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أهداف مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك: أولا 

مستوى توفير بيانات عن األسعار واألرقام القياسية للمستهلك على•
.المحافظات والمملكة

.كانتًمحليةًأوًمستوردةمعرفة حجم التضخم في األسعار سواء •

مين توفير االحصاءات الالزمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهت•
.باالقتصاد الوطني

.المساهمة في إعداد الحسابات القومية السنوية والربعية•
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ا  :استخدامات الرقم القياسي ألسعار المستهلك: ثانيا

لقياسًمعدلتًالتضخمًوالنشاطًالقتصـادي• .   يعتبرًمؤشراًا

ألسرةًكدليلًيسترشدًبهًفيماًيتعلقًبميزانيةًايستخدم من قبل عامة الناس •
.  والبنودًالمكونةًلها

،واقاألسفيالمتداولةوالخدماتالسلعأسعارعلىتطرأالتيالتغيراترصد•

وتكاليفاألسواقوظروفاألسعاراتجاهاتعلىالوقوفمنذلكيتبعوما
.المعيشة

نقود تناسباً حيث تتناسب القوة الشرائية للالتعرفًعلىًالقوةًالشرائيةًللنقود،ً•

.عكسياً مع الرقم القياسي لألسعار

ًاتكييفًاألجورًواإلعاناتًالحكوميةًوإعاناتًالضمانًالجتماعيًللتعويضًج• زئيا

عنًالتغيراتًفيًتكلفةًالمعيشة .أوًكلياًا

.األسريللقطاعاألسعارتضخملقياسمؤشرتوفير•

ديهالالتيالدولفياألسعارتطوراتلمعرفةالدوليةالمقارناتفييستخدم•
.البعضبعضهامعتجاريةتبادالت
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ا  اختيار العينة: ثالثا

أسعارهامنتجمعالتيللمصادروممثلة(مقصودة)احتماليةغيرعينةاختيارتم•

تدخليالتالسلعلجميعكاملةتغطيةتحققبطريقةالمختلفةوالخدماتالسلع

مناختيارهاتمالمصادرعينةأنذكرهالجديرومنالمستهلك،نظامضمن
.المحافظاتداخلالرئيسيةالمدن

يفيحدثأنيمكنالذيللتباينممثلةتكونأنالمصادراختيارفيروعي•

المصادرإطارتحديثتمحيث،المختلفةالمصادرمنتجمعالتياألسعار

وتخفيفالعينة،تدويراجلمنوذلك،2017للعامالتعدادنتائجعلىباالعتماد

السلعارإطلتحديثنتيجةالمصادرلبعضالشمولزيادةالمبحوثين،عنالعبء
.والخدمات

ما(ةالموزونالسلعأي)القياسيالرقمحسابفيالداخلةوالخدماتالسلععدد•

(نافهاوأصالموزونةالسلعاي)المستهلكسلةبلغتحينفيسلعة493يقارب
.مصدر3,200حواليمنأسعارهاتجمعوخدمة،سلعة893حوالي

نظامتوصياتحسبالمستهلكبياناتتصنيففيCOICOPاستخدامتم•

.المتحدةاألممعنالصادر1998القوميةالحسابات
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جمع بيانات مسح أسعار المستهلك ومصادره: رابعا

لباحثينامنفريقبواسطةالشخصيةالمقابالتطريقعناألسعاربياناتتجمع•

روالسوبالبقالت،مثلبالتجزئةالبيعوأسواقمحالتمنوذلكالمدربين

العامةالخدماتومؤسساتوالمطاعم،والمالبس،األقمشةبيعومحالتماركت،

أسعاربخاصةالكترونيةاستمارةتصميمتمحيثواألطباء،الخاصةوالمدارس
.التابلتأجهزةبواسطةتجمعالمستهلك

بلقمنإليهالوصوللتسهيلالستمارةعلىمصدركلعنوانتوضيحيتم•
.الباحثين

للموادمختلفةتسعيراتخمستجمعبأنالمستهلكأسعاراستيفاءعندروعي•

قيةلباألقلعلىتسعيراتوثالثالقل،علىالواحدةالمدينةضمنالغذائية

لخدمةاأوالسلعةسعرعلىالحاصلالتغيرووتيرةسرعةيراعىبحيثالمواد
.تداولهاكثرةمنيظهروالذي
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(تابع)جمع بيانات مسح أسعار المستهلك ومصادره: رابعا

