مسح نفقات ودخل األسرة
2018 /2017

دليل ادلسح

 .1خلفية عامة عن مسح نفقات ودخل األسرة
 1.1مقدمة
تعتربربا بياانربرباليت بيربربه مسح ربربا ت ربربخ األربربايت ن أرب ببيربربح تربربا ي ربربل بياانربرباليت بامجربربا ان بي ترب يم رب ربحبت نأطرب
بيتنمانرب بالقتجربربا نبالجتماعانرب بذلا سرب يت ألانرب تسربرباا نتألرب ب تمرب  ،مانرب عتربربا ت ربربخ األربربايت ن أرب ببيربربح تربربا
ي ل ني خل بدل مح بي نت بيه تناذ ا بدلحبكز بامجا ان  ،نذيك بن بيااناليت بيه اح ا ذب بدل ربخ تعتربا بيحكانربز
ببيايان يلع تا بي تبيايت نببحباث بيه تنشح ا بجلهايت بيحمسان نبخلاص .
رب ربربذب نيجرب ربربحيت بي رب رب ب ح تنرب ربربذ ح شرب ربربا ها ع رب رب ت رب ربربمح يناألرب ربربايت ن أ رب رب ببيرب ربربح  ،نذيرب ربربك بي رب ربربنمبيت
 2013 ،2010 ،2008 ،2006 ،2003/2002 ،1997 ،1992 ،1987/1986ن ظ رب رب ربحبا يلتترب رب رب ربًنبيت بدلتمبص رب رب ربربل ي رب رب ربرباط
با اربا نت ربتم يت بيرب أ نببيربعات ،ح رباس حر بيت حكربربايت بي رباا ان بي بألانرب نبخلاتجانرب  ،سمربا بيرربحنتحت يرب
اناليت أ ن األايت ببيح ٌن سرت نيأحى ،نتربا نربا جرباضيت ربحنت تناانربذ ت ربخ األربايت ن أرب ببيربح عربا
،1980 ،1966

.2018/2017
تترما ربذا بيميانألرب ي رب ب بدل ربخ بيح ان ربان  ،تجربمانل نيرب ي عاننرب بدل ربخ ،بدلنهلانرب بيربه بتاعربذ

تناانربذ بدل ربخ،

ا جم بيااناليت ابا اس حر تام ي بينتا ن شح ا.
 2.1األدهدا الرئيسية للمسح
.1

.2

م رب ربرباس تتميرب ربربطايت بي رب رب أ نبا ارب ربربا بي رب ربربنمحت يأليرب ربربح نبيارب ربربح  ،نبيتعرب ربربح عل رب رب ع ق رب رب سلتل رب رب بدلتت رب ربًنبيت
بالجتماعانرب نبي ديمغحبسانرب كلربربنر تس ببيربربح  ،بدل ربربتمى بيتعلانم رب  ،بدلهن رب نغًن ربربا تربربا بدلتت ربًنبيت نرييًن ربربا عل رب
أ ببيح نح ااقها.
تبي تم ببيح نببسحب م ي سئايت بي أ نبا اا نيلان بيعمبت بدلحتاط ذيك بيتم .

.3

تمسًن اناليت عا بيرب أ نبا اربا يتربا يت م رباس تت ربحبيت بياألربح ني رب أجربا ا بياألربحبض نحعرب ب أربحب
بياألح.

.4

تربربمسًن انربرباليت ببن بن ثبيتتألربان يتت بيربربه تعاربربر ببةانرب بين رباان يانربربم با اربربا باليربربته ك نبيربربه ت ربربتخ
حع ب بيحقل بيألاناي بيعات بدل تهلك.

.5

تربربمسًن جا ربربي تربربا بياانربرباليت بي ت رب يل

ربرباابيت بيألمتان رب بدلتعلأل رب اباليربربته

بدلعانشان .
1

بينهربربا نبي رب أ يألطربرباع ببيربربح

.6

تربربمسًن انربرباليت ربرباتل نم ترب مربربمر عربربص بدلت ربحبيت بيجرب ان بذلات رب تت رب باعاق رب  ،ببت ربحبض بدلزتن رب  ،بيت رب تٌن
بيج نغًن ا تا بدلت حبيت.

.7

تربربمسًن انربرباليت ربرباتل نم ترب مربربمر عربربص بدلت ربحبيت بيتعلانمانرب بذلاترب تترب باليت ربربا ابيتعلربانل ،تربربمسح بخلرب تايت
بيتعلانمان رب تربربا مان رب بجله رب بدلشربربحس عل رب بدلتي رب بيتعلانمان رب  ،ع رب بدل ربرباس ربربٌن بدل ربرباا نبدلتي رب بيتعلانمان رب ،
نبالكتظاظ بيتح بيجاانّ .

 .2عينة ادلسح
 1.2إطار ادلسح
مت بعتما حطات بيتع ب بيعا يل اان نبدل اكا ( )2015ك ياس ي ي عانن ت خ األايت ن أرب ببيربح يعربا
 ،2017مان نسح ذب بيتع ب حطاتبا تاجانلانا يلم اكا نببيح علرب سلتلرب بدل ربتم يت با بت رب بدلملارب  ،مانرب

تنأل ل بدلملا ح بت ا حر  12زلاسظرب  ،نتتاربمن كرب زلاسظرب تربا عرب تربا ببيم رب  ،نكرب يربمبض تربا قررباض ين يكتربح ،ن
كرب رب قر ربرباض مجرب رب عرب رب ت ربربا بيتلمع ربربايت بي ربرباا ان ثترب رب ن نق ربربحىت .نمت تأل رب ربانل كرب رب مرب رب ي ربرباا حر عرب رب ت ربربا
بيالمكايت ،ك تنها ع تا بدل اكا الغ تتمي ع ببيح سانها ممبيل  100ييح .
مع مالحظة أنه لغاايت دهذا ادلسح مت استثناء
 ببيربربح بجلماعان رب ي ربمبض تألطربربا

