
 
 

7 
  

 عامة عن املسح خلفية .1
  
   املقدمة 1.1

فقد اجتهت  ،ستهالك الكلي لقطاع الطاقة ومكوناته املختلفةنتيجة للتغري املستمر يف منط اإل
 أنالدراسات واملسوح املختلفة لكافة القطاعات املستهلكة للطاقة، حيث  إجراء إىل األنظار

لكن األخرية، ت يف السنوات ستهالك من قبل القطاعات املختلفة للطاقة قد ثبتنسب اإل
ستهالك للطاقة وكذلك نسب التضخم املتغرية عاما بعد آخر دفعت بنسب اإل األسعاررتفاع إ
ستهالك اإل حولومؤشرات  أرقام إىلمن الصعوبة الوصول  وأصبحاجلذري  ختالفاإل إىل

  .للقطاعات املستهلكة للطاقة مسوحات دورية خمتلفة إجراءدون 
  

ستهالك، ستهالك الطاقة ودوره املهم يف التأثري على نسب اإلإلقطاع املرتيل يف ا ألمهيةونظراً 
مسح الستهالك الطاقة يف القطاع املرتيل والذي  إجراءالعامة  اإلحصاءاتفقد قررت دائرة 

مرة، حيث ستوفر هذه الدراسة قاعدة بيانات شامله الستهالك الطاقة يف  ألوليتم تنفيذه 
مت تصميم استمارة هلذا  وقدمستوى اململكة وكذلك الريف واحلضر،  القطاع املرتيل وعلى

 .التعرف من خالهلا على دور وأمهية القطاع املرتيل يف إستهالك الطاقةالغرض يتم 
استهالك الطاقـة داخـل املنـازل    واقع  الالزمة حول البيانات توفرييف  ية هذا املسحمهأأيت تو
علـى  وحجم اإلنفـاق   ،خرآستخدام مرتيل إي أالطبخ وضاءة وغراض التدفئة والتربيد واإلأل

قـرارات ورامسـي   ملتخذي الوتوفري بعض املؤشرات اخلاصة  ماتاستخدالطاقة ضمن هذة اإل
  . القطاع  والنهوض به التطوير هذالسياسات يف كال القطاعني العام واخلاص 

  أهداف املسح 2.1
  :يما يل إىل الطاقة يف املنازليهدف مسح 

طاقـة  لغايات بناء اجلداول اخلاصة باحلساب الفرعـي لل  بياناتنب من الجاتوفري  .1
  .الطاقةوالقيمة املضافة لقطاع 

مـن   وأ املستخدمة سواء كانت من مشتقات نفطية كميات الطاقة توفري بيانات حول .2
  .الطاقة الكهربائية

سـعار  أالتدفئة السائدة وربطها مع التغريات احلاصلة علـى  توفري بيانات حول أمناط  .3
 .احملروقات والكهرباء

 .وشتاءاً ف والتربيد صيفاًيساعات التشغيل للتكي توفري بيانات حول .4
يـن تتركـز   أو جهزة املستخدمة داخـل املـرتل  األنوع وملكية توفري بيانات حول  .5

 .ستخدمات اإل
سـتهالك  إجراءات املستخدمة للترشيد من ستخدام العوازل واإلإتوفري بيانات حول  .6

 .املصادر املختلفة للطاقةا مع التوفري يف الطاقة وربطه
حسب أوجه اإلنفـاق   هاوتوزيع على مواد الطاقةإمجايل اإلنفاق توفري بيانات حول  .7

 .املختلفة
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 .ماااستخدإسخانات الشمسية وجماالت لعداد املستخدمني لأتوفري بيانات عن  .8
 .ستخدماتاإل ههذ ين تتركزأستخدمات املختلفة ملواد الطاقة واإلتوفري بيانات حول  .9
  مشولية املسح  3.1
فصلى عينة من األسر موزعة على مجيع حمافظات اململكة، وغطت فترة املسح املسح  مشل

قام و .31/3/2009 - 1/4/2008األسر خالل الفترة  مرت على اليت  الشتاء والصيف
دة غطت فترة ملرة واح سرةحول األومجع بيانات الباحثون بزيارة األسر الواقعة يف العينة 

