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كلمة املدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم

يرسين أن أضع بني أيديكم االصدار التاسع عرش والذي يرتافق مع االحتفاالت مبئوية الدولة وكذلك 
مؤية الدائرة وجاء مثرة للعمل الجاد والجهد الدؤوب لدائرة االحوال املدنية والجوازات ونتيجة لتظافر 
جهود املوظفني لتحقيق أهداف الدائرة بالسعي قدماً للمحافظة عىل الهوية االردنية وتقديم خدمات 

حكومية متميزة.

 ولإلستجابة لإلحتياجات وتوصيات الخرباء بإيالء عناية خاصة لكافة مصادر البيانات ليس فقط 
التعدادات السكانية واملسوح األرسية، بل وبصورة خاصة مصادر البيانات اإلدارية خاصة السجالت 
أدوات  إحصاءات،  من  منها  يخرج  وما  البيانات  أي  الرقمية  املعلومات  واعتبار  والحيوية.  املدنية 
والسياسات  القرارات  وتنوير  وتغرياتها  وإتجاهاتها  السكانية  األوضاع  وفهم  لتشخيص  رضورية 
ومتابعتها وتقييم مخرجاتها وأدائها وإصالحها. تسعى الدائرة مع كافة االطراف املنتجة واملستخدمة 
لبياناتها بجميع السبل لزيادة اكتامل تسجيل بيانات الواقعات الحيوية ورفع جودتها وموثوقيتها 
ورفع جودة السجل املدين واإلحصاءات الحيوية والدميوغرافية وإصدارها يف أوقات محددة ليتم 

إستخدامها من كافة األطراف التي تحتاجها يف دعم إتخاذ القرار ورسم السياسات وتقييمها.

أملني أن تكون هذه املعلومات مفيدة لجميع املؤسسات والباحثني واملطلعني وأن تعكس بدقة أبعاد 
التنمية الشاملة التي تحققها اململكة يف ظل حرضة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاين بن 

الحسني املعظم »حفظه الله ورعاه«.

مواقعهم  مختلف  يف  الدائرة  موظفي  كافة  إىل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  نتقدم  اذ  فإننا  ختاماً 
ومستوياتهم االدارية عىل ما بذلوه من جهد لإلرتقاء به وعىل وجه الخصوص لكل من ساهم يف 

نجاح هذا االصدار وإعداده بهذا الشكل الذي يجعله مصدراً ومرفداً لكافة مؤسسات الدولة.

والله ويل التوفيق

مديرعام دائرة األحوال املدنية والجوازات

فهد العموش
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المحور األول
التعريف بدائرة االحوال المدنية والجوازات
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اإلطار التشريعي لعمل الدائرة:
تعمل الدائرة وتؤدي مهامها وواجباتها ضمن القوانني واالنظمة التالية:

أ- القوانني:

قانون الجنسية األردنية رقم )٦( لسنة ١٩٥٤ وتعديالته، املنشور يف الجريدة الرسمية العدد ١١٧١ تاريخ . ١

.١٩٥٤/٢/١٦

العدد ٤٤٨0 . ٢ الرسمية  الجريدة  املنشور يف  لسنة ٢00١ وتعديالته،   )٩( املؤقت رقم  املدنية  األحوال  قانون 

تاريخ ٢00١/٣/١٨.

العدد ٢١٥0 بتاريخ . ٣ قانون جوازات السفر رقم )٢( لسنة ١٩٦٩ وتعديالته، املنشور يف الجريدة الرسمية 

.١٩٦٩/٢/١٦

قانون اإلنتخاب ملجلس النواب املؤقت رقم )٦( لسنة ٢0١٦ وتعديالته املنشور يف الجريدة. . ٤

ب- األنظمة

نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر واملؤسسات الرسمية العامة رقم )١٦( لسنة ١٩٨٨ وتعديالته، املنشور يف . ١

الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٥٤٧ بتاريخ ١٩٨٨/٤/١٦ والصادر مبوجب املادة ١٢0 من الدستور.

نظام تنظيم دائرة األحوال املدنية والجوازات رقم )١0( لسنة ١٩٨٨ الصادر مبوجب املادة ١٢0 من الدستور . ٢

الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١/١٦.

نظام معدل لنظام تنظيم دائرة األحوال املدنية والجوازات رقم )٤١( لسنة ١٩٩٣ الصادر بتاريخ ١٩٩٣/٥/٢٦.. ٣

نظام رسوم الجنسية رقم )١0٧( لسنة ٢00٤ الصادر مبقتىض املادة ٢١ من قانون الجنسية رقم )٦( . ٤

لسنة ١٩٥٤.

نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم )١٦( لسنة ٢0١٩ ويقرأ مع النظام رقم )٦٩( لسنة ٢0١٥.. ٥

التعليامت املعدلة لتعليامت اصدار وتجديد جوازات السفر العادية لالردنيني املتواجدين خارج اململكة لسنة ٢0٢١.. ٦

نشأة الدائرة
الصدار  مكتب  أول  انشاء  ورشوطها  األردنية  بالجنسية  الخاصة  ترشيعاتها  وصدور  األردنية  الدولة  قيام  رافق 

جوازات السفر األردنية فكان ذلك منذ عام ١٩٢١ حيث كان هذا املكتب تابعاً لقيادة الجيش العريب ويرأسه أحد 

استمر  وقد  عارف سليم،  النقيب  هو  الجوازات  ملكتب  رئيس  أول  وكان  نقيب  برتبة  العريب  الجيش  الضباط يف 

بتاريخ ١٩٤١/٩/٨   ٥١ رقم  املوقر  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  أن  إىل  الجيش  بقيادة  الجوازات  مكتب  ارتباط 

والقايض بفصل مكتب الجوازات عن قيادة الجيش وربطه بوزارة الداخلية.

الضفة  ففي  )آنذاك(  املختلفة  اململكة  محافظات  يف  العامة  الجوازات  ملديرية  مكاتب  إنشاء  القرار  هذا  تىل  وقد 

اربد( وكان ذلك يف ١٩٦٣/١١/١ ثم تاله  اربد )مكتب جوازات  الرشقية أنىشء مكتب للجوازات يف محافظة 

إنشاء مكتب يف محافظة الزرقاء يف ١٩٦٨/٦/١ كذلك تم إنشاء مكتب يف محافظة الكرك يف بدايات عام ١٩٦٩ 

الغربية تم  أما يف محافظات الضفة  البلقاء يف ١٩٧١/٨/١ ويف محافظة معان ١٩٧١/٩/١،  ويف محافظة 

إنشاء مكتب جوازات القدس تاله مكتبان يف كل من نابلس والخليل.
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ويف عام ١٩٦٦ صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ والذي أنشئت مبوجبه مديرية األحوال املدنية حيث اقترص 

عملها عىل اصدار دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية وكانت هذه املديرية مرتبطة مع مديرية الجوازات العامة من 

خالل مدير عام واحد لكال الدائرتني، وقد استمر هذا الوضع لغاية ١٩٧٧/٧/١حيث بارشت دائرة األحوال املدنية 

عملها كامالً وبشكل مستقل مبوجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣ وعني لها مديراً عاماً وبارشت أعاملها من خالل 

٣٩ مكتباً منترشة يف كافة محافظات اململكة.

دمج األحوال المدنية والجوازات
بناء عىل اقرتاح اللجنة امللكية للتطوير االداري صدر عن مجلس الوزراء املوقر النظام رقم ١0 لعام ١٩٨٨بتاريخ 

١٩٨٨/١/١٦ والقايض بدمج دائريت األحوال املدنية والجوازات العامة بدائرة واحدة وتحت مسمى دائرة األحوال 

املدنية والجوازات، وقد نفذ هذا الدمج بتاريخ ١٩٨٨/٢/١٦ حيث أسست عملية الدمج هذه لعمليات الحقة من 

والحوسبة  املعلومات  لنظم  وبناًء  لالجراءات  وتبسيط  للدائرة  والتنظيم  املكاتب  ودمج  الهيكلة  واعادة  التطوير 

وتطوير للوثائق الصادرة إىل غريها من العمليات التي متت الحقاً.

تطور دائرة األحوال المدنية والجوازات
من  بقرار  يعني  عام  مدير  يديرها  ومايل،  اداري  استقالل  ذات  والجوازات مؤسسة حكومية  املدنية  األحوال  دائرة 

مجلس الوزراء ويرتبط مبعايل وزير الداخلية، وتعترب الدائرة من دوائر الدولة الخدماتية املهمة التي ال غنى لكل 

مواطن ومقيم عن مراجعتها واالستفادة من خدماتها سواء كان ذلك لتوثيق بياناته أو الحصول عىل وثائقه الشخصية 

التي البد منها لتيسري شؤون حياته واملحافظة عىل حقوقه ومكتسباته، ونظراً لكون الدائرة املرجعية الوطنية الوحيدة 

لبيانات املواطنني أساسها الرقم الوطني، فقد جاءت سياسة عمل الدائرة املنبثقة عن رؤية جاللة امللك عبد الله الثاين 

ابن الحسني املعظم والتي ألقاها يف خطاب العرش الفتتاح الدورة العادية ملجلس األمة الثالث عرش:

وتحديث  البريوقراطية،  عىل  والقضاء  وتحديثها  االدارة  هيكلة  إلعادة  خطواتها  حكومتي  »وستواصل 

االجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسيس، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح املجال أمام الكفاءات 

والقيادات االدارية املنتمية القادرة عىل العطاء واالبداع والتميز«.

١/ ترشين الثاين ١٩٩٩ 

وتسعى الدائرة بخطى حثيثة لتطبيق رؤى جاللة امللك يف مختلف املجاالت التي يؤكد جاللته عىل ايالئها االهتامم 

واألولوية )من حيث اعادة الهيكلة وتبسيط االجراءات، يف مجال تطوير البنية التحتية، يف مجال تطوير القوانني 

واألنظمة والتعليامت، ويف مجال الرشاكة والتشبيك مع الجهات األخرى، ويف تعزيز الجانب السيايس واالنتخابات، 

ويف مجال التطور التكنولوجي( إىل أن نرتقي برىض متلقي الخدمة. 
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مهام الدائرة:
املحافظة عىل الهوية االردنية من خالل انشاء رقم وطني لكل مواطن وتسجيل البيانات الخاصة باألرس األردنية . ١

وإصدار دفرت عائلة لكل أرسة.

رصف البطاقات الشخصية للمواطنني بعد توثيق البيانات البيومرتية )القزحيه – البصامت -...(. . ٢

تسجيل وتخزين الواقعات الحيوية للمواطنني أينام حدثت )والدة، وفاة، زواج، طالق( وإصدار الشهادات الخاصة . ٣

لكل منها. 

تسجيل وتخزين الواقعات الحيوية لألجانب إلتي تحدث داخل اململكة وإصدار الشهادات الخاصة لكل منها.. ٤

رصف جواز السفر العادي.. ٥

رصف جواز سفر ملهمة.. ٦

رصف جوازات السفر املؤقتة البناء الضفة الغربية.. ٧

رصف جوازات السفر املؤقتة ألبناء قطاع غزة املقيمني عىل أرض اململكة.. ٨

رصف بطاقة االقامة املؤقتة ألبناء قطاع غزة املقيمني عىل أرض اململكة.. ٩

تسجيل بيانات أبناء االردنيات وإصدار البطاقات التعريفية الخاصة بهم.. ١0

تطوير الخدمات االلكرتونية.. ١١

تقديم خدمات الدائرة من خالل السفارات والقنصليات االردنية خارج البالد لالردنيني املغرتبني وللمستفيدين من . ١٢

خدمات الدائرة.

تثبيت بيانات العنوان املرصح به.. ١٣

إعداد الجداول االنتخابية )النيابية – البلديات والالمركزية( وتنفيذ االعرتاضات والطعون عىل هذه الجداول.. ١٤

تطوير الوثائق والسجالت واالنظمة والنامذج املستخدمة. . ١٥

انجازات الدائرة
تطوير البيئة المكانية:-

قامت الدائرة بدراسة أوضاع مكاتب دائرة األحوال املدنية والجوازات املنترشة يف كافة املحافظات لغايات تقديم 

الخدمة بشكل يلبي حاجات وتوقعات مراجعي الدائرة حيث تم فتح محطات جديدة ونقل وصيانة عدد من املكاتب 

املوجهة من خالل  الربامج  تعزيز  الخفي يف  املتسوق  برنامج  الدائرة، واسهم  لتصبح مؤهلة الستقبال مراجعي 

وفرص  املكتب  يف  الضعف  نقاط  معرفة  من  مكنها  مام  للدائرة  املؤسيس  التطوي  إدارة  زودتها  التي  التقارير 

التحسني عىل النحو التايل:

المكاتب والفروع الجديدة :
تم فتح محطة قرص العدل )قرص العدل/عامن - قرص العدل/الزرقاء(.. ١

تم فتح مكتب براءة الذمة للمتقاعدين العسكريني - القيادة العامة للقوات املسلحة.. ٢

مكاتب تم نقلها الى مواقع جديدة 
سحاب، القويرة، عي.. ١

مديرية عامن الثانية يف مكتب حي نزال والذراع الغريب.. ٢
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2. مكاتب تم صيانتها 
القرص،  أحوال وجوازات  الشاملية،  الشونة  أحوال وجوازات  أحوال وجوازات ساكب،  عال،  دير  أحوال وجوازات 

أحوال وجوازات عامن املركز.

عدد املكاتباملديريةعدد املكاتباملديرية

٨معان١٤عامن األوىل

٧الكرك٩عامن الثانية

٤الطفيلة٧الزرقاء

٣العقبة٧البلقاء

٢عجلون٨اربد االوىل

٣مادبا٩اربد الثانية

٨املفرق٦جرش

نتائج الدائرة ضمن تقارير المتسوق الخفي:

تنفيذا لتوجهات الحكومة وبرامجها عملت الدائرة عىل متابعة برنامج املتسوق الخفي وانعكس ذلك عىل نتائج 

الدائرة بارتفاع العالمة الكلية بواقع ٨.٤ درجات.

الجولة الرابعةالجولة الثالثةالجولة الثانيةالجولة األوىلالتقييم

٢٣٤١0ممتاز

٦0٦٣٧٥٧٣متوسط

٢٨٢٤١0٧ضعيف

٩0٩0٩0٩0عدد املكاتب التي تم زيارتها

٪٦٣.٩

الجولة األوىل الجولة الثانية الجولة الثالثة الجولة الرابعة

٪٦٦.٤
٪٧٠.٣ ٪٧٢.٣
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تمكين وتأهيل الكوادر البشرية:

انسجاماً مع الرؤى امللكية واملبادرات الحكومية بتعزيز روح املبادرة للشباب املبدع والريادي يف دائرة األحوال 

املدنية والجوازات ولغايات متكني وتأهيل الكوادر البرشية مبا يضمن تحقيق األهداف االسرتاتيجية، قامت الدائرة 

بأنشاء قاعة تدريبية متخصصة، وتنفيذ )١0( برامج تدريبية داخلية وخارجية، لعدد )٢٣٩( موظفاً تهدف إىل 

تطوير قدرات وأداء العاملني يف الدائرة، كان لجائحة كورونا االثر بتطور بعض الربامج التدريبية عن بعد ملوظفي 

الدائرة للرتفيعات الوجوبة والجوازية بعد اخذ املوافقات الالزمة من ديوان الخدمة املدنية.

اسم الربنامج#
عدد 

املشاركني
تاريخ االنعقاد 

عدد 

الساعات

الفئة 

املستهدفة

آلية 

االنعقاد

وجاهيفنية تخصصية١٢٢0٢0/0٥/0٧٣0املهارات الوظيفية ١١

وجاهيقيادية وارشافية١٣٢0٢0/١٢/0٧٣0االنظمة والربامج الحاسوبية٢

وجاهيفنية تخصصية١٧٢0٢0/٧/١٩٣0املهارات الوظيفية ٣٢

وجاهيفنية تخصصية١٧٢0٢0/٨/٢٣٣0القوانني واالنظمة والتعليامت٤

عن بعد فنية تخصصية٣0٢0٢0/١١/١0٤0موظف احوال متخصص ٥١

عن بعدفنية تخصصية٣0٢0٢0/١0/١٩٤0موظف احوال متخصص ٦٢

عن بعدقيادية وارشافية٢٧٢0٢0/١0/٢٥٤0األنظمة األدارية٧

مشروع االرشفة االلكترونية التاريخية

السفر والسجالت  االردنيني من خالل ملفات جوازات  ارثا وطنيا يرتبط بكافة  الدائرة مبا تحتويه  تعترب ملفات 

املدنية وسجالت الواقعات، إال أن الدائرة عانت عرب السنوات املاضية من النقل املتكرر لتلك امللفات وتعرضها للتلف 

بسبب العوامل الجوية، ونظراً ألهمية امللفات والوثائق للمواطنيني واختصارأ للوقت والجهد بالعودة اليها ورقياً، 

تم احالة عطاء ارشفة اول )٥0,000,000( وثيقة بالعام ٢0١٨ كمرحلة اوىل وتم تنفيذ املرشوع، ونظراً لظروف 

جائحة كورونا تم الغاء املرحلة الثانية للعطاء واعادة مخصصات املرشوع للموازنة العامة.



19

دراسة ومبوافقة عطوفة 	  باعداد  واالرشفة  امللفات  مديرية  قامت 

الدائرة  لوثائق  االرشفة  مراحل مرشوع  باقي  لتنفيذ  العام  املدير 

مببلغ  لالرشفة  اجهزة  ورشاء  كادرها  خالل  من  التاريخية 

)١0000( دينار وبتاريخ ٢0٢0/٩/١ بدء تنفيذ استكامل ارشفة 

ملفات الدائرة.

الخدمات االلكترونية
إلتزاما من الدائرة يف تحقيق أهداف الحكومة يف العمل نحو التحول 

االلكرتوين , قامت الدائرة بإعداد الخطة للعمل عىل االرساع يف التحول 

االلكرتوين لخدمات الدائرة. حيث شملت ما ييل:-

بكادر 	  ورفده  االلكرتوين  القبول  مكتب  باستحداث  الدائرة  قامت 

مؤهل وبدء باستقبال طلبات فتح الحسابات االلكرتونية وبلغ عدد 

ومبجموع  حساب   )٢٣٧٩0(  ٢0٢0 بالعام  املفتوحة  الحسابات 

حسابات كيل بلغ )٢٦١٦٦(.

