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 المقدمة

ض فاغليت الخذماث وجدليم سطا املخػاملين و سفؼ   في ئػاس التزام دائشة الاخصاءاث الػامت باسخمشاس حػٍض

مً خالٌ هزا الذليل ئلى ئوشاء مشحػيت  مسخىي ألاداء و جدسين حىدة الخذماث التي جلذمها, حسعى

مخياملت  في حػٍشف وجىزيم ئحشاءاث الخذماث و جصميمها. خيث حػخبر غمليت حػٍشف وجىزيم الخذماث 

هي اللبىت ألاولى لظمان الخدسين املسخمش مً خالٌ مشاحػت إلاحشاءاث والػملياث املىفزة في جلذًم 

 لى جىحيه الجهاث للمخػاملين. الخذماث  مً ألاوشؼت واملهام التي تهذف ئ

ف مخللي الخذمت بالخذماث التي جلذمها دائشة الاخصاءاث الػامت مً ئلى الذليل هزا يهذف  خالٌ حػٍش

 جلذًم كىىاث مً وغيرها لىحه وحها ملذمت خذماث أو سكميت خذماث واهذ سىاء اللىىاث حميؼ

 .  الخذمت

ٌ  شاملت هظشة ًلذم خيث جدذًذ وجصييف  كىىاث جلذًم الخذماث و الخذماث وحػٍشف حػٍشف خى

 جلذًم حسهيل و بخدسين وغالكتها إلاحشاءاث دوس  ًىضح هما وألاهذاف, املفهىم خيث مً الخذماث

 هما جم جصييف مخللي الخذمت املسخفذًً مً الخذماث ..وحىدتها الخذمت

خاخت لالػالع غليها وششاء هما جىفش الذائشة مىخبت جظم اليششاث الاخصائيت التي جصذسها الذائشة وهي م

خم حسجيل صواس املىخبت طمً سجل مخصص لزلً. ذه مخللي الخذمت مً اليششاث ٍو  ما ًٍش

( وكائمت الاسػاس اليششاث الاخصائيت 1هما جم ادساج كائمت الاسػاس البياهاث الجغشافيت بملحم سكم )

 ( 2بملحم سكم )

 

 الخدمة تعريف

 في دائشة الاخصاءاث الػامت جىفشها التي الػملياث أو حشاءاثإلا  أو ألاوشؼت مً سلست هي الخذمت 

 مبييت وجيىن   املخخلفت الخذماث جلذًم كىىاث غبر املخػاملين خاحت جلبيت الى تهذف و الخذمت جلذًم

 .  الخذمت ملذم و مخللي الخذمت كبل مً الخفاغل غلى

  أًت ئطافت أو خزفها أو لهاحميؼ الخذماث مً خيث حػذً غً مسإولت دائشة الاخصاءاث الػامت 

 بما املخخصت حميؼ الجهاث مؼ بالخيسيم والدشغيليت الاستراجيجيت أهذافها جدليم مؼ جخماش ى خذماث

 جىفير غً مسإولت أنها هما.  2012( لسىت 12كاهىن دائشة الاخصاءاث الػامت سكم ) مؼ ًدىاسب

 .الخذمت ول ػبيػت خسب الذائشة  التي جىفشها  اللىىاث حميؼ غلى وجلذًمها الخذماث مػلىماث
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  الخدمة تقديم قنىات

خم دائشة الاخصاءاث الػامت و  املخػاملين بين جىاصل وسيلت هي اللىاه  كىىاث غبر الخذماث جلذًم ٍو

 املػاملت, إلهجاص ملخللي الخذمت الصخص ي الحظىس  جخؼلب جلليذًت كىىاث بػظها ٌػخبر مخخلفت

 التي الخذمت جلذًم كىىاث جىلسم. الزهيت ألاحهضة اسخخذام خالٌ مً جلذًمها ًخم رهيت أخشي  وكىىاث

  :خسب ػبيػت خذماتها والخالي دائشة الاخصاءاث الػامت جىفشها

 ذائشة وفشوغها.الئلى  الصخص ي الحظىس  .1

 WWW.DOS.GOV.JO املىكؼ الالىترووي  .2

  إلاجصاٌ مشهض .3

  الهاجفي الاجصاٌ .4

ذ .5   الفاهس / الىترووي البًر

 

 -: الخدمة تقديم ىاتانىاع قن

يىن  , الذائشة ا الى الصخص ي الحظىس  فيها ًخىحب التي اللىىاث هي: الخلليذًت اللىىاث   فيها الخفاغل ٍو

ٌ  ومخللي الخذمت الخذمت ملذم بين   غلى للحصى
 
 .مباششة الخذمت

 ىكؼامل مثل سكميت كىىاث  خالٌ مً فيها الخذمت جلذًم ًخم التي اللىىاث هي: الشكميت اللىىاث

 لذائشة .ل إلالىترووي

  الخدمة تحديد

جلىم دائشة الاخصاءاث . الخذمت وحجم ػبيػت ملخللي الخذمت باخخالف امللذمت الخذماث جخخلف

 بؼلبها ًلىم التي الخذماث جدذًذ طمان مؼ للمخللي الخذمت امللذمت الخذماث الػامت بدصش

 خذماث كائمت  خسب لي الخذمت بشيل دوسي التي ًؼلبها مخل الخذماث وجىزيم م خصشٍخو . املخػاملين

 ( .  1  خسب الجذٌو سكم ) دائشة الاخصاءاث الػامت

  الخدمات: تصنيف

 -: خذمت ول ػبيػت خذماث دائشة الاخصاءاث الػامت خسب جصييف جم

ٌ  ًخم التي الخذماث وهي مشترهت غير خذماث .1 دائشة الاخصاءاث  مً مباششة غليها الحصى

