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توػقر ؿـظوؿة ؿمؽاؿؾة ؿن اؾلقاـات ؾمؼققم اؾوضع اإلجمؿاعي واإلؼمصادي ؾألدرة وؽذؾك إعداد -2
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 . 2014توػقر اؾلقاـات املطؾوبة ؾمرؽقب رؼم ؼقادي ألدعار امليمفؾك ملا بعد عام -6

 . عقـة امليح  2
 

 تصؿقم اؾعقـة  - أ
( أدرة ؾؽل ؿواػظة ػي  768( أدرة ػي جؿقع ؿواػظات اؾعراق بواؼع ) 13824بؾغ حهم اؾعقـة ) 

( أدر ؿوزعة عؾى االؼضقة 8(  عـؼود وقشؿل ؽل عـؼود )1728اؾعراق ؽؿا بؾغ عدد اؾعـاؼقد ) 
 ( عـؼود .  26( عـؼود وػي اؾرقػ )  70واحملاػظات حقث بؾغ عدد اؾعـاؼقد ػي احلضر ) 
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 ؿؤذرات ذات اؾصؾة باؾمـؿقة اؾلشرقة. 
 توػقر بقاـات تؾلي ؿمطؾلات احليابات اؾؼوؿقة. -3
وأثر اؾمغققرات اجملمؾػة عؾقه مبا قىدم إتىاذ اؾؼرارات اجملمؾػة  توػقر ؿؤذرات تػصقؾقة عن اإلـػاق-4

 باإلـماج واإلدمفالك .
 توػقر ؿؤذرات تػصقؾقة عن دخول األػراد واألدر حيب ؿصادرفا. -5
 . 2014توػقر اؾلقاـات املطؾوبة ؾمرؽقب رؼم ؼقادي ألدعار امليمفؾك ملا بعد عام -6

 . عقـة امليح  2
 

 تصؿقم اؾعقـة  - أ
( أدرة ؾؽل ؿواػظة ػي  768( أدرة ػي جؿقع ؿواػظات اؾعراق بواؼع ) 13824بؾغ حهم اؾعقـة ) 

( أدر ؿوزعة عؾى االؼضقة 8(  عـؼود وقشؿل ؽل عـؼود )1728اؾعراق ؽؿا بؾغ عدد اؾعـاؼقد ) 
 ( عـؼود .  26( عـؼود وػي اؾرقػ )  70واحملاػظات حقث بؾغ عدد اؾعـاؼقد ػي احلضر ) 
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 اؾعقـة اؾمي مت اؾوصول اؾقفا  - ب
 

 احملاػظة
  2014عدد االدراملشؿوؾة ػي امليح  

ع رقػ حضر  اجملؿو

 768 212 556 دفوك

 768 208 560 اؾيؾقؿاـقة

 768 207 561 أربقل

 768 208 560 دقاؾى

 576 40 536 بغداد

 768 208 560 بابل

 768 208 560 ؽربالء

 768 208 560 وادط

 768 208 560 اؾـهػ

 768 207 561 اؾؼاددقة

 768 208 560 املنـى

 768 208 560 ذي ؼار

 768 208 560 ؿقيان

 768 208 560 اؾلصرة

 576 40 536 بغداد

 2304 627 1677 اؼؾقم ؽرددمان

احملاػظات 
 اؾودطى

2800 1040 3840 

 3840 1039 2801 احملاػظات اجلـوبقة

 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة ؿرؽزّة ؾؾـمائج
 

: اإلـػاق   اوالً 

( اؾػ دقـار ذفرقاً ، اؿا 2.408بؾغ ؿمودط اـػاق اؾػرد عؾى اجملاؿقع اؾرئقية بأدعار اؾيوق حملاػظة بغداد )
ؿهؿوع اإلـػاق ػي احملاػظات  ( اؾػ دقـار ، ػقؿا بؾغ5.545ػي اؼؾقم ؽرددمان ػؼد بؾغ ؿهؿوع اإلـػاق )

 ( .8-1اجلدول ) ؽؿا ػي( اؾػ دقـار 4.204( اؾػ دقـار ، اؿا احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغ )5.244اؾودطى )
( ؿؾقون دقـار ذفرقاً ، 108.2دعار اؾيوق حملاػظة بغداد )أبؾغ ؿمودط إـػاق االدرة عؾى اجملاؿقع اؾرئقية ب

( 448.1( ؿؾقون دقـار ذفرقا واحملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ )731.2االـػاق )اؿا ػي اؼؾقم ؽرددمان ػؼد بؾغ 
 (. 8-2( ؿؾقون دقـار ذفرقاً حيب اجلدول )354.1ؿؾقون دقـار ذفرقاً وػي احملاػظات اجلـوبقة بؾغ )

 

  : اؾدخل ثاـقاً 

( ؿؾقون دقـار، وبؾغ ؿ512.1بؾغ ؿمودط دخل األدرة اؾشفري امليمؾم ػي ؿواػظة بغداد ) مودط دخل
( .وػقؿا بؾغ ؿمودط دخل األدرة 7-2( ؿؾقون دقـار ذفرقاً ؽؿا ػي اجلدول )107.2األدرة بأدعار اؾيوق )

( ؿؾقون دقـار 730.2( ؿؾقون دقـار ذفرقا أؿا بأدعار اؾيوق ػؼد بؾغ )944.1ػي إؼؾقم ؽرددمان امليمؾم )
( ؿؾقون دقـار ذفرقاً أؿا بأدعار اؾيوق 381.1ػي اؾشفر ، اؿا احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ اؾدخل امليمؾم )

( ؿؾقون دقـار ذفرقاً ، اؿا احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغ ؿمودط دخل 448.1ػؼد بؾغ ؿمودط دخل األدرة )
 ( ؿؾقون دقـار ػي اؾشفر بأدعار اؾيوق. 1.354)  ( ؿؾقون دقـار ذفرقاً و362.1األدرة امليمؾم )

 

: املؤذرات اؾدميوغراػق   ةثاؾنا 

( أدرة 536( توزعت عؾى اؾلقكمني حقث بؾغت ػي احلضر )576بؾغ عدد األدر املشؿوؾة ػي ؿواػظة بغداد )
( ادرة حقث ذؿل احلضر 2304( أدرة ػي اؾرقػ ، أؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان ػؼد بؾغ ؿهؿوع االدر )40و )

( أدرة حقث 3840ألدر )( ادرة .اؿا احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ ؿهؿوع ا627( ادرة وػي اؾرقػ )1677)
( أدرة ، أؿا احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغ عدد األدر 1040( أدرة وػي اؾرقػ )2800ذؿؾت ػي احلضر )

( أدرة ؽؿا ػي اجلدول  1039( أدرة  وػي اؾرقػ ) 2801( أدرة ؿوزعة ػي احلضر )3840املشؿوؾة ػي امليح )
(1-1. ) 

 ( ػردا , اؿا ػي اؼؾقم ؽرددمان ػؼد 9.5ػي ؿواػظة بغداد )اؿا باؾـيلة ملمودط حهم االدرة ػؼد بؾغت
ً ، أؿا ػي احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ ؿمودط حهم األدرة )5.7بؾغت ) ً اؿا ػي احملاػظات 7.6( ػردا ( ػردا

 (. 1-5( ػرداً ؽؿا ػي اجلدول )4.7اجلـوبقة ػؼد بؾغ )
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: اؾيؽن   رابعا

( ؿن توزقع 68.8اظفرت اؾـمائج أن % ) األدر ػي ؿواػظة بغداد ميمؾؽون داراً ، أؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان ػؼد
 ( % . 69.0در ) ( % واحملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت ـيلة األ79.2(% وػي احملاػظات اؾودطى )75.3بؾغ )

( وػي إؼؾقم 5.99بؾغت ـيلة األدر املرتلطة باؾشلؽة اؾعؿوؿقة ؾؾؽفرباء ػي ؿواػظة بغداد % )
 (% .4.99( % أؿا احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت )9.99(% وػي احملاػظات اؾودطى )100) ؽرددمان بؾغت

شؽلة اؾعؿوؿقة ؾؾؿصدر اؾرئقس ؾؾؿاء ػي ؿواػظة بغداد ػؼد بؾغت بؾغت ـيلة األدر املرتلطة باؾ
احملاػظات ( % ػي احملاػظات اؾودطى ، أؿا ػي 7.91(% ، )6.90( % ، أؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان ػؼد بؾغت )1.87)

 ( .5-14( % ؽؿا ػي اجلدول )6.87اجلـوبقة ػؼد بؾغت )
(2.32 ميمؾؽون األدر دقارة خاصة ؾإلدمىدام اؾشىصي ػي ؿواػظة بغداد ، اؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان %)

( % وػي 5.26( % اؿا ػي احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغت )4.55ػؼد بؾغت األدر اؾمي متمؾك دقارة خاصة )
 (. 5-44( % حيب اجلدول )23.5بقة )احملاػظات اجلـو

(0.98( ؿن األدر متمؾك ثالجة ػي ؿواػظة بغداد ، و % )1.97( % ؿن االدر ػي اؼؾقم ؽرددمان و ) 0.99 % )
 . (5-44( % ػي احملاػظات اجلـوبقة ؽؿا ػي اجلدول )5.96ػي احملاػظات اؾودطى و )

 
 

: اؾمعؾقم   خاؿياً 

 ( % ، أؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان ػؼد 2.86باملرحؾة األبمدائقة ػي ؿواػظة بغداد )بؾغ ؿعدل اإلؾمواق اؾصاػي
(% ،اؿا ػي  احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت ـيلة 8.88(% وػي احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ )8.89بؾغ  )

 (. 2-2( % ؽؿا ػي اجلدول )3.86اإلؾمواق باملرحؾة األبمدائقة )
رئقية ؾؾمـؼل اؾى املدردة او اجلااؿعة ػي ؿواػظة بغداد ؿشقاً اظفرت ـمائج امليح حول اؾوادطة اؾ

(% ، اؿا ػي احملاػظات اؾودطى ػؼد 1.73( % وػي إؼؾقم ؽرددمان بؾغت )3.69( دـوات ػأؽنر )6بعؿر )
 (%. 3.79(% وػي احملاػظات اجلـوبقة بؾغت )2.72)  بؾغت

 
 

: اؾصوة   دادداً 

( ػي 6.16اظفرت ـمائج امليح ان % ) ؿواػظة بغداد ؿصابني باألؿراض املزؿـة ، ضؿن اؾيؽان وػي إؼؾقم
(% ػي حني بؾغت ػي احملاػظات اجلـوبقة 4.10( % وبؾغت ػي احملاػظات اؾودطى )3.12ؽرددمان بؾغت )

(7.9). % 
( ػي حني بؾغت ػي إؼؾقم 1.18وبؾغت ـيلة املصابني باألؿراض املزؿـة واإلعاؼات ػي ؿواػظة بغداد ، % )

( %أؿا ػي احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت 0.12( % أؿا احملاػظات اؾودطى بؾغت اؾـيلة )6.14رددمان )ؽ
 (. 3-4( % ؽؿا ػي اجلدول )3.11)

 
 

 

: اؾؼوى اؾعاؿؾة   دابعاً 

( ػي حني بؾغ ػي 5.42( دـة ػأؽنر ػي ؿواػظة بغداد )15بؾغ ؿعدل اؾـشاط اإلؼمصادي ؾألػراد بعؿر % )
( % أؿا ػي احملاػظات اجلـوبقة ػؼد 9.42( % أؿا ػي احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغ )0.45)إؼؾقم ؽرددمان 

 ( .6-4( % حيب اجلدول )3.39بؾغت اؾـيلة )
( ػي ؿواػظة بغداد اؿا ػي إؼؾقم ؽرددمان ػؼد 1.14( دـة ػأؽنر )15بؾغ ؿعدل اؾلطاؾة ؾألػراد بعؿر % )

( %  6.12، أؿا ػي احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغ ؿعدل اؾلطاؾة )(% ػي احملاػظات اؾودطى 5.7( % و )3.8بؾغ )
 ( .6-4ؽؿا ػي اجلدول )

 
 

:   احلصة اؾمؿوقـقة -ثاؿـا 

( ؿن األدر تيمؾم احلصة اؾمؿوقـقة ػي ؿواػظة بغداد ػي حني بؾغت 5.97بقـّت ـمائج امليح ان % )
( % أؿا احملاػظات اجلـوبقة ػؼد 0.98) (% ػي إؼؾقم ؽرددمان أؿا ػي احملاػظات اؾودطى ػؼد بؾغت1.97)

 ( .4-2(% ، ؽؿا ػي اجلدول )9.97بؾغت )
 بؾغ ؿمودط اؾؽؾػة اؾؽؾقة اؾمي دػعمفا األدرة إؾى وؽقل اؾمؿوقن مبا ػي ذؾك األؽقاس ػي ؿواػظة

( 646ؾغت )( دقـار/ اؾػرد وػي احملاػظات اؾودطى ب514( دقـار / اؾػرد وػي إؼؾقم ؽرددمان بؾغ )947بغداد )
 ( . 4-3( دقـار اؾػرد ، ؽؿا ػي اجلدول )629)  دقـار/ اؾػرد أؿا ػي احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت
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 ( . 4-3( دقـار اؾػرد ، ؽؿا ػي اجلدول )629)  دقـار/ اؾػرد أؿا ػي احملاػظات اجلـوبقة ػؼد بؾغت
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9 قسم الدميوغرافي

المجموعريفحضر
556212768دهوك

560208768السليمانية

561207768أربيل

560208768ديالى

53640576بغداد

560208768بابل

560208768كربالء

560208768واسط

560208768النجف

561207768القادسية

560208768المثنى

560208768ذي قار

560208768ميسان

560208768البصرة

53640576بغداد

16776272304اقليم كردستان

280010403840المحافظات الوسطى

280110393840المحافظات الجنوبية

عدد األسر في العينة حسب المحافظة   :  1-1جدول 

2014عدد االسرالمشمولة في المسح  المحافظة



قسم الدميوغرافي10

اإلجماليريفحضرالمجموعريفحضر

17374.925.1100.03.94.14.0دهوك

40686.513.5100.010.75.29.3السليمانية

30885.314.7100.08.04.37.1أربيل

26151.848.2100.04.111.96.0ديالى

130088.111.9100.034.914.730.0بغداد

29950.449.6100.04.614.06.9بابل

17569.130.9100.03.75.14.0كربالء

17863.636.4100.03.46.14.1واسط

18975.424.6100.04.34.44.4النجف

17058.641.4100.03.06.73.9القادسية

10149.950.1100.01.54.82.3المثنى

28165.934.1100.05.69.16.5ذي قار

13274.325.7100.03.014.93.1ميسان

36781.618.4100.09.16.48.5البصرة

130088.111.9100.034.914.730.0بغداد

88683.816.2100.022.613.620.4اقليم كردستان

110260.139.9100.020.241.625.4المحافظات الوسطى

105169.730.3100.022.330.124.2المحافظات الجنوبية

عدد األسر المحافظة
(ألف)

(%)توزيع األسر ما بين المحافظات  (%)توزيع األسر ضمن كل محافظة  
عدد األسر في العينة حسب المحافظة :  2-1جدول 



11 قسم الدميوغرافي

اإلجمالي ريفحضرالمجموعريفحضر

74.026.0100.04.44.34.4دهوك

85.314.7100.08.64.07.3السليمانية

83.616.4100.07.23.86.3أربيل

48.751.3100.03.710.65.6ديالى

87.512.5100.033.012.827.6بغداد

48.052.0100.04.613.67.0بابل

67.232.8100.03.85.14.1كربالء

58.741.3100.03.87.24.7واسط

71.728.3100.04.95.35.0النجف

57.242.8100.03.47.04.4القادسية

44.555.5100.01.75.72.8المثنى

63.736.3100.06.29.67.1ذي قار

73.027.0100.03.83.83.8ميسان

80.519.5100.010.97.29.9البصرة

87.512.5100.033.012.827.6بغداد

82.018.0100.020.212.118.0اقليم كردستان

57.542.5100.020.841.826.4المحافظات الوسطى

68.032.0100.026.033.327.9المحافظات الجنوبية

عدد األسر في العينة حسب المحافظة   :  3-1جدول 

المحافظة
(%)توزيع األفراد ما بين المحافظات (%)توزيع األفراد ضمن كل محافظة 



قسم الدميوغرافي12

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور
(سنة)العمر  

0 -412.612.412.515.114.014.613.312.913.1

 9-513.411.412.516.415.716.114.212.613.4

 14-1011.711.811.814.513.514.012.512.312.4

 15- 1910.710.310.511.810.811.311.010.410.7

20 - 2410.29.39.89.48.69.010.09.19.6

25  -297.47.67.56.16.76.47.17.37.2

30 - 346.36.76.55.46.35.86.16.66.3

35 - 395.76.05.85.25.35.35.55.85.7

40 - 445.45.65.54.95.55.25.25.65.4

45 - 494.34.54.43.64.03.84.14.34.2

50- 54 3.24.03.61.82.62.22.83.73.2

59 - 552.93.33.11.51.714.92.52.92.7

60- 64 2.22.92.51.62.11.92.02.72.3

4.04.24.12.63.12.93.63.93.8 فأكثر65

العالقة برب األسرة

28.23.916.225.72.314.127.53.515.6رب األسرة

25.912.80.127.513.6(.)0.128.013.9زوجة/زوج

59.644.952.363.249.556.460.646.153.4ابنة/ابن

7.43.70.18.04.0(.)0.28.24.2زوج االبنة/زوجة االبن

8.27.47.86.86.76.87.87.27.5حفيدة/حفيد

0.32.71.50.23.41.80.32.91.6آم/أب

2.01.71.82.52.12.32.11.82.0أخت/أخ

1.43.12.31.32.62.01.43.02.2أقارب آخرون

..................ال تربطه قرابة باألسرة

عدد األسر في العينة حسب المحافظة   :  4-1جدول 

خصائص األفراد
اإلجماليريفحضر



13 قسم الدميوغرافي

اإلجماليريفحضراإلجماليريفحضر
7.07.37.163.857.662.3دهوك

5.05.55.069.567.769.2السليمانية

5.66.35.767.960.166.8أربيل

5.66.35.968.860.564.8ديالى

5.96.25.970.057.868.6بغداد

6.26.96.565.057.461.2بابل

6.47.06.662.858.461.5كربالء

6.88.37.363.852.159.5واسط

7.08.47.363.355.461.4النجف

7.07.47.262.357.860.4القادسية

6.88.57.762.854.958.8المثنى

6.87.57.060.754.058.4ذي قار

7.88.37.961.155.359.6ميسان

7.47.97.559.152.457.8البصرة

5.96.25.970.057.868.6بغداد

5.56.35.767.962.367.0اقليم كردستان

6.47.16.764.857.461.9المحافظات الوسطى

7.27.87.460.554.858.7المحافظات الجنوبية

عدد األسر في العينة حسب المحافظة   :  5-1جدول 

المحافظة
 ( % ) سنة فأكثر 15نسبة البالغين بعمر (فرد)متوسط حجم األسرة 
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 التعليمقسم 
 
 
 
 
 
 

 يعيش مع
االسرة

يعيش ضمن 
 يعيش معالمجموعمتوفياسرة اخرى

االسرة
يعيش ضمن 
المجموعمتوفياسرة اخرى

61.314.823.8100.067.218.614.1100.0دهوك

53.116.530.4100.058.322.918.8100.0السليمانية

55.916.028.0100.060.423.016.6100.0أربيل

54.213.332.4100.062.619.018.3100.0ديالى

53.012.834.1100.060.919.819.2100.0بغداد

56.017.726.3100.064.120.215.7100.0بابل

58.813.827.4100.064.120.815.1100.0كربالء

61.013.625.4100.066.717.715.7100.0واسط

58.914.726.5100.064.719.116.2100.0النجف

58.915.126.0100.066.118.015.8100.0القادسية

56.017.326.7100.067.417.814.7100.0المثنى

60.815.224.0100.067.518.314.2100.0ذي قار

62.213.724.1100.068.117.014.9100.0ميسان

58.416.125.5100.066.220.513.3100.0البصرة

53.012.834.1100.060.919.819.2100.0بغداد

56.115.928.0100.061.221.916.9100.0اقليم كردستان

57.514.927.6100.064.419.416.2100.0المحافظات الوسطى

59.415.525.1100.066.918.814.3100.0المحافظات الجنوبية

عدد األسر في العينة حسب المحافظة   :  6-1جدول 

المحافظة
(%)مكان اقامة الوالدة (%)مكان اقامة الوالد 



15 قسم التعليم

 
 
 
 
 

 التعليمقسم 
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17 قسم التعليم

غير ملتحق أخرىدراسات علياكليةمعهدإعداديةاساسيةمتوسطةإبتدائيةمستوى التفصيل
المجموعغير مبينحاليا

ذكر: العمر
 6 -1172.80.116.10.010.00.00.00.010.90.1100.0

14 - 1229.939.717.90.10.00.00.00.012.40.1100.0

17 - 154.327.97.028.20.3(.)0.0(.)32.30.0100.0

18 - 210.65.01.721.62.812.90.00.155.30.1100.0

22 - 290.00.80.23.30.87.20.2(.)87.4(.)100.0

30 - 490.10.00.10.2(.)0.60.4(.)98.40.1100.0

0.00.099.70.3100.0(.)0.00.00.00.00.0 فأكثر50

62.50.1100.0(.)17.36.45.55.00.42.50.1إجمالي

انثى: العمر
 11- 670.90.115.70.00.00.00.00.013.3(.)100.0

14 - 1219.438.515.50.70.00.00.00.026.00.0100.0

15 - 171.315.94.133.90.00.30.0(.)44.50.0100.0

18 - 210.11.70.615.21.916.10.0(.)64.4(.)100.0

22 - 290.10.10.31.70.45.50.60.091.3(.)100.0

30 - 490.00.00.10.10.10.50.1(.)99.1(.)100.0

99.70.2100.0(.)0.0(.)0.00.00.00.000.0 فأكثر50

100.0(.)69.2(.)14.14.84.54.30.32.50.1إجمالي

إجمالي: العمر
 11- 671.90.115.9(.)0.00.00.00.0012.00.1100.0

14 - 1224.639.116.70.40.00.00.00.0019.2(.)100.0

15 - 172.922.25.630.90.20.10.00.0438.0(.)100.0

18 - 210.33.41.218.52.314.50.00.0459.8(.)100.0

22 - 29(.)0.50.22.50.66.40.40.0289.3(.)100.0

30 - 49(.)0.00.10.1(.)0.50.30.0398.8(.)100.0

0.00.0199.70.3100.0(.)0.00.00.00.00.0 فأكثر50

المحافظة
0.058.50.1100.0(.)0.10.329.18.90.92.2دهوك

0.00.025.98.90.82.90.000.061.50.0100.0السليمانية

0.10.224.96.40.62.60.10.065.00.2100.0أربيل

17.68.10.24.40.42.70.10.066.40.0100.0ديالى

16.55.60.53.60.23.40.40.069.80.1100.0بغداد

64.00.0100.0(.)21.17.70.14.50.22.20.1بابل

4.50.22.90.10.163.20.0100.0(.)22.36.7كربالء

21.86.80.13.70.32.20.10.065.00.1100.0واسط

66.80.0100.0(.)19.87.20.13.90.22.00.0النجف

20.79.00.13.80.41.90.10.263.80.1100.0القادسية

20.27.80.03.60.11.80.00.066.30.0100.0المثنى

63.60.0100.0(.)(.)5.20.21.9(.)21.77.4ذي قار

18.86.60.23.10.11.30.00.069.80.1100.0ميسان

0.064.70.0100.0(.)21.87.90.13.50.51.6البصرة

16.55.60.53.60.23.40.40.069.80.1100.0بغداد 

100.0(.)0.062.0(.)0.10.126.38.00.72.6اقليم كردستان  

65.10.0100.0(.)20.47.40.14.20.32.40.1المحافظات الوسطى

100.0(.)65.1(.)(.)21.17.70.13.90.31.7المحافظات الجنوبية

البيئة
65.50.1100.0(.)14.65.75.45.10.43.00.2حضر
100.0(.)66.9(.)18.95.44.03.40.21.10.0ريف

 (%) سنوات فأكثر الملتحقين بالدراسة حسب المرحلة التعليمية 6توزيع األفراد بعمر : 1-2  جدول 



قسم التعليم18

حضر وريفريفحضر
اإلجمالياإلجمالياإلجمالي

(سنة)العمر

670.149.863.8

795.182.891.2

896.883.992.5

996.891.595.1

1096.089.093.9

1191.184.188.8

لمحافظةا
92.387.090.5دهوك

91.592.391.6السلٌمانٌة

87.187.787.2أربٌل

95.689.091.8دٌالى

91.562.086.2بغداد

94.979.686.1بابل

91.689.290.8كربالء

92.484.788.8واسط

88.886.588.1النجف

90.380.885.9القادسٌة

92.179.084.5المثنى

89.585.687.9ذي قار

83.756.075.1مٌسان

91.484.889.9البصرة

91.562.086.2بغداد 

90.288.689.8اقليم كردستان  

92.484.688.8المحافظات الوسطى

89.780.086.3المحافظات الجنوبية

(%)سنة  (11 - 6)معدل االلتحاق الصافي بالمرحلة االبتدائية لالفراد بعمر : 2-2جدول 

مستوى التفصيل



19 قسم التعليم

حضر وريفريفحضر

االجمالياإلجمالياإلجمالي
(سنة )العمر
1247.125.340.9
1360.840.154.8
1466.145.859.7

لمحافظةا
74.237.168.2دهوك

75.650.773.9السلٌمانٌة
58.866.358.7أربٌل
67.558.359.0دٌالى
55.551.051.7بغداد
60.416.747.8بابل

45.937.441.2كربالء
53.632.541.4واسط
53.728.748.5النجف

52.536.845.6القادسٌة
58.338.144.0المثنى

56.734.448.7ذي قار
42.936.533.1مٌسان

50.912.046.4البصرة
55.516.751.7بغداد 

69.858.567.4اقليم كردستان  
56.538.348.1المحافظات الوسطى

51.832.044.9المحافظات الجنوبية

(%)سنة  (14 - 12)معدل االلتحاق الصافي بالمرحلة المتوسطة لالفراد بعمر : 3-2جدول 

مستوى التفصيل



قسم التعليم20

حضر وريفريفحضر
اإلجمالياإلجمالياإلجمالي

سنة (العمر )
1525.513.721.9
1637.519.232.1
1743.926.739.2

لمحافظةا

53.833.648.8دهوك
54.037.251.1السلٌمانٌة

43.138.342.2أربٌل
42.029.535.2دٌالى
32.615.430.6بغداد
38.322.229.7بابل

31.124.229.0كربالء
31.012.322.8واسط
26.415.723.1النجف

29.08.919.0القادسٌة
32.114.821.4المثنى

40.415.230.5ذي قار
22.43.716.9مٌسان

24.112.821.9البصرة
32.615.430.6بغداد 

50.336.447.6اقليم كردستان  
33.521.828.4المحافظات الوسطى

28.911.923.0المحافظات الجنوبية

(%)سنة  (17 - 15)معدل االلتحاق الصافي بالمرحلة االعدادية لالفراد بعمر : 4-2جدول 

مستوى التفصيل



21 قسم التعليم

يقرأ يقرأ فقطأميمستوى التفصيل
إعدادية أو متوسطةإبتدائيةويكتب

مهنية
دبلوم 
معهد

بكلوريوس 
المجموعغير مبينأخرىفأعلى

ذكر: العمر
14-105.06.356.332.20.10.000.00.00.00.2100.0

15 - 197.01.817.139.030.05.00.00.00.10.0100.0
20 - 299.71.616.829.514.815.44.47.50.10.2100.0
30 - 398.71.717.930.112.58.18.612.1(.)0.2100.0
40 - 498.11.611.731.412.713.510.310.40.10.5100.0
50 - 5910.92.713.524.811.712.410.712.6(.)0.6100.0
60 - 6920.82.815.026.410.37.66.710.20.00.1100.0
44.64.016.013.84.63.03.410.40.20.0100.0 فأكثر70

9.82.723.230.913.28.74.86.50.10.2100.0إجمالي
انثى: العمر

14-108.64.851.634.60.40.00.00.00.0(.)100.0
15 - 1911.91.518.328.832.76.70.00.0(.)0.01100.0
20 - 2918.82.119.121.510.214.75.77.7(.)0.2100.0
30 - 3919.22.618.829.810.55.25.88.1(.)(.)100.0
40 - 4921.32.717.328.49.98.06.55.80.00.1100.0
50 - 5939.45.217.515.95.27.05.14.60.10.1100.0
60 - 6958.34.110.78.33.53.04.96.70.10.4100.0
79.73.17.63.90.11.12.91.30.00.2100.0 فأكثر70

0.1100.0(.)22.43.123.325.210.66.93.84.6إجمالي
اإلجمالي: العمر

14-106.75.654.033.40.30.00.00.00.00.1100.0
15 - 199.41.617.734.131.35.90.00.00.1(.)100.0
20 - 2914.11.918.025.612.515.05.07.60.10.2100.0
30 - 3914.12.218.429.911.56.67.210.1(.)0.1100.0
40 - 4914.82.114.529.911.310.78.48.10.00.2100.0
50 - 5926.54.015.719.98.29.47.68.20.10.3100.0
60 - 6940.93.512.716.76.75.25.88.3(.)0.3100.0
63.53.511.58.52.22.03.15.50.10.1100.0 فأكثر70