تزويد إدارة شؤون السفارات والقنصليات بكوادر من املوظفني املؤهلني للتعامل مع العدد الكبري من الطلبات 	 

االلكرتونية وخاصة بخدمات جوازات السفر.

٢٦١٦٦استقبال طلبات فتح الحسابات االلكرتونية لتنفيذ خدمات الدائرة العام ١٢0٢0

٢٣٧٩0طلبات فتح الحسابات االلكرتونية لتنفيذ خدمات الدائرة ٢٢0٢١/١/٦

اطالق املرحلة االوىل من الخدمات االلكرتونية وعددها )٩( خدمات بنهاية العام ٢0١٨ وهي كام بالجدول 	 

ادناه من اصل )١٩( خدمة كان من املتوقع اطالقها تباعاً:

شهادة لواقعة أو قيد والدة مسجلة سابًقا١

شهادة لواقعة أو قيد وفاة مسجلة سابًقا.٢

شهادة لواقعة زواج مسجلة مسبًقا.٣

شهادة لواقعة طالق مسجلة مسبًقا.٤

شهادة القيد الفردي٥

شهادة القيد العائيل٦

العنوان املرصح به٧

جواز السفر اول مرة٨

جواز السفر الدائم٩
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من 	  سفارة  يف)١٢(  والقنصليات  بالسفارات  تجديد(  مره/  )اول  السفر  جوازات  خدمات  اطالق  استكامل 

خالل الربط االلكرتوين حيث يتم قبول املعاملة يف ادارة شؤون السفارات والقنصليات يف الدائرة وارسال 

رسالة للمتقدمني للخدمة خالل مدة اقل من )٢٤( ساعة ملراجعة السفارة الستكامل اجراءات تنفيذ الخدمة 

بدفع الرسوم وطباعة الجواز واستالمه يف السفارة.

ابو ظبي١
االمارات العربية املتحدة

ديب٢

الرياض٣
اململكة العربية السعودية

جدة٤

دولة الكويتالكويت٥

دولة قطرالدوحة٦

سلطنة عاٌمنمسقط٧

مملكة البحريناملنامة٨

الواليات املتحدة االمريكيةواشنطن٩

بريطانيالندن١0

اسرتالياكانبريا١١

كندااوتاوا١٢

توفري االجهزة الخاصة بالخدمات االلكرتونية للدائرة )خوادم ومعدات( الستضافة خدمات الدائرة بديال عن 	 

السحابة االلكرتونية الخاصة بوزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

العمل عىل استكامل خدمات الجوازات الدامئة )بدل تالف / بدل فاقد( لالردنيني من ضمن املرحلة االوىل.	 
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اعداد وثيقة العطاء الخاصة باملرحلة الثانية ملرشوع الخدمات االلكرتونية وشملت )١٤( خدمة من خدمات 	 

الدائرة وعىل النحو التايل:

اسم الخدمة#

تصحيح الخطأ املادي ١

تصحيح بقرار لجنة )اسم العائلة / تاريخ الوالدة / مكان الوالدة(٢

التصحيح بقرار من املحكمة٣

تغيري مكان االقامة الدامئة٤

تسجيل واقعة والدة٥

تسجيل واقعة وفاة٦

تسجيل واقعة الزواج٧

تسجيل واقعة الطالق٨

تسجيل الفرد االردين وانشاء الرقم الوطني ٩

 إصدار دفرت عائلة ألول مرة١0

تجديد دفاتر العائلة١١

إصدار دفرت عائلة بدل فاقد١٢

إصدار دفرت عائلة بدل تالف١٣

اإلضافة عىل دفرت العائلة١٤

تنفيذ الربط الفني ملرشوع إدارة هوية املستخدم )سند( مع بوابة الخدمات االلكرتونية الخاصة بالدائرة. 	 

اطالق نظام التحصيل املايل االلكرتوين مبكتبي القبول االلكرتوين للمقدسيني ومكتب البطاقة الذكية.	 

تطوير األنظمة اإللكترونية:

حوسبة سجالت الجنسية وتجهيز شاشة الدخال سجالت )التخيل - االستعادة – التجنس - سجالت التجنس القديم(.	 

برامج الدخال 	  )عمل  الدائرة وتضمنت  ملفات  ارشفة  الثانية من مرشوع  املرحلة  لتنفيذ  امللفات  برامج الرشفة 

 ،DOCUWARE فهرسة امللفات، تعديل برامج ارشفة امللفات، ربط الصور املؤرشفة بنظام االرشفة الرئييس للدائرة

تجهيز برامج االستعالم والطباعة للملفات املؤرشفة، ارشفة امللفات الخاصة(.

اعداد برامج االعرتاضات النتخابات العام٢0٢0 )طلب االعرتاض، االعرتاض الشخيص، تسجيل ابناء البدو من 	 

ضمن قامئة عشائر البدو(.

تطوير الربامج الخاصة باالنظمة االدارية )شؤون املوظفني، املالية، املحاسبة...( لتتالئم مع البيئة التشغيلية 	 

.ORACLE 11G عىل قواعد البيانات

تطوير الربامج واالنظمة القدمية لتتوافق مع متطلبات نظام الدفع االلكرتوين والنظام املايل القديم لتشغيل 	 

املكاتب عىل الخدمات االلكرتونية وضامن استمرار عمل باقي الخدمات ومطابقة التحصيل املايل.
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االنتخابات النيابية 2020

قامت الدائرة بإعداد جداول الناخبني االولية والنهائية النتخابات مجلس النواب التاسع عرش وتسجيل ابناء 	 

االعرتاض  طلبات  استقبال  عىل  والعمل  االنتخابات،  قانون  حسب  املحافظات  حسب  وتقسيمهم  البادية 

الشخيص من الناخبني والبت فيها حيث بلغ عدد الناخبني النتخابات مجلس النواب التاسع عرش:

٤,٦٤5,5٤٧عدد الناخبني 

٢,١٩٩,٤٢٨الذكور 

٢,٤٤٦,١١٩االناث 

٪٥٣٪٤٧

اعداد اتفاقية الستخدام بيانات الدائرة وترخيص قراءة بيانات البطاقة الذكية من خالل استخدام حزمة ادوات 	 

:SDK تطوير االنظمة

من  التحقق  عملها  يتطلب  التي  واملؤسسات  الجهات  لكافة  االستخدام  لتنظيم  اتفاقية  بتجهيز  الدائرة  قامت 

شخصية العميل للمحافظة عىل حقوق املواطنني وامالكهم من التالعب والعبث ومنعا للتزوير. وبدات الدائرة 

وبعد موافقة مجلس الوزراء عىل االتفاقية بتنظيم عمل االشرتاكات والرتخيص لقراءة بيانات البطاقة وربط 

الرقمي  االقتصاد  وزارة  اآلمن يف  البيني  الربط  البيانات عن طريق مرشوع  باسرتجاع  والجهات  املؤسسات 

والريادة )GSB( او ترخيص قراءة بيانات البطاقة الذكية والتعرف عىل شخصية حاملها.

رفع قدرات شبكة االتصال الخاصة بالدائرة:	 

هذه  عىل  الداخيل  لالتصال  باجهزة  املكاتب  ورفد  الشبكة  عرب  الصويت  االتصال  تقنية  استخدام  خالل  من 

الشبكة وكذلك ربط املكاتب مع االدارة الرئيسية بكامريات مراقبة واستحداث مقسم الكرتوين للدائرة باستخدام 

شبكة االتصال:-

	  )Orange( تم طرح عطاء رشاء خدمات شبكة اتصال وسيتم تنفيذه من خالل رشكة االتصاالت االردنية

وملدة ٣ سنوات وسيساهم يف تخفيض كلفة الخطوط السابقة بنسبة )٧0(%.

ربط )٨٦( مبنى من مكاتب الدائرة بخطوط االتصال ومركز املراقبة الرئييس بكامريات مراقبة يف املكاتب  	

الفرعية ومراكز املحافظات ووضع )١٦( كامرية مراقبة باملبنى الرئييس.

تركيب IP Phone مع كامريات لجميع امناء املكاتب واملدير العام. 	

استحداث مقسم الكرتوين يف الدائرة. 	

تفعيل خدمة ال E-Fax يف جميع املكاتب. 	
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ايرادات ونفقات الدائرة لعام ٢0٢0:	 

١ .ً بلغت نفقات الدائرة الجارية والرأساملية لعام ٢0٢0 )١٢,٦٩٢,٤٤٧( دينارا

بلغت إيرادات الدائرة لعام ٢0٢0 )١٩,١٢٥,١٩٦( ديناراً.. ٢

مجموعايرادات الدائرة

٢,٧٩٥,٦٣٩ايرادات االحوال املدنية

١٢,٩٦٨,٢١٩ايرادات الجوازات

٢,٥٢٦,٩٧٩ايرادات الجنسية

٨٣٤,٣٥٩اشرتاكات االستعالم من خالل بوابة البيانات 

١9,١٢5,١9٦املجموع الكيل

٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

إيرادات الدائرة

نفقات الدائرة  الجارية والرأساملية
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المحور الثاني
الواقعات الحيوية المسجلة
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واقعات الوالدة
المواليد األردنيون لعام 2020 حسب محافظة الوالدة والجنس

املحافظة
الجنس

النسبة املئويةاملجموع
انثىذكر

٣٨.٧%١٨.٨٦٢٣٧٨%٢0.0٣0٢٢٣%٣٢١٥٥العاصمه

١٩.٥%٩.٥٣١٥0٢%١0.0١٥٣٣٥%١٦١٦٧اربد

١0.٣%٥.0١٦٦٤٨%٥.٣٨١١٥%٨٥٣٣الزرقاء

٥.0%٢.٤٧٩٨٦%٢.٥٣٨٩٤%٤0٩٢املفرق

٤.٢%٢.١٦٧٦0%٢.١٣٣١١%٣٤٤٩البلقاء

٤.١%٢.0٦٥٦٨%٢.١٣٢٢٦%٣٣٤٢الكرك

٢.٧%١.٤٤٣٧٢%١.٤٢١٨٢%٢١٩0عجلون

٢.٦%١.٣٤٢٥٥%١.٣٢0٨٩%٢١٦٦مادبا

٢.٥%١.٢٤0١0%١.٣١٩٣٢%٢0٧٨العقبه

١.٦%0.٧٢٥٦٢%0.٨١٢0٤%١٣٥٨معان

١.٥%0.٨٢٤٣٩%0.٨١٢١٢%١٢٢٧جرش

١.٣%0.٧٢١٦٢%0.٧١0٨١%١0٨١الطفيله

9٤.١%٤5.8١5١٦٤٢%٤8.3٧380٤%٧٧838مجموع داخل االردن

5.9%٢.89530%3.١٤55٦%٤9٧٤املواليد خارج االردن

١00.0%٤8.٦١٦١١٧٢%5١.٤٧83٦0%8٢8١٢املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

٪٠

٪٢

٪٤

٪٦

٪٨

٪١٠

٪١٢

٪١٤

٪١٦

٪١٨

٪٢٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣

انثى

ذكر

رسم توضيحي ١: نسبة املواليد األردنيون لعام ٢0٢0 حسب محافظة الوالدة والجنس
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المواليد األردنيون لعام 2020 حسب شهر الوالدة والجنس

األشهر
الجنس

النسبة املئويةاملجموع
انثىذكر

٨.٦%٤.٢١٣٨٢٥%٤.٤٦٧٨٧%٧0٣٨كانون ثاين

٧.٤%٣.٦١١٩٧٥%٣.٨٥٨0٣%٦١٧٢شباط

٨.١%٤.0١٣١١٦%٤.٢٦٤١0%٦٧0٦آذار

٨.٢%٤.0١٣١٥٣%٤.٢٦٤٣٢%٦٧٢١نيسان

٨.٩%٤.٣١٤٣٧٨%٤.٦٦٩١٥%٧٤٦٣أيار

٨.٨%٤.٣١٤١٨٢%٤.٥٦٨٩٣%٧٢٨٩حزيران

٩.١%٤.٤١٤٧0٣%٤.٧٧0٨0%٧٦٢٣متوز

٩.0%٤.٤١٤٥١٣%٤.٦٧0٤٣%٧٤٧0آب

٨.٥%٤.١١٣٦٧٥%٤.٤٦٦١٣%٧0٦٢ايلول

٨.٥%٤.١١٣٧٢١%٤.٤٦٦٦0%٧0٦١ترشين أول

٨.٢%٤.١١٣٢٢٩%٤.١٦٥٦٣%٦٦٦٦ترشين ثاين

٦.٦%٣.٢١0٧0٢%٣.٤٥١٦١%٥٥٤١كانون أول

١00.0%٤8.٦١٦١١٧٢%5١.٤٧83٦0%8٢8١٢املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

٪٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

٪٢٫٥٠

٪٣٫٠٠

٪٣٫٥٠

٪٤٫٠٠

٪٤٫٥٠

٪٥٫٠٠

انثى

ذكر

كانون
ثاين

شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول ترشين
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

رسم توضيحي ٢: نسبة املواليد األردنيون لعام ٢0٢0 حسب شهر الوالدة والجنس
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المواليد األردنيون لعام 2020 حسب دولة الوالدة والجنس

األشهر
الجنس

النسبة املئويةاملجموع
ذكر

٩٤.0٩%٧٧٨٣٨٧٣٨0٤١٥١٦٤٢االردن

٢.0٣%١٦٩٦١٥٦٩٣٢٦٥االمارات

١.٨٧%١٥٨٨١٤٢٢٣0١0السعودية

0.٧0%٥٨٧٥٤٢١١٢٩قطر

0.٥0%٤٢٧٣٨٢٨0٩الكويت

0.١٤%١١٥١0٩٢٢٤الواليات املتحدة األمريكية

0.0٨%٧٢٦٢١٣٤البحرين

0.0٨%٦0٧٢١٣٢سوريا

0.0٧%٥٤٥٥١0٩تركيا

0.0٧%٥٣٥٤١0٧سلطنة عامن

0.0٧%٥٣٥٢١0٥فلسطني

0.0٥%٣٩٣٩٧٨املانيا

0.0٤%٤0٣١٧١كندا

0.0٣%٣٣٢٢٥٥مرص

0.0٣%٢٤٢٣٤٧بريطانيا

0.0٢%١٤١٤٢٨لبنان

0.0١%١٣١0٢٣اسرتاليا

0.0١%١١٩٢0ايطاليا

0.0١%٦٩١٥العراق

0.0١%٤٨١٢املغرب

0.0١%٧٥١٢السويد

0.0٩%٧٨٦٧١٤٥باقي دول العامل

١00.00%8٢8١٢٧83٦0١٦١١٧٢املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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أسماء المواليد االكثر تكرار حسب الجنس وتاريخ الوالده )2020(

العدداناثالعددذكور

١٨١١جوري٧٢0٤محمد

١٦١٩سلمى٣0٧٩احمد

١٣0٦نايا٢٧٤٦ادم

١٢٦٧مريا٢٥٩٥يوسف

١١٨٥ليان٢٥٦٩عمر

١١٥٤لني١٩0٢كرم

١١٣٨زينه١٦٣٨شهم

١١٣٧مريم١٣٦٧جاد

١١0٨وتني١٣١٣عيل

١0٢٨تولني١٢٤٢هاشم

١0١0ماسه١٢٣٥عبد الله

٩٨٦ساره١٢٣١سند

٩٧٨تاال١٢٢٢ريان

٩٢٩ماريا١١٩٨زيد

٨٦٧فرح١١٨٤تيم

٨٢0نور١١٧٥عبد الرحمن

٨٤١حال١١٧٣كنان

٨٢٦رفيف١١٤٨امري

٨١٩غزل٩٦٣ابراهيم

٧٧٥غنى٩٦0خالد

٧٤٦ريتال٩١٨راشد

٧٢٨جوان٨٩١أمري

٧٢١ايلني٨٨٥جواد

٧0٩مسك٨٣0محمود

٧0٢ياسمني٧٦0عون

٦٩٩زين٧٣٤فارس

٦٤٦جنى٦٦٧غيث

٦٣١ملك٦٤٥كريم

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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المواليد األردنيون حسب الفئة العمرية لألم وجنس المولود لعام 2020

فئات العمرية لالم

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
ذكرانثى

النسبةالعددالنسبةالعدد

١٥٢٨-١٩0٣.٦%١.٩٥٧٩٦%١.٧٢٩٩٣%٣

٢-٢٤0١%٩.٧١٦٣٥٧%١٥٥٩٥0.١٩.٨%١٣١٩٥٢

٢٥٢٦-٢٩00٣٣%١٦.٩٥٣٢٤٧%١٦.١٢٧٢٤٥%٢.0

٣-٣٤0١١.٩٢%١٩١٨١0٣٧0%٢٤.٥%١٢.٦٣٩٥٥١

٧%٣٥١١٢٦٧-٣٩.0١٤.٥%٧.٥٢٣٣٨٣%١٢١١٦

٤-٤٤0٢%٣٢٩٩.0٤.٢%٢.٢٦٨٣٤%٣٥٣٥

٤٥٢١-٤٩0%0.١١٩٤%0.١٤0٤%0.٣

0.00٦%0.00٢٥%0.00٤٢%٤٩٣فام فوق

١00.0%5١.٤١٦١١٧٢%٤8.٦8٢8١٢%٧83٦0املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

١٥-١٩ ٢٠-٢٤ ٢٥-٢٩ ٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩ ٤٩فام فوق

٠

٪١٠.٠٠

٪٢٠.٠٠

٪٢٠.٠٠

٪٣٠.٠٠

٪٤٠.٠٠

رسم توضيحي ٣: نسبة املواليد األردنيون حسب الفئة العمرية لألم وجنس املولود لعام ٢0٢0
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المواليد االجانب حسب محافظة الوالدة والجنس لعام 2020

املحافظة

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٤٢.٧%٢0.٩١0٦٤٤%٢١.٨٥٢١٩%٥٤٢٥العاصمه

