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تم اجراء الدراسة البعدية الحد المناطق التي نفذت تعدادا سابقا، وفي الجدول التالي االعداد التي تم الحصول عليها  :مثال عملي
 :التعداد والدراسة البعدية مطابقة المكتبية بين كنتيجة لل

Symbol Items  Definition العدد التعريف 
a Non‐movers 

 غير المتنقلين
total number of non‐movers 

   مجموع غير المتنقلين
1,300,200 

b out‐movers 
 المنفصلين

estimated total number of out‐movers 
  للمنفصلينمقدر مجموع 

165,000 

c in‐movers 
 الوافدين

estimated total number of in‐movers 
وافدين مجموع مقدر لل  

175,000 

d Matched non‐movers 
المتنقلينطابقين غير مال  

estimated total number of matched non‐movers 
المتنقلينطابقين غير مال مجموع مقدر من  

 

1,179,450 

e Matched out‐movers 
المنفصلينطابقين مال  

the total number of matched out‐movers  
المنفصلينطابقين ممجموع ال  

98,780 

f Erroneous inclusions 
 اخطاء االحتواء )التضمين(

total number of erroneous inclusions in the population  
التضمين في المجتمع االحتواء او العدد الكلي الخطاء   

41,777 

g Correctly enumerated but 
missed in the PES 
الحاالت المفقودة في الدراسة البعدية 
 والمعدودة بشكل صحيح في التعداد

total number of census cases correctly enumerated in 
the census but missed in the PES  
العدد الكلي للحاالت المعدودة بشكل صحيح في التعداد ولكنها مفقودة في 

 الدراسة البعدية

338,500 

m Matched Population 
 المطابقين

Matched Population = Matched non‐movers + 
Estimated matched out‐movers 

1,278,230 
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 يتم حساب المؤشرات التالية:

 Matched Populationعدد المطابقين  -1
 = d + e  المنفصلينطابقين مال+ المتنقلينطابقين غير مالعدد المطابقين = 

m= Matched Population = Matched non‐movers + matched out‐movers = 1,278,230 
 

  Census population estimateتقدير السكان حسب التعداد  -2
بشكل  ينالمعدود +  في التعداد المعدودين بشكل خاطئ + المنفصلينطابقين مال+ المتنقلينطابقين غير مال عدد السكان من التعداد =

    g + f + e+ d =  في الدراسة البعدية ينمفقودو صحيح في التعداد 
Census Population = Matched non‐movers + matched out‐movers + population 
erroneously included in the census +population correctly enumerated in the census but 
missed in the PES Census population = 1,658,507 

  PES sample estimate of total populationتقدير عدد السكان من الدراسة البعدية  -3
 a+c  =عدد غير المتنقلين+ عدد الوافدين دراسة البعدية =عدد السكان من ال

PES population = Number of non‐movers + in-movers PES population = 1,475,200 
 

  True Populationالمجتمع الحقيقي  تقدير -4
 االعداد كالتالي:جدول يكون  DSE الثنائيحسب تقدير النظام 

  
 Census التعداد

 المجموع
 لم يتم عدهم تم عدهم

PES  البعدية الدراسة 
 11N 12N +1N تم عدهم

 21N 22N +2N لم يتم عدهم

 N 2+N N+1 المجموع

 
 لة الخاصة بحساب المجتمع الحقيقي هي: والمعاد

                                                    11

11 *ˆ
N

NN
N 

  



3 
 

 

 (الخاطئالتضمين  –حسب التعداد  لسكان)ا* عدد السكان من الدراسة البعدية المجتمع الحقيقي =   
 المطابقين بين التعداد والدراسة البعدية                                              

 

True population = 
PES Population *(Census Population -Erroneous inclusions) 
              Matched Population 

 

= 1,475,200*(1,658,507‐41,777)/1,278,230 = 1,865,861 
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 Net coverage errorصافي خطأ الشمول  -5
 

 ان : أي، لحقيقي وبين المعدودون في التعدادوهو الفرق بين المجتمع ا

 عدد السكان من التعداد-صافي خطأ الشمول = المجتمع الحقيقي
Net coverage error = True population – Census population 

 
= 1,865,861 ‐ 1,658,507 = 207,354 

 
 Net coverage errorصافي خطأ الشمول نسبة  -6

 
 ان : أي، على المجتمع الحقيقيصافي خطأ الشمول يتم ذلك من خالل قسمة 

  السكان من التعدادعدد  –المجتمع الحقيقي نسبة صافي خطأ الشمول = 
 المجتمع الحقيقي            

 
Net coverage error rate = True population – Census population * 100 

True Population 
 

207,354  = 
1,865,861    *100%        = 11% 
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 census omissions )المهملين( في التعداد عدد المحذوفين -7

 الخاطئالتضمين  –= عدد المحذوفين )المهملين(  عدد السكان من التعداد-صافي خطأ الشمول = المجتمع الحقيقيبما ان 

Net coverage error = True population – Census population= Omissions – Erroneous Inclusions 
 وبالتالي: 

 الخاطئالتضمين +  عدد السكان من التعداد -= المجتمع الحقيقي عدد المحذوفين )المهملين( 
Omissions = True population – Census population + Erroneous Inclusions 

= 1,865,861 ‐ 1,658,507+41,777 = 249,131 
 
 

 Census omissions rate )المهملين( في التعداد المحذوفين نسبة -8
 = % 100* عدد المحذوفين )المهملين( = )المهملين( في التعداد المحذوفين نسبة

 المجتمع الحقيقي                                             
 
Omission rate  =Omissions       * %100 = (249131/ 1865861)*100% =  13% 
                   True population 
 

 Coverage rate (match rate)نسبة التطابق  -9
 عدد المطابقيننسبة التطابق = 

 عدد السكان من الدراسة البعدية                  
 

 
Coverage rate=  

Matchedpopulation 
PESpopulation 

*100% =  (1278230/1475200)*100%=87%

 

 
 Erroneous Inclusions rateنسبة التضمين الخاطئ  -10

 عدد الحاالت المصنفة انها تضمين خاطئ=  نسبة التضمين الخاطئ
 عدد سكان التعداد                                 
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                                                                                                  Erroneous Inclusions 

Erroneous inclusion rate = 
 

Census Population *100% = (41777/1658507)*100% 
= 2.5%

 
 

 Gross coverage errorالشمول االجمالي خطأ  -11
 الخاطئالتضمين  +عدد المحذوفين )المهملين( =  الشمول االجماليخطأ 

Gross coverage error = Omissions + Erroneous inclusions 
= 249,131 + 41,777 = 290,908 

 
  Gross coverage error rateالشمول االجمالي خطأ نسبة  -12

 (الخاطئالتضمين  +عدد المحذوفين )المهملين( )=  الشمول االجماليخطأ 
 عدد سكان التعداد                                            

 
Gross coverage error rate per unit of enumeration = (Omissions + Erroneous inclusions) * 100 

Census Population 
= (290,908/1,658,507)*100 = 18 
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