 -1رقم الحاسب آلالي:
مسلسل الاسرة

اإلحصاءات السكانية والحيوية

رقم منطقة العد

استمارة المسح الديموجرافي

( 1437هـ ـ 2016م )
تحفظ هذه املعلوم ــات بسري ــة في الهيئة العامة لإلحصاء
ً
وفقا للمرسوم امللك ـ ــي الكريـ ــم رق ــم  23وتاريخ 1379/12/7هـ

عدد مرات الزيارة

مدة إستيفاء إلاستمارة ( بالدقائق )

املنطقة إلادارية :

-2

املركز :

املحافظة :

رقم الاستمارة لدى ألاسرة:

-3

املسمى السكاني املشمول :

املسمى السكاني :

 -4نتيجة زيارة ألاسرة:

جملة الاستمارات لدى ألاسرة:

ً
أوال :بيانات املسكن والبيئة :
 -5نوع املسكن
 -1منزل شعبي
 -2فيال
 -3دور في منزل شعبي
 -4دور في فيال
 -5شقة
 -6أخرى (توضح)
........................

 -6العمر التقريبي للمسكن
( بالسنوات )

ال أعرف يكتب ( ) 999
أقل من سنة يكتب ( ) 0

 -14تخزين املياه
 -1خزان إسمنتي
 -2خزان من الصفيح
 -3خزان من الفيبرجالس
 -4أخرى ( توضح )
........................
 -5ال يوجد

 -7مادة البناء
 -1مسلح
 -2بلك  /طوب
 -3طين
 -4حجر
 -5أخرى (توضح)
........................

 -15مصدر الكهرباء
 -1شبكة عامة
 -2شبكة خاصة
 -3مولد خاص
 -4أخرى ( توضح )
........................
 -5اليوجد

 -8مادة ألارضيات
 -1رخام
 -2سيراميك
 -3باركية
 -4بالط عادي
 -5أرضيه أسمنتيه
 -6أخرى ( توضح )
........................
 -17الصرف الصحي

 -16الوقود املستخدم للطبخ

 -1شبكة عامة رئيسية
 -2شبكة خاصة
 -3بيارة
 -4ال يوجد

 -1غاز
 -2كهرباء
 -3حطب
 -4أخرى (توضح)
........................

 -9مكونات املسكن
 -1عدد غرف النوم
 -2عدد الغرف ألاخرى

 -10نوع الحيازة
 -1ملك
 -2إيجار
 -3مقدم من صاحب العمل
 -4أخرى (توضح)

 -3عدد املطابخ املستقلة

 -11مصدر املياه
 -1شبكة عامة
 -2صهريج ( وايت )
 -3بئر
 -4أخرى (توضح)
........................

 -4عدد الحمامات
 -18طريقة التخلص من
النفايات
 -1الحاوية العامة خارج املسكن

 -2الحرق
 -3الدفن
 -4أخرى (توضح)
........................

 -19عدد مرات التخلص من
النفايات
ً
 -1يوميا
 -2أكثر من مرة في ألاسبوع
 -3مرة في ألاسبوع
 -4أخرى (توضح)
........................

 -20إستخدام املبيدات الحشرية
 -1بصفة منتظمة

 -12مصدر مياه الشرب
 -1شبكة عامة
 -2فلتر ماء
 -3صهريج ( وايت )
 -4بئر
 -5عبوة مياه
 -6أخرى (توضح)
........................
 -21إستخدام الناموسيات
 -1بصفة منتظمة

 -2عند الحاجة

 -2عند الحاجة

ً
 -3ال تستخدم أبدا

ً
 -3ال تستخدم أبدا

 -13الترفيه وإلاتصال
-1عدد أجهزة التلفزيون
-2عدد أجهزة الحاسب
-3عدد ألافراد املستخدمين لإلنترنت
-4عدد خطوط الهاتف الثابت
-5عدد خطوط الهاتف الجوال
-6عدد السيارات
-7عدد ألاجهزه الذكية ( آيباد  ,تابلت  ..الخ )
 -8عدد شبكات إلانترنت املتصلة باملسكن

 - 22خالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مبدئية لألسرة
عدد افراد ألاسرة
ذك ــور

إن ــاث

عدد املواليد لدى ألاسرة خالل الخمس
سنوات السابقة

عدد وفيات ألاطفال لدى ألاسرة خالل الخمس سنوات
السابقة

ً
عدد الوفيات لدى ألاسرة خالل إلاثنى عشر شهرا
السابقة

اسم املدلي بالبيانات:

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

رقم الهاتف:

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

اس ـ ــم الب ــاح ــث:

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

الت ـ ــوقيع:

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

اس ـ ــم املفت ـ ــش:

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

الت ـ ــوقيع:

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

عدد ألافراد الذين لديهم صعوبات

تاريخ إستيفاء إلاستمارة
/

1437/هـ

ً
ثانيا :بيانات أفراد ألاسرة ( ) 1
لألفراد ( )30- 3سنة
العالقة برئيس
ألاسرة

رقم مسلسل الفرد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املرحلة الدراسية

