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منهجية مسح دخل 
وانفاق االسرة 2019

الفصل األول
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مقدمة
ضمــن إطــار العمــل علــى توفيــر قواعــد بيانــات اقتصاديــة اجتماعيــة تعكــس واقــع انفــاق واســتهالك ودخــل االســر 
المعيشــية، تقــوم معظــم دول العالــم علــى تنفيــذ مســح دخــل وإنفــاق األســرة، او مــا كان يعــرف بمســح ميزانيــة 
االســرة. ونظــرا للتغيــرات المســتمرة فــي انمــاط االنفــاق واالســتهالك والدخــل، يتــم تنفيــذ هــذا المســح بشــكل 
دوري وبانتظــام، وتتجــه غالبيــة الــدول الــى تنفيــذه كل خمــس ســنوات، واحيانــا تتطلــب طبيعــة المرحلــة الــى 
اجــراء المســح خــالل اقــل مــن خمــس ســنوات، نظــرا لحــدوث تغيــرات متســارعة فــي واقــع تكريبــة الســكان نتيجــة 
ألحــداث مفاجئــة  كالحــروب والهجــرات او الكــوارث او االزمــات االقتصاديــة، حيــث تؤثــر جميعهــا فــي طبيعــة نمــط 

االنفــاق  واالســتهالك والدخــل للســكان.

إن اهــم مــا يميــز هــذا المســح هــو انــه يقــدم قاعــدة بيانــات مهمــة وشــاملة تتعلــق بواقع االنفــاق والدخــل، ويرتبط 
ذلــك بمختلــف المتغيــرات االجتماعيــة والديموغافيــة االخــرى، كالمســتوى التعليمــي وحالــة النشــاط االقتصــادي 
والتوزيــع الجغرافــي والنــوع االجتماعــي وغيــره. ومــن جانــب اخــر، فــإن قاعــدة بيانــات هــذا المســح تســتخدم 
بشــكل واســع فــي تقييــم ودراســة حالــة الفقــر لــدى المجتمــع، مــن خــالل بنــاء مؤشــرات الفقــر المختلفــة كنســبة 
الفقــر وشــدته وفجوتــه ومــا الــى ذلــك، وعــالوة علــى ذلــك تســتخدم الــدول المتقدمــة بيانــات هــذا المســح فــي 

تقييــم وحســاب مســتوى الرفــاه الــذي يعيشــه الســكان فــي المجتمــع. 

االنفــاق  قضايــا  تتنــاول  كونهــا  والتعقيــد،  بالصعوبــة  تمتــاز  المســوح  مــن  النــوع  هــذا  تنفيــذ  طبيعــة  ان 
واالســتهالك والدخــل، وتتعــرض لمقابلــة االســر )المواطنــة و غيــر المواطنــة( وســؤالها عــن هــذه المتغيــرات التــي 
تمتــاز بالحساســية، كمــا أن متغيــرات االنفــاق والدخــل واالســتهالك هــي عرضــة للتأثــر بالموســمية خــالل اشــهر 
او فصــول الســنة، فهنــاك ســلع وخدمــات يتــم اإلنفــاق عليهــا خــالل شــهور معينــة مــن الســنة اكثــر مــن غيرهــا، 
ــذي يتطلــب متابعــة االنفــاق والدخــل علــى مــدار العــام لإلحاطــة بكافــة ظــروف الموســمية، ممــا ينبنــي  االمــر ال

علــى ذلــك متابعــة التنفيــذ الميدانــي لمــدة عــام كامــل ومــا يترتــب عليــه مــن جهــد ووقــت وتكاليــف عاليــة.

ــم  ــذك أن حكومــة أبوظبــي عكفــت علــى تنفيــذ هــذا المســح خــالل الســنوات الســابقة، فــكان اخــر مســح ت وي
تنفيــذه هــو مســح 2013/ 2014 وســبقه مســح عــام 2007/ 2008، ومســح فــي عــام 1996/ 1997 ومســح اخــر تــم 
تنفيــذه فــي عــام 1981 علــى مســتوى أســر موظفــي الدوائــر المحليــة فقــط. ولقــد غطــت هــذه المســوح جميــع 

اقاليــم امــارة ابوظبــي.
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أهداف المسح
تتفــاوت أهــداف المســح مــن دولــة الــى اخــرى بحســب الغــرض مــن تنفيــذه، امــا الهــدف الكلــي فيتمثــل فــي 

رئيســيين؛  بعديــن 

ــدى  ــة اجتماعيــة تعكــس واقــع اإلنفــاق االســتهالكي  والدخــل ل ــات اقتصادي البعــد األول: توفيــر قاعــدة بيان  -
االســر واالفــراد.

البعــد الثانــي: توفيــر البيانــات الالزمــة لبنــاء ســلة الســلع واالهميــات النســبية الخاصــة ببنــاء الرقــم القياســي   -
ألســعار المســتهلك. 

اما األهداف التفصيلية لمسح دخل وإنفاق األسرة 2019 في إمارة أبوظبي فتأتي على النحو التالي: 

توفيــر بيانــات خاصــة عــن إنفــاق ودخــل واســتهالك االســر واالفــراد فــي امــارة ابوظبــي، بحيــث تســتخدم لبنــاء   m
مؤشــرات اقتصاديــة مختلفــة.

)االوزان  النســبية  واالهميــات  المســتهلك  ألســعار  القياســي  الرقــم  ســلة  لبنــاء  الالزمــة  البيانــات  توفيــر   m
الترجيحيــة( الخاصــة بهــا، ويعتمــد علــى بيانــات هــذا المســح فــي تحديــث ســنة االســاس لبنــاء الرقــم 

االســعار. مؤشــرات  اهــم  أحــد  باعتبــاره  المســتهلك  ألســعار  القياســي 

حســاب المتوســطات الســنوية إلنفــاق ودخــل االســر واالفــراد وربــط هــذه المتوســطات بمختلــف المتغيــرات   m
ــوع االجتماعــي واالقليــم  ــة والن ــة التعليمي ــة والحال ــة العملي ــة كالحال ــة والجغرافي ــة والديموغرافي االجتماعي

ومــا الــى ذلــك. 

توفيــر البيانــات الخاصــة بحســاب مؤشــرات الفقــر المختلفــة مــن خطــوط ونســب وفجــوات فقــر، اضافــة الــى   m
التمكيــن مــن تحديــد جيــوب الفقــر. اضافــة الــى توفيــر البيانــات الالزمــة لتقييــم مســتوى وهيــكل واتجاهــات 

الرفــاه لألســر المعيشــية واالفــراد.

توفير البيانات الخاصة بأعداد الميزانية الغذائية المتعلقة باستهالك الفرد من السعرات الحرارية.   m

التعــرف علــى توزيــع الســكان حســب مســتويات الدخــل واالنفــاق المختلفــة، واســتخدام بيانــات االنفــاق فــي   m
تحديــد انمــاط االنفــاق لــدى الســكان  وتوجهــات االنفــاق االســتهالكي لديهــم بحســب الخصائــص المختلفــة 

كالجنســية والمســتوى التعليمــي والعملــي ومــا الــى ذلــك. 

الســكان  باحتياجــات  التنبــؤ  علــى  والمســاعدة  والخدمــات  الســلع  علــى  الحالــي  الطلــب  حجــم  تقديــر   m
والخدمــات. الســلع  مــن  المســتقبلية 

حساب مرونة اإلنفاق )الطلب( على بنود اإلنفاق المختلفة.  m

توفير البيانات المتعلقة باإلنفاق النهائي الخاص لقطاع االسر المعيشية.   m

بناء حسابات قطاع االسر باعتباره واحدا من القطاعات المؤسسية الهامة  لبناء الحسابات القومية.   m

توفيــر البيانــات الالزمــة لبنــاء جــداول العــرض واالســتخدام ، اضافــة الــى تقديــر القطــاع غيــر المنظــم لدعــم   m
تقديــرات الحســابات القوميــة. 

اصــدار احصــاءات الدخــل واالنفــاق لألســر المعيشــية بأســلوب يعــزز قابليتهــا للمقارنــة علــى المســتويات   m
المحليــة واالقليميــة والدوليــة، ووفقــا للمفاهيــم والتعاريــف والتصانيــف المعتمــدة دوليــا. 
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اهمية المسح
ــي بمجملهــا ضمــن اطــار  ــة اعــاله، والتــي تأت ــة والتفصيلي ــي لتحقيــق االهــداف الكلي ان تنفيــذ هــذا المســح يأت
اســتخدامات المركــز الداخليــة، ولكــن هــذا ال يمنــع مــن اســتخدام نتائــج المســح مــن جهــات خارجيــة )مــن خــارج 

مركــز االحصــاء – ابوظبــي( . بنــاء علــى مــا ســبق، يصنــف اســتخدام بيانــات المســح الــى صنفيــن:

االســتخدام الداخلــي: الــذي يتجلــى بتوفيــر قاعــدة بيانــات لغايــات تكويــن مؤشــرات مهمــة يقــوم المركــز علــى 
بناءهــا كمؤشــرات االرقــام القياســية ألســعار المســتهلك، ومؤشــرات الحســابات القوميــة المختلفــة، اضافــة الــى 

مقاييــس ومؤشــرات الفقــر.

االســتخدام الخارجــي: الــذي يتمثــل باســتخدام قاعــدة بيانــات المســح لالســتدالل علــى بعــض المؤشــرات فــي 
اتخــاذ قــرارات اجتماعيــة واقتصاديــة مــن قبــل هيئــات ومؤسســات حكوميــة، اضافــة الــى اعــداد دراســات مختلفــة 

مــن قبــل مراكــز االبحــاث ومــن قبــل طــالب الجامعــات وغيهــم.

المجتمــع اإلحصائــي المســتهدف: ضمــن االهــداف المحــددة يوفــر هــذا المســح بيانــات خاصــة لعينــة مــن االفــراد 
المقيميــن إقامــة دائمــة علــى ارض امــارة ابوظبــي خــالل عــام 2019:

 مجتمع المسح
)المجتمع المستهدف(

 الفئات المستثناه
من مجتمع المسح

• االسر الخاصة المواطنة.

• االسر الخاصة غير المواطنة.

• االسر الجماعية.

• الهيئات الدبلوماسية.

• كبار الشخصيات والمقيمون 
في القصور

• المساكن العسكرية.

• المستشفيات والفنادق.

• مساكن الطلبة.

• الزوار غير المقيمين مع االسرة 
اقامة دائمة.

• افراد االسرة المسجونين خالل 
فترة االسناد
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مجتمع المسح والشمول
ضمــن التوزيــع الجغرافــي إلمــارة ابوظبــي بحســب مــا هــو عليــه فــي االطــار العــام للســكان والمســاكن مــن واقــع 
ــة، ابتــداًء مــن المنطقــة حيــث  ــى مســتويات مــن التقســيمات االداري التعــداد الســكاني 2011، تقســم االمــارة ال
تتكــون إمــارة ابوظبــي مــن ثالثــة مناطــق أساســية »ابوظبــي، العيــن، والظفــره ». وضمــن المنطقــة الواحــده هنــاك 
تجمعــات ســكانية )قطاعــات( »Districts« تتفــاوت فــي عــدد االســر والســكان، وضمــن التجمــع الســكاني هنــاك 
عــدد مــن االحــواض او االحيــاء، حيــث تــم تقســيم الحــوض الواحــد او الحــي الــى عــدد مــن التقســيمات االحصائيــة 
تدعــى بمناطــق العــد، بحيــث يتــراوح متوســط عــدد االســر فــي المنطقــة الواحــدة مــا بيــن 100 الــى 200 اســرة مــع 

بعــض االســتثناءات تبعــا للموقــع الجغرافــي وانتشــار االســر فــي الحــوض الواحــد.

ضمــن االهــداف المحــددة يشــمل المســح كامــل المناطــق الثالثــة »ابوظبــي، العيــن، والظفــره بمــا فيهــا مــن 
تجمعــات ســكانية وجــزر« ولمختلــف فئــات الســكان مــن مواطنيــن ومقيميــن.

تصميم العينة
بهــدف التمثيــل االفضــل لنتائــج المســح روعــي اتبــاع اســلوب المعاينــة العشــوائية الطبقيــة المســحوبة علــى 

مرحلتيــن علــى مســتوى االســر المواطنــة واالســر غيــر المواطنــة. 

امــا عينــة األســر المواطنــة فقــد صممــت لتكــون ممثلــة علــى مســتوى المنطقــة الرئيســية/ القطــاع حيــث تــم 
تقســيم المناطــق الــى تجمعــات ســكانية/ قطاعــات »طبقــات« ومــن ضمــن كل طبقــة تــم ســحب عينــة مــن 
مناطــق العــد باســلوب العينــة المتناســبة مــع الحجــم فــي المرحلــة االولــى ومــن ضمــن كل منطقــة عــد تــم ســحب 

عنقــود )12 اســرة تمثــل منطقــة عــد( فــي المرحلــة الثانيــة.

فــي حيــن تــم تصميــم عينــة االســر غيــر المواطنــة  لتكــون ممثلــة علــى مســتوى المناطــق »ابوظبــي، العيــن، 
الظفــره« ومــن ضمــن كل منطقــة تــم ســحب عينــة مــن »مناطــق العــد« باســلوب العينــة المتناســبة مــع الحجــم 
فــي المرحلــة االولــى ومــن ضمــن كل »منطقــة عــد« تــم ســحب عنقــود )12 اســة تمثــل منطقــة عــد( فــي المرحلــة 

الثانيــة.

تصميم المسح
ان شــأن هــذا المســح كمــا هــو شــأن المســوح االســرية االخــرى يعتمــد تنفيــذه علــى توفــر االدوات والوثائــق الفنيــة 

الالزمــة كاالســتمارات االحصائيــة، التعاريــف والمفاهيــم، االدلــة والتصانيــف، وغيرهــا. 

التقسيمات اإلدارية إلمارة أبوظبي

مناطق العداألحواض/ األحياءالتجمعات السكانية )القطاعات(المناطق )أبوظبي، العين، الظفره(
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متغيرات المسح
يتنــاول المســح عــدد كبيــر مــن المتغيــرات التــي تشــكل بمجملهــا اســتمارات المســح بأنواعهــا المختلفــة، 

وتقســم هــذه المتغيــرات الــى ســتة انــواع رئيســية:

التعريفأنواع المتغيرات

المتغيرات التعريفية

تتنــاول التعريــف بالجانــب الجغرافــي لوحــدات المعاينــة )األســر( الخاصــة بالمســح كاالمــارة، المنطقــة، 

التجمــع الســكاني )القطــاع(، اســم التجمــع، رقــم الطبقــة، رقــم العنقــود، الرقــم المميــز للمبانــي/ 

مكانــي، مسلســل األســرة فــي العينــة، نــوع العينــة، حالــة األســرة المســتجيبة، نتيجــة زيــارة األســرة، 

نــوع المبنــى، شــهر زيــارة األســرة، اســم مالــك المبنــى، رقــم التنظيــم للمبنــى )حكومي/خــاص(، رقــم 

مكانــى الخــاص بالمســكن، اســم الشــارع ورقمــه، نــوع الوحــدة الســكنية، موقــع الوحــدة الســكنية 

فــي المبنــى، اســم رب األســرة،   ورقــم هاتــف األســرة، والبريــد االلكتونــي، عــدد أفــراد األســرة وعــدد 

األفــراد الذيــن لديهــم دخــل.

المتغيرات الخاصة 
بالمسكن

تشــمل خصائــص الوحــدة الســكنية مــن حيــث نــوع حيــازة المســكن، المــادة الســائدة فــي البنــاء، 

مصــدر الكهربــاء، مصــدر ميــاه الشــرب، نــوع الوقــود الغالــب المســتخدم بالمطبــخ، الصــرف الصحــي، 

الــى  باإلضافــة  بالمســكن،  النفايــات  مــن  التخلــص  كيفيــة  المســكن،  مكونــات  التكييــف،  نــوع 

المشــاكل التــي تواجــه األســرة فــي المســكن.

المتغيرات االجتماعية
التعليميــة،  الحالــة  العمــر،  االجتماعــي،  كالنــوع  المختلفــة  االجتماعيــة  االفــراد  خصائــص  تتنــاول 

مــن متغيــرات. ذلــك  وغيــر  االجتماعيــة،  الحالــة   ، العمليــة  الحالــة  التعليمــي،  المســتوى 

متغيرات ما تحوزه األسرة 
من اجهزة وخدمات وعقاات

وتتعلــق باســم الســلعة والعــدد والقيمــة للســلع التاليــة: الســيارة الخاصــة، وقــارب النزهــة، والدراجــة 

الناريــة، والدراجــة المائيــة. واقتصــرت علــى العــدد لبقيــة الســلع مثــل: خطــوط هاتــف متحــرك، اجهــزة 

كهربائية...الــخ، كمــا ويشــمل العــدد جميــع مــا يمتلكــه افــراد األســرة المســجلين فــي االســتمارة بمــا 

فيهــم الخــدم اذا كانــوا جــزء مــن األســرة.

متغيرات االنشطة االنتاجية 
لألسرة

نشــاط  ممارســة  بهــدف  المســكن  داخــل  األســرة  بهــا  تقــوم  التــي  االنتاجيــة  االنشــطة  تتنــاول 

اقتصــادي معيــن داخــل المســكن كتصفيــف الشــعر ونقــل الــركاب، تربيــة اطفــال مقابــل اجــر، انتــاج 

زراعــي او حيوانــي، ومــا الــى ذلــك مــن انشــطة انتاجيــة اســرية. وفــي هــذه االنشــطة تقــوم األســرة 

ــه ال يوجــد مــكان اخــر محــدد  او احــد افرادهــا بممارســة انشــطة انتاجيــة مــن خــالل المســكن أي ان

لممارســة مثــل هــذه االنشــطة.

المتغيرات االقتصادية

تتنــاول متغيــرات الدخــل واإلنفــاق، فمتغيــرات االنفــاق تركــز علــى قيــم وكميــات إنفــاق األســرة علــى 
كل ســلعة او خدمــة مدرجــة ضمــن ســلة المســتهلك ســواء كانــت ســلع غذائيــة او غيــر غذائيــة او 
خدمــات مختلفــة. امــا متغيــرات الدخــل فتتنــاول قيــم دخــل الفــرد الســنوي مــن المصــادر المختلفــة 
كدخــل االســتخدام )نقــدي او عينــي(، دخــل العامليــن لحســابهم الخــاص، دخــل الملكيــة، دخــل 
ــات الرأســمالية التــي  ــاول العملي ــى تن ــة ال ــة، المقبوضــات االخــرى. اضاف االيجــارات، الدخــول التحويلي
قامــت بهــا األســرة مــن عمليــات اقــراض او اقتــراض وبيــع او شــراء الســلع المعمــرة ، والعقــارات 

واالراضــي.
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استمارات المسح
اســتمارات المســح هــي االدوات التــي تســتخدم الســتيفاء بيانــات متغيــرات المســح، وضمــن منهجيــة تنفيــذ هــذا 

المســح تأتــي االســتمارات علــى نوعيــن همــا: 

1.   استمارة خصائص االفراد واألسرة والمسكن ومصادر الدخل:

تتكــون هــذه االســتمارة مــن عــدد مــن االجــزاء، وتكــون اســتمارة الكترونيــة يطلــب مــن الباحــث اســتيفاء بياناتهــا 
مــن قبــل أســر العينــة. امــا اجزائهــا فهــي:

البيانــات التعريفيــة: وتتضمــن كافــة المتغيــرات التعريفيــة اعــاله، وغالبــا مــا تكــون هــذه البيانــات ضمــن   -
صفحــة الغــالف لالســتمارة. 

خصائــص المســكن: وتتضمــن كافــة المتغيــرات الخاصــة بالمســكن، وحيــازة االجهــزة والســلع المعمــرة   -
واالنشــطة االنتاجيــة التــي تقــوم بهــا األســرة . 

خصائــص افــراد األســرة: وتتضمــن اســماء افــراد األســرة وكافــة المتغيــرات االجتماعيــة المذكــورة أعــاله   -
المتعلقــة بــكل فــرد مــن افــراد األســرة. 

الدخــل الجــاري لألســرة: يتضمــن هــذا الجــزء مــن االســتمارة كافــة  متغيــرات الدخــل مــن المصــادر المختلفــة   -
لــكل بنــد مــن بنــود دخــل افــراد األســرة، تبــدا االســتمارة بتســجيل جميــع افــراد األســرة ذوي الدخــل او االيــراد 
باألســرة، بحيــث يكــون لــكل فــرد خانــة مســتقلة، وعموديــا هنــاك مصــادر الدخــل المختلفــة مقســمة إلــى: 
دخــل مــن االســتخدام، دخــل اإلنتــاج الذاتــي ودخــل العامليــن لحســابه و وأصحــاب العمــل، دخــول االيجــارات ، 
دخــول الملكيــة، الدخــول التحويليــة ، ودخــول اخــرى، واخيــرا اجمالــي دخــل الفــرد. امــا تســجيل قيــم الدخــل 

فهــي بالدرهــم االماراتــي وألقــرب عــدد صحيــح بعيــدا عــن الكســور العشــرية.

2.   استمارة انفاق األسرة:

تتكــون هــذه االســتمارة مــن عــدد مــن االجــزاء المتعلقــة بمكونــات ســلة المســتهلك، وهــي اســتمارة الكتونيــة 
تكــون متوفــرة علــى اجهــزة الحاســوب الخاصــة بالباحثيــن الميدانييــن بحيــث يتــم ادخــال بيانــات انفــاق األســرة 

عليهــا بشــكل متواصــل. 

باألســرة، وتكــون مطابقــة تمامــا  الخاصــة  التعريفيــة  المتغيــرات  التعريفيــة: وتتضمــن كافــة  البيانــات   -
الدخــل. والمســكن ومصــادر  واألســرة  االفــراد  اســتمارة خصائــص  فــي  الــواردة  التعريفيــة  للبيانــات 

نــوع االســتهالك: لقــد تــم إضافــة هــذا الســؤال علــى مســتوى كل ســلعة/ خدمــة وذلــك لزيــادة مســتوى   -
الدقــة فــي تحديــد نــوع االســتهالك األســري، ويتــم تســجيل نــوع االســتهالك عنــد تســجيل قيمــة االنفــاق 

للســلعة/ الخدمــة. وقــد يكــون نــوع االســتهالك احــد الحــاالت التاليــة: 

1.  استهالك خاص باألسرة

2.  هدايا لألسرة من الغير

3.  هدايا من األسرة للغير داخل االمارة

4.  هدايا من األسرة للغير داخل الدولة

5.  هدايا من األسرة للغير خاج الدولة
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مــكان شــراء الســلعه/ الخدمــة: لقــد تــم إضافــة هــذا الســؤال علــى مســتوى كل ســلعة/ خدمــة، بحيــث   -
يتــم تســجيل مــكان شــراء الســلعة/ الخدمــة عنــد تســجيل قيمــة االنفــاق للســلعة/ الخدمــة. وقــد يكــون 

مــكان الشــراء احــد األماكــن التاليــة: 

1. نفس االمارة

2. امارات أخرى

3. خاج الدوله

االنفــاق علــى الطعــام والشــراب والتبــغ: يتضمــن هــذا الجــزء مــن االســتمارة كافــة الســلع االســتهالكية   -
الغذائيــة مــن طعــام وشــراب وتبــغ، حيــث أدرج لــكل ســلعة  فــي االســتمارة ســطر يتضمــن دليــل تميــز 
الســلعة، أســم الســلعة، وحــدة القيــاس للكميــة كأن تكــون كلــغ او لتــر... الــخ ، وتكــون قيمــة االنفــاق 
اليومــي علــى الســلعة بالدرهــم، وتــم تمثيــل أيــام الشــهر بعــدد مــن االعمــده عددهــا 31 عمــود، يتضمــن 

العمــود الواحــد االنفــاق اليومــي علــى الســلعة.

وقــد تــم اســتخدام التصنيــف الدولــي للســلع COICOP فــي تصنيف وترتيــب مجموعات االنفاق الرئيســية 
والفرعيــة والســلع فــي اســتمارة االنفــاق، أمــا دليــل ترميــز الســلعة، فهــو رمــز يتكــون مــن اربعة اجــزاء، الجزء 
االول هــو رمــز المجموعــة التــي تنتمــي اليهــا الســلعة، والجــزء الثانــي هــو رمــز القســم ضمــن المجموعــة 
الواحــدة التــي تنتمــي اليهــا الســلعة، والجــزء الثالــث هــو رمــز الفــرع ضمــن القســم فــي المجموعــة التــي 

تنتمــي لهــا الســلعة.

مثــال: أســم الســلعة كــورن فليكــس، تقــع هــذه الســلعة ضمن المجموعــة رقم )1( وهي الطعام والشــراب 
والتبــغ. وضمــن القســم رقــم )1( وهــو الطعــام ، وضمــن الفــرع رقــم )1( الخبــز والحبــوب ومنتجاتهــا، 
والتسلســل رقــم 25 ضمــن ســلع هــذا الفــرع . وعليــه فــان دليــل ترميــز ســلعة الكــورن فليكــس هــو 

11125، وهكــذا لبقيــة الســلع.

