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 ٔثٛقت حٕضٛذٛت نهبٛبَبث انًُشٕسة

 )ٚشجٗ كخببت اعى انًغخ( االعى

 انشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك

  انًحرٕٚاخ

  انٕقد

 انذقح

 انًقاسَح

 انٕصٕل نهثٛاَاخ

 

 )يجبل انًغخ، اجخًبعٙ، اقخظبد٘، صساعٙ، ...انخ(انًجبل 

جًع أععاس انرجضئح نهعذٚذ يٍ انغهع ٔانخذياخ نغاٚاخ حغاب اقرصاد٘ )

  انشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك (

 

انًغؤٔنت عٍ انخُفٛز ٔانشخض انًغؤٔل عٍ انًغخ ٔطشٚقت االحظبل )اعى انًذٚشٚت انشخض انًغؤٔل انًذٚشٚت ٔ

 بّ(

  dergam@dos.gov.jo -   1241ٙ فشع -0055055ذهفٌٕ  -ضشغاو عثٛذاخ – انحغاتاخ انقٕيٛحيذٚشٚح 

  

 انٓذف ٔانًشجعٛت انخبسٚخٛت  

 )ٚشجٗ كخببت األْذاف انخبطت ببنًغخ( انٓذف

 ٚٓذف انًغح إنٗ: 

 االسقاو انقٛاعٛح كأداج نرقذٚش انُاذج انًحهٙ االجًانٙ تاألععاس انثاترحذغرخذو . 1

 ٚعرثش يؤشش انشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك كعايم ذشذثط تّ انشٔاذة ٔاالجٕس فٙ تعض انًؤعغاخ  4

 االقرصاد٘عٛح يُٓا عهٗ انٕضع انقشاساخ االقرصادٚح ٔحرٗ انغٛا ذعرثش االسقاو انقٛاعٛح يؤششا نقٛاط اثش 0

 ٚغرخذو انشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك نقٛاط انرضخى فٙ ذكانٛف انًعٛشح 2

 )ٚشجٗ كخببت انغُت انخٙ بٕشش فٛٓب حُفٛز انًغخ( انًشجعٛت انخبسٚخٛت:

كغُح  4512ٚرى حغاب انشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك ٔرنك تاعرًاد عُح 

 اعاط

 

)فٙ انًغخخذيٌٕ ٚشجٗ ركش انجٓبث أٔ األشخبص انهزٍٚ ٚغخفٛذٌٔ يٍ بٛبَبث ْزا ٌ ٔانخطبٛقبث ٕانًغخخذي

 انًغخ، ٔفٙ دق انخطبٛقبث ٚشجٗ كخببت أٔجّ اعخخذاو ْزِ انبٛبَبث(: 

انًشكض٘، ٔصاسج انًانٛح، انقطاع انثُك ، االقرصادٚحٌ: انخثشاء االقرصادٍٚٛ ، ٔانثاحثٍٛ فٙ انًجاالخ ٕانًغرخذي

 انخاص

ذغرخذو ْزِ االسقاو كًثثطاخ نحغاب انُاذج انًحهٙ االجًانٙ تاألععاس انثاترح، سعى ٔذُفٛز انغٛاعاخ انًانٛح : انرطثٛقاخ

 انحكٕيٛح، تُاء انقشاساخ االقرصادٚح

 

 )ٚشجٗ كخببت يظذس جًع انبٛبَبث، يثبل انًغخ فٙ دبنت االعخًبد عهٗ انًغخ فٙ جًع انبٛبَبث( انًظذس

  شٓش٘ذجًع انثٛاَاخ يٍ خالل يغح 

  

)يٍ ْٙ انجٓت انشعًٛت انخٙ حقٕو بجًع األسقبو، يثبل دائشة اإلدظبءاث  انٓٛئت انًخٕنت بجًع انبٛبَبث َٔششْب

 انعبيت، انبُك انًشكض٘، ...انخ(

 2012نغُح  12سقى دائشج اإلحصاءاخ انعايح تًٕجة قإٌَ 

 . انًذخٕٚبث 1

 

 )حقذٚى ٔطف يخخظش نًب حى َششِ فٙ انجذأل أٔ انُششة(ٔطف انًذخٕٚبث  1-1

انشقى انقٛاعٙ انشٓش٘ ٔانرشاكًٙ ألععاس انًغرٓهك، كًا ٚقذو ْزا انًغح َغة انرغٛش انشٓشٚح ٚقذو ْزا انًغح 

 . ٔانرشاكًٛح ألععاس انًغرٓهك

 )ركش أْى انخعشٚفبث اإلدظبئٛت انٕاسدة فٙ انًغخ(حعبسٚف إدظبئٛت  1-2

ذغًٗ  فرشج صيُٛح فٙٚقٛظ يقذاس انرغٛش فٙ أععاس انًغرٓهك   يجشد سقى عثاسج عٍانشقى انقٛاعٙ ألععاس انًغرٓهك 

