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 ةنشور وثيقة توضيحية للبياانت امل

  احملتوايت ادلالية والتأمني/ مسح ادلسوح االقتصادية: االسم
  الوقت
 الدقة

 ادلقارنة
 الوصول للبياانت

  اقتصاديةإحصاءات  :اجملال
 

 املديريةالشخص املسؤول و 
  -1320  -فرعي   -0055055تلفون  - فاتن فالح الراميين – اخلدمات وادلالية/ قسم  االقتصاديةمديرية ادلسوح 

  fatin@dos.gov.jo: بريد إلكًتوين
  

  :واملرجعية التارخييةاهلدف 
 : توفري البياانت التالية إىل الية والتأمنيادلمسح يهدف 

 عدد ادلنشآت العاملة يف قطاعي ادلالية والتأمني. .1
 تعويضات العاملني من رواتب واجور ومزااي عينية ونقدية. .2
 قيمة االنتاج االمجايل واالستهالك الوسيط من السلع واخلدمات. .3
 حجم راس ادلال ادلستثمر والتكوين الرامسايل خالل العام. .4
تقدير مسامهة قطاع ادلالية والتأمني يف الناتج احمللي االمجايل وتوفري البياانت الالزمة العداد احلساابت  .5

 القومية.

 . للمنشآت العاملةالشامل صر احل تتم ابسلوبادلسح قابلة للمقارنة كوهنا  ايف هذ البياانت ادلنشورة

 )يرجى كتابة السنة اليت بوشر فيها تنفيذ ادلسح(ادلرجعية التارخيية: 

2002 

 

 ن والتطبيقات و املستخدم
ادلؤسسات احلكومية ذات العالقة وادلخططني ورامسي السياسات ومراكز  مديرية احلساابت القومية و  ن:و املستخدم

  وطالب اجلامعات. األحباث االقتصادية
بناء وتركيب احلساابت القومية واالقتصاد الوطين. والدراسات التفصيلية للقطاعات االقتصادية  التطبيقات:
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 ادلختلفة.
 

  :املصدر
  ةسنوي جتمع البياانت من خالل مسوحات

  
  اهليئة املخولة جبمع البياانت ونشرها

 1521لسنة   21دائرة اإلحصاءات العامة مبوجب قانون رقم  

 . احملتوايت 1
 

 :وصف احملتوايت 1-1
 .وقطاع التأمني ادلاليةقطاع العاملة يف يشمل ادلسح مجيع ادلنشآت  الوحدة اإلحصائية: 

والضرائب وتكوين  ادلسح بياانت حول االنتاج القائم والقيمة وادلضافة وتعويضات العاملني واالهتالكات اقدم هذي
رأس ادلال حسب كل نشاط اقتصادي على مستوى احلد الرابع من التصنيف الصناعي الدويل ادلوحد جلميع 

 . نيكما يوفر بياانت حول عدد ادلنشآت العاملة يف القطاعاألنشطة االقتصادية )التعديل الرابع(  
 
 املتغريات  1-2

، احملافظة، اإلنتاج الرئيسي، اإلنتاج من األنشطة الثانوية، االستهالك الوسيط من السلع النشاط االقتصادي الرئيسي
واخلدمات، القيمة ادلضافة ومكوانت القيمة ادلضافة: )تعويضات العاملني، الضرائب غري ادلباشرة، االهتالكات، 

 فائض التشغيل( وعدد العاملني، عدد ادلنشآت العاملة يف القطاع. 
 
 صنيفات الت 1-3

 (.4ISIC) التصنيف الصناعي الدويل ادلوحد جلميع األنشطة االقتصادية -
 .CPCالتصنيف ادلركزي للمنتجات  -
  .التصنيف الصناعي الدويلاجلداول ادلنشورة تعتمد على نشر البياانت حسب  -

 الوقت . 2
 يتم فيها تنفيذ ادلسح.سنواي، حبيث يغطي البياانت عن السنة ادلالية السابقة للسنة اليت نفذ ادلسح ي
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  :الفرتة املرجعية 2-1
 سنة ميالدية كاملةالبياانت تغطي 

 
 :ريخالتا 2-2

 حمدد مسبقا من خالل الرزانمة اإلحصائية لنشر البياانت اإلحصائية.  ،متوفر التاريخ السنوي لنشر هذه البياانت
 
 االلتزام ابلنشر  2-3

 .SDDSهناك التزام ابلنشر حبسب األجندة اإلحصائية الداخلية ادلرتبطة أصال مبعايري نشر البياانت 
 
 :التكرار  2-4

 يتم اجراء ادلسح سنواي.

 توفر سلسلة زمنية  2-5
   2019-1551 للبياانت وادلتغريات الرئيسية للمسح من عام  تتوفر سلسلة زمنية

حىت اآلن مع احملافظة على طبيعة ادلتغريات  1552)يوجد اختالف يف عملية اسًتجاع البياانت تبدأ من عام 
 الرئيسية مبا ال يؤثر على عملية إجراء ادلقارانت عرب السلسلة الزمنية أعاله( . 

 مستوى الدقة  . 3
 

 
 الدقة الكلية  3-1

 جداً  عالية
 العالية وتشتمل على ادلراحل التالية: تتسم عملية تدقيق البياانت ابلدقة

 تدقيق ميداين جلميع االستمارات -

 تدقيق مكتيب جلميع ادلتغريات يف االستمارة -

 قواعد تدقيق الكًتونية على احلاسب اآليل -

تدقيق على البياانت ادلدخلة من خالل الشاشات ادلرتبطة ابدلشرفني على ادلسح وتدقيق كامل على  -
 البياانت.
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 اجلداول ومقارنتها ابلنتائج ادلستخرجة من مديرية تكنولوجيا ادلعلومات.تدقيق على  -

 مقارنة النتائج اجلديدة مع النتائج السابقة وأية مصادر بياانت أخرى متوفرة. -

 مصادر عدم الدقة  3-2
 العينة 

 
 مقاييس الدقة املتوفرة  3-3

 مقاييس دقة وصفية 

 املقارنة  . 4
 

 
 املقارنة عرب الزمن  4-1

 هذه البياانت قابلة للمقارنة مع البياانت ادلنتجة سابقاً بسبب استخدام نفس ادلنهجية وتطبيق ادلعايري الدولية 
 
 املقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

 هذه البياانت قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى واليت تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية 

 الوصول للبياانت  .5
 

 شكل النشر  5-1
 تنشر البياانت ورقياً وإلكًتونياً على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 

http://www.dos.gov.jo 

v.johttp://www.dos.go 
 

 

http://www.dos.gov.jo/
http://www.dos.gov.jo/