االنفــاق علــى الســلع والخدمــات األخــرى: يأتــي ترتيــب هــذا الجــزء مــن االســتمارة تمامــا كمــا هــو فــي جــزء   -
الطعــام والشــراب والتبــغ ، اي هنــاك تصنيــف لمجموعــات ومــن ثــم أقســام ضمــن المجموعــات، وفــروع 

ــاك رقــم متسلســل للســلعة او الخدمــة ضمــن الفــرع الواحــد.  ــرا هن ضمــن االقســام، واخي

دفتر االسرة المساعد االسبوعي
دفتــر االســرة المســاعد هــو عبــارة عــن اســتمارة ورقيــة تــم اعدادهــا لتســجيل مشــتريات األســر اليوميــة حســب 
الســلعة والكميــة والقيمــة، فمــن المعلــوم ان الباحــث يتابــع مشــتريات االســرة علــى مــدار شــهر كامــل، وبالتالــي 
فــإن اعطــاء الفرصــة لألســرة القيــام بتســجيل مشــترياتها، يزيــد مــن دقــة وكفــاءة البيانــات وعــدم حــدوث 

اســقاطات. 

يتكون الدفتر المســاعد من عدد من الخانات خصص فيها خانة لتعبئة اســماء وتفاصيل الســلع االســتهالكية 
ــة اخــرى تبيــن وحــدة القيــاس كأن تكــون كغــم،  التــي انفقــت عليهــا االســر خــالل فتــرة االســناد الزمنــي، وخان
لتر،...الــخ، باإلضافــة الــى خانتيــن توضحــان الكميــة والقيمــة. امــا ترتيــب مجموعــات االنفــاق الرئيســية فــي الدفتــر 

فيأتــي متســقا تمامــا مــع االســتمارة. 
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وباعتبــار ان االســرة يتــم متابعــة انفاقهــا علــى مــدار شــهر كامــل، يخصــص لــكل اســرة دفتــر مســاعد لتســجل 
عليــه انفاقهــا علــى مــدار االســبوع كامــال، وفــي االســبوع الالحــق يقــوم الباحــث باســتالم وتدقيــق بيانــات انفــاق 
األســرة لألســبوع وتســليمها دفتــر جديــد لبيانــات االســبوع الالحــق، بذلــك تكــون حصــة االســرة الواحــدة فــي 

الشــهر مــن اربعــة الــى خمســة دفاتــر مســاعدة وذلــك بحســب عــدد اســابيع الشــهر.

وفــي حالــة االســر الجماعيــة اذا تعــذر جمــع اســتهالك جميــع افــراد االســرة فــي دفتــر مســاعد واحــد، يمكــن اعطــاء 
كل فــرد مــن افــراد االســره دفتــر مســاعد خــاص بــه لتدويــن مشــترياته االســبوعية، وفــي االســبوع الالحــق يقــوم 
الباحــث باســتالم وتدقيــق بيانــات انفــاق كل فــرد مــن افــراد  األســرة الجماعيــة وتســليمهم دفتــر جديــد لبيانــات 

االســبوع الالحــق.  

مــن جانــب اخــر تــم تصميــم الدفتــر المســاعد علــى نســخة الكترونيــة ســتكون متاحــة  فــي الموقــع االلكترونــي 
للمســح، فــاذا كان لــدى االســرة الرغبــة بتســجيل مشــترياتها علــى الدفتــر المســاعد بنســخته االلكترونيــة 

فيمكنهــا التنســيق مــع الباحــث الميدانــي. 

األدلة والتصانيف االحصائية:
 تتعــدد التصانيــف المســتخدمة ضمــن مســح دخــل وإنفــاق االســرة تبعــا لنوعيــة المتغيــرات التــي تحتــاج الــى  
ــة االمــارات والمعتمــدة  تصنيــف وترميــز، وجميــع التصانيــف المعتمــدة للمســح هــي ذاتهــا المطبقــة فــي دول

دوليــا واقليميــا. أهــم التصانيــف المســتخدمة: 

تصنيف الجنسيات.   m

التصنيف الدولي المعياري للمهن.   m

التصنيف الدولي ISIC  لألنشطة االقتصادية.   m

COICOP تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  m

 بالنســبة لتصنيــف كل مــن النشــاط االقتصــادي والمهنــة فقــد اعتمــدت االنشــطة الدوليــة اعــاله بحيــث تكــون 
عمليــة الترميــز للنشــاط االقتصاديــة علــى المســتوى األول )وتشــمل 21 نشــاط اقتصــادي رئيســي(، امــا المهنــة 

فيكــون ترميزهــا علــى حديــن. 

البــد هنــا مــن وقفــة عنــد التصنيــف الدولــي للســلع حســب الغــرض COICOP، حيــث يعتبــر االســاس الدولــي 
لتصنيــف مجموعــات االنفــاق الرئيســية والفرعيــة والســلع االســتهالكية، والــذي يعتمــد عليــه فــي ترتيــب الســلع 
والخدمــات ضمــن اســتمارة المســح واجــراء الترميــز المناســب لــكل ســلعة كمــا ذكرنــا ســابقا. كمــا يعتبــر الـــ 

COICOP  مــن أهــم االدلــة الدوليــة التــي يعتمــد عليهــا فــي تقديــر حســابات الدخــل القومــي.
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منهجية جمع البيانات االحصائية
كمــا هــو مألــوف تجمــع بيانــات هــذا المســح عبــر المقابــالت الشــخصية لألســر والمتابعــات بالهاتــف حيثمــا يطلــب 

ذلــك ومــن خــالل اســتمارات احصائيــة ورقيــة والكترونيــة.

)Survey Unit( وحدة المسح v

تعــرف وحــدة المســح بالوحــدة التــي تجمــع عنهــا البيانــات االحصائيــة، فباالعتمــاد علــى االطــار العــام الــذي وفــره 
التعــداد يتــم اختيــار وحــدة المعاينــة وهــي »الوحــدة الســكنية« حيــث تســتوفى لهــذا المســح بيانــات االســرة 
التــي كانــت تقيــم اقامــة معتــادة فــي هــذه الوحــدة وقــت التعــداد، وامــا اذا لــم توجــد نفــس االســرة يتــم اختيــار 

االســرة حســب قواعــد اختيــار االســر البديلــة المبينــة ادنــاه. 

ان اهــم مــا يميــز مســح دخــل وانفــاق االســرة تعــدد وحــدات المســح بحســب المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
اعــاله، وهــي علــى النحــو التالــي: 

وحدة المسكن: تستوفى لها بيانات خصائص المسكن  •

وحدة االسرة: تستوفى لها بيانات خصائص االسر، اضافة الى بيانات االنفاق.   •

وحدة الفــرد: تستوفى لها بيانات خصائص االفراد اضافة الى بيانات الدخل.   •

v قواعد اختيار األسر البديلة
1.  القاعــدة األولــى: أن تكــون االســرة المقــرر زيارتهــا فــي الوحــدة الســكنية المحــددة بحســب كشــف العينــة 
المرفــق والمتوفــر لــدى المراقــب هــي اســرة مواطنــة: فعنــد زيــارة االســرة يتــم ســؤالها اوال عــن نوع االســرة 
بحســب جنســيتها )جنســية رب االســرة( كأن تكــون )مواطنــة/ غيــر مواطنــة(، فــإذا كانــت االســرة فعــال 
مواطنــة يتــم اســتيفاء بياناتهــا بشــكل اعتيــادي. امــا اذا كانــت غيــر مواطنــة يتــم االعتــذار منهــا واخــذ 

اســرة بديلــة  مواطنــة مــن قائمــة االســر البديلــة المتوفــرة لــدى المراقــب وبحســب التسلســل.  

2.  القاعــدة الثانيــة: أن تكــون االســرة المقــرر زيارتهــا بحســب الكشــف المرفــق هي أســرة خاصة غيــر مواطنة، 
فعنــد زيــارة االســرة فعليــا يتــم ســؤالها اوال عــن جنســيتها، فــاذا كانــت فعــال غيــر مواطنــة يســتوفى لهــا 
بيانــات، امــا اذا كانــت األســرة مواطنــة او جماعيــة، يتــم االعتــذار منهــا واخــذ مباشــرة اســرة خاصــة بديلــة 

غيــر مواطنــة مــن قائمــة االســر البديلــة المتوفــرة لــدى المراقــب وبحســب التسلســل.  

3.  القاعــدة الثالثــة: أن تكــون االســرة المقــرر زيارتهــا بحســب الكشــف المرفــق هــي أســرة جماعيــة، يتــم 
التعامــل مــع االســر الجماعيــة علــى انهــا أســر غيــر مواطنــة. فــاذا كانــت االســرة المقــرر زيارتهــا بحســب 
كشــف العينــة هــي اســرة جماعيــة، وتبيــن وقــت الزيــارة انهــا اســرة خاصــة غيــر مواطنــة، يتــم اســتيفاء 
ــل لهــا مــن قائمــة االســر  ــة، يتــم اخــذ بدي ــا اذا تبيــن ان االســرة مواطن ــة، وام ــة للجماعي بياناتهــا كبديل

ــة غيــر المواطنــة بغــض النظــر ان كانــت جماعيــة او خاصــة.  البديل

2.  قاعــدة عامــة: اذا كان ضمــن الوحــدة الســكنية المقــررة فــي العينــة اكثــر مــن أســرة واحــدة، تســتوفى 
بيانــات المســح ألســرة واحــدة فقــط وعلــى النحــو التالــي: 

تؤخذ االسرة المحدد اسمها في كشف العينة.   •
اذا كانــت االســرة انتقلــت وحلــت محلهــا أســرة اخــرى تؤخــذ اســرة مــن نفــس النــوع  والتــي كانــت   •

تقيــم فــي نفــس الجــزء مــن الوحــدة الســكنية. 
اذا كانــت االســرة قــد انتقلــت وحلــت محلهــا اســرة اخــرى ولــم يســتدل علــى الحيــز الــذي كانــت تقيــم   •
فيــه يتــم اختيــار اســرة مــن االســر الموجــودة فــي الوحــدة مــن نفــس النــوع ونفــس فئــة الجنســية 

مثــال عربيــة اســيوية ... الــخ.  
وفــي حــال تعــذر الحصــول علــى اســرة مــن نفــس فئــة الجنســية يتــم اختيــار اســرة مــن نفــس النــوع   •

بحيــث تكــون مــن االســر االقــدم المقيمــة فــي الوحــدة. 
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متابعة االسر 
مــن جانــب اخــر وفــق هــذه المنهجيــة يتــم متابعــة اســر العينــة مــدة شــهر كامــل، وخــالل هــذه الفتــرة قــد يواجــه 
الباحــث حــاالت عــدم اســتجابة كليــة )عــدم تعــاون االســرة مــع الباحــث بشــكل كلــي بــدءا مــن اول زيــارة(، او عــدم 
اســتجابة جزئيــة اي تســتجيب االســرة لفتــرة معينــة مــن الشــهر ومــن ثــم ترفــض التعــاون واالســتمرارية، وفــي 
حــال اعتــذار االســرة عــن التعــاون أو المتابعــة بعــد عــدة محــاوالت مــن قبــل الباحــث/ الباحثــة يتــم عمــل االجــراء 

المبيــن فــي الجــدول التالــي: 

في حال اعتذار االسره عن التعاون أو المتابعة وذلك بعد عدة محاوالت من قبل الباحث/ الباحثة

عند اول زيارة لها 
تزويد المراقب الميداني بقائمة اسر بديلة ليقوم باختيار اسرة بديلة عن االسرة الرافضة 

وذلك ضمن منهجية اختيار معينة سيتم تزويد الباحث والمراقب بها اثناء العمل 
الميداني.

بعد اقل من اسبوعين
يتم اختيار اسرة جديدة من قائمة االسر البديلة لتحل محل هذه االسرة، وخالل الزيارات 

المخصصة لهذه االسرة في االسابيع الالحقة يتم التقصي عن بيانات انفاقها خالل 
االسبوعين االولين

بعــد االســبوعين االولييــن مــن شــهر 
ــارة الزي

ال يتم اختيار بديل لها وانما يتم تقدير باقي بياناتها لألسبوعين االخرين ضمن طرق 
معالجات البيانات االحصائية المفقودة.

ــبة  ــة، او بالنس ــة/ الباحث ــل الباحث ــن قب ــا م ــات له ــدة متابع ــد ع ــة بع ــكنية المغلق ــدات الس ــاالت الوح ــبة لح ــا بالنس أم
للوحــدات الســكنية الخاليــة مــن االســر وقــت الزيــارة يتــم ســحب أســر بديلــة مــن ضمــن قائمــة االســر البديلــة التــي ســيتم 

تزويــد المراقبيــن بهــا لــكل عنقــود مــن عناقيــد العينــة.

دورية جمع البيانات:
تقــوم منهجيــة تنفيــذ هــذا المســح علــى متابعــة كل اســرة مــن اســر العينــة لمــدة شــهر كامــل مــن خــالل عــدة 

زيــارات لألســرة يتــم خاللهــا اســتيفاء كافــة البيانــات المطلوبــة مــن االســرة . 

وتختلف دورية جمع البيانات االحصائية لهذا المسح تبعا لنوع البيانات، وكما هو على النحو التالي: 

المتغيرات التعريفية: تجمع مرة واحدة خالل االسبوع االول من المسح.   •

بيانات خصائص المسكن: تجمع مرة واحدة خالل االسبوع االول من المسح.   •

بيانات خصائص االفراد:  تجمع مرة واحدة خالل االسبوع االول من المسح.   •

بيانات دخل االسرة: تجمع مرة واحدة خالل االسبوع االخير من المسح.   •

بيانات انفاق االسرة:  تجمع من خالل زيارات متعددة بمتوسط زيارتين اسبوعيا.   •
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االسناد الزمني لبيانات المسح
كل نــوع مــن متغيــرات المســح يحــدد لــه فتــرة اســناد زمنــي تجمــع عنهــا بيانــات المتغيــر، فبيانــات الدخــل مثــال 

يختلــف اســنادها الزمنــي عــن خصائــص االفــراد او عــن بيانــات االنفــاق وهكــذا لبقيــة المتغيــرات . 

متغيرات المسح

بيانات خصائص 
تجمع بيناتها كاملة وقت الزيارة.المسكن 

تجمــع بياناتهــا وقــت الزيــارة، بإســتثناء االســئلة المتعلقــة بقــوة العمــل حيــث بيانات خصائص االفراد
تكــون الفتــرة المرجعيــة االســبوع الســابق للزيــارة.

يســأل االفــراد عــن الدخــل الجــاري والعمليــات الرأســمالية الخاصــة بالفــرد والتــي بيانات الدخل
تمــت خــالل الســنة الســابقة لشــهر مســح تلــك االســرة.

بيانات االنفاق

تختلــف فتــرات االســناد الزمنــي لبيانــات انفــاق االســرة بحســب خصوصيــات بعــض 
الســلع والخدمــات )مرفــق كشــف بيانــات انفــاق االســرة ودوريــة جمعهــا(.

- بيانات االنفاق على الغذاء: تسأل االسرة عنها خالل شهر المسح. 

ــات االنفــاق علــى الســلع والخدمــات غيــر الغذائيــة ايضــا تســأل االســرة عــن  - بيان
االنفــاق عليهــا خــالل شــهر المســح باســتثناء بعــض الســلع المعمــرة كاألدوات 
ــاث والســجاد والمفــارش اضافــة الــى بعــض الخدمــات  واالجهــزة الكهربائيــة واالث
كرســوم التعليــم فتســأل االســرة عــن انفاقهــا عليهــا خــالل العام الســابق لشــهر 

المســح.

- امــا قيمــة الكهربــاء والمــاء والغــاز واالنترنــت: فتجمــع بشــكل شــهري فــي اخــر 
زيــارة لهــا.

- فــي حالــة عــدم اســتالم الفواتيــر لذلــك الشــهر فتســجل االســرة المتوســط 
الشــهري االعتيــادي لقيمــة الفاتــورة، وذلــك مــن واقــع الشــهور الســابقة وبمعرفــة 

االســرة.

الســنوية  ايجارهــا  قيمــة  لألســرة  يســجل  المســكن:  ايجــار  لقيمــة  - بالنســبة 
بحســب اخــر قيمــة ايجــار دفعــت مــن قبــل االســرة، اي اذا كانــت االســرة تدفــع 
شــهريا فيحســب لهــا قيمــة ايجــار اخــر شــهر دفعتــه مضروبــا فــي 12 للحصــول 
ــت اخــر قيمــة دفعتهــا  ــت االســرة مســتأجرة وكان علــى االيجــار الســنوي. واذا كان
هــي قيمــة االيجــار الســنوي فتســجل لهــا قيمــة هــذا االيجــار الســنوية، واذا كانــت 
مثــال  تدفــع ايجارهــا كل ســتة شــهور فتؤخــذ اخــر قيمــة ايجــار مدفوعــة وتضــرب 

ــى ايجــار ســنوي. فــي 2 للحصــول عل
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توزيع العينة على أشهر السنة
كمــا ذكرنــا ســابقا، تتأثــر بيانــات الدخــل واالنفــاق فــي هــذا المســح ببعــض المتغيــرات الموســمية، اذ ان الدخــل 
ــى اخــر بالنســبة  ــى اخــر او حتــى مــن اســبوع ال ــدى شــرائح المجتمــع المختلفــة يتفــاوت مــن شــهر ال واالنفــاق ل
ــد مــن نشــر عينــة المســح علــى كافــة اشــهر الســنة لضمــان تغطيــة  النفــاق االســرة. ولإلحاطــة بالموســمية الب

ــع العينــة وفقــا لمــا يلــي:  العينــة لكافــة حــاالت الموســمية، وتكــون عمليــة توزي

تقســيم عينــة المســح الكليــة الــى 12 مكــررة او جــزء، بحيــث يكــون عــدد االســر متســاويا فــي جميــع   •
واحــدا.  جــزء شــهرا  ويمثــل كل  االجــزاء  او  المكــررات 

ان يكون الجزء )او العينة الشهرية(  ممثال لكافة شرائح المجتمع.  •

استيفاء بيانات المسح وبرنامج العمل الميداني
ان طبيعــة مســح دخــل وإنفــاق االســرة تختلــف عــن المســوح االســرية االخــرى، فمقابلــة االســرة فــي هــذا المســح 
ال تنتهــي بزيــارة واحــدة فقــط، وانمــا تحتــاج الــى عــدد مــن الزيــارات لمتابعــة االســرة علــى مــدار شــهر كامــل، وكل 
شــهر يتــم تحديــد 6 أســر للباحــث الواحــد ليقــوم بمتابعتهــا علــى مــدار الشــهر كامــال وانهــاء عمليــة جمــع 
بياناتهــا. وفــي الشــهر التالــي يحــدد 6 أســر جديــدة للباحــث وهكــذا لجميــع أشــهر الســنة بواقــع 72 أســرة/ 

باحــث/ الســنة. أمــا برنامــج عمــل الباحــث خــالل الشــهر فهــو كالتالــي:

المهمةاليومالتاريخ

31 ديسمبر 
2018

االحد
يقــوم الباحــث/ الباحثــة بزيــارة األســرة والتعريــف بالمســح وأهدافــه، ويتــم إعطاء 
األســرة دفتــر األســرة المســاعد. ويتــم االتفــاق مــع األســرة علــى دورية الزيــارة لجمع 

البيانــات. )يتــم زيــارة 3 أســر، وتســمى المجموعــة األولى(.

االثنين1 يناير 2019
ويتــم  وأهدافــه،  بالمســح  والتعريــف  األســرة  بزيــارة  الباحثــة  الباحــث/  يقــوم 
إعطــاء األســرة دفتــر األســرة المســاعد. ويتــم االتفــاق مــع األســرة علــى دوريــة 
الزيــارة لجمــع البيانــات. )يتــم زيــارة 3 أســر جديــدة، وتســمى المجموعــة الثانيــة(.

عمل مكتبي، متابعة األسر التي لم يستدل عليها والنواقصالثالثاء2 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: استمارة خصائص المسكن، االفراد، بيانات االنفاقاألربعاء3 يناير 2019

بيانــات الخميس4 يناير 2019 االفــراد،  المســكن،  اســتمارة خصائــص  الثانيــة:  األســر  زيــارة مجموعــة 
االنفــاق

الجمعة5 يناير 2019
السبت6 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاالحد7 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقاالثنين8 يناير 2019
عمل مكتبي، متابعة األسر التي لم يستدل عليها والنواقصالثالثاء9 يناير 2019

زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاألربعاء10 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقالخميس11 يناير 2019
الجمعة12 يناير 2019
السبت13 يناير 2019
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زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاالحد14 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقاالثنين15 يناير 2019
عمل مكتبي، متابعة األسر التي لم يستدل عليها والنواقصالثالثاء16 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاألربعاء17 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقالخميس18 يناير 2019
الجمعة19 يناير 2019
السبت20 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاالحد21 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقاالثنين22 يناير 2019
عمل مكتبي، متابعة األسر التي لم يستدل عليها والنواقصالثالثاء23 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاقاألربعاء24 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاقالخميس25 يناير 2019
الجمعة26 يناير 2019
السبت27 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر األولى: بيانات االنفاق، بيانات الدخلاالحد28 يناير 2019
زيارة مجموعة األسر الثانية: بيانات االنفاق، بيانات الدخلاالثنين29 يناير 2019

الثالثاء30 يناير 2019
يقــوم الباحــث/ الباحثــة بزيــارة المجموعــة األولــى )3 أســر( من أســر الشــهر الثاني 
والتعريــف بالمســح وأهدافــه، ويتــم إعطــاء األســرة دفتــر األســرة المســاعد. ويتــم 

االتفــاق مــع األســرة علــى دوريــة الزيــارة لجمــع البيانات.

األربعاء31 يناير 2019
يقــوم الباحــث/ الباحثــة بزيــارة المجموعــة الثانية )3 أســر( من أســر الشــهر الثاني 
والتعريــف بالمســح وأهدافــه، ويتــم إعطــاء األســرة دفتــر األســرة المســاعد. ويتــم 

االتفــاق مــع األســرة علــى دوريــة الزيــارة لجمــع البيانات.
زيارة وإغالق مجموعة األسر األولى، استكمال النواقصالخميس1 فبراير 2019
الجمعة2 فبراير 2019
السبت3 فبراير 2019
زيارة وإغالق مجموعة األسر الثانية، استكمال النواقصاالحد4 فبراير 2019

مــن جانــب اخــر يجــب مالحظــة ان برنامــج العمــل المذكــور اعــاله يتســم بالمرونــة، فربمــا تتطلــب حــاالت معينــة 
مــن االســر زيــارات اكثــر او اقــل ممــا هــو محــدد فــي البرنامــج، وربمــا تجــد أن بعــض األســر ال يتناســب معهــا هــذا 
البرنامــج، فتكــون غيــر مســتعدة الســتقبال الباحــث/ الباحثــة اكثــر مــن زيــارة واحــدة فــي االســبوع مثــال، او تجــد أن 
لديهــا االصــرار علــى التعامــل مــع الباحــث/ الباحثــة مــن خــالل الهاتــف او غيــر ذلــك، ومــن هنــا ال بــد مــن ان تكــون 

لــدى الباحــث مرونــة فــي التعامــل مــع االســر ميدانيــا وبحســب ظروفهــا. 
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منهجية معالجة البيانات
تتضمــن هــذه المرحلــة جملــة مــن االجــراءات الفنيــة تبــدأ حــال االنتهــاء مــن اســتيفاء بيانــات االســرة وتتمثــل فــي 

تدقيــق وترميــز وادخــال البيانــات. 

1.  منهجية تدقيق البيانات

ان تدقيــق البيانــات موضــوع غايــة فــي االهميــة لمثــل هــذا النــوع مــن المســوح التــي تمتــاز بتعــدد المتغيــرات. 
وتعتمــد عمليــة التدقيــق بكافــة مراحلهــا علــى قواعــد واصــول تدقيــق محــددة مســبقا للباحثيــن، حيــث يمــر 

تدقيــق البيانــات بعــدة مراحــل اساســية أهمهــا: 

m بنــاء قواعــد تدقيــق: والتــي يتــم مــن خاللهــا ربــط بيانــات المتغيــرات المختلفــة بمــا يحقــق جــودة عاليــة فــي 
نوعيــة المخرجــات، وهــذا النــوع مــن التدقيــق يســيطر علــى ايــة اخطــاء تظهــر فــي االســتمارة اثنــاء عمليــة 
االدخــال، فمــن شــانه ان ال يســمح بتمريــر اخطــاء، فمثــال رب االســرة يجــب ان يكــون عمــره 15 ســنة فأكثــر، فعنــد 
ادخــال هــذا البيــان ال يســمح الجهــاز بتســجيل رب اســرة اذا كان العمــر اقــل مــن 15، ومثــال بالنســبة لإلنفــاق فمــن 
الممكــن قســمة القيمــة علــى الكميــة للخــروج بمتوســط الســعر للســلعة، وعلــى مســتوى كل ســلعة يمكــن 
وضــع حــد ادنــى وحــد اعلــى للســعر، فــان تجــاوز الناتــج هــذا المــدى ال يســمح الجهــاز باإلدخــال ، وهكــذا. وهنــاك 
نوعيــن مــن قواعــد التدقيــق، االول قواعــد تطبيــق آليــه مدخلــة علــى البرنامــج مســبقا، والثانــي هــو تعليمــات 
للمدقــق المكتبــي تمكنــه مــن تســهيل عمليــة تدقيــق البيانــات وربــط االســئلة ببعضهــا لضمــان تجانــس 

النتائــج. 