بتوزيعوذلك،الشهرمدارعلىالواحدةللسلعةالتسعيراتهذهتوزيعتم•

سلعةللاألسعاررصدليتم،أسابيعأربعةعلىالمدينةداخلالمصادرزيارات

.الشهرمنمختلفةفتراتفيالواحدة

:ييتم جمع أسعار السلع والخدمات وفق برنامج زمني محدد على الشكل التال•

.يتمًجمعًأسعارًالمالبسًوالحذية: منًكلًشهر10-1من تاريخ •

يتمًجمعًأسعارًالسلعًوالخدماتًاألخرىًبكافة: منًكلًشهر20-11من تاريخ •

.أنواعها

، في حين أن يتمًجمعًأسعارًالموادًالغذائية: منًكلًشهر30-21من تاريخ •

اً، أسعار عدداً من السلع الداخلة ضمن المواد الغذائية تجمع أربع مرات شهري
.وكما هو موضح في الجدول أدناه
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(تابع)جمع بيانات مسح أسعار المستهلك ومصادره: رابعا

هاًالسلعًالتيًتجمعًأسعار

مراتًفيًالشهرأربعً

السلعًالتيًتجمعًأسعارهاًكلً

أشهرستةً

اًالسلعًالتيًتجمعًأسعاره

فيًالسنةمرةًواحدةً

.الخضارًوالفواكه-

.اللحومًوالدواجن-

.البيض-

.الذهب-

فيًكلًيومًثالثاءً)

(منًكلًأسبوع

.اإليجارات-

رسومًالجامعاتً-

والمدارسًالخاصةً

.وكلياتًالمجتمع

.أسعارًالسيارات-
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:تدقيق ومراجعة بيانات أسعار المستهلك: خامسا

أخرىمصادرمننفسهاالسلعةأسعارمعالمقارنة:المنطقيةالمراجعة•

عبرنفسهامعمصدرهامنالسلعةأسعارمراجعةيتمكما،أخرىومحافظات

ةالمنطقيالمراجعةأثناءخطأأياكتشافوعندالمختلفة،والسنواتاألشهر

ً التأكديتمالسلعألسعار .السعرمنميدانيا

وسط داخل المحافظات والمتمتوسطًأسعارًالسلعةًمراجعة: المراجعةًالحسابية•

.العام لجميع المحافظات

.ميدانالتي تم جمعها من المنًاألسعارًللسلعًاختيارًعينةً: المراجعةًالميدانية•
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تبويب السلع والخدمات: سادسا

نيفتصحسباستهالكيةمجموعةعشرةاثنتامنالمستهلكأسعارإطاريتألف•
االتحادعنالصادر،(COICOP)الغرضحسبالفردياالستهالك

:وهياألوروبي
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Expenditure Groupsمجموعـــــــــاتًالنفـــــــاق

All Itemsجميعًالمواد

Food and non-Alcoholic Beverages(1(26.5)الكحوليةالغذيةًوالمشروباتًغيرً( 1

Alcohol and Tobacco and Cigarettes (2(4.3)والسجائرالمشروباتًالكحوليةًوالتبغً( 2

Clothing and footwear (3(4.1)والحذيةالمالبسً(  3

housing (4(23.78)المساكن( 4

Household Furnishings and Equipment(5(4.9)المنزليةالتجهيزاتًوالمعداتً( 5

health (6(4.0)الصحة( 6

Transportation (7(16.0)النقل(  7

Communication (8(2.8)التصالت(  8

Culture and Recreation (9(2.6)والترفيهالثقافةً( 9

Education (10(4.3)التعليم(  10

Restaurants and Hotels (11(1.8)والفنادقالمطاعمً( 11

Other Goods and Services (12(4.8)األخرىالسلعًوالخدماتً( 12



ا  طريقة حساب الرقم القياسي: سابعا
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ا  (تابع)طريقة حساب الرقم القياسي : سابعا
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ي التوزيع النسب)األهمية النسبية للسلع والخدمات : ثامنا