 .خذمت ػلب جضوٍذ بالبياهاث الشكميت مثل  أخشي  حهت مً مخؼلباث  أو مىافلاث دون الػامت 

 

حهاث اخشي مؼ دائشة الاخصاءاث  جلذًمها في ٌشترن التي الخذماث هي:   مشترهت خذماث .2

 . رلً خذمت ػلب مىافلت غلى جىفيز مسح غلى ومثاٌ. الػامت
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 الخدمات من المستفيدين متلقي الخدمة تصنيف

 :والخالي الخذمت مً املسخفيذًً جدذًذ مخللي الخذمت , وكذ جم خاحت جلبيت ئلى تهذف الخذماث

 حميؼ افشاد املجخمؼ الاسدوي   و....  ألافشاد ألافزاد إلى الحكومت 

حهاث  -الخاصت الششواث  اللؼاع الخاص الخاص  إلى الحكومت 

الجامػاث –الاغالم والصحافت 

 واملػاهذ. والهيئاث الذوليت

 الحيىميت الجهاث الحيىمي اللؼاع  الحكومت لىإ  الحكومت 
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 قائمة الخدمات(: 1جدول رقم )

 اسم الخدمت رمز الخدمت

PRDSB001 البياهاث امليشىسة -ػلب البياهاث إلاخصائيت الشكميت 

PRDSB002 البياهاث غير امليشىسة -ػلب البياهاث إلاخصائيت الشكميت 

PRDSB003 البياهاث الخام -ث إلاخصائيت الشكميتػلب البياها 

PRDSB004 اليششاث إلاخصائيت  ػلب 

SMMDSB005  ػلب مىافلت الحشاء مسح  لجهاث خاسحيت 

ITDSB006  جغشافيت )خشائؽ(الخصائيت إلا بياهاث الػلب 

JSTCDSB007 ب في املشهض إلاخصائي ألاسدوي  جذٍس

HSDSB008  جىفيز مسحػلب 

SMMDSB009  غيىتسحب ػلب 

HRDSB010 خبير اخصائي ػلب 

PRDSB011  صحفيتالخباس جضوٍذ ألا ػلب 

SMMDSB0012  ش جدليليت ػلب  ػلب ئغذاد جلاٍس
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 بطاقات الخدمات
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 PRDSB001 رمز الخدمت 

 البياناث املنشورة -خدمت طلب البياناث إلاحصائيت الزقميت اسم الخدمت

 املػخمذة  اللىىاث يت امليشىسة ملخللي الخذمت غبرالبياهاث الاخصائ  جضوٍذ وصف الخدمت

 -ٌسخؼيؼ مخللي الخذمت الحصٌى غليها مً خالٌ زالر كىىاث : اجزاءاث الخدمت  

 :الحظىس الصخص ي

مىخب خذمت  الى مىظف مباششة  وحسليمهاخػبئت همىرج ػلب الخذمت ًلىم مخللي الخذمت ب

خم ججهيز املػلىماث واغؼاؤها خالٌ الجمهىس   املذة الضمىيت املحذدة. ٍو

  :املىكؼ إلالىترووي  

اسساٌ همىرج ػلب البياهاث الىتروهيا مً خالٌ املىكؼ الالىترووي لذائشة الاخصاءاث الػامت 

ww.dos.gov.jo ذ ملخللي  الىتروهيا  الشدٍخم و Customer.Service@DOS.GOV.JO غبر البًر

 الخذمت

 :هاجفيا 

يه مباششة زم ًخم حػبئت همىرج الخذمت مً كبل مىظف ًخم اسخلباٌ الاجصاٌ والشد غل 

 بالبياهاث املؼلىبت لخىزيلها. الجمهىس  خذمت

 الافشاد                                                           اللؼاع خاص                                     اللؼاع الػام الفئاث املستفيدة من الخدمت

ذ            الحظىس الصخص ي م الخدمت قنواث جقدي  الفاهس                            الهاجف                   الالىترووي  البًر

 دكائم 5خؼىاث/  3 عدد الخطواث/املدة الزمنيت 

 

 حػبئت همىرج )ػلب الحصٌى غلى بياهاث( الوثائق املطلوبت لتقديم الخدمت

 

ى ارجباط الخدمت )مع دوائز اخز 

 بالتنفيذ(  

 غيــش مشجـبـؽ         

 ال يوجد   رسوم الخدمت

 ال ًىحذ شزوط الخدمت
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 PRDSB002 رمز الخدمت 

 البياناث غير املنشورة -طلب البياناث إلاحصائيت الزقميت اسم الخدمت

 ػخمذةامل اللىىاث امليشىسة ملخللي الخذمت غبرغير البياهاث الاخصائيت   جضوٍذ وصف الخدمت

الخذمت بالخىحه ئلى مىخب خذمت الجمهىس لخػبئت الىمىرج الخاص أو حسليم  مخلليًلىم  .1 اجزاءاث الخدمت  

دٌى الؼلب ئلى كسم الذًىان ألخز سكم الىاسد زم  الىخاب الشسمي ًُ 

ت الػالكاث الػامت ألخز املىافلت غلى جلذًم الخذمت. .2 دٌى الؼلب ئلى مذًٍش ًُ 

ل الؼلب ئلى ا .3 ت صاخبت الػالكت لخىفير البياهاث املؼلىبت ًخم جدٍى السخخشاحها ملذًٍش

 وجذكيلها وجىفيرها بالصيغت املؼلىبت

ت الػالكاث الػامت/ مىخب خذمت  .4 ل الؼلب مؼ البياهاث املخىافشة ملذًٍش ًخم جدٍى

 الجمهىس.

ت املاليت. .5  في خاٌ وحىد سسىم للبياهاث ًخم دفؼ الشسىم لذي املذًٍش

 

 الافشاد                                                           اللؼاع خاص                                     اللؼاع الػام من الخدمت الفئاث املستفيدة

ذ            الحظىس الصخص ي قنواث جقديم الخدمت   الفاهس                  الالىترووي  البًر

 اًام غمل 5خؼىاث/  5 عدد الخطواث/املدة الزمنيت 

 حػبئت همىرج )ػلب الحصٌى غلى بياهاث( الوثائق املطلوبت لتقديم الخدمت

 غيــش مشجـبـؽ          ارجباط الخدمت 

 يتم تحديد الرسوم عمى ضوء حجم البيانات المطموبة وفترة تجهيزها من قبل لجنة مختصة. رسوم الخدمت

 ال ًىحذ شزوط الخدمت
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 PRDSB003 مت رمز الخد

 البياناث الخام -طلب البياناث إلاحصائيت الزقميت اسم الخدمت

( لسىت 1املػخمذة خسب الخػليماث سكم ) اللىىاث ملخللي الخذمت غبر الخامالبياهاث   جضوٍذ وصف الخدمت

2013  

خاص أو الخذمت بالخىحه ئلى مىخب خذمت الجمهىس لخػبئت الىمىرج ال مخلليًلىم  .1 اجزاءاث الخدمت 

 حسليم الىخاب الشسمي.

 ًدٌى الؼلب ئلى كسم الذًىان ألخز سكم الىاسد. .2

دٌى الؼلب ئلى مذًش غام الذائشة ألخز املىافلت غلى جلذًم الخذمت. .3 ًُ 

ت صاخبت الػالكت  .4 ل الؼلب ئلى املذًٍش و البياهاث املؼلىبت السخخشاج ًخم جدٍى

 )ئلىترووي أو وسقي(.جذكيلها .......

ل ال .5 ت الػالكاث الػامت/ مىخب خذمت ًخم جدٍى ؼلب مؼ البياهاث املخىافشة ملذًٍش

 الجمهىس.

ت املاليت. .6  في خاٌ وحىد سسىم للبياهاث ًخم دفؼ الشسىم لذي املذًٍش

 

 الافشاد                                                           اللؼاع خاص                                     اللؼاع الػام الفئاث املستفيدة من الخدمت

ذ            الحظىس الصخص ي قنواث جقديم الخدمت                     الالىترووي  البًر

 أسبىع خؼىاث/ 6 عدد الخطواث/املدة الزمنيت 

 هخاب سسمي  الوثائق املطلوبت لتقديم الخدمت

ارجباط الخدمت )مع دوائز اخزى 

 بالتنفيذ(  

          غيــش مشجـبـؽ

    رسوم الخدمت
 يتم تحديد الرسوم عمى ضوء حجم البيانات المطموبة وفترة تجهيزها من قبل لجنة مختصة.

 2013( لسىت 1خسب حػليماث جضوٍذ البياهاث الخام سكم ) شزوط الخدمت
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 PRDSB004  رمز الخدمت

 خدمت الحصول على النشزاث إلاحصائيت  اسم الخدمت

غلى ضوٍذ مخللي الخذمت باليششاث الاخصائيت الصادسة غً الذائشة خسب كائمت الاسػاس  وسكيا او ج وصف الخدمت

 كشص مذمج

   جهاث محليت: الخدمت اجزاءاث 

خم اسشاده الى املىخبتمىخب ًخىحه مخللي الخذمت الى  .1 لخػبئت همىرج ػلب  خذمت الجمهىس ٍو

 اليششاث  والاػالع غلى حميؼ اليششاث الاخصائيت .

  مين صىذوق الذائشة أالى بذفؼ الشسىم املحذدة في حذٌو الاسػاس مخللي الخذمت  لىم ً .2

 ًخم حسليم اليششة ملخللي الخذمت .3

 جهاث دوليت: 

ذ الىترووي  .1 وسكيا او خظمً ػلبا مفصال لليششاث املؼلىبت ً ًلىم مخللي الخذمت باسساٌ بٍش

 كشص مذمج

 فش اليششاث املؼلىبت مً خالٌ املىخبت ًلىم كسم الاغالم واليشش بالخأهذ مً جىا  .2

وجضوٍذه بشكم  ًخم مخاػبت الجهت الؼالبت باليششاث املخىفشة واسػاسها للمىافلت غلى الؼلبيت .3

 .خساب الذائشة واسساٌ صىسة الىتروهيت بالحىالت

ذ الجىي الى غىىان والاًخم اصذاس هخاب سسمي  .4 ٌػاص للمىخبت باسساٌ اليسا املؼلىبت غبر البًر

 . واغالم الجهت الؼالبت باسساٌ املؼلىب واسفاق وسخت مً الىخاب الشسمي ؼالبال

  .ًخم الخىاصل مؼ الجهت الؼالبت للخاهذ مً وصٌى اليششاث وسطاهم غً الخذمت امللذمت .5

 الافشاد                                            خاص الاللؼاع  الفئاث املستفيدة من الخدمت

 الجهاث املحليت: الحظىس الصخص ي   الخدمت قنواث جقديم

ذ الشسمي الجهاث الذوليت:  البًر

 دكيلت 15خؼىجين/ الجهاث املحليت:   عدد الخطواث/املدة الزمنيت

 ًىمين خؼىاث/ 5: الجهاث الذوليت

 للجهاث املحليت: حػبئت همىرج )ػلب الحصٌى غلى اليششاث املؼلىبت( الوثائق املطلوبت لتقديم الخدمت

ذ الىتروويغبر ال ػلب اليششاثللجهاث الذوليت:  , اًصاٌ بالحىالت البىىيت , هخاب سسمي صادس  بًر

 بالبيؼ   

ذ الاسدوي          ارجباط الخدمت   في خاٌ الجهاث الذوليت: البىً املشهضي الاسدوي, البًر

 (7حذٌو سكم ) مدذدة في كائمت اسػاس بيؼ اليششاث  رسوم الخدمت

ٌ ملذمجت خسب وألاكشاص ا  (8سكم ) حذو

 ال ًىحذ شزوط الخدمت
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 SMMDSB005  الخدمت رمز

 لجهاث خارجيتخدمت طلب املوافقت على إجزاء مسح  الخدمت اسم

 جأمين املىافلاث الفىيت  والامىيت الحشاء الذساساث امليذاهيت مً كبل الجهاث الخاسحيت وصف الخدمت

 الخىحه ئلى الذًىان بالىخاب الشسمي والىزائم ألخز سكم الىاسد.الخذمت ب مخلليًلىم  .1 الخدمت اجزاءاث 

 ًدٌى الؼلب الى مىخب املذًش الػام .2

ت ألاساليب واملىهجياث إلاخصائيت/ كسم ألابدار الخاسحيت. .3 دٌى الؼلب ملذًٍش ًُ 

 ومشفلاتها وئحاصتها مً الىاخيت إلاخصائيت.املسح   اسدباهتجذكيم وجلييم  .4

ت / اللسم .5 املخخص بمخاػبت الجهاث ألامىيت للحصٌى غلى املىافلاث الالصمت إلحشاء الذساست  جلىم املذًٍش

 أو املسح.

بػذ اسخالم الشد مً كبل الجهاث ألامىيت, ًلىم كسم ألابدار الخاسحيت املخخص بخجهيز املىافلاث  .6

وحسليمها وجضوٍذ الجهت الؼالبت لها مً خالٌ هخاب سسمي وهزلً ججهيز البؼاكاث إلاخصائيت املإكخت 

 الخذمت.  خلليمل

الفئاث املستفيدة من 

 الخدمت

 الجهاث الذوليت                                                 اللؼاع خاص                                       الػام  اللؼاع

 الحظىس الصخص ي  قنواث جقديم الخدمت

 املدة/الخطواث عدد

  الزمنيت

 خؼىاث 6

 احشاءاث داخل الذائشة مًى   15

 ًىم  احشاءاث الجهاث املشجبؼت 15

لتقديم  املطلوبت الوثائق

 الخدمت

الؼالبت ًدذد فيها املؼلىب مؼ جفاصيل غً املسح أو الذساست )ألاهذاف, املىهجيت  الجهتهخاب سسمي مً  .1

 (.سح, فترة املاملػخمذة, مجخمؼ وغيىت الذساست, مىاػم جىفيز الذساست, اسخماسة املسح

خ الىالدة, الشكم الىػني, املإهل  .2 هشف ببياهاث الباخثين مً خيث الاسم الشباعي, اسم ألام, ميان وجاٍس

 الػلمي, سكم الهاجف.

3. . ت املفػٌى  شهادة غذم مديىميت ساٍس

 صىسة شخصيت .4

 صىسة غً السجل الخجاسي ًبين وشاغ الششهت/ املإسست. .5

  ومذًشها الػام. اسم الجهت الؼالبت للذساست أو املمىلت وملشها .6

)مع دوائز  الخدمت ارجباط

   اخزى بالتنفيذ(

 .وصاسة الذاخليت

 .ألامً الػام

 ال يوجد رسوم الخدمت
 و املسح )مىهجيت وأهذاف واسخماسة املسح( واسديفائها للششوغ إلاخصائيت.أاهخماٌ مسخلضماث الذساست  الخدمت شزوط
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 ITDSB006  الخدمت رمز

 جغزافيت )خزائط(الحصائيت إلا بياناث اللب طخدمت  الخدمت اسم

اث ادساًت مخخلفت Shape fileبياهاث سكميت  وصف الخدمت وخشائؽ الىتروهيت غلى مسخىي البلىواث  غلى مسخٍى

 الاخصائيت وخشائؽ وسكيت حػىس بػع املإششاث الاخصائيت

 حسليم أو الخاص الىمىرج خػبئتل الجمهىس  خذمت مىخب ئلى بالخىحه الخذمت مخللي ًلىم .1 الخدمت اجزاءاث  

 .او سسالتالىتروهيت الشسمي الىخاب

2.  ٌ دى  .املىافلت ألخز الفىيت للشإون الػام املذًش مساغذ ئلى الؼلب ًُ

ل ًخم .3 ت الؼلب جدٍى  . البياهاث لخجهيز الجغشافيت الخشائؽ كسم/ املػلىماث جىىىلىحيا ملذًٍش

 .ان وحذث املاليت ٍتاملذًش  لذي الخذمت سسىم بذفؼ الخذمت مخللي ًلىم .4

ذ الالىترووي بالبياهاث الخذمت مخللي جضوٍذ ًخم .5  .شخصيا او غبر البًر

 الافشاد                                          اللؼاع خاص                                               الػام  اللؼاع الفئاث املستفيدة من الخدمت

ذ الالىتروويال  قنواث جقديم الخدمت  حظىس الصخص ي, البًر

 ساغت 48 خؼىاث/ 5  الزمنيت املدة/الخطواث عدد

خم جدذًذ املىاػم املؼلىب بها خشائؽ أو مخؼؼاث حغشافيت بىطىح الؼالبت الجهتمً سسمي هخاب  لتقديم الخدمت املطلوبت الوثائق  .ٍو

 غير مشجبؽ  الخدمت ارجباط

  .(3لى سكم ئ 1املشفلت مً سكم ألاسػاس حذاٌو  هظشابت )املؼلى  البياهاثبدسب  رسوم الخدمت

 : 2017( لسىت 1خسب حػليماث سكم ) الخصىماث املمىىخت

 %70اللؼاع الحيىمي بذون اجفاكيت: 

اللؼاع الحيىمي مؼ وحىد اجفاكيت: ًخم اغخماد بىىد الاجفاكيت مؼ اسفاق صىسة غً الاجفاكيت املبرمت, 

 املؼلىبت هبير مً خم الذائشة حسػير البياهاث املؼلىبت.وفي خاٌ واهذ حجم البياهاث 

 

 اللؼاع الخاص: بذون خصم -%    30املىظماث والهيئاث الذوليت:   -%              70ػالب الجامػاث:  -

 جدخفظ دائشة إلاخصاءاث الػامت بدم امللىيت للمػلىماث الجغشافيت التي جضود الغير بها. الخدمت شزوط

للي الخذمت الالتزام باإلشاسة ئلى مصذس البياهاث التي خصل غليها مً الذائشة بصيغت ٌشترغ مً مخ

 ألاسدن خلىق امللىيت مدفىظت". -الىص الخالي: "دائشة إلاخصاءاث الػامت

ًىدصش اسخخذام البياهاث التي جم الحصٌى غليها بدسب الهذف والغاًت املحذدة في ػلب الحصٌى 

 غلى البياهاث مؼ الالتزام 
 
بها وليا شها أو حسٍش   بدماًتها وغذم جمٍش

 
ئلى ػشف زالث ومهما واهذ  أو حضئيا

لت واملبرساث.  الؼٍش

جخدمل الجهت املسخخذمت للبياهاث املسإوليت اللاهىهيت ئرا خالفذ أي مً الالتزاماث مالخظت: 

دم للذائشة ملاطاتها في خاٌ أي مخالفت  والششوغ السابلت ٍو
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 JSTCDSB007  الخدمت رمز

 جدريب في املزكز إلاحصائي ألاردني خدمت الخدمت اسم

ت ليافت الفئاث املستهذفت  وصف الخدمت ب بمخخلف املجاالث الاخصائيت والاداٍس  جلذًم خذمتالخذٍس

له  ئلى  زمالىخاب الشسمي والىزائم وجىسٍذ  ًلىم مخللي الخذمت بالخىحه ئلى الذًىان  .1 الخدمت اجزاءاث  ًخم جدٍى

 دائشة الاخصاءاث لبيان الشأي أو املىافلت.مذًش غام 

ب الاخصائي لذساسخه. .2 دٌى الؼلب ملشهض الخذٍس ًُ 

 الخذمت وجضوٍذه بػشض مالي وئداسي للذوسة املؼلىبت. مخلليبػذ دساست الؼلب ًخم مخاػبت  .3

 الخذمت غلى الػشض املالي وإلاداسي ًخم جدذًذ مىغذ ومذة الذوسة. مخلليفي خاٌ مىافلت  .4

ت املاليت.ًخم دفؼ  .5  ولفت غلذ الذوسة لذي املذًٍش

 ًخم غلذ الذوسة باملىغذ املحذد. .6

الفئاث املستفيدة من 

 الخدمت

 ػلبت الػلم                         الجهاث الذوليت                    اللؼاع خاص                الػام  اللؼاع

 الحظىس الصخص ي  الخدمتقنوات تقديم 

 دةامل/الخطواث عدد

  الزمنيت

بي هفسه. 3-2مً خؼىاث / 6  أًام غمل, وال ٌشمل رلً ساغاث أو أًام غلذ اليشاغ الخذٍس

لتقديم  المطلوبة الوثائق
 الخدمة

 هخاب سسمي مً الجهت الؼالبت في الحاالث الخاليت:

بي املؼلىب جىفيزه وغذد بي الخاص( غلى أن ًدذد بالىخاب غىىان اليشاغ الخذٍس  )اليشاغ الخذٍس

 املشاسهين وأًت مالخظاث أخشي راث صلت.

بي وفم خؼؽ  بي الػام( غلى أن ًدذد بالىخاب اسم املششح للمشاسهت في اليشاغ الخذٍس )اليشاغ الخذٍس

بيت.  املشهض الخذٍس

)مع دوائز  الخدمت ارجباط

   اخزى بالتنفيذ(

 غير مشجبؽ

ب الصادسة بمى  رسوم الخدمت ب إلاخصائي ألاسدوي الىافز جدذد الشسىم بدسب حػليماث الخذٍس حب هظام مشهض الخذٍس

 ٌ  املفػى

 ال ًىحذ الخدمت شزوط
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 HSDSB008  الخدمت رمز

 
 جنفيذ مسحخدمت  الخدمت اسم

ت والخبراث الفىيت وامليذاهيت  الالصمت لخىفيز املسح  الخدمت وصف  جلذًم وافت اليىادس البشٍش

دٌى الؼلب الى مذًش   حه ئلى الذًىان بالىخاب الشسمي ألخز سكم الىاسدالخذمت بالخى  مخلليًلىم  .1 اجزاءاث الخدمت ٍو

 . غام الذائشة

ل الىخاب ئلى الجهت راث الػالكت لذساسخه  .2 ًلىم مذًش غام دائشة إلاخصاءاث بدشىيل لجىت وجدٍى

 وئبذاء الشأي.

لخىفيز املسح  جلىم اللجىت املػىيت بذساست الؼلب مً خيث امللذسة الفىيت وجىفش الىكذ واليادس .3

 املؼلىب وجىفش إلاػاس وجدذًذ املجخمؼ املستهذف.

الخذمت لخىطيذ  مخلليفي خاٌ غذم ئمياهيت ئحشاء الذساست مً كبل الذائشة ًخم غلذ احخماع مؼ  .4

 الػىائم أمام جىفيز املسح وجدذًذ الششوغ الالصمت التي ًجب جىفيرها لخىفيز املسح.

