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ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
منطقة �لعني  	.2

منطقة �لغربية 	 .3
جزر �إمارة �أبوظبي  	 .4

دبي  	.5
�ل�شارقة 	 .6
عجمان  	.7

�م �لقيوين 	 .8
ر�أ�ص �خليمة  	.9

�لفجرية 	.10
خارج �لدولة  	.11

)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم
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ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
منطقة �لعني  	.2

منطقة �لغربية 	 .3
جزر �إمارة �أبوظبي  	 .4

دبي  	.5
�ل�شارقة 	 .6
عجمان  	.7

�م �لقيوين 	 .8
ر�أ�ص �خليمة  	.9

�لفجرية 	.10
خارج �لدولة  	.11

)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم
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مالحظالت

ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 



ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
منطقة �لعني  	.2

منطقة �لغربية 	 .3
جزر �إمارة �أبوظبي  	 .4

دبي  	.5
�ل�شارقة 	 .6
عجمان  	.7

�م �لقيوين 	 .8
ر�أ�ص �خليمة  	.9

�لفجرية 	.10
خارج �لدولة  	.11

)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم
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ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
منطقة �لعني  	.2

منطقة �لغربية 	 .3
جزر �إمارة �أبوظبي  	 .4

دبي  	.5
�ل�شارقة 	 .6
عجمان  	.7

�م �لقيوين 	 .8
ر�أ�ص �خليمة  	.9

�لفجرية 	.10
خارج �لدولة  	.11

)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم
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ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
منطقة �لعني  	.2

منطقة �لغربية 	 .3
جزر �إمارة �أبوظبي  	 .4

دبي  	.5
�ل�شارقة 	 .6
عجمان  	.7

�م �لقيوين 	 .8
ر�أ�ص �خليمة  	.9

�لفجرية 	.10
خارج �لدولة  	.11

)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم

100101102103104105106107108108a109110201202203203a301302303304305306307401402403404405406501601602603604

1
    

2
    

3
    

4
    

5
    

6
    

7
    

8
    

9
    

10
    

11
    

12
    

13
    

14
    

15
    

16
    

17
    

ة
ئل
ش
�
الأ
� 
ن
م
د 

زي
مل
� 
د
ج

و
 ي

ال
ك 

ً ل
ر�

ك
ش
�
 ،
ة
شن

�
 1

4 
ن
م
ل 

ق
 �أ
ر
م
ع
�ل
ن 

كا
 �
ذ
�إ

ة
ئل
ش
�
الأ
� 
ن
م
د 

زي
مل
� 
د
ج

و
 ي

ال
ك 

ً ل
ر�

ك
ش
�
 ،
ي

ب
ظ

و
�أب
ة 

ر
ما

 �إ
يف

ص 
�
ي
ع
 ي

ال
م 

ي
ق
مل
� 
ن
كا

 �
ذ
�إ

ة
ئل
ش
�
الأ
� 
ن
م
د 

زي
مل
� 
د
ج

و
 ي

ال
ك 

ً ل
ر�

ك
ش
�
 ،
ال
ة 

اب
ج

ال
� 
ن
كا

 �
ذ
�إ

ة
ئل
�ش

الأ
� 
ن
م
د 

زي
مل
� 
د
ج

و
 ي

ال
ك 

ً ل
ر�

ك
ش
�
 

مالحظالت

ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 
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 رب الأ�سرة1