 -1ذكر
 -2أنثى

تاريخ امليالد

الشهر
26

العمر بالسنوات الكاملة
أقل من سنه أكتب ()0

23

24

العمر

تكتب بالتفصيل

اسم الفرد الثالثي

 -1رئيس ألاسرة
 -2زوجه
 -3ابن او بنت
 -4زوجة ابن /زوج بنت
 -5حفيد أو حفيده
 -6أب أو أم
 -7أخ أو اخت
 -8قرابة أخرى
 -9عمالة منزلية
 -10التوجد عالقة
25

الجنس

الجنسية

السنة
27

28

29

 - 1غير ملتحق
 - 2تمهيدي  /روضة
 - 3الابتدائية
 - 4املتوسطة
 - 5الثانوية
 - 6دبلوم دون الجامعي
 - 7جامعي
 - 8دبلوم عالي
 - 9ماجستير
 - 10دكتوراه
30

لألفراد ( )10سنوات فأكثر

الحالة التعليمية أو اسم أعلى
شهادة
 - 1أمي
 - 2يقرأ ويكتب
 - 3الابتدائية
 - 4املتوسطة
 - 5الثانوية أو مايعادلها
 - 6دبلوم دون الجامعي
 - 7جامعي
 - 8دبلوم عالي
 - 9ماجستير
 -10دكتوراه
31

لألفراد (  ) 12سنة فأكثر

الحالة العملية

 -1صاحب عمل يوظف
 -2صاحب عمل ال يوظف
 -3مشتغل بأجر
 -4مشتغل بدون أجر
 -5متعطل سبق له العمل
 -6متعطل لم يسبق له العمل
 -7طالب
 -8متفرغة ألعمال املنزل
 -9متقاعد
 -10أخرى (توضح ) ........
32

قطاع العمل للمشتغلين
ً
حاليا واملتعطلين الذين
سبق لهم العمل

 -1قطاع حكومي
 -2قطاع خاص
 -3قطاع مشترك
 -4قطاعات غير ربحية

الحالة الزواجية

 -1لم يتزوج ابدا
 -2متزوج
 -3مطلق
 -4أرمل

 -5منزلي ( عائلي )
 -6أخرى (توضح)
...................

33

34

ً
ثانيا :بيانات أفراد ألاسرة ( ) 2
لألفراد (  ) 12سنة فأكثر والذين سبق لهم الزواج
رقم مسلسل الفرد داخل ألاسرة
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 -1أبناء يعيشون في هذا املسكن

2

 -2بنات يعشن في هذا املسكن

1

 -3أبناء يعيشون في مكان آخر

23

35

36

وزن الطفل عند الوالدة
رقم
 2.5 -1كيلو
مسلسل
-2أقل من  2.5كيلو
ألام
-3أعلى من  2.5كيلو

هل ما زال
الطفل يرضع

نوع الرضاعة

 -1طبيعي (حليب ألام)
-2غير الطبيعي

 -1نعم
 -2ال

عدد أشهر
الرضاعة
الطبيعية
الصرفه

 - 9أخرى (توضح ) ......

أقل من سنه تكتب ()0

37

 -4بنات يعيشن في مكان آخر

شهر

 -5أبناء توفوا

سنة

نوع الوسيلة املستخدمة ملنع
حالة الزوجة من حيث استخدام
لألفراد
الحمل
وسائل تنظيم ألاسرة
للنساء الالتي سبق لهن الزواج الذكور
-1الحبوب
املتزوجين
-2اللولب
 -1تنتظر مولود
-3الواقي
 -2تستخدم موانع
مدة الحياة الزواجية
-4ربط عنق الرحم
 -3التستخدم موانع
بالسنوات الكاملة
-5الحقن
كم زوجة
( يخصم منها الفترات البينية
-6الرضاعه الطبيعيه
في عصمة
-7العزل
في حال تكرار الزواج )
الرجل
 -8فترة ألامان

عدد ألابناء الذين سبق لهذه املرأة أن أنجبتهم والذين
هم

 -6بنات توفين

 -1مرة واحدة
 -2مرتين
 -3ثالث فأكثر

تاريخ أول زواج
( يسجل تاريخ الزفاف )

للنساء املتزوجات (  ) 49-15سنة

 -7إلاجمالي

كم عدد مرات الزواج

للنساء الالتي سبق لهن الزواج

للفرد الذي ولد خالل السنوات الخمس السابقة للمسح
( للفرد ( ) 5سنوات فأقل )

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ً
ثانيا :بيانات أفراد ألاسرة ( ) 3
لألفراد أقل من (  ) 18سنة
الغير متزوجين

لألفراد (  ) 15سنة فأكثر

رقم مسلسل الفرد
8
9
10
11
12
13
14
15

 -1النظر

7

-2السمع

6

-3الحركة

5

51

-4التذكر

4

48

49

 - 1نعم
 - 2ال

 -1عوامل خلقية (وراثية)

52

-5العناية الشخصية

3

 -1نعم
 -2ال

 -1صعوبة خفيفة
-2صعوبة شديدة
 -3صعوبة بالغة ( ال أستطيع )
 -4ال يوجد

-6التخاطب والتواصل

2

47

 -1بشكل يومي
 -2أقل من يومي
 -3ال أدخن على إلاطالق

نوع الصعوبة في الحواس ودرجتها

 - 7أخرى (توضح ) ...