ألسعار المستهلك( ألوزان الترجيح

تهلكالمسألسعار(الترجيحأوزان)والخدماتللسلعالنسبيةاألهميةاحتسبت•

لعينة2018-2017عاماألسرةواستهالكإنفاقمسحنتائجعلىباالعتماد

.أسرة20000بحدودبلغتاألسرمن

سلعالكلعلىالنفاقمجموععلىالداخلةالسلعةعلىاإلنفاققيمةقسمةتم•

المحافظاتوجميعالمملكةمستوىعلى

تمحينفي0.005منأكثرنسبيةأهميةحملتالتيالسلعجميعاعتمادتم•

.السلعهذهتتبعهاالتيالسلعيةالمجموعاتعلىاألقلاألهمياتتوزيع
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب المحافظات
في المملكة، المحافظات 2021المستهلك لشهر أيلول ألسعار االرقام القياسية الشهرية 

(100=2018)

مجموعـــــــــاتً

النفـــــــاق

By  GovernoratesExpenditure Grdups

العقبةمعانةالطفيلالكركًعجلونجرشالمفرقاربدمادباالزرقاءالبلقاءعمانالمملكة

KingddmAmmanBalqaZarqaMadabaIrbidMafraqJerashAjldunKarakTafeelahMa'anAqaba

102.86102.23104.05101.60103.09102.7199.57100.86102.97102.57102.95101.40103.68All Itemsجميعًالمواد

الغذيةًوالمشروباتًغيرً( 1

الكحولية
103.44104.71100.61101.06102.38103.67102.43101.00103.11100.82103.7497.18104.381)Food and non-Alcoholic Beverages

103.82106.1399.37100.98101.73104.40102.41100.81102.74100.11103.8096.60104.75Food Itemsالغذاء

المشروباتًالكحوليةًوالتبغً( 2

والسجائر
103.96104.16103.84106.80109.06103.81107.06105.52105.89106.48106.60107.2496.912) Alcohol and Tobacco and Cigarettes

Clothing and footwear (96.0195.35105.8097.88108.0796.3986.0889.7785.02106.3597.7198.1592.393المالبسًوالحذية(  3

95.7694.41105.1997.56111.0696.4784.6090.0287.49106.9095.4696.8693.30Clothingالمالبس

97.12100.48108.5199.4196.7695.9893.2088.8375.19103.09110.89104.1588.52Footwearاألحذية

housing (101.38102.78102.8199.35102.23100.3792.6698.3499.36100.6198.0299.76103.074المساكن( 4

Household Furnishings and Equipment(102.40101.96100.21101.59101.90101.9099.15101.27102.93100.39108.46108.58101.625التجهيزاتًوالمعداتًالمنزلية( 5

health (104.8199.68113.10119.6898.12103.2596.32115.11125.37111.73101.00111.61109.056الصحة( 6

Transportation (104.05100.21111.23102.58105.04103.72102.27106.22106.69105.98105.59103.64106.627النقل(  7

Communication (102.28102.20102.46102.98102.55102.07102.68102.52102.48102.55102.85101.52101.778التصالت(  8

Culture and Recreation (99.2192.98103.04101.93101.68107.03116.1861.91114.02103.42112.81106.05102.379الثقافةًوالترفية( 9

Education (105.51108.37102.5199.35107.30100.09104.44106.58104.69101.2199.45101.09114.9410التعليم(  10

Restaurants and Hotels (106.3198.82112.2795.36102.18108.26102.99106.37104.08104.93113.70105.05105.8611المطاعمًوالفنادق( 11

Other Goods and Services (103.88103.83104.42102.4097.04106.80103.30103.15102.12103.60106.58107.2196.0312السلعًوالخدماتًاألخرى( 12
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احتساب التضخم االساسي