ت ربرباكا ماعان رب تت رب بدل تش رباانايت نبي ربربلمن نقربربحى ببطاربربار...ح  ،ين

أل نع ل  6يسحب س كتح.
تألطا ت اكا تأللان تت بيعمار بدلألانمٌن
 ييح بيط س بدلألانمٌن ت اكا تأللان يمبض المب ييح أاص ين ماعان .
 ببيح غًن بدلألانمرب ببت ن نصرب نجم ربا أرب ر سربرت بدل ربخ نكا ربذ ربما عاننرب ببيربح يربمبض كا ربذ
يت ان بجلن ان ين تا جن انايت يأحى.
 بيشأل بدلاحن نبدلتجح بيح يإلقات سانها ب تع ن .
 2.2تصميم عينة ادلسح
صممذ عانن ت خ األايت ن أ ببيح يعا  2017يتخ بب رب ب ببيايربان يلم ربخ نتعطرب ت ربتمى بيتمتانرب
بدلطلمس ،مان مت تجمانل بيعانن يتامن بينتا شلتل عل ت تمى بدلملا ك جميرب  ،نعلرب ت ربتمى بظاسظربايت
نبحلرح نبيح ابا اس حر متتان ببت انٌن نبي مت ٌن نغًن ببت انٌن هنا عا بدل خ.
نبيتخ

تجمانل عانن بدل خ ييلمس بدلعا ن بيطاألان بيعنألم

بدلحمل ببنر عانن لمكايت لتذ

()2500

كاس زلاسظايت بدلملا  ،نمت بيعم عل ي

بيعشمب ان تا تحملتٌن ،مان

ي اذ

لم تا حطات بيتع ب بيعا يل اان نبدل اكا ( )2015تم ع عل
حطات ذا بيالمكايت بدلختات يعار ع
2

بدل اكا نببيح ت

ب ك جمي تا جماليت بدل خ ،يتا بدلحمل بيتا ان سأل ترمنذ ي ي عانن ببيح بدل ته س تا ك لم
ناضا عل جن ان تس ببيح نبيه لغ ع ا ممبيل ( )20000ييح مان مت ي ي  8ييح تا ك لم م ي
بيتم بيتايل:
 4 ييح يت ان
 2 ييح يمت
 2 ييح تا جن انايت يأحى
ربربذب نق رب مت بيعم رب عل رب ح ربرباس  4ييربربح ل رب ك رب لربربم اليربربتخ بتها مربربار ط ت ربربتط بياامت رب بيمصربربمر حر
ببي ربربح ببص ربلان بحت ي ربرباي ك ربربان ي ربمبض تس ربربص ببي ربربح ي ي ربربتلا  ،ين ع رب نج ربربم س ربربح تت رب ببي ربربح اعط ربرباض
بيااناليت ،ين كان بدل اا تتل ين أايل نقذ بيز ت  ،ن اٌن بجل نر ي لا ع بيالمكايت نببيح م ي بظاسظ :
جدول ( :)1توزيع البلوكات وأسر عينة مسح نفقات ودخل األسرة حسب احملافظة
عدد البلوكات

عدد األسر

احملافظة
بيعاصم

702

5616

بيالألاض

152

1216

بيزتقاض

252

2016

تا اب

133

1064

حت

314

2512

بدلاح

145

1160

جحش

135

1080

عللمن

133

1064

بياح

139

1112

بيطاانل

130

1040

تعان

132

1056

بيعألا

133

1064

ادلملكة

2500

20000

ذب نق مت تم عانن بدل خ علرب  4جربماليت كرب جميرب تتطرب
ت ك سرت  10ي .

3

625

لربم  ،نمت تأل ربانل بجلميرب بيمبمرب حر  9سربرتبيت

 3.2حساب األوزان والتقديرات
يل جربربمر علرب تألرب حبيت غربربًن تت انربربز تربربا انربرباليت ت ربربخ األربربايت ن أرب ببيربربح سمربربا بيرربربحنتحت ن رب ين بن ياانربرباليت
بيعاننرب تعتمرب علرب بمتمربااليت بالأتانربربات ن عربربح ن ن بيممرب بامجربربا ان ثبيالربربم ت أب رب بدلأللربربمس بيح رب المتمربربار
بأتانربربات بيمم رب  .نعانن رب ت ربربخ األربربايت ن أ رب ببيربربح رب عانن رب طاألان رب عنألم رب عش ربمب ان تنتظم رب ذبيت تربربحملتٌن،
ابيتربايل ربربتل م ربرباس ن ن كرب تحملرب يعملانرب بأتانربربات بيممرب بامجربربا ان  ،نن ن ببيربربح ببنيل ربربم ماصرب
بدلحملتٌن.

ربربحس ن ن

][1

مان :
 kgم ع بيالمكايت بدلختات ك زلاسظ (م ي بجل نر .)1
 ngiم ع ببيح بيالم تا تع ب عا .2015
 Ngم حمايل ع ببيح ك زلاسظ تا تع ب .2015
 mgijم ع ببيح بيه متذ تألا لتهل بيالم م ي بجلن ان .
 n’gijم ع ببيح بدل لل قمب ل مجح بيالم م ي بجلن ان .
نيل جربربمر عل رب تأل رب حبيت غربربًن تت انربربز نيا رب تاربربمن تأل رب حبيت بيعانن رب شلتل رب يلملتم رب  ،س رب تربربا بير ربحنتحت ربربحس
بيااناليت م ن بدلعا ن يا ييح

wgij

نبيذحت انحت تعامس بمتمايان بي

ي ين بالأتانات.

