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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

  المحتويات )أعداد وتركيب الرقم القياس لألجور( األرقام القياسية لألجورقرير ت
  الوقت
 الدقة

 المقارنة
 الوصول للبيانات

 

  ) معرفة مدى التغري على أجور العاملني يف القطاعني العام واخلاص(، أقتصادي

 

  khreisha@dos.gov.jo -1316فرعي   -5300700تلفون  -الخريشهمحمد  – اإلحصاءات االقتصاديةمديرية 

  
 الهدف 
 إلى:  التقريريهدف 

في   خالل فترة زمنية معينة النقدية والحقيقيةمدى التغير الذي حصل على مستوى الرواتب واألجور  معرفة ←
  منشآت القطاعين العام والخاص

 خالل فترة زمنية معينة في منشآت القطاعين العام والخاص  بأجر تقييم مستوى المعيشة للعاملين ←
 االقتصادية التي تتبناها الحكومات.معرفة مدى نجاعة الخطط  ←

 
 (2009) المرجعية التاريخية:

 

 

العاملين  والطالب واالجتماعية،االقتصادية ون: الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين، والباحثين في المجاالت والمستخدم
 في سوق العمل

  .التطبيقات: عمليات التخطيط االقتصادي واالجتماعي
 

  سنوي -االستخداممسح  :المصدر
  

 (قسم إحصاءات العمل مديرية اإلحصاءات االقتصادية،)دائرة اإلحصاءات العامة، ونشره التقرير بإعدادالهيئة المخولة 
 

 . المحتويات1

 

 (التقرير)تقديم وصف مختصر لما تم نشره في وصف المحتويات  1-1

  التقريريقدم هذا 

 التقرير مجموعة من البيانات حول متوسط األجور الشهرية واألرقام القياسية اإلسمية والحقيقية لألجر  يقدم
والنشاط  القطاع والمهنة والمستوى التعليميو الجنس الشهري للعاملين األردنيين وغير األردنيين حسب

ي لألجور حسب صيغة السبير في منشآت القطاعين العام والخاص. وقد تم احتساب الرقم القياس االقتصادي
 .وتعويضات العاملين ممعتمداً على البيانات التي وفرها مسح االستخدا

 
 إحصائية  ومؤشرات تعاريف 1-2

: يعتبر األجر بالمفهوم االقتصادي المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب األجر
 .ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل إلى رب العمل من خالل اإلنتاجشخص آخر، وبمعنى ثان هو 

معينة وباألسعار الجارية. وأن أي تغير في األجور النقدية عملة بالعامل لوحدة العمل  يتقاضاه: هو ما األجر اإلسمي
 اإلسمية قد ينخفض نتيجة التغير في المستوى العام لألسعار.

السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم اإلسمية. ويفيد األجر  : عبارة عن كميةاألجر الحقيقي
الحقيقي بشكل خاص في مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على امتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها األجور اإلسمية 

 وأسعار المنتجات.
...الخ(، ويحسب بقسمة إجمالي األجور على ريوم، أسبوع، شه : هو تكلفة خدمة العمل لوحدة الزمن )ساعة،متوسط األجر
 عدد العمال.

: يستخدم هذا المؤشر لبيان مدى التغير الذي حصل على مستوى األجور خالل فترة زمنية (WI)الرقم القياسي لألجور 

  معينة مقارنة بفترة زمنية أخرى ولمعرفة تغيرات األجور لمهن مختلفة أو نشاط اقتصادي معين.
يتم احتساب الرقم القياسي الحقيقي لألجور مع األخذ بعين االعتبار التغير في نفقات :الرقم القياسي الحقيقي لألجور 

المعيشة مع ضرورة تثبيت الفترات الزمنية التي تم على أساسها القياس عند حساب كل من الرقم القياسي لألجور والرقم 
 القياسي ألسعار
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 ر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح( )ذكالمتغيرات  1-3

 أنظر األعلى
 )ذكر األساس الذي يتم على أساسه سرد التفاصيل في الجداول(التصنيفات  1-4

لمتوسطات األجور واالرقام القياسية االسمية والحقيقية في منشآت القطاعين الجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات 
 المهنة والنشاط االقتصادي والمستوى التعليمي.و والقطاع حسب الجنسالعام والخاص 

 الوقت  -2

 

 :الفترة المرجعية 2-1

 حزيران ولغاية شهر أياريبدأ العمل في التقرير خالل شهر
 )التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة( تاريخ النشر 2-2

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

 متوفر
  التكرار 2-4

 سنوي
  توفر سلسلة زمنية 2-5

 2012-2009تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

والمراجعه من قبل الفنيين المعنيين في  األستخدامالتقرير التحليلي يعتمد على دقة البيانات من مسح  –الدقة الكلية  3-1

 األدارة العليا 
 عالية جداً 

 مصادر عدم الدقة  3-2

 متوسطات األجور والرقم القياسي لألسعار المستهلك.
)كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس  مقاييس الدقة المتوفرة 3-3

 المستخدم ونتيجة القياس(
 مقاييس دقة وصفية 

 المقارنة  -4

 

 هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقاً بسبب استخدام نفس المنهجية  4-1

 المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

بأستخراج قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية المتعلقة  الدراسةهذه 
 القياسي لألجور األسمية والحقيقية للرواتب الشهرية في المنشآت االقتصادية. متوسطات األجر الشهري والرقم

 الوصول للبيانات  -5

 

  شكل النشر 5-1

 إلكترونياً على موقع دائرة اإلحصاءات العامة تنشر و موجودة في مكتبة الدائرة تنشر البيانات ورقياً 
user/owa/emp_unemp_y.list_tables_y-http://www.dos.gov.jo/owa 
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