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 خل األسرةدخلفية عامة عن مسح نفقات و  1.

 مقدمة1.1 

وخطط تعترب البياانت اليت يوفرىا مسح نفقات ودخل األسرة من أىم البياانت اإلحصائية البلزمة لوضع برامج 
األسرة من  نفقات ودخليعترب مسح حيث ، جتماعية اهلادفة لتحقيق رفاه وتقدم اجملتمعالتنمية االقتصادية واال

ن البياانت اليت يفرزىا ىذا املسح تعترب الركيزة اإلحصائية، وذلك أل أىم وأضخم املسوح الدورية اليت تنفذىا املراكز
  األساسية للعديد من الدراسات واألحباث اليت تنشرىا اجلهات الرمسية واجلهات اخلاصة.

، 6875، 6871، 6855 سرة، وذلك يف السنواتىذا وأجرت الدائرة منذ إنشائها عدة مسوح لنفقات ودخل األ

 نفقات ودخلتنفيذ مسح ب معظم دول العامل حيث تقوم، 1162، 1161، 1117، 1115، 1111، 6886، 6881
األسرة بشكل دوري وابنتظام، وذلك للتغًنات املتواصلة يف أمناط اإلنفاق ومستوايت الدخل واألسعار إضافة إىل 

   التحركات السكانية الداخلية واخلارجية.

 ألهداف الرئيسية للمسح ا 2.1

وأثرررر املتغرررًنات الديو رافيرررة  ،سرررتهبلك اإلنفررراق االو  السرررائدة يف اجملتمرررعاالسرررتهبل  التعررررل علررر  أمنررراط  .6
 قتصادية عليها.جتماعية واالواال

، كاملهنرررة هبمررراجتماعيرررة قتصرررادية واالعبلقرررة خمتلرررا العوامرررل االو  الررردخل واإلنفررراق اتحسرررات متوسرررط .1
 واملستوى التعليم  لرت األسرة و ًنىا.

   ة بذلك.رتبطدراسة توزيع األسر واألفراد حسب فئات الدخل واإلنفاق وحتليل العوامل امل .2

ترروفًن بيرراانت عررن الرردخل واإلنفرراق لغرراايت حسررات مديرررات الفقررر وحتديررد خصررائ  الفقرررا  وإعررداد  .3
 خرائط الفقر.

سرتهبلك  والريت تسرتخدم الريت تعكرا األةيرة النسربية لبنرود اإلنفراق اال (التثقريبلت)توفًن بيراانت األوزان  .4
 يف إعداد الرقم القياس  ألسعار املستهلك.

سرتهبل  النهرائ  والردخل لقطراس األسرر ة للحساابت القوميرة املتعلقرة ابالالبياانت البلزم توفًن جانب من .5
 املعيشية.

 عينة املسح. 3

 إطار املسح 7.3
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 ، حيررثسررحب عينررة مسررح نفقررات ودخررل األسرررة كأسرراس يف تم اعتمرراد إرررار التعررداد العررام للسرركان واملسرراكنيرر
حيررث تنقسررم اململكررة  ،علرر  خمتلررا املسررتوايت اإلداريررة يف اململكررةالتعررداد إررراراً تفصرريلياً للمسرراكن واألسررر  يرروفر

ويف كرل قارا  يوجرد  ،حمافظة، وتتكون كل حمافظة من عدد من األلوية، وكل لوا  مرن قارا  أو أكثرر 61إدارايً إىل 
عرردد مررن التتمعررات السرركانية )مرردن وقرررى(. وم تقسرريم كررل ممررع سرركا، إىل عرردد مررن البلوكررات، يف كررل منهررا 

أسرررة، ىررذا وقررد اعتمررد مسررح نفقررات ودخررل األسرررة  611يبلررم متوسررط عرردد األسررر فيهررا حرروا   د مررن املسرراكنعررد
التعرداد ، يف حرٌن اعتمرد علر  إررار 6883عل  إرار التعرداد العرام للسركان واملسراكن لعرام  1111و 6886لؤلعوام 

 .1162-1115ب عينة مسح النفقات لؤلعوام كأساس يف سح 1113عام ل العام للسكان واملساكن

 مع مالحظة أنه لغاايت هذا املسح مت استثناء

  السررتون وقرررى األرفررال...إ ، أو سرركن الطرربلت و سرروا  تقطررن يف مسرراكن ماعيررة مثررل األسررر اجلماعيررة
 أفراد فأكثر. 5تقطن يف مساكن تقليدية مثل العمال املقيمٌن يف يقة وعددىم 

  املقيمٌن يف مساكن تقليدية سوا  يكلوا أسرة خاصة أو ماعية.أسر الطبلت 

  األسررر  ررًن املقيمررة يف األردن وصرردل وجودىررا خرربلل فررضة املسررح وكانررا ضررمن عينررة األسررر سرروا  كانررا
 أردنية اجلنسية أو من جنسيات أخرى.

 .الشقق املفروية واملدجرة ألسر لئلقامة فيها ألايم معدودة 

 البدو الرحل.  

 عينة املسح تصميم 3.3

وتعطر  مسرتوى لتخردم األىردال األساسرية للمسرح  خبلل أعوام املسرحصمما عينة مسح نفقات ودخل األسرة 
وعلرر  ضررو  ىررذه األىرردال م تصررميم عينررة ذات حتررم كبررًن نسرربياً لترروفًن بيرراانت علرر  مسررتوى  التمثيررل املطلرروت، 

 كل قاا  حبيث دتكن من رسم خاررة للفقر يف األردن.

