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  )تابع أسئلة الزيارة األولى. (بيانات أفراد األسرة: ثانيا
D1 D2  D3  D4  D5  D6  D7 D8 

فر
 ال
طر
 س
رقم

 د

  العالقة برب األسرة االسم الرباعي

  رب األسرة.1

  زوج/ زوجة.2

  بنت/ ابن.3

  أم/ أب.4

  أخت/ أخ.5

  جدة/ جد.6

  حفيدة/ حفيد.7

  زوج بنت/ زوجة ابن.8

  أقرباء آخرون.9

  آخرون.10

يجب ان يكون هناك : تتعليما

  رب أسرة واحد لألسرة

  

  الجنس

  ذكر.1

 أنثى.2

العمر بالسنوات الكاملة   

لألفراد الذين تقل (

أعمارهم عن سنة 

  ،00)يوضع 

 98 إذا كان العمر (

 )98فأكثر يوضع 

  حالة اللجوء

  الجئ مسجل.1

  الجئ غير مسجل.2

 ليس الجئا.3

علـى قيـد    ) االسـم (هل أم    

    الحياة؟

 
 
 

   عمن. 1
 D9   ← ال. 2
 D9 ← ال أعرف. 8

إذا كانت األم  تعيش مـع       : الباحث

األسرة سجل رقم سطرها كما فـي       

 D1 سؤال
 
 

إذا كانت األم ال تعيش ) 00(سجل 

  مع األسرة
  
 

  الرمز كتابة الرمز كتابة  الرمز كتابة الرمز كتابة  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            
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  )تابع أسئلة الزيارة األولى. (اد األسرةبيانات أفر: ثانيا
D1 D2  D9 D10  D11  D12 D13 

  يعاني من صعوبة في) االسم(هل 

  بعض الصعوبة.1ال يوجد صعوبة  .0

  ال يستطيع كليا.3صعوبة كبيرة     .2
 

  :السبب

  مرضي.3ظروف متعلقة بالوالدة .2 خلقي.1

  كبر السن.5سوء المعاملة الجسدية والنفسية .4

  أخرى. 11حرب .10إجراءات إسرائيلية .9حادث نوع آخر .8حادث سير .7إصابة عمل .6

  

  

 التواصل الفهم واإلدراك الحركة السمع النظر

فر
 ال
طر
 س
رقم

 د

االسم 

 الرباعي
) االسم (بهل أ

على قيد الحياة؟

    

  

  

  

  نعم . 1

  D11   ←ال. 2
 ←ال أعرف. 8

D11 

إذا كـان   : الباحث

 مـع   يعيش  باأل

األسرة سجل رقم   

سطره كمـا فـي     

 D1سؤال 

  

  
إذا ) 00(سجل 

 ال األب نكا

  مع األسرةيعيش

  لديه تأمين صحي؟) االسم(هل 

  ال يوجد. 0

 حكومي فقط. 1

 وكالة فقط. 2

  خاص فقط . 3

 حكومي ووكالة. 4

  حكومي وخاص. 5

  وكالة وخاص. 6

  إسرائيلي.7

  حدد/أخرى. 8
يتم استيفاء السؤال لجميع : تعليمات

أفراد األسرة بغض النظر عن العمر 

 ردبعد التأكد من وجود تأمين لدى الف

مـصاب  ) االسم(هل  

 ويتلقى  بمرض مزمن 

عــالج بــصورة  

  مستمرة له؟

ضغط ،  سكري

ــراض ، دم أم

، القلـــــب

، ســـرطان

ربـو  ،  قرحة  

ــة( ، )أزمــ

ــرع ، صــ

  حدد/ أخرى

  نعم .1
 ال . 2

وبة
صع

ال
 

ب
سب
ال

وبة 
صع

ال
 

ب
سب
ال

وبة 
صع

ال
 

ب
سب
ال

وبة 
صع

ال
 

ب
سب
ال

وبة 
صع

ال
 

ب
سب
ال

 

           الرمز كتابة الرمز كتابة    

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  
  



 4

  )تابع أسئلة الزيارة األولى. (بيانات أفراد األسرة: ثانيا
 سنوات فأكثر5لألفراد  

D1 D2  D14 D15  D16  D17 

فر
 ال
طر
 س
رقم

 د

  االلتحاق بالتعليم االسم الرباعي

  

  ملتحق حاليا.1

 التحق وترك     .2

  التحق وتخرج.3

  )D16إنتقل إلى (لم يلتحق أبدا .4

عدد سنوات الدراسة 

بنجاح ..... ا التي أتمه

 في التعليم النظامي

  المستوى التعليمي

  أمي.1

  )يقرأ ويكتب(ملم .2

  ابتدائي.3

  إعدادي.4

  ثانوي.5

  دبلوم متوسط.6

  بكالوريوس.7

  دبلوم عالي.8

  ماجستير.9

 دكتوراه.10

 ؟)المدارس(من التعليم العام    .... ما هو السبب الرئيسي لتسرب أو عدم التحاق         
 فأكثر الذين أجابو على سؤال االلتحاق بالتعليم بخيـار           سنوات 5يسأل لألفراد   (

  ) أقل من ثانوي(والحالة التعليمية ) لم يلتحق أبدا بالتعليم( أو) إلتحق وترك(

 ولم يبلغ الفرد السن القانوني ال       4 الخيار رقم    D14في حال كانت اإلجابة في      (

  )يتم استيفاء هذا السؤال

. 3. عدم الرغبة في التعلـيم المخـتلط      . 2. ميعدم الرغبة في التعليم األكادي    . 1

. سوء الوضع االقتصادي لألسـرة    . 5. غير مهتم بالدراسة  . 4. الرسوب المتكرر 

. 10. المرض. 9. الزواج. 8. العناية بأفراد األسرة  . 7. وجود مشاكل أسرية  . 6

الوضع . 13. سوء معاملة المدرسة  . 12. عدم وجود مدرسة قريبة   . 11. اإلعاقة

  .حدد/ أخرى. 15. الفصل من المدرسة بسبب تجاوز السن القانوني. 14. ياألمن

 ) - ( ، يجب أن توضع إشارة D14=4 وكان D5=5إذا كان : تعليمات للباحثة

 الرمز كتابة الرمز كتابة  الرمز كتابة  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         



 5

  )ولىتابع أسئلة الزيارة األ. (بيانات أفراد األسرة: ثانيا
  سنوات فأكثر10لألفراد  

D1 D2  D18 D19  D20  D21 

فر
 ال
طر
 س
رقم

 د

   العالقة بقوة العمل خالل األسبوع الماضي االسم الرباعي

. 3 ساعة         34-15مشتغل  . 2 ساعة  14-1مشتغل . 1

   ساعة فأكثر 35مشتغل 

  )سبق له العمل-ال يعمل ويريد  العمل(

  اضيبحث عن عمل األسبوع الم.4

  لم يبحث عن عمل بسبب اليأس. 5

  ) لم يسبق له العمل-ال يعمل ويريد العمل(

  بحث عن عمل األسبوع الماضي. 6

  لم يبحث عن عمل بسبب اليأس. 7

  )ال يعمل وال يريد العمل بسبب(

  التفرغ ألعمال المنزل.9التدريب   /التفرغ للدراسة.8

  أخرى. 12 دالمتقاع/وجود إيراد.11المرض /كبر السن/العجز.10

  D26  يتم االنتقال لسؤال12- 6الذين أجابوا على الخيارات 

   العملية الرئيسةالحالة

  

  صاحب عمل.1

  لحسابهيعمل .2

  يعمل بدون اجر.3

  يعمل بأجر منتظم.4

  يعمل بأجر غير منتظم.5

  
 

 مكان العمل

  

  في المسكن.1

  ضمن نفس التجمع السكاني .2

  ضمن نفس المحافظة.3

  رىفي محافظة أخ.4

  داخل إسرائيل.5

  بالمستوطنات.6

  بالخارج.7
 

 المهنة الرئيسية

... قام به/ طبيعة العمل الذي يقوم/ ما هو نوع

  بالتفصيل

 الرمز كتابة الرمز كتابة الرمز كتابة الرمز كتابة  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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  )يارة األولىتابع أسئلة الز. (بيانات أفراد األسرة: ثانيا
  سنة فأكثر12لألفراد  سنوات فأكثر10لألفراد  

D1 D2  D22 D23 D24 D25 D26 

فر
 ال
طر
 س
رقم

 د

   النشاط االقتصادي الرئيسي االسم الرباعي

   نوع العمل الذي تقوم به جهة العمل بالتفصيل

  
 

 القطاع

  خاص وطني داخل المنشآت.1

   تخاص وطني خارج المنشآ.2

  خل المنشآتخاص أجنبي دا.3

خاص أجنبي خارج المنشآت.4  

  حكومة وطنية.5

  حكومة أجنبية.6

  هيئة أو جمعية خيرية.7

  وكالة الغوث.8

  هيئة دولية.9

  

  

  

هل يزاول عمل 

  ثانوي 

  )عمل آخر(

  نعم.1

  ال.2

: تعليمات للباحثة

يسأل لألفراد الذين 

) 1،2،3(أجابوا 

 D18في سؤال 

وللخيارات األخرى 

ال تتم إجابة 

ال ويترك السؤ

  فارغ

عدد أشهر العمل خالل  

   الماضية12الشهور 

  

يكتب عدد أشهر العمل خالل 

   الماضية12الشهور 

  

إذا لم يعمل خالل السنة 

  00يسجل 

  الحالة الزواجية
  
  

  لم يتزوج أبدا.1

  عقد ألول مرة ولم يتم الدخول.2

  متزوجة/ متزوج.3

  مطلقة/ مطلق.4

  أرملة/ أرمل.5

  منفصلة/ منفصل.6

 الرمز كتابة  الرمز كتابة الرمز كتابة الرمز كتابة  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
   في حالة استخدام استمارة إضافية  في المربع ×ضع إشارة 
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  )تابع أسئلة الزيارة األولى(بيانات المسكن : ثالثا