الساسيًمقاييسًالتضخمً

السناريوًالول

استبعادًًالسلعًذاتًاعلىًوادنىًمعدلتً

(خمسًسلع)نمو

االهمية النسبية بعد االستبعاد

السناريو الثاني

استبعادًمجموعةًمحددةًمنًالسلع

(    الخضار والفواكه والسكر والوقود واالنارة والنقل )

االهمية النسبية بعد االستبعاد

السناريوًالثالث

منًالسلعًالكثرًارتفاعاًًوً% 10استبعادًاعلىًً

منًالسلعًالكثرًانخفاضا% 5

االهمية النسبية بعد االستبعاد
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التضخم األساس في األردن 

لحتسابHead lineًتمًاستبعادًًالمجموعاتًالتاليةًمنًالتضخمًالرئيسً•

:وهي Core Inflationالتضخمًاألساسي

(  نقطةًمئوية26.52)األهميةًالنسبيةً :مجموعةًاألغذيةًوالمشروباتًغيرًالكحولية-

(.نقطةًمئوية4.37)األهميةًالنسبيةً:مجموعةًالمشروباتًالكحوليةًوالتبغً-

(.نقطةًمئوية4.69)األهميةًالنسبيةً: الوقودًوالنارةً-

(.    نقطةًمئوية15.98)األهميةًالنسبية: مجموعةًالنقلً-

:المجموعاتًالداخلةًفيًالتضخمًاألساسيًبعدًاستبعادًالمجموعاتًاعالهً

المالبسًوالحذية-

(.استثناءًالوقودًوالنارةب)المساكنً-

التجهيزاتًوالمعداتًالمنزليةً-

الصحةً-

التصالت-

الثقافةًوالترفيه-

التعليم-

المطاعمًوالفنادق-

16السلعًوالخدماتًالخرى-



احتساب التضخم األساس لفترات مختلفة

(100=2018)2021األرقامًالقياسيةًاألساسيةًونسبًالتغير

Core Consumer Price Indices and Relative Change 2021 (2018=100)

مجموعـــــــــاتً

النفـــــــاق

االهمية 

النسبية

الرقمًالقياسيًالشهري
الرقمًالقياسيً

التراكمي
ي التغير النسب

(التراكمي% )

التغير النسبي الشهري

Expenditure Groups 2021أيلول 2021آب 2020أيلول 
تراكمي  

2020

تراكمي  

2021

/  2021-آأيلول

2021-آب

/  2021-أيلول

2020-أيلول

Relative 
Imp.

Sep.2020Aug.2021Sep.2021
Comu. 
2020

Comu. 
2021

Relative 
change 
comu

Sep.2021 
/Aug.2020

Sep.2021 
/Sep.2020

100.0068.5568.9669.0568.3869.000.900.130.72All Itemsجميعًالمواد

0.56Clothing and footwear-0.04-1.70-5.7096.5596.0596.0197.7896.12المالبسًوالحذية

32.9381.7583.1983.2081.9283.351.750.011.77housingالمساكن

24.29101.90103.57103.57102.16103.861.660.001.64Rentsاليجارات

خدماتًصيانةً

المسكن
0.92103.25110.46110.89102.09108.816.580.397.39Home maintenance services

والصرفًالمياة

الصحي
1.22100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00Water and Sanitation

التجهيزاتًوالمعدات

المنزلية
6.84101.53102.25102.40101.56101.830.260.140.85Household Furnishings and Equipment

2.15health-5.53107.12104.81104.81103.77105.611.770.00الصحة

3.92102.24102.28102.28100.50102.281.760.000.04Communicationالتصالت

0.440.001.53Culture and Recreation-3.5397.7199.2199.2198.7898.35الثقافةًوالترفية

0.051.221.22Education-6.02104.24104.24105.51104.44104.38التعليم

2.48105.99106.27106.31104.34106.221.800.030.30Restaurants and Hotelsالمطاعمًوالفنادق

السلعًوالخدماتً

األخرى
6.61104.18103.88103.88103.44103.700.260.00-0.29Other Goods and Services
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 (%)التضخم األساسي المسجل في الردن
(2014-2021)
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Head line and Core Inflation(%)
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شكراا جزيالا لحسن استماعكم 
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