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 عامة لمحة

األسر ودخل  واستهالكاجتماعية تعكس واقع إنفاق وضمن أطار العمل على توفير قواعد بيانات اقتصادية 

ما كان يعرف بمسح ميزانية األسرة. ونظرا أو  تنفيذ مسح دخل وإنفاق األسرة،بالمعيشية، تقوم معظم دول العالم 

والدخل، يتم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري وبانتظام، وتتجه  واالستهالكاإلنفاق  أنماطللتغيرات المستمرة في 

من خمس أقل  المسح خاللإلى إجراء  بيعة المرحلةحيانا تتطلب طأتنفيذه كل خمس سنوات، وإلى  غالبية الدول

 الكوارثأو  والهجرات مفاجئة كالحروبسنوات، نظرا لحدوث تغيرات متسارعة في واقع تكريبة السكان نتيجة ألحداث 

 والدخل للسكان. واالستهالكاإلنفاق  االزمات االقتصادية، حيث تؤثر جميعها في طبيعة نمطأو 

 

والدخل، ويرتبط ذلك اإلنفاق  وشاملة تتعلق بواقع دقيقةمسح هو انه يقدم قاعدة بيانات ما يميز هذا الأهم  إن

خرى، كالمستوى التعليمي وحالة النشاط االقتصادي والتوزيع بمختلف المتغيرات االجتماعية والديموغرافية األ

هذا المسح تستخدم بشكل  قاعدة بياناتفإن  خر،آومن جانب . ا من الخصائصالجغرافي والنوع االجتماعي وغيره

واسع في تقييم ودراسة حالة الفقر لدى المجتمع، من خالل بناء مؤشرات الفقر المختلفة كنسبة الفقر وشدته 

وعالوة على ذلك تستخدم الدول المتقدمة بيانات هذا المسح في تقييم وحساب مستوى  .ذلكإلى  وفجوته وما

   الرفاه الذي يعيشه السكان في المجتمع.

 

واالستهالك والدخل، اإلنفاق  طبيعة تنفيذ هذا النوع من المسوح تمتاز بالصعوبة والتعقيد، كونها تتناول قضايا إن

)المواطنة و غير المواطنة( وسؤالها عن هذه المتغيرات التي تمتاز بالحساسية، كما أن األسر وتتعرض لمقابلة 

فصول السنة، فهناك سلع أو  شهرأبالموسمية خالل والدخل واالستهالك هي عرضة للتأثر اإلنفاق  متغيرات

والدخل اإلنفاق  الذي يتطلب متابعة األمرمن غيرها، أكثر عليها خالل شهور معينة من السنة اإلنفاق  وخدمات يتم

على مدار العام لإلحاطة بكافة ظروف الموسمية، مما يترتب على ذلك متابعة التنفيذ الميداني لمدة عام كامل 

 يتضمنة من جهد ووقت وتكاليف عالية.وما 

 

مسح تم تنفيذه هو آخر عكفت على تنفيذ هذا المسح خالل السنوات السابقة، فكان أبوظبي ويذكر أن حكومة 

تم تنفيذه في عام آخر ومسح  1997 /1996، ومسح في عام 2008 /2007وسبقه مسح عام  2014 /2013مسح 

  ابوظبي.إمارة أقاليم المسوح جميع  تلكغطت  ، حيثالمحلية فقطعلى مستوى أسر موظفي الدوائر  1981

 

 ألهميةا

طار استخدامات إدناه. والتي تأتي بمجملها ضمن أهداف الكلية والتفصيلية ن تنفيذ هذا المسح يأتي لتحقيق األإ

 –حصاء اإلن خارج مركز المركز الداخلية، ولكن هذا ال يمنع من استخدام نتائج المسح من جهات خارجية )م

 صنفين:إلى  بناء على ما سبق، يصنف استخدام بيانات المسح. بوظبي(أ

 بنائهاالذي يتجلى بتوفير قاعدة بيانات لغايات تكوين مؤشرات مهمة يقوم المركز على  االستخدام الداخلي:

مقاييس إضافة إلى المختلفة، رقام القياسية ألسعار المستهلك، ومؤشرات الحسابات القومية كمؤشرات األ

 تتعلق بالرفاه.أخرى ومؤشرات 

الذي يتمثل باستخدام قاعدة بيانات المسح لالستدالل على بعض المؤشرات في اتخاذ  االستخدام الخارجي:

عداد دراسات مختلفة من قبل مراكز إإلى  ضافةإقرارات اجتماعية واقتصادية من قبل هيئات ومؤسسات حكومية، 

 ب الجامعات وغيهم.بحاث ومن قبل طالاأل
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 األهداف

الهدف الكلي فيتمثل في بعدين أما  ض من تنفيذه،ربحسب الغأخرى إلى  تتفاوت أهداف المسح من دولة

 : ئيسيينر

 األسر لدى  االستهالكي والدخلاإلنفاق  اجتماعية تعكس واقعوقاعدة بيانات اقتصادية  رتوفي األول: لبعدا

 اد.رفواأل

 :قم القياسي رهميات النسبية الخاصة ببناء الالبيانات الالزمة لبناء سلة السلع واأل رتوفي البعد الثاني

 المستهلك. ر ألسعا

 

 : اآلتيتي على النحو أفت يإمارة أبوظبة في راألس إنفاقالتفصيلية لمسح دخل و األهدافاما 

 بحيث تستخدم لبناء ابوظبي، إمارة في فراد األواألسر ودخل واستهالك  إنفاقبيانات خاصة عن  رتوفي

 ات اقتصادية مختلفة.رمؤش

 جيحية( روزان الت)األ هميات النسبيةالمستهلك واأل رقم القياسي ألسعارالبيانات الالزمة لبناء سلة ال رتوفي

 رقم القياسي ألسعارساس لبناء اليعتمد على بيانات هذا المسح في تحديث سنة األوالخاصة بها، 

 .رسعاات األرمؤشأهم  أحده رالمستهلك باعتبا

  تالمتغيرابط هذه المتوسطات بمختلف روفراد األواألسر ودخل  إلنفاقحساب المتوسطات السنوية 

قليم كالحالة العملية والحالة التعليمية والنوع االجتماعي واإل ةوالجغرافي ةوالديموغرافياالجتماعية 

 وغيرها.

 فرادواألالمعيشية لألسر فاه رالبيانات الالزمة لتقييم مستوى وهيكل واتجاهات ال رتوفي.  

 الحراريةات رد من السعرعداد الميزانية الغذائية المتعلقة باستهالك الفإالبيانات الخاصة ب رتوفي . 

 في ق اإلنفا ف على توزيع السكان حسب مستويات الدخل واإلنفاق المختلفة، واستخدام بياناترالتع

االستهالكي لديهم بحسب الخصائص المختلفة اإلنفاق  السكان وتوجهاتلدى اإلنفاق  نماطأتحديد 

 . وغيرهاكالجنسية والمستوى التعليمي والعملي 

 حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية  رتقدي

 من السلع والخدمات.

 المختلفة.اإلنفاق  )الطلب( على بنوداإلنفاق  ونةرحساب م 

 المعيشية. األسر البيانات المتعلقة باإلنفاق النهائي الخاص لقطاع  رتوفي 

  الحسابات القومية.  لبناء المهمةه واحدا من القطاعات المؤسسية رباعتبااألسر بناء حسابات قطاع 

 ات رالمنظم لدعم تقدي رالقطاع غي رتقديإلى  ضافةإ ،واالستخدامض رالبيانات الالزمة لبناء جداول الع رتوفي

 الحسابات القومية. 