١٩.٦%٩.٥٤٨٨٦%١0.٢٢٣٥٦%٢٥٣0اربد

١٤.٣%٦.٩٣٥٥٤%٧.٤١٧١٣%١٨٤١املفرق

١١.٧%٥.٨٢٩٢٤%٦.0١٤٣٥%١٤٨٩الزرقاء

٢.٩%١.٤٧٢٨%١.٥٣٥٩%٣٦٩جرش

٢.٨%١.٤٧0٦%١.٤٣٥٦%٣٥0البلقاء

١.٦%0.٩٤0٩%0.٨٢١٩%١٩0مادبا

١.٤%0.٧٣٥٨%0.٧١٧٣%١٨٥العقبه

١.٤%0.٧٣٤٩%0.٧١٦٩%١٨0الكرك

١.١%0.٥٢٦٨%0.٥١٣٤%١٣٤معان

0.٢%0.١٤٧%0.١١٨%٢٩الطفيله

0.٢%0.١٤٢%0.١١٨%٢٤عجلون

١00.0%٤8.8٢٤9١5%5١.٢١٢١٦9%١٢٧٤٦املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

العاصمه اربد املفرق الزرقاء جرش البلقاء مادبا العقبه الكرك معان الطفيله عجلون

٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٤: نسبة املواليد االجانب حسب محافظة الوالدة والجنس لعام ٢0٢0
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المواليد االجانب حسب شهر الوالدة والجنس 2020

األشهر

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٩.٥%٤.٦٢٣٥٥%٤.٩١١٤٥%١٢١0كانون ثاين

٨.٤%٤.١٢0٨٥%٤.٣١0١١%١0٧٤شباط

٧.٩%٣.٩١٩٨0%٤.١٩٦١%١0١٩آذار

٨.١%٤.0٢0٢٧%٤.١٩٩٥%١0٣٢نيسان

٨.٦%٤.١٢١٤٢%٤.٥١0١٣%١١٢٩أيار

٨.٨%٤.٣٢١٩٤%٤.٥١0٦٩%١١٢٥حزيران

٨.٩%٤.٣٢٢١٣%٤.٦١0٦٣%١١٥0متوز

٨.١%٤.٢٢0٣0%٤.0١0٤٣%٩٨٧آب

٨.٢%٣.٩٢0٤٣%٤.٣٩٧٢%١0٧١ايلول

٨.٧%٤.٣٢١٧٣%٤.٤١0٦٩%١١0٤ترشين أول

٨.٥%٤.٢٢١١٩%٤.٣١0٥٣%١0٦٦ترشين ثاين

٦.٢%٣.١١٥٥٤%٣.١٧٧٥%٧٧٩كانون أول

١00.0%٤8.8٢٤9١5%5١.٢١٢١٦9%١٢٧٤٦املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

كانون ثاين شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول ترشين أول ترشين ثاين كانون أول

٪٥,٠

٪٤,٥

٪٤,٠

٪٣,٥

٪٣,٠

٪٢,٥

٪٢,٠

٪١,٥

٪١,٠

٪٠,٥

٪٠

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٥: نسبة املواليد االجانب حسب شهر الوالدة والجنس ٢0٢0



32

المواليد األجانب حسب الجنسية والجنس لعام 2020

الدولة

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٦٦.٤٥%٣٢.٤١٦٥٥٧%٣٤.0٤٨0٧٥%٨٤٨٢سورية

١٩.٣٥%٩.٥٤٨٢0%٩.٨١٢٣٧٧%٢٤٤٣فلسطيني

٤.٢٣%٢.0١0٥٤%٢.٢٢٥00%٥٥٤مرصية

٢.٤٢%١.٢٦0٤%١.٢٤٢٩٤%٣١0عراقية

١.٩٣%١.0٤٨٢%0.٩٣٢٥0%٢٣٢مينية

١.٢0%0.٦٢٩٨%0.٦٢١٤٤%١٥٤باكستانية

0.٨٧%0.٤٢١٧%0.٤٧١0١%١١٦سودانية

0.٧٩%0.٤١٩٦%0.٣٦١0٧%٨٩سعودي

0.٤٣%0.٢١0٨%0.٢٢٥٤%٥٤بنغاليه

0.٢٢%0.١٥٦%0.١٢٢٧%٢٩امريكيه

0.١٨%0.١٤٦%0.0٧٢٩%١٧ليبية

0.١٦%0.١٣٩%0.0٨١٨%٢١لبنانية

0.١٤%0.١٣٦%0.0٨١٥%٢١فلبينية

0.١0%0.١٢٤%0.0٤١٣%١١تركية

١.٥٢%0.٦٦٣٧٨%0.٨٥١٦٥%٢١٣باقي دول العامل

١00.00%٤8.8٤٢٤9١5%5١.١٦١٢١٦9%١٢٧٤٦املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

سورية
فلسطيني

مرصية
عراقية
مينية

باكستانية
سودانية
سعودي
بنغاليه

امريكيه
ليبية

لبنانية
فلبينية

تركية
باقي دول العامل

رسم توضيحي ٦: نسبة املواليد األجانب حسب الجنسية والجنس لعام ٢0٢0
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مقاييس مستوى اإلنجاب في األردن لعام 2020 حسب بيانات السجل المدني وواقعات الوالدة

٨٢١٣0٩٢عدد االردنيني املسجلني مدنيا

٢١٢٩٤٢٨النساء يف سن األنجاب

٨٩٨٦١٢األطفال أقل من خمس سنوات

١٦١١٧٢املواليد

١٩.٦معدل املواليد الخام )مولود لكل الف نسمة(

٧٥.٧معدل اإلنجاب العام )مولود لكل الف امرأة(

٤٢٢نسبة األطفال اىل النساء )طفل لكل الف إمرأة(

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

معدل االنجاب الكيل حسب سنة الوالدة الفعيل واملسجلني مدنياً ملنتصف العام لبيانات االحوال املدنية

الفئات العمرية
معدل االنجاب التفصييل

٢0١5٢0١٦٢0١٧٢0١8٢0١9٢0٢0

١٥٣١.٢١٢٩.٩٩٣-١٩0.٣٥٢٨.١٦٢٥.٦٥٢١.٣٦

٢-٢٤0١٣١.٤١١٢٦.٦٩١٣١.٥٤١٢٥.٥٦١١٨.٣٥١0٥.٦٩

٢٥١٩-٢٩0.٧٣١٨٥.٥٢١٨٩.٣١١٨٣.٣٤١٧٧.٥٢١٦٢.0٥

٣-٣٤0١٥١.١٤١٤٧.٢٢١٥٣.١0١٤٦.٥٩١٤٣.0٣١٢٩.٨٥

٣٥٩-٣٩0.٨٧٨٨.١٥٩٣.٣٧٨٩.١٥٨٧.٩٣٧٨.٩١

٤-٤٤0٢٦.٩٣٢٦.00٢٧.٨٢٢٦.٥١٢٦.٤٦٢٣.٤٦

٤٥١.٦-٤٩0١.٥0١.٧٥١.٥٧١.٥٢١.٣0

TFR٣.١٢٣.0٣٣.١٤٣.00٢.٩0٢.٦١

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/٤/٢٢

معدل االحالل اإلجاميل لعام ٢0٢0 لبيانات السجالت املدنية والواقعات للدائرة

املجموع٤5-٤0٤9-35٤٤-3039-٢53٤-٢0٢9-١5٢٤-١9أعامر النساء

معدل 

االحالل 

الكيل

٢٨0٣١٥٥٩٥٢٦00٢١٩١٨١١١٢٦٧٣٢٩٩٢١0٧٨٣٥٧عدد املواليد اإلناث

١.٢٢ ٣٧٤١٦٦٣٤٤٤٨٣٣٤0٢٧0٣0٥٨٦0٢٨٨٦٥٦٢٥٥٧٦٤٢٢0٢٢٩٢١٢٩٤٢٨عدد النساء

0.00٧0.0٤٥0.0٧٦0.0٦٣0.0٣٩0.0١٣0.00١0.٢٤٥معدل اإلنجاب

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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نسبة توزيع الوالدة حسب سنة التسجيل لالردنيين

يوضح الرسم التوضيحي )٧( النسبة املئوية لواقعات الوالدة وسنة تسجيلها ويبني الجدول أن النسبة ارتفعت من 

٩٣.٣ اىل ٩٦.٦ خالل فرتات ٢0١٥-٢0٢0.

بينة الدراسة أن نسبة ٥% من تسجيل الوالدة يف السنة الالحقة هم بأغلبية من مواليد شهر ١٢.

جدول ٦

سنة تسجيل الوالدة
سنة الوالدة

٢0١5٢0١٦٢0١٧٢0١8٢0١9٢0٢0

٢0٩٣.٧%١٥00000

٢0٥%١٦.0%٩٣.٣0000

٢0١٧%0.٩٤.٢%٥.٥%٦000

٢0١٨%0.٤%0.٩٥.٤%٥.١%٧00

٢0١٩%0.٣%0.٤%0.٩٦.٦%٤.٤%٦0

٢0٢0%0.١%0.١%0.١%0.٩٦.٨%٣.٤%٢

٢0٢١%0.0%0.0%0.0%0.١%0.٣.٢%٢

%١00%١00%١00%١00%١00%١00

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/٤/٢٢

٨٨

٩٠

٩٢

٩٤

٩٦

٩٨

١٠٠

١٠٢

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

رسم توضيحي ٧: نسبة توزيع الوالدة حسب سنة التسجيل
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توقيت التسجيل خالل الشهر االول بعد الوالدة

تشري نتائج التحليل إىل تفضيل ثانوي لتسجيل املواليد الذكور فإن نسبة التسجيل يف غضون شهر بعد الوالدة 

بنحو  النسبة  انخفضت   ٢0٢0 عام  ويف   ،٢0٢0 إىل   ٢0١٥ من  الفرتة  خالل  سنويًا  للذكور   %١ بحوايل  أعىل 

٨٤.٦٤% للذكور و٨٤.١٧% لإلناث. بسبب جائحة كورونا وما يرتتب عليها من إغالق كيل أو جزيئ.

٪٨٠

٪٨٢

٪٨٤

٪٨٦

٪٨٨

٪٩٠

٪٩٢

٪٩٤

٪٩٦

٪٩٨

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥

رسم توضيحي ٨: نسبة املواليد املسجلة خالل الشهر االول من الوالدة حسب جنس والسنة

انماط نسبةالتسجيل خالل الشهر األول من الوالدةلعام 2019،2020 ومحافظات الوالدة

تختلف أمناط التسجيل املبكر باختالف املحافظات. وتوضح األشكال النسبة املئوية للمواليد املسجلة خالل الشهر 

األول من الوالدة حسب املحافظات، نسبة تسجيل الوالدات حسب محافظات الوالدة األقل املفرق ومعان والسبب يف 

ذلك الوالدة يف محافظات اخرى.

العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

٪١٠٠

٪٩٨

٪٩٦

٪٩٤

٪٩٢

٪٩٠

٪٨٨

٪٨٦

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٩: نسبة املواليد ٢0١٩ املسجلة خالل الشهر االول من والدة حسب الجنس ومحافظة الوالدة
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العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

٪٩٤

٪٩٢

٪٩٠

٪٨٨

٪٨٦

٪٨٤

٪٨٢

٪٨٠

٪٧٨

٪٧٦

٪٧٤

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ١0: نسبة املواليد ٢0٢0 املسجلة خالل الشهر االول من والة حسب جنس ومحافظة الوالدة

موسمية واقعات الوالدة

أن  تبني  البياين  الرسم  خالل  ومن  الوالدة.  شهر  حسب  السنوية  الوالدة  لواقعات  املئوية  النسبة  الشكل  يوضح 

شهرين متوز وأب أعىل نسبة مواليد سنوية.

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

شباط كانون
ثاين

ترشينايلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذار
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

رسم توضيحي ١١: االتجاهات املوسمية لواقعات الوالدة حسب تاريخ الوالدة للسنوات ٢0١٥-٢0٢0
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موسمية تسجيل وقعات الوالدة

التي تحدث يف كل شهر. وشهدت ٢0٢0 شهر  السنوية  الوالدة  واقعات  لتسجيل  املئوية  النسبة  الشكل  يوضح 

نيسان انخفاض ملوحوظ ما نسبته 0.٩% وارتفاع شهر حزيران ما نسبته١٥.٩% والسبب لجائحة كورونا وما 

يرتتب عليها من إغالق كيل أو جزيئ.

١٨

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

شباط كانون
ثاين

ترشينايلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذار
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

رسم توضيحي ١٢: االتجاهات املوسمية لتسجيل واقعات الوالدة حسب شهر التسجيل للسنوات ٢0١٥-٢0٢0
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واقعات الوفاة
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واقعات الوفاة لألردنيين حسب الجنس والمحافظة لعام 2020

املحافظة

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٤٨.١%١٩.0١٤٦0١%٢٩.١٥٧٧٩%٨٨٢٢العاصمه

١٧.٢%٧.٤٥٢٣٣%٩.٨٢٢٤٩%٢٩٨٤اربد

١٢.٣%٥.١٣٧٢١%٧.٢١٥٣٣%٢١٨٨الزرقاء

٤.٦%٢.0١٤١١%٢.٧٦0١%٨١0البلقاء

٣.٥%١.٥١0٥٨%٢.0٤٤٧%٦١١الكرك

٣.0%١.٢٩0٩%١.٨٣٧٧%٥٣٢املفرق

٢.٥%١.١٧٥٥%١.٤٣٢٢%٤٣٣عجلون

١.٩%0.٨٥٨٤%١.١٢٤٧%٣٣٧مادبا

١.٧%0.٦٥0٩%١.١١٨0%٣٢٩العقبه

١.٤%0.٦٤٢٣%0.٨١٧٢%٢٥١معان

١.٢%0.٥٣٧0%0.٧١٤٩%٢٢١الطفيله

١.٢%0.٦٣٥٤%0.٦١٦٧%١٨٧جرش

٩٨.٦%٤0.٣٢٩٩٢٨%٥٨.٣١٢٢٢٣%١٧٧0٥مجموع داخل االردن

١.٣٨%0.٣٢٤٢0%١.0٦٩٧%٣٢٣وفيات خارج االردن

١00.00%59.٤0303٤8%٤0.٦0١80٢8%١٢3٢0املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

العاصمه اربد الزرقاءاملفرق جرش وفيات
خارج االردن

البلقاء مادبا الكركالعقبه معان عجلونالطفيله

٪٣٠

٪٢٥

٪٢٠

٪١٥

٪١٠

٪٥

٪٠

رسم توضيحي ١٣: نسبة واقعات الوفاة لألردنيني حسب الجنس واملحافظة لعام ٢0٢0
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واقعات الوفاة لألردنيين حسب الفئات العمرية لعام 2020

الفئات العمرية

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٢.٥%١.١٧٥٩%١.١٣٣٣%٤٢٦اقل من سنة

١٢٣٤%١٢٩٢-٤%0.١.٧%٨٥٢٦

٥١٢٦-٩%0.٤٨٥%0.٣٢١١%0.٧

١-١٤0٩٨%0.٣٨٥%0.٣١٨٣%0.٦

١٥١٥٦-١٩%0.٥٨١%0.٣٢٣٧%0.٨

٢-٢٤0٢١٢%0.٧١0٨%0.٤٣٢0%١.١

٢٥٢٦٢-٢٩%0.٩١٣٥%0.١.٣%٤٣٩٧

٣-٣٤0٢٦٤%0.٩١٤٣%0.٥٤0١.٣%٧

١.٢١٨٤%٣٥٣٧٣-٣٩%0.١.٨%٦٥٥٧

٤-٤٤0١.٦٢٤٢%٤٩٩%0.٢.٤%٨٧٤١

٤٥٨-٤٩0٤.١%١.٤١٢٤١%٢.٧٤٣٢%٩

٥-٥٤0٣.٩٥٦%١١٩١0%٥.٨%١.٨١٧٥١

٥٥١٥-٥٩0٥%٣.0٧.٥%٢.٥٢٢٦٤%٧٦١

٦-٦٤0٩%٣.٢٢٧٣٧%٥.٨٩٧٦%١٧٦١.0

٦%٦٥١٨١٥-٦٩.0١0٩.٦%٣.٦٢٨٩٩%٨٤

٧-٧٤0١١.٤%٤.٩٣٤٧٣%٦.٥١٤٩٨%١٩٧٥

٨%٧٥٢٤٢١-٧٩.0١٣.٧%٥.٧٤١٤٥%١٧٢٤

٨-٨٤0٦.٦١٧%١٩٩٣0٥.٦٣٧%٧00%١٢.٢

+٦.٤٣٨%٦.١١٩٤٨%٨٥١٨٥٢00%١٢.٥

١00.0%٤0.٦303٤8%59.٤١٢3٢0%١80٢8املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

اقل من

سنة
١-٤

٥-٩
١٠-١٤

١٥-١٩
٢٠-٢٤

٢٥-٢٩
٣٠-٣٤

٣٥-٣٩
٤٠-٤٤

٤٥-٤٩
٥٠-٥٤

٥٥-٥٩
٦٠-٦٤

٦٥-٦٩
٧٠-٧٤

٧٥-٧٩
٨٠-٨٤

٨٥+

ذكر

أنثى

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

رسم توضيحي ١٤: نسبة واقعات الوفاة لألردنيني حسب الفئات العمرية لعام ٢0٢0
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وفيات االطفال االردنيين دون الخمس سنوات حسب الجنس

العمر
الجنس

املجموع
أنثىذكر

٤٢٦٣٣٣٧٥٩اقل من سنة

١١٦٨١٣٦٣0٤

٢٦١٤٧١0٨

٣٣٨٢٧٦٥

٤٢٥٢٤٤٩

٧١85٦٧١٢85

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

املجموعأنثىذكر

٢0٨١٦٨٣٧٦حديثي الوالدة

٤٢٦٣٣٣٧٥٩الرضع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

* حديثي الوالدة هم األطفال قبل بلوغهم الشهر األول 
* االطفال الرضع هم االطفال قبل بلوغهم عامهم األول