1

 -1بشكل يومي
 -2أقل من يومي
 -3ال أدخن على إلاطالق

هل قمت بتدخين التبغ بشكل
يومي في املاض ي

هل قمت بالتدخين في السابق أو
لم تدخن على إلاطالق

 - 1نعم
 - 2نعم ويعيش مع ألاب
 - 3نعم ويعيش مع ألام
 - 4نعم ويعيش مع أحد
ألاقرباء
 - 5ألام متوفية
 - 6ألاب متوفي
 - 7ألام وألاب متوفين
50

مكان إلاقامة املعتاد

سبب الصعوبة

 -1مع ألاسرة
 -2لدى أحد الاقارب

 -2عوامل أثناء الحمل
 -3عوامل أثناء الوالدة

 -3مركز رعاية وتأهيل
 -4مستشفى
 -5أخرى ( توضح )

 -4حوادث السير
 -5حوادث أخرى

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

 -6بسبب املرض
 -7أخرى ( توضح )

مدة
الصعوبات

إذا كانت أقل من سنة أكتب ()0

23

ً
هل تقوم حاليا بتدخين أي نوع
من أنواع التبغ

للمدخنين بشكل أقل
من يومي

للغير مدخنين على إلاطالق

هل ما زال ألاب وألام على قيد
الحياة

هل يعاني الفرد من
أي صعوبة في
الحركة  ,السمع ,
التذكر  ,العناية
الشخصية ,
التخاطب

لألفراد الذين يعانون من أي صعوبات

صلة القرابة بين الاب والام

 -1أقارب من الدرجة ألاولى
من ناحية ألاب وألام
 - 2أقارب من الدرجة ألاولى
من ناحية ألاب
 - 3أقارب من الدرجة ألاولى
من ناحية ألام
 -4قرابة أخرى
 -5ال توجد قرابة

53

54

55

56

ً
رابعا  :املواليد الذين ولدوا خالل الخمس سنوات السابقة وتوفوا ( خارج أو داخل ألاسرة )

ً
ثالثا  :املواليد ( الذين ولدوا خالل الخمس سنوات السابقة ) ويعيشون خارج ألاسرة

للنساء الالتي سبق لهن الزواج وإلانجاب من (  ) 49-15سنة

للنساء الالتي سبق لهن الزواج وإلانجاب من (  ) 49-15سنة

 - 57عدد املواليد ( الذين ولدوا خالل السنوات الخمس السابقة للمسح ) ويعيشون خارج ألاسرة

 - 68عدد املواليد ( الذين ولدوا خالل السنوات الخمس السابقة للمسح ) وتوفوا خارج أو داخل ألاسرة
العمر عند الوفاة

رقم املسلسل

تكتب بالتفصيل

شهر

 .2ال

-3أعلى من  2.5كيلو
63

64

65

66

رقم املسلسل

61

62

سنة -2أقل من  2.5كيلو

عدد أشهر
الرضاعة
الطبيعية الصرفة

-2غير الطبيعي

67

 .2انثى

69

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

70

71

72

تكتب بالتفصيل

 .2انثى

 2.5 -1كيلو

 .1ذكر

73

 2.5 -1كيلو
سنة -2أقل من  2.5كيلو
-3أعلى من  2.5كيلو

شهر

74

75

 -1عدد ألايام إذا اقل من شهر

58

59

60

 .1ذكر

 .1نعم

 -1طبيعي (حليب ألام)

الاسم ألاول للمولود
املتوفى

رقم
مسلسل
ألام

 -2عدد ألاشهر إذا أقل من سنتين

الاسم ألاول للمولود

رقم
مسلسل
ألام

نوع الرضاعة

76

 -3عدد السنوات إذا سنتين فأكثر

الجنس

الجنسية

تاريخ امليالد

وزن الطفل عند الوالدة

لألطفال الذين
هل ال يزال الطفل يرضع
أنهوا فترة الرضاعة

الجنس

الجنسية

تاريخ امليالد

وزن الطفل عند الوالدة

ً
خامسا  :الوفيات
ً
 - 77عدد الوفيات في ألاسرة خالل الـ ( )12شهرا السابقة

أسباب الوفاة

الاسم ألاول للمتوفى

78

79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 .1ذكر

81

82

تكتب بالتفصيل

رقم مسلسل املتوفي

الجنس

الجنسية

العمر عند
الوفاة
بالسنوات
الكاملة أقل
من سنة
اكتب ()0

 .2انثى

80

تاريخ الوفاة

 .1أسباب مرضية
 .2شيخوخة
 .3أسباب تتعلق بالحمل والوالدة

 .4حوادث سير
سنة

شهر

 .5حوادث أخرى
 .6أخرى ( توضح ) .........

83

84