•	تدقيــق اولــي للبيانــات: يتــم مــن خــالل متابعــة دفتــر االســرة المســاعد بشــكل مســتمر اثنــاء زيــارات االســرة، 
ومــن خــالل متابعــة اســتمارات خصائــص المســكن واالســرة واالفــراد اضافــة الــى الدخــل. وتتــم عمليــة 

التدقيــق فــي هــذه المرحلــة مــن قبــل المراقــب. 

•	تدقيــق مكتبــي: تتــم هــذه العمليــة مــن قبــل فريــق تدقيــق متخصــص، يقــوم بمراجعــة جميــع انــواع 
االســتمارات بشــكل كامــل، وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن التدقيــق بعــد انتهــاء تعبئــة اســتمارة خصائــص 
االســرة واالفــراد، امــا اســتمارة اإلنفــاق فتبــدأ مرحلــة تدقيقهــا اســبوعيا بعــد انتهــاء تعبئــة كامــل بيانــات 
االســبوع وتفريغهــا مــن دفتــر االســرة المســاعد الــى االســتمارة الرئيســية. وفــي المرحلــة االخيــرة تكــون 

عمليــة تدقيــق اســتمارات الدخــل. 

2. منهجية ترميز البيانات:

كمــا ذكرنــا ســابقا، هنــاك جــزء مــن بيانــات االســتمارة مرمــزة ذاتيــا ضمــن اإلجابــة علــى الســؤال، اي ليــس هنــاك 
مــا يســتدعي ترميــز لإلجابــات، علــى ســبيل المثــال: النــوع االجتماعــي للفــرد؛ 1. ذكــر ، 2. انثــى، او مثــال الحالــة 
االجتماعيــة لــرب االســرة؛ 1.متــزوج، 2.غيــر متــزوج، 3.مطلــق، 4.ارمــل، 5.منفصــل. كذلــك الحــال بالنســبة الــى 
النشــاط االقتصــادي )علــى حــد واحــد( والمهنــة )علــى حديــن( فترميزهمــا ذاتيــا مــن خــالل اختيــار النشــاط 

والمهنــة المناســبة للفــرد. 
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أمــا متغيــر الجنســية للفــرد فيعتمــد ترميــزه علــى الدليــل الخــاص بالجنســيات والــذي اســتخدم فــي ترميــز بيانــات 
التعــداد العــام للســكان 2011. اذ يقــوم الباحــث فــي مرحلــة الترميــز بتســجيل رمــز جنســية الفــرد فــي المــكان 

المخصــص فــي االســتمارة مقابــل نــص الجنســية. 

3. منهجية إدخال البيانات

ضمــن المرحلــة التحضيريــة للمســح يتــم اعــداد نظــام وبرنامــج االدخــال اآللــي الســتمارات المســح، فبعــد االنتهــاء 
مــن اعــداد النظــام، يتــم تحميــل نمــاذج االســتمارات علــى األجهــزة الكفيــة )IPAD(، وتبــدأ مرحلــة ادخــال البيانــات 
آليــا مــن قبــل الباحــث خــالل عمليــة جمــع البيانــات مــن الميــدان. وبهــدف التدقيــق النوعــي علــى االدخــال للتعــرف 
علــى مــدى الكفــاءة والدقــة، يقــوم المراقــب مــن حيــن الــى اخــر بمطابقــة عينــة مــن االســتمارات المدخلــة لضمــان 

كفــاءة عمليــة االدخــال.

منهجية جودة البيانات 
ان التحقــق مــن جــودة نتائــج المســح ال تكــون اال مــن خــالل التحقــق مــن جــودة تطبيــق كافــة العمليــات الفنيــة 
الخاصــة بتنفيــذ المســح، وتتضمــن هــذه المرحلــة التحقــق مــن عــدد مــن المؤشــرات التــي تعكــس واقــع البيانــات 

التــي تــم جمعهــا. وتكــون علــى مرحلتيــن: 

المرحلــة االولــى: فــي منتصــف الشــهر يقــوم قســم المنهجيــة باالطــالع علــى البيانــات المدخلــة واجــراء عمليــات 
اختبــار اوليــة علــى دقــة وتجانــس البيانــات مــن خــالل ربــط مختلــف المتغيــرات ببعضهــا. 

المرحلــة الثانيــة: وتبــدأ عنــد اغــالق الشــهر اذ يتــم اختبــار توافــق واتســاق بيانــات كافــة المتغيــرات فــي االســتمارة، 
كذلــك ان اختبــار صحــة االنتقــاالت فــي اســئلة االســتمارة واالنضبــاط فــي تســجيل االجابــات المطلوبــة وللتحقــق 

مــن ذلــك  يتــم الحصــول علــى ملــف إلجــراء عمليــات االختبــار عليــه ومــن خــالل الخطــوات التاليــة: 

حســاب مؤشــرات احصائيــة مثــل نســب االســتجابة، نســب تطابــق عينــة االســر مــن حيــث الجنســية مواطنــة/   •
غيــر مواطنــة/ جماعيــة. وغيرهــا مــن نســب اخــرى. 

حســاب بعــض المؤشــرات مــن متوســطات ونســب والتعــرف علــى مــدى منطقيــة هــذه المؤشــرات بصــورة   •
اوليــة. 

اعــداد بعــض الجــداول التقاطعيــة التــي تربــط بيــن مختلــف المتغيــرات فــي المســح، كربــط الحالــة العمليــة   •
للفــرد  بدخلــه، او الحالــة التعليميــة لــرب االســرة بمســتوى انفــاق االســرة للتعــرف علــى مــدى منطقتيهــا.
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استمارة مسح دخل 
وانفاق االسرة 

الفصل الثاني

استمارة خصائص االفراد واالسرة والمسكن ومصادر الدخل أ. 

 أو الً: بيانات غالف االستمارة

ثانيـــــًا: خصائص المسكن والخدمات

ثالثـــــًا: بيانات أفراد االسرة

رابعـــًا: الدخول المستحقة ألفراد األسرة

خامسًا: العمليات الرأسمالية

ب. استمارة انفاق االسرة
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أواًل : بيانات غالف االستمارة

بنود غالف االستمارة

االمارة
ــة االمــارات العربيــة  ــة فــي دول هــو المســتوى األول مــن التقســيمات اإلداري
المتحــدة، وتضــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســبع إمــارات، هــي: 1. ابوظبي، 
2. دبــي، 3. الشــارقة، 4. عجمــان، 5. أم القيويــن، 6. رأس الخيمــة، 7. الفجيــرة

المنطقة )األقليم(
المســتوى الثانــي مــن التقســيمات اإلداريــة، فعلــى ســبيل المثــال تضــم إمارة 

أبوظبــي ثالثــة أقاليــم، هــي إقليــم أبوظبــي وإقليــم العيــن وإقليــم الظفرة.

القطاع
هــو المســتوى الثالــث مــن التقســيمات اإلداريــة، وهــي عبــارة عــن مســاحة 
جغرافيــة محــددة المعالــم علــى الطبيعــة والخرائــط، ويفصــل بيــن هــذه 

المناطــق بعضهــا عــن بعــض شــوارع رئيســية ولــكل منطقــة اســم.

هو المستوى الثالث من التقسيمات اإلداريةاسم التجمع

رقم الطبقة

تقســيم احصائــي الغــراض العينــة، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن مناطــق 
وجغرافيــة  اجتماعيــة  اقتصاديــة  خصائــص  ذات  المتداخلــة،  غيــر  العــد 
متشــابهة الــى حــد مــا، تدمــج فــي مجموعــة واحــدة لتشــكل طبقــة. حيــث 
تهــدف الــى تحســين تصميــم عينــة المســح عنــد توزيــع واختيــار العينــة، 

بحيــث تعطــي نتائــج بكفــاءة ودقــة اكبــر.

رقم العنقود

تقســيم احصائــي الغــراض العينــة، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن االســر 
عددهــا “12” تختــار مــن منطقــة عــد واحــدة وفــق اســلوب العينــة العشــوائية 
المنتظمــة، ومــن الممكــن ان يختــار اكثــر مــن عنقــود واحــد مــن منطقــة 

العــد الواحــدة.

الرقم المميز للمبنى/ مكاني
وهــو عبــارة عــن رقــم ثابــت يكــون موضــوع علــى المبنــى مــن قبــل البلديــة، 

حيــث تختلــف هــذه األرقــام مــن مبنــى الخــر ضمــن نفــس الحــوض.

مسلسل األسرة في العينة
هــو رقــم تسلســلي ألســر العينــة المختــارة مــن العنقــود الواحــد ويكــون مــن 

“1” الــى “12”.
تكون إما أصلية أو بديلةنوع العينة

ويقصد فيما اذا كانت االسرة إماراتية ام غير إماراتية أو أسرة جماعيةنوع األسرة 

حالة األسرة المستجيبة
تكــون احــدى الحــاالت التاليــة: )1( أصليــة     )2( إحــالل مســتوٍفى للشــروط        

)3( ال ينطبــق

نتيجة زيارة األسرة
ــًا   )2(  ــارة األســرة احــدى الحــاالت التاليــة: )1( اســتوفيت كلي تكــون نتيجــة زي

اســتوفيت جزئيــًا   )3( رفضــت   )4( مغلــق   )5( خالــي  )6( اخــرى

نوع المبنى
يجــب أن يكــون نــوع المبنــى ضمــن الحــاالت التاليــة: )1( قصــر )2( متعــدد 
الطوابــق ) 3 ( نســب طابقيــة   4( مبنــى مســتوى واحــد )7( بيــت عربــى/ 

شــعبى )8( مبنــى منشــأت/ صناعــى   )9( مزرعــه/ عزبــة

شهر الزيارة
وهــو عبــارة عــن الشــهر الــذي ســيتم فيــه متابعــة االســرة المعنيــة كأن 

يكــون ابريــل أو مايــو ....الــخ.
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اسم مالك المبنى

هــو اســم المبنــى، ويمكــن أن يكــون اســم الشــخص أو المنشــأة التــي تــؤول 
إليهــا ملكيــة المبنــى، بغــض النظــر عــن أســلوب اإلدارة، وفــي حالــة ملكيــة 
المبنــى ألكثــر مــن شــخص أو منشــأة يتــم تســجيل اســم أحــد األشــخاص أو 

المنشــآت.
رقم التنظيم للمبنى 

)حكومي/خاص(
وقد يكون إما حكومي أو خاص

يرتبط هذا الرقم بالمسكن الذي تسكن فيه األسرةرقم مكانى الخاص بالمسكن

اسم الشارع ورقمه
ويتمثــل فــي اســم الشــارع الــذي يقــع بــه المبنــى ورقــم هــذا الشــارع ســواء 

كان شــار ع رئيســي  أو فرعــي

نوع الوحدة السكنية

مبنــى أو جــزء مــن مبنــى مخصــص للســكن تشــغله أســرة ) أو أكثــر مــن 
أســرة أحيانــا( ولــه بــاب مســتقل يغلــق عليــه يــؤدي إلــى الطريــق العــام دون 
المــرور داخــل مســكن آخــر، مثــل: )1( قصــر  )2( فيــال  )3( ملحــق فيــال  )4(جــزء 
مــن فيــال  )5( شــقة )7( جــزء مــن بيــت عربــى/ شــعبى   )8( غرفــة  )9( أخــرى

موقع الوحدة السكنية
ويقصــد بــه موقــع الوحــدة الســكنية فــي المبنــى كان يكــون فــي الطابــق 

االرضــي أو األول ....الــخ.

اسم رب أسرة
وهــو احــد افــراد االســرة وصانــع القــرار الرئيســي فــي األســرة حســبما يعرفــه 

الشــخص المعنــي.

رقم الهاتف
هــو الرقــم الــذي يمكــن التواصــل مــن خاللــه مــع الشــخص المدلــى بالبيانــات 
فــي االســرة ممــا يســهل عمليــة الرجــوع لــه لغايــات التأكــد مــن بعضهــا 

واســتكمال بعــض النواقــص.

البريد االكتروني
هــو وســيلة لتبــادل رســائل رقميــة عبــر الشــبكة أو غيرهــا مــن شــبكات 

متواصلــة حاســوبية 

عدد أفراد االسرة
عــدد جميــع أفــراد األســرة المعيشــية الذيــن اعتبرهــم الباحــث علــى انهــم 

يشــكلون وحــدة معيشــية واحــدة

عدد االفراد الذين لديهم دخل
عــدد االفــراد ضمــن األســرة الذيــن لديهــم دخــل مقابــل عمــل يقومــون بــه او 
يعملــون لحســابهم الخــاص او اربــاب عمــل، او ياتيهــم دخــل مــن اإليجــارات او 

مــن دخــول الملكيــة او مــن دخــل التحويــالت او ايــة دخــول اخــرى

هذا السؤال يبين معرفة األسرة او عدم معرفتها بالمسحهل لديك معرفة عن المسح

ما هي القناة/ القنوات التى 
عرفت من خاللها عن المسح؟

اذا كان لالســرة معرفــة بالمســح، فــإن هــذا الســؤال يبيــن الطريقــة التــي 
علمــت بــه االســرة عــن هــذا المســح



رة
س

اال
ق 

فا
وان

ل 
دخ

ح 
س

 م
ية

هج
من

ب
دري

لت
ب ا

تا
ك

20
19

23

ثانيـــــًا: خصائص المسكن والخدمات 

مفاهيم عامة

تعريــف األســرة )الخاصــة( المعيشــية: هــي عبــارة عــن فــرد أو اكثــر يقيمــون في مســكن واحد تربطهــم أو ال تربطهم 

صلــة قربــى، ولكــن يشــتركون فــي المــأكل والمشــرب وغيــر ذلــك مــن شــؤون المعيشــة بحيــث يتكــون منهــم 

جميعــا وحــدة معيشــية واحــدة تنفــق علــى احتياجاتهــا االســتهالكية مــن الســلع والخدمــات مــن االيــراد النقــدي 

المتجمــع لديهــا بصــرف النظــر عــن مصــدر هــذا االيــراد.

 نوضح بالنسبة لهذا التعريف ما يلي:

كل فــرد يقيــم مــع االســرة أو فــي نيتــه االقامــة معهــا لمــدة شــهر يســجل ضمــن افــراد االســرة وتســتوفى لــه   •

بيانــات االنفــاق.

اذا كان أي مــن افــراد االســرة يــدرس داخــل االمــارة ومقيــم فــي ســكن خــاص أو جماعــي يعتبــر مــن ضمــن افــراد   •

االســرة وتســتوفى لــه بيانــات االنفــاق والدخــل )المســتلم مــن غيــر افــراد االســرة( ضمــن اســتمارة االســرة.

اذا كان أي من افراد االسرة يدرس خارج االمارة وغير مقيم مع االسرة، فال يعتبر من ضمن افراد االسرة.   •

يعتبــر الخــدم ومــن فــي حكمهــم ضمــن افــراد االســرة مــا دامــت االســرة تكفــل اقامتهــم فــي مســكنها وتوفــر   •

لهــم الغــذاء والملبــس، امــا اذا كان الخــادم مقيــم فــي مســكن اخــر غيــر مســكن االســرة ومكلفــا باإلنفاق على 

نفســه مــن االجــر النقــدي الــذي يحصــل عليــه فأنــه ال يحتســب ضمــن افــراد االســرة التــي يعمــل لديهــا. 

اذا حــل فــرد أو اكثــر وأقــام مــع االســرة لفتــرة اقــل مــن شــهر فأنــه ال يعتبــر ضمــن افــراد االســرة، امــا اذا امتــدت   •

اقامتــه ألكثــر مــن ذلــك أو فــي نيتــه اســتمرار االقامــة فأنــه يعتبــر ضمــن افــراد االســرة، مثــال مولــود جديــد لألســرة 

أو شــخص قــادم مــن الخــارج وينــوي االقامــة مــع االســرة اكثــر مــن شــهر.

جميــع العســكريين المقيميــن داخــل االمــارة يعتبــروا مــن ضمــن افــراد االســرة بغــض النظــر عــن فتــرة غيابهــم   •

فــي المعســكرات.
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بنود خصائص المسكن والخدمات

ب- بنود خصائص المسكن والخدمات

األسرة المعيشية

األســرة المعيشــية: وُيقصــد بهــا فــرد أو أكثــر، تربطهــم أو ال تربطهــم صلــة قرابــة، يشــتركون فــي 
المســكن، يكونــون فيمــا بينهــم وحــدة معيشــية واحــدة، تنفــق علــى احتياجاتهــا االســتهالكية مــن 
الســلع والخدمــات مــن اإليــراد المتجمــع لديهــا، ســواء كان مصــدره فــرًدا واحــًدا مــن أفــراد هــذه األســرة أو 

ــة يكــون لهــا رب أســرة. ــر، وفــي هــذه الحال أكث
ويعتبــر الخــدم ومــن فــي حكمهــم، ضمــن أفــراد األســرة مــا دامــت األســرة تكفــل إقامتهــم فــي مســكنها، 

وتوفــر لهــم الغــذاء والكســاء.
ــوا يقيمــون فــي مســكن غيــر مســكن األســرة، وينفقــون علــى أنفســهم  مــع مالحظــة أن الخــدم إذا كان
مــن أجورهــم النقديــة ، فــال يعتبــرون ضمــن أفــراد األســرة، علــى أن يتضمــن جــدول إنفــاق األســرة مــا تنفقــه 
علــى الخــدم. أمــا مــا ينفقونــه علــى أنفســهم مــن أجورهــم، فــال يدخــل ضمــن إنفــاق األســرة محــل البحــث.
وال يحتســب ضمــن أفــراد األســرة، الضيــوف المقيمــون معهــا بصفــة مؤقتــة )أقــل مــن شــهر( وكذلــك 
القادمــون إلــى الدولــة بتأشــيرات زيــارة أو ترانزيــت، ويحتســب ضمــن أفــراد األســرة المتغيبــون عنهــا بصفــة 

مؤقتــة للعــالج أو الدراســة أو الســياحة بغــض النظــر عــن مــدة اإلقامــة.

أ. االسرة الخاصة

األســرة الخاصــة المواطنــة: وهــي فــرد أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذيــن يقيمــون 
بصفــة معتــادة فــي إمــارة أبوظبــي ولهــا رب أســرة، وقــد تربطهــم أو ال تربطهــم صلــة قرابــة، ويشــتركون 

فــي المســكن والمــأكل.
وتعتبر األسرة مواطنة في الحاالت التالية:

-  إذا كان رب األسرة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
-  إذا كانــت ربــة األســرة غيــر مواطنــة، ولهــا أبنــاء مواطنــون يقيمــون معهــا، وليســت متزوجــة مــن رجــل 

غيــر مواطــن وقــت إجــراء البحــث.
- إذا كانت الزوجة واألبناء مواطنون بغض النظر عن جنسية رب األسرة.

األســرة الخاصــة غيــر المواطنــة: وهــي فــرد أو أكثــر مــن غيــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
يشــتركون مًعــا فــي المســكن والمــأكل، وقــد تربطهــم أو ال تربطهــم صلــة قرابــة، ويكــون لهــا رب أســرة، 
وتعتبــر األســرة غيــر مواطنــة إذا كان رب األســرة غيــر مواطــن والزوجــة غيــر مواطنــة حتــى ولــو كان لــدى 

الزوجــة أبنــاء مواطنيــن مــن زواج ســابق.

ب. األسـرة الجماعية

هــي مجموعــة مــن األفــراد )اثنيــن فأكثــر( بصــرف النظــر عــن جنســياتهم، وال يكــون لهــا رب أســرة وال 
تربطهــم صلــة قرابــة، ويشــتركون مًعــا فــي المســكن، وغالًبــا ال يشــتركون فــي المــأكل وهــي مــن نــوع 

ــاث. واحــد ذكــور أو إن
ويجــب التفريــق بيــن )نــوع األســرة( و )جنســية األســرة( فنــوع األســرة يقصــد بــه مــا أشــير إليــه أعــاله وهــو 
تحديــد مــا إذا كانــت األســرة مواطنــة أو غيــر مواطنــة أو جماعيــة، ويحــدد نــوع األســرة خاصــة المواطنــة 
وغيــر المواطنــة مــن جنســية رب األســرة، أمــا جنســية األســرة فيقصــد بهــا التبعيــة القانونيــة والسياســية 
لــرب األســرة لدولــة معينــة، والتــي يدلــي بهــا عنــد الســؤال عــن جنســيته كأن تكــون اإلمــارات، الســودان، 

الهنــد ...الــخ.
تم وضع هذا السؤال على غالف االستمارة ألغراض فنيةنـوع الوحدة السكنية

قصـر

هــو مبنــى معــد أصــاًل لتســكنه أســرة واحــدة، وقــد يكــون أعــد للعمــل كقصــر الرئاســة والديــوان األميــري، 
ومشــيد علــى مســاحة واســعة ويحيــط بــه ســور، ويشــبه فــي تصميمــه الفيــال المكونــة مــن طابقيــن أو 
أكثــر، ويربــط بينهمــا ســلم داخلــي أو مصعــد. ويمتــاز القصــر بكبــر المســاحة المبنيــة، وكثــرة الغــرف 
وارتفــاع جدرانــه، وســعة حديقتــه، ويضــم ســور القصــر عــددا مــن المبانــي المســتقلة كســكن أوالد األســرة، 

وســكن العامليــن فيــه.

الفيـال

هــي مبنــى معــد أصــاًل لتســكنه أســرة واحــدة، بغــض النظــر عــن عــدد األســر التــي تشــغله وقــت المســح، 
وقــد يكــون مكونــًا مــن طابــق أو طابقيــن أو ثالثــة، يصــل بينهــا ســلم داخلــي، ويحيــط بهــا ســور، وغالبــًا 
مــا يكــون بهــا حديقــة، وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هيــكل خرســاني أو طابــوق أو جــدران جاهــزة. 
وقــد تتصــل هيــاكل فيلتيــن أو أكثــر مــع بعضهــا بعضــًا، ولــكل فيــال مدخــل مســتقل ال يــؤدي إلــى الفلــل 

األخــرى، فتعتبــر كل فيــال مبنــى مســتقاًل.

ملحق فيال
هو عبارة عن بناء أرضي داخل سور الفيال، ويشغله أسرة منفصلة عن األسر األخرى في الفيال، فيعتبر 

هذا الجزء وحدة سكنية مستقلة. أما إذا كان مشغوالً بنفس األسرة التي تشغل المبنى الرئيسي 
للفيال، فال يعتبر وحدة سكنية مستقلة. 
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جزء من فيال
هــو الجــزء الناتــج عــن تقســيم الفيــال إلــى أجــزاء منفصلــة عــن بعضهــا بعضــًا، ويشــغل كاًل منهــا أســرة 
منفصلــة عــن األســر األخــرى، فيعتبــر هــذا الجــزء وحــدة ســكنية مســتقلة. أمــا إذا كان مشــغوالً بنفــس 

األســرة التــي تشــغل المبنــى الرئيســي للفيــال، فــال يعتبــر وحــدة ســكنية مســتقلة. 

الشقة

هــي الوحــدة الســكنية المكونــة مــن غرفــة أو أكثــر ولهــا منافعهــا الخاصــة بهــا )المطبــخ والحمــام 
والمرحــاض(. ولهــا بــاب مســتقل يقفــل عليهــا، ويوجــد هــذا النــوع مــن الوحــدات فــي المبانــي المتكــررة، 
والمبنــى مــن طابــق واحــد والمبنــى مــن طابقيــن، إذا كانــت فيــه أكثــر مــن وحــدة ســكنية واحــدة. ويشــمل 
هــذا النــوع مــن الوحــدات الســكنية )الشــقة الدوبلكــس(، اذ تكــون الشــقة المكونــة مــن طابقيــن يربــط 
بينهمــا ســلم داخلــي، كتصميــم الفيــال، وغالبــا مــا تكــون الصالــة والصالــون فــي الطابــق الســفلي، وتكون 

غــرف النــوم فــي الطابــق العلــوي.

بيت عربي/ شعبي

ــه بقصــد توزيعــه علــى المواطنيــن  ــة بتمويــل بنائ هــو مبنــى مــن طابــق واحــد أو طابقيــن، تقــوم الدول
الســتخدامه ســكنًا لهــم، وغالبــًا مــا يتخــذ شــكاًل مميــزًا متعارفــًا عليــه، وهــو مقــام ضمــن مجموعــة مبــان 
ــه هــي الطابــوق أو  ــو أدخــل عليــه بعــض التعديــالت، وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائ متماثلــة حتــى ول

الهيــكل الخرســاني أو الجــدران الجاهــزة.

جزء من بيت عربي/ 
شعبي

هــو جــزء مــن المبنــى الرئيســي للبيــت الشــعبي بمدخــل مســتقل، تعتبــر هذه الوحدة ســكنية مســتقلة 
إذا كانــت مشــغولة بأســرة أخــرى مســتقلة عــن األســر التــي تشــغل المبنــى الرئيســي للبيــت الشــعبي. 
وال تعتبــر الوحــدة ســكنية مســتقلة إذا كانــت مشــغولة باألســرة نفســها التــي تســكن المبنــى الرئيســي 

للبيــت الشــعبي.

