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تقديم عام لمرحلة التجميع 1.

تقديم العمليات الفرعية2.

أمثلة تطبيقية 3.

تصميم العرض



التجميعتقديم عام لمرحلة 



التجميعتقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

oة الضرورية تهدف هذه المرحلة إلى تجميع كل البيانات والبيانات التعريفي

التي من شأنها أن تستجيب لألهداف المسطرة للعملية ؛

oيانات من ويمكن استعمال وسائل تجميع مختلفة بما في ذلك استخراج الب

تم السجالت وقواعد البيانات اإلحصائية أو غير اإلحصائية، على أن ت

معالجتها بشكل أدق تتماشى ومتطلبات العملية ؛

o وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المرحلة تهتم كذلك بالتحقق من أشكال

.سهامجموعات البيانات إال أنها ال تتضمن أية تحويالت في البيانات نف



التجميعتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟

اإلطار واختيار العينة ؛تحديد1.

المعطيات ؛تنظيم عملية تجميع 2.

المعطيات ؛تنفيذ عملية تجميع 3.

.االنتهاء من تجميع المعطيات4.

o عمليات فرعية، غالبا ما أربعوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

أو زبشكل متواولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعةتكون 

.  في حاالت أخرىبشكل متكررإعادة إنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



واختيارالعينةتحديد اإلطار : 4.1العملية الفرعية 



تحديد اإلطار واختيار العينة : 1.4العملية الفرعية 

o ة، حيث الفرعية في إنجاز مختلف أنشطة خطة المعاينالعملية تتمثل هذه

:ترتبط أساسا بالنقط التالية 

؛)...سجالت إدارية التعداد، العينة الرئيسة،  (إطار المعاينةتحديد •

؛).. الكلفة، مستوى الدقة، هامش الخطأ(تحديد العينة •

سحب العينة حسب الطريقة التي تم تحديدها ؛•

المحتمل عدم بحثها ؛وحدات العينة طريقة تعويض •

.كيفية تجديد العينة بالنسبة للبحوث الدائمة•

تقديم للعمليات الفرعية



تنظيم عملية تجميع المعطيات : 2.4العملية الفرعية 



 (1/2)تنظيم عملية تجميع المعطيات : 2.4العملية الفرعية 

o مرتبطة الفرعية مختلف األنشطة الفعلية والجوانب الالعملية تشمل هذه

:بتجميع المعطيات، وتهم أساسا النقط التالية 

؛لتجميع البيانات استراتيجيةإعداد •

تكوين مختلف المتدخلين في العملية ؛ •

؛)...السيارات، الحواسب، الهواتف، (تجميع البيانات توفير وسائل •

صين تجميع البيانات مع وسطاء مختإعداد شراكات بخصوص عملية•

في المجال ؛ 

تقديم للعمليات الفرعية



إعداد طريقة أو طرق تجميع المعطيات ؛•

دخلين إعداد طرق وآليات حفظ البيانات عند تبادلها بين مختلف المت•

في العملية ؛

الموجودة تحضير أدوات الجمع، كطباعة االستبيانات وملئها بالبيانات•

....لبيانات مسبقاً، تحميل االستبيانات والبيانات على حواسيب جامعي ا

إلحصائي تحديد مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بعملية اإلنتاج ا•

ند وضعها البيانات عإبهامخاصة تلك التي تتعلق بالسرية، اإللزامية، 

....    رهن إشارة المستعملين 

تقديم للعمليات الفرعية

 (2/2)تنظيم عملية تجميع المعطيات : 2.4العملية الفرعية 



تنفيذ عملية تجميع المعطيات : 3.4العملية الفرعية 



تنفيذ عملية تجميع المعطيات: 3.4العملية الفرعية 

o ملية تجميع الفرعية األنشطة الفعلية المرتبطة بتنفيذ عالعملية تحدد هذه

:المعطيات، وتهم أساسا الجوانب التالية 

، الجهويالمستوى الوطني، (التوعية بعملية اإلنتاج اإلحصائي  •

؛)أوالمحلياإلقليمي 

إشعار السلطات المحلية بالشروع في العملية ؛ •

التعرف على الميدان ؛•

األسر، األفراد، المنشآت االقتصادية،(مقابلة الوحدات المعنية بالعملية •

؛).... التعاونيات، المنظمات غير الحكومية

.  إجراء االستجوابات•

تقديم للعمليات الفرعية



آخر عمليات تجميع المعطيات : 4.4العملية الفرعية 



آخر عمليات تجميع المعطيات : 4.4العملية الفرعية 

o ثل فيما الفرعية آخر عمليات تجميع المعطيات والتي تتمالعملية تحدد هذه

:يلي 

إدخال مختلف البيانات التي تم تجميعها بالميدان ؛•

التحقق من أشكالها وكيفية تحصيلها ؛•

وضعها في محيط معلوماتي يتيح إخضاعها للمعالجة ؛•

.رقيةتخزينها وأرشفة االستبيانات في حالة استعمال االستمارات الو•

تقديم للعمليات الفرعية



التجميع مرحلة: أمثلة تطبيقية 



اتكيفية تنظيم عملية تجميع المعطي: 1المثال التطبيقي 



التجميع مرحلة: أمثلة تطبيقية 

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 



التجميع مرحلة: أمثلة تطبيقية 

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 

oالسنةطيلةيمتدالمعطياتتجميع;
oمباشرةمقابالتبإجراءالمعطياتتجميعيتم
oالجهويينالباحثينطرفمنتجميعيتم



التجميع مرحلة: أمثلة تطبيقية 

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 

المشرف

1المراقب 2المراقب

1الباحث

2الباحث

3الباحث

3المراقب

تجميع المعطيات

دور الوساطة مع الخلية -

المركزية

العملية ومراقبة تتبع -

بالميدان

الجهويينالموظفين تأطير-

توزيع المهام، تجميع -

ومعالجة البيانات

oالسنةطيلةيمتدالمعطياتتجميع;
oمباشرةمقابالتبإجراءالمعطياتتجميعيتم
oتاالجهصعيدعلىالباحثينطرفمنتجميعيتم