][2

نتربربا بدلهربربل ي رربربا تعرب ببن بن يألأربربذ ابحل ربرباان ربربا ييربربح بيعاننرب بيربربه مت بيربربتا بذلا أبيربربح
بيم ن ببياي مبعات بيتع  ،نتعا يت :
)

(

مان :
 = n’gijع ببيح بدل لل قمب ل مجح بيالم م ي بجلن ان .
 = mgiع ببيح بدلختات بيالم م ي بجلن ان .
 = rgiع ببيح بيا ل بيالم م ي بجلن ان .

4

لرب حبان رب

ربربتل ربربحس

 .3منهجية مسح نفقات ودخل األسرة
 1.3آلية مجع بياانت ادلسح
حن طاانع تناانذ ذب بينمع تا بدل مح متتا ابيجعم نبيتعألان  ،كمهنا تتنانر قرا بال اا نباليته

نبي أ ،

نتتعحض دلألا ل ببيح نيتبذلا عا ذا بدلتتًنبيت بيه متتا ابحل ايان  ،كما ين ذا بدلتتًنبيت عح يلت يح
ابدلممسان أ ر ي هح ين سجمر بي ن  ،سهنا يل نأ تايت تل با اا علانها أ ر همت تعانن تا بي ن
يكتح تا غًن ا ،ببتح بيذحت تطلي تتا ع با اا نبي أ عل ت بت بيعا يإلماط ااس بيظحن بدلممسان  ،شلا
عين تتا ع بيتناانذ بدلان ب دل عا كات نتا رتتي علان تا جه ننقذ نتاايان عايان  ،كما ين طاانع ت خ
ذب بدل خ ال تنته ز ت
األايت ن أ ببيح ختتل عا بدل مح ببيح ببأحى ،مان ين تألا ل ببيح
نبم نح ا يتاج حر ع تا بيز تبيت دلتا ع ببيح أ ر بيارت بظ نذيك جلم بيااناليت يااس يجزبض
باليتمات .
تألربم تنهلانرب ت ربخ األربايت ن أرب ببيربح بجل رب علرب تتا عرب كرب ييربح تربا ييربح بيعاننرب يعرب تبيت ال تز رب عربا
مخر تبيت يأليح بيمبم أ ر سرت  10ي سأل  ،مان تل أ ذلا بيتانااض انرباليت كاسرب تتتربًنبيت بدل ربخ تربا
أجربربا ا بدل ربرباا ،انربرباليت ببسربحب  ،با اربربا نبيرب أ ااسرب تااصربانل  ،ن بي رب  10ي بيتايانرب خيجربربا يلاامترب ييربربح
ج رب ن اربربذب عل رب ت رب بت سربربرت بايربربنا بيربربزتين يلم ربربخ نبيربربه ت ربربتمح دل رب عات ربا كربربات ا .كمربربا ربربتل ح أربربار بياانربرباليت
بظاسظربربايت ،ن ربربتل تعاجلرب يحت أطرب نبت باليربربتمات أرب ر بيربربز ت
بدل ربربتمسا تربربا ببيربربح متانربا بدلحبكربربز بظرب
بيتايان يأليح  ،ذب نقرب رب ي بيعمرب بدلانرب ب دل ربخ األربايت ن أرب ببيربح تربات  2017/8/1نبيربتمح دلرب عربا كاترب
مان ب ته تات

.2018/7/31

 2.3أساسيات ادلنهجية اجلديدة
 تطم ح بيتمات بدل خ يتخ بب ب بدلحجم تا بدل خ نذيك تا أ ر:
مذج م اناليت با اا بيتذب يانعتم عل بي تبر عا بيته ببيح كمرب أ يلتعربح
 تع
عل ح ااقهل أ ر سرت باينا بيزتين ،ر تربا ت ربلان تشربرت يت ببيربح أرب ر سربرت تنانرب زلرب ،
شلا ب تا ق اناليت با اا .
 ح اس مذج أاص ابحلما بالجتماعان يلتعح عل بدل رباع بيت نباعرباليت بيربه تتلألا ربا ببيربح تربا
سلتل بجلهايت بحلامتان نبخلاص .
 ح اس مذج أاص ابي ل بدلعمح حل اس بيت سألايت بينأل

5

يتا يت م اابيت بياألح.

 ح اس مذج أاص ابي جئٌن بي مت ٌن أاتج بدلخانمايت.
 تم عانن بدل خ عل ترب بت بيعربا  ،مانرب ربتل تتا عرب كرب ييربح تربا ييربح بيعاننرب يعرب