    . هعالأاالسناد املذكورة 
  تصميم العينة  4.1

تصـميم  سلوب املتبع يف األنفس سر مت سحبها بعينة من األ باستخدام الطاقةمسح مت تنفيذ 
وذلك ألا عينة ذات حجم كبري نسبيا مما يوفر  ،2008 عينة مسح نفقات ودخل األسرة لعام
تخدم يف تصميم عينة املسح أسلوب املعاينة الطبقية سإو.  بيانات على مستوى كبري من الدقة

العنقودية من مرحلتني، حيث سحبت يف املرحلة األوىل عينة عناقيد بأسلوب املعاينة املتناسب 
عدد األسر املوجودة يف كل عنقود وزن ذلـك   عتبارإنتظام وذلك بإمع احلجم واملسحوبة ب

 عينة األسر املستهدفة من كل عنقود حجمهاالعنقود، أما املرحلة الثانية فقد تضمنت سحب 
  .أسر 8

  

  املرحلة التحضريية .2

  الوثائق الرئيسية للمسح 1.2
اخلاص بالعاملني امليـدانيني  كتيب التعليمات  إىل إضافة ،املسح ةستمارإ تتضمن هذه الوثائق
  :وفيما يلي عرض موجز ألهم هذه الوثائق  .تيب واإللكتروينوقواعد التدقيق املك

  املسح ةستمارإ .أ
ختبارهـا  إستمارة بصورا النهائية بعد مت تصميم اإل ،للوصول إىل األهداف احملددة للمسح

على مجيع البيانات واملعلومات ها ؤحتواإيف ذلك  روعيحبيث ومراجعتها من قبل املختصني، 
ه هـذ  وتتضـمن وفقا للمنهجيات الدولية املتبعة يف هـذا اـال   املسح  أهدافاليت حتقق 

  :املوضوعات الرئيسية التالية ستمارةاإل
باحملافظة واللواء والقضاء وتتضمن البيانات اجلغرافية اخلاصة  :البيانات التعريفية −

سرة والتجمع واحلي واملنطقة ورقم البلوك والطبقة والعنقود ومعلومات خاصة باأل
  .ن وجدإاهلاتف رقم سرة وورقم املبىن والعنوان الكامل لأل سم رب األسرةإك

 
واملادة املستخدمة يف  املسكن وتشمل مساحة املسكن وعمر :خصائص املسكن  −

سرة ومتوسط فراد األأوعدد  م الأذا كان شقة وهل هو معزول إ هالبناء وموقع
 .الشهري دخلها

م ال أسرة مزود بالكهرباء ذا كان مسكن األإمعرفة ما  :نات تتعلق بالكهرباءابي −
ضاءة الغالبة على املسكن وعدد ونوع اإل ،وشتاءاً يفاًومعرفة قيمة الفاتورة ص

 .ساعات التشغيل هلا يف الفصلني
 يغطي هذا اجلزء معلومات تتعلق بتوفر نظام التدفئة :نظام التدفئة والتربيد املستخدم −

ي شهر يتم أويف  هساعات تشغيل كما ويبحث يف ،هنواعه يف حال توفرأوالتربيد و
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ي املواد املستخدمة لتشغيله من املشتقات النفطية ما هو ،غالقواإل التشغيل
ردين حسب سعر والكهرباء مث حتدد الكميات املستخدمة وقيمتها املادية بالدينار األأ

 .سرةأالشراء لكل 
 األجهزة جهزة املتوفرة واملستخدمة يف املسكن  وعدد كلويغطي األ :سئلة عامةأ −

ذا إجراءات الترشيد إل عن أويس، شهري وفصلي وشتاءاً صيفاً هاوساعات تشغيل
نفاق على الطاقة مث حتسب قيمة اإل، ماهيتهام ال وأ كانت مستخدمة داخل املسكن

   .وإستخداماا ةالشمسي اتعلق بالسخانيتسرة وسؤال من الدخل الكلي لأل
  كتيب التعليمات . ب