المحافظة
0.1100.0(.)21.13.222.823.514.56.64.24.0دهوك

20.72.920.526.214.66.94.93.30.00.0100.0السليمانية
22.33.720.024.811.87.04.55.50.10.3100.0أربيل
8.82.524.434.312.07.35.15.50.00.1100.0ديالى
0.3100.0(.)12.62.419.927.612.211.04.99.1بغداد
100.0(.)(.)12.44.323.031.911.76.74.16.0بابل

11.02.428.728.611.97.34.55.50.10.1100.0كربالء
15.73.026.229.010.27.64.04.10.00.1100.0واسط
18.94.321.728.711.66.83.84.10.10.0100.0النجف

20.63.026.328.88.45.63.03.80.30.1100.0القادسية
100.0(.) 28.62.625.924.17.95.03.52.5المثنى

100.0(.)(.)18.81.127.125.613.06.15.03.2ذي قار
0.1100.0(.)30.41.626.921.48.44.04.13.1ميسان

0.0100.0(.)12.33.724.831.811.77.13.84.7البصرة
0.3100.0(.)12.62.419.927.612.211.04.99.1بغداد 

0.1100.0(.)21.43.320.925.113.66.94.64.2اقليم كردستان  
0.1100.0(.)13.23.424.530.811.57.14.35.1المحافظات الوسطى
100.0(.)19.32.626.027.610.76.04.03.70.1المحافظات الجنوبية

البيئة
0.2100.0(.)12.92.721.228.313.09.35.37.1حضر
100.0(.)(.)25.93.328.227.08.53.61.71.7ريف

(%) سنوات فأكثر حسب التحصيل التعليمي 10توزيع األفراد بعمر : 5-2جدول 



قسم التعليم22

98.71.30.0(.)100.0
98.31.50.2(.)100.0

99.10.90.00.0100.0اساسٌة
97.52.5(.)0.0100.0
96.13.90.00.0100.0
75.924.0(.)0.1100.0
98.50.60.00.9100.0
56.912.230.90.0100.0
58.60.041.40.0100.0

الجنس
100.0(.)95.14.70.2ذكر

96.83.10.00.1100.0انثى

98.31.60.10.0100.0دهوكدهوك
98.51.50.00.0100.0السلٌمانٌةالسلٌمانٌة

94.45.50.00.1100.0أربٌلأربٌل
99.40.60.00.0100.0دٌالىدٌالى
91.58.10.30.0100.0بغدادبغداد
98.41.50.00.1100.0بابلبابل

96.82.70.40.1100.0كربالءكربالء
99.00.90.10.0100.0واسطواسط
95.44.50.10.0100.0النجفالنجف

98.21.70.10.0100.0القادسٌةالقادسٌة
99.00.60.00.4100.0المثنىالمثنى

98.51.50.00.0100.0ذي قارذي قار
98.01.90.10.0100.0مٌسانمٌسان

93.26.80.00.0100.0البصرةالبصرة
91.58.10.30.0100.0بغداد بغداد 

100.0(.)97.22.80.0اقليم كردستان  اقليم كردستان  
100.0(.)97.91.90.1المحافظات الوسطىالمحافظات الوسطى

100.0(.)96.63.40.0المحافظات الجنوبيةالمحافظات الجنوبية

كلٌة

(% ) شهرا الماضية 12 سنة فأكثر حسب نوع المدرسة أو الجامعة للملتحقين حاليا وخالل الـ 6توزيع األفراد بعمر : 6-2جدول

المجموعخارج العراقأخرى في العراق* خاصة في العراقحكومية في العراقمستوى التفصيل

المرحلة الدراسية 

االبتدائٌة
المتوسطة 

اإلعدادٌة 
معهد

دراسات علٌا
أخرى

غٌر مبٌن

المحافظة

أخرى فً العراق تشمل المدارس الدٌنٌة غٌر الحكومٌة والمدارس األجنبٌة                                                            *  
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ً المجموعأخرىاإلقامة في المبنىدراجة هوائيةسيارة عامةسيارة خاصةمشيا

المرحلة الدراسية 

0.2100.0(.)89.82.47.10.4االبتدائٌة

69.63.824.12.10.000.4100.0المتوسطة 

84.83.411.30.30.10.2100.0أساسٌة

56.67.533.21.90.10.6100.0اإلعدادٌة 

12.19.776.40.01.80.0100.0معهد

5.715.977.70.00.30.4100.0كلٌة

10.447.941.70.00.00.0100.0دراسات علٌا

37.48.048.60.00.06.0100.0أخرى

52.239.28.60.00.00.0100.0غٌرمبٌن

الجنس
0.4100.0(.)74.14.519.41.5ذكر

73.45.121.20.10.10.2100.0انثى

المحافظة
0.0100.0(.)74.23.921.80.1دهوك

76.44.118.50.50.20.2100.0السلٌمانٌة
67.711.220.10.20.50.3100.0أربٌل
74.40.722.51.90.10.4100.0دٌالى
69.37.922.00.60.00.2100.0بغداد
72.01.724.91.40.00.1100.0بابل

63.87.124.43.00.11.6100.0كربالء
76.32.920.70.10.00.0100.0واسط
74.22.720.91.20.01.0100.0النجف

0.1100.0(.)81.52.615.00.7القادسٌة
79.83.315.90.70.00.3100.0المثنى

88.93.66.70.80.00.0100.0ذي قار
86.23.99.00.50.00.3100.0مٌسان

70.11.726.51.20.00.5100.0البصرة
69.37.922.00.60.00.2100.0بغداد 

73.16.319.90.30.30.2100.0اقليم كردستان  
72.22.822.91.50.00.5100.0المحافظات الوسطى

79.82.816.30.90.00.3100.0المحافظات الجنوبية
البيئة
0.2100.0(.)73.75.320.10.6حضر
74.13.220.41.60.10.6100.0رٌف

(%) سنة فأكثر 6الواسطة الرئيسة للنقل الى المدرسة أو الجامعة  لألفراد بعمر : 7-2جدول 

مستوى التفصيل
الواسطة الرئيسة للنقل إلى المدرسة أو الجامعة
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 الصحةقسم 
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 الصحةقسم 
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(سنة)العمر 
0 - 4 1.55.61.45.75.910.230.73.817.35.414.12

5 - 91.41.88.36.011.68.78.71.228.29.815.86
10 - 191.95.36.27.310.410.217.04.519.85.813.611

29 - 202.05.45.24.89.212.212.85.428.46.410.119
30 - 392.26.54.42.63.814.125.69.015.34.714.022
40 - 493.810.11.72.25.715.620.212.58.37.715.924
50 - 594.65.76.94.32.025.921.76.26.47.813.218
11.012.47.31.64.928.524.02.83.86.68.114 فأكثر60

الجنس
3.47.15.43.97.114.621.66.914.16.812.716ذكر
2.18.65.84.15.922.518.03.114.26.611.315انثى

المحافظة
2.35.510.44.97.125.510.72.06.610.317.017دهوك

3.43.44.32.55.823.213.38.517.45.416.216السليمانية
3.59.14.23.010.127.37.54.915.78.49.916أربيل
2.07.38.75.05.721.319.35.09.06.012.717ديالى
3.78.55.91.35.216.331.62.512.45.910.314بغداد
2.39.611.415.06.59.113.69.17.83.014.920بابل

2.66.36.02.35.816.810.99.315.67.419.615كربالء
2.26.01.76.012.017.821.44.816.98.84.519واسط
1.99.73.27.95.913.310.318.123.12.56.117النجف

2.46.01.15.44.918.321.12.229.15.46.518القادسية
1.78.09.19.53.59.916.66.527.13.56.415المثنى

1.78.36.210.114.57.413.16.614.58.211.015ذي قار
2.212.66.13.52.811.228.010.47.68.19.714ميسان

2.35.72.02.67.619.66.27.614.611.822.315البصرة
3.78.55.91.35.216.331.62.512.45.910.314بغداد

3.26.05.33.17.725.210.55.914.97.513.816اقلٌم كردستان
2.27.96.88.07.115.215.28.913.45.412.018المحافظات الوسطى
2.17.53.95.47.614.814.26.717.28.714.016المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
3.08.05.22.76.718.120.65.114.16.912.615حضر
2.16.46.88.66.415.918.76.614.35.910.416ريف

حـــجـــم األسرة
2-17.96.68.00.06.425.423.64.711.82.211.317

35.610.72.82.32.822.227.75.412.40.912.820
43.37.33.31.85.619.817.47.016.76.914.216
52.24.58.95.54.619.214.07.113.610.012.615
62.610.04.32.37.316.622.55.013.26.412.414
72.16.24.46.59.615.320.75.613.92.814.916
83.08.94.21.38.721.719.58.08.37.511.513
93.04.111.08.010.79.321.62.418.35.98.517

102.210.05.52.71.715.520.53.313.215.512.116
12-112.79.24.66.56.714.520.52.415.47.512.715

2.27.83.96.01.516.817.15.921.98.810.316.4 فأكثر13

(%)نسبة المعاقٌن وسنوات العوق : 1-3جدول 
معدل عدد

سنوات اإلصابة
بالعجز(سنة)

   نسبة المعاقٌن 
ضمن السكان 

(%)
عجز فً الخرسالصمالعمىمستوى التفصٌل

النطق
عجز فً 

السٌر
عجز 
تأخر عرجحركً

عقلً
عجز 
أخرىمتعدد
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(سنة)العمر 

0- 4 84.33.90.00.00.00.00.010.00.01.8

5 -984.30.00.00.00.00.01.05.41.08.2

10- 1975.80.00.20.20.20.02.011.15.15.3

29- 2065.40.50.50.55.10.34.18.16.88.6

30- 3934.82.80.10.04.90.115.211.86.923.4

40 -4927.51.82.00.44.10.027.721.74.610.2

50- 5913.03.33.60.03.30.020.738.72.315.2

5.42.73.21.20.01.37.449.47.821.6 فأكثر60

الجنس

40.12.31.60.13.10.615.420.45.910.5 ذكر

44.91.01.41.00.10.00.729.53.917.4انثى

المحافظة

43.42.42.40.02.50.07.427.84.99.2دهوك

40.50.82.10.43.90.08.324.21.918.0السليمانية

43.42.34.81.20.80.04.623.24.315.4أربيل

45.11.60.00.00.00.012.49.10.831.0ديالى

30.42.40.80.83.90.812.427.48.612.6بغداد

55.13.72.20.00.60.69.318.51.28.9بابل

44.42.91.40.00.00.78.518.82.321.0كربالء

58.50.00.00.70.00.012.514.03.710.6واسط

52.81.00.00.00.00.014.818.56.56.5النجف

57.90.03.00.00.60.08.020.72.47.4القادسية

60.50.74.10.00.00.78.522.62.20.7المثنى

71.01.50.00.00.00.04.311.22.19.9ذي قار

41.73.81.40.00.00.010.618.97.616.0ميسان

42.40.01.60.00.00.07.635.93.19.4البصرة

30.42.40.80.83.90.812.427.48.612.6بغداد

42.11.73.20.62.50.06.724.43.315.5اقلٌم كردستان

51.42.10.90.10.20.311.216.02.615.2المحافظات الوسطى

52.20.91.70.00.10.17.524.83.49.4المحافظات الجنوبٌة

البٌئة

38.91.81.50.52.40.510.025.05.813.7حضر

53.72.11.40.30.40.09.619.02.710.7ريف

مرض 
جراء 
العمل

ضربة 
كٌمٌاوٌة او 
ٌورانٌوم 
منضب

منذ الوالدة مستوى التفصٌل

(%)سبب االعاقة لالفراد المصابٌن  : 2-3جدول 

ألغام 
أرضٌة

أسباب أخرى 
متصلة 

بالصراعات  
المدنٌة

بسبب 
الحروب

بسبب 
مرض ال 
ٌتعلق 
بالعمل

حادث 
أخرىمروري إصابة جراء 

العمل
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المجموع فأكثر4950 -40 39 - 30 29 - 20 19 - 910 - 5 4 -0

(سنة)العمر 

0- 4 1.91.5100.00.00.00.00.00.00.0100.0

5 -92.64.843.256.80.00.00.00.00.0100.0

10- 192.77.638.020.541.60.00.00.00.0100.0

29- 203.97.652.615.120.012.30.00.00.0100.0

30- 3910.67.742.827.719.16.93.50.00.0100.0

40 -4926.17.247.126.518.95.10.71.80.0100.0

50- 5944.88.134.830.626.36.21.80.10.1100.0

64.510.826.223.133.611.14.40.80.8100.0 فأكثر60

الجنس

11.08.339.125.425.27.02.10.60.4100.0 ذكر

13.68.637.226.225.87.62.40.70.2100.0انثى

المحافظة

12.68.038.426.026.77.01.90.00.0100.0دهوك

10.88.140.324.327.06.41.01.00.0100.0السليمانية

13.89.035.725.427.48.02.80.60.0100.0أربيل

8.38.137.229.223.48.51.40.40.0100.0ديالى

16.69.435.223.427.19.63.30.90.5100.0بغداد

11.78.336.230.424.95.51.71.20.1100.0بابل

10.96.846.426.220.95.51.10.00.0100.0كربالء

7.98.137.231.720.77.02.40.60.4100.0واسط

12.68.440.124.724.58.22.10.10.3100.0النجف

10.48.837.428.424.45.52.70.90.8100.0القادسية

8.17.446.024.121.55.32.40.40.1100.0المثنى

7.17.239.432.621.94.21.50.50.0100.0ذي قار

9.26.145.930.919.02.81.10.20.2100.0ميسان

12.07.142.725.526.23.91.20.30.2100.0البصرة

16.69.435.223.427.19.63.30.90.5100.0بغداد

12.38.438.025.227.17.12.00.60.0100.0اقلٌم كردستان

10.48.039.128.323.36.81.70.50.2100.0المحافظات الوسطى

9.77.341.927.923.84.21.60.40.2100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة

13.78.736.426.126.37.62.50.70.3100.0حضر

8.37.245.524.621.86.21.30.30.2100.0ريف

نسبة  المصابٌن بأمراض مزمنة وعدد سنوات اإلصابة : 3-3جدول 

عدد سنوات 
اإلصابة بالمرض 

(سنة)المزمن 

   نسبة المصابٌن 
بامراض مزمنة ضمن 

(%)السكان 
مستوى التفصٌل

توزٌع  المصابٌن بامراض مزمنة حسب سنوات االصابة
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 اتلق لم
مساعدة

مستشف
 ى

حكومً

 مركز
 رعاٌة
 صحٌة
اولٌة

 عٌادة
شعبٌة

 مؤسسة
 صحٌة
 حكومٌة
اخرى

 مستشفى
 اهلً

تخصصً

 طبٌب
 فً

 عٌادة
خاصة

 معاون
 طبً
مجاز

 مختبر
خاص

 صٌدلٌة
خاصة

 اخرى
 داخل

العراق

 خارج
المجموعالعراق

(سنة)العمر 

0- 4 3.28.813.41.50.91.92.059.34.00.27.30.00.8100.0

5 -93.811.819.91.64.10.80.550.05.60.14.40.01.1100.0

10- 194.414.820.32.60.44.00.647.83.00.25.40.30.6100.0

20- 295.411.519.54.31.31.10.243.81.40.215.80.20.8100.0

30- 3912.47.417.12.22.10.70.452.31.30.514.70.11.4100.0

40 -4928.16.317.42.62.80.20.952.30.80.315.30.11.0100.0

50- 5946.64.515.15.62.81.60.349.80.80.218.20.01.1100.0

67.55.418.14.62.71.10.651.40.10.514.70.30.6100.0 فأكثر60

الجنس

13.17.519.33.61.91.40.548.11.80.414.30.31.0100.0ذكر

14.86.515.83.92.91.00.753.30.50.314.30.10.8100.0انثى

المحافظة

14.15.46.30.30.90.72.465.40.11.814.40.02.3100.0دهوك

13.312.824.511.82.90.00.820.70.60.024.70.11.1100.0السليمانية

16.411.86.85.33.40.20.522.71.71.043.50.22.9100.0أربيل

9.94.129.21.61.90.00.353.40.20.08.70.40.2100.0ديالى

18.19.515.92.93.22.60.653.62.40.08.20.21.0100.0بغداد

13.32.124.50.51.51.60.652.80.20.015.60.00.7100.0بابل

12.82.720.64.81.70.50.167.40.90.00.60.60.1100.0كربالء

9.82.325.10.30.20.20.260.20.00.010.50.01.1100.0واسط

13.91.320.00.81.00.00.349.00.30.026.50.60.3100.0النجف

12.15.122.65.10.20.20.063.00.10.03.40.10.1100.0القادسية

9.611.13.90.65.60.00.711.40.00.766.00.00.0100.0المثنى

8.56.121.620.74.90.60.044.50.20.00.60.00.6100.0ذي قار

10.92.838.30.32.20.51.143.30.95.15.00.10.3100.0ميسان

13.63.18.60.91.10.00.173.90.00.111.90.00.1100.0البصرة

18.19.515.92.93.22.60.653.62.40.08.20.21.0100.0بغداد

14.610.713.36.62.60.21.131.90.90.829.60.12.1100.0اقلٌم كردستان

12.02.423.81.41.30.60.355.60.30.013.50.30.5100.0المحافظات الوسطى

11.34.616.95.22.20.20.357.30.20.812.00.00.2100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة

15.47.416.83.92.61.10.650.90.60.314.60.11.0100.0حضر

9.85.320.03.01.71.50.450.43.60.313.10.20.5100.0ريف

جهة المساعدة أو الدعم نسبة 
المصابٌن 
باالمراض 
المزمنة 
واالعاقات

مستوى التفصٌل

(%) شهرا الماضٌة 12توزٌع المصابٌن باألمراض المزمنة أو اإلعاقة حسب جهة المساعدة أو الدعم خالل الـ : 4-3جدول 
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مستوى التفصٌل
 القدرة عدم
 تحمل على

النفقات

 الطبٌة الخدمة
جداً بعٌدة

 الطبٌة الخدمة
 غٌر او ٌصعب
 الوصول مأمون

الٌها

 وقت
 انتظار
طوٌل

 الطبً الكادر
 غٌر المتوفر

جٌد

 ثقة لدي لٌس
 بالرعاٌة

المتوفرة الطبٌة

 األجهزة قلة
الطبٌة

 الخدمات
 الطبٌة
 غٌر
جٌدة

المجموعاخرى

(سنة)العمر 
0- 4 13.30.00.00.02.40.03.424.656.3100.0

5 -922.70.00.06.03.52.54.21.459.7100.0

10- 1922.01.70.03.22.83.35.513.647.9100.0

29-2014.70.00.01.00.05.80.015.663.0100.0

30- 3932.50.70.05.50.05.60.815.339.7100.0

40 -4926.10.00.00.94.84.45.419.538.8100.0

50- 593.90.00.07.10.06.40.061.521.1100.0

4.70.44.04.21.07.10.053.724.9100.0 فأكثر60

الجنس
19.10.80.23.62.64.93.919.345.5100.0ذكر

14.00.01.73.60.95.40.541.032.9100.0انثى

المحافظة
21.74.70.02.52.50.02.59.956.2100.0دهوك

8.72.10.00.00.07.00.02.180.2100.0السليمانية

8.70.00.01.50.015.20.00.074.6100.0أربيل

26.00.00.07.90.010.10.00.056.0100.0ديالى

14.70.01.73.31.73.33.358.513.4100.0بغداد

13.00.04.90.00.00.00.04.977.1100.0بابل

0.00.00.00.00.00.00.00.0100.0100.0كربالء

58.70.00.00.00.020.60.00.020.6100.0واسط

9.10.00.00.00.00.00.00.090.9100.0النجف

37.90.00.00.02.47.30.00.052.3100.0القادسية

19.60.00.051.023.01.11.14.10.0100.0المثنى

14.00.00.00.00.00.014.00.072.0100.0ذي قار

22.40.00.00.011.20.00.016.849.5100.0ميسان

58.30.00.00.00.00.00.012.029.7100.0البصرة

14.70.01.73.31.73.33.358.513.4100.0بغداد

10.31.50.00.90.39.70.32.174.9100.0اقلٌم كردستان

20.30.01.32.40.05.90.01.369.0100.0المحافظات الوسطى

33.00.00.010.36.01.63.75.639.9100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
14.00.41.13.31.45.32.634.837.2100.0حضر

32.10.50.05.64.34.00.01.452.0100.0ريف

(%) شهرا الماضٌة 12توزٌع األفراد المصابٌن بعجز أو مرض مزمن الذٌن لم ٌتلقوا مساعدة حسب السبب خالل الـ  : 5 -3جدول 
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مرض عارض وكذلك اصابة أو اصابة أو حادثمرض عارضمستوى التفصٌل
حادث

(سنة)العمر 
0- 4 99.22.92.1

5 -998.04.12.1
10- 1997.95.43.3

29- 2098.85.44.1
30- 3997.07.34.3
40 -4997.57.75.1
50- 5998.47.66.0
97.85.83.6 فأكثر60

الجنس
97.76.34.0ذكر
98.64.53.1انثى

المحافظة
98.73.11.8دهوك

98.23.41.6السليمانية
98.93.52.4أربيل
96.28.84.9ديالى
98.410.58.9بغداد
93.89.22.9بابل

89.012.51.5كربالء
98.89.27.9واسط
97.34.21.5النجف

99.05.04.0القادسية
97.35.22.5المثنى

99.11.81.0ذي قار
98.81.70.5ميسان

98.22.70.8البصرة
98.410.58.9بغداد

98.63.31.9اقلٌم كردستان
96.17.73.9المحافظات الوسطى
98.73.11.7المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
98.25.33.5حضر
98.05.43.3ريف

(%) ٌوما الماضٌة 90نسبة األفراد الذٌن عانوا من مرض حاد أو إصابة أو حادث خالل الـ : 6-3جدول 
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كرمستوى التفصٌل
س

غط
ض

ال
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ض 
مرا

ا
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قٌة
در
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غدة
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بد 
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ب 
تها

ال
سً

رو
لفٌ

ا

(سنة)العمر 
0- 4 0.00.00.60.30.10.00.10.20.38.00.10.5

5 -90.10.00.30.80.00.00.20.30.35.10.90.3
10- 190.30.20.33.50.40.00.60.90.75.70.20.2

29 -200.41.80.25.40.20.30.30.31.45.10.20.3
30- 390.72.91.36.50.50.80.30.83.44.31.00.2
40 -492.27.02.15.31.01.01.02.13.97.31.30.1
50- 593.79.24.43.81.22.10.30.46.08.90.50.5
5.310.66.03.80.62.50.20.93.58.70.70.0 فأكثر60

الجنس
0.92.31.73.60.30.60.30.61.86.20.30.4ذكر
1.33.01.13.00.50.50.40.71.86.70.70.2انثى

المحافظة
0.30.90.82.50.10.71.30.30.91.60.10.2دهوك

1.11.70.95.10.41.50.70.40.54.50.70.4السليمانية
0.30.80.14.60.40.40.50.10.54.30.50.3أربيل
2.77.40.80.51.70.60.00.21.04.21.00.0ديالى
1.63.71.93.00.70.70.21.23.310.10.90.2بغداد
4.79.25.13.70.30.20.04.45.811.12.30.3بابل

4.27.94.03.90.00.00.51.82.42.70.80.8كربالء
1.17.81.67.30.10.30.00.80.316.00.20.6واسط
0.51.62.06.60.40.40.00.71.06.00.20.6النجف

0.82.31.12.30.30.00.10.83.13.50.20.3القادسية
1.42.80.71.40.40.10.00.40.83.80.30.4المثنى

1.01.92.10.30.20.00.10.12.812.70.20.3ذي قار
1.34.00.51.50.52.00.03.11.54.70.00.2ميسان

0.41.61.11.50.10.20.00.01.93.10.10.0البصرة
1.63.71.93.00.70.70.21.23.310.10.90.2بغداد

0.61.20.64.20.30.90.80.30.63.60.50.3اقلٌم كردستان
2.16.02.45.00.50.30.01.41.98.90.80.5المحافظات الوسطى
0.72.01.41.30.20.20.10.42.46.20.10.2المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
1.22.51.33.10.40.60.40.61.86.10.60.3حضر

0.73.51.54.10.20.40.40.91.87.90.40.3ريف

(%) ٌوماً الماضٌة حسب نوع المرض الرئٌس 90توزٌع األفراد الذٌن عانوا من مرض عارض خالل الـ : 7 -3جدول 
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7 -3تابع جدول 

مستوى التفصيل
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(سنة)العمر 
0- 4 58.90.10.80.02.10.20.721.45.5100.0
5 -956.90.11.30.13.30.00.621.67.7100.0

10- 1950.52.71.20.12.60.41.322.06.0100.0
29 -2037.312.51.30.11.70.63.319.28.3100.0

30- 3934.512.01.10.51.71.22.915.08.5100.0
40 -4930.64.10.60.42.41.62.413.110.5100.0
50- 5930.90.90.50.91.33.42.310.28.5100.0
26.10.30.30.31.02.22.612.012.1100.0 فأكثر60

الجنس
48.40.10.80.12.20.71.719.67.5100.0ذكر
41.07.41.10.32.21.11.917.18.1100.0انثى

المحافظة
43.54.50.70.21.72.40.832.83.6100.0دهوك

10.05.30.70.53.41.92.540.717.1100.0السليمانية
1.82.40.70.22.21.01.073.14.7100.0أربيل
71.20.40.50.01.90.00.42.72.9100.0ديالى
62.71.21.40.02.10.20.90.23.7100.0بغداد
36.67.31.90.30.70.02.00.03.9100.0بابل

36.60.80.90.41.30.43.50.027.0100.0كربالء
41.04.81.20.42.40.211.10.52.3100.0واسط
12.713.10.80.21.83.62.50.045.3100.0النجف

73.04.10.90.23.00.10.60.53.0100.0القادسية
68.66.71.50.11.80.11.60.06.6100.0المثنى

68.25.30.40.30.70.01.60.11.7100.0ذي قار
70.50.81.80.03.40.00.52.31.5100.0ميسان

77.82.81.20.22.50.12.00.03.3100.0البصرة
62.71.21.40.02.10.20.90.23.7100.0بغداد

16.64.10.70.32.51.71.549.69.1100.0اقليم كردستان

35.97.01.10.31.71.24.20.618.2100.0المحافظات الوسطى

73.04.00.90.22.10.11.40.32.8100.0المحافظات الجنوبية
البيئة
44.43.51.00.22.11.01.719.57.8100.0حضر
44.65.70.90.12.60.62.213.67.6100.0ريف
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تمزق الٌوجدمستوى التفصٌل
جروح فً 

الرأس 
وجروح داخلٌة

دهس حروقسمومكسوراختناقغرق
سٌارة

حوادث 
مرتبطة 
بالعمل

مجموع أخرى
االصابات

 المجموع
الكلً

(سنة)العمر 
0- 4 97.10.70.20.00.30.70.10.40.10.00.42.9100.0

5 -995.90.80.20.00.51.50.20.30.10.00.54.1100.0

10- 1994.61.10.30.00.61.70.30.10.10.01.15.4100.0

29- 2094.60.70.40.00.40.80.10.00.20.42.25.4100.0

30- 3992.71.50.30.00.32.60.00.10.11.01.57.3100.0

40 -4992.31.40.30.01.41.20.20.30.40.32.27.7100.0

50- 5992.40.90.40.00.21.70.10.00.22.21.97.6100.0

94.21.10.70.01.41.20.10.10.20.00.95.8100.0 فأكثر60

الجنس
93.71.00.40.00.51.70.10.20.30.61.56.3100.0ذكر

95.51.00.20.00.71.00.20.20.10.11.04.5100.0انثى

المحافظة
96.90.90.00.00.00.71.00.20.10.00.23.1100.0دهوك

96.61.20.50.00.01.20.00.10.20.10.03.4100.0السليمانية

96.51.10.40.00.20.50.00.30.50.20.43.5100.0أربيل

91.22.00.50.00.02.10.00.20.30.33.38.8100.0ديالى

89.50.90.00.02.32.10.20.20.01.43.410.5100.0بغداد

90.81.31.30.00.44.60.00.00.60.00.99.2100.0بابل

87.51.91.10.00.07.30.00.41.10.00.712.5100.0كربالء

90.80.10.20.00.11.00.00.60.00.27.09.2100.0واسط

95.81.20.30.00.01.60.20.40.40.00.14.2100.0النجف

95.01.50.30.01.50.70.10.30.10.20.35.0100.0القادسية

94.82.50.10.00.11.60.00.10.30.00.45.2100.0المثنى

98.20.90.00.00.00.90.00.10.00.00.01.8100.0ذي قار

98.30.30.50.00.00.70.00.00.00.00.31.7100.0ميسان

97.30.20.50.00.01.00.00.00.00.10.82.7100.0البصرة

89.50.90.00.02.32.10.20.20.01.43.410.5100.0بغداد

96.71.10.30.00.10.80.30.20.30.10.23.3100.0اقلٌم كردستان

92.31.10.60.00.12.60.10.30.40.12.57.7100.0المحافظات الوسطى

96.90.80.30.00.40.90.00.10.00.10.43.1100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
94.71.00.30.00.61.40.10.20.20.41.15.3100.0حضر