تبيت ال تز رب عربا

5

تبيت مان رب عملربربذ ربربذا بريان رب عل رب تس رب ربربي باليربربتلا تربربا أ رب ر بيتخاان رب تربربا عربربيض بيربربز تبيت
لتذ ا باليتلا ممبيل .%96
بدلتاحت يأليح  ،مان
 ح أربربار بياانربرباليت بيربربه ربربتل معه ربا تربربا بدلان رب بن شربربا ربربمت نتحبجعتهربربا تربربا قا رب سح رب سل ربتا دلحبقا رب جربربم
بيااناليت ،نابيتايل بي حع حص بت بينتا بينها ان يلم خ.
 3.3برانمج الزايرات ادليدانية والعمل ادلكتيب
مت حعرب ب ربربحلت تربربين يلربربز تبيت بدلان ب انرب مبقرب ث5-4ت تبيت يأليربربح أ رب ر  10ي  ،نابيتربربايل كرب  10ي ي ربانامن
علرب بياح رب ت لربربمكٌن تربربا بيعاننرب بظرب يارب سح رب يلعمرب علرب مرب انربرباليت باليربربتمات  .ربربذب ن تاربربمن كرب سح رب
تا تحبقا نابمتتٌن ،مث تل ح أار بيااناليت بيربه مت معهربا تربا بدلانرب بن شربا ربمت م ربي بيربالت بظرب دل ألرب
بدلاتي ،ن ع ح أار بيااناليت عم بيالت عل حظهات قا م اببأطرباض بيربمبت اباليربتمات
بيااناليت بدلتمبج
بدلاتربي مبحبجعرب
يا ييح ثحن نج يتت م ربي قمبعرب بالت ربا نبدلنطرب مانرب تألربم تشربحس بياانرباليت بدلتمبجرب
بياح ااس ببأطاض بيمبت بيتماتبهتل نتا مث تألم بياامت بيز ت بيتايانرب يأليربح تجرب انخ ببأطرباض بيربمبت
ما بيألا م بيه بيتلمتها تا تشحس بيااناليت.
 4.3فريق ادلسح
ع رب ت ربربخ األربربايت ن أ رب ببيربربح تربربا يكربربا بدل ربمح ببيربربح بيربربه تناربربذ ا ب ربربح بامجربرباضبيت بيعات رب ن تمانربربز ع رب
بياربربا ت بيااربربًن بيربربذحت شربربات سانرب تربربا ح بت ربربٌن نسنانربربٌن نتارلربربٌن نك ربمب ت تان ب ان رب  ،ربربذب نق رب مت بعتمربربا تاتربربي ك رب
زلاسظ تا زلاسظايت بدلملا ال ط بياح بدلان ب ان  ،ابا اس حر ح أار بيااناليت نت قانألها ربما ربذب بدلاتربي،
ذب ن لغ عرب بياربح بدلان ب انرب  34سح رب تانرب ب تربمع علرب كاسرب زلاسظربايت بدلملارب  ،نقرب ربات بدل ربخ  73ابمترب
تان ب ان رب ن 34تحبقربربي ن 38ت أل رب انربرباليت ،ابا ربرباس حر  18تشربربحس انربرباليت ن 9تشربربحسٌن تان رب ب انٌن يإل ربحب عل رب
عم بظاسظايت.
 .4الواثئق الرئيسية للمسح
 1.4استمارة ادلسح
يلمصمر حر بب ب بظ يلم خ صممذ بيتمات ت خ األايت ن أ ببيح نن عذ جربمتهتا بينها انرب عرب
بأتاات ا نتحبجعتها تا قا بدلختجٌن بيانانٌن نق ب تملذ باليتمات عل ببق ا بيتايان :
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 غالالال امسالالتمارة :نحيتربربمحت عل رب بياانربرباليت بجلتحبسان رب بيربربه دياربربا مبيربربطتها باليربربت الر عل رب ببيربربح ابعتاات ربربا
بيمم بامجا ان ابا اس حر اناليت عا سح بيعم بدلان ب نبدلاتيب.

 خصالالائا ادلسالالكن :ن ترربربما ربربذب بجلربربزض انربرباليت عربربا ربربمع بدل ربرباا ،ت ربربامت  ،ع رب بيتربربح  ،تج رب ت بيطاق رب
بيح ان

يلطا  ،نبدلج ت بيح ان

دلاناا بيشحس ،مع بيجح بيج

بدل اا...ح .

 توافر السلع ادلعمرة وملكية األسرة :حيتمحت ذب بجلزض عل ييئل ختا تلاان ببيح يل ل بدلعمربح بيح ان ربان
ن عص ببصمر.
 احلمايالالة امجتماعيالالة :مت ح ربرباس ربربذب بجلربربزض يلتعربربح عل رب بجلهربربايت بيربربه تأل رب ت ربرباع بيت نحعربرباليت يأليربربح ت رب
بيتعح عل طاانع باعا بدلأل ت يأليح نذيك أ ر بيرب ث12ت هحبا بي ا أل يانم بدلألا ل .
 خصالالائا األف الراد :ترربربما ربربذب بجلربربزض تربربا باليربربتمات رلممع رب تربربا ببيربربئل بدلتعلأل رب ابخلجربربا ا بالجتماعان رب

نبي ديمغحبسان نبالقتجا بسحب ببيح كاحلاي بيزنبجان  ،بدل تمى بيتعلانم  ،بجلنر ن عص بدلت ربحبيت بيجرب ان ،
ابا اس حر ييئل بينشاط بالقتجا حت يلتعربح علرب عمرب ببسربحب أرب ر بي رب ث12ت ربهحبا بي ربا أل يانربم بدلألا لرب ،

مانرب ت ربربتم انربرباليت أجربربا ا يسربحب ببيربربح جلمانرب ببسربحب بدلعتربربا ا بدلألانمربربٌن تعهربربا ين تربربا يرب هل انرب باقاترب
يارت ث6ت ي هح س كتح.