 ذغًٗ فرشج األعاطفرشج صيُٛح أخشٖ َغثح إنٗ  فرشج انًقاسَح

  

 انًخغٛشاث )ركش يخغٛشاث انذساعت انشئٛغت نهًغخ(  1-3

 اععاس انغهع

 انخظُٛفبث )ركش األعبط انز٘ ٚخى عهٗ أعبعّ عشد انخفبطٛم فٙ انجذأل( 1-4

  2018انجذأل ذُشش تأعاط عاو 
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 انٕقج  -2

 

 انفخشة انًشجعٛت )ْٙ انفخشة انضيُٛت انًشجعٛت انخٙ ٚخى فٛٓب جًع انبٛبَبث( 2-1

 ٚرى جًع انثٛاَاخ تشكم شٓش٘

 انغُٕ٘ نُشش ْزِ انبٛبَبث يٍ قبم انذائشة( حبسٚخ انُشش )انخبسٚخ 2-2

 ٕٚو 12-2ٚرى َشش انثٛاَاخ تعذ اَرٓاء انشٓش انًشجعٙ تًذج يٍ 

 االنخضاو ببنُشش )االنخضاو بُشش انبٛبَبث فٙ انًٕعذ انًذذد( 2-3

 يرٕفش

 يثبل : سبعٙ، َظف عُٕ٘، عُٕ٘، أكثش يٍ اخخٛبس( انخكشاس )ٚزكش فّٛ حكشاس حُفٛز انًغخ ، 2-4

 شٓش٘

 حٕفش عهغهت صيُٛت )ركش انغهغهت انضيُٛت انًخٕفشة يٍ بٛبَبث ْزا انًغخ( 2-5
 4512تاط عاو  نغاٚح انٕقد انحانٙ ٔتشكم شٓش٘ -4552ذرٕفش عهغهح صيُٛح 

 4512تاعاط عاو  4541 -1620ذرٕفش عهغهح صيُٛح 

 يغخٕٖ انذقت  -3

 

انذقت انكهٛت )حقذٚش يغخٕٖ انذقت نخُفٛز انًغخ، دقت عبنٛت جذاً فٙ دبل حُفٛز جًٛع انبُٕد انٕاسدة فٙ قبئًت  3-1

 اخخببس دقت انًغخ، أٔ عبنٛت فٙ دبل حٕفش ثهثٙ انعُبطش، ٔيخٕعطت فٙ دبل حٕفش أقم يٍ َظف انبُٕد(

 عانٛح جذا  

 انًظبدس أخطبء انًعبُٚت أٔ أخطبء غٛش انًعبُٚت( يظبدس عذو انذقت )عٕاء أكبَج 3-2

 انعُٛح 

يقبٚٛظ انذقت انًخٕفشة )كٛفٛت انذكى عهٗ دقت انبٛبَبث ببنقٛبط أٔ انٕطف ٔفٙ دبل انقٛبط ركش انًقٛبط  3-3

 انًغخخذو َٔخٛجت انقٛبط(

 يقاٚٛظ دقح ٔصفٛح 

 انًقبسَت  -4

 

 )قببهٛت يقبسَت انبٛبَبث يع انبٛبَبث انًُشٕسة عببقبً( انًقبسَت عبش انضيٍ 4-1

 ْزِ انثٛاَاخ قاتهح نهًقاسَح يع انثٛاَاخ انًُرجح عاتقا  تغثة اعرخذاو َفظ انًُٓجٛح ٔذطثٛق انًعاٚٛش انذٔنٛح 

ألخشٖ نُفظ انًقبسَت يع اإلدظبءاث األخشٖ)قببهٛت يقبسَت انبٛبَبث انًُشٕسة يع األسقبو انٕاسدة فٙ انًغٕح ا 4-2

 انًخغٛش، ٔيقبسَت انبٛبَبث يع انذٔنت األخشٖ(

تاألسقاو ْزِ انثٛاَاخ قاتهح نهًقاسَح يع اإلحصاءاخ األخشٖ ٔانرٙ ذغرخذو َفظ انرعاسٚف ٔانرصاَٛف انذٔنٛح انًرعهقح 

 انقٛاعٛح

 انٕطٕل نهبٛبَبث  -5

 

يثبل: انًٕقع اإلنكخشَٔٙ نهذائشة، َغخت ٔسقٛت، ... شكم انُشش )كٛف ًٚكٍ نًغخخذو انبٛبَبث انٕطٕل إنٛٓب،  5-1

 انخ(

 ذُشش انثٛاَاخ ٔسقٛا  ٔإنكرشَٔٛا  عهٗ يٕقع دائشج اإلحصاءاخ انعايح 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/economic/price_num 
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