H1  
  وع المسكن الذي تقيم به األسرةن

  
  خيمة . 5 غرفة مستقلة       . 4شقة       . 3دار      . 2يال       ف. 1

  أخرى.7براكية       . 6  

H2  
  يازة المسكنح

  
 دون مقابل                          .4مستأجر مفروش     .3 روش    مستأجر غير مف.2ملك     .1

       أخرى        . 6مقابل عمل            .5   

H2_1  
  سنة تأسيس المبنى

  يجب كتابة التاريخ بالسنوات الكاملة
  

يتم ) 6-2( يتم استيفاء السؤال، وإذا كانت اإلجابة من 1 الخيار رقم H2في سؤال إذا كانت اإلجابة 

 H3االنتقال الى سؤال 

H3 
ا هي المادة الغالبة المستخدمة في بناء م

  الجدران الخارجية للمسكن
  

  طوب إسمنتي.4حجر قديم     .3حجر وإسمنت     .2حجر نظيف     .1

  :..............حدد / أخرى.7طين              .6  ) دكة(خرسانة .5

H4 للسكن والعمل. 2            للسكن فقط. 1    ا هي صفة اشغال المسكنم  

H5 باستثناء الحمام والمطبخ(    م عدد الغرف في المسكنك(  

H6 
  كم عدد غرف النوم التي تستخدمها

   األسرة في المسكن
    

H7 
  ما هي قيمة اإليجار الشهري               . 1

  حدد نوع العملة . 2

………  

  

   H2 في سؤال 3 أو 2سأل لمن أجاب ي

  دوالر. 3دينار    . 2شيكل     . 1: وع العملةن

H8 
  قيمة اإليجار المقدر. 1

  وع العملةحدد ن.2

………  

  

  H2  في سؤال 6 او 5 أو4 أو 1يسأل لمن أجاب 

  دوالر. 3دينار    . 2شيكل     . 1: نوع العملة

H9 اتصال المسكن بالشبكات العامة 

  المصدر الرئيسي المياه. 1  
  

  آبار جمع مياه األمطار      . 3  )  ميكروت(شبكة مياه إسرائيلية. 2شبكة مياه عامة محلية    . 1

  أخرى   .6)       تنكات(صهاريج. 5ينابيع       . 4 

  ال يوجد. 3     مولد خاص   . 2شبكة عامة    . 1     الرئيسي للكهرباءرالمصد. 2  

  ال يوجد. 4حفرة صماء        . 3تصاصية   حفرة ام. 2شبكة عامة    . 1    طريقة التخلص من المياه العادمة. 3  

H10 ال يوجد. 3مطبخ غير متصل بالمياه       . 2مطبخ متصل بالمياه     . 1    وفر مطبخت  

H11 ال يوجد. 3حمام غير متصل بالمياه        . 2حمام متصل بالمياه     . 1    وفر حمامت  

H12 ال يوجد. 3مرحاض غير متصل بالمياه    . 2مرحاض متصل بالمياه  . 1    وفر مرحاضت  

H13 لمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة فيا 

  ………:دحد/أخرى.5حطب    .4كهرباء   .3كاز   . 2غاز  .1    الطبخ. 1  

    التدفئة. 2  
 7 فحم     .6سوالر .5حطب .4كهرباء   .3كاز     .2    غاز     .1ال يوجد    .0

  ...   دحد/أخرى.

  .....حدد/أخرى.2كهرباء    .1ال يوجد    .0    التكييف. 3  

  ....دحد/أخرى.6فحم     . 5جفت    .4حطب    .3كهرباء     .2غاز     .1ال يوجد     .0    الخبيز. 4  

    تسخين المياه. 5  
سوالر  .7فحم    .6حطب     .5كهرباء   .4كاز     .3غاز     .2الطاقة الشمسية      .1

    أخرى.8

جميع غرف المسكن بما فيها / هل تعاني بعض H14         تهوية ضعيفة  .3  الرطوبة         . 1

   ارتفاع درجات الحرارة في الصيف      .4    البرودة .2 :       الممرات والمطبخ ألي مما يلي
        صعوبة التدفئة في الشتاء. 5  ال.2نعم     . 1 

H18  
  ل يتعرض أفراد األسرة في المسكن أو في محيطهه

  ):الملوثات التالية( المباشر إلى أي من المؤثرات 

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            دخان، روائح ناتجة عن عادم السيارات. 1  

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            دخان، روائح ناتجة عن الصناعات.2  

  ال أعرف. 3                 ال. 2نعم               . 1            روائح ناتجة عن الحيوانات.3  

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            روائح ناتجة عن مياه الصرف الصحي.4  

  أعرف ال. 3ال                 . 2نعم               . 1            ...)ات، تجمع نفايات، حاوي(روائح ناتجة من النفايات .5  

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            غبار عام.6  

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            غبار أو روائح ناتجة عن مصادر أخرى.7  

  ال أعرف. 3ال                 . 2نعم               . 1            الضجيج.8  
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 ها في مكب للنفاياتيتم إلقائ. 4تجمع من قبل عامل النظافة   .1

           تحرق                  .5 يتم إلقائها في أقرب حاوية.2

H19  ما هي طريقة التخلص من النفايات المنزلية  

استخدامها .6يتم إلقائها بشكل عشوائي      .3

ألغراض معينة     

 .....حدد/أخرى.      7

H20 كم يبعد المسكن عن      
   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2     كم  1اقل من .1    المواصالت العامة.1 

   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2 كم      1اقل من .1    أقرب عيادة طبيب خاص .2 

   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2 كم      1اقل من .1    المركز الصحي.3 

   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2 كم      1اقل من .1    أقرب مستشفى عام أو خاص .4 

   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2 كم      1اقل من .1    ثانوية/ أقرب مدرسة ابتدائية.5 

   كم5أكثر من .3 كم         5-1من . 2 كم      1اقل من .1    أقرب مركز أمومة.6 

    أجهزة حاسوب.16    تلفزيون.11    جالية صحون.6   سيارة خاصة.1

    صحن القط.DVD    17 /فيديو.12    تدفئة مركزية.7   ثالجة كهربائية.2

   ميكرويف.18    خط هاتف.13    مكنسة كهربائية.8   سخان شمسي.3

    مسجل/راديو.19    خطوط النقال الفلسطيني.14    نشافة مالبس.9   غسالة مالبس.4

   Filter)(منقي المياه.20    خطوط النقال اإلسرائيلي.15    مكتبة منزلية.10   كهرباء/طباخ غاز.5

H21  

هل تتوفر 

الوسائل 

التالية لدى 

  األسرة 

  نعم   . 1

  ال .2

     
  ....حدد/أخرى.21

  حيوانات للنقل   .1
سيارة . 3

 شحن  
 تنكر مياه              . 5 

ماكينة خياطة، تريكو  . 6 تراكتور   . 4  اب     سيارة رك. 2
  

 

  أعمال حرفية     . 7
أعمال . 8

 تجارية
 حدد            /أخرى. 9 

H22 

هل تملك األسرة وسائل توليد دخل غير العمل 

  )في كشف األفراد(الرئيسي 

 ال.2نعم      . 1 

   أعمال زراعية. 10

   تحويالت من الخارج. 7   الزراعة وتربية الحيوانات وصيد األسماك.1

  )غير الزراعية( لألسرة مشاريع. 2
 

ــة . 8 ــات دوليـ هيئـ

  )مساعدات(
 

   مساعدات اجتماعية. 9   أجور ورواتب من الحكومة.3

  القطاع الخاصأجور ورواتب من .4
 

أجور ورواتب من .10

  هيئات دولية
 

  أجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيلية.5
 

ــوطني .11 ــأمين ال الت

  )القدس(
 

   دخول ملكية.12   )تشمل التقاعد (تحويالت من داخل األراضي الفلسطينية.6

H23         رتب حسب األولوية مصادر دخـل األسـرة

خالل شهر المسح على أن يكـون المـصدر         

  الرئيسي لدخل األسرة أوال

  

       ..........حدد/ أخرى.13
H24 أرض زراعية( ل لدى األسرة حيازة نباتية ه 

جرة أو مستخدمة مجاناً بما ال يقل       ملك أو مستأ  

 متر مربع للزراعـات المكـشوفة       1000عن  

  ؟) متر مربع  للزراعات المحمية500و

 H32 انتقل إلى ←ال  . 2نعم     .1
  

  

H25 ما هي مساحة األرض الزراعية  

   التي لدى األسرة؟
      بالمتر المربع المساحة
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  زراعة محاصيل حقلية. 1

  زراعة خضراوات. 2

  أشجار بستنه. 3

  مروج ومراعي دائمة. 4

  غابات. 5

  غير مزروعة. 6

H26 ما هي استخدامات هذه األراضي  

 ال جواب/ ال اعرف. 99ال   . 2نعم   .1

  .........................حدد/ أخرى. 7

   زراعة محاصيل حقلية. 1

   زراعة خضراوات. 2

   أشجار بستنه. 3

   مروج ومراعي دائمة. 4

H27 الرئيسي المستخدم في ما هو مصدر الري   

  الشبكة العامة. 2بئر ارتوازي    . 1

  بئر تجميع. 4تنكات المياه     . 3

 أخرى. 6بعلية            . 5

   غابات. 5
H28 المساحة بالمتر المربع ما هي المساحة المزروعة بأشجار بستنه ؟     
H29 المساحة بالمتر المربع ما هي المساحة المزروعة بالخضراوات ؟     
H30 المساحة بالمتر المربع ما هي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية ؟     