• وفيات االمهات االردنيات بلغ )53 وفاه( لسنة 2020 حسب بيانات السجالت المدنية وواقعات 
الوفاة وكما هو موضح بالجدول التالي:

املجموعالفئات العمرية

١٥٢-١٩

٢-٢٤0٦

٢٥١٥-٢٩

٣-٣٤0٨

٣٥١٥-٣٩

٤-٤٤0٦

٤٥١-٤٩

٤٩0 فام فوق

٥٣املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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واقعات الوفاة لألردنين حسب دولة الوفاة والجنس لعام 2020

الدولة

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٩٨.٦%٤0.٣٢٩٩٢٨%٥٨.٣١٢٢٢٣%١٧٧0٥االردن

0.٣%0.0٩٧%0.٣١٤%٨٣السعودية

0.٢%0.0٥٧%0.١١٤%٤٣الواليات املتحدة األمريكية

0.٢%0.0٥٧%0.١١٢%٤٥االمارات

0.١%0.0٤0%0.١١١%٢٩الكويت

0.١%0.0٣٢%0.١١٤%١٨فلسطني

0.١%0.0١٩%0.0٥%١٤سوريا

0.١%0.0١٧%0.0٤%١٣مرص

0.١%0.0١٧%0.0٣%١٤قطر

0.0%0.0١٥%0.0٣%١٢املانيا

0.0%0.0١٢%0.0٤%٨تركيا

0.١٩%0.0٤٥٧%0.١٤١٣%٤٤باقي دول العامل

١00.00%٤0.٦0303٤8%59.٤0١٢3٢0%١80٢8املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

السعودية
الواليات املتحدة األمريكية

االمارات
الكويت

فلسطني
سوريا
مرص
قطر

املانيا
تركيا

باقي دول العامل

رسم توضيحي ١٥: نسبة واقعات الوفاة لألردنني حسب دولة الوفاة والجنس لعام ٢0٢0
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واقعات الوفاة لألردنيين حسب الجنس وشهر الوفاة لعام 2020

الشهر

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٩.٧%٤.0٢٩٣٢%٥.٧١٢١٣%١٧١٩كانون ثاين

٧.٥%٣.٢٢٢٧٤%٤.٣٩٦٩%١٣0٥شباط

٧.٥%٣.١٢٢٦٦%٤.٣٩٤٩%١٣١٧آذار

٦.٣%٢.٦١٩0٦%٣.٧٧٧٧%١١٢٩نيسان

٧.١%٣.0٢١٤٣%٤.١٩0٩%١٢٣٤أيار

٦.٢%٢.٦١٨٦٧%٣.٥٨0٣%١0٦٤حزيران

٦.٥%٢.٥١٩٦٢%٤.0٧٦0%١٢0٢متوز

٦.٦%٢.٧٢0١٢%٣.٩٨١٧%١١٩٥آب

٦.٩%٣.0٢١0٧%٣.٩٩٢٤%١١٨٣ايلول

١0.٣%٤.١٣١٣0%٦.٢١٢٣٩%١٨٩١ترشين أول

١٥.٢%٥.٧٤٦٢٢%٩.٥١٧٣٨%٢٨٨٤ترشين ثاين

١0.٣%٤.0٣١٢٧%٦.٣١٢٢٢%١٩0٥كانون أول

١00.00%٤0.٦0303٤8%59.٤0١٢3٢0%١80٢8املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

كانون
ثاين

شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول ترشين
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

٪١٠

٪٨

٪٦

٪٤

٪٢

٪٠

انثى

ذكر

رسم توضيحي ١٦: نسبة واقعات الوفاة لألردنيني حسب الجنس وشهر الوفاة لعام ٢0٢0
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توقيت التسجيل خالل االسبوع االول من واقعات الوفاه

تشري البيانات يف رسم توضيحي ١٧ اىل أنه يف عام ٢0٢0، بلغت نسبة الوفيات التي تم تسجيلها خالل أسبوع 

بعد الوفاة قد بلغت ٥٨.٦% من إجاميل وفيات الذكور املسجلة، مقابل ٥١% لالناث. وباملقارنة مع عام ٢0١٩، فقد 

كانت نسبة وفيات الذكور املسجلة خالل أسبوع بعد الوفاة ٦٧.٧% للذكور و٥٩.٩% لالناث. وسينب الشكل اىل ان 

الفجوة بني الذكور واالناث مستمرة خالل السنوات املاضية. ويعزى وجود هذه الفجوة بشكل اسايس اىل اسباب 

ثقافية من أهمها املرياث. كام ان االنخفاض يف عام ٢0٢0 مقارنة بعام ٢0١٩ يعود اىل الظروف التي خلقتها 

جائحة كورونا وما نتج عن من الحد من حركة الناس وظروف عمل املؤسسات الحكومية التي كانت تسري بوترية 

ابطأ من السنوات السابقة. 

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

الجنس

٢٠١٦ ٢٠١٥

٦٤,٦٦٤,٠٦٤,٤
٦٦,٥٦٧,٧

٥٨,٦

٥١,٠

٥٩,٩ ٦٩,٧ ٥٨,٧٥٧,٨٥٧,٤

رسم توضيحي ١٧: نسبة تسجيل الوفاة يف االسبوع االول من حدوثها حسب الجنس وللسنوات ٢0١٥-٢0٢0
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توقيت التسجيل 

خالل الشهر االول من واقعات الوفاه

تشري البيانات يف رسم توضيحي ١٨ اىل ان الغالبية العظمى من الوفيات املسجلة تتم خالل شهر بعد الوفاة. 

وينطبق ذلك عىل كل من الذكور واالناث، رغم ان رغم وجود فجوة يف التسجيل بني الذكور واالناث، ومتيل لصالح 

الذكور. حيث ارتفعت نسبة التسجيل خالل الشهر االول من الوفاةمع تفضيل لتسجيل الذكور حيث تراوحت نسبة 

التسجيل للذكور من ٩٦.٩-٩٣.٦ اما االناث ٩٤.٧-٩١.١ حيث انخفضت نسبة التسجيل لعام ٢0٢0 بسبب جائحة 

كورونا وما يرتتب عليها من إغالق كيل أو جزيئ خالل عام ٢0٢0.

٩٨

٩٦

٩٤

٩٢

٩٠

ذكرأنثى

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥

رسم توضيحي ١٨: نسبة الوفيات املسجلة خالل شهر من حدوثها حسب الجنس للسنوات ٢0١٥-٢0٢0

تختلف أمناط التسجيل املبكر خالل االسبوع االول من الوفاه باختالف طبيعة املحافظات والجنس وتوضح األشكال 

النسبة املئوية للوفاة املسجلة خالل االسبوع االول من الوفاة حسب املحافظات.

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ١٩: نسبة الوفاة خالل االسبوع االول حسب الجنس واملحافظة لسنة ٢0٢0
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٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٢0: نسبة الوفاة خالل االسبوع االول حسب الجنس واملحافظة لسنة ٢0١٩

تختلف أمناط التسجيل املبكر خالل الشهر االول من الوفاه باختالف طبيعة املحافظات والجنس

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٤

٩٢

٩٠

٨٨

٨٦

٨٤

٨٢

العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٢١: نسبة الوفاة خالل الشهر االول حسب الجنس واملحافظة لسنة ٢0٢0



47

١٠٠

٩٩

٩٨

٩٧

٩٦

٩٥

٩٤

٩٣

٩٢

٩٠

العقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءالعاصمة

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٢٢: نسبة الوفاة خالل الشهر االول حسب الجنس واملحافظة لسنة ٢0١٩

موسمية واقعات الوفاه

يوضح رسم توضيحي النسبة املئوية لواقعات الوفاه ومن خالل الرسم البياين تبني أن يف عام ٢0٢0 ارتفعت 

الوفيات ابتداء من شهر ترشين االول بسبب جائحة كورونا

١٦

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

كانون
ثاين

ترشينأيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباط
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

رسم توضيحي ٢٣: موسمية الوفيات للسنوات ٢0١٥-٢0٢0
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موسمية تسجيل واقعات الوفاه

نسبة  وارتفاع  التسجيل  يف  تذبذب   ٢0٢0 عام  وشهدت  الوفاة  واقعات  لتسجيل  املئوية  النسبة  الشكل  يوضح 

التسجيل ايتداء من شهر ترشين االول والسبب لجائحة كورونا وما يرتتب عليها من إغالق كيل أو جزيئ.

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

كانون
ثاين

ترشينأيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباط
أول

ترشين
ثاين

كانون
أول

رسم توضيحي ٢٤: موسمية تسجيل الوفيات للسنولت ٢0١٥-٢0٢0

نسبة توزيع الوفاة حسب سنة التسجيل

يوضح الشكل النسبة املئوية لواقعات الوفاة وسنة تسجيلها ومن خالل الجدول تبني أن النسبة ارتفعت من ٩٣.٣% 

اىل ٩٦.٣%.

نسبة توزيع الوفاة حسب سنة التسجيل لالردنيني

سنة التسجيل
سنة الوفاة

٢0١5٢0١٦٢0١٧٢0١8٢0١9٢0٢0

٢0٩٣.٣%١٥00000
٢0٩٣%٤.٩%١٦.00000
٢0١٧%0.٩٣.٤%٥.٥%٨000
٢0١٨%0.٥%0.٩٤.١%٥.٤%٨00
٢0١٩%0.٣%0.٤%0.٩٥.٧%٥.٣%٨0
٢0٢0%0.٢%0.٢%0.٣%0.٤%٥.0%٩٦.٣
٢0٢١%0.١%0.١%0.١%0.٢%0.٣.٧%٣

١00%١00%١00%١00%١00%١00%املجموع

٪٩٧

٪٩٦

٪٩٥

٪٩٤

٪٩٣

٪٩٢

٪٩١
٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

رسم توضيحي ٢٥: نسبة توزيع الوفاة حسب سنة التسجيل لالردنيني
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المتوفون األجانب حسب الجنسية والجنس لعام 2020

الجنسية

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٣٧.0٣%١٥.٧٤١00٩%٢١.٢٨٤٢٩%٥٨0سورية

٢٨.00%١0.٣٥٧٦٣%١٧.٦٥٢٨٢%٤٨١فلسطيني

١١.٣٤%٥.٨0٣0٩%٥.٥٤١٥٨%١٥١عراقية

١0.٨٣%١.٢١٢٩٥%٩.٦١٣٣%٢٦٢مرصية

٢.٩٧%١.٢١٨١%١.٧٦٣٣%٤٨ليبية

١.٣٩%0.٥٥٣٨%0.٨٤١٥%٢٣مينية

١.٣٩%0.٩٥٣٨%0.٤٤٢٦%١٢بنغاليه

0.٨٤%0.00٢٣%0.٨٤0%٢٣هندية

0.٨١%0.٤٨٢٢%0.٣٣١٣%٩سعودي

0.٦٦%0.٢٩١٨%0.٣٧٨%١0باكستانية

0.٥٥%0.٢٦١٥%0.٢٩٧%٨لبنانية

0.٤٨%0.٤0١٣%0.0٧١١%٢فلبينية

0.٤٤%0.0٤١٢%0.٤0١%١١سودانية

0.٤٤%0.١٥١٢%0.٢٩٤%٨امريكيه

0.٣٧%0.٢٢١0%0.١٥٦%٤سريلنكية

٢.٤٦%١.٢٥٦٧%١.٢١٣٤%٣٣باقي دول العامل

١00.00%38.90٢٧٢5%٦١.١0١0٦0%١٦٦5املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

سورية
فلسطيني

عراقية
مرصية

ليبية
مينية

بنغاليه
هندية

سعودي
باكستانية

لبنانية
فلبينية

سودانية
امريكيه

سريلنكية
باقي دول العامل

رسم توضيحي ٢٦: نسبة املتوفون األجانب حسب الجنسية والجنس لعام ٢0٢0
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المتوفون االجانب حسب شهر الوفاة والجنس لعام 2020

الشهر

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

١0.٨%٤.٩٢٩٤%٥.٩١٣٤%١٦0كانون ثاين

٧.٩%٣.٥٢١٦%٤.٤٩٦%١٢0شباط

٨.١%٢.٨٢٢0%٥.٣٧٦%١٤٤آذار

٦.٥%٢.٥١٧٨%٤.١٦٧%١١١نيسان

٧.٦%٣.١٢0٧%٤.٥٨٥%١٢٢أيار

٧.٤%٢.٩٢0١%٤.٥٧٨%١٢٣حزيران

٥.٥%٢.٥١٥١%٣.0٦٨%٨٣متوز

٧.0%٣.0١٩0%٤.0٨١%١0٩آب

٦.٧%٢.٦١٨٣%٤.١٧0%١١٣ايلول

١0.٤%٣.٧٢٨٤%٦.٨١00%١٨٤ترشين أول

١٢.٤%٤.٢٣٣٨%٨.٢١١٤%٢٢٤ترشين ثاين

٩.٧%٣.٣٢٦٣%٦.٣٩١%١٧٢كانون أول

١00.0%38.9٢٧٢5%٦١.١١0٦0%١٦٦5املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

كانون ثاين شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول ترشين أول ترشين ثاين كانون أول

٪٩,٠

٪٨,٠

٪٧,٠

٪٦,٠

٪٥,٠

٪٤,٠

٪٣,٠

٪٢,٠

٪١,٠

٪٠,٠

٪٠

رسم توضيحي ٢٧: نسبة املتوفون االجانب حسب شهر الوفاة والجنس لعام ٢0٢0
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واقعات الوفاة لالجانب التفصيلية حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020

الفئات العمرية

الجنس

املجموع
النسبة 

املئوية
أنثىذكر

النسبةالعددالنسبةالعدد

٣.٣%١.٧٨٩%١.٦٤٦%٤٣اقل من سنة
٤.٢%١.٩١١٤%٢.٣٥٢%١٦٢-٤
٥٢-٩0%١.١%٣.٢٩%٧.٩

١-١٤0١.٢%٧.٣٢%٥.١٨%١٤
١.٢%٤.٣٢%٨.١١%١٥٢١-١٩
٢-٢٤0٩.٢%٢٤0%١.٦%٧.٤٤
١%١.٣٢٦%٢٥٣٦-٢٩.0٢.٣%٦٢
٣-٣٤0٣.٢%١.١٨٨%٢.١٣١%٥٧
١.٥١%٢.٢٤١%٣٥٥٩-٣٩00%٣.٧
٤-٤٤0١.٢١%٢.٧٣٣%٧٣0٣.٩%٦
٤٥١-٤٩0٥.٤%١.٥١٤٧%٣.٩٤١%٦
٥-٥٤0٦.٣%١.٧١٧١%٤.٦٤٦%١٢٥
٧.٣%١.٩١٩٨%٥.٣٥٣%٥٥١٤٥-٥٩
٦-٦٤0٣%٦.٧٨٢%١٨٣.0٩.٧%٢٦٥
٨.٨%٢.٧٢٤١%٦.١٧٤%٦٥١٦٧-٦٩
٧-٧٤0١%٤.١٢٧٥%٥.٩١١٣%١٦٢0.١
٥.٨١%٧٥١٥٧-٧٩00%٩.٤%٣.٧٢٥٧
٨-٨٤0٨.٣%٤.٢٢٢٧%٤.١١١٤%١١٣

+٣.٦١٥%٨٥٩٨0%٩.١%٥.٥٢٤٨
١00.0%38.9٢٧٢5%٦١.١١0٦0%١٦٦5املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

وفيات االطفال االجانب المسجلين دون الخمس سنوات حسب الجنس

العمر
الجنس

املجموع
أنثىذكر

٤٣٤٦٨٩اقل من عام
١٣٥٢٦٦١
٢١٤١٤٢٨
٣١0٧١٧
٤٣٥٨

١0598٢03املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

وفيات االطفال االجانب المسجلين دون سن السنة حسب الجنس

املجموعأنثىذكر

٢٦١٧٤٣حديثي الوالدة
٤٣٤٦٨٩الرضع

٦9٦3١3٢املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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واقعات الزواج
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واقعات الزواج حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020

اناثذكورالفئة العمرية

١٥٦١٨٨٣٤٨-١٩

٢-٢٤0٨٥٨٥١٦٩٤٤

٢٥١٧٣-٢٩0٦١١0١٣

٣-٣٤0٨٩٢٢٣0٤٢

٣٥٣١٩٩١٤٨٣-٣٩

٤-٤٤0١٤٣١٧٨٥

٤٥٧٧٨٥١٢-٤٩

٥-٥٤0٥٦0٢٤٨

٥٥٣٢٦٨١-٥٩

٦-٦٤0٢٥٥١٦

٦٥١٩٧٩-٦٩

٧-٧٤0١٤١١

٧٥٩٩١-٧٩

٨-٨٤0٤٨0

١٨0 فام فوق ٨٥

٤٢٤83٤٢٤83املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

١٩
-١
٥

٢٤
-٢
٠

٢٩
-٢
٥

٣٤
-٣
٠

٣٩
-٣
٥

٤٤
-٤
٠

٤٩
-٤
٥

٥٤
-٥
٠

٥٩
-٥
٥

٦٤
-٦
٠

٦٩
-٦
٥

٧٤
-٧
٠

٧٩
-٧
٥

٨٤
-٨
٠

٨٥
+

ذكر

أنثى

٢٠٠٠٠

١٨٠٠٠

١٦٠٠٠

١٤٠٠٠

١٢٠٠٠

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠

رسم توضيحي ٢٨: نسبة واقعات الزواج حسب الفئات العمرية والجنس لعام ٢0٢0
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واقعات الزواج وحسب جنسية الزوجة للعام 2020