غرفة
هــي مســاحة ال تقــل عــن )4 م2( محاطــة بجــدران، ولهــا ســقف علــى ارتفــاع مناســب يكفــي للســكن، وال 
تجمــع بيــن كل مــن المطبــخ والمرحــاض، وتســتعمل لغــرض المعيشــة، وال يقفــل عليهــا مــع غيرهــا مــن 

الغــرف بــاب، ومــن أمثلتهــا: غــرف الســطح وغرفــة الناطــور... الــخ.

أخرى )حدد(

شــــبرة: هــي مبنــى مــن أهــم مالمحــه أن ســقفه مــن الصــاج »الشــنكو« أو األسبســتوس علــى شــكل 
مثلــث، وفيــه مرافــق خاصــة بــه )مطبــخ، حمامــات(، وغالبــًا مــا يكــون هــذا الشــكل فــي المناطــق الصناعيــة 

ومناطــق التجمعــات العماليــة، وتســتخدم للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا.
كــرفـــان: هــو مبنــى ســابق التجهيــز مثبــت بصفــة مؤقتــة أو دائمــة، وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هي 

الصاج والخشــب.

نـوع الحيـازة

ُيقصد بها طريقة إشغال الوحدة السكنية من ِقَبل حائزها، وفيما يلي أنواع الحيازة المختلفة:

إيجــار عـــادي: إذا كانــت الوحــدة الســكنية غيــر مفروشــة، وكان حائزهــا مســتأجًرا لهــا مباشــرة مــن المالــك 
أو وكيلــه.

إيجار مفروش: إذا كانت الوحدة السكنية مفروشة ومؤجرة للحائز من المالك مباشرة أو من وكيله.

ِمـــلك: إذا كانــت الوحــدة الســكنية ملــًكا للحائــز، ويدخــل ضمــن هــذا النــوع ، المســاكن الشــعبية ، الفلــل 
الحكوميــة التــي تــم تمليكهــا للمواطنيــن إذا كان مالكهــا هــو المقيــم بهــا.

ميــزة عمــل: إذا كانــت جهــة العمــل توفــر جــزء مــن ايجــار المســكن للحائــز، ســواء كان المســكن ملــًكا لتلــك 
الجهــة، أو مســتأجًرا مــن ِقَبلها.

ــز، ســواء كان المســكن  يوفــره العمــل: إذا كانــت جهــة العمــل هــي التــي قامــت بتوفيــر المســكن للحائ
ملــًكا لتلــك الجهــة، أو مســتأجًرا مــن ِقَبلهــا.

أخـرى: وينطبق ذلك على الحاالت غير المبينة أعاله، مثل حاالت الهبه.
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المادة السائدة في 
البناء

1. االسقف    2. األرضية       3. الجدران

اســمنت مســلح: إذا كانــت المــادة الغالبــة فــي إنشــاء المبنــى فــي معظمهــا مكونــة مــن االســمنت 
مــع حديــد(. )اســمنت  المســلح 

اسمنت: إذا كانت المادة الغالبة في إنشاء المبنى هي االسمنت بدون حديد.
بالط: اذا كانت معظم أرضيات المسكن من البالط.

سيراميك: اذا كانت معظم أرضيات المسكن من السيراميك.
رخام: اذا كانت معظم أرضيات أو جدران المسكن من الرخام.

الطـابوق: في البيوت الشعبية.
الجــــدران الجـاهـــزة: وذلــك فــي حالــة كــون الجــدران الخارجيــة للمبنــى مكونــة مــن الجــدران المســبقة 

ًــا. التجهيــز كمــا هــو الحــال فــي البيــوت الشــعبية والفلــل أحيانـ
حجر: إذا كانت المادة الغالبة في إنشاء المبنى في معظمها مكونة من الحجر.

اسبيستوس: اذا كانت معظم جدران أو أسقف المسكن من االسبيستوس.
الصفــيح: في حالة العشش وأحيانـًا الشبرات.

صفــيح ساندويتش: في حالة العشش وأحيانـًا الشبرات من الصفيح الساندويتش.

الخـــشب: إذا كانت الجدران الخارجية للمبنى في معظمها مكونة من الخشب.

سعف: اذا كانت معظم جدران أو أسقف المسكن من السعف.
أخرى: غير ما ورد أعاله.

مصدر الكهرباء

يقصد بذلك بيان ما إذا كان المبنى متصاًل أو غير متصل بشبكات المرافق العامة )كهرباء( او مصدر 
كهرباء اخر مثل مولد خاص أو ال يوجد مصدر للكهرباء .

متصل بالشبكة العامة: اذا كان المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن هو الشبكة العامة 
للكهرباء

مولد خاص: اذا كان المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن هو المولد الخاص

خاليا شمسية )طاقة متجددة(: اذا كان المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن هو الخاليا الشمسية 
التي تعتمد على الشمس كطاقة متجددة

أخرى: اذا كان المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن هو غير ما ذكر اعاله

ال يوجد: اذا لم يكن بالمسكن مصدر للكهرباء سواء من السبكة العامة او المولد الخاص

مصدر الميــاه

أ. مصادر المياه لالستخدام المنزلي 
1. متصل بالشبكة العامة

2. شراء من جهة أخرى
3. صهاريج/ تناكر

4. بئر خاص
5. أخرى )حدد(

ب. مصادر المياه للشرب 
1. متصل بالشبكة العامة

2. بئر خاص 
3. مياه معبأة )معدنية/ صحة(

4. صهاريج . تناكر
5. أخرى )حدد(
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نوع الوقود الغالب 
المستخدم بالمطبخ

يتــم تحديــد نــوع الوقــود الرئيســي الــذي تســتخدمه األســرة بالمســكن، أي المصــدر الرئيســي للطاقــة فــي 
المطبــخ، ونــورد أدنــاه أنواًعــا مــن الوقــود التــي يمكــن أن تــرد وكمــا يلــي:-

1. غاز مركزي.
2. غاز اسطوانة

3. كهرباء.
4. منتجات نفطية )كيروسين(.

5. خشب/ فحم.
6. أخرى )حدد(.

وفــي حــال مــا إذا كانــت األســرة تســتخدم أكثــر مــن نــوع مــن هــذه األنــواع بمســكنها، يتــم اختيــار المصــدر 
األكثــر اســتخداًما فــي طهــي الطعــام.

الصرف الصحي

يتم تحديد نوع توصيل المسكن بالصرف الصحي، كما يلي:
1. متصل بالشبكة العامة: شبكة الصرف الصحي التي تشرف عليها الحكومة

2. صــرف خــاص )داخــل المجمــع الســكني(: هــي شــبكة لمجموعــة مــن المبانــي )المســاكن( 
بمشــاركة مــن اســر المســاكن

3. حفرة امتصاص: حفرة يتم توصيل المجاري بها من المسكن الواحد
4. أخرى )حدد( غير ما ذكر اعاله 

5. ال يوجد.

هل تعاني األسرة 
من أي من المشاكل 

التالية في محيط 
المسكن

يجب ان ترد اجابة نعم او ال لكل سؤال وذلك من خالل طرح هذا السؤال على االسرة:
1.  دخان )السيارات(: روائح ناتجة عن عادم السيارات.

2.   خان )المصانع(: روائح ناتجة عن الصناعات.
3.  روائح )الحيوانات(: ناتجة عن الحيوانات.

4.  روائح )الصرف الصحي(: ناتجة عن مياه الصرف الصحي
5.  روائح )حاويات القمامة(: ناتجة من نفايات ) حاويات تجمع القمامة .......... إلخ (

6.  الغبار 
7.  الطيور )الحمام، ...(: مشاكل ناتجة عن الطيور

8.  الضجيج: مشاكل ناتجة عن الضجيج
9.  اخرى )حدد(: مشاكل ناتجة عن مصادر أخرى.

10.  ال يوجد مشاكل في محيط األسرة

هل الظواهر التالية 
موجودة ضمن أجزاء 

المسكن؟

يجب ان ترد اجابة نعم او ال لكل سؤال وذلك من خالل طرح هذا السؤال على االسرة:
1. الرطوبة والتعفن

2. سوء التهوية
3. سوء اإلنارة

4. القوارض والحشرات
5. أخرى )حدد(

6. ال توجد

نـوع التكييف 
الرئيسي

وُيقصد به بيان نوع التكييف للوحدة السكنية، ويأخذ أحد األشكال التالية:

مركزي: إذا كان تكييف المسكن يتم بواسطة ماكينات مركزية.
وحــدات/ ســبليت: إذا كان تكييــف المســكن يتــم بواســطة وحــدات تكييــف خاصــة بــه، مثــل المكيفــات 

المثبتــة بالجــدران.
مشترك: تكييف مشترك: إذا كان تكييف المسكن مشترك ما بين المركزي والوحدات.

تكييــف )عــادي شــباك(: إذا كان تكييــف المســكن يتــم بواســطة اجهــزة تكييــف غيــر المركــزي والواحــدات 
، مثــل المكيفــات المثبتــة بفتحــة فــي الجــدران.

أخرى: إذا كان نوع التكييف الموجود في المسكن غير ما ذكر اعاله.
ال يوجد: إذا كان المسكن بدون تكييف.
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مكونات الوحدة 
)المسكن(

عدد غـــرف نــوم االسرة: هي غرف المسكن المستخدمة لغرض النوم.
غرف أخرى: استقبال، جلوس، المعيشة أو الدراسة ...الخ

المطــابــخ: وهي الغرف المخصصة لطهي الطعام.
الحمـامـات: وهي األماكن المخصصة لغرض االستحمام

عدد غـــرف نـوم الخدم: وهي غرف المسكن المستخدمة لغرض نوم الخدم.
اجمالي عدد الغرف بما فيها غرف الخدم: عدد جميع الغرف بما فيها غرف الخدم

كيف يتم التخلص من 
القمامه؟

وُيقصــد بذلــك الكيفيــة التــي عــن طريقهــا تقــوم األســرة بالتخلــص مــن النفايــات بالمســكن، فقــد تتبــع 
إحــدى الطــرق التاليــة:-

1.  تلقى في مكان مخصص في المبنى
2.  تلقى في اقرب حاوية.

3.  تلقى في مكان تجميع النفايات. 
4.  تجمع من قبل عامل النظافة.

5.  تلقى بشكل عشوائي.
6.   أخرى )حدد(

عدد مرات التخلص 
من القمامة

يتم تحديد عدد المرات التي يتم التخلص فيها من النفايات بالمسكن، هل يتم ذلك:
1.  يومًيا،

2.  مرة أسبوعًيا،
3.  أكثر من مرة في األسبوع الواحد.

هل يتم استخدام 
الحاويات المخصصة 

لتدوير النفايات؟

يتعلــق هــذا الســؤال باســتخدام أي نــوع مــن هــذه الحاويــات المخصصــة لتدويــر النفايــات، وعلــى ســبيل 
المثــال )خضــرة وســودة(، وتكــون اإلجابــة إمــا 1. بنعــم أو 2. ال

ما تحوزه االسرة من 
اجهزة وخدمات 

وعقارات

فــي هــذا الجــزء يتــم ســؤال االســرة عــن حيــازة االجهــزة المنزليــة الصالحــة لالســتخدام وعــن الســيارة 
الخاصــة. والمقصــود بصالحيــة االجهــزة هــي ان تكــون صالحــة خــالل فتــرة الزيــارة. هــذا ويجــب مالحظــة 
انــه اذا كان هنــاك جهــاز معيــن معطــل مؤقتــا وقــت الزيــارة وتنــوي االســرة اصالحــه خــالل االيــام القادمــة 
فيســجل ضمــن هــذا الجــزء مــن االســتمارة، امــا اذا كان الجهــاز معطــل وغيــر قابــل لإلصــالح وال تنــوي االســرة 

اصالحــه فــال يســجل.

 اما طريقة االجابة على اسئلة هذا السؤال فتكون بوضع عدد هذه األجهزة في حال توفرها في 
المسكن ويتم وضع القيمة التقديرية للسلع األربعة األولى )سيارة خاصة، قارب نزهه، دراجة نارية، دراجه 

مائية(.

والمطلــوب هــو تحديــد مــا تحــوزه األســرة مــن أجهــزة خاصــة بمســكنها، وقــد تضمنــت القائمــة عــدد )24( 
عنصــًرا، يمكــن أن تحــوز األســرة علــى أكثــر مــن جهــاز مــن هــذه األجهــزة ويتــم تحديــد العــدد مــن كل نــوع.
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األنشطة اإلنتاجية 
لألسرة

يحتــوي هــذا الجــزء علــى مجموعــة مــن االســئلة تتضمــن قيــام االســرة او احــد افرادهــا خالل الســنة الســابقة 
لشــهر المســح بــأي مــن االنشــطة االنتاجيــة التــي تخصهــا وغالبــًا مــا يمــارس هــذا الجــزء مــن األنشــطة فــي 
المنــزل أو فــي مــكان غيــر مرخــص، ســواء در دخــل أم ال، وال يشــترط االمتــالك لممارســة النشــاط بمعنــى أن 
الفــرد يمكــن أن يمــارس نشــاط زراعــة األرض بــأرض مســتأجرة، وال يتضمــن هــذا الجــزء المشــاريع الكبيــرة 

المنظمــة المقامــة خــارج االســرة. وتكــون االجابــة علــى هــذه االســئلة بنعــم او ال.
ــن هــذا الجــدول عــدد )15( بنــًدا، قــد يقــوم أحــد أو بعــض أفــراد األســرة بواحــٍد أو بمجموعــٍة مــن  ويتضمَّ

هــذه األنشــطة داخــل المســكن.
تصفيــف الشــعر: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم بأعمــال تصفيــف الشــعر او قصــه 
والحنــاء لغيــر افــراد االســرة مقابــل اجــر، وهــذه االعمــال تتــم داخــل المســكن وليــس فــي صالــون مرخــص 

وخــاص للســيدات مقــام خــارج المســكن.
نقــل ركاب أو بضائــع بالســيارة الخاصــة مقابــل أجــر: تســأل االســرة فيمــا اذا كانــت تقــوم بنشــاط نقــل 
باألجــرة مــن خــالل الســيارة التــي تمتلكهــا )ســواء كانــت ســيارة خاصــة أو بــاص خــاص باألســرة(. مثــل ان 
يقــوم احــد افــراد االســرة بخدمــة نقــل مجموعــة مــن االشــخاص او بضاعــة معينــة الحــد االشــخاص بســيارته 
ــركاب، او مــن  الخاصــة مقابــل اجــر معيــن. وال يدخــل ضمــن هــذا البنــد مــن يملــك تكســي اجــرة لنقــل ال

ــع.  يملــك بــك اب لنقــل البضائ
رعايــة أطفــال مقابــل أجــر: تســأل االســرة فيمــا اذا كانــت تقــوم بنشــاط رعايــة اطفــال مقابــل اجــر فــي 

مســكنها وليــس فــي حضانــة.
تنظيــف وكــي مالبــس للغيــر: تســأل االســرة فيمــا اذا كانــت تقــوم بنشــاط تنظيــف وكــي مالبــس للغيــر 

فــي مســكنها .
إعــداد وبيــع أطعمــة: تســأل االســرة فيمــا اذا كانــت تقــوم بنشــاط إعــداد وبيــع أطعمــة للغيــر في مســكنها 

وتتقاضــى عليــه اجر.
إنتــاج نباتــي أو حيوانــي أو ســمكي: إنتــاج نباتــي أو حيوانــي أو ســمكي: تســـأل االســـرة فيمــا اذا كان أي مــن 
ــات اســتهالك  أفراداهــا يملــك او يســتأجر قطعــة أرض صغيــرة ويســتغلها لزراعــة محصــول معيــن لغاي
االســرة او للبيــع منــه، ويشــمل هــذا البنــد زراعــة الحديقــة. مثــل ان يقــوم احــد افــراد االســرة باســتغالل 
قطعــة ارض بجانــب المســكن لزراعــة محصــول معيــن وذلــك الســتهالك االســرة او للبيــع. وال ينــدرج ضمــن 
هــذا البنــد المــزارع المنظمــة. أو أن تمتلــك االســرة عــدد مــن رؤوس االبقــار او الغنــم او الماعــز وتربيهــا فــي 
فنــاء المســكن وتســتغل انتــاج هــذه الحيوانــات الســتهالكها الخــاص او تبيــع جــزءا مــن هــذا االنتــاج. وال 

يدخــل ضمــن هــذا البنــد مــزارع االبقــار او االغنــام المنظمــة والمســتغلة ألغــراض تجاريــة بحتــة.
خياطــة وتطريــز ونســيج: تســأل االســرة فيمــا اذا كانــت تقــوم بأعمــال الخياطــة والتطريــز ضمــن مشــروع 
اســري مقــام داخــل المســكن وعلــى االغلــب يقــوم بهــذه االعمــال ربــة االســرة او أي من افرادها وال يشــغلون 
عمــال. امــا اذا كانــت تمتلــك االســرة مشــغل خياطــة علــى مســتوى تجــاري كبيــر مقــام خــارج المســكن فــال 
ينــدرج ضمــن هــذا البنــد. ويجــب مالحظــة أن نشــاط الخياطــة والتطريــز يجــب أن يكــون مقــدم للغيــر حتــى 
يعتبــر نشــاط إنتاجــي فــإذا كانــت ربــة األســرة تخيــط مالبــس ألفــراد أســرتها فقــط ال تعــد األســرة تمــارس 

نشــاط الخياطــة والتطريــز.

مشغوالت يدوية: تسأل االسرة فيما اذا كانت تقوم بأشغال يدوية وتقوم ببيعها للغير.   

صيانــة وإصــالح للغيــر: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم بنشــاط الصيانــة والتصليــح للغير 
مقابــل اجــر يتقاضــاه، وذلــك ضمــن نطــاق االســرة وليــس ضمــن مشــروع صناعــي مقــام خــارج  االســرة، مثــل 
تصليــح تلفزيــون وذلــك داخــل المســكن وليــس فــي ورشــة خاصــة مقامــة خــارج االســرة. وينــدرج هنــا عمــل 

المواســرجي أو الكهربائــي الــذي ال يملــك محــل تجــاري ويمــارس نشــاطه مــن خــالل المســكن.
إعطــاء دروس خصوصيــة: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم باعطــاء دروس خصوصيــة 

للغيــر مقابــل أجــر.

تأجير جزء من المسكن للغير: اذا كانت االسرة تقوم بتاجير جزء من مسكنها ألسرة أخرى.

خدمــات حاســب آلــي )برمجــة + إدخــال بيانــات + إنترنــت(: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم 
برمجــة أو ادخــال بيانــات او أي نشــاط يتعلــق باالنترنــت مقابــل أجــر مــن داخــل األســرة وغيــر مرتبــط بشــركة 

منظمة.
دعايــة وإعــالن: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم بأعمــال الدعيــة واالعــالن للغيــر مقابــل أجــر 

وغيــر مرتبــط يهــذا النشــاط بشــركة منظمــة.
تجــارة مــن خــالل المســكن: تســأل االســرة فيمــا اذا كان أي مــن افرادهــا يقــوم بأعمــال التجــارة مــن خــالل 

المســكن ويحقــق منهــا دخــال.

أنشــطة أخــرى )حــدد(: اذا كان أي مــن افــراد االســرة يقــوم بــاي نشــاط اســري غيــر مــا ورد ســابقا  ويــدر عليــه 
دخــال فتســجل لــه االجابــة نعــم ويحــدد هــذا النشــاط كتابــة.
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هل تم استخدام التسويق االلكتروني؟

يســئل هــذا الســؤال لألســرة عــن كل نشــاط تمارســه األســرة، فــإن اســتخدمت األســرة التســويق االلكترونــي لنشــاطها يســجل رمــز 
اإلجابــة الصحيــة وهــي 1. نعــم وإن لــم تســتخدم التســويق االلكترونــي يســجل 2. ال

هل تم التسويق عن هذا العمل عن طريق وسائل التواصل االجتماعي؟  

يســئل هذا الســؤال لألســرة عن كل نشــاط تمارســه األســرة، فإن اســتخدمت األســرة وســائل التواصل االجتماعي للتعريف بنشــاطها 
يســجل 1. نعــم وإن لــم تســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي يســجل 2. ال

هل تقوم األسرة بعملية التسوق عبر الشبكة اإللكترونية؟

يســئل هــذا الســؤال لألســرة لمعرفــة اذا مــا كانــت األســرة تقــوم ببعــض عمليــات مشــترياتها مــن خــالل الشــبكة االلكترونيــة، واالجابــة 
إمــا 1. نعــم وإمــا 2. ال اذا لــم تقــم بــاي عمليــة شــراء الكترونيــة خــالل العــام الســابق.

ما هي نسبة المشتربات عبر التسوق االلكتروني من اجمالي المشتريات خالل السنة السابقة من تاريخ الزيارة؟

يســئل هــذا الســؤال لألســر التــي تســتخدم الشــبكة االلكترونيــة فــي عمليــات الشــراء، وتقــوم االســرة بتســجيل نســبة مشــترياتها 
مــن خــالل الشــبكة االلكترونيــة الــى مجمــوع مشــترياتها العــام.

ثالثًا: بيانات أفراد االسرة
مفاهيم عامة

المقيم إقامة معتادة

 هــو الفــرد الــذي يقيــم )يعيــش( بشــكل معتــاد فــي إمــارة أبوظبــي ســواء كان  مواطنــًا أو غيــر مواطــن، ويشــمل 

التعريــف مــن كان خــارج اإلمــارة أو الدولــة مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات ويعيــش بصفــة معتــادة فــي إمــارة أبوظبــي، 

كمــا يشــمل جميــع غيــر المواطنيــن الذيــن يعتزمــون اإلقامــة فــي اإلمــارة بصــوره دائمــة ومســتمرة، أو لمــده ســته 

أشــهر علــى االقــل -بغــض النظــر عــن حــال التأشــيرة- أو قضــى فــي اإلمــارة مــدة ســتة أشــهر متصلــة قبــل ليلــة 

الزيــارة، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرات الغيــاب المؤقــت لقضــاء اإلجــازة أو مهــام العمــل، ال تعتبــر انقطاعــا مــن مــدة 

الســتة أشــهر المتصلــة.

المقيم بصفه معتادة بالنسبة للمواطنين

هــو أحــد أفــراد األســرة الــذي يعتبــر إمــارة أبوظبــي محــل إقامتــه األساســي، أي أنــه مــن يعيــش فــي إمــارة أبوظبــي 

أو يقضــي فيهــا معظــم أيــام االســبوع. 

واألمثلة التوضيحية المبينة تاليا هي على المقيم المعتاد بالنسبة للمواطنين:

-  طالب مواطن يدرس حاليا بالخارج، حتى ولو كان سيغيب لعدة سنوات.

-  مواطن يعيش ويعمل بالخارج، سواء كان في اإلمارة يوم الزيارة أم ال. 

-  مواطن يقيم معظم أيام االسبوع في اإلمارة  وفي نهايه االسبوع ينتقل إلى إمارة أخرى.
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المقيم بصفه معتادة بالنسبة لغير المواطنين:

-  أفــراد األســرة الذيــن أقامــوا فــي إمــارة أبوظبــي لمــدة ســتة أشــهر متصلــة قبــل يــوم الزيــارة بغــض النظــر عــن 

وضعهــم مــن حيــث تأشــيرة اإلقامــة.

-  أفــراد األســرة الذيــن ينــوون اإلقامــة فــي إمــارة أبوظبــي لمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل، بغــض النظــر عــن 

وضعهــم مــن حيــث تأشــيرة اإلقامــة.

-  األفــراد خــارج الدولــة المتغيبــون عــن اإلمــارة ألي ســبب كان، فيعــّدون ضمــن أســرهم الموجــودة داخــل اإلمــارة 

مــع مراعــاة مــدة تواجدهــم قبــل ليلــة الزيــارة 6 أشــهر متصلــة أو نيتهــم للعــودة إلــى اإلمــارة والمكــوث فيهــا 

مــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر متصلــة.

بنود بيانات أفراد االسرة

يتبع ب. بنود بيانات أفراد االسرة

مسلسل الفـــرد

 يســجل اســم رب األســرة \ الزوجــة أو الــزوج  \األوالد غيــر المتزوجيــن ترتيبــا تنازليــا حســب العمــر\ األبنــاء 
المتزوجيــن وزوجاتهــم وابنائهــم \ أب رب األســرة \ ام رب األســرة \ أخــوان رب األســرة \جــد رب األســرة \ 

اقــارب رب األســرة \الخــدم.\ األفــراد الذيــن ال توجــد بينهــم اي صلــه قرابــة بــرب األســرة.
وفــي حــال وجــود اكثــر مــن زوجــة يعشــن فــي مــكان واحــد تســجل بيانــات الزوجــة األولــى وأوالدهــا ثــم 
تســجل بيانــات الزوجــة الثانيــة و أوالدهــا... وهكــذا. مــع األخــذ فــي االعتبــار التعريــف الخــاص باألســر ســواء 

مواطنــة أو غيــر مواطنــة أو جماعيــة أو تجمعــات ســكانية.
يكتب االسم الثالثي لكل فرد من المقيمين بصفة معتادةاالسم الكامل

العالقة برب األسرة

رب األسرة
هــو أحــد أفــراد األســرة ) 15 ســنة فاكثــر ( والمعتــرف بــه علــى أنــه رئيســها مــن قبــل أفــراد األســرة وتربطــه 
صلــة قرابــة ببعــض أو كل أفرادهــا، وعــادة مــا يكــون هــو المســؤول عــن االنفــاق عليهــا وال يشــترط فيــه 

ان يكــون أكبــر أفرادهــا ســنا أو دخــال وقــد يكــون رب األســرة ذكــرا أو انثــى.