 م عدد العاملين من أفراد األسرة في زراعة األرض ؟ ك

 H31  كورذ

  ناث إ

H32 
  األسرة ثروة حيوانية؟هل لدى 

   )H36انتقل إلى سؤال (ال . 2نعم       . 1
  

    دواجن. 5    أبقار  . 1

    جمال. 6    أغنام وماعز. 2

    أخرى. 7    )الخ...حمام، بط، (طيور بأنواعها . 3
H33  ما هي أعداد الثروة الحيوانية؟  

        خاليا نحل. 4

 م عدد العاملين من أفراد األسرة في تربية الحيوانات ؟ ك
 H34  كورذ

  ناث إ

   الحيوانية هل يتم استخدام نفس وسائل اإلنتاج التالية في اإلنتاج النباتي والحيواني؟في حال توفر ارض واعداد للثروة

 ال. 2نعم       . 1
    العمال.1

    اآلالت.2

H35 

    المباني.3

H36 

ارض زراعية (هل لدى األسرة حديقة منزلية 

متر مربع للزراعات  1000مساحتها اقل من 

 متر مربع  للزراعات 500المكشوفة واقل من 

  ؟)المحمية

    H41 انتقل إلى ←ال  . 2نعم     .1

H37 المساحة بالمتر المربع ما هي المساحة المزروعة بأشجار بستنه ؟    
H38 المساحة بالمتر المربع لمزروعة بالخضراوات ؟ما هي المساحة ا    
H39 المساحة بالمتر المربع ما هي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية ؟    

  اإلنتاج النباتي. 1
H40 

  كيف يتم تصريف اإلنتاج؟

  اإلنتاج الحيواني.2 ال ينطبق. 5حدد /أخرى . 4إهداء   . 3للبيع  . 2ك المنزلي   لالستهال. 1

H41  انهي المقابلة(ال .2نعم            .1  سنوات فاكثر؟5هل لدى األسرة ارض غير مستغلة للزراعة منذ(  

H42 ماهي مساحة هذه األرض بالمتر المربع؟   
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

             زالحبوب ومنتجاتها والخب 01

    101          أرز حبة قصيرة 

    102          أرز حبة طويلة 

    103          قمح 

    104          طحين قمح بلدي 

    105          طحين ابيض مستورد 

    106          الخبز بأنواعه 

    107           كعك بالسمسم-قرشله  

    108          كعك بعجوة 

    109          برازق 

    110          معكرونة 

    111          شعيريه 

    112          بسكويت محشي 

    113          بسكويت مملح أو محلى 

    114          سميد 

    115          برغل 

    116           ناشفةفريكة 

    117          نشا 

    118          )طورته أو جاتوه(كيك  

    119          ) الخ.. فارلز-سيريلك(منتجات لألطفال  

    120          )مثل كورن فليكس(حبوب إفطار  

    121            شبس ذرة-بوشار  

    122          )الخ...كنافة، بقالوة(حلويات شرقية  

    123          مفتول جاهز 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

     125              عجينة معجنات 

    124          أخرى تحدد 

     126          فريكة خضراء 

              مجموع الحبوب ومنتجاتها والخبز 

                

              اللحوم والدواجن 02

    201           طازج وماعزلحم ضأن 

    202          لحم ضأن وماعز مجمد 

    203          لحم بقري طازج 

    204          م بقري مجمدلح 

    205          لحم جمل طازج 

    206          لحم أرانب طازجة أو مجمدة 

    207          بدون الريشدجاج طازج  

       217                  مع الريشدجاج طازج  

    208          دجاج مجمد 

    209          حبش طازج  

    218          لحم حبش مجمد 

    210          طازج أو مجمد) زغاليل(حمام  

    211          طيور أخرى طازجة أو مجمدة 

        212                 )همبورغر، مرتديال(أبقار مصنعة / لحوم أغنام 

        219                 )، نقانقمر تديال(لحوم دواجن مصنعة  

    213           والنقانقالمر تدياللحوم معلبة عدا  

    214           خنزير طازج أو مجمد أو معلبلحم 

    215          كبده دجاج وحبش طازج 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    220          كبده غنم طازج 

    221          كبده بقر طازج 

    222          أحشاء وأطراف الذبيحة 

     223              نفقات تجهيز اللحوم 

    216          لحوم أخرى 

              م والدواجنمجموع اللحو 

               

               ومنتجات البحراألسماك 03

    301          اسماك طازجة 

    302          اسماك مجمدة 

    303          اسماك مملحة 

    304          اسماك مدخنة 

    305          سردين معلب  

    306          تونة معلبة 

    307           طازج أو مجمدجمبري 

    308          )البطارخالكافيار، (منتجات من األسماك  

    310          نفقات تجهيز األسماك 

    309          أنواع أخرى من األغذية البحرية 

              مجموع األسماك ومنتجات البحر 

                

                

              جات األلبان والبيضاأللبان ومنت 04

    401          حليب طازج أو مبستر 

    402          حليب سائل مركز 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

     423          حليب طازج أو مبستر بطعم  الفواكه 

    403          حليب بودرة 

    404          حليب بودرة لألطفال 

    405          لبن رايب علب    

    406          )لبن بلدي(يب بالكيلو لبن ـ را 

    407          )مخيض(  شرابلبن 

    408          لبنه علب 

    409          )بالكيلو(لبنه  

    410          )بلدية(جبنة بيضاء طريه  

    411          )بلدية(جبنة بيضاء مغلية  

    412          جبنة مثلثات 

    413          )لكيلوبا(جبنة صفراء  

    414          معلبةجبنة صفراء  

    415          جبنة صفراء باكيت 

    416          جبنة كشكوان 

        422                 )الجبنة المعلبة من المحالت(جبنة معلبة أخرى  

    417          )قيمر (قشطة/ قشده 

    419          )كشك(جميد  

    420          ن أخرىمنتجات ألبا 

    421          البيض 

              مجموع األلبان والبيض 

               

              الزيوت والدهون 05
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    501          زيت الزيتون 

    502          زيت ذرة 

    503          زيت عين الشمس 

    504          زيت صويا 

    505          زيت نخيل 

    506          )مثل سمنة الغزال(سمنه نباتيه  

    507          )بلدية(سمنه حيوانية  

    509          حيوانية/ زبده نباتية 

    508          أنواع أخرى من الزيوت والدهون 

              مجموع الزيوت والدهون 

               

              فواكه طازجة 06

    601          برتقال 

    602          منديلينا، كلمنتينا  

    603          بوملي 

    604          جريفوت 

    605          ليمون 

    606          موز 

    607          تفاح  

    608          عنب 

    609          بطيخ 

    610          شمام 

    611          مشمش 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    612          برقوق بأنواعه 

    613          كرز 

    614          )خوخ(دراق  

    615          )توت أرضي(فراولة  

    616          أجاص 

    617          جوافة 

    618          رمان 

    619          تين 

    620          صبر 

    621          كاكا 

    622          بلح 

    623          اسكدنيا 

    624          أناناس 

    625          مانجا 

    626          )حب(جوز هند  

    627          لوز اخضر 

     629          كيوي 

    628            أخرىفواكه طازجة  

               الطازجةالفواكهمجموع  

               

              ) محفوظة (معلبةفواكه  07

    701          أناناس معلب  

    702          خوخ معلب 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    703           مشكلة معلبةفواكه 

    706          فواكه معلبة ومحفوظة أخرى 

               الطبيعيالفواكه المعلبة وعصير الفواكهمجموع  

               

              فواكه مجففه 08

    801          )قطين(تين مجفف  

    802          زبيب 

    803          تمر 

    805          مشمش مجفف 

    804          أخرى 

               المجففةالفواكهمجموع  

               

              المكسرات 09

    901          فستق حلبي  

    902          فستق سوداني  

    903          لوز  

    904          جوز  

    905          بزر بطيخ  

    906          بزر قرع  

    907          بزر عين شمس  

    908          بندق  

    909          ) كازو(كاشو  

    910          قضامة 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    911          كستنا  

    912          )مخلوطة (مكسرات مشكلة 

    913          أنواع أخرى من المكسرات 

              مجموع المكسرات 

               

              البقول والخضراوات الطازجة 10

    1001          بندورة 

    1002          خيار 

    1003          فقوس 

    1006          جزر 

    1007          باذنجان 

    1008          كوسا 

    1009          يقطين 

    1010          قرع 

    1011          فاصوليا خضراء 

    1012          بامية خضراء 

    1013          فول اخضر 

    1014          ملوخية خضراء 

    1015          فلفل اخضر 

    1016          سبانخ 

    1017          )قرنبيط(زهرة  

    1018          ملفوف 

    1031          لخنة 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1019          لوبيا خضراء 

    1020          بازيال  خضراء 

    1021          خس 

    1022          ورق عنب 

    1023          لفت 

    1024          )عرنوس(ذرة صفراء  

    1025          فطر 

    1027          زعتر اخضر 

    1028          ميرمية خضراء 

    1029          بقدونس 

    1032          نعنع 

    1033          جرجير 

    1034          عكوب 

    1035          شومر 

    1036          فجل 

    1037          بصل أخضر 

    1038          ثوم اخضر 

    1039          غير مكبوس زيتون 

    1030          أخرى 

     1040          أفوكادو 

               الطازجةتالخضراوامجموع  

               

               مجمدةتخضراوا 12
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1201          زيال خضراء مجمدةاب 

    1205          بازيال خضراء مع جزر 

    1202           خضراء مجمدةايفاصول 

    1206          بامية خضراء مجمدة 

    1203           مشكلة تخضراوا 

    1204           مجمدة أخرىتخضراوا 

               المجمدةتالخضراوامجموع  

               

