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الخاصة بمسح االيجارات لبرنامج    zoomعن بعد التدريبية الورشة   ملخص
 0202لعام  الدوليةالمقارنات 

الخاصة بمسح   zoomالقياسية في الدورة التدريبية عن بعد الموظفين في قسم االرقام شارك 
مع مجموعة من الموظفين من دوائر االحصاء في  0202لعام  الدوليةااليجارات لبرنامج المقارنات 

 .من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة مساء 91/1/0202في يوم السبت الموافقالمحافظات 

 : محاور سبعةتناولت الورشة و 
 تألف من اآلتي :ي و ICPالمقارنات الدولية  ببرنامج التعريفالمحور االول :

 سنوات()ينفذ كل اربع  مسح االستهالك االسري
لكن أوجل  0202،وكان من المفروض تنفيذه  0292نفذه قسم االرقام القياسية عام 

 بسبب جائحة كورونا .
 المسوح الخاصة وهي عبارة عن ستة مسوح وهي : -ب
 مسح التعليم الخاص)مسح سنوي( -9
 مسح تعويضات المشتغلين)مسح سنوي( -0
 مسح االيجارات)مسح نصف سنوي( -3
 االنشاءات)مسح سنوي(مسح  -4
 والمعدات)مسح سنوي( اآلالتمسح -5
 مسح السلع سريعة التغير)مسح نصف سنوي( -2

 ( الن هو جزء منه 2المسح رقم ) ال ينفذمالحظة : عند تنفيذ مسح االستهالك االسري 
هو مسح نصف سنوي تجمع بياناته مرتين و  المحور الثاني : التعريف بمسح االيجارات

 م زيارة العينة مرتين بالسنة :بالسنة اي يت
 هي : خمسة 0202المحافظات المشمولة بالمسح لسنة 
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محافظة بغداد ، محافظة النجف االشرف، محافظة كركوك ، محافظة البصرة ومحافظة 
 السليمانية

 اختيار المناطق حسب المستوى المعيشي: المناطق الفقيرة ، المتوسطة والمناطق الغنية
  يكون على عاتق المحافظات المشمولة بالمسح.

بعد ان تم تحديد المناطق المختارة من كل محافظة يتوجه الباحث الى تحديد بعض 
المنازل والشقق التي تنطبق عليهم المواصفات ويقوم بتدوين المعلومات التعريفية لهم 

 لتكوين اطار عام عنهم كي يسهل العودة لهم في المرات القادمة.
 منازل  ستة( فئات مشمولة بالمسح من كل فئة يتم زيارة 1لنسبة للمنازل هناك )با

وحسب وحسب شقق.  ستة( فئة وايضًا من كل فئة يتم زيارة 99اما عن الشقق تحوي  )
 .مستواهم المعيشي )منطقة غنية ، متوسطة وفقيرة المعيشة( 

 
 عملية جمع البيانات : المحور الثالث :

القياسية المحافظات المشمولة بالمسح بجدولين االول خاص بالمنازل  يزود قسم االرقام
ويرسل الى قسم االرقام القياسية في  يتم ملئه من قبل المحافظات،والثاني خاص بالشقق 

 الجهاز .
 عملية التدقيق : : رابعالمحور ال

بتدقيق منطقية االسعار واالتصال في القسم يقوم الكادر المسؤول عن مسح االيجارات 
 بالمحافظة عند ورود اي رقم شاذ.

 جمع العراق: : خامسالمحور ال
جمع المحافظات الخمسة  تم بعد ان في القسمالكادر المسؤول عن مسح االيجارات 

 يجمع العراق 
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 :  العراق ادخال بيانات  : سادسالمحور ال
ادخال برنامج الى   السابقة بيانات العراق التي نتجت من العمليات الحسابيةيتم ادخال 

 مفرداته بالتفصيل.  شرح وتم معد من قبل المنظمة
 ارسال الملف للمنظمة:  : سابعالمحور ال

 

 

 

 