النسبة املئويةالتكرارالجنسية

٩٣.٨٧%٣٩٨٧٨اردين

٢.٧٤%١١٦٢فلسطيني

١.٥٢%٦٤٤سورية

0.٣٩%١٦٤مرصية

0.٢٣%٩٦عراقية

0.١٩%٧٩امريكيه

0.0٨%٣٥اوكراين

0.0٨%٣٥مغربية

0.0٨%٣٢املانية

0.0٧%٣١روسيه

0.0٧%٢٨فلبينية

0.0٥%٢١تونسية

0.0٥%٢0لبنانية

0.0٤%١٩مينية

0.0٤%١٨كنديه

0.0٤%١٥جزائرية

0.0٣%١٤سويدية

0.0٢%١0سودانية

0.0٢%١0فرنسية

0.٤0%١٧١باقي دول العامل

١00%٤٢٤83املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

فلسطيني
سورية
مرصية
عراقية

امريكيه
اوكراين
مغربية

املانية
روسيه
فلبينية
تونسية
لبنانية
مينية
كنديه

جزائرية
سويدية
سودانية
فرنسية

باقي دول العامل

رسم توضيحي ٢٩:نسبة واقعات الزواج حسب جنسية الزوجة االجنبية
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واقعات الزواج حسب جنسية الزوج لعام 2020

النسبة املئويةالتكرارالجنسية

٩٦.٤٦%٤0٩٧٩اردين

١.٥٩%٦٧٥فلسطيني

0.٤٩%٢0٧سورية

0.٤٥%١٩٢مرصية

0.١٧%٧٤عراقية

0.١٣%٥٧سعودي

0.١٢%٥0امريكيه

0.0٨%٣٥مينية

0.0٦%٢٥باكستانية

0.0٥%٢٢لبنانية

0.0٥%٢0املانية

0.0٤%١٦تركية

0.0٤%١٦كنديه

0.0٣%١١بريطانية

0.0٢%٩سويدية

0.0٢%٨هوالندية

0.0٢%٧بنغاليه

0.0٢%٧سودانية

0.0٢%٧كويتية

0.١٦%٦٦باقي دول العامل

١00%٤٢٤83املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

فلسطيني
سورية
مرصية
عراقية

سعودي
امريكيه

مينية
باكستانية

لبنانية
املانية
تركية
كنديه

بريطانية
سويدية

هوالندية
بنغاليه

سودانية
كويتية

باقي دول العامل

رسم توضيحي ٣0:نسبة واقعات الزواج حسب جنسية الزوج لعام ٢0٢0
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واقعات الزواج حسب محافظة مكتب التسجيل لعام 2020

النسبة املئويةالعدداملحافظة

٣٣.٤%١٤١٨٨العاصمه

١٩.٩%٨٤٦٧اربد

١٢.٧%٥٤0١الزرقاء

٧.٨%٣٣٢٦البلقاء

٥.٥%٢٣٤٨املفرق

٤.٢%١٧٩٩الكرك

٣.٢%١٣٥٩جرش

٢.٩%١٢٣٦مادبا

٢.٦%١١١٣عجلون

٢.٥%١0٧٣العقبه

٢.٢%٩٤٤معان

١.٧%٧٣٧الطفيله

٩٨.٨%٤١٩٩١مجموع الواقعات داخل االردن

١.١٦%٤٩٢زواج خارج االردن

١00.0%٤٢٤83املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

العاصمه
اربد

الزرقاء
البلقاء
املفرق
الكرك
جرش
مادبا

عجلون
العقبه
معان

الطفيله
زواج خارج االردن

رسم توضيحي ٣١: نسبة واقعات الزواج حسب محافظة مكتب التسجيل لعام ٢0٢0
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واقعات الزواج حسب دولة العقد لعام 2020

النسبة املئويةالتكراربلد العقد

٩٨.٨٤%٤١٩٩١االردن

٣٥.٥٤%١٥١سوريا

١٩.٣0%٨٢االمارات

١0.٣٦%٤٤فلسطني

٨.٤٧%٣٦السعودية

٧.٧٧%٣٣مرص

٤.٧١%٢0الكويت

٤.00%١٧تركيا

٣.٣0%١٤لبنان

٢.٨٢%١٢تونس

٢.٣٥%١0قطر

١.٤١%٦الفلبني

١.٤١%٦سلطنة عامن

١٤.٣٦%٦١باقي دول العامل

١00%٤٢٤83املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

سوريا
االمارات
فلسطني

السعودية
مرص

الكويت
تركيا
لبنان

تونس
قطر

الفلبني
سلطنة عامن

باقي دول العامل

رسم توضيحي ٣٢: نسبة واقعات الزواج حسب دولة العقد لعام ٢0٢0
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واقعات الطالق
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واقعات الطالق حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020

اناثذكورالفئة العمرية

١0٤٣0أقل من ١٨سنة

١٨١٦٢٩٢ - ١٩

٢ - ٢٤0٧٥٩٢١0٥

٢٥٢ - ٢٩0٣٥٢0٣١

٣ - ٣٤0١٧٢٣١٢٢٩

٣٥١٢٩٨٩٣١ - ٣٩

٤ - ٤٤0٩٤١٦٤٣

٤٥٦٤٢٤٥٥ - ٤٩

٥ - ٥٤0٤٧٩٢٦٥

٥٥٢٧٢١٤٤ - ٥٩

٦ - ٦٤0١٤٦٥٤

٦٥١١٥١٩ - ٦٩

٧ - ٧٤0٧٨٣

٧٥٤٩١ - ٧٩

٨ - ٨٤0٣0١

٨٥١00 فام فوق

8٦038٦03املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

سنة
أقل من ١٨

١٨ - ١٩

٢٠ - ٢٤

٢٥ - ٢٩

٣٠ - ٣٤

٣٥ - ٣٩

٤٠ - ٤٤

٤٥ - ٤٩

٥٠ - ٥٤

٥٥ - ٥٩

٦٠ - ٦٤

٦٥ - ٦٩

٧٠ - ٧٤

٧٥ - ٧٩

٨٠ - ٨٤

ام فوق
٨ ف

٥

ذكر

أنثى

رسم توضيحي ٣٣: نسبة واقعات الطالق حسب الفئات العمرية والجنس لعام ٢0٢0
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واقعات الطالق حسب نوع الطالق لعام 2020

النسبة املئويةالعددنوع الطالق

٨٦.٦%٧٤٥٣طالق بائن بينونة صغرى

٧.٥%٦٤٥طالق قبل الدخول

٣.٧%٣٢١طالق بائن بينونة كربى

١.0%٨٩فسخ

0.٧%٦٢طالق رجعي

0.٣%٢٢خلع

0.١%١١طالق قطعي

١00.0%8٦03املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

طالق بائن بينونة صغرى
طالق قبل الدخول

طالق بائن بينونة كربى
فسخ

طالق رجعي
خلع

طالق قطعي

رسم توضيحي ٣٤: نسبة واقعات الطالق حسب نوع الطالق لعام ٢0٢0
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واقعات الطالق حسب محافظة مكتب التسجيل لعام 2020

النسبة املئويةالعدداملحافظة

٣٤.٢٢%٢٩٤٤العاصمه

١٩.٨٤%١٧0٧اربد

١٦.٢0%١٣٩٤الزرقاء

٧.٦٨%٦٦١البلقاء

٥.٦٤%٤٨٥املفرق

٣.0١%٢٥٩الكرك

٢.٩٢%٢٥١جرش

٢.٦٢%٢٢٥العقبه

٢.0٥%١٧٦مادبا

١.٩٥%١٦٨عجلون

١.٦٥%١٤٢معان

١.١٥%٩٩الطفيله

98.93%85١١مجموع الواقعات داخل االردن

١.0٧%9٢طالق خارج االردن

١00.0%8٦03املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

٪٣٥

٪٣٠

٪٢٥

٪٢٠

٪١٥

٪١٠

٪٥

٪٠

العاصمه اربد الزرقاء البلقاء املفرق الكرك جرش العقبه مادبا عجلون معان الطفيله طالق
خارج االردن

رسم توضيحي ٣٥: نسبة واقعات الطالق حسب محافظة مكتب التسجيل لعام ٢0٢0
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واقعات الطالق حسب جنسية المطلقة لسنه 2020

النسبةالعددالجنسية

٩٦.٤٣%٨٢٩٦اردين

١.٣٨%١١٩فلسطيني

0.٨0%٦٩سورية

0.٢٤%٢١امريكيه

0.١٦%١٤مرصية

0.١0%٩مغربية

0.0٨%٧عراقية

0.0٨%٧املانية

0.0٧%٦تونسية

0.0٧%٦اوكراين

0.0٦%٥فلبينية

0.0٦%٥سويدية

0.0٣%٣لبنانية

0.٤٢%٣٦باقي دول العامل

١00.0%8٦03املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

فلسطيني
سورية

امريكيه
مرصية
مغربية
عراقية
املانية

تونسية
اوكراين
فلبينية

سويدية
لبنانية

باقي دول العامل

رسم توضيحي ٣٦: نسبة واقعات الطالق حسب جنسية املطلقة لسنه ٢0٢0
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واقعات الطالق حسب جنسية المطلق لسنه 2020

النسبةالعددالجنسية

%٨٢٢٧٩٥,٦٣اردين

٢,١٣%١٨٣فلسطيني

0.٦٢%٥٣سورية

0.٥٣%٤٦مرصية

0.٢٦%٢٢سعودي

0.٢0%١٧عراقية

0.0٥%٤مينية

0.0٥%٤بحرينية

0.0٥%٤امريكيه

0.٥0%٤٣باقي دول العامل

١00%8٦03املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

سورية
مرصية

سعودي
عراقية
مينية

بحرينية
امريكيه

باقي دول العامل

رسم توضيحي ٣٧: نسبة واقعات الطالق حسب جنسية املطلق لسنه ٢0٢0
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المسجلين مدنيًا
 االردنيين المسجلين مدنيًا حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020

نسبة الجنساملجموعاناثذكورالفئة العمرية

٨٣٧٩٨٧٩٣٥0١٦٣١٤٨١0٦اقل من سنة

١٣٧٦٨٣٤٥٣٨٦٣-٤0٧٣٥٤٦٤١0٥

٤٥٩٤ ٥ - ٩0٣٤٣٦٢0٦٨٩٥٦0٩١0٥

 ١ - ١٤0 ٤٦٢٣٥٣٤٤٣٤٦١٩0٥٨١٤١0٤

 ٣٨٩٩٥١٣٧٤١٦٦٧٦٤١١٧١ ١٥ - ١٩0٤

٢ - ٢٤0٣٥٨١0١٣٤٤٤٨٣٧0٢٥٨٤١0٤

 ٣٤٨ ٢٥ - ٢٩0٨٣٣٤0٢٧0٦٨٨٣٥٣١0٢

٣ - ٣٤0 ٣0٦١١٦٣0٥٨٦0٦١١٩٧٦١00

 ٢٨٣٣٣ ٣٥ - ٣٩0٢٨٨٦٥٦٥٧١٩٨٦٩٨

 ٤ - ٤٤0 ٢٥٢0٧٩٢٥٥٧٦٤٥0٧٨٤٣٩٩

 ٢١٦٦٦٦٢٢ ٤٥ - ٤٩0٢٢٩٤٣٦٨٩٥٩٨

 ٥ - ٥٤0 ١٨٢٢0٢١٨٨٣٤0٣٧0٥٤٢٩٧

 ١٣٥٨٥٤١٤٦٧٥ ٥٥ - ٥٩0٢٨٢٦0٤٩٣

 ٦ - ٦٤0 ٩٣٦٩٨١0١٩٨٢١٩٥٦٨0٩٢

 ٦٥٧١٧٦٦٦٩٨١٣٢٤١٥٩٩ ٦٥ - ٦٩

 ٧ - ٧٤0 ٤٦0٢٢٥١٥٢٢٩٧٥٤٤٨٩

 ٣٤٧٦٩٣٦٣٦٢٧١١٣١٩٦ ٧٥ - ٧٩

 ٨ - ٨٤0 ١٨٧0٣٢٣0٨٤٤١٧٨٧٨١

١٤٢00٢٣٤00٣٧٦00٦١ ٨٥ فام فوق 

٤١٢٧8٧9٤085٢١38٢١309٢١0١املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

٠ ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠- ٤٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠- ٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠-

ذكر

أنثى

٨٠-٨٤

٧٠-٧٤

٦٠-٦٤

٥٠-٥٤

٤٠-٤٤

٣٠-٣٤

٢٠-٢٤

١٠-١٤

٠-٤

رسم توضيحي ٣٨: االردنيني املسجلني مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام ٢0٢0
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نسبة اإلعالة الديموغرافية لعام 2020 حسب بيانات السجالت المدنية

النسبة املئويةعدد املسجلنيالفئة العمرية العريضة

٢,٧00,0٣٥٣٢.٩عدد املسجلني أقل من ١٥

٥,١٣٢,٥٨0٦٢.٥عدد املسجلني ١٥-٦٤

٣٨0,٤٧٧٤.٦عدد املسجلني ٦٥ فأكرث

٦0,0٢١00.0نسبة اإلعالة 

نسبة اإلعالة )عدد األشخاص أقل من ١5 و٦5 فأكرث لكل ١00 شخص ١5-٦٤(

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الزيادة الطبيعية لعام 2020 حسب بيانات السجالت المدنية

عدد املسجلنيالفئة العمرية العريضة

١٩.٦معدل املواليد الخام

٣.٧0معدل الوفيات )باإللف(

٨٢١٣0٩٢عدد املسجلني

١.٥٩معدل الزيادة الطبيعية للسجل املدين

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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خالصة اعامل الدائرة بالعام ٢0٢0

العدد

أوالً: الجوازات

١٨٨٩٧٢جوازات سفر عاديه دامئة

١٥0٣٥جوازات سفر مؤقته ضفة غربية

٤0٦١جوازات سفر مؤقته غزة

٢0٨0٦٨مجموع الجوازات

ثانياً: البطاقات

٣٢٦٦٩٨البطاقات الشخصية

١0١١٢بطاقات اإلقامة املؤقتة ألبناء قطاع غزة

٩٦٤البطاقات التعريفية ألبناء االردنيات

٨٩٣٤٤٣الشهادات بكافة أنواعهاثالثاً: الشهادات

رابعاً: دفاتر العائلة
باقي دول العامل

١٦٩٥٤٥دفاتر العائلة الصادرة

٥٧٣٧٦ارس جديدة

خامساً: الواقعات الحيوية

١٩٤٤٢١واقعات الوالدة املسجلة

٣٨٤٦0واقعات الوفاة املسجلة

٦٥٩٥٩واقعات الزواج املسجلة

١٧٢٢٨واقعات الطالق املسجلة

سادساً: معامالت أخرى

١٤٦١إضافات/أحوال مدنية

٨١٦٧١تظاهري

٩١٣0تغري مكان اإلقامة

٤٢٢٥قرارات لجنة التصحيح

٩٣٦١٤العنوان املرصح به

سابعاً: معامالت الجنسية

٣٧١تجنس/ مواد جنسية

١٦٣تخيل عن الجنسية

١٩استعادة جنسية

٢,١٧٥,٣٩٤املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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المحور الثالث
خدمات دائرة األحوال المدنية والجوازات 

باالرقام لعام 2020
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أواًل: الشهادات
الشهادات المصروفة لعام 2020 حسب نوع اإلصدار والمديريات

وفاة Eزواج Eوالدة Eطالقزواج وفاة والدة قيد أرسي املديرية
قيد 

E فردي
قيد فردي 

طالق 

E

قيد 

فردي 

E

املجموع

١١٧١٣٨٦١٩0١٧٤٦٤٢٥١٤١٥١٦٣٢٨٢٨٩٤٤٧0٩٨٩١٦٤٦٣٤000٩٤٤١٩٢١٦0٢٨ عامن االوىل

٧٣٢٢٥٣٨٩٣٨٤٢١١0٦١0٢٩١٣١١٧٨٥١0٦٥١٦٢٣٤٤١٦٤٦0٢٣٥0١١٣٢١0 عامن االثانية

٦٣٦٢٤٢٥٩١٨٢٥٢٣٤٥٣١٣٢0١0٤٤٦٦٧٧١١٧٣٢٢٢٤0٨٦١٧00٩٧٧٩٦الزرقاء 

٣٤٤٦٢٩٦٢٦٤٥٥٨٣٧٦٣١١٨٣٨0٨٩٥0١٩٥١٣٣١0٥٦٩٧٢0٦٢0٣٥البلقاء

١٥٧٥١٥٨٧٦١٨00٥٦١١٦٦٤٦0٧٢0٢٢٨٩0٣٨٧٦٤٥0٢٨٨٢٦مادبا

٥٨٥٤٥٩0١١٩٩٦٧٧٨٧٧٢١0٧١٢0٨٥٨٧١١٣٤٤٣٧٢٧٦٨٦٢0٢0١٢٦٢٣١اربد االوىل

١٧٢١٢٤٩١٦٣٧0٤٢٤٣٦٥00٦٤٨٨١٨٧٣١١١١١٢٧٦٢٣٥0٥٢٨٩١ اربد االثانية

٢٢٣٥٢٦٩٦٢٣٤٩٨٣٦٣0٩٦٤٧١٥٢٨٤١٩٣٥٨٤٨٦١٦0٥٣0٨١املفرق

١١٧٣١٤٩٨٢١٧٤٤٥٣٧١٧٤٣٧٧0٩٧١0٤٣٥٣١٩١٣0٢٧٨٦٢جرش

١١٣٢١١٧٦٧١٦٣٩٣0٤١٤١٣٤٦٧١١٦١٧٣٥٦٧٣0١٦0٢٥٣٦٤عجلون

١٦٩٢٢0٥٧٢٢٦٤0٣١٨١٢٥٧٤٤٦٦0١٥١٨٨٣١٨٤0٤١٢0٨الكرك

٢١٢0٨٥0٣١١٩٥٥٢٣١٧١٢٦٩٦٥٩١٤٣٤٢٦٤0١٣0١٧٩٦٨العقبة 

٩٧٥٨٥١٧١٣٤٩٢١0٣٣٣٥٧٣٢٧٢٨٢٩0٣٢0١٧٥٩٩معان

٤٤٨٦0٧٧٨٤٩١٤٢٤٩٢٩٥٦٣٣١٢٦٧٩٣0١٣٢١0الطفيلة

ادارة السفارات 
والقنصليات

٢٥٣١٣٥٣٩00٤٥٤00١٣٤

٤٧٧93٤095١٤٦٧083595١0١50١٢١١٢8588٤١9١٦3٦3٢٦١١٦٦5٦8١٧٧0١9893٤٤3املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