بين دور الوساطة -

والمشرف ثينحالبا

العملية ومراقبة تتبع -

بالميدان

أعضاء الفريق تأطير-

توزيع المهام، تجميع -

ومعالجة البيانات



التجميع مرحلة: أمثلة تطبيقية 

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 

CAPIتطبيقات معلوماتية أخرى أنجزت في إطار نظام 

نجاز الباحث وأخذا بعين االعتبار التنظيم المتبع، تم إتطبيقةباإلضافة إلى 

:ثالثة تطبيقات معلوماتية أخرى

مركزية بمديرية اإلحصاء، تمكن من معلمة البحث،تجميع تطبيقة*

، المراقبة واستغالل المعطيات وتحضير النتائج المهمة؛الجهويةالجذاذات 

مة البحث تسمح أساسا للمشرفين بإتمام معلالجهويةللمديريات تطبيقة•

حث؛وذلك بإدماج أسماء المكلفين بالبحث،ومراقبة وجمع أعمال فرق الب

• احثين، للمراقبين تسمح بتكوين العناقيد وتوزيع األسر على البتطبيقة*

.فريقالكل  أعضاء متابعة سير األعمال ومراقبة أعمال 



مراقبة ومراجعة األجوبة آليات

تأتي هذه العملية بعد تجميع * 

معطيات العنقود أوفي أية لحظة 

من أجل تفحص ومراجعة 

المعطيات المحصلة؛

هذه الواجهة متواجدة بتطبيقات * 

كل من المراقب، والمشرف، 

. والمصلحة المركزية

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 



النظام المتبع لتبادل وحفظ المعلومات

o بادل ميثاق تمن أجل تأمين الحماية الجيدة للمعلومات المجمعة، تم إعداد
ويتضمن هذا النظام كافة اإلجراءات الواجب إتباعها .وحفظ المعطيات

(  ثينمشرفين ومراقبين وباح)الجهويينمن طرف مختلف المتدخلين 
:ويتمحور أساسا حول النقط التالية

ترتيب العمليات الواجب إنجازها وتحديد دوريتها؛•

تنظيم وتبادل وحفظ جذاذات المعطيات؛•

التقنيات والوسائل المقترحة إلنجاز المهام؛•

الحلول الواجب اتخاذها في حالة وقوع مشاكل؛•

.بهااألخطاء الالزم تفاديها والنصائح الواجب العمل •

ياتكيفية تنظيم عملية تجميع المعط: 1المثال التطبيقي 
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تقديم عام لمرحلة المعالجة1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

أمثلة تطبيقية 3.

تصميم العرض



المعالجةتقديم عام لمرحلة 



المعالجة تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o بطة لمختلف العمليات المرتوصف دقيق تتمثل هذه المرحلة في إعداد

قصد جعلها جاهزة للتحليل ؛ البيانات باستغالل 

oميزها حيث تهم جميع عناصر المعالجة الالزمة بدءا بإدخال البيانات وتر

إدخالها كي التي تمثم التحقق من صحتها ومرورا بتنظيف وتحويل البيانات 

؛إحصائية ذات جودة يمكن تحليلها ونشرها كمخرجات 

o مكونةووحدات ومجاميع جديدة حساب متغيرات تشمل هذه المرحلة كما

؛ بذلك خطوات تمهيدية لمرحلة التحليل



المعالجة تقديم عام لمرحلة 

؟)تابع(لماذا هذه المرحلة 

o تكونان وتجدر اإلشارة إلى أن مرحلة المعالجة ومرحلة التحليل قد

واسع يكشف عن فهمللتحليل أن يمكن متوازيتين، حيث مكررتين أو 

ضرورية ؛معالجة إضافية للبيانات مما ينتج  عنه حاجة إلجراء 

o حليل الشروع في أنشطة مرحلة استغال ل البيانات ومرحلة التيمكن كما

ح التي بالميدان، خاصة بالنسبة للمسوالمعطيات االنتهاء من تجميع قبل 

تتطلب مدة إنجاز طويلة غالبا ما تصل إلى السنة؛ 

o ريعة بغية االستجابة السمؤقتة اإلجراء إمكانية إعداد نتائج هذا ويتيح

. المزيد من الوقت لمرحلة التحليليوفر لحاجيات المستعملين، كما 



المعالجةتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟
؛إدخال البيانات 1.

البيانات ؛تصنيف وترميز 2.

دراسة صحة البيانات ؛3.

تصحيح األخطاء ؛4.

المتغيرات والوحدات الجديدة ؛حساب 5.

؛األوزان حساب 6.

حساب المجاميع ؛7.

.البياناتعمليات استغالل آخر 8.

o كون عمليات فرعية، غالبا ما تثمانوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