94.61.10.20.00.41.40.30.10.20.11.65.4100.0ريف

(%) ٌوماً الماضٌة 90توزٌع األفراد الذٌن عانوا من إصابة حسب نوع اإلصابة الرئٌس خالل الـ : 8 -3جدول 
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 األسرة لدى تكن لماألسرة أسم حذف
أخرىأبداً بطاقة

المحافظة
98.00.00.41.6100.0دهوك

97.70.20.41.7100.0السلٌمانٌة
95.80.01.52.7100.0أربٌل
97.91.00.20.9100.0دٌالى
97.51.70.20.6100.0بغداد
97.52.50.00.0100.0بابل

98.01.90.00.1100.0كربالء
98.91.10.00.0100.0واسط
97.90.80.80.5100.0النجف

99.40.40.10.1100.0القادسٌة
99.10.70.10.1100.0المثنى

99.50.40.00.1100.0ذي قار
96.81.60.70.9100.0مٌسان

96.02.80.60.7100.0البصرة
97.51.70.20.6100.0بغداد 

97.10.10.82.0100.0اقليم كردستان  
98.01.50.20.3100.0المحافظات الوسطى
97.91.40.30.4100.0المحافظات الجنوبية

البيئة
97.21.60.40.8100.0حضر
98.90.30.10.7100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 94.81.01.13.2100.0

397.20.80.91.1100.0
495.72.70.61.0100.0
597.81.10.40.6100.0
697.91.20.10.8100.0
798.21.50.10.2100.0
898.10.80.01.0100.0
999.10.40.20.4100.0

1097.81.90.00.3100.0
 11 -1299.30.20.40.1100.0

99.70.30.00.0100.0 فأكثر13

(%)إستالم التموين بموجب البطاقة التموينية حسب مستوى التفصيل  لألسر: 1-4جدول 

 تستلم األسرة التموين  مستوى التفصيل
بموجب البطاقة التموينية

ال تستلم األسرة التموين بموجب البطاقة التموينية
المجموع
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اإلجماليريفحضراإلجماليريفحضر

المحافظة
97.799.198.098.699.798.8دهوك

97.698.497.798.298.798.3السلٌمانٌة
95.597.595.895.698.796.1أربٌل
97.498.597.997.498.698.0دٌالى
97.597.497.598.196.797.9بغداد
96.199.097.596.499.097.7بابل

97.798.698.098.198.698.3كربالء
98.2100.098.998.2100.098.9واسط
97.798.697.998.598.998.6النجف

98.9100.099.499.2100.099.6القادسٌة
98.799.599.198.899.599.2المثنى

99.2100.099.599.2100.099.5ذي قار
95.899.596.896.999.797.7مٌسان

95.299.596.096.299.696.9البصرة
97.597.497.598.196.797.9بغداد 

96.898.397.197.499.097.7اقليم كردستان  
97.498.998.097.799.098.3المحافظات الوسطى

97.099.897.997.699.898.3المحافظات الجنوبية 
حـــجـــم األسرة

 1 - 2 94.298.194.897.098.097.2
397.098.097.294.999.695.7
494.999.695.797.698.797.8
597.698.797.897.499.597.9
697.499.597.997.899.298.2
797.899.298.298.697.198.1
898.697.198.199.398.599.1
999.398.599.197.099.597.8

1097.099.597.898.9100.099.3
 11 -1298.9100.099.399.5100.099.7

99.6100.099.799.5100.099.7 فأكثر13

(%) االسرة خصائص حسب السكان مجموع إلى التموينية للحصة المستلمين واألفراد األسر نسبة: 2-4 جدول

خصائص االسرة
(%)األفراد الذين يستلمون الحصة (%)األسر التي تستلم الحصة 
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(فرد/ دينار)متوسط الكلفة الكلية التي دفعتها األسرة الى وكيل التموين بما في ذلك األكياس   مستوى التفصيل

المحافظة
370دهوك

571السلٌمانٌة
520أربٌل
762دٌالى
947بغداد
653بابل

543كربالء
541واسط
670النجف

542القادسٌة
552المثنى

547ذي قار
506مٌسان

803البصرة
947بغداد 

514اقليم كردستان  
646المحافظات الوسطى

629المحافظات الجنوبية 
البيئة
727حضر
638رٌف

حـــجـــم األسرة
1 –2 752
3742
4724
5741
6719
7662
8681
9674

10669
 12-11647

665 فأكثر13

(فرد/ دينار) التفصيل مستوى حسب مستلمة حصة آلخر األسرة دفعتها التي التموينية الحصة كلفة متوسط: 3-4 جدول
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خالل الشهر 
السابق

خالل األشهر الثالثة 
الماضية

ألكثر من ثالثة 
 12أشهر ولغاية 

شهراً

 12أكثر من 
المجموعلم تتسلم أبداً شهر

المحافظة
11.081.512.36.10.00.1100.0دهوك

10.580.516.82.20.40.2100.0السلٌمانٌة
11.384.013.42.60.00.0100.0أربٌل
11.399.10.90.00.00.0100.0دٌالى
10.887.711.40.30.50.0100.0بغداد
12.099.70.30.00.00.0100.0بابل

11.894.44.90.40.40.0100.0كربالء
12.099.80.00.10.00.1100.0واسط
11.991.87.60.60.00.0100.0النجف

11.188.211.80.00.00.0100.0القادسٌة
11.899.80.20.00.00.0100.0المثنى

12.099.80.00.20.00.0100.0ذي قار
12.098.71.30.00.00.0100.0مٌسان

11.488.611.10.30.00.0100.0البصرة
10.887.711.40.30.50.0100.0بغداد 

10.981.914.73.10.20.1100.0اقليم كردستان  
100.0(.)11.897.42.40.20.1المحافظات الوسطى

11.693.95.90.20.00.0100.0المحافظات الجنوبية 
البيئة
100.0(.)11.288.810.10.80.3حضر
100.0(.)11.595.73.40.80.0رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 10.985.512.40.81.30.1100.0

311.088.610.31.10.00.0100.0
411.186.911.71.20.20.1100.0
511.289.010.50.5(.)0.0100.0
611.391.57.30.80.3(.)100.0
711.491.37.60.70.40.0100.0
811.394.35.00.80.00.0100.0
911.491.77.11.20.00.0100.0

1011.593.65.70.80.00.0100.0
 11 -1211.592.66.70.70.00.0100.0

11.595.34.10.60.00.0100.0 فأكثر13

حنطة طحين-  تموينية حصة آخر إستالمها وفترة التموينية الحصة األسرة عنها أستلمت التي األشهر عدد حسب األسر توزيع : 4-4 جدول

 مستوى التفصيل
متوسط عدد األشهر التي 

أستلمت عنها األسرة 
(شهر)الحصة التموينية 

(%) تموينية حصة آخر إستالم فترة
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خالل األشهر الثالثة خالل الشهر السابق
الماضية

ألكثر من ثالثة أشهر 
 شهرا12ًولغاية 

 12أكثر من 
المجموعلم تتسلم أبداً شهر

المحافظة
8.752.939.18.00.00.0100.0دهوك

8.953.338.38.40.00.0100.0السلٌمانٌة
10.262.028.19.70.20.0100.0أربٌل
9.795.44.40.20.00.0100.0دٌالى
10.583.215.51.20.00.0100.0بغداد
12.098.91.10.00.00.0100.0بابل

11.493.75.40.50.40.0100.0كربالء
10.296.42.80.70.00.1100.0واسط
10.778.620.80.60.00.0100.0النجف

10.379.021.00.00.00.0100.0القادسٌة
10.188.811.00.20.00.0100.0المثنى

10.791.78.10.20.00.0100.0ذي قار
10.294.75.30.00.00.0100.0مٌسان

10.979.019.81.20.00.0100.0البصرة
10.583.215.51.20.00.0100.0بغداد 

9.356.235.08.70.10.0100.0اقليم كردستان  
100.0(.)10.893.46.20.30.1المحافظات الوسطى

10.685.414.20.50.00.0100.0المحافظات الجنوبية 
البيئة
100.0(.)(.)10.378.419.12.5حضر
0.0100.0(.)10.688.59.61.8رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 10.176.020.13.90.00.0100.0

310.377.419.63.00.00.0100.0
410.277.419.43.1(.)0.0100.0
510.278.419.02.50.10.0100.0
610.582.714.52.70.1(.)100.0
710.581.717.01.30.00.0100.0
810.583.315.21.50.00.0100.0
910.483.413.72.90.00.0100.0

1010.384.013.92.10.00.0100.0
 11 -1210.584.215.10.70.00.0100.0

10.587.611.60.80.00.0100.0 فأكثر13

رز-  تموينية حصة آخر إستالمها وفترة التموينية الحصة األسرة عنها أستلمت التي األشهر عدد حسب األسر توزيع: 5-4 جدول

 مستوى التفصيل

متوسط عدد األشهر 
التي أستلمت عنها 

األسرة الحصة 
(شهر)التموينية 

(%) تموينية حصة آخر إستالم فترة
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خالل الشهر 
السابق

خالل األشهر الثالثة 
الماضية

ألكثر من ثالثة أشهر 
 شهرا12ًولغاية 

 12أكثر من 
المجموعلم تتسلم أبداً شهر

المحافظة
6.864.725.59.90.00.0100.0دهوك

6.948.937.413.70.00.0100.0السلٌمانٌة
8.351.329.019.20.60.0100.0أربٌل
5.589.48.42.20.00.0100.0دٌالى
7.882.011.66.00.30.0100.0بغداد
10.499.30.60.10.00.0100.0بابل

7.590.78.00.90.40.0100.0كربالء
8.297.80.71.40.00.1100.0واسط
7.589.79.60.70.00.0100.0النجف

8.759.536.83.70.00.0100.0القادسٌة
7.974.024.21.80.00.0100.0المثنى

9.293.85.90.30.00.0100.0ذي قار
9.992.37.10.60.00.0100.0مٌسان

10.275.422.52.10.00.0100.0البصرة
7.882.011.66.00.30.0100.0بغداد 

7.452.832.214.80.20.0100.0اقليم كردستان  
100.0(.)7.993.75.21.00.1المحافظات الوسطى

9.479.818.61.70.00.0100.0المحافظات الجنوبية 
البيئة
100.0(.)7.876.816.86.30.2حضر
9.184.013.03.00.10.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 7.873.919.26.80.00.0100.0

38.277.718.63.70.00.0100.0
47.975.815.88.4(.)0.0100.0
58.076.717.35.50.50.0100.0
67.979.114.06.50.4(.)100.0
78.378.816.34.90.00.0100.0
88.680.414.25.30.00.0100.0
98.381.714.04.20.00.0100.0

108.482.313.54.20.00.0100.0
 11 -128.579.118.92.00.00.0100.0

8.485.412.42.20.00.0100.0 فأكثر13

سكر-  تموينية حصة آخر إستالمها وفترة التموينية الحصة األسرة عنها أستلمت التي األشهر عدد حسب األسر توزيع :  6-4 جدول

 مستوى التفصيل

متوسط عدد األشهر 
التي أستلمت عنها 

األسرة الحصة 
(شهر)التموينية 

(%) تموينية حصة آخر إستالم فترة
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خالل الشهر 
السابق

خالل األشهر 
الثالثة الماضية

ألكثر من ثالثة أشهر 
 شهرا12ًولغاية 

 12أكثر من 
المجموعلم تتسلم أبداً شهر

المحافظة
9.883.210.76.10.00.0100.0دهوك

9.972.925.81.30.00.0100.0السلٌمانٌة
11.285.711.82.20.20.2100.0أربٌل
10.893.85.50.70.00.0100.0دٌالى
10.489.110.60.20.20.0100.0بغداد
11.697.81.90.30.00.0100.0بابل

11.493.06.00.70.40.0100.0كربالء
9.997.32.50.10.00.1100.0واسط
11.684.215.30.60.00.0100.0النجف

10.473.626.40.00.00.0100.0القادسٌة
11.583.216.80.00.00.0100.0المثنى

11.082.717.10.20.00.0100.0ذي قار
11.691.78.30.00.00.0100.0مٌسان

10.875.222.62.20.00.0100.0البصرة
10.489.110.60.20.20.0100.0بغداد 

10.379.318.02.60.10.1100.0اقليم كردستان  
100.0(.)11.193.65.80.50.1المحافظات الوسطى

11.079.819.40.80.00.0100.0المحافظات الجنوبية 
البيئة
10.888.210.71.10.00.0100.0حضر
100.0(.)10.786.013.00.90.1رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 10.684.614.80.40.20.0100.0

310.785.713.60.7(.)0.0100.0
410.785.813.60.5(.)0.0100.0
510.788.010.91.0(.)(.)100.0
610.885.513.40.70.40.0100.0
710.885.213.51.20.00.0100.0
810.784.413.91.70.00.0100.0
910.884.913.71.40.00.0100.0

1010.685.513.41.10.00.0100.0
 11 -1210.987.311.41.30.00.0100.0

100.0(.)10.786.013.00.90.1 فأكثر13

نباتي زيت-  تموينية حصة آخر إستالمها وفترة التموينية الحصة األسرة عنها أستلمت التي األشهر عدد حسب األسر توزيع :  7-4 جدول

 مستوى التفصيل
متوسط عدد األشهر التي 

أستلمت عنها األسرة 
(شهر)الحصة التموينية 

(%) تموينية حصة آخر إستالم فترة
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التفصيل
متوسط عدد األفراد 
المسجلين بالبطاقة 

(فرد)التموينية 

متوسط الكمية 
المستلمة 

/ أسرة / كغم )
(شهر

متوسط الكمية 
المتبرع  بها 

/ أسرة / كغم )
(شهر

الكمية المتبرع 
بها 

 من المستلمة 
(%)

متوسط الكمية 
المباعة أو 

المقايض بها 
/ أسرة / كغم )

(شهر

الكمية المباعة أو 
المقايض بها 

(%) من المستلمة 

 قيمة الكمية المباعة 
أوالمقايض بها 

(شهر/ أسرة / دينار)

المحافظة
7.062.92.43.814.623.63396دهوك

5.145.12.35.16.517.71731السلٌمانٌة
5.750.11.73.59.020.02342أربٌل
5.851.70.51.02.44.6687دٌالى
5.651.61.12.013.126.73388بغداد
6.558.20.61.02.54.4800بابل

6.557.70.61.15.310.31637كربالء
7.163.70.30.40.71.1273واسط
7.163.20.40.74.67.51379النجف

7.264.00.40.61.42.2576القادسٌة
7.869.90.10.20.40.5128المثنى

6.961.50.00.00.00.00ذي قار
7.870.40.20.30.50.8226مٌسان

7.263.20.81.35.69.21519البصرة
5.651.61.12.013.126.73388بغداد 

5.750.32.14.39.019.82267اقليم كردستان  
6.558.30.50.93.05.4919المحافظات الوسطى

7.264.40.40.62.33.7655المحافظات الجنوبية 
1.8البيئة
6.054.21.22.39.118.02408حضر
6.962.30.20.30.81.5217رٌف

1.813.5حـــجـــم األسرة
 1 – 2 2.018.11.47.04.326.91094

33.127.22.27.86.227.01649
44.035.81.84.88.123.91983
55.044.01.22.88.721.32490
65.852.21.01.97.715.82131
76.862.40.40.86.110.11672
87.869.50.81.17.511.91871
98.778.20.10.26.58.31637

109.585.70.00.06.98.01713
 11 -1210.797.50.10.14.95.01159

14.4128.80.10.14.73.61162 فأكثر13

حنطة طحين-  بها التصرف وكيفية التموينية الحصة من المستلمة الكميات: 8-4 جدول
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التفصيل
متوسط عدد األفراد 
المسجلين بالبطاقة 

(فرد)التموينية 

متوسط الكمية 
المستلمة 

(شهر/ أسرة / كغم )

متوسط الكمية 
المتبرع  بها 

(شهر/ أسرة / كغم )

الكمية 
المتبرع بها 

 من المستلمة 
(%)

متوسط الكمية 
المباعة أو المقايض 

بها 
(شهر/ أسرة / كغم )

الكمية المباعة أو 
المقايض بها 

 من 
(%)المستلمة

 قيمة الكمية المباعة 
أوالمقايض بها 

(شهر/ أسرة / دينار)

المحافظة
7.021.01.04.91.36.5581دهوك

5.115.30.96.51.38.9207السلٌمانٌة
5.716.91.37.62.013.0429أربٌل
2.0119..5.817.30.21.3دٌالى
5.717.10.95.71.912.0440بغداد
6.519.40.73.81.78.9289بابل

6.519.31.89.13.418.4752كربالء
1.10.83.6284..7.121.5واسط
1.11.04.7447..7.121.7النجف

7.221.40.52.10.52.5206القادسٌة
1.00.93.8178..7.823.4المثنى

2.7254..1.1..6.920.7ذي قار
1.2146..1.4..7.823.4مٌسان

7.221.31.04.91.25.7413البصرة
5.717.10.95.71.912.0440بغداد 

5.717.01.16.51.69.7357اقليم كردستان  
6.519.60.63.11.47.2349المحافظات الوسطى

7.221.60.52.60.83.6280المحافظات الجنوبية 
البيئة
6.018.20.95.41.710.0436حضر
6.920.80.31.50.52.6132رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 2.06.10.710.6..9.299

33.19.20.87.81.012.5223
44.012.11.19.71.311.2357
55.014.80.96.51.611.7379
65.817.50.75.01.69.2404
76.820.60.73.41.67.4371
87.823.30.41.71.57.2344
98.726.30.93.51.14.1296

109.528.6..2.7.5.8365
 11 -1210.732.9..2.3..6.0640

1.12.04.5529..14.443.2 فأكثر13

رز-  بها التصرف وكيفية التموينية الحصة من المستلمة الكميات: 9-4 جدول
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التفصيل
متوسط عدد األفراد 
المسجلين بالبطاقة 

(فرد)التموينية 

متوسط الكمية 
المستلمة 

(شهر/ أسرة / كغم )

متوسط الكمية 
المتبرع  بها 

/ أسرة / كغم )
(شهر

الكمية المتبرع 
بها 
 من 
(%)المستلمة

متوسط الكمية المباعة 
أو المقايض بها 

(شهر/ أسرة / كغم )

الكمية المباعة أو 
المقايض بها 

(% )من المستلمة

 قيمة الكمية المباعة 
أوالمقايض بها 

(شهر/ أسرة / دينار)

المحافظة
0.219..0.2..7.013.9دهوك

0.614..0.2..5.110.2السلٌمانٌة
0.346..0.6..5.711.1أربٌل
0.330..0.3..5.811.6دٌالى
0.00..0.6..5.711.4بغداد
5(.)..0.1..6.413.0بابل

0.530..0.2..6.512.8كربالء
0.00..0.2..7.114.1واسط
0.434..7.114.10.00.0النجف

0.16..0.5..7.214.2القادسٌة
0.00..7.815.70.00.0المثنى

0.00..6.913.80.00.0ذي قار
0.00..7.815.60.00.0مٌسان

0.00..0.4..7.214.1البصرة
0.00..0.6..5.711.4بغداد 

0.426..5.711.20.00.3اقليم كردستان  
0.219..6.513.00.00.2المحافظات الوسطى

0.01..0.2..7.214.4المحافظات الجنوبية 
البيئة
0.111..6.012.00.10.4حضر
0.110..0.1..6.913.9رٌف

 1 – 2 2.04.1..1.3..1.221
33.16.1..0.9..0.00
44.08.1..1.3..0.02
55.09.8..0.3..0.17
65.811.5..0.2..0.429
76.813.6..0.6..0.123
87.815.6..0.1..0.00
98.717.6..0.1..0.00

109.519.1..0.0..0.00
10.721.6..0.0..0.00
14.428.6..0.0..0.00

سكر-  بها التصرف وكيفية التموينية الحصة من المستلمة الكميات: 10-4 جدول

حـــجـــم األسرة

 11 -12
 فأكثر13
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التفصيل

متوسط عدد 
األفراد المسجلين 

بالبطاقة 
(فرد)التموينية 

متوسط الكمية 
المستلمة 

/ أسرة / كغم )
(شهر

متوسط الكمية 
المتبرع  بها 

/ أسرة / كغم )
(شهر

الكمية المتبرع 
بها 
 من 
(%)المستلمة

متوسط الكمية 
المباعة أو المقايض 

بها 
(شهر/ أسرة / كغم )

الكمية المباعة أو 
المقايض بها 

(%) من المستلمة

 قيمة الكمية المباعة 
أوالمقايض بها 

(شهر/ أسرة / دينار)

المحافظة
0.40.00.00..7.07.0دهوك

1.046..0.3..5.15.1السلٌمانٌة
0.870..1.0..5.75.6أربٌل
0.542..0.4..5.85.8دٌالى
0.219..0.5..5.75.7بغداد
0.30.00.00..6.46.4بابل

0.735..0.1..6.56.4كربالء
0.20.00.00..7.17.1واسط
1.0127..0.1..7.17.0النجف

0.227..0.3..7.27.1القادسٌة
0.10.00.00..7.88.3المثنى

6.97.00.00.00.00.00ذي قار
7.87.80.00.00.00.00مٌسان

0.40.00.00..7.27.0البصرة
0.219..0.5..5.75.7بغداد 

45(.)0.50.0(.)5.75.6اقليم كردستان  
37(.)0.20.0(.)6.56.5المحافظات الوسطى

4(.)0.20.0(.)7.27.2المحافظات الجنوبية 
البيئة
29(.)0.40.0(.)6.06.0حضر
15(.)0.10.0..6.97.0رٌف

حـــجـــم األسرة
 1 – 2 2.02.0..1.7....16

33.13.0..1.1....9
44.04.00.11.6(.)..54
55.04.9(.)0.5....13
65.85.9..0.2..(.)30
76.86.8..0.2....18
87.87.8..0.2..(.)40
98.78.8..0.1....14

109.59.5..0.0....12
 11 -1210.710.8..0.1....0

53....(.)..14.414.6 فأكثر13

نباتي زيت-  بها التصرف وكيفية التموينية الحصة من المستلمة الكميات: 11-4 جدول
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المجموعأخرىالحاجة للمالفائض عن الحاجةرداءة  النوعية

حضر
20.022.642.44.630.4100.0طحٌن حنطة

10.289.95.02.52.6100.0رز
0.110.40.030.659.0100.0سكر

............زٌت نباتً

0.00.00.00.00.00.0دهن نباتً
0.00.00.00.00.00.0حلٌب اطفال مجفف

ريف
1.739.230.64.026.2100.0طحٌن حنطة

2.896.20.00.03.8100.0رز
............سكر

............زٌت نباتً

............دهن نباتً

0.00.00.00.00.00.0حلٌب اطفال مجفف
حضر وريف
15.523.042.14.630.3100.0طحٌن حنطة

8.490.54.62.32.7100.0رز
............سكر

............زٌت نباتً

............دهن نباتً

0.00.00.00.00.00.0حلٌب اطفال مجفف

(%) ذلك وسبب الحصة مواد قايضت أو باعت التي األسر نسبة: 12-4 جدول

نسبة األسر التي باعت أوالمادة
قايضت مواد الحصة

السبب الرئيس لبيع أو مقايضة مواد الحصة



51 قسم احلصص التموينية

الحصة    
التموينية غير

كافية

الحصة التموينية  
والمصادر األخرى 

غير كافية

للحصول 
 نوعية على

أفضل
المجموعأخرى 

حضر

21.081.64.110.53.8100.01.1531113طحٌن حنطة
70.147.84.943.73.7100.01.934951266رز

47.579.09.52.09.6100.00.71007693سكر
73.684.110.31.54.0100.00.917721559زٌت نباتً
11.726.66.82.464.2100.00.1292293دهن نباتً

12.524.83.20.771.3100.00.17571480حلٌب اطفال مجفف

ريف

44.089.17.61.51.8100.02.11033215طحٌن حنطة
52.769.77.419.03.9100.01.41906732رز

49.285.89.80.44.1100.00.7944672سكر
73.588.78.00.52.8100.00.714951519زٌت نباتً
11.437.48.62.551.5100.00.1266237دهن نباتً

4881217(.)10.827.55.80.266.5100.0حلٌب اطفال مجفف

حضر وريف

26.684.65.56.83.0100.01.3654138طحٌن حنطة
65.852.15.438.83.7100.01.831031134رز

47.980.79.61.58.2100.00.7991688سكر
73.685.29.71.33.7100.00.817041549زٌت نباتً
11.729.27.22.461.2100.00.1285279دهن نباتً

12.125.43.80.670.2100.00.16911415حلٌب اطفال مجفف

المواد لهذه الشراء وسعر وقيمة وكمية وماشابه الحصة مواد شراء سبب حسب األسر توزيع: 13-4 جدول

المادة

نسبة األسر 
التي اشترت 
مادة الحصة 

(%)

(%)السبب الرئيس للشراء لألسر التي أشترت 
متوسط الكمية 

المشتراة 
(فرد/ كغم )

متوسط قيمة 
/ دينار)الشراء 

(فرد

متوسط سعر 
/ دينار)الشراء 

(كغم
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متوسط القيمة 
المدفوعة آلخر 
حصة  مستلمة

متوسط القيمة السوقية 
آلخر حصة  مستلمة

متوسط قيمة المباع أو 
المقايض به من آخر حصة  

مستلمة
 يوماً سابقة30متوسط قيمة المشترى من مواد الحصة خالل 

/ فرد / دينار)
(شهر/ فرد / دينار)(شهر/ فرد / دينار)(شهر/ فرد / دينار)(شهر

المحافظة

36997675719577دهوك

5661017154012924السلٌمانٌة

506930057212088أربٌل

750101861476507دٌالى

949111116878895بغداد

641106581645316بابل

538109024175776كربالء

54010173755447واسط

659118132755325النجف

522118121165171القادسٌة

54612173406398المثنى

53913561364327ذي قار

50611897454236مٌسان

798126652647168البصرة

949111116878895بغداد 

496977255911811اقليم كردستان  

633107302055667المحافظات الوسطى

623126081315704المحافظات الجنوبية 

البيئة

719111804998149حضر

62311214616542رٌف

حـــجـــم األسرة

 1 – 2 7491349478714378

37421224378711574

4724114836509778

5741111836328682

6719111264647807

7662112043067427

8681109403126831

9674113452166557

10669110762046954

 11 -12646107401576742

665109141136197 فأكثر13

 يوماً الماضية30القيمة المدفوعة والقيمة السوقية وقيمة المباع والمقايض به وقيمة المشترى من مواد الحصة التموينية خالل الـ  : 14-4جدول 

   مستوى التفصيل



53 قسم احلصص التموينية

مستلمة كجزء من
مجموعمن إنتاج األسرةمستلمة كهديةمشتراة من السوقالحصة

حضر

96.527.91.10.0100.06.8طحٌن حنطة

73.370.81.10.0100.03.9رز

90.648.10.90.0100.02.4سكر

92.674.81.20.0100.01.8زٌت نباتً

0.299.70.50.0100.00.1دهن نباتً

0.199.80.10.0100.00.1حلٌب اطفال مجفف

ريف

97.246.20.91.0100.010.0طحٌن حنطة

88.255.01.20.6100.03.8رز

92.250.90.70.0100.02.4سكر

93.275.30.60.0100.01.7زٌت نباتً

0.499.80.20.0100.00.1دهن نباتً

0.2100.00.20.0100.00.0حلٌب اطفال مجفف

حضر وريف

96.733.31.10.3100.07.6طحٌن حنطة

76.967.01.10.2100.03.9رز

90.948.80.80.0100.02.4سكر

92.774.91.10.0100.01.8زٌت نباتً

0.399.80.40.0100.00.1دهن نباتً

0.199.90.10.0100.00.1حلٌب اطفال مجفف

ً 30 الـ خالل وماشابهها الحصة مواد إستهالك كميات مصدر: 15-4 جدول الماضية يوما

المادة
(%)مصدر كمية الحصة التموينية المستهلكة 

متوسط الكميات 
(فرد/ كغم )المستهلكة 
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57 قسم السكن

المجموعأربع أسر فأكثرثالث أسرأسرتانأسرة واحدةمستوى التفصٌل

المحافظة
92.06.11.60.3100.0دهوك

84.813.21.50.5100.0السلٌمانٌة
88.010.11.70.2100.0أربٌل
90.87.21.20.8100.0دٌالى
84.310.83.21.7100.0بغداد
94.73.41.40.5100.0بابل

93.33.71.71.4100.0كربالء
94.53.61.50.3100.0واسط
88.87.72.31.2100.0النجف

91.25.22.31.3100.0القادسٌة
92.16.21.40.2100.0المثنى

94.74.70.50.2100.0ذي قار
93.93.22.10.8100.0مٌسان

86.97.54.61.0100.0البصرة
84.310.83.21.7100.0بغداد 

87.310.71.60.4100.0اقلٌم كردستان  
92.55.11.60.8100.0المحافظات الوسطى

91.15.72.50.7100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة
86.69.62.71.1100.0حضر
95.13.50.90.4100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-179.014.56.00.5100.0