العاصمه الزرقاء  البلقاء مادبا اربد  املفرق جرش عجلون الكرك العقبة  معان الطفيله

٣٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٠

رسم توضيحي ٣٩: الشهادات املرصوفة لعام ٢0٢0 حسب املديريات
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الشهادات المصروفة لعام عام 2020 حسب نوع اإلصدار والشهر

الشهر
قيد 

أرسي 
طالقزواج وفاة والدة 

والدة 
إنجليزي

زواج 
إنجليزي

وفاة 
انجليزي

قيد 
فردي 

انجليزي

قيد 
فردي 

E طالق
قيد 

فردي 
E

املجموع

كانون 
ثاين

٦١٤١٤0٦٤٥٦٦٤٨٦000١٥0٣٥٨١٤١١٦٧٢٢٧٤٤٥١٧٩٧٢٢٢٤0٨٦٧٨٦

٥٣٩٩٥0٤٤٩٥٩٦٧٥٢٧٩١٥٧٢٦٣٦٥١0٢١١٦٧٣٥٦١٥١٨٢٢0٦0٩١٩٦٣شباط

٣١١١٢0٥٣٥٣٤٩٣٣٤٥٢١0٢٨٢٤٨0٥0٨٩0١٨٤٨٣٣0١0٣0٤٣٣١٤آذار

٥٥١٤٣٦٢٦0١٦١٤١٥٦١0٧٧١٢٦٧0٢0٩٤نيسان

١١٨٧١٩0٣٢٤0٣٤١٤٢0٣٤٥١٢٤٩١٧٩٥٥٦١٣٥١١٤٣0٣١١١٦أيار

٥٣٦٥٥0٥٢٣٧٦٤٥٧١٦0١٨٣٣٤٦0٢٨١٨١٨٢٢٣٩١٦٦٩٥١٧٨0٩٥٢٤0حزيران

٤٣٣٦٣0٩٩٣٥٤٦١٦١٣٧١٤٣٦٣٨٢٩٦٦0١0٢٢١٩١٢٩٢٨١٤١0٦٦٢٤٢متوز

٤٣٤٧٤٦٤٨٩٥٥٣0٦١٥٧١٥٧0٥١٣١٧٦٤١0٩٣٢٢٢0٧٣٦١٣٨0٩١٢٩٣آب

٤٥٣٨٥١٩00٥٩٢٣٦١٥0١٥٨٤٣٢٦٢٩٨١٨١١٩٤0٨٢١٧0٢٢0٨0١٢٥٩٧٩ايلول

٣٧٢٨٣٤٦٤٧٥٦٢٨٥٣٦٢١٢٧0٢٣٦٧0٨0٢١٤٨٤٥٩٢0٢0٧١٦٦0٩٦0٨٧ترشين أول

ترشين 
ثاين

٣٩٧٧٢٩٥٤٥٧٧٤١٤٩٧٣١0٧٤١١٤٦٧٧٥0٢0٤٢٧٥١١٦٩٦١٧١0٧١٨٧٣

٥٦0٩٣٣٣٢0٨٧٥٣٧٤0٤١٧٨٣١٥٤٦٦٩٢٢٢٢٦٢٨٦١٧٤٨٣١٨٥١٩٩١٤٥٦كانون أول

املجموع 

الكيل
٤٧٧93٤095١٤٦٧083595١0١50١٢١١٢8588٤١9١٦3٦3٢٦١١٦٦5٦8١٧٧0١9893٤٤3

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الشهادات المصروفة خالل األعوام 2012 - 2020

العام
قيد 

أرسي 
وفاة Eزواج Eوالدة Eطالقزواج وفاة والدة 

قيد 
E فردي

قيد 
فردي 

E طالق
قيد 

فردي 
E

املجموع

٢0١٢٨٥٢٢٤٨٧٧٨١٤٤٤٧٩٦١0٦١١١0٨٨٤٣٤٧٨٧١٩٦٩٦0٢١١٨١١٥0٢٩٧٥٥0٧٨٢٤٦٧

٢0١٣١٣٢٤١٤٩٦٣٦٤٤٦١٦٥٥٦٣٦٦١0٧0٣٥١٦٢0٨١١١١١٣٥٢٤٦٨١١٤٤٤٢٩٤٥0٨0١٥٦0

٢0١٤١٩١٥٩٤٩٢٥0٥٤٩٨٥٧٦٣٨٢٢١٢٦١0٥٦٩٤٥٩١٤٨١٢٦٩٢٦٢0١٢٤٣٧٣١0٢٥0٨٣٣٣٣٣

٢0١٥٢٦٦٣٧٥١٥١٨٢٥٣0١٥٧٤٣٣٧١٣٤٧٦٥٥٦٧١٩٧0٥١٤٤٧٥٦٥٧١٣٨١٥٥١٢١٦0٨٩٢0٤٧

٢0١٦٣0٢٦٩٤٨٦٣٩٢٥٣٦٥٩٦٧٨0٨١٣٨٩٧٥٧0٤٧١0٣٧٤١٦٤٢٣١٨٧١٥٢٥٦٩١٣٣٩0٨٧٨١٨٣

٢0١٧٣٥٩٢٧٥000٤٦٥٤٥0٩٦٥٢٦٦١٤٤٧١٥٨٣0٢١0٣٢٩١٦٦١٣٣٩٢١٨٣١٦٧١٣١٩0٩٢٨٣٨٩

٢0١٨٤٩٢٥٩٤٩٦0٨٤٥٩٢٩٥٦٧٣٨٥١٦٨٧٤٢0٣٤00١٢0٧٩١٨٣٨٤٣٥٢١٨٢0٢٩١٧0٥0١0٩٤٣00

٢0١٩٥٩١٩٧٥0٨٨0٧٦٧٦٨٨٧٤٢٨0١٧٤٣0٨٨٦٥0١٣٧0٤٢٤٩٩٥٥١٥٢٢١٩٤٦٢٢٧٣0١0٦١٩٨٩

٢0٢0٤٧٧٩٣٤0٩٥١٤٦٧0٨٣٥٩٥١0١٥0١٢١١٢٨٥٨٨٤١٩١٦٣٦٣٢٦١١٦٦٥٦٨١٧٧0١٩٨٩٣٤٤٣

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

١٢٠٠٠٠٠

١١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٧٨٢٤٦٧

٨٠١٥٦٠

٨٣٣٣٣٣
٨٩٢٠٤٧

٨٧٨١٨٣
٩٢٨٣٨٩

١٠٩٤٣٠٠

١٠٦١٩٨٩

٨٩٣٤٤٣

رسم توضيحي ٤0: الشهادات املرصوفة من عام ٢0١٢-٢0٢0
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ثانيًا: جوازات السفر
جوازات السفر الدائمة المصروفة لعام 2020 حسب نوع اإلصدار والشهر 

تالفتجديدفاقدأول مرة الشهر

تجديد 

غري 

منتهي

تجديد 

خارج 

البالد

أول مرة 

أقل ١٦

تجديد 

أقل من 

١٦

تجديد 

ممتىلء 

الصفحات

أول مرة 

خارج 

البالد

قوات 

حفظ 

السالم

تغري 

صفة من 

عسكري 

ملدين

مستخدم 

مدين/ 

صور 

بالكاب

من مدين 

لعسكري
املجموع

٧٤٥٥٣٨٣٢٧٣٦٥٥٤٢١٣٣١٥١٤٦٩٧٣١٩٣٥٦٦٦٣0٩٣٢٢٩٥٣٧٢٢٣٤٩٣٧٤كانون ثاين

٥٩٤0٢٨١٢0٥٤٩٧0١٥0١١٦٣٧٣٥٥٤٧٦٦٥٣١٢٥0١0٥٥0٣٣٢١١٣٥٨٨٣شباط

١٢٤0١٢٥٦١٥٨٢٨٥٧٨١0٤١١0٢0٣٥٢٢٨٢١٤٩٣٣٦٦٥٣٣١١٣٨0آذار

٥٥٦١٦٤0٣٤٢٥١٧٦٧١٥٥١00٢١٤١٩نيسان

١٥٦١٥٩٢٧٣١٧٢٢0٧٢٥٥٨٨١١٥٣0٣٦٥0٣١٢0٦٧أيار

١٣١١١١0٣٩٤٢٩٤٧0٨٤٤١0٨٣٤٢٥٢٩٥١٣٦٣٥٦١٨٣١٣٧٩٢0٢حزيران

٨٤٦٧٥٣٧٦٨١٦٤٦٢٩٥٣٧٥٩٤٥0٣٦0١٧٥١٨٤٤٩0٥١٢٨٥٥٥متوز

١٥٨٦٦١٤٤0١٢0٤٩٨١0٣0٧٦٧٤٧0٣٧٥١٨١٢٣٣0٢١١٣٣٩٧٥٨آب

١٩٣١١١٢٥٧٩٦٢0٥٥٢١0٦٢٩٩٧٤0٤٣٢٦١٧٢٢٨٢٦٧٧١0١١٦٨٤أيلول

١٧٨٧١٣٢٨٣0٥١٩٤٨٥١١٤٢١٥٤٣٧٣٤٢٧٦١٩0٦٢١٥٦٧٢٨١٤٨٦٦ترشين أول

١٧١٤١٣٦٩٨0٧٣١٦٥٩١٣٩٨١٩٧١١0٨٦٢٩٢١٨0٣0٢0٩٦٢١١٧٥٤0ترشين ثاين

٢00٤١٨٨٩٩٩٦٣١٦٣٨١٥0٨١٧٤٤١٢١١٣0٣٢0٨٣٣٩0٤١٦١٨٢٤٤كانون أول

املجموع 

الكيل
٢٦0٢5١٦٢٤١0١١٧830١8١8٢١٢3٦١٢0٦83٧9٢٧389٢١985٧393٢83١١٦٦٧٦١889٧٢

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

كانون ثاين شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب أيلول ترشين أول ترشين ثاين كانون أول

٥٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٠

رسم توضيحي ٤١: جوازات السفر الدامئة املرصوفة لعام ٢0٢0 حسب الشهر



72

جوازات السفر المصروفة لعام 2020 حسب نوع االصدار والمديريات

تا لفتجديدفا قد اول مرةاملديرية

تجديد 

غري 

منتهي

تجديد 

خارج 

البالد

اول مرة 

اقل من 

١٦

تجديد 

اقل من 

١٦

تجديد 

ممتىل 

الصفحات

اول مرة 

خارج 

البالد

قوات 

حفظ 

السالم

تغري 

صفة من 

عسكري 

ملدين

مستخدم 

مدين/ 

صور 

بالكاب

من مدين 

لعسكري
املجموع

٦٩٢٢٨٥٢٤٣١٤٨١١٨٤١٥٩٦٤0٤٧٣١0٤١٢١٩١٧٩١0٥١٩٨٥٣٢٧٢٢٢٧٦٤٨٢ عامن االوىل

٢٨0٤٣١٣٧٩٤٤٩٤٦١١٤٨٣٣٦٥١١٢٨٧٧٦١٧٢١0٩٢٨٤٧٥٨٢٤٥٩٨ عامن االثانية

٣0٥٣٩١١0١١0١٩٥١١٨١٢٢٣٦١٤٦٩٣٢٧١٥٨١٤٢٦0٥٤٩١٨٢٣٩الزرقاء 

١٥٦٩٤٧٦٢٤0١٢٤٧٧٥٦٩١١٨٧٥٣٣٨٥٨٣٩٢٣٢٥٣١١١0٧٩البلقاء

٨٢٦٤٥١٩0٥١٢١0٦٢٧٣٥١٤١0٤٣٧٧0٢١١٢٢١٣٤0٢١مادبا

٣٣٥٧٢٢٢١0٧٥٢٥٨٨٤٧١٨0٥٢٤٣٥٧٣٣١٤٧٤٣١٢١٧٤٥٨١٧٦٧٢٢٥٥٤اربد االوىل

١0٤0١٧٢٢٢٨٣١٢٨٣0٦٥٢٧١0٣٢٧٢0٣١٨0١0٣٤٤٦٢٦ اربد االثانية

١0٤٢٤٤٢١٩0١١١١٥١٤٩٥٣٨١00٩٥٥٥١٢0٢٨٢٥٤٥٧٥املفرق

٦٦٤٢٦١٣٣٤٥٦٨١٧١٣١٢٧0٣٧٣٩٢١٣٨٤١٨٢٨٨٨جرش

٥٦٧٢١١0٨0١٨١١٢٥٣٢٣٦0١0٢٣١١١٨٨١٩٢٤٣٧عجلون

١0١٨٣٤١٤٣٨٣٦٤١٣٥٤٢٨٤٩١١٣٧٣١١٢١١٩٣٣٥٢الكرك

٥٥١٣0١٥٧٣٢٨١٩٦٧٨٣٨٤٨٢٢٦١٩0٣١٣٢٢٣0٢٣العقبة 

٤٨١٢٩٨٩٧٤٢٣٧٢٢٣٧٢٦٢٥٣0٦0٥٩١٨٧١معان

٣0٤٩٤٨0٢٢١١٧١١٧١١٢١0٨0١٥١0٥0الطفيلة

١٧٤٥١١0٢٣٤٨١١٣٥٨٢٢٢٤٣٣١٩٢٤0٥٩٥٩١٦٣١٣٨٥٥٨٣٨املكتب الخاصة

ادارة السفارات 
والقنصليات

٨٢٤٤١٦٦١١0٨٢٧٥٢١٢١٤٦٣٢٤0000٢٣٣٩

٢٦0٢5١٦٢٤١0١١٧830١8١8٢١٢3٦١٢0٦83٧9٢٧389٢١985٧393٢83١١٦٦٧٦١889٧٢املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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ثالثًا :دفاتر العائلة
دفاتر العائلة المصروفة لعام 2020 حسب نوع اإلصدار والمديريات

املجموعفاقدتالفتجديدالول مرةاملديرية

١٢٤٤١١٣٥0٦١0٥٣٦٢٩٧٤٣٩٤٥٧عامن االوىل

٨٤١١٩٣٨١٤٤٥0٢0٥٧٢٤٢٩٩عامن االثانية

٧٣٩٥٩٥٨٩٣٣٣٢١٧0٣٢٢0١٩الزرقاء

٤١٦١٤٨٨٤٢٣٦١١0٨٨١٢٤٩٤البلقاء

١٦00٢0٩٤٧٤١٤٢٨٤٨٦٣مادبا

٧٦٥١٩٤٦٦٢٩١0١٧٨٣٢١٨١0اربد االوىل

٣0٦٨٣٨٦٦١٢٤٢٦٦٨٨٨٤٤ اربد االثانية

٣0٨0٢٨0٧١٢٩٥٦00٧٧٨٢املفرق

١٧0٨١٥٨0٧٨٨٣٤0٤٤١٦جرش

١٣٧١١٦١٤٥٤٤٢٨٤٣٨١٣عجلون

٢١٣١٣٣٢٣١0١١٦١٩٧0٨٤الكرك

١٢٤0١٥٥٨٨٥٣٤0٢٤0٥٣العقبة 

١0٦٧١٣٧٣٦٦0٢٩0٣٣٩0معان

٨0٨١١٨٨٣٢٢١٨٨٢٥0٦الطفيلة

١٢٤٤١١٤0٢٧٣٥٨٢٧١٥ادارة السفارات والقنصليات

5٧3٧٦٦٧3٦93١3١8١3٤8٢١٦95٤5املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

 عامن االوىل
 عامن االثانية

الزرقاء
البلقاء
مادبا

اربد االوىل
 اربد االثانية

املفرق
جرش

عجلون
الكرك

العقبة 
معان

الطفيلة
ادارة السفارات والقنصليات

رسم توضيحي ٤٢: نسبة دفاتر العائلة املرصوفة لعام ٢0٢0 حسب املديريات
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دفاتر العائلة الصادرة بالعام 2020 حسب نوع اإلصدار والشهر

املجموعفاقدتالف تجديدأول مرةالشهر

٥١٧١٦١٨٦٣00٨١٤0٥١٥٧٧0كانون ثاين

٤٧٣٨٦٤١٦٣0١٨١٣٧٦١٥٥٤٨شباط

٣٤0٤٤0٢٤٢0٣١٨٨١١0٣٤0آذار

٨١١٥٦٣٤٢٢٢٩٣نيسان

١٣٣٦٢000٨٣٧٣١٣٤٤٨٦أيار

٦٥0٢٨٢٦0٣٧٤٩١٦٧٦٢0١٨٧حزيران

٦0١١٥٨٣0٣0٩٣١٣٢٣١٦٢٥٧متوز

٦٦٢0٨0٦0٣٦٧٣١٤٥٨١٩٨١١آب

٦٦٢٤٧٥٣١٣٤٥0١٥١٧١٩١٢٢ايلول

٤٩٣١٥٧٦١٢٥١٦١١٢0١٤٣٢٨ترشين أول

٤٣٢٢٥٥٢٧٢٤0١٩٧٤١٣٢٢٤ترشين ثاين

٧٦٣٦٧٦١٨٣٥0٨١٤١٧٢0١٧٩كانون أول

5٧3٧٦٦٧3٦93١3١8١3٤8٢١٦95٤5املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

كانون ثاين شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب أيلول ترشين أول ترشين ثاين كانون أول

٢٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

١٥٠٠٠

١٠٠٠٠

٥٠٠٠

٠

رسم توضيحي ٤٣: دفاتر العائلة الصادرة بالعام ٢0٢0 حسب الشهر
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رابعًا: البطاقات الشخصية
البطاقات الشخصية الذكية الصادرة عام 2020 حسب النوع والمديريات