 زوج /  زوجة2

 ابن / بنت3

 اأب / اأم4

 زوجة ابن / زوج بنت 5

 حفيد / حفيدة6

 اأخ / اأخت7

 جد / جدة8

 قرابة اأخرى9

خادم / خادمة10

 اأخرى 11

108
اقل من البتدائي0

 ابتدائي 1

املرحلة الأوىل من التعليم الثانوي2

املرحلة الثانية من التعليم الثانوي3

التعليم ما بعد الثانوي غري العايل4

التعليم العايل ق�سري الأمد5

 البكالوريو�ض او مايعادلها6

 دبلوم عايل بعد اجلامعة7

 ماج�ستري او مايعادلها8

 دكتوراه او مايعادلها9

110
مل يتزوج اأبدا1ً

عقد قران ) لأول مرة(2

متزوج3

مطلق4

اأرمل5

متزوج )منف�سل(6

203
العمل بنظام املناوبة1

اإجازات مدفوعة 2

اجازة مر�سية مدفوعة الأجر3

اأية اإجازات اأخرى مدفوعة الأجر, مثل اإجازة الو�سع,التفرغ الدرا�سي.4

اإجازة غري مدفوعة الأجر- اأقل من 3 اأ�سهر 5

اإجازة غري مدفوعة الأجر- اأكرث من 3 اأ�سهر6

تغيب اآخر من العمل / الوظيفة7

302
�ساحب عمل 1

يعمل حل�سابه اخلا�ض /عمل م�ستقل/ عمل حر2

يعمل باأجر 3

يعمل بدون اأجر 4

متطوع باأجر 5

303
منطقة اأبوظبي1

منطقة العني 2

منطقة الغربية3

جزر اإمارة اأبوظبي 4

دبي 5

ال�سارقة6

عجمان 7

ام القيوين8

راأ�ض اخليمة 9

الفجرية10

خارج الدولة 11

403
الت�سجيل يف برنامج توطني )للمواطنني فقط( 1

 الإعالن يف ال�سحف2

تقدمي طلبات لأرباب العمل3

البحث يف ال�سحف4

الت�سجيل ب�سركات التوظيف اخلا�سة5

طلب امل�ساعدة من املعارف والأ�سدقاء6

ت�سفح  الإنرتنت7

ال�سعي لعمل م�سروع خا�ض/ اأو امل�ساركة يف م�سروع مع اآخرون8

ل �سئ مما �سبق 9

501
الواجبات املنزلية غري مدفوعة الجر. 1

طالب 2

ل يرغب يف العمل3

غري قادر على العمل 4

متقاعد 5

اأكرث من 65 ول يعمل 6

اأخرى 7

602
امل�سرعون وكبار املوظفني واملديرون1

الروؤ�ساء التنفيذيون وموظفو الدارة العليا وامل�سرعون11

املدراء الداريون والتجاريون12

مدراء النتاج واخلدمات املتخ�س�سة13

مدراء ال�سيافة وجتارة التجزئة واخلدمات الخرى14

الخت�سا�سيون2

الخت�سا�سيون يف العلوم  والهند�سة21

الخت�سا�سيون يف ال�سحة 22

الخت�سا�سيون يف التعليم 23

اخت�سا�سيو العمال والدارة24

اخت�سا�سيو  تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات25

اخت�سا�سيو القانون والجتماع والثقافة 26

الفنيون وم�ساعدو الخت�سا�سيني 3

الفنيون امل�ساعدون يف العلوم والهند�سة31

 الفنيون امل�ساعدون يف ال�سحة32

م�ساعدو الخت�سا�سيني يف الدارة والعمال33

م�ساعدو الخت�سا�سيني يف العمل القانوين والجتماعي والثقايف 34

الفنيون يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت35

املوظفون املكتبيون امل�ساندون4

كتبة املكاتب والعاملون على الت لوحات املفاتيح41

كتبة خدمات الزبائن42

كتبة ت�سجيل الرقام واملواد 43

كتبة اآخرون  وما يرتبط بهم44

عاملو البيع واخلدمات 5

العاملون يف اخلدمات ال�سخ�سية 51

العاملون يف املبيعات52

العاملون يف الرعاية والعناية واخلدمة ال�سخ�سية 53

العاملون يف خدمات احلماية54

العمال املهرة يف الزراعة والغابات و�سيد ال�سماك 6

العمال املهرة يف الزراعة  لالغرا�ض التجارية )املزارع الكربى(61

العاملون املاهرون يف الغابات و�سيد ال�سماك والقن�ض لالغرا�ض التجارية62

العاملون يف الزراعة واجلني و�سيد ال�سماك والقن�ض للمعي�سة ) لال�ستهالك الذاتي(63

احلرفيون واملهن املرتبطة بهم 7

العاملون يف بناء الهياكل الن�سائية عدا الكهربائية وما يرتبط بها71

العاملون يف ت�سكيل املعادن والرتكيبات والآلت امليكانيكية 72

العاملون يف احلرف اليدوية والطباعة وما يرتبط بهم 73

العاملون يف الجهزة الكهربائية واللكرتونية74

العاملون يف �سناعة املواد الغذائية واخل�سب واملن�سوجات واملهن الأخرى75

م�سغلو امل�سانع والآلت وعمال التجميع8

م�سغلو امل�سانع (املعامل) الثابتة وما يرتبط بهم81

عمال التجميع 82

ال�سائقون وم�سغلو األيات املعامل املتنقلة 83

العاملون يف املهن الأولية9

املنظفون وامل�ساعدون 91

عمال الزراعة والغابات و�سيد ال�سماك92

عمال التعدين والت�سييد والت�سنيع والنقل93

م�ساعدو العاملني يف حت�سري الطعمة94

العاملون يف البيع واخلدمات يف ال�سارع95

العاملون يف جمع النفايات وما اليهم96

مهن القوات امل�سلحة0

ال�سباط القادة يف القوات امل�سلحة01

ال�سباط غري القادة يف القوات امل�سلحة02

مراتب اأخرى يف القوات امل�سلحة03

20
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ا�سم الفرد بالكامل رقم الفرد