واسرتخدم يف تصرميم عينررة املسرح أسررلوت املعاينرة الطبقيررة العنقوديرة مررن مررحلتٌن، حيررث سرحبا يف املرحلررة األوىل 
ابنتظررام وذلررك ابعتبررار عرردد األسررر املوجررودة يف كررل  اينررة املتناسررب مررع املتررم واملسررحوبةعينررة عناقيررد بسررلوت املع

سرتهدفة مررن كرل عنقرود، كمررا م سرحب عينررة األسرر املوزن ذلرك العنقرود، أمررا املرحلرة الثانيرة فقررد تارمنا و عنقرود 
أسر احتيارية من وحدة معاينة أولية بسلوت املعاينة املنتظمة ليتم استخدامها عند الرزايرة األوىل للبلرو  يف  سحب

العمرررل علررر  حترررديث إررررار  ىرررذا وقرررد م ينرررة الرئيسرررية ألي سررربب مرررن األسررربات،حرررال تعرررذر زايرة أي مرررن أسرررر الع
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ويبرررٌن . قبرررل اختيرررار أسرررر العينرررة تنفيرررذ املسرررحلعكرررا عررردد املسررراكن واألسرررر مرررع بدايرررة  للمسرررح خترررارةالبلوكرررات امل
 :1162-6886حتم عينة مسح نفقات ودخل األسرة خبلل األعوام دول أدانه اجل

 3172-7997عينة مسح نفقات ودخل األسرة لألعوام : (7)جدول 

 )عدد األسر( حجم العينة السنة

6886 5137 

1111 61861 

1115 61657 

1117 61657 

1161 63111 

1162 13111 

  منهجية مسح نفقات ودخل األسرة. 2

 آلية مجع بياانت املسح 7.2

عل  زايرة عينة املسح كاملة يف كل  1162-6886اعتمدت منهتية مسح نفقات ودخل األسرة خبلل األعوام 
ختت  مرحلة العمل امليدا، حيث ، يهور لكل جولة ثبلثةجوالت بواقع  ربعةأجولة من جوالت املسح البالغة 

زايرة  حيث يتم، سنة كاملة البياانت فضةمرحلة مع ودتتد  منها، البياانتبزايرة األسر الواقعة يف عينة املسح ومع 
والدخل املتحقق  السلع واخلدمات إنفاق األسر عل جلمع بياانت عن زايرة لكل أسرة  11أسر املسح مبعدل 
 رئيسية صمما خصيصاً هلذا الغرض وى  كالتا : ستماراتاثبلث  وذلك من خبلل خبلل فضة املسح

سررتمارة ملرررة واحرردة فقررط يف بدايررة املسررح لكررل أسررر العينررة وتتاررمن ممررع بيرراانت ىررذه االسرتمارة العامررة: اال .6
اسررتمرارية ( ويررتم حتررديث  إ.... ،تعلرريم ،صررحة ،بيرراانت عررن خصررائ  املسرركن واألفررراد )نشرراط اقتصررادي

 .سر يف بداية كل جولة جلميع األسرقامة األفراد مع األإ
سبوس كامرل مرن كرل جولرة مرن أاألسرة عل  السلع الغذائية ملدة نفاق إممع بياانت عن ستمارة الغذائية: اال .1

وقيمرررة( لكرررل يررروم مرررن أايم  ، حيرررث م تسرررتيل السرررلع الررريت قامرررا األسررررة بشررررائها )كميرررةالت املسرررحجرررو 
نفراق الغرذائ  علر  مردار يرهر كامرل سربوس يف كرل جولرة لريعكا منرط اإلمرع مراعراة تنقرل ىرذا األ االسبوس،

 يف هناية املسح.
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ر نفاق األسرة عل  السلع  ًن الغذائية واخلدمات يف هناية كل يهإممع بياانت ستمارة  ًن الغذائية: اال .2
يهراً   (61)واخلدمات عل  مدار  ةنفاق األسرة عل  السلع  ًن الغذائيإمن أيهر اجلولة وابلتا  نغط  

 .كامبلً 
يهور من  (5)استمارة الدخل: ممع بياانت عن دخل األفراد ابلتفصيل بواقع جولتٌن األوىل بعد أول  .3

يهور األخًنة من املسح لتغطية دخل األسرة عل  مدار سنة املسح   (5)املسح واجلولة الثانية مع هناية ال 
 .كاملة

 استمارة العمليات الرأمسالية: معا بياانهتا ملرة واحدة يف هناية اجلولة الرابعة )لتغط  كامل سنة املسح(. .4

ل لكررل جولررة يوضررح العمررل اليرروم  لكررل فريررق، حيررث وضررعا خطررة العمرر وقررد م وضررع برررانمج عمررل ميرردا،ىررذا 
ىذا وقد م اعتمراد مكترب يف كرل حمافظرة مرن حمافظرات  امليدا، بشكل يتناسب مع فضات اإلسناد الزمين للمسح.

وبعرررد االنتهررا  مرررن مررع البيرراانت يرررتم إرسررال االسرررتمارات إىل املكتررب الرئيسررر  اململكررة النطرربلق الفررررق امليدانيررة، 
 ليتم إدخال البياانت. لدائرة اإلحصا ات العامة

 تنظيم الكوادر البشرية 3.2

حصرررا ات العامرررة ويتميرررز بعررردد وح األسررررية الررريت تنفرررذىا دائررررة اإليعرررد مسرررح نفقرررات ودخرررل األسررررة مرررن أكررررب املسررر
م تنظيم الكوادر البشررية الريت ىذا وقد  وكوادر ميدانية، ومربجمٌن وفنيٌن داريٌنإمن  وبًن الذي يشار  فيالكادر الك

 دا، للمسح عل  النحو التا : ياركا يف العمل اإلداري واملي

 .الفين وامليدا، ولمسح، ومساعديل تنفيذيال ديراملتتألا من أ. إدارة املسح: 

ىرو الشرخ  املسردول عرن تنفيرذ العمرل امليردا، يف خمتلرا منرارق اململكرة. وحتردد مهرام ب. املشرف امليداين: 
امليدانيررة األساسررية وإنتاجيتهررا وتقرردم سررًن املشرررل ابإليرررال علرر  عمررل الفرررق امليدانيررة وختطرريط العمليررات 

ويعتررب املشررل امليردا، حلقرة الوصرل برٌن الفررق امليدانيرة وإدارة  .للرربانمج الرزمين املعرد هلرا مسربقاً  العمل وفقاً 
 املسح، ويقوم بتزويد إدارة املسح بواقع سًن العمل وتقدمو أوال بول.