ملني امليدانيني على تضمن هذا الكتيب التعاريف واملفاهيم املستخدمة والتعليمات املفصلة للعا
 ختالف مستويام اإلشرافية والتنفيذية، كما تضمن شرحاً مفصالً جلميع األسئلة الواردة يفإ
ستيفاء بياناا بصورة تكفل احلصول على أعلى درجة ممكنة من صحة إوكيفية  ستمارةاإل

يتبعها الباحثون ويشمل الكتيب أيضا قواعد التدقيق األساسية اليت جيب أن .  البيانات ودقتها
لكتروين الالزمة إلقواعد التدقيق ا إىل باإلضافة، واملدققون أثناء قيامهم بتدقيق االستمارات

 .ملعاجلة البيانات
  كتيبات الترميز . ج

تكون جلميع األسئلة الواردة فيها رموز حمددة مسبقا،  املسح أنستمارة إروعي عند تصميم 
  .جهزة التدفئة والتربيد املستخدمةأ عنوك رميز الرئيسيتالواشتملت أدلة الترميز على أدلة 

  
  التعاريف والتصانيف 2.2

عد أصال لسكن أله جدران وسقف، ) أو جزء من مبىن( هو عبارة عن مبىن بأكمله :املسكن
و حتت التشييد وقت املسح، أو مغلقا أن كان خاليا إكثرحىت وأأسرة معيشية واحدة أو 

كثر مع منافعها وله باب مستقل عن املساكن األخرى يؤدي أ ويتكون املسكن من غرفة أو
خرى، وال تعترب أىل الطريق العام دون املرور مبساكن إ) و درجأ و عن طريق ممرأ(مباشرة 

  .املباين املهجورة اليت ال تصلح لسكن اآلدميني مساكنا
  
  : ويكون على إحدى احلاالت التالية :نوع املسكن 

  
طابقني على األقل أو من طابق واحد يتكون من جناحني،  بناء مكون من :لفيالا .1

وهلا .  أحد هذه الطوابق أو األجنحة للضيافة واملعيشة واجللوس واآلخر معد للنوم
مدخل رئيسي يؤدي إىل قاعة أو و، ويوجد درج داخلي يؤدي إىل الطابق العلوي 

   .يف حالة الطابقني، ويوجد حوهلا حديقة أو ساحة
  

مكون من طابق واحد أو أكثر وقد تكون جمموعة من الغرف يف صف  بناء: دار .2
 .واحد وكل منها له باب يؤدي إىل الساحة أو احلديقة

  
وحدة سكنية متثل جزءا من مبىن وهلا باب مستقل يؤدي إىل دخول هذه  :شقة .3

الوحدة، وتتقاسم الشقة مع مثيالا بعض املمرات واملداخل العامة وهي تتكون من 
 . مع منافعها )متر مربع 4ن ال تقل مساحة الغرفة عن أعلى ( و أكثرغرفة أ
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مبىن قائم بذاته يتكون يف الغالب من غرفة واحدة، وعادة تكون بعض أو  :براكية .4
مجيع اجلدران اخلارجية للرباكية مصنوعة من مواد رخيصة الكلفة وذات نوعية 

ومن اجلدير . ب الرخيصإنشائية منخفضة كالزنك أو اإلسبست أو التنك أو اخلش
إمسنت، (بالذكر أنه إذا كان املسكن عبارة عن غرفة واحده من أربع جدران 

إسبست،  زنك،(من  اًتصنف على أا دار حىت لو كان السقف مصنوع) طوب
 زنك، إسبست، تنك(، أما إذا كانت أغلبية اجلدران مصنوعة من )خشب أو تنك
 .عليه املسكن املكون من أكثر من غرفه تصنف على أا براكية وقياسا) خشب أو

  
  .خلإ.......مثل خيمة، بيت شعر، كهف، مغارة، كوخ، كرفان :أخرى .5

  
متار املربعة، وتتضمن جمموع مساحة مسطح يقصد ا مساحة املسكن باأل :مساحة املسكن

ويدخل ضمن .  بناء مسكن األسرة جبميع طوابقه الذي تستخدمه األسرة ألغراضها اخلاصة
احة املسكن مساحة مرافق املسكن مثل الغرف واملطبخ واحلمام واملرحاض والسدة واملمر مس

