�سب ال�سيناريو املرتفع و�سي�سل اإلى 379,393 
طالب يف عام 2030 بزيادة مقدارها 117,972 طالب و�سريتفع العدد اإلى 536,419 طالب يف عام 2050، يف حني 
�سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 391,078 طالب و317,842 طالب على التوايل.

 جدول رقم )5.6(
عدد الطالب املقدر يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 �سنة من العمر( يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 261,421 261,421 261,421

2020 309,434 309,475 309,486

2025 331,949 326,494 323,305

2030 379,393 352,583 336,491

2035 422,611 360,128 322,316

2040 458,819 360,572 302,357

2045 493,902 371,257 303,207

2050 536,419 391,078 317,842

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبني اجلدول رقم 5.7 التكلفة املالية املتوقعة للطالب يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 �سنة من العمر( يف حمافظة 
اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )5.7(
التكلفة املالية املتوقعة للطالب يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 162,342,441 162,342,441 162,342,441

2020 192,158,631 192,183,939 192,190,729

2025 206,140,250 202,752,637 200,772,149

2030 235,603,259 218,954,045 208,960,682

2035 262,441,287 223,639,304 200,157,963

2040 284,926,818 223,915,162 187,763,521

2045 306,713,425 230,550,602 188,291,733

2050 333,116,018 242,859,689 197,379,589

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبني اجلدول رقم 5.8 عدد الطالب املقّدر يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من العمر( يف حمافظة اربد يف 
�سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى 
اأن عدد الطالب املقدر يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد �سريتفع م�ستقباًلب�سكل كبري ح�سب ال�سيناريو املرتفع 
و�سي�سل اإلى 55,068 طالب يف عام 2030 بزيادة مقدارها 11,839 طالب و�سريتفع العدد اإلى 92,425 طالب يف 
طالب   69,950 اإلى  واملنخف�س  املتو�سط  ال�سيناريوهني  ح�سب   2050 عام  يف  العدد  �سي�سل  حني  يف   ،2050 عام 

و57,147 طالب على التوايل.

 جدول رقم )5.8(
عدد الطالب املقدر يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من العمر( يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 43,229 43,229 43,229

2020 47,967 47,973 47,976

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2025 56,313 56,337 56,342

2030 55,068 55,116 55,129

2035 68,754 65,241 63,086

2040 76,947 67,061 60,999

2045 85,087 67,276 56,338

2050 92,425 69,950 57,147

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبني اجلدول رقم 5.9 التكلفة املالية املتوقعة للطالب يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من العمر( يف حمافظة 

اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )5.9(

التكلفة املالية املتوقعة للطالب يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 36,571,815  36,571,815  36,571,815 
2020 40,580,251  40,585,285  40,587,442 
2025 47,641,010  47,660,996  47,665,438 
2030 46,587,782  46,628,136  46,638,796 
2035 58,166,204  55,194,016  53,371,157 
2040 65,097,204  56,733,310  51,605,260 
2045 71,983,533  56,915,643  47,662,080 
2050 78,191,169  59,178,038  48,346,574 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

قائمة املحتويات
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 عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف مرحلة ريا�س االأطفال واملرحلة االأ�صا�صية واملرحلة الثانوية والتكلفة  .أ
املالية املتوقعة

ويبنّي اجلدول رقم 5.10عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف مرحلة ريا�س الأطفال يف حمافظة اربد يف �سنوات 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )5.10(
عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف مرحلة ريا�س الأطفال يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 1,386 1,386 1,386

2020 1,502 1,490 1,484

2025 2,227 2,045 1,936

2030 2,937 2,458 2,175

2035 3,312 2,529 2,061

2040 3,684 2,761 2,258

2045 4,178 3,033 2,466

2050 4,784 3,287 2,606

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبنّي اجلدول رقم 5.11 التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف مرحلة ريا�س الأطفال يف حمافظة 
اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )5.11(
التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف مرحلة ريا�س الأطفال يف حمافظة اربد يف 

�سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

201513,309,022 13,309,022 13,309,022

2020 14,422,129 14,307,363 14,247,702

2025 21,379,254 19,634,441 18,585,220

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2030 28,190,807 23,596,149 20,877,559

2035 31,797,627 24,280,339 19,783,729

2040 35,368,108 26,503,431 21,673,953

2045 40,107,905 29,117,532 23,676,163

2050 45,927,593 31,550,969 25,018,902

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

�سنوات  يف  اربد  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  يف  توفريهم  املطلوب  املعلمني  عدد   5.12 رقم  اجل��دول  ويبنّي 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد 
املعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد �سريتفع م�ستقباًل ب�سكل كبري ح�سب ال�سيناريو 
املرتفع و�سي�سل اإلى 22,317 معلم يف عام 2030 بزيادة مقدارها 7,206معلم و�سريتفع العدد اإلى 31,554 معلم يف 
عام 2050، يف حني �سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 23,005 معلم و18,697 

معلم على التوايل.