يرررال علرر  تنفيررذ العمررل اليرروم  للفريررق الررذي يقرروده. ويرررتبط إلتتحرردد مسرردولية كررل مراقررب اب املراقبووون: ج.
ىل امليردان إلعمل اليوم  عل  فريقرو ويررافقهم ويقوم املراقب بتوزيع ا ابحثات. 2بكل مراقب فريق مكون من 

بول، وحررررل  ، حيررررث يقرررروم عدارة العمررررل، وإجرررررا  الترررردقيق الرررربلزم علرررر  عملهررررم أوالً معهررررم ويبقرررر  متواجررررداً 
 يت قررد حترردث يف امليرردان. ويقرروم املراقررب بترردقيق االسررتمارات ويتأكررد مررن صررحة املعلومررات،يرركاالت الرراإل

 كما يقوم ابستبلم وتسليم واثئق ومستلزمات املسح للباحثات وإلدارة املسح يف الدائرة.
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تتحررردد مهمرررة الباحثرررات يف زايرة األسرررر الواقعرررة يف العينرررة ومقابلتهرررا ومرررع البيررراانت منهرررا وهلرررذه  الباحثوووات: د.
الغايررة فقررد م اختيررار الباحثررات حسررب معررايًن ذات عبلقررة بطبيعررة العمررل، إذ م الضكيررز علرر  نوعيررة الباحثررة 

 من حيث املستوى التعليم  ضمن ختصصات معينة ومن محلة يهادة البكالوريوس.

مررن أجررل كشررا األخطررا  إن وجرردت  ملررةتىررم األيررخاك املكلفررون بترردقيق االسررتمارات املك املوودققون: و. هوو
وتشررمل عمليررو الترردقيق ميررع بنررود االسررتمارة مررن حيررث  لتصررحيحها. وإعررادة االسررتمارات إىل الباحثررة فرروراً 

االتسررراق والدقرررة يف معلومرررات قررريم وكميرررات اإلنفررراق علررر  ميرررع السرررلع واخلررردمات، وكرررذلك يف معلومرررات 
الررردخل مرررن ميرررع مصرررادره، ومطابقرررة املعلومرررات وربطهرررا ببعارررها الررربع  برررد اً  صرررائ  املسررركن واألفرررراد 

 .املاسب اآل عملية إدخال البياانت عل  ه املراحل قبل ابلنفقات والدخل ودتا ىذ وانتها ً 

يف وضرررع الررردليل للبنرررود الررريت تتطلرررب ذلرررك يف االسرررتمارة وخاصرررة املهنرررة  ينترررتلخ  مهمرررة املرمرررز  :الرتميووو  و. 
 عل  املعايًن الدولية املعتمدة من قبل الدائرة. والنشاط االقتصادي والتخص  العلم  وبنا ً 

جمموعرررة مرررن املررردخبلت علررر  عمليرررة اإلدخرررال ابسرررتخدام الرررربامج واألنظمرررة الررريت م  م تررردريب :اإلدخوووال. ي
وقررد م وضررع جمموعررة مررن قواعررد ترردقيق اإلدخررال لكافررة حقررول اسررتمارات املسررح تتاررمن  .إعرردادىا مسرربقاً 

معظررم أنرررواس التررردقيق علررر  املقرررول املدخلرررة مثرررل التررردقيق علررر  املررردى املسرررموح برررو للقيمرررة والكميرررة املدخلرررة 
وم تطبيرق قواعرد االتسراق  .األخررىواالتساق برٌن قيمرة وكميرة املقرل وقريم وكميرات املقرول  لحقل الواحدل

للتأكررد مررن أن البيرراانت املدخلررة متسررقة مررع بعاررها  دخررال علرر  خمتلررا بنررود االسررتماراتمبايرررة أثنررا  اإل
ت االسررتمارات مررن جهررة الرربع  ومنطقيررة مررن جهررة ومتوافقررة مررع التعليمررات املعطرراة واخلاصررة ببنررود وبيرراان

م سررررحب كشررررول خاصررررة هبررررذه  ىل املاسررررب اآل إال البيرررراانت نتهررررا  مررررن مرحلررررة إدخررررالوبعررررد ا أخرررررى.
   البياانت، أجريا عليها عملية تدقيق للتأكد من صحة اإلدخال وتصويب األخطا  إن وجدت.

 الواثئق الرئيسية للمسح . 4

 استمارة املسح 7.4

ربعة استمارات، وضعا بصورهتا النهائية بعد اختبارىا أللوصول إىل األىدال احملددة للمسح فقد م تصميم 
دخال البياانت عل  املاسب اآل  ن قبل املختصٌن مع األخذ بعٌن االعتبار تسهيل عملية إومراجعتها م

 وتدقيقها، وىذه االستمارات ى :

 األج اء التالية:: واشتملت على وال: االستمارة العامةأ
  خصائ  املسكن 
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احملافظة واللوا  والقاا  والتتمع السكا، واملار والريا ورقم كايتملا االستمارة عل  البياانت التعريفية،  
كما تامنا البياانت اخلاصة  سرة.سرة يف العنقود واسم رت األالبلو  ورقم العنقود والرقم املتسلسل لؤل

ابملسكن، نوعو ومساحتو ومادة البنا  الغالبة للتدران اخلارجية ونوس حيازة املسكن وقيمة اإلجيار الشهري أو 
اإلجيار التقديري للمسكن واملصدر الرئيس  للمياه واإلضا ة والتدفئة ووقود الطبخ ونوس الصرل الصح  

 حسب استعماالهتا، ابإلضافة إىل توفر األجهزة املنزلية والسيارة اخلاصة. ودورة املياه وعدد الغرل يف املسكن 

  خصائ  أفراد األسرة 

كزت االستمارة عل  اخلصائ  االجتماعية ألفراد األسرة من حيث العبلقة برت األسرة واجلنا والعمر ر 
املالة العملية وقطاس العمل،   ية،املهنة الرئيسكتصادية  وعل  اخلصائ  االق الة التعليمية واملالة الزواجية،وامل