  .والبلكون وكذلك املخزن والكراج وغرفة أجهزة تسخني املياه والتكييف إن وجدت
   

بناء املسكن هو الفترة الزمنية املقدرة أو احملسوبة بني تاريخ  :العمر االفتراضي للمسكن
رباً عنه بالسنوات الشمسية الكاملة، أي بإمهال الشهور واأليام مهما كان وتاريخ املقابلة مع

    .عددها
   

  :أي من املواد التاليةقد تكون و :مادة البناء الغالبة للجدران اخلارجية
  .و الرخامأقل على ثالث واجهات من احلجر النظيف حيتوي البناء على األ :حجر نظيف -
 . جرحلامن  اء على واجهتنيحيتوي البن :مسنت مسلحإحجر و -
 .مسنت مسلحإتكون أغلب واجهات  املبىن  :مسنت مسلحإ -
 .اإلمسنيت الطوبغلب واجهات املبىن من  أتكون  :)طوب( لنب امسنيت -
 .غلب واجهات املبىن من الطني واحلجرأتكون  :لنب طني وحجر -
 .عالهأما ذكر  غري :خرىأ -
 

  :نوع الشقة
  .ة التسوية والشقة على مستوى الشارعرضيأوتعد شقة  :رضيةأ .1
  .رضية والعلويةمجيع الشقق املتواجدة بني األ :يف الوسط .2
 .على املبىنأهي الشقة املتواجدة يف  :العلوية .3

 
ىل آخر كليا أو جزئيا وذلك إنتقال احلرارة من مكان إهو عملية منع  :العزل احلراري 

ية مما ل احلراري وزيادة السعة احلرارستفادة من خصائص بعض املواد كرداءة التوصيباإل
د من باحل ، وذلكالتدفئة والتربيدستهالك الطاقة املستخدمة يف أغراض إىل تقليل إيؤدي 

  .تسرب احلرارة خالل اجلدران واألسقف لتحقيق املسكن املالئم
  

ملربع الشكل املكون من عدد من العيون فقط، او أملستطيل الطباخ ا به يقصد :طباخ غاز
  .يس له شوايةول
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هو عبارة عن قرص معدين حيتوي يف داخله على عدة ملفات وهذه امللفات  :يسخان قرص 
   .ألغراض تسخني األطعمة يسخان القرصالمعزولة عن اجلسم املعدين اخلارجي، ويستخدم 

  
وهي عبارة عن جهاز تدفئة كهربائي حيتوي على  :كثرأو أ صوبة شحن مشعة واحدة

وهذا امللف معزول عن اجلسم ، مقاومة كهربائية على شكل ملف مصنوع من مادة التنجسنت
ترتفع درجة حرارة املقاومة عند مرور التيار الكهربائي فيها ومن  حيث اخلارجي للصوبة

ميكن أن حيتوي هذا و ملدفأة،خالل اإلشعاع والتبادل احلراري يتم تسخني اهلواء احمليط با
  .ولكن يف الغالب ال تزيد عن ثالثة) مشعة(كثر من مقاومة أالنوع من الصوبات على 

  
سم الذي يطلق على املدفأة الكهربائية اليت تعمل على تسخني مادة هو اإل :الراديتر الزييت

واملدفأة  ،تبادل احلراريومن مث تنتقل احلرارة إىل اهلواء بعملية ال، الزيت املوجودة يف املدفأة
تسخني اهلواء احمليط (كرب مساحة للتبادل احلراري أمكونة من عدة زعانف للحصول على 

بالزيت لكوا حمكمة اإلغالق لتمنع  التعبئة، وهي ال حتتاج إىل إعادة )بعملية التبادل احلراري
  .ستمرارإتبخر الزيت وضمان كفاءا ب

  
ن جهاز تكييف يعمل على الكهرباء يف تزويد الغرفة املراد وهو عبارة ع ):الكندشن(املكيف
  .و تدفئتها باهلواء املناسبأ تربيدها

