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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

 )ٌرجى كتابة اسم المسح( االسم
 المنتجٌن الصناعٌٌنالرقم القٌاسً ألسعار 

  المحتوٌات
  الوقت
 الدقة

 المقارنة
 الوصول للبٌانات

 
 )مجال المسح، اجتماعً، اقتصادي، زراعً، ...الخ(المجال 

 القٌاسً الرقملغاٌات حساب  سلع االنتاج الصناعًجمع أسعار اقتصادي )
  ( المنتجٌن الصناعٌٌنألسعار 

 
 المدٌرٌة المسؤولة عن التنفٌذ والشخص المسؤول عن المسح وطرٌقة االتصال به()اسم الشخص المسؤول المدٌرٌة و

 
  dergam@dos.gov.jo -  1241 فرعً -0055055تلفون  -ضرغام فاٌز عبٌدات – الحسابات القومٌةمدٌرٌة 

  
 الهدف والمرجعٌة التارٌخٌة  

 )ٌرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح( الهدف
 ٌهدف المسح إلى: 

 تستخدم االرقام القٌاسٌة كؤداة لتقدٌر الناتج المحلً االجمالً باألسعار الثابتة. 1

 كعامل ترتبط به الرواتب واالجور فً بعض المإسسات المنتجٌن الصناعٌٌنالرقم القٌاسً ألسعار مإشر  ٌعتبر  4

 منها على الوضع االقتصادي السٌاسٌةتعتبر االرقام القٌاسٌة مإشرا لقٌاس اثر القرارات االقتصادٌة وحتى  0
 فً القطاع الصناعًلقٌاس التضخم  المنتجٌن الصناعٌٌٌنٌستخدم الرقم القٌاسً ألسعار  2

      الصناعات االستخراجٌة والتحوٌلٌة  منشآتلمعرفة وضع  ٌعتبر الرقم القٌاسً ألسعار االنتاج الصناعً مإشر 0

 لتغٌر فً االسعاراالقائمة من حٌث 
 )ٌرجى كتابة السنة التً بوشر فٌها تنفٌذ المسح( التارٌخٌة:المرجعٌة 

وذلك باعتماد سنة  المنتجٌن الصناعٌٌنٌتم حساب الرقم القٌاسً ألسعار 
 كسنة اساس 2010

 

)فً المستخدمون ٌرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذٌن ٌستفٌدون من بٌانات هذا المسح، ن والتطبٌقات والمستخدم
 وفً حق التطبٌقات ٌرجى كتابة أوجه استخدام هذه البٌانات(: 

 المركزي، وزارة المالٌة، القطاع الخاصالبنك ، االقتصادٌةن: الخبراء االقتصادٌٌن ، والباحثٌن فً المجاالت والمستخدم

رسم وتنفٌذ السٌاسات ، تستخدم هذه االرقام كمثبطات لحساب الناتج المحلً االجمالً باألسعار الثابتةالتطبٌقات: 
 المالٌة الحكومٌة، بناء القرارات االقتصادٌة

 
 )ٌرجى كتابة مصدر جمع البٌانات، مثال المسح فً حالة االعتماد على المسح فً جمع البٌانات( المصدر

  شهريتجمع البٌانات من خالل مسح 
  

)من هً الجهة الرسمٌة التً تقوم بجمع األرقام، مثال دائرة اإلحصاءات العامة،  الهٌئة المخولة بجمع البٌانات ونشرها
 البنك المركزي، ...الخ(

 2012لسنة  12 رقم دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون

 . المحتويات 1

 

 )تقدٌم وصف مختصر لما تم نشره فً الجداول أو النشرة(وصف المحتوٌات  1-1

، كما ٌقدم هذا المسح نسب التغٌر الشهرٌة المنتجٌن الصناعٌٌنالرقم القٌاسً الشهري والتراكمً ألسعار ٌقدم هذا المسح 
 . المنتجٌن الصناعٌٌنوالتراكمٌة ألسعار 

 الواردة فً المسح()ذكر أهم التعرٌفات اإلحصائٌة تعارٌف إحصائٌة  1-2

فترة  فً االنتاج الصناعًٌقٌس مقدار التغٌر فً أسعار  مجرد رقم عبارة عن المنتجٌن الصناعٌٌنالرقم القٌاسً ألسعار 
 تسمى فترة األساسفترة زمنٌة أخرى نسبة إلى  تسمى فترة المقارنة زمنٌة

  
 )ذكر متغٌرات الدراسة الرئٌسة للمسح( المتغٌرات  1-3

 السلعاسعار 
 )ذكر األساس الذي ٌتم على أساسه سرد التفاصٌل فً الجداول(التصنٌفات  1-4

  2010الجداول تنشر بؤساس عام 
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 الوقث  -2

 

 )هً الفترة الزمنٌة المرجعٌة التً ٌتم فٌها جمع البٌانات(الفترة المرجعٌة  2-1

 ٌتم جمع البٌانات بشكل شهري
 )التارٌخ السنوي لنشر هذه البٌانات من قبل الدائرة( تارٌخ النشر 2-2

 ٌوم 22-03ٌتم نشر البٌانات بعد انتهاء الشهر المرجعً بمدة من 

 )االلتزام بنشر البٌانات فً الموعد المحدد( االلتزام بالنشر 2-3

 متوفر
 )ٌذكر فٌه تكرار تنفٌذ المسح ، مثال : ربعً، نصف سنوي، سنوي، أكثر من اختٌار( التكرار 2-4

 شهري
 )ذكر السلسلة الزمنٌة المتوفرة من بٌانات هذا المسح( توفر سلسلة زمنٌة 2-5

 بشكل سنوي 2021-4554تتوفر سلسلة زمنٌة 

 مستوى الدقة  -3

 

المسح، دقة عالٌة جداً فً حال تنفٌذ جمٌع البنود الواردة فً قائمة اختبار )تقدٌر مستوى الدقة لتنفٌذ الدقة الكلٌة  3-1

 دقة المسح، أو عالٌة فً حال توفر ثلثً العناصر، ومتوسطة فً حال توفر أقل من نصف البنود(
 عالٌة جدا  

 )سواء أكانت المصادر أخطاء المعاٌنة أو أخطاء غٌر المعاٌنة(مصادر عدم الدقة  3-2

 العٌنة 
)كٌفٌة الحكم على دقة البٌانات بالقٌاس أو الوصف وفً حال القٌاس ذكر المقٌاس  مقاٌٌس الدقة المتوفرة 3-3

 المستخدم ونتٌجة القٌاس(
 مقاٌٌس دقة وصفٌة 

 المقارنة  -4

 

 )قابلٌة مقارنة البٌانات مع البٌانات المنشورة سابقاً(المقارنة عبر الزمن  4-1

 هذه البٌانات قابلة للمقارنة مع البٌانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجٌة وتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة 
)قابلٌة مقارنة البٌانات المنشورة مع األرقام الواردة فً المسوح األخرى لنفس المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

 المتغٌر، ومقارنة البٌانات مع الدولة األخرى(
باألرقام هذه البٌانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتً تستخدم نفس التعارٌف والتصانٌف الدولٌة المتعلقة 

 القٌاسٌة

 الوصول للبيانات  -5

 

 )كٌف ٌمكن لمستخدم البٌانات الوصول إلٌها، مثال: الموقع اإللكترونً للدائرة، نسخة ورقٌة، ... الخ( شكل النشر 5-1

 تنشر البٌانات ورقٌا  وإلكترونٌا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/economic/price_num 
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