 نة على المستويات المحلية رالمعيشية بأسلوب يعزز قابليتها للمقالألسر حصاءات الدخل واإلنفاق إ رصداإ

 يف والتصانيف المعتمدة دوليا.رقليمية والدولية، ووفقا للمفاهيم والتعاواإل
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 والتعاريف المستخدمةالمفاهيم 

 يضم المسح العديد من المتغيرات والمفاهيم تم تضمينها ضمن مجموعات كالتالي:

 مفاهيم عامة. 

 المتغيرات التعريفية.  

 متغيرات استمارة خصائص المسكن والخدمات. 

  األسرةأفراد بيانات متغيرات. 

  قوة العملمتغيرات. 

 التعاريف والمفاهيم للدخل. 

  لعمليات الرأسماليةوالمفاهيم لالتعاريف. 

 نفاقإلالتعاريف والمفاهيم ل. 

 

 الوحدات اإلحصائية( –التغطية )الجغرافية 

بما فيها من تجمعات  والظفرهبوظبي، العين، أالثالث " المناطقكامل يشمل المسح فإن  هداف المحددةضمن األ

فراد األهذا المسح بيانات خاصة لعينة من  ريوفو " ولمختلف فئات السكان من مواطنين ومقيمين.رسكانية وجز

 :المسح خالل عامإمارة أبوظبي ض رأالمقيمين إقامة دائمة على 

  المواطنة. األسر 

  غير المواطنة. األسر 

  الجماعية. األسر 

  معسكرات العمال )مساكن العمال(: حيث تستوفى خصائصهم وإنفاقهم ودخلهم ضمن المعسكرات

 التي يقيمون فيها. 

 

 Survey Unit)وحدة المسح )

العام الذي وفره تعداد  اإلطارباالعتماد على فحصائية، تعرف وحدة المسح بالوحدة التي تجمع عنها البيانات اإل 

يتم اختيار وحدة المعاينة وهي "الوحدة السكنية" حيث تستوفى لهذا المسح بيانات األسرة التي  2011السكان 

لم توجد نفس األسرة يتم اختيار األسرة حسب  إذاما أ، وقامة معتادة في هذه الوحدة وقت التعدادإقيم تكانت 

 سلوب المعاينة. أالبديلة المبينة ضمن األسر قواعد اختيار 

 

عاله، أيز مسح دخل وإنفاق األسرة تعدد وحدات المسح بحسب المتغيرات االقتصادية واالجتماعية ما يمأهم  نإ

 : اآلتيوهي على النحو 

  :تستوفى لها بيانات خصائص المسكنوحدة المسكن. 

  :بيانات اإلنفاق. إلى  سر، اضافةتستوفى لها بيانات خصائص األوحدة األسرة 

  :بيانات الدخل.إلى  اضافةفراد األتستوفى لها بيانات خصائص وحدة الفــرد 
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 صداراإلدورية 

 يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق األسرة بصورة دورية كل خمس سنوات.

 

 التصانيف المستخدمة 

 تصنيفإلى  تحتاجاألسرة تبعا لنوعية المتغيرات التي  وإنفاقتتعدد التصانيف المستخدمة ضمن مسح دخل 

وفيما  قليميا.إوالمعتمدة دوليا ومارات في دولة اإلوترميز، وجميع التصانيف المعتمدة للمسح هي ذاتها المطبقة 

 التصانيف المستخدمة: أهم يأتي 

  .تصنيف الجنسيات 

  .التصنيف الدولي المعياري للمهن 

 التصنيف الدولي ISIC   .لألنشطة االقتصادية 

  رض حسب الغاالستهالك الفردي تصنيفCOICOP 

عاله بحيث تكون عملية أنشطة الدولية بالنسبة لتصنيف كل من النشاط االقتصادي والمهنة فقد اعتمدت األ 

 ترميزها كونيالمهنة فأما  نشاط اقتصادي رئيسي(، 21)وتشمل األول المستوى الترميز للنشاط االقتصادي على 

 على حدين. 

الرئيسية اإلنفاق  ساس الدولي لتصنيف مجموعاتاأل COICOPيعتبر التصنيف الدولي للسلع حسب الغرض 

جراء إوالفرعية والسلع االستهالكية، والذي يعتمد عليه في ترتيب السلع والخدمات ضمن استمارة المسح و

 الترميز المناسب لكل سلعة. 

 

 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

ات المسح، وضمن منهجية تنفيذ هذا المسح ربيانات متغيدوات التي تستخدم الستيفاء ات المسح هي األراستما

 ات على نوعين هما: رتأتي االستما

 الدخل: رواألسرة والمسكن ومصادفراد األة خصائص راستما .1

يطلب من الباحث استيفاء بياناتها من قبل الكترونية ة رجزاء، وتكون استماة من عدد من األرتتكون هذه االستما

 جزائها فهي:أأما  العينة. رأس

عاله، وغالبا ما تكون هذه البيانات ضمن صفحة أيفية رات التعروتتضمن كافة المتغييفية: رالبيانات التع -

 ة. رالغالف لالستما

ة رجهزة والسلع المعمات الخاصة بالمسكن، وحيازة األروتتضمن كافة المتغي خصائص المسكن: -

  األسرة.نتاجية التي تقوم بها نشطة اإلواأل

عاله المتعلقة أة رات االجتماعية المذكوراألسرة وكافة المتغيأفراد سماء أوتتضمن  األسرة:أفراد خصائص  -

 األسرة. أفراد د من ربكل ف

المختلفة لكل  رالدخل من المصاد كافة متغيراتة ريتضمن هذا الجزء من االستما ي لألسرة:رالدخل الجا -

اد باألسرة، رااليأو  األسرة ذوي الدخلأفراد ة بتسجيل جميع راالستما تبدأاألسرة، أفراد بند من بنود دخل 

من دخل  :الدخل المختلفة مقسمة إلى روعموديا هناك مصاد د خانة مستقلة،ربحيث يكون لكل ف

ملكية، ال لدخو يجارات،اإلالعمل، دخول  وأصحابستخدام، دخل اإلنتاج الذاتي ودخل العاملين لحسابه اال
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اتي رماهم اإلرتسجيل قيم الدخل فهي بالدأما  د.رجمالي دخل الفإا رخيأى، ورخأودخول  يلية،التحودخول ال

 ية.رالعش رب عدد صحيح بعيدا عن الكسوروألق

 

 نفاق األسرة:إة راستما .2

نية تكون روة الكترجزاء المتعلقة بمكونات سلة المستهلك، وهي استماة من عدد من األرتتكون هذه االستما

بيانات إنفاق األسرة عليها بشكل إدخال جهزة الحاسوب الخاصة بالباحثين الميدانيين بحيث يتم أة على رمتوف

 متواصل. 

 يفية الخاصة باألسرة، وتكون مطابقة تماما للبيانات رات التعروتتضمن كافة المتغي يفية:رالبيانات التع

 الدخل. رومصادواألسرة والمسكن فراد األة خصائص ردة في استماريفية الوارالتع

 لقد تم إضافة هذا السؤال على مستوى كل سلعة/ خدمة وذلك لزيادة مستوى الدقة  :نوع االستهالك

للسلعة/ اإلنفاق  في تحديد نوع االستهالك األسري، ويتم تسجيل نوع االستهالك عند تسجيل قيمة

 حد الحاالت التالية: أالخدمة. وقد يكون نوع االستهالك 

  باألسرةاستهالك خاص. 

 هدايا لألسرة من الغير. 

 مارةهدايا من األسرة للغير داخل اإل. 

 هدايا من األسرة للغير داخل الدولة. 

 ج الدولةرهدايا من األسرة للغير خا. 

 نتاج الذاتياالستهالك من اإل. 

 تحويالت نقدية 

 

 بحيث يتم  لقد تم إضافة هذا السؤال على مستوى كل سلعة/ خدمة،: اء السلعه/ الخدمةرمكان ش

 مكان الشراءلسلعة/ الخدمة. وقد يكون لاإلنفاق  عند تسجيل قيمة مكان شراء السلعة/ الخدمةتسجيل 

 : األماكن التاليةاحد 

 نفس االمارة 

 ىرات أخراما 

 خاج الدوله 

 ة كافة السلع االستهالكية ريتضمن هذا الجزء من االستما اب والتبغ:راإلنفاق على الطعام والش

يتضمن دليل تميز السلعة، أسم  رسط ةاالستمار سلعة فيج لكل رطعام وشاب وتبغ، حيث أد الغذائية من

 هم.راليومي على السلعة بالداإلنفاق  قيمةوتكون  الخ،.. رلتأو  السلعة، وحدة القياس للكمية كأن تكون كلغ

عية رئيسية والفرالاإلنفاق  تيب مجموعاترتصنيف وت في COICOPالتصنيف الدولي للسلع وقد تم استخدام 

مز المجموعة رهو األول جزاء، الجزء أبعة رأمز يتكون من رميز السلعة، فهو ردليل تأما  .في استماة اإلنفاقوالسلع 

ليها السلعة، إمز القسم ضمن المجموعة الواحدة التي تنتمي رليها السلعة، والجزء الثاني هو إالتي تنتمي 

 .القسم في المجموعة التي تنتمي لها السلعةع ضمن رمز الفروالجزء الثالث هو 

( وهي الطعام والشراب والتبغ. 1تقع هذه السلعة ضمن المجموعة رقم )وسم السلعة كورن فليكس، ا مثال:

ضمن  25( الخبز والحبوب ومنتجاتها، والتسلسل رقم 1( وهو الطعام، وضمن الفرع رقم )1وضمن القسم رقم )

 ، وهكذا لبقية السلع.01.1.1.25يل ترميز سلعة الكورن فليكس هو دلفإن  سلع هذا الفرع. وعليه
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 يأتي ترتيب هذا الجزء من االستمارة تماما كما هو في جزء  :األخرى اإلنفاق على السلع والخدمات

ي هناك تصنيف لمجموعات ومن ثم أقسام ضمن المجموعات، وفروع ضمن أالطعام والشراب والتبغ، 

 الخدمة ضمن الفرع الواحد. أو  م متسلسل للسلعةخيرا هناك رقأقسام، واأل

 

 دفتر األسرة المساعد االسبوعي .3

حسب السلعة  اليوميةاألسر  لتسجيل مشتريات اعدادهإدفتر األسرة المساعد هو عبارة عن استمارة ورقية تم 

االستمارة. وألن الرئيسية في الدفتر فيأتي متسقا تماما مع اإلنفاق  ما ترتيب مجموعاتأووالكمية والقيمة، 

الدفتر المساعد يعطي األسرة فرصة القيام بتسجيل فإن  مشتريات األسرة بتم متابعتها على مدار شهر كامل،

سقاطات. وقد تم تصميم الدفتر المساعد على شكل إمشترياتها، مما يزيد من دقة وكفاءة البيانات وعدم حدوث 

 :نسختين هما

  ة:النسخة الورقي -

دفتر أسرة  سرة الرغبة بتسجيل مشترياتها على الدفتر المساعد بنسخته الورقية، يخصص لكلإذا كان لدى األ

الالحق يقوم الباحث باستالم وتدقيق بيانات إنفاق األسبوع مساعد لتسجل إنفاقها على مدار االسبوع، وفي 

 .الالحقاألسبوع األسرة لألسبوع وتسليمها دفتر جديد لبيانات 

األسرة في دفتر مساعد واحد، يخصص لكل فرد من أفراد ماعية إذا تعذر جمع إنفاق جميع الجاألسر وفي حالة 

الالحق يقوم الباحث باستالم وتدقيق األسبوع سبوعية، وفي دفتر مساعد خاص به لتدوين مشترياته األفراد األ

 .الالحقاألسبوع بيانات إنفاق كل فرد لألسبوع وتسليمهم دفتر جديد لبيانات 

  ة:اإللكترونيلنسخة ا -

فقد تم تصميم الدفتر المساعد على نسخة الكترونية تكون متاحة في الموقع اإللكتروني الخاص آخر من جانب 

كان لدى األسرة الرغبة بتسجيل فإذا سبوعية وتحتوي على اسماء المجموعات الفرعية. أبالمسح، بحيث تكون 

فيمكنها  الموقع االلكتروني للمسح متاحة فيستكون ف ،مشترياتها على الدفتر المساعد بنسخته اإللكترونية

 التنسيق مع الباحث الميداني بذلك.

 

 أسلوب المعاينة 

 حلتينرسلوب المعاينة العشوائية الطبقية المسحوبة على مأوعي اتباع رفضل لنتائج المسح بهدف التمثيل األ

 المواطنة.  غيراألسر و المواطنةاألسر  مستوى على

 تقسيم تم حيث القطاع /الرئيسية المنطقة مستوى على ممثلة لتكون صممت فقد المواطنةاألسر  عينة ماأ

 سلوبأب العد مناطق من عينة سحب تم طبقة كل ضمن ومن" طبقات" قطاعات /تجمعات سكانيةإلى  المناطق

 منطقة تمثلأسرة  12) عنقود سحب تم عد منطقة كل ضمن ومن ولىاأل المرحلة في الحجم مع المتناسبة العينة

 الثانية. المرحلة في( عد

 ومن" الظفره العين، بوظبي،أ" المناطق مستوى على ممثلة المواطنة لتكون غيراألسر  عينة تصميم تم حين في

 ومن ولىاأل المرحلة في الحجم مع المتناسبة العينة سلوبأب العد" "مناطق من عينة سحب تم منطقة كل ضمن

 .الثانية المرحلة في( عد منطقة تمثل اسة 12) عنقود سحب تم عد" "منطقة كل ضمن
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 توزيع العينة على أشهر السنة

ن الدخل واإلنفاق أذ إهذا المسح ببعض المتغيرات الموسمية، في  نفاقكما ذكرنا سابقا، تتأثر بيانات الدخل واإل

بالنسبة إلنفاق األسرة. إلى آخر  سبوعأحتى من إلى آخر أو  لدى شرائح المجتمع المختلفة يتفاوت من شهر

شهر السنة لضمان تغطية العينة لكافة حاالت ألإلحاطة بالموسمية البد من نشر عينة المسح على كافة و

 الموسمية، وتكون عملية توزيع العينة وفقا لما يلي: 

 في جميع متساويا األسر جزء، بحيث يكون عدد أو  مكررة 12إلى  تقسيم عينة المسح الكلية