  
يقوم  ،كهربائي حيتوي على حمرك يعمل على الكهرباءزجها عن ةرهي عباو :املروحة العادية

  .بتحريك ثالثة شفرات عريضة على األقل لتحريك اهلواء احمليط يف الغرفة
  

إن التعريف السابق للمكيف ميثل نفس التعريف هلذا املكيف  :)يغاز( كهرباء مكيف
يف املكيف، والذي ميثل مادة ة املستخدم) غاز الفريون(واملقصود بالغازي هو املادة الغازية 
  .التربيد األنسب ملثل هذه املكيفات

  
هو عبارة عن جهاز تكييف حيتوي على صندوقني أحدمها داخل اآلخر بينهما  :مكيف مائي

جل إشباع القش الذي حيتويه هذا املكيف أستخدام املاء من إفراغات مملؤة بالقش، وهنا يتم 
  .ومبساعدة مروحة كهربائية يتم شفط اهلواء الرطب من داخل الغرفة املراد تربيدها

  
هي عبارة عن فرد  أو أكثر يقيمون يف مسكن واحد تربطهم أو ال تربطهم  :األسرة املعيشية
شؤون املعيشة حبيث يتكون منهم مجيعا وحدة يف ترتيب الن يشتركون صلة قرىب، ولك

حتياجاا اإلستهالكية من السلع واخلدمات من اإليراد النقدي إ معيشية واحدة تنفق على
  .املتجمع لديها بصرف النظر عن مصدر هذا اإليراد

 
ء كانت مجيع مصادر الدخل املتاحة للفرد سوا وهو عبارة عن :يالدخل الشهر متوسط

وينقسم الدخل  .سرةصول اليت متتلكها األو دخول من العمليات املتعلقة باألأدخول جارية 
  :ىل إاجلاري 

العامل  أويتقاضاه املوظف األجر أو الراتب الذي هو  :ستخدامالدخل من اإل .1
قد يكون و ،مقابل قيامه بعمل لآلخرين) سواء كان منتظماً أو مؤقتاً أو متدرباً(

  .ويشمل املكافآت وأجور العمل اإلضايف. عينياً أوالراتب نقدياً  أوهذا األجر 
كثر من جهة فيسجل جمموع دخله من تلك أإذا كان الشخص يعمل لدى أما 
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ويشمل األجر العيين كل من قيمة املالبس، الغذاء، املواصالت، السكن  ،اجلهات
 .لديهللمستخدمني يدفعها صاحب العمل  خل اليتإ …

  
و العيين الذي حيصل أالعائد النقدي  اويقصد  :ملني حلسام اخلاصدخول العا .2

و أسواء كان لديه مستخدمني حلسابه اخلاص عليه الفرد نتيجة ممارسته لعمل 
و أو التجارة أو الصناعة أيعمل مبفرده وسواء كان ذلك يف جمال الزراعة 

   .ما شابه ذلك وأاخلدمات 
  

   :دخول االجيارات .3
 .كثر للغريأوهي املبالغ املستحقة للفرد نتيجة تأجريه ملبىن أو : ينإجيارات املبا •
وتتمثل يف املبالغ النقدية املستحقة ألي فرد من األسرة نتيجة : إلجيارات األخرىا •

لتأجريه ممتلكات غري املباين مثل تأجري اآلالت واملعدات أو السيارات والباصات 
مني حمالت جتارية مع املعدات أو تضمني املزرعة املشجرة أو تض) الضمان(
  .وما شابه ذلك...) تضمني منجرة، أو حمددة(

 
هو الدخل الذي يستحق ملالك أصل مايل أو غري مايل مقابل تقدمي  :دخل امللكية .4

أموال أو وضع األصل غري املايل حتت تصرف آخرين، وتشمل دخول امللكية الفوائد 
  .ي اجلرداءوتوزيعات األرباح واحلصص وإجيار األراض