 األنشطة الزراعية :تا أ ر ربذب بجلربزض يربانتل بيتعربح علرب شلاتيرب ببيربح ب شربط تبعانرب تربا تبعرب يتض ين
بتت يلتحن بحلانمب ان أ ر بيرب ث12ت هحبا بي ا أل يانم بدلألا ل .
 مصالالادر ال الالدخل األخ الالر  :ن ترربربما ربربذب بجلربربزض أ رب ببيربربح تربربا تجربربا ت بي رب أ بدلختلا رب تربربا باجيربرباتبيت،
بدللاان  ،ين ي أمر يم لان ين تيمسايان مجلذ علانها ببيح أ ر بيرب ث12ت هحبا بي ا أل يانم بدلألا ل .
 بياانت اإلنفاق :أجا ذب بجلربزض تربا باليربتمات اليربتانااض انرباليت ح اربا ببيربح علرب بي ربل بيتذب انرب نغربًن
سربرتبيت بايربنا بيربزتين ياانرباليت ح اربا ببيربح حب ربي أجمصربانايت عربص بي ربل

بيتذب ان ترب ت مظرب بأربت
نبخل تايت.
 .1اناليت با اربا علرب بي ربل بيتذب انرب  :ت رب ر ببيربح عربا بيربته كها يل ربل بيتذب انرب نبدلشربحنابيت أرب ر بي رب
ربحبض سلجج رب

.2

ث7ت ي بي ربربا أل يانربربم بدلألا لرب يلتعربربح علرب نت رب ربحبض ربربذا بي ربربل ترب ي رب كأربربح كمانرب
اليته ببيح نبي عح بيذحت سعت ببيح تألا ذا بيامان بدلشرتب .
انربرباليت با اربربا عل رب بي ربربل غربربًن بيتذب ان رب  :ت رب ر ببيربربح عربربا ح ااقهربربا /تلألانهربربا بحت يربربل غربربًن غذب ان رب ين
أ تايت ،مان ن عذ ذا بي ل نبخل تايت م ي سرتبيت باينا حر ي ي يق ا :
ي .يل نأ تايت إبينا تين بيرب ث30ت متا بي ا أل يانم بدلألا ل .
س .يل نأ تايت إبينا تين بيرب ث90ت متا بي ا أل يانم بدلألا ل .
يت .يل نأ تايت إبينا تين بيرب ث12ت هحبا بي ا أل يانم بدلألا ل .
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 بياانت األمن الغذائي :مان

تل تا أ ر رلممع تا ببيئل بدلمجه يأليربح بيتعربح علرب ببتربا بيتربذب

يأليح نببسحب .

 1.1.4األدلة ادلستخدمة
تنع عن تجمانل بيتمات بدل ربخ ين تاربمن مانرب ببيربئل ذبيت يانرب زلرب ت رباألا ،ابيربتتناض ببيربئل ذبيت بيع قرب
ابدلهن نبينشاط بالقتجا حت .نذلذا بيتا مت بيتخ ب بب ي نبيتجا ان بي نيان ن :
 بيتجنان بيجناع بي نيل بدلمم يأل شط بالقتجا

بيتنألانخ بيحب ).(ISIC4

 بيتجنان بدلعاناتحت بي نيل يلمها بيجا ت عا تنظم بيعم بي نيان ) (ISCOيعا .2008
 تجنان باليته

بياح حت م ي بيتحض (.)COICOP

 2.4كتيب التعليمات وقواعد التدقيق
بمتمى بياتاني عل بيتعات

بدلاجل نبيتعلانمايت بدلتعلأل ابدل ربخ ،ابا رباس حر قمبعرب بيترب قان يلعرباتلٌن بدلاتاانربٌن

نبدلانرب رب ب انٌن علرب رب بأ ربربت ت ربربتم هتل با رب ربحبسان نبيتناانذ رب رب  .كم ربربا تر ربربما ربربحم ا تاجرب رب ا جلمانرب رب يي ربربئل بالي ربربتمات
مبختلرب رب يق ربرباتها ،ابا ربرباس حر كاناانرب رب بيرب ربتانااض بياان ربرباليت ج ربربمت تاارب رب بحلج ربربمر علرب رب يعلرب رب تجرب رب ت ربربا صرب رب
بيااناليت ن قتها.
 1.2.4التعاريف والتصانيف اخلاصة ابدلسح
ادلسكن :م تاىن أبكمل (ين جزض تا تاىن) ي جرب تبن نيربأل  ،يعرب يصرب ا ي رباا ييربح تعانشربان نبمرب ين يكتربح
تهما كا ربذ صربا ح ربتاي مرب نحن كربان أايانربا ين تتلألربا ين يربذ بيتشربانان نقربذ بدل ربخ ،ن تاربمن بدل رباا تربا غحسرب
ين يكتربربح ترب تناسعهربربا نيرب ابس ت ربربتأل عربربا بدل ربرباكا ببأربربحى ربربت حت تاا ربربح (ين عربربا طح رب شلربربح ين تج) حر بيطح رب
بيعا نن بدلحنت مب اكا يأحى ،نال تعتا بدلاا بدلهلمت بيه ال تجلخ ي اا بر تانٌن ت اكنا.
األسرة:

عاات عا سح ين يكتربح ألانمربمن

ت رباا نبمرب تربح طهل ين ال تربح طهل صربل قربحي ،نياربا شربرتكمن

بدل كرب رب نبدلش ربربحس نغ ربربًن ذي ربربك ت ربربا ربربتنن بدلعانشرب رب حبانرب رب تا ربربمن ت ربربنهل مانعرب ربا نمرب رب تعانشرب ربان نبمرب رب تنارب رب علرب رب
بمتاناجاهتربربا باليربربته كان تربربا بي ربربل نبخل رب تايت تربربا با ربحب بينأل رب حت بدلتلم رب ي رب ها جربربح بينظربربح عربربا تج رب ت ربربذب
با حب .
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رب األسرة :م يم يسحب ببيح بدلعتربا ا باقاترب بدلمجربم ا بأرب ببت ن ،بدلعربرت

رب علرب ي رب كربذيك تربا قارب

يسحب ببيح  ،نعا ا تا امن م بدل تنر عا تحتاناربايت بدلعانشرب يأليربح  ،نعربا بخترباذ بيألربحبتبيت بدلتعلألرب شربتنهنا .نقرب
امن تس ببيح ذكحبا ين ي ت  ،ت تحبعا ين ال أل عمحا /عمح ا عا ( )15ين .