 جزاء ويمثل كل جزء شهرا واحدا. األأو  المكررات

 لكافة شرائح المجتمع. الشهرية( ممثالا ن يكون الجزء )او العينة أ 

 

 اختيار األسرة البديلةاعد وق

بالنسبة للوحدات أو  الباحثة، بالنسبة لحاالت الوحدات السكنية المغلقة بعد عدة متابعات لها من قبل الباحثة/ 

البديلة التي سيتم تزويد األسر وقت الزيارة يتم سحب أسر بديلة من ضمن قائمة األسر السكنية الخالية من 

 :حسب القواعد التالية المراقبين بها لكل عنقود من عناقيد العينة

كشف العينة المرفق حسب في الوحدة السكنية المحددة ب األسرة المقرر زيارتها : أن تكونالقاعدة األولى

جنسيتها نوع األسرة بحسب  عنأوالا  سؤالهاعند زيارة األسرة يتم ف :مواطنةأسرة  والمتوفر لدى المراقب هي

كانت األسرة فعال مواطنة يتم استيفاء بياناتها بشكل فإذا )جنسية رب األسرة( كأن تكون )مواطنة/ غير مواطنة(، 

البديلة المتوفرة لدى األسر مواطنة من قائمة  بديلةأسرة  خذأم االعتذار منها وكانت غير مواطنة يت إذاأما  اعتيادي.

  .وبحسب التسلسل المراقب

عند زيارة فغير مواطنة،  خاصةأسرة  األسرة المقرر زيارتها بحسب الكشف المرفق هي أن تكون القاعدة الثانية:

األسرة كانت  إذاأما  غير مواطنة يستوفى لها بيانات، كانت فعالفإذا  ،عن جنسيتهاأوالا  سؤالها األسرة فعليا يتم

البديلة المتوفرة األسر خاصة بديلة غير مواطنة من قائمة أسرة  واخذ مباشرةيتم االعتذار منها جماعية، أو  مواطنة

  لدى المراقب وبحسب التسلسل. 

األسر يتم التعامل مع ، جماعيةأسرة  األسرة المقرر زيارتها بحسب الكشف المرفق هي أن تكون القاعدة الثالثة:

جماعية أسرة  كانت األسرة المقرر زيارتها بحسب كشف العينة هيفإذا أسر غير مواطنة، أنها الجماعية على 

ن األسرة أتبين  إذاما أخاصة غير مواطنة، يتم استيفاء بياناتها كبديلة للجماعية، وأنها أسرة وتبين وقت الزيارة 

 خاصة. أو  كانت جماعية إنالبديلة غير المواطنة بغض النظر األسر ديل لها من قائمة ب أخذمواطنة، يتم 

واحدة، تستوفى بيانات المسح أسرة  منأكثر كان ضمن الوحدة السكنية المقررة في العينة  إذاقاعدة عامة: 

  :اآلتيألسرة واحدة فقط وعلى النحو 

  .تؤخذ األسرة المحدد اسمها في كشف العينة 

 كانت تقيم في نفس  النوع والتيمن نفس أسرة  تؤخذأسرة أخرى  كانت األسرة انتقلت وحلت محلها إذا

 الجزء من الوحدة السكنية. 

 ولم يستدل على الحيز الذي كانت تقيم فيه يتم أسرة أخرى  كانت األسرة قد انتقلت وحلت محلها إذا

ونفس فئة الجنسية مثالا عربية اسيوية ... الموجودة في الوحدة من نفس النوع األسر من أسرة  اختيار

 الخ.  
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 من نفس النوع بحيث تكون أسرة  من نفس فئة الجنسية يتم اختيارأسرة  وفي حال تعذر الحصول على

 االقدم المقيمة في الوحدة. األسر من 

 

 طرق جمع البيانات

والمتابعات بالهاتف حيثما يطلب ذلك ومن لألسر كما هو مألوف تجمع بيانات هذا المسح عبر المقابالت الشخصية 

أسرة  تقوم منهجية تنفيذ هذا المسح على متابعة كلمحملة على أجهزة االيباد. و لكترونيةاإلستمارات إخالل 

من اسر العينة لمدة شهر كامل من خالل عدة زيارات لألسرة يتم خاللها استيفاء كافة البيانات المطلوبة من 

  األسرة.

 لهذا المسح تبعا لنوع البيانات، وكما هو على النحو التالي: اإلحصائية جمع البيانات ة طريقوتختلف 

 من المسح. األسبوع األول : تجمع مرة واحدة خالل التعريفية المتغيرات 

 من المسح. األسبوع األول تجمع مرة واحدة خالل  :بيانات خصائص المسكن 

  من المسح. األسبوع األول مرة واحدة خالل  : تجمعفراداألبيانات خصائص 

 االخير من المسح. األسبوع تجمع مرة واحدة خالل  :بيانات دخل األسرة 

 

 ن منهجية وإ سبوعيا.أجمع من خالل زيارات متعددة بمتوسط زيارتين : ت  بيانات إنفاق األسرة

وهي كمية مشتريات  يام الشهر الغذائي لألسرة.أالمسح تتطلب استيفاء بيانات يومية لجميع 

مناسبة( وقيمة هذه المشتريات )بالدرهم( أخرى ي وحدة قياس أاللتر وأو  العددأو  األسرة )بالكغم

 من جميع السلع الغذائية.

 

 الزمني لبيانات المسحاإلسناد 

 الزمني التي تجمع عنها بيانات المتغير وذلك تبعا لنوع البيانات كالتالي:اإلسناد تختلف فترة 

 وقت الزيارة.بيناتها كاملة عن  تجمع بيانات خصائص المسكن 

  سئلة المتعلقة بقوة العمل حيث تكون ستثناء األإب، ناتها وقت الزيارةابي تجمعفراد األبيانات خصائص

 السابق للزيارة.األسبوع  الزمني(اإلسناد ) الفترة المرجعية

 والعمليات الرأسمالية الخاصة بالفرد والتي تمت خالل عن الدخل الجاري فراد األيسأل  بيانات الدخل

 السنة السابقة لشهر مسح تلك األسرة.

الزمني لبيانات إنفاق األسرة بحسب خصوصيات بعض السلع اإلسناد تختلف فترات اإلنفاق  بيانات

 .والخدمات
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 عمل الميدانيالبرنامج 

خرى، فمقابلة األسرة في هذا المسح ال سرية األعن المسوح األ ن طبيعة مسح دخل وإنفاق األسرة تختلفإ

يتم كل شهر و ،عدد من الزيارات لمتابعة األسرة على مدار شهر كاملإلى  تحتاجوإنما تنتهي بزيارة واحدة فقط، 

شهر التالي وفي ال .للباحث الواحد ليقوم بمتابعتها على مدار الشهر كامال وانهاء عملية جمع بياناتهاأسر  6د يتحد

هذا وقد تم وضع برنامج  .السنة /باحث أسرة/ 72بواقع  أشهر السنةوهكذا لجميع  للباحث أسر جديدة 6يحدد 

ن أيجب مالحظة آخر من جانب عمل محدد للباحث يقوم من خالله بمتابعت العمل الميداني طوال فترة المسح. 

