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الهدف والمرجعية التاريخية:
يهدف مسح املالية والتأمني إىل توفري البيانات التالية:
.1

عدد املنشآت العاملة يف قطاعي املالية والتأمني.
تعويضات العاملني من رواتب واجور ومزايا عينية ونقدية.

.3

قيمة االنتاج االمجايل واالستهالك الوسيط من السلع واخلدمات.
حجم راس املال املستثمر والتكوين الرامسايل خالل العام.
تقدير مسامهة قطاع املالية والتأمني يف الناتج احمللي االمجايل وتوفري البيانات الالزمة العداد احلسابات
القومية.

.2

.4
.5

البيانات املنشورة يف هذا املسح قابلة للمقارنة كوهنا تتم باسلوب احلصر الشامل للمنشآت العاملة.
املرجعية التارخيية :يتم تنفيذ املسح سنويا ،وآخر بيانات منشورة تغطي عام .2012
المستخدمون والتطبيقات
المستخدمون :مديرية احلسابات القومية واملؤسسات احلكومية ذات العالقة واملخططني ورامسي السياسات ومراكز
األحباث االقتصادية وطالب اجلامعات.

التطبيقات :بناء وتركيب احلسابات القومية واالقتصاد الوطين .والدراسات التفصيلية للقطاعات االقتصادية
املختلفة.
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المصدر:
جتمع البيانات من خالل مسوحات سنوية
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها
دائرة اإلحصاءات العامة مبوجب قانون رقم

12

لسنة

2012

 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:
الوحدة اإلحصائية :يشمل املسح مجيع املنشآت العاملة يف قطاع املالية وقطاع التأمني.
يقدم هذا املسح بيانات حول االنتاج القائم والقيمة واملضافة وتعويضات العاملني واالهتالكات والضرائب وتكوين
رأس املال حسب كل نشاط اقتصادي على مستوى احلد الرابع من التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع
األنشطة االقتصادية (التعديل الرابع) كما يوفر بيانات حول عدد املنشآت العاملة يف القطاعني.
 2-1المتغيرات
النشاط االقتصادي الرئيسي  ،احملافظة ،اإلنتاج الرئيسي ،اإلنتاج من األنشطة الثانوية ،االستهالك الوسيط من السلع
واخلدمات ،القيمة املضافة ومكونات القيمة املضافة( :تعويضات العاملني ،الضرائب غري املباشرة ،االهتالكات،
فائض التشغيل) وعدد العاملني ،عدد املنشآت العاملة يف القطاع.
 3-1التصنيفات
-

التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية (.)ISIC4
التصنيف املركزي للمنتجات .CPC

-

اجلداول املنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب التصنيف الصناعي الدويل.

-

 .2الوقت

ينفذ املسح سنويا ،حبيث يغطي البيانات عن السنة املالية السابقة للسنة اليت يتم فيها تنفيذ املسح.
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 1-2الفترة المرجعية:

تغطي البيانات سنة ميالدية كاملة

 2-2التاريخ:

متوفر التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات ،حمدد مسبقا من خالل الرزنامة اإلحصائية لنشر البيانات اإلحصائية.

 3-2االلتزام بالنشر

هناك التزام بالنشر حبسب األجندة اإلحصائية الداخلية املرتبطة أصال مبعايري نشر البيانات .SDDS

 4-2التكرار :

يتم اجراء املسح سنويا.

 5-2توفر سلسلة زمنية
تتوفر سلسلة زمنية للبيانات واملتغريات الرئيسية للمسح من عام
(يوجد اختالف يف عملية اسرتجاع البيانات تبدأ من عام  2009حىت اآلن مع احملافظة على طبيعة املتغريات
الرئيسية مبا ال يؤثر على عملية إجراء املقارنات عرب السلسلة الزمنية أعاله) .
2012-2002

.3

مستوى الدقة

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

تدقيق ميداين جلميع االستمارات

-

تدقيق مكتيب جلميع املتغريات يف االستمارة

-

قواعد تدقيق الكرتونية على احلاسب اآليل

-

تدقيق على البيانات املدخلة من خالل الشاشات املرتبطة باملشرفني على املسح وتدقيق كامل على
البيانات.
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-

تدقيق على اجلداول ومقارنتها بالنتائج املستخرجة من مديرية تكنولوجيا املعلومات.

-

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

 2-3مصادر عدم الدقة
العينة
 3-3مقاييس الدقة المتوفرة
مقاييس دقة وصفية
.4

المقارنة

 1-4المقارنة عبر الزمن

هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات املنتجة سابقا بسبب استخدام نفس املنهجية وتطبيق املعايري الدولية

 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى

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

 .5الوصول للبيانات
 1-5شكل النشر

تنشر البيانات ورقيا وإلكرتونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
http://www.dos.gov
http://www.dos.gov.j
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