الالالدخل :ربربم بيعا رب بينأل رب حت ين بيعانربربين بدلت أل رب يلاربربح ين ببيربربح تربربا سلتل رب بدلجربربا ت أ رب ر سربربرت تنان رب زل رب
ي ا يتا يت ذب بدل خ ابيرب
رلممع تجا ت ت ان ان :

()12

مت

هحبا بي ا أل يانم بدلألا ل  ،ن تامن بي أ بحت ييح ين سربح شربا عربا تربا

.1

بيرب رب أ ت ربربا بالي ربربتخ ب ثببج ربربمت نبيحنبت ربربيت :ن ربربم عا ربربات ع ربربا كاسرب رب بدلرب رب سمعايت بينأل رب رب ين بيعاننانرب رب بي ربربه
ربربت ألها بياربربح يألربرباض عملرب يربمبض كربربان بيعمرب ت ان ربان ا ين ر ربربم ا ،ن تربربص بينظربربح عربربا طح ألرب بيرب س ( ربربهححت،
مت ...ح ) نتشم كاس ع نبيت بيعم با ا نبدلااسآيت يربمبض بالعتانا رب ين باليربتتنا ان نبيعمربماليت،
نباكحبتانايت نبياألشانش...ح .

.2

أ بيعاتلٌن حل اهبل بخلاص نيتابس بيعم  :ن رب بدلاربايغ بينأل رب بيربه مجرب علانهربا بياربح تانلرب شلاتيربت
يعمرب تجربربل ديلاهربربا ين ديلربك جربربزضبا تنهربربا يحت ي رب عاربات عربربا بيرب أ بدلخربربتل ربٌن ببجربربح نبدللاانرب تترب
ين امن ي ى بياح زل ياان بدلمب بيتمم نان ن عم  ،ين ديلك تزتع ن عم هبا ،ين كرب أ بيطاانربي ين

.3

.4

.5

بظات ين بحلحسانٌن بيذ ا عملمن تنش أاص هبل.
أربربمر باجيربرباتبيت :ن رب بدلاربربايغ بينأل رب بدل ربربت أل يلاربربح تانلرب ريجربربًنا دلمتلاربربايت ديلاهربربا يلتربربًن تترب تاربربا ،
نيا أل (تا  ،يحسانر ،ابص عممت ) ،كاليت نتع بيت ،يتب تزتنع ...ح .
أمر بدللاان  :م بي أ بيذحت ت دلايك يص تايل تألا رب تألرب أ يتمبيرب ين ن رب ببصرب غربًن بدلربايل
يربربذ تجربربح برأربربح ا ،تت رب أربربمر حجيربرباتبيت ببتب رب بجلربربح بض ،سمب رب ببصربربمر بدلايان رب تربربا ن ب رب نييربربهل
نين بيت...ح .
بيرب أمر بيت م لانرب  :رب بيألانمرب بياعلانرب يلت ربربم يت بينأل رب ين بيألانمرب بدلألرب ت ربربعح بي ربربم جلمانرب بي ربربل
بيه مجلذ علانهربا ببيربح تربا كأربح ا نن ين ربتل تألرب أ يحت بيتربزب ابيعمرب ين تألرب أ يصرب تربايل ين تربا حت
تت بيحنبتي بيتألاع  ،باعاليت تا سلتل بجلهايت ،بذل ب ...ح .

إنفاق األسرة :ألج

ح اا يحت تا يسحب ببيح عل بي ل نبخلرب تايت ،يربمبض كا ربذ تتعلرب اببيربح كارب تترب

حجي ربربات بدل ربرباا نقانمرب رب بي ربربته بدلان ربرباا نبياهرب ربحابض ،ين تتعلرب رب ربرباعص يسرب ربحب ببي ربربح ك ربربادل ر نبب نبيت بيشخجرب ربان
نتش ربربرت يت ببطا ربربار ،مان رب ش ربربم با ا ربربا بالي ربربته ك بينه ربربا يألي ربربح بدلعانش ربان قانم رب بي ربربل نبخل رب تايت بي ربربه
مجربربلذ علانهربربا ببيربربح ين سعربربذ انهربربا ألرب با عربربا طح رب بيشربحبض ين ي تلتهربربا اليربربته كها بياعلرب  ،كمربربا شربربم ي ررب ا

9

قانمرب بي ربربل نبخلرب تايت بيربربه تتلألا ربربا ببيربربح عاننانربا يربمبضا كا ربربذ تربربا جهربربايت مامتانرب ين أاصرب ين تربربا ييربربح يأربربحى.
ي با اا :
نمت تحبعا تا ل
.1
.2

.3

حيت ي ما ح اا ببيح ح ااقها عل بخل حذب كا مب تألانمٌن تعها حقات ب م .
حذب كربربان جربربزض تربربا نربربم با اربربا خيربربا بيربربته ببيربربح ين يم رب يسحب ربربا ،نبجلربربزض برأربربح خيربربا تشربربحنع ا
يأليربربح تترب يربانات متتلاهربربا ببيربربح نت ربربتخ تها تنأل هتربربا كمربربا ت ربربتخ تها قرربرباض يربمب تنشرب ات رب
متتلاها ،سا ذا بحلاي ل با اا بخلاص اببيح سأل .
حذب مجلذ ببيح أ ر سرت باينا بيزتين عل يل تربا ح تاجهربا بخلرباص ،تربت ا كمانرب تربا ربذ بيز تربمن
كمنت ذبيت ،سان ت ي ذلا أ ر ببيامع قانم تا بيتهلاذ سع ا تا ذا بي لع سأل .