دة أو إعابشكل متوازولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعة

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



إدخال البيانات : 5.1العملية الفرعية 



(1/2)إدخال البيانات : 5.1العملية الفرعية 

در البيانات سواء كانت متأتية من مصهذه العملية الفرعية إدخالتشمل . أ

التجميع ة لمرحلالعمليات الفرعية يتم عندها ربط نتائج أكثر، حيث  واحد أو 

بعضها؛مع 

ة أو من مصادر خارجيعبارة عن مزيج ويمكن أن تكون البيانات المدخلة . ب

ك البيانات بما في ذلتجميع متباينة من أساليب داخلية أوعن مجموعة 

من البيانات ، لتنتج عن ذلك مجموعة مستخلصات من بيانات إدارية

المترابطة ؛ 

ن كما قد تكوأي وقت خالل هذه المرحلة، إدخال البيانات في يحدث وقد . ج

العمل في أي عملية متعلقة بإجراء إدخال للبيانات عدة حاالت تستدعي هناك 

اإلحصائي؛ 

الفرعيةالعمليات تقديم 



(  2/2)إدخال البيانات: 5.1العملية الفرعية 

م في البيانات، ومن أجل الحفاظ على سريتها، يتوعقب االنتهاء من إدخال. د

إضافة إلى بعضوالعنوان كاالسم من معرفاتها بعض األحيان تجريدها 

عن المتغيرات المرتبطة بخصوصيات األفراد والتي من شأنها أن تكشف

هويتهم ؛

:  البيانات بشكل خاص ما يليوتتضمن عملية إدخال. ه

إعداد منهجية اقتران وربط البيانات القادمة من مصادر مختلفة ؛•

القيام بإدخالها ؛•

الكلية ؛ تدقيق وفحص إجراءات الربط بهدف تالحم  البيانات الجزئية ب•

تج قيما ر المتضمنة لمتغيرات قد تنالمصاددراسة األولوية بخصوص •

من الممكن أن تكون مختلفة ؛ 

الفرعيةالعمليات تقديم 



تصنيف وترميز البيانات: 2.5العملية الفرعية 



، حيث يتم المدخلةهذه العملية الفرعية تصنيف وترميز البيانات تشمل . أ

تصنيف باالعتماد على نظامحرفيةألجوبة أو ردود رقميةتحديد رموز 

سلفا ؛محدد 

:  وغالبا ما تتحدد التصنيفات حسب األنواع التالية. ب

،ISCO )،COICOP  ،ISICالتصنيفات الدولية  •

ISCED....(   ؛

ة بعد مالئمة التصنيفات النموذجي: التصنيفات الوطنية •

لخصوصيات البلد ؛

ؤال سيتم غالبا إعدادها لإلجابة على :  التصنيفات المخصصة •

ديدة أو لتناول موضوع أو إشكالية ج( الشباب مثالأولويات )جديد 

(.العناصر التي تحدد السعادة عند األفراد مثال)

تقديم للعمليات الفرعية

تصنيف وترميز البيانات: 2.5العملية الفرعية 



دراسة صحة البيانات : 3.5العملية الفرعية 



البياناتدراسة صحة : 3.5العملية الفرعية 

o من خالل دراسة البيانات بفحص أساسا تهتم هذه العملية الفرعية:

القيم المتطرفة ؛ •

حاالت عدم االجابة ، الكلية أو الجزئية ؛•

حاالت سوء الترميز؛•

.حاالت عدم التطابق•

oيتم وقد تتم عملية التحقق من صحة البيانات بصورة متكررة حيث

محددة مسبقاً ؛)آلي أو يدوي(استعمال قواعد تفتيش أو تدقيق 

o مختلف أنواعمراجعة البيانات والتحقق من صحتها على وتطبق

.  إدخالها حسب الحالةأوبعدالمصادر المستعملة وذلك قبل 

تقديم للعمليات الفرعية



تصحيح األخطاء : 4.5العملية الفرعية 



(1/2)األخطاء تصحيح : 4.5العملية الفرعية 

o م مكان بيانات تبيانات جديدة الفرعية أطوار إدخال العملية تصف هذه

:  اعتبارها

صحيحة غير •

موثوقةغير •

غير متطابقة•

مفقودة •

أو متطرفة •

o حيث سنادواإلللقيام بالتدقيق طرق مختلفة الفرعية العملية وتتضمن هذه

: مناهج معتمدة على قواعد أهمها تستخدم غالبا ما 

تقديم للعمليات الفرعية



(2/2)األخطاء تصحيح : 4.5العملية الفرعية 

oالبسيط اإلسناد :

