وثيقة توضيحية للبياانت املنشورة
االسم: .االحصاءات االقتصادية /مسح االستخدام وتعويضات

العاملني

اجملال :إحصاءات اقتصادية

احملتوايت
الوقت
الدقة
ادلقارنة
الوصول للبياانت

الشخص املسؤول واملديرية
مديرية االحصاءات االقتصادية  /قسم االستخدام – اثمر بركات  -تلفون  -0055055فرعي

-1031 -

بريد

إلكًتوينthamer@dos.gov.jo :
اهلدف واملرجعية التارخيية:
يهدف مسح االستخدام إىل توفري البياانت التالية:
.1

بياانت عن عدد ادلنشآت العاملة يف القطاعني العام واخلاص حسب النشاط االقتصادي.
بياانت عن أعداد العاملني وخصائصهم حسب اجلنس واجلنسية وادلستوى التعليمي والتخصص.

.3

بياانت تفصيلية عن مستوايت الرواتب واألجور النقدية ادلدفوعة جملموعات ادلهن وكذلك ادلكافآت وادلنح
النقدية ادلدفوعة ادلنتظمة وغري ادلنتظمة دلختلف ادلهن.
بياانت عن تعويضات العاملني حسب جمموعات ادلهن الرئيسية..
بياانت عن متوسط ساعات العمل ادلعتاد يف الشهر إبستثناء أايم العطل األسبوعية اليت يعملها

.2

.4
.5

ادلستخدمون حسب جمموعات ادلهن الرئيسية يف القطاعني العام واخلاص.

ادلرجعية التارخيية( :يرجى كتابة السنة اليت بوشر فيها تنفيذ ادلسح)
3691

املستخدمون
املستخدمون :ادلؤسسات احلكومية ذات العالقة وادلخططني ورامسي السياسات ومراكز األحباث االقتصادية
وطالب اجلامعات.
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املصدر:

جتمع البياانت من خالل مسوحات سنوية
اهليئة املخولة جبمع البياانت ونشرىا

دائرة اإلحصاءات العامة مبوجب قانون رقم

13

لسنة

3513

 .1احملتوايت
 1-1الوحدة اإلحصائية :تعترب املنشأة االقتصادية الوحدة اإلحصائية هلذا املسح .ويشرتط أن تكون املنشأة
ذات استقاللية حماسبية .وقد متارس نشاطاً إقتصادايً واحداً أو أكثر من نشاط اقتصادي يكون أحدمها

رئيسياً والباقي أنشطة اثنوية تدرج بياانهتا يف ذات االستمارة.

 2-1النشاط الرئيسي :ىو النشاط االقتصادي الذي متارسو املنشأة بشكل رئيسي إلنتاج سلع أو تقدمي
خدمات ،وحتدده املنشأة نفسها على أساس القيمة املضافة أو قيمة اإليرادات أو حجم اإلنتاج ويسجل
ابلتفصيل حسب التصنيف الصناعي الدويل املوحد (التنقيح الرابع).
 3-1شهر اإلسناد الزمين :ىو الشهر الذي جتمع عنو البياانت جلميع املنشآت وىو شهر تشرين أول لعام
املسح.
 4-1ساعات العمل :مت تعديل احتساب ساعات العمل على أساس ساعات العمل املعتاد وعدم احتساب أايم
العطل هناية األسبوع اعتباراً من مسح .3552

 5-1تعويضات العاملني :تشمل إمجايل الرواتب واألجور النقدية والعينية املستحقة للعاملني وقيمة مسامهة
املنتجني يف أقساط الضمان االجتماعي ابإلضافة للمزااي األخرى النقدية والعينية املستحقة للعاملني.

 2-1املتغريات

النشاط االقتصادي الرئيسي ،احملافظة ،ادلهنو ابلتفصيل ،اجلنس ،اجلنسية ،ادلستوى التعليمي،التخصص ،الرواتب

واالجور النقديو،ساعات العمل.
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 3-1التصنيفات

روعي عند تصميم االستمارة أن تكون جلميع البنود الواردة فيها رموز حمددة مسبقاً .وقد استخدم دليل
التصنيف الصناعي الدويل ادلوحد ( ( ISIC4لًتميز النشاط االقتصادي ودليل تصنيف ادلستوى التعليمي
والتخصص األردين ( )JISCEDادلعتمد وادلطور عن دليل التصنيف الدويل للتعليم الصادر عن اليونسكو
(( ISCEDلًتميز حقل ادلؤىل العلمي والتخصص ،كما مت اعتماد دليل التصنيف الدويل ادلعياري للمهن
( )ISCO- 08لًتميز ادلهن.

 .2الوقت

ينفذ ادلسح سنواي ،حبيث يغطي البياانت عن السنة ادلالية السابقة للسنة اليت يتم فيها تنفيذ ادلسح.

 1-2الفرتة املرجعية:

تغطي البياانت سنة ميالدية كاملة

 2-2التاريخ:

متوفر التاريخ السنوي لنشر ىذه البياانت ،حمدد مسبقا من خالل الرزانمة اإلحصائية لنشر البياانت اإلحصائية.

 3-2االلتزام ابلنشر

ىناك التزام ابلنشر حبسب األجندة اإلحصائية الداخلية ادلرتبطة أصال مبعايري نشر البياانت .SDDS

 4-2التكرار :

يتم اجراء ادلسح سنواي.

 5-2توفر سلسلة زمنية
تتوفر سلسلة زمنية للبياانت وادلتغريات الرئيسية للمسح من عام
(يوجد اختالف يف عملية اسًتجاع البياانت تبدأ من عام  3552حىت اآلن مع احملافظة على طبيعة ادلتغريات
الرئيسية مبا ال يؤثر على عملية إجراء ادلقارانت عرب السلسلة الزمنية أعاله) .
3512-1223
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.3

مستوى الدقة

 1-3الدقة الكلية

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

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.

-

تدقيق على اجلداول ومقارنتها ابلنتائج ادلستخرجة من مديرية تكنولوجيا ادلعلومات.

-

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

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

.4

املقارنة

 1-4املقارنة عرب الزمن
ىذه البياانت قابلة للمقارنة مع البياانت ادلنتجة سابقاً بسبب استخدام نفس ادلنهجية وتطبيق ادلعايري الدولية
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 2-4املقارنة مع اإلحصاءات األخرى
ىذه البياانت قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى واليت تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية
 .5الوصول للبياانت
 1-5شكل النشر
تنشر البياانت ورقياً وإلكًتونياً على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
http://www.dos.gov
http://www.dos.gov.j
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