
املسح الوطني لإلنفاق 

واالستهالك

 ومستوى عيش األسر 

لسنة 2015

الـتـونـسيـة الـجمهـوريــة 
اإلستثمار  و  التنمية  وزارة 
الــدولـــــي والـــتـــعــاون 
المعـهد الوطنـي لإلحـصـاء

الترميز اإلحصائي لألسرة التعريف الجغرافي لألسرة 

  تنطبق على هذا المسح أحكام القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 و المتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء وخاصة منها :
 - الفصل 5 المتعلق بالسر اإلحصائي الذي يتمثل في عدم الكشف عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات اإلحصائية. 

 و ال يمكن استعمال هذه المعطيات إال ألغراض إحصائية و ال لغايات ذات عالقة بالمراقبة الجبائية أو االقتصادية أو اإلجتماعية  و أعوان اإلحصاء 
مطالبون باحترام السر المهني.

 -الفصل 6 المتعلق بإلزامية اإلجابة بكل دقة وفي اآلجال المحددة على االستمارات اإلحصائية.
-الفصل 26 المتعلق بالعقوبات وذلك بخطية مالية لكل من يمتنع عن اإلجابة على استمارات المسوحات اإلحصائية أو يدلي بإجابات منقوصة أو 

غير صحيحة

استمارات محور اإلنفاق
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 مواعيد زيارات األسرة:

  

  

    هل تكّون األسرة وحدة إنفاق مستقلة أو تشاركها أسرة أخرى ؟

1-   وحدة إنفاق مستقلة

2-   تشاركها أسرة أخرى

02

     1

بيانات عامة عن األسرة

هل أن هذه األسرة أصلية أو معوضة ؟
                                

1-   أسرة أصلية

2-   أسرة معوضة  

    تاريخ الشروع في الزيارات اليومية:                           
                                                                                                 3- اليوم                                     4- الشهر                          5- السنة

    تاريخ الزيارة العشرية األولى:
                                                                                                 6- اليوم                                     7- الشهر                          8- السنة

     2

   تاريخ الزيارة العشرية الثانية:
                                                                                                9- اليوم                                    10- الشهر                         11-السنة

12         ما هو عدد الزيارات اليومية الناقصة ؟

13              ما هو عدد الزيارات العشرية الناقصة ؟                               

14        ما هو عدد االستمارات الشخصية التي مت تعميرها ؟

15             ما هو عدد استمارات النفقات الشخصية  الناقصة ؟                               

       من خالل تعاملك مع األسرة هل يبدو لك أن تصريحاتها كانت :                               

1-   صريحة وتلقائّية )تعاون إيجابي من طرف األسرة(

2-   مترّددة  )متّ جمع البيانات بصعوبة(

3-   لم يتواصل املسح إلى نهايته            

      16
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قائمة أفراد األسرة :اإلرشادات الدميغرافية03

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

القرابة مع رئيس اإلسم و اللقب
األسرة

حالة

 اإلقامة
الوزنالقامةالحالة المدنيةتاريخ الوالدةالجنس

حسب الترتيب التالي:

- رئيس األسرة و زوجته

- األبناء العزاب إبتداء من 
أصغرهم سنا

- األبناء المتزوجون و أفراد 

عائلتهم

- بقية األقارب

- بقية األفراد غير األقارب

1- رئيس أسرة

2- زوجة )1(

3- إبن )ة( )1(

4- حفيد)ة( )1(

5- زوج )ة( إبن)ة()1( 

6- والد)ة()1(، والد)ة(

زوجة)1(

7- قريب آخر

8- بدون قرابة

1- مقيم حاضر

2- مقيم متغيب

)الزائرون غير 

معنيون باإلستمارة(

1-ذكر

2-أنثى

أذكر تاريخ الوالدة

1- أعزب / عزباء

2- متزوج )ة(

3- أرمل )ة(

4- مطلق )ة(

) بالهغ () بالصنتمتر (

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

01................................................................................

02................................................................................

03................................................................................

04................................................................................

05................................................................................

06................................................................................

07................................................................................

08................................................................................

09................................................................................

10................................................................................

11................................................................................

12................................................................................

13................................................................................

14................................................................................

15................................................................................
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,
,
,
,
,
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  التربية والتعليم  03

للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 3 سنوات

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
هل تزاول حاليا ا

مرحلة تعليمية
أو تكوينية ؟

1- نعم

2- ال
 )←ع20(

مزاولة التعليم والتكوين

هل أن هذه المؤسسة
التربوية أو الجامعية
أو المهنية مؤسسة
عمومية أو خاصة ؟

1- مؤسسة تربوية عمومية
2- مؤسسة تربوية خاصة
3- مؤسسة تكوين مهني 

عمومية
4- مؤسسة تكوين مهني 

خاصة

ما هي المسافة التي 
تفصل المؤسسة عن 

مكان اإلقامة ؟

1- أقل من 2 كم

2- ما بين 2 و4 كم

3- أكثر من 4 كم

ما هي وسيلة
النقل التي تستعملها 

عادة ؟

01- مشيا على األقدام
02- الدراجة أو 
الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة 
المترو

04- حافلة نقل 
حضري

05- حافلة نقل بين 
المدن

06- سيارة أجرة 
)تاكسي،نقل 

ريفي.....(
07- سيارة خاصة 

)سائق(
08- سيارة خاصة 

)راكب(
09- وسيلة نقل أخرى
10- ليس هناك تنقل 

بتاتا

ما هي المدة 
الزمنية للذهاب 

يوميا إلى 
المؤسسة 
التربوية

 أو الجامعية
 أو مؤسسة 

التكوين المهني 
؟

السنةالمرحلـــــة

01- روضة
02- كتاب                           

03- تحضيري
04- أساسي
05- ثانوي

06- عالي مرحلة قصيرة
07- عالي مرحلة طويلة

08- تدريب مهني بمدارس 
المهن

CAP 09- كفاءة مهنية
BTP 10- تقني مهني

 BTS 11- تقني سامي
12- تدريب مهني

13- تكوين مهني آخر
14- تأهيل للعمل أو تكوين 

تكميلي
15- تكوين مستمر، رسكلة

16- تعليم الكبار)محو األمية(

اذكر السنة 
التي تزاول 
فيها حاليا 
تعليمك أو 

تكوينك

)10()11()12()13()14()15()16(

01...................................................................................................

02...................................................................................................

03...................................................................................................

04...................................................................................................

05...................................................................................................

06...................................................................................................

07...................................................................................................

08...................................................................................................

09...................................................................................................

10...................................................................................................

11...................................................................................................

12...................................................................................................

13...................................................................................................

14...................................................................................................

15...................................................................................................

بالدقائق

 )←ع13(}
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للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 3 سنوات

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

المستوى التعليمي
الشهادة المتحصل عليها

في أي سنة 
غادرت 

المؤسسة  
التربوية ؟

لماذا غادرت 
المؤسسة  

التربوية؟

1- انتهاء الدراسة
2- يحبذ العمل

3- الرفت
4- بعد المدرسة

5- غالء 
مستلزمات 

الدراسة
6- ال يرى فائدة 
من مواصلة 

الدراسة
7- سبب آخراذكره 

بعد أن غادرت  
المؤسسة 
التربوية:

1- بحث عن 
عمل 

2- يعمل  
3- تكوين 

مهني
4- تدرب على 

حرفة 
5- بقي في 

المنزل                 
6- حالة أخرى                  

لماذا لم تــدرس 
قــــط في مؤسسة 

تربوية ؟

1- صغير السن

2- المدرسة بعيدة

3- يجب عليه 
البقاء في 

المنزل

4- أسباب صحية

5- غالء 
مستلزمات 

الدراسة

6- ال يُرى فائدة 
في الدراسة

7- سبب آخر 

)اذكره(

هل تابعت أو 
تتابع دروسا في 
محو األمية و 

تعليم الكبار

1- نعم

2- ال

3- لست على 
علم بالبرنامج

ماهو أعلى 
مستوى تعليمي 

بلغته بنجاح
السنة

1- كتاب 
)←ع24(

2- ابتدائي قديم
3- ثانوي قديم

4- تعليم مهني 
)إعدادي(

5- أساسي
6- ثانوي جديد

7- عالي مرحلة 
قصيرة

8- عالي مرحلة 
طويلة

9- تعليم الكبار
0-ال 

شيء)←27 (

اذكر السنة 
التي بلغتها 

بنجاح

ماهي أعلى شهادة تحصلت عليها؟
01- شهادة دون الباكالوريا

02- شهادة الباكالوريا أو مايعادلها
03- شهادة تقني سامي أو مايعادلها

شهادة األستاذية في:
04- اآلداب والعلوم اإلنسانية
05- اقتصاد, تصرف، حقوق

06- العلوم األساسية
07- اختصاص آخر
08- شهادة مهندس

09- شهادة الطب أو الصيدلة
10- شهادة ماجستير أومايعادلها

11- شهادة الدكتوراه
)CAP( 12- شهادة الكفاءة المهنية

 )BTP( 13- مؤهل تقني مهني
)BTS( 14- مؤهل تقني سامي

15-شهادة تكوين أخرى
16- شهادة برنامج محو األمية 

وتعليم الكبار
)← ع27 (
0- ال شئ

)21()22()23()24()25()26()27()28(

01.............................................................................................................

02.............................................................................................................

03.............................................................................................................

04.............................................................................................................

05.............................................................................................................

06.............................................................................................................

07.............................................................................................................

08.............................................................................................................

09.............................................................................................................

10.............................................................................................................

11.............................................................................................................

12.............................................................................................................

13.............................................................................................................

14.............................................................................................................

15.............................................................................................................

  التربية والتعليم)تابع(  03
للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 3 سنوات

لكل من أجاب 6-7 بالعمود)11(لكل من أجاب1-2-3 -4- 5 بالعمود)11(

لكل من أجاب  “ال” 
بالعمود )10( و لمن 
أجاب 14-15 و 16 

بالعمود)11(

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
هل تتمتع بكتب وأدوات مدرسية أو مالبس أو ا

وجبة مجانا ؟

1- نعم، كتب وأدوات من مؤسسة عمومية
2- نعم، كتب وأدوات من مؤسسة خاصة

3- نعم، مالبس من مؤسسة عمومية
4- نعم، مالبس من مؤسسة خاصة
5- نعم، وجبة من مؤسسة عمومية
6- نعم، وجبة من مؤسسة خاصة

7- ال 

هل لك منحة أو قرض جامعي ؟

1- نعم منحة

2- نعم قرض

3- ال ← )الفرد الموالي(

ما هو المعلوم السنوي للمنحة أو القرض 
؟

)بالدينار(

هل تحسن قـــــراءة 
وكتابـة لغة من اللغات ؟

1- نعم

2- ال )←ع 27 (

)17()18()19()20(

01.................................................................................................................................

02.................................................................................................................................

03.................................................................................................................................

04.................................................................................................................................

05.................................................................................................................................

06.................................................................................................................................

07.................................................................................................................................

08.................................................................................................................................

09.................................................................................................................................

10.................................................................................................................................

11.................................................................................................................................

12.................................................................................................................................

13.................................................................................................................................

14.................................................................................................................................

15.................................................................................................................................

 الفرد الموالي

 الفرد الموالي
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  التربية والتعليم)تابع(  03
للعون الباحث : هذا الجزء خاص باألفراد الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 3 سنوات

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

المستوى التعليمي
الشهادة المتحصل عليها

في أي سنة 
غادرت 

المؤسسة  
التربوية ؟

لماذا غادرت 
المؤسسة  

التربوية؟

1- انتهاء الدراسة
2- يحبذ العمل

3- الرفت
4- بعد المدرسة

5- غالء 
مستلزمات 

الدراسة
6- ال يرى فائدة 
من مواصلة 

الدراسة
7- سبب آخراذكره 

بعد أن غادرت  
المؤسسة 
التربوية:

1- بحث عن 
عمل 

2- يعمل  
3- تكوين 

مهني
4- تدرب على 

حرفة 
5- بقي في 

المنزل                 
6- حالة أخرى                  

لماذا لم تــدرس 
قــــط في مؤسسة 

تربوية ؟

1- صغير السن

2- المدرسة بعيدة

3- يجب عليه 
البقاء في 

المنزل

4- أسباب صحية

5- غالء 
مستلزمات 

الدراسة

6- ال يُرى فائدة 
في الدراسة

7- سبب آخر 

)اذكره(

هل تابعت أو 
تتابع دروسا في 
محو األمية و 

تعليم الكبار

1- نعم

2- ال

3- لست على 
علم بالبرنامج

ماهو أعلى 
مستوى تعليمي 

بلغته بنجاح
السنة

1- كتاب 
)←ع24(

2- ابتدائي قديم
3- ثانوي قديم

4- تعليم مهني 
)إعدادي(

5- أساسي
6- ثانوي جديد

7- عالي مرحلة 
قصيرة

8- عالي مرحلة 
طويلة

9- تعليم الكبار
0-ال 

شيء)←27 (

اذكر السنة 
التي بلغتها 

بنجاح

ماهي أعلى شهادة تحصلت عليها؟
01- شهادة دون الباكالوريا

02- شهادة الباكالوريا أو مايعادلها
03- شهادة تقني سامي أو مايعادلها

شهادة األستاذية في:
04- اآلداب والعلوم اإلنسانية
05- اقتصاد, تصرف، حقوق

06- العلوم األساسية
07- اختصاص آخر
08- شهادة مهندس

09- شهادة الطب أو الصيدلة
10- شهادة ماجستير أومايعادلها

11- شهادة الدكتوراه
)CAP( 12- شهادة الكفاءة المهنية

 )BTP( 13- مؤهل تقني مهني
)BTS( 14- مؤهل تقني سامي

15-شهادة تكوين أخرى
16- شهادة برنامج محو األمية 

وتعليم الكبار
)← ع27 (
0- ال شئ

)21()22()23()24()25()26()27()28(

01.............................................................................................................

02.............................................................................................................

03.............................................................................................................

04.............................................................................................................

05.............................................................................................................

06.............................................................................................................

07.............................................................................................................

08.............................................................................................................

09.............................................................................................................

10.............................................................................................................

11.............................................................................................................

12.............................................................................................................

13.............................................................................................................

14.............................................................................................................

15.............................................................................................................

← الفرد الموالي

 الفرد الموالي الفرد الموالي
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← 

← 
← 

االشتغال خالل األسبوع 
الماضي

عدد ساعات 
العمل

سبب عدم االشتغال
التفرغالبحث عن عمل

للعمل
مدة البحث عن 

عمل

ـي
ــــ

ــــ
تبـ

لر
د ا

عد
ــــ

ــــ
الـ

هل اشتغلت
خالل األسبوع الماضي 

)أي 7 أيام السابقة
ليوم االستجواب(
ولو لمدة ساعة
واحدة في أي

قطاع كان بمقابل
أو بدون مقابل

)باستثناء
 األعمال التطوعية

في الجمعيات بدون 
مقابل...(؟ 

1- نعم

           2-ال)←ع31 ( 
   

اذكر عدد 
الساعات 

التي اشتغلت 
فيها 
خالل 

األسبوع 
الماضي

)← ع 36 (

ما هو سبب عدم اشتغالك خالل األسبوع الماضي ؟
01- عطلة،راحة أو مرض

02- رداءة الطقس
03- توقف مؤقت لنشاط  المؤسسة    )←ع 36 (

        أو للشخص ذاته     
04- الخدمة العسكرية  

05- االستعداد لالنطالق الفعلي لمشروع
خاص أو تلقي وعد متأكد للعمل كأجير

06- عدم وجود شغل
07- لم أرد االشتغال

08- األعمال المنزلية
09- تلميذ أو طالب أو بصدد التكوين أوالتأهيل 

10- متقاعد
11- عاجز عن العمل )معاق،مسن،...(
12- له أمالك يشرف عليها )←ع36 (

13- له أمالك تدرعليه إرادات
14- حالة أخرى )أذكرها(

هل بحثت عن شغل خالل 
الشهر السابق ليوم 

اإلستجواب؟
 وماهو اإلجراء الذي قمت 

به؟

1- لم أبحث عن شغل )←ع 
) 35

2- تسجيل بمكتب تشغيل
3- مشاركة في مناظرات 

إنتداب
4- إرسال مطالب شغل او 

إتصال مباشر بالمشتغلين
5- تسجيل لدى السلطة المحلية

6- طلب تراخيص إدارية
7- إتصال بصناديق او برامج 

حكومية
8- الحضور في نقاط انتداب

9- إجراء آخر، أذكره: 
..........

هل أنت 
متفرغ 
ومستعد 
لإلشتغال 

خالل 
األسبوعين
 القادمين 

كأجير
 أو كمستقل؟

 1- نعم

   2- ال )←ع 35 (

منذ كم من شهر 
وأنت تبحث عن 

شغل؟

)أذكر المدة 
باألشهر(

)29()30()31()32()33()34(

01........................................................................................................................

02........................................................................................................................

03........................................................................................................................

04........................................................................................................................

05........................................................................................................................

06........................................................................................................................

07........................................................................................................................

08........................................................................................................................

09........................................................................................................................

10........................................................................................................................

11........................................................................................................................

12........................................................................................................................

13........................................................................................................................

14........................................................................................................................

15........................................................................................................................

{
{← 

ع34

03
  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فما فوق(



7

03
  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فما فوق(

المهنة أواإلشتغال سابقا
الحرفة

الوضع في
المهنة

إسم المؤسسة أو
مكان العمل

نشاط المؤسسة أو
المشغل

هل إشتغلت

سابقا

1- نعم

2-ال)← الفرد الموالي(

أذكر المهنة أو الحرفة التي تتعاطاها أو 

كنت تتعاطاها؟
أذكر مثال:

- عامل ميكانيكي
- معينة منزلية
- أستاذ جامعي

- طبيب مختص
- صيدلي

- مهندس فالحي
- معلم

- مستكتب
- خياط )تارزي(

- حجام
- جزار

- مربي دواجن
- سائق جرار

هل تشتغل )أو كنت 
تشتغل(؟

1- لحسابك الخاص ولك 
أجراء

2- لحسابك الخاص بدون 
أجراء

3- أجير
4- متدرب

5- يعمل لدى األسرة بدون 
أجر

6- حالة أخرى،
أذكرها: ........

أذكر إسم المؤسسة 
التي تشتغل 

)أو كنت تشتغل( بها

01- إدارة أو منشأة
عمومية

02- مؤسسة عمومية
03- مؤسسة خاصة

تونسية
04- مؤسسة أجنبية أو

مختلطة
05- محل خاص

06- مسكن
07- متجول

08- ضيعة فالحية
09- حضيرة بناء

10- حضائر أخرى
11- مكان آخر، أذكره

أذكر مثال: 

- زراعة حبوب
- تصليح كهرباء 

 السيارات
- صناعة أحذية

- بيع مواد غذائية بالجملة
- بيع مواد غذائية بالتفصيل

- مطعم أكالت خفيفة 
- كراء وسائل النقل البحري

- ورشة نجارة
- ورشة حدادة

-  مكتب دراسات إجتماعية
- تعليم ابتدائي عمومي
- صناعة األدوية ....

)35()36()37()38()39(

01...................................................................................................

02...................................................................................................

03...................................................................................................

04...................................................................................................

05...................................................................................................

06...................................................................................................

07...................................................................................................

08...................................................................................................

09...................................................................................................

10...................................................................................................

11...................................................................................................

12...................................................................................................

13...................................................................................................

14...................................................................................................

15...................................................................................................

ـي
ــــ

ــــ
تبـ

لر
د ا

عد
ــــ

ــــ
الـ

االشتغال خالل األسبوع 
الماضي

عدد ساعات 
العمل

سبب عدم االشتغال
التفرغالبحث عن عمل

للعمل
مدة البحث عن 

عمل

ـي
ــــ

ــــ
تبـ

لر
د ا

عد
ــــ

ــــ
الـ

هل اشتغلت
خالل األسبوع الماضي 

)أي 7 أيام السابقة
ليوم االستجواب(
ولو لمدة ساعة
واحدة في أي

قطاع كان بمقابل
أو بدون مقابل

)باستثناء
 األعمال التطوعية

في الجمعيات بدون 
مقابل...(؟ 

1- نعم

           2-ال)←ع31 ( 
   

اذكر عدد 
الساعات 

التي اشتغلت 
فيها 
خالل 

األسبوع 
الماضي

)← ع 36 (

ما هو سبب عدم اشتغالك خالل األسبوع الماضي ؟
01- عطلة،راحة أو مرض

02- رداءة الطقس
03- توقف مؤقت لنشاط  المؤسسة    )←ع 36 (

        أو للشخص ذاته     
04- الخدمة العسكرية  

05- االستعداد لالنطالق الفعلي لمشروع
خاص أو تلقي وعد متأكد للعمل كأجير

06- عدم وجود شغل
07- لم أرد االشتغال

08- األعمال المنزلية
09- تلميذ أو طالب أو بصدد التكوين أوالتأهيل 

10- متقاعد
11- عاجز عن العمل )معاق،مسن،...(
12- له أمالك يشرف عليها )←ع36 (

13- له أمالك تدرعليه إرادات
14- حالة أخرى )أذكرها(

هل بحثت عن شغل خالل 
الشهر السابق ليوم 

اإلستجواب؟
 وماهو اإلجراء الذي قمت 

به؟

1- لم أبحث عن شغل )←ع 
) 35

2- تسجيل بمكتب تشغيل
3- مشاركة في مناظرات 

إنتداب
4- إرسال مطالب شغل او 

إتصال مباشر بالمشتغلين
5- تسجيل لدى السلطة المحلية

6- طلب تراخيص إدارية
7- إتصال بصناديق او برامج 

حكومية
8- الحضور في نقاط انتداب

9- إجراء آخر، أذكره: 
..........

هل أنت 
متفرغ 
ومستعد 
لإلشتغال 

خالل 
األسبوعين
 القادمين 

كأجير
 أو كمستقل؟

 1- نعم

   2- ال )←ع 35 (

منذ كم من شهر 
وأنت تبحث عن 

شغل؟

)أذكر المدة 
باألشهر(

)29()30()31()32()33()34(

01........................................................................................................................

02........................................................................................................................

03........................................................................................................................

04........................................................................................................................

05........................................................................................................................

06........................................................................................................................

07........................................................................................................................

08........................................................................................................................

09........................................................................................................................

10........................................................................................................................

11........................................................................................................................

12........................................................................................................................

13........................................................................................................................

14........................................................................................................................

15........................................................................................................................
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03
  اإلرشادات االقتصادية )15 سنة فما فوق(

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

هل تنتفع بالتغطية الصحية ؟

1- نعم، عن طريق صندوق التأمين على المرض
2- نعم، كأولي الحق)ينتفع عن طريق انخراط من 

يقوم بالكفالة(
3- نعم، دفتر العالج المجاني)الدفتر األبيض( 

4- نعم، دفتر عالج بالتعريفة المنخفضة )الدفتر 
األصفر(

5- ليس لدي تغطية من هذا النوع 

هل تتمتع بتغطية صحية من نوع 
آخر؟

1- نعم، تأمين جماعي على المرض أو 
بإحدى التعاونيات للتأمين على المرض

2- نعم، عالج مجاني تابع لمؤسسة عملك
3- نعم، بطاقة ذوي اإلحتياجات 

الخصوصية
4- نعم، بطاقة مناضل

5- نعم، بطاقة جرحى الثورة
6- نعم، بطاقة المنتفعين بالعفو التشريعي 

العام
7- ال

هل أنت شخصيا منخرط بإحدى الصناديق االجتماعية ؟

1- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
)CNRPS(    

)CNSS( 2- الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

3- غير منخرط

4- حالة أخرى، أذكرها

)1()2()3()4(

01.......................................................................................................................................................................

02.......................................................................................................................................................................

03.......................................................................................................................................................................

04.......................................................................................................................................................................

05.......................................................................................................................................................................

06.......................................................................................................................................................................

07.......................................................................................................................................................................

08.......................................................................................................................................................................

09.......................................................................................................................................................................

10.......................................................................................................................................................................

11.......................................................................................................................................................................

12.......................................................................................................................................................................

13.......................................................................................................................................................................

14.......................................................................................................................................................................

15.......................................................................................................................................................................

عـدد أ شهر عقد العملصفة العمل
اإلشتغال

لمن أجاب نعم بالعمود 29 أو 1-2-3-4-12 بالعمود 31

كيف تصّنف
طبيعة عملك؟

عمل منتظم

1- دائم
2- مؤقت )قصير 

المدى(

عمل غير منتظم

3- موسمي
4- ظرفي )متقطع(

هل لديك عقد عمل؟

1- لمدة غير محددة

2- لمدة محددة

3- ليس لي عقد

ماهو عـدد
األشهر التي

إ شتغلت فيها
خالل السنة 

السابقة؟

)إن أقل من أسبوعين 
أرمز لذلك 
بصفرين(

ما هي وسيلة
النقل التي تستعملها عادة للذهاب  للعمل ؟

01- مشيا على األقدام
02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة المترو
04- حافلة نقل حضري

05- حافلة نقل بين المدن
06- سيارة أجرة )تاكسي،نقل ريفي.....(

07- سيارة خاصة )سائق(
08- سيارة خاصة )راكب(

09- وسيلة نقل أخرى
10- ليس هناك تنقل بتاتا

باإلضافة إلى مهنتك 
الرئيسية هل تمارس 
نشاط فالحي لحسابك 

الخاص؟

1- نعم

2- ال

)40()41()42()43()44()45(

01.........................................................................................................

02.........................................................................................................

03................... ......................................................................................

04.........................................................................................................

05.........................................................................................................

06.........................................................................................................

07...................................... ...................................................................

08......................................................... ................................................

09....................................... ...................................................................

10.........................................................................................................

11.........................................................................................................

12.........................................................................................................

13.........................................................................................................

14...................................... ...................................................................

15.........................................................................................................

بالدقائق

ما هي المدة الزمنية
 المستغرقة للذهاب يوميا

 إلى العمل

ـي
ــــ

ــــ
تبـ

لر
د ا

عد
ــــ

ــــ
الـ
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  التغطية الصحية و االجتماعية 04

التغطية االجتماعيةالتغطية الصحية
خاص باألفراد الذين تفوق أعمارهم 18 سنة

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

هل تنتفع بالتغطية الصحية ؟

1- نعم، عن طريق صندوق التأمين على المرض
2- نعم، كأولي الحق)ينتفع عن طريق انخراط من 

يقوم بالكفالة(
3- نعم، دفتر العالج المجاني)الدفتر األبيض( 

4- نعم، دفتر عالج بالتعريفة المنخفضة )الدفتر 
األصفر(

5- ليس لدي تغطية من هذا النوع 

هل تتمتع بتغطية صحية من نوع 
آخر؟

1- نعم، تأمين جماعي على المرض أو 
بإحدى التعاونيات للتأمين على المرض

2- نعم، عالج مجاني تابع لمؤسسة عملك
3- نعم، بطاقة ذوي اإلحتياجات 

الخصوصية
4- نعم، بطاقة مناضل

5- نعم، بطاقة جرحى الثورة
6- نعم، بطاقة المنتفعين بالعفو التشريعي 

العام
7- ال

هل أنت شخصيا منخرط بإحدى الصناديق االجتماعية ؟

1- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
)CNRPS(    

)CNSS( 2- الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

3- غير منخرط

4- حالة أخرى، أذكرها

)1()2()3()4(

01.......................................................................................................................................................................

02.......................................................................................................................................................................

03.......................................................................................................................................................................

04.......................................................................................................................................................................

05.......................................................................................................................................................................

06.......................................................................................................................................................................

07.......................................................................................................................................................................

08.......................................................................................................................................................................

09.......................................................................................................................................................................

10.......................................................................................................................................................................

11.......................................................................................................................................................................

12.......................................................................................................................................................................

13.......................................................................................................................................................................

14.......................................................................................................................................................................

15.......................................................................................................................................................................

18 سنة فما فوق
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  األمراض املزمنة وذوي اإلحتياجات اخلصوصية 05

هل تعاني من  صعوبات 
بدنية أو ذهنية ؟

1- نعم

2- ال )←الفرد الموالي(

ما هي نوعية هذه الصعوبات ؟

1- -الصعوبة في الرؤية

2- الصعوبة في السمع

3- الصعوبة في المشي

4- الصعوبة في التذكر والتركيز

5- الصعوبة في االعتناء بالنفس

6- الصعوبة في التواصل

ما هي درجة هذه الصعوبات ؟

1- أواجه بعض الصعوبات

2- أواجه صعوبات كبيرة

3- ال أستطيع بتاتا

ما هو سبب هذه الصعوبات؟

1- منذ الوالدة
2- مرض مزمن
3- مرض مهني

4-حادث شغل
5- حادث مرور
6- حادث منزلي

7- حادث أخر
8- كبر السن

9- سبب آخر، أذكره

)7()8()9()10(

01........................................................................................

02........................................................................................

03........................................................................................

04........................................................................................

05........................................................................................

06........................................................................................

07........................................................................................

08........................................................................................

09........................................................................................

10........................................................................................

11........................................................................................

12........................................................................................

13........................................................................................

14........................................................................................

15........................................................................................

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

المرض المزمن الثانيالمرض المزمن األول

 

هل تعاني من أمراض 
مزمنة  ؟

1- نعم

2- ال )← ع7(

ما هوهذا المرض 
الذي تعاني منه ؟

هل تتمتع بتكفل 
الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض

)APCI(
بالنسبة للمرض األول

1- نعم

2- ال

هل تتمتع بتكفل ما هوهذا المرض الذي تعاني منه ؟
الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض

)APCI(
بالنسبة للمرض 

الثاني

1- نعم

2- ال

)1()2()3()4()5()6(

01.......................................................................................................................................

02.......................................................................................................................................

03.......................................................................................................................................

04.......................................................................................................................................

05.......................................................................................................................................

06.......................................................................................................................................

07.......................................................................................................................................

08.......................................................................................................................................

09.......................................................................................................................................

10.......................................................................................................................................

11.......................................................................................................................................

12.......................................................................................................................................

13.......................................................................................................................................

14.......................................................................................................................................

15.......................................................................................................................................
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  األمراض املزمنة وذوي اإلحتياجات اخلصوصية )تابع(05

هل تعاني من  صعوبات 
بدنية أو ذهنية ؟

1- نعم

2- ال )←الفرد الموالي(

ما هي نوعية هذه الصعوبات ؟

1- -الصعوبة في الرؤية

2- الصعوبة في السمع

3- الصعوبة في المشي

4- الصعوبة في التذكر والتركيز

5- الصعوبة في االعتناء بالنفس

6- الصعوبة في التواصل

ما هي درجة هذه الصعوبات ؟

1- أواجه بعض الصعوبات

2- أواجه صعوبات كبيرة

3- ال أستطيع بتاتا

ما هو سبب هذه الصعوبات؟

1- منذ الوالدة
2- مرض مزمن
3- مرض مهني

4-حادث شغل
5- حادث مرور
6- حادث منزلي

7- حادث أخر
8- كبر السن

9- سبب آخر، أذكره

)7()8()9()10(

01........................................................................................

02........................................................................................

03........................................................................................

04........................................................................................

05........................................................................................

06........................................................................................

07........................................................................................

08........................................................................................

09........................................................................................

10........................................................................................

11........................................................................................

12........................................................................................

13........................................................................................

14........................................................................................

15........................................................................................
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ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

أين ولدت أو 
أجهضت ؟

1- بالمنزل

2- بمصحة خاصة

3- بمركز توليد 

عمومي

4- بمستشفى محلي

5- بمستشفى جهوي

6- بمستشفى جامعي

7- بمؤسسة أخرى

هل قمت 
بفحوص طبية 
بعد الوالدة أو 

اإلجهاض  خالل 
سنة المعاينة ؟

1- نعم

2- ال
)←ع 17(

عدد الفحوص 
بمقابل بعد الوالدة

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 
المجانية  بعد 

الوالدة أو 
اإلجهاض

 

هل قمت بفحوص 
طبية قبل الوالدة أو 

اإلجهاض 
خالل سنة المعاينة  ؟

1- نعم 

2- ال  )←ع 20(

عدد الفحوص 
بمقابل قبل الوالدة  

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 
المجانية قبل 
الوالدة  أو 

اإلجهاض 

الحامل غير معنية بهذا 
السؤال

إذا كنت تستعملين 
وسيلة لمنع الحمل، 
ماهي هذه الوسيلة؟

1- ال شيء 
2- الرزنامة
3- الحبوب

4- التعقيم األنثوي
5- الزراعة 
)الغرسات(

6- الواقي الذكري
7- وسيلة أخرى، 

أذكرها

)13()14()15()16()17()18()19()20(

01.....................................................................

02.....................................................................

03.....................................................................

04.....................................................................

05.....................................................................

06.....................................................................

07.....................................................................

08.....................................................................

09.....................................................................

10.....................................................................

11.....................................................................

12.....................................................................

13.....................................................................

14.....................................................................

15.....................................................................

06
 احلمل والوالدة

للعون الباحث : هذا الجزء خاص بكل امرأة متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو من تبين أن لها أبناء على أن ال يتجاوز سنها 50 سنة

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

العمر عند أول زواج 
لك

عدد األطفال الذين أنجبتهم أحياء

هل أنت حامل أو 
هل كنت حامال خالل  

سنة المعاينة ؟

 

1- حامل اآلن
 )←ع 17(

2- ولدت 

3- أجهضت 
)←ع11(

4- ال شيء
    )←ع 20(

ماهي مدة 
الرضاعة 
الطبيعية؟

)المدة باألشهر(

هل كان 
االجهاض أو 
الوالدة بعملية 

قيصرية؟

1- نعم

2- ال

من الذي أشرف 
على الوالدة أو 

االجهاض؟

1- طبيب
2- ممرضة

3- قابلة
4- قابلة تقليدية

5- قريب/صديق
6- شخص اخر

7- ال أحد

 الذين هم على قيد 
الحياة؟

الذين توفوا في سن ال  الذين توفوا ؟
يتجاوز 5 سنوات

خالل سنة المعاينة

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()11()12(

01.....................................................

02.....................................................

03.....................................................

04.....................................................

05.....................................................

06.....................................................

07.....................................................

08.....................................................

09.....................................................

10.....................................................

11.....................................................

12.....................................................

13.....................................................

14.....................................................

15.....................................................

   ذكور       إناث   ذكور       إناث   ذكور       إناث



13

  احلمل والوالدة )تابع(  06

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

أين ولدت أو 
أجهضت ؟

1- بالمنزل

2- بمصحة خاصة

3- بمركز توليد 

عمومي

4- بمستشفى محلي

5- بمستشفى جهوي

6- بمستشفى جامعي

7- بمؤسسة أخرى

هل قمت 
بفحوص طبية 
بعد الوالدة أو 

اإلجهاض  خالل 
سنة المعاينة ؟

1- نعم

2- ال
)←ع 17(

عدد الفحوص 
بمقابل بعد الوالدة

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 
المجانية  بعد 

الوالدة أو 
اإلجهاض

 

هل قمت بفحوص 
طبية قبل الوالدة أو 

اإلجهاض 
خالل سنة المعاينة  ؟

1- نعم 

2- ال  )←ع 20(

عدد الفحوص 
بمقابل قبل الوالدة  

أو اإلجهاض

عدد الفحوص 
المجانية قبل 
الوالدة  أو 

اإلجهاض 

الحامل غير معنية بهذا 
السؤال

إذا كنت تستعملين 
وسيلة لمنع الحمل، 
ماهي هذه الوسيلة؟

1- ال شيء 
2- الرزنامة
3- الحبوب

4- التعقيم األنثوي
5- الزراعة 
)الغرسات(

6- الواقي الذكري
7- وسيلة أخرى، 

أذكرها

)13()14()15()16()17()18()19()20(

01.....................................................................

02.....................................................................

03.....................................................................

04.....................................................................

05.....................................................................

06.....................................................................

07.....................................................................

08.....................................................................

09.....................................................................

10.....................................................................

11.....................................................................

12.....................................................................

13.....................................................................

14.....................................................................

15.....................................................................

العددالعددالعدد العدد
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ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

ما هي المسافة التي 
تفصل مكان اإلقامة 
عن هذه المؤسسة 

االستشفائية ؟

1- أقل من 2 كم

2- ما بين 2 و 4 كم

3- أكثر من 4 كم

ما هي وسيلة النقل التي 
استعملتها للقيام بأول 

فحص طبي ؟

01- مشيا على األقدام
02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة المترو
04- حافلة نقل حضري

05- حافلة نقل بين المدن
06- سيارة أجرة )تاكسي،نقل 

ريفي.....(
07- سيارة خاصة )سائق(
08- سيارة خاصة )راكب(

09- سيارة إسعاف
10- وسيلة نقل أخرى

11- ليس هناك تنقل بتاتا

ما هي المدة الزمنية 
التي قضيتها في قاعة 

االنتظار قبل القيام 
بأول فحص طبي ؟

هل قضيت ليلة بمستشفى 
أو بمصحة خاصة خالل 
سنة المعاينة )باستثناء 
الوالدات و اإلجهاض 
واألمراض المزمنة( ؟

1- نعم

2- ال← )الفرد الموالي(

ما هي هذه المؤسسة 
االستشفائية ؟

1- مستشفى محلي
2- مستشفى جهوي
3- مستشفى جامعي

4- مصحة خاصة
5- مستشفى أو مصحة 

تابع للمؤسسة
6- مؤسسة بالخارج

7- مؤسسة أخرى

ما هو عدد الليالي 
المقضاة في 

هذه المؤسسة 
االستشفائية خالل 

سنة المعاينة ؟

)7()8()9()10()11()12(

01................................................................................................................

02................................................................................................................

03................................................................................................................

04................................................................................................................

05................................................................................................................

06................................................................................................................

07................................................................................................................

08................................................................................................................

09................................................................................................................

10................................................................................................................

11................................................................................................................

12................................................................................................................

13................................................................................................................

14................................................................................................................

15................................................................................................................

  العالج الطبي  07

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

باستثناء األمراض المزمنة 
والصعوبات البدنية و 

الذهنية والوالدة و الحمل 
واإلجهاض آخر مّرة توعكت 

صحتك خالل سنة المسح
ماهو المرض الذي أصبت به؟

)إذا كانت اإلجابة لم تتوعك 
صحتي خالل سنة المعاينة 
اكتب “ال” و سجل ثالثة 

أصفار في المربعات التالية 
وإنتقل إلى الفرد الموالي(

على من عرضت نفسك ؟

1- طبيب عام         
  2- طبيب أسنان          
3- طبيب  مختص         

4- متطبب  رعواني     
5- ممرض                
6- صيدلي                 
7- جهة أخرى            

)اذكرها(
                 
8- لم يفحص

لماذا لم تقم بزيارة الطبيب 
أو الممرض

أو الصيدلي للتداوي ؟

السبب الرئيسي :

1- مرض خفيف
2- قلة الموارد المالية

3- عدم وجود وقت فراغ
4- ال يوجد عون صحة بالمنطقة

5- سبب آخر )اذكره(

أين قمت بالفحص الطبي ؟

ما هي المدة 

الزمنية التي 

قضيتها في الذهاب 

للقيام بأول فحص 

طبي ؟

)ذهابا فقط(

01- في المنزل)← 10(   
02- عيادة خاصة             

03- مركز صحة 
أساسية

04- مصحة صندوق 
الضمان االجتماعي

05- مركز رعاية األم 
و الطفل

06- مستشفى محلي
07- مستشفى جهوي
08- مستشفى جامعي

09- مصحة خاصة

10- محل تمريض

11- مستوصف 

تابع للمؤسسة

12- محل تمريض 

 )أو فحص طبي( 

تابع للمؤسسة

13- مستشفى أو 

مصحة تابعة 

للمؤسسة

14- صيدلية

15- مكان آخر 

)اذكره(

)1()2()3()4()5()6(

01...................................................................................................................

02...................................................................................................................

03...................................................................................................................

04...................................................................................................................

05...................................................................................................................

06...................................................................................................................

07...................................................................................................................

08...................................................................................................................

09...................................................................................................................

10...................................................................................................................

11...................................................................................................................

12...................................................................................................................

13...................................................................................................................

14...................................................................................................................

15...................................................................................................................

←ع 10
بالدقائق

)← ع 5(
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  العالج الطبي )تابع(  07

ـي
ــــ

رتب
 ال

دد
ــــ

لعـ
ا

ما هي المسافة التي 
تفصل مكان اإلقامة 
عن هذه المؤسسة 

االستشفائية ؟

1- أقل من 2 كم

2- ما بين 2 و 4 كم

3- أكثر من 4 كم

ما هي وسيلة النقل التي 
استعملتها للقيام بأول 

فحص طبي ؟

01- مشيا على األقدام
02- الدراجة أو الدراجة النارية

03- القطار أو شبكة المترو
04- حافلة نقل حضري

05- حافلة نقل بين المدن
06- سيارة أجرة )تاكسي،نقل 

ريفي.....(
07- سيارة خاصة )سائق(
08- سيارة خاصة )راكب(

09- سيارة إسعاف
10- وسيلة نقل أخرى

11- ليس هناك تنقل بتاتا

ما هي المدة الزمنية 
التي قضيتها في قاعة 

االنتظار قبل القيام 
بأول فحص طبي ؟

هل قضيت ليلة بمستشفى 
أو بمصحة خاصة خالل 
سنة المعاينة )باستثناء 
الوالدات و اإلجهاض 
واألمراض المزمنة( ؟

1- نعم

2- ال← )الفرد الموالي(

ما هي هذه المؤسسة 
االستشفائية ؟

1- مستشفى محلي
2- مستشفى جهوي
3- مستشفى جامعي

4- مصحة خاصة
5- مستشفى أو مصحة 

تابع للمؤسسة
6- مؤسسة بالخارج

7- مؤسسة أخرى

ما هو عدد الليالي 
المقضاة في 

هذه المؤسسة 
االستشفائية خالل 

سنة المعاينة ؟

)7()8()9()10()11()12(

01................................................................................................................

02................................................................................................................

03................................................................................................................

04................................................................................................................

05................................................................................................................

06................................................................................................................

07................................................................................................................

08................................................................................................................

09................................................................................................................

10................................................................................................................

11................................................................................................................

12................................................................................................................

13................................................................................................................

14................................................................................................................

15................................................................................................................
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   هل تشتغل؟

1-   نعم، عمل منتظم

2-   نعم، عمل غير منتظم

3-   ال، أعمال منزلية

4-   ال، تلميذة أو طالبة

5-  ال، حالة أخرى     

      هل متلك املستجوبة أرضا أو عقارا؟ في األيام العادية، كم متضي من الوقت في؟ )بالساعات(

1-  نعم

 

2-   ال  )← س 12( 

      إن نعم، هل تتحكم في إيراد أو ناجت هذا العقار أو هذه األرض؟  

1 -  نعم كليا 

2 -  نعم جزئيا

3 -  ال

4 - ليس هناك إيراد أو ناجت

      هل متلك رصيدا بنكيا أو دفتر ادخار؟

1-  نعم

2-  ال

     2

     10

     11

      12  

استمارة النوع االجتماعي 

    بالنسبة للعمل الذي تقومني به، هل تتقاضني أجرا نقديا أو 
عينيا أو ال تتقاضى شيئا؟

1-  أجرا نقديا

2-   أجرا نقديا وعينيا

3-   أجرا عينيا

4-  ال أتقاضى شيئا )← س 9(    

 

     6

 في العادة، من يقرر طريقة صرف األجر الذي تتقاضاه؟

1-  املستجوبة

2-  الزوج

3-   االثنني معا

4- آخر، ذكر

5-  آخر، أنثى     

      7

 هل األجر الذي تتقاضاه أكثر أو أقل أو يضاهي األجر الذي 
يتقاضاه زوجك؟ )خاص باملتزوجات(

1-  أكثر

2-  أقل

3-  نفس األجر

4- زوجي ال يتقاضى أجرا

5-  ال أعرف     

     8

إن كانت األسرة مالكة للمسكن الذي تقطن فيه، هل هو على ملك؟

1- املستجوبة

2- الزوج

3- ملكية مشتركة

4- آخر ذكر

5- آخر أنثى

     9

      من يقرر عادة املقتنيات و املصاريف الكبرى لألسرة؟

1- املستجوبة

2- الزوج

3- اإلثنني معا

4- آخر، ذكر

5- آخر، أنثى

      13  

08

1             اإلسم والعدد الرتبي للفرد الذي مت إختياره )حسب قائمة أفراد األسرة(:.................................................

العمل بأجر

األعمال املنزلية

أعمال أخرى

      3

      4

      5



م2: استمارة 

نفقات السكن
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    صنف املبنى الذي ينتمي إليه املسكن

1-   عمارة سكنية
2-   مبنى سكني جماعي آخر

3-   مسكن مستقل
4-   مبنى غير سكني     

      مواد تبليط األرضية

1-   خشب مصقول، جليز، اسمنت، موكات
2-   أرض، رمل

 

       مواد بناء السقف

1-   دالة
2-   دمس، قرمود ، لوح
3-   مواد أخرى اذكرها

      عدد الغرف باملسكن                                

      صفة إقامة األسرة باملسكن

1-   مالكة
2-   كارية

3-   مجانا           

        هل لألسرة بيت استحمام ؟

    1-   بيت استحمام مجهز باملاء الساخن 
    2-   دوش مجهز باملاء الساخن

    3-   بيت استحمام غير مجهز أو )مطهرة(
    4-   ليس لألسرة بيت استحمام         

        إذا كانت األسرة تتزود باملاء الصالح للشرب من خارج املسكن، 
ماهي املدة الزمنية املقضاة للوصول إلى نقطة التزود باملاء )بالدقائق(  ؟

         إذا كانت األسرة تتزود باملاء الصالح للشرب من خارج املسكن، 
ماهي املسافة الفاصلة بني املسكن ونقطة التزود باملاء )بالكم(؟

       مواد بناء اجلدران اخلارجية

1-   حجر، ياجور، كنتول )مبنى بالسيمان أو البغلي(
2-   مواد أخرى، اذكرها    

     نوع املسكن الرئيسي

01- دار عربي

02- مسكن فردي متالصق

03- طابق فردي متالصق

04- مسكن فردي منفرد: فيال

05- طابق فيال علوي

06- طابق فيال سفلي

07- شقة بعمارة

08- مسكن متفرع عن فيال )ستوديو(

09- مسكن في وكالة

10- حوش، برج

11- قربي، معمرة، كيب، براكة، خيمة ، قيطون

12- محل غير معد أصال للسكنى )حانوت، مستودع(

        ما هي وسيلة التنوير التي تستعملها األسرة ؟

1-   تيار كهربائي )ستاغ(: لألسرة اشتراك )فاتورة( 
2-   تيار كهربائي )ستاغ(: ليس لألسرة اشتراك

3-   تيار كهربائي )ستاغ(: فاتورة ضمن األيجار  
4-   تيار كهربائي بالطاقة الشمسية 

5-   تيار كهربائي آخر )مولد كهربائي...(   
6-   قازة أو ملبارة

7-   وسيلة أخرى )اذكرها....(

       هل تستعمل األسرة أيضا الغاز الطبيعي  ) لشركة STEG ( ؟

1-  نعم 
2-  ال  

        ما هو املورد األساسي للماء الصالح للشراب ؟

01- ماء سبالة لألسرة اشتراك )فاتورة( 

02- ماء سبالة ليس لألسرة اشتراك )فاتورة( 

03- فسقية خاصة  أو ماجل خاص

04- بئر  خاص

05- ماجل عمومي أو فسقية عمومية

06- بئر عمومي غير مجهز

07- سبالة عمومية مرتبطة بشبكة الصوناد

08- سبالة أو عني ماء أو بئر حتت تصرف جمعية ذات مصلحة مشتركة 

)جمعية مائية(

09- عني غير مهيأة

10- واد 

         ما هو نوع الوقود الذي تستعمله األسرة لتدفئة املسكن ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  بترول
4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية
7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

9-  لم تستعمل أي و سيلة تدفئة

09

     1

     2

     3

    4

      5

          6

          7

     8

     9

      10  

      11  

      12  

      13  

      14  

بيانات عن املسكن وظروف عيش األسرة
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       هل ترّبي األسرة حيوانات قصد اإلستهالك الذاتي ؟

1-   نعم

2-   ال    )←س36(  

       صنف املطبخ باملسكن ؟

1-  مطبخ مجهز بحوض

2-  مطبخ غير مجهز بحوض

3-  ليس باملسكن مطبخ

 كم تقدر بعد املسكن عن أقرب)بالكم(:    
                            

        مدرسة ابتدائية

           

        هل أن املسكن مرتبط بشبكة صرف املياه املستعملة ؟

1-   نعم

2-   ال   

       صنف املرحاض باملسكن ؟

1-   مرحاض مجهز بدفاق ماء

2-   مرحاض غير مجهز بدفاق ماء

3-   مرحاض خارج املسكن

4-   مرحاض مشترك

     16

     17

    18

          20

          مصدر الطاقة لتسخني املاء لإلستحمام ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  بترول

4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية

7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

         ما هو املصدر الرئيسي للطاقة التي تستعملها األسرة للطبخ ؟

1-  شبكة الغاز

2-  غاز القارورة

3-  بترول

4-  مازوط، فيول 

5-  كهرباء

6-  الطاقة الشمسية

7-  فحم أو حطب

8-  مصادر أخرى

     19

        مدرسة إعدادية

           

         21

        معهد ثانوي

           

         22

        مستوصف أو مركز صحي

           

         23

        مستشفى محلي

           

         24

        روضة أو محضنة أطفال أو كتاب
           

         25

        منشأة شبابية

           

         26

        منشأة رياضية

           

     27

       مركز تسوق أو خدمات

           

         28

         29

 إن نعم، أذكر عددها:

30         خرفان

31                ماعز

32                أبقار

33                إبل

34                دجاج

35                أرانب

     15
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.........................................................................................غرفة نوم
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      58

      60

      62

      64

      66

      68

      70

      72

      74

      76

      78

      80

      82

      84

      86

      88      89
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  معلوم اإليجار الشهري )بالنسبة للكاري(                                                                                                          ......................................................

  معلوم اإليجار  الشهري التقريبي
 )بالنسبة للمالك(                                                                                                                                               ...................................................

  املعلوم البلدي السنوي خالل سنة املعاينة                                                                                                            ...................................................

10

آخر فاتورة للكهرباء و الغاز سددتها األسرة                                                                                                          ....................................................

نفقات شراء وجتهيز جهاز التدفئة 
 خالل سنة املعاينة                                                                                                           ......................................................................................

نفقات صيانة وتصليح جهاز التدفئة
 خالل سنة املعاينة                                                                                                                                            ....................................................

نفقات شراء وجتهيز جهاز التبريد
  خالل سنة املعاينة                                                                                                           ...................................................................................

نفقات صيانة وتصليح جهاز التبريد
  خالل سنة املعاينة                                                                                                         .....................................................................................

آخر فاتورة ماء سددتها األسرة                                                                                                    ..............................................................................

املعلوم الشهري لشراء املاء )صهريج،قرباجي. (                                                                                              ...............................................................................

نفقات السكن والطاقة

0 4 0 1 1

0 4 0 1 2

0 4 0 1 5

0 4 1 1 4

0 5 2 3 1

0 5 2 3 9

0 5 2 3 3

0 5 2 3 9

0 4 1 1 1

0 4 1 1 6

10-ب                     التيار الكهربائي وتدفئة املسكن والتكييف 

10-ج              املاء الصالح للشراب

10-د             النفقات الشهرية للخدمات املنزلية

     01

     02

     03

     04

05

     06

     07

     08

     09

     10

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد 
الرتبي
1

10-أ              اإليجار و املعلوم البلدي 

1       هل تستعني األسرة بخدمات معينة منزلية بصفة قارة أو 
دورية)أسبوعيا، نصف شهريا، شهريا( ؟ 

1-  نعم

2-  ال  
 

     11

1      هل تستعني األسرة بخدمات حارس ؟

1-  نعم

2-   ال  

     12

1      هل تستعني األسرة بخدمات جنان ؟

1-  نعم

2-  ال 

     13

4     هل لألسرة خدمات نقابة املتساكنني )سانديك( ؟

1-  نعم

2-   ال 

     14

هل تستعني األسرة بخدمات سائق؟

1-  نعم

2-   ال 

     15
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خدمات معينة منزلية                                                                                              ..................................................................................

خدمات حارس                                                                                              ..............................................................................................

خدمات جّنان                                                                                              ................................................................................................

نقابة املتساكنني                                                                                            ...........................................................................................

خدمات سائق                                                                                                                                               ...............................................

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد 
الرتبي
1

     16

     17

     18

     19

     20

0 4 2 6 1

0 4 2 6 2

0 4 2 6 3

0 4 2 6 4

0 4 2 6 5
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11

1       هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة 
)مبا في ذلك شهر املسح( بشراء أرض قصد بناء مسكن رئيسي أو ثانوي؟  

1-  نعم
2-  ال  

 

     1

1      هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة 
)مبا في ذلك شهر املسح( بشراء مسكن الستعماله كمسكن رئيسي أو 

ثانوي؟

1-  نعم
2-   ال  

     2

1      هل قامت األسرة )رئيسها أو أحد أفرادها( خالل 12 شهرا الفارطة )مبا 
في ذلك شهر املسح( بنفقات بناء مسكن الستعماله كمسكن رئيسي أو 

ثانوي؟

1-  نعم
2-  ال 

     3

4      هل لألسرة مسكنا ثانويا تقيم به خالل بعض الفصول أو تستعمله 
كليا أو جزئيا أيام السنة؟

1-  نعم
2-   ال 

     4

نفقات شراء أرض                                                                                                                                                        ...................................................

املبلغ املسدد من املال اخلاص لشراء أرض                                                                                                          .........................................................

  املبلغ املقترض من البنك لشراء أرض                                                                                                      .................................................................

سلفة من األقارب لشراء أرض                                                                                                         .........................................................................

نفقات بناء مسكن                                                                                                              ........................................................................................

املبلغ املسدد من املال اخلاص لبناء مسكن                                                                                                               .......................................................

املبلغ املقترض من البنك لبناء مسكن                                                                                                               ............................................................

سلفة من األقارب لبناء مسكن                                                                                                               ......................................................................

نفقات شراء مسكن                                                                                                              ......................................................................................

املبلغ املسدد من املال اخلاص لشراء مسكن                                                                                                               .....................................................

املبلغ املقترض من البنك لشراء مسكن                                                                                                               ..........................................................

سلفة من األقارب لشراء مسكن                                                                                                               ....................................................................

شراء أرض أو مسكن ونفقات بناء مسكن ونفقات املسكن الثانوي
)هذا اجلزء خاص بجميع أفراد األسرة مبا في ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

نفقات شراء أرض أو مسكن ونفقات بناء مسكن خالل سنة املعاينة

0 4 3 1 2

0 4 3 1 3

0 4 3 1 1

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالدينار الرمز العدد 
الرتبي

1

     05

     06

     07

     08

     09

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

11-أ     
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النفقات السنوية للماء                                                                                     ...................................................     ...................................................

النفقات السنوية للكهرباء والغاز                                                                                            ......................................................................................

النفقات السنوية للهاتف                                                                                             ................................................................................................

املعلوم البلدي السنوي                                                                                           ......................................................................................................

املبلغ السنوي خلدمات حارس                                                                                            ............................................................................................

املبلغ السنوي خلدمات جنان                                                                                                          ................................................................................

نفقات الصيانة والترميم                                                                                             ...............................................................................................

0 4 0 2 5

0 4 2 6 2

0 4 2 6 3

0 4 2 1 9

     20

     21

     22

     23

     17

     18

     19

نفقات املسكن الثانوي خالل سنة املعاينة
11-ب         

0 4 1 2 1

0 4 1 2 4

0 8 1 2 1





م3: استمارة 

النفقات الدورية 

واالستثنائية
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    هل لألسرة هاتف قار باملنزل؟

1-   نعم، لألسرة هاتف قار بنظام الفاتورة 

2-   نعم ، لألسرة هاتف قار مسبق الدفع )بالبطاقة(

3-   نعم لألسرة هاتف قار مجاني

4-   ليس لألسرة هاتف قار )←س 3(

12

     1

تكنولوجيا املعلومات واالتصال

        إذا كان لألسرة هاتف قار، هل قامت بإدخاله خالل 12 شهرا 
الفارطة)مبا في ذلك شهر املسح(؟

1-   نعم 
2-   ال  

     2

         هل لرئيس األسرة جهاز هاتف جوال ؟

1-   نعم هاتف بنظام الفاتورة
2-   نعم هاتف جوال مجاني على حساب املشغل

3-   نعم هاتف جوال بنظام مسبق الدفع
 )Forfait( 4-   نعم هاتف جوال بنظام الفورفي

5-   ليس له هاتف جوال

      3  

        هل ألحد األفراد الذين هم في كفالة رئيس األسرة جهاز هاتف 
جوال ؟

1-   نعم
 

2-   ال  
 

      4

       هل تنتفع األسرة  بخدمات شبكة األنترنات )ADSL ، clé 3G...( ؟ 

1 -  نعم 
2 -  ال  

     5

        هل قامت األسرة بشراء حاسوب أو لوحة رقمية خالل 12 شهرا 
الفارطة)مبا في ذلك شهر املسح(؟

1-   نعم
 

2-   ال  
 

     6

12-أ

نفقات إلدخال الهاتف القار                                                                                ...................................................................................................

آخر فاتورة سددتها األسرة للهاتف القار                                                                                                           .....................................................

نفقات شراء جهاز الهاتف اجلوال                                                                               ............................................................................................

نفقات شراء مستلزمات الهاتف اجلوال                                                                                  ................................................................................
                                                                                                             

نفقات شراء شريحة الهاتف اجلوال                                                                     ..................................................................................................

آخر فاتورة سددتها األسرة للهاتف اجلوال                                                                                   ............................................................................

معلوم فورفي للهاتف اجلوال                                                                                  ...............................................................................................      

نفقات شراء حاسوب                                                                                  .........................................................................................................      

نفقات شراء لوحة رقمية                                                                           ...........................................................................................................             

نفقات االشتراك في االنترنات                                                                                    ............................................................................................

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال خالل سنة املعاينة

0 8 1 1 4

0 8 1 2 1

0 8 1 1 2

0 8 1 1 3

0 8 1 1 5

0 8 1 2 2

0 8 1 2 4

0 9 1 1 5

0 8 1 5 1

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

0 9 1 2 0
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       هل لك )رئيس األسرة( أو ملن هم في كفالتك وسيلة نقل خاصة 
أخرى؟

1-   نعم
2-   ال   

     2           هل لك )رئيس األسرة( أو ملن هم في كفالتك وسيلة نقل خاصة؟

1-   سيارة على ملك األسرة
2-   سيارة على ملك املشغل

3-   دراجة نارية على ملك األسرة
4-   دراجة نارية على ملك املشغل 

5-   دراجة عادية
6-   دابة، عربة مجرورة

7-   ليس لديه وسيلة نقل)←س 18(

     1

النقل اخلاص والنقل العمومي   13

3               إذا كان اجلواب » نعم » اذكر نوعها؟ )حسب تصنيف سؤال 1(    

شراء سيارة                                                                                                                                                    ....................................................

املبلغ املسدد من املال اخلاص لشراء سيارة                                                ..............................................................................................................

املبلغ املقترض من البنك لشراء سيارة                                                       ............................................................................................................ 

سلفة من األقارب لشراء سيارة                                                       ...................................................................................................................... 

  شراء دراجة نارية                                                                                    ............................................................................................................ 

شراء دراجة هوائية                                                                                  .................................................................................................................

شراء وسيلة نقل أخرى                                                                 ........................................................................................................................

املعلوم السنوي للجوالن واألداء                                                                             ................................................................................................

املعلوم السنوي لتأمني السيارة                                                                                    ........................................................................................

املعلوم السنوي للمراقبة الفنية                                                                                .......................................................................................... 

املعلوم السنوي لتأمني الدراجة النارية                                                                          .........................................................................................

املعلوم السنوي لالشتراك في مأوى                                                                                   ....................................................................................

املعلوم السنوي لالشتراك في الطريق
 السيارة                                                                                                                                  ...........................................................................

النفقات السنوية لتصليح وسيلة نقل                                                                          ...........................................................................................

كراء السيارات                                                                          ................................................................................................................................

نفقات احملروقات بالنسبة لكراء السيارة)*(                                                                                                 ......................................................................                                                                          

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالدينار الرمز العدد
 الرتبي

1

نفقات النقل اخلاص خالل سنة املعاينة 

0 7 1 1 1

0 7 1 1 2

0 7 1 1 3

0 7 1 1 9

0 7 1 2 1

0 7 1 2 2

0 7 1 2 4

0 7 1 2 3

0 7 1 6 5

04

05

06

08

09

10

11

12

14

15

0 7 1 6 7

0 7 1 5

0 7 1 6 1

16

17

19

13-أ

07

13

18

0 7 1 3

)*( 1- بنزين                               2- مازوط                                              3- غاز                                                     4- بدون متييز
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النقل العمومي

اشتراك نقل في احلافلة                                                                                    ...................................................................................................

اشتراك نقل في القطار                                                                                                                                  ..................................................... 

اشتراك نقل في املترو                                                                                                                          ......................................................................

اشتراك نقل في احلافلة واملترو                                                                                                     .........................................................................

نقل ريفي منتظم                                                                                                                            ...................................................................

وسيلة نقل خاصة                                                                                                                            ..................................................................

0 7 2 2 1

0 7 2 2 2

0 7 2 2 3

0 7 2 2 4

0 7 2 2 5

28

29

30

31

32

       هل لك )رئيس األسرة( اشتراكات مبقابل في وسيلة نقل عمومي؟ 
1-    نعم

2-    ال )←س 26(   

     20

21       2    إذا كان اجلواب “ نعم “،  ما هو عدد  هذه االشتراكات؟ 

          اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشتراك األول:

1-    حافلة
2-    قطار
3-    مترو

4-    حافلة و مترو
5-    نقل ريفي

6-    وسيلة نقل خاّصة

     22

  4      ماهي دورية االشتراك األول؟

1-    أسبوعي
2-    شهري
3-    سنوي

    23

  5   اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشتراك الثاني)حسب تصنيف سؤال 
 )22

     24

25       5  ماهي دورية االشتراك الثاني)حسب تصنيف سؤال23(؟ 

       هل ألبنائك الذين هم في كفالتك اشتراكات مبقابل في وسيلة نقل 
عمومي؟

 
1-   نعم

2-    ال  )←س 40(   

     34

35       5   إذا كان اجلواب »نعم«،ماهو عدد اإلشتراكات؟ 

          اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشتراك األول: )حسب تصنيف 
سؤال22(

     36

37      4      ماهي دورية االشتراك األول؟ )حسب تصنيف سؤال23(

  5   اذكر وسيلة النقل بالنسبة لالشتراك الثاني)حسب تصنيف سؤال 
 )22

     38

39       5  ماهي دورية االشتراك الثاني)حسب تصنيف سؤال23(؟ 

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

النفقات السنوية الشتراكات وسائل النقل لرئيس األسرة خالل سنة املعاينة

  5  هل ألبنائك اشتراكات مدرسية مجانية في وسيلة نقل عمومي 
على حساب مشغلك أو على حساب مؤسسة خيرية؟

1-   نعم
2-    ال  )←جدول 13-ج(

     40

41       5  إذا كان اجلواب »نعم«،ماهو عدد اإلشتراكات؟ 

13-ب

       هل لك)رئيس األسرة( اشتراكات مجانية في وسيلة نقل عمومي 
على حساب مشغلك أو على حساب مؤسسة خيرية؟؟ 

1-    نعم
2-    ال )← جدول 13-ب(   

     26

27           ماهو عدد االشتراكات اجملانية؟ 

330 7 2 2 6
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اشتراك نقل مدرسي في احلافلة                                                                                     ......................................................................................

اشتراك نقل مدرسي في القطار                                                                                                                       ....................................................

اشتراك نقل مدرسي في املترو                                                                                  ................................................................................................

اشتراك نقل في احلافلة واملترو                                                                 ..............................................................................................................

نقل ريفي مدرسي منتظم                                                                                  .................................................................................................

0 7 2 1 1

0 7 2 1 2

0 7 2 1 3

0 7 2 1 4

0 7 2 1 5

42

43

44

45

46

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

النفقات السنوية لالشتراكات املدرسية خالل سنة املعاينة
13-ج
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التربية والتعليم والتكوين املهني 14
)هذا اجلزء خاص بجميع األفراد مبا في ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

       هل لك أطفال في محضنة أو حتت املراقبة لدى أسرة تعتني 
باألطفال ؟ 

1-   نعم
2-   ال   

     1

       هل لك أطفال بروضة أو بكتاب ؟

1-   نعم
2-   ال   

     2

 3   هل لك أبناء يزاولون تعليمهم مبدرسة خاصة أو مبعهد خاص أو 
بجامعة خاصة ؟

1-   نعم
2-   ال   

     3

       هل لك أبناء يزاولون تكوينهم مبركز تكوين مهني أو مبؤسسة 
خاصة للتكوين املهني ؟

1-   نعم
2-   ال   

     4

       هل لك أبناء يقيمون مببيت مدرسي أو مببيت جامعي على حساب 
األسرة ؟

1-   نعم
2-   ال   

     5

       هل لك أبناء يقيمون مببيت مجانا على حساب مؤسسة خيرية ؟

1-   نعم

2-   ال )←س8(   

      6

       إذا كان اجلواب “ نعم “ كم عددهم ؟

  

     7

       هل لك أبناء يحضون بنصف إقامة مبدرسة أو مبعهد مجانا على 
حساب مؤسسة خيرية ؟

1-   نعم
2-   ال  )←جدول 14-أ(  

     8

9       5  إذا كان اجلواب » نعم » كم عددهم ؟ 

املعلوم السنوي للمحضنة                                                                                    ...............................................................................................

املعلوم  السنوي لروضة األطفال                                                                          ...................................................................................................

املعلوم السنوي للكتاب أو املدرسة القرآنية                                                                                  ................................................................................

املعلوم  السنوي للحضانة املدرسية                                                                  .....................................................................................................

املعلوم السنوي للدراسةباملدارس احلرة
 واجلامعات اخلاصة                                                                                 .................................................................................................................  

املعلوم السنوي للمبيت املدرسي واجلامعي                                                                               ..........................................................................................

املعلوم السنوي للتكوين املهني                                                                                   .........................................................................................

املعلوم السنوي للمبيت بالتكوين املهني                                                               ................................................................................................

املعلوم السنوي للدروس اخلصوصية
 وساعات التدارك                                                                                    .............................................................................................................

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

1 0 1 1 3

1 0 1 1 1

1 0 1 1 2

1 0 1 1 4

1 0 1 2 7

1 0 1 2 8

1 0 1 4 1

1 0 1 4 2

1 0 1 2 6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

نفقات التربية والتعليم والتكوين املهني خالل سنة املعاينة
14-أ
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14-ب
نفقات مبناسبة العودة املدرسية خالل سنة املعاينة

..............................................................

..............................................................

...........................................................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

25 4 3

القيمة بالمليمالمادة  رمز المادة المصدر العدد
 الرتبي

1

02

03

04

05

06

09

07

08

01

12

10

11

15

13

14

18

16

17

20

19

22

21

  )3( المصدر:       1-شراء بالحاضر          2-شراء بالتقسيط               3-إنتاج ذاتي                  4-هبة              5-مصدر آخر
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15
االشتراكات بالصحف واجملالت واملنظمات واجلمعيات والتكوين اخلصوصي  

       هل لك )رئيس األسرة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك 
في صحيفة يومية أو أسبوعية  أو في مجلة أسبوعية أو شهرية ؟

1-   نعم
2-   ال   

       1

       هل لك )رئيس األسرة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك 
في جمعية أو نادي ثقافي ؟

1-  نعم
2-  ال 

     2

 3   هل لك )رئيس األسرة ( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك 
في جمعية أو نادي رياضي ؟

1-   نعم
2-   ال   

     3

       هل لك )رئيس األسرة ( اشتراك في نقابة عمالية ؟

1-  نعم
2-  ال

     4

       هل لك )رئيس األسرة( أو ألحد من أبنائك الّذين هم في كفالتك اشتراك 
في جمعية أو منظمة أخرى ؟

1-   نعم
2-   ال 

     5

      هل قمت خالل 12 شهرا الفارطة بنفقات تتعلق بتكوين خصوصي 
)تعليم السياقة، املوسيقى، اإلعالمية، اللغات احلية(؟

1-  نعم
2-  ال   

      6

املعلوم السنوي الشتراك الصحف واجملالت                                                                         ..........................................................................................

املعلوم السنوي الشتراك منظمة ثقافية                                                                  ..................................................................................................

املعلوم السنوي الشتراك منظمة رياضية                                                                                  .................................................................................

املعلوم السنوي الشتراك منظمة نقابية                                                                 ....................................................................................................

املعلوم السنوي الشتراك نادي ترفيهي                                                                               .........................................................................................  

املعلوم السنوي الشتراك منظمة سياسية                                                                          ..............................................................................................

املعلوم السنوي الشتراك جمعية أو منظمة أخرى                                                ................................................................................................................

املعلوم السنوي لالشتراك في قناة 
تلفزية خاصة                                                                                    ..................................................................................................................

املعلوم اجلملي لتعليم السياقة                                                         ........................................................................................................................

املعلوم اجلملي لتعليم خياطة                                                                                                                ..........................................................................................

املعلوم اجلملي لتعليم حالقة.                                                                                    ..............................................................................................

املعلوم اجلملي لتعليم اإلعالمية                                                                                                                           ............................................................................

نفقات أخرى للتكوين اخلصوصي                                                                                                                          ................................................................................

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

0 9 3 1 1

0 9 3 4 1

0 9 3 4 2

0 9 3 4 3

0 9 3 4 4

0 9 3 4 5

0 9 1 3

1 0 1 3 1

1 0 1 3 2

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1 0 1 3 3

1 0 1 3 4

0 9 3 4 6

16

17

18

نفقات االشتراكات بالصحف واجملالت واملنظمات واجلمعيات والتكوين اخلصوصي خالل سنة املعاينة  
15-أ

1 0 1 3 9 19
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السفر خارج البالد

املنحة السياحية                                                                          ...........................................................................................................................

منحة احلج                                                                  ........................................................................................................................................

منحة العمرة                                                                                  .........................................................................................................................

النفقات االستثنائية                                                                          ..................................................................................................................

النفقات اجلملية للتنقل )مبا في ذلك )*(
 الطابع اجلبائي و التأشيرة(                                                                                ..................................................................................................