املجموعفاقد مكررفاقد تالفتجديداول مرةتجديد غري منتهيالشهر

١٣٢٨٨٣٢١٦١٤0٩٩٩٥٣٦١0٨٧٨٥٥٦٢٧٥٥٢٤عامن االوىل

٧١٩٢١٩٥١٦٢٢0١٥٦٧٣٦٦٨٣٢٤٣٨٤٣٧0٣عامن االثانية

١١٦٥١١٩٣٩٩٢١٢٥٣٦٣٩٦0٧٧٢٤٩٢٤٥٣٨٣الزرقاء 

٧٤٢٧١0٤٨١١١١١٢٦٣٨٣٤٢٢١٢٢٦٢٦٣0٥البلقاء

٢٢١٤٤٧0٩٦٤٩١0١٤١٦١٦٥٥0١0٧٥٢مادبا

٩٩٧٧١٨٦٥٨٢٥0١٣١١٥٦٦٢٧٢٦٤0٤٣٥١٨اربد االوىل

٣٧٤٤٦٨٣0٦٩٦٧٩١١٦٥٤٤٤٢١٤١٥٧ اربد االثانية

٣٩0٣٧٦٣٤٩٢٨١٤0٤٢0٢١٦٧١١٦٥٦١املفرق

١٨٧٤٣٨٨٧٥٣٨٦٨٧١٢١٢٣٩٦٨٥٩٤جرش

٢٥١٩٣٢٥٩٤0٧٥٣٢٨0٥٢0١٧٧٢٣عجلون

٢٤0٢٦٣٣٣٧٥٨٩٨٢١٨0٨٥٥٩١٢٨٤٢الكرك

٢٥0١٢٦٥٧٣٤0٦٧٨١١٤٥٥٧0٧٨٩١العقبة 

٩0٢٣١0٦٤٢٨٦٩٧٨٩0٣٢٣٦٣٤٦معان

٤٦٣٢0١٩٢٣٨٣٧٧٦00١٥0٣٨٤٧الطفيلة

٨١٩٨٨٩٤١٢٣٢٥٤٨٧٣0٦٣٢٣٨املكتب الخاص

٢0٣١٥١0٢٥٣٤٣١٤املحطات املتنقلة

٧١0٧9١٤١539١٧٤8٢3٢088٤5950١85٦03٢٦٦98املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

 عامن االوىل
 عامن االثانية

الزرقاء 
البلقاء
مادبا

اربد االوىل
 اربد االثانية

املفرق
جرش

عجلون
الكرك

العقبة 
معان

الطفيلة
املكتب الخاص

املحطات املتنقلة

رسم توضيحي ٤٤: البطاقات الشخصية الذكية الصادرة عام ٢0٢0 حسب املديريات
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خامسًا:معامالت األحوال المدنية
معامالت األحوال المدنية لعام 2020 حسب النوع والمديرية التابع لها مكتب تقديم الخدمة 

املجموعتظاهري األحوال اضافات عىل القيد املدين تغيري مكان االقامةاملكتب

١٩١١٦٥0٢٧٤٢٤٢٩٩٨٥ عامن االوىل

١٣١٣١٢٣٩٢00١0٦٣٦ عامن االثانية

١0٢٥٢٣0٩٦١٢١0٨٦٧الزرقاء

٧٧٨٥٧٤٨٩٨٥٧٣٣البلقاء

٢٧٣٤٥١٩٨٩٢٣0٧مادبا

١١٢٥١٤٤١0٣٨0١١٦٤٩اربد االوىل

٣٩١١٤٣٣٤٩٣٧٥٤ اربد االثانية

٧٢٣٤0٣٦٥٨٤٤٢١املفرق

٢٦٩١٨١٧٢٩٢0١٦جرش 

٢١٣١٥١٥٤٣١٧٧١عجلون

٣٦٩٤١٢٣٧٧٢٧٨٧الكرك

٤٩٣٢٥١٣٩0١٩0٨العقبة

١٥١٢٣١٢٤٣١٤١٧معان

٩٥١٤٨٩٥١00٤الطفيلة

١٢٢١٩٨٤٢00٧ادارة السفارات والقنصليات

9١30١٤٦١8١٦٧١9٢٢٦٢املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

تغيري مكان االقامة اضافات عىل القيد املدين تظاهري األحوال

١٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٠

رسم توضيحي٤٥: معامالت األحوال املدنية لعام ٢0٢0حسب النوع
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الوثائق الصادرة من المديريات لعام 2020 حسب النوع

املجموعدفاتر العائلةشهاداتبطاقات شخصيةالجوازاتاملديرية

٧٦٤٨٢٧٥٥٢٤٢١٦0٢٨٣٩٤٥٧٤0٧٤٩١عامن االوىل

٢٤٥٩٨٤٣٧0٣١١٣٢١0٢٤٢٩٩٢0٥٨١0عامن االثانية

١٨٢٣٩٤٥٣٨٣٩٧٧٩٦٢٢0١٩١٨٣٤٣٧الزرقاء 

١١0٧٩٢٦٣0٥٦٢0٣٥١٢٤٩٤١١١٩١٣البلقاء

٤0٢١١0٧٥٢٢٨٨٢٦٤٨٦٣٤٨٤٦٢مادبا

٢٢٥٥٤٤٣٥١٨١٢٦٢٣١٢١٨١0٢١٤١١٣اربد االوىل

٤٦٢٦١٤١٥٧٥٢٨٩١٨٨٤٤٨0٥١٨اربد االثانية

٤٥٧٥١٦٥٦١٥٣0٨١٧٧٨٢٨١٩٩٩املفرق

٢٨٨٨٨٥٩٤٢٧٨٦٢٤٤١٦٤٣٧٦0جرش

٢٤٣٧٧٧٢٣٢٥٣٦٤٣٨١٣٣٩٣٣٧عجلون

٣٣٥٢١٢٨٤٢٤١٢0٨٧0٨٤٦٤٤٨٦الكرك

٣0٢٣٧٨٩١١٧٩٦٨٤0٥٣٣٢٩٣٥العقبة 

١٨٧١٦٣٤٦١٧٥٩٩٣٣٩0٢٩٢0٦معان

١0٥0٣٨٤٧١٣٢١0٢٥0٦٢0٦١٣الطفيلة

١80٧953٢3١٤٦893309١٦٦830١5٦٤080املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

تم اصدار )٣١٤( بطاقة باستخدام املحطات املتنقلة للبطاقات الذكية بالعام ٢0٢0معظمها للموقوفني مبراكز 	 

االصالح والتأهيل.

 عامن االوىل
 عامن االثانية

الزرقاء 
البلقاء
مادبا

اربد االوىل
 اربد االثانية

املفرق
جرش

عجلون
الكرك

العقبة 
معان

الطفيلة
املكتب الخاص

رسم توضيحي ٤٦: نسبة الوثائق الصادرة من املديريات لعام ٢0٢0
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية عامن االوىل لعام ٢0٢0

٧٦٤٨٢جوازات سفر عاديه دامئة

٧٥٥٢٤البطاقات الشخصية

٢١٦0٢٨الشهادات بكافة أنواعها

٣٩٤٥٧دفاتر العائلة الصادرة

١٢٤٤١ارس جديدة

٣٦٥٧٣واقعات الوالدة املسجلة

٩٦٩٩واقعات الوفاة املسجلة

١٥0٩٨واقعات الزواج املسجلة

٤١٤٩واقعات الطالق املسجلة

١٩١١تغري مكان اإلقامة

٦٥0إضافات/أحوال مدنية

٢٧٤٢٤تظاهري

٣٤١جوازات سفر مؤقتة /خدمة مستعجلة

5١5٧٧٧املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية عامن الثانية لعام ٢0٢0

٢٤٥٩٨جوازات سفر عاديه دامئة

٤٣٧0٣البطاقات الشخصية

١١٣٢١0الشهادات بكافة أنواعها

٢٤٢٩٩دفاتر العائلة الصادرة

٨٤١١ارس جديدة

٢٨٦٤٣واقعات الوالدة املسجلة

٥00١واقعات الوفاة املسجلة

٩٢0٣واقعات الزواج املسجلة

٢٤٦٧واقعات الطالق املسجلة

١٣١٣تغري مكان اإلقامة

١٢٣إضافات/أحوال مدنية

٩٢00تظاهري

٢٧0١٧١املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦



79

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية الزرقاء لعام ٢0٢0

١٨٢٣٩جوازات سفر عاديه دامئة

٤٥٣٨٣البطاقات الشخصية

٩٧٧٩٦الشهادات بكافة أنواعها

٢٢0١٩دفاتر العائلة الصادرة

٧٣٩٥ارس جديدة

٢٣٨٢٨واقعات الوالدة املسجلة

٤٨٨١واقعات الوفاة املسجلة

٨٦٢٨واقعات الزواج املسجلة

٢٧٤٩واقعات الطالق املسجلة

١0٢٥تغري مكان اإلقامة

٢٣0إضافات/أحوال مدنية

٩٦١٢تظاهري

٢٤١٧85املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية البلقاء لعام ٢0٢0

١١0٧٩جوازات سفر عاديه دامئة

٢٦٣0٥البطاقات الشخصية

٦٢0٣٥الشهادات بكافة أنواعها

١٢٤٩٤دفاتر العائلة الصادرة

٤١٦١ارس جديدة

١٣0٢٤واقعات الوالدة املسجلة

٢٣٦٥واقعات الوفاة املسجلة

٤٦٣٥واقعات الزواج املسجلة

١١٧0واقعات الطالق املسجلة

٧٧٨تغري مكان اإلقامة

٥٧إضافات/أحوال مدنية

٤٨٩٨تظاهري

١٤300١املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية مادبا لعام ٢0٢0

٤0٢١جوازات سفر عاديه دامئة

١0٧٥٢البطاقات الشخصية

٢٨٨٢٦الشهادات بكافة أنواعها

٤٨٦٣دفاتر العائلة الصادرة

١٦00ارس جديدة

٥٦٢٦واقعات الوالدة املسجلة

٨٥٣واقعات الوفاة املسجلة

١٧٩١واقعات الزواج املسجلة

٣١٢واقعات الطالق املسجلة

٢٧٣تغري مكان اإلقامة

٤٥إضافات/أحوال مدنية

١٩٨٩تظاهري

٦095١املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية اربد االوىل لعام ٢0٢0

٢٢٥٥٤جوازات سفر عاديه دامئة

٤٣٥١٨البطاقات الشخصية

١٢٦٢٣١الشهادات بكافة أنواعها

٢١٨١0دفاتر العائلة الصادرة

٧٦٥١ارس جديدة

٢٤٦٥٣واقعات الوالدة املسجلة

٤٤٨٧واقعات الوفاة املسجلة

٨٦٢٧واقعات الزواج املسجلة

٢٤٤٢واقعات الطالق املسجلة

١١٢٥تغري مكان اإلقامة

١٤٤إضافات/أحوال مدنية

١0٣٨0تظاهري

٢٧3٦٢٢املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية اربد الثانية لعام ٢0٢0

٤٦٢٦جوازات سفر عاديه دامئة

١٤١٥٧البطاقات الشخصية

٥٢٨٩١الشهادات بكافة أنواعها

٨٨٤٤دفاتر العائلة الصادرة

٣0٦٨ارس جديدة

٩٩٥٧واقعات الوالدة املسجلة

١٥٩٢واقعات الوفاة املسجلة

٣٤٦٤واقعات الزواج املسجلة

٨٢٦واقعات الطالق املسجلة

٣٩١تغري مكان اإلقامة

١٤إضافات/أحوال مدنية

٣٣٤٩تظاهري

١03١٧9املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية املفرق لعام ٢0٢0

٤٥٧٥جوازات سفر عاديه دامئة

١٦٥٦١البطاقات الشخصية

٥٣0٨١الشهادات بكافة أنواعها

٧٧٨٢دفاتر العائلة الصادرة

٣0٨0ارس جديدة

١٤٦٤٥واقعات الوالدة املسجلة

١٥٥٧واقعات الوفاة املسجلة

٣٣٧١واقعات الزواج املسجلة

٨٢٦واقعات الطالق املسجلة

٧٢٣تغري مكان اإلقامة

٤0إضافات/أحوال مدنية

٣٦٥٨تظاهري

١09899املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية مديرية جرش لعام ٢0٢0

٢٨٨٨جوازات سفر عاديه دامئة

٨٥٩٤البطاقات الشخصية

٢٧٨٦٢الشهادات بكافة أنواعها

٤٤١٦دفاتر العائلة الصادرة

١٧0٨ارس جديدة

٥٩٣٧واقعات الوالدة املسجلة

٨٥٦واقعات الوفاة املسجلة

٢٤٣٧واقعات الزواج املسجلة

٤٦٥واقعات الطالق املسجلة

٢٦٩تغري مكان اإلقامة

١٨إضافات/أحوال مدنية

١٧٢٩تظاهري

١١0٢بطاقات االقامة ابناء قطاع غزة

١٥٨جوازات سفر البناء قطاع غزه

58٤39املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية مديرية عجلون لعام ٢0٢0

٢٤٣٧جوازات سفر عاديه دامئة

٧٧٢٣البطاقات الشخصية

٢٥٣٦٤الشهادات بكافة أنواعها

٣٨١٣دفاتر العائلة الصادرة

١٣٧١ارس جديدة

٤٢٧٧واقعات الوالدة املسجلة

٧0٢واقعات الوفاة املسجلة

١٤٨٦واقعات الزواج املسجلة

٢٨٤واقعات الطالق املسجلة

٢١٣تغري مكان اإلقامة

١٥إضافات/أحوال مدنية

١٥٤٣تظاهري

٤9٢٢8املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية الكرك لعام ٢0٢0

٣٣٥٢جوازات سفر عاديه دامئة

١٢٨٤٢البطاقات الشخصية

٤١٢0٨الشهادات بكافة أنواعها

٧0٨٤دفاتر العائلة الصادرة

٢١٣١ارس جديدة

٧0٧٢واقعات الوالدة املسجلة

١٢٨٣واقعات الوفاة املسجلة

٢٣0٢واقعات الزواج املسجلة

٤١٨واقعات الطالق املسجلة

٣٦٩تغري مكان اإلقامة

٤١إضافات/أحوال مدنية

٢٣٧٧تظاهري

80٤٧9املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية معان لعام ٢0٢0

١٨٧١جوازات سفر عاديه دامئة

٦٣٤٦البطاقات الشخصية

١٧٥٩٩الشهادات بكافة أنواعها

٣٣٩0دفاتر العائلة الصادرة

١0٦٧ارس جديدة

٣٨٩٨واقعات الوالدة املسجلة

٦٢١واقعات الوفاة املسجلة

١١٨٣واقعات الزواج املسجلة

٢٢٧واقعات الطالق املسجلة

١٥١تغري مكان اإلقامة

٢٣إضافات/أحوال مدنية

١٢٤٣تظاهري

3٧٦١9املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية الطفيله لعام ٢0٢0

١0٥0جوازات سفر عاديه دامئة

٣٨٤٧البطاقات الشخصية

١٣٢١0الشهادات بكافة أنواعها

٢٥0٦دفاتر العائلة الصادرة

٨0٨ارس جديدة

٢٥٢٩واقعات الوالدة املسجلة

٤٤٧واقعات الوفاة املسجلة

٨٥٩واقعات الزواج املسجلة

١٣٩واقعات الطالق املسجلة

٩٥تغري مكان اإلقامة

١٤إضافات/أحوال مدنية

٨٩٥تظاهري

٢٦399املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الخدمات املنجزة مبكاتب مديرية العقبه لعام ٢0٢0

٣0٢٣جوازات سفر عاديه دامئة

٧٨٩١البطاقات الشخصية

١٧٩٦٨الشهادات بكافة أنواعها

٤0٥٣دفاتر العائلة الصادرة

١٢٤0ارس جديدة

٤١00واقعات الوالدة املسجلة

٥٨٨واقعات الوفاة املسجلة

١٤٣٤واقعات الزواج املسجلة

٣٨٧واقعات الطالق املسجلة

٤٩٣تغري مكان اإلقامة

٢٥إضافات/أحوال مدنية

١٣٩0تظاهري

١٨٦بطاقات االقامة ابناء قطاع غزة

١٢٥جوازات سفر البناء قطاع غزه

٤٢903املجموع الكيل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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خالصة أعامل مكاتب مديرية عامن االوىل

١٢٦٤٤١احوال وجوازات عامن املركز

٢٨٩٦٥البطاقة الذكية عامن املركز

٧00٤٩ما ركا

٣٦٢٧٧جبل الحسني

٥١٦٦٧صويلح

٦00٩٨وادي السري

٤٧٦٩٤تالع العيل

٣٧٢٦٥أحوال وجوازات عامن الغربية

٣0٣0الخدمة املستعجلة

٢٦٥١غرفة تجارة عامن

٧0٨محطة قرص العدل عامن

٧٧٦محطة القيادة العامة

٥0١٥٦مكتب خدمة الجمهور

5١5٧٧٧مجموع مديرية عامن االوىل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

احوال وجوازات عامن املركز
البطاقة الذكية عامن املركز

ما ركا
جبل الحسني

صويلح
وادي السري
تالع العيل

أحوال وجوازات عامن الغربية
الخدمة املستعجلة
غرفة تجارة عامن

محطة قرص العدل عامن
محطة  القيادة العامة
مكتب خدمة الجمهور

رسم توضيحي ٤٧: نسبة أعامل مكاتب مديرية عامن االوىل
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خالصة أعامل مكاتب مديرية عامن الثانية

٩٥٨٣٢االرشفية

٤0٨٦٧ناعور

٤0٣١٤سحا ب

١0٨٣٩الجيزة

٣٦٣٣٨جنوب عامن

٣٥0٣٧نزال وذراع

٨٤١٢املوقر

١٥٣٥ام الرصاص

٩٩٧مكتب املطار

٢٧0١٧١مجموع مديرية عامن الثانية

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

االرشفية
ناعور

سحا ب
الجيزة

جنوب عامن
نزال وذراع

املوقر
ام الرصاص
مكتب املطار

رسم توضيحي ٤٨: نسبة أعامل مكاتب مديرية عامن الثانية
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خالصة اعامل مكاتب مديرية الزرقاء

٩٩٩٨٢الزرقاء

٦٦00٤الرصيفة

١١0٧٨الهاشمية

٥١٦٤االزرق

٣٥0٥السخنة

٨٩٨٥الضليل

٤٧0٦٧الزرقاء الغربية

٢٤١٧85مجموع مديرية الزرقاء

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الزرقاء
الرصيفة

الها شمية
االزرق

السخنة
الضليل

الزرقاء الغربية

رسم توضيحي ٤٩: نسبة اعامل مكاتب مديرية الزرقاء
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خالصة اعامل مكاتب مديرية البلقاء

