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رقــم الشياخــة /المدينـة /القريـــة :
(*) مسلسل السجل بالشياخة /المدينة /القريـة :

مسلـسل
األسرة :

5012166152111
استمـــــارة األســـــــرة والظـــــروف السكنية

رقــم منطـقــة المعــاون بالوحـدة اإلداريــة :
مـــوقــــع المسكـــن مــن المبنـــى :

تــابــع
األسرة:

م

استمارة
رقـــــم :

عـــدد أفـــــراد األســـرة
ذكــــور إنـــــاث جملــــة

الرقم القومي لرئيس األسرة /أو معطي البيان :

رقـم التليفون /رقـم الموبايـل :

للعـداد :عند إستيفـاء البنـد ( )560يقـوم العـداد بتوجيـة السـؤال التـالـى الـى االسـرة  :هـل يوجد باألسرة فـرد معـاق لدية صعوبة حركية أو ذهـنية أو حـسية تعوقه عـن ممارسة حياته بمفـرده بصوره طبيعية ؟
الخصائص اإلقتصادية لألفــــــراد ( )2ســنـــــوات فــأكــثـــــــر خالل األسبوع المنتهي في 6154/55/60

استخـدام الفــرد
لـتـكـنـولـوجـيــــا
الـمـعـلـومــــــات
(األفراد  4سنوات
فــــأكـــثــــــــــــر)

العــــالقــــــة بـقــــوة العـمـــــل

الحـــالـــــــة
العمليــــــــة

 - 5صاحــب عمــــــل
أ  -مـــوبــــايــــل داخل قوة العمل:
ويستخدم آخــرين
 -5مـــشــــتـــغــــــــــــــــــل
استـمـــر
 - 6يعمـل لحسابــه
 -6متعـطـل سبـق له العـمــل
بـمـفـــــــــــرده
ب  -حــــــاســــب  -0متعطـل لـم يسبق له العـمــل
 -0يـــعـــمـــــــــــل
خارج قوة العمل:
بـــأجـــــــــــــر
ج  -انـــتـــرنــــت  -4طــالـــــب مـتــفـــرغ  -1متفـرغــة للمـنـزل
 -2بــالـــمـــعــــــــــــاش  -1مـســـن ال يعـمــــل  -4يعمل لدى األســرة
بـــــد و ن أجــــــــر
 -8عاجــز عــن الـعــمــل  -1زاهـــد عــن العـمـــل
 -5نعم
 -1يعمل لدى الغيـــر
 -51أخــــــــــــــــــــرى
بـــــد و ن أجــــــــر
 -6ال
اإلجابات من (  0إلي  )51انتقل إلي البند ( )560
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()551
الـنـشــــاط االقـتـصــــادي الرئـيـســـي
لمكان العمل أو المنشأة
(بــالــتــفــصـــيـــــــــــــل)
()551( ، )552

()551

ج

()015
رقم الفرد
مـن ذوي
اإلعـاقــة

()016

 -6قـســـــــــم
 /مــركـــــــز

 -4متقطـع ( )561مشترك في التأمينات

 -5نعم

()558

 -6ال

()561( ، )551
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( )010ما هو السبب الرئيسي في حدوثها ؟
 -5خـــلـــــقـــــــــــــــــي

 -6فاقد إحدى العينين  - 1مــعـــــــاق ذهــنــيــــــــــا

 -6ظروف متعلقة بالوالدة

 - 1كـبـــــر الســــــن

 -0ضعـيـف اإلبـصـار  -51فاقد إحدى اليدين أو كالهما  -0مــــــرض وبـــــائـــي

 - 8أحداث اجتماعيـة
(اعتصام ـ تظاهر ـ
تجمهرـ مطالب فئويـة)

 -4أصــــــــــــــــــــم  -55فاقد إحدى الساقين أو كالهما  -4أمــــــراض أخـــــرى

 -1زواج أقــــــــارب

 -1ضعـيف الســمـع  -56شـــــــــلــل أطــفــــــــــال

 -1ســــوء المعـــامـلــــة
الجـسـديـة والنـفـسيـة

 -51استخـدام أدويه
أثنـــاء الحمـــــل

 -1صعـوبــة الكــالم  -54صعوبة شديدة في الحركة

 -2إصــــابة أو حـــــادث

 -55أخــــــــــــــــــرى

( يسأل لجميع
األفـــــــــراد )

 - 5حــكـــــومـــــــي
- 6عـــــــــــــــــــــام
 -0أعمـــال عـــــام
 - 4خاص استثماري
 - 1خـــاص عـــادي
 - 2مــشــتــــــــــرك
 -1تعــــــاونــــــــــي
 - 8جمعيات أهليــــة
 - 1دبلوماسي  /دولي
 -51أخـــــــــــــــــري