كل جولة من كما تامنا أسئلة حول استمرار إقامة األفراد مع األسرة، هبدل حتديث املعلومات يف بداية  
 .جوالت املسح

  الدخل وتامنا ثبلثة أجزا 
 ملكية األسرة لؤلصول  .6

ًن السكنية سوا  كانا مدجرة و كز ىذا اجلز  عل  امتبل  األسرة ألي من األصول مثل األبنية السكنية ر      
 ستخدام األسرة، أو امتبلكها ألصول مالية مثرل الودائرع فر  البنرو  أو األسهرم أو السندات أوأو ال

كما تامن ىذا اجلز  أسئلة تتعلق مبلكية األسرة ألي من مصادر الدخل األخرى   ر ذلك.الكمبيراالت و ير
ائع، أو حديقة منزلية أو ثروة حيوانية لغاايت االستهبل  مثل سيارة أجرة أو ابك، أو سيارة نقل با

 املنز .

 األنشطة اإلنتاجية لؤلسرة   .1

سرة أو أحد أفرادىا بي من األنشطة قيام األجمموعة من األسئلة حول مدى  عل  احتوى ىذا اجلز      
بو أو أي نشاط آخر يدر االنتاجية اليت ختصها مثل زراعة أرض أو إنتاج حيوا، أو خيارة وتطريز وما يا

 دخبلً لؤلسرة.

 مصادر الدخل اجلاري  .2

الدخل اجلاري ألفراد األسرة حسب مصادره املختلفة، كالدخل من االستخدام  كز ىذا اجلز  عل ر      
)يشمل األجور والرواتب واملزااي العينية كالغذا  واملسكن واملبلبا و ًنىا(، ودخول العاملٌن ملساهبم 
اخلاك، ودخول اإلجيارات من املبا، و ًنىا، ودخول امللكية )كإجيارات األراض  وفوائد الودائع 
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كما تامن أيااً  لسندات وأرابح األسهم واملص  واملشاركات ابإلضافة إىل أية دخول ملكية أخرى(.وا
الدخول التحويلية اجلارية )كالتقاعد والامان االجتماع  وتعوياات التأمٌن واهلدااي النقدية والعينية(، 

الديوان امللك ، صندوق  ،)صندوق املعونة الورنيةمثل  والتحويبلت من املقيمٌن سوا  كانا حكومية
التحويبلت من  ًن ابإلضافة إىل قيمة ( مدسسات ال هتدل للربح ،من أسر) حكومية أو  ًن الزكاة(

 املقيمٌن.

 : استمارة العمليات الرأمسالية اثنياً 

ركزت االستمارة عل  العمليات الرأمسالية اليت قاما هبا األسرة أو أي من أفرادىا. وتشمل ىذه العمليات، 
)املعمرة(، والقروض واسضدادىا، وحركة اإليداس والسحب  عقارية، ومبيعات السلع املستعملةملبيعات واملشضايت الا

من الودائع يف البنو ، وحركة الشرا  والبيع لؤلوراق املالية كاألسهم والسندات، وأية عمليات أخرى مقبوضة أو 
 اابً أم سلباً.مدفوعة وصايف ىذه العمليات الرأمسالية سوا  كان إجي

 استمارة اإلنفاق على السلع الغذائية والسلع املتكررة  :اثلثاً 

احتوت استمارة بياانت اإلنفاق عل  سبعة عشر جمموعة استهبلكية. ومشلا كل جمموعة عددًا من السلع 
ملا هلا من صفة  الغذائية وذلك الغذائية، ابستثنا  اجملموعة األخًنة اليت اقتصرت عل  بع  السلع واخلدمات  ًن

ىل ت اإلنفاق عل  اجملموعة األخًنة إنفاقية متكررة يومياً كالسلع الغذائية. وأل راض استخراج النتائج م نقل بياانا
استمارة اإلنفاق عل  السلع واخلدمات  ًن الغذائية. كما تامنا االستمارة أجزا  خاصة ابالستهبل  الذايت 

سرة، وإنفاق اخلدم املقيمٌن مع األسرة عل  أنفسهم من الغذائية املهداة من وإىل األنية للمواد املنتتة، واهلدااي العي
 أجورىم اخلاصة هبم لشرا  مواد  ذائية.

 استمارة اإلنفاق على السلع غري الغذائية :رابعاً 

ايتملا االستمارة عل  إحدى عشرة جمموعة إنفاق عل  السلع  ًن الغذائية، ومخا جمموعات إنفاق عل  
نفقات  ًن  دمات، ابإلضافة إىل جمموعة نفقات استهبلكية مل ترد ضمن اجملموعات السابقة، وجمموعةاخل

كما ايتملا أياًا عل  أجزا  خاصة ابالستهبل  الذايت، واهلدااي العينية  ًن الغذائية من   استهبلكية )حتويلية(.
 اخلاصة. وإىل األسرة، وإنفاق اخلدم ) ًن الغذائ ( عل  أنفسهم من أجورىم

 األدلة املستخدمة 7.7.4
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روع  عند تصميم استمارات املسح أن تكون ميع األسئلة ذات دليل حمدد مسبقاً، ابستثنا  األسئلة ذات 
العبلقة ابلتخص  العلم  واملهنة والنشاط االقتصادي. وهلذه الغاية م استخدام األدلة والتصانيا الدولية ذات 

 خمتلا املسوح والتعدادات اليت تنفذىا الدائرة وى :العبلقة اليت تستخدم يف 

  التصنيا الصناع  الدو  املوحد لؤلنشطة االقتصادية التنقيح الثالث(ISIC3) والتنقيح الرابع (ISIC4) 
 .1161مع بداية مسح 

  التصنيا املعياري الدو  للمهن الصادر عن منظمة العمل الدولية(ISCO)  ومن مث التصنيا  6877لعام
  .1161مع بداية مسح  1117الصادر عام 

  أما ابلنسبة للتخص  العلم ، فقد م استخدام التصنيا املستخدم يف كافة املسوح اليت مريها الدائرة
 والصادرة عن منظمة اليونسكو.