العطل والسفر16
 )هذا اجلزء خاص بجميع أفراد األسرة مبا في ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

      هل قامت األسرة أو أحد أفرادها بعطلة داخل البالد(مبا في ذلك العطل 
املوسمية، الصيف، الربيع، الشتاء...( خالل 12 شهرا األخيرة؟

1-   نعم
2-   ال   

       1   

 هل أقام أحد أبنائك مبخيم كشافي أو مبصيف خالل 12 شهرا األخيرة؟

1-  نعم
2-  ال   

     2

 هل قامت األسرة أو أحد أفرادها بسفرة إلى خارج الوطن خالل 12 شهرا 
الفارطة )مبا في ذلك شهر املسح( ؟

        1-   نعم

2-   ال   )←جدول 16-أ(   

     3

    ما هي مناسبة السفر إلى اخلارج ؟

1-  احلج
2-  العمرة

3-  زيارة و ترفيه

4-  العالج باخلارج
5-  غرض مهني   

     4

معلوم اإليجار                                                                         .................................................................................................................................

نفقات اإلقامة بنزل                                                                ...............................................................................................................................

النفقات االستثنائية للتنقل                                                                                 ....................................................................................................

نفقات إضافية)غذائية، ترفيهية استثنائية(                                                                          ......................................................................................

نفقات اخملّيم أو املصيف                                                                                 .......................................................................................................

25 4 3

مالحظاتنوع المادة أو الخدمة  القيمة بالمليم الرمز العدد
 الرتبي

1

1 1 1 2 1

1 1 1 1 1

0 7 2 4 5

1 1 1 2 2

0 9 3 3 1

1 1 1 3 1

0 9 5 1 1

0 9 5 1 2

06

07

08

09

10

11

12

1 1 1 3 2

13

14

15

نفقات العطل والسفر خالل سنة املعاينة  

  ما هي وسيلة النقل املستعملة للسفر إلى اخلارج ؟

1-   الطائرة                                

2-   الباخرة

3-   القطار

4-   احلافلة أو سيارة أجرة
5-  وسيلة نقل خاصة

     5

السفر داخل البالد

16-أ

0 7 2 4

  )*( 1- طائرة                                     2- باخرة                                                3- حافلة أو سيارة                                              4- قطار    



32

املناسبات العائلية17
)هذا اجلزء خاص بجميع أفراد األسرة مبا في ذلك املعنيني بالنفقات الشخصية(

       هل قامت األسرة خالل 12 شهرا الفارطة )مبا في ذلك شهر املسح( مبصاريف خاصة مبناسبة أو بحدث عائلي؟

1-   نعم

2-   ال  )←القسم الموالي(  

       1   

 إذا كان اجلواب “ نعم “ ما هي هذه املناسبة أو احلدث العائلي ؟     )حلق األجوبة املناسبة(
1-   خطبة

2-   زواج
3-   والدة

4-   ختان
5-   جناح
6-   زردة

7-   عيد ميالد
8-   وفاة

9-   مناسبة أخرى،اذكرها :.............................................................   

     2

17-أ

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

02

03

05

06

10

08

09

01

11

12

  )4( المصدر:           1-شراء بالحاضر            2-شراء بالتقسيط               3-إنتاج ذاتي               4-هبة             5-مصدر آخر

6 5 4 123

نفقات املناسبات العائلية خالل سنة املعاينة

04

07

13

14

15

16

17

النفقات السنوية بالمليمالمادة  رمز المادة المصدر العدد
 الرتبي

المناسبة 
أو الحدث
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18
األعياد الدينية

      هل قامت األسرة بذبح أضحية ؟

1-   نعم

2-   ال  )←س 3(

       1   

 ما هو نوع األضحية ؟

1-   غنم
2-   ماعز

3-  بقر
4-  ابل   

     2

هل إقتنت أو تقّبلت األسرة كمية من اللحم مبناسبة عيد األضحى ؟

        1-   نعم
 2-   ال   

      3

   هل قامت األسرة بتحضير كمية من القديد مبناسبة عيد األضحى ؟

1-   نعم
2-   ال

     4

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

01

02

03

04

05

هل قامت األسرة بتأدية زكاة الفطر و اقتناء لعب األطفال وحلويات و حلوم 
و أسماك ومشروبات و مواد  غذائية أخرى مبناسبة عيد الفطر املاضي ؟

1-   نعم
2-   ال   

       5   

هل قامت األسرة باقتناء مواد غذائية لتحضير “ العصيدة “ )فارينة، 

زقوقو، فواكه جافة...( وحلوم مبناسبة املولد النبوي الشريف ؟

1-   نعم
2-   ال   

       6   

نفقات مبناسبة عيد اإلضحى خالل سنة املعاينة

24 3 156

06

07

08

09

10

11

رمزالمادةالمادة  الكمية بالهغالقيمة بالمليمالمصدر العدد
 الرتبي

18-أ

  )3( المصدر:                 1-شراء بالحاضر             2-شراء بالتقسيط            3-إنتاج ذاتي          4-هبة            5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط
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زكاة الفطر

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

18-ب

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 9 5 1 3

  )3( المصدر:              1-شراء بالحاضر              2-شراء بالتقسيط            3-إنتاج ذاتي          4-هبة               5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط

24 3 156

رمزالمادةالمادة  الكمية بالهغالقيمة بالمليمالمصدر العدد
 الرتبي

نفقات مبناسبة عيد الفطر خالل سنة املعاينة
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.................................

..................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

18-ج

12

13

14

15

16

17

18

19

  )3( المصدر:             1-شراء بالحاضر           2-شراء بالتقسيط            3-إنتاج ذاتي             4-هبة                5-مصدر آخر

  )6( بالنسبة للمواد الغذائية فقط

24 3 156

رمزالمادةالمادة  الكمية بالهغالقيمة بالمليمالمصدر العدد
 الرتبي

نفقات مبناسبة املولد النبوي خالل سنة املعاينة



م4: سجل 

النفقات اجلماعية
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1اليوم األول       
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية       5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

الخبز والخميرة والملسوقة والبسكويت والمرطبات والفطائر...21

11..................................

12..................................

13..................................

الخضر والبقول والغالل الطازجة والبقول المنفخة والزيتون والخضر المملحة22

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

15..................................

16..................................

الحليب واللبن الطازج والريقوتة والياغورت والمشروبات المتناولة بالبيت23

11..................................

12..................................

13..................................

السميد والمقرونة والمحمص والشربة والفارينة وشربة الفريك واألرز والقطانيا والنشاء وخدمات الطحن24

11..................................

12..................................

13..................................

  معجون الطماطم والهريسة والتوابل والثوم والبقول الشائحة  والبقول المصبرة والزيوت والسكر والعسل والحلوى والشامية 25
والشكالطة والقهوة والشاي والمثلجات

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

مقتنيات الزيارة اليومية
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1اليوم األول       
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية        5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

اللحوم والدواجن واألسماك والحليب المعلب والجبن المعلب والزبدة والسمن والبيض وخدمات الطهي والذبح26

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

نفقات المشروبات والمأكوالت خارج البيت والسجائر ونفقات الترفيه والثقافة واأللعاب27

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

15..................................

 نفقات تكنولوجيا االتصال الجارية، شحن الهاتف القار والجّوال28

11..................................

12..................................

13..................................

  نفقات وقود للطبخ ومواد تنظيف المنزل  وأدوات مدرسية جارية ولعب لألطفال29

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

نفقات النقل العمومي الجارية )حافلة، مترو، قطار، تاكسي، نقل ريفي( وكراء شاحنة خفيفة أو دراجة نارية أو عربة مجرورة.              30

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

مقتنيات الزيارة اليومية
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1اليوم األول       مقتنيات الزيارة اليومية
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية          5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

 نفقات الرعاية الشخصية: الحالقة واالستحمام والتطيب والتجميل وخدمات الملبس واألحذية31

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

نفقات الوقود للسيارات والدراجات النارية والصيانة )تبديل زيت وغسيل...( ونفقات التصليح الصغرى لوسيلة نقل ونفقات علف 32
دواب العربات المجرورة

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................

15..................................

النفقات العادية للعالج الصحي )فحص طبي، أدوية، راديو باألشعة، تحاليل، خدمات التمريض، تلقيح...(33

11..................................

12..................................

13..................................

نفقات أخرى: نفقات إدارية ونفقات البريد ونفقات أخرى غير مبوبة فيما سبق34

11..................................

12..................................

13..................................

14..................................
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2اليوم الثاني       مقتنيات الزيارة اليومية
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية        5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

الخبز والخميرة والملسوقة والبسكويت والمرطبات والفطائر...21

21..................................

22..................................

23..................................

الخضر والبقول والغالل الطازجة والبقول المنفخة والزيتون والخضر المملحة22

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................

25..................................

26..................................

الحليب واللبن الطازج والريقوتة والياغورت والمشروبات المتناولة بالبيت23

21..................................

22..................................

23..................................

السميد والمقرونة والمحمص والشربة والفارينة وشربة الفريك واألرز والقطانيا والنشاء وخدمات الطحن24

21..................................

22..................................

23..................................

  معجون الطماطم والهريسة والتوابل والثوم والبقول الشائحة  والبقول المصبرة والزيوت والسكر والعسل والحلوى والشامية 25
والشكالطة والقهوة والشاي والمثلجات

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................
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2اليوم الثاني       مقتنيات الزيارة اليومية
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية          5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

اللحوم والدواجن واألسماك والحليب المعلب والجبن المعلب والزبدة والسمن والبيض وخدمات الطهي والذبح26

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................

نفقات المشروبات والمأكوالت خارج البيت والسجائر ونفقات الترفيه والثقافة واأللعاب27

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................

25..................................

نفقات تكنولوجيا االتصال الجارية، شحن الهاتف القار والجّوال28

21..................................

22..................................

23..................................

 نفقات وقود للطبخ ومواد تنظيف المنزل  وأدوات مدرسية جارية ولعب لألطفال29

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................

نفقات النقل العمومي الجارية )حافلة، مترو، قطار، تاكسي، نقل ريفي( وكراء شاحنة خفيفة أو دراجة نارية أو عربة مجرورة.                  30

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................
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2اليوم الثاني       مقتنيات الزيارة اليومية
التاريخ : المصدر :1- شراء بالحاضر      2- شراء بالتقسيط          3- إنتاج ذاتي         4- هبة، هدية           5- مصدر آخر

.........................
العدد 
رمزالمصدرالمادةالرتبي

المادة
القيمة
بالمليم

الكمية
بالغرام

)1()2()3()4()5()6(

  نفقات الرعاية الشخصية: الحالقة واالستحمام والتطيب والتجميل وخدمات الملبس واألحذية31

21..................................

22..................................

23..................................

24..................................
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