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 :الممخص
تيدف دراسة التحميل المكاني لمستوى الدخل في محافظة األنبار إحدى 

مؤشرات المستوى المعيشي لألسرة، حيث تركزت الدراسة الى بيان التفاوت  
ومدى عالقتيا بتوزيع طبقات االسر  في توزيع الدخول الشيرية لألسر،

الفقيرة واليشة والوسطى والغنية عمى مستوى أقضية محافظة األنبار، بينت 
( دينار 8844851الدراسة أن متوسط دخل األسرة في محافظة األنبار)

( دينار شيريًا، في حين 8515011شيريًا مع ارتفاعو في الحضر )
، اعتمدت الدراسة في ( دينار شيرياً 8815518انخفض في الريف )

تصنيف األسر بحسب مستويات الدخل لألسرة من خالل استخدام المعيار 
الوطني والدولي في تصنيف األسر إلى أربع طبقات فالطبقة الفقيرة ضمن 

( الف دينار 352111األسر التي انخفض مستوى دخميا الشيري عن )
بقة اليشة % (، ثم جاءت بعدىا الط5535شيريا، حيث بمغت نسبتيا )

( دينارا شيريًا وكانت  8535111-352111التي يتراوح دخميا بين )
%(، في حين جاءت بعدىا الطبقة  الوسطى دخميا بين 50نسبتيا )

%(، أما 5533( دينار شيريًا وكانت نسبتيا ) 8530111-5851111)
( دينار  5851111الطبقة الغنية فقد شممت األسر التي يزيد دخميا عن )

 (.530وقد بمغت نسبتيا ) شيريا،
 

DOI 

10.37653/juah.2022.176502 

 51/2/5158 تم االستالم:
 55/4/5158 قبل لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 التباين
 لالدخ

 الطبقات السكانية  
 خط الفقر

 

 

 



(6262) 
 

 

 

 

Spatial variation of household income levels in Anbar Governorate for the 

year 2020 

Researcher Mushtaq A. Ali       Prof. Dr. Hussein A. Abid 

University of Anbar –College of Education for Humanities 

Submitted: 20/06/2021 

Accepted: 23/08/2021 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

The study aims to study the spatial analysis of the level 

of income in Anbar Governorate, one of the indicators of 

the standard of living of the family, as the study focused 

on showing the disparity in the distribution of monthly 

incomes for families, and its relationship to the 

distribution of classes of poor, fragile, middle and rich 

families at the level of the districts of Anbar 

Governorate. Anbar (1188190) dinars per month, with an 

increase in urban areas (1209455) dinars per month, 

while it decreased in the countryside (1153301) dinars 

per month, The study relied on classifying families 

according to the family’s income levels by using the 

national and international standard to classify families 

into four classes. The poor class is among the families 

whose monthly income has decreased from (726,000) 

thousand dinars per month, reaching a rate of (33.9%), 

then came Then came the fragile class, whose income 

ranged between (726000-1273000) dinars per month and 

its percentage was (24%), while the middle class came 

after it, whose income ranged between (1274000-

2190000) dinars per month and its percentage was 

(32.7%), while the rich class included Families whose 

income exceeds (2,190,000) dinars per month, and the 

rate is (9,4). 

Keywords: 

Inequality 

Income 

population classes 

 poverty line. 

 

 

©Authors, 2022, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)5258 ) 
 

 المقدمة
يعد الدخل احد أىم العوامل التي ينعم بيا الناس، وىو األساس النطالق العوامل 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والديموغرافية، وىو يستخدم فيو نصيب الفرد من 

تالف مستويات الدخل في االسر لو االثر المباشر في التأثير عمى الناتج المحمي، ان تأثير اخ
مستوياتيا، إذ ان االختالف في الدخل واعادة توزيعو يؤثر بشكل مباشر في اعادة مستوياتو 

 وباألخص الفئات الفقيرة في المجتمع.
 مشكمة الدراسة_ 1

تشمل مشكمة الدراسة ظاىرة بحاجة الى تفسير وتحميل لموصول الى حل تمك الظاىرة 
والتي تشمل بتساؤالت يراد االجابة عنيا من خالل خطوات البحث العممي، ويمكن صياغتيا 

 عمى النحو اآلتي : 
 ؟ 5151ما صورة التباين المكاني لمتوسط دخل األسرة في محافظة االنبار لعام  -8
ع األسر حسب معدالت الدخل في محافظة األنبار، وىل يمكن ما شكل توزي -5

 تصنيفيا حسب مستوى الدخل الى طبقات سكانية فقيرة و ىشة و وسطى و غنية .
 _ فرضية الدراسة 2

تمثل اإلجابة عن التساؤالت المطروحة في سياق مشكمة الدراسة والتي يمكن صياغتيا 
 عمى النحو االتي:

 . 5151األسرة عمى مستوى محافظة االنبار لعام ىناك تباين مكاني لدخل  -8
ىناك تباين مكاني لتصنيف األسرة ويمكن تصنيفيا الى اربع طبقات سكانية وفقا  -5

 لمدخل عمى مستوى محافظة االنبار . 
 _ الحدود المكانية والزمانية 3
 الحدود المكانية -أ

ون اإلداري في تعد محافظة االنبار من اكبر محافظات العراق مساحة وفق القان
 –° 51  55، وتقع فمكيا بين دائري عرض ) 5( كم 854544العراق، اذ تبمغ مساحتيا )

شرقَا، إذ يحدىا من ° ( 00  81 –° 54  01شمااَل، وبين خطى طول  ) ° ( 51  81
الشمال محافظة نينوى ،ومن جية الشمال الشرقي محافظة صالح الدين، ومن جية الشرق 

من محافظة بابل وكربالء والنجف، و من الجنوب والجنوب الغربي  محافظة بغداد وجزء
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المممكة العربية السعودية، في حين يحدىا من الغرب المممكة األردنية الياشمية، ومن الشمال 
الغربي الجميورية العربية السورية، وتتكون من احدى عشر قضاء اداري )الرمادي، ىيت، 

 (8ائم، راوه، العامرية، الحبانيو، الكرمة(. خريطة)الفموجة، عنو، حديثة، الرطبة، الق
 (الموقع الجغرافي لمحافظة األنبار من العراق8خريطة)

 
جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واألنبار  المصدر:

 Arc Map 10.4.1(، مخرجات برنامج 8111111:8، مقياس) 5151، 
 الحدود الزمانية : -ب

تحدد الحدود الزمانية لدراسة التحميل المكاني لمستوى الدخل في محافظة االنبار لعام 
،  وذلك لتكون النتائج اقرب عمى الواقع من خالل اظيار النتائج  والبيانات معتمدة 5151

بيان  عمى بيانات استمارة االستبيان لنفس العام. وىذا تم من خالل تصميم استمارة اإلست
(، حيث تضمن مجموعة من األسئمة الميمة التي تخص موضوع البحث، وقد تم 8ممحق)

عرض االستمارة عمى مجموعة من الخبراء من ذوي اصحاب االختصاص المختمفة، وزعت 
( أسرة في 53235االستبانة عمى عينة عشوائية تم اختيارىا من مجتمع الدراسة وبواقع )

، وتم إضافة عدد االستمارات لألقضية ذات النسب  ( استمارة8151محافظة األنبار والبالغ )
 ( استمارة، وذلك لزيادة الدقة في البيانات.  8241القميمة لتصبح عدد االستمارات )

 2020التباين المكاني لمستوى الدخل في محافظة األنبار لعام  
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ورة عن مدى إن دراسة التباين المكاني لمدخول بين أقضية محافظة األنبار يعطي ص
التفاوت في توزيعيا المكاني وكذلك عن إمكانية المقارنة بينيا حسب متوسط الدخل الشيري 
لألسر، والتفاوت ىو عدم المساواة، وتتحقق المساواة عندما تمتمك كل وحدة نفس القدر من 

او  الدخل، اي عندما يكون موزعًا بالتساوي بين الوحدات اإلدارية وقد تكون الوحدات أفراداً 
مجموعات من األفراد ولما كانت المساوة الكاممة في الدخول ليس ليا وجود فالمقصود ىو 

 (.8معرفة مقداره)
يعد مفيوم التباين من المفاىيم الجغرافية الرئيسة حيث يؤكد العديد من كبار 

 .(5)الجغرافيين عمى ان الميمة الرئيسة لمجغرافية ىي تقدير التباين المكاني وتفسيره
ولمعرفة شكل التباين المكاني لمستوى الدخل في محافظة األنبار سيتم دراسة التباين 

 المكاني لمتوسط دخل الفرد والتباين المكاني لمتوسط دخل األسرة عمى النحو اآلتي:
 .2020التباين المكاني لمتوسط دخل الفرد في محافظة األنبار لعام  -8
مظاىر التفاوت في اإلمكانيات  يعبر التفاوت في متوسط دخل الفرد عن أىم 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية لمسكان سواء كان بين الوحدات اإلدارية او بين 
الدول، حيث يمكن من خاللو قياس نسبة الفقر بين السكان، ان درجة التفاوت في توزيع 

تؤديو التنمية اإلقتصادية  الدخل تزداد حدتيا خالل المرحمة األولى لمنمو االقتصادي، وىذا ما
السريعة الى ازدياد التفاوت بين دخول األفراد، اذ بين العالم االقتصادي كوزنتز ان ىناك جممة 
من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ساىمت في نشوء ظاىرة التفاوت في الدخول، 

لقطاعات االنتاجية وىناك عامل آخر يمعب دورًا اساسي في ذلك ىو تحرك السكان في ا
، ان تفاوت الدخل لو آثار (5)وبالذات عممية التصنيع التي تتم في المناطق الحضرية

اجتماعية حيث تتمثل في التأثير السمبي في مستوى المعيشة حيث يعكس عمى معظم شرائح 
المجتمع وخاصة أصحاب الدخل الثابت، يؤدي التفاوت ايضًا الى ارباك في التوازن 

واغناء بعض الفئات عمى حساب فئات اخرى، وىذا يؤدي الى تشجيع العمل  االجتماعي
 .(0)بالطرق غير القانونية المتمثمة بالرشوة واالختالس إلشباع الحاجات الضرورية واالساسية

وقد بين البنك الدولي من خالل مؤشر الدخل لغرض قياس التنمية حيث اعتمد عمى 
ن خالل ثالث مجموعات من الدول )ذات الدخل معدل دخل الفرد الحقيقي، حيث بين م

الفردي المنخفض، والمتوسط، والمرتفع( حسب دخل الفرد الحقيقي، وان ىذا المؤشر ال يوضح 
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بشكل واضح حقيقة توزيع الدخل، واثبتت ذلك التجربة في البمدان النامية انو ليس ىناك عالقة 
ن نوعية الحياة إذ ال بد من تحقيق توزيع قوية ومباشرة وبين ارتفاع الدخل الفردي، والتحسن م

، بمغ متوسط (1)الدخل في اي اقميم او وحدة ادارية اكثر من التركيز عمى ارتفاع الدخول فييا
( دينار عراقي، اما في محافظة االنبار ولمعام 851111) 5185دخل الفرد في العراق لعام 

، اما في محافظة االنبار (2)اً ( دينار عراقي شيري825114نفسو بمغ متوسط دخل الفرد )
( بمغ متوسط دخل الفرد 8ومن بيانات الجدول )  5151وحسب الدراسة الميدانية لعام 

( دينار وفي الريف بمغ 855581( دينار في عموم المحافظة، وفي الحضر بمغ )845280)
 ( دينار.820025)

ظة األنبار (متوسط دخول الفرد الشيري )بالدينار العراقي( في محاف1جدول ) 
 2020بحسب الوحدات اإلدارية والبيئة لعام 

 
 الوحدة اإلدارية

 المجموع ريف حضر
 متوسط دخل الفرد متوسط دخل الفرد متوسط دخل الفرد*

 845308 830151 512354 الرمادي
 845415 831555 855825 ىيت

 855381 835085 510513 الفموجة
 848083 828821 855138 عنو

 845010 831251 842222 حديثة
 841045 820355 845055 الرطبة
 831231 828235 835185 القائم
 854035 810111 585815 راوة

 804532 858155 511541 العامرية
 825180 804532 551525 الحبانية
 831851 822815 580488 الكرمة

 845280 820025 855581 المحافظة
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 (5) المصدر : باالعتماد عمى ممحق
*استخرج متوسط دخل الفرد حسب المعادلة االتية : متوسط دخل الفرد = مجموع الدخول من 

 جميع مصادر الدخل / عدد أفراد األسر.
المصدر: جميورية العراق، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء و تنكنولوجيا المعمومات، 

 . 313، ص5180، تقرير احصاء ، 5185المسح اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة في العراق ، 
( سجل 8( والشكل ) 8أما عمى مستوى أقضية محافظة األنبار فمن خالل الجدول ) 
( دينار، وجاء 854035اعمى مستوى دخل الفرد في قضاء راوة بالمرتبة االولى ليصل الى )

بة الثالثة قضاء ( دينار، اما المرت855381قضاء الفموجة بالمرتبة الثانية بمتوسط دخل الفرد )
( دينار اما المرتبة الرابعة والخامسة 845308الرمادي ليصل متوسط دخل الفرد فيو الى )

و  845415حصل عميو كل من ىيت وحديثة حيث بمغ متوسط دخل الفرد لكل منيما )
( جاءت اقضية كل 88، 81، 5، 4، 3، 2( دينار، عمى التوالي اما في المرتبة )845010

، 848083بة، القائم، الكرمة، الحبانية، العامرية، بمتوسط دخل الفرد )من عنو، الرط
 ( دينار عمى التوالي.804532، 825180، 831851، 831231، 841045

 2020(التباين المكاني لمتوسط دخل الفرد بحسب الوحدات اإلدارية لعام 1شكل ) 

 
 (8المصدر: باالعتماد عمى جدول)

( سجل 5( والخريطة )8لألقضية فمن خالل الجدول )اما عمى المستوى البيئي 
( دينار مقابل 511541حضر قضاء العامرية المرتبة االولى بمتوسط دخل الفرد )

( دينار في الريف، ثم جاء بالمرتبة الثانية حضر قضاء الحبانية بمتوسط دخل 858155)
بة الثالثة جاء حضر ( دينار في الريف، اما المرت804532( دينار، مقابل )551525الفرد )
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( دينار في الريف، اما 810111( دينار، مقابل )585815قضاء راوة بمتوسط دخل لمفرد )
( 580488في المرتبة الرابعة كان من نصيب حضر قضاء الكرمة بمتوسط دخل لمفرد )

( دينار في الريف، اما في المرتبة الخامسة كان من نصيب حضر 822815دينار، مقابل )
( دينار في قضاء 830151( دينار، مقابل )512354ادي بمتوسط دخل الفرد )قضاء الرم

( كان من نصيب حضر أقضية كل من 88، 81، 5، 4، 3، 2الريف، اما في المراتب )
، 855138، 510513الفموجة وعنو وىيت والرطبة وحديثة والقائم، بمتوسط دخل لمفرد )

حضر عمى التوالي مقابل ( دينار في ال835185، 842222، 845055، 855825
( دينار في الريف 828235، 831251، 820355، 831555، 828821، 835085)

 عمى التوالي.
(التباين المكاني لمتوسط دخل الفرد بحسب الوحدات اإلدارية عمى 2خريطة )

 2020المستوى البيئي لعام 

 
 Arc Map( ومخرجات برنامج  8المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )

10.4.1 
تبين لنا مما سبق ارتفاع متوسط دخل الفرد في عموم المحافظة عما كانت عميو في 

، حيث يعود الى الموقع الجغرافي المتميز الذي تحتمو المحافظة وىي قربيا من 5185عام 
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محافظة بغداد وكذلك سعة حدودىا مع سوريا واالردن والمممكة العربية السعودية وتوفر المياه 
لفرات وىذا انعكس عمى تركز اغمب المنشآت الصناعية بين األقضية ىذا ال يعني من نير ا

ان االقضية كميا متساوية في متوسط الدخل وانما ىناك تفاوت بين الدخول في اقضية 
المحافظة وىذا يعود الى تركز اغمب المؤسسات الحكومية في اقضية معينة مثل الرمادي 

كذلك عدم توزيع المشاريع االستثمارية بصورة عادلة في ىذه والفموجة وحرمان بقية االقضية و 
االقضية وتركز فرص العمل في الحضر اكثر من الريف وقمة دعم المناطق الريفية وخاصة 
القطاع الزراعي مما ادى بالفالح الى ترك الزراعة والعمل داخل المدن من اجل الحصول 

لمرأة بالعمل الذي يناسبيا والقضاء عمى فرص العمل، ويجب نشر الوعي بضرورة اشراك ا
عمى العادات والتقاليد التي تفرض عمى المرأة بعدم العمل في المؤسسات اإلدارية وترغميا 
 عمى البقاء في بيتيا دون عمل، او عدم السماح ليا بإكمال التعميم في بعض المناطق الريفية.

 2020ر لعام التباين المكاني لمتوسط دخل األسرة في محافظة االنبا -5
إن الوضع االقتصادي والصحي واالجتماعي لألسرة تنعكس من خالل حجم المصادر 

، وان (2)المالية، حيث يكون لكل اسرة ليا انفاق وتمبي احتياجاتيا من تمك المصادر المالية
اي زيادة في دخل االسرة ينعكس عمى زيادة قوتو الشرائية وكذلك زيادة نصيب الفرد يمكن ان 

، يعتبر الدخل من المقاييس الميمة لمرفاه االقتصادي وىو يرتبط (3)التنمية والتطور تتحقق
ارتباطًا كبيرًا بالخصائص الديموغرافية لألسرة مثل اليجرة والخصوبة والوفيات والمينة 

 .(4)والمستوى التعميمي
ويعبر عن دخل االسرة ىو قدرة الحصول عمى السمع والخدمات التي تعتبر المحور 

الساسي لمستوى المعيشة، اال انو ىناك عقبات التي تعترض تحديد الدخل الذي يمثل الحد ا
الفاصل بين االسر الغنية واالسرة الفقيرة، منيا االختالف بين االسر من حيث عدد افراد 
االسرة )الحجم( وكذلك التركيب العمري والنوعي، حيث قد ال يتطابق مع تغير مستوى الدخل 

 .(5)ليا
الدخل الشيري لألسرة يعتبر من المتغيرات الميمة التي تؤثر في حياة االسرة اذن 

 ، يعتمد متوسط حجم االسرة عمى حجم االسرة والبيئة التي تعيش فييا االسرة.(81)والفرد
( دينار في حين بمغ في 5515830) 5185بمغ متوسط دخل االسرة في العراق لعام  

، اما في محافظة االنبار وحسب الدراسة (88)( دينار853438محافظة االنبار لمعام نفسو )
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( دينار 8844851( ، بمغ متوسط دخل االسرة )5ومن بيانات الجدول ) 5151الميدانية لعام 
(دينار و في 8515011في عموم المحافظة، حيث بمغ متوسط دخل االسرة في الحضر)

 ( دينار.8815518الريف متوسط دخل األسرة )
دخول األسر )بالدينار العراقي( في محافظة األنبار بحسب (متوسط 2جدول ) 

 2020الوحدات اإلدارية و البيئة لعام 

 الوحدة اإلدارية
 المجموع ريف حضر

 متوسط دخل االسرة متوسط دخل االسرة متوسط دخل االسرة*
 838583154 8812315 8550588 الرمادي

 8831585 8881111 8552112 ىيت
 8584151 8551325 8585015 الفموجة

 8833454 8833835 8834521 عنو
 8815331 8850111 8830855 حديثة
 8841525 8801540 8518111 الرطبة
 8858138 8883413 8520541 القائم
 8508525 8855111 8511455 راوة

 8840445 8812121 8541111 العامرية
 8841550 8802583 8511111 الحبانية
 8152484 8155850 8854111 الكرمة

 8844851 8815518 8515011 المحافظة
 (5المصدر : باالعتماد عمى ممحق )

استخرج متوسط دخل االسرة حسب المعادلة االتية : متوسط دخل األسرة = مجموع الدخول من 
 جميع مصادر الدخل / عدد األسر

، المسح اإلجتماعي و المصدر: جميورية العراق، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء 
 .313، ص5180، تقرير احساس ،  5185اإلقتصادي لألسر في العراق ، 
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(، فقد 5( و الشكل )5اما عمى مستوى اقضية المحافظة يالحظ من خالل الجدول )
( دينار، 8508525سجل المرتبة االولى في قضاء راوة حيث بمغ متوسط دخل االسرة فييا )

د كان من نصيب قضاء الفموجة حيث بمغ فيو متوسط دخل االسرة اما في المرتبة الثانية فق
( دينار، وفي المرتبة الثالثة والرابعة كان من نصيب قضائي القائم والرمادي 8584151)

( دينار عمى التوالي، اما في 8858154( دينار و )8858138بمتوسط دخل االسرة )
( 8840445متوسط دخل االسرة ) المرتبة الخامسة احتميا قضاء العامرية حيث بمغ فيو

( كان من نصيب اقضية كل من الحبانية 88، 81، 5، 4، 3، 2دينار، اما المراتب )
والرطبة وعنو وىيت وحديثة والكرمة حيث بمغ متوسط دخل االسرة في ىذه االقضية 

( دينار  8152484، 8815331، 8831585، 8833454، 8841525، 8841550)
 عمى التوالي.

 2020التباين المكاني لمتوسط دخل األسرة بحسب الوحدات اإلدارية لعام (2شكل) 

 
 (5المصدر: باالعتماد عمى جدول)

(، فقد سجل 5( والخريطة )5اما عمى مستوى البيئي لألقضية نالحظ من الجدول )
( دينار مقابل 8541111حضر قضاء العامرية المرتبة االولى بمتوسط دخل االسرة )

ر في الريف، اما المرتبة الثانية فقد كان من نصيب حضر قضاء القائم ( دينا8812121)
( في الريف، اما في المرتبة 8883413( دينار مقابل )8520541بمتوسط دخل االسرة )

( دينار مقابل 8511455الثالثة فقد كان من نصيب حضر قضاء راوة بمتوسط دخل االسرة )
لرابعة فقد كان من نصيب حضر قضاء الحبانية ( دينار في الريف، اما المرتبة ا8855111)
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( دينار في الريف، وفي المرتبة 8802583( دينار مقابل )8511111بمتوسط دخل االسرة )
( دينار مقابل 8552112الخامسة جاء قضاء ىيت حيث بمغ متوسط دخل االسرة فييا )

ن من نصيب ( كا88، 81، 5، 4، 3، 2( دينار في الريف، اما في المراتب )8881111)
حضر اقضية كل من الرمادي والفموجة والرطبة وعنو وحديثة والكرمة اذ بمغ متوسط دخل 

، 8830855، 8834521، 8518111، 8585015، 8550588االسرة فييا )
، 8801540، 8551325، 8812315( دينار عمى التوالي، مقابل )8854111
 توالي.( دينار في الريف عمى ال8155850، 8850111، 8833835

(التباين المكاني لمتوسط دخل األسرة بحسب الوحدات اإلدارية عمى 3خريطة ) 
 2020المستوى البيئي لعام 

 
 Arc Map 10.4.1( ومخرجات برنامج 5المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول ) 

من العرض السابق يتضح ان ىناك تباينًا كبيرًا في مستوى الدخل بين األسر في 
افظة حيث نالحظ ان االقضية غير متساوية في توزيع الدخول، وكذلك الحال أقضية المح

عمى المستوى البيئي حيث نالحظ ان متوسط دخل االسرة في حضر االقضية اعمى مما ىو 
عميو في ريف االقضية وىذا يدل عمى عدم التوازن بين الحضر والريف من النواحي 

 سرة.االقتصادية التي تساىم برفع الدخول لدى اال
 التوزيع النسبي لألسر في محافظة االنبار حسب الطبقات األربعة لمدخل. - 3
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ان استعمال المؤشرات سواء كانت عمى مستوى االفراد أو االسرة او كانت بقيمتيا 
االجمالية المتمثمة بالناتج المحمي االجمالي، تعتبر احد المؤشرات المعبرة لمحصول عمى السمع 

، (85)ية التي يمكن ان تحدد موقع الفرد او االسرة دون خط الفقر او قوتووالخدمات االستيالك
تعد مشكمة توزيع الدخل من المشاكل التي تعاني منيا الدول و خاصة الدول النامية وليذا 
اخذت الجانب االكبر في موضوعات االقتصاد والتنمية وذلك الرتباطيا بمستويات المعيشة 

الجوانب االجتماعية االقتصادية وخصوصًا الفئات ذات الدخل  وماليا من تأثيرات في مختمف
المنخفض حين تأخذ نسبة كبيرة منيا وتعتبر ىدفًا من اىداف النمو االقتصادي من جية 

، توجد انواع عديدة لتوزيع الدخول منيا التوزيع بحسب الفئات االجتماعية (85)اخرى 
ل ، لذلك نجد ان ىناك اختالف في انواع واالقتصادية والذي يحدد الفئات المستممة لمدخو 

 .(80)توزيع الدخول باختالف طبيعة المجتمع وتوفير البيانات وطبيعة ىذه البيانات
لقد قسمت الدراسة األسر في المحافظة الى أربع طبقات وىي الطبقة الفقيرة واليشة  

والوسطى والغنية، وذلك ليتسنى معرفة خصائص كل طبقة من السكان وتوزيعيا المكاني بين 
( طريقة تصنيف الطبقات االربع حسب 5أقضية منطقة الدراسة، حيث يوضح الجدول )

قي( وىذا يعتمد عمى القيمة النقدية التي يمكن ان تحصل عمييا مستوى الدخل )بالدينار العرا
 االسرة بحيث يمكن ان تكون تحت اي طبقة من ىذه الطبقات وكما يأتي : 

 ( الف دينار شيريًا  352111طبقة األسر الفقيرة : وتبمغ قيمتيا )اقل من  -8
 شيريًا ( الف دينار  8535111-353111طبقة األسر اليشة : وتبمغ قيمتيا بين ) -5
( الف دينار  5851 111،-8530111طبقة األسر الوسطى: وتبمغ قيمتيا بين ) -5

 شيريًا 
 ( الف دينار شيريًا فأكثر 5858111طبقة األسر الغنية : وتبمغ قيمتيا )

(التوزيع  الجغرافي لمتوسط دخل الفرد و األسرة الشيري )بالدينار العراقي(  حسب 3جدول) 
 2012ي العراق لمعام الطبقات األربعة لمدخل ف

 تصنيف األفراد تصنيف األسر
الطبقات 

 اإلقتصادية*
 الدخل )الف دينار(شيريا

الطبقات 
 اإلقتصادية

 الدخل )الف دينار(شيريا

 فأقل 811 الطبقة الفقيرة فأقل352 الطبقة الفقيرة
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 تصنيف األفراد تصنيف األسر
الطبقات 

 اإلقتصادية*
 الدخل )الف دينار(شيريا

الطبقات 
 اإلقتصادية

 الدخل )الف دينار(شيريا

 848 -812 الطبقة اليشة 8535-352 الطبقة اليشة
 581-845 الوسطى الطبقة 5851-8530 الطبقة الوسطى

 فأكثر582 الطبقة الغنية فأكثر5858 الطبقة الغنية
المصدر: باإلعتماد عمى وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء و تكنولوجيا المعمومات ، 

 ، البيانات الخام غير منشورة . 5185المسح اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة في العراق 
وفقا لمعيار خط  الفقر الوطني في العراق ، بينما تم تحديد الطبقات *تم تحديد الطبقة الفقيرة 

 األخرى باإلعتماد عمى معيار األمم المتحدة .
 التوزيع النسبي لدخل األسرة حسب الطبقات في أقضية محافظة األنبار.  -5-8

يعد التوزيع النسبي حسب مستوى الدخل من اىم التوزيعات ألنو يسمط الضوء عمى 
النسبية لتوزيع االسر ضمن الطبقات االربع لكل قضاء من اقضية محافظة االنبار  االىمية

الى مجموع االسر فييا، ويبين االختالف بين االسر بحسب الطبقات المدروسة ليتبين من 
، ان نسبة االسر الفقيرة في محافظة  5151( حسب الدراسة الميدانية لعام 0خالل الجدول) 
%(، 50من مجموع عينة الدراسة، اما نسبة األسر اليشة بمغت ) % ( 5535االنبار بمغت)

%( من 530%(، في حين بمغت نسبة االسر الغنية )5533بينما بمغت نسبة االسر الوسطى )
 مجموع االسر في المحافظة .

( والخريطة  0اما عمى مستوى اقضية محافظة االنبار فنالحظ من خالل الجدول )
ب الطبقات بين تمك االقضية حيث بمغت اعمى نسبة لألسر في ( مقدار التباين في نس 0)

%( ، ثم جاء بعده قضاء الكرمة بالمرتبة 5135الطبقة الفقيرة في قضاء الرمادي بنسبة )
%( من الطبقة الفقيرة وفي المرتبة الثالثة كان من نصيب قضاء الفموجة 5035الثانية بنسبة )

%( 5535ادنى نسبة من الطبقة الفقيرة بنسبة )%( في حين احتل قضاء حديثة 5534بنسبة )
 بينما تقع باقي االقضية بين اعمى وادنى نسبة من الطبقة الفقيرة.

(التوزيع النسبي لتصنيف األسر حسب دخل األسرة في محافظة األنبار 4جدول ) 
 2020لعام 
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 المجموع% غنية% وسطى% ىشة% فقيرة% الوحدة اإلدارية
 811 8133 5538 58 5135 الرمادي

 811 334 5835 5333 5535 ىيت
 811 531 5534 5535 5534 الفموجة

 811 433 5835 5238 5535 عنو
 811 4 5535 5332 5535 حديثة
 811 535 5832 5235 5535 الرطبة
 811 334 51 5532 55.2 القائم
 811 538 5533 5131 5533 راوة

 811 535 5035 5535 5532 العامرية
 811 8135 5530 5038 5535 الحبانية
 811 538 5535 5335 5035 الكرمة

 811 530 5533 50 5535 المحافظة
 (5المصدر : باالعتماد عمى ممحق )

(التباين المكاني لتصنيف األسر حسب الدخل في محافظة األنبار لعام 4خريطة) 
2020 
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 Arc Map( ومخرجات برنامج 0المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول ) 
10.4.1 

اما الطبقة الثانية وىي الطبقة اليشة فقد سجمت اعمى نسبة في قضاء ىيت بنسبة 
%( ، في حين جاء بالمرتبة 5332%( اما المرتبة الثانية فقد جاء قضاء حديثة بنسبة )5333)

%(، في حين جاء قضاء الرمادي ادنى نسبة في ىذه 5335الثالثة قضاء الكرمة بنسبة )
 %(، وتركزت باقي االقضية بين اعمى و ادنى نسبة من الطبقة اليشة .58) الطبقة بنسبة

اما الطبقة الثالثة وىي الطبقة الوسطى حيث سجل فييا اعمى نسبة في قضاء القائم 
%( اما المرتبة الثانية في ىذه الطبقة فقد كان من نصيب قضاء العامرية بنسبة 51بنسبة )

%(، أما ادنى مرتبة 5538المرتبة الثالثة بنسبة ) %( في حين احتل قضاء الرمادي5035)
%(، في حين سجمت باقي االقضية بين اعمى 5535كانت من نصيب قضاء الكرمة بنسبة )

 و ادنى نسبة في الطبقة الوسطى .
اما الطبقة الرابعة الطبقة الغنية فقد كانت المرتبة االولى من نصيب قضاء الرمادي 

%(، اما المرتبة 8135قضاء الحبانية المرتبة الثانية بنسبة ) %(، في حين احتل8133بنسبة )
%( اما ادنى مرتبة فقد كانت من 531الثالثة فقد كانت من نصيب قضاء الفموجة بنسبة )

%( لكل منيما، بينما سجمت باقي االقضية بين اعمى 334نصيب قضائي ىيت والقائم بنسبة )
 وادنى نسبة في الطبقة الغنية.

توزيع النسبي لدخل األسرة حسب الطبقات في ريف و حضر محافظة ــــ ال2_3 
 األنبار 

( ارتفاع 1اما عمى المستوى البيئي لألسر حسب الطبقات اذ يالحظ من الجدول ) 
%( 5534%(، و في المقابل )50نسب االسر الفقيرة في حضر المحافظة اذ بمغت نسبتيا )

%(، و في المقابل 5030في الحضر نسبتيا ) في الريف، أما نسبة  الطبقة اليشة حيث بمغت
%( في الريف، اما نسبة الطبقة الوسطى  فقد ارتفعت نسبة ىذه الطبقة في حضر 5533)

%( في الريف، اما طبقة االسر الغنية فقد سجمت 5531%(، و في المقابل )5835المحافظة )
 %( في الريف .5%(، و في المقابل )533في حضر المحافظة نسبة )

(التوزيع النسبي لتصنيف األسر حسب دخل األسرة و البيئة في محافظة 5ل ) جدو
 2020األنبار لعام 
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الوحدة 
 اإلدارية

 ريف حضر
 المجموع غنية وسطى ىشة فقيرة المجموع غنية وسطى ىشة فقيرة

 811 81 5131 5135 5532 811 8831 5133 5838 5233 الرمادي
 811 338 51 5335 5133 811 431 5530 5438 58 ىيت

 811 535 5130 5538 5535 811 532 5831 5035 5032 الفموجة
 811 433 5034 5238 5130 811 433 5130 5238 5034 عنو

 811 4 55 50 52 811 438 5535 55 5132 حديثة
 811 333 5032 5235 5134 811 81 51 52 50 الرطبة
 811 338 5535 5035 5133 811 432 5338 5535 5830 القائم
 811 338 5432 5432 5133 811 534 5038 5030 5833 راوة

 811 538 5035 5533 5535 811 81 51 51 51 العامرية
 811 88 5831 5535 5035 811 432 5035 5133 5830 الحبانية
 811 5 5135 53 5533 811 81 51 51 01 الكرمة

 811 5 5531 5533 5534 811 533 5835 5030 50 المحافظة

 (0المصدر : باإلعتماد عمى ممحق )
(  1اما عمى المستوى البيئي في اقضية محافظة االنبار فمن خالل الجدول )

( فقد تباينت نسب الدخل لألسر حسب الطبقات اذ سجمت اعمى نسبة 2 -1والخريطة )
،اما %( 5533%( وفي الريف )01لألسر الطبقة الفقيرة في حضر قضاء الكرمة بسنة )
%( ،في 5532%( وفي الريف )5233بالمرتبة الثانية فقد سجل حضر قضاء الرمادي بنسبة )
%( ،في 5130%( وفي الريف )5034حين سجل حضر قضاء عنو بالمرتبة الثالثة بنسبة )

%( وفي 51حين سجل حضر قضاء العامرية ادنى نسبة من االسر الفقيرة حيث بمغت )
 قضية بين اعمى وادنى نسبة لألسرة الفقيرة.%( وجاءت باقي اال5535الريف )

 2020(التباين المكاني لمتوسط دخل االسرة في حضر محافظة األنبار لعام 5خريطة ) 
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 Arc Map( ومخرجات برنامج 1المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول ) 

10.4.1. 
 

لعام  (التباين المكاني لمتوسط دخل االسرة في ريف محافظة األنبار6خريطة )
2020 
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 Arc Map( ومخرجات برنامج 1المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول ) 
10.4.1. 

اما األسر اليشة فقد تباينت بين االقضية، حيث سجمت أعمى نسبة ليا في حضر 
%( في الريف، اما في المرتبة الثانية فقد سجمت في 53%( مقابل )51قضاء الكرمة بنسبة )

%(، في حين سجمت المرتبة الثالثة في 50%( وفي الريف )55)حضر قضاء حديثة بنسبة 
%(، في حين سجل حضر قضاء 5335%( وفي الريف )5438حضر قضاء ىيت بنسبة )

%(، وجاءت 5135%( وفي الريف ) 5838الرمادي ادنى نسبة من االسر اليشة حيث بمغت )
 باقي االقضية بين اعمى وادنى نسبة لألسر اليشة .

ر الوسطى فقد سجمت اعمى نسبة ليا في حضر قضاء القائم بنسبة اما نسبة االس
%(، اما في المرتبة الثانية فقد سجمت في حضر قضاء 5535%( وفي الريف بنسبة )5338)

%(، في حينما جاء قضاء الحبانية في 5035%( وفي الريف بنسبة )51العامرية بنسبة )
(، في حين سجل حضر قضاء الكرمة %5831%( وفي الريف )5035المرتبة الثالثة بنسبة )

%( وجاءت باقي 5135%( وفي الريف بنسبة )51ادنى نسبة من االسر الوسطى بنسبة )
 االقضية بينما اعمى وادنى نسبة لألسر الوسطى. 

اما نسبة االسر الغنية فقد سجمت اعمى نسبة ليا في حضر قضاء الرمادي بنسبة 
ي حين جاءت اقضية الرطبة والعامرية والكرمة %( في الريف، ف81%( وفي المقابل )8831)

%( في الريف 5% و 538% و 333%( لكل قضاء وفي المقابل )81بالمرتبة الثانية بنسبة )
%( وفي المقابل 534عمى التوالي، اما المرتبة فقد كان من نصيب حصر قضاء رواة بنسبة )

%( 438ية بنسبة )%( في حين سجل حضر قضاء حديثة ادنى نسبة من االسر الغن338)
 %( في الريف وجاءت باقي االقضية بينما اعمى وادنى نسبة لألسر الغنية.4وفي المقابل )

%( اما 5535مما سبق تبين ان نسبة اسر الطبقة الفقيرة في محافظة االنبار بمغت ) 
%( وىذا يعني ان تمك الطبقتين احتمت مجموع بمغت نسبتو 50نسبة االسر اليشة فقد بمغت )

%( من مجموع نسب االسر في المحافظة بينما بمغت نسبة اسر الطبقة الوسطى 1335)
%( بينما بمغ متوسط دخل االسرة في 530%( في حينما بمغت نسبة االسر الغنية )5533)

( دينار شيريًا وىذا يعني ان مستوى الدخل لألسر في 8844851) 5151المحافظة لعام 
 ليشة .المحافظة يدخل ضمن تصنيف الطبقة ا
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 اإلستنتاجات
من خالل سير البحث في التحميل المكاني لمستوى الدخل في محافظة األنبار، تم تحميل 

 الموضوع وقد توصمت الدراسة الى عدد من اإلستنتاجات يمكن إجماليا بما يأتي :
بمغ  5151كشفت الدراسة ان متوسط دخل الفرد في محافظة األنبار لعام   -8
( دينار/شيريا، وفي الريف 855581و في الحضر بمغ ) ( دينار/شيريا،845280)
( دينار/شيريا، تصدر قضاء راوة اعمى مستوى لمتوسط دخل الفرد بمغ 820025)
( دينار/شيريا، وجاء قضاء العامرية ادنى مستوى لمتوسط دخل الفرد بمغ 854035)
 ط دخل الفرد . ( دينار/شيريا، وتقع باقي األقضية بين أعمى وأدنى مرتبة لمتوس804532)
بمغ  5151بينت الدراسة أن متوسط دخل األسرة في محافظة األنبار لعام  -5
( دينار/شيريا، وىذا يعني أن مستوى الدخل في المحافظة يقع ضمن تصنيف 8844851)

( 8515011الطبقة اليشة، اما عمى المستوى البيئي بمغ متوسط دخل األسر في الحضر )
( دينار/شيريا، حيث تصدر قضاء راوة المرتبة األولى 8815518دينار/شيريا  وفي الريف )

( دينار/شيريا، وجاء قضاء الكرمة ادنى 8508525لمتوسط دخل األسرة في المحافظة )
 (دينار/ شيريا .8152484مستوى لمتوسط دخل األسر بمغ )

صنفت الدراسة األسر في محافظة األنبار إلى أربع طبقات رئيسية بحسب الدخل،  -5
( اسرة من مجموع األسر 125%( و بواقع عددي مقداره )5535فالطبقة الفقيرة بمغت نسبتيا )

( اسرة، 010%( و بواقع عددي )50في منطقة الدراسة، ثم تأتي بعدىا الطبقة اليشة بنسبة )
(اسرة، و 105%( وبواقع عددي مقداره )5533بقة الوسطى بنسبة )في حين جاءت بعدىا الط

( اسرة، من مجموع األسر 814%( و بواقع عددي )530جاءت بعدىا الطبقة الغنية بنسبة )
 في محافظة األنبار . 

 المقترحات
اعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع، وىذا يتطمب اعادة النظر في سمم الرواتب،  -8

صرف رواتب لمعاطمين عن العمل لحين حصوليم عمى عمل في المحافظة  وكذلك النظر في
. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)5205 ) 
 

العمل عمى تقميل فجوة التفاوت بين المناطق الحضرية و الريفية، وىذا من خالل  - 5
اإلىتمام بالمناطق الريفية بتوفير جميع الخدمات منيا الصحية و التعميمية، وكذلك العدالة في 

 ممناطق الحضرية و الريفية توزيع المشاريع اإلستثمارية ل
_ العمل عمى رفع مستوى دخل األسرة الشيري من الطبقة اليشة الى الطبقة الوسطى و 

 الغنية من خالل ايجاد فرص عمل في جميع األقضية، وعدم التركيز عمى قضاء دون آخر.
 قائمة المصادر

خضر األحمد، شركة كمن فايرباو ، الجغرافية الجديدة لتفاوت الدخل العالمي ، تعريب  -8
 .5110الحوار الثقافي ، الطبعة العربية األولى ، لبنان، 

عبدالرزاق الفارس ، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة  -5
 .5118، بيروت، 8العربية، ط

ىمام الشماع ،  يسرى ميدي، احتساب التفاوت في توزيع الدخول في العراق من  -5
(، مجمة دراسات اقتصادية، بيت 8555 -8531مالية وتصحيحو لممدة )خالل السياسة ال

 .5111-8555الحكمة، العدد الثالث والرابع، السنة االولى، بغداد، 
، 8مصطيفي عبدالمطيف ، عبدالرحمن سانيو، دراسات في التنمية االقتصادية، ط -0

 .5180مكتبة حسن العصرية، بيروت، 
حصاء، المسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإل -1

 .5180، تقرير احساس، 5185العراق، 
، دار العموم العربية، بيروت، 8عمي العطار ، التنمية االقتصادية والبشرية، ط -2

5111. 
عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، ، نشأة المعارف باالسكندرية  -3

 .8541مطبعة اطمس، القاىرة، 
، دار وائل لمنشر، عمان، 8س حمادي عمي، مبادئ عمم الديموغرافية، ، طيون -4

5181. 
جاسم احمد سمو االرتوشي، آخرون، دور التحميل العاممي في تحميل المستوى  -5

((، مجمة 5185المعيشي لألسر، ))دراسة تطبيقية عمى عينة عشوائية من سكان مدينة دىوك 
 .5182، لسنة 5، العدد84المجمد  القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية،
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منير عبداهلل  كرادشة ، الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألزواج الذكور وعالقتيا  -81
باستعمال موانع الحمل في االردن، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، 

 .8545الجامعة االردنية، عمان، 
اء، المسح االجتماعي واالقتصادي لألسر في وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحص -88

 .5180، تقرير احساس، 5185العراق، 
سالم توفيق النجفي ، احمد فتحي عبد المجيد، السياسات االقتصادية الكمية والفقر    -85

، بيروت ، آب  8مع اشارة خاصة الى الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،ط
،5114. 

وزيع الدخل والنمو االقتصادي في الدول النامية ، جامعة رضا صاحب ابو احمد،  ت -85
 .5181كربالء ، مجمة دراسات اسالمية معاصرة ، كربالء ،

مانع حسن، الطعمة ، التنمية االقتصادية وتوزيع الدخل القومي في العراق ، رسالة  -80
 .8531ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية االدارة واالقتصاد ،  

 . 5151م استمارة استبيان لعا
 المالحق

 (1ممحق )
 جميورية العراق 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة األنبار 

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية 
 قسم الجغرافية

 استمارة استبيان
 أخي المواطن الكريم:

في اعدت ىذه اإلستمارة لدراسة الماجستير لمبحث الموسوم )التحميل المكاني لمستوى الدخل 
( أو حسب ما تستمزمو اإلجابة في يرجى تعاونكم معنا والتفضل باإلجابة االجابة بعالمة) محافظة االنبار(

الحقول الخاصة بإجابتكم عممًا إن االجابة تستخدم ألغراض البحث العممي وبدون ذكر أسماء وألغراض 
 رسالة الماجستير  فقط... شاكرين تعاونكم معنا. 

 حمادي القيسي                                 أ.د حسين عمي عبد الراويمشتاق أحمد عمي 
 المشرف                                                        طالب ماجستير       
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: افرد او مجموعة افراد تربطيم او ال تربطيم صمة قرابة والذين يسكنون وحدة سكنية تعريف األسرة -8
 واحدة. 

 ىم السكان الذين يقيمون داخل حدود البمديات كمركز القضاء او الناحية.: الحضر -5
 : ىم السكان الذين يقيمون خارج حدود البمديات.الريف -5
ىو الشخص الذي يعمل ويدير منشأة صغيرة كانت أم كبيرة، أو يمارس حرفة أو صنعة صاحب العمل:  -0

 يشرط أن يستخدم شخص أو أكثر في إنجاز عممو.
ىو الشخص الذي يعمل لحسابو الخاص، والذي يمارس حرفة أو صنعة أو )لحسابو(: يعمل لنفسو  -1

 عمل في منشأة يممكيا ويديرىا وال يستخدم أي شخص لمساعدتو في إنجاز عممو.
كل شخص يتقاضى أجرا أو راتبا لقاء عمل في القطاعات المختمفة سواء كان ذلك في يعمل بأجر:  -2

 لدى أسرتو بأجر.القطاع الحكومي أو خاص أو يعمل 
ىو الشخص الذي يعمل ما ال يقل عن ثمث ساعات العمل اإلعتيادية أي  :يعمل لدى األسرة بدون أجر -3

 ساعتين عمى األقل بدون أجر في حيازة زراعية أو منشأة يممكيا أو يديرىا أحد أفراد أسرتو.
 مالحظة: اإلجابة ألرباب األسر فقط

 
 
 األنبارعنوان السكن: محافظة -8

 ، ريف        ، حضر          القضاء 
 ،العمر   ،انثى  رب االسرة: ذكر-5
 ، المجموع   ، اناث  عدد افراد االسرة: ذكور-5
 يقرأ ويكتب    يقرأ فقط          الحالة العممية: امي  -0

   ابتدائية 
 بكالوريوس  دبموم       اعدادية   متوسطة

 عميا 
مطمق       ارمل     متزوج  الحالة اإلجتماعية: اعزب-1

  
يعمل بأجر            يعمل لنفسو             الحالة العممية: صاحب عمل-2

 يعمل لدى االسرة                       ال يعمل     
 أخرى                 شقة   نوع السكن: بيت -3
  تجاوز          ايجار            نوعية السكن: ممك  -4
 الف   3113111  -الف  5183111الف                5113111مقدار الدخل: أقل من -5

 

 

   

  

  

 

   

 

 

   

 

 

  

 

   

 

   

   

  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)5215 ) 
 

  -مميون  831183111مميون                   831113111-الف  3183111
  -مميون 833183111مميون        833113111 -مميون  830183111مميون    830113111
 فأكثر      538113111مميون       53811111
 مزارع           متقاعد         المينة: موظف          اعمال حرة-81

 ربة بيت                          طالب                               
                                                                                                                                                                                                مقبول      مدى الرضا عن العمل وتوفر فرص العمل:   غير راضي-88

 راضي الى حد ما                  راضي جداً 
      مقبول                 اضي عن مستوى الدخل: غير راضي ىل انت ر -85

 راضي الى حد ما                  راضي جداً                      
 ال    ىل لمموقع الجغرافي الذي يسكن فيو اثر عمى انخفاض الدخل: نعم   -85
  انخفض       ال تغيرىل اثرت جائحة كورونا عمى مستوى الدخل: -80

 ارتفع 
 الرواتب واالجور  من المسؤول عن تذبذب مستوى الدخل الشيري: البطالة-81

 غالء المعيشة  السياسة الحكومية   الحروب واالزمات  
                      كال    ىل ترغب بالعمل ولم تحصل عميو: نعم -82

                      السبب .................................................................................................                      
 دينار عراقي ما مقدار الدخل الشيري لألسرة  -83
 صادي لممحافظة وتحسن الدخل الشيري لألسر.ما ىي مقترحاتك لمنيوض بالواقع االقت -85

 (2ممحق )
مجموع الدخول الكمية و عدد األفراد ) السكان( و األسر بحسب الوحدات اإلدارية و البيئة في 

 5151محافظة األنبار لعام 

الوحدة 
 االدارية

 المجموع ريف حضر

مجموع 
 الدخول

عدد 
 األفراد

عدد 
األس

 ر

مجموع 
 الدخول

عدد 
 األفراد

عدد 
األس

 ر

مجموع 
 الدخول

عدد 
 األفراد

عدد 
 األسر

 522511 الرمادي
855

8 
584 

50013
1 

801
5 

588 181531 5255 055 

 808 454 821811 31 001 34111 38 015 43111 ىيت
 551 5022 031551 851 82111554 815521 581551 الفموجة
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4 1 
 25 004 48531 55 824 53131 02 541 10511 عنو

 43 111 811511 51 821 54811 25 551 35411 حديثة
 32 053 45311 52 841 55211 11 583 21111 الرطبة
 801 533 822311 31 040 34511 31 055 44111 القائم
 11 500 24531 80 815 82342 08 551 18045 راوة

 42 240 818511 22 145 32511 51 815 51211 العامرية
 814 315 853031 35 125 45351 51 851 05311 الحبانية
 55 254 814141 45 141 53511 81 15 88541 الكرمة

المحافظ
 ة

812350
5 

150
5 

445 
58584

8 
114

5 
353 

855282
1 

8155
8 

824
1 

 5151المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية لعام 
 (3ممحق )

 5151األنبار لعام التوزيع العددي لتصنيف األسر حسب دخل األسرة في محافظة 
 المجموع غنية وسطى ىشة فقيرة الوحدة اإلدارية

 055 02 805 51 818 الرمادي
 808 88 00 55 03 ىيت

 551 53 854 55 855 الفموجة
 25 2 55 84 55 عنو

 43 3 54 50 54 حديثة
 32 3 50 51 51 الرطبة
 801 88 05 55 03 القائم
 11 1 84 80 84 راوة

 42 4 51 51 54 العامرية
 814 88 51 52 52 الحبانية
 55 5 55 53 50 الكرمة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222ايلول 

 

)5210 ) 
 

 8241 814 105 010 125 المحافظة

 .5151المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 
 (0ممحق )

 5151التوزيع العددي لتصنيف األسر حسب دخل األسرة و البيئة في محافظة األنبار لعام 

 القضاء
 ريف حضر

 المجموع غنية وسطى ىشة فقيرة المجموع غنية وسطى ىشة فقيرة

 588 58 31 00 38 584 51 23 02 41 الرمادي
 31 1 58 85 51 38 2 55 51 55 ىيت

 851 85 02 51 05 521 51 45 25 51 الفموجة
 55 5 4 2 3 02 0 80 85 82 عنو

 51 5 4 2 5 25 1 51 84 85 حديثة
 52 5 5 3 4 11 1 81 85 83 الرطبة
 31 1 55 83 51 31 2 52 82 55 القائم
 80 8 0 0 1 08 0 80 81 85 راوة

 22 2 55 81 55 51 5 3 1 2 العامرية
 35 4 55 83 51 51 5 85 5 88 الحبانية
 45 4 53 50 51 81 8 5 5 0 الكرمة

 353 35 523 845 525 445 42 545 581 511 المحافظة

  .5151الميدانية لعام المصدر : باإلعتماد عمى الدراسة 
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