 جدول رقم ) 5.12(
عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد يف �سنوات 

خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 15,111 15,111 15,111

2020 18,202 18,204 18,205

2025 19,526 19,206 19,018

2030 22,317 20,740 19,794

2035 24,859 21,184 18,960

2040 26,989 21,210 17,786

2045 29,053 21,839 17,836

2050 31,554 23,005 18,697

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

قائمة املحتويات
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ويبني اجلدول رقم 5.13 التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد 
يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )5.13(
التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة 

اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 145,065,988  145,065,988  145,065,988 
2020 174,739,306  174,762,320  174,768,495 
2025 187,453,481  184,372,958  182,572,003 
2030 214,245,646  199,105,696  190,018,239 
2035 238,650,787  203,366,233  182,013,493 
2040 259,097,987  203,617,084  170,742,616 
2045 278,909,622  209,651,016  171,222,946 
2050 302,918,800  220,844,275  179,486,981 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبنّي اجلدول رقم 5.14عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة 
ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد املعلمني 
اإلى  و�سي�سل  املرتفع  ال�سيناريو  �سريتفع م�ستقباًل ح�سب  اربد  الثانوية يف حمافظة  املرحلة  توفريهم يف  املطلوب 
3,671 معلم يف عام 2030 و�سريتفع العدد اإلى 6,162 معلم يف عام 2050، يف حني �سي�سل العدد يف عام 2050 

ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س اإلى 4,663 معلم و3,810 معلم على التوايل.

 جدول رقم )5.14(
عدد املعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 3,633 3,633 3,633

2020 3,198 3,198 3,198

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2025 3,754 3,756 3,756

2030 3,671 3,674 3,675

2035 4,584 4,349 4,206

2040 5,130 4,471 4,067

2045 5,672 4,485 3,756

2050 6,162 4,6633,810

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبني اجلدول رقم 5.15 التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد 

يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2050-2015.

 جدول رقم )15.5(

التكلفة املالية املتوقعة للمعلمني املطلوب توفريهم يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد 

ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 34,873,893  34,873,893  34,873,893 
2020 30,699,008  30,702,816  30,704,448 
2025 36,040,480  36,055,600  36,058,960 
2030 35,243,712  35,274,240  35,282,304 
2035 44,002,802  41,754,339  40,375,343 
2040 49,246,112  42,918,816  39,039,440 
2045 54,455,628  43,056,751  36,056,420 
2050 59,151,712  44,768,256 36,574,240

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

قائمة املحتويات
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عدد ال�صفوف املطلوب توفريها يف املرحلتني االأ�صا�صية والثانوية  .أ

�سنوات  يف  اربد  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  يف  توفريها  املطلوب  ال�سفوف  5.16عدد  رقم  اجلدول  ويبنّي 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد 
ال�سفوف املطلوب توفريها يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد �سريتفع م�ستقباًل ب�سكل كبري ح�سب ال�سيناريو 
املرتفع و�سي�سل اإلى 18,970 �سف درا�سي يف عام 2030 بزيادة مقدارها 7,299 �سف درا�سي عن عدد ال�سفوف 
يف عام 2015 و�سريتفع العدد اإلى 26,821 �سف درا�سي يف عام 2050، يف حني �سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب 

ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 19,554 �سف درا�سي و15,892 �سف درا�سي على التوايل.

