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  :التاريخيةالهدف والمرجعية 

 : إلىمقاولٌن السح مهدف ت

 فً الناتج المحلً االجمالً.قطاع المقاولٌن تحدٌد مساهمات  .1

 .1993توفٌر البٌانات الالزمة ألعداد الحسابات القومٌة الصادرة عن األمم المتحدة لعام  .2

 توفٌر بٌانات عن االستهالك الوسٌط من السلع والخدمات. .3

 وأجور ومزاٌا نقدٌة وعٌنٌة.تعوٌضات العاملٌن من رواتب  .4

 قطاع ألغراض التحلٌل االقتصادي.  ال توفٌر البٌانات األخرى عن .5

 العٌنة. مسح بالمسح قابلة للمقارنة كونها تعتمد على تنفٌذ  هفً هذ :البٌانات المنشورة

 )ٌرجى كتابة السنة التً بوشر فٌها تنفٌذ المسح( ة التارٌخٌة:المرجعٌ

1991 

 

 ن والتطبيقات والمستخدم

المؤسسات الحكومٌة ذات العالقة والمخططٌن وراسمً السٌاسات ومراكز  مدٌرٌة الحسابات القومٌة و ن:والمستخدم

  وطالب الجامعات. األبحاث االقتصادٌة

 ة.بناء وتركٌب الحسابات القومٌة واالقتصاد الوطنً. والدراسات التفصٌلٌة للقطاعات االقتصادٌة المختلف التطبيقات:

 
  :المصدر

 
  ةسنوٌ تجمع البٌانات من خالل مسوحات

  
  الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها

 
 2112لسنة   12دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم  

 المحتويات . 1
 

 :وصف المحتويات 1-1

 األردنٌٌن.ٌشمل المسح جمٌع المنشآت المسجلة فً نقابة المقاولٌن  الوحدة اإلحصائية: 

المسح بٌانات حول االنتاج القائم والقٌمة والمضافة وتعوٌضات العاملٌن واالهتالكات والضرائب وتكوٌن رأس  اقدم هذٌ
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المال حسب كل نشاط اقتصادي على مستوى الحد الرابع من التصنٌف الصناعً الدولً الموحد لجمٌع األنشطة 

 ت حول عدد العاملٌن وعدد المنشآت العاملة فً القطاع. كما ٌوفر بٌانااالقتصادٌة )التعدٌل الرابع( 

 
 المتغيرات  1-2

، المحافظة، اإلنتاج الرئٌسً، اإلنتاج من األنشطة الثانوٌة، االستهالك الوسٌط من السلع النشاط االقتصادي الرئٌسً

والخدمات، القٌمة المضافة ومكونات القٌمة المضافة: ) تعوٌضات العاملٌن ، الضرائب غٌر المباشرة، االهتالكات، فائض 

 التشغٌل( وعدد العاملٌن ، عدد المنشآت العاملة فً القطاع. 

 التصنيفات  1-3
 

 (.4ISIC) التصنٌف الصناعً الدولً الموحد لجمٌع األنشطة االقتصادٌة -

 .CPCالتصنٌف المركزي للمنتجات  -

  .التصنٌف الصناعً الدولًالجداول المنشورة تعتمد على نشر البٌانات حسب  -

 الوقث  -2

 التً ٌتم فٌها تنفٌذ المسح.سنوٌا، بحٌث ٌغطً البٌانات عن السنة المالٌة السابقة للسنة نفذ المسح ٌ

 

  :الفترة المرجعية 2-1

 سنة مٌالدٌة كاملةالبٌانات تغطً 

 
 :ريخالتا 2-2

 متوفر: التارٌخ السنوي لنشر هذه البٌانات محدد مسبقا من خالل الرزنامة اإلحصائٌة لنشر البٌانات اإلحصائٌة. 
 
 االلتزام بالنشر  2-3

 .SDDSهناك التزام بالنشر بحسب األجندة اإلحصائٌة الداخلٌة المرتبطة أصال بمعاٌٌر نشر البٌانات 

 
 :التكرار  2-4

 ٌتم اجراء المسح سنوٌا.

 توفر سلسلة زمنية  2-5
 

   2119-1994 للبياوات والمتغيرات الرئيسية للمسح مه ػام  تتوفر سلسلة زمىية

حتى اآلن مغ المحافظة ػلى طبيؼة المتغيرات الرئيسية  2119استرجاع البياوات تبدأ مه ػام يوجد اختالف في ػملية )

  .( بما ال يؤثر ػلى ػملية إجراء المقاروات ػبر السلسلة السمىية أػالي

 مستوى الدقة  -3
 

 
 الدقة الكلية  3-1

 عالٌة جدا  
 المراحل التالٌة:تتسم عملٌة تدقٌق البٌانات بالدقة العالٌة وتشتمل على 

 تدقٌق مٌدانً لجمٌع االستمارات -
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 تدقٌق مكتبً لجمٌع المتغٌرات فً االستمارة -

 قواعد تدقٌق الكترونٌة على الحاسب اآللً -

 تدقٌق على البٌانات المدخلة من خالل الشاشات المرتبطة بالمشرفٌن على المسح وتدقٌق كامل على البٌانات. -

 بالنتائج المستخرجة من مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات.تدقٌق على الجداول ومقارنتها  -

 مقارنة النتائج الجدٌدة مع النتائج السابقة وأٌة مصادر بٌانات أخرى متوفرة. -

 مصادر عدم الدقة  3-2

 العٌنة 
 
 مقاييس الدقة المتوفرة  3-3

 مقاٌٌس دقة وصفٌة 

 المقارنة  -4
 

 
 المقارنة عبر الزمن  4-1
 

 هذه البٌانات قابلة للمقارنة مع البٌانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجٌة وتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة 
 
 
 المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2
 

 هذه البٌانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتً تستخدم نفس التعارٌف والتصانٌف الدولٌة 

 الوصول للبيانات  -5

 

 شكل النشر  5-1

 تنشر البٌانات ورقٌا  وإلكترونٌا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 

http://www.dos.gov.jo 
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