378.710.96.24.2100.0
485.810.91.91.4100.0
588.69.21.70.5100.0
687.29.02.71.2100.0
792.75.41.40.4100.0
893.06.00.90.1100.0
992.64.02.50.9100.0

1092.55.91.60.0100.0
12-1194.35.20.40.1100.0

94.72.51.41.4100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب عددها فً الوحدة السكنٌة : 1-5 جدول 



قسم السكن58

أقل من مستوى التفصٌل
المجموع سنة فأكثر40 سنة30-39 سنة20-29 سنة10-19 سنة6-9 سنة3-5  سنة1-2سنة

المحافظة
6.914.023.921.319.49.54.50.6100.0دهوك

6.613.125.121.019.97.45.61.3100.0السلٌمانٌة
10.716.123.718.115.09.15.61.7100.0أربٌل
1.25.811.317.924.318.816.54.2100.0دٌالى
2.010.915.516.120.712.012.210.6100.0بغداد
0.95.417.716.026.317.110.26.4100.0بابل

2.79.516.421.029.811.76.62.1100.0كربالء
0.08.210.614.033.321.39.43.3100.0واسط
5.08.815.316.426.414.19.34.7100.0النجف

1.46.615.515.229.416.210.45.4100.0القادسٌة
3.76.719.019.423.217.58.91.5100.0المثنى

2.06.813.719.233.414.75.74.4100.0ذي قار
1.49.016.017.126.018.59.52.6100.0مٌسان

3.78.914.918.330.613.97.52.1100.0البصرة
2.010.915.516.120.712.012.210.6100.0بغداد 

8.114.324.420.018.18.45.41.3100.0اقلٌم كردستان  
1.87.214.417.027.516.810.94.4100.0المحافظات الوسطى
2.67.815.218.029.915.47.93.3100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
3.911.216.417.623.912.69.35.0100.0حضر
1.65.918.717.524.915.59.66.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-13.718.79.710.514.513.517.711.7100.0

34.417.020.19.114.714.113.27.4100.0
45.013.923.720.714.39.57.75.2100.0
53.611.922.120.420.910.77.43.0100.0
63.69.816.120.529.910.86.23.0100.0
72.46.417.620.630.112.36.34.2100.0
83.05.513.619.330.514.18.95.1100.0
94.05.813.015.729.118.17.17.2100.0

101.24.412.411.527.919.614.38.8100.0
12-110.95.79.710.126.222.217.18.2100.0

1.03.67.110.724.823.621.57.6100.0 فأكثر13

52



59 قسم السكن

المجموعأخرىبٌت من الطٌن أو القصبشقةدارمستوى التفصٌل

المحافظة
92.05.03.00.0100.0دهوك

97.61.11.30.0100.0السلٌمانٌة
97.50.52.00.0100.0أربٌل
96.31.02.80.0100.0دٌالى
91.05.12.21.8100.0بغداد
98.91.00.00.1100.0بابل

97.52.20.10.1100.0كربالء
95.11.03.80.0100.0واسط
99.60.40.00.0100.0النجف

91.80.08.10.1100.0القادسٌة
96.61.02.20.2100.0المثنى

96.30.92.80.0100.0ذي قار
92.02.35.70.0100.0مٌسان

93.36.70.00.0100.0البصرة
91.05.12.21.8100.0بغداد

96.51.61.90.0100.0اقلٌم كردستان
97.61.11.30.0100.0المحافظات الوسطى
94.02.93.00.0100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
95.33.70.50.6100.0حضر
92.20.27.20.4100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-193.63.03.10.2100.0

394.64.01.30.1100.0
495.43.51.10.0100.0
593.05.11.60.3100.0
694.52.91.51.2100.0
794.52.22.80.4100.0
894.11.34.10.5100.0
994.01.72.71.6100.0

1098.10.01.90.0100.0
12-1196.61.51.90.0100.0

95.00.81.82.5100.0 فأكثر13
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قسم السكن60

الواح كونكرٌت ثرمستونكتل اسمنتحجرطابوقمستوى التفصٌل
المجموعأخرىطٌن أو قصب(بناء جاهز)

المحافظة
3.22.890.50.30.03.30.0100.0دهوك

1.86.690.30.20.01.10.0100.0السلٌمانٌة
4.55.088.50.00.21.70.2100.0أربٌل
53.50.842.30.20.03.10.1100.0دٌالى
81.50.613.40.01.31.91.2100.0بغداد
57.20.540.91.00.30.00.0100.0بابل

51.40.444.62.01.50.10.0100.0كربالء
67.98.119.50.20.04.40.0100.0واسط
73.71.016.68.70.00.00.0100.0النجف

58.52.528.61.60.68.20.0100.0القادسٌة
63.54.829.30.00.22.20.0100.0المثنى

53.60.539.91.00.05.00.0100.0ذي قار
66.10.526.40.30.46.20.1100.0مٌسان

32.70.158.44.04.70.00.1100.0البصرة
81.50.613.40.01.31.91.2100.0بغداد

3.05.389.70.10.11.80.1100.0اقلٌم كردستان
60.01.934.22.20.31.50.0100.0المحافظات الوسطى
49.61.141.81.91.83.60.1100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
59.81.835.40.91.10.50.5100.0حضر
28.92.858.91.40.57.50.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-153.44.038.50.50.33.30.0100.0

352.53.041.30.51.31.30.1100.0
455.53.138.90.80.71.10.0100.0
552.42.042.90.90.61.10.1100.0
653.21.640.81.20.51.51.2100.0
749.31.642.71.41.72.90.5100.0
851.41.140.61.01.34.10.5100.0
950.41.241.31.31.53.50.8100.0

1051.11.842.71.50.32.60.0100.0
12-1152.21.341.11.21.42.90.0100.0

51.82.241.31.51.02.20.0100.0 فأكثر13
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61 قسم السكن

المجموعأخرىخشبشٌلمانصب مسلحمستوى التفصٌل

المحافظة
84.01.613.60.8100.0دهوك

86.81.112.20.0100.0السلٌمانٌة
90.72.86.30.2100.0أربٌل
62.426.88.42.4100.0دٌالى
54.537.04.44.1100.0بغداد
39.956.62.80.7100.0بابل

38.253.81.86.2100.0كربالء
57.531.28.23.1100.0واسط
26.967.64.41.2100.0النجف

16.169.313.90.6100.0القادسٌة
23.672.63.80.0100.0المثنى

14.968.112.94.0100.0ذي قار
18.359.521.90.3100.0مٌسان

41.737.33.517.5100.0البصرة
54.537.04.44.1100.0بغداد 

87.61.810.40.2100.0اقلٌم كردستان  
45.546.95.12.4100.0المحافظات الوسطى

25.756.910.17.3100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة
58.534.33.83.3100.0حضر
31.846.017.54.7100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-157.033.18.51.4100.0

359.230.96.73.2100.0
456.133.46.93.7100.0
558.630.97.13.3100.0
652.037.55.94.6100.0
750.439.66.63.3100.0
848.338.99.13.6100.0
945.841.88.44.0100.0

1042.047.07.04.1100.0
12-1142.146.87.63.5100.0

36.850.06.96.4100.0 فأكثر13
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قسم السكن62

المجموعأخرىترابصب سمنتطابوقكاشًمستوى التفصٌل

المحافظة
52.40.446.20.50.5100.0دهوك

36.10.063.60.20.1100.0السلٌمانٌة
53.00.546.40.10.0100.0أربٌل
43.00.454.71.90.0100.0دٌالى
74.00.722.91.41.0100.0بغداد
54.40.338.13.33.9100.0بابل

45.60.142.11.211.0100.0كربالء
69.40.227.22.80.5100.0واسط
67.70.026.41.44.5100.0النجف

46.00.429.412.212.0100.0القادسٌة
52.20.836.410.50.1100.0المثنى

53.71.033.112.00.2100.0ذي قار
64.60.526.88.00.0100.0مٌسان

63.90.332.23.50.1100.0البصرة
74.00.722.91.41.0100.0بغداد

45.20.254.20.20.1100.0اقلٌم كردستان
55.00.238.92.23.7100.0المحافظات الوسطى
57.20.631.78.42.0100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
67.70.529.31.01.4100.0حضر
33.00.254.69.42.9100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-158.20.238.32.80.5100.0

359.70.835.52.31.7100.0
457.80.238.71.12.1100.0
562.70.233.22.21.7100.0
660.50.434.42.81.9100.0
758.50.236.03.81.6100.0
858.80.335.83.81.4100.0
956.30.735.54.82.8100.0

1054.22.636.24.72.3100.0
12-1158.41.335.73.61.1100.0

59.50.331.06.72.4100.0 فأكثر13
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63 قسم السكن

اقل من  مستوى التفصٌل
² م50

 100اقل من -50
²م

اقل من -100
² م150

اقل من -150
² م200

اقل من -200
² م250

اقل من -250
² م300

اقل من - 300 
² م500

 ² م500
المجموعفأكثر

المحافظة

0.58.424.733.418.35.18.01.6100.0دهوك

1.724.436.521.49.03.53.60.0100.0السلٌمانٌة

2.118.822.025.313.57.08.42.8100.0أربٌل

0.812.339.831.410.41.83.30.2100.0دٌالى

5.227.928.216.711.14.55.70.7100.0بغداد

1.917.623.829.319.64.53.10.1100.0بابل

3.527.129.423.37.83.25.30.5100.0كربالء

1.16.324.422.617.39.716.91.7100.0واسط

3.223.122.621.714.55.67.71.6100.0النجف

3.417.624.629.614.36.34.10.1100.0القادسٌة

1.018.025.024.420.15.65.50.6100.0المثنى

0.417.530.633.912.42.92.30.0100.0ذي قار

1.411.122.827.320.110.26.30.9100.0مٌسان

1.124.727.921.315.83.34.81.0100.0البصرة

5.227.928.216.711.14.55.70.7100.0بغداد

1.619.329.225.112.45.06.11.3100.0اقلٌم كردستان

2.017.028.426.514.34.76.50.7100.0المحافظات الوسطى

1.319.327.227.115.64.84.30.5100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة

3.123.128.622.211.64.75.80.9100.0حضر

1.415.626.927.218.44.85.30.5100.0رٌف

حـــجـــم األسرة

2-16.931.132.614.06.92.94.51.1100.0

35.430.829.019.48.71.74.01.0100.0

44.932.227.521.16.93.63.60.2100.0

53.727.828.921.110.63.54.10.4100.0

61.724.533.119.512.43.94.70.2100.0

70.816.633.727.613.83.43.40.6100.0

82.010.324.926.421.26.68.10.5100.0

91.39.023.635.316.36.17.11.1100.0

100.48.622.630.820.96.86.73.3100.0

12-110.09.518.228.720.110.212.21.1100.0

0.01.911.924.124.314.319.54.0100.0 فأكثر13
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قسم السكن64

² م100مستوى التفصٌل
100

150
150

200
200

250
250

300
300

500
500*

المحافظة

1.54.813.631.317.519.37.34.7100.0دهوك

5.324.924.429.14.57.63.30.9100.0السلٌمانٌة

4.530.312.124.58.013.17.40.0100.0أربٌل

3.17.710.632.811.721.411.80.9100.0دٌالى

18.826.213.115.63.813.64.84.0100.0بغداد

2.48.212.020.712.330.712.90.8100.0بابل

10.925.212.124.69.712.82.62.1100.0كربالء

1.67.913.129.112.428.76.11.1100.0واسط

14.322.510.425.46.415.06.10.0100.0النجف

5.014.414.127.912.322.44.10.0100.0القادسٌة

4.714.316.530.910.816.45.70.6100.0المثنى

6.315.216.732.010.018.00.90.9100.0ذي قار

3.212.313.133.515.716.73.91.8100.0مٌسان

10.617.218.926.36.811.91.66.7100.0البصرة

18.826.213.115.63.813.64.84.0100.0بغداد 

4.322.918.027.98.311.85.51.3100.0اقلٌم كردستان  

5.813.211.626.310.722.68.80.9100.0المحافظات الوسطى

7.115.316.629.410.116.32.52.8100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة

11.822.615.224.47.512.03.53.1100.0حضر

3.210.212.723.69.629.211.20.2100.0رٌف

حـــجـــم األسرة

2-113.218.815.419.29.313.08.42.7100.0

315.919.514.320.25.715.86.32.3100.0

415.824.515.020.84.612.33.53.4100.0

512.822.415.021.76.213.54.24.2100.0

610.820.116.224.29.712.04.22.8100.0

76.020.915.827.97.715.44.41.8100.0

85.315.213.724.99.324.16.11.3100.0

96.116.611.730.97.719.46.80.8100.0

103.313.315.928.410.921.27.10.0100.0

12-110.916.19.928.911.823.27.81.5100.0

0.611.69.725.712.527.711.60.6100.0 فأكثر13

الوحذة السكنيت هي  شقت : الينطبق *  
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65 قسم السكن

جمٌع انواع الغرفغرف اخرىغرفة طعامغرفة ضٌوفهولغرفة نوممستوى التفصٌل

المحافظة
3.76.87.010.16.31.6دهوك

3.75.05.06.04.81.4السلٌمانٌة
3.45.55.74.75.21.4أربٌل
3.56.06.15.56.11.6دٌالى
3.25.96.35.96.11.9بغداد
3.46.66.87.36.01.8بابل

3.76.66.96.64.91.9كربالء
3.67.47.78.38.52.0واسط
3.77.27.98.63.02.0النجف

3.67.37.87.67.82.1القادسٌة
3.57.88.07.26.02.4المثنى

3.47.07.47.10.02.1ذي قار
4.18.08.410.46.02.2مٌسان

3.77.48.26.68.22.4البصرة
3.25.96.35.96.11.9بغداد 

3.65.55.65.95.31.4اقلٌم كردستان  
3.56.77.07.26.01.8المحافظات الوسطى

3.67.47.97.47.72.3المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

3.46.26.55.95.81.8حضر 
3.77.07.49.29.22.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-11.41.91.91.81.30.6

32.13.03.02.93.00.9
42.83.94.03.93.91.3
53.34.95.05.04.61.6
63.65.96.06.05.81.8
74.06.96.97.06.42.1
84.17.97.97.97.62.2
94.28.88.98.86.42.5

104.29.89.910.010.02.7
12-114.611.111.311.610.63.2

4.715.015.416.917.13.9 فأكثر13
. تعتبر الغرف المشتركت تشترك بالتساوي بيه األسر الموجودة في الوحذة السكنيت* 
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قسم السكن66

فرد واحد إلى اقل **أقل من فرد واحدمستوى التفصٌل
من فردٌن

 فرد  إلى اقل من 2
 فرد3

 فرد  إلى اقل من 3
 فرد4

 فرد  إلى اقل من 4
التوجد غرف فً  فرد فأكثر5 فرد5

المجموعالمسكن

المحافظة
100.0(.)10.857.521.96.42.11.2دهوك

100.0(.)13.469.514.62.00.20.4السلٌمانٌة
100.0(.)16.263.017.02.70.80.3أربٌل
100.0(.)8.468.917.13.41.21.1دٌالى
100.0(.)14.056.020.85.62.01.5بغداد
100.0(.)9.960.621.36.01.70.6بابل

100.0(.)6.358.127.25.41.51.5كربالء
100.0(.)6.960.225.45.71.20.6واسط
100.0(.)7.852.028.36.12.92.9النجف

100.0(.)5.254.525.89.32.52.7القادسٌة
100.0(.)6.958.526.85.81.50.5المثنى

100.0(.)7.260.125.94.60.71.5ذي قار
100.0(.)7.247.931.010.02.41.6مٌسان

100.0(.)4.456.826.37.83.11.6البصرة
100.0(.)14.056.020.85.62.01.5بغداد 

100.0(.)13.864.916.93.10.80.5اقلٌم كردستان  
100.0(.)8.160.623.15.31.71.3المحافظات الوسطى

100.0(.)5.956.426.77.32.11.6المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

100.0(.)12.160.319.94.71.81.3حضر 
100.0(.)5.755.428.77.51.51.2رٌف

حـــجـــم األسرة
2-163.836.20.00.00.00.0(.)100.0

338.057.64.40.00.00.0(.)100.0
414.477.90.07.70.00.0(.)100.0
58.170.217.90.03.80.0(.)100.0
64.374.818.10.00.02.8(.)100.0
71.456.028.412.00.02.1(.)100.0
81.566.222.58.30.01.4(.)100.0
91.930.359.40.07.80.7(.)100.0

100.041.037.515.84.51.2(.)100.0
12-110.022.862.39.80.05.0(.)100.0

100.0(.)0.010.451.925.110.62.0 فأكثر13
. توزع الغرف المشتركت  بالتساوي بيه األسر الموجودة في الوحذة السكنيت كما ال يعتبر المطبخ والمخسن والمرافق الصحيت غرف معيشيت* 

.اي ان هناك غرفة واحدة الكثر من فرد فً االسرة** 

(%)* توزٌع األسر حسب متوسط عدد االفراد فً الغرفة الواحدة: 10-5 جدول 



67 قسم السكن

حدٌقةكراج مسقفغرفة مخزنمرافق مستقلةحمام مع مرافقحمام مستقلمطبخمستوى التفصٌل

المحافظة
98.896.117.596.636.610.060.6دهوك

98.493.77.995.034.114.518.8السلٌمانٌة
96.493.318.097.123.011.533.4أربٌل
94.892.44.091.723.39.459.8دٌالى
94.457.346.664.121.416.732.9بغداد
93.975.226.981.611.411.162.2بابل

93.968.435.574.48.620.146.9كربالء
96.992.617.793.19.416.744.5واسط
92.374.623.576.414.32.664.9النجف

90.586.014.685.515.710.729.8القادسٌة
92.288.19.280.56.24.620.8المثنى

98.386.315.186.97.64.530.9ذي قار
96.388.014.886.28.831.236.1مٌسان

93.470.826.172.214.012.623.3البصرة
94.457.346.664.121.416.732.9بغداد 

97.894.013.396.030.712.632.0اقلٌم كردستان  
94.380.920.883.814.011.656.8المحافظات الوسطى

94.581.218.380.811.211.727.8المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

94.873.031.176.619.615.034.3حضر 
96.087.611.789.316.98.347.8رٌف

حـــجـــم األسرة
2-191.975.427.175.617.410.637.5

393.867.830.072.624.315.533.8
493.767.532.771.118.413.130.9
594.173.528.376.621.912.735.0
694.872.530.274.416.912.536.3
796.579.624.686.316.811.338.9
897.185.021.287.821.015.842.7
996.685.819.886.520.213.441.0

1095.486.417.790.616.116.542.9
12-1197.284.922.086.917.313.743.4

97.588.916.389.615.117.947.6 فأكثر13
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قسم السكن68

ترفع من قبل البلدٌة أو مستوى التفصٌل
مقاول للبلدٌة

توضع فً حاوٌات 
مخصصة

ترمى خارج 
المجموعأخرىتطمرتحرقالوحدة السكنٌة

المحافظة

88.20.24.76.70.10.0100.0دهوك

92.50.15.81.70.00.0100.0السلٌمانٌة

92.10.03.64.20.10.0100.0أربٌل

27.713.533.024.80.01.0100.0دٌالى

42.117.137.02.80.01.0100.0بغداد

47.62.524.525.20.20.0100.0بابل

32.322.623.421.30.40.0100.0كربالء

58.31.913.026.60.00.2100.0واسط

31.49.545.711.60.01.8100.0النجف

19.729.521.428.70.40.2100.0القادسٌة

32.712.314.536.83.10.5100.0المثنى

50.45.634.69.40.00.0100.0ذي قار

66.90.827.54.80.00.0100.0مٌسان

20.638.832.18.50.00.0100.0البصرة

42.117.137.02.80.01.0100.0بغداد 

91.50.14.83.60.00.0100.0اقلٌم كردستان  

39.49.428.122.40.10.6100.0المحافظات الوسطى

35.421.128.814.20.40.1100.0المحافظات الجنوبٌة 

البٌئة

62.315.020.91.30.00.5100.0حضر 

11.25.342.640.00.50.5100.0رٌف

حـــجـــم األسرة

2-166.37.719.56.30.20.0100.0

357.412.521.37.70.20.8100.0

453.612.127.06.10.01.1100.0

555.314.122.97.40.20.1100.0

649.811.827.710.00.00.7100.0

749.111.925.013.90.00.1100.0

845.214.025.115.10.20.4100.0

935.016.833.014.20.20.8100.0

1037.114.932.415.00.50.1100.0

12-1140.310.033.415.90.10.3100.0

40.512.030.416.50.20.4100.0 فأكثر13
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69 قسم السكن

المجموعأخرىمجرى مكشوفمجرى مغطىحوض تعفٌنالشبكة العمومٌةمستوى التفصٌل

المحافظة
5.293.70.70.00.4100.0دهوك

88.93.36.11.70.0100.0السلٌمانٌة
5.687.81.83.31.5100.0أربٌل
2.193.63.40.70.2100.0دٌالى
74.821.51.62.10.0100.0بغداد
7.183.33.76.00.0100.0بابل

44.052.52.70.70.0100.0كربالء
25.150.07.517.40.0100.0واسط
36.358.30.64.70.1100.0النجف

20.052.011.216.90.0100.0القادسٌة
11.179.85.13.90.2100.0المثنى

27.746.56.819.00.0100.0ذي قار
70.60.10.329.00.0100.0مٌسان

35.939.618.95.60.0100.0البصرة
74.821.51.62.10.0100.0بغداد 

43.750.33.51.90.6100.0اقلٌم كردستان  
19.771.23.55.50.1100.0المحافظات الوسطى

33.142.310.713.80.0100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

58.137.82.81.30.1100.0حضر 
1.767.610.719.70.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-154.937.92.05.00.2100.0

356.736.64.02.60.1100.0
454.638.82.53.70.4100.0
549.543.54.02.80.2100.0
644.146.15.34.50.1100.0
737.250.75.56.60.0100.0
838.249.03.69.10.1100.0
934.348.68.38.60.2100.0

1031.651.55.910.90.1100.0
12-1135.447.07.210.20.1100.0

31.448.98.111.70.0100.0 فأكثر13
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قسم السكن70

الوحدة السكنٌة مرتبطة مستوى التفصٌل
بئر مكشوف أو ساقٌة/ قناة / نهر سٌارة حوضٌةحنفٌة عامةبالشبكة العامة

المجموعأخرىمغظى

المحافظة
87.62.50.00.08.81.1100.0دهوك

90.01.11.20.06.61.0100.0السلٌمانٌة
93.10.01.10.05.20.6100.0أربٌل
87.70.84.81.74.20.8100.0دٌالى
87.18.24.70.00.00.0100.0بغداد
85.71.82.67.61.70.7100.0بابل

97.60.01.21.00.00.1100.0كربالء
94.90.11.90.72.30.1100.0واسط
98.60.10.20.40.70.0100.0النجف

89.20.01.64.94.10.1100.0القادسٌة
84.00.56.07.52.00.0100.0المثنى

75.67.40.015.81.10.2100.0ذي قار
87.50.40.012.10.00.0100.0مٌسان

97.30.41.50.10.30.5100.0البصرة
87.18.24.70.00.00.0100.0بغداد 

90.61.00.90.06.60.9100.0اقلٌم كردستان  
91.70.72.42.81.90.4100.0المحافظات الوسطى

87.62.21.47.31.20.2100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

97.32.20.10.00.40.1100.0حضر 
63.77.110.210.27.61.2100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-190.02.82.41.92.60.4100.0

392.52.61.90.91.90.3100.0
490.83.22.90.81.90.4100.0
589.64.52.51.51.70.2100.0
689.83.02.52.22.30.2100.0
789.82.61.93.02.60.2100.0
887.04.53.72.61.70.5100.0
983.44.52.85.92.80.6100.0

1086.63.02.05.72.20.5100.0
12-1187.42.72.74.03.10.1100.0

87.91.82.55.61.21.0100.0 فأكثر13
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71 قسم السكن

المجموعال تتم اي معالجةعبوات الماءالمعالجة الكٌمٌاوٌةالترشٌحالغلًمستوى التفصٌل

المحافظة
3.620.60.34.870.8100.0دهوك

0.917.70.53.077.9100.0السلٌمانٌة
0.21.40.11.896.6100.0أربٌل
4.230.116.515.533.8100.0دٌالى
1.215.62.526.254.6100.0بغداد
0.632.50.556.69.8100.0بابل

0.013.40.178.08.5100.0كربالء
0.119.75.240.134.9100.0واسط
0.118.20.079.62.1100.0النجف

0.23.71.967.826.4100.0القادسٌة
0.04.70.649.345.3100.0المثنى

1.07.80.082.98.3100.0ذي قار
0.54.30.195.00.0100.0مٌسان

0.80.30.198.80.0100.0البصرة
1.215.62.526.254.6100.0بغداد 

1.212.60.32.983.0100.0اقلٌم كردستان  
1.224.44.951.518.0100.0المحافظات الوسطى

0.73.80.484.310.8100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

1.115.62.039.841.5100.0حضر 
1.010.42.848.637.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-12.513.63.934.745.3100.0

32.314.92.038.842.0100.0
41.214.51.438.744.2100.0
51.415.12.438.342.8100.0
60.917.13.040.438.7100.0
70.414.42.245.038.1100.0
80.714.51.343.440.2100.0
90.59.91.548.339.9100.0

100.712.70.848.837.0100.0
12-110.911.53.047.237.5100.0

0.710.31.654.333.1100.0 فأكثر13
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المجموعال تتم أي معالجةعبوات الماءالمعالجة الكٌمٌاوٌةالترشٌحالغلًمستوى التفصٌل

المحافظة
43.37.30.00.648.8100.0دهوك

1.17.00.50.491.2100.0السلٌمانٌة
1.30.80.10.097.9100.0أربٌل
42.913.69.53.730.4100.0دٌالى
0.78.31.03.686.5100.0بغداد
2.76.90.06.384.0100.0بابل

1.73.40.07.587.4100.0كربالء
1.411.72.35.079.6100.0واسط
0.41.50.00.797.5100.0النجف

0.90.80.45.192.7100.0القادسٌة
0.01.20.116.182.5100.0المثنى

3.96.40.136.453.1100.0ذي قار
45.64.70.348.90.5100.0مٌسان

0.30.30.086.413.0100.0البصرة
0.78.31.03.686.5100.0بغداد 

9.44.90.20.385.2100.0اقلٌم كردستان  
11.57.82.64.773.4100.0المحافظات الوسطى

7.02.70.148.441.7100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
5.27.31.013.972.7100.0حضر
11.62.51.214.670.1100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-15.75.91.06.081.4100.0

34.47.31.613.073.7100.0
45.86.60.610.676.3100.0
57.06.81.312.672.3100.0
66.47.81.213.870.8100.0
77.25.51.716.169.6100.0
86.96.90.615.270.4100.0
98.42.80.416.072.4100.0

107.03.60.319.369.8100.0
12-119.63.41.517.368.2100.0

7.52.80.725.163.9100.0 فأكثر13
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73 قسم السكن

داخل الوحدة السكنٌة مستوى التفصٌل
وخاصة باالسرة

داخل الوحدة السكنٌة 
ومشتركة

خارج الوحدة السكنٌة 
خاصة حصرٌا باالسرة

خارج الوحدة 
السكنٌة ومشتركة

ال توجد مرافق 
المجموعصحٌة

المحافظة
99.20.50.10.10.0100.0دهوك

98.40.61.00.00.0100.0السلٌمانٌة
98.60.90.40.00.2100.0أربٌل
97.42.60.00.00.0100.0دٌالى
91.35.43.40.00.0100.0بغداد
96.61.51.70.20.0100.0بابل

95.04.10.70.10.0100.0كربالء
98.60.21.20.00.0100.0واسط
92.96.70.40.00.0100.0النجف

86.24.67.61.00.6100.0القادسٌة
84.04.48.92.70.0100.0المثنى

95.23.31.40.00.0100.0ذي قار
89.33.16.80.70.0100.0مٌسان

93.85.40.40.40.0100.0البصرة
91.35.43.40.00.0100.0بغداد 

98.60.70.60.00.1100.0اقلٌم كردستان  
96.22.90.80.10.0100.0المحافظات الوسطى

91.54.33.40.70.1100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
95.94.10.00.00.0100.0حضر
88.41.98.90.70.1100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-194.15.10.80.00.0100.0

393.24.32.10.30.1100.0
495.03.81.20.00.0100.0
595.63.11.20.10.0100.0
693.35.11.50.10.0100.0
793.52.83.60.10.0100.0
893.62.43.80.20.1100.0
992.53.23.80.60.0100.0

1095.52.41.70.40.0100.0
12-1194.02.52.80.60.2100.0

94.12.23.00.40.3100.0 فأكثر13
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قسم السكن74

ال ٌوجد كهرباءمولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامةمستوى التفصٌل

المحافظة
(.)100.094.24.3دهوك

(.)100.085.88.7السلٌمانٌة
(.)100.086.56.1أربٌل
(.)99.873.733.8دٌالى
(.)99.587.116.1بغداد
(.)99.977.642.5بابل

(.)100.080.437.8كربالء
(.)100.073.613.8واسط
(.)99.883.432.7النجف

(.)98.770.834.7القادسٌة
(.)99.864.313.9المثنى

(.)98.879.716.5ذي قار
(.)100.072.34.3مٌسان

(.)99.984.116.1البصرة
(.)99.587.116.1بغداد 

(.)100.087.77.0اقلٌم كردستان  
(.)99.977.433.4المحافظات الوسطى

(.)99.477.417.5المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة
(.)99.892.214.3حضر
(.)99.352.133.3رٌف

حـــجـــم األسرة
2-199.881.810.4(.)