مما هو محدد أكثر أو أقل زيارات األسر ربما تتطلب حاالت معينة من فعاله يتسم بالمرونة، أبرنامج العمل المذكور 

 غير مستعدة الستقبال الباحث/ تكونف ،ال يتناسب معها هذا البرنامجاألسر أن بعض في البرنامج، وربما تجد 

لباحثة من خالل ا التعامل مع الباحث/ علىصرار لديها اإل أن تجدأو  مثالا،األسبوع من زيارة واحدة في أكثر الباحثة 

 . بحسب ظروفهاوميدانيا األسر ن تكون لدى الباحث مرونة في التعامل مع أبد من  من هنا الو ،غير ذلكأو  الهاتف

 

 األسر متابعة 

سر العينة مدة شهر كامل، وخالل هذه الفترة قد يواجه الباحث أتم متابعة يوفق هذه المنهجية آخر من جانب 

عدم استجابة جزئية أو  ،)عدم تعاون األسرة مع الباحث بشكل كلي بدءا من اول زيارة( حاالت عدم استجابة كلية

حال اعتذار األسرة عن وفي ي تستجيب األسرة لفترة معينة من الشهر ومن ثم ترفض التعاون واالستمرارية، أ

 : في كالا من الحاالت التالية جراء المبينيتم عمل اإل الباحثة المتابعة بعد عدة محاوالت من قبل الباحث/أو  التعاون

سر أتزويد المراقب الميداني بقائمة يتم : ول زيارة لهاأالمتابعة عند أو  حال اعتذار األسرة عن التعاونفي 

بديلة عن األسرة الرافضة وذلك ضمن منهجية اختيار معينة سيتم تزويد الباحث والمراقب أسرة  بديلة ليقوم باختيار

 داني.ثناء العمل الميأبها 

جديدة من قائمة أسرة  يتم اختيار: سبوعينأمن أقل  المتابعة بعدأو  حال اعتذار األسرة عن التعاونفي 

سابيع الالحقة يتم التقصي البديلة لتحل محل هذه األسرة، وخالل الزيارات المخصصة لهذه األسرة في األاألسر 

 .ولينسبوعين األعن بيانات إنفاقها خالل األ

ال يتم اختيار : وليين من شهر الزيارةسبوعين األالمتابعة بعد األأو  اعتذار األسرة عن التعاونحال في 

 المفقودة.اإلحصائية خرين ضمن طرق معالجات البيانات يتم تقدير باقي بياناتها لألسبوعين األوإنما بديل لها 

 

بالنسبة للوحدات أو  الباحثة، من قبل الباحثة/أما بالنسبة لحاالت الوحدات السكنية المغلقة بعد عدة متابعات لها 

البديلة التي يتم تزويد األسر وقت الزيارة يتم سحب أسر بديلة من ضمن قائمة األسر السكنية الخالية من 

 المراقبين بها لكل عنقود من عناقيد العينة.
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 نقاط فنية 

 خذ بعين االعتبار النقاط التالية عند جمع البيانات:تم األ

 )اعتماد مبدأ الحيازة والذي يعني تسجيل قيمة المعاملة تم في هذا المسح  :الحيازة )مبدأ االستحقاق

يتضمن جميع اإلنفاق  والحيازة تعني أن القبض.أو  دخل( وقت االستحقاق وليس وقت الدفعأو  )إنفاق

إذا كان قد تم دفع ثمنها بصرف النظر عما اإلسناد السلع والخدمات التي حصلت عليها األسرة خالل فترة 

  خالل هذه الفترة، وبصرف النظر أيضا عما إذا كان قد تم استهالكها خالل نفس الفترة أم ال.

 ما ينفقه الخادم والسائق على أما  ،ميحتسب ضمن إنفاق األسرة إنفاقها على الخدم ومن في حكمه

 نفسه من األجر الذي يأخذه فال يندرج ضمن إنفاق األسرة.

  يخص مشروعا لألسرة مثل سيارة آخر يخص األسرة وجانب اإلنفاق  كان هناك جانب من أحد بنودإذا

على السيارة بنسبتي استخدام اإلنفاق  لدى األسرة تستخدمها أحيانا استخداما أسريا، فيوزع

 تعذر هذا التقسيم تؤخذ صفة االستخدام الغالبة. وإذاالسيارة لخدمة األسرة ولخدمة المشروع، 

  على بعض السلع من منشأة تابعة لها دون دفع قيمتها النقدية  -بغرض االستهالك–إذا حصلت األسرة

 فتقدر قيمتها وتدخل ضمن إنفاق األسرة.

  إذا قدمت األسرة بعض السلع والخدمات في صورة هدايا وهبات للغير، فتقدر القيمة النقدية لهذه

 ك في االستمارة.السلع والخدمات وتدخل ضمن الجدول المخصص لذل

  إذا حصلت األسرة على سلعة معمرة خالل الفترة المرجعية بأسلوب التقسيط في الدفع فيتم إدراج

 قيمة السلعة بالكامل ضمن إنفاق األسرة.

  يدخل ضمن إنفاق األسرة قيمة اإليجار المقدر للمساكن المملوكة لشاغليها وكذا المساكن الممنوحة

 جهة العمل. كميزة عينية مناألسر لبعض 

 يتم تسجيلها وإنما اإلنفاق  ال تدخل قيمة األقساط المستحقة على األسرة خالل الفترة المحددة ضمن

 في جدول العمليات الرأسمالية.

 قروض مسددة، أو  ال يدخل ضمن إنفاق األسرة ما تدفعه من قروض )سواء كانت قروض معطاة للغير

 سمالية.يتم تسجيلها في جدول العمليات الرأوإنما 

 أو  المخصص لشراءاإلنفاق  االستثماري بكافة أنواعه، أي ذلكاإلنفاق  ال يدخل ضمن إنفاق األسرة

 الت ومعدات لمشروع تمتلكه األسرة.آبهدف تحقيق دخول مثل أصول تملك 

 

 آلية تدقيق البيانات

إدخال وتتمثل في تدقيق وترميز و استيفاء بيانات األسرة خاللجراءات الفنية تبدأ تتضمن هذه المرحلة جملة من اإل

 البيانات. 

 منهجية تدقيق البيانات .1

هذا النوع من المسوح التي تمتاز بتعدد المتغيرات. وتعتمد عملية  لمثلاألهمية في ن تدقيق البيانات موضوع غاية إ

البيانات بعدة مراحل يمر تدقيق ، حيث تدقيق محددة مسبقا للباحثينأصول التدقيق بكافة مراحلها على قواعد و

 : أهمها اساسية

 لي لجميع استمارات المسح، حيث تم ربط متغيرات آتم وضع قواعد تدقيق  لي:آ بناء قواعد تدقيق

والتي يتم من خاللها ربط بيانات وبيانات الدخل واإلنفاق. فراد األخصائص المسكن مع متغيرات خصائص 

هذا النوع من التدقيق يسيطر على والمتغيرات المختلفة بما يحقق جودة عالية في نوعية المخرجات، 
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خطاء، فمثالا رب األسرة أال يسمح بتمرير أدخال، فمن شانه ثناء عملية اإلأخطاء تظهر في االستمارة أية أ

ذا كان إأسرة  هذا البيان ال يسمح الجهاز بتسجيل ربإدخال فعند  ،سنة فأكثر 15ن يكون عمره أيجب 

فمن الممكن قسمة القيمة على الكمية للخروج بمتوسط  نفاقبالنسبة لإل ومثال آخر، 15من أقل  العمر

تجاوز الناتج هذا فإن  على للسعر،أدنى وحد أوضع حد  تمالسعر للسلعة، وعلى مستوى كل سلعة 

 وهكذا. دخال المدى ال يسمح الجهاز باإل

  ثناء زيارات األسرة، أمن خالل متابعة دفتر األسرة المساعد بشكل مستمر يتم : ولي للبياناتأتدقيق

الدخل. وتتم عملية التدقيق إلى  ضافةإفراد األومن خالل متابعة استمارات خصائص المسكن واألسرة و

 في هذه المرحلة من قبل المراقب. 

