وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة
االسم :

المحتويات
الوقت
الدقة
المقارنة
الوصول للبيانات

المسوح االقتصادية /مسح الصناعة
المجال:
إحصاءات اقتصادية
الشخص المسؤول والمديرية

مديرية المسوح االقتصادية  /قسم الصناعة والطاقة – نمر غربية  -تلفون  -0055055فرعي  -2051 -بريد الكتروني:
nemer1@dos.gov.jo
الهدف والمرجعية التاريخية:
تهدف المسوح االقتصادية إلى:
 .2تحديد مساهمات قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي.
 .1توفير البيانات الالزمة ألعداد الحسابات القومية الصادرة عن األمم المتحدة لعام .2990
 .0توفير بيانات عن االستهالك الوسيط من السلع والخدمات.
 .4تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا نقدية وعينية.
 .0توفير البيانات األخرى عن القطاع ألغراض التحليل االقتصادي.
البيانات المنشورة :في هذه المسح قابلة للمقارنة كونها تعتمد على تنفيذ مسح بالعينة.
المرجعية التاريخية :يتم تنفيذ المسح سنويا ،وآخر بيانات منشورة تغطي عام .1521
المستخدمون والتطبيقات
المستخدمون :مديرية الحسابات القومية والمؤسسات الحكومية ذات العالقة والمخططين وراسمي السياسات ومراكز األبحاث
االقتصادية وطالب الجامعات.
التطبيقات :بناء وتركيب الحسابات القومية واالقتصاد الوطني .والدراسات التفصيلية للقطاعات االقتصادية المختلفة.
المصدر:
تجمع البيانات من خالل مسوحات سنوية
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  21لسنة 1521

 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:
الوحدة اإلحصائية :يشمل المسح عينة من المنشآت الصناعية حسب فئات العمال اعتمادا على بيانات التعداد العام للمنشآت
االقتصادية.
يقدم هذا المسح بيانات حول االنتاج القائم واالستهالك الوسيط والقيمة والمضافة وتعويضات العاملين واالهتالكات السنوية
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وصافي الضرائب غير المباشرة واجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب كل نشاط اقتصادي على مستوى الحد الرابع من
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية (التعديل الرابع).
 2-1المتغيرات
النشاط االقتصادي الرئيسي ،المحافظة ،اإلنتاج الرئيسي ،اإلنتاج من األنشطة الثانوية ،االستهالك الوسيط من السلع والخدمات،
القيمة المضافة ومكوناتها ( :تعويضات العاملين  ،الضرائب غير المباشرة ،االهتالكات السنوية ،فائض التشغيل) .
 3-1التصنيفات
-

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية (.)ISIC4

-

التصنيف المركزي للمنتجات .CPC 2.0

-

الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب التصنيف الصناعي الدولي.

 -2الوقت
ينفذ المسح سنويا ،بحيث يغطي البيانات عن السنة المالية السابقة للسنة التي يتم فيها تنفيذ المسح.
 1-2الفترة المرجعية:
تغطي البيانات سنة ميالدية كاملة
 2-2التاريخ:
متوفر :التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات محدد مسبقا من خالل الرزنامة اإلحصائية لنشر البيانات اإلحصائية.
 3-2االلتزام بالنشر
هناك التزام بالنشر بحسب األجندة اإلحصائية الداخلية المرتبطة أصال بمعايير نشر البيانات .SDDS
 4-2التكرار :
يتم اجراء المسح سنويا.
 5-2توفر سلسلة زمنية
تتوفر سلسلة زمنية للبيانات والمتغيرات الرئيسية للمسح من عام 1521-2994
(يوجد اختالف في عملية استرجاع البيانات تبدأ من عام  1559حتى اآلن مع المحافظة على طبيعة المتغيرات الرئيسية بما ال
يؤثر على عملية إجراء المقارنات عبر السلسلة الزمنية أعاله) .

 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية
عالية جدا
تتسم عملية تدقيق البيانات بالدقة العالية وتشتمل على المراحل التالية:
-

تدقيق ميداني لجميع االستمارات

-

تدقيق مكتبي لجميع المتغيرات في االستمارة
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-

قواعد تدقيق الكترونية على الحاسب اآللي

-

تدقيق على البيانات المدخلة من خالل الشاشات المرتبطة بالمشرفين على المسح وتدقيق كامل على البيانات.

-

تدقيق على الجداول ومقارنتها بالنتائج المستخرجة من مديرية تكنولوجيا المعلومات.

-

مقارنة النتائج الجديدة مع النتائج السابقة وأية مصادر بيانات أخرى متوفرة.

 2-3مصادر عدم الدقة
العينة
 3-3مقاييس الدقة المتوفرة
مقاييس دقة وصفية

 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية

 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل النشر
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
http://www.dos.gov.jo
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