399.785.614.3(.)
499.185.416.9(.)
5100.085.018.6(.)
699.884.319.8(.)
799.582.118.1(.)
899.879.220.4(.)
999.777.024.0(.)

1099.776.721.8(.)
12-1199.679.425.6(.)

(.)99.775.325.2 فأكثر13

     (%)نسبة األسر حسب مصادر الكهرباء للوحدة السكنٌة :  18-5جدول 



75 قسم السكن

مولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامةمولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامة
المحافظة

7512121دهوك
7512131السلٌمانٌة

7631942أربٌل
7741651دٌالى
7731563بغداد
7631731بابل

7631941كربالء
7671753واسط
7621651النجف

7631741القادسٌة
7651751المثنى

7751655ذي قار
776194مٌسان

7622033البصرة
7731563بغداد 

7522031اقلٌم كردستان  
7631741المحافظات الوسطى

7631842المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
7621851حضر
7651653رٌف

حـــجـــم األسرة
2-17621751

37631752
47621752
57631752
67631752
77631841
87631652
97641752

107641742
12-117731752

7641842 فأكثر13

توفر الكهرباء للوحدة السكنٌة خالل األٌام السبعة الماضٌة  : 19 -5جدول

مستوى التفصٌل
(ٌوم/ ساعة )الطاقة الكهربائٌة المجهزة (اسبوع / ٌوم  )عدد أٌام االستعمال 



قسم السكن76

االسرة غٌر مشتركة فً 2024 - 1623 - 1219 - 815 - 511 - 37 - 14 - 2مستوى التفصٌل
المجموعمولدة مشتركة

المحافظة
0.30.44.80.825.820.90.139.27.8100.0دهوك

18.218.623.319.80.00.20.00.020.0100.0السلٌمانٌة
11.526.540.26.20.00.00.20.015.5100.0أربٌل
3.012.24.728.924.10.00.00.027.1100.0دٌالى
0.00.07.131.424.13.01.719.213.6100.0بغداد
0.52.555.75.112.80.00.00.223.1100.0بابل

0.05.138.627.10.70.00.00.028.4100.0كربالء
0.00.25.014.945.80.30.00.533.4100.0واسط
0.00.00.02.348.830.80.01.117.1100.0النجف

0.00.00.00.141.59.50.18.740.0100.0القادسٌة
0.00.015.07.137.12.41.60.036.8100.0المثنى

3.60.62.770.81.50.00.10.020.6100.0ذي قار
0.02.30.00.069.80.10.10.027.7100.0مٌسان

0.00.10.00.065.00.00.06.028.8100.0البصرة
0.00.07.131.424.13.01.719.213.6100.0بغداد 

12.417.825.511.45.04.10.17.616.0100.0اقلٌم كردستان  
0.94.423.215.325.15.30.00.325.5100.0المحافظات الوسطى

1.00.52.219.742.11.80.23.529.0100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
3.45.614.222.727.34.10.710.311.8100.0حضر
1.82.712.213.317.21.70.12.049.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-16.46.414.716.618.23.50.912.620.7100.0

35.55.515.020.417.12.70.017.016.9100.0
44.56.414.920.819.72.60.812.917.3100.0
53.56.215.818.224.94.80.87.218.5100.0
63.55.014.122.925.62.61.06.618.7100.0
71.95.014.420.028.03.20.55.421.8100.0
81.13.911.320.128.33.30.16.825.1100.0
90.81.99.421.030.24.80.05.626.2100.0

100.82.612.023.622.05.51.26.525.7100.0
12-110.92.414.224.026.73.30.05.223.4100.0

0.32.58.815.434.15.00.14.928.9100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب عدد ساعات االشتراك الٌومً فً مولدة مشتركة : 20-5جدول 



77 قسم السكن

االسرة غٌر مشتركة فً  فاكثر2930 - 2425 - 1920 - 1415 - 910 - 67 - 45 - 123مستوى التفصٌل
المجموعمولدة مشتركة

المحافظة
0.17.7100.0(.)1.120.655.811.51.30.80.50.5دهوك

0.015.4100.0(.)3.239.137.33.11.60.40.00.0السلٌمانٌة
0.014.8100.0(.)0.79.960.310.61.81.90.00.0أربٌل
0.026.6100.0(.)0.618.047.56.10.60.60.00.0دٌالى
0.014.2100.0(.)0.50.329.540.65.97.50.80.5بغداد
0.123.0100.0(.)0.415.051.17.41.71.30.00.1بابل

0.028.4100.0(.)0.35.951.810.12.01.20.10.0كربالء
0.033.4100.0(.)0.03.126.235.21.70.40.00.0واسط
0.117.2100.0(.)0.810.159.79.11.90.80.10.0النجف

0.040.0100.0(.)0.629.027.02.60.30.40.00.0القادسٌة
0.036.9100.0(.)0.49.243.88.70.20.90.00.0المثنى

0.020.7100.0(.)4.435.435.22.90.90.40.00.0ذي قار
0.027.8100.0(.)0.47.252.39.81.90.70.00.0مٌسان

0.028.9100.0(.)1.120.837.57.21.02.11.40.0البصرة
0.014.2100.0(.)0.50.329.540.65.97.50.80.5بغداد 

0.013.7100.0(.)1.925.348.97.31.61.00.10.1اقلٌم كردستان  
0.025.4100.0(.)0.411.547.812.31.50.90.00.0المحافظات الوسطى

0.029.1100.0(.)1.723.237.75.70.91.10.50.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
0.011.5100.0(.)1.214.743.021.83.33.70.50.2حضر
0.048.8100.0(.)0.611.131.07.00.70.80.10.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-13.820.437.415.01.11.80.00.9(.)0.019.6100.0

32.718.642.916.01.21.70.20.8(.)0.016.0100.0
41.016.138.721.01.93.30.50.0(.)0.017.5100.0
50.714.541.719.42.13.11.10.0(.)0.017.4100.0
61.413.841.719.71.72.40.10.0(.)0.019.2100.0
71.014.743.613.92.92.30.10.4(.)0.021.1100.0
80.311.138.318.12.73.90.20.1(.)0.225.2100.0
90.510.639.815.43.43.31.00.0(.)0.025.9100.0

100.611.235.713.38.45.20.30.0(.)0.025.4100.0
12-110.29.035.526.02.63.20.00.1(.)0.023.3100.0

0.029.2100.0(.)0.02.532.721.39.54.40.30.1 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب عدد االمبٌرات التً تشترك بها فً مولدة مشتركة :  21-5جدول



قسم السكن78

المجموعأخرىقطاع حكومًقطاع عامقطاع خاصاالسرةمستوى التفصٌل

المحافظة
78.716.60.04.60.0100.0دهوك

74.724.50.00.90.0100.0السلٌمانٌة
74.125.50.00.20.2100.0أربٌل
83.310.30.41.94.1100.0دٌالى
68.820.83.05.51.9100.0بغداد
84.211.40.71.32.4100.0بابل

75.113.20.01.210.4100.0كربالء
78.88.40.27.15.6100.0واسط
69.619.50.18.22.6100.0النجف

69.822.80.44.32.6100.0القادسٌة
87.111.40.21.20.0100.0المثنى

85.310.10.01.13.5100.0ذي قار
57.318.717.36.30.4100.0مٌسان

55.327.60.17.19.9100.0البصرة
68.820.83.05.51.9100.0بغداد 

75.323.30.01.40.1100.0اقلٌم كردستان  
79.212.30.33.54.6100.0المحافظات الوسطى

69.019.52.34.44.9100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
69.722.11.82.93.4100.0حضر
82.38.70.86.91.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-173.121.61.71.72.0100.0

369.425.70.22.72.0100.0
469.424.21.62.12.7100.0
568.922.80.94.23.2100.0
669.621.02.04.23.3100.0
774.116.52.74.12.7100.0
878.512.70.45.62.8100.0
974.613.52.66.23.0100.0

1081.49.31.04.24.0100.0
12-1179.711.42.62.14.3100.0

81.19.61.45.52.5100.0 فأكثر13

  (%)توزٌع األسر حسب ملكٌة الوحدة السكنٌة : 22-5جدول



79 قسم السكن

موفر من قبل اٌجارملكمستوى التفصٌل
صاحب العمل

مجاناً باالتفاق مع 
المالك

مجاناً  دون 
المجموعأخرىسكن عشوائًاالتفاق مع المالك

المحافظة
78.713.30.02.74.70.10.4100.0دهوك

74.715.70.43.65.40.20.0100.0السلٌمانٌة
74.121.30.43.60.40.20.0100.0أربٌل
83.310.10.01.20.64.30.6100.0دٌالى
68.818.51.23.22.65.40.3100.0بغداد
84.25.81.35.90.02.70.2100.0بابل

75.111.30.12.11.310.10.0100.0كربالء
78.85.70.33.36.85.20.0100.0واسط
69.611.70.110.63.54.60.0100.0النجف

69.86.80.516.22.04.60.0100.0القادسٌة
87.15.91.54.10.01.40.0100.0المثنى

85.35.80.24.11.13.30.2100.0ذي قار
57.36.30.714.46.714.60.0100.0مٌسان

55.313.61.418.71.010.10.0100.0البصرة
68.818.51.23.22.65.40.3100.0بغداد 

75.317.20.33.53.50.20.1100.0اقلٌم كردستان  
79.28.70.44.52.05.00.2100.0المحافظات الوسطى

69.08.70.912.41.87.10.0100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

69.716.80.95.71.65.00.2100.0حضر 
82.32.70.36.24.93.50.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-173.116.60.14.62.53.10.0100.0

369.418.40.46.72.12.00.9100.0
469.418.60.55.12.34.00.1100.0
568.916.41.46.13.23.90.1100.0
669.614.70.47.92.05.10.3100.0
774.111.20.75.82.15.90.1100.0
878.57.90.75.32.45.10.1100.0
974.610.71.73.73.26.00.1100.0

1081.45.61.43.42.75.50.0100.0
12-1179.78.10.15.11.75.30.0100.0

81.14.00.16.42.45.80.2100.0 فأكثر13

   (%)توزٌع األسر حسب حٌازة الوحدة السكنٌة : 23-5جدول 



قسم السكن80

المحافظة
11.010.77.411.319.328.911.3100.0دهوك

4.211.317.016.327.817.16.2100.0السلٌمانٌة
3.77.55.27.114.328.034.3100.0أربٌل
10.331.223.613.116.94.70.3100.0دٌالى
0.810.85.79.116.033.324.3100.0بغداد
2.221.022.318.921.812.71.0100.0بابل

1.513.813.116.532.219.43.6100.0كربالء
10.226.715.115.024.56.61.9100.0واسط
5.419.47.012.427.919.48.5100.0النجف

20.822.918.215.319.33.30.2100.0القادسٌة
17.234.916.112.116.62.50.6100.0المثنى

0.538.612.815.423.17.12.5100.0ذي قار
14.123.25.615.827.810.82.6100.0مٌسان

4.215.010.110.627.124.48.5100.0البصرة
0.810.85.79.116.033.324.3100.0بغداد 

5.49.911.012.221.423.217.0100.0اقلٌم كردستان  
5.822.917.415.423.812.02.7100.0المحافظات الوسطى
8.425.512.113.523.812.54.0100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
1.38.39.612.325.426.816.3100.0حضر 

15.845.316.712.67.42.10.2100.0رٌف
حـــجـــم األسرة

2-17.114.013.010.319.920.015.8100.0
34.512.112.510.721.322.916.1100.0
43.315.310.313.719.422.715.3100.0
54.315.410.612.220.022.814.7100.0
64.316.211.114.323.219.611.2100.0
74.320.411.413.221.720.09.1100.0
85.321.311.611.617.418.914.0100.0

97.120.211.812.422.718.47.3100.0
107.422.210.28.622.220.19.3100.0

12-116.417.811.812.824.122.15.0100.0
4.718.712.99.021.420.512.9100.0 فأكثر13

المجموع

 (%)توزٌع األسر حسب فئات اإلٌجار الشهري التقدٌري للوحدة السكنٌة : 24-5جدول 

مستوى التفصٌل

(شهرٌا/ ألف دٌنار)فئات االٌجار 

أقل من -100100أقل من -5050أقل من 
150

أقل من -150
200

أقل -200
300من

أقل من -300
 فأكثر500500



81 قسم السكن

األسرة ال تدفع  فأكثر500500أقل من -300300أقل من-200200أقل من -100100أقل من -5050أقل من 
اٌجار

المجموع

المحافظة
100.0(.)3.26.319.224.438.48.5دهوك

100.0(.)2.38.947.431.99.40.0السلٌمانٌة
100.0(.)0.82.011.429.936.019.9أربٌل
100.0(.)5.922.151.318.12.60.0دٌالى
100.0(.)6.07.917.725.827.814.9بغداد
100.0(.)5.87.755.521.39.70.0بابل

100.0(.)2.71.230.337.925.52.4كربالء
100.0(.)6.84.540.927.318.22.3واسط
100.0(.)1.33.735.441.914.03.8النجف

100.0(.)10.714.640.131.03.60.0القادسٌة
100.0(.)8.321.244.122.93.50.0المثنى

100.0(.)0.00.042.436.418.23.0ذي قار
100.0(.)4.910.325.736.023.10.0مٌسان

100.0(.)31.510.117.120.811.49.1البصرة
100.0(.)6.07.917.725.827.814.9بغداد 

100.0(.)1.85.527.129.825.710.1اقلٌم كردستان  
100.0(.)4.18.442.230.113.51.8المحافظات الوسطى

100.0(.)20.69.926.025.711.95.8المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

100.0(.)6.67.324.528.023.010.6حضر 
100.0(.)13.416.141.715.713.10.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-12.33.039.621.630.62.8(.)100.0

37.55.817.629.533.16.5(.)100.0
43.38.724.431.421.011.1(.)100.0
54.74.235.928.919.17.3(.)100.0
612.67.620.729.919.010.2(.)100.0
711.89.919.519.025.114.7(.)100.0
83.816.614.423.429.512.2(.)100.0
95.116.217.228.619.912.9(.)100.0

107.53.817.148.812.410.5(.)100.0
12-117.62.329.419.715.825.1(.)100.0

100.0(.)2.93.251.37.721.413.5 فأكثر13

  (%)توزٌع األسر حسب فئات اإلٌجار الشهري المدفوع للوحدة السكنٌة : 25-5جدول 

مستوى التفصٌل
(شهرٌا/ ألف دٌنار)فئات االٌجار 



قسم السكن82

المجموع م5000أكثر من  م5000 - 1001 م1000 - 501 م500 - 301م300 - 101 م100 - 0مستوى التفصٌل

المحافظة
10.634.829.117.45.82.4100.0دهوك

14.231.127.821.05.50.5100.0السلٌمانٌة
5.729.931.326.96.30.0100.0أربٌل
7.918.523.841.98.00.0100.0دٌالى
6.134.531.023.54.60.3100.0بغداد
7.619.428.028.314.12.6100.0بابل

8.323.824.928.314.30.4100.0كربالء
2.712.028.338.318.50.2100.0واسط
8.826.327.228.88.80.1100.0النجف

6.116.220.325.831.00.6100.0القادسٌة
2.626.228.224.215.03.9100.0المثنى

4.634.130.426.64.10.2100.0ذي قار
5.821.540.623.84.24.1100.0مٌسان

6.914.629.333.615.50.1100.0البصرة
6.134.531.023.54.60.3100.0بغداد 

10.531.429.322.35.80.7100.0اقلٌم كردستان  
7.219.926.433.212.50.8100.0المحافظات الوسطى
5.622.029.528.313.51.1100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
8.431.931.824.53.30.1100.0حضر 

3.312.320.834.226.72.7100.0رٌف
حـــجـــم األسرة

2-18.126.130.726.66.71.8100.0
37.534.227.925.54.40.6100.0
49.827.329.626.35.81.2100.0
57.330.231.124.07.00.4100.0
66.226.728.330.57.80.5100.0
77.226.128.227.110.90.5100.0
86.225.425.427.914.70.5100.0
98.521.330.929.29.60.5100.0

103.626.832.824.511.60.7100.0
12-116.922.529.827.312.70.8100.0

4.127.827.622.516.71.3100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن المدرسة االبتدائٌة : 26-5جدول 



83 قسم السكن

المجموع م5000أكثر من  م5000 - 1001 م1000 - 501 م500 - 301م300 - 101 م100 - 0مستوى التفصٌل

المحافظة
5.113.922.921.931.05.2100.0دهوك

6.719.321.230.019.33.6100.0السلٌمانٌة
2.58.517.946.022.32.7100.0أربٌل
5.413.016.146.218.11.2100.0دٌالى
4.921.929.527.513.62.6100.0بغداد
3.28.513.936.335.32.8100.0بابل

4.215.421.929.427.31.9100.0كربالء
1.87.815.536.027.211.7100.0واسط
5.115.426.428.722.61.8100.0النجف

2.48.414.828.528.817.0100.0القادسٌة
2.59.518.522.332.115.0100.0المثنى

2.014.825.141.314.32.6100.0ذي قار
0.511.136.627.410.513.9100.0مٌسان

4.310.719.128.433.54.0100.0البصرة
4.921.929.527.513.62.6100.0بغداد 

4.914.520.434.022.63.6100.0اقلٌم كردستان  
4.011.718.136.226.53.5100.0المحافظات الوسطى
2.711.322.231.224.68.0100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
4.919.127.634.613.30.5100.0حضر 

1.93.28.523.646.416.4100.0رٌف
حـــجـــم األسرة

2-14.216.426.235.713.83.6100.0
35.420.327.128.913.84.5100.0
45.516.420.835.618.13.6100.0
54.016.224.932.819.72.5100.0
64.216.121.633.521.23.5100.0
74.413.623.829.224.44.6100.0
82.814.619.731.526.74.7100.0
94.911.822.430.723.36.9100.0

103.113.526.727.023.95.8100.0
12-112.911.021.830.526.07.7100.0

1.312.120.927.229.78.9100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  المدرسة المتوسطة أو االساسٌة أو الثانوٌة : 27-5جدول 



قسم السكن84

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
3.64.210.239.520.322.1100.0دهوك

3.72.614.356.28.215.0100.0السلٌمانٌة
1.12.422.149.211.813.4100.0أربٌل
3.53.39.936.021.325.9100.0دٌالى
0.73.27.463.116.69.0100.0بغداد
0.22.310.561.912.113.2100.0بابل

1.12.14.243.531.317.8100.0كربالء
0.30.98.743.613.133.4100.0واسط
0.70.47.553.728.49.3100.0النجف

0.23.08.436.412.339.7100.0القادسٌة
1.32.210.642.814.728.4100.0المثنى

1.13.69.639.59.736.5100.0ذي قار
3.26.237.727.65.120.3100.0مٌسان

0.23.72.070.014.69.5100.0البصرة
0.73.27.463.116.69.0100.0بغداد 

2.82.916.250.511.815.8100.0اقلٌم كردستان  
1.21.98.648.520.319.5100.0المحافظات الوسطى
0.93.710.448.411.724.8100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
1.73.212.961.912.57.8100.0حضر 

0.12.21.926.424.245.2100.0رٌف
حـــجـــم األسرة

2-11.01.412.958.111.914.7100.0
32.42.211.855.415.013.2100.0
41.52.611.554.317.212.9100.0
51.53.010.455.615.214.3100.0
61.62.39.656.415.015.2100.0
70.93.98.352.516.118.3100.0
80.64.410.450.615.218.8100.0
90.52.88.948.516.522.8100.0

102.52.39.943.817.024.5100.0
12-111.71.611.647.212.825.1100.0

0.15.98.149.114.622.2100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن اقرب مستشفى : 28-5جدول 



85 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
10.85.011.244.615.113.3100.0دهوك

4.110.223.543.58.99.8100.0السلٌمانٌة
14.822.724.530.32.55.2100.0أربٌل
9.45.615.838.221.29.7100.0دٌالى
16.521.628.326.95.71.1100.0بغداد
3.08.522.245.67.513.2100.0بابل

10.611.723.743.48.12.5100.0كربالء
0.01.113.535.119.830.5100.0واسط
13.523.624.927.96.93.2100.0النجف

5.36.720.935.310.521.2100.0القادسٌة
1.82.212.441.213.728.7100.0المثنى

2.74.323.643.512.813.1100.0ذي قار
6.213.337.920.15.317.3100.0مٌسان

5.83.513.162.611.33.6100.0البصرة
16.521.628.326.95.71.1100.0بغداد 

9.113.521.539.17.98.9100.0اقلٌم كردستان  
7.09.720.038.812.711.8100.0المحافظات الوسطى

4.65.320.245.711.113.1100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

12.616.628.437.13.61.8100.0حضر 
0.81.85.536.626.728.7100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-111.415.622.837.14.48.7100.0

39.520.926.028.710.34.6100.0
49.715.328.633.68.04.7100.0
512.914.622.933.19.67.0100.0
610.710.323.341.37.56.9100.0
78.111.220.441.610.18.7100.0
89.412.121.736.211.09.5100.0
910.08.016.144.09.612.2100.0

103.711.922.436.212.513.2100.0
12-116.09.720.837.410.715.4100.0

6.014.019.335.110.614.9100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن اقرب عٌادة خاصة : 29-5جدول 



قسم السكن86

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
8.29.88.921.235.310.85.8100.0دهوك

2.310.318.234.233.50.70.9100.0السلٌمانٌة
0.91.813.445.229.86.03.0100.0أربٌل
0.29.17.431.936.911.43.1100.0دٌالى
2.73.416.231.239.44.13.1100.0بغداد
1.51.610.235.842.03.85.1100.0بابل

0.56.614.535.240.22.60.3100.0كربالء
0.31.03.725.739.913.515.8100.0واسط
0.96.915.237.233.85.50.5100.0النجف

1.42.19.030.439.19.78.2100.0القادسٌة
0.34.823.721.037.78.73.9100.0المثنى

1.07.814.836.824.310.64.6100.0ذي قار
0.36.519.842.113.48.19.8100.0مٌسان

0.03.07.540.144.54.90.0100.0البصرة
2.73.416.231.239.44.13.1100.0بغداد 

2.97.214.735.532.64.52.6100.0اقلٌم كردستان  
0.85.010.033.438.77.34.8100.0المحافظات الوسطى

0.54.812.836.133.78.04.2100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

1.85.716.540.133.91.70.3100.0حضر 
1.52.54.114.244.519.214.1100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-11.44.915.935.235.12.74.9100.0

32.85.417.736.827.66.43.4100.0
43.15.412.737.434.64.32.5100.0
50.94.416.634.534.56.13.1100.0
62.15.112.732.440.34.72.8100.0
71.25.611.334.537.87.52.1100.0
80.83.612.033.138.76.75.1100.0
93.53.89.831.039.76.85.3100.0

101.28.614.226.436.97.84.9100.0
12-111.33.616.527.636.07.47.5100.0

0.34.29.135.936.48.45.7100.0 فأكثر13

 %(مركز صحً  )توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  اقرب مستوصف حكومً : 30-5جدول 



87 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
6.411.17.610.339.214.810.6100.0دهوك

6.318.429.523.316.92.33.2100.0السلٌمانٌة
2.414.113.335.326.05.43.5100.0أربٌل
4.710.67.232.926.115.43.1100.0دٌالى
11.129.127.516.99.04.22.1100.0بغداد
1.23.18.428.241.86.211.2100.0بابل

1.913.218.626.031.67.31.5100.0كربالء
0.00.65.628.937.97.819.2100.0واسط
9.226.826.315.012.56.93.3100.0النجف

2.72.88.525.433.110.517.1100.0القادسٌة
1.211.115.117.122.216.217.1100.0المثنى

3.06.410.127.829.311.511.9100.0ذي قار
0.313.923.832.111.37.011.6100.0مٌسان

2.94.414.433.537.15.62.1100.0البصرة
11.129.127.516.99.04.22.1100.0بغداد 

5.015.519.625.024.45.84.7100.0اقلٌم كردستان  
3.310.112.326.830.88.97.7100.0المحافظات الوسطى

2.46.513.528.929.79.29.8100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

7.320.822.328.519.21.60.4100.0حضر 
1.01.47.210.133.623.523.2100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-15.723.120.323.417.53.36.5100.0

38.919.322.625.613.65.74.1100.0
47.217.121.127.118.35.73.5100.0
56.617.921.123.020.76.24.5100.0
66.815.919.223.324.75.54.7100.0
74.114.815.324.127.69.05.1100.0
84.113.717.222.726.79.26.5100.0
96.810.715.323.027.27.99.1100.0

103.913.112.726.923.19.211.0100.0
12-111.812.417.622.225.38.811.9100.0

1.715.816.121.622.59.213.0100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  اقرب صٌدلٌة : 31-5جدول 



قسم السكن88

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
8.68.717.945.414.45.0100.0دهوك

4.111.529.245.85.24.2100.0السلٌمانٌة
9.45.335.238.08.13.9100.0أربٌل
3.36.332.549.17.71.0100.0دٌالى
2.57.923.454.87.93.5100.0بغداد
1.53.822.953.410.58.0100.0بابل

1.56.919.364.86.51.0100.0كربالء
0.32.524.545.39.917.3100.0واسط
5.37.327.348.19.62.4100.0النجف

2.56.725.739.312.513.4100.0القادسٌة
7.013.012.834.822.010.2100.0المثنى

2.83.830.438.811.712.4100.0ذي قار
3.810.945.122.46.511.4100.0مٌسان

1.20.010.572.113.72.6100.0البصرة
2.57.923.454.87.93.5100.0بغداد 

6.88.829.143.08.04.3100.0اقلٌم كردستان  
2.45.325.652.09.05.8100.0المحافظات الوسطى
2.74.722.948.012.88.8100.0المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
4.58.030.253.53.00.8100.0حضر 

0.22.49.039.329.220.0100.0رٌف
حـــجـــم األسرة

2-13.66.827.353.35.33.8100.0
34.19.727.844.97.95.5100.0
43.24.629.352.27.33.4100.0
53.87.826.949.59.42.7100.0
64.15.924.551.78.74.9100.0
73.98.822.449.610.44.9100.0
83.06.024.248.412.55.9100.0
92.54.421.749.711.410.4100.0

101.76.021.348.610.312.1100.0
12-112.73.221.651.210.311.0100.0

1.68.620.448.211.29.9100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن اقرب مركز شرطة : 32-5جدول 



89 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصيل

المحافظة
17.648.121.97.43.80.30.9100.0دهوك

21.841.222.510.33.70.30.2100.0السليمانية
8.133.331.320.07.00.30.0100.0أربيل
12.218.125.337.54.91.90.1100.0ديالى
18.941.416.217.45.01.10.0100.0بغداد
7.924.524.929.910.50.32.0100.0بابل

26.728.219.118.77.00.30.0100.0كربالء
2.512.618.341.815.45.43.9100.0واسط
14.544.422.310.67.60.50.1100.0النجف

7.916.024.526.817.65.61.6100.0القادسية
3.033.729.217.710.53.92.2100.0المثنى

7.549.222.315.32.82.80.2100.0ذي قار
3.539.020.227.84.12.23.2100.0ميسان

15.814.940.023.15.40.90.0100.0البصرة
18.941.416.217.45.01.10.0100.0بغداد 

16.239.825.513.14.90.30.3100.0اقليم كردستان  
12.225.122.628.58.91.61.2100.0المحافظات الوسطى

9.529.129.221.77.02.60.9100.0المحافظات الجنوبية
البيئة

16.037.723.718.04.40.10.1100.0حضر 
9.222.320.427.712.85.42.2100.0ريف

حـــجـــم األسرة
2-115.935.022.619.05.80.31.3100.0

317.136.624.216.04.11.60.5100.0
413.736.523.618.95.11.90.2100.0
515.335.323.020.45.30.40.4100.0
614.535.420.820.27.40.90.8100.0
715.229.422.524.36.61.60.4100.0
813.833.920.622.56.32.50.5100.0
913.131.422.621.58.82.00.6100.0

1011.234.527.317.27.71.50.5100.0
12-1111.427.726.521.19.92.21.3100.0

12.332.725.818.27.22.61.2100.0 فأكثر13

(%)توزيع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنية عن اقرب دار للعبادة : 33-5جدول 



قسم السكن90

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
4.34.211.146.319.614.5100.0دهوك

7.24.824.442.88.812.1100.0السلٌمانٌة
2.55.922.354.27.37.8100.0أربٌل
3.21.58.744.321.021.2100.0دٌالى
5.64.77.967.58.95.4100.0بغداد
2.23.58.862.69.213.8100.0بابل