 :نواع االستمارات أيقوم بمراجعة جميع  ،من قبل فريق تدقيق متخصص عمليةتتم هذه ال تدقيق مكتبي

أما  فراد،بشكل كامل، وتبدأ هذه المرحلة من التدقيق بعد انتهاء تعبئة استمارة خصائص األسرة واأل

وتفريغها من دفتر األسبوع سبوعيا بعد انتهاء تعبئة كامل بيانات أفتبدأ مرحلة تدقيقها اإلنفاق  استمارة

خيرة تكون عملية تدقيق وفي المرحلة األ األسرة.خالل شهر  االستمارة الرئيسيةإلى  األسرة المساعد

 استمارات الدخل.

 

 منهجية ترميز البيانات: .2

ي ليس أالسؤال،  عناإلجابة ذاتيا ضمن  مرمزة ةهناك جزء من بيانات االستمارفسابقا،  تمت اإلشارة لذلككما 

مثالا الحالة أو  نثى،أ. 2. ذكر ، 1 ؛على سبيل المثال: النوع االجتماعي للفردوهناك ما يستدعي ترميز لإلجابات، 

النشاط إلى  . كذلك الحال بالنسبةل. منفص5، . أرمل4، ق. مطل3متزوج،  ر. غي2، ج. متزو1 ؛االجتماعية لرب األسرة

اختيار النشاط والمهنة المناسبة  فترميزهما ذاتيا من خالل (ينعلى حد)والمهنة  (على حد واحد)االقتصادي 

 . للفرد

في ترميز بيانات ه مااستخدتم أما متغير الجنسية للفرد فيعتمد ترميزه على الدليل الخاص بالجنسيات والذي 

ويتم تحديد رمز  جنسية الفردتعبئة االستمارة باختيار ذ يقوم الباحث في مرحلة إ. 2011التعداد العام للسكان 

 في المكان المخصص في االستمارة مقابل نص الجنسية.  جنسية الفرد آليا ويتم وضعها

 

 البياناتإدخال منهجية  .3

عداد إلي الستمارات المسح، فبعد االنتهاء من اآلدخال عداد نظام وبرنامج اإلإ يتمضمن المرحلة التحضيرية للمسح 

ليا من قبل الباحث آالبيانات إدخال تبدأ مرحلة و، (IPADعلى األجهزة الكفية )يتم تحميل نماذج االستمارات  ،النظام

للتعرف على مدى الكفاءة والدقة، دخال . وبهدف التدقيق النوعي على اإلخالل عملية جمع البيانات من الميدان

 دخال.بمطابقة عينة من االستمارات المدخلة لضمان كفاءة عملية االإلى آخر  يقوم المراقب من حين

 

  منهجية جودة البيانات .4

ان التحقق من جودة نتائج المسح ال تكون اال من خالل التحقق من جودة تطبيق كافة العمليات الفنية الخاصة 

بتنفيذ المسح، وتتضمن هذه المرحلة التحقق من عدد من المؤشرات التي تعكس واقع البيانات التي تم جمعها. 

 وتكون على مرحلتين: 

جراء عمليات اختبار إفي منتصف الشهر يقوم قسم المنهجية باالطالع على البيانات المدخلة و ولى:ألالمرحلة ا

 ولية على دقة وتجانس البيانات من خالل ربط مختلف المتغيرات ببعضها. أ



 

 

 

 

 

   

14   

ذ يتم اختبار توافق واتساق بيانات كافة المتغيرات في االستمارة، كذلك إغالق الشهر إبدأ عند توالمرحلة الثانية: 

 ذلك يتمسئلة االستمارة واالنضباط في تسجيل االجابات المطلوبة وللتحقق من أان اختبار صحة االنتقاالت في 

 الحصول على ملف إلجراء عمليات االختبار عليه ومن خالل الخطوات التالية: 

  من حيث الجنسية األسر حصائية مثل نسب االستجابة، نسب تطابق عينة إحساب مؤشرات

 جماعية. وغيرها من نسب اخرى.  غير مواطنة/ مواطنة/

  حساب بعض المؤشرات من متوسطات ونسب والتعرف على مدى منطقية هذه المؤشرات بصورة

 اولية. 

 المسح، كربط الحالة العملية عداد بعض الجداول التقاطعية التي تربط بين مختلف المتغيرات في إ

 منطقتيها.الحالة التعليمية لرب األسرة بمستوى إنفاق األسرة للتعرف على مدى أو  ،للفرد بدخله

 
 طريقة حساب المؤشرات

تنوعت طرق حساب مؤشرات نتائج هذا المسح بتنوع المخرجات المطلوبة، فقد اشتملت نتائج هذا المسح على 

واالفراد، متوسطات دخل/ إنفاق األسرة/ الفرد، ومجموع الدخل/ اإلنفاق. نورد تاليا األسر جداول متقاطعة لتوزيع 

 طرق حساب هذة المؤشرات:

 

 الفرد. /األسرة /إنفاق، المنطقة، فئات دخل/ األسرةحسب نوع فراد األواألسر توزيع  :اوالا 

سر/ تمثل الخلية في الجدول مجموع األحسب المتغيرات اعاله، حيث فراد األولألسر تم تنفيذ جداول متقاطعة 

 حسب المنطقة ونوع األسرة،األسر كان الجدول: توزيع  إذاحسب نوع المتغيرات المحددة في الجدول. مثالا فراد األ

 وعليه تكون معادلة هذه الخلية هي: أبوظبي المواطنة التي تسكن في منطقة األسر تمثل  ىولالخلية األفإن 

 المواطنة التي تسكن داخل منطقة ابوظبي.لألسر  المجموع الموزون

 

 : متوسطات دخل/ إنفاق األسرة/ الفرد حسب نوع األسرة، المنطقة، فئات دخل/ إنفاق/ األسرة/ الفرد.ثانيا

حسب المتغيرات اعاله، حيث تمثل الخلية في الجدول متوسط دخل/ فراد األولألسر تم تنفيذ جداول متقاطعة 

 إنفاق األسرة/ الفرد حسب نوع المتغيرات المحددة في الجدول. 

