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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

 )ٌرجى كتابة اسم المسح( االسم
 لكمٌات االنتاج الصناعًالرلم المٌاسً 

  المحتوٌات
  الولت
 الدلة

 الممارنة
 الوصول للبٌانات

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

 المٌاسً الرلملغاٌات حساب  االنتاج الصناعً كمٌاتجمع التصادي )
  ( لكمٌات االنتاج الصناعً

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

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

 
  

 الهدف والمرجعٌة التارٌخٌة  
 )ٌرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح( الهدف

 ٌهدف المسح إلى: 
 على اتجاهات الحركة اإلنتاجٌة لنشاط المنتجٌن الصناعٌٌنالتعرف  .1

الرلم فً معالجة هذا مإشر التصادي ٌرصد التغٌر الحاصم فً كمٌات إنتاج المنتجٌن الصناعٌٌن، حٌث تو ف الحكومة  4

 .وصٌاغة السٌاسات والخطط االمتصادٌة
      الصناعات االستخراجٌة والتحوٌلٌة  منشآتلمعرفة وضع  االنتاج الصناعً مإشر لكمٌاتٌعتبر الرلم المٌاسً  0

 الكمٌات المنتجةالمائمة من حٌث 
 )ٌرجى كتابة السنة التً بوشر فٌها تنفٌذ المسح( المرجعٌة التارٌخٌة:

 4515وذلن باعتماد سنة  لكمٌات االنتاج الصناعًٌتم حساب الرلم المٌاسً 

 كسنة اساس

 

)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، المطاع الخاصالبنن ، االلتصادٌةن: الخبراء االلتصادٌٌن ، والباحثٌن فً المجاالت والمستخدم

ً والتً ٌتم التعامل معها فً : التطبٌمات ٌستخدم مإشر اإلنتاج الصناعً لمرالبة التغٌرات فً حجم اإلنتاج محلٌا
 األسواق، وما ٌتبع ذلن من الولوف على اتجاهات األسعار والكمٌات المنتجة وظروف السوق.

 
 )ٌ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(

 4514لسنة  14رلم دائرة اإلحصاءات العامة بموجب لانون 

 . المحتويات 1

 

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

، كما ٌمدم هذا المسح نسب التغٌر الشهرٌة لكمٌات االنتاج الصناعًالرلم المٌاسً الشهري والتراكمً ٌمدم هذا المسح 
 . ، كما ٌتم نشر البٌانات على مستوى النشاط االلتصاديلكمٌات االنتاج الصناعًوالتراكمٌة 

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

فترة  فً االنتاج الصناعً كمٌاتٌمٌس ممدار التغٌر فً  مجرد رلم عبارة عن لكمٌات االنتاج الصناعًالرلم المٌاسً 
 تسمى فترة األساسفترة زمنٌة أخرى نسبة إلى  تسمى فترة الممارنة زمنٌة

  
 )ذكر متغٌرات الدراسة الرئٌسة للمسح( المتغٌرات  1-3

 الكمٌات المنتجة من السلع
 فً الجداول( )ذكر األساس الذي ٌتم على أساسه سرد التفاصٌلالتصنٌفات  1-4

  4515الجداول 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 4541-4515تتوفر سلسلة زمنٌة 

 مستوى الدقة  -3

 

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

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

 )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(
 مماٌٌس دلة وصفٌة 

 المقارنة  -4

 

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

 هذه البٌانات لابلة للممارنة مع البٌانات المنتجة سابماً بسبب استخدام نفس المنهجٌة وتطبٌك 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(
باألرلام هذه البٌانات لابلة للممارنة مع اإلحصاءات األخرى والتً تستخدم نفس التعارٌف والتصانٌف الدولٌة المتعلمة 

 المٌاسٌة

 الوصول للبيانات  -5

 

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

 تنشر البٌانات ورلٌاً وإلكترونٌاً على مولع دائرة اإلحصاءات العامة 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/economic/price_num 
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