6.26.28.862.612.24.0100.0كربالء
2.62.622.641.611.019.6100.0واسط
9.531.029.916.89.63.2100.0النجف

5.03.912.643.615.819.0100.0القادسٌة
4.19.213.739.011.822.1100.0المثنى

7.47.225.833.710.915.0100.0ذي قار
1.812.037.824.06.917.5100.0مٌسان

0.02.87.767.315.36.9100.0البصرة
5.64.77.967.58.95.4100.0بغداد 

5.05.021.147.510.411.0100.0اقلٌم كردستان  
4.48.014.647.012.813.1100.0المحافظات الوسطى

3.45.917.746.312.813.8100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

6.17.618.658.86.62.3100.0حضر 
0.20.72.435.125.536.1100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-14.67.114.257.38.08.9100.0

34.68.719.047.910.59.3100.0
45.05.717.853.611.26.7100.0
54.35.815.954.811.38.0100.0
64.55.114.554.311.310.4100.0
74.06.115.252.512.69.6100.0
84.06.910.754.910.612.9100.0
96.65.111.049.611.716.1100.0

102.95.014.350.711.215.9100.0
12-117.85.111.047.411.916.7100.0

4.64.811.552.810.815.5100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن اقرب مركز للشباب  : 34-5جدول 



91 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
1.33.610.747.017.120.1100.0دهوك

2.32.610.655.611.717.2100.0السلٌمانٌة
4.04.223.450.18.010.3100.0أربٌل
3.80.09.741.616.828.1100.0دٌالى
6.63.515.359.49.45.8100.0بغداد
1.01.411.458.415.612.3100.0بابل

0.20.74.149.633.511.9100.0كربالء
0.31.411.240.222.324.6100.0واسط
4.76.914.960.47.85.2100.0النجف

1.82.47.641.711.734.7100.0القادسٌة
2.11.811.038.715.930.6100.0المثنى

0.61.017.434.18.538.3100.0ذي قار
1.84.730.232.26.424.7100.0مٌسان

1.21.88.266.615.76.6100.0البصرة
6.63.515.359.49.45.8100.0بغداد 

2.73.415.152.011.515.4100.0اقلٌم كردستان  
2.11.910.450.418.516.8100.0المحافظات الوسطى

1.32.013.646.912.024.2100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

4.43.617.660.78.35.4100.0حضر 
0.00.01.127.226.744.9100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-13.73.513.558.88.312.1100.0

33.31.718.053.712.710.7100.0
45.13.216.553.011.910.4100.0
53.82.714.653.713.112.0100.0
64.33.211.255.412.413.5100.0
72.24.111.552.213.416.7100.0
83.61.814.647.813.818.4100.0
92.41.08.953.313.720.7100.0

100.62.415.446.612.822.3100.0
12-112.12.211.148.913.522.1100.0

0.21.615.045.915.421.8100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن اقرب مصرف : 35-5جدول 



قسم السكن92

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
2.33.69.255.217.012.7100.0دهوك

5.11.822.161.35.14.7100.0السلٌمانٌة
1.33.320.959.88.66.1100.0أربٌل
1.23.98.644.123.818.4100.0دٌالى
3.42.011.162.914.06.6100.0بغداد
1.61.411.863.59.712.0100.0بابل

1.01.26.272.516.03.1100.0كربالء
0.51.612.348.218.019.5100.0واسط
2.72.316.963.810.63.7100.0النجف

1.02.416.851.312.416.1100.0القادسٌة
1.29.85.842.918.821.4100.0المثنى

3.72.324.045.011.413.5100.0ذي قار
2.27.033.832.47.417.2100.0مٌسان

0.00.35.469.519.05.9100.0البصرة
3.42.011.162.914.06.6100.0بغداد 

3.22.719.259.68.66.7100.0اقلٌم كردستان  
1.42.211.157.915.511.9100.0المحافظات الوسطى

1.52.915.852.814.412.5100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

3.23.117.365.49.02.0100.0حضر 
0.00.23.237.127.132.4100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-13.03.315.159.012.47.2100.0

32.92.216.957.513.86.7100.0
41.52.117.261.411.95.9100.0
52.81.716.059.313.46.8100.0
62.92.712.760.712.68.3100.0
72.63.812.357.513.810.0100.0
82.42.112.259.312.311.7100.0
93.01.511.153.116.015.4100.0

100.71.59.559.013.515.7100.0
12-111.53.012.254.114.215.0100.0

0.91.713.050.719.014.6100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  محطة االطفاء : 36-5جدول 



93 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م0-300مستوى التفصٌل

المحافظة
7.42.611.352.515.910.4100.0دهوك

7.74.519.853.610.63.8100.0السلٌمانٌة
1.19.324.348.710.66.0100.0أربٌل
3.73.010.644.124.614.0100.0دٌالى
3.93.920.157.011.83.4100.0بغداد
2.77.822.250.510.06.8100.0بابل

6.310.524.149.98.11.0100.0كربالء
0.01.910.537.327.922.4100.0واسط
0.92.23.949.138.65.2100.0النجف

3.27.623.137.512.616.1100.0القادسٌة
2.03.87.054.715.916.7100.0المثنى

4.62.519.647.911.414.0100.0ذي قار
20.933.629.75.74.65.6100.0مٌسان

6.69.638.437.45.92.1100.0البصرة
3.93.920.157.011.83.4100.0بغداد 

5.35.819.751.711.65.9100.0اقلٌم كردستان  
2.85.214.746.521.09.8100.0المحافظات الوسطى

6.99.826.837.99.29.4100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

5.87.724.552.78.80.5100.0حضر 
1.00.97.335.927.927.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-13.94.217.857.413.03.6100.0

34.35.021.251.211.46.9100.0
44.95.622.651.411.54.0100.0
54.37.122.647.313.84.9100.0
64.06.620.549.213.36.6100.0
74.17.517.450.213.86.9100.0
85.75.117.449.013.98.9100.0
96.14.122.941.713.911.3100.0

104.25.718.545.714.811.2100.0
12-115.96.519.541.815.610.7100.0

4.96.119.739.717.112.5100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  المجلس البلدي : 37-5جدول 



قسم السكن94

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
43.824.312.27.26.41.94.2100.0دهوك

35.327.916.011.86.90.41.7100.0السلٌمانٌة
9.919.119.815.423.36.36.2100.0أربٌل
30.919.617.627.92.01.90.0100.0دٌالى
31.838.611.213.01.81.62.0100.0بغداد
23.719.825.117.411.30.71.9100.0بابل

24.531.318.719.75.90.00.0100.0كربالء
20.68.710.914.522.76.516.1100.0واسط
42.331.815.97.72.30.00.0100.0النجف

29.423.114.614.512.43.32.7100.0القادسٌة
20.642.69.515.69.00.71.9100.0المثنى

32.823.616.720.45.21.20.1100.0ذي قار
32.425.616.617.52.63.31.9100.0مٌسان

16.77.724.945.24.70.80.0100.0البصرة
31.838.611.213.01.81.62.0100.0بغداد 

28.124.116.612.212.52.83.7100.0اقلٌم كردستان  
28.221.918.418.18.51.73.1100.0المحافظات الوسطى

25.420.018.527.36.21.60.9100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

34.030.715.114.84.80.40.3100.0حضر 
11.915.218.526.412.86.48.8100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-131.631.014.59.37.32.93.5100.0

332.229.114.216.05.41.02.1100.0
430.228.316.314.96.22.12.0100.0
531.427.914.516.46.21.22.3100.0
630.126.917.416.85.81.41.6100.0
726.726.116.419.68.01.81.4100.0
826.622.714.822.07.72.93.3100.0
922.926.818.021.75.21.93.5100.0

1025.224.116.120.18.32.73.4100.0
12-1124.026.415.418.79.43.03.1100.0

23.825.517.021.08.71.03.1100.0 فأكثر13

(%) (تكسً)سٌارة أجرة / توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن موقف باص خاص: 38-5جدول 



95 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
35.514.77.612.514.07.28.5100.0دهوك

16.521.815.315.024.51.45.5100.0السلٌمانٌة
7.38.08.218.841.510.36.0100.0أربٌل
43.919.513.322.80.60.00.0100.0دٌالى
61.123.74.27.71.60.80.9100.0بغداد
21.226.017.615.519.10.70.0100.0بابل

23.316.012.725.719.81.50.9100.0كربالء
19.48.95.714.028.66.816.8100.0واسط
53.230.39.33.14.00.10.0100.0النجف

8.011.515.120.321.810.512.8100.0القادسٌة
9.426.123.511.914.67.57.0100.0المثنى

36.124.39.215.19.24.51.6100.0ذي قار
1.46.935.428.110.05.912.3100.0مٌسان

2.32.49.317.956.89.12.1100.0البصرة
61.123.74.27.71.60.80.9100.0بغداد 

17.015.611.315.828.45.66.3100.0اقلٌم كردستان  
32.120.912.516.513.71.52.8100.0المحافظات الوسطى

12.812.614.918.328.57.55.5100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

39.119.011.113.515.61.20.6100.0حضر 
14.217.58.016.320.011.013.0100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-133.118.010.917.515.11.34.0100.0

337.620.68.512.714.93.32.5100.0
438.618.68.215.714.71.62.7100.0
535.117.010.913.716.13.73.4100.0
633.920.79.913.316.23.22.8100.0
727.920.811.213.019.15.22.8100.0
833.316.39.917.515.74.13.2100.0
930.718.97.812.220.24.75.5100.0

1026.216.614.410.421.63.96.9100.0
12-1127.216.616.611.617.34.26.4100.0

27.716.810.716.715.65.56.9100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن األسواق : 39-5جدول 



قسم السكن96

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
73.411.55.34.64.30.80.1100.0دهوك

69.115.88.63.71.70.30.8100.0السلٌمانٌة
76.510.86.24.61.60.10.3100.0أربٌل
40.19.213.230.66.20.70.0100.0دٌالى
73.110.48.96.21.40.00.0100.0بغداد
52.722.313.27.63.00.01.2100.0بابل

46.327.713.011.51.40.00.0100.0كربالء
44.211.815.116.311.50.10.9100.0واسط
52.521.915.97.42.40.00.0100.0النجف

42.915.714.79.612.14.50.5100.0القادسٌة
45.725.75.610.69.90.02.4100.0المثنى

50.717.29.813.76.91.80.0100.0ذي قار
60.320.16.86.53.02.31.0100.0مٌسان

59.114.111.713.21.90.00.0100.0البصرة
73.110.48.96.21.40.00.0100.0بغداد 

72.513.27.14.22.20.30.5100.0اقلٌم كردستان  
47.318.313.915.14.80.20.5100.0المحافظات الوسطى

53.117.010.511.75.81.50.4100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة

71.113.58.16.31.00.00.0100.0حضر 
32.018.016.718.911.21.81.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-167.812.09.44.85.20.40.4100.0

369.212.77.68.01.80.70.0100.0
464.613.011.09.61.30.50.1100.0
566.313.58.58.03.20.20.2100.0
658.416.710.89.63.90.30.3100.0
758.917.89.910.02.80.30.4100.0
859.712.213.710.93.20.20.2100.0
952.617.110.313.05.11.10.8100.0

1059.610.310.59.97.51.21.0100.0
12-1154.718.89.59.16.20.90.9100.0

61.013.69.210.14.31.60.3100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن  الطرٌق المعبد : 40-5جدول 



97 قسم السكن

المجموع م10000أكثر من  م5001-10000 م1001-5000 م500-1000 م301-500 م101-300 م0-100مستوى التفصٌل

المحافظة
73.411.55.34.64.30.80.1100.0دهوك

69.115.88.63.71.70.30.8100.0السلٌمانٌة
76.510.86.24.61.60.10.3100.0أربٌل
40.19.213.230.66.20.70.0100.0دٌالى
73.110.48.96.21.40.00.0100.0بغداد
52.722.313.27.63.00.01.2100.0بابل

46.327.713.011.51.40.00.0100.0كربالء
44.211.815.116.311.50.10.9100.0واسط
52.521.915.97.42.40.00.0100.0النجف

42.915.714.79.612.14.50.5100.0القادسٌة
45.725.75.610.69.90.02.4100.0المثنى

50.717.29.813.76.91.80.0100.0ذي قار
60.320.16.86.53.02.31.0100.0مٌسان

59.114.111.713.21.90.00.0100.0البصرة
73.110.48.96.21.40.00.0100.0بغداد 

72.513.27.14.22.20.30.5100.0اقلٌم كردستان  
47.318.313.915.14.80.20.5100.0المحافظات الوسطى

53.117.010.511.75.81.50.4100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

71.113.58.16.31.00.00.0100.0حضر 
32.018.016.718.911.21.81.3100.0رٌف

حـــجـــم األسرة
2-167.812.09.44.85.20.40.4100.0

369.212.77.68.01.80.70.0100.0
464.613.011.09.61.30.50.1100.0
566.313.58.58.03.20.20.2100.0
658.416.710.89.63.90.30.3100.0
758.917.89.910.02.80.30.4100.0
859.712.213.710.93.20.20.2100.0
952.617.110.313.05.11.10.8100.0

1059.610.310.59.97.51.21.0100.0
12-1154.718.89.59.16.20.90.9100.0

61.013.69.210.14.31.60.3100.0 فأكثر13

(%)توزٌع األسر حسب ُبعد الوحدة السكنٌة عن وكٌل الحصة التموٌنٌة : 41-5جدول 



قسم السكن98

 مدرسةمستوى التفصٌل
ابتدائٌة

 او متوسطة مدرسة
ثانوٌة أو أساسٌة

 مستشفى
عمومً

برٌد دائرةشرطة مركزصٌدلٌةحكومً مستوصفخاصة عٌادة

المحافظة

67121079716دهوك

5711966711السلٌمانٌة

5713888916أربٌل

67151188814دٌالى

7918101181214بغداد

1314171513141517بابل

67229891015كربالء

1012202015161518واسط

1012271414111619النجف

991388888القادسٌة

1213171710141114المثنى

913171111101213ذي قار

79141210101214مٌسان

7811998911البصرة

7918101181214بغداد 

5712977814اقلٌم كردستان  

911191411121316المحافظات الوسطى

810141110101012المحافظات الجنوبٌة 

البٌئة

68149971012حضر 

1113221713151521رٌف

(دقٌقة)متوسط الزمن المستغرق للوصول إلى الخدمات : 42-5جدول 



99 قسم السكن

 مجلساطفاء محطةمصرفشباب مركزعبادة دارمستوى التفصٌل
بلدي

/ خاص باص موقف
 محطةمعبد طرٌقاسواق(تكسً) اجرة سٌارة

بنزٌن
 الحصة وكٌل

التموٌنٌة
المحافظة

4101191045265دهوك
410117846266السلٌمانٌة

4121212118102818أربٌل
614151412434105دٌالى
615151615532127بغداد
101717171591061313بابل

413191311463105كربالء
1116201719121251611واسط
7141818305441712النجف

68118867597القادسٌة
9151815137951211المثنى

71216101176699ذي قار
8131614851041310مٌسان

51110111069398البصرة
615151615532127بغداد 

4101199582710اقلٌم كردستان  
8151716177751310المحافظات الوسطى

612131110684109المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

511121212552107حضر 
81922191891061414رٌف

42-5تابع جدول 



قسم السكن100

طرٌق معبد ورصٌف غٌر طرٌق معبد بدون رصٌفمستوى التفصٌل
المجموعأخرى/ الٌوجد طرٌق بري طرٌق ترابًطرٌق معبد ورصٌف معبدمعبد

المحافظة
9.23.745.637.63.8100.0دهوك

20.88.736.434.10.1100.0السلٌمانٌة
18.42.762.012.64.3100.0أربٌل
17.12.214.466.30.0100.0دٌالى
20.29.447.522.90.0100.0بغداد
12.913.63.869.70.0100.0بابل

16.41.49.073.20.0100.0كربالء
13.56.725.454.40.0100.0واسط
7.53.222.266.20.8100.0النجف

15.07.87.469.10.7100.0القادسٌة
31.02.89.956.20.0100.0المثنى

14.65.210.769.60.0100.0ذي قار
9.38.151.031.60.0100.0مٌسان

9.97.729.253.30.0100.0البصرة
20.29.447.522.90.0100.0بغداد 

17.75.647.127.32.3100.0اقلٌم كردستان  
13.66.013.866.40.1100.0المحافظات الوسطى

13.96.621.657.80.1100.0المحافظات الجنوبٌة 
البٌئة

17.68.042.631.40.4100.0حضر 
12.94.51.380.30.9100.0رٌف

   (%)توزٌع األسر حسب النوع الرئٌس للطرٌق إلى الوحدة السكنٌة : 43-5جدول 



101 قسم السكن

سيارة مستوى التفصيل
خاصة

تاكسي يستخدم 
ألغراض األسرة 

أيضاً

دراجة 
نارية

طباخ غازي أو 
كهربائي أو نفطي

سخان ماء 
كهربائي، غازي، )

(شمسي او نفطي

مدفأة 
نفطية، )

غازية او 
(كهربائية

مروحة 
مكيف مبردة هواءكهربائية

مجمدةثالجةهواء

المحافظة
57.04.60.599.798.599.295.991.358.098.675.9دهوك

51.54.43.2100.093.599.788.893.058.499.665.4السليمانية

59.68.03.599.897.099.391.494.958.598.563.4أربيل

14.33.62.899.996.499.599.396.741.297.161.7ديالى

32.27.77.099.393.897.398.795.656.198.047.8بغداد

28.67.76.599.994.696.498.892.339.497.549.9بابل

31.04.327.099.493.197.599.192.452.697.548.4كربالء

34.76.09.599.695.698.199.298.338.196.266.0واسط

28.31.112.299.988.490.698.494.153.197.044.7النجف

24.43.36.598.078.485.898.089.839.192.835.7القادسية

22.85.09.699.784.682.598.180.054.496.949.9المثنى

10.53.32.299.596.997.8100.088.566.898.247.5ذي قار

35.75.222.199.986.599.999.796.170.798.647.8ميسان

29.33.715.1100.090.993.499.740.090.595.953.7البصرة

المناطق الجغرافية
32.27.77.099.393.897.398.795.656.198.047.8بغداد

55.45.72.899.995.799.591.193.358.399.066.7اقليم كردستان

26.54.810.399.893.996.699.094.644.197.154.2المحافظات الوسطى

23.53.810.599.589.493.199.371.969.996.548.0المحافظات الجنوبية

البيئة
35.26.07.799.695.197.497.388.265.198.057.7حضر 

28.04.58.199.687.193.897.592.031.396.439.8ريف

(%)توفر األجهزة المنزلية  لألسر: 44-5  جدول



قسم السكن102

 
 
 
 
 

 قسم القوى العاملة
 
 
 
 
 
 

غسالة مالبس براد ماءمستوى التفصيل
كهربائية

غسالة 
صحون 
كهربائية

مكنسة 
كهربائية

مولدة 
كهرباء

حاسوب 
شخصي

بالي ستيشن 
ساتاليتالعاب/ 

ملون )تلفزيون 
أو ابيض 
(واسود

/ فيديو 
مسجل او 

 CDجهاز 
/DVD

IPAD

المحافظة
31.692.27.374.19.044.730.898.399.249.117.2دهوك

25.092.36.190.318.945.129.698.299.343.413.6السليمانية

23.794.88.785.919.647.531.786.198.849.519.4أربيل

17.866.60.326.238.517.78.999.899.915.92.8ديالى

31.085.10.737.334.237.715.199.399.816.36.4بغداد

15.476.00.228.256.925.48.999.099.510.76.3بابل

23.683.40.436.146.828.715.799.199.211.63.7كربالء

12.980.20.117.824.219.46.799.099.23.02.3واسط

19.179.30.329.633.326.812.599.7100.011.69.8النجف

12.065.00.216.539.320.511.599.099.216.63.3القادسية

4.860.40.17.313.713.74.298.799.32.81.8المثنى

3.359.60.210.619.615.14.499.899.83.71.2ذي قار

10.765.80.114.819.019.510.199.9100.020.23.0ميسان

20.376.50.130.219.226.426.898.698.723.08.6البصرة

المناطق الجغرافية
31.085.10.737.334.237.715.199.399.816.36.4بغداد

25.893.27.285.617.245.830.694.099.146.616.3اقليم كردستان

17.576.20.227.641.623.410.299.399.611.05.0المحافظات الوسطى

11.767.30.218.622.020.414.199.299.314.54.4المحافظات الجنوبية

البيئة
26.587.02.347.426.737.819.798.199.523.79.4حضر 

7.558.90.218.039.012.07.798.499.311.51.9ريف

44-5        تابع جدول



103 قسم القوى العاملة

 
 
 
 
 

 قسم القوى العاملة
 
 
 
 
 
 



قسم القوى العاملة104



105 قسم القوى العاملة

اإلجمالًرٌفحضراإلجمالًرٌفحضر

حالة النشاط اإلقتصادي لرب األسرة
68.676.270.524.022.123.5ٌعمل

3.02.32.83.31.92.9عاطل
6.85.06.419.721.220.1متفرغة لألعمال المنزلٌة

0.40.40.40.10.10.1له دخل أو إٌراد 
21.216.119.952.954.753.4آخرى

قطاع العمل لرب األسر ة
36.945.839.013.215.313.8خاص

2.84.53.30.91.11.0عام
28.325.127.59.45.58.3حكومً
0.30.40.30.10.10.1آخرى

0.40.30.40.30.10.3غٌر مبٌن
28.421.426.772.776.073.6غٌر نشط إقتصادٌاً 

3.02.32.83.31.92.9عاطل
النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

1.414.94.70.46.42.0الزراعة والصٌد والغابات وصٌد األسماك
1.00.81.00.30.20.3التعدٌن والمقالع

6.75.46.42.41.52.2الصناعة التحوٌلٌة
1.71.31.60.50.30.5تجهٌز الكهرباء ، الغاز ، المٌاه

5.410.86.72.73.83.0البناء والتشٌٌد
تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع 

12.44.610.53.81.33.1الشخصٌة

0.90.90.90.40.20.3(اإلقامة)السكن والغذاء وأنشطة الخدمات 
9.99.89.92.81.92.6النقل والتخزٌن وأنشطة المعلومات واالتصاالت

األنشطة العقارٌة واإلٌجارٌة والمشارٌع التجارٌة 
8.06.17.52.61.52.3والوساطة المالٌة

8.49.48.72.72.02.5االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعً
4.52.84.02.30.81.9التعلٌم

2.01.51.90.70.30.6الصحة والعمل اإلجتماعً
4.15.84.51.51.31.5أنشطة خدمٌة آخرى

2.32.12.20.90.60.8غٌر مبٌن
ً 28.421.426.772.776.073.6غٌر نشط إقتصادٌا

3.02.32.83.31.92.9عاطل
مهنة رب األسر ة

5.25.95.31.41.31.4مهن القوات المسلحة
2.30.71.90.50.10.4المدراء

9.15.48.24.01.23.3االختصاصٌون
6.76.16.61.91.31.7الفنٌون ومساعدو االختصاصٌٌن

2.01.01.80.90.30.7الموظفون المكتبٌون
18.613.117.25.83.25.1عاملو البٌع والخدمات

0.813.84.00.35.91.8العاملون الماهرون فً الزراعة والغابات والصٌد
7.67.37.63.32.12.9الحرفٌون والمهن المرتبطة بهم

9.710.59.92.72.22.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجمٌع
6.112.07.63.04.43.4المهن األولٌة

0.50.30.50.20.10.2غٌر مبٌن
ً 28.421.426.772.776.073.6غٌر نشط إقتصادٌا

3.02.32.83.31.92.9عاطل

العاملة بالقوى الصلة ذات األسرة رب خصائص حسب  واألفراد األسر توزٌع: 1-6 جدول

     خصائص رب األسر ة
(%)األفراد  (%)األسر  
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اإلجمالًرٌفحضراإلجمالًرٌفحضر
حالة النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

6.27.16.461.353.359.2ٌعمل
6.16.16.164.672.466.2عاطل

5.85.35.775.764.573.6متفرغة لألعمال المنزلٌة
6.47.36.675.271.474.3له دخل أو إٌراد

6.47.46.679.771.578.1آخرى
قطاع العمل لرب األسر ة

6.27.36.561.653.959.4خاص
6.37.06.560.649.356.7عام

6.16.96.361.152.959.3حكومً
6.56.06.367.557.364.1آخرى

6.25.76.161.549.158.9غٌر مبٌن
ً 6.26.96.478.769.977.0غٌر نشط إقتصادٌا

6.16.16.164.672.466.2عاطل
النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

7.08.48.162.461.261.5الزراعة والصٌد والغابات وصٌد األسماك
6.58.26.859.950.057.8التعدٌن والمقالع

5.96.86.164.954.862.8الصناعة التحوٌلٌة
7.07.17.159.552.158.1تجهٌز الكهرباء ، الغاز ، المٌاه

6.26.86.557.248.253.7البناء والتشٌٌد
6.27.06.363.254.562.3تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع الشخصٌة

6.14.65.761.562.761.8(اإلقامة)السكن والغذاء وأنشطة الخدمات 
6.17.16.462.351.059.6النقل والتخزٌن وأنشطة المعلومات واالتصاالت

6.16.86.259.055.758.3األنشطة العقارٌة واإلٌجارٌة والمشارٌع التجارٌة والوساطة المالٌة
6.37.16.556.349.154.4االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعً

6.16.96.367.854.065.5التعلٌم
5.96.86.164.154.662.2الصحة والعمل اإلجتماعً

6.06.46.161.345.656.4أنشطة خدمٌة آخرى
6.35.66.260.258.359.8غٌر مبٌن

ً 6.26.96.478.769.977.0غٌر نشط إقتصادٌا
6.16.16.164.672.466.2عاطل

مهنة رب األسر ة
5.86.76.054.951.754.0مهن القوات المسلحة

6.27.26.369.868.769.7المدراء
5.96.86.066.150.363.6االختصاصٌون

6.46.86.562.455.860.9الفنٌون ومساعدو االختصاصٌٌن
6.07.26.262.262.962.3الموظفون المكتبٌون

6.37.06.460.951.959.2عاملو البٌع والخدمات
7.58.48.368.161.362.4العاملون الماهرون فً الزراعة والغابات والصٌد

6.16.86.361.148.158.0الحرفٌون والمهن المرتبطة بهم
6.47.46.659.551.657.4مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجمٌع

5.96.46.159.049.955.5المهن األولٌة
6.95.16.659.948.158.0غٌر مبٌن

ً 6.26.96.478.769.977.0غٌر نشط إقتصادٌا
6.16.16.164.672.466.2عاطل

متوسط حجم األسرة ونسبة البالغٌن حسب خصائص رب األسرة ذات الصلة بالعمل: 2-6جدول 

    خصائص رب األسر ة
(%) سنة فأكثر 15نسبة البالغٌن بعمر (فرد)متوسط حجم األسرة 
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اإلجمالًامرأةرجلاإلجمالًامرأةرجل
(سنة)العمر  

15 - 1934.21.818.425.228.225.4
20 - 2470.210.341.912.857.718.0
25 - 2993.717.555.210.634.714.5
30 - 3495.218.155.56.225.79.5
35 - 3994.919.656.72.821.36.0
40 - 4494.519.856.33.29.34.3
45 - 4991.121.756.02.85.13.2

   50- 54  80.316.744.76.39.16.9
 55 -5978.316.445.78.44.97.7

60 - 6450.39.927.44.50.53.7
18.42.710.27.50.06.5 فاكثر65

التحصٌل التعلٌمً
65.37.224.16.38.16.7أمً

81.36.340.99.915.910.4ٌقرأ أو ٌقرأ وٌكتب
76.66.045.39.328.310.5إبتدائٌة

56.16.433.89.621.610.6متوسطة
68.916.846.15.927.69.4إعدادٌة أو مهنٌة

89.262.577.45.723.111.9دبلوم معهد
67.652.261.410.226.415.8بكالورٌوس فأعلى

..0.0........آخرى
..0.0........غٌر مبٌن

 سنة فأكثر حسب العمر والتحصٌل العلم15ًمعدل النشاط اإلقتصادي ومعدل البطالة لألفراد بعمر : 3-6جدول 

خصائص األفراد  
(%)معدل البطالة (%)معدل النشاط اإلقتصادي 
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اإلجمالًامرأةرجلاإلجمالًامرأةرجل
المحافظة

67.612.839.89.213.910.0دهوك
74.519.946.85.015.27.2السلٌمانٌة

74.718.146.24.525.28.6أربٌل
67.611.739.06.940.412.0دٌالى
71.213.942.511.826.014.1بغداد
74.818.946.66.47.66.6بابل

76.913.745.03.718.66.0كربالء
71.18.940.36.46.86.5واسط
75.211.143.02.727.96.0النجف

72.818.645.27.424.711.0القادسٌة
64.06.533.36.58.66.7المثنى

69.58.738.313.836.916.4ذي قار
70.97.037.79.438.012.1مٌسان

73.97.339.812.214.912.4البصرة
71.213.942.511.826.014.1بغداد 

73.017.745.05.718.58.3اقلٌم كردستان  
73.013.342.95.319.07.5المحافظات الوسطى
71.29.339.310.925.112.6المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
71.813.942.59.325.411.9حضر
72.811.241.56.99.97.3رٌف

حـــجـــم األسر ة
1 – 2 59.421.137.19.417.912.2

374.520.044.77.423.311.3

473.720.246.57.022.810.5

574.918.847.410.226.613.4

671.713.543.07.220.49.2

770.811.741.18.724.510.9

869.69.439.18.817.19.8

969.111.440.09.725.412.0

1071.08.439.09.712.810.1

 11 - 12 73.08.440.29.917.510.7

77.08.041.78.722.710.1 فأكثر13

 سنة فأكثر حسب خصائص األسرة  15معدل النشاط اإلقتصادي ومعدل البطالة لألفراد بعمر : 4-6جدول 

   مستوى التفصٌل
(%)معدل البطالة (%)معدل النشاط اإلقتصادي 
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المجموع فأكثر7090-5089-4069-3549-3039-2034-2029أقل من 

المحافظة
15.96.78.817.514.117.119.10.7100.041.9دهوك

19.28.48.915.719.714.812.90.4100.038.0السلٌمانٌة
21.28.09.09.615.319.116.61.2100.040.3أربٌل
8.46.014.116.929.021.54.00.1100.039.8دٌالى
10.56.54.617.327.120.112.21.9100.044.2بغداد
31.77.19.414.719.310.96.30.5100.030.4بابل

9.25.23.220.535.512.113.90.5100.044.1كربالء
15.63.14.717.021.915.122.10.4100.043.3واسط
9.35.62.25.014.229.030.83.9100.055.9النجف

25.98.54.513.620.29.916.11.4100.037.6القادسٌة
11.26.62.415.729.815.618.60.0100.043.9المثنى

17.011.26.911.217.923.112.10.5100.040.6ذي قار
13.97.45.07.922.822.819.50.7100.044.1مٌسان

6.34.05.018.524.123.418.50.2100.048.6البصرة
10.56.54.617.327.120.112.21.9100.044.2بغداد 

19.37.98.913.917.016.815.40.7100.039.6اقلٌم كردستان  
16.75.77.114.623.217.214.41.1100.041.4المحافظات الوسطى

14.07.25.114.222.320.016.70.6100.043.6المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
32.66.24.98.320.814.112.60.5100.033.8حضر
14.86.76.315.122.818.614.51.1100.042.4رٌف

(أسبوع/ ساعة ) سنوات فأكثر حسب عدد ساعات العمل األسبوعٌة ومتوسط عدد الساعات 10توزٌع األفراد العاملٌن بعمر : 5-6جدول 

مستوى التفصٌل
متوسط عدد ساعات (%)عدد ساعات العمل األسبوعٌة 

(أسبوع / ساعة )العمل 
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صٌل
مستوى التف
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اخرى
المجموع

المحافظة
دهوك

3.0
42.5

0.9
0.0

0.6
1.1

1.9
2.7

34.8
2.2

4.5
0.8

0.0
4.1

0.4
0.4

100.0
السلٌمانٌة

1.3
41.0

(.)
0.0

2.0
1.2

3.0
3.1

34.8
2.5

5.1
1.4

0.1
4.0

0.1
0.4

100.0
أربٌل

2.9
35.3

2.2
0.2

1.4
1.0

3.4
3.5

34.3
1.2

7.0
0.7

0.4
5.2

0.4
1.0

100.0
دٌالى

0.3
36.0

3.9
0.0

1.2
0.4

4.9
2.7

40.0
0.7

2.7
(.)