القيم المتوسطة، خاللمناإلسناديعني:حتميةالطريقةال•

.....قيمالأقربالتراجع،

المانحةمفهوملوب علىاألسا هذستنديو:العشوائيةطريقةال•

مجيبلالمالحظةالقيمةبالمفقودةالبياناتاستبداليتمحيث 

.عشوائيااختيارهاتمفردي

oير غوحدةأليةالمفقودةالقيماستبدالمحاولةوهي :  المتعدداإلسناد

لى وذلك بواسطة استعمال، عسلوكللة مباشرنمذجةخاللمنمجيبة 

.إضافيةلمعلوماتمتجه سبيل المثال،

تقديم للعمليات الفرعية



حساب المتغيرات والوحدات الجديدة : 5.5العملية الفرعية 



المتغيرات والوحدات الجديدة حساب : 5.5العملية الفرعية 

o ي فووحدات لم ترد من استخالص متغيرات العملية الفرعية تمكن هذه

؛وبة المخرجات المطلوذلك ألنها أساسية إلنجاز البيانات التي تم جمعها، 

o ودة المتغيرات الموجطريق تطبيق معادالت حسابية على ويتم ذلك عن

افتراضات مختلفة ؛بالفعل في مجموعة البيانات أو بتطبيق 

oمتغيرات ويجب التأكيد على احترام الترتيب الصحيح في عملية حساب ال

م تالمتغيرات التي النشاط إذ أن بعض الجديدة خاصة عند تكرار هذا 

ً قد تم متغيرات  نفسها معتمدة على حسابها هي  .  حسابها أيضا

تقديم للعمليات الفرعية



حساب األوزان : 6.5العملية الفرعية 



األوزانحساب : 6.5العملية الفرعية 

تقديم للعمليات الفرعية

o فقاً بإعداد أوزان  البيانات الفردية  وذلك والعملية الفرعية تهتم هذه

للمنهجية المتفق عليها ؛

oممثلة لتصبحعلى النتائج اإلجمالية األوزان الحصول استعمال يمكن و

ر عدم على إثالمطلوبة المستهدف، كما يمكن من إجراء التعديالت للمجتمع 

االجابة بالنسبة لبعض وحدات العينة ؛

o ة استعمال األوزان بالنسبوفي حاالت أخرى، قد يكون من الضروري

.لبعض المتغيرات لغرض تطبيع وتوحيد المفاهيم



حساب المجاميع  : 7.5العملية الفرعية 



حساب المجاميع  : 7.5العملية الفرعية 

تقديم للعمليات الفرعية

o تهدف هذه العملية الفرعية إلى حساب مختلف المجاميع انطالقا من

البيانات الفردية أو من المجاميع الصغيرة ؛

o اسم كذلك تجميع بيانات في حالة تقالعملية الفرعية هذه وتتضمن

لمتوسطة    السجالت لخصائص مشتركة، كما تتضمن أيضا تحديد القياسات ا

المناسبة ؛ المجاميع لحساب والتشتت، وتطبيق األوزان 

o العملية الفرعية كما يمكن حساب أخطاء المعاينة على مستوى هذه

.وربطها بمختلف المجاميع ذات الصلة بموضوع البحث



آخر عمليات استغالل البيانات   : 8.5العملية الفرعية 



استغالل البيانات   آخر عمليات : 8.5العملية الفرعية 

تقديم للعمليات الفرعية

o رعية األخرى العمليات الفبتجميع مختلف نتائج العملية الفرعية تهتم هذه

ستعمل وتخزينها في جذاذة شاملة للبيانات حيث تالموجودة في هذه المرحلة 

التحليل ؛إلى مرحلة كمدخل 

o ،ينما حوال سيما ويمكن أحيانا أن تكون هذه الجذاذة مؤقتة وليست نهائية

من الضيقة حيث يكونالنهائية يتعلق األمر بالعمليات ذات المواعيد 

.المطلوب إنتاج تقديرات أولية



المعالجة مرحلة: أمثلة تطبيقية 



حساب نفقة األسر من خالل : 1المثال التطبيقي 

معالجة المسح حول اإلنفاق



حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق

النفقات التي يتم حسابها نوعان

:النفقات الموجهة لالستهالك.أ

الكحولية ؛المواد الغذائية والمشروبات غير •

والتبغ ؛الكحولية المشروبات •

المالبس واألحذية ؛•

أخرى ؛والماء والكهرباء والغاز ومحروقات السكن •

؛للمنزلاألثاث واألدوات المنزلية والصيانة العادية •



حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق

)تابع(النفقات الموجهة لالستهالك .أ

؛الصحة•

؛النقل•

؛المواصالت•

؛الترفيه والثقافة•

التعليم ؛•

.  فنادقالومطاعم ال•



النفقات الغير موجهة لالستهالك. ب

؛غير مرتبطة بالنشاط المهنيتأدية الضرائب-

؛تحويالت نقدية-

؛تحويالت عينية-

. جعيةتسديد قروض لشراء سلع مستديمة قبل الفترة المر-

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



 مجموع اقتناءفإن حسب مفهوم البحث: مجموع اقتناء األسرة

.األسرة خالل السنة يساوي استهالكها السنوي

تهتم " ة النفق" عن مفهوم النفقة، ذلك أن " االقتناء"مفهوم يختلف•

ق الشراء المواد التي ينتج عنها غالبا صرف نقود، عن طريتسجيل ب

.مثال

ما كان أما االقتناء فهو يضم كل المواد التي تصل إلى األسرة كيف•

(.  الشراء، الهبة، الراتب العيني المستهلك ) مصدرها 

وذلك ،"االقتناء "ومفهوم " النفقة"لذا يجب التفريق بين مفهوم •

.تقليص مقتنيات األسرة إلى مشترياتها فقطبعدم 

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



 تجميع النفقاتطريقة الخيارات المتوفرة في:

؛تحديد أجزاء خاصة بكل نوع من النفقات حسب المجموعات-1

:هابالفصل المخصص لالموضوعاتيةإدماج جميع النفقات -2

ظـروف السكـن

الطـاقــة

التمـدرس

الصحـة

النقـــل

الـتحـويــالت

تقنيات االعالم

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



 (1تابع )الخيارات المتوفرة في تجميع النفقات

:ـبتحديد أجزاء تتعلق -3

النفقات الغذائية 

النفقات غير الغذائية 

النفقات الفردية

؛ين جزء أو كل هذه اإلمكانياتبطريقة تمزج -4

طريقة تمكن من مالئمة األجزاء مع المستوى المطلوب من -5

؛صعيد مدونة السلع والخدمات التدقيق على

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



o (2تابع )الخيارات المتوفرة في تجميع النفقات

من شاملة الستخالص معطيات الوصول بأنجع طريقة المهم هو-6

:شأنها أن 

؛تعكس المستوى الحقيقي لنفقات األسر 

؛تأخذ بعين االعتبار أيضا ظروف الميدان 

؛....(محصل،مرمزباحث، ) تراعي ظروف العمل لجميع المتدخلين 

.وتراعي على الخصوص قابلية األسر على التجاوب الفعال

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



فترة المرجع

لسلعة حيث يرتفع احتمال استهالك األسر( السنة من ) الفترة وهي •

ي نسجل فهي المدة الزمنية التي تسند إليها المقادير المالحظة الت.ما

.خاللها المعلومات المرغوبة

ستهالكها خدمة ما بتردد أو وثيرة اأو ترتبط الفترة المرجعية لسلعة•

.من طرف األسر

كنمتمرجعية من  مجموعة سلع إلى أخرى حيث الفترات التختلف•

كذا التجربة المكتسبة والتعرف على سلوك ونمط االستهالك و

وع من البحوث السابقة من تحديد الفترات المرجعية المثلى لكل ن

.والخدماتالسلع 

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



 (تابع)فترة المرجع

ر الطرية،  فبالنسبة للمواد الغذائية التي تستهلك يوميا،  مثل الخض•

ير االستهالك فترة أسبوع كمرجع ألنها تعتبر كافية لتقديمكن اعتماد 

من هذه المواد، 

أطول ؛تكون بالنسبة للباس مثال،  فإن فترة المرجع •

؛وبخصوص شراء أثاث المنزل ، تطول الفترة أكثر•

فكلما تعدد شراء سلعة ما،  كلما تقلصت فترة مرجعها ؛•

كما أن االعتماد على فترات المرجع يرتبط بعناصر أخرى •

.كالنسيان مثال

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



حساب النفقة السنوية لألسرة

مات ؛في تصنيف السلع والخدتبويب النفقات باالعتماد على •

فقات ؛المعتمدة لكل صنف من النالفترات المرجعية على باالعتماد •

ام بصنف للقيالمدة الزمنية الفعلية أو المحتملة باالعتماد أيضا على •

من النفقات داخل السنة ؛

:تقييمباالعتماد أيضا على •

الغذائية ؛االستهالك الذاتي للمواد 

الغذائية ؛ االستهالك الذاتي للمواد غير 

.  السكــناستهالك خدمـــة 

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



 رتبطة لألسرة من حيث النفقات المالنفقة السنوية مثال حول حساب

:  األبناءبتمدرس

؛(اآلباءالتأمين المدرسي والمساهمات في جمعيات)تكاليف التسجيل •

؛التمدرستكاليف •

؛تكاليف الداخلية ونصف الداخلية•

؛(بما فيها االنخراط في الحافلة)المدرسي تكاليف النقل •

؛عند الدخول المدرسيالمشتراةاألدوات المدرسية •

؛خالل السنة الدراسيةالمشتراةاألدوات المدرسية •

.  تكاليف أخرى غير مصنفة•

حساب نفقة األسر من خالل معالجة المسح حول اإلنفاق



Division des enquêtes sur l'emploi
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مرحلة التحليل 
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تقديم عام لمرحلة التحليل 1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

أمثلة تطبيقية 3.

تصميم العرض



التحليل تقديم عام لمرحلة 



التحليل  تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o فصيل المخرجات اإلحصائية وتفحصها بالتتبتدئ هذه المرحلة بإنتاج

؛ وجعلها جاهزة للنشر

o لحقيقي ااإلحصائي التي يتم على مستواها تأسيس المحتوى المرحلة وهي

التقنية ؛والمالحظات إعداد التعليقات في ذلك للمخرجات بما 

o  مالئمة المنتجات لألهداف من المرحلة كذلك التحقق هذه ويتم خالل

؛المسطرة للعملية وذلك قبل نشرها على نطاق واسع 

o مكن تهذه المرحلة أيضاً العمليات الفرعية واألنشطة التي كما تشمل

. المنتجةمن فهم اإلحصاءات المحللين اإلحصائيين 



التحليلتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟
إعداد مشروع للمخرجات ؛1.

وجودة المخرجات؛دراسة صحة 2.

شرح وتفسير المخرجات ؛3.

كشف المخرجات ؛4.

.التحليلعمليات آخر 5.

o كون عمليات فرعية، غالبا ما تخمسفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