               معلبةأو مجففة توخضراوابقول  13

    1301          عدس حب 

    1302          عدس مجروش 

    1303          حمص حب 

    1304          فول حب 

    1305           ناشفةالوبي 

    1306          زيال ناشفةاب 

    1307          فاصوليا ناشفة 

    1308          ملوخية ناشفة 

    1309          بامية ناشفة 

    1318          بصل ناشف 

    1319          ثوم ناشف 

    1320          زعتر مجفف 

    1310          )حب(ذره صفراء  

    1311          ترمس 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1312          وات أخرى مجففةابقول وخضر 

    1313          فول ـ حب معلب 

    1314          حمص ـ  حب معلب أو مطحون 

    1315          )معلبة(فاصوليا ـ حب  

        1321                 )علب (خضراءفاصوليا ـ  

    1316          )معلبة(زيال حب اب 

        1322                 )علب (خضراءزيال ـ اب 

    1317          بقول معلبة أخرى 

    1323          )معلبة(خضراوات مشكلة  

    1324          بندورة علب حب أو معجون 

    1325          ت معلبة أخرىخضراوا 

    1326          معلب) فطر(مشروم  

              وات المجففة والمعلبةامجموع البقول والخضر 

     13 غير موجودة في التسلسل وتم دمجها في مجموعة 11مجموعة رقم : مالحظة 

                

              )البطاطا (الدرنيات 14

    1401          بطاطا 

    1402          بطاطا حلوه 

    1403          شرائح بطاطا مجمدة أو معلبة 

    1405          أخرى 

              مجموع الدرنيات 

               

              والعسل والحلوىالسكر  15
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1501          سكر 

    1502          حالوة طحينية 

    1503           بأنواعهدبس 

    1504           بأنواعهمربى 

    1505          )حلقوم(راحه  

    1506          عسل النحل 

    1507          شوكوالته محليه 

    1508          شوكوالته مستورده 

    1509          ملبس 

    1510          توفي 

    1511           بالعددعلكة 

    1514          لدينقمر ا 

    1515          ملبن 

 
حوامض، توفي، أنواع أخرى من (حلوى بالعدد 

  )السكاكر
      

  
1518  

   

 
حوامض، توفي، أنواع أخرى من (حلوى بالكيلو 

  )السكاكر
      

  
1512 

   

        1516                  )الخ.... آيس كريم، اسكيمو، (بوظة  

     1517          الثلج الصالح لألكل 

    1513          منتجات أخرى 

              والعسل والحلوىمجموع السكر  

               

              الشاي والبن والكاكاو 16
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1601          )بالكيلو(شاي حل   

    1602          )عبوات مختلفة(شاي باكيت   

    1603          شاي ـ أكياس   

    1604          ةقهوة مطحون  

    1605          قهوة حب خضراء  

    1606          )نسكافيه(قهوة سريعة الذوبان   

    1607          كاكاو  

     1609              كابتشينو  

     1610              مبيض للقهوة  

    1611              شوكو  

    1608           تحددأخرى  

              ومجموع الشاي والبن والكاكا  

                

              أخرى وأطعمةالتوابل والملح   17

    1701          فلفل اسود  

    1702          بهارات مشكله  

    1703          هال  

    1704          قرفه  

    1705          يانسون  

    1706          كمون  

    1707          سماق  

     1737          عصفر  

    1708          بهارات أخرى تحدد  
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1709          حلبة  

    1710          )قزحة(الحبة السوداء   

    1711          سمسم  

    1712          ميرميه مجففة   

    1713          بابونج مجفف   

    1714          زعتر مصنع  

    1715          ملح الطعام  

    1716          ملح الليمون  

    1717          طحينه  

    1718           مكبوسأسود/ زيتون أخضر  

    1719          صنوبر  

    1720          شوربه شعيريه  

    1721          شوربه مكعبات  

    1722          جوز الهند مبشور  

    1723          ماء ورد وزهر  

    1724          خل  

    1725          مسحوق جلي  

    1726          كراميل  

    1727          مخلالت  

    1728          كاتشب   

    1729          مايونيز  

    1730          خميره  

    1731          فانيال  
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1732          بيكنج باودر  

    1733          كربونات الصودا  

    1734          أطفالانات غذاء مرطب  

    1736          )بطاطا شبس(منتجات البطاطا   

    1735          أخرى تحدد  

              مجموع التوابل والملح وأطعمة أخرى  

                

              وجبات جاهزه من خارج المنزل  18

    1801          صحن حمص  

    1802          صحن فول  

    1803          )حبه(فالفل   

    1804          متنوعة تساندويتشا  

    1805           مشويدجاج  

    1806          لحوم أخرى مشويه   

    1807          )الخ...فطائر، مناقيش، بيتزا (معجنات   

    1808          ذرة مشوية  

    1809          ترمس جاهز  

    1810          كهعصير فوا  

    1811          أخرى  

     1812          بوشار جاهز  

              مجموع وجبات جاهزة  

                

              وجبات تؤكل داخل المطعم  19
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    1901          وجبات طعام داخل المطعم  

    1902          مشروبات داخل المطعم أو المقهى  

    1903          في المطعم أو المقهىنارجيلة   

              مجموع وجبات تؤكل داخل المطعم  

                

20  
غير الكحولية والعصير والمياه المشروبات 

  المعدنية
      

  
 

   

    2001          مياه معدنية  

    2002          عصير صناعي سائل  

    2003          بودرة عصير  

    2004          ر سائل مركزعصي  

     2010              طبيعيعصير فواكه   

    2006          علبة معدنية/ مشروبات غازيه  

    2007          زجاجه صغيره/ مشروبات غازيه  

    2008          زجاجه عائليه/ مشروبات غازيه  

     XL ،(.......          2011، ريد بول( مشروبات الطاقة  

     2012          شوكو سائل  

    2009          مشروبات أخرى  

                         غير الكحولية والعصير مجموع المشروبات   

                

               والمشروبات الكحوليةالتبغ والسجاير  21

    2101          دخان حل   

    2102          )علبة او باكيت(دخان غليون   
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    2103          محليهسجاير   

    2104          سجاير مستورده  

    2105          سيجار  

    2106          معسل  

    2107          تنباك  

    2110           من التبغ والسجايرأخرى أنواع  

    2111          بيرة   

    2112          ويسكي  

    2113          عرق  

    2114          كونياك  

    2115          أخرى كحوليةمشروبات   

              مجموع التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية  

              ةسلع منتجه ذاتيا مستهلكه أو مهدا  22

    2201          قمح  

    2202            وماعزلحوم ضأن  

    2203          دواجن   

    2204          طيور أخرى  

    2205          األسماك ومنتجات البحر  

    2206          حليب طازج  

    2207          لبن رايب  

    2208          لبنة  

    2209          جبنة بيضاء  

    2210          )كشك(جميد   
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة خالل 

 الشهر

إجمالي الكمية 

 خالل الشهر

  كغم.1

  لتر.2

  عدد.3

    2211          بيض  

    2212          فواكة طازجة  

    2213          زعتر  

    2214          بصل أخضر  

    2215           طازجةتخضراوا  

    2216          رب البندورة  

    2217           مكبوسزيتون أخضر أو أسود  

    2218          زيت زيتون  

    2225          زبده  

    2226          )الخ... عدس، فول، (بقول   

    2227          )يابس( ناشف بصل  

    2228          )مجفف(ثوم يابس   

    2229          )الخ... ملوخية، ( مجففة أخرى تخضراوا  

    2219          أخرى من الطعام  

    2223          )ماء جمع، نبع(ماء   

    2221          مالبس  

    2230          )مجفف(دخان   

    2220          أخرى من غير الطعام  

    2231          فحم  

    2232          حطب  

    2233          جفت  

              مجموع السلع المنتجة ذاتيا  
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

       ة جاهزةمالبس رجالي 23

   2301       بنطلون رجالي 

   2302       قميص رجالي 

   2303       جاكيت رجالي 

   2304       )معطف(بالطو  

   2305       بدله رجالي 

   2306       جرزايه 

   2307       بلوزة رجالي 

   2308       مالبس داخليه 

   2309       بيجاما 

   2310       جرابات 

   طّـه2311       ح   

   2312       )ديمايه ، قمباز(طقم  عربي  

   2313       دشداشه 

   2314       ربطه عنق 

   2315       بدلة رياضة 

   2316       أخرى 

       مجموع المالبس الرجالية 

        
       ة جاهزنسائيةمالبس  24

   2401      فستان نسائي 

   2402      تنوره 

   2403      بلوزه 

   2404      قميص 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

   2405      جرزايه 

   2406      جاكيت 

   2407      قميص نوم 

   2408      مالبس داخليه 

   2409      جرابات 

   2410      دشداشه 

   2411      طقم ستاتي 

   2412      بالطو ستاتي 

   2413      بيجاما 

   2414      جلباب 

   2415      ثوب شعبي 

   2416      بنطلون 

   2417      ، شال)منديل(ايشارب   

   2418       تحددأخرى/ نسائيةمالبس  

       مجموع المالبس النسائية الجاهزة 

        
       أوالد وأطفال جاهزةمالبس  25

   2501      فستان بناتي 

   2502      معطف بناتي 

   2503      جاكيت والدي 

   2504      ت بناتيجاكي 

   2505      قميص 

   2506      بيجاما بناتي 

   2507      بيجاما والدي 

   2508      مالبس داخليه 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

   2509      جرابات بناتيه 

   2510      جرابات والدي 

   2511      )طقم والدي، بناتي(بدله  

   2512      بنطلون والدي 

   2513      بنطلون بناتي  

   2514      بناتيتنورة  

   2515      )بناتي، والدي(بلوزه  

   2516      )بيبي(مالبس طفل  

   2517      مالبس اخرى تحدد 

   2506      بيجاما بناتي 

       مجموع مالبس أوالد وأطفال جاهزة 

          

       أقمشة لتفصيل المالبس  26

  2601      اقمشة رجالية 

  2602      اقمشة نسائية 

  2603      اقمشة والدية وبناتية 

  2604      صوف تريكو 

  2605      اقمشة للتطريز 

  2606      خيوط قطنية وحريرية 

  2607      )الخ...أبر، أزرار(مستلزمات خياطة  

  2608     وتر يكخيوط  

  2609     خيوط للتطريز 

  2610     )الخ... أزرار، سحابات، (مستلزمات حياكة  

  2611     أحزمة 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  2612     أخرى 

       وأصناف أخرى من المالبس  أقمشةمجموع 

        
       وتنظيف وإصالح المالبس/ أجور تفصيل وخياطة 27

  2701     أجور تفصيل مالبس رجالي 

  2702     أجور تفصيل مالبس نسائية 

  2703     أجور تفصيل مالبس أوالد 

  2710     ور وإصالح مالبسأج 

  2711     أجور تأجير مالبس 

  2712     أجور تنظيف وكي المالبس 

  2713     أجور صبغ المالبس 

  2714     أخرى 

       مجموع أجور تفصيل وخياطة 

        
       ملبوسات القدم واألحذية 28

   2801      رجالي) كندره(حذاء  

   2802      بوط رجالي 

   2803      حفايه رجالي 

   2804      جزمة رجالي 

   2805      صندل رجالي 

   2806      أحذية رجالية أخرى 

   2807      حذاء نسائي 

   2808      بوط نسائي 

   2809      صندل نسائي 

   2810      بابوج ـ حفايه نسائيه 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

   2811      جزمة نسائية 

   2812      حذاء بناتي  

   2813      بوط بناتي 

   2814      صندل بناتي 

   2815      بابوج بناتي 

   2816      جزمة بناتية 

   2817      أحذية نسائية أو بناتية أخرى 

   2818      حذاء والدي 

   2819      جزمة والدي 

   2820      بوط والدي 

   2821      صندل والدي 

   2822      حفايه والدي 

   2823      )بيبي(ل بوط طف 

   2824      احذية والدية أخرى 

   2825      )وتشمل بوية ورباط األحذية(اصالح االحذية  

       مجموع ملبوسات القدم 

        
       اإلنفاق على المسكن 29

  2901     إيجار المسكن الفعلي 

  2902     نفقات التخلص من النفايات  

  2903     نفقات الكهرباء 

  2904     الماء 

  2905     الغاز 

  2906     السوالر 

  2907     الكاز 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  2923      الفحم 

  2924      الحطب 

  2925      الجفت 

  2920     أجور التخلص من مياه المجاري 

  2921     أجور تصليحات صغيرة وصيانة ثانوية 

  2922     مواد تصليحات وصيانة 

  2913     مصروفات أخرى 

        على المسكناإلنفاقمجموع  

        
       منسوجات من القماش ومفروشات 30

  3001      ومفارشفشرا ش 

  3002     ماتابطانيات وحر 

  3003     فرشات صوف 

  3004     إسفنجفرشات  

  3005     جسبرنفرشات  

  3020     قطنفرشات  

  3006     لحف 

  3007     مخدات 

  3008     مناشف، بشاكير 

  3009     ستائر من القماش أو المعدن 

  3011     )مشمع طاولة(غطاء طاوله  

  3017     مظالت فرندات وحدائق 

  3018     منسوجات بيتية أخرى 

  3019     تصليح المنسوجات والمفروشات 

        والمفروشاتمجموع المنسوجات من القماش 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

         

       األواني المنزلية وأدوات المائدة 31

 
كاسات، (أدوات مائدة زجاجية، كرستال، صيني 

 )صحون
   

 
3130 

 

  3131     السكاكين والشوك والمالعق 

  3132     صحون واطباق معدنية أو ميالمين 

 
طناجر، مقالي (أدوات المطبخ غير الكهربائية 

 )عهابأنوا
   

 
3133 

 

 
برادات، مطارات، (أصناف أخرى غير كهربائية 

 )زجاجات إرضاع، سالت، مناضد الكي
   

 
3134 

 

  3135     إصالح األواني المنزلية 

       مجموع األواني المنزلية 

        
        منزليهوأعماللوازم  32

       سلع منزلية غير معمرة 

  3230     البسمسحوق وسائل غسيل الم 

  3231     مواد تنظيف أواني منزلية 

  3232     مواد تنظيف أرضيات ونوافذ 

  3233     المطهرات 

  3234     المبيدات الحشرية 

  3235     مكانس، فرش، مماسح، إسفنج جلي(أدوات التنظيف  

 
ورق مطبخ، ورق المائدة، أطباق (المنتجات الورقية 

 انس كهربائية، ورق ألمنيوم للشويورق، أكياس مك
   

 
3236 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

 

شموع، عيدان الثقاب، شماعات، (أصناف أخرى 

مالبس، أبر الحياكة والتطريز، الخيوط، غراء، 

 مسامير

   

 

3237 

 

       الخدمات المنزلية وخدمات المنازل 

  3240     الخادمات والسائقين والطهاة والجناينية 

 
ال المنزلية التي تقدمها مؤسسات رعاية األطفال واألعم

 للمنازل
   

 
3241 

 

  3242     خدمات التنظيف وإبادة اآلفات 

  3243     التنظيف الجاف وغسيل وصبغ المنسوجات والسجاد 

  3244     استئجار األثاث والمفروشات والمعدات المنزلية 

  3245     أخرى 

       األدوات المنزلية الصغيرة 

  3250     )الخ...كماشة، شاكوش، مفك، مبرد، (ة اليدوية العد 

  3251     عرباية، بربيش، مجارف، مقص شجر(آالت الحدائق  

  3252     الساللم 

  3253     )المفصالت واألقفال(تركيبات األبواب  

  3254     مصابيح كهربائية، اسالك، مصابيح يدوية، بطاريات 

  3255     طفاية حريق منزلية 

  3256     تصليح أدوات منزلية صغيرة 

  3257     أخرى 

         

       خدمات منزليةمجموع  

        
       الخدمات الطبية 33

  3301     خدمات أطباء عموميين 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  3320     )الخ...عيون، عظام/ (أخصائيينخدمات أطباء  

  3302     األسنان أطباءخدمات  

  3303     األسنانيب وحشو ترك 

  3304     خدمات العالج الطبيعي 

  3305     خدمات التحاليل الطبية 

  3306     أشعةخدمات تصوير  

  3307     خدمات الممرضات والقابالت 

  3321     خدمات سيارات اإلسعاف 

  3308     أدوية وفيتامينات وعقاقير 

  3309     ميزان حرارة وقطن طبي 

  3310     أولية إسعافاتحقائب  

  3311     أخرىسلع طبية  

  3312     عدسات الصقة  

  3313     نظارات طبية 

  3314      السمعأجهزة 

  3315     كراسي متحركة 

  3316     تصليح السلع الطبية 

  3317     تكاليف إقامة وعالج بالمستشفيات الحكومية 

  3322     قامة والعالج بالمستشفيات الخاصةتكاليف اإل 

  NGOs     3323تكاليف اإلقامة والعالج بالمستشفيات  

  3324     )العربي، الشعبي(خدمات الطب التقليدي  

  3325     استئجار معدات طبية 

  3318     أخرى 

       مجموع الخدمات الطبية 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

          

       خصيةمصاريف وسائل النقل الش 34

  3401      السياراتإطارات 

  3402     اإلطاراتتيوبات  

  3403     قطع غيار وبطارية 

  3404      تصليحأجور 

  3405     بنزين 

  3406     ديزل 

  3407     زيت محرك 

  3408     أخرىزيوت  

  3409     تشحيم سيارة 

  3410     رسوم موقف سياره 

  3411     سيارهغسيل  

  3413     السيارةترخيص  

  3414     نفقات تعليم قيادة السيارة 

  3415     رسوم نقل ملكية السيارة 

  3418     استئجار سيارة بدون سائق 

  3419     طفاية حريق سيارة 

  3416     أخرى 

       مجموع مصاريف وسائل النقل الشخصية 

          

        واإلتصاالت النقلخدمات 35

         خدمات النقل 

  3501     أجرة الباص  
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  3520     أجور مواصالت الطالب 

  3502     )عمومي(أجرة نقل بالتاكسي  

  3503     أجرة نقل تاكسي تحت الطلب 

  3521     خدمات الحمالين ونقل األمتعة 

  3505     أجرة وسائل نقل أخرى 

       تاالتصاال 

  3506     حكومية)/ رسائل وطرود(خدمات بريدية  

  3522     خاصة)/ رسائل وطرود(خدمات بريدية  

  3507     )تلفون(أجور مكالمات هاتف  

  3523     )خلوي(أجور مكالمات هاتف نقال  

  3508     أجور فاكس وتلكس 

 
اشتراك، كرتات، تكاليف استخدام  (اإلنترنتأجور 

 )إنترنتمراكز 
   

 
3524 

 

  3525     نفقات الهاتف العمومي 

  3526     )عادي وخلوي(أجور تصليح أجهزة هاتف  

  3527     )تلفون(رسوم تركيب هاتف  

  3509     أخرى 

       مجموع النقل واالتصاالت 

          

       سلع وخدمات ترفيهية وثقافية 36

  3601     الفيديو مسجلة للمسجل وأشرطة 

  3602      وكاسيت غير مسجلة للمسجل والفيديوأشرطة 

  3603     روكمبيوت أتاري  وإسطواناتديسكات 

  3604     استئجار اشرطه فيديو 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  3605      تصويرأفالم 

  3606     أطفال دمى 

  3630     )الخ...معدات موسيقية، شطرنج،(معدات ترفيهية  

  3607     ترفيهيةر معدات قطع غيا 

  3608     ترفيهية معدات إصالح 

  3609     نفقات منتزهات ومالهي 

  3610     نفقات على المسرح 

  3631     نفقات على السينما 

  3632     سلع ومواد رياضية  

  3611     نفقات نوادي رياضية واجتماعية 

   3636      ةنفقات على المتاحف واألماكن األثري 

  3612      يانصيبأوراق 

  3613     أفالمتحميض  

  3614     استئجار تلفزيون وفيديو 

  3615      على الحيوانات وطيور وأسماك الزينةاإلنفاق 

  3619     اإلنفاق على أحواض الزهور والنباتات الطبيعية 

  3620     اإلنفاق على الزهور الصناعية 

  3616     راحأفنفقات  

  3617     نفقات مآتم 

  3618      تحددأخرى 

  3635     كرتات معايدة 

  3621     ألبوم صور 

  3622     غير مدرسيةكتب  

  3633     جامعات/ كتب مدرسية 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  3623     مجالت 

  3624     صحف 

  3634     )الخ..موسيقى، سباحة، (نفقات تعليم هوايات  

  3625      تحددرىأخ 

       مجموع سلع وخدمات ترفيهية وثقافية 

          

       الفنادق والرحالت الداخلية 37

  3701      والمبيت نفقات المأوى 

  3704     اإلنفاق على الطعام 

   3706      اإلنفاق على النقل واإلتصاالت 

  3703     أخرى 

       ليةمجموع الفنادق والرحالت الداخ 

          

       أدوات الكتابة والرسم 39

  3910     )تشمل الدفاتر المدرسية(دفاتر وظروف ومفكرات  

  3901      رصاصوأقالم حبر أقالم 

  3902     محايات ومساطر 

  3903     براية ـ دباسة 

  3904     وأختام ومقصات ورقخرامات  

  3905     الحبر والمشابك 

  3911     مواد الرسم والطالء 

  3906     أخرى أدوات 

       مجموع أدوات الكتابة والرسم 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

       العناية الشخصية ومستلزماتها 40

  4030     نفقات محالت التجميل وتصفيف الشعر والحالقين 

  4031     نفقات الحمامات التركية والبخار 

  4032      غير الطبينفقات عمليات التدليك 

 
أدوات الحالقة والشعر والشفرات -أدوات غير كهربائية

 وفرش األسنان وداببس الشعر والموازين الشخصية
   

 
4033 

 

 
صابون ، شامبو، معجون -أصناف نظافة شخصية

 أسنان
   

 
4034 

 

 
أحمر شفاة، طالء األظافر، علب : منتجات التجميل

 زيالت الشعربودرة، مواد تصفيف الشعر، م
   

 
4035 

 

  4036     العطور ومزيالت الروائح 

  4037     ورق الحمام والمناديل الورقية: منتجات ورقية 

  4038     القطن الطبي والفوط الصحية 

  4039     حفاظات األطفال 

  4040     الخ.. حقائب السفر، حقائب اليد، الجزادين 

  4041      شنط مدرسية/ حقائب 

  4042     غليون، قداحات، علب سجائر: أصناف المدخنين 

 
نظارات الشمس، عصى : أمتعة شخصية متنوعة

 المشي
   

 
4043 

 

  4044     أخرى 

       مجموع العناية الشخصية ومستلزماتها 

          

       خدمات مالية وقانونية 41

  4101     خدمات مصرفية 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  4102     م قضائيةخدمات قانونية ورسو 

  4103     )العمولة( السمسرة  

  4104     أخرى 

       مجموع الخدمات المالية والقانونية 

          

       خدمات أخرى 42

  4201     إعالناتتكاليف نشر  

  4202     خدمات تصوير شخصية 

  4203     خدمات تصوير مستندات 

  4204     خدمات طباعة وترجمة 

  4205     أخرى 

       مجموع خدمات أخرى 

          

       الفوائد على القروض 43

  4301     الفوائد على القروض االستهالكية 

  4302     الفوائد على قرض بناء المسكن 

       مجموع الفوائد على القروض 

         

       رسوم وضرائب 44

  4401      جواز سفرإصداررسوم  

  4402     رسوم إصدار دفتر عائلة 

  4403      هويةإصداررسوم  

  4404     رسوم شهادات ميالد 

  4405     رسوم تأشيرات سفر 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  4406     رسوم الزواج والطالق 

  4407     رسوم رخصة سواقة 

  4408     رسوم اختبار السواقة 

  4409     رسوم تصاريح سفر 

  4410      مخالفات سيررسوم 

  4411     رسوم تصديق معامالت 

  4412     ضرائب نقدية بأنواعها 

  4415     ضريبة المعارف 

  4416     بما فيها ضريبة األرنونا/ ضريبة مسقفات 

  4413     غرامات نقدية 

  4417     رسوم عبور الحدود 

  4414     أخرى 

       مجموع رسوم ضرائب 

          

       مدفوعات تحويلية 45

  4501     تحويالت نقدية 

  4502     تأمينات اجتماعية 

  4503     التأمين على الحياة 

  4504     التأمين الصحي 

  4511     تأمين سيارة 

  4512     تأمين مسكن 

  4506     رسوم العضوية في المؤسسات المهنية 

 
ك في النوادي والجمعيات االجتماعية رسوم االشترا

 والثقافة
   

 
4513 
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 قائمة السلع

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 السلع والخدمات 
 القيمة القيمة القيمة القيمة

 رمز السلعة
إجمالي القيمة 

 خالل الشهر

  4507     زكاة وصدقات 

  4508     هدايا نقدية 

  4509     عيديات 

  4510     أخرى 

       مجموع مدفوعات تحويلية 
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            أسئلة الزيارة األخيرة
 قائمة السلع المعمرة:                                            أوال

 رمز السلعة السلع والخدمات 
إجمالي القيمة خالل السنة 

 الماضية

   األثاث 50

  5001 سراير خشبية 

  5002 سراير معدنية 

  5003 طاوالت خشبية 

  5004 كراسي خشبية 

  5005 طاوالت بالستيكية 

  5006 كراسي بالستيكية  

  5007 خزانة خشبية 

  5008 غرفة طعام كاملة 

  5009 غرفة جلوس كاملة 

  5010 غرفة نوم كاملة 

  5011 مكاتب وبوفيهات 

  5012 مكتبة كتب 

  5013 كنبايات 

  5014 سجاد قطع  

  5025 وكيتمسجاد  

  5015 حصيرة 

  5026 بسط/ أغطية أرضيات 

  5027 فوانيس وشمعدان 

  5028 ثريات 

  5016 لوحات 

  5029 أثاث حدائق 

  5017 عربات أطفال 

  5018 أطفالسراير  

  5019 أخرى 

  5020 أثاثتصليح  

   مجموع األثاث 

    

    المنزليةاألجهزة 51

  5101 فرن غاز مع كهرباء 

  5102 فرن غاز 

  5103 طباخ غاز 

  5104 ثالجة 
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 قائمة السلع المعمرة:                                            أوال

 رمز السلعة السلع والخدمات 
إجمالي القيمة خالل السنة 

 الماضية

  5105 )فريزر(مجمده  

  5106  كهربائيةمكواة 

  5107 مكيف هواء كهربائي 

  5108 مروحة كهربائية 

  5109 ماكنة خياطة 

  5110 غسالة مالبس 

  5111 غسالة صحون 

  5112 دفاية غاز 

  5113 دفاية كاز 

  5114 دفاية سوالر 

  5115 دفاية كهرباء 

  5116 مكنسة كهربائية 

  5117 ماكنة تريكو منزلية  

  5118 خالط كهربائي 

  5119 مطحنة بن كهربائية 

  5130 مطحنة لحمة كهربائية 

  5131 )ماكنة تحميص الخبز(توستر  

  5120 طقم مطبخ كهربائي 

  5121 )او القهوة( سخان كهربائي للشاي  

  5132 ية الشخصية وإصالحهاأجهزة كهربائية خاصة بالعنا 

  5123 طنجرة كهربائية 

  5124 فرن مايكروويف 

  5125 )بويلر(سخان حمام  

  5133 سخان حمام شمسي 

  5126 براد ماء كهربائي 

  5127 أسطوانة غاز 

  5128 أخرى 

  5129 تشمل قطع الغيار/ تصليح أجهزة منزلية 

   مجموع األجهزة المنزلية 
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52 
 3اإلسناد الزمني من / ()شخصية(وسائل نقل 

 )سنوات
 

 3اإلسناد الزمني خالل (

 )سنوات

  5201 جديدة-)فان(سيارة او عربة  

  5205 مستعملة-)فان(سيارة او عربة  

  5202 دراجة نارية 

  5203 دراجة هوائية 

  5204  تحددأخرى 

   مجموع وسائل النقل الشخصية 

 رمز السلعة السلع والخدمات 
إجمالي القيمة خالل السنة 

 الماضية

   أصناف ترويحية/  ترفيهية أجهزة 53

  5301 راديو مع مسجل 

  5315 راديو 

  5316 مسجل 

  5302 تلفزيون 

  5303 فيديو 

 DVD  5326   

  5304 كاميرات فيديو 

  5305  فوتوغرافية تصويركاميرات/ آالت 

  5306 آالت موسيقية 

  5307 ستاليت 

  5308 ايريال تلفزيون 

  5309 أتاري 

  5310  شخصية ومستلزماتهاأجهزة كمبيوتر 

  5317 أجهزة نقال خلوي 

  5318 أجهزة تلفون أرضي 

  5319 أجهزة تلكس وفاكس 

  5311 أجهزة وأدوات ترفيهية أخرى 

  5312 تصليح أجهزة ترفيهية 

  5320 آلة حاسبة جيب 

   5321  لحيوانات من أجل الترفيهشراء ا 

   5322  النباتات تشمل شجرة عيد الميالد 

   5323  أجهزة رياضية 

   5324  أدوات التخييم 

  5325  أصناف ترويحية أخرى 

   مجموع أجهزة ترفيهية وأصناف ترويحية 
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  سلع وخدمات أخرى 54
إجمالي القيمة خالل السنة 

