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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

  :االسم

 2014 الصيد البحري مسح 

  المحتويات

  الوقت

 الدقة

 المقارنة

 الوصول للبيانات

 

  :المجال

  زراعيةإحصاءات 

 

  :الشخص المسؤولالمديرية و
 الزراعية اإلحصاءاتمديرية 

 الحيواني  اإلنتاجقسم 

 :بريد إلكتروني - 1358فرعي  -5300700 تلفون – هند النصر

hend.alnaser@dos.gov.jo 

  

 الهدف والمرجعية التاريخية  

 الهدف:

 يهدف المسح إلى: 

 تقدير اعداد مزارع االسماك موزعة حسب النوع والساللة وطريقة التربيه. 1

 . تقدير كمية وقيمة االنتاج لألسماك 2

 تقدير كمية مختلف مدخالت االنتاج لألسماك .  3

والجنسية وتقدير عوائد العاملين لهذه .تقدير حجم العمالة وتوزيعها حسب مدة العمل والجنس 4

 الصناعة )االسماك (

 

  المرجعية التاريخية:

 2014نفذ المسح عام 

 

 

 :ن والتطبيقاتوالمستخدم
المستخدمون: الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين، والباحثين في المجاالت الزراعية و 

 الجهات الدولية واإلقليميةاالقتصادية واالجتماعية، في القطاعين العام والخاص و 

 التطبيقات: عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي ورسم السياسات الزراعية

 

  المصدر
  مرحلتين ينفذ على نصف سنوي  تجمع البيانات من خالل مسح

  

 :الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها

 2012لسنة   12دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم 

 . المحتويات 1

 

 :وصف المحتويات 1-1
 يقدم هذا المسح بيانات حول  يتضمن

 االسماك انواع 

 االنتاج الكلي  

 عدد ايام الصيد 
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 :تعاريف إحصائية 1-2

هي وحدة اقتصادية للصيد البحري تخضع الدارة واحدة وتشمل جميع الصيد البحري حيازة 

القوارب الموجوده ، وقد تكون االدارة الواحده بيد شخص واحد او اسرة ، وقد يشترك فيها 

شخصان او اكثر ، او قد تضطلع بها شخصية اعتباريه مثل شركة او جمعية تعاونية او وكالة 

ك في قارب او اكثر ، وتقع في منطقة واحدة او اكثر من حكومية . وقد تتكون حيازة صيد السم

المناطق المنفصلة او في واحد او اكثر من االقسام االقليميه او االدارية ، بشرط ان تشترك 

قوارب الصيد في نفس وسائل االنتاج التي تستخدمها الحيازة مثل العمال او المباني او االالت . 

ائل االنتاج ظاهرا الى درجة تبرر اعتبار مختلف قوارب ويجب ان يكون االشتراك في نفس وس

 الصيد بمثابة عناصر في وحدة اقتصاديه واحدة . 

حائز الصيد البحري : هو الشخص الذي يمارس سيطرة ادارية على تشغيل حيازة تربية الصيد ، 

ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة . وتقع على عاتقه مؤوليات فنية 

 واقتصاديه خاصة بحيازة تربية الصيد . وقد يتولى جمع المسوؤليات مباشرة او يقتسمها مع الغير

 . 

 

 )ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح(  :المتغيرات 1-3

  الصيدون والقوارب وكمية االنتاج واالنواع االسماك
 :التصنيفات  1-4

 االسماك  والقيمة والكميةنوع الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب 

 الوقت  -2

 

 الفترة المرجعية  2-1

 طوال العام 12-1السنه كاملة من نفذت الدراسة خالل اشهر 

  :تاريخ النشر 2-2
 25/9/2014الجولة االولى  

 االلتزام بالنشر  2-3

25/9/2014 

 :التكرار 2-4
 شهري 

 توفر سلسلة زمنية )ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح( 2-5
    2013-2008 تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

 الدقة الكلية  3-1

 عالية جدا  

 :مصادر عدم الدقة 3-2
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 اخطاء غير المعاينة 

 (:مقاييس الدقة  3-3

 مقاييس دقة وصفية 

 المقارنة  -4

 

  :المقارنة عبر الزمن 4-1

هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق 

 المعايير الدولية 

 المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف 

 الدولية المتعلقة بالعمالة والبطالة 

 الوصول للبيانات  -5

 

 :شكل 5-1

 تنشر البيانات ورقيا  وإلكترونيا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 

 