دة أو إعابشكل متوازولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعة

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



إعداد مشروع للمخرجات : 6.1الفرعيةالعملية 



  (1/2)للمخرجاتإعداد مشروع : 6.1العملية الفرعية 

يتم من خالله إنشاء جميع مشروع تهتم هذه العملية الفرعية بإعداد . أ

الخطوات المؤدية لتحويل البيانات إلى مخرجات إحصائية ؛

ائية   اإلحصالقياس بإعداد مختلف أدوات هذه العملية الفرعية تهتم كما. ب

:  التي من شأنها أن 

تساعد على فهم واضح لمختلف المخرجات ؛•

طات ؛والمخطورصد وتقييم السياسات والبرامج تساعد على تطوير •

تساعد صانعي القرار على اتخاذ التدابير المناسبة ؛ •

توفر المعلومات الضرورية لنهج تنمية عادلة ؛  •

تعكس الصورة الحقيقية للظرفية االقتصادية ؛•

تمكن من رصد التطور الحاصل في التنمية من خالل المتغيرات•

.الهيكلية

الفرعيةالعمليات تقديم 



إعداد مشروع : 6.1العملية الفرعية 

 (2/2)للمخرجات

:  اإلحصائية كل منالقياس أدوات وتشمل. ج

النسب، المعدالت ، األرقام االستداللية،:  المؤشرات البسيطة •

؛.... المعامالت ، التوقعات

رية  ، الحسابات الوطنية، مؤشرات التنمية البش: المؤشرات المركبة  •

؛..... مؤشرات الفقر، مؤشرات التنمية المستدامة 

السالسل الزمنية ؛•

.وخصائص الجودة•

الفرعيةالعمليات تقديم 



و جودة المخرجاتدراسة صحة : 2.6العملية الفرعية 



عدادها  إالتي تم جودة المنتجات من إلى التحقق العملية الفرعية تدعو هذه . أ

وكذلك للتوقعات المرتقبة ؛لتقييم الجودة لإلطار العام وفقا 

وين الصلة بتكذات أساسا على األنشطة العملية الفرعية وتعتمد هذه . ب

ن ممجال معين في وتراكم المعرفة من المعلومات من خالل تجميع مجموعة 

المجاالت اإلحصائية ؛ 

على مخرجات العملية وفقا لخصوصياتتطبيق هذه المعرفة يتم و. ج

ليل علمي لتقييم كل ابتعاد محتمل عن التوقعات ولضمان تحوذلك الظرفية، 

وموضوعي ؛

تقديم للعمليات الفرعية

(1/3)وجودة المخرجات دراسة صحة : 2.6الفرعية العملية 



:ة التالية ومن أجل التحقق من صحة وجودة البيانات، ينبغي تطبيق األنشط. د

؛السكانية شمولية التغطية من التحقق •

متطلبات معدالت اإلجابة ؛التحقق من •

الدورات السابقة في حالة وجودها ؛اإلحصاءات مع مقارنة •

مليات والعوتعريف المراحل من أن البيانات التعريفية التحقق •

؛مع التوقعاتومتماشية موجودة 

تقديم للعمليات الفرعية

(2/3)وجودة المخرجات دراسة صحة : 2.6الفرعية العملية 



ية الصلة والمتأتذات مقارنة المخرجات باإلحصاءات على العمل •

من مصادر  بيانات أخرى داخلية أو خارجية ؛

رصد التناقضات المحتمل استمرار تواجدها في اإلحصاءات ؛•

ة ومدى معرفمن صحة اإلحصاءات على أساس التوقعات التحقق •

.اإلحصائيين بخصوصيات المجال

تقديم للعمليات الفرعية

(3/3)وجودة المخرجات دراسة صحة : 2.6الفرعية العملية 



شرح وتفسير المخرجات : 3.6العملية الفرعية 



شرح وتفسير المخرجات : 3.6العملية الفرعية 

o ية، حيث معرفة معمقة بمختلف منتجات العملالعملية الفرعية تستدعي هذه

: لك في تفسير وشرح اإلحصاءات المنتجة وذالمعرفة يتم توظيف هذه 

مدى بلوغ األهداف المسطرة ؛ تقييم من خالل•

للتوقعات األولية ؛هذه اإلحصاءات ومن خالل تقييم تلبية •

خالل دراسة اإلحصاءات من جميع الزوايا باستخدام أدوات ومن •

ووسائل مختلفة ؛

.لومن خالل القيام، قدر المستطاع، بإجراء تحليل إحصائي شام•

تقديم للعمليات الفرعية



كشف المخرجات: 4.6العملية الفرعية 



كشف المخرجات: 4.6العملية الفرعية 

o ريفية التي البيانات والبيانات التعالفرعية بالتأكد من أن العملية تهتم هذه

ها ال سيتم نشرها مستوفية لضوابط الكشف عن المخرجات اإلحصائية، وأن

بالسرية ؛تنتهك القواعد المتعلقة 

o كتقييم مستوى مختلفة،بعمليات ولبلوغ ذلك، يتعين على اإلحصائيين القيام

حذف البعض دقة البيانات التي ينبغي نشرها، تطبيق تقنيات ضغط البيانات،

عض منها  أو التشويش عليها، خصوصا تلك التي تمكن من التعرف على ب

الحاالت الخاصة ؛

oالبحثمنتجاتأنواعحسبالمخرجاتعنالكشفطريقةتختلفوقد،

:األمرتعلقإذاالنهجنفساتباعيمكنالحيث

بمجموعات البيانات الجزئية ؛•

.بالجداول، الرسوم البيانية أو بالخرائط•

تقديم للعمليات الفرعية



آخر عمليات التحليل : 5.6العملية الفرعية 



آخر عمليات التحليل : 5.6العملية الفرعية 

o إلى ضمان مالئمة اإلحصاءات والمعلومات العملية الفرعية تهدف هذه

بلوغ المنتجة لألهداف المسطرة والتوقعات المرتقبة وذلك بالحرص على

المطلوبة ؛ الجودة مستوى 

o وتتضمن األنشطة التالية :

التطابق ؛تنفيذ اختبارات •

النشر والتحذيرات ؛مستوى تحديد •

والتعليقات التفسيرات الداعمة بما في ذلك إدماج المعلومات •

بيانات تعريفيةاإلعالمية، أو أي والمالحظات الفنية واإلحاطات 

أخرى ؛ضرورية 

استشارة الخبراء في المجال قبل الشروع في النشر؛•

.على المحتوى اإلحصائي للنشرالموافقة •

تقديم للعمليات الفرعية



التحليل  مرحلة: أمثلة تطبيقية 



المسح حول استعمال الزمن : 1المثال التطبيقي 



ورجاالانساءالساكنةمكوناتلمختلفاليوميةاالنشغاالتتحديد

كللهاتخصصهالذيالوقتوحجمطبيعتهاتوضيحمعوأطفاال،

الفئات؛هذهمنواحدة

معهابربطالسكانيمارسهاالتياألنشطةمختلفووصفقياس

.افيةوالسوسيوثقواالقتصاديةالديموغرافيةالعواملمختلف

المسح حول استعمال الزمن 

األهداف الرئيسة للبحث



تصنيف االنشغاالت اليومية للمغاربة 

الوقتاستعمالبأنشطةخاصةمدونةاعتمادتماألهداف،هذهولبلوغ

تموقد،(نشاط500يقاربما)اليوميةاألنشطةوترميزجردبهدف

:كبرىمجموعات5إلىاألنشطةهذهتقسيم

العنايةالوجبات،النوم،:الفسيولوجيةللحاجياتالمخصصالوقت

(...التطبيبالشعر،تصفيفاللباس،النظافة،)الشخصية

لمختلفالمخصصالوقتأي:المهنيللعملالمخصصالوقت

للتسويقالقابلةاألنشطة

المسح حول استعمال الزمن 



لمتابعةيكرسالذيالوقت:والتكوينللدراسةالمخصصالوقت

...المدرسية،الواجباتالدروس،

ظيف،التنالطبخ،)المنزليةاألعمال:المنزليللعملالمخصصالوقت

؛األسرةأفرادوباقياألطفالورعاية(...التسوق

مارسةماالنترنيت،استعمالالتلفاز،مشاهدة)الترفيه:الحرالوقت

،وزياراتاستقباالت)االجتماعيةاألنشطة،(...القراءةالرياضة،

عائرالشممارسة(...والجمعويةالمدنيةالحياةفيالمساهمةالمحادثات،

.(...الوضوء،الصالة،)الدينية

المسح حول استعمال الزمن 

تابع تصنيف االنشغاالت اليومية للمغاربة  



زمنالكلة استعمال هيدراسة 

oاألساسيةالهياكلفيطور توضعية والال:

عمل ، التكوين ، العمل المهني ، الالفيزيولوجية(على مستوى كل مجموعة 

)المنزلي ، الوقت الحر 

oطور حسب توضعية والال

؛الجنس•

؛العمريةالفئة•

.الوظيفيالعمر•

oطور حسب أنواع أيام السبوع توضعية والال

.األسبوعنهاية،عطلةيوم، الجمعةيوم عادي، يوم 

مشروع مخرجات المسح حول استعمال الزمن 



الزمنستعمالاوتيرةدراسة 

oمنالمختلفةاألنشطةمنالوقتوزيعت:اليومداخل الوتيرة تغييرات

:مثل اليومفيته ونهايالنشاط  بدايةموقعخالل

حسب الفصول النوم•

عطلة اليومتسوقال•

مقهىفي الجلوس •

المدرسيةواجباتهمفياألطفالمساعدة•

oزمنيالحجمالطولعلىاعتماداالنشاطأنواعوتيرةتغيير

مشروع مخرجات المسح حول استعمال الزمن 



:  بالنظر إلىالزمنيتوزيع المؤشرات

جغرافية لألسرة؛المتغيراتال•

؛لألسرةالمشتركةالخصوصيات •

عي؛للفرد المرجواإلقتصاديةالديموغرافية والثقافية خصائصال•

تقسيم الوقت التجاري وغير التجاري؛•

تفاوت عبئ العمل؛•

المرجعي؛للفرد السلوكيةلمؤشراتا•

.  المرجعيللفرد ات تصورالمؤشرات•

o المنزلي ؟؟؟مدى مساهمة مقاربة استعمال الوقت في تقييم العمل ما

مشروع مخرجات المسح حول استعمال الزمن 



ن المسح حول استعمال الزمأهم النتائج المستخلصة من 



الزمناألدوات المستعملة في تحليل استعمال 

؛نمعيالسكان الذين يمارسون نشاط نسبة وهي :الممارسةنسبة •

سة في ممارنسبة مجموع الوقت الذي يقضيه السكان : عدل الزمن م•

ا ذهسواء منهم من مارس السكان الكامل حجم نشاط ما وربطه ب

؛الالنشاط أم 

على نشاط معين نفق يمجموع كل وقت : للممارسالزمنمعدل •

.يمارس فعال هذا النشاطبحجم السكان الذي هوربط

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



يوم نموذجي عند البالغين

الوقت 
الفيزيولوجي

44%

وقت العمل المهني
14  %

وقت الدراسة 
%  2والتكوين 

وقت العمل 
%  12المنزلي

الوقت الحر  
28  %

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



44% (د36س10)الفيزيولوجيللوقت

(د 21س8)للنوم 35%•

(د28س1)للوجبات 6%•

(د47س0)للعناية الشخصية 3%•

14% (د20س3)للعمل المهني

2% (د29)للدراسة و التكوين

12% (د21س0)و العناية المقدمة ألفراد األسرة ( د34س2)للعمل المنزلي

28% (د40س6)للوقت الحر

(د32س4)للترفيه 19%•

(د09س1)للعمل االجتماعي 5%•

(د59)للشعائر الدينية 4%•

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 

اليوم النموذجي عند البالغين



في اليومد21وس8: النوم

د28وس 1: تناول الوجبات 

يوميا،د21وس8المغاربةينام

د20والفرنسيينمنأقلد52أي

.التونسيينمنأكثر

فيد28وس1المغاربةيستغرق

مند45بأقلأيوجباتهم،تناول

مند8بأقلوالفرنسيين

.التونسيين

تعتمد(47%)األسرنصفيقاربما

اليومفيوجباتأربع

6%

28%

47%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

وجبة أو 
وجبتان

ثالث وجبات أربع وجبات خمس وجبات 
فأكثر

ات توزيع الساكنة حسب عدد الوجب
في اليوم

عدد الوجبات

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



د مليون مغربي يتناولون الغذاء عن7,5: توقيت الوجبات

الواحدة ظهرا

52%صباحاوالتاسعةالسابعةالساعةبينماالفطوريتناولونالمغاربةمن

75%زواالفوالنصوالثانيةوالنصفعشرةالثانيةالساعةبينماالغذاءوجبةيتناولون

مساءالعاشرةوالثامنةالساعةبينماالعشاءوجبةالمغاربةمن%67يتناول

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



ها بالدرجة األولى، يخصص لذكوريةاألنشطة المهنية هي 

مرات ما تخصصه المرأة 4الرجل زمنا يضاعف 

مرات في البوادي3،4في المدن مقابل ( مرات4،6)يبقى الفرق أكثر حدة 

5:12

5:43

5:25

1:08

1:40

1:21

3:07

3:39

3:20

حضري

قروي

المجموع

المجموع اإلناث الذكور

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



مرات ما 7تخصص النساء لألنشطة المنزلية زمنا يضاعف 

يخصصه الرجال لهذا النشاط

o؛يومياساعات5لهاتخصصوالمنزليةباألشغالالنساءمن%95تقوم

oلألنشطةدقيقة27والمرأةيوممند33س4المنزليةالداخليةاألنشطةتشغل

؛الخارجيةالمنزلية

oيمثلماأياليومفيدقيقة43بمعلالمنزليةباألشغالالرجالمن%45يقوم

الرجلمعمقارنةأقلدقائق10والفرنسيالرجليخصصهمماأقلمرات3

؛التونسي

oشطةاألنعلىأساساالمنزليةاألعمالفيالمغربيالرجلمشاركةتقتصر

ثحي(...اإلدارية،المصالحالفواتير،أداءالتسوق،)الخارجيةالمنزلية

د؛43أصلمندقيقة32لهايخصص

oاليومفيد11بمعدلالداخليةالمنزليةباألنشطةالرجالمن%13يشارك.