 الماضية

  5401 تذاكر سفر للخارج 

 
تشمل الطعام والمأوى والنقل (رحالت سياحية للخارج 

 )واإلتصاالت
5406 

 

  5407 )للدراسة(تكاليف سفر للخارج  

  5408 رحالت الحج والعمرة 

  5409 )عالج(تكاليف السفر للخارج  

  5403 الخ..مجوهرات، ساعات، خواتم، أحجار كريمة 

  5404 أخرى 

  5405 تصليح مجوهرات وساعات 

   مجموع سلع وخدمات أخرى 

    

   الحماية االجتماعية 55

  5501 نفقات دور رعاية المسنين والمعاقين 

  5502 نفقات مدارس المعوقين 

  5503 نفقات حضانة ورعاية األطفال 

  5504  أخرى 

   مجموع الحماية االجتماعية 

      

   )ويشمل التعليم عن بعد (التعليم 38

  3801 أطفالوم رياض رس 

  3802 تعليم أساسي حكوميرسوم  

  3815 تعليم أساسي خاص أقساط 

  3816 تعليم ثانوي حكوميرسوم  

  3817 تعليم ثانوي خاص أقساط 

   3821  أساسي) القدس(أقساط مدارس البلدية  

   3822  ثانوي) القدس(أقساط مدارس البلدية  

   3823  أساسي) يليةاإلسرائ( أقساط مدارس المعارف 

   3824  ثانوي) اإلسرائيلية( أقساط مدارس المعارف 

  3803  خاصةكليات مجتمعأقساط  

  3804  جامعاتأقساط 

  3818 نفقات تعليم التدريب المهني 

  3819 نفقات تعليم التنمية الثقافية 

  3820 نفقات تعليم خارج المدرسة للراشدين والشباب 

  3813  تحددأخرى 

   مجموع التعليم 
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  :............................    التجمع  :......................المحافظة        : رقم االستمارة المتسلسل في العينة

   :الشهر:.........................   اسم الباحثة:........................  اسم رب األسرة)         رةتابع الزيارة األخي(أسئلة منوعة   :ثانيا
 

 نعم، تلقت األسرة مساعدة وكانت األسرة بحاجة لها. 1

 نعم، تلقت األسرة مساعدة ولم تكن بحاجة لها. 2

  I05   انتقل إلى ←ال، لم تتلقى األسرة مساعدة وكانت بحاجة لها   . 3

 I05   انتقل إلى ←كن بحاجة لها  ال، لم تتلقى األسرة مساعدة ولم ت. 4

 I05   انتقل إلى ←ال جواب                       / ال، ال اعرف. 99

أفراد أسرتك أي نوع من ، هل تلقت أو تلقى أحد خالل شهر المسح

مثل الغذاء، الدواء، العمل، المساعدة ( المساعدة من أي جهة كانت 

  )التعليمية

I01 

 102  شهر المسحما هو عدد مرات تلقي المساعدة خالل 

E .عدم الرضى عن المساعدة  D . الرضى عن المساعدة C .مصدر المساعدة B .يمة المساعدةق  A .نوع المساعدة  I03 

  بسبب الكمية.1

 بسبب النوعية.2

عدد المرات التي تم فيها تقديم .3

 هذه المساعدة

 .......حدد/غير ذلك.4

  ال ينطبق. 88

  ال جواب/ال اعرف. 99

إذا كان اإلجابة في سؤال : للباحث
D03I88، 2-1( ، أحد البنود ،

99(  
  88سجل مباشرة 

         راض جدا        .1

  راض .2

  غير راض      .3

  غير راض مطلقاً. 4

  ال ينطبق. 88

  ال جواب/ال اعرف . 99

  الشؤون االجتماعية  .1
  مؤسسات السلطة األخرى     .2
  أحزاب سياسية     /فصائل. 3
  لجان الزكاة     . 4 

مؤسسات تنمويـة  / هيئة دولية . 5
6 .  UNRWA            
  دول عربية      . 7
دينية              /ؤسسات خيريةم. 8
  من األهل واألقارب    . 9

/ الجيران/المعارف/من األصدقاء .10
  محسنين       

البنـوك  . 12نقابات العمـال       . 11
  المحلية           

     لجنة إصالح محلية  . 13
  ............أخرى حدد. 14 

  شيكل.1

 دينار.2

  دوالر. 3

  القيمة

مجموع (

فة المبالغ، لكا

  )المرات

  غذاء.1

  دواء/ عالج مجاني.2

  مالبس.3

  تشغيل.4

  تعويضات الشهداء.5

  )مالية(نقدية .6

  تأمين صحي.7

 متعددة.8

  .....حدد / أخرى .9

 

 خصص سطراً لكل مساعدة. سجل المساعدات التي حصلت عليها األسرة خالل شهر المسح: للباحث

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

            9 

 I04  ما مدى أهمية المساعدات التي حصلت عليها أنت أو أسرتك  لوال هذه المساعدة لما استطاعت األسرة تدبر امور المعيشة         . 1

     مكنت األسرة من تدبير أمور المعيشة بصعوبة بالغة.2

     شكلت عامل مساعد ودخل إضافي منتظم لألسرة                .3

     الضيق في فترة األوضاع الصعبةتساهم في تخفيف .4

     كان بإمكان األسرة تدبر أمورها بدونها.5

     ال تشكل المساعدة أية أهمية لتغطية نفقات معيشة األسرة.6

 

     ال جواب/ ال أعرف.99ال ينطبق          . 88

  لم نتقدم بطلب المساعدة. 1

  االسرة تسكن في منطقة نائية. 2

  االسرة تسكن في منطقة غنية. 3

  اسباب سياسية. 4

  ...................حدد/ى أخر. 5

 

  ال جواب/ ال اعرف. 99

 أسرتك المساعدة، باعتقادك ما هو السبب في حال عدم تلقي

  الرئيسي لعدم تلقيها المساعدة

 I01في حال كانت اإلجابة في سؤال : تعليمات للباحثة

  داخل المربعات) -(يتم وضع ) 1،2(الخيارات 

I05 
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  غير متأكد.3نعم، نوعا ما     .2نعم، كثيرا       .1

  ال جواب/ال اعرف. 99ال، ال نحتاج للمساعدة     .4

بغض النظر عن كونكم تلقيتم المساعدة أم ال، هل ترى بأنكم 

  ؟بحاجة للمساعدة

I06 

 

  تصل هذه المساعدات أساسا للمحتاجين. 1

  تصل هذه المساعدات أساساً للمحتاجين لكن بعض الناس غير المحتاجين يتسلمونها أيضا.2

بشكل عام يتم توزيع المساعدات الغذائية بدون تفرقة بين المحتـاج وغيـر المحتـاج  . 3

  وابال ج/ ال أعرف. 99

بغض النظر عن كونكم تلقيتم المساعدة أم ال، ما هو رأيك في            

دقة أو نجاعة استهداف القطاعـات المحتاجـة مـن ناحيـة            

المساعدات الغذائية في مجتمعك المحلي، ألي مـدى يمكنـك          

  القول أنها تصل للقطاعات المحتاجة

I07 

  رئيسي لألسرة فقدان وظيفة المعيل ال. 1 

  المشروع التجاري لألسرةخسارة / فقدان. 2 

  )الخ...البيت، أرض زراعية، بيوت بالستيكية، (فقدان ممتلكات لألسرة . 3 

  الخ..صعوبات ومشاكل مرتبطة بالوصول إلى مكان العمل، السوق، األرض،. 4 

  خسارة المساعدات/ فقدان. 5 

  تأخير في الحصول على الراتب / أو جزء من الراتب/ فقدان كامل. 6 

 
راتب أفضل، فتح مشروع    / حصول أحد أفراد األسرة على وظيفة جديدة،  ورثة، أجر         . 7

  جديد

 
أقرب للعمل، المدرسـة، المراكـز      ( يحتوي على خدمات أفضل      االنتقال للسكن بمكان  . 8

  الصحية،

  ارتفاع اسعار المواد الغذائية. 9 

  حدد/ أخرى. 10 

  ، هل واجهت األسرة أي من األمور التاليةخالل شهر المسح

  

  نعم            .1

  ال     . 2

  ال ينطبق     . 88

  ال جواب/ ال أعرف. 99

I09  

  
  ، هل حصل تغير على استهالك أسرتكخالل شهر المسح  ال أعرف.99 م يتغير   ال ل.3 نعم ازداد   .2نعم انخفض  . 1