هل الفرد مقيم 

اإقامة معتادة  يف 

اإمارة اأبوظبي؟

10 �سنوات فاأكرثجميع ‘املقيمني املعتادين’

حتقق : كم عمر الفرد؟ 

 15 �سنة فاأكرث ‘ م�ستغل ‘ فقط  15 �سنة فاأكرث15 �سنة فاأكرث

حتقق : هل عمر 

الفرد 65 �سنة اأو 

 اأكرث؟

ال ‘ي�ستغل’ 15 اإىل 64 �سنة فقط 

حتقق: اإذا الفرد ‘متعطل 

عن العمل’؟ 

جميع االأعمار من 15 �سنة فاأكرث من �سبق لهم العمل 15�سنة فاأكرث غري ن�سط املتعطلون فقط 

العالقة برب االأ�سرة

اجلن�سية

النوع 

تاريخ امليالد

العمر 

اعلى م�ستوى تعليمي اكمله 

 الفرد:

هل الفرد 

ي�ستطيع 

القراءة 

والكتابة؟

 احلالة الزواجية: 

هل اأدى الفرد عمال 

تقا�سى عنه اجر نقديا او 

عينيا )مال ونقد اأو �سلع( 

ملدة �ساعة اأو اأكرث خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟ 

هل كان الفرد يعمل باأجر 

اأو لديه عمل وتغيب عنه 

ب�سفة موؤقتة خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت 

 )تاريخ(؟

ما �سبب تغيب الفرد عن عمله خالل خالل 7 

ايام بدءا من يوم ال�سبت )تاريخ(؟

 7 .  اأخرى  - حدد : 
هل كان لدى الفرد عمل اآخر 

خالل 7 ايام بدءا من يوم 

 ال�سبت )تاريخ(؟

اي من االأعمال التالية 

هي الوظيفة او العمل 

الرئي�سي للفرد: 

اين يوجد مكان الوظيفة 

او العمل الرئي�سي للفرد؟ 

كم يبلغ اإجمايل عدد �ساعات 

العمل املعتادة الـتي يعملها 

الفرد يف كل اأ�سبوع )يف جميع  

الوظائف واالأعمال التي 

 يتوالها(؟

كم يبلغ اجمايل عدد ال�ساعات 

الفعلية التي عملها الفرد 

خالل 7 اأيام املا�سية بدءا من 

يوم ال�سبت يف جميع الوظائف 

واالعمال التي يتوالها؟ 

هل يرغب الفرد يف 

العمل لعدد اأكرب 

من ال�ساعات يف كل 

 ا�سبوع؟ 

ما هو الراتب ال�سهري لعملك 

 احلايل الرئي�سي؟ 

هل الفرد �سيبداأ بوظيفة اأو عمل 

 ما قريبا؟ 

هل الفرد ا�ستخدم اي من هذه الو�سائل للبحث 

عن عمل خالل الـ 4 اأ�سابيع املا�سية؟ 

�إقر�أ �لقائمة و�أكتب ما مت تطبيقه.

اإذا تلقى الفرد عر�ض لعمل، 

فهل كان من املمكن اأن يبداأ 

العمل خالل االأ�سابيع الـ 4 

املقبلة؟ 

كم من الوقت بحث فيه 

الفرد عن عمل؟ 
ماذا يعمل الفرد؟ 

هل �سبق 

 للفرد العمل؟ 
 ما مهنة الفرد يف وظيفته الرئي�سية االخرية؟

ما الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي لرب العمل االأخري؟

 ما القطاع االقت�سادي 

الرئي�سي لرب العمل 

 االأخري؟

�ملقيم �ملعتاد= 

هو �ل�شخ�ص 

�لذي يعي�ص يف 

�إمارة �أبوظبي 

ملدة 6 �أ�شهر 

�أو ينوي �لعي�ص 

فيها ملدة 6 

 �أ�شهر.