  
ستغالهلا لآلخرين، إهو املبلغ املستحق لصاحب األرض نتيجة تنازله عن حق  :إجيار األراضي
  .تفاق املالك مع املستأجرإحسب  أو عيناً وقد يكون نقداً

  
تعترب أحد أشكال دخول امللكية اليت يستحقها مالكو األصول املالية من أنواع معينة  :الفوائد 

  .والقروضكالودائع والسندات 
  

وميكن تسمية هذين البندين باألنصبة واليت  :أرباح األسهم وأرباح احلصص واملشاركات
متثل املبالغ النقدية املستحقة للفرد خالل فترة املسح حلاملي األسهم نتيجة وضعهم ألمواهلم 

  .حتت تصرف الشركات
 

ليت حتصل عليها هي جمموع املبالغ النقدية للسلع واخلدمات ا: الدخول التحويلية .5
وغالبا ما تكون بشكل دوري وألغراض متويل اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة من  ،األسرة

دون مقابل  آخرين دون أن يتم تقدمي أي التزام بالعمل أو تقدمي أصل مايل أو مادي للغري
  :وهي تنقسم إىل

  .قويقصد به الدخل الذي يستحقه الفرد نتيجة تقدميه لعمل ساب :دخل التقاعد  •
من املؤسسة  املسحهي املبالغ املستحقة خالل فترة  :جتماعيمستحقات الضمان اإل  •

و نتيجة أنتهاء خدماته فيها إالعامة للضمان االجتماعي للعامل أو املوظف بعد 
  .إلصابة عمل، وتكون على دفعة واحدة

 هي املبالغ املستحقة للفرد من شركات التأمني كتعويض :تعويضات تأمني مستحقة  •
  .عن ضرر حلق به أو مبمتلكاته الشخصية واليت ال تتعلق بعمله

  .دفع مال أو سلعة من غري طلب وال شرط :اهلدايا  •
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وهي عبارة عن املبالغ النقدية اليت يتلقاها أي فرد يف  :خرىالتحويالت اجلارية األ  •
منا على إليست على شكل هدية أو نتيجة عمل سابق أو ضرر حلق به و ،األسرة
  .ساسيةأاملساعدة بصورة سبيل 

  
  :نواع التدفئة املستخدمة يف املنازل أ :املستخدمة ةالتدفئ
ف اهلواء يو تكيأرديترات  وأوهذه قد تكون متديدات حتت البالط  :مركزية فقط .1

  .املركزي
و اجلفت أوهذه تشمل صوبات الكاز والديزل والغاز ومواقد احلطب  :عادية فقط .2

  .و اخلشيبأالفحم احلجري  وأ
و السخان أ) كثراو أمشعه ( وهذه تشمل صوبات الكهرباء العادية :كهربائية فقط .3

  .املكيفات الكهربائية وأو رديتر زيت أالقرصي 
 .نواع السابقةو اكثرمن األأوهذه اموعة تشمل نوعني : خمتلطة .4

  
ة مراوح عادي وأما مراوح سقف إنواع التربيد املستخدم يف املرتل أ :يف والتربيديالتك
  .ومكيفات كهربائيةأومكيف ماء أ

  
ى املتوفرة لد واملشتقات النفطية ستخدام األمثل ملوارد الطاقة الكهربائيةاإل :ترشيد الطاقة

عن  ،املعدات واألجهزة بصورة سليمة وملدة أطول بكفاءة عالية والالزمة لتشغيل سراأل
ستهالك املشتقات إقنني وت طريق ختفيض األمحال الزائدة على حمطات الكهرباء وشبكاا

  .النفطية والطاقة املتجددة
 

 ةشعأوسيلة لتحويل  وهي) ةلواح مشسيأاملعروف أيضا باسم ( :السخانات الشمسية
ستخدامها فيما بعد من خالل جممعات ألشعة الشمس الشمس إىل حرارة وختزينها إل

لكهرباء بالبخار أو جتفيف وحتويلها لطاقة حرارية لتدفئة املنازل أو تسخني املياه أو توليد ا
   .احملاصيل أو للطبخ