  13I  >--) 99، 3-2(إذا كان اإلجابة أحد البنود: للباحث

I10 

  الغذاء.1    السفر/ الترفيه.6  

  الملبس.2    المواصالت.7  

  نفقات التعليم.3    الفواتير.8  

  :..........حدد/ أخرى.9    أجهزة البيت/ نفقات المسكن. 4  

  نفقات الصحة. 5  

، ما هي البنود خالل شهر المسحإذا انخفضت نفقات أسرتكم 

  نفاق عليهاالتي تم تخفيض اإل

  ال      . 2نعم      . 1

I11  

/  المشتراةهكميةالفواك.4  

  المستهلكة
  كمية الطعام الذي يتناوله أفراد األسرة.1  

كميةالحليب أو مشتقاته .5  

  المستهلكة/ةالمشترا
  نوعية الطعام الذي يتناوله أفراد األسرة.2  

  المستهلكة/ كمية اللحوم المشتراة.3    :..........حدد/أخرى.6  

 على الطعام، خالل شهر المسحإذا انخفضت نفقات أسرتكم 

  ما هي البنود التي تم تخفيض اإلنفاق عليها

   ال      .2نعم      . 1

I12  

  حصول أفراد األسرة على الغذاء الكافي/ القلق من عدم توفر. 1 

  عدم تمكن أفراد األسرة من تناول أنواع الطعام المفضلة بسبب نقص المصادر. 2 

 األسرة لتناول انواع محددة من الطعام بسبب نقص المصادراضطر أفراد . 3 

  اضطر أفراد األسرة لتناول انواع طعام غير المفضلة بسبب نقص المصادر. 4 

 لها بسبب نقصهاضطر أفراد األسرة لتناول كميات أقل من الطعام الواجب تناو. 5 

  اضطر أفراد األسرة لتناول عدد وجبات أقل من الطعام بسبب نقصه . 6 

  وجود الطعام داخل المنزل بسبب عدم توفر مصادر لشرائه/ عدم توفر. 7 

 بسبب نقصه) جوعى/ جياع(اضطرارك او أحد أفراد األسرة للنوم دون تناول الطعام . 8 

  اضطرارك او أحد أفراد األسرة عدم تناول الطعام طوال اليوم بسبب نقصه. 9 

 حسب وضع ة عليك اإلجابعند اإلجابة عن األسئلة التالية،

  ) يوم الماضية30خالل ال ( المسح رخالل شهأسرتك 

   يوم الماضية30وال مرة خالل ال : 0

   يوما الماضية30مرة أو مرتين خالل ال : 1

  ) يوما الماضية30ات خالل ال  مر10-3من : 2

   يوما الماضية30 مرات خالل ال 10أكثر من : 3

  ال جواب/ ال أعرف. 99

I13  

  لم تؤثر إطالقاً. 3      قليالً  . 2كثيرا                . 1 

  ال جواب/ ال أعرف.99

ألي مدى يمكنك القول أن القيود على حركتك شكلت مـشكلة           

   ؟خالل شهر المسحلك  وألسرتك  

I14  

  تقريبا مستحيل. 4صعب جداً       .3صعب       . 2ليس صعبا        . 1  

  ال جواب/  أعرفال.99ال ينطبق         .88

 ، هل كان باستطاعتك أنت أو أحد أفـراد          خالل شهر المسح  

  األسرة الذهاب إلى العمل

I15  

  تقريبا مستحيل. 4صعب جداً       .3صعب       . 2ليس صعبا        . 1  

  ال جواب/ ال أعرف.99ال ينطبق         .88

تمكنت أنت أو أحد أفراد األسرة مـن  ، هل   خالل شهر المسح  

  فالحة األرض

I16  

 I17  هل تأتيكم تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري اعتيادي؟. I19 1  >---- ال. 2            منع. 1  

   قيمة المبلغ الشهري الذي يصلكم من التحويالت  .2    يسجل المبلغ بالشيكل
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 I18  ا هي أوجه إنفاق هذه التحويالتم  في المعيشة أو الغذاء. 1   تعليم أحد أفراد األسرة. 5  

   ال. 2نعم          . 1            صيانة/لمسكنتوسعة ا/بناء. 2   توسيع عقارات/شراء. 6  

     زواج أحد أفراد األسرة. 3   .....حدد/أخرى. 7  

     شراء أثاث أو أجهزة. 4      

 I19  ؟خالل شهر المسحض هل حصلت األسرة على قرو  I22 >----ال. 2نعم              . 1           

I20C قيمة المبلغ الذي تم صرفه  

  لتغطية نفقات المعيشة بالشيكل
I20Bإجمالي المبلغ بالشيكل    

 I20A  سجل مبلغ القرض حسب المصدر

   سلف وقروض حكومية. 1    

   قروض من بنوك تجارية. 2    

   قروض من مؤسسات متخصصة بمنح القروض . 3    

   .......حدد/ سلف وقروض من مصادر  أخرى . 4    

 I21  ا هي أوجه إنفاق القرض؟م  في المعيشة أو الغذاء. 1   تعليم أحد أفراد األسرة. 5  

   ال. 2نعم          . 1            صيانة/توسعة المسكن/بناء. 2   توسيع عقارات/شراء. 6  

     زواج أحد أفراد األسرة. 3   .....حدد/أخرى. 7  

     شراء أثاث أو أجهزة. 4   

 I25انتقل إلى  ← ]متوسطة   .2    جيدة     .1
  

  فقيرة جداً.4فقيرة          .3

 I22  بشكل عام، هل تعتبر حال أسرتك

 I23  رتب أهم ثالثة أسباب رئيسية لفقر   عدم توفر فرص عمل.1    شيخوخة رب األسرة/ عجز/ مرض.6  

   أسرتك  قلة مصادر الدخل .2    ة السابقوفاة رب األسر.7  

     قلة األجور والرواتب. 3    الديون.8  

     ارتفاع تكاليف المعيشة. 4    ................ حدد بالتفصيل/ أخرى. 9  

     م األسرةكبر حج.5      

 I24  إيجاد فرص عمل.1    التخلص من الديون.5  

   زيادة األجور والرواتب.2    توفير مسكن.6  

   الحصول على مساعدات.3    تنظيم األسرة.7  

  زيادة دخل األسرة.4    ................. حدد بالتفصيل/ أخرى.8  

رتب أهم ثالثة وسائل التي تساعد أسرتكم 

  على التخلص من حالة الفقر التي تعانيها

  
 

  
  استخدام المدخرات في صناديق التوفير اإلسرائيلية.9

  
ى دخل األسرة الشهري االعتماد عل. 1

  المعتاد

من أجل تمكن األسرة من تغطية نفقاتها 

  : خالل شهر المسح، هل  قمتم بأي مما يلي

I25 

     استخدام المدخرات.2    الحصول على المساعدة من العائلة واألصدقاء. 10  

   نعم.1  تخفيض النفقات. 3    اث وسلع معمرةبيع مقتنيات المسكن من أث.11  

   ال.2  االستدانة من أفراد. 4    مصاغ الزوجة أو جزء منه/بيع المجوهرات. 12  

   ال ينطبق.3  عقاراترهن أرض أو / بيع. 5    الحصول على قروض من مؤسسات اإلقراض. 13  

     توجه أفراد آخرين إلى سوق العمل. 6    صيد األسماك/تربية الحيوانات/زراعة األرض. 14  

     البحث عن عمل إضافي. 7    توجه أفراد األسرة من الطالب إلى سوق العمل. 15  

  

  االستدانة من المحالت التجارية. 16

  

تأجيل دفع الفواتير . 8

ماء،كهرباء،تلفون،أجرة البيت،أقساط 

  )الخ...القروض، 

   

  

  يقدرها المبحوث بالشيكل

في المربعات في حال اسـتحالة      ) -(يسجل  : للباحث
  )الحصول على إجابة

برأيك ما هو المبلغ اإلجمالي الذي تحتاجه أسرتكم شـهريا مـن أجـل تلبيـة                

غذاء، ملـبس، مـسكن، تعلـيم،    : مثل(االحتياجات والمتطلبات األساسية للحياة     

  )الخ...صحة

I26 

  يتم تسجيل المبلغ بالشيكل  
الخ خالل  ...هل قام أي من أفراد األسرة ببيع سلع معمرة مثل األثاث، سيارة           . 1

   الماضية12الشهور 

I27 

  يتم تسجيل المبلغ بالشيكل  

 قيمة المبالغ التي تم استخدامها لسد احتياجات األسرة. 2

   خالل شهر المسح المعيشية من بيع السلع المعمرة 
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  شيكل  دينار  دوالر

  

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

  

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

  

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

.  

 الماضية  12هل قامت األسرة بإجراء صيانة جارية على المسكن خالل الشهور           

  الح تمديدات كهربائية أو ما شابهمثل أعمال الطراشة والدهان وإص

I28 

  شيكل  دينار  دوالر

  

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

  

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

  

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

هل قامت األسرة بإجراء إصالحات رأسمالية أو تحـسينات رأسـمالية علـى             

بـالط   الماضية مثل تركيب سخان شمـسي، تبـديل          12المسكن خالل الشهور    

  .وأطقم حمامات، تمديد تدفئة مركزية وما شابه

I29 
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  ) الزيارة األخيرةأسئلةتابع (دخل األسرة : ثالثا

 I30   الرمزحدد نوع العملـــة بوضع ).  بنوع عملة واحدةمطلوب الجدول(دخل األسرة  الشهري لذوي الدخل من األفراد حسب مصدر الدخل 

    4 =   ، يورو 3=    ، دوالر 2=    ، دينار 1=  شيكل  : الدال على العمله في المربع
  

 مصـــــدر الدخل

 الدخل من االستخدام
العاملين أرباب العمل و

 لحسابهم
 أخرى حويالتت دخول الملكية

 *أجور ورواتب نقدية
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                   المجموع

 األجور النقدية بما فيها العمل اإلضافي*
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 I31   الرمزحدد نوع العملـــة بوضع ). مطلوب الجدول بنوع عملة واحدة( لذوي الدخل من األفراد حسب مصدر الدخل السنويدخل األسرة  

    4 =  ، يورو 3=    ، دوالر 2=    ، دينار 1 =  شيكل : الدال على العمله في المربع

  
 مصـــــدر الدخل

 أخرى تحويالت دخول الملكية العاملين لحسابهمأرباب العمل و الدخل من االستخدام

 *أجور ورواتب نقدية
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                   المجموع

  
  عمل اإلضافياألجور النقدية بما فيها ال*
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  ملخص االستمارة
  

  

  إجمالي إنفاق واستهالك األسرة من السلع والخدمات

  

   201 سنة                                                                خالل شهر 

 القيمة بالشيكل مجموعات اإلنفاق واالستهالك مسلسل

  22- 1من  1

  42- 23من  2

  52، ما عدا مجموعة 12)/38، 55-50(من  3

  )52/36(مجموعة  4

  45- 43المدفوعات التحويلية من  5

  إجمالي 6
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   الباحثةمالحظــــات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  البريد اإللكتروني هو اختياري: تعليمات للباحثة

  :عنوان البريد اإللكتروني لرب األسرة أو أحد أفراد األسرة
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   المشرفمالحظــــات
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