1. نعم 
2. ال 

 1. رب �الأ�شرة
 2. زوج /  زوجة

 3. �بن / بنت
 4. �أب / �أم

 5. زوجة �بن/زوج بنت 
 6. حفيد / حفيدة

 7. �أخ / �أخت
 8. جد / جدة

 9. قر�بة �أخرى
 10. خادم / خادمة

11. �أخرى 

 1. ذكر 
2. �أنثى

بال�شنو�ت 

�لكاملة. �أقل 

من �شنة =0.

0.  �قل من �البتد�ئي
108a انتقل اىل

 1. �بتد�ئي 
 2. �ملرحلة �الوىل من �لتعليم �لثانوي
 3. �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لثانوي
 4. �لتعليم ما بعد �لثانوي غري �لعايل
 5. �لتعليم �لعايل ق�شري �المد
 6. �لبكالوريو�ص �و مايعادلها
 7. دبلوم عايل بعد �جلامعة

 8. ماج�شتري �و مايعادلها
 9. دكتور�ه �و مايعادلها

   انتقل اىل 109

�ذ� كان �لفرد 

الي�شتطيع 

�لقر�ءة و�لكتابة 

يتم �ختيار رقم 

 2 »�مي«

1. نعم
   يقر�ء ويكتب

2. ال
    �مي 

1. 0 - 14 �شنة 

2. 15 �شنة و �أكرث 
�أ�شتمر

 1. مل يتزوج �أبد�ً
 2. عقد قر�ن ) الأول مرة(

 3. متزوج
 4. مطلق
 5. �أرمل

 6. متزوج )منف�شل(

1. نعم م�شتغل 
 انتقل اإىل 301

2. ال
ا�ستمر

 1. نعم = م�شتغل

 ا�ستمر

2. ال
 )انتقل اإىل 401( 

 1. �لعمل بنظام �ملناوبة
 2. �إجاز�ت مدفوعة 

 3. �جازة مر�شية مدفوعة �الأجر
4. �أية �إجاز�ت �أخرى مدفوعة �الأجر، مثل

     �إجازة �لو�شع،�لتفرغ �لدر��شي.

 5. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أقل من 3 �أ�شهر 
  )�أي من ما �شبق = م�شتغل انتقل اإىل 301(.

6. �إجازة غري مدفوعة �الأجر -  �أكرث من 3 �أ�شهر 
 )انتقل اإىل 401(. 

7. تغيب �آخر من �لعمل / �لوظيفة
 203a انتقل اإىل

انتقل اإىل 401 

 1. نعم 
 2. ال، وظيفة و�حدة فقط    

)للكل ا�ستمر(

 1. �شاحب عمل 
2. يعمل حل�شابه �خلا�ص

   /عمل م�شتقل/ عمل حر

 3. يعمل باأجر 
 4. يعمل بدون �أجر 

 5. متطوع باأجر 

 )للكل ا�ستمر(

منطقة �أبوظبي 	.1
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)للكل ا�ستمر(

)وت�شمل �شاعات �لعمل 

�الإ�شايف، وال ت�شمل فرت�ت 

�لر�حة �أو �خلروج من �لعمل 

�ملعتادة( 

 )للكل ا�ستمر(

وت�شمل �شاعات �لعمل 

�ال�شايف والت�شمل فرت�ت 

 �لر�حة

 )للكل ا�ستمر(

1.  نعم 
 2.  ال 

 )للكل ا�ستمر(

1. 65 �شنة �أو للكل انتقل اإىل 602
�أكرث 

انتقل اإىل 501

2. 64 �شنة �أو �أقل 
ا�ستمر 

1. نعم  = يبد�أ �لعمل قريباً: 
متعطل

 انتقل اإىل 601

2. ال
ا�ستمر 

 1. �لت�شجيل يف برنامج توطني )للمو�طنني فقط( 
 2. �الإعالن يف �ل�شحف

 3. تقدمي طلبات الأرباب �لعمل
 4. �لبحث يف �ل�شحف

 5. �لت�شجيل ب�شركات �لتوظيف �خلا�شة
 6. طلب �مل�شاعدة من �ملعارف و�الأ�شدقاء

 7. ت�شفح  �الإنرتنت
8. �ل�شعي لعمل م�شروع خا�ص/ �أو �مل�شاركة يف 

م�شروع مع �آخرون

       �أي من �الأعلى = يبحث عن عمل 

 9. ال �شئ مما �شبق  = ال يبحث عن عمل 
 )للكل ا�ستمر(

  1. نعم = متوفر للعمل 

  

 2. ال = غري متوفر للعمل 

 )للكل ا�ستمر(

           

متعطل عن �لعمل = يبحث 

عن وظيفة )403= 1 - 8( 

+ متوفر للعمل )404 =1 ( 

�أو �شيبد�أ �لعمل قريباً )402 

 .)1= 

غري ن�شط = الوظيفة بد�أ 

فيها )402=2( + ال يبحث 

عن وظيفة )403=9( 

�أو غري متوفر للعمل 

 .)2=404( 

1. نعم ا�ستمر
 2. ال انتقل اإىل 501 

�أكتب �الإجابة بال�شهور. 