 جدول رقم )5.16(
عدد ال�سفوف املطلوب توفريها يف املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 11,671 11,671 11,671

2020 15,472 15,474 15,474

2025 16,597 16,325 16,165

2030 18,970 17,629 16,825

2035 21,131 18,006 16,116

2040 22,941 18,029 15,118

2045 24,695 18,563 15,160

2050 26,821 19,554 15,892

 Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبنّي اجلدول رقم 5.17 عدد ال�سفوف املطلوب توفريها يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة 
ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد ال�سفوف 
املرتفع  ال�سيناريو  ح�سب  كبري  ب�سكل  م�ستقباًل  �سريتفع  اربد  حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  يف  توفريها  املطلوب 
و�سي�سل اإلى 2,753 �سف درا�سي يف عام 2030 بزيادة مقدارها 823 �سف درا�سي و�سريتفع العدد اإلى 4,621 �سف 
درا�سي يف عام 2050، يف حني �سي�سل العدد يف عام 2050 ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س 3,498 �سف 

درا�سي و2,857 �سف درا�سي على التوايل.

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )5.17(
عدد ال�سفوف املطلوب توفريها يف املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 1,930 1,930 1,930

2020 2,398 2,399 2,399

2025 2,816 2,817 2,817

2030 2,753 2,756 2,756

2035 3,438 3,262 3,154

2040 3,847 3,353 3,050

2045 4,254 3,364 2,817

2050 4,621 3,498 2,857

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

عدد املدار�س املطلوب توفريها يف املرحلتني االأ�صا�صية والثانوية .أ

ويبنّي اجلدول رقم 5.18عدد املدار�س املطلوب توفريها يف حمافظة اربد للمرحلتني الأ�سا�سية والثانوية يف �سنوات 
خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن عدد 
املدار�س املطلوب توفريها �سريتفع م�ستقباًل ب�سكل كبري ح�سب ال�سيناريو املرتفع و�سي�سل اإلى 2,693 مدر�سة يف 

عام 2050 مقابل 1,959 مدر�سة و1,589 مدر�سة ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س على التوايل.

 جدول رقم )5.18(
عدد املدار�س املطلوب توفريها يف حمافظة اربد للمرحلتني الأ�سا�سية والثانوية ح�سب 

�سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 1,242 1,242 1,242

2020 1,449 1,448 1,448

2025 1,614 1,581 1,562

2030 1,836 1,703 1,623

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2035 2,075 1,774 1,592

2040 2,268 1,798 1,522

2045 2,464 1,857 1,522

2050 2,693 1,959 1,589

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

قيمة الوفر الرتاكمي املتوقع لالإ�صقاطات ال�صكانية .أ

ويبنّي اجلدول رقم )5.19( قيمة الوفر املايل الرتاكمي املتوقع ح�سب الفروقات بني التكلفة بح�سب ال�سيناريو 
املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، يف حني يبني اجلدول رقم )5.20( الوفر الرتاكمي املتوقع يف 

بنود اخلدمات التعليمية ح�سب ال�سيناريو املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )5.19(
قيمة الوفر الرتاكمي املايل املتوقع ح�سب الفروقات بني التكلفة ح�سب ال�سيناريو 

املرتفع وال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية )دينار اأردين(

ال�صيناريو املرتفعالبند
ال�صيناريو 
املنخف�س

الوفر املتحقق نتيجة 
النخفا�س االإجناب خالل 

الفرتة  2050-2015

تكلفة الطالب يف مرحلة ريا�س الأطفال 
)4-5 �سنوات من العمر(

574,430,191395,121,411179,308,780

تكلفة الطالب يف املرحلة الأ�سا�سية )15-6 
�سنة من العمر(

8,956,936,6547,009,506,5771,947,430,077

تكلفة الطالب يف املرحلة الثانوية )17-16 
�سنة من العمر(

1,994,348,4331,693,977,164300,371,270

11,525,715,2789,098,605,1522,427,110,127تكلفة الطالب يف كافة املراحل

1,031,640,257709,613,041322,027,216تكلفة املعلمني يف مرحلة ريا�س الأطفال

8,136,496,0906,365,601,7591,770,894,332تكلفة املعلمني يف املرحلة الأ�سا�سية

1,529,506,6971,302,275,970227,230,727تكلفة املعلمني يف املرحلة الثانوية

10,697,643,0448,377,490,7702,320,152,275تكلفة املعلمني يف كافة املراحل

Excel �مالحظة: ح�سبت ا�ستنادا اإلى التكلفة الواردة للبنود يف ملف ال

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية
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 جدول رقم )5.20(
الوفر الرتاكمي املتوقع يف بنود اخلدمات التعليمية ح�سب ال�سيناريو املرتفع وال�سيناريو 

املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية

البند
ال�صيناريو 

املرتفع
ال�صيناريو 
املنخف�س

الوفر املتحقق نتيجة 
النخفا�س االإجناب خالل 

الفرتة 2050-2015

الطالب يف مرحلة ريا�س الأطفال )4-5 �سنوات 
من العمر( 

60,14021,59038,550

الطالب يف املرحلة الأ�سا�سية )6-15 �سنة من 
العمر(

274,99856,421218,577

الطالب يف املرحلة الثانوية )16-17 �سنة من 
العمر(

49,19513,91835,277

384,33391,929292,404الطالب يف كافة املراحل

3,3981,2202,178املعلمون يف مرحلة ريا�س الأطفال

16,4433,58612,857املعلمون يف املرحلة الأ�سا�سية

2,5291772,352املعلمون يف املرحلة الثانوية

22,3704,98317,387املعلمون يف كافة املراحل

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية

قائمة املحتويات
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6.1 التغيرات في القطاعات األخرى واالفتراضات

ي�ستمل هذا اجلزء من التقرير على معلومات حول التزويد املائي ون�سيب الفرد من املياه بالأمتار املكعبة وعدد 
الفقراء املتوقع وعدد اجلرائم املتوقع وكميات النفايات ال�سلبة املتوقعة م�ستقباًل. وت�سمنت الفرتا�سات املتعلقة 

بالقطاعات الأخرى ما يلي:

افرتا�س تغريكميات التزويد املائي ال�سنوي للفرد خالل الفرتة 2015-2050 من 42 مرتمكعب يف عام 2015 اإلى  1
41 مرت مكعب يف عام 2020 واإلى 40 مرت مكعب يف عام 2030 وثباته حتى عام )1)2050 

مت ا�ستخدام ن�سب الفقراء يف الأعوام 2017 و2021 و2025 الواردة يف وثيقة »الأردن 2025« والبالغة %14 و13%  1
و%12 على التوايل. كما مت ح�ساب ن�سب الفقراء بني عامي 2015 و2017 وبني عامي2017 و2021 وبني عامي 

2021 و2025 با�ستخدام اأ�سلوب ال�ستكمال اخلطي.

افرتا�س ثبات ن�سبة الفقر عند امل�ستوى )2)%12 خالل الفرتة الزمنية 2050-2025. 1

افرتا�س تغرّي عدد اجلرائم العامة لكل 10,000 من ال�سكان خالل الفرتة 2015-2050 من 52.01 جرمية لكل  1
10,000 ن�سمة يف عام 2015 اإلى 56.51 جرمية لكل 10,000 ن�سمة يف عام 2020 واإلى 65.51 جرمية لكل 10,000 

ن�سمة يف عام 2030 واإلى 83.51 جرمية لكل 10,000 ن�سمة يف عام )3)2050.

افرتا�س ثبات ن�سيب الفرد من كميات النفايات ال�سلبة والبالغ 386 كغم يف عام 2015 خالل الفرتة الزمنية  1
.2050-2015

RAPID 6.2 مخرجات برنامج الـ

التكلفة املالية املتوقعة لكميات التزويد املائي  .أ

خمتارة  �سنوات  يف  اربد  حمافظة  يف  املائي  التزويد  لكميات  املتوقعة  املالية  التكلفة   6.1 رقم  اجل��دول  ويبنّي 
خالل الفرتة الزمنية 2015-2050. وت�سري النتائج اإلى اأن التكلفة �سرتتفع ب�سكل ملحوظ م�ستقباًل نتيجة للتزايد 
ال�سكاين، حيث �سرتتفع من 97,743,996 مليون دينار يف عام 2015 اإلى 107,254,278 مليون دينار يف عام 2020 
ال�سيناريو  2050 ح�سب  دينار يف عام  193,692,600 مليون  واإلى   2030 دينار يف عام  130,919,904 مليون  واإلى 
املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية. اأما ح�سب ال�سيناريو املنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، ف�سيكون ارتفاع التكلفة اأقل 

)1) ح�سب ماورد يف كتاب وزارة املياه والري رقم: و م ر/1/4/1/2340 تاريخ: 12/7/2015.

)2) وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وثيقة »الأردن 2025«

)3) ح�سب ما ورد يف كتاب مديرية الأمن العام رقم: ج/2/46/36954 تاريخ:14/7/2015.

قائمة املحتويات
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حيث �ست�سل التكلفة اإلى 122,196,168 مليون دينار واإلى 151,168,680 مليون دينار يف عامي 2030 و2050 على 
التوايل.