تمثل متوسط  ىولالخلية األفإن  مصادر الدخل ونوع األسرة، األسرة حسبكان الجدول: متوسط دخل  إذامثالا 

 ه تكون معادلة هذه الخلية هي: جور وعليدخل األسرة المواطنة من الرواتب واأل

 

 المواطنة.األسر جور تقسيم المجموع الموزون لعدد المواطنة من الرواتب واألاألسر المجموع الموزون لدخل 

 

 متوسط دخل الفرد المواطن فيحسب كالتالي:أما  

 

 المواطنين.فراد األتقسيم المجموع الموزون لمجموع  واألجورالمواطنة من الرواتب األسر المجموع الموزون لدخل 

 

 

تمثل  ىولالخلية األفإن  وحسب نوع األسرة،اإلنفاق  كان الجدول: متوسط إنفاق األسرة حسب مجموعات إذااما 

 متوسط إنفاق األسرة المواطنة على مجموعة االغذية والمشروبات وعليه تكون معادلة هذه الخلية هي: 
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المواطنة على جميع سلع وخدمات مجموعة االغذية والمشروبات تقسيم المجموع األسر  نفاقالموزون إلالمجموع 

 المواطنة. األسر الموزون لعدد 

 

تمثل متوسط إنفاق  ىولالخلية األفإن  وحسب نوع األسرة،اإلنفاق  ما متوسط إنفاق الفرد حسب مجموعاتأ

 غذية والمشروبات وعليه تكون معادلة هذه الخلية هي: الفرد المواطن على مجموعة األ

 

غذية والمشروبات تقسيم المجموع المواطنة على جميع سلع وخدمات مجموعة األاألسر  نفاقالمجموع الموزون إل

 المواطنة. األسر أفراد الموزون لعدد 

 

 إنفاق/ األسرة/ الفرد.: مجاميع دخل/ إنفاق األسرة حسب نوع األسرة، المنطقة، فئات دخل/ ثالثا

عاله، حيث تمثل الخلية في الجدول مجموع دخل/ أحسب المتغيرات فراد األولألسر تم تنفيذ جداول متقاطعة 

 إنفاق األسرة حسب نوع المتغيرات المحددة في الجدول. 

تمثل مجموع  ىولالخلية األفإن  كان الجدول: مجموع دخول األسرة حسب مصادر الدخل ونوع األسرة، إذامثالا 

 جور وعليه تكون معادلة هذه الخلية هي:المواطنة من الرواتب واألاألسر دخول 

 

  واألجورالمواطنة من الرواتب األسر ل والمجموع الموزون لدخ

 

 ىولالخلية األفإن  الرئيسية حسب نوع األسرة،اإلنفاق  كان الجدول: مجموع إنفاق األسرة على مجموعات وإذا

 المواطنة على مجموعة االغذية والمشروبات وعليه تكون معادلة هذه الخلية هي:األسر تمثل مجموع إنفاق 

 

  على مجموعة االغذية والمشروبات.المواطنة األسر  إلنفاقالمجموع الموزون 

 

 المنطقة.و هميات النسبية للسلع/ الخدمات حسب نوع األسرة: األابعار

النسبية للسلعة/ األهمية عاله، حيث تمثل الخلية في الجدول أحسب المتغيرات لألسر تم تنفيذ جداول متقاطعة 

 الخدمة حسب نوع المتغيرات المحددة في الجدول. 

األهمية تمثل  ىولالخلية األفإن  هميات النسبية للسلع/ الخدمات حسب نوع األسرة،كان الجدول: األ إذامثالا 

 هندي" وتكون معادلة هذه الخلية هي: رز بسمتيأسلعة " المواطنة علىاألسر النسبية إلنفاق 

 

 األسرإلنفاق المجموع الموزون  تقسيم“هندي  رز بسمتيأ" المواطنة علىاألسر  نفاقالمجموع الموزون إل

 .%100على جميع السلع والخدمات مضروبا بــ  المواطنة

 

 

 

 

 

 مخرجات مسح وإنفاق األسرة

 وتضم:العديد من المؤشرات المهمة  األسرة إنفاقج مسح دخل وئمخرجات ونتا تشمل

  حسب نوع األسرة وحجمها وحسب المنطقةاألسر توزيع 
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  حسب نوع المسكن ونوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب نوع المسكن وحسب ملكية المسكن وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب نوع المسكن وحسب حجم األسرة وحسب المنطقة  األسر توزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة لألسقف وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة لألرضيات وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة للجدران وحسب المنطقة األسر توزيع 

  وحسب المنطقة اإليجارية لي عدد الغرف في المسكن وحسب فئات القيمة حسب إجمااألسر توزيع 

  وحسب المنطقة اإليجارية حسب عدد غرف النوم في المسكن وحسب فئات القيمة األسر توزيع 

  حسب نوع التكييف وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب مصدر الكهرباء وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب مصدر المياه المستخدمة في المنزل وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب مصدر مياه الشرب وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  وحسب المنطقة  حسب نوع الوقود المستخدم غالبا في الطبخ حسب نوع األسرةاألسر توزيع 

  حسب طريقة الصرف الصحي في المسكن وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةاألسر توزيع 

  حسب طريقة التخلص من القمامة وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  حسب عدد مرات التخلص من القمامة وحسب نوع األسرة وحسب المنطقة األسر توزيع 

  من مشاكل في محيط المسكن حسب نوع األسرة وحسب المنطقة، % التي تعانياألسر نسبة 

  التي تعاني من ظواهر سيئة ضمن أجزاء المسكن حسب نوع األسرة وحسب المنطقة، %األسر نسبة 

  من التجهيزات المنزلية حسب نوع األسرة أسرة  100ما تحوزه كل 

  النشاط وحسب نوع األسرة التي تمارس نشاط اقتصادي من داخل المنزل حسباألسر توزيع 

  التي تتسوق عبر شبكة االنترنت ونسبة مشترياتهم من خالل الشبكةاألسر نسبة 

  وحسب المنطقة اإليجارية حسب نوع المسكن وحسب فئات القيمة األسر توزيع 

  حسب فئة دخل األسرة وحسب نوع األسرةاألسر توزيع 

  التي ترأسها أنثى حسب نوع األسرةاألسر نسبة  

 عدد االسر، عدد األفراد، وعدد الخدم حسب نوع األسرة 

  حسب نوع األسرة وحجمها وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب نوع المسكن ونوع األسرة وحسب المنطقة فراد األتوزيع 

  حسب نوع المسكن وحسب ملكية المسكن وحسب المنطقة فراد األتوزيع 

  حسب نوع المسكن وحسب حجم األسرة وحسب المنطقة فراد األتوزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة لألسقف وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة لألرضيات وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب نوع مادة البناء الغالبة للجدران وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  وحسب المنطقة اإليجارية إجمالي عدد الغرف في المسكن وحسب فئات القيمة حسب فراد األتوزيع 

  وحسب المنطقة اإليجارية حسب عدد غرف النوم في المسكن وحسب فئات القيمة فراد األتوزيع 

  حسب نوع التكييف وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  سرة وحسب المنطقةحسب مصدر الكهرباء وحسب نوع األفراد األتوزيع 
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  حسب مصدر المياه المستخدمة في المنزل وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب مصدر مياه الشرب وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب نوع الوقود المستخدم غالبا في الطبخ حسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب طريقة الصرف الصحي في المسكن وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب طريقة التخلص من القمامة وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  حسب عدد مرات التخلص من القمامة وحسب نوع األسرة وحسب المنطقةفراد األتوزيع 

  الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقة حسب العالقة برب األسرة وحسبفراد األتوزيع 

  سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية وحسب الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقة 15)فراد األتوزيع 

  سنوات فأكثر( حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقة 3)فراد األتوزيع 

  حسب الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقةسنة فأكثر( حسب الحالة العملية و 15)فراد األتوزيع 

 سنة فأكثر( حسب المهنة وحسب الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقة 15المشتغلون )فراد األ 

 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي وحسب الجنس وحسب نوع األسرة والمنطقة 15المشتغلون )فراد األ 

 نوع األسرة والمنطقة الجنس وحسبسنة فأكثر( حسب قطاع العمل وحسب  15المشتغلون )فراد األ 

 معدل إعالة األطفال، كبار السن، ومعدل اإلعالة الكلي حسب نوع األسرة وحسب المنطقة 

  حسب نوع اإلعاقة ودرجة صعوبتها وحسب الجنس ونوع األسرةفراد األتوزيع 

  وحسب المنطقةاإليجارية سب فئات القيمة حسب نوع المسكن وحفراد األتوزيع 

  وحسب نوع األسرةاإليجارية حسب نوع المسكن وحسب فئات القيمة فراد األتوزيع 

  وحسب نوع األسرة اإليجارية حسب إجمالي عدد الغرف في المسكن وحسب فئات القيمة فراد األتوزيع 

 سرة والمنطقةمتوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب نوع األ 

 متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل و فئات الدخل السنوي لألسرة والمنطقة 

 متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب فئات الدخل السنوي لألسرة ونوع األسرة 

  والمنطقةمتوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب فئات الدخل السنوي للفرد 

 متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب فئات الدخل السنوي للفرد ونوع األسرة 

  السنوي لألسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  وفئاتمتوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل 

  نوع األسرةالسنوي للفرد وحسب اإلنفاق  وفئاتمتوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل 

  متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب نوع األسرة والمنطقة 

  متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصادر الدخل وحسب قطاع العمل لرب األسرة وحسب نوع األسرة 

  حسب مصادر الدخل وحسب نوع األسرة والمنطقة لألسر الدخل السنوي 

  الدخل السنوي لألسرة وحسب المنطقة )مليون درهم( وفئاتدر الدخل حسب مصالألسر الدخل السنوي 

  السنوي لألسرة وحسب نوع األسرة )مليون درهم(اإلنفاق  وفئاتحسب مصادر الدخل لألسر الدخل السنوي 

 متوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل وحسب نوع األسرة والمنطقة 

 الدخل و فئات الدخل السنوي لألسرة والمنطقة متوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر 

 متوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل وحسب فئات الدخل السنوي لألسرة ونوع األسرة 

 متوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل وحسب فئات الدخل السنوي للفرد والمنطقة 

 ات الدخل السنوي للفرد ونوع األسرةمتوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل وحسب فئ 

  السنوي لألسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  وفئاتمتوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل 
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  السنوي للفرد وحسب نوع األسرةاإلنفاق  وفئاتمتوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل 

  األسرة والمنطقة متوسط الدخل السنوي للفرد حسب مصادر الدخل وحسب نوع 

  متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل وحسب نوع األسرة والمنطقة 

  متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل وحسب المستوى التعليمي للفرد وحسب نوع

 األسرة 

  وحسب نوع األسرةلألسر متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل وفئات الدخل السنوي 

  متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل والمهنة للفرد وحسب نوع األسرة 

 األسرة متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل والنشاط االقتصادي للفرد وحسب نوع 

 متوسط الدخل السنوي للفرد ذي الدخل حسب مصادر الدخل وقطاع العمل للفرد وحسب نوع األسرة 

  المعيشية حسب طريقة الشراء لألسر التوزيع النسبي للمشتريات السنوية 

 الرئيسية حسب المنطقة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

 السنوي لألسرة وحسب اإلنفاق  الرئيسية حسب فئاتاإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط
 نوع األسرة

 الرئيسية حسب فئات الدخل السنوي لألسرة وحسب نوع اإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط
 األسرة

 ونوع الوحدة السكنية وحسب المنطقةاإليجارية السنوي لألسرة حسب فئات القيمة اإلنفاق  متوسط 

 وحسب المنطقة األسرة،السنوي لألسرة حسب فئات القيمة اإليجارية، حجم اإلنفاق  متوسط 

 الرئيسية حسب حجم األسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

 الرئيسية حسب فئات العمر لرب األسرة وحسب نوع اإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط
 األسرة

 الرئيسية حسب المستوى التعليمي لرب األسرة وحسب اإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط

 نوع األسرة

 رةالرئيسية حسب مهنة رب األسرة وحسب نوع األساإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

 الرئيسية حسب النشاط االقتصادي لرب األسرة وحسب اإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط
 نوع األسرة

 الرئيسية حسب قطاع العمل لرب األسرة وحسب نوع اإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط

 األسرة

 الرئيسية حسب نوع األسرة والمنطقةاإلنفاق  السنوي لألسرة على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

  الرئيسية حسب نوع األسرة وحسب المنطقةاإلنفاق  على مجموعاتلألسر االنفاق السنوي 

  الرئيسية حسب فئات حجم األسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  على مجموعاتلألسر االنفاق السنوي 

  وحسب حجم األسرة وحسب المنطقةاإليجارية حسب فئات القيمة لألسر اإلنفاق السنوي 

  الرئيسية حسب فئات الدخل السنوي لألسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  على مجموعاتلألسر اإلنفاق السنوي 

 النسبية للسلع والخدمات حسب نوع األسرةاألهمية اإلنفاق السنوي للقطاع األسري و 

  والخدمات حسب نوع األسرةاإلنفاق االستهالكي السنوي للقطاع األسري على السلع 

 النفاق السنوي للقطاع األسري على السلع والخدمات حسب المنطقة 

  المواطنة  المنطقة، األسر وحسباالنفاق السنوي للقطاع األسري على السلع والخدمات 

  ،غير المواطنةاألسر األنفاق السنوي للقطاع األسري على السلع والخدمات حسب المنطقة 

  ،الجماعيةاألسر االنفاق السنوي للقطاع األسري على السلع والخدمات حسب المنطقة 
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  الفرعية حسب نوع األسرةاإلنفاق  على مجموعاتلألسر االنفاق السنوي 

 الرئيسية حسب نوع األسرة وحسب المنطقةاإلنفاق  السنوي للفرد على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

 الرئيسية حسب نوع األسرة والمنطقةاإلنفاق  ى مجموعاتالسنوي للفرد علاإلنفاق  متوسط 

 ونوع الوحدة السكنية وحسب المنطقةاإليجارية السنوي للفرد حسب فئات القيمة اإلنفاق  متوسط 

 الرئيسية حسب حجم األسرة وحسب نوع األسرةاإلنفاق  السنوي للفرد على مجموعاتاإلنفاق  متوسط 

 السنوي لألسرة وحسب نوع اإلنفاق  الرئيسية حسب فئاتاإلنفاق  على مجموعاتالسنوي للفرد اإلنفاق  متوسط

 األسرة

 نصيب الفرد سنويا من السلع االستهالكية الغذائية حسب نوع األسرة 

 نصيب الفرد سنويا من السلع االستهالكية الغذائية حسب المنطقة 

 

 

 وقتية إصدار البيانات

 أشهر من تاريخ االنتهاء من المسح. 8ضمن فترة ال تتجاوز تصدر نتائج مسح دخل وإنفاق األسرة 

 

 أسلوب نشر البيانات

 .الجهات المعنية والجمهور وذلك بناءا على توجيهات االدارة العلياإلى  يتم نشر نتائج مسح دخل وإنفاق األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