هو شخص متزوج من رب األسرة، ويجب أن تكون مراسم الزواج قد تمت.زوج/ زوجة

ابن/ ابنة
أي مــن أبنــاء أو بنــات رب األســرة، وهــذا ال يشــمل أبنــاء أو بنــات أحــد الزوجيــن إذا لــم يكــن هــو رب األســرة، 

أو األوالد المكفوليــن فــي مســكن األســرة، أو أبنــاء أي فــرد آخــر فــي األســرة.
والدا رب األسرة )األم واألب(.أب/ أم

زوجة ابن رب األسرة أو زوج بنت رب األسرة.زوجة ابن/ زوج بنت
أحفاد رب األسرة من أبنائه أو بناته.حفيد/ حفيدة

أخ أو أخت  رب األسرة.أخ/ أخت
جد وجدة رب األسرة.الجد/ الجدة

قرابة أخرى
هــي أي عالقــة قرابــة تربــط الشــخص بــرب األســرة خــارج نطــاق األســرة المباشــرة )غيــر القرابــة مــن الدرجــة 
األولــى( مــن ذوي األرحــام أو عــن طريــق الــزواج، مثــل ابــن عــم رب االســرة وابــن اخــوه، وهــذه الفئــة تضــم أي 

صلــة أســرية باســتثناء مــا ورد أعــاله، كالــزوج والزوجــة، الحفيــد والحفيــدة، والجــد والجــدة.

عمالة منزلية
هــو شــخص يقيــم فــي الوحــدة الســكنية ويقــدم خدمــات لألســرة كالخــادم والمــزارع فــي المســكن 

والســائق.

ال يوجد صلة قرابة
أي شــخص ال تربطــه عالقــة أســرية بــرب األســرة مــن خــالل الرحــم أو الــزواج، وال يعمــل فــي المنــزل لصالــح رب 
األســرة، مثــال ذلــك؛ الذيــن ال يمتــون بــأي صلــة دم أو رحــم لــرب األســرة كأم الزوجــة، خــال أو خالــة الزوجــة، 

ابــن عــم الزوجــة بحيــث ال توجــد صلــة رحــم بينهــم وبيــن رب األســرة.
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مالحظة: بالنسبة لألسر الجماعية فال يسأل الباحث عن العالقة بين االفراد حيث ال يوجد رب لألسرة، ولكن يسأل كل فرد عن 
الحالة الزواجية

كيفية استيفاء بند العالقة برب االسرة )س: 02(: يتم استيفاء هذا الحقل ألسر العائالت الخاصة فقط، يختار في هذا الحقل 
نوع العالقة التي تربط الفرد برب األسرة، وإذا كانت تربطه صلة قرابة فيسجل نوع هذه الصلة، وإذا كان بعض هؤالء األفراد من 
غير العاملين باألسرة، وال تربطهم صلة قرابة مع رب األسرة فيسجل عبارة )ال توجد صلة قرابة(، أما األفراد العاملون لدى األسرة 

والمقيمون معها في نفس المنزل فيكتب لهم كلمة خادم/ خادمة، بغض النظر عن األعمال التي يقومون بها.
-  يتــم وضــع العالقــة بــرب األســرة حســب ترتيبهــا )زوجــة/ ابــن/ أب....(، وحتــى يتــم الحصــول علــى معلومــات صحيحــه علــى مســتوى 
الفــرد داخــل كل أســرة وعليــه يســتوجب شــرح العالقــة بــرب األســرة بصــورة واضحــة، والتأكيــد انــه تــم نســب كل فــرد إلــى رب األســرة 

الــذي تــم تعيينــه مــن قبلهــم. 
-  يتم تسجيل العاملين لدى األسرة والمقيمين معهم ضمن بند )خادم/ خادمة(

-  األفراد ذوو العالقة األخرى غير الواردة في الخيارات ولكن تربطهم برب األسرة قرابة دم أو رحم فانهم يدخلون ضمن بند “قرابة 
أخرى”.

-  االفراد الذين ال يدخلون ضمن اي عالقة مع رب االسرة )ال عالقة دم وال عالقة رحم( يدرجون ضمن بند )ال توجد صلة قرابة(.

النوع االجتماعي
هــو نــوع الفــرد ســواء كان ذكــرا أو أنثـــى، مـــع أهميـــة ســـؤال المدلــى بالبيانــات عـــن النــوع لجميــع افــراد 
االســرة وعــدم اســتنتاج نــوع الفــرد مــن اســمه، وذلــك لوجــود العديــد مــن االســماء المشــتركة بيــن الذكــور 

واالنــاث، مثــل صبــاح، تيســير، عصمــت... الــخ، وال يكتفــي باســتنتاج نــوع الفــرد مــن االســم.

كيفية استيفاء بند النوع )04(: يسجل رمز النوع 1 للذكر أو 2 لالنثى لكل فرد حسب حالته وال يتم استنتاج جنس الفرد.

يقصد به تسجيل تاريخ الميالد بالشهر والسنة الميالدية التي ولد فيها الفرد.تاريخ الميالد

كيفية استيفاء بند تاريخ الميالد )س: 05(: يسجل تاريخ الميالد بالشهر ثم السنة كأن يكون مثاًل )1964/3 أو 2003/7 أو 
2009/8(، فإن تعذر معرفة الشهر وأمكن معرفة السنة، فليسجل ما توفر مثل )1932/00 أو 1944/00( وإن لم يعرف تاريخ 

الميالد كامال يسجل 00 للشهر و 0000 للسنة وينتقل للسؤال عن العمر في السؤال التالي.

العمر بالسنوات 

الكاملة

هــي الفـــترة الزمنـــية منــذ تاريــخ ميــالد الفــرد إلــى وقــت زيــارة االســرة، معبــرا عنــه بالســنوات الكاملــة مــع 
إهمــال الشــهور مهمــا كان عددهــا، فمثــال إذا كان عمــر فــرد )15( ســنة و )11( شــهرا يكتــب لــه )15( ســنة، 

أمــا الفــرد الــذي عمــره أقــل مــن ســنة فيســجل لــه )صفــر(.

كيفية استيفاء بند العمر )س: 06(: يكتب العمر بالسنوات الكاملة مع اهمال الكسور )مثال: إذا كان عمر أحد األفراد 15سنة 
وأحد عشر شهرا، يسجل 15 سنة(، وإذا كان العمر اقل من سنة يتم وضع رقم: صفر )0(. يجب أن يحسب اليا.

الجنسـية
هــي التبعيــة القانونيــة والسياســية للفــرد لدولــة معينــة والتــى يدلــي بهــا الفــرد عندمــا يســأل عــن 
جنســيته، أمــا فــي حالــة وجــود جنســية مزدوجــة للفــرد تؤخــذ الجنســية التــي يدلــى بهــا الفــرد، فــي حــال 

لــم يكــن للفــرد جنســية محــددة يدلــي بهــا يصنــف فــي فئــة بــدون جنســية )ال يملــك أوراق ثبوتيــة (.

كيفية استيفاء بند الجنسية )07(: يسجل اسم الدولة التي ينتسب اليها كل فرد، وال يشترط ان يكون جميع افراد األسرة 
من جنسية واحده، وإذا أفاد الفرد بأنه ال ينتمي ألي جنسية فيسجل الباحث “بدون جنسية )ال يملك أوراق ثبوتية(”. وفي حال 

أفاد الفرد بأنه ينتمي ألكثر من جنسية فيسجل له الجنسية التي دخل الدولة بها أو الجنسية التي يختارها، وإذا كان الفرد احد 
مواطني دولة االمارات فيسجل له )اإلمارات العربية المتحدة(.
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الصعوبة التي يعاني منها الفرد

األسئلة 8-20 بيانات افراد األسرة

مصطلــح اإلعاقــة مظلــة، تغطــي الضعــف/ االعتــالل، محدوديــة النشــاط، والقيــود علــى المشــاكة. حيــث أن الضعــف/ االعتــالل يعبــر عــن 

مشــكلة فــي وظيفــة الجســم أو الهيــكل، ومحدوديــة النشــاط تعبــر عــن صعوبــة تواجــه الفــرد فــي تنفيــذ المهــام أو االعمــال، فــي 

حيــن أن تقييــد المشــاركة هــي المشــكلة التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي المشــاكة فــي مواقــف الحيــاة.  وعليــه فــان العجــز ليــس مجــرد 

مشــكلة صحيــة بــل هــو ظاهــرة معقــدة تعكــس التفاعــل بيــن مالمــح جســم الشــخص والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه. ان التغلــب علــى 

الصعوبــات التــي يواجههــا االفــراد ذوي اإلعاقــة يتطلــب تدخــالت إلزالــة العوائــق البيئيــة واالجتماعيــة.

وعليــه؛ فــان األشــخاص المعاقــون هــم أولئــك الذيــن لديهــم ضعــف طويــل األجــل فــي بنيتهــم الجســدية أو العقليــة أو الذهنيــة أو 

الحســية، ويتفاعــل هــذا الضعــف مــع المعوقــات المتعــددة فــي البيئــة المحيطــة ليحــول دون مشــاركتهم الكاملــة فــي المجتمــع علــى 

قــدم المســاواة مــع اآلخريــن. ويعتبــر الفــرد معاقــا اذا كان يواجــه صعوبــة كبيــرة او حتــى ال يمكــن أن يــؤدي واحــدة او اكثــر مــن الوظائــف 

أو االنشــطة التــي يؤديهــا الفــرد غيــر المعــاق.  ان األشــخاص ذوي اإلعاقــة لديهــم احتياجــات صحيــة كمــا االشــخاص غيــر المعوقيــن –

مثــال هــم بحاجــة للتطعيــم و الفحــص للســرطان وغريهــا- وهــم أيضــا قــد يواجهــون صعوبــة فــي الحصــول علــى العنايــة الصحيــة 

الكافيــة كمــا غيــر المعوقيــن وذلــك بســبب االســتبعاد االجتماعــي، وأيضــا ألنهــم قــد يكونــون عرضــة لظــروف ثانويــة، مثــل التقرحــات 

ــة إلــى أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يواجهــون عقبــات فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة  ــات المســالك البوليــة. وتشــير األدل والتهاب

وإعــادة التأهيــل التــي يحتاجــون إليهــا فــي العديــد مــن األماكــن.

يأتــي دليــل تصنيــف اإلعاقــة فــي امــارة أبوظبــي 2016اســتجابًة للنقلــة النوعيــة الكبيــة التــي تشــهدها امــارة أبوظبــي في كافــة المجاالت 

بمــا فيهــا ضمــان تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واســتجابًة الحتياجــات الجهــات والهيئــات ذات العالقــة بالخدمــات المقدمــة لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة علــى كافــة المســتويات التعليميــة، التأهيليــة، والعالجيــة، الصحيــة والخدمــات الوظيفيــة والخدمــات األخــرى، وذلــك اســتنادًا 

إلــى بنــود االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي تقــوم علــى مبــدأ المجتمــع للجميــع، ممــا دعــا إلــى أهميــة إيجــاد 

تصنيــف معتمــد لفئــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان حصــول جميــع الفئــات المدرجــة فــي التصنيــف علــى الحقــوق 

الــذي ضمنهــا القانــون االتحــادي قــم 29 / 2006 بشــأن حقــوق ذوي اإلعاقــة والمعــدل بالقانــون االتحــادي قــم 14 لســنة 2009.

وندرج هنا تعريفا لفئات  اإلعاقة المعتمد في امارة أبوظبي 2016 والذي يشتمل على )13( فئة إعاقة:

اضطرابات طيف التوحد

هــو اضطــراب نمائــي تطــوري لــدى الطفــل نتيجــة خلــل فــي الجهــاز العصبــي يتميــز بانحــراف وتأخــر فــي نمــو الوظائــف األساســية 

المرتبطــة بنمــو المهــارات االجتماعيــة والتواصليــة، وتشــمل االنتبــاه، واإلدراك الحســي، والنمــو الحركــي ويظهــر خــالل الســنوات الثــالث 

األولــى مــن عمــر الطفــل ويتحــدد هــذا االضطــراب بمظهريــن أساســيين همــا:

1 . عجز في التواصل )لفظي- غير لفظي( والتفاعل االجتماعي.

2 . سلوك نمطي متكرر ومحدودية في االهتمامات والنشاطات.

اعاقات حسية مركبه

هــو اقتــران اإلعاقــة الحســية معــًا كاإلعاقــة الســمعية والبصريــة معــًا بحيــث تســبب مشــكالت تواصليــة نمائيــة شــديدة جــدًا لــدى  

الشــخص، األمــر الــذي يــؤدي إلــى حــدوث مشــكالت تواصليــة نمائيــة شــديدة تؤثــر علــى ســير حيــاة الشــخص.
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السمع حتى مع إستخدام جهاز السمع

مصطلــح عــام يغطــي مــدى واســع مــن درجــات فقــدان الســمع، ويتــراوح مــا بيــن ضعــف الســمع وفقــدان الســمع الشــديد أو الصمــم 

والــذي يعيــق عمليــة تعلــم الــكالم واللغــة، والتواصــل الفعــال، واإلعاقــة الســمعية إمــا أن تكــون موجــودة منــذ لحظــة الــوالدة وإمــا أن 

تحــدث فــي مرحلــة الحقــة مــن مراحــل الحيــاة. وقــد تكــون اإلعاقــة:

•  توصيلية بمعنى أنها تنتج عن خلٍل في األذن الخارجية أو الوسطى.

•  عصبية بمعنى أنها تنتج عن خلٍل في األذن الداخلية أو العصب السمعي.

•  مكرزية بمعنى أنها تنتج عن المراكز الدماغية العليا المسؤولة عن معالجة المعلومات السمعية.

الرؤية حتى مع استخدام النظارات أو العدسات الطبية

هو نقص حاد في الرؤية يتفاوت من حاالت فقد البصر الكلي »كف البص« إلى فقد البصر الجزئي.

التعريــف القانونــي: هــو الشــخص الــذي ال تزيــد حــدة إبصــاره عــن 6/60 متــر )200/20 قــدم( فــي أحســن العينيــن، أو حتــى مــع اســتعمال 

النظــارة الطبيــة، ويعنــي مــا يــراه الشــخص العــادي علــى بعــد 60 م يجــب أن يقــرب للكفيــف علــى بعــد 6 م حتــى يــراه.

التعريــف التربــوي: هــو الشــخص الــذي ال يســتطيع أن يقــرأ أو يكتــب إال بطيقــة برايــل. أمــا كــف البصــر الجزئــي فيشــير للشــخص الــذي 

يســتطيع القــراءة والكتابــة العاديــة باالســتعانة بالعدســات المكبــرة والكتــب ذات األحــرف الكبيــرة.

التذكر أو التركيز )صعوبة ذهنيه(

هو انخفاض ملحوظ في مستوى األداء الذهني العام ويصحبه عجز في السلوك التكيفي وذلك في مرحلة النمو )السنوات

الثمانــي عشــر األولــى مــن العمــر(. وهكــذا فــإن انخفــاض درجــة الــذكاء شــرط ضــروري ولكنــه غيــر كاٍف لتشــخيص اإلعاقــة الذهنيــة، 

اذ ينبغــي أن يرافــق ذلــك االنخفــاض عجــز فــي الســلوك التكيفــي )وهــذا يتطلــب اســتخدام أحــد مقاييــس الســلوك التكيفــي(. أمــا 

ــه انخفــاض ملحــوظ عــن مســتوى األداء العقلــي العــام يصحبــه عجــز فــي  ــة فقــد عرفتــه علــى أن ــة لإلعاقــة الذهنّي ــة األمريكي الجمعي

مجاليــن أو أكثــر مــن مجــاالت الســلوك التكيفــي التاليــة: التواصــل، العنايــة بالــذات، الحيــاة األســرية، المهــارات االجتماعيــة، الحيــاة 

المجتمعيــة، التوجيــه الذاتــي، الصحــة والســالمة، المهــارات األكاديميــة.

السير أو الصعود على الساللم )جسدية(

هــو أن يكــون لــدى الفــرد قصــورًا جســميًا واضحــًا، والتــي مــن الطبيعــي أن تتــرك تأثيــرات جســدية ونفســية وتربويــة واجتماعيــة 

ومهنيــة كبيــرة علــى النمــو وعلــى مســتوى أداء الفــرد بشــكٍل متفــاوت حســب شــدة اإلعاقــة، حيــث يعتبــر الشــخص معاقــًا إذا كان 

ــى الدرجــة العميقــة. ــًا بإعاقــة حركيــة أو جســمانية تتــراوح مــا بيــن الدرجــة المتوســطة إل مصاب

 الرعاية الذاتية كاإلغتسال بالكامل/ اإلستحمام وإرتداء المالبس )اعاقات متعدده(

هــو وجــود أكثــر مــن إعاقــة واحــدة لــدى الشــخص مثــل اإلعاقــة الذهنيــة والحركيــة معــًا أو اإلعاقــة الذهنيــة واضطــراب التوحــد معــًا، وال 

يشــمل هــذا النــوع مــن اإلعاقــة فئــة اإلعاقــة البصريــة والســمعية معــًا الســابقة الذكــر. تســبب هــذه اإلعاقــة مشــكالٍت نمائيــة وتربويــة 

ــا تقــرن  ــًا م ــة، وغالب ــر المركب مباشــرة علــى أداء الفــرد، بحيــث ال يعــود مالئمــًا معهــا التحــاق الشــخص بالبرامــج الخاصــة باإلعاقــات غي

المراجــع العلميــة اإلعاقــات المتعــددة باإلعاقــات الشــديدة جــدًا للتأكيــد علــى الصعوبــات الخاصــة الجمــة التــي تفرضهــا علــى الشــخص.

التواصل مع األخرين عندما تستخدم لغتك العادية، مثل فهمك لألخرين أو فهم األخرين لك
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 )اضطرابات الكالم واللغه(

هــي االضطرابــات التــي تنــدرج تحــت مســمى اضطرابــات التواصــل، »ســلوك لفظــي وغيــر لفظــي« والتــي تشــمل: التواصــل االجتماعــي، 

االضطــراب اللغــوي، اضطــراب الطالقــة اللغويــة، اضطــراب األصــوات الكالميــة. والتــي تؤثــر علــى ســلوك وأفــكار واتجاهــات اآلخريــن، ويتــم 

تقييــم مهــارات اللغــة والنطــق بالتركيــز علــى البيئــة والثقافــة والقــدرات اللغويــة.

إصابات دماغية مكتسبة

ــم يكــن الضعــف  ــات الدمــاغ المرضيــة، والتــي ل ــات العصبيــة المعرفيــة الجســيمة بســبب إصاب يطلــق هــذا المســمى علــى االضطراب

المعرفــي موجــودًا منــذ الــوالدة أو فــي فتــرات النمــو المبكــرة جــدًا مــن الحيــاة، ويــؤدي إلــى االنخفــاض عــن المســتوى الســابق فــي األداء. 

وينتــج عــن تلــف مفاجــئ فــي الدمــاغ أو تزحــزح الدمــاغ داخــل الجمجمــة نتيجــة التعــرض لضربــة خارجيــة علــى الــرأس كاالرتطــام بجســم 

مــا كحــوادث الســيارات أو الســقوط مــن مــكاٍن مرتفــع، ممــا يــؤدي إلــى )مــع واحــد أو أكثــر(:

1. فقد الوعي لمدة تتراوح ما بين الخفيفة - 30 دقيقة إلى أكثر من 24 ساعة

2. النسيان بعد الصدمة لمدة تتراوح ما بين - 24 ساعة إلى أكثر من 7 أيام 

3. انعدام التوجيه والتخبط وعالمات عصبية ما بين أعلى من - 13 إلى 30 دقيقة.

اضطرابات سلوكيه وانفعالية

اضطــراب نفســي يتضــح عندمــا يســلك الفــرد ســلوكًا منحرفــًا بصــورة واضحــة عــن الســلوك المتعــارف عليــه فــي المجتمــع الــذي ينتمــي 

إليــه الفــرد بحيــث يتكــرر هــذا الســلوك باســتمرار ويمكــن مالحظتــه والحكــم عليــه مــن قبــل المرشــدين األســوياء ممــن لهــم عالقــة 

بالفــرد، »تعريــف هويــت«. وبالرغــم مــن تعــدد تعريفــات اضطرابــات الســلوك وتباينهــا تبعــًا لتبايــن اهتمامــات وتخصصــات الباحثيــن 

فــي هــذا المجــال إال أن أكثــر التعريفــات تــداوالً وقبــوالً هــو التعريــف الــذي يشــترط العتبــار الطفــل مضطربــًا ســلوكيًا/ انفعاليــًا هــو وجــود

واحدة أو أكثر من الخصائص التالية ولفترة من الوقت:

عدم القدرة على التعلم التي ال تفسر بأسباب عقلية أو حسية أو صحية.  .1

عدم القدرة على إقامة عالقات شخصية مع المعلمين والرفاق.  .2

عدم القدرة على المحافظة على هذه العالقات في حال قيامها.  .3

ظهور أنماٍط سلوكية غير مناسبة في المواقف العادية.  .4

مزاج عام من الكآبة والحزن.  .5

الميل لتطوير أعراض جسمية أو آالم أو مخاوف مرتبطة بمشكالٍت شخصية.   .6

مالحظــة مهمــة: ال يوجــد هــذا المصطلــح فــي الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي الخامــس لالضطرابــات النفســية، حيــث أن جميــع 

االضطرابــات نفســية بمــا فيهــم اإلعاقــات، ولكنــه أفــرد الدليــل االكتئــاب والقلــق كاًل تحــت مســماه مثــل االكتئــاب ويســمى االضطرابــات 

االكتئابيــة.
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الحالة التعليمية لألفراد )5 سنوات فأكثر(
قبل اإلجابة على السؤال التالي تحقق من عمر الفرد: إذا كان عمر الفرد أقل من 5 سنوات فلن يتم طرح االسئلة التالية عليه 

ومنه ينتقل الباحث للفرد التالي. اما اذا كان عمر الفرد 5 سنوات فأكثر فان الفرد سينتقل الى السؤال التالي.
االلتحاق: )هل ......... ملتحق حاليا او سبق له االلتحاق بمؤسسة تعليمية داخل أو خارج الدولة(؟

هنا يسأل الباحث فيما اذا كان الفرد )5 سنوات فأكثر( ملتحق حاليا بمؤسسة تعليمية أو سبق له االلتحاق في الماضي بمؤسسة 
تعليمية أم لم يلتحق نهائيا. 

التعلم

هــي ليســت إعاقــة عقليــة أو حســية )ســمعية أو بصريــة( أو حرمانــًا ثقافيــًا أو بيئيــًا أو اضطرابــًا انفعاليــًا/ ســلوكيًا، بــل هــي اضطراب 

فــي العمليــات العقليــة أو النفســية األساســية التــي تشــمل االنتبــاه واإلدراك وتكويــن المفهــوم والتذكــر وحــل المشــكالت، حيــث 

يظهــر صداهــا ضعــف فــي مهــارات تعلــم القــراءة والكتابــة والحســاب، ومــا يترتــب عليــه ســواًء فــي المدرســة االبتدائيــة أو فيمــا بعــد 

مــن قصــوٍر فــي تعلــم المــواد الدراســية المختلفــة.

االعاقات الصحية

تشــمل عــددًا مــن حــاالت االضطرابــات واألمــراض المزمنــة والحــادة والخطيــرة التــي تتــرك تأثيــرات جســدية ونفســية وتربويــة 

اجتماعيــة ومهنيــة كبيــرة علــى النمــو وعلــى مســتوى أداء الفــرد ويــؤدي إلــى اإلصابــة بإعاقــة حركيــة أو جســمانية أو ذهنيــة ممــا

ــواع المتأخــرة والشــديدة مــن  ــال : األن ــة. ومنهــا مث ــر إعاق ــك ال تعتب ــة المــدى أو مكثفــة، فيمــا عــدا ذل ــة طويل ــًة صحي ــب رعاي يتطل

مــرض الســكري، الهيموفيليــا المصحوبــة بالنزيــف الدماغــي، التليــف الحويصلــي، الســرطان، حــاالت الســرطان المصحوبــة بنقائــل 

ــا المنجليــة، واالضطرابــات القلبيــة وخاصــة الحــاالت المصحوبــة بقصــور  فــي مناطــق متعــددة مــن الجســم، واإليــدز، وأنيميــا الخالي

قلبــي مــن الدرجــة الرابعــة، والربــو القصبــي، والمشــكالت الجلديــة، والتــي تتــرك أثــرًا مباشــرًا وكبيــرًا علــى األداء التعليمــي للحالــة، 

التليــف الرئــوي المتقــدم، والقصــور الرئــوي الشــديد مــع الحاجــة للعــالج باألكســجين بصفــة دائمــة، مــرض الذئبــة الحمــراء المصحــوب 

بأعــراض مرضيــة فــي العديــد مــن أجهــزة الجســم.

اضطراب نقص االنتباه وفرط الحكه:

نمــط مســتمر مــن عــدم االنتبــاه و/ أو فــرط الحركــة االندفاعيــة ال تتوافــق مــع –المســتوى التطــوري واألدائــي للعمــر الزمنــي، والتــي 

تؤثــر ســلبًا ومباشــرة علــى النشــاطات االجتماعيــة والمهنيــة واألكاديميــة، ويعتبــر واحــد مــن االضطــراب الســلوكية العصبيــة وينتــج 

عنــه كثيــر مــن المشــاكل لــدى األطفــال مــن مرحلــة –الطفولــة المبكــرة وحتــى المدرســة وحيــاة الرشــد. ويظهــرون عمومــًا ضعفــًا 

فــي المجــاالت الثالثــة( نقــص االنتبــاه ، فــرط الحركــة، نقــص االنتبــاه وفــرط الحركــة ) ولكــن بدرجــات متفاوتــة وأن حــاالت الضعــف هــذه 

البــد أن تكــون قائمــة فــي إثنيــن علــى األقــل مــن المواقــف البيئيــة )المدرســة/ البيــت/ العمــل...( والبــد أن يكــون هنــاك دليــل واضــح 

ــدى الطفــل  ــة النمــو. فمثــال : تظهــر ل ــم مــن ناحي علــى وجــود تداخــل )تعــارض( مــع األداء المهنــي واألكاديمــي واإلجتماعــي المالئ

مظاهــر الســلوك العدائــي أو الفشــل فــي فهــم المهــام والتعليمــات، عــدم المبــاالة، إغفــال التفاصيــل والعمــل غيــر الدقيــق، صعوبــة 

فــي المحافظــة علــى التركيــز واالســتمرار فــي مزاولــة نشــاط معيــن، عــدم اإلصغــاء، الفوضــى والفشــل بااللتــزام بالمواعيــد والوقــت.

ويعتبــر هــذا االضطــراب مــن الحــاالت الشــائعة جــدًا وغالبــًا مــا يصعــب تشــخيصها بشــكٍل رســمي محــدد، بســبب كــون المظاهــر 

الحاليــة للطفــل ال تلبــي معاييــر اضطــراب نقــص االنتبــاه/ فــرط الحركــة، أو المعلومــات المتوفــرة عــن حالــة الطفــل غيــر كافيــة لوضــع 

تشــخيص أكثــر تحديــدًا.
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كيفية استيفاء سؤال االلتحاق )هل ......... ملتحق حاليا او سبق له االلتحاق بمؤسسة تعليمية داخل أو خارج الدولة(؟
يطرح هذا السؤال على األفراد الذين اعمارهم 5 سنوات فأكثر، حيث يقوم الباحث بكتابة االجابة التي تنطبق على وضع الفرد 

وقد تكون 1. نعم ملتحق حاليا، 2.سبق له االلتحاق، 3. ال لم يلتحق نهائيا.
المستوى التعليمي

ــتوى التعليمــي الــذي وصــل إليــه الفــرد البالــغ مــن العمــر )5( ســنوات فأكثــر، ســواء أكان قــد أنهــى مرحلــة أو أكثــر مــن  هــي المسـ
مراحــل التعليــم أم كان مقيــدًا أو منتســبًا إلحــدى المــدارس أو المعاهــد أو الجامعــات، أم لــم يســبق لــه أن تلقــى أي نــوع مــن أنــواع 

التعليــم المدرســي، ويصنــف الفــرد فــي إحــدى الحــاالت التعليميــة اآلتيــة:

اذا كان الفرد ال يعرف القراءة والكتابة معا باية لغة كانت. لم يلتحق بالتعليم مطلقا.أمي

يقرأ ويكتب )ملم(
اذا كان الفــرد بســتطيع القــراءة والكتابــة معــا بايــة لغــة مــن اللغــات ولكنــه لــم ينهــي أي مرحلــة   .1
تعليميــة. حيــث يســتطيع الفــرد كتابــة موجــز بســيط عــن حياتــه. ويصنــف الكفيــف الــذي يقــرأ 

ويكتــب بطريقــة بريــل علــى أنــه يقــرأ ويكتــب مــا لــم يحصــل علــى مؤهــل تعليمــي.
)KG( أي فرد أكمل بنجاح مرحلة رياض األطفالرياض أطفال

أي فرد أكمل بنجاح الصف األولالصف األول
أي فرد أكمل بنجاح الصف الثانيالصف الثاني
أي فرد أكمل بنجاح الصف الثالث الصف الثالث
أي فرد أكمل بنجاح الصف الرابع الصف الرابع

أي فرد أكمل بنجاح الصف الخامس الصف الخامس
أي فرد أكمل بنجاح الصف السادس الصف السادس

أي فرد أكمل بنجاح الصف السابع الصف السابع
أي فرد أكمل بنجاح الصف الثامن الصف الثامن
أي فرد أكمل بنجاح الصف التاسع الصف التاسع
أي فرد أكمل بنجاح الصف العاشر الصف العاشر

أي فرد أكمل بنجاح الصف الحادي عشر الصف الحادي عشر

المرحلة الثانوية
هــو الفــرد الحاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة، أو الثانويــة الدينيــة أو التجاريــة أو الصناعيــة أو الزراعيــة 

أو مــا فــي مســتواها.

دورات تاهيلية للعمل
أي فــرد أكمــل بنجــاح أي دورة تدريبيــة تؤهلــه للعمــل بشــرط أن يكــون قــد أكمــل المرحلــة الثانويــة بنجــاح. 

ولــم ينهــي أي مســتوى تعليمــي أعلــى مثــل الدبلــوم او البكالوريــوس أو مــا يعادلــه فــي أي دولــة.
دبلوم بعد الثانوي 

اقل من البكالوريوس
أي فــرد أكمــل بنجــاح دبلــوم لمــدة ســنة أو ســنتين أو ثالثــة ســنوات ولــم ينهــي البكالوريــوس أو مــا 

يعادلــه فــي أي دولــة.

البكالوريوس او 
مايعادلها

هــو الفــرد الحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس بعــد أن أنهــى المرحلــة الثانويــة، وقــد يكــون الفــرد انهــى 
دبلــوم بعــد الثانويــة ومــن ثــم انهــى مرحلــة البكالوريــوس. أمــا األفــراد الذيــن مــا زالــوا يدرســون فــي مرحلــة 

البكالوريــوس فيســجلوا ضمــن المرحلــة الســابقة التــي انهوهــا بنجــاح وقــد تكــون ثانــوي أو دبلــوم.

دبلوم عالي بعد 
البكالوريوس

ــوا  هــو الفــرد الحاصــل علــى شــهادة دبلــوم عالــي بعــد أن أنهــى البكالوريــوس، أمــا األفــراد الذيــن مــا زال
يدرســون فــي مرحلــة الدبلــوم العالــي فيســجلوا ضمــن المرحلــة الســابقة التــي انهوهــا بنجــاح وهــي 

بكالوريــوس.

ماجستير او 
مايعادلها

هــو الفــرد الحاصــل علــى شــهادة الماجســتير بعــد أن أنهــى البكالوريــوس أو الدبلــوم العالــي. أمــا األفــراد 
الذيــن مــا زالــوا يدرســون فــي مرحلــة الماجســتير فيســجل مســتواهم التعليمــي امــا بكالوريــوس أو 

دبلــوم عالــي حســب وضــع الفــرد.

دكتوراه او مايعادلها
هــو الفــرد الحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه بعــد أن أنهــى الماجســتير. أمــا األفــراد الذيــن مــا زالــوا يدرســون 

فــي مرحلــة الدكتــوراه فيســجل مســتواهم التعليمي ماجســتير.
التخصص العلمي للمرحلة الثانوية فما فوق )للفرد(

إن مفهوم التخصص العلمي في هذا المسح يعنى في أي مجال كان تخصص دراسة الفرد، حيث يحدد مجال التعليم والتدريب 
في أي برنامج أو مؤهل. حيث سيتم اعتماد  تصنيف إسكد للتعليم والتدريب لهذا السؤال.
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الحالة االجتماعية: هي الحالة المدنية للفرد البالغ من العمر )15( سنة فأكثر، من حيث ارتباطه بالجنس اآلخر عند زيارة 
الباحث لالسرة. وتنحصر الحالة الزواجية للفرد في إحدى الحاالت التالية:

لم يتزوج أبدا:
هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر الــذي لــم يســبق لــه الــزواج أو لــم يعقــد قرانــه ســواء أكان ذكــرًا 

أم أنثــى.

عقد القران )ألو ل مرة(

هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر )ذكــر أو انثــى( الــذي عقــد قرانــه ألول مــرة ولكــن لــم يدخــل بعــد 
بمعنــى ان االرتبــاط موثــق بشــكل رســمي، دون أن تكــون مراســم الــزواج قــد تمــت، وفــي حالــة أن الفــرد 
)ذكــر أو أنثــى( كان أرمــال أو مطلقــا ثــم ُوجــد عنــد الزيــارة أنــه قــد عقــد قرانــه للمــرة الثانيــة فــال يعتبــر ذلــك 

عقــد قــران ألو ل مــرة، وإنمــا تصنــف حالتــه حســب الحالــة االقــدم امــا مطلــق أو ارمــل.
هو الفرد البالغ من العمر 15 سنة فأكثر وكانت حالته المدنية وقت زيارة الباحث متزوج. متزوج

مطــلق
ــه  ــذي عقــد قران ــه بالطــالق. أمــا الفــرد ال ــغ مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر وانفصــم اخــر زواج ل هــو الفــرد البال
وطلــق )ســواء كان ذكــرا أم انثــى( ولــم يتــم الدخــول فتكــون حالتــه الزواجيــة كمــا كانــت عليــه قبــل عقــد 

القــران.

أرمـــل
ــذي  ــه بمــوت الطــرف االخــر. أمــا الفــرد ال ــغ مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر وانفصــم اخــر زواج ل هــو الفــرد البال
عقــد قرانــه ومــات قرينــه )ســواء كان ذكــرا أم انثــى( ولــم يتــم الدخــول فتكــون حالتــه الزواجيــة كمــا كانــت 

عليــه قبــل عقــد القــران.

منفصل
هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر، والمنفصــل عــن الــزوج اآلخــر مــع اســتمرار عقــد الــزواج بينهمــا، 

علــى أن يكــون االنفصــال قــد مضــى عليــه أكثــر مــن 6 أشــهر. وإال صنــف “متــزوج”.

كيفيــة اســتيفاء بنــد الحالــة الزواجيــة: يتــم اختيــار احــدى الحــاالت الزواجيــة المدرجــة فــي االســتمارة علــى ضــوء تعريــف الحــاالت الزواجيــة 
وهــي كالتالــي: ) لــم يتــزوج أبــدا، عقــد قــران ألو ل مــره، متــزوج، مطلــق، أرمــل، منفصــل.

حالة النشاط االقتصادي

ويبين الشكل التوضيحي التركيب السكاني وعالقته بقوة العمل.

السكان
 نشيطون اقتصاديا

)قوة العمل(
 غير نشيطين اقتصاديا
)ليسوا في قوة العمل(

متعطلونمشتغلون
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1.  السكان النشيطون اقتصاديًا

هــم جميــع األفــراد )15 ســنة فأكثــر( الذيــن يعــدون جــزءا مــن قــوة العمــل ســواء كانــوا مشــتغلين أو متعطليــن، 
دة،  والذيــن يوفــرون اليــد العاملــة الالزمــة إلنتــاج الســلع والخدمــات االقتصاديــة، أثنــاء فتــرة زمنيــة مرجعيــة محــدَّ

ولغايــات المســح فهــي خــالل الســبعة )7( أيــام الســابقة ليــوم زيــارة الباحــث.

يتبع... ب. بنود بيانات أفراد االسرة

العالقة بقوة العمل

المشـتغل

ويقصد به الفرد الذي يبلغ من العمر 15 سنة فأكثر ويعمل لحسابه الخاص أو زاول عمال ال يقل 
عن ساعة خالل األسبوع السابق لزيارة الباحث لدى الغير سواء كان فردا أو شركة أو منشأة أو 

إدارة حكومية وتقاضى أجرا مقابل ذلك أو لم يتقاضى، وقد يكون األجر يوميا أو أسبوعيا أو 
شهريا، كما قد يكون االجر نقديا أو عينيا أو االثنين معا أو نسبة من األرباح أو اإلنتاج، ويشمل 

التعريف الفرد الذي له وظيفة أو عمل ولكنه كان متغيبا عنه خالل األسبوع السابق ليوم الزيارة 
بسبب المرض أو إجازة أو التوقف المؤقت للعمل نتيجة الصيانة في مكان العمل أو انخفاض 
الطلب على المنتجات أو غير ذلك اال ان هناك ارتباط رسمي بالوظيفة ووجود ضمان بعودته 

للعمل عند انتهاء الظرف الطارئ، كما يشتمل على المشتغل لدى األسرة أو لدى الغير ويتقاضى 
نظير ذلك أي أجر نقدي أو عيني وليس له نصيب من األرباح، مثل االبن الذي يعمل في مصلحة 

يمتلكها االب أو احد افراد االسرة اآلخرين.

ويصنف الفرد الغائب عن عمله خالل األسبوع السابق ليوم الزيارة “مشتغال” طالما انه مرتبط 
رسميا بوظيفته، اذا كان ضمن الفئات التالية:

أ - إذا كانت اإلجازة مدفوعة األجر.

ب - إذا كانت اإلجازة غير مدفوعة األجر، ولكنها معتمدة ومقبولة لدى جهة العمل.

أمثلة لألفراد المشتغلين
الفرد المشتغل وهو في إجازة في فتره االسناد الزمني   •

الموفدين في دورات تدريبية أو برامج عمل من جهة عملهم  •
الذين يعملون لدى أسرة بأجر  •

المتدرب الذي يعمل لدى آخرين بأجر نقدي أو عيني.  •
غير المرتبط بعمل منتظم، والذي عمل ولو لساعة واحدة خالل األسبوع السابق .  •

الفرد إذا كان من أصحاب األمالك الذين يديرون أمالكهم بأنفسهم، سواء من خالل منشأة أم بدون منشأة.  •
الفرد المرتبط بعمل، ويتقاضى عليه أجرًا، ولكنه متفرغ من عمله كليًا للدراسة للحصول على مؤهل علمي،   •

أو ملتحق ببرامج تدريبية لرفع كفاءته.
الفرد إذا كان يعمل بأجر نقدي أو عيني سواء لدى األسرة في نشاط اقتصادي إنتاجي أو خدمي مثل العمل   •

في منحل عسل أو صناعة المربى أو الجبن أو جمع التمر، أو الذي يعمل في عمل تطوعي في الهيئات الخيرية 
واإلنسانية.

أحــد أفــراد األســرة إذا كان يقــوم بأعمــال داخــل المنــزل لقــاء أجــر، مثــل: )خياطــة مالبــس أو إعــداد طعــام للغيــر، أو   •
احتضــان أطفــال الغيــر بالمنــزل فتــرة غيــاب والديهــم (.
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متعطل

ــو لســاعة واحــدة خــالل االســبوع  ــم يعمــل ول ــذي ل ــغ مــن العمــر )15 – 64 ســنة(، وال هــو الفــرد البال
ــه راغــب بااللتحــاق بعمــل، وبحــث عنــه بصــورة  ــه قــادر علــى العمــل، أي ان ــارة، اال ان الســابق ليــوم الزي
جديــة خــالل األربعــة أســابيع الســابقة ليــوم الزيــارة ولــم يجــده أو منتظــر البــدء فــي عمــل تــم الوعــد 
الجــاد بــه، ومســتعد الســتالم العمــل لــو أتيــح لــه خــالل أســبوعين مــن الزيــارة. وينقســم المتعطلــون 

إلــى قســمين:

متعطــل ســبق لــه العمــل: هــو الفــرد البالــغ )15- 64 ســنة( الــذي ســبق لــه العمــل فــي دولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة أو اي دولــة اخــرى وغيــر مرتبــط بــأي عمــل خــالل األســبوع الســابق ليــوم الزيــارة، وهــو 

قــادر علــى العمــل ويبحــث عنــه، ولــم يجــده دون النظــر لنــوع أو مــكان العمــل.

متعطــل لــم يســبق لــه العمــل: هــو الفــرد البالــغ )15 – 64 ســنة( القــادر علــى العمــل، ويرغــب فيــه 
وبحــث عنــه خــالل األربعــة اســابيع التــي ســبقت يــوم الزيــارة دون النظــر لنــوع أو مــكان العمــل ولــم 
يســبق لهــذا الفــرد االلتحــاق بعمــل ال داخــل الدولــة وال خارجهــا، مثــال ذلــك الملتحقيــن الجــدد بســوق 
العمــل مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد ومراكــز التدريــب والمــدارس الــذي لــم يســبق لهــم االلتحــاق 

بــأي عمــل كان ســواء قبــل حصولهــم علــى المؤهــل الجديــد أو قبــل ذلــك.

قطاع عمل المؤسسة التي يعمل بها )الفرد( حاليًا؟ ويقصد بها الجهة الرسمية التي تتبع لها المؤسسة التي 
يعمل بها الفرد إن كانت: 1. حكومي اتحادي، 2. حكومي محلي، 3. خاص، 4. مشترك/ عام، 5. أجنبي، 6. هيئة 

دبلوماسية، 7. هيئات ال تهدف للربح، 8. بدون منشآة، 9. أسر خاصة، أو قد تكون 10. أخرى غير ما ذكر أعاله.

حاالت ميدانية تتعلق بحالة النشاط االقتصادي:

فرد مواطن يعمل خارج الدولة ويقيم معظم شهور السنة في الخارج، فما تصنيفه من حيث العالقة بقوة العمل؟ 
)في هذه الحالة يعتبر مشتغال ويسجل له الحالة العملية والمهنة ونشاط المؤسسة التي يعمل بها، اما قطاع 

العمل فيسجل له أخرى.
تعريف السكان غير النشيطين اقتصاديًا )خارج قوة العمل(:

هــم جميــع األفــراد )15 ســنة فأكثــر(، ولــم يكونــوا مشــتغلين )وفــق تعريــف المشــتغل الســابق(، وال عاطليــن عــن العمــل 
)وفــق تعريــف المتعطــل الســابق(، خــالل االســبوع الســابق ليــوم الزيــارة، ومــن االمثلــة علــى غيــر النشــيطين اقتصاديــا 

مــا يلــي:

المتفرغ لألعمال 
المنزليـة

كل فــرد متفــرغ لألعمــال المنــزل أداًء أو إشــرافًا )15 – 64( ســنة، وال يمــارس اي عمــل غيــره، وال يبحــث 
عــن العمــل بجديــة، بصــرف النظــر عــن كونــه يحمــل مؤهــاًل دراســيًا أم ال، وليــس ملتحقا باي مؤسســة 
ــه ال ينطبــق عليهــا أي  تعليميــة أو متعطــل وفــق تعريفــات المتعطــل الســابق االشــارة اليهــا أي ان
حالــة عمليــة أخــرى، وال تدخــل خــدم المنــازل الذيــن يعملــون بأجــر فــي هــذه الفئــة حيــث تعــد هــذه 

الفئــة ضمــن المشــتغلون.

طالب متفرغ 
للدراسة أو 

التدريب

هــو الفــرد )15 – 40(ســنة الملتحــق فــي إحــدى المؤسســات التعليميــة النظاميــة ســواء كانــت عامــة 
أو خاصــة ومنتظــم بالدراســة، ويراعــى فــي هــذه الحالــة أن الطالــب الــذي قــام بعمــل بجانــب الدراســة 
خــالل األســبوع الســابق ليــوم الزيــارة يعــد طالبــا، أمــا الموظــف الملتحــق فــي إحــدى مراحــل التعليــم 
ســواء مــن خــالل الدراســة المســائية أو االنتســاب أو المتفــرغ للدراســة مــن عملــه ويتقاضــى أجــرا مــن 
عملــه فيعــد مشــتغال وليــس طالبــا، ومــن هنــا فــان كل مــن يــرد لــه اجابــة فــي هــذا الســؤال ال بــد ان 
يكــون ملتحقــا، اال ان العكــس ليــس صحيحــا حيــث ان الملتحــق قــد يكــون مشــتغال وليــس طالبــا. 
ــزال يصنــف كطالــب، ولكنــه  ليــس هنــاك حــد زمنــي محــدد لعمــل الطالــب بــدوام جزئــي وهــو ال ي

يعتبــر مشــتغال إذا كان يتقاضــى راتــب مــن صاحــب العمــل )لطفــا راجــع تعريــف مشــتغل(.
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غير قادر على 
العمل )عاجز/ 

مريض/ من 
أصحاب الهمم(

هــو الفــرد )15 – 64( ســنة غيــر القــادر علــى العمــل بســبب عجــز جســدي أو عقلــي بصــورة مؤقتــة أو 
دائمــة، أو بســبب مــكان وجــوده أو وضعــه. ويقصــد بالعجــز بصــورة مؤقتــه هــو إمكانيــة شــفاء الفــرد 
مــن العجــز أو االصابــة اال انــه فــي فتــرة األســناد الزمنــي ليــس مشــتغال أو مرتبطــا بعمــل، وكذلــك ال 

يبحــث عــن العمــل بشــكل فعلــي.

متقاعد
هــو الفــرد )15-64 ســنة( ال يعمــل، وال يبحــث عــن عمــل وغيــر منتظــم بالدراســة وغيــر متفــرغ لالعمــال 

المنزليــة لــه إيــراد مــن تحويــالت نقديــة مــن التقاعــد. 

كبير في سن 
)65 سنة أو أكثر 

وال يعمل(
الفرد الذي عمره 65 سنة فأكثر وغير متقاعد وليس مريضا او من أصحاب الهمم.

له/ لها دخل أو 
إيراد

هو الفرد )15-64 سنة( ال يعمل، وال يبحث عن عمل وغير منتظم بالدراسة وغير متفرغ لالعمال 
المنزلية، له إيراد من ممتلكاته أو عقاراته الخاصة أو أرباح أسهم يمتلكها. مثل رب األسرة الذي 

لديه دخل يكفيه من ميراثه األسري أو من أمالك أخرى. وهذا أيضا يشمل مالك العقارات التي 
تديرها شركات أخرى لحسابه، أو البنوك أو المكاتب العقارية. ولكن إذا كان هذا المالك يدير 

شؤون عقاراته بنفسه أو يشرف على إدارة اآلخرين لها فيتم تصنيفه ضمن “مشتغل”.
رفض األسرة 
لفكرة عمل 

المرأة

هي الفرد األنثى )15 – 64( سنة ال تعمل، وال تبحث عن عمل وغير منتظمة بالدراسة وغير 
متفرغة لالعمال المنزلية وقادرة على العمل وليست متقاعدة وال كبيرة في السن وليس لها 

دخل او ايراد إال أن األسرة ترفض فكرة عمل المرأة.

غير راغب 
بالعمل

هو الفرد )15 – 64( سنة ال يعمل، وال يبحث عن عمل وغير منتظم بالدراسة وغير متفرغ لالعمال 
المنزلية وقادر على العمل وليس متقاعد وليس كبير في السن وليس له دخل او ايراد إال أنه ال 

يرغب بالعمل.

لم أجد العمل 
المناسب

هو الفرد )15 – 64( سنة ال يعمل، وال يبحث عن عمل وغير منتظم بالدراسة وغير متفرغ لالعمال 
المنزلية وقادر على العمل وليس متقاعد وليس كبير في السن وليس له دخل او ايراد إال أنه لم 

يجد العمل المناسب.

أخرى )حدد(
الفرد الذي عمره 15 – 64 سنة وال يعمل وغير متعطل وليس طالب وال يقوم باالعمال المنزلية 

وليس له دخل او ايراد وليس مريضا او معاقا.
الحالة العملية: ويقصد بها عالقة الفرد )مشتغل أو متعطل سبق له العمل( بالمنشأة التي يعمل/ عمل بها 

كأن يكون الفرد احد الحاالت التالية:
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كيفية استيفاء األسئلة 25-36: تسأل لجميع االفراد 15 سنة فاكثر عن عالقتهم بالنشاط االقتصادي )حالتهم 
العملية( بحيث يتم اختيار رمز الحالة التي تنطبق على الفرد حسب الشرح أعاله وكما يلي:

السؤال 25: خالل السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة هل عمل )الفرد( حتى ولو ساعة

يسئل هذا السؤال لجميع االفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر

السؤال 26: هل كان لدى )الفرد( عمل ولكنه لم يزاوله أي كان غائبًا عنه بشكل مؤقت

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين كانت إجابتهم لسؤال 25 هي 2. ال

السؤال 27: ما قطاع عمل المؤسسة التي يعمل بها )الفرد( حاليًا؟

وهو تبعية الجهة التي يعمل بها الفرد أو عمل فيها سابقا، حيث يسئل هذا السؤال لالفراد الذين كانت إجابتهم 
لسؤال 25 هي 1. نعم واالفراد الذين كانت اجابتهم لسؤالي25 هي 2. ال وسؤال 26. هي 1. نعم. يدون الباحث 

تبعية الفرد للقطاع الذي يعمل به، فمثال إن كان يعمل في جهة حكومية يكون القطاع الذي يعمل به حكومي، 
وهكذا حسب شرح نوع كل قطاع أعاله، يتم وضع القطاع الذي يتبعه الفرد.