  تنظيم كوادر املسح 3.2

إدارة املسح اليت تناط ا مجيع املهام اإلشرافية اإلدارية والفنية، باإلضافة  نيتكون الكادر م
أما كادر امليدان فيتكون من املراقبني . كادر التجهيز املكتيب املكون من املدققني واملرمزين إىل

  .قني والباحثني، ويعمل هذا الكادر حتت إشراف املشرف امليداينواملدق

  ختيار الباحثني وتدريبهمإ 4.2
ختيار العاملني يف هذا املسح حسب معايري ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث مت التركيز إمت 

على نوعية العاملني من حيث املستوى العلمي والتخصص بالعمل املطلوب إجنازه كلما كان 
ومت عقد برنامج تدرييب جلميع العاملني يتضمن التعريف بأهداف املسح .  كناذلك مم

كما تضمن شرحا مفصال جلميع بنود .  وأسلوب مجع البيانات وكيفية التعامل مع املنشآت
ستيعام ملفاهيم إختبار حتريري لتحديد مستويات إوجرى يف اية التدريب  ،االستمارة

  .ستمارةوتعليمات األ
  

  مرحلة مجع البيانات .3       
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  العمل امليداين تنظيم 1.3
 الباحثني توزيع متحيث  ،شراف املراقبنيإحتت  املدربونبتنفيذ العمل امليداين الباحثون  قام
ويشرف على سري . ومدقق ومراقب أو ثالثة ثننيإفرق، تتألف كل فرقة من باحثني  إىل

  .العمل امليداين املشرف امليداين

  البيانات مجع أسلوب 2.3
 متـوز وحىت اية شهر  2008نيسان  بدايةبدأت مرحلة مجع البيانات لعينة املسح اعتبارا من 

بعـض احلـاالت    ويف .املقابلة الشخصية بأسلوب األسرعن  بياناتالحيث مجعت  ،2009
ستيفاء البيانات من امليدان مت احلصول علـى املعلومـات بواسـطة    إاخلاصة ويف حال عدم 

    .اهلاتف
   التدقيق امليداين 3.3

ستمارات املنجزة تدقيق اإلمت ، حيث نيميداني نيعملية التدقيق امليداين إىل مدقق أسندت
ستمارة إىل الباحث اإل تلك ستمارة ما تعادإويف حالة وجود أخطاء يف . بأول ميدانياً أوالً

  .لتصحيح اخلطأ األسرةليزور 

  رحلة جتهيز البياناتم .4

  تيبالتجهيز املك 1.4
بعد تسليم االستمارات املنجزة ميدانيا إىل قسم الصناعة والطاقة مت تدقيقها بشكل كامل من 

ما باالتصال إ) إن وجدت(ومتت معاجلة األخطاء  .قبل موظفي التجهيز املكتيب يف القسم
بعد ذلك . سرة أو إعادا للمشرف امليداين لتصويب اخلطأاملباشر مع الشخص املعين يف األ

  .ستمارات املدققة متهيدا إلرساهلا إىل مديرية تكنولوجيا املعلومات إلدخاهلاميز اإلمت تر

  التجهيز اإللكتروين 2.4
أرسلت إىل قسم اإلدخال يف مديرية تكنولوجيا  ،ستماراتنتهاء من تدقيق وترميز اإلبعد اإل

ة وتدقيق ومتت مراجع .املعلومات ومت إدخاهلا حسب برنامج اإلدخال املعد هلذه الغاية
مث  قام املربمج باستخراج كشوف تتضمن  ،البيانات املدخلة وتنقيتها من األخطاء أوال بأول

النتائج األولية باستخدام معامالت الرفع املعدة مسبقا وذلك من أجل تدقيقها والتأكد من 
  .صحة النتائج

  تبويب النتائج ونشرها 3.4
تساق البيانات داخل إمن حيث الشكل و بعد تدقيق النتائج األولية والتأكد من صحتها

ستخراج اجلداول النهائية اليت يتضمنها هذا إمت  ،اجلدول الواحد ومع اجلداول األخرى
  .على الشبكة العاملية للمعلوماتكما مت وضع هذه النتائج على صفحة الدائرة .  التقرير