0.0
4.8

2.0
0.3

100.0
بغداد

1.0
30.3

1.1
0.1

2.0
1.0

4.8
3.3

45.1
2.0

1.5
0.9

0.1
5.8

0.4
0.7

100.0
بابل

0.3
39.1

0.1
0.3

0.7
0.3

3.4
2.5

45.4
1.7

1.5
0.2

0.0
4.4

0.0
0.3

100.0
كربالء

1.0
40.7

1.0
0.0

2.4
1.8

2.3
2.2

41.3
0.4

3.3
0.0

0.0
2.9

0.0
0.4

100.0
واسط

0.2
36.7

0.1
0.0

1.9
2.0

2.9
2.0

47.4
1.6

0.8
1.0

(.)
3.0

(.)
0.4

100.0
ف
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36.3
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0.0
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1.0
3.0

4.1
47.6

0.4
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0.0
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0.0

0.8
100.0

القادسٌة
0.7

38.3
0.7

0.0
2.5

1.8
2.2

3.7
40.1

0.6
3.6

1.5
0.0

4.3
(.)

0.0
100.0

المثنى
1.9

32.7
0.0

0.2
1.3

2.1
1.7

3.2
46.9

3.3
2.4

0.2
(.)

4.0
0.0

0.1
100.0

ذي قار
2.3

33.7
5.4

0.0
1.1

0.2
2.7

3.2
40.6

3.1
0.7

0.2
0.0

6.6
0.0

0.2
100.0

مٌسان
1.7

31.4
4.7

0.2
1.0

0.3
3.6

2.9
46.5

0.3
0.6

0.8
(.)

5.5
(.)

0.5
100.0

صرة
الب

0.3
36.7

0.0
0.0

1.1
0.6

2.3
2.3

46.5
0.6

1.0
(.)

0.1
7.8

0.1
0.6

100.0
بغداد

1.0
30.3

1.1
0.1

2.0
1.0

4.8
3.3

45.1
2.0

1.5
0.9

0.1
5.8

0.4
0.7

100.0
اقلٌم كردستان

2.3
39.5

1.0
0.1

1.4
1.1

2.9
3.1

34.6
2.0

5.6
1.0

0.2
4.4

0.3
0.6

100.0
المحافظات الوسطى

0.6
37.7

1.1
0.1

1.6
1.0

3.4
2.7

44.2
1.0

1.8
0.2

(.)
3.6

0.5
0.4

100.0
المحافظات الجنوبٌة

1.2
35.0

2.1
0.0

1.3
0.8

2.5
2.9

44.0
1.5

1.4
0.4

0.1
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(.)
0.4

100.0
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ضر

ح
1.0
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صٌل
مستوى التف

ال أستطٌع 
العثور 

على عمل

أعمل 
بدوام كامل

ٍض
را

 
عن
 

حالتً

انثى
متفرغة 

ألعمال 
البٌت 

روابط
اجتماعٌة 

كبٌر
 

السن
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أو 

متقاعد 

ض
مر

مزمن 

صغٌر
 

السن
 

على
 

عمل
 

اكثر
طالب

غٌر
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على
 

اخذ
 

عمل
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لدي
 

دخل
 

وال
 

احتاج
 

للعمل

بسبب
الحالة 
األمنٌة 

عجز
  /

عوق
اخرى

المجموع

س
الجن

ذكر
0.5

46.0
20.3

0.0
0.1

9.8
2.6

0.2
2.1

12.6
1.6

0.7
2.7

0.9
100.0

أنثى
(.)

7.0
3.1

78.5
2.5

4.5
1.0

0.1
0.1

1.4
0.2

0.1
1.2

0.2
100.0

المحافظة
دهوك

0.2
11.7

11.5
44.5

0.0
4.6

2.0
(.)

0.9
22.4

0.3
0.3

1.1
0.3

100.0
السلٌمانٌة

0.4
24.4

14.3
37.7

0.5
6.2

2.1
0.0

2.4
9.1

0.6
0.0

1.9
0.4

100.0
أربٌل

0.4
27.9

12.7
36.9

0.7
7.7

2.8
0.1

1.4
5.8

0.3
0.4

1.6
1.2

100.0
دٌالى

0.2
19.6

8.9
48.6

0.4
8.9

0.7
0.1

0.2
8.0

0.3
1.5

1.7
0.9

100.0
بغداد

0.1
24.9

8.4
43.9

4.1
7.1

1.8
0.2

0.5
5.0

0.8
0.6

2.1
0.5

100.0
بابل

0.3
18.1

16.5
44.8

0.3
4.8

1.0
0.1

1.7
8.2

3.4
0.0

0.9
0.1

100.0
كربالء

0.1
31.2

4.3
45.4

2.1
5.6

2.7
0.2

1.5
2.6

0.2
0.0

3.1
1.1

100.0
واسط

0.2
22.2

21.7
46.2

0.0
4.7

2.1
0.0

0.4
0.5

0.3
0.0

1.7
(.)

100.0
ف

النج
0.4

15.4
13.7

49.7
1.0

7.4
1.4

0.1
1.5

6.1
0.2

0.0
2.3

0.9
100.0

القادسٌة
0.5

26.3
10.7

44.2
2.1

7.1
2.7

0.0
2.5

0.6
0.4

0.0
2.9

(.)
100.0

المثنى
(.)

15.6
9.5

55.3
0.0

5.9
3.3

0.2
0.1

7.4
1.1

0.0
1.6

(.)
100.0

ذي قار
0.1

26.3
6.1

52.2
0.1

7.3
0.3

0.1
0.4

5.3
0.4

0.0
1.4

0.0
100.0

مٌسان
0.1

25.2
2.6

54.1
0.0

10.1
0.5

0.1
0.2

4.7
0.1

0.0
1.5

0.8
100.0

صرة
الب

0.1
21.2

3.7
62.7

0.0
5.8

0.8
0.1

0.1
2.7

0.2
0.2

1.5
0.9

100.0
بغداد 

0.1
24.9

8.4
43.9

4.1
7.1

1.8
0.2

0.5
5.0

0.8
0.6

2.1
0.5

100.0
اقلٌم كردستان  

0.4
22.6

13.1
39.0

0.4
6.4

2.3
(.)

1.7
11.1

0.5
0.2

1.6
0.6

100.0
المحافظات الوسطى

0.2
20.6

13.7
46.8

0.6
6.2

1.4
0.1

1.1
5.5

1.1
0.3

1.8
0.5

100.0
المحافظات الجنوبٌة

0.2
23.2

6.0
55.1

0.4
6.9

1.2
0.1

0.5
3.8

0.4
0.1

1.7
0.4

100.0
البٌئة
ضر

ح
0.2

25.4
9.2

45.0
1.6

7.2
1.8

0.1
0.8

5.3
0.7

0.3
1.9

0.5
100.0

ف
رٌ

0.2
15.8

12.6
51.0

1.4
5.1

1.3
0.1

1.3
7.7

0.9
0.4

1.6
0.5

100.0

جدول 
6-

7 :
توزٌع األفراد بعمر 

10
س لعدم الرغبة بالعمل أو المزٌد من العمل 

 سنوات فأكثر حسب السبب الرئٌ
(

%)
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صٌل
مستوى التف

سجلت
 

لدى
 

مكتب
 

العمل
سألت
 

صدقاء
األ

  /
األقرباء

قدمت
 

طلبا
 

صورة
ب

 
مباشرة
 

إلى
 

صاحب
  /

صحاب
ا

 
العمل

تابعت
اعالنات 

 
ص

فر
 

العمل

روجت
اعالنا 
باستعدادي 

 
للعمل

حاولت
 

اٌجاد
 

عمل
 

خارج
 

العراق

صلت
ات

بمنظمات 
 

غٌر
 

حكومٌة

صلت
ات

بالحكومة 
المحلٌة 

صلت
ات

بالحكومة 
المركزٌة 

وسائل
أخرى 

المجموع
نسبة األفراد الذٌن 

صول على 
ٌرغبون الح

عمل أو مزٌد من العمل

المحافظة
دهوك

8.3
70.0

6.9
1.1

0.7
0.4

1.1
10.0

1.1
0.4

100.0
6.8

السلٌمانٌة
7.6

61.1
8.3

4.2
0.0

1.4
2.1

14.5
0.0

0.7
100.0

6.4
أربٌل

2.4
63.8

15.8
0.7

0.4
0.4

0.9
14.8

0.5
0.4

100.0
10.1

دٌالى
0.4

78.2
14.7

4.5
0.0

0.0
0.0

2.1
0.0

0.0
100.0

10.3
بغداد

1.9
78.3

12.1
3.0

0.0
0.3

0.5
1.4

1.9
0.5

100.0
13.8

بابل
3.4

86.1
5.0

0.4
0.0

0.0
1.4

3.3
0.4

0.0
100.0

10.3
كربالء

2.2
82.6

15.2
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

100.0
9.8

واسط
0.7

86.2
9.3

0.0
0.0

0.0
0.7

2.4
0.7

0.0
100.0

3.2
ف

النج
1.4

63.9
16.3

1.5
0.2

0.0
0.4

15.4
0.8

0.2
100.0

12.4
القادسٌة

2.8
56.2

5.9
0.4

0.1
0.0

0.9
31.8

1.9
0.0

100.0
14.0

المثنى
4.4

63.6
30.4

0.7
0.0

0.7
0.0

0.0
0.0

0.2
100.0

6.8
ذي قار

6.8
75.4

11.4
3.8

0.7
0.0

0.0
1.8

0.0
0.0

100.0
11.5

مٌسان
0.8

86.7
11.2

0.3
0.0

0.8
0.0

0.0
0.0

0.2
100.0

14.6
صرة

الب
3.3

73.0
14.6

0.0
0.8

0.2
0.7

6.1
1.3

0.0
100.0

12.8
بغداد 

1.9
78.3

12.1
3.0

0.0
0.3

0.5
1.4

1.9
0.5

100.0
13.8

اقلٌم كردستان  
5.4

64.1
11.4

2.0
0.3

0.7
1.4

13.7
0.5

0.5
100.0

7.8
المحافظات الوسطى

1.8
78.2

12.0
1.5

0.1
0.0

0.6
5.4

0.3
0.1

100.0
9.4

المحافظات الجنوبٌة
3.7

72.2
12.6

1.1
0.5

0.2
0.4

8.4
0.8

0.0
100.0

12.3
البٌئة
ضر

ح
3.1

73.3
12.3

2.5
0.2

0.3
0.7

5.9
1.3

0.4
100.0

11.5
ف

رٌ
2.3

78.9
11.5

0.3
0.3

0.0
0.4

6.1
0.2

0.0
100.0

9.9

جدول 
6-

8 :
توزٌع األفراد بعمر 

10
صول على عمل 

صول على عمل أو مزٌد من العمل حسب اإلجراء األول من أجل الح
 سنوات فأكثر الذٌن ٌرغبون الح

(
%)
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صٌل
مستوى التف

مهن القوات المسلحة
المدراء

صٌون
صا

االخت
الفنٌون 

ومساعدو 
صٌٌن

صا
االخت

الموظفون 
المكتبٌون

عاملو البٌع 
والخدمات

العاملون الماهرون 
فً الزراعة والغابات 

صٌد
وال

الحرفٌون والمهن 
المرتبطة بهم

صانع 
مشغلو الم

واآلالت وعمال 
التجمٌع

المهن األولٌة
المجموع

المحافظة
دهوك

43.8
2.5

10.2
5.1

3.5
4.3

4.8
8.7

5.9
11.3

100.0

السلٌمانٌة
20.7

3.0
6.2

6.2
3.7

9.1
3.0

14.5
9.3

24.4
100.0

أربٌل
17.7

3.2
12.3

8.2
4.4

11.6
8.0

13.4
4.4

16.9
100.0

دٌالى
9.7

0.9
11.1

50.1
3.9

10.7
0.0

1.4
8.2

3.9
100.0

بغداد
15.3

3.7
22.7

15.3
6.8

11.6
1.5

11.6
10.0

1.6
100.0

بابل
28.5

3.2
14.1

11.6
4.6

8.0
1.0

11.3
11.5

6.3
100.0

كربالء
20.3

3.9
8.5

15.2
4.1

13.1
2.9

9.1
8.2

14.7
100.0

واسط
18.2

3.1
11.4

7.7
1.1

18.3
9.8

7.9
10.3

12.0
100.0

ف
النج

33.6
2.4

27.6
9.4

4.8
7.7

0.0
2.4

3.9
8.3

100.0

القادسٌة
23.0

2.9
6.0

7.7
2.4

16.0
7.0

6.5
4.1

24.3
100.0

المثنى
37.2

4.8
13.6

7.7
0.7

18.3
2.7

6.0
8.4

0.7
100.0

ذي قار
44.7

1.2
8.3

11.8
2.4

4.7
6.3

2.4
11.2

7.1
100.0

مٌسان
10.2

3.1
14.4

15.7
1.0

13.3
14.0

4.6
8.3

15.4
100.0

صرة
الب

22.3
3.1

12.0
14.3

8.3
15.6

1.0
9.6

10.4
3.3

100.0

بغداد 
15.3

3.7
22.7

15.3
6.8

11.6
1.5

11.6
10.0

1.6
100.0

اقلٌم كردستان  
23.0

3.0
9.8

7.0
4.0

9.5
5.7

13.0
6.4

18.6
100.0

المحافظات الوسطى
22.0

2.6
14.0

20.3
3.9

10.9
2.3

6.9
9.0

8.2
100.0

المحافظات الجنوبٌة
25.1

2.9
10.8

12.4
3.9

13.4
6.1

6.3
8.7

10.5
100.0

البٌئة
ضر

ح
18.8

3.4
18.7

14.1
5.3

11.5
1.6

10.5
8.8

7.4
100.0

ف
رٌ

25.7
1.7

3.4
17.8

4.3
10.7

12.5
6.0

9.8
8.1

100.0

جدول 
6-

9 :
توزٌع األفراد بعمر 

10
 سنوات فأكثر الذٌن عملوا سابقاً حسب نوع المهنة فً آخر عمل 

(
%)
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صٌل
مستوى التف

أقل من
ستة اشهر

6
 اشهر

 -
من سنةأقل 

سنة 
 –

2أقل من 
 سنة

2
 سنة 

 –
أقل 

من 
3

 سنة
3

 سنة 
 –

أقل 
من 

4
 سنة

4
 سنة 

 –
أقل 

من 
5

 سنة
5

 سنة 
 –

أقل 
من 

7
 سنة

7
 سنة 

 –
أقل من 

10
 سنة

10
 سنة 

 –
أقل 

من 
15

 سنة
15

 سنة 
 –

أقل 
من 

20
 سنة

20
 سنة فأكثر

المجموع

المحافظة
دهوك

4.0
6.2

16.4
10.1

5.0
5.1

6.2
12.6

13.7
6.1

14.5
100.0

السلٌمانٌة
15.7

8.0
13.1

3.4
5.3

4.8
10.9

6.5
11.9

4.8
15.5

100.0
أربٌل

19.4
4.1

16.3
2.9

7.6
6.7

5.5
9.7

12.5
3.2

12.1
100.0

دٌالى
1.6

1.9
3.0

5.1
2.8

4.7
7.7

12.3
37.7

7.0
16.1

100.0
بغداد

3.6
1.5

7.1
7.5

4.6
3.6

6.6
13.2

18.7
7.6

25.9
100.0

بابل
4.8

1.2
3.4

2.9
5.3

3.8
7.7

4.0
30.7

15.5
20.7

100.0
كربالء

5.2
2.1

9.0
5.7

7.3
2.1

4.8
9.2

22.9
7.1

24.8
100.0

واسط
19.3

2.3
10.1

5.2
8.7

4.9
7.6

6.1
12.2

7.6
16.0

100.0
ف

النج
3.1

3.2
5.5

4.7
7.1

8.5
7.7

5.6
13.1

12.7
28.9

100.0
القادسٌة

7.0
0.6

7.0
8.7

4.6
4.0

8.7
6.4

23.3
10.5

19.2
100.0

المثنى
4.0

0.7
6.1

10.2
6.1

1.9
0.7

7.3
17.0

11.6
34.2

100.0
ذي قار

1.2
0.0

8.3
5.9

8.8
12.3

11.2
3.5

40.0
4.1

4.7
100.0

مٌسان
1.0

0.0
15.9

10.2
3.6

5.5
9.5

11.0
23.8

11.3
8.0

100.0
صرة

الب
0.0

0.0
18.3

7.2
9.5

7.4
10.9

6.4
8.7

5.4
26.3

100.0
بغداد 

3.6
1.5

7.1
7.5

4.6
3.6

6.6
13.2

18.7
7.6

25.9
100.0

اقلٌم كردستان  
16.0

5.8
15.2

4.0
6.5

5.8
7.6

8.9
12.4

4.2
13.6

100.0
المحافظات الوسطى

6.2
2.0

5.4
4.4

5.7
4.8

7.3
7.3

25.9
10.6

20.4
100.0

المحافظات الجنوبٌة
2.1

0.2
12.8

8.1
6.9

6.8
9.4

7.0
21.2

7.9
17.6

100.0
البٌئة
ضر

ح
5.9

2.2
9.3

6.2
5.5

4.5
7.6

10.8
17.8

7.6
22.4

100.0
ف

رٌ
6.5

1.8
7.3

7.6
5.6

6.1
6.1

6.0
31.1

8.4
13.6

100.0

جدول
 6

-
10

 :
توزٌع
 

األفراد
 

بعمر
 

10
 

سنوات
 

فأكثر
 

الذٌن
 

عملوا
 

سابقاً
 

حسب
 

تارٌخ
 

ف
التوق

 
عن
 

ممارسة
 

آخر
 

عمل
 

بدوام
 

كامل
 (

%)
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اإلجمالًالسبتالجمعةالخمٌساألربعاءالثالثاءاالثنٌناألحد

المحافظة
6.36.36.26.26.12.55.038.55.0دهوك

5.85.75.85.65.52.64.735.65.1السلٌمانٌة

6.26.16.16.15.92.35.137.84.7أربٌل

6.25.96.05.95.82.24.336.45.1دٌالى

7.57.47.27.17.02.95.244.25.4بغداد

5.75.55.55.45.43.34.335.15.6بابل

6.76.16.66.26.43.35.340.75.3كربالء

7.67.47.37.27.24.25.646.55.8واسط

8.28.18.08.18.06.17.153.56.0النجف

6.05.85.65.55.63.84.836.95.1القادسٌة

7.06.16.65.76.63.54.840.34.9المثنى

7.36.96.86.77.25.15.845.75.7ذي قار

7.47.06.86.87.04.54.744.25.4مٌسان

7.57.37.37.07.34.25.646.35.5البصرة

7.57.47.27.17.02.95.244.25.4بغداد 

6.05.96.05.95.82.54.936.94.9اقلٌم كردستان

6.76.56.56.46.43.85.241.65.6المحافظات الوسطى

7.16.86.76.56.94.35.343.65.4المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
7.16.96.96.86.83.25.242.85.3حضر

6.36.16.05.86.03.85.139.15.5رٌف

الماضٌة شهراً 12 الـ خالل عملوا للذٌن بالنسبة االسبوع فً العمل أٌام وعدد الٌومٌة العمل ساعات عدد متوسط: 11-6 جدول  
(فرد/ ساعة) العمل ساعات عدد متوسط

متوسط عدد أٌام العمل  مستوى التفصٌل
(أسبوع/ ٌوم )
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صٌل
مستوى التف

مهن القوات 
المسلحة

المدراء
صٌون

صا
االخت

الفنٌون 
ومساعدو 

صٌٌن
صا

االخت

الموظفون 
المكتبٌون

عاملو البٌع 
والخدمات

العاملون الماهرون 
فً الزراعة 

صٌد
والغابات وال

الحرفٌون 
والمهن 

المرتبطة بهم

صانع 
مشغلو الم

واآلالت وعمال 
التجمٌع

المهن األولٌة
غٌر مبٌن

المجموع

المحافظة

دهوك
16.5

1.9
19.1

6.1
4.1

18.1
6.3

9.4
10.7

7.1
0.8

100.0

السلٌمانٌة
13.4

2.1
10.6

3.3
5.2

20.5
11.1

12.8
9.1

10.5
1.4

100.0

أربٌل
11.4

3.4
11.2

7.6
4.4

21.6
4.9

14.5
10.5

8.4
2.1

100.0

دٌالى
3.2

0.9
16.1

9.3
2.2

23.0
5.2

5.2
8.3

25.6
1.1

100.0

بغداد
4.3

1.9
17.8

7.7
3.0

22.1
3.4

15.7
10.3

12.5
1.3

100.0

بابل
1.1

1.1
12.2

5.8
2.7

16.8
24.4

12.7
10.4

12.3
0.5

100.0

كربالء
2.1

1.3
13.1

8.1
3.5

24.6
4.9

10.2
12.4

19.3
0.4

100.0

واسط
6.0

1.8
10.9

7.3
2.0

19.0
10.2

8.3
16.6

17.6
0.3

100.0

ف
النج

6.2
1.1

9.7
8.6

1.9
21.2

7.4
10.8

14.7
18.3

0.1
100.0

القادسٌة
4.8

0.9
9.9

6.7
2.3

23.1
15.7

6.7
9.5

19.9
0.4

100.0

المثنى
2.1

1.1
11.0

3.9
2.9

24.2
6.8

9.1
11.6

26.5
0.8

100.0

ذي قار
10.5

1.4
15.3

4.4
2.6

20.3
9.4

9.0
9.8

17.4
0.0

100.0

مٌسان
0.9

2.9
11.6

9.2
1.2

28.1
7.8

6.6
11.3

19.3
1.1

100.0

صرة
الب

2.3
0.3

13.3
11.2

2.5
25.2

1.0
18.2

12.1
13.9

0.0
100.0

بغداد 
4.3

1.9
17.8

7.7
3.0

22.1
3.4

15.7
10.3

12.5
1.3

100.0

اقلٌم كردستان  
13.3

2.5
12.5

5.4
4.7

20.4
7.9

12.7
9.9

9.1
1.5

100.0

المحافظات الوسطى
3.4

1.2
12.4

7.6
2.5

20.4
12.0

9.8
12.1

17.9
0.5

100.0

المحافظات الجنوبٌة
4.5

1.1
12.7

7.8
2.4

24.0
7.2

11.5
10.9

17.7
0.3

100.0

البٌئة

ضر
ح

6.0
2.0

16.9
7.8

3.7
24.2

1.2
13.6

11.1
12.6

1.0
100.0

ف
رٌ

6.0
0.5

5.5
5.7

1.2
14.6

26.5
9.3

10.2
20.1

0.5
100.0

 جدول 
6-

12
 :

توزٌع األفراد العاملٌن بعمر 
10

 سنوات فأكثر حسب المهنة الرئٌسة
 *

التً مارسها الفرد خالل الـ 
12

ضٌة 
 شهراً الما

(
%)

 *
ضٌة من حٌث أعلى ساعات عمل خالل الـ 

صد بها المهنة التً زاولها الفرد العامل خالل السنة الما
المهنة الرئٌسة ٌق

7
س فٌها الفرد العمل 

ضٌة للمسح وأكثر األشهر التً مار
 أٌام الما

.
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الزراعة والصٌد والغابات 
تجهٌز الكهرباء ، الغاز ، الصناعة التحوٌلٌةالتعدٌن والمقالعوصٌد األسماك

البناء والتشٌٌدالمٌاه
تجارة الجملة والمفرد 

واصالح المركبات والسلع 
الشخصٌة

ذكر: العمر
 14-100.00.013.40.028.324.2

15 - 190.90.211.42.933.416.1
20 - 290.91.29.12.225.510.7
30 - 391.12.29.53.315.86.1
40 - 591.91.811.33.210.96.2
2.33.99.33.56.68.8 فأكثر60

1.21.610.02.918.88.6اإلجمالً
أنثى: العمر

 14-100.00.00.00.00.0..
15 - 190.00.0..0.0..0.0
20 - 291.02.28.80.81.90.7
30 - 390.11.36.90.83.70.0
40 - 590.82.67.31.60.51.8
0.02.37.30.00.00.8 فأكثر60

0.62.17.61.21.81.1اإلجمالً
اإلجمالً: العمر

 14-100.00.013.30.028.124.9
15 - 190.90.211.52.933.516.0
20 - 290.91.39.02.123.49.9
30 - 390.92.19.23.014.15.2
40 - 591.71.910.52.98.85.3
1.83.58.92.85.37.2 فأكثر60

المحافظة
0.61.05.21.810.25.4دهوك

2.00.66.01.010.15.7السلٌمانٌة
4.31.59.20.52.15.4أربٌل
0.40.36.12.031.85.5دٌالى
0.51.014.02.110.09.2بغداد
1.81.211.13.325.95.4بابل

0.70.08.95.920.59.9كربالء
2.01.95.13.718.37.4واسط
1.40.07.52.124.210.6النجف

0.70.87.31.919.96.2القادسٌة
1.10.910.32.928.95.9المثنى

1.00.77.60.919.32.1ذي قار
1.62.811.05.619.16.8مٌسان

1.08.18.25.925.111.2البصرة
0.51.014.02.110.09.2بغداد 

2.41.06.91.07.35.6اقلٌم كردستان  
1.20.77.93.324.97.5المحافظات الوسطى
1.03.98.43.822.57.3المحافظات الجنوبٌة

البٌئة
0.91.89.72.713.58.6حضر
2.11.49.62.528.43.8رٌف

  مستوى التفصٌل

عاملٌن بأجر

. أٌام الماضٌة للمسح وأكثر األشهر التً مارس فٌها الفرد العمل 7النشاط اإلقتصادي الرئٌس ٌقصد به نوع العمل أو النشاط الذي زاوله الفرد العامل خالل السنة الماضٌة من حٌث أعلى ساعات عمل خالل الـ * 

(%) شهراً الماضٌة12الذي مارسوه خالل *  سنوات فأكثر حسب النشاط اإلقتصادي الرئٌس10توزٌع األفراد العاملٌن بأجر بعمر : 13-6جدول 
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األنشطة العقارٌة واإلٌجارٌة والمشارٌع   مستوى التفصٌل
التجارٌة والوساطة المالٌة

االدارة العامة 
والدفاع والضمان 

االجتماعً
الصحة والعمل التعلٌم

اإلجتماعً
أنشطة خدمٌة 

المجموعغٌر مبٌنآخرى

4.50.00.00.021.74.3100.0ذكر: العمر
 14-106.64.70.11.113.01.1100.0

15 - 1913.114.22.71.18.02.6100.0
20 - 2912.920.65.54.07.61.7100.0
30 - 3913.916.79.44.86.02.3100.0
40 - 5914.510.315.84.25.91.0100.0
12.815.85.53.07.72.1100.0 فأكثر60

اإلجمالً
0.00.00.00.00.00.0100.0أنثى: العمر

 14-100.00.00.00.00.00.0100.0
15 - 199.812.335.415.34.83.4100.0
20 - 2911.65.055.36.33.41.2100.0
30 - 3911.46.849.46.24.22.2100.0
40 - 5911.51.157.75.49.32.3100.0
11.17.248.58.04.32.1100.0 فأكثر60

اإلجمالً
4.40.00.00.021.54.3100.0اإلجمالً: العمر

 14-106.54.70.11.112.91.1100.0
15 - 1912.814.15.52.37.72.7100.0
20 - 2912.718.412.44.37.01.7100.0
30 - 3913.414.817.25.05.62.3100.0
40 - 5913.98.424.34.56.61.3100.0
 فأكثر60

10.924.017.44.54.14.2100.0المحافظة
21.413.114.54.77.74.0100.0دهوك

31.47.27.73.37.78.0100.0السلٌمانٌة
17.511.515.02.11.90.9100.0أربٌل
13.313.48.92.913.62.1100.0دٌالى
5.912.214.17.11.90.9100.0بغداد
3.021.114.25.81.20.1100.0بابل

17.911.913.43.32.60.5100.0كربالء
3.721.610.24.63.30.6100.0واسط
19.115.111.93.74.31.9100.0النجف

2.120.112.14.63.01.2100.0القادسٌة
4.525.711.64.012.13.5100.0المثنى

19.710.38.22.25.30.7100.0ذي قار
2.312.09.23.01.80.2100.0مٌسان

13.313.48.92.913.62.1100.0البصرة
22.413.612.84.26.85.4100.0بغداد 

9.715.213.54.62.20.6100.0اقلٌم كردستان  
7.616.210.33.45.21.4100.0المحافظات الوسطى
المحافظات الجنوبٌة

13.014.612.64.06.82.4100.0البٌئة
14.85.52.29.11.1100.0حضر

عاملٌن بأجر
13-6  تابع جدول 

. أٌام الماضٌة للمسح وأكثر األشهر التً مارس فٌها الفرد العمل 7النشاط اإلقتصادي الرئٌس ٌقصد به نوع العمل أو النشاط الذي زاوله الفرد العامل خالل السنة الماضٌة من حٌث أعلى ساعات عمل خالل الـ * 
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قطاع مستوى التفصٌل
حكومً

قطاع 
عام

قطاع 
خاص

قطاع 
تعاونً

قطاع 
مختلط

منظمة غٌر 
حكومٌة محلٌة

منظمة غٌر 
حكومٌة دولٌة

المجموعغٌر مبٌنآخرىقطاع أجنبًأسر

ذكر: العمر
14-100.00.082.70.00.00.00.00.00.011.95.3100.0

15 - 1911.24.083.70.00.30.00.00.20.00.00.6100.0

20 - 2932.05.660.90.00.20.10.00.00.30.00.9100.0

30 - 3951.96.540.90.00.30.10.00.00.20.00.1100.0

40 - 5960.66.432.20.00.10.10.10.10.10.10.2100.0

57.37.933.20.30.01.30.00.00.00.00.0100.0 فأكثر60

44.56.048.40.00.20.10.00.00.20.10.5100.0اإلجمالً

أنثى: العمر
14-100.00.0..0.00.00.00.00.00.00.00.0..

