
2023ش باط   الأمانة العامة  اجمللس الأعىل للساكن  

 ية يف س بعني س نة أأواًل: تغري جحم ساكن اململكة الأردنية الهاش 

 2022- 1952جحم ساكن اململكة الأردنية الهاشية يف س بعني س نة  تطور  

 أأ معدل المنو الساكين الس نوي منذ الس نة السابقة % جحم الساكن )أ الف( املصدر والس نة 

 - 586.2 1952تعداد املساكن 

 4.77 900.8 1961الأول للساكن واملساكن التعداد العام 

 4.79 2133.0 1979التعداد العام الثاين للساكن واملساكن 

 4.42 4139.4 1994التعداد العام الثالث للساكن واملساكن 

 3.02 5597.0 2004التعداد العام الرابع للساكن واملساكن 

 4.84 9531.7 2015التعداد العام اخلامس للساكن واملساكن 

 2.43 11302.0 2022تقدير عام 

الساكن:   أأعدادمصدر 

http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdf 

 مت حساب معدل المنو الساكين الس نوي ابس تخدام معادةل التغري الأيس.  ا.

 

 2022عام  هناية  دميوغرافية  اثنيًا: مؤرشات  

  س نة. 18نسمة، ونصف هذا العدد حصل يف أأخر  مليون 11.3جحم الساكن 

  أألف خشص معظمهم من الأطفال املعالني(، وهذا يعين أأن الزايدة املتوقعة ستبلغ مليون خشص لك أأربع س نوات 245) 2021عن عام  2022الزايدة الساكنية خالل عام . 

  مليون. 2.79س نة  49-15عدد االإانث يف سن االإجناب 

  62س نة(   64-15) الفئة العمريةنس بة الساكن يف% . 

 20 س نة(   24–15) نس بة الش باب يف الفئة العمرية%. 

 نسمة مليون 2.2 (س نة 24- 15) عدد الش باب يف الفئة العمرية.  

   أألف. 417+ س نة  65أألف؛  615+ س نة 60عدد املس نني  

  3.7+ س نة 65%؛ 5.5+ س نة 60نس بة املس نني .% 

  (75.1، لالإانث 72.3) لذلكور س نة  73.3( 2021)توقع احلياة ابلس نوات . 

  34.4س نة  15نس بة الأطفال دون سن%. 

  بنت. 100مولود ودل للك  105نس بة اجلنس عند امليالد  

   112انىث(   100ساكن )عدد اذلكور للك بني ال نس بة اجلنس.   

 ( لعام  4.8متوسط جحم الارسة  )2021فرد. 

 ( لعام  22.4العمر الوس يط للساكن )2021س نة. 

  المنو الس نوي يف عدد ميثلون قوة دافعة ملزيد من ، ومه بذكلمليون طفل 3.88س نة  15عدد الأطفال دون سن : 

  ؛اجلديدة واملساكن الأرس ▪

  ؛ادلاخلني اإىل سن العمل  ▪

 ؛ حىت لو اخنفض معدل البطاةل املتعطلني من الش بان والشاابت ▪

 ؛حىت لو اخنفض معدل املواليدتالميذ املواليد وال الفتيات يف سن الزواج واالإجناب و  ▪

 . عدد السائقني واملركبات ▪

  23.8نس بة الأطفال دون سن العارشة%. 

 مليون طفل 2.68 )دون سن العارشة( عدد الأطفال يف سن الطفوةل املبكرة. 

   الف والدة حية 100وفاة للك  38.5( 2020نس بة وفيات الأهمات )لعام . 

   مليون مولود تقريبًا( 2.5)   2021-2010عدد املواليد اذلين مت تسجيلهم يف دائرة الأحوال املدنية واجلوازات يف الس نوات . 

  )28.5%؛ يف حمافظات الشامل 63.5حمافظات الوسط ؛ يف %8نس بة الساكن يف النصف اجلنويب من اململكة )احملافظات اجلنوبية الأربعة .% 

 ( ذا أأضفنا احملافظة اليت حتتل املرتبة الرابعة ويه حمافظة املفرق يكون  74.8يسكن ثالثة أأرابع الساكن % من الساكن  80.6%( يف ثالث حمافظات )العامصة، اربد، الزرقاء( واإ

   بقية احملافظات الامثنية.وامخلس البايق يسكنون يف  يف أأربع حمافظات، قطنوني 

 الهناية 

http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdf

