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 المقذمة

ص فاغليت الخدماث وجحليم زطا املخػاملين و زفؼ   في ئػاز التزام دائسة الاحصاءاث الػامت باطخمساز حػٍص

مظخىي ألاداء و جحظين حىدة الخدماث التي جلدمها, حظعى مً خالٌ هرا الدليل ئلى ئوشاء مسحػيت 

ف وجىثيم الخدماث مخياملت  في حػٍسف وجىثيم ئحساءاث الخدماث و جصميمها. حيث حػخبر غمليت حػٍس

هي اللبىت ألاولى لظمان الخحظين املظخمس مً خالٌ مساحػت إلاحساءاث والػملياث املىفرة في جلدًم 

 الخدماث  مً ألاوشؼت واملهام التي تهدف ئلى جىحيه الجهاث للمخػاملين. 

ف مخللي الخدمت بالخدماث التي جلدمها دائسة الاحصاءاث  ئلى الدليل هرا يهدف  خالٌ الػامت مًحػٍس

 جلدًم كىىاث مً وغيرها لىحه وحها ملدمت خدماث أو زكميت خدماث واهذ طىاء اللىىاث حميؼ

 .  الخدمت

ٌ  شاملت هظسة ًلدم حيث جحدًد وجصييف  الخدماث وحػٍسف كىىاث جلدًم الخدماث و حػٍسف حى

 جلدًم حظهيل و بخحظين وغالكتها إلاحساءاث دوز  ًىضح هما وألاهداف, املفهىم حيث مً الخدماث

 هما جم جصييف مخللي الخدمت املظخفدًً مً الخدماث ..وحىدتها الخدمت

هما جىفس الدائسة مىخبت جظم اليشساث الاحصائيت التي جصدزها الدائسة وهي مخاحت لالػالع غليها وشساء 

خم حسجيل شواز املىخبت طمً سجل مخصص لرلً. ده مخللي الخدمت مً اليشساث ٍو  ما ًٍس

( وكائمت الاطػاز اليشساث الاحصائيت 1هما جم ادزاج كائمت الاطػاز البياهاث الجغسافيت بملحم زكم )

 ( 2بملحم زكم )

 

 الخذمة تعريف

 في دائسة الاحصاءاث الػامت جىفسها التي الػملياث أو إلاحساءاث أو ألاوشؼت مً طلظت هي الخدمت 

 مبييت وجيىن   املخخلفت الخدماث جلدًم كىىاث غبر املخػاملين حاحت جلبيت الى تهدف و الخدمت جلدًم

 .  الخدمت ملدم و مخللي الخدمت كبل مً الخفاغل غلى

  أًت ئطافت أو حرفها أو حميؼ الخدماث مً حيث حػدًلها غً مظإولت دائسة الاحصاءاث الػامت 

 بما املخخصت حميؼ الجهاث مؼ بالخيظيم والدشغيليت الاطتراجيجيت أهدافها جحليم مؼ جخماش ى خدماث

 جىفير غً مظإولت أنها هما.  2012( لظىت 12كاهىن دائسة الاحصاءاث الػامت زكم ) مؼ ًدىاطب

 .الخدمت ول ػبيػت حظب التي جىفسها الدائسة   اللىىاث حميؼ غلى وجلدًمها الخدماث مػلىماث

 

 



  الخذمة تقذيم قنوات

خم دائسة الاحصاءاث الػامت و  املخػاملين بين جىاصل وطيلت هي اللىاه  كىىاث غبر الخدماث جلدًم ٍو

 املػاملت, إلهجاش ملخللي الخدمت الصخص ي الحظىز  جخؼلب جلليدًت كىىاث بػظها ٌػخبر مخخلفت

 التي الخدمت جلدًم كىىاث جىلظم. الرهيت ألاحهصة اطخخدام خالٌ مً جلدًمها ًخم ذهيت أخسي  وكىىاث

  :حظب ػبيػت خدماتها والخالي الػامتدائسة الاحصاءاث  جىفسها

 دائسة وفسوغها.الئلى  الصخص ي الحظىز  .1

 WWW.DOS.GOV.JO املىكؼ الالىترووي  .2

  إلاجصاٌ مسهص .3

  الهاجفي الاجصاٌ .4

د .5   الفاهع / الىترووي البًر

 

 -: الخذمة تقذيم انواع قنوات

يىن  , الدائسة ا الى الصخص ي الحظىز  فيها ًخىحب التي اللىىاث هي: الخلليدًت اللىىاث   فيها الخفاغل ٍو

ٌ  ومخللي الخدمت الخدمت ملدم بين   غلى للحصى
 
 .مباشسة الخدمت

 املىكؼ مثل زكميت كىىاث  خالٌ مً فيها الخدمت جلدًم ًخم التي اللىىاث هي: السكميت اللىىاث

 لدائسة .ل إلالىترووي

  الخذمة تحذيذ

جلىم دائسة الاحصاءاث . الخدمت وحجم ػبيػت ملخللي الخدمت باخخالف امللدمت الخدماث جخخلف

 بؼلبها ًلىم التي الخدماث جحدًد طمان مؼ للمخللي الخدمت امللدمت الخدماث الػامت بحصس

 خدماث كائمت  حظب التي ًؼلبها مخللي الخدمت بشيل دوزي  الخدماث وجىثيم م حصسٍخو . املخػاملين

 . (  1  حظب الجدٌو زكم ) دائسة الاحصاءاث الػامت

  الخذمات: تصنيف

 -: خدمت ول ػبيػت خدماث دائسة الاحصاءاث الػامت حظب جصييف جم

ٌ  ًخم التي الخدماث وهي مشترهت غير خدماث .1 دائسة الاحصاءاث  مً مباشسة غليها الحصى

 .خدمت ػلب جصوٍد بالبياهاث السكميت مثل  أخسي  حهت مً مخؼلباث  أو مىافلاث دون الػامت 

 

حهاث اخسي مؼ دائسة الاحصاءاث  جلدًمها في ٌشترن التي الخدماث هي:   مشترهت خدماث .2

 . ذلً خدمت ػلب مىافلت غلى جىفير مسح غلى ومثاٌ. الػامت



 

 الخذمات من المستفيذين متلقي الخذمة تصنيف

 :والخالي الخدمت مً املظخفيدًً جحدًد مخللي الخدمت , وكد جم حاحت جلبيت ئلى تهدف الخدماث

 حميؼ افساد املجخمؼ الازدوي   و....  ألافساد ألافساد إلى الحكومت 

حهاث  -الخاصت الشسواث  اللؼاع الخاص الخاص  إلى الحكومت 

الجامػاث –الاغالم والصحافت 

 واملػاهد. والهيئاث الدوليت

 الحيىميت الجهاث الحيىمي اللؼاع  الحكومت إلى  الحكومت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخذماتقائمة (: 1جذول رقم )

 اسم الخدمت زمز الخدمت

 البياهاث امليشىزة -ػلب البياهاث إلاحصائيت السكميت 

 البياهاث غير امليشىزة -ػلب البياهاث إلاحصائيت السكميت 

 البياهاث الخام -ػلب البياهاث إلاحصائيت السكميت 

 اليشساث إلاحصائيت  ػلب 
 ػلب مىافلت الحساء مسح  لجهاث خازحيت  
 جغسافيت )خسائؽ(الحصائيت إلا بياهاث الػلب  
ب في املسهص إلاحصائي ألازدوي   جدٍز

 جىفير مسحػلب  

 سحب غيىتػلب  

 خبير احصائي ػلب 

 صحفيتالخباز جصوٍد ألا ػلب  

س جحليليت   ػلب ئغداد جلاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 البياهاث امليشوزة -خدمت طلب البياهاث إلاحصائيت السكميت اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 بطاقات الخذمات



 2012طىت  12كاهىن الاحصاءاث الػامت زكم  الدشسيع الىاظم للخدمت

 ال ًىحد شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

 ػلب الحصٌى غلى بياهاث

 

همىذج ػلب بياهاث او  املسهص السئيس ي

زطالت الىتروهيت او هخاب 

 زطمي

   

   

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املددددددددددددددددددددة الزمىيدددددددددددددددددددت امل يازيدددددددددددددددددددت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطدت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

 الحظىز الصخص ي:

ًلوووووىم مخللوووووي الخدموووووت بخػبئوووووت هموووووىذج ػلوووووب 

الخدمت وحظليمها مباشسة الى مىظف  مىخب 

ووووووووووخم ججهيووووووووووز املػلىموووووووووواث  خدمووووووووووت الجمهووووووووووىز ٍو

 املدة الصمىيت املحددة واغؼاؤها خالٌ

 دكائم 5

 املىكؼ إلالىترووي: 

 
 
مً  ازطاٌ همىذج ػلب البياهاث الىتروهيا

خالٌ املىكؼ الالىترووي لدائسة الاحصاءاث 

د  غبرأو  ww.dos.gov.joالػامت   البًر

Customer.Service@DOS.GOV.JO  خم ٍو

  السد
 
  ملخللي الخدمت  الىتروهيا

 

 دكائم 5

 هاجفيا:

ًوووخم اطوووخلباٌ الاجصووواٌ والوووسد غليوووه مباشوووسة  

ثووووووووم ًووووووووخم حػبئووووووووت همووووووووىذج الخدمووووووووت مووووووووً كبوووووووول 

مىظوووف خدموووت الجمهوووىز  بالبياهووواث املؼلى وووت 

 لخىثيلها.

 دكائم 5

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

 دكائم 5 الحظىز الصخص ي

 دكائم 5 املىكؼ إلالىترووي

 دكائم 5الهاجف 

 

mailto:Customer.Service@DOS.GOV.JO


 ال يوجد   كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت

 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

 wordاو  exselحداٌو الىتروهيت غلى 

 حداٌو وزكيت

 جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

ً الشٍسً  دوز الشٍس

  

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

 

 

 

 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4:00ئلى  8:30 أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

  دكيلت 2 م دل وكذ الاهخظاز

  دكائم 5 م دل وكذ جلدًم الخدمت

  %87 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0%  

  %0 م دل الشكاوى على الخدمت



  1 عدد الوثائم املطلوبت

  ال ًىحد الجهاث الشسيكتعدد 

  1 عدد املوظفين

   حجم الطلب على الخدمت
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 جصوٍد  البياهاث الاحصائيت غير امليشىزة اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012طىت  12الاحصاءاث الػامت زكم كاهىن  الدشسيع الىاظم للخدمت

 ال ًىحد شسوط جلدًم الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلتالوثائم املطلوبت للحصول 



همىذج ػلب بياهاث او  املسهص السئيس ي ػلب الحصٌى غلى بياهاث على الخدمت

زطالت الىتروهيت او هخاب 

 زطمي

   

   

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

ئلى مىخب ًلىم مخللي الخدمت بالخىحه  .1

خدمت الجمهىز لخػبئت الىمىذج الخاص 

حٌى  ًُ أو حظليم الىخاب السطمي ثم  

 الؼلب ئلى كظم الدًىان ألخر زكم الىازد

 

 دكائم 5

ت الػالكاث  .1 حٌى الؼلب ئلى مدًٍس ًُ

الػامت ألخر املىافلت غلى جلدًم 

 الخدمت.

 دكائم 10

ت .2 ل الؼلب ئلى املدًٍس  ًخم جحٍى

اث( صاحبت الػالكت لخىفير  )املدًٍس

البياهاث املؼلى ت الطخخساحها 

 وجدكيلها وجىفيرها بالصيغت املؼلى ت

 طاغت 48

في حاٌ وحىد زطىم غلى الخدمت ًخم  .3

ت الػالكاث الػامت بيلفت  مخاػبت مدًٍس

 البياهاث الغالم مخللي الخدمت

 دكائم 10الىتروهيا 

 طاغت 24هخاب زطمي: 

ل الؼلب مؼ  .4 البياهاث املخىافسة ًخم جحٍى

ت الػالكاث الػامت/ مىخب  ملدًٍس

 خدمت الجمهىز.

 دكيلت 20

 في حاٌ وحىد زطىم للبياهاث ًخم دفؼ .5

ت املاليت كبل  السطىم لدي املدًٍس

 .حظليم البياهاث

 دكائم 5

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

  اًام غمل 5

 )حظب البياهاث املؼلى ت( ًىحد  كيمت السسوم



       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت

 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

 Wordاو  Excelحداٌو الىتروهيت غلى 

 حداٌو وزكيت

 جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

 ال ًىحد الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

اث الفىيت  جحظير البياهاث املدًٍس

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

 

 

 

 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (--4ئلى -8.5-الدوام ) مً أًام الدوام السطمي + وكذ  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

   م دل وكذ الاهخظاز

  اًام 4 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 %88.3 %88 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

 غير مسصىد 0%

 غير مسصىد %0 م دل الشكاوى على الخدمت

  1 عدد الوثائم املطلوبت



  ال ًىحد عدد الجهاث الشسيكت

  (6-2حظب هىع البياهاث املؼلى ت ) عدد املوظفين

% )حجم الؼلب غلى حميؼ البياهاث 85.1 حجم الطلب على الخدمت

 السكميت(

85.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 البياهاث الخام –ػلب البياهاث إلاحصائيت السكميت  اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

  الدشسيع الىاظم للخدمت



 3112( لسىت 1حسب ح ليماث جزويد البياهاث الخام زكم ) شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

 وزقي او الىترووي السئيظيت هخاب زطمي

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساءمػدٌ املدة  ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

حػبئت الىمىذج الخاص او حظليم الىخاب 

 السطمي

 دكائم 10

ل الؼلب الى كظم الدًىان    دكائم 5 جحٍى

ل الؼلب الى مدًس غام الدائسة ألخر  جحٍى

 املىافلت غليه

 ًىم

ت صاحبت الػالكت  ل الؼلب ئلى املدًٍس جحٍى

 لخحظير البياهاث

 ًىم

ل الؼلب  ت الػالكاث جحٍى مؼ البياهاث ملدًٍس

 الػامت / مىخب خدمت الجمهىز 

 دكائم 10

في حاٌ وحىد زطىم للبياهاث ًخم دفؼ 

ت املاليت  السطىم ملدًٍس

 دكيلت 10

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

  اًام 3

  كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت مخسج الخدمتشيل 

 جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت الىترووي

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

ت الفىيت  جلدًم املػلىماث املؼلى ت املدًٍس

باكت  سلسلت الليمت)

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت



 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  مسهص خدمت املىاػً   املىكؼ الالىترووي للدائسة  مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4ئلى 8: 30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 ًىم ًىمين م دل وكذ الاهخظاز

 ًىمين اًام 3 الخدمتم دل وكذ جلدًم 

 %88.3 %88 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0  

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

 1 1 عدد الوثائم املطلوبت

   عدد الجهاث الشسيكت

 4 5 عدد املوظفين

 85.6 85.1 حجم الطلب على الخدمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 خدمت الحصول على اليشساث إلاحصائيت الخدمتاسم 

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012طىت  12زكم  كاهىن الاحصاءاث الػامت الدشسيع الىاظم للخدمت



 ال ًوجد شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

املحليت: حػبئت همىذج للجهاث 

)ػلب الحصٌى غلى اليشساث 

 املؼلى ت(

ػلب اليشساث للجهاث الدوليت: 

د الىتروويغبر ال , اًصاٌ  بًر

بالحىالت البىىيت , هخاب زطمي 

 صادز بالبيؼ   

الجهووووووووووواث املحليوووووووووووت: الحظوووووووووووىز  املسهص السئيس ي

 الصخص ي 

ووووووووووووووووووود  الجهوووووووووووووووووواث الدوليوووووووووووووووووووت: البًر

همىذج ػلوب بياهواث  السطمي

او زطووووووووووووووووووووالت الىتروهيووووووووووووووووووووت او 

 هخاب زطمي

   

   

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء جلدًم الخدمتئحساءاث زئيظيت 

   جهاث محليت:

مىخب ًخىحه مخللي الخدمت الى  .1

خم ازشاده الى  خدمت الجمهىز ٍو

لخػبئت همىذج ػلب اليشساث   املىخبت

والاػالع غلى حميؼ اليشساث 

 الاحصائيت .

بدفؼ السطىم مخللي الخدمت  لىم ً .2

مين أالى املحددة في حدٌو الاطػاز 

  صىدوق الدائسة 

 ًخم حظليم اليشسة ملخللي الخدمت .3

 

 جهاث دوليت: 

د  .1 ًلىم مخللي الخدمت بازطاٌ بٍس

خظمً ػلبا مفصال الىترووي ً

وزكيا او كسص لليشساث املؼلى ت 

مدمج وحسجيل الؼلب زطميا في 

 

 

 دكيلت 2

 

 

 

 

 دكائم 10

 

 

 دكيلخين

 

 

 

 

 ًىم غمل



 الدًىان

واليشس بالخأهد مً جىافس ًلىم كظم الاغالم 

 اليشساث املؼلى ت مً خالٌ املىخبت
 دكائم  5

 

ًخم مخاػبت الجهت الؼالبت باليشساث املخىفسة 

وجصوٍده بسكم  واطػازها للمىافلت غلى الؼلبيت

حظاب الدائسة وازطاٌ صىزة الىتروهيت 

 بالحىالت

 دكائم 5

 

ٌػاش للمىخبت والاًخم اصداز هخاب زطمي 

د الجىي الى بازطاٌ  اليسخ املؼلى ت غبر البًر

واغالم الجهت الؼالبت بازطاٌ  غىىان الؼالب

 . املؼلىب وازفاق وسخت مً الىخاب السطمي

 ًىمين

ًخم الخىاصل مؼ الجهت الؼالبت للخاهد مً 

 وصٌى اليشساث وزطاهم غً الخدمت امللدمت
 

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

  اًام 4

 اطػاز اليشساث حظب املسفم  السسومكيمت 

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

 غىد اهتهاء جلدًم الخدمت وشساث وزكيت او الىتروهيت

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

  ال ًىحد

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت



د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4:00ئلى 8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 دكيلت 2 دكيلت 2 م دل وكذ الاهخظاز

 اًام 3 اًام 4 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 %90.2 %90 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0%  

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

  1 عدد الوثائم املطلوبت

  ال ًىحد الشسيكتعدد الجهاث 

 مىظفين 4 مىظفين 4 عدد املوظفين

 2019في غام  الٌو مسةطيخم زصدها  لم جسصد حجم الطلب على الخدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 جغسافيت )خسائط(الحصائيت إلا بياهاث الطلب خدمت  اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012لظىت  12كاهىن إلاحصاءاث زكم  الدشسيع الىاظم للخدمت

 شسوط جلدًم الخدمت

 جحخفظ دائسة إلاحصاءاث الػامت بحم امللىيت للمػلىماث الجغسافيت التي جصود الغير بها.

ٌشترغ مً مخللي الخدمت الالتزام باإلشازة ئلى مصدز البياهاث التي حصل غليها مً الدائسة 

 ألازدن حلىق امللىيت محفىظت". -الخالي: "دائسة إلاحصاءاث الػامتبصيغت الىص 

ًىحصس اطخخدام البياهاث التي جم الحصٌى غليها بحظب الهدف والغاًت املحددة في ػلب 

 
 
بها وليا سها أو حظٍس   الحصٌى غلى البياهاث مؼ الالتزام بحماًتها وغدم جمٍس

 
ئلى ػسف ثالث  أو حصئيا

لت وامل  برزاث.ومهما واهذ الؼٍس

جخحمل الجهت املظخخدمت للبياهاث املظإوليت اللاهىهيت ئذا خالفذ أي مً الالتزاماث مالحظت: 

حم للدائسة ملاطاتها في حاٌ أي مخالفت  والشسوغ الظابلت ٍو

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

 الىتروويوزقي ,  الدائسةالسئيظيت زطمي هخاب 

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

 خدمت مىخب ئلى بالخىحه الخدمت مخللي ًلىم

 حظليم أو الخاص الىمىذج لخػبئت الجمهىز 

 .السطمي او زطالتالىتروهيت الىخاب

 دكائم 5

 ٌ حى  للشإون الػام املدًس مظاغد ئلى الؼلب ًُ

 .املىافلت ألخر الفىيت
 دكيلت 20

ل ًخم ت الؼلب جحٍى  جىىىلىحيا ملدًٍس

 لخجهيز الجغسافيت الخسائؽ كظم/ املػلىماث

 .البياهاث

 طاغت 24 -طاغت

 لدي الخدمت زطىم بدفؼ الخدمت مخللي ًلىم

ت  .املاليت ان وحدث املدًٍس
 دكائم 10

بالبياهاث شخصيا او  الخدمت مخللي جصوٍد ًخم

د الالىترووي  .غبر البًر
 دكائم 5

  ًىمينالزمً امل يازي املسخغسق 



 لخلدًم الخدمت

 مسفم زكم ) املؼلى ت البياهاثبحظب  كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت

 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

اث ادزاًت  Shape fileبياهاث زكميت  غلى مظخٍى

وخسائؽ الىتروهيت غلى مظخىي  مخخلفت

البلىواث الاحصائيت وخسائؽ وزكيت حػىع 

 الاحصائيتبػع املإشساث 

 جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

 ال ًىحد الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

  ال ًىحد

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

 ال ًىحد الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4ئلى 8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 دكائم 10 دكيلت 20 م دل وكذ الاهخظاز

  ًىمين م دل وكذ جلدًم الخدمت

 88.3 88 الخدمتم دل زضا مخللي 

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0  

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

 1 1 عدد الوثائم املطلوبت



  ال ًىحد عدد الجهاث الشسيكت

 4 5 عدد املوظفين

 %4 %3.8 حجم الطلب على الخدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 املسكز إلاحصائي ألازدويخدمت جدزيب في  اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

ب الاحصائي الازدوي الدشسيع الىاظم للخدمت  هظام املسهص الخدٍز

 الًىحد شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

املسهص  هخاب زطمي مً الجهه الؼالبت

 السئيس ي)الجبيهه(

 هخاب زطمي

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 املظخغسكت ليل ئحساءمػدٌ املدة الصمىيت  ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

ًلىم مخللي الخدمت بالخىحه ئلى  .1

الدًىان  وجىزٍد الىخاب السطمي 

له  ئلى مدًس غام  والىثائم ثم ًخم جحٍى

دائسة الاحصاءاث لبيان السأي أو 

 املىافلت.

 دكيلت 25

 

. 

ب  .2 حٌى الؼلب ملسهص الخدٍز ًُ

 الاحصائي لدزاطخه

 ًىم غمل

مخللي بػد دزاطت الؼلب ًخم مخاػبت  .3

الخدمت وجصوٍده بػسض مالي وئدازي 

 للدوزة املؼلى ت

 دكيلت 60

في حاٌ مىافلت مخللي الخدمت غلى  .4

الػسض املالي وإلادازي ًخم جحدًد 

 مىغد ومدة الدوزة

 دكيلت 25

ًخم دفؼ ولفت غلد الدوزة لدي  .5

ت املاليت  املدًٍس

 دكائم. 10

  ًخم غلد الدوزة باملىغد املحدد .6

امل يازي املسخغسق الزمً 

 لخلدًم الخدمت

أًام غمل, وال ٌشمل ذلً طاغاث أو  3-2مً 

بي هفظه  أًام غلد اليشاغ الخدٍز
 

ب الصادزة بمىحب هظام مسهص الخدٍزب إلاحصائي ألازدوي  كيمت السسوم جحدد السطىم بحظب حػليماث الخدٍز



 الىافر

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 الخدمتمخسج 
 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

بت وحظليم شهادة مصدكت  جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت دوزة جدٍز

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

 جلدًم دوزة خبير 

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

ت ليافت الفئاث املظتهدفت ب بمخخلف املجاالث الاحصائيت والاداٍز  جلدًم خدمتالخدٍز

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف        م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4:00ئلى 8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 10 10 م دل وكذ الاهخظاز

 ًىمين اًام 3 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 %86.2 %86 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

  ال ًىحد

  %0 م دل الشكاوى على الخدمت

  1 عدد الوثائم املطلوبت

 1 في حاٌ الخبير مً خازج الدائسة 2-1 عدد الجهاث الشسيكت

  4 عدد املوظفين

   حجم الطلب على الخدمت

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 جىفير مسح اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 كاهىن الاحصاءاث الػامت الازدوي الدشسيع الىاظم للخدمت

 الجهت الؼالبتهخاب زطمي مً  شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

 ػلب املىافلتهخاب زطمي  الدائسة السئيظيت الجهت الؼالبتهخاب زطمي مً 

 وثيلت جىضح هدف الدزاطت الدائسةالسئيظيت هدف الدزاطت 

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

ًلىم مخللي الخدمت بالخىحه ئلى  .1

 الدًىان بالىخاب السطمي ألخر زكم

حٌى الؼلب الى مدًس غام   الىازد ٍو

 . الدائسة

 دكيلت 20

ًلىم مدًس غام دائسة إلاحصاءاث  .2

ل الىخاب ئلى  بدشىيل لجىت وجحٍى

الجهت ذاث الػالكت لدزاطخه وئبداء 

 السأي.

 ًىم

جلىم اللجىت املػىيت بدزاطت الؼلب  .3

مً حيث امللدزة الفىيت وجىفس الىكذ 

وجىفس  واليادز لخىفير املسح املؼلىب

 إلاػاز وجحدًد املجخمؼ املظتهدف.

 ًىم 

في حاٌ غدم ئمياهيت ئحساء الدزاطت  .4

مً كبل الدائسة ًخم غلد احخماع مؼ 

لخىطيح الػىائم أمام  ػالب الخدمت

جىفير املسح وجحدًد الشسوغ الالشمت 

 التي ًجب جىفيرها لخىفير املسح.

 ًىم 



في حاٌ جم الخىصل ئلى كساز بػدم  .5

جىفير املسح ًخم جىحيه هخاب 

 .لؼالب الخدمتباالغخراز 

 طاغخين

في حاٌ واهذ هديجت الدزاطت ئًجابيت  .6

ًخىلى املدًس الػام مخاػبت الجهاث 

السطميت ألاغلى الجخاذ املىافلاث ئن 

 للمشسوع مً 
 
لصم ومً ثم حػيين مدًسا

 كبل املدًس الػام

 ًىم وامل

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

أًام غمل للحصٌى غلى املىافلت غلى  4-3مً 

 خدمت جىفير مسح.

 .تخمدة جىفير املسح حظب ػبيػ

 

 جحدد حظب ػبيػت وغيىت املسح كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

س حٌى هخائج املسح  جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت جلٍس

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

  

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً  مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

   مسهص الاجصاٌ الىػني    جؼبيم هاجف ذوي   فاهع     د الىترووي بٍس

   هاجف  )مىكؼ الدائسة السئيس ي )مباشس 

الاجصال والخواصلم لوماث         زكم هاجف  د ئلىترووي  فاهع بٍس

 (4ئلى  8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس



 ًىم ًىمين م دل وكذ الاهخظاز

 3 4 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 %85.2 %85 مخللي الخدمتم دل زضا 

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0  

   م دل الشكاوى على الخدمت

 2 2 عدد الوثائم املطلوبت

   عدد الجهاث الشسيكت

 5 6 عدد املوظفين

 2019طيم زصدها خالٌ غام   حجم الطلب على الخدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 سحب عيىت خدمت اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012لظىت  12كاهىن دائسة الاحصاءاث الػامت زكم  الدشسيع الىاظم للخدمت

 ال ًىحد شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

الجهت هخاب زطمي مً  الػامتالاحصاءاث  الجهت الؼالبت  هخاب زطمي مً 

 الؼالبت  

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساءمػدٌ املدة  ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

 ئلى بالخىحه الخدمت مخللي ًلىم .1

 لخػبئت الجمهىز  خدمت مىخب

 الىخاب حظليم أو الخاص الىمىذج

 السطمي 

 دكيلت 10

حٌى الؼلب  الى املدًس الػام الخر  .2 ٍو

 املىافلت

 ًىم 

3.  ٌ حى ت الؼلب ًُ  ألاطاليب ملدًٍس

 كظم/ إلاحصائيت واملىهجياث

 الػيىاث

 دكائم 10

الؼلب  بدزاطت الػيىاث كظم ًلىم .4

ومخاػبت الجهت الؼالبت باليلفت 

 املاليت  املترجبت غلى سحب الػيىت

 ًىمين 

 السطىم بدفؼ الخدمت مخللي ًلىم .5

ت لدي الخدمت غلى املترجبت  املدًٍس

 املاليت

 دكائم 10

 دكائم  10 الخدمت ملخللي الػيىت حظليم ًخم .6

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

  أًام غمل  4

 جحدد السطىم مً كبل املدًس الػام حظب حجم الػيىت كيمت السسوم



       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

 طىىي  ميشىز بياهاث 

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت       جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

  

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4ئلى  8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 ًىم ًىمين م دل وكذ الاهخظاز

 3 4 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 %88.3 %88 م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

  

   م دل الشكاوى على الخدمت

  1 عدد الوثائم املطلوبت

   الشسيكتعدد الجهاث 

  5 عدد املوظفين

 2019طيخم زصدها خالٌ غام   حجم الطلب على الخدمت

 

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 طلب خبير فني اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012لظىت  12كاهىن الاحصاءاث الػامت  زكم  الدشسيع الىاظم للخدمت

 الجهت الؼالبتهخاب زطمي مً  شسوط جلدًم الخدمت

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

الجهت هخاب زطمي مً  الدائسةا لسئيظيت الجهت الؼالبتهخاب زطمي مً 

 الؼالبت

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 جلدًم الخدمتمساحل 

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

 الدًىان ئلى بالخىحه الخدمت مخللي ًلىم

حٌى الؼلب الىازد زكم ألخر السطمي بالىخاب  ٍو

  املىافلت الخر الػام املدًس الى

 دكيلت 20

 ٌ ت الؼلب ًحى ٌ  الساي لبيان املػىيت للمدًٍس  حى

لت الخبرة هىع  جلدًمها وػٍس

 ًىم

 ًووووووووووخم الوووووووووودائسة داخوووووووووول الخبوووووووووورة جلوووووووووودًم حوووووووووواٌ فووووووووووي

 اطوووووووووخلبالهم بمىغووووووووود الؼالبوووووووووت الجهوووووووووت مخاػبوووووووووت

 الخبرة لخلدًم

 ًىم 

في حاٌ جلدًم الخبرة خازج الدائسة ًخم مخاػبت 

 الؼالبت باطم الخبير والفترة الصمىيتالجهت 

 ًىم 

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

أًام غمل للحصٌى غلى املىافلت غلى خدمت  3

 .جلدًم الخدمت

 

 جحدد حظب ػبيػت وميان جلدًم الخبرة املؼلى ت كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت الخدمتشيل مخسج 

 جيخهي باهتهاء جلدًم الخدمت جلدًم الخبرةاملؼلى ت

 شسكاء الخدمت



  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

  

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً  مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

   مسهص الاجصاٌ الىػني    جؼبيم هاجف ذوي   فاهع     د الىترووي  بٍس

 )مباشس(مىكؼ الدائسة السئيس ي   هاجف  

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (--ئلى --أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 ًىم ًىمين م دل وكذ الاهخظاز

 ًىمين اًام 3 م دل وكذ جلدًم الخدمت

  لم جلاض م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0  

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

  1 عدد الوثائم املطلوبت

   عدد الجهاث الشسيكت

 5 6 عدد املوظفين

  لم ًسصد حجم الطلب على الخدمت

 



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

 صحفيتخدمت طلب اخباز  اسم الخدمت

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 كاهىن دائسة الاحصاءاث الػامت الدشسيع الىاظم للخدمت

 شسوط جلدًم الخدمت
لدارر   م الزاامنا ابلزاري  املررر لننرر  املربط  ابمن املديرية الفنية املعنية  ن يكون الرقم قد صدر رمسيا  أ

 مل يكن مربططا ينرر حسب الرزانمة الداخنية لنمديرية املعنية ابخلربإن و  SDDSمبعيار النرر الدويل 

الوثائم املطلوبت للحصول 

 على الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

د الالىترووي د الالىترووي الاحصاءاث الػامت ػلب غبر البًر  ػلب غبر البًر

   

   

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين          فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  

لإلجساءاث السئيسيت ) مسجبطت 

 ب دد الاماكً واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

ًخم الاغالن غً مىاغيد صدوز  .1

زشهامت اليشس غلى الاخباز مً خالٌ 

 املىكؼ الالىترووي

 بداًت ول غام

د الالىترووي اطخالم .2  زطالت بالبًر

 مً مظبلا واملػد املؼلىب بالخبر

ت  املػىيت الفىيت املدًٍس

 دكائم 5

د غبر الخبر ازطاٌ .3  الالىترووي البًر

 اليشس مىاغيد وحظب

 دكيلت 30

الزمً امل يازي املسخغسق 

 لخلدًم الخدمت

  ًىم غمل

 ال جىحد كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مخسج الخدمت
 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت

 طىىي  خبر صحفي الىترووي 

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

  الخدماث ذاث ال الكت



 

 

 

 

 

 

الشسيك ودوزه في جلدًم 

 الخدمت

 دوز الشٍسً الشٍسً

ت الفىيت  اغداد الخبر الفني املدًٍس

سلسلت الليمت) باكت 

 الخدمت(

 

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (4:00ئلى  8:30أًام الدوام السطمي + وكذ الدوام ) مً  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف للمؤشسالليمت الحاليت  اسم املؤشس

 5 5 م دل وكذ الاهخظاز

 ًىم ًىم م دل وكذ جلدًم الخدمت

  لم ًلاض  م دل زضا مخللي الخدمت

وسبت الاخطاء في حسليم 

 الخدمت

0  

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

 1 1 عدد الوثائم املطلوبت

   عدد الجهاث الشسيكت

  2 عدد املوظفين

  لم ًلاض حجم الطلب على الخدمت



 هويت الخدمت

  زمز الخدمت*

س جحليلت لدزاطاث مخللي الخدمت اسم الخدمت  اغداد جلاٍز

 خدمت فسغيت خدمت زئيظيت      هيكليت الخدمت

 2012لظىت  12كاهىن الاحصاءاث الػامت زكم  الدشسيع الىاظم للخدمت

 ال ًوجد شسوط جلدًم الخدمت

على الوثائم املطلوبت للحصول 

 الخدمت

 شيل الىثيلت الدائسة  الىثيلت

زطالت الىتروهيت او هخاب  املسهص السئيس ي هخاب زطمي مسفم مػه 

 زطمي

البياهاث الىتروهيت بصيغت  املسهص السئيس ي للدزاطت البياهاث ألاوليت

 اهظل او ووزد

   

 الحيىمت الاغماٌ          املليمين         املىاػىين         فئت مخللي الخدمت

 مساحل جلدًم الخدمت

املدة الزمىيت امل يازيت  لإلجساءاث 

السئيسيت ) مسجبطت ب دد الاماكً 

 واملوظفين(

 مػدٌ املدة الصمىيت املظخغسكت ليل ئحساء ئحساءاث زئيظيت جلدًم الخدمت

 الدًىان ئلى بالخىحه الخدمت مخللي ًلىم

 بها  الىازد زكم ألخر السطمي بالىخاب
 
مسفلا

  للدزاطتالبياهاث ألاوليت 

 

 دكيلت 20

 

 

 ٌ  املىافلت ألخر املدًس الػام ئلى الؼلب ًحى

س الخحليلي  غلى اغداد لخلٍس

 دكائم 30

 ًىمين جىظيف البياهاث ألاوليت

س جحليلي   ًىم غىع الىخائج غلى شيل جلٍس

س الخحليلي للجهت املػىيت  ئغادة ئزطاٌ الخلٍس

 زطميبىخاب 
 ًىم

الزمً امل يازي املسخغسق لخلدًم 

 الخدمت

  اًام غمل 5

 ال ًىحد كيمت السسوم

       آليت الدفع
 
 دفؼ الىترووي     هلدا

 مدة صالحيت الىثيلت شيل مخسج الخدمت مخسج الخدمت



س جحليلي وزقي والىترووي  جيخهي باهتهاء جلدًما لخدمت جلٍس

 شسكاء الخدمت

  خدمت غامىدًت خدمت افليت      جصييف الخدمت

 ال ًىحد الخدماث ذاث ال الكت

 دوز الشٍسً الشٍسً الشسيك ودوزه في جلدًم الخدمت

  ال ًىحد

  سلسلت الليمت) باكت الخدمت(

 الوصول للخدمت

 ال مسهصي  مسهصي        مكان جلدًم الخدمت

  الفسوع امللدمت للخدمت 

مسهص  املىكؼ الالىترووي للدائسة  مسهص خدمت املىاػً   مىخب خدمت الجمهىز   كىواث جلدًم الخدمت

د الىترووي     فاهع   جؼبيم هاجف ذوي    الاجصاٌ الىػني    هاجف   بٍس

د ئلىترووي  زكم هاجف       م لوماث الاجصال والخواصل  فاهع بٍس

 (--4ئلى -8.5-الدوام ) مً أًام الدوام السطمي + وكذ  اوكاث جلدًم الخدمت

 مؤشساث الاداء

 الوضع املستهدف الليمت الحاليت للمؤشس اسم املؤشس

 دكيلت 15 دكيلت 20 م دل وكذ الاهخظاز

 اًام 4 اًام 5 م دل وكذ جلدًم الخدمت

 86.3 86 م دل زضا مخللي الخدمت

  0 وسبت الاخطاء في حسليم الخدمت

  0 م دل الشكاوى على الخدمت

 2 2 عدد الوثائم املطلوبت

   عدد الجهاث الشسيكت

 6 7 عدد املوظفين

  لم جسصد حجم الطلب على الخدمت

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقائمة االسعا  



 
(1جدول رقم )  

مة
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 حجم العٌنة )عدد البلوكات( نوع الطلب

 )بالدٌنار االردنً( التكلفة المقترحة

 تكلفة سحب البلوك
تكلفة تحدٌد نوع وحجم العٌنة،  

 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 حجم العٌنة )عدد البلوكات(
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 

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

 



(2جدول رقم )  
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حجم االطار ) 
عدد وحدات 

 المعاٌنة(

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

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

 ورود اي طلبات غٌر واردة فً االسس اعاله ٌتم الرجوع الى لجنة التسعٌرفً حال 
 



 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

 دينار 4100 3900 3700 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2400 300-251 11



 (3تابع/ جدول رقم )

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



(4جدول )  
بالنشرات التي تصدرها دائرة اإلحصاءات العامةقائمة   

 السنة اسم النشرة  الرقم
السعر  

بالدينار 
 األردني

 السعر بالدوالر األمريكي

 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  **إحصاءات اإلنشاءات 6
2011-  القادمين والمغادرينمسح  7 2010 4 20 25 30 
 40 35 30 7 2010  دراسة دخل ونفقات االسرة 8
 - - - - 2012 مسح السكان والصحة األسرية   9
 30 25 20 4 2012   **والبريدمسح النقل والتخزين  10
 30 25 20 4 2011 **إحصاءات البيئة  11
 120 110 100 15 2007  التعداد الزراعي 12
 30 25 20 4 2012 **نشرة اإلستخدام  13

التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد األول(خصائص   14
 **المباني 

2004 - - - - 

15 
التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الثاني( الخصائص  

 **لألفراد                العامة 
2004 - - - - 

16 
التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الثالث( الجزء األول  

 **الخصائص االقتصادية 
2004 - - - - 

 التعداد العام لمسكان والمساكن)المجمد الثالث( الجزء الثاني  17
 **الخصائص االقتصادية 

2004 - - - - 

18 
التعداد العام لمسكان والمساكن )المجمد الرابع( خصائص 

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

2004 - - - - 

 - - - - 2003 **مسح الظروف المعيشية في األردن/عربي   19



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

مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات داخل المنازل  ** 33  2013 4 20 25 30 

 35 30 25 6 2012 النصف الثاني /فرص العمل المستحدثة  34

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

مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت في   36
 المنشآت اإلقتصادية 

2010 4 20 25 30 

 30 25 20 4 2008 مسح استهالك الطاقة في المنازل  37

 مستنفذ *:
 متوفر في المكتبة لالطالع فقط ** :
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