 �قل من �شهر = 0. 

 انتقل اإىل 601

1. �لو�جبات �ملنزلية غري 
 مدفوعة �الجر. 

 2. طالب 
 3. ال يرغب يف �لعمل

 4. غري قادر على �لعمل 
 5. متقاعد 

 6. �أكرث من 65 وال يعمل 
 7. �أخرى 

ا�ستمر 

 1. نعم

ا�ستمر

 2. ال

 مثال:

 عامل زر�عي  -  معلم مبدر�شة ثانوية  -  قابلة  -  ميكانيكي �شيار�ت  -  �شائق �شيار�ت نقل ثقيل. 

ا�ستمر

مثال:

�لتعليم �البتد�ئي  -  بيع �شلع �ملطبخ بالتجزئة  -  ت�شنيع �ل�شلع  -  ت�شفيف �ل�شعر  -  �الإد�رة 

 �لعامة.

ا�ستمر 

بطاقة �لعر�ص

 1. حكومي 
 2. خا�ص 

3 . م�شرتك )حكومي 
 وخا�ص(

 4. �أجنبي   
 5. هيئة دبلوما�شية

 6. بدون من�شاآة
 7. �أ�شر خا�شة 

  8. �أخرى

ال مزيد من االأ�سئلة �شنة�شهر يوم
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مالحظالت

ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 ال اعلم - 998 / رف�ض - 999 



Jاملعلومات والت�سالت

 اأن�سطة الن�سر56

 اأن�سطة اإنتاج الأفالم والربامج التليفزيونية والت�سجيالت ال�سوتية ون�سر املو�سيقى59

 اأن�سطة الربجمة والإذاعة60

 الت�سالت61

 اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية واخلربة ال�ست�سارية وما يت�سل بها من اأن�سطة62

 اأن�سطة خدمات املعلومات63

Kالأن�سطة املالية واأن�سطة التاأمني

 اأن�سطة اخلدمات املالية, فيما عدا متويل التاأمني و�سناديق املعا�سات64

65
 متويل التاأمني واإعادة التاأمني و�سناديق املعا�سات التقاعدية با�ستثناء ال�سمان الجتماعي 

الإلزامي

 الأن�سطة امل�ساعدة لأن�سطة اخلدمات املالية واأن�سطة التاأمني66

Lالأن�سطة العقارية

 الأن�سطة العقارية68

Mالأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

  الأن�سطة القانونية واأن�سطة املحا�سبة69

 اأن�سطة املكاتب الرئي�سية, والأن�سطة ال�ست�سارية يف جمال الإدارة70

 الأن�سطة املعمارية والهند�سية, والختبارات الفنية والتحليل71

 البحث والتطوير يف املجال العلمي72

 اأبحاث الإعالن وال�سوق73

 الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى74

الأن�سطة البيطرية75

Nاأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

 الأن�سطة الإيجارية77

 اأن�سطة ال�ستخدام78

 وكالت ال�سفر وم�سّغلو اجلولت ال�سياحية وخدمات احلجز والأن�سطة املت�سلة بها79

  اأن�سطة الأمن والتحقيقات80

 اأن�سطة تقدمي اخلدمات للمباين وجتميل املواقع81

  الأن�سطة الإدارية للمكاتب, واأن�سطة الدعم للمكاتب وغري ذلك من اأن�سطة الدعم لالأعمال82

Oالإدارة العامة والدفاع؛ وال�سمان الجتماعي الإلزامي

 الإدارة العامة والدفاع؛ وال�سمان الجتماعي الإلزامي84

Pالتعليم

  التعليم85

Qالأن�سطة يف جمال �سحة الإن�سان والعمل الجتماعي

 الأن�سطة يف جمال �سحة الإن�سان86

 اأن�سطة الرعاية مع الإقامة87

 اأن�سطة العمل الجتماعي, دون اإقامة88

Rالفنون والرتفيه والت�سلية

 الأن�سطة الإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفيه90

 اأن�سطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف والأن�سطة الثقافية الأخرى91

