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نقاط العرض
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(الدخل واالنفاق)أهمية مسوحات االستهالك االسري 

.التحديات التي تواجه الدول العربية عند تجميع بيانات التجارة الخارجية: ثانياً 

.التوصيات لتحسين عملية إعداد مؤشر الرقم القياسي ألسعار الصادرات والواردات : ثالثاً 



ية والامناط الاس هتالكية توفر سلسةل زمنية من البياانت الاقتصادية والاجامتعية تتيح التعرف عىل املس توايت املعيش  ▪

.للأرسة

نفاق عىل السلع واخلدمات بغض النظر عن احتساب الارقام القياس ية ملس تو ▪ .ى املعيشةالتوزيع النس يب لالإ

نفاق اخملتلفة▪ نفاق الفرد والأرسة عىل بنود الإ .يتيح مسح الاس هتالك الأرسي حساب دخل واإ

.الاس هتاليكتوفري مك هائل من املعلومات ذات الأمهية ابلنس بة لصناع الس ياسات فامي يتعلق بأأمناط الإنفاق▪

.تطور هيلك واجتاه الرفاه الاقتصادي للأرس املعيش ية▪

.تُمكن من احتساب تقديرات احلساابت القومية▪

.ومؤرشات تطور اجتاهات املس توى العام للأسعار▪

.دراسة أأثر سلوك املس هتكل▪

.تأأثري املتغريات الاقتصادية عىل أأمناط الاس هتالك▪

أهمية مسوحات االستهالك 

(الدخل واالنفاق)االسري 



ادلوليةعايري امل

جحم الأرسة مس توى ادلخل املوقع الإقلميي
واجملموعة الاجامتعية 

والاقتصادية

(سويرسا–، جنيف 2013أأكتوبر )املؤمتر ادلويل التاسع عرش خلرباء اإحصاءات العمل 

أهمية مسوحات االستهالك 

(الدخل واالنفاق)االسري 



دورية املسح
نية الفرتة الزم 

ز الالزمة لإجنا
املسح

اجلهات اليتا
ن يمت التعاو 
ذ معها لتنفي
.املسح

ية املوارد البرش 
يار مهنجية اخت 
العينة يف 
.يةادلول العرب 

بعةليات املت ال  
اانت لتدقيق بي
مسح 

الاس هتالك 
الارسي

رمقنه 
مسوحات 
الاس هتالك 
الأرسي

جراء مسوحات الاس هتالك الارس تقوم ي وذكل مبا يشمل لك ادلول العربية اليت اس تجابت لس تبيان صندوق النقد العريب ابإ

.تونس، وعامن، والكويت، ومرص، والبحرينالامارات، و : من

مسوحات االستهالك 

ةاالسري في الدول العربي



مرحةل حتديد 
واختيار عينة 
املسح

مرحةل تصممي 
املسح

مرحةل العمل 
امليداين

مرحةل مجع 
البياانت 

مرحةل نرش 
النتاجئ

مراحل تنفيذ مسح االستهالك 

األسري في الدول العربية



صعوابت ذات صهل ابلتحولت 
الرمقية يف تنفيذ املسح 

يذ جحم املوارد البرشية الالزم لتنف 
املسح

بية الاعامتد اللكي عىل العامةل الأجن 
من أأمه الصعوابت اليت تواجه تنفيذ 

املسح
.التثقيف الرمقي

سابقة بذلت ادلول العربية هجوداً مقدره لتاليف التحدايت
ة اذلكر من خالل تبين الاسرتاتيجيات واخلطط الرمقي
ادلولاملستندة عىل الرؤى املس تقبلية طويةل الأجل لهذه

ة التحديات والرؤى المستقبلي



http://www.amf.org.ae

STAT@amfad.org.ae

مع الشكر

األمانة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية


