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عـــــدد الوحـــدات
بــــالصـفــحـــــــة

استمـارة حصـــــــر المبــــاني و مكوناتـــها
(*) مسلسل السجل بالشياخة/المدينة /القرية :

رقم الشياخة /المدينة /القرية:

استمارة رقم :

مسلسل السجل بمنطقة المعاون :

رقـــــم
جـمــــلة
مسلسـل
رقـــــم تعـــــداد الوحـدات
فــي
فــي
المبنـى
()26

()22

االسـتـخـــــدام
الحالي للوحدة

إمكانيــة الوحــــــــــــــــــدات
نــــــــوع
لـلـسـكــــــــن
المـسـتـخــدمــــة
الوحـــــــــــــدات
استخدام المستخدمة للعمــــل
الحيــازة

 -5حــجـــرة أو أكــثـــــــــر
فــى وحــــدة سـكـنـيـــــة

 -1الــبـــــدروم  -2للـسـكـن  -1للـعـمــل
 -2سكــن وعمــل
 -2الدور األرضي
 -4مسكـن عــــام
 -2إيجــــــــار
 -1الـدور األول  -5مغـلــق لوجـــود األســـرة
مـفـــروش
بـالـخــــــــــارج
 -2الدور الثاني  -6مغلق لوجود مسكن آخـر لألسرة  -4مــلـــــــــك

 -7جـــــــــــــــــــــــــــــــــراج

 -7وحدة سكنية خالية (مكتملة)  -5تـمـلـيـــــك
 -2وحدة سكنية خالية
 -6هــبـــــــــه

 -2الـــمــبــنـــــــى بــأكــمــلـــــــــه

 -2إيجار قديم

 -1دور أو أكــــثـــــــــــــــــــر

 -1إيجار جديد

 -4حــجـــرة أو أكــثــــــــــر

 -6دكــــــــــــان أو أكــثـــــــــر  -4الدور الثالث
 -2كــــــشــــــــــــــــــــــــــك
 -9خــيــمــــــة /عــــشـــــــة

المبنـى
()27

نــــــــــــــــوع مــــوقــع
الـوحـــــــــــدة الوحــــدة
 -2شـــقـــــة أو أكــثــــــــــر

الـوحـدة
الــمــبــنــــــــى

مكــــونــات المبنــى من وحــــدات و بيـانـاتهـــا التفصيليـــة

 -21نـصبـة  /فـرشـة ثـابتـة

وهـكـــذا ......

( بدون تشطيب )
 -22ســــطــــح  -9وحـدة خالية تحتاج لترميـم
 -21وحدة خالية لها قرار هدم
 -99لنوع الوحدة

 -22أخرى (حـوش مدفـن
)........او ( )22,21,9,2,2
ارض مـســـورة

()29

 -22منشـآت خاليـه
 -21أخـــــــــــــرى

()11

()12

 -7ميزة عينيه

عــدد أفــراد األسرة
مسلــســـل األســـــرة /
اســـم رئيــس األســـرة

ذكــور إنـــاث جملـــه

 -2لـــم يـتــــم
حـيـازتـهـــــا

()11

(*) يستوفى بمعرفة تكنولوجيا المعلومات

مغـلــــق لوجــــود

مغلـق لوجود

وحــدة سكنيـة

األســرة بالخــارج

مسكن آخر

خالية (مكتملة)

()5

()6

()7

رقــــــم تعــــــداد
الـــمـنـشـــــــــــأة
و

()12

االســتــخــــــــــــــــــــدام الحــــــــــــالــــــــــــــــــي لـلــــــــــوحــــــــــــــــــدة

جملة عــدد
الوحــــدات للسكن للعـمل سكن وعمـل مسكن عام
()4
()2
()1
بالصـفـحـة ()2

(المتواجدين حاليا)

االنترنت
في
التعداد
(**)

()14

()15

()16

خـــــانة رقـــــــــم ()12

وحـــدة سكنيــــة وحدة خاليـة

وحدة

مـنـشـآت

خـاليـــة

تحـتـــــــاج

خالية لها

( بدون تشطيب )

خـالـيــه

لتـرمـيـــــم

قرار هدم

()2

()9

()21

()22

أخـرى

 -2نعم
 -1ال
)(17

اســــم الحـــائــــز
أو االســم التجـاري
)(12

عــــــــــــــدد عـــــــــــــدد
األســـــــــــر المنشــــــآت

( )21خانة رقم ( )12خانة رقم ()12

(**) هل ترغب في استيفاء بيانات أسرتك في التعداد بنفسك باستخدام االنترنت وتستطيع ذلك  ,بدال من زيارة العداد لكم ؟