٤٢٢0٨السلط

١٤٨٤٨الشونة الجنوبية

١٦٩0٥دير عال

١٩0٣٣الفحيص

٤٤٩٣0عني الباشا

٣٦٣٣الصبيحي

١٤٤٤زي

١٤300١مجموع مديرية البلقاء

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

السلط
الشونة الجنوبية

دير عال
الفحيص

عني الباشا
الصبيحي

زي

رسم توضيحي ٥0: نسبة اعامل مكاتب مديرية البلقاء
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خالصة أعامل مكاتب مديرية مأدبا

٥٢١٤٩مادبا

٤٥٨٤ذيبان

٤٢١٨لب

٦095١مجموع مديرية مادبا

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

مادبا
ذيبان
لب

رسم توضيحي ٥١: نسبة أعامل مكاتب مديرية مأدبا

خالصة اعامل مكاتب مديرية اربد االوىل

١٤١٥٢٥اربد

٣٨٤٢٣بني عبيد

٣٢٣٣٩بني كنا نة

١٥٨٥٧املزار الشاميل

٣٤٧٤٩الرمثا

٥٩١٨الشجرة

٤٨١١الطرة

٢٧3٦٢٢مجموع مديرية اربد االوىل

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

اربد
بني عبيد

بني كنا نة
املزار الشاميل

الرمثا
الشجرة

الطرة

رسم توضيحي ٥٢: نسبة اعامل مكاتب مديرية اربد االوىل
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خالصة اعامل مكاتب مديرية اربد الثانية

١١٥٧١الطيبة

٩0٦١الوسطية

٢٩٦٩٧الكورة

١٥٢٦٥الشونة الشاملية

٨٦٨0املشارع

٥٥١٨الكرمية

٣٩٥٣جديتا

١٩٤٣٤اربد الغربية

١03١٧9مجموع مديرية اربد الثانية

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الطيبة
الوسطية

الكورة
الشونة الشاملية

املشارع
الكرمية

جديتا
اربد الغربية

رسم توضيحي ٥٣: نسبة اعامل مكاتب مديرية اربد الثانية
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خالصة أعامل مكاتب مديرية املفرق

٦٩٥٢٢املفرق

٣0٦٣سام الرسحان

٤٩٢١صبحا وصبحية

٧٧٨٣بلعام

١٥٨١الرويشد

٨٨٥0الخالدية

١٣٣٣٤الصالحية

٨٤٥دير الكهف

١09899مجموع مديرية املفرق

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

املفرق
سام الرسحان

صبحا وصبحية
بلعام

الرويشد
الخالدية

الصالحية
دير الكهف

رسم توضيحي ٥٤: نسبة أعامل مكاتب مديرية املفرق
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خالصة أعامل مكاتب مديرية جرش

٤٥٣٦٩جرش

٣٧٥٤سوف

١٨٢١برما

٢٩١0املصطبه

٢٩٣١ساكب

١٦٥٤املعراض

58٤39مجموع مديرية جرش

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

جرش
سوف
برما

املصطبه
ساكب

املعراض

رسم توضيحي ٥٥: نسبة أعامل مكاتب مديرية جرش

خالصة اعامل مكاتب مديرية عجلون

٤0٣٢٧عجلون

٨٩0١كفرنجة

٤9٢٢8مجموع مديرية عجلون

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

عجلون
كفرنجة

رسم توضيحي ٥٦: نسبة اعامل مكاتب مديرية عجلون
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خالصة اعامل مكاتب مديرية الكرك

٣٢٤٥٥الكرك

٨٧٧0القرص

٢١٥٩٣املزار الجنويب

١٢٣0٦غور الصا يف

١٩0٤عي

١٥0٢فقوع

١٩٤٩القطرانة

80٤٧9مجموع مديرية الكرك

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الكرك
القرص

املزار الجنويب
غور الصا يف

عي
فقوع

القطرانة

رسم توضيحي ٥٧: نسبة اعامل مكاتب مديرية الكرك
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خالصة اعامل مكتب مديرية معان

١٥١٨١معان

٣٤0٥الشوبك

٩٢٩٩البرتاء

١٦٤٣الجفر

١٥٤0ايل

٣٣٩٢الحسينية

٢٤00املريغة

٧٥٩اذرح

3٧٦١9مجموع مديرية معان

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

معان
الشوبك
البرتاء
الجفر
ايل

الحسينية
املريغة
اذرح

رسم توضيحي ٥٨: نسبة اعامل مكتب مديرية معان
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خالصة أعامل مكاتب مديرية الطفيلة

١٦٢٢٥الطفيلة

٢٧٢٧الحسا

٥٤٤0بصريا

٢00٧عني البيضاء

٢٦399مجموع مديرية الطفيلة

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الطفيلة
الحسا
بصريا

عني البيضاء

رسم توضيحي ٥٩: نسبة أعامل مكاتب مديرية الطفيلة

خالصة أعامل مكاتب مديرية العقبة

٣٦٧٣٨العقبة

٥٣١0القويرة

٨٥٥الريشة

٤٢903مجموع مديرية العقبة

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

العقبة
القويرة
الريشة

رسم توضيحي ٦0: نسبة أعامل مكاتب مديرية العقبة
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سادسًا: خدمات مديرية الضفة الغربية
خدمات مكتب جوازات الضفة الغربية خالل عام 2020 – الجوازات المصروفة حسب الشهر ونوع الصرف

تالفتجديدفاقدأول مرةالشهر
تجديد غري 

مقيم

تجديد غري 

منتهي

تجديد بريد 

مقديس

تجديد 

مقيم 

مقديس

اول مرة 

مقديس

جواز ساري 

املفعول 

مقديس

املجموع

١٣٣٢٣0١١٨0٢١٤٣٨٦٣٤٤١٣٣٢٦٥٤٢٦٢كانون ثاين

١١٤٤٣٧١١0١٥١١٢٧٧٥٣٥٩٣٤٧٦٥٣٨٤٦شباط

٤٢٩١١٤٣٨١٥٣٢٨١١٧٥٧٨٢0١٤٤١آذار

00١0000000١نيسان

٩0٤١0٥0٤٦٢١٦٨أيار

٤٧٦٢٦٤0١٩١١٧١٣٨٢٣٧٧حزيران

٤٩٤٢٦0٢١٩٣٦٣٢١٢٢٣٨٩متوز

٦١٤٢٥٢١٧٤٣٥٣٦0٣٩١آب

٥٦٥٣0٢0٨٣٢٦٤١٩١٤٦0ايلول

٧٥١٣١٤٣٤١١٧٥٧٦٢٥0٧ترشين أول

١١0٧٣٩٧١٢٧٤١٤٢١٤٨٣٨٨٤٧ترشين ثاين

٤١٣٢0٤٨٣١٤٣٢٣٤٥١0٨0٣٥٢٤٢٤٤٦كانون أول

3٧٢5١٢55033١٦١99٢٦٢٤٤5٢٤٢88٤8١90١5035املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

خدمات مكتب جوازات غزة خالل عام 2020 – الجوازات المصروفة حسب الشهر ونوع الصرف

بدل تالفتجديد مقيمبدل فاقدأول مرةالشهر
تجديد غري 

مقيم

تجديد غري 

منتهي
تجديد سنتني

اول مرة 

خارج البالد 

/سنتني

تجديد خارج 

البالد /سنتني
املجموع

١٨٣٥١٧٢١٦١٢٣٧٧١٧١٨١٩كانون ثاين

١٢٢٥١٣١٢٥00٢٩٣٧0٦١0شباط

٤٤٤٤٨0٤٢٤١0٦٥١٢٥٤آذار

00١000١00٢نيسان

٥0١٣٧١٩00١٢٤٧أيار

٥٩٥٥٨0٤٦١١0٩٤0٢٨٢حزيران

٥٤٥٥٧٢٦٦١١٤٨٧0٣٤0متوز

٧٣٢٧٨0٣٩0١٥١٥١٣٤٩آب

٦٩٧٧٧0٤٣0١٥٢٦٢٣٥٦ايلول

٦١٦٦٥0٥٤٢١١0٢0٣00ترشين أول

٥٩٩٧0٢٣٦0١٢٦١0١٣١٣ترشين ثاين

٧١٦٨٩0٦00١٥0١0٣٣٨٩كانون أول

8005٤859١٤5١٦١0١٧٢3٧٤١١٤0٦١املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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خدمة اصداربطاقة اقامة مؤقتة ألبناء غزة المقيمين خالل عام 2020 حسب الشهر ونوع اإلصدار

املجموعفاقدتالفتجديدأول مرةالشهر

٢٢٨٣٢٢٧٣٦٧٦٩0كانون ثاين

٣00٤٢٢٧٦٨١٨٧٩شباط

١٥٩٢٢٦٣٨٥٧٤٨0آذار

0٢١0٣نيسان

٣0١٦0٤١١٨٢٤٩أيار

٣٥١٧٤٥١٥٣١٨٦١٤٣٥حزيران

٤0٣٥١٢١١٩١٩١١٢٢٥متوز

٥٢٥٤٩٦١٦١١٥٥١٣٣٧آب

٤٩٤٤٤٩١٤٣١٣٥١٢٢١ايلول

٣٨٧٣٦٧٨٣٩٩٩٣٦ترشين أول

٢٦٤٢٦٦٨0٨٣٦٩٣ترشين ثاين

٣٦0٣٧٩١١0١١٥٩٦٤كانون أول

350١٤3٤٦١0٧8١١8٧١0١١٢املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

الوثائق الصادرة ألبناء قطاع غزة من مكتبي جرش والعقبة

الشهر
بطاقة اقامة البناء 

غزة/ مكتب العقبة

جوازات مؤقتة غزة / 

مكتب العقبة

بطاقة اقامة البناء 

غزة/ مكتب جرش

جوازات مؤقتة غزة 

/ مكتب جرش

٢0١٨٦٥٤٦كانون ثاين

٢١٢0٩٦٣١شباط

٩٦٦٧١١آذار

٣٢00نيسان

٢٣٢٥٦٤أيار

٢٧١٤٢٢٢٧حزيران

١0١0١٢٢١٧متوز

٢٣١٢١٢0٧آب

١٦١١١٣٧١٣ايلول

١٤١0٧٧٥ترشين أول

١0٨٥0٦ترشين ثاين

١0١٢٩0١١كانون أول

١8٦١٢5١١0٢١58املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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سابعًا: الموارد البشرية في الدائرة
موظفو الدائرة حسب الفئة في نهاية عام 2020

املجموعإناثذكورالفئة

١0١العليا

٢٨٨٩٣٣٨١األوىل

٢٣٤٢١٣٤٤٧الثانية

١٦0١٢٣٢٨٣الثالثة

٦83٤٢9١١١٢املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

موظفو الدائرة حسب المؤهل العلمي في نهاية عام 2020

املجموعإناثذكوراملؤهل العلمي

٣0٣دكتوراه

٣٧١١٤٨ماجستري

١0١دبلوم عايل

٢٤٨٨٣٣٣١بكالوريوس

٢٢١٢0٨٤٢٩دبلوم متوسط

١٧٣١٢٧٣00ثانوية عامة فام دون

٦83٤٢9١١١٢املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦

اعداد املوظفني املنتدبني وامللحقني من الوزارات والدوائر لدى دائرة األحوال املدنية والجوازات لعام ٢0٢0 بلغ 

)٣٥0( موظفاً.
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ثامنًا :إدارة السفارات والقنصيات
اواًل: انجازات إدارة السفارات والقنصيات لعام 2020

عدد املعامالت خالصة عمل مكتب جوازات السفارات 

١٦٣٤0املعامالت الوارده عرب االمييل 

٧٤0١0املعامالت املقبوله من خالل النظام االلكرتوين 

٨٨٩جوازات بدل فاقد

٧0جوازات بدل تالف

٢٦000االرشفه 

١١٧٣00٩مجموع انجاز مكتب جوازات السفارات 

خالصة عمل مكتب أحوال السفارات

٢٧٣٢دفاتر عائله

٩٦٤٧واقعات والده

١١٣واقعات وفاه

١٥٢٨واقعات الزواج

٢٦٦واقعات الطالق

٢0٩٨تظاهري 

١٤١طباعة شهادات

١٦5٢5مجموع انجاز مكتب أحوال السفارات

خالصة عمل مكتب املتابعه القانونيه

١١٧مخاطبة دائرة املخابرات العامه 

٣٧٣مخاطبة دائرة املتابعه والتفتيش 

٧٨رفع قيود أمنيه

٧انشاء أرقام وطنيه

٣مخاطبة املعلومات الجنائيه

٤مخاطبة االقامه والحدود 

٥٨٢مجموع انجاز مكتب املتابعه القانونيه

٢٤٧٢خالصه مكتب جوازات الخارجيه

١3٦30٦مجموع املعامالت املنجزه يف االداره

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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ثانيًا: خالصة اعمال الخدمات المقدمة من السفارات والمرتبطة بالخدمات الكترونية-المرحلة االولى:-

االوىل لخدمات طباعة  االلكرتونية/املرحلة  الدائرة  السفارات بعد اطالق خدمات  الصادرة من  الوثائق  اعداد   .١

الشهادات فقط

٢0١9-٢0٢0السفارات التي تم اطالق اول الخدمات الخاصة بطباعة الشهادات املسجلة مسبقا فيها

١٢0١000١٣اربيل١

٣٨٥١0٦١٧٢٢0٦٥٦٥٨ابوظبي٢

٢٥٣١٥٧٤٤٥اثينا٣

٧00٤0٣١٤الجزائر٤

٢00000٢الخرطوم٥

٧٤١٤٧٢٨٨٢٧٦١١١٢٨الدوحة٦

٢٥00٢0٥٣٢الرباط٧

٤٦٤٢٦١٨٢٢٨١٨٤٨٦٦الرياض٨

٢0٢١٧٩٦٣٩١١٨0٥٦٢القاهرة٩

٥٧0٣٢٥0٦٩١الكويت١0

٥٣٥٧١٥٢٢٨١١0املنامة١١

٦٣0٥١٨١0٦٢٢٤٨0١0٦٣انقرة١٢

١٣000٢٢١٧اوتاوا١٣

١١٨٤٢١0٩٢١١٦٤باريس١٤

٣٦0000١٣٧بخارست١٥

٢00000٢برازيليا١٦

٢00١00٣بروكسل١٧

٢00000٢بريتوريا١٨

000١0٢٣بكني١٩

٣٧١000٤٤٢تونس٢0

٢0٧٤٤٦٥١٢٥٣٣٤٥جدة٢١

١٧٥٨٣٩٧٦٢0٣0٩ديب٢٢

٦١٩٧٢٤٢٣٤٥0٤٨٣٩دمشق٢٣

000٢00٢سنغافورة٢٤

١000١0٢١٣سيؤول٢٥

١00١١00١٢طوكيو٢٦

٤٥00٢٢٤٥٣كانبريا٢٧

٢٩0٢١00٦٤٧لندن٢٨

٢٩00٣0١٢٤٤مدريد٢٩

٤0٣0٧٢١٩١٢٥مسقط٣0

٤00٢0١٧نور سلطان٣١

٢٥00١١0٧٤٣نيقوسيا٣٢

١٨٨١١٧٥٤٦٩٢٧٥واشنطن٣٣

3٦٢٧٧٦9٤١٢١٧٦8١١٢٧3٦9٦8املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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املغرتبني  وشؤون  الخارجية  بوزارة  املوجود  والقنصليات  السفارات  ادارة  مكتب  من  الصادرة  الوثائق  اعداد   .٢

للسفارات التي اليوجد لديها خدمة طباعة جوازات سفر.

اعداد الجوازات املرصوفه للسفارات الغري مفعلة بها الخدمات االلكرتونية من خالل مكتب وزارة الخارجية 

للعام ٢0٢0

١٥٢٨دمشق١

٨٦بغداد٢

٣٩نيقوسيا٣

٨٧اربيل٤

١١0فينا٥

٢٩تونس٦

١٨سيؤول٧

٢٥بريتوريا٨

٢٢الهاي٩

٣٤الرباط١0

١٨سنتياجو١١

٦٨تل ابيب١٢

١٥اسالم اباد١٣

٣١برين١٤

٢٨بروكسل١٥

١٩نيودلهي١٦

٦برازيليا١٧

١٧كواالمبور١٨

٦٦بيجني١٩

٢١جاكارتا٢0

٤مكسيكو سيتي٢١

٣0طوكيو٢٢

١١٤اوسلو٢٣

١٨سنتياجو٢٤

٣٤نور سلطان٢٥

١١بانكو٢٦

٦طهران٢٧

١اديس ابابا٢٨

٢٤85املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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الدائرة االلكرتونية/املرحلة االوىل لخدمات رصف  الجوازات الصادرة من السفارات باستخدام خدمات  اعداد   .٣

وطباعة جوازات السفر )اول مرة / تجديد( لعدد )١٢( سفارة بالعام ٢0٢0

السفارت التي تم اطالق خدمات جوازات السفر )اول مره - تجديد( 

مجموعتجديداول مرةللعام ٢0٢0

١٥٤١٩٥0٥١١0٤٦ابو ظبي١

١٦١٦١٢١٧٢١٣٧٨٨ديب٢

٣٨٧٣١١٤٨٨١٥٣٦١الرياض٣

١٣٢٨٤٦٢٢٥٩٥0جدة٤

١٢٦٢١٢٧٧٢١٤0٣٤الكويت٥

١٢٤١٦١0٧٧٣٤٨الدوحة٦

١٣٥١٣٩٦١٥٣١مسقط٧

١٥0١٣٣٢١٤٨٢املنامة٨

٢٤٧٦0٧٨٤واشنطن٩

٢٢١٩0٢١٢لندن١0

١٢١0٦١١٨كانبريا١١

٩٢٤٣٢٥٢اوتاوا١٢

١١٢١3٦0٦93٧١90٦املجموع

بيانات دائرة االحوال املدنية والجوازات بتاريخ ٢0٢١/١/٦
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