القطاع الحكومي االتحادي: يشمل كل الوزارات والهيئات التابعة للحكومة االتحادية  والمؤسسات المملوكة 
بالكامل لها، والتي تكون ميزانياتها ضمن ميزانية الحكومة االتحادية.

القطاع الحكومي المحلي: يشمل الهيئات التابعة للحكومة المحلية المملوكة بالكامل لإلمارة، والتي تكون 
ميزانياتها ضمن ميزانية الحكومة المحلية.

القطاع الخاص: ويشمل المنشآت الربحية ذات الملكية الخاصة، سواء أكانت لفرد واحد أم لعدة شركاء 
متضامنين أو مسـاهمين....الخ، أي أن مالكها قـد يكون شـخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وال تساهم أي جهة 

حكومية في ملكيتها وتم عقد تأسيسها في دولة االمارات العربية المتحدة.

قطاع مشترك عام: ويشمل المنشــآت أو المؤسـسات التي تسـاهم في ملكيتها الحكـومة االتحـادية أو إحدى 
الحكـومات المحليـة مع افـراد طبيعيين أو اعتباريين، وبغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة في راس 
المال فقد تكون %1 أو %99، وفي هذه الحالة يكون رأس مالها في صورة أسـهم قابلة للتداول، مثل بنك 
أبوظبي الوطني، بنك دبي التجاري، مؤسسة اإلمارات لالتصاالت.......الخ، أو التي تساهم فيها الحكومة مع 

حكومات أو جهـات أجنبيـة أو شركات خاصة.

قطاع أجنبي: ويشمل المنشآت المملوكة بالكامل لجهات أجنبية، وعقد تأسيسها مسجل خارج دولة اإلمارات، 
ولها فروع تعمل في دولة اإلمارات. مثل: )بنك القاهرة، بنك البحرين،HSBC.........الخ(.

هيئة دبلوماسية: وتشمل الهيئات العاملة داخل الدولة، والتابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية أو إقليمية 
مثل )سفارة – قنصلية – صندوق النقد العربي – مكاتب األمم المتحدة...الخ(.

هيئات ال تهدف للربح: ويشمل جميع المؤسسات التي ال تهدف الى الربح ذات الطابع االجتماعي، ولكنها 
تمول وتدار من قبل أفراد وليس من قبل الحكومة، والتي ال يمكن تصنيفها في أي من القطاعات السـابق 

ذكرها، بالرغم من كون بعضها قد يتلقى إعانات من الحكومة أو األهالي، أو تحصل اشتراكات من أعضائها، 
أو تستخدم مشتغلين بأجر أو بدون أجر، مثل )األندية الرياضية واالجتماعية - جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، 

جمعيات الجاليات العربية واالجنبية(.مثل تكاتف، مركز دبي للتوحد، عملية االبتسامة في أبوظبي، ...

بدون منشأة: اذا كان الفرد يعمل وال ينتمي الي مؤسسة تنمتمي الي قطاع كان يعمل لحساب من المسكن.

أسرة خاصة: هي األسر التي تشغل خادمات ومزارعين لخدمتها داخل المنزل 

أخرى )حدد(: غير ما ذكر سابقا إن وجد

السؤال 28: النشاط االقتصادي الرئيسي الحالي للمؤسسة التي يعمل بها )الفرد( حاليًا

يسئل هذا السؤال لجميع االفراد الذين وردت لهم إجابه على سؤال 27
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السؤال 29: المهنة الرئيسية الحالية )للفرد(

يسئل هذا السؤال لجميع االفراد الذين وردت لهم إجابه على سؤال 28

السؤال 30: الحالة العملية )للفرد(

يسئل هذا السؤال لجميع االفراد الذين وردت لهم إجابه على سؤال 29

السؤال 31: مكان العمل الذي يعمل فيه )الفرد( حاليًا

يسئل هذا السؤال لجميع االفراد الذين وردت لهم إجابه على سؤال 30

يتعبر هذا السؤال هو السؤال األخير من أسئلة النشاط االقتصادي لالفراد العاملين

السؤال 32: هل سبق )للفرد( أن عمل من قبل؟

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين ال يعملون وكانت إجابتهم على سؤال 26 هي 2. ال 

السؤال 33: لو توفرت )للفرد( فرصة عمل خالل السبعة أيام السابقة ليوم المقابلة أو خالل الـ 15 يومًا الالحقة لها، 
هل كنت/ ستكون مستعدًا للبدء بذلك العمل؟

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين أجابوا على سؤال 32

السؤال 34: هل بحث )الفرد( عن عمل بشكل جدي خالل األربعة أسابيع التي سبقت يوم المقابلة؟

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين أجابوا على سؤال 33 وكانت اجابتهم هي 1. نعم

السؤال 35: ما هو السبب الرئيسي لعدم البحث عن عمل خالل األربعة أسابيع التي سبقت يوم المقابلة؟

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين أجابوا على سؤال 34 وكانت اجابتهم هي 2. ال

السؤال 36: ما هي طبيعة عمل الفرد خالل السبعة أيام السابقه ليوم المقابلة؟

يسئل هذا السؤال لالفراد الذين أجابوا على سؤال 35 وكانت اجابتهم ضمن اإلجابات )3. – 11.(

صاحب عمل 
)مع وجود 

مستخدمين 
آخرين(

هو الفرد الذي يعمل/ عمل لحسابه الخاص ويستخدم آخرين سواء بأجر أو بدون أجر، وإذا كان 
صاحب العمل أو مالكه يعمل مقابل أجر محدد في مصلحته اي ان هناك فصل بين راتبه كونه 
يقدم عمال، وبين ارباح المنشأة أو الشركة التي يمتلكها فانه ألغراض هذا المسح يعد كعامل 

بأجر وليس كصاحب عمل، وإذا كان مجموعة من الشركاء يعملون في مصلحة يملكونها 
ويستخدمون آخرين فيعتبر كل منهم صاحب عمل.

يعمل لحسابه 
الخاص /عمل 

مستقل/ عمل 
حر )بدون وجود 

مستخدمين 
آخرين(

هو الفرد الذي يعمل/ عمل لحسابه الخاص وال يستخدم أحدًا بأجر، وال يعاونه أحد بدون أجر حتى 
ولو كان أحد أفراد أسرته، أما إذا كان مجموعة من الشركاء يعملون في نفس المصلحة التي 

يملكونها وال يستخدمون أحدا فيعتبر كل واحد منهم يعمل لحسابه كما ان هناك فئات يؤدون 
بأنفسهم خدمات لآلخرين بدون منشآت مثل البائع المتجول أو الحمال... الخ فيعتبر كل منهم 

يعمل لحسابه.

يعمـل بأجر

هو الفرد الذي يعمل/ عمل عند اخرين مقابل أجر أو راتب، أو عمولة، أو يحاسب بالقطعة، أو 
يحصل على أي ميزة عينية، وبغض النظر عن دورية تلقي االجر )يوميا، اسبوعياِ شهريا أو 

سنويا(، وقد تكون الجهة التي يعمل بها الفرد شركة أو مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو وحدة 
حكومية أو أسرة معيشية.

يعمل لدى األسرة 
أو أحد أفرادها 

بربح أو إيراد

هو الفرد الذي يعمل/ عمل عند أسرته أو أحد أفرادها مقابل أجر أو راتب، أو عمولة، أو يحاسب 
بالقطعة، أو يحصل على أي ميزة عينية، وبغض النظر عن دورية تلقي االجر )يوميا، اسبوعيا 

ِشهريا أو سنويا(
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المهنة الرئيسية

هـــي نــوع العمـــل الغالــب الــــذي يؤديــه الفــرد المشـــتغل خــالل الســبعة أيــام الســابقة ليــوم الزيــارة، أو الــذي كان 
يؤديــه الفــرد المتعطــل قبــل تعطلــه بصــرف النظــر عــن المؤهــل العلمــي الــذي يحملــه ســواء كان هــذا المؤهــل 
مرتبطــًا بالمهنــة التــي يعمــل فيهــا أم ال، وكذلــك بصــرف النظــر عــن نــوع النشـــاط االقتصــادي الــذي تزاولــه الجهــة 
التــي يعمــل فيهــا، وبصــرف النظــر أيضــًا عــن كــون هــذا الفــرد صاحــب عمــل أو يعمــل لحســابه أو يعمــل بأجــر أو 

بــدون أجــر.

ــو كان ال يحمــل  ــة تكــون مهنتــه محاســبا حتــى ل فقــد تجــد محاســبا يعمــل فــي شــركة نفــط، وفــي هــذه الحال
مؤهــال علميــا بالمحاســبة، وال بــد مــن ســؤال الشــخص عــن مهنتــه بالتفصيــل حتــى يمكــن اختيــار الرمز المناســب 
فــإذا كانــت مهنتــه مــدرس فيجــب تحديــد فيمــا إذا كان مدرســا فــي التعليــم المهنــي أو مدرســا فــي التعليــم 
الثانــوي، أو التعليــم االبتدائــي وريــاض االطفــال أو اختصاصــي تعليــم آخــر )مــدرس احتياجات خاصــة، مدرس لغات، 
موســيقى....الخ؛ وإذا كان طبيبــا، يحــدد هــل هــو طبيــب عــام أم طبيــب اطفــال، طبيــب عيــون. الــخ، والمهنــدس 

أيضــا يحــدد هــل هــو مهنــدس مدنــي ام معمــاري ام مهنــدس الكترونيات...الــخ(. 

أو  )المشــتغلين  األفــراد  لترميــز مهــن  اســتخدامه  ويتــم   )ISCO-08(  - للمهــن  الموحــد  الدولــي  التصنيــف 
ــا(.  ويعتمــد هــذا التصنيــف علــى وضــع المهــن  المتعطليــن الذيــن ســبق لهــم العمــل )النشــيطون اقتصادي
الخاصــة بالفــرد المبحــوث حســب تعريــف المهنــة الرئيســية أعــاله وحســب المجموعــة الرئيســية التــي ينــدرج 

تحتهــا الفــرد ومــن ثــم المجموعــة الفرعيــة.

لــذا يتــم ترميــز كل فــرد حســب الحــاالت الســابقة بحيــث يتــم وضــع رقــم المهنــة التــي يزأولهــا الفــرد حتــى الحــد 
الثانــي مــن تصنيــف المهــن:

المشرعون وكبار الموظفين 
والمديرون

)11( الرؤساء التنفيذيون وموظفو االدارة العليا والمشرعون

)12( المدراء اإلداريون والتجاريون 

)13( مدراء اإلنتاج والخدمات المتخصصة

)14( مدراء الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى

االختصاصيون

)21( االخ تصاصيون في العلوم والهندسة

)22( االختصاصيون في الصحة

)23( المهنيون في التعليم

)24( اختصاصيو األعمال واإلدارة

)25( اختصاصيو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

)26( اختصاصيو القانون واالجتماع والثقافة

الفنيون ومساعد 
واالختصاصيون

)31( الفنيون المساعدون في العلوم والهندسة

)32( الفنيون المساعدون في الصحة

)33( مساعد واالختصاصيون في اإلدارة واالعمال

)34( مساعد واالختصاصيون في العمل القانوني واالجتماعي والثقافي

)35( الفنيون في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الموظفون المكتبيون 
المساندون

)41( كتبة المكاتب والعاملون على آالت لوحات المفاتيح

)42( كتبة خدمات الزبائن

 )43( كتبة تسجيل االرقام والمواد

 )44( كتبة آخرون وما يرتبط بهم

عاملو البيع والخدمات

)51( العاملون في الخدمات الشخصية

)52( العاملون في المبيعات

)53( العاملون في الرعاية والعناية والخدمة الشخصية

)54( العاملون في خدمات الحماية

العمال المهرة في الزراعة 
والغابات وصيد األسماك

)61( العمال المهرة في الزراعة لألغراض التجارية )المزارع الكبرى(

)62( العاملون الماهرون في الغابات وصيد األسماك والقنص لألغراض التجارية

للمعيشــة  والقنــص  األســماك  وصيــد  والجنــي  الزراعــة  فــي  العاملــون   )63(
الذاتــي( )لالســتهالك 

الحرفيون والمهن المرتبطة 
بهم

)71( العاملون في بناء الهياكل اإلنشائية عدا الكهربائية وما يرتبط بها

)72( العاملون في تشكيل المعادن والتركيبات واآلالت الميكانيكية

)73( العاملون في الحرف اليدوية والطباعة وما يرتبط بهم

)74( العاملون في األجهزة الكهربائية وااللكترونية

المــواد الغذائيــة والخشــب والمنســوجات والمهــن  )75( العاملــون فــي صناعــة 
األخــرى

مشغلو المصانع واآلالت وعمال 
التجميع

)81( مشغلو المصانع )المعامل( الثابتة وما يرتبط بهم

)82( عمال التجميع

)83( السائقون ومشغلو آليات المعامل المتنقلة

العاملون في المهن ال أو لية

)91( المنظفون والمساعدون

)92( عمال الزراعة والغابات وصيد األسماك

)93( عمال التعدين والتشييد والتصنيع والنقل

)94( مساعد والعاملين في تحضير األطعمة

)95( العاملون في البيع والخدمات في الشارع

)96( العاملون في جمع النفايات وما إليهم

القوات المسلحة

الضباط القادة في القوات المسلحة

الضباط غير القادة في القوات المسلحة

مراتب أخرى في القوات المسلحة
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النشاط االقتصادي الرئيسي:
هــو نــوع العمــل الرئيــس الــذي تزاولــه أو تمارســه المنشــأة أو الجهــة التــي يعمــل/ عمــل بهــا الفــرد بغــض النظــر 
عــن المهنــة التــي يزاولهــا هــذا الفــرد فــي هــذه المنشــأة أو الجهــة، ويعــود نــوع العمــل إلــى نــوع اإلنتــاج الرئيســي 
الــذي تنتجــه المنشــأة، فمثــال الفــرد الــذي يعمــل ســائق ســيارة شــحن ليــس بالضــرورة أن يكــون نشــاط الجهــة 
نقــل فقــد يكــون نشــاطها صناعــة المشــروبات الغازيــة إذا كان يقــوم بتوزيــع إنتــاج أحــد مصانــع المشــروبات 
ــاج البتــرول يكــون نشــاط الجهــة )اســتخراج البتــرول(. وإذا كان  ــذي يعمــل فــي شــركة إلنت ــة والطبيــب ال الغازي
للجهــة التــي يعمــل بهــا الفــرد أكثــر مــن نشــاط اقتصــادي فيتــم الســؤال عــن النشــاط الرئيســي )الــذي يحقــق 

أكبــر إيــراد( فقــط.

أمثلــة علــى األنشــطة االقتصاديــة )المنشــأة التــي تعمــل فــي زراعــة الخضــروات - تربيــة الجمــال أو االغنــام – تأجيــر 
االت ومعــدات بــدون مشــغل – تأجيــر آالت ومعــدات مــع مشــغل – تأجيــر ســيارات بــدون ســائق – تأجيــر ســيارات 
مــع ســائق(. أمــا األفــراد العاملــون بــدون منشــأة، أي ليــس لهــم مــكان ثابــت، فيكــون نشــاطهم مســتمدًا مــن 
نــوع العمــل الــذي يمارســونه مثــل: )تجــارة األقمشــة بالتجزئــة خــارج المتاجــر( لبائــع أقمشــة متجــول - و)نقــل ركاب 
ــد أســرة  ــاخ عن ــازل كطب ــة المن ــون فــي خدم ــد محــددة( لســائق ســيارة أجــرة وهكــذا، أو يعمل ــر مواعي ــري بغي ب

فيكــون النشــاط أســر خاصة....الــخ.

وألغــراض اســتيفاء بيانــات النشــاط االقتصــادي للمنشــأة التــي يعمــل بهــا الفــرد، فقــد اســتخدم التصنيــف 
الدولــي الخــاص باألنشــطة االقتصاديــة ISIC4 علــى مســتوى الترميــز االول ويمثلــه 21 نشــاط رئيســي كمــا يلــي:

)ISIC4( الدليل الصناعي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية – التنقيح الرابع

ــد عمومــًا األنشــطة اإلنتاجيــة، أي األنشــطة االقتصاديــة التــي  يغطــي نطــاق التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحَّ
يعمــل تحتهــا الفــرد المبحــوث ويتــم اســتيفاء اســتمارة المســح بأحــد المجموعــات التاليــة مــن التصنيــف:

الزراعة والحراجة وصيد األسماك01 – 03أ
التعدين واستغالل المحاجر05 – 09ب
الصناعة التحويلية10 – 33ج
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35د
إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة36 – 39هــ
التشييد41 – 43و
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية45 – 47ز
النقل والتخزين49 – 53ح
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام55 – 56ط
المعلومات واالتصاالت58 – 63ي
األنشطة المالية وأنشطة التأمين64 – 66ك
األنشطة العقارية68ل
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية69 – 75م
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم77 – 82ن

اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي 84س
التعليم85ع
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي86 – 88ف
الفنون والترفيه والتسلية90 – 93ص
أنشطة الخدمات األخرى94 – 96ق

97 – 98ر
أنشــطة اأُلســر المعيشــية التــي تســتخدم أفــرادا؛ وأنشــطة اأُلســر المعيشــية إنتــاج ســلع وخدمــات غيــر 

ــزة الســتعمالها الخــاص مميَّ
أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية 99ش
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رابعًا: الدخول المستحقة ألفراد األسرة: إيرادات أفراد األسرة عن السنة السابقة لشهر المسح

بنود الدخول المستحقة ألفراد األسرة 

أسماء األفراد ذوي 
اإليرادات باألسرة )عمود2(

يوضــع فــي هــذا البنــد اســماء األفــراد الذيــن يحصلــون علــى دخــل فــي األســرة حســب الرقــم 
المتسلســل كــرب األســرة او أحــد أفــراد األســرة الذيــن يحصلــون علــى ايــراد مــن ايــة مصــدر 

كان.

الدخل من االستخدام: يتمثل هذا النوع من الدخل، بالرواتب واألجور النقدية والمزايا العينية. وينقسم الى:

 األجور والرواتب النقدية: عمود رقم )3( و )4( وتنقسم الى اجمالي الدخل وصافي الدخل

اجمالي الدخل )3(

ــة التــي يســتحقها الفــرد لقــاء تقديمــه لقــوة  فهــو عبــارة عــن كافــة المدفوعــات النقدي
عملــه ســواء كان العمــل رئيســيا أو ثانويــا قبــل أي اقتطــاع يتــم مــن الرواتــب واالجــور )مثال 
أن يعمــل الشــخص فــي عمليــن كالمــدرس  او غيــره (، وبغــض النظــر عــن طريقــة الدفــع 
)يوميــة، أســبوعية، شــهرية، ســنوية، حســب نتائــج العمــل، حســب القطعــة... الــخ(، بمــا 
فيهــا العــالوات الخاصــة الممنوحــة للعامليــن والتــي تدفــع لالنتقــال مــن البيــت للعمــل 
ومــا شــابه، وعــالوة العمــل اإلضافــي والمكافآت ســواء االعتياديــة او االســتثنائية المرتبطة 
الرواتــب  مــن  ويســتثنى  والبقشــيش…..الخ.  واإلكراميــات  والعمــوالت  العــام،  بــاألداء 
واألجــور النقديــة مكافــآت نهايــة الخدمــة، والرواتــب واألجــور خــالل اإلجــازات المرضيــة التــي 
تزيــد عــن شــهر بمــا فيهــا إجــازات األمومــة. هــذا وتشــمل الرواتــب واألجــور النقديــة أيضــا 

مــا يســتحقه الفــرد مقابــل العمــل الجزئــي الــذي يقدمــه لآلخريــن.

صافي الدخل )4(
بعــض  اقتطــاع  بعــد  يتلقاهــا  والتــي  ســابقا  اليهــا  المشــار  المبالــغ  عــن  عبــارة  هــو 

والتوفيــر. االدخــار  صناديــق  ومخصصــات  التقاعــد  كعوائــد  المســتحقات 

المزايا العينية )8-5(

وهــي عبــارة عــن القيــم النقديــة المســتحقة لمــا يقــدم عينــا للعامليــن مــن قبــل رب 
العمــل كبديــل عــن الرواتــب واألجــور النقديــة أو كمكافــأة إضافيــة عليهــا، مثــل الســكن، 
أو وجبــات الطعــام، أو توفيــر وســائط نقــل مــن والــى مــكان العمــل، أو المالبــس ســواء 
كانــت كــزي موحــد أم ال بشــرط انــه يمكــن اســتخدامها خــارج أوقــات العمــل، أو تذاكــر 

ــة مجانيــة لألطفــال، ومــا شــابه ذلــك. الســفر، أو توفيــر حضان

إجمالي الدخل من اإلنتاج الذاتي ودخل العاملين لحسابهم وأصحاب العمل

إجمالي الدخل من اإلنتاج 
الذاتي ودخل العاملين 

لحسابهم وأصحاب 
العمل )12-11(

يقصــد بــه الدخــل الصافــي مــن مشــروع يملكــه الفــرد او االســرة او يحــوزه او يعمــل فيــه 
لحســابه وفــي اي مــن االنشــطة الصناعيــة او التجاريــة او الزراعيــة او الخدميــة ويدخــل 
ضمنــه قيمــة مــا تســتهلكه االســرة مــن انتــاج مزرعتهــا او منشــأة تملكهــا وذلــك خــالل 
الســنة الســابقة لشــهر المســح. بشــرط أال يتــم ذلــك مــن خــالل منشــأة تملكهــا األســرة.
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دخول اإليجارات

دخول إيجارات مباني 
وأراضي )17-14(

وتنقســم إلــى إيجــارات مبــاٍن )عمــود رقــم 14(، وُيقصــد بهــا دخــل الفــرد مــن المبالــغ 
النقديــة التــي حصــل عليهــا مــن تأجيــر العمــارات أو المســاكن أو الدكاكيــن والشــبرات 
بعــد  وذلــك  الخدميــة  او  التجاريــة  او  الصناعيــة  لألغــراض  المختلفــة  للجهــات   ، ...الــخ 

اســتبعاد تكاليــف الصيانــة واالصــالح وكافــة المصروفــات.
ــل مالكــه، ُتقــدر القيمــة  ــة مــا إذا كان المبنــى مشــغوالً مــن ِقَب )عمــود رقــم 15( فــي حال
االيجاريــة لــه حســب مــا هــو ســائد فــي ســوق اإليجــارات للمثــل، وكذلــك فيمــا إذا كان 
مشــغوالً مــن ِقَبــل الغيــر كهبــة، وقــد تكــون االســرة مســتأجرة وتؤجــر جزء من مســكنها 

للغيــر فانــه يجــب تســجيل قيمــة االيجــار المقبــوض ضمــن هــذا البنــد.
)عمــود رقــم 16( إيجــارات األراضــي وُيقصــد بهــا بهــا دخــل الفــرد مــن المبالــغ النقديــة 
التــي حصــل عليهــا مــن تأجيــر أراضــي للغيــر وهــذه األراضــي يجــب ان تكــون غيــر جــرداء 
)مســتثمره( مثــل المــزارع التــي يؤجرهــا مالكهــا للغيــر لالســتفادة مــن إنتاجهــا علــى 
أوجهــه المختلفــة مقابــل مبالــغ نقديــة، بعــد اســتبعاد المصروفــات المختلفــة إن وجــدت.
)عمــود رقــم 17( إيجــارات أخــرى ويقصــد بهــا ايــة ايجــارات عــدا االيجــارات التــي تــم ذكرهــا 
ســابقا. أمــا ايجــارات االراضــي الجــرداء )الخاليــة غيــر مســتثمرة( فتصنــف ضمــن دخــول 

ملكيــة اخــرى )عمــود رقــم 23(.

دخول ملكية

دخول ملكية )21-19(:
فوائد وارباح على ودائع 
البنوك)19(، فوائد على 

السندات والصكوك )20(، 
فوائد على قروض للغير 

)21(

وُيقصد بها ما حصل عليه الفرد من فوائد على األرصدة والودائع في البنوك خالل 
السنة السابقة لشهر المسح، وكذلك ما يحققه من فوائد على القروض المقدمة 

للغير وعلى ملكيته للسندات والكمبياالت.

دخول ملكية )22(: 
ارباح االسهم والحصص 

والمشاركات )22(

وتشمل دخول الملكية التي يحققها الفرد من ملكيته لألسهم كاألرباح السنوية، 
وكذلك أرباحه من حصص في مشروع معين.

دخول ملكية )23(: 
دخول ملكية اخرى )23(

يتضمن اية دخول ملكية اخرى لم تذكر سابقًا ويتضمن كذلك الدخل النقدي الذي ُيدره 
تأجير أراضي خالية، حتى ولو كانت أرًضا مخصصة للزراعة، ولكنها حين ُأجرت كانت أرًضا 

فضاء )خالية(، وهنا يجب التفريق بين ذلك وبين األراضي المزروعة فعاًل، والتي سبق 
اإلشارة إليها ووردت بالعمود )16( تدخل تحت بند دخول ايجارات أخرى.

إيرادات من التحويالت

الهدايا المقدمة لألسرة: 
نقدية )26(، القيمة 
التقديرية للهدايا 

العينية )27(

يقصد بها الهدايا النقدية المباشرة التي حصل عليها الفرد/ االسرة من الغير، كذلك 
القيمة التقديرية للهدايا العينية التي حصل عليها الفرد/ األسرة من الغير مقدره 

بسعرها حسب السوق، ويشمل ذلك الهدايا العينية المقدمة حتى لألطفال في االيام 
االولى من اعمارهم.

معاشات تقاعدية )28(
ُيقصد بها إجمالي المبالغ النقدية التي حصل عليها الفرد من المعاشات التقاعدية، 

حتى لو كان الفرد مشتغال ويتقاضى راتبا تقاعديا عن عمل سابق داخل الدولة.

مكافآت نهاية الخدمة 
)29(

هي المبالغ النقدية التي يحصل عليها الفرد من جهة العمل الذي كان يعمل به 
كمكافأة له عن المدة التي قضاها بالعمل.
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تعويضــات تأمين 
مستحقة )30(

ُيقصــد بهــا المبالــغ النقديــة التــي حصــل عليهــا الفــرد كتعويــض مــن شــركة تأميــن 
نتيجــة لتعرضــه لحــادث مــا.

تعويضــات إصابات عمل 
)31(

ُيقصد بها المبالغ النقدية التي حصل عليها الفرد كتعويض عن إصابات العمل.

معونة صندوق الزواج 
)32(

يقصد بها المبالغ التي حصل عليها احد افراد األسرة من صندوق الزواج.

معونة صندوق الزكاة 
)33(

يقصــد بهــا المبالــغ التــي حصــل عليهــا احــد افــراد االســرة مــن صنــدوق الــزكاة فــي حالــة ان 
الفــرد او األســرة بحاجــة الــى دعــم صنــدوق الــزكاة.

معونات الهالل االحمر 
)34(

ُيقصد بها المبالغ التي حصل عليها احد افراد األسرة من الهالل االحمر كمعونات.

إعانات من جهات 
حكومية أخرى )مثل 

الشؤون االجتماعية( )35(

ُيقصد بها المبالغ التي حصل عليها احد افراد األسرة على شكل إعانة من الجهات 
الحكومية المختصة، مثل اإلعانات التي تقدمها الحكومة لألفراد في حالة الكوارث 

والحرائق وغيرها من الحاالت المشابهة، سواء كانت هذه اإلعانات في شكل نقدي أو 
عيني، وكذلك اإلعانات التي يحصل عليها الفرد من الجهات الحكومية بسبب العجز، أو 
عدم القدرة على العمل، أو فقدان ُمعيل األسرة. وتشمل ايضا اية تحويالت من الحكومة 

الى االسرة او احد افرادها مثل قيمة البعثة العلمية او قيمة العالج الطبي.

تحويالت  من مؤسسات 
اخرى غير هادفة للربح 

)36(

ويقصد بها أية مبالغ نقدية أخرى حصل عليها احد افراد االسرة من مؤسسات غير 
هادفة الى الربح غير ما ذكر اعاله.

تحويالت من غير أفراد 
األسرة )37(

تتضمن المبالغ النقدية المحولة إلى األسرة من الغير، مثل النفقة الشرعية، أو على 
سبيل اإلعانة بأشكالها المختلفة، وإذا كانت بعض هذه التحويالت بصورة عينية يقدر 

لها قيمة نقدية.

ايرادات تحويلية اخرى 
)38(

وهي اية تحويالت حصلت عليها االسرة ولم تذكر ضمن بنود التحويالت السابقة مثل 
اية مبالغ مستلمة من شركات او مشاريع بدون اي مقابل.

ايردات أخرى )عمود 40-
43( جوائز نقدية )40(

ُيسجل هنا دخل الفرد من الجوائز النقدية التي حصل عليها من أي جهة كانت.

القيمة التقديرية للجوائز 
العينيه )41(

ُيسجل هنا القيم النقدية للجوائز لما حصل عليه الفرد من جوائز عينية، وعلى سبيل 
المثال السحوبات التي تجريها بعض المحال التجارية لترويج مبيعاتها، كأن يحصل 

الفرد على سيارة أو ثالجة أو تلفزيون كجائزة، وفي هذه الحالة ُيقدر ثمن هذه الجائزة 
نقًدا.

قيمة العروض الخاصه 
)الكوبونات، نقاط....(

ُيسجل هنا القيم النقدية للجوائز لما حصل عليه الفرد من جوائز عينية كالنقاط 
والكوبونات التي حصل عليها من المحال التجارية.

أخرى )43(
تشمل كل ما حصلت عليه األسرة من دخول من غير المصادر السابق اإلشارة إليها 

أعاله، مثل الديَّـة، المهر ...الخ.

إجمالي االيرادات )45(

ُيقصد بها إجمالي المبالغ النقدية والعينية التي يحصل عليها كل فرد من أفراد 
األسرة )بغض النظر عن العمر والنوع(، خالل السنة السابقة لشهر المسح من المصادر 
المختلفة السابقة الذكر، مع مالحظة أن دخل الخدم والسائقين ومن في حكمهم لدى 

األسرة ال يدخل ضمن إيرادات هذه األسرة.
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خامسًا: العمليات الرأسمالية

بنود العمليات الرأسمالية

هي المبالغ التي تحصل عليها األسرة من خالل بيعها لألراضي التي تملكها.   المبيعات من األراضي )02(

المشتريات من األراضي هو الثمن الذي تدفعه األسرة للغير ثمن االراضي المشتراه. المشتريات من األراضي )03(

هي المبالغ التي تحصل عليها األسرة من خالل بيعها للمباني التي تملكها.المبيعات من المباني )04(

المشتريات من المباني هو الثمن الذي تدفعه االسرة للغير ثمن المباني المشتراة.المشتريات من المباني )05(

رة وغير  مبيعات سلع ُمعمِّ
رة )06( ُمعمِّ

ــرة مثــل ســيارة ، ثالجــة ...الــخ ، أو ســلع غيــر  هــي المبالــغ المتحصلــة عــن بيــع للســلع الُمعمِّ
رة. ُمعمِّ

القروض، المقبوضة )7(

فهــو قيمــة القــروض التــي تحصــل عليهــا األســرة مــن الغيــر، ســواًء حصلــت عليهــا مــن 
فــرد أو بنــك أو مــن جهــة العمــل التــي يعمــل بهــا احــد افــراد هــذه األســرة، كمــا تتضمــن 
مجمــوع مــا تحصــل عليــه األســرة مــن اقســاط مــن الغيــر مقابــل ديــن ســابق كانــت 
األســرة هــي الطــرف الدائــن او المبالــغ المقبوضــة مــن الجمعيــات الفرديــة او جــراء ايــة 

ــة. ــالت مالي معام

القروض، المدفوعة )8(

هي قيمة القروض التي قدمتها األسرة للغير على شكل قرض او سلفة )دين لألسرة 
على األخرين( خالل السنة السابقة لشهر االسناد الزمني .  كما تشمل قيمة االقساط 
المدفوعة من قبل األسرة ألية جهة كانت لسداد قروض سابقة او اقساط مشتريات 

دفعتها االسرة خالل فترة االسناد الزمني او اقساط الجمعيات الفردية.
الودائع في مؤسسات مالية 

)9-10(/ سحب )9(
هي المبالغ التي يتم سحبها من الحسابات البنكية من البنوك اوالمؤسسات المالية.

الودائع في مؤسسات مالية 
)9-10(/ ايداع )10(

هي المبالغ التي يتم ايداعها في الحسابات البنكية في البنوك او المؤسسات المالية.

االوراق المالية: )اسهم 
وسندات(/ )11-12( بيع )11(

هي المبالغ التي استلمها احد افراد األسرة ثمن االسهم التي باعها كحصة له في 
راس مال احدى الشركات، اما السندات فهي المبالغ التي استلمها لبيعه سندات كان 

يمتلكها.
االوراق المالية: )اسهم 

وسندات(/ )11-12( شراء 
)12(

هي المبالغ التي دفعها احد افراد األسرة ثمن االسهم التي اشتراها كحصة في راس مال 
احدى الشركات، اما السندات فهي المبالغ التي دفعها الفرد المتالك سندات لفتره زمنية 

محددة.
أخرى : مقبوضة )13( أو 

مدفوعة )14(
وتشمل كل ما قامت به األسرة من عمليات رأسمالية غير العمليات السابقة مثل 

الميراث.
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استمارة انفاق االسرة
تعليمـات اسـتيفاء جـداول اإلنفـاق

ويقصــد بإنفــاق األســرة: انفــاق أي مــن افرادهــا نظيــر حصولــه على الســلع والخدمــات الموضحة في اســتمارة االنفاق، 
ســواء كانــت الســلع والخدمــات تتعلــق باألســرة ككل مثــل ايجــار المســكن وقيمــة اســتهالك الميــاه والكهربــاء 
او تتعلــق بفــرد او بعــض افــراد االســرة كالمالبــس واالدوات الشــخصية ومشــتريات األطفــال. ومــا تحصــل عليــه 
األســرة مــن المؤسســة التــي تحوزهــا ســواء كانــت صناعيــة أو تجاريــة أو زراعيــة مقــدًرا بالســعر الســائد في الســوق 

وقــت المســح ويراعــى فــي تحديــد االنفــاق مــا يلــي:

الحيازة )مبدأ االستحقاق(

ســيتم فــي هــذا المســح اعتمــاد مبــدأ الحيــازة والــذي يعنــي تســجيل قيمــة المعاملــة )انفــاق او دخــل( وقــت 
االســتحقاق وليــس وقــت الدفــع او القبــض. والحيــازة تعنــي أن اإلنفــاق يتضمــن جميــع الســلع والخدمــات التــي 
ــم دفــع ثمنهــا خــالل هــذه الفتــرة،  حصلــت عليهــا األســرة خــالل فتــرة االســناد بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد ت
وبصــرف النظــر أيضــا عمــا إذا كان قــد تــم اســتهالكها خــالل نفــس الفتــرة أم ال. يجــب االخــذ بعيــن االعتبــار النقــاط 

التاليــة:

يحتســب ضمــن إنفــاق األســرة إنفاقهــا علــى الخــادم ومــن فــي حكمهــم، أمــا مــا ينفقــه الخــادم والســائق علــى   .1
ــال ينــدرج ضمــن إنفــاق األســرة. ــذي يأخــذه ف نفســه مــن األجــر ال

إذا كان هنــاك جانــب مــن أحــد بنــود اإلنفــاق يخــص األســرة وجانــب آخــر يخــص مشــروعا لألســرة مثــل ســيارة لــدى   .2
األســرة تســتخدمها أحيانــا اســتخداما أســريا، فيــوزع اإلنفــاق علــى الســيارة بنســبتي اســتخدام الســيارة لخدمــة 

األســرة ولخدمــة المشــروع، واذا تعــذر هــذا التقســيم تؤخــذ صفــة االســتخدام الغالبــة.

إذا حصلــت األســرة –بغــرض االســتهالك- علــى بعــض الســلع مــن منشــأة تابعــة لهــا دون دفــع قيمتهــا النقديــة   .3
فتقــدر قيمتهــا وتدخــل ضمــن إنفــاق األســرة.

إذا قدمــت االســرة بعــض الســلع والخدمــات فــي صــورة هدايــا وهبــات للغيــر، فتقــدر القيمــة النقديــة لهــذه الســلع   .4
والخدمــات وتدخــل ضمــن الجــدول المخصــص لذلــك فــي االســتمارة.

إذا حصلــت األســرة علــى ســلعة معمــرة خــالل الفتــرة المرجعيــة بأســلوب التقســيط فــي الدفــع فيتــم إدراج قيمــة   .5
الســلعة بالكامــل ضمــن إنفــاق األســرة.

يدخــل ضمــن إنفــاق األســرة قيمــة اإليجــار المقــدر للمســاكن المملوكــة لشــاغليها وكــذا المســاكن الممنوحــة   .6
لبعــض األســر كميــزة عينيــة مــن جهــة العمــل.

ال تدخــل قيمــة األقســاط المســتحقة علــى األســرة خــالل الفتــرة المحــددة ضمــن اإلنفــاق وانمــا يتــم تســجيلها فــي   .7
جــدول العمليــات الرأســمالية.

ال يدخــل ضمــن إنفــاق األســرة مــا تدفعــه مــن قــروض )ســواء كانــت قــروض معطــاة للغيــر أو قــروض مســددة، وانمــا   .8
يتــم تســجيلها فــي جــدول العمليــات الرأســمالية.

ال يدخــل ضمــن إنفــاق األســرة اإلنفــاق االســتثماري بكافــة أنواعــه، أي ذلــك االنفــاق المخصــص لشــراء او تملــك اصــول   .9
بهــدف تحقيــق دخــول مثــل االت ومعــدات لمشــروع تمتلكــه االســرة.
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تعليمات تعبئة االستمارة
قبل تقديم تعليمات تعبئة هذه االستمارة يجب االجابة على السؤال التالي:

من هم افراد األسرة المؤهلين، والمخول استيفاء بيانات استمارات مسح دخل وانفاق األسرة منهم ؟

ان االفــراد المؤهليــن فــي األســرة والمخــول اســتيفاء البيانــات منهــم هــم افــراد االســرة الذيــن لديهــم اطــالع 

ــر  ــك، يكــون رب االســرة هــو االكث ــاًء علــى ذل ــة اليهــا. بن ــة لألســرة وبالدخــول المتأتي ــات اليومي كامــل بالمصروف

اهليــة الســتيفاء البيانــات منــه. وبمــا انــه علــى االغلــب غيــر متواجــد باســتمرار خــالل ســاعات اليــوم فــي المســكن، 

ــة األســرة هــي أحــد األفــراد البالغيــن التــي علــى علــم بميزانيــة االســرة. وعلــى هــذا االســاس فقــد تــم  تكــون رب

تخصيــص باحثــات وليــس باحثيــن ذكــور لتنفيــذ العمــل الميدانــي، كــون ان التعامــل ســيكون علــى االغلــب مــع 

ربــة االســرة، باعتبــار انهــا هــي االكثــر تواجــدا فــي المســكن خــالل ســاعات اليــوم. وقــد يتطلــب ان تكــون االجابــة 

علــى بعــض االســئلة وخاصــة المتعلقــة بالدخــل مــن نفــس الشــخص المعنــي بالدخــل.

ان منهجيــة المســح تتطلــب اســتيفاء بيانــات يوميــة لجميــع ايــام الشــهر الغذائــي لألســرة. وهي كمية مشــتريات 

االســرة )بالكغــم أو العــدد أو اللتــر واي وحــدة قيــاس اخــرى مناســبة( وقيمــة هــذه المشــتريات )بالدرهــم( مــن 

جميــع الســلع الغذائيــة. امــا اجــراءات تعبئــة االســتمارة فتمــر بالمراحــل التاليــة:

بعــد تعبئــة اســتمارة االفــراد وخصائــص المســكن تقــوم الباحثــة بتســليم االســرة دفتــر المصروفــات اليوميــة 

المخصــص لتســجيل كميــة مشــتريات االســرة اليوميــة وقيمــة المشــتريات )بالدرهــم( ولــكل ســلعة، وبعــد 

توضيــح كيفيــة تعبئــة بيانــات هــذا الدفتــر تطلــب مــن االســرة ان تســجل كميــة وقيمــة مشــترياتها اليوميــة مــن 

ــام الشــهر. كمــا أنــه مــن الضــروري أن تطلــب الباحثــة مــن األســرة االحتفــاظ بجمبــع  الســلع الغذائيــة ولجميــع اي

الفواتيــر وااليصــاالت التــي اســتلمتها االســرة نتيجــة عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا خــالل فتــرة االســناد الزمنــي 

الخــاص باالســرة، وذلــك ليتــم إدخالهــا مــن قبــل الباحثــة.

الزيــارة األولــى لألســرة لالســتمارة الغذائيــة: تقــوم الباحثــة بطلــب دفتــر المصروفــات اليوميــة والفواتيــر   m

ــة شــهر األســرة بالتفصيــل مــع االســرة  ــم تســجيله مــن بداي ــا ت المســتلمه مــن قبــل األســرة ومراجعــة م

وتتأكــد مــن ان جميــع المشــتريات قــد ســجلت فعليــا، بعــد ذلــك تنقــل وبتأنــي بيانــات الدفتــر المســاعد 

ــى صفحــات االســتمارة. ال

ــر  ــر المصروفــات اليوميــة والفواتي ــارة الثانيــة لألســرة لالســتمارة الغذائيــة: تقــوم الباحثــة بطلــب دفت الزي  m

المســتلمه مــن قبــل األســرة إلجــراء نفــس الخطــوات التــي تمــت فــي الزيــارة  األولــى الســتيفاء البيانــات 

المتعلقــة للفتــرة مــن تاريــخ الزيــارة األولــى حتــى تاريــخ الزيــارة الحاليــة.
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ــر  ــة والفواتي ــات اليومي ــر المصروف ــة بطلــب دفت ــة: تقــوم الباحث ــة لألســرة لالســتمارة الغذائي ــارة الثالث الزي  m

ــات  ــارة  الثانيــة الســتيفاء البيان المســتلمه مــن قبــل األســرة إلجــراء نفــس الخطــوات التــي تمــت فــي الزي

ــة. ــارة الحالي ــخ الزي ــة حتــى تاري ــارة الثاني ــخ الزي ــرة مــن تاري المتعلقــة للفت

الزيــارات التاليــة لألســرة لالســتمارة الغذائيــة: تســتمر الباحثــة بزيــارة االســرة وحســب االتفــاق مع االســرة حتى   m

ــي يتــم خاللهــا تعبئــة المصروفــات  ــة الشــهر التال ــارة فــي بداي انتهــاء شــهر االســرة. حيــث تكــون اخــر زي

اليوميــة التــي تمــت مــن تاريــخ اخــر زيــارة وحتــى نهايــة شــهر االســرة.

مالحظة هامة عند ادخال بيانات االنفاق:

ســتكون عمليــة ادخــال بيانــات المســح الكترونيــة مــن خــالل األجهــزة الكفيــة )ايبــاد(، وقــد تــم العمــل علــى تطوير 

اســتمارات مســح دخــل وإنفــاق األســرة 2018 وبخاصــة اســتمارة االنفــاق حيــث تــم إضافــة ســؤالين علــى مســتوى 

كل ســلعة/ خدمــة تســجل ضمــن انفــاق االســرة، وهذيــن الســؤالين همــا:

نــوع االســتهالك: تــم إضافــة هــذا الســؤال ليصــار الــى حســاب متوســط االنفــاق االســتهالكي لالســرة بصــورة   .1

اكثــر دقــة مــن ذي قبــل، كمــا يمكــن تحديــد مصــدر الهديــة إن كانــت مــن داخــل االمــارة او مــن داخــل الدولــة. 

أمــا بدائــل هــذا الســؤال فهــي:

1.  استهالك خاص باألسرة

هدايا لألسرة من الغير  .2

هدايا من األسرة للغير داخل االمارة  .3

هدايا من األسرة للغير داخل الدولة  .4

هدايا من األسرة للغير خارج الدولة  .5

ــم إضافــة هــذا الســؤال لمعرفــة مــكان شــراء الســلعة/ الخدمــة، ومــن  مــكان شــراء الســلعه/ الخدمــة: ت  .2

المفتــرض أن هــذا الســؤال ســيؤمن مدلــوال عــن التجــارة البينيــة بيــن االمــارات. حيــث يمكــن تحديــد مصــدر 

الســلعة/ الخدمــة إن كانــت مــن نفــس االمــارة او مــن إمــارة أخــرى أو مــن خــارج الدولــة. أمــا بدائــل هــذا 

الســؤال فهــي:

1.  نفس االمارة

امارة أخرى  .2

خارج الدوله  .3
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لقــد تــم اعتمــاد التصنيــف الدولــي للســلع حســب الغــرض COICOP لتصنيــف مجموعــات االنفــاق الرئيســية 

والفرعيــة والســلع االســتهالكية والــذي يعتمــد عليــه فــي ترتيــب الســلع والخدمــات ضمــن اســتمارة المســح، 

واجــراء الترميــز المناســب لــكل ســلعة.

مجموعات االنفاق الرئيسية
المجموعة االولى: االغذية والمشروبات غير الكحولية 

تعتبــر فتــرة االســناد الزمنــي لجميــع الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة هــي لشــهر األســرة 312 ســلعة/ 
خدمــة ، هــذا يعنــي اننــا ســنقوم بجمــع قيــم االنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات التابعــة لهــذه المجموعــة 

خــالل شــهر االســرة فقــط.

المجموعة الثانية: المشروبات الكحولية والتبغ

تعتبــر فتــرة االســناد الزمنــي لجميــع الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة هــي لشــهر األســرة 12 ســلعة/ 
خدمــة ، وهــذا يعنــي اننــا ســنقوم بجمــع قيــم االنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات التابعــة لهــذه المجموعــة 

خــالل شــهر االســرة فقــط.

المجموعة الثالثة: المالبس واالحذية

تعتبــر فتــرة االســناد الزمنــي لجميــع الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة هــي لشــهر األســرة 86 ســلعة/ 
خدمــة ، وهــذا يعنــي اننــا ســنقوم بجمــع قيــم االنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات التابعــة لهــذه المجموعــة 

خــالل شــهر االســرة فقــط.

المجموعة الرابعة :السكن، والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود األخرى

تتضمــن هــذه المجموعــة ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي ســنوي 14 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة الســابقة 
لشــهر االســرة( مثــل اإليجــارات الفعليــة والمحتســبة ويجــب التركيــز علــى هــذا البنــد عنــد تســجيل قيمــة االيجــار، 

كمــا تتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 11 ســلعة/ خدمــة .

المجموعة الخامسة: التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

معظــم ســلع وخدمــات هــذه المجموعــة تتبــع لفتــرة اســناد زمنــي ســنوي 81 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة الســابقة 
لشــهر االســرة(، كمــا تتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 16 ســلعة/ خدمــة.
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المجموعة السادسة: الصـحة

معظــم ســلع وخدمــات هــذه المجموعــة تتبــع لفتــرة اســناد زمنــي ســنوي 97 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة الســابقة 
لشــهر االســرة(، وتتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 43 ســلعة/ خدمــة.

المجموعة السابعة النقل

معظــم ســلع وخدمــات هــذه المجموعــة تتبــع لفتــرة اســناد زمنــي ســنوي 50 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة الســابقة 
لشــهر االســرة(، وتتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 7 ســلعة/ خدمــة.

المجموعة الثامنة: االتصاالت

ســلع وخدمــات هــذه المجموعــة تتبــع لفتــرة اســناد زمنــي ســنوي 12 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة الســابقة لشــهر 
االســرة(، وتتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 10 ســلعة/ خدمــة.

المجموعة التاسعة: الترويح والثقافة

معظــم ســلع وخدمــات هــذه المجموعــة تتبــع لفتــرة اســناد زمنــي ســنوي 103 ســلعة/ خدمــة )عــن الســنة 
الســابقة لشــهر االســرة(، وتتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو شــهر االســرة فقــط 10 ســلعة/ 

خدمــة.

المجموعة العاشرة: التعليم

فتــرة االســناد الزمنــي لجميــع الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة تمثــل الســنة الســابقة لشــهر األســرة 
43 ســلعة/ خدمــة، هــذا يعنــي اننــا ســنقوم بجمــع قيــم االنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات التابعــة لهــذه 

المجموعــة خــالل الســنة الســابقة لشــهر االســرة.

المجموعة الحادية عشر: المطاعم والفنادق

تعتبــر فتــرة االســناد الزمنــي لمعظــم الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة هــي لشــهر األســرة 11 ســلعة/ 
خدمــة، وتتضمــن ســلع وخدمــات فتــرة اســنادها الزمنــي هــو الســنة الســابقة لشــهر االســرة 2 ســلعة/ خدمــة..
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المجموعة الثانية عشر: سلع وخدمات متنوعة

فتــرة االســناد الزمنــي لمعظــم الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة تمثــل الســنة الســابقة لشــهر األســرة 71 
ســلعة/ خدمــة، وهنــاك 30 ســلعة/ خدمــة فتــرة اســنادها الزمنــي هــذ شــهر االســرة.

المجموعة الثالثة عشر: المدفوعات التحويلية

فتــرة االســناد الزمنــي لجميــع الســلع والخدمــات فــي هــذه المجموعــة تمثــل الســنة الســابقة لشــهر األســرة 
11 ســلعة/ خدمــة، هــذا يعنــي اننــا ســنقوم بجمــع قيــم االنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات التابعــة لهــذه 

المجموعــة خــالل الســنة الســابقة لشــهر االســرة.
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