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الهدف والمرجعية التاريخية
الهدف:
.3

توووفير نانو مووا البيانووات عووا الوودخل وا نفووام لرايووات رسووا م وورات الفقوور
وتحديد خصائص الفقراء وإعداد خرائط الفقر.

.2

توووفير بيانووات األو(ان ثالتتقوويتت التووي تيكوول األيميووة النسووبية لبنووود ا نفووام
ا ستهتكي والتي تستخدم في إعداد الرقم القياسي ألسيار المستهلك.

.0

توفير نان ما البيانات الت(مة للحسابات القومية المتيلقة با سوتهت النهوائي
والدخل لقطاع األسر المييشية.

.4

تووووفير البيانوووات الت(موووة لوةوووق ومتابيوووة وتقيووويم بووورام التنميوووة ا قتصوووادية
وا نتماعية بما فيها البرام المونهة لميالجة مشكلة الفقر.

.0

التيووو رل علووو ا أنمووو ا ا نفووو ام ا سوووتهتكي السائووو دة فووو ي المجتموووق وأ ووو ر
المتري رات الديموغرافي ة وا نتماعية وا قتصادية عليها.

.6

رسووا متوسووط الوودخل السوونوو لفسوورة والفوورد وبيووان عتقووة مختلو اليواموول
ا قتصووادية وا نتماعيووة بالوودخل كالمهنووة والمسووتو التيليمووي لوور األسوورة
وغيريا.

.0

دراسووة تو(يووق األفووراد واألسوور رس و فوووات الوودخل وا نفووام وتحليوول اليواموول
المرتبطة بذلك.

المرجعية التاريخية:

نفذ المسح عام 2534 /2530
المستخدمون والتطبيقات:

المسوووتخدمون :الخبوووراء ا قتصوووادييا وا نتمووواعييا والبوووارتيا فوووي أنموووا ا نفوووام
ومسوووتويات الووودخل واألسووويار وعتقوووة ا نفوووام والووودخل بمختلووو المسوووتويات فوووي
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القطاعيا اليام والخاص والجهات الدولية وا قليمية.
التطبيقات :عمليات التخطيط ا قتصادو وا نتماعي ورسوم السياسوات وتقيويم بورام
التنمية ا قتصادية وا نتماعية بما فيها البرام المونهة لميالجة مشكلة الفقر.
المصدر:

تجمق البيانات ما ختل مسح ينفذ كل سنتيا.
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها:
دائرة ا رصاءات اليامة بمون قانون رقم  32لسنة .2532
 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات:

يقدم يذا المسح بيانات رول:
خصائص المسكا.
الخصائص الديموغرافية للسكان.
ا نفام علا السلق الرذائية وغير الرذائية والخدمات المختلفة.
دخل األسرة ما مصادر الدخل المختلفة.
 2-1تعاريف إحصائية:

الدخل الجاري لألسرة :يقصد به كافة الدخول النقدية واليينية التي لها صفة التكرار.
وفي يذا المسح تم استيفاء بيانات الدخل الجارو لكل فرد في األسرة كان قد أقام
ميها أو في نيته ا قامة لمدة تزيد عا أو تساوو ث 40يوم .وتجدر ا ارة إلا أنه
عند استيفاء بيانات الدخل الجارو لفسرة تم اعتماد مبدأ ا ستحقام ويقصد بذلك
إذا استحق أرد أفراد األسرة دختً ميينا ً ختل فترة ا سناد الزمني لبيانات الدخل
ثستة هور يسجل له يذا الدخل ةما ا ستمارة رتا وإن لم يقبضه ختل تلك
الفترة إنما يو مستحق فيتً له.
إنفاق األسرة  :يقصد به إنفام أو ما أفراد األسرة علا السلق والخدمات سواء
كانت تتيلق باألسرة ككل متل إيجار المسكا وقيمة استهت المياه والكهرباء أو
تتيلق ببيض أفراد األسرة كالمتبل واألدوات الشخصية ومشتريات األ فال.
 3-1المتغيرات( :ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
الدخل الجارو ما كافة مصادر الدخل ا نفام علا السلق الرذائية وغير الرذائية كميات
استهت السلق الرذائية.
 4-1التصنيفات:
الجداول المنشورة تيتمد علا نشر البيانات رس ا نفام والدخل لفسرة والفرد ورس
المحافظات.
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 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية:
نميوووت بيانوووات المسوووح علوووا مووودار سووونة كاملوووة ابتوووداء موووا يووووم  2530/0/3وانتهووواء بيووووم
.2534/6/05
 2-2تاريخ النشر:
تنشر بيانات المسح في رزيران .2536
 3-2االلتزام بالنشر:
رزيران 2536 /
 4-2التكرار:
كل سنتيا.
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح):
تتوفر بيانات للسنوات التالية.2530 2535 2552 2556 2552 3990 3992 :
 -3مستوى الدقة
 1-3الدقة الكلية:
عالية نداً
 2-3مصادر عدم الدقة:
اخطاء غير المياينة
 3-3مقاييس الدقة:
مقاييل دقة وصفية
 -4المقارنة
 1-4المقارنة عبر الزمن:
يووذه البيانووات قابلووة للمقارنووة مووق البيانووات المنتجووة سووابقا ً بسووب اسووتخدام نفوول المنهجيووة وتطبيووق
الميايير الدولية.
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى:
يذه البيانات قابلوة للمقارنوة موق ا رصواءات األخور والتوي تسوتخدم نفول التيواري
الدولية.

والتصواني

 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل:
ً
ً
تنشر البيانات ورقيا وإلكترونيا علا موقق دائرة ا رصاءات اليامة (.)www.dos.gov.jo
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