 من التعداد العام للسكان واملساكن دليل التقسيمات اجلغرافية . 

 املساعدسرة دفرت األ 3.4

عل  املواد الغذائية وعل  السلع واخلدمات كل  من قبل األسرة م تصميم دفض األسرة املساعد لتستيل اإلنفاق
وتامن الدفض  عند انفاقها. عل  حده، وذلك ملساعدة األسر عل  تذكر املعلومات املطلوبة وتستيلها يومياً 

السلع الغذائية، واستمارة اإلنفاق عل  السلع  ًن الغذائية  نفا بنود اإلنفاق اليت وردت يف استمارة اإلنفاق عل 
 منها والقيمة اإلمالية هلا. وحدهتا القياسية والكمية املشضاةواخلدمات إضافة إىل اسم املادة و 

 كتيب التعليمات وقواعد التدقيق 2.4

د التدقيق للعاملٌن املكتبيٌن احتوى الكتيب عل  التعريفات املفصلة والتعليمات املتعلقة ابملسح. وكذلك قواع
كما تامن يرحًا مفصبًل جلميع أسئلة االستمارات يدانيٌن عل  اختبلل مستوايهتم اإليرافية والتنفيذية.  وامل

درجة من صحة مبختلا أقسامها، ابإلضافة إىل كيفية استيفا  البياانت بصورة تكفل املصول عل  أعل  
ىامة للباحثات من حيث الواجبات وواجبات املراقبٌن واملراقبات، كما تامن تعليمات  البياانت ودقتها.

 ابإلضافة إىل موجز عن أىدال املسح.

 التعاريف والتصانيف 7.2.4
مرم املتحردة املعرايًن الدوليرة الصرادرة عرن األ إعداد التعاريا والتصانيا املستخدمة يف ىذا املسح ابالعتماد علر  م

إجرررا  بعرر  التعررديبلت الطفيفررة لررتبلئم الظرررول احملليررة، وفيمررا يلرر  أىررم التعريررا وبعرر  وكاالهتررا املتخصصررة مررع 
 املستخدمة يف املسح:
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يعترررب التتمررع السرركا، أل ررراض ىررذا املسررح مكرران اإلقامررة املعتررادة املاليررة ألفررراد األسرررة الرريت  :السووكاين لتجمووعا
 .ظهرت يف العينة، أي مكان تواجد مسكن تلك األسرة

قسررما التتمعررات السرركانية حسررب عرردد سرركاهنا إىل حاررر وريررا حيررث تعررد املنطقررة ريفيررة إذا   :حضوورر ريووف
 فأكثر. 4111نسمة يف حٌن تعترب املنطقة حار إذا كان عدد سكاهنا  4111كان عدد سكاهنا أقل من 

وقررد قسررما سررنة املسررح إىل  األسرررة املختلفررةأسرربوعاً، م خبلهلررا مررع بيرراانت  62فررضة زمنيررة اثبتررة مقرردارىا  اجلولووة:
اً الثانيررة أسربوع 62ة املسرح، واجلولرة الثانيرة ىر  فرضة ال نأسربوعاً األوىل مرن سر 62أربرع جروالت، األوىل ىر  فرضة ال 

 من سنة املسح وىكذا.
 لو جدران وسرقا، أعرد أصربلً لسركن أسررة معيشرية واحردة أو أكثرر (أو جز  من مبىن)مبىن بكملو ىو  املسكن:

ملسرح، ويتكرون املسركن مرن  رفرة حر  وإن كران خاليراً أو مغلقراً أو حترا التشرييد وقرا ا مهما كانرا صرفة إيرغالو
إىل الطريررق  (أو عررن رريررق دمررر أو درج)كثررر مررع منافعهررا ولررو ابت مسررتقل عررن املسرراكن األخرررى يررددي مبايرررة أأو 

 .يت ال تصلح لسكن اآلدميٌن مساكناً العام دون املرور مبساكن أخرى، وال تعترب املبا، املهتورة ال
ى  عبارة عن فرد أو أكثر يقيمون يف مسركن واحرد ترربطهم أو ال ترربطهم صرلة قررن، ولكرن يشرضكون يف  :األسرة

املأكررررل واملشرررررت و ررررًن ذلررررك مررررن يرررردون املعيشررررة حبيررررث يتكررررون مررررنهم ميعرررراً وحرررردة معيشررررية واحرررردة تنفررررق علرررر  
دمات مررن اإليررراد النقرردي املتتمررع لررديها بصرررل النظررر عررن مصرردر ىررذا خلررااحتياجاهتررا االسررتهبلكية مررن السررلع و 

 .اإليراد

املوجرودين داخرل األردن، املعرضل برو علر  أنرو كرذلك مرن قبرل  اإلقامرة أحد أفراد األسرة املعترادين ىو :رب األسرة
القرررارات املتعلقررة بشرردوهنا. ة لؤلسرررة، وعررن اخترراذ يضتيبررات املعيشررالمررا يكررون ىررو املسرردول عررن  أفررراد األسرررة، وعررادةً 

 سنة. (64)عمرىا عن  /وقد يكون رت األسرة ذكراً أو أنث ، مع مراعاة أن ال يقل عمره

ىو الفضة الزمنية املقدرة أو احملسوبة بٌن اتريخ امليبلد واتريخ املقابلة معرباً عنرو ابلسرنوات الشمسرية الكاملرة،  العمر:
 عددىا.أي عةال الشهور واألايم مهما كان 

تعرررل اجلنسررية بهنررا تبعيررة الفرررد القانونيررة لدولررة معينررة، وحترردد عررادة  ررواز السررفر الررذي  ملررو الفرررد، أو  اجلنسووية:
 .الذي لو املق يف املصول عليو

ويف ىذا املسح، م استيفا   والعينية اليت هلا صفة التكرار. يقصد بو كافة الدخول النقدية الدخل اجلاري لألسرة:
يوم.  ( 34)سرة كان قد أقام معها أو يف نيتو اإلقامة ملدة تزيد عن أو تساوي الدخل اجلاري لكل فرد يف األاانت بي