بـــرقــــــم ( )6

()566

()560

()565

-2

 -5كــفــيــــــــــــــف  - 8أصـــــــــــم أبـــكــــــــــــم

 -2أبكــــــــــــــــــــم  -50شـــلـل كـلــى أو جــزئــي

 -5محــافظــة

-111

جــلدول ( ) 0ذوي اإلعـاقـللـلة ( نوع الصع وبلة أو اإلعلاقلة ) (إجـابـلة رقـلم  6بالســؤال : )560
ما نوع اإلعاقة الرئيسية ؟

 -5داخـــل المنـشــــــــأة
( يذكر اسم المنشأة )
 -5دائـــــم
 -6عــــمـــــــــل حــــــــر
( خــارج المـنــــزل )
 -6مـؤقـت
 -0عــــمـــــــــل حــــــــر
( داخـــل المنـــــزل )
 -0موسمي

-1

-111
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المـهــنـــــة الـرئـيـسـيــــة لـلـفـــــــرد
(بــالــتــفــصـــيـــــــــــــل)

-111
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()552

()551
طـبـيـعـــة
عــنـــــــــــوان
الـقــطــــــــاع
العـمـــــل مكــــــان العـمـــــــل مـقـر العــمــــل

الحــــالـــة
الجسمانية

الـهـجـــــــرة الـداخـلـيـــــــة
مـــــــــــــدة محل اإلقامة السابق ســــــبـب
اإلقـــــامــة منذ بداية نوفمبر
التغـيـيـــر
6112

فـــي محــــل

 -5سليــــــــم اإلقـــــامــة  -5محـافـظــة
 - 6مــعـــــا ق الحـــــالـــــي  -6قـســـــــــم

 -0للــزواج

يـسـتـــــوفـــــــى بـالسـنـــوات
جـــــــدول ( ) 0
لـجـمـيــــــع

 /مــركـــــــز

 -4طــــالق
 /تـرمــل

 -0حضـــــــــر

 -1مـرافــق

األفـــــــــراد

 /ريــــــــــف

()564

()561

لـمــن أجــــــاب

 -5للعمـــل
 -6للدراسة

 -2أخــــرى
.............
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جـدول ( )4التخلـص من القمامة :جــدول ( ) 1المصـريــون الـمـتــواجـــدون فـي الـخـــــارج  2( :شهور فأكثر)
( )415يسـمح بتعدد اإلجابات مع وضع عالمة
(  ) Xفي االختيار المناسب

 115هـل يـوجـد فــرد أو أكثــر
من أفراد األسرة مقيم في
الخـــــارج ألي ســــبـب ؟

 5متعهــــد جمــع قمــامــة
 6إلقاء في صندوق القمامة

في حالة ( نعـم ) ما هو العـدد حسـب النوع
جملــــــة
إنـــــــاث
ذكـــــور

 -5نعـــم
 -6ال

 116تستوفى عن األفراد المتواجدين بالخارج في حالة اإلجابة بنعم في سؤال :115

 0الــحـــــــــــــــــــــــــرق

االسـم
األول
للفـرد

النوع
 -5ذكر
 -6أنثى

السن

الحالة التعليمية السبب الرئيسي
السن عند
يسترشد
للسفر يسترشد
السفر
بالبند ( )551بالبند ()562

الدولـــــــة
المقـيــــــم
بهــــا اآلن

سنـــــة أخــــر
زيـــارة لمصــــر

 4دفـنـهـــــا فــــي األرض
 1إلقاؤها في مصرف /ترعة ....

 2استخدامها كسماد عضوي
 1أخــــــــــــــــــــــــــــري

جدول ( )2الحيازات الزراعية

بيــــانــات تلخيصـيــــة :

هل لدى األسرة حيازة زراعية؟  -5نعم  -6ال

(  )554العالقة بقوة العمل
متعطل سبق متعـطــل لـــم خارج قوة العمل
مشـتـغــــل
لــه العـمــل يسبق له العمل كــود ()51-4

(*) يستوفى بمعرفة تكنولوجيا المعلومات

( فى حالة االجابة بنعم يستوفي الجدول )

يسـمـــح بتعـــدد اإلجابــات مـــع وضــع عـالمــة (  ) Xفـــي االختيــــار المناســـب

أرض
زراعيـة

مـاشيـــة

أغنـــام/
مـاعــــز

دواجــــن

منـاحــــل

آالت
زراعيـــة

أقفـــاص
سمكيـــة

