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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

 )يرجى كتابة اسم المسح( االسم
 .دراسة الميزانية الغذائية 

  المحتويات
  الوقت
 الدقة

 المقارنة
 الوصول للبيانات

 
 )مجال المسح، اجتماعي، اقتصادي، زراعي، ...الخ(المجال 

 . (غذائية)زراعية إحصاءات 

 
 )اسم المديرية المسؤولة عن التنفيذ والشخص المسؤول عن المسح وطريقة االتصال به(الشخص المسؤول المديرية و

 .االحصاءات الزراعيةمديرية 
 .ينــام ياســتمالمهندسة 

 .  1362 فرعي -5300700تلفون 

 tamam@dos.gov.joبريد إلكتروني 
  

 الهدف والمرجعية التاريخية  
 )يرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح( الهدف

 إلى: الدراسة  هدفت

  الحرارية والبروتينات والدهون.توفير بيانات عن معدل نصيب الفرد اليومي من السعرات . 1

  التعرف على كميات االنتاج المحلي وكميات المستوردات والصادرات من المواد الغذائية.. 2

 التعرف على النمط الغذائي السائد في المملكة وكميات الغذاء المتاح لالستهالك.. 3

 لغايات االعالف والبذور.. توفير معلومات عن حالة الغذاء والزراعة والكميات المستخدمة 4

 . بيان نسبة االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.5

 
 المرجعية التاريخية:

 .في نهاية كل عام  
 

 

)في المستخدمون يرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذين يستفيدون من بيانات هذا المسح، ن والتطبيقات والمستخدم
 وفي حق التطبيقات يرجى كتابة أوجه استخدام هذه البيانات(: 

 .(التغذية والزراعة) ، العاملين في سوق العملمجاالت االمن الغذائي، والباحثين في الزراعيونن: الخبراء والمستخدم
 والزراعي والغذائي.التطبيقات: عمليات التخطيط االقتصادي 

 
 )يرجى كتابة مصدر جمع البيانات، مثال المسح في حالة االعتماد على المسح في جمع البيانات( المصدر

 .بشكل سنويتجمع البيانات 
  

)من هي الجهة الرسمية التي تقوم بجمع األرقام، مثال دائرة اإلحصاءات العامة،  الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها
 البنك المركزي، ...الخ(

 .دائرة اإلحصاءات العامة 

 . المحتويات 1

 

 )تقديم وصف مختصر لما تم نشره في الجداول أو النشرة(وصف المحتويات  1-1

الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون ونسب كميات السلع ونصيب يقدم هذا المسح بيانات حول 
 . االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية

 )ذكر أهم التعريفات اإلحصائية الواردة في المسح(تعاريف إحصائية  1-2

على السناد الزمني هو تقديرات لمعدل استهالك الفرد الواحد من الغذاء المتاح خالل فترة ا االستهالك المتاح للفرد: -
 هيئة طاقة والمحتوى من البروتينات والدهون .

نسبة االكتفاء الذاتي: هي كمية االنتاج المحلي من السلعة مقسومة على مجموع االنتاج والمستوردات من السلعة  -
 نفسها مطروحا منها كمية الصادرات.

  
 )ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح( المتغيرات  1-3

نسبة  -معدل االستهالك المتاح للفرد -لتصنيع ا-الفاقد -البذور -االعالف -اجمالي الصادرات -المستوردات -االنتاج
 االكتفاء الذاتي.

 )ذكر األساس الذي يتم على أساسه سرد التفاصيل في الجداول(التصنيفات  1-4
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 :الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب
 .كميات السلع ونصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون خالل سنه الدراسة  -
 .خالل ثالث سنوات  من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون معدل نصيب الفرد اليومي -
 .  خالل سنه الدراسة االكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الغذائية ةنسب -

 الوقت  -2

 

 )هي الفترة الزمنية المرجعية التي يتم فيها جمع البيانات(الفترة المرجعية  2-1

 سنوي

 )التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة( تاريخ النشر 2-2

 متوفر
 )االلتزام بنشر البيانات في الموعد المحدد( االلتزام بالنشر 2-3

 متوفر
 )يذكر فيه تكرار تنفيذ المسح ، مثال : ربعي، نصف سنوي، سنوي، أكثر من اختيار( التكرار 2-4

 سنوي

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

 2012-2002تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

عالية جداً في حال تنفيذ جميع البنود الواردة في قائمة اختبار )تقدير مستوى الدقة لتنفيذ المسح، دقة الدقة الكلية  3-1

 دقة المسح، أو عالية في حال توفر ثلثي العناصر، ومتوسطة في حال توفر أقل من نصف البنود(
 .عالية جداً 

 )سواء أكانت المصادر أخطاء المعاينة أو أخطاء غير المعاينة(مصادر عدم الدقة  3-2

 .ال يوجد
)كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس  الدقة المتوفرة مقاييس 3-3

 المستخدم ونتيجة القياس(
  .مقاييس دقة وصفية

 المقارنة  -4

 

 )قابلية مقارنة البيانات مع البيانات المنشورة سابقاً(المقارنة عبر الزمن  4-1

  .البيانات المنتجة سابقاً بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدوليةهذه البيانات قابلة للمقارنة مع 
)قابلية مقارنة البيانات المنشورة مع األرقام الواردة في المسوح األخرى لنفس المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

 المتغير، ومقارنة البيانات مع الدولة األخرى(
 .هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية 

 الوصول للبيانات  -5

 

 )كيف يمكن لمستخدم البيانات الوصول إليها، مثال: الموقع اإللكتروني للدائرة، نسخة ورقية، ... الخ( شكل النشر 5-1

 .تنشر البيانات ورقياً وإلكترونياً على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 
 
 
 

 