  اأن�سطة األعاب القمار واملراهنة92

 الأن�سطة الريا�سية واأن�سطة الت�سلية والرتفيه93

Sاأن�سطة اخلدمات الأخرى

 اأن�سطة املنظمات ذات الع�سوية94

 اإ�سالح اأجهزة احلا�سوب وال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية95

 اأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى96

T...َسر املعي�سية يف اإنتاج �سلع وخدمات غري�
ُ
�َسر املعي�سية التي ت�ستخدم اأفرادًا؛ واأن�سطة الأ

ُ
اأن�سطة الأ

�َسر املعي�سية التي ت�ستخدم اأفراداً للعمل املنزيل97
ُ
 اأن�سطة الأ

98
�َسر املعي�سية ل�ستعمالها 

ُ
 الأن�سطة غري املمّيزة لإنتاج ال�سلع واخلدمات التي تقوم بها الأ

اخلا�ض

Uاأن�سطة املنظمات والهيئات غري اخلا�سعة للولية الق�سائية الوطنية

 اأن�سطة املنظمات والهيئات غري اخلا�سعة للت�سريعات الوطنية99
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حكومي 1

خا�ض 2

م�سرتك )حكومي وخا�ض(3

اأجنبي   4

هيئة دبلوما�سية5

بدون من�ساآه6

اأ�سر خا�سة 7

 اأخرى8

603

Aالزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك

 اأن�سطة زراعة املحا�سيل والإنتاج احليواين وال�سيد واخلدمات املت�سلة01

احلراجة وقطع الأخ�ساب02

�سيد الأ�سماك وتربية املائيات03

Bالتعدين وا�ستغالل املحاجر

 تعدين الفحم والليغنيت05

 ا�ستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي06

 تعدين ركازات الفلزات07

 الأن�سطة الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر08

 اأن�سطة خدمات دعم التعدين09

Cال�سناعة التحويلية

 �ُسنع املنتجات الغذائية10

 �ُسنع امل�سروبات11

 �ُسنع منتجات التبغ12

 �ُسنع املن�سوجات13

 �ُسنع امللبو�سات14

 �ُسنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة15

16
�ُسنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني, با�ستثناء الأثاث؛ �ُسنع اأ�سناف من الق�ض ومواد 

ال�سفر

 �ُسنع الورق ومنتجات الورق17

 الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سّجلة18

  �ُسنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة19

 �ُسنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية20

 �ُسنع املنتجات ال�سيدلنية الأ�سا�سية وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية21

 �ُسنع منتجات املطاط واللدائن22

 �ُسنع منتجات املعادن الالفلزية الأخرى23

 �ُسنع الفلّزات القاعدية24

لة, با�ستثناء الآلت واملعدات25  �ُسنع منتجات املعادن امل�سكَّ

 �ُسنع احلوا�سيب واملنتجات الإلكرتونية والب�سرية26

 �ُسنع املعدات الكهربائية27

 �ُسنع الآلت واملعدات غري امل�سّنفة يف مو�سع اآخر28

 �ُسنع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ون�سف املقطورة29

 �ُسنع معدات النقل الأخرى30

 �ُسنع الأثاث31

 ال�سناعات التحويلية الأخرى32

 اإ�سالح وتركيب الآلت واملعدات33

Dاإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 تو�سيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

Eاإمدادات املياه، اأن�سطة املجاري وءارة الف�سالت واملعاجلة

جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها36

 ال�سرف ال�سحي37

 اأن�سطة جمع النفايات ومعاجلتها وت�سريفها, وا�سرتجاع املواد38

 اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات الأخرى39

Fالت�سييد

 ت�سييد املباين41

 الهند�سة املدنية42

 اأن�سطة الت�سييد املتخ�س�سة43

Gجتارة اجلملة والتجزئة؛ اإ�سالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

 جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية45

 جتارة اجلملة, با�ستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية46

 جتارة التجزئة, با�ستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية47

Hالنقل والتخزين

 النقل الربي والنقل عرب الأنابيب49

 النقل املائي50

 النقل اجلوي51

 التخزين واأن�سطة الدعم للنقل52

 اأن�سطة الربيد ونقل الطرود بوا�سطة مندوبني53

Iاأن�سطة خدمات الإقامة والطعام

 الإقامة55

 اأن�سطة خدمات الأطعمة وامل�سروبات56
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