 جدول رقم )6.1(
التكلفة املالية املتوقعة لكميات التزويد املائي)4)يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات 

الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات خمتارة )دينار اأردين(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 97,743,996  97,743,996  97,743,996 
2020 107,254,278  106,668,380  106,312,664 
2025 120,234,517  117,894,614  116,452,710 
2030 130,919,904  125,533,008  122,196,168 
2035 145,217,304  135,906,120  130,166,640 
2040 160,226,424  146,364,768  138,092,688 
2045 176,296,896  156,799,800  145,677,528 
2050 193,692,600  166,898,016  151,168,680 

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

عدد الفقراء وعدد اجلرائم العامة املتوقع  .أ

ويبنّي اجلدول رقم 6.2عدد الفقراء املتوقع يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات 
اأن عدد الفقراء يف حمافظة اربد �سريتفع ب�سكل كبري  النتائج  2015-2050. ويّت�سح من  ال�سكانية خالل الفرتة 
ح�سب ال�سيناريو املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية من 190,058 فرد يف عام 2015 اإلى 218,200 فرد يف عام 2030 
واإلى 322,821 فرد يف عام 2050. ويف املقابل، �سريتفع عدد الفقراء ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س يف 

عام 2050 اإلى 278,163 فرد و254,059 فرد على التوايل.

)4)  مت احت�ساب الكلفة املتوقعة للتزويد املائي ب�سرب ن�سيب الفرد من املياه بالأمتار املكعبة بتكلفة املرت الواحد من املياه واملقّدرة بحوايل )1.80 

دينار اأردين( ومن ثم �سرب الناجت بعدد ال�سكان يف كل �سنة من ال�سنوات خالل الفرتة الزمنية2015-2050. 

قائمة املحتويات
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 جدول رقم )6.2(
عدد الفقراء املتوقع يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف 

�سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 190,058 190,058 190,058

2020 193,290 192,234 191,593

2025 195,503 191,699 189,354

2030 218,200 209,222 203,660

2035 242,029 226,510 216,944

2040 267,044 243,941 230,154

2045 293,828 261,333 242,796

2050 322,821 278,163 254,059

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

ويبنّي اجلدول رقم 6.3 عدد اجلرائم املتوقع يف حمافظة اربد يف �سنوات خمتارة خالل الفرتة 2050-2015. 
وت�سري النتائج اإلى اأن عدد اجلرائم العامة يف حمافظة اربد �سي�سهد ارتفاعًا كبريًا م�ستقباًل، حيث �سريتفع عدد 
اجلرائم من 6,724 جرمية يف عام 2015 اإلى 11,912 جرمية يف عام 2030 واإلى 22,466 جرمية يف عام 2050 
ح�سب ال�سيناريو املرتفع لالإ�سقاطات ال�سكانية. اأما ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�س لالإ�سقاطات ال�سكانية، 
فمن املتوقع اأن يبلغ عدد اجلرائم 11,422 و11,118 يف عام 2030 و�سي�سل العدد اإلى 19,358 و17,680 يف عام 

2050 لل�سيناريوهني على التوايل.

 جدول رقم )6.3(
عدد اجلرائم املتوقع يف حمافظة اربد ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف 

�سنوات خمتارة

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 6,724 6,724 6,724

2020 8,213 8,168 8,141

2025 9,940 9,746 9,627

قائمة املحتويات
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ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2030 11,912 11,422 11,118

2035 14,120 13,215 12,657

2040 16,581 15,147 14,291

2045 19,346 17,207 15,986

2050 22,466 19,358 17,680

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 

كميات النفايات ال�صلبة املتوقعة  .أ

الزمنية  الفرتة  �سنوات خمتارة خالل  )بالطن( يف  املقّدرة  ال�سلبة  النفايات  كميات   6.4 رقم  اجلدول  ويبنّي 
2015-2050 ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية.

 جدول رقم )6.4(
كميات النفايات ال�سلبة املقّدرة ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سنوات 

خمتارة )طن(

ال�صيناريو املنخف�سال�صيناريو املتو�صطال�صيناريو املرتفعال�صنة

2015 499,063 499,063 499,063

2020 560,978 557,913 556,053

2025 628,869 616,630 609,089

2030 701,876 672,996 655,107

2035 778,526 728,608 697,838

2040 858,992 784,678 740,330

2045 945,147 840,621 780,993

2050 1,038,408 894,759 817,222

Spectrum امل�سدر: مت ح�سابها با�ستخدام برجمية 
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