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



تفاوت عبء العمل بين الجنسين

ل يصل عبء العمل الذي يجمع الوقت المخصص للعمل المهني والوقت المخصص للعم•

د بالنسبة للرجل ؛08س6ود بالنسبة للمرأة 21س6المنزلي إلى 

لمرأة يخصص الرجل لألعمال المهنية وقتا أكبر بأربع مرات من الوقت التي تخصصه ا•

لذلك و وقتا أقل بسبع مرات بالنسبة لألشغال المنزلية ؛

موذج التقليدي النتقسيم عبء العمل بين الرجل والمرأة يضع العالقات االقتصادية بينهما في •

.المرأة دور ربة بيتوتلعب الرجل دور معيل األسرة حيث يلعب 

الرجال النساء المجموع

88%

21%
53%

12%

79%
47%

العمل المهني العمل المنزلي

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



د هو الزمن المتوفر للمغاربة للوقت الحر40س6

oفماسنة15البالغينالمغاربةلدىاليوممن%28الحرالوقتيستهلك

؛فوق

o؛القرويينمنأكثرد28الحرللوقتالحضريونيخصص

oمقابلد37س8الوقتلهذاسنة14و7بينمااألطفاليخصص

؛فأكثرسنة60البالغيناألشخاصعندد57س6

oالتلفاز:المغاربةلدىالحرالوقتمن84%أنشطةستتستهلك

بأيالقيامعدم،(د43)القيلولة،(د59)الدينيةاألنشطة،(د14س2)

.(د26)الزياراتواالستقباالت،(د37)المحاورات،(د38)شيء

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



تابعد هو الزمن المتوفر للمغاربة للوقت الحر 40س6

o؛منهمالكلدقيقتينسوىوالقراءةالرياضةفيهتشغلال

oمنها%83يوميا،دقائق9المتوسط،في،األنترنيتإلىاللجوءيشغل

ساعةإلىمنهم8%لدىالمتوسطهذاويصل.الترفيهألغراضموجهة

؛دقيقة53و

oالمعنيةبةالنستبلغحيثبامتيازذكوريانشاطاالمقاهيعلىالتردديظل

الذينالرجالصفوففي%25والنساءصفوففي%1النشاطبهذا

.األماكنبهذهيوميادقيقة54وساعةالمتوسط،فييقضون،

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 
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سنة وأكثر حسب وقت 15توزيع عدد السكان البالغون 
مشاهدة التلفاز

oي الفترة يمتد نشاط مشاهدة التلفاز على مدار اليوم، لكنه يتركز، بالخصوص، ف

المسائية ؛

oتبلغ ذروتها على الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث أزيد من نصف عدد

.التلفازالمغاربة يشاهدون 

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



ساعة يوميا: المغاربة و الشعائر الدينية

 وضوء، صالة، قراءة القرآن)دقيقة يوميا للشعائر الدينية 59يخصص المغاربة ،

؛( المشاركة في التظاهرات الدينية

 بالنسبة % 67.4بالنسبة للرجال و% 68.2من المغاربة الشعائر الدينية، % 68يؤدي

بالنسبة للنساء ؛% 46.6نسبة 1997للنساء في حين لم تتجاوز سنة 

 بالنسبة للشبان % 46ترتفع نسبة ممارسة الشعائر الدينية بارتفاع السن حيث تمر من

سنة فأكثر ؛60للبالغين % 95إلى 

 في ( على التواليد48و د11س1)النساء دقيقة إضافية مقارنة مع 23يقضي الرجال

شعائرهم ؛آلداءجل هذا الفارق مرتبط بتنقلهم .الدينيةممارسة الشعائر 

 ،حيثتتقوى الممارسات الدينية عند المغاربة خالل األيام المقدسة:

نقطة خالل شهر رمضان،14بـترتفع نسبة ممارسة الشعائر الدينية •

.أيام الجمعة% 24بـيرتفع معدل الوقت المخصص لممارسة الشعائر الدينية •

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



ما مدى مساهمة مقاربة استعمال الوقت في تقييم 

العمل المنزلي؟

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



تقييم اإلنتاج المنزلي غير المسوق 

oاإلنتاج ال توجد أي توصيات دولية فيما يخص كيفية حساب وتقييم:  فّمفهوم غير معر

.المنزلي

اختالف في الئحة األنشطة التي تكون العمل المنزلي•

اختالف في تقييم ساعات العمل المنزلي •

o إطارات3تحديد  :

إطار ضيق•

إطار متوسط•

إطار واسع•

o الثالث من جانبالتعاريفحيث تختلف هذه ترتيب غير موضوعي

درجة التوافق •

وإمكانية التفويض•

والمتعة  في القيام بمختلف األنشطة•

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



تقييم اإلنتاج المنزلي غير المسوق

 أساس العمل المنزلي=إطار ضيق

توافق فيما يخص المهام المنزلية المكونة لهذا اإلطار•

قابل للتفويض•

منتج•

توفر بديل مسوق•

فال باألطالطبخ، أعمال النظافة، غسل المالبس، االعتناء :  أمثلة •

...

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



تقييم اإلنتاج المنزلي غير المسوق

 األنشطة شبه الترفيهية + اإلطار الضيق =إطار متوسط

بحكم طابعها الممتع بالنسبة لبعض األشخاص، فإن •

لألنشطة شبه الترفيهية إنتاجية أقل 

ة القيام وإمكانية تفويضها تكون أقل حيث يفقد الشخص متع•

.في حالة تفويضها لشخص آخربها

، أعمال اإلصالح المنزلية، اللعب مع البستنة:  أمثلة •

؛... األطفال 

 نقل الت+ للترفيه  المحاديةاألنشطة + اإلطار المتوسط =إطار واسع

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



فما فوق15المدة اليومية للعمل المنزلي غير المسوق للسكان البالغين 

المجموعالمرأةالرجلسيناريو 

00:2704:4602:40(ضيق سيناريو ) 2012المغرب 

00:3905:1503:00(متوسط سيناريو ) 2005تونس 

حجم الوقت المخصص للعمل المنزلي 

(بالمليار ساعة)
1.95021.38023.330

حجم الوقت المخصص للعمل المهني 

(بالمليار ساعة)
20.3305.35025.680

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 



108

مساهمة العمل المنزلي في الناتج الداخلي الخام

سيناريو التقييم
من الناتج الداخلي % 

العاديالخام 

المرأة في مساهمة

الناتج الداخلي الخام 

العادي

المرأة في مساهمة

الناتج الداخلي الخام 

الموسع

تقييم بواسطة الحد 

األدنى اإلجمالي لألجور 

2012

(الساعة/درهم12,24)

34,5%21%39.7%

تقييم بواسطة معدل 

في األجريةالتعويضات

االقتصاد الوطني 

62%21%49.3%

المسح حول استعمال الزمنأهم النتائج المستخلصة من 