ويقصد بذلك، إذا  ،م اعتماد مبدأ االستحقاقومدر اإليارة إىل أنو عند استيفا  بياانت الدخل اجلاري لؤلسرة 
استحق أحد أفراد األسرة دخبًل معينًا خبلل فضة اإلسناد الزمين لبياانت الدخل )سنة كاملو(، يستل لو ىذا 
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ويتكون الدخل اجلاري  .الدخل ضمن االستمارة ح  وإن مل يقباو خبلل تلك الفضة إمنا ىو مستحق فعبًل لو
 :ألي أسرة )أو فرد( بشكل عام من ستة أيكال ى 

يتمثرل ىرذا النروس مرن الردخل ابلرواترب واألجرور النقديرة واملرزااي العينيرة، وينقسرم : الدخل من االستخدام .7
 ىل:إ

  :ى  عبارة عن كافة املدفوعات النقدية اليت يستحقها الفرد لقا  قيامو بعمل األجور والرواتب النقدية
وعبلوة العمل اإلضايف سوا  كان العمل رئيسياً أو اثنوايً، كما تتامن العبلوات اخلاصة املمنوحة للعاملٌن، 

ل اإلجازات ويستثىن من الرواتب واألجور النقدية مكافآت هناية اخلدمة والرواتب واألجور خبل واملكافآت.
وتشمل الرواتب واألجور النقدية أيااً، ما يستحقو ، ن يهر مبا فيها إجازات األمومةاملرضية اليت تزيد ع

الفرد مقابل العمل اجلزئ  الذي يقدمو لآلخرين مثل أعمال املدرسٌن اخلصوصيٌن، أو احملاسبٌن لفضات 
ب اإلما  والراتب الصايف، أي بعد خصم وأل راض ىذا املسح، م التمييز بٌن الرات قصًنة و ًنىم.

مساةة املستخدم يف التقاعد وما خيصم مقابل التأمٌن الصح  و ًنه، وال يدخل ضمن االقتطاعات أية 
  . إلعامل مثل أقساط يقة أو سيارة...أقساط وديون تكون مستحقة عل  الفرد ا

   :ىل إللعاملٌن من قبل رت العمل إضافة يقدم عينًا  ى  عبارة عن القيم النقدية املقدرة ملاامل ااي العينية
ومثال ذلك السكن الوظيف ، وجبات الطعام، وسائط نقل من  بداًل عنها.الرواتب واألجور النقدية أو 

 وإىل مكان العمل، أو تذاكر السفر، وما يابو ذلك.

لط برررٌن األجرررر : ىرررو عبرررارة عرررن الررردخل النقررردي املخرررتدخووول العووواملم اسووواأم ا وووال وأر ب العمووول .3
وىررذه الرردخول تتحقررق  .وامللكيررة املسررتحق ألحررد أفررراد األسرررة نتيتررة دمارسررتو العمررل يف مصررلحة يلكهررا

)صرررررايف الررررردخل بعرررررد خصرررررم مسرررررتلزمات االنتررررراج( مرررررن املهرررررن اخلاصرررررة كاألربرررررا  واملهندسرررررٌن واحملرررررامٌن 
  . أو صناعية أو زراعية...إة وأصحات املنشآت اخلاصة  ًن املنظمة اململوكة للعائلة سوا  كانا ماري

 دخول اإلجيارات، وتشمل: .2
 :ى  املبالم املستحقة للفرد نتيتة أتجًنه ملبىن أو أكثر يلكو للغًن، سوا  كان املبىن سكين  إجيارات املباين

 أو ماري أو ألي  رض آخر، وتشمل القيمة التقديرية للمسكن الذي يقيم فيو مالكو. 

 :بالم النقدية املستحقة ألي فرد من األسرة نتيتة لتأجًنه دمتلكات  ًن املبا،،ى  امل اإلجيارات األخرى 
واملعدات أو السيارات والباصات )الامان( أو تامٌن املزرعة املشترة أو تامٌن  اآلالت مثل أتجًن

 حمبلت مارية مع املعدات )منترة، أو حمددة...( وما يابو ذلك.  

اليت تستحق ملالك أصل ما  أو  ًن ما  مقابل تقدمي أموال أو الدخول  يقصد هبادخول امللكية:  .4
 وضع األصل  ًن املا  حتا تصرل آخرين، وتشتمل عل : 
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 :ىو املبلم املستحق لصاحب األرض نتيتة تنازلو عن حرق اسرتغبلهلا لآلخررين.  وقرد يكرون  إجيار األراضي
نقررداً أو عينرراً حسررب اتفرراق املالررك مررع املسررتأجر، كررأن يكررون علرر  يرركل تقاسررم احملصررول. ولكررن املعيررار 
األساسرررررر  ىررررررو أن تكررررررون األرض جررررررردا ، كاملسررررررتخدمة أل ررررررراض التعرررررردين )قلررررررع األحتررررررار أو الرمررررررل أو 

أما إذا كانا مزروعة ابأليتار مثبلً فرإن العائرد الرذي  صرل عليرو  ، ...( أو أل راض استخراج املياهاملص
 املالك ىو إجيارات أخرى.

 :تعترب أحد أيكال دخول امللكية اليت يستحقها مالكو األصول املالية من أنواس معينة كالودائع  الفوائد
دين مسدوال عن دفعها إىل ة عن املبالم اليت يصبح املوبذلك فإن الفائدة ى  عبار  والقروض. والسندات

  .ن ينق  ذلك من أصل الدين القائمومبوجب الشروط املتفق عليها دون أ الدائن خبلل فضة زمنية معينة

 :ملالك  ى  املبالم النقدية املستحقة خبلل فضة املسح أر ح األسهم وأر ح ااصص واملشاركات 
وقد تكون ىذه الشركات مساةة، فيكون الدخل  .اهلم حتا تصرل الشركاتاألسهم نتيتة وضعهم ألمو 

املستحق ىو من أرابح األسهم، أو أهنا يركات  ًن مساةة، فيكون الدخل املستحق عبارة عن األرابح 
 املوزعة عل  الشركا .

للسلع واخلدمات اليت ى  جمموس املبالم النقدية ماافًا إليها القيمة النقدية املقدرة الدخول التحويلية:  .5
حتصل عليها األسرة من آخرين، دون أن يتم تقدمي أي التزام ابلعمل أو تقدمي أصل ما  أو مادي للغًن 
)دون مقابل(.  و البًا ما تكون بشكل دوري وأل راض دتويل االنفاق االستهبلك  لؤلسرة، وتنقسم 

 إىل:
 :ة تقديو لعمل سابق داخل األردن عل  يكل يقصد بو الدخل الذي يستحقو الفرد نتيت دخل التقاعد

راتب بعد انتها  خدمتو، وقد يكون ىذا الراتب من املكومة أو من أي ىيئة أخرى مثل مدسسة الامان 
ما إذا كان الراتب التقاعدي من جهات أجنبية فإنو يعامل عل  أ ، إ... االجتماع  أو النقاابت املهنية

 . سًند تعريفها الحقاً  أنو حتويبلت من  ًن مقيمٌن واليت

 :وىرررر  املبررررالم النقديررررة الرررريت تلقاىررررا الفرررررد مررررن مدسسررررة الارررررمان  مسووووتحقات الضوووومان االجتموووواعي
االجتمرررراع  علرررر  يرررركل دفعررررة واحرررردة يف هنايررررة خدمتررررو ابلعمررررل يف أحررررد املدسسررررات اخلاضررررعة لنظررررام 
الاررمان االجتمرراع  )مكافررأة هنايررة اخلدمررة(، أو قررد تكررون تعرروي  عررن إصررابة عمررل بشرررط أن تكررون 

فررضة اإلسررناد مررن الاررمان االجتمرراع (، وذلررك خرربلل  مدفوعررة ملرررة واحرردة، )ليسررا الراتررب الشررهري
 .الزمين
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  :ى  املبالم املستحقة للفرد من يركات التأمٌن كتعوي  عن ضرر ملق بو أو تعويضات أتمم مستحقة
مبمتلكاتو الشخصية واليت ال تتعلق بعملو، مثل التعوي  للارر اجلسما، للشخ  أو نتيتة حريق منزلو 

 رتو اخلاصة.أو الارر البلحق بسيا

  :ملا يتلقاه الفرد كهدااي عينية من أي فرد أو أسرة مقيمة املقدرة ى  املبالم النقدية أو القيمة النقدية اهلدااي
 . إ…الزواج أو الوالدة أو األعياد  يف اململكة مثل النقوط واهلدااي عند

 :ى  عبارة عن املبالم النقدية اليت يتلقاىا أي فرد يف األسرة، ليسا عل   التحويالت اجلارية األخرى
يكل ىدية أو نتيتة عمل سابق أو ضرر ملق بو، وإمنا عل  سبيل املساعدة بصورة أساسية. وقد تكون 

 .داخل اململكة أو خارجهاىذه التحويبلت إما من 

ملرا يقردم عينراً لؤلسررة مرن  رًن مصرادر الردخل  املقردرةأو القريم النقديرة  ىر  املبرالم النقديرةدخول أخرى:  .6
 اليت وردت سابقاً مثل اجلوائز النقدية والعينية اليت حتصل عليها األسرة. 

اليت يكن من خبلهلا التعرل عل  الطريقة  ألصول واخلصوم الرأمسالية لؤلسرةعبارة عن قيمة ا العمليات الرأمسالية:
ز يف دخلها عن إنفاقها، وكذلك رريقة التعرل عل  الفائ  الذي يكن أن اليت يكن لؤلسرة أن تغط  العت

 يتحقق نتيتة زايدة الدخل عن اإلنفاق اجلاري. 
سوا  كانا تتعلق ابألسرة ككل مثل  عل  السلع واخلدمات األسرة يقصد بو إنفاق أي من أفرادإنفاق األسرة: 

سرة كاملبلبا واألدوات الشخصية تتعلق ببع  أفراد األلكهراب ، أو إجيار املسكن وقيمة استهبل  املياه وا
 ومشضايت األرفال. وروع  يف حتديد اإلنفاق ما يل :

ىا )يعترب اخلادم فردًا من األسرة إذا   تسب ضمن إنفاق األسرة، إنفاقها عل  اخلدم إذا كانوا من أفراد .6
ضمن  فيدخل اإلنفاق عليهمألسرة أما ابلنسبة للخدم من  ًن أفراد ا .كان يقيم معها إقامة دائمة(

 اهلدااي العينية املهداة من األسرة للغًن. 

واجلرررز  اآلخرررر خيررر  مشرررروعاً  ىرررا،أحرررد أفراداسرررتهبل  األسررررة أو إذا كررران جرررز  مرررن بنرررود اإلنفررراق خيررر   .1
لؤلسررة مثرل سرريارة دتتلكهرا األسرررة وتسرتخدمها يف تنقبلهتررا كمرا تسررتخدمها يف قارا  لرروازم منشرأة ماريررة 

تلكهررا، ففررر  ىرررذه املالررة يررروزس اإلنفررراق علرر  السررريارة مرررا بررٌن األسررررة واملنشرررأة بنسرربة اسرررتخدامها لكرررل دت
 منهما. 

سرة خبلل فضة اإلسناد الزمين عل  سلع من إنتاجها اخلاك، مثبًل كمية من زيا الزيتون  إذا حصلا األ .2
 فقط. هلا خبلل األسبوس قيمة ما استهلكا فعبًل من ىذه السلعة يحتسبكمنتج ذايت، ف
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إذا حصررلا األسرررة السررتهبلكها اخلرراك علرر  بعرر  السررلع مررن منشررأة اتبعررة هلررا دون دفررع قيمررة نقديررة  .3
   فيحتسب هلا القيمة التقديرية هلذه السلع. لذلك،

، فتسرتل تاألسرة سلعة أو خدمة ابألجل ومل تدفع قيمتها خربلل الفرضة احملرددة جلمرع البيراان ايضتإذا  .4
 سرة بكامل قيمتها.ضمن إنفاق األ

اليت تنتتها وتستهلكها  واخلدمات يشمل اإلنفاق االستهبلك  النهائ  لؤلسرة املعيشية قيمة السلع .5
ألهنا دتتلك  ملسكن إذا مل تكن تدفع األسرة إجياراً األسرة ذاهتا، مبا يف ذلك القيمة التقديرية إلجيار ا

ويشمل أياًا قيمة السلع واخلدمات اليت تتلقاىا  حصلا عليو مقابل عمل أو دون عمل.املسكن أو 
 .  األسرة عينياً 

 مرحلة جتهي  البياانت .5
 التجهي  املكتيب  7.5

 تنظيم االستمارات  7.7.5
يف املسرروح الكبرًنة كمسررح نفقررات  وخصوصرراً  جرداً  وحيرروايً  ضرررورايً  البيرراانت أمرراً يعتررب تنظرريم االسررتمارات بعرد مررع 
لرذلك م وضرع نظرام أريريا خراك بتصرنيا  لسلة من العمليات تنتظرر التنفيرذ.ودخل األسرة، حيث أن ىنا  س

االسرتمارات حسرب كرل جولرة علر  مردار السرنة  ليتوافرق مرع ربيعرة العمليرات البلحقرة وحبيرث يكرون مرن السررهولة 
وقررد م  عمليررات التتهيررز املطلوبررة عليهررا. اسررتخراج وإعررادة االسررتمارات خرربلل وقررا قياسرر  حررٌن الطلررب إلجرررا 

يات املختلفة من تردقيق وترميرز وتردقيق هنرائ  وإدخرال البيراانت إىل املاسرب إعداد ستل خاك يبٌن مراحل العمل
 اإللكضو، وإعادهتا لؤلرييا.

 التدقيق املكتيب 3.7.5
تزامنا ىذه املرحلة مرع مرحلرة مرع البيراانت مرن امليردان، حيرث كانرا االسرتمارات اجلراىزة واملدققرة ميردانيا ترسرل 

البيرراانت واكتماهلررا  اتسرراقاملكترريف يف ترردقيقها مررن كافررة اجلوانررب سرروا  مررن حيررث ليبرردأ مبايرررة فريررق الترردقيق  تباعرراً 
 ومنطقيتها.

 الرتمي  2.7.5
م مهيز فريق للضميز، أي لوضع رموز رقمية )دليل( للبياانت الوصفية يف االسرتمارة، والريت اقتصررت يف ىرذا املسرح 

دلة وتصانيا دولية خاصة بكل بند. أما ابقر  استخدام أوم ي، لم  واملهنة والنشاط االقتصادعل  التخص  الع
واليت تتعلق ببياانت  ًن وصفية، فقد روع  عنرد تصرميم االسرتمارة أن تكرون ميرع األسرئلة ذات  بنود االستمارات
 دليل حمدد مسبقاً.
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 التجهي  اإللكرتوين 3.5
يتكون من حملل النظم واملربجمرٌن واملردخبلت.  بدأت ىذه املرحلة بتحديد فريق العمل يف التتهيز االلكضو، والذي 

وقررد برردأ عمررل احمللررل واملربجمررٌن مررع بدايررة عمررل كررادر املسررح، بررد اً مررن تصررميم االسررتمارة ابلشرركل الررذي يسررهل 
ة قبرل ويامن دقة االدخال، ومن مث ععداد الربامج البلزمة ومربتها علر  بيراانت افضاضرية ووضرعها بصرورهتا النهائير

كمررا م حتديررد ضررابط ارتبرراط يقرروم بتزويررد قسررم االدخررال ابالسررتمارات الرريت م مهيزىررا   دخررال البيرراانت.املبايرررة ع
 من إدخال بياانهتا. االنتها مكتبياً أواًل بول وعل  يكل دفعات تعاد إىل أرييا املسح وابألسلوت ذاتو بعد 

لل البياانت اخلاك ابملسح بتردريب جمموعرة مرن وفيما يتعلق بعملية إدخال البياانت إىل املاسب اآل ، فقد قام حم
مررن مرحلرررة  االنتهرررا وبعررد  .املرردخبلت علرر  عمليرررة اإلدخررال ابسرررتخدام الررربامج واألنظمرررة الرريت م إعرردادىا مسررربقاً 

ىل املاسب اآل ، م سرحب كشرول خاصرة هبرذه البيراانت، أجريرا عليهرا عمليرة تردقيق للتأكرد إإدخال البياانت 
 صويب األخطا  إن وجدت. من صحة اإلدخال وت

 تبويب النتائج ونشرها 2.5
نتهررا  مررن ميررع عمليررات التتهيررز املكترريف واإللكررضو،، دتررا املبايرررة ابسررتخراج اجلررداول والرريت دتثررل النتررائج البعررد ا

كمرا م التردقيق علر  ىرذه النترائج ابسرتخراج   .ORACLEالنهائية، ابسرتخدام حزمرة الرربامج املديثرة املعروفرة ابسرم 
ذلك إجررررا  كررر مو  صرررحيحة وخاليرررة مرررن األخطرررا .للتأكرررد مرررن أن النترررائج  SPSSتقرررارير دماثلرررة ابسرررتخدام برجميرررة 

ىل تردقيق كافرة البيراانت الرواردة يف إواملفراىيم املسرتخدمة، ابإلضرافة  التدقيق الشكل  والصريا ة الصرحيحة للعنراوين
وتلرر  ذلررك إعرررداد  مررع اجلررداول األخررررى. تفصرريبلهتا واتسرراقها داخرررل اجلرردول الواحررد وأياررراً كررل جرردول حسرررب 

 التقرير املا  الذي ايتمل عل  تبويب النتائج وميع العمليات املنهتية اليت دتا يف ىذا املسح. 
 