 الخذمت. خلليىفيز املسح ًخم جىحيه هخاب باالغخزاس ملفي خاٌ جم الخىصل ئلى كشاس بػذم ج .5

في خاٌ واهذ هديجت الذساست ئًجابيت ًخىلى املذًش الػام مخاػبت الجهاث الشسميت ألاغلى الجخار  .6

 للمششوع مً كبل املذًش الػام.
 
 املىافلاث ئن لضم ومً زم حػيين مذًشا

الفئاث املستفيدة من 

 الخدمت

 الجهاث الذوليت والػشبيت                           اللؼاع خاص                                         الػام اللؼاع

ذ الالىترووي                                                 الحظىس الصخص ي  قنواث جقديم الخدمت  البًر

 املدة/الخطواث عدد

  الزمنيت

 املىافلت غلى خذمت جىفيز مسح. أًام غمل للحصٌى غلى 3-2مً خؼىاث/  6

 .مذة جىفيز املسح خسب ػبيػت املسح

لتقديم  املطلوبت الوثائق

 الخدمت

 هخاب سسمي مً الجهت الؼالبت 

)مع دوائز  الخدمت ارجباط

   اخزى بالتنفيذ(

 , الهيئاث الذوليت والػشبيتاللؼاع الػام, اللؼاع الخاص

 الػام )الجهاث الحيىميت مػفاة(. جدذد الشسىم مً كبل املذًش رسوم الخدمت

 الجهت الؼالبت.هخاب سسمي مً  الخدمت شزوط
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 SMMDSB009  الخدمت رمز

 سحب عينت خدمت الخدمت اسم

جضوٍذ مخللي الخذمت بخصميم / جدذًذ حجم الػيىت ومىاػم الػذ خسب مسخىي الخمثيل واليشش  وصف الخدمت

 املؼلىب 

 حسليم أو الخاص الىمىرج لخػبئت الجمهىس  خذمت مىخب ئلى بالخىحه الخذمت مخللي ًلىم .1 الخدمت اجزاءاث 

دٌى الؼلب  الى املذًش الػام الخز املىافلت الشسمي الىخاب  .ٍو

2.  ٌ دى ت الؼلب ًُ  .الػيىاث كسم/ إلاخصائيت واملىهجياث ألاساليب ملذًٍش

ت  املترجبت غلى ومخاػبت الجهت الؼالبت باليلفت املالي الؼلب بذساست الػيىاث كسم ًلىم .3

 سحب الػيىت

ت لذي الخذمت غلى املترجبت الشسىم بذفؼ الخذمت مخللي ًلىم .4  .املاليت املذًٍش

 .الخذمت خلليمل الػيىت حسليم ًخم .5

 الافشاد                       اللؼاع خاص                   الػام  اللؼاع الفئاث املستفيدة من الخدمت

 ظىس الصخص يالح  قنواث جقديم الخدمت

 .أًام غمل  7خؼىاث/ 5  الزمنيت املدة/الخطواث عدد

 بػذ جدذًذ املؼلىب وئسفاق وافت البياهاث غً الذساست أو املسح.الجهت الؼالبت  هخاب سسمي مً  لتقديم الخدمت املطلوبت الوثائق

)مع دوائز اخزى  الخدمت ارجباط

   بالتنفيذ(

 غير مشجبؽ

 مً كبل املذًش الػام خسب حجم الػيىت جدذد الشسىم رسوم الخدمت

 ال ًىحذ الخدمت شزوط
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 HRDSB010  الخدمت رمز

 طلب خبير احصائي الخدمت اسم

ب مً خالٌ  خبير اخصائي في املجاالث التي ًؼلبها مخللي الخذمت داخل او  وصف الخدمت جلذًم مشىسة اخصائيت او جذٍس

 خاسج الذائشة

دٌى الؼلب الى  الىاسد سكم ألخز الشسمي بالىخاب الذًىان ئلى بالخىحه الخذمت خلليم ًلىم .1 الخدمت اجزاءاث  ٍو

 . املذًش الػام الخز املىافلت

لت جلذًمها .2 ت املػىيت لبيان الشاي خٌى هىع الخبرة وػٍش  ًدٌى الؼلب للمذًٍش

 ًم الخبرةفي خاٌ جلذًم الخبرة داخل الذائشة ًخم مخاػبت الجهت الؼالبت بمىغذ اسخلبالهم لخلذ .3

 في خاٌ جلذًم الخبرة خاسج الذائشة ًخم مخاػبت الجهت الؼالبت باسم الخبير والفترة الضمىيت .4

الفئاث املستفيدة من 

 الخدمت

 اللؼاع الخاص الافشاد الػام  اللؼاع

 الحظىس الصخص ي  قنواث جقديم الخدمت

 .أًام غمل 3خؼىاث/ 7  الزمنيت املدة/الخطواث عدد

لتقديم  وبتاملطل الوثائق

 الخدمت

 .الؼالبت الجهتهخاب سسمي مً 

)مع دوائز  الخدمت ارجباط

   اخزى بالتنفيذ(

 غير مشجبؽ

 ال ًىحذ رسوم الخدمت

 ال ًىحذ الخدمت شزوط
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 PRDSB011  الخدمت رمز

 خدمت طلب اخبار صحفيت الخدمت اسم

 ائشة جضوٍذ مخللي الخذمت باالخباس الصادسة غً الذ وصف الخدمت

 ًخم الاغالن غً مىاغيذ صذوس الاخباس مً خالٌ سصهامت اليشش غلى املىكؼ الالىترووي .1 الخدمت اجزاءاث 

ذ الالىترووي اسخالم .2 ت مً مسبلا واملػذ املؼلىب بالخبر سسالت بالبًر  املػىيت الفىيت املذًٍش

ذ غبر الخبر اسساٌ .3  اليشش مىاغيذ وخسب الالىترووي البًر
 الافشاد                 اللؼاع الخاص                                       الػام اللؼاع ة من الخدمتالفئاث املستفيد

 

ذ الالىترووي           الحظىس الصخص ي  الخدمتقنوات تقديم   البًر

 دكيلخان.خؼىجين/   الزمنيت املدة/الخطواث عدد

ذ  لتقديم الخدمت املطلوبت الوثائق  الالىترووي.ػلب غبر البًر

)مع دوائز اخزى  الخدمت ارجباط

   بالتنفيذ(

 غير مشجبؽ

 ال جىحذ رسوم الخدمت

لدارر   م الزاامنا ابلزاري  املررر لننرر  املربط  عمعيار ابمن املديرية الفنية املعنية  ن يكون الرقم قد صدر رمسيا  أ الخدمت شزوط
 الرزانمة الداخنية لنمديرية املعنية ابخلرب إن مل يكن مربططا ينرر حسبو  SDDSالنرر الدويل 
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 SMMDSB012 رمز الخدمت 

 خدمت طلب إعداد جقاريز جحليليت اسم الخدمت

ش جدليلت لذساساث مخللي الخذمت وصف الخدمت  اغذاد جلاٍس

 سكم ألخز الشسمي بالىخاب الذًىان ئلى بالخىحه الخذمت مخللي ًلىم .1 الخدمت اجزاءاث 

 بها البياهاث ألاوليت  دالىاس 
 
 للذساستمشفلا

2.  ٌ دى ش  املىافلت ألخز املذًش الػام ئلى الؼلب ًُ غلى اغذاد لخلٍش

 الخدليلي

 جىظيف البياهاث ألاوليت .3

 جدليل البياهاث واسخخشاج املإششاث املؼلىبت .4

ش جدليلي  .5  غىس الىخائج غلى شيل جلٍش

ش الخدليلي للجهت املػىيت بىخاب س  .6  سميئغادة ئسساٌ الخلٍش

                   غامكؼاع  الفئاث املستفيدة من الخدمت

ذ إلالىترووي قنواث جقديم الخدمت   البًر

 ًىم 30خؼىاث/  6 عدد الخطواث/املدة الزمنيت 

 للذساست البياهاث ألاوليتهخاب سسمي مشفم مػه  الوثائق املطلوبت لتقديم الخدمت

(  ارجباط الخدمت )مع دوائز اخزى بالتنفيذ

  

 غيــش مشجـبـؽ         

 ال ًىحذ رسوم الخدمت

 ال ًىحذ شزوط الخدمت
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(1جدول رقم )  

مة
عا

 ال
ت

ءا
صا

ح
ال
 ا
رة

ائ
 د

ار
ط
أ

 

 حجم العٌنة )عدد البلوكات( نوع الطلب

 )بالدٌنار االردنً( التكلفة المقترحة

 تكلفة سحب البلوك
وع وحجم العٌنة، تكلفة تحدٌد ن 

 ومستوى التمثٌل وتوثٌق العٌنة

 طلب لتصمٌم وسحب عٌنة  

30 - 1 2 250 

50 - 31 2.25 275 

100 - 51 2.5 300 

150 -101 2.75 325 

300 -151 3 350 

500 - 301 3.25 400 

750 - 501 3.5 425 

1000 - 751 3.75 450 

2000 -1001 4 500 

  

 تكلفة سحب البلوك العٌنة )عدد البلوكات(حجم 
تكلفة تحدٌد نوع العٌنة، ومستوى  

 التمثٌل وتوثٌق العٌنة

طلب لسحب عٌنة محددة  
 الحجم من قبل الجهة الطالبة

30 - 1 2 200 

50 - 31 2.25 225 

100 - 51 2.5 250 

150 -101 2.75 275 

300 -151 3 300 

500 - 301 3.25 350 

750 - 501 3.5 375 

1000 - 751 3.75 400 

2000 -1001 4 450 

  
 تكلفة سحب البلوك حجم العٌنة )عدد البلوكات(

تكلفة تحدٌد نوع العٌنة، ومستوى  
 التمثٌل وتوثٌق العٌنة

طلب لسحب عٌنة محددة  
الحجم وموزعة من قبل الجهة 

 الطالبة

30 - 1 2 100 

50 - 31 2.25 125 

100 - 51 2.5 150 

150 -101 2.75 175 

300 -151 3 200 

500 - 301 3.25 250 

750 - 501 3.5 275 

1000 - 751 3.75 300 

2000 -1001 4 350 

التكلفة  بلوك ٌجب الحصول على موافقة المدٌر العام، ثم تحول الى القسم المعنً لتحدٌد 0222فً حال طلب عٌنة ٌزٌد حجمها عن    
 المترتبة على ذلك
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(2جدول رقم )  
 

 

 

 

 

 

بة
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ج
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ر 
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حجم االطار ) 
عدد وحدات 

 المعاٌنة(

 )بالدٌنار االردنً( تكلفة دراسة االطار، تحدٌد حجم العٌنة، ومستوى التمثٌل وتوزٌع العٌنة  

اطار واضح وخالً من 
 االخطاء  

 اطار خالً من االخطاء
ولكن ٌحتاج الى اعادة 
تقسٌم وتصنٌف لتحقٌق 

 اهداف المسح 

اطار بحاجة الى مراجعة 
وتنظٌف من االخطاء 

 والتكررات  

اطار بحاجة الى مراجعة 
وتنظٌف من االخطاء 

والتكررات واعادة تقسٌم 
وتصنٌف لتحقٌق اهداف 

 المسح 

 350 300 200 100 أقل من 033

500 - 300 150 250 350 400 

1000 - 
501 200 300 400 450 

2000 - 
1001 275 375 475 525 

5000 - 
2001 350 450 550 600 

7500 - 
5001 425 525 625 675 

أكثر  0033
 750 700 600 500 من 

 سحب العٌنة    

 تكلفة سحب العٌنة حجم العٌنة )عدد وحدات المعاٌنة(

 50 أقل من 03

100 - 31  100 

200 - 101 150 

300 - 201 200 

500 - 301 300 

501 - 750  350 

751 - 1000  400 

 500 أكثر من  0333

 فً حال ورود اي طلبات غٌر واردة فً االسس اعاله ٌتم الرجوع الى لجنة التسعٌر
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 عدد الموشرات أو    
                                                                                                                              المتغيرات

عدد التجمعات أو المنطقة أو 
 الحي

5-1 10-6 15-11 20-16 25-21 30-26 35-31 40-
36 

45-
 العممة 64أكثر 41

1 
 دينار 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 5-1

 دينار 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 10-6 2

3 
 دينار 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 20-11

4 
 دينار 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 30-21

5 
 دينار 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 40-31

6 
 دينار 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 50-41

7 
 دينار 3300 3100 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 100-51

8 
 دينار 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 150-101

9 
 دينار 3700 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2400 2200 2000 200-151

 دينار 3900 3700 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2400 2200 250-201 10

 (3تابع/ جدول رقم )
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عدد الموشرات 
           أو المتغٌرات                                                                                                                 

عدد التجمعات أو 
 المنطقة أو الحً

5-1 10-6 15-11 20-16 25-21 30-26 35-31 40-36 
45-

41 

أكثر

64 
 دينار العملة

 دينار 4300 4100 3900 3700 3500 3300 3100 3000 2800 2600 350-301 12

 دينار 4500 4300 4100 3900 3700 3500 3300 3100 3000 2800 400-351 13

 دينار 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 500-401 14

15 
600-501 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 

 دينار

16 
 دينار 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 700-601

17 
 دينار 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 800-701

18 
 دينار 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 900-801

19 
 دينار 6000 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 1000-901

 دينار 6300 6100 5900 5700 5500 5300 5100 4900 4700 4500 1200-1101 20

21 
 دينار 6500 6300 6100 5900 5700 5500 5300 5100 4900 4700 1300-1201

 دينار 6700 6500 6300 6100 5900 5700 5500 5300 5100 4900 1400-1301 22

23 
 دينار 6900 6700 6500 6300 6100 5900 5700 5500 5300 5100 0611-فاكثر
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(4جدول )  
بالنشرات التي تصدرها دائرة اإلحصاءات العامةقائمة   

 السنة اسم النشرة  الرقم
السعر  

بالدينار 
 األردني

 يكيالسعر بالدوالر األمر 

 أوروبا دول عربية
باقي دول 

 العالم
 40 35 30 7 2013 الكتاب اإلحصائي السنوي   1
 - - - - 2002/1791 ** الحسابات القومية  2
 60 55 50 10 2013  **اإلحصاءات الزراعية 3
 30 25 20 4 2012  **مسح التجارة الداخمية  4
 30 25 20 4 2012  **مسح الصناعة  5
 30 25 20 4 2012  **ات اإلنشاءاتإحصاء 6
2011-  مسح القادمين والمغادرين 7 2010 4 20 25 30 
 40 35 30 7 2010  دراسة دخل ونفقات االسرة 8
 - - - - 2012 مسح السكان والصحة األسرية   10
 30 25 20 4 2012   **والبريدمسح النقل والتخزين  11
 30 25 20 4 2011 **إحصاءات البيئة  12
 120 110 100 15 2007  التعداد الزراعي 13
 30 25 20 4 2012 **نشرة اإلستخدام  14

التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد األول(خصائص   15
 **المباني 

2004 - - - - 

16 
التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الثاني( الخصائص  

 **لألفراد                العامة 
2004 - - - - 

17 
التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الثالث( الجزء األول  

 **الخصائص االقتصادية 
2004 - - - - 

 التعداد العام لمسكان والمساكن)المجمد الثالث( الجزء الثاني  18
 **الخصائص االقتصادية 

2004 - - - - 

19 
خصائص التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الرابع( 

في الخارج/غير األردنيين/ذوي االحتياجات  األردنيين 
 **الخاصة 

2004 - - - - 

 - - - - 2003 **مسح الظروف المعيشية في األردن/عربي   20
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 30 25 20 4 2012  **مسح الخدمات 21
 30 25 20 3 2013 **الرابعة مسح العمالة والبطالة / الجولة   22
 140 130 120 26 2012 متجارة الخارجية اإلحصاءات السنوية ل  23
 - - - - 2012 المرأة والرجل في األردن في أرقام   24
 - - - - 2001 **المسح السنوي لإلنجاب   25
 60 55 50 10 2011  التعداد العام لممنشآت االقتصادية  26
 - - - - 2013 األردن باألرقام   27
 30 25 20 4 2012 **مسح منشآت المالية والتأمين  28
 60 55 50 12 2012 **التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة   29
 60 55 50 5 2012 الميزانية الغذائية  30
 - - - - 2003 **مسح األسرة متعدد األهداف   31
 - - - - 2003 **قياس الحرمان في األردن  32
 - - - - 2009   مؤشرات المحافظات  34

استخدام تكنولوجيا المعمومات داخل المنازلمسح   ** 35  2013 4 20 25 30 

 35 30 25 6 2012 النصف الثاني /فرص العمل المستحدثة  36

التقرير السنوي   /فرص العمل المستحدثة ** 37  2012 6 25 30 35 

مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت في   38
 المنشآت اإلقتصادية 

2010 4 20 25 30 

 30 25 20 4 2008 مسح استهالك الطاقة في المنازل  39

 مستنفذ *:
 متوفر في المكتبة لالطالع فقط ** :
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