.4

حذب مج ربربلذ ببي ربربح الي ربربته كها بخل ربرباص عل رب ع ربربص بي ربربل نبخل رب تايت ت ربربا يم رب ببق ربرباتس ين برأ ربربح ا
جمت عاننان نن س قانم أل  ،سان ت ي ذلا بيألانم بيتأل ح ذلذا بي ل نبخل تايت.
حذب مجلذ ببيح اليته كها بخلاص عل عربص بي ربل نبخلرب تايت تربا تنشرب هل عرب ذلربا نن سرب قانمرب
أل يذيك ،سان ت ي ذلا بيألانم بيتأل ح ذلذا بي ل نبخل تايت.

.6

ربربما

.5

حذب ب ربربرتيت ببيربربح يربربلع اببج رب نط ت رب س قانمتهربربا أ رب ر بياربربرت بظ رب
ح اا ببيح اات قانمتها.

جلم رب بياانربرباليت ،ست ربربل

 .5ضبط جودة البياانت
حن بيت أل تا جم تا بدل خ ال تاربمن حال تربا أرب ر بيت ألرب تربا جربم تطاانرب كاسرب بيعملانربايت بيانانرب بخلاصرب
تناانربربذ بدل ربربخ ،نيانت أل رب ربربذب بذل رب محصربربذ ح بت بدل ربربخ عل رب ن رب كيانربربايت يتألل ربانا ييربربح ببأطربرباض عل رب جربربم
بيااناليت مان متتلذ مبا ل :
 إجراء التجربة القبليالة للمسالح :يلمقربم علرب ألرباط بيرربع نبخللرب نيلت كرب تربا يرب ت حجربحبضبيت نكيانرب

تناانذ بيعم سنانا نيمج تانا ،اذ ق ل بيناألايت ح تٌن قالانتٌن يتألانربانل كاسرب ي نبيت بدل ربخ ثبيربتمات بدل ربخ،
حلت بيت ت ي ،أط بيعم بدلان ب  ،حلت با أار ،تم بدلها ...ح ت.
مان رب ا ربربذيت بيتلح رب بيألالان رب ببنر ت ربربات  ،2016/12/8ا ربربا ت ملم رب  16ابمت رب  ،مان رب مت ت 96
ييح ك تا زلاسظ بيعاصربم نحت رب نبيزتقرباض ،نكربان بذلرب ببيايرب تربا ربذا بيتلح رب بأتاربات ببيربئل
بجل بيه مت ح استها حر بيتمات بدل خ نأاص مذج با اا بيتذب  .يتا بيتلح رب بيألالانرب بيتا انرب سألرب

اربربذيت تربربات  ،2017/6/6ك رب تربربا زلربرباسظه بيعاصربربم نحت رب  ،عل رب عانن رب تربربا ببيربربح لتربربذ  28ييربربح ،
مان اتكذ  6ابمتايت ذا بيتلح  ،كما مت سانها بأتاربات بيربتمات بدل ربخ كاتلرب ابا رباس حر ربحلت
بيز تبيت بدلان ب ان  ،ن حلت با أار.
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 اختيالالار كالالادر ادلسالالح :محصربربذ ح بت بدل ربربخ علرب بأتانربربات يسررب بياربمب ت يلعمرب
بأتان ربربات تش ربربح بظاسظ ربربايت ت ربربا ت ربربمظا بي رب رب ب ح بدلتمان ربربز ا

ربربذب بدل ربربخ ،مانرب مت

بيعم رب رب بدلان رب رب ب  ،كم ربربا مت بأتان ربربات بياامت ربربايت

نبدلحبقاربربايت نت رب أل نتشربربح بياانربرباليت تربربا أحجي رب بجلاتعربربايت بالث نبدلألانمربربايت اربربر بظاسظ رب نذيربربك
ع رب حج ربحبض  5بتت ربرباليت تألانانمان رب أ رب ر س ربربرت بيت رب ت ي ن ن ربرباضا علانه ربربا مت بأتان ربربات يسر رب بيا ربمب ت بدلمج ربربم
ي يتمحبت بيعم .
 التدريب :عرب بيترب ت ي بيلانرب ببيايربان اصلرباح بدل ربخ نبيمصربمر حر بب رب ب بدلحجربم  ،مانرب قربا بياح رب
بياربربين ق ربربل األربربايت ن أ رب ببيربربح تربربميل تهربربا ت رب ت ي بياربربا ت بدلان رب ب تربربا ابمتربربٌن نت ربحبقاٌن نتشربربح
بظاسظربربايت ،مان رب كا ربربذ ب رب بيت رب ت ي ت ربربات  2017/7/4نبي ربربتمح دل رب ربربهح كات رب  ،مت أ ذل ربربا ربربحح
تاجرب يااسرب نربربم باليربتمات نطح ألرب مرب بياانربرباليت ترب ببيربربح ،كمربربا ختلرب بيترب ت ي تطاانرب عملرب تاترب
يلت ك تا جا ز بياربا ت اليربتانااض انرباليت بدل ربخ قرب عايانرب  .ربذب نقرب تلألرب ترب ألم نتشربحسم بياانرباليت
ترب ت ا ا ح ربرباسان ا علرب ربربحلت با أربربار نكاناانرب بيتعاترب ترب حرلانرب ) ،)CSproنبيربربتخحبج بي رب )Batchت بخلربرباص
ت قان بيااناليت.
 قواعد ادلراجعة وادلعاجلة ادليدانية :حن ت قان بيااناليت تم مع غا

ببةان دلت

ذب بينربمع تربا بدل ربمح

بيه متتا تع بدلتتًنبيت .نتعتم عملان بيت قان ااس تحبملهربا علرب قمبعرب نيصربمر ترب قان زلرب ت رباأل ا
يلاامتٌن ،مان مت ن رلممعرب تربا قمبعرب ترب قان با أربار يااسرب مألربمر بيربتمات بدل ربخ تترربما تعظربل
ي ربمبع بيترب قان علرب بحلألربربمر بدل ألرب تترب بيترب قان علرب بدلرب ى بدل ربربممح رب يلألانمرب نبيامانرب بدل ألرب يل ألرب

بيمبم رب  ،نبالت ربربا ربربٌن قانم رب نكمان رب بحلأل رب نق ربانل نكمانربربايت بحلأل ربربمر ببأ ربربحى .نمت تطاان رب قمبع رب بالت ربربا
تاا ربربح يينربرباض با أربربار عل رب سلتل رب نربربم باليربربتمات  ،يلت كرب تربربا ين بياانربرباليت بدل أل رب تت ربربأل ت رب عرربربها
بيربرباعص نتنطألان رب تربربا جه رب نتتمبسأل رب ت رب بيتعلانمربربايت بدلعطربربا نبخلاص رب انربربم ن انربرباليت باليربربتمات تربربا جه رب
يأحى ،مان تل ت قان باليتماتبيت شا ينيل تا قا بدلحبقارب يتجرب انخ يحت يأطرباض قارب تتربا ت تاربان
بيعم رب ن ع رب بال تهربرباض تربربا تحمل رب ح أربربار بياانربرباليت حر بحلايربربي بريل ربتل ي رب ي كشربربمسايت أاص رب هبربربذا
بياانربرباليت ( )Batchبدلحبك ربربز بدلان ب ان رب دلعاجل رب يحت يأط ربرباض نبت بالي ربربتمات ش ربربا تاا ربربح ت ربربا ببي ربربح
أ ر سرت م بيااناليت.
 منالالا ا التقالالوإل واإل:الرا  :مت حعرب ب ربرباذج ت ربرباأل يرربربمان جربربم بيعمرب أرب ر كاسرب تحبملرب  ،مانرب يعرب

مذج دل أل بيااناليت ن مذج أاص مبشح بيااناليت ،كمربا ن تشربح بظاسظربايت نمرباذج أاصرب مبتا عرب
بيعمرب بدلانرب ب  ،كمربربا مت حعرب ب ربربمذج عرب عرب حت ينكلربربذ تهاترب دلحبقربربي بياح رب يلت كرب تربربا صرب بياانربرباليت
بدل لل

باليتمات .

 متابعالالة ادلر:الرات األساسالالية للمسالالح :مانرب

ربربتل بالطرب ع علرب بياانربرباليت بدل ألرب نيلانلهربربا ينالا أبنر تربربا

قارب بياح رب بياربربين دلحبجعرب بيألربانل بيشربرباذ نغربربًن بدلنطألانرب ابا ربرباس حر ترب قان عربربص بدلتتربًنبيت ببيايربان تت رب
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تتمي ملل ببيح  ،باليت ربا ابيتعلربانل...ح  ،نذيربك علرب ت ربتمى كرب ابمترب علرب ترب بت سربرتبيت بدل ربخ
مار نجم يحت أل بيااناليت.
نذيك ي ط ع عل يًن بيعم نتناقش بياح بدلان ب
 احلالالوافز وادلكافال ت :تلعربربي بحلربمبسز نبدلااسربربآيت نتبا ييايربان ا ي ربربٌن ي بض بدلربربمظاٌن ،نعلانرب سألرب بترييت
ح بت بدل ربربخ بعتمربربا كيان رب يتألان ربانل ي بض بياربربامتٌن بدلان رب ب انٌن نبياربربح بدلان ب ان رب نربرباضا عل رب تت ربحبيت يياي ربان ربربتل
بيربربتخحبجها تربربا بياانربرباليت ،نعلانرب ربربتل بأتانربربات يسر رب سح رب تان رب ب نيسررب ابمت رب تان ب انرب ك رب حقل ربانل تربربا
يقايانل بدلملا ت هنا رب كرب جميرب تربا جربماليت بدل ربخ ،مانرب ربتل تربمع ربها بيت تأل ح رب علربانهل ابا رباس
حر تاربربايغ تايانرب تتز رب  ،يتربربا هنا رب كرب
نتن ها ها تأل ح عا عملها بدلمانز.

ربربهح تربربا ي ربربهح بدل ربربخ سانربربتل بأتانربربات يسررب ابمترب تربربا كرب زلاسظرب

 .6تبويب النتائج ونشردها
ع رب عملان رب م رب بياان ربرباليت نت رب قانألها نحج ربحبض بدلعاجل ربربايت ببنيان رب علانه ربربا ربربتل بيتعات رب ت رب بياان ربرباليت بينها ان رب نيلانله ربربا
حمجربربا انا تربربا قارب سح رب سربربين سلربربتا ابيربربتخ ب بيارلانربربايت بامجربربا ان نتربربا يةهربربا ربربحلت ثStataت ،ع رب ذيربربك ربربتل
تام اها عل ا ج بنر حمجا ان تلربيب ماجرب ت ربتخ ت بياانرباليت ،ربذب نقرب مت حصرب بت جرب بنر يأليربح ببت انرب
نج بنر يأحى يأليح غًن ببت ان .
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