15 - 190.0....0.00.00.00.00.00.00.00.0..

20 - 2976.56.413.30.01.80.00.00.00.00.02.0100.0

30 - 3993.10.83.80.00.00.00.00.31.30.00.9100.0

40 - 5986.65.95.90.00.00.20.00.10.00.01.4100.0

81.54.613.90.00.00.00.00.00.00.00.0100.0 فأكثر60

86.04.57.30.00.40.10.00.10.40.01.3100.0اإلجمالً

اإلجمالً: العمر
14-100.00.082.90.00.00.00.00.00.011.85.3100.0

15 - 1911.14.083.70.00.30.00.00.20.00.00.6100.0

20 - 2935.85.756.90.00.40.10.00.00.30.01.0100.0

30 - 3957.65.735.80.00.20.10.00.00.30.00.2100.0

40 - 5965.76.327.10.00.10.10.00.10.10.10.4100.0

62.27.229.30.20.01.00.00.00.00.00.0100.0 فأكثر60

المحافظة
64.72.429.70.00.10.10.00.40.00.12.6100.0دهوك

62.82.432.80.00.10.40.00.00.20.01.3100.0السلٌمانٌة

54.71.738.50.00.00.20.10.30.00.24.4100.0أربٌل

51.92.344.80.10.00.10.00.00.00.10.8100.0دٌالى

46.410.042.90.00.30.00.00.00.20.20.0100.0بغداد

50.14.545.40.00.00.00.00.00.00.00.0100.0بابل

53.80.744.60.00.20.20.00.00.40.00.0100.0كربالء

55.40.543.60.00.10.10.00.00.20.00.0100.0واسط

43.41.853.80.00.10.10.00.00.00.00.7100.0النجف

54.41.343.40.00.00.30.10.00.00.50.0100.0القادسٌة

47.31.051.40.00.00.20.00.10.00.00.0100.0المثنى

58.60.539.20.01.50.20.00.00.00.00.0100.0ذي قار

57.50.241.90.00.00.00.10.10.00.10.0100.0مٌسان

31.416.151.10.00.00.10.00.01.20.10.0100.0البصرة

46.410.042.90.00.30.00.00.00.20.20.0100.0بغداد 

60.42.234.10.00.10.30.00.20.10.12.7100.0اقلٌم كردستان  

50.82.246.40.00.10.10.00.00.10.00.3100.0المحافظات الوسطى

46.06.846.00.00.30.20.00.00.50.10.0100.0المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
52.35.141.30.00.20.10.00.10.20.10.7100.0حضر
40.98.649.60.00.40.00.00.00.20.10.2100.0رٌف

(%) شهراً الماضٌة 12 سنوات فأكثر حسب القطاع خالل الـ 10توزٌع األفراد العاملٌن بأجر بعمر : 14-6جدول 
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ً واسطة نقل سٌارة خاصةمشٌا
دراجة هوائٌةدراجة بخارٌةعام

النقل موفر 
من قبل 

صاحب العمل
المجموعآخرى

ذكر: العمر
14-1035.68.824.81.67.414.27.6100.018.0

15 - 1931.38.041.34.61.68.94.3100.022.1

20 - 2931.412.339.92.11.78.74.0100.028.3

30 - 3923.320.638.82.31.68.55.0100.031.1

40 - 5927.623.029.61.21.810.66.3100.028.2

32.121.421.40.40.110.813.7100.020.6 فأكثر60

28.117.935.72.01.79.45.4100.028.3اإلجمالً

أنثى: العمر
14-10..0.00.00.00.00.0......

15 - 19..0.0..0.00.0........

20 - 2921.516.544.70.00.011.16.2100.024.4

30 - 3928.614.837.40.00.08.610.7100.027.2

40 - 5934.711.236.50.00.09.18.5100.022.3

33.323.919.10.00.08.115.6100.016.3 فأكثر60

30.613.837.00.00.09.29.4100.023.7اإلجمالً

اإلجمالً: العمر
14-1041.97.822.21.46.612.77.3100.017.7

15 - 1931.08.041.04.51.68.95.0100.022.0

20 - 2930.612.640.31.91.68.94.2100.028.0

30 - 3924.019.938.62.01.48.55.7100.030.6

40 - 5928.721.130.71.01.510.36.7100.027.3

32.321.821.00.40.110.314.1100.019.9 فأكثر60

المحافظة
21.936.136.10.20.03.81.9100.029.3دهوك

25.135.023.40.60.110.15.7100.027.2السلٌمانٌة
21.242.920.81.21.08.84.2100.025.9أربٌل
30.39.038.51.55.511.93.2100.022.3دٌالى
29.011.644.60.71.57.55.1100.030.7بغداد
27.513.040.10.71.29.08.6100.020.7بابل

19.115.232.38.31.38.215.6100.025.1كربالء
25.113.545.31.60.88.55.2100.039.4واسط
39.112.831.82.90.98.24.3100.028.5النجف

30.813.039.12.02.13.79.3100.036.2القادسٌة
25.311.837.02.91.413.87.7100.019.8المثنى

53.111.832.80.40.01.80.1100.027.2ذي قار
19.118.730.53.83.09.615.3100.015.3مٌسان

25.011.827.23.92.623.65.9100.025.5البصرة
29.011.644.60.71.57.55.1100.030.7بغداد 

23.038.025.10.70.48.34.4100.027.2اقلٌم كردستان  
28.612.637.62.82.09.27.3100.026.5المحافظات الوسطى

31.812.931.72.61.912.66.5100.025.9المحافظات الجنوبٌة
البٌئة
28.918.434.51.51.59.45.8100.026.5حضر
26.313.041.42.61.68.96.1100.032.7رٌف

ومتوسط الوقت الالزم للوصول إلى مكان العمل  سنوات فأكثر حسب واسطة النقل الرئٌسة10توزٌع األفراد  العاملٌن بعمر : 15-6جدول 

مستوى التفصٌل

الوقت الالزم (%)واسطة النقل الرئٌسة للوصول إلى مكان العمل 
للوصول إلى 
مكان العمل 

 (دقٌقة)
 
 
 
 

 الدخلقسم 
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 الدخلقسم 
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األجور 
والرواتب

دخل العاملين 
لحسابهم  ودخول 

اصحاب العمل
الدخول الرواتب اإلجتماعيةالدخل من الملكية

التحويلية االخرى
إجمالي الدخل 

المستلم
إجمالي الدخل 
بأسعار السوق

154.148.144.018.312.1276.6322.6دهوك

136.273.749.130.217.4306.6361.9السليمانية

154.3141.388.126.024.7434.5517.1أربيل

117.824.025.717.24.5189.3223.3ديالى

126.839.755.021.713.2256.4325.2بغداد

99.836.430.616.216.9200.0239.8بابل

120.742.937.413.38.6222.9269.1كربالء

110.346.126.210.64.8197.9231.3واسط

111.461.735.014.511.2233.8280.0النجف

97.522.418.910.56.6155.8186.8القادسية

83.116.317.98.614.1140.0169.3المثنى

114.136.324.910.95.4191.6229.9ذي قار

110.742.419.612.310.5195.4231.1ميسان

122.922.927.011.915.2199.9245.1البصرة

126.839.755.021.713.2256.4325.2بغداد

146.991.161.525.818.7344.0406.5كردستان

110.941.330.714.79.8207.3247.0المحافظات الوسطى

111.128.223.311.110.6184.3222.7المحافظات الجنوبية

(شهر/ الف دينار )متوسط دخل الفرد حسب مصدر الدخل : 1-7جدول

المحافظة

مصدر الدخل
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دخل العاملين لحسابهم األجور والرواتب
الدخول التحويلية الرواتب اإلجتماعيةالدخل من الملكية ودخول اصحاب العمل

إجمالي الدخل إجمالي الدخل المستلماالخرى
بأسعار السوق

1089.3340.0311.1129.785.81955.82719.5دهوك

685.2370.7247.0151.887.61542.32303.1السليمانية

876.3802.6500.5147.8140.12467.33299.5أربيل

697.7142.4152.1102.126.91121.11174.7ديالى

747.9234.0324.5127.878.01512.32107.7بغداد

651.8237.9200.2105.8110.41306.11382.3بابل

794.8282.6246.287.356.31467.21683.3كربالء

809.1337.9191.978.135.21452.21614.1واسط

817.6453.0257.3106.482.11716.51557.4النجف

700.9160.9135.975.547.41120.61335.8القادسية

637.2124.9137.065.6108.01072.61136.2المثنى

802.8255.6175.477.037.81348.51186.8ذي قار

877.9336.2155.397.283.31549.91608.3ميسان

920.3171.7202.588.8113.51496.71459.5البصرة

747.9234.0324.5127.878.01512.32107.7بغداد

830.3514.9347.6146.1105.51944.42730.6اقليم كردستان

739.2275.4204.597.665.01381.81448.3المحافظات الوسطى

821.0208.7172.282.378.21362.41354.3المحافظات الجنوبية

(شهر/ الف دينار )متوسط دخل األسرة حسب مصدر الدخل  : 2-7جدول

المحافظة

مصدر الدخل
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األجور والرواتب
دخل العاملين 

لحسابهم  ودخول 
اصحاب العمل

الدخول التحويلية الرواتب اإلجتماعيةالدخل من الملكية
مجموع الدخل المستلماالخرى

55.717.415.96.64.4100.0دهوك
44.424.016.09.85.7100.0السليمانية

35.532.520.36.05.7100.0أربيل
62.212.713.69.12.4100.0ديالى
49.515.521.58.55.2100.0بغداد
49.918.215.38.18.4100.0بابل

54.219.316.86.03.8100.0كربالء
55.723.313.25.42.4100.0واسط
47.626.415.06.24.8100.0النجف

62.514.412.16.74.2100.0القادسية
59.411.612.86.110.1100.0المثنى

59.519.013.05.72.8100.0ذي قار
56.621.710.06.35.4100.0ميسان

61.511.513.55.97.6100.0البصرة
49.515.521.58.55.2100.0بغداد

42.726.517.97.55.4100.0كردستان
53.519.914.87.14.7100.0المحافظات الوسطى
60.315.312.66.05.7100.0المحافظات الجنوبية

51.019.317.17.45.2100.0المجوع 

(%)التوزيع النسبي للدخل حسب المصدر والمحافظة : 3-7جدول

المحافظة

مصدر الدخل
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قسم االنفاق
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دهوك
94.6

3.9
43.9

82.4
32.9

20.6
85.7

14.7
9.3

4.1
7.8

29.2
429.1

السلٌمانٌة
134.1

2.4
36.4

90.3
41.9

22.2
106.2

14.8
14.3

1.3
10.8

22.5
497.3

أربٌل
128.7

4.1
45.5

160.1
46.4

46.7
145.2

18.4
14.3

6.5
19.6

38.6
674.1

دٌالى
81.4

0.8
16.9

50.8
11.2

8.9
26.2

8.8
3.0

0.7
1.6

9.4
219.7

بغداد
97.5

2.3
22.3

127.5
23.6

23.5
56.2

17.2
8.9

4.8
6.3

17.9
408.2

بابل
75.4

1.4
18.9

60.8
14.4

8.6
32.2

8.1
4.9

3.1
2.6

10.4
240.7

كربالء
88.0

1.9
16.0

69.1
20.0

13.1
49.7

9.5
5.5

1.7
4.6

9.9
288.9

واسط
80.2

1.9
17.4

54.3
13.8

11.7
34.0

8.5
5.2

1.9
3.3

11.5
243.7

ف
النج

76.1
1.3

16.0
64.5

13.3
12.8

28.3
8.3

6.0
1.5

4.1
12.4

244.6
القادسٌة

73.7
1.3

14.9
41.0

19.0
10.5

24.4
7.6

4.3
1.0

2.4
9.0

209.2
المثنى

66.4
1.0

12.5
37.8

9.4
4.0

17.6
6.9

2.3
0.2

1.8
7.2

167.0
ذي قار

69.7
1.2

20.6
48.5

10.2
6.4

10.7
7.7

1.4
1.3

1.6
9.8

189.4
مٌسان

60.7
1.4

16.6
48.9

20.8
6.6

49.5
8.1

4.3
1.9

1.5
8.5

228.8
صرة

الب
72.0

1.0
11.8

56.7
13.6

7.0
25.9

9.2
2.9

1.5
3.6

10.0
215.2

بغداد 
97.5

2.3
22.3

127.5
23.6

23.5
56.2

17.2
8.9

4.8
6.3

17.9
408.2

اقلٌم كردستان  
124.5

3.3
41.0

113.0
41.7

30.4
115.7

16.0
13.4

3.7
13.3

29.4
545.5

المحافظات الوسطى
79.7

1.4
17.2

59.3
14.2

10.6
33.2

8.6
4.8

1.8
3.0

10.6
244.5

المحافظات الجنوبٌة
69.7

1.2
15.3

49.2
14.1

7.1
23.8

8.2
2.9

1.3
2.4

9.3
204.4

جدول 
8-

1
 : 

متوسط إنفاق الفرد على المجامٌع الرئٌسة بأسعار السوق حسب المحافظة 
( 

ف دٌنار 
ال

 /
شهر 

) 

المحافظة
المواد الغذائٌة 
 والمشروبات 
غٌر الروحٌة

مشروبات 
روحٌة وتبغ 

وتنباك
س واحذٌة

مالب
مسكن وماء 

وغاز وكهرباء 
ومحروقات اخرى

اثاث وتجهٌزات منزلٌة 
صٌانة مستمرة للسلع 

و
المنزلٌة

مطاعم وفنادق
سلع وخدمات 

متنوعة
مجموع اإلنفاق

صحة
ال

النقل
صاالت

االت
التروٌح 
والتسلٌة 
والثقافة

التعلٌم



قسم األنفاق130

دهوك
607.2

25.4
289.9

492.1
193.5

126.4
570.6

96.9
60.2

21.0
48.8

187.5
2719.5

السلٌمانٌة
627.6

10.2
177.3

381.0
183.7

98.9
532.8

69.8
63.3

5.5
49.0

104.0
2303.1

أربٌل
649.7

19.9
240.4

762.3
226.2

182.1
724.4

95.5
69.6

36.1
90.3

202.9
3299.5

دٌالى
447.6

4.2
94.3

257.2
60.3

48.7
133.7

48.1
16.2

4.3
7.7

52.4
1174.7

بغداد
516.1

13.0
124.5

612.7
125.8

120.1
306.4

89.0
45.7

25.5
31.9

97.0
2107.7

بابل
449.0

8.6
113.8

319.6
86.1

48.9
189.7

45.5
26.9

19.4
15.3

59.7
1382.3

كربالء
539.0

11.7
99.8

371.7
116.2

63.9
297.0

55.7
32.1

10.4
24.1

61.6
1683.3

واسط
535.7

12.8
120.4

327.9
92.5

81.2
239.2

56.6
34.1

12.7
23.5

77.5
1614.1

ف
النج

515.8
8.4

108.2
384.3

84.2
68.2

182.2
53.3

36.2
9.9

23.6
83.1

1557.4

القادسٌة
478.8

8.5
99.0

248.9
122.8

65.7
157.4

47.9
27.6

7.3
13.9

57.9
1335.8

المثنى
459.4

7.4
89.3

237.5
64.4

27.4
128.9

46.9
15.4

1.8
9.7

48.2
1136.2

ذي قار
452.9

9.1
140.3

274.4
63.9

37.1
70.0

48.8
8.6

8.4
8.3

65.2
1186.8

مٌسان
438.0

10.0
116.1

317.6
151.8

43.7
365.1

55.1
29.1

11.7
9.3

60.8
1608.3

صرة
الب

499.4
7.0

80.2
368.9

93.1
46.6

179.2
62.8

19.1
9.8

23.1
70.1

1459.5

بغداد 
516.1

13.0
124.5

612.7
125.8

120.1
306.4

89.0
45.7

25.5
31.9

97.0
2107.7

اقلٌم كردستان  
631.3

16.5
221.2

535.2
200.4

133.1
606.8

84.0
64.9

19.2
63.3

154.7
2730.6

المحافظات الوسطى
488.4

8.7
107.1

325.5
85.4

59.7
200.2

50.8
28.0

11.7
17.7

65.1
1448.3

المحافظات الجنوبٌة
472.0

8.2
104.7

305.2
94.7

44.9
165.1

54.2
18.6

8.5
14.7

63.6
1354.3

جدول 
8-

2
 : 

متوسط إنفاق األسرة على المجامٌع الرئٌسة بأسعار السوق حسب المحافظة 
( 

ف دٌنار 
ال

 /
شهر 

) 

المحافظة
المواد الغذائٌة  

والمشروبات غٌر 
الروحٌة

مشروبات 
روحٌة وتبغ 

وتنباك
س واحذٌة

مالب
مسكن وماء وغاز 

وكهرباء ومحروقات 
اخرى

اثاث وتجهٌزات 
صٌانة 

منزلٌة و
مستمرة للسلع المنزلٌة

صحة
ال

النقل
صاالت

االت
التروٌح 
والتسلٌة 
والثقافة

التعلٌم
مطاعم وفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق



131 قسم األنفاق

دهوك
22.3

0.9
10.7

18.1
7.1

4.6
21.0

3.6
2.2

0.8
1.8

6.9
100.0

السلٌمانٌة
27.2

0.4
7.7

16.5
8.0

4.3
23.1

3.0
2.7

0.2
2.1

4.5
100.0

أربٌل
19.7

0.6
7.3

23.1
6.9

5.5
22.0

2.9
2.1

1.1
2.7

6.2
100.0

دٌالى
38.1

0.4
8.0

21.9
5.1

4.1
11.4

4.1
1.4

0.4
0.7

4.5
100.0

بغداد
24.5

0.6
5.9

29.1
6.0

5.7
14.5

4.2
2.2

1.2
1.5

4.6
100.0

بابل
32.5

0.6
8.2

23.1
6.2

3.5
13.7

3.3
1.9

1.4
1.1

4.3
100.0

كربالء
32.0

0.7
5.9

22.1
6.9

3.8
17.6

3.3
1.9

0.6
1.4

3.7
100.0

واسط
33.2

0.8
7.5

20.3
5.7

5.0
14.8

3.5
2.1

0.8
1.5

4.8
100.0

ف
النج

33.1
0.5

6.9
24.7

5.4
4.4

11.7
3.4

2.3
0.6

1.5
5.3

100.0
القادسٌة

35.8
0.6

7.4
18.6

9.2
4.9

11.8
3.6

2.1
0.5

1.0
4.3

100.0
المثنى

40.4
0.6

7.9
20.9

5.7
2.4

11.3
4.1

1.4
0.2

0.9
4.2

100.0
ذي قار

38.2
0.8

11.8
23.1

5.4
3.1

5.9
4.1

0.7
0.7

0.7
5.5

100.0
مٌسان

27.2
0.6

7.2
19.7

9.4
2.7

22.7
3.4

1.8
0.7

0.6
3.8

100.0
صرة

الب
34.2

0.5
5.5

25.3
6.4

3.2
12.3

4.3
1.3

0.7
1.6

4.8
100.0

بغداد 
24.5

0.6
5.9

29.1
6.0

5.7
14.5

4.2
2.2

1.2
1.5

4.6
100.0

اقلٌم كردستان  
23.1

0.6
8.1

19.6
7.3

4.9
22.2

3.1
2.4

0.7
2.3

5.7
100.0

المحافظات الوسطى
33.7

0.6
7.4

22.5
5.9

4.1
13.8

3.5
1.9

0.8
1.2

4.5
100.0

المحافظات الجنوبٌة
34.9

0.6
7.7

22.5
7.0

3.3
12.2

4.0
1.4

0.6
1.1

4.7
100.0

جدول 
8-

3
 : 

التوزٌع النسبً  لإلنفاق على المجامٌع الرئٌسة بأسعار السوق حسب المحافظة 
(

%) 

المحافظة
المواد الغذائٌة  

والمشروبات غٌر 
الروحٌة

مشروبات روحٌة 
وتبغ وتنباك

س واحذٌة
مالب

مسكن وماء 
وغاز وكهرباء 

ومحروقات اخرى

اثاث وتجهٌزات 
صٌانة 

منزلٌة و
مستمرة للسلع 

المنزلٌة

صحة
ال

النقل
صاالت

االت
التروٌح 
والتسلٌة 
والثقافة

التعلٌم

مطاع
م 

قوفناد

سلع وخدمات 
متنوعة

   المجموع



قسم األنفاق132

دهوك
85.8

3.9
43.9

38.4
32.9

20.6
85.7

14.7
9.3

4.1
7.8

29.2
376.3

السلٌمانٌة
125.6

2.4
36.4

34.3
41.9

22.2
106.2

14.8
14.3

1.3
10.8

22.5
432.8

أربٌل
120.8

4.1
45.5

69.1
46.4

46.7
145.2

18.4
14.3

6.5
19.6

38.6
575.3

دٌالى
72.2

0.8
16.9

20.3
11.2

8.9
26.2

8.8
3.0

0.7
1.6

9.4
180.0

بغداد
88.6

2.3
22.3

50.2
23.6

23.5
56.2

17.2
8.9

4.8
6.3

17.9
321.9

بابل
65.7

1.4
18.9

22.1
14.4

8.6
32.2

8.1
4.9

3.1
2.6

10.4
192.2

كربالء
78.5

1.9
16.0

24.2
20.0

13.1
49.7

9.5
5.5

1.7
4.6

9.9
234.6

واسط
70.6

1.9
17.4

24.9
13.8

11.7
34.0

8.5
5.2

1.9
3.3

11.5
204.8

ف
النج

65.4
1.3

16.0
19.7

13.3
12.8

28.3
8.3

6.0
1.5

4.1
12.4

189.1
القادسٌة

62.4
1.3

14.9
17.0

19.0
10.5

24.4
7.6

4.3
1.0

2.4
9.0

173.9
المثنى

54.7
1.0

12.5
15.7

9.4
4.0

17.6
6.9

2.3
0.2

1.8
7.2

133.2
ذي قار

56.8
1.2

20.6
16.9

10.2
6.4

10.7
7.7

1.4
1.3

1.6
9.8

144.8
مٌسان

49.6
1.4

16.6
18.5

20.8
6.6

49.5
8.1

4.3
1.9

1.5
8.5

187.3
صرة

الب
61.1

1.0
11.8

17.5
13.6

7.0
25.9

9.2
2.9

1.5
3.6

10.0
165.1

بغداد 
88.6

2.3
22.3

50.2
23.6

23.5
56.2

17.2
8.9

4.8
6.3

17.9
321.9

اقلٌم كردستان  
116.2

3.3
41.0

47.2
41.7

30.4
115.7

16.0
13.4

3.7
13.3

29.4
471.3

المحافظات الوسطى
70.0

1.4
17.2

22.0
14.2

10.6
33.2

8.6
4.8

1.8
3.0

10.6
197.6

المحافظات الجنوبٌة
58.1

1.2
15.3

17.2
14.1

7.1
23.8

8.2
2.9

1.3
2.4

9.3
160.8

جدول 
8-

4
 : 

متوسط إنفاق الفرد على المجامٌع الرئٌسة باألسعار المدفوعة حسب المحافظة 
( 

ف دٌنار 
ال

 /
شهر 

) 

المحافظة
المواد الغذائٌة  
والمشروبات 
غٌر الروحٌة

مشروبات 
روحٌة وتبغ 

وتنباك
س واحذٌة

مالب
مسكن وماء وغاز 

وكهرباء ومحروقات 
اخرى

اثاث وتجهٌزات منزلٌة 
صٌانة مستمرة للسلع 

و
المنزلٌة

صحة
ال

النقل
صاالت

االت
التروٌح 
والتسلٌة 
والثقافة

التعلٌم
مطاعم 
وفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق



133 قسم األنفاق

دهوك
547.3

25.4
289.9

226.9
193.5

126.4
570.6

96.9
60.2

21.0
48.8

187.5
2394.5

السلٌمانٌة
585.2

10.2
177.3

145.5
183.7

98.9
532.8

69.8
63.3

5.5
49.0

104.0
2025.2

أربٌل
605.8

19.9
240.4

337.2
226.2

182.1
724.4

95.5
69.6

36.1
90.3

202.9
2830.5

دٌالى
394.0

4.2
94.3

109.3
60.3

48.7
133.7

48.1
16.2

4.3
7.7

52.4
973.2

بغداد
463.6

13.0
124.5

259.1
125.8

120.1
306.4

89.0
45.7

25.5
31.9

97.0
1701.6

بابل
386.8

8.6
113.8

121.3
86.1

48.9
189.7

45.5
26.9

19.4
15.3

59.7
1121.8

كربالء
476.4

11.7
99.8

130.5
116.2

63.9
297.0

55.7
32.1

10.4
24.1

61.6
1379.5

واسط
466.7

12.8
120.4

152.1
92.5

81.2
239.2

56.6
34.1

12.7
23.5

77.5
1369.3

ف
النج

438.1
8.4

108.2
122.9

84.2
68.2

182.2
53.3

36.2
9.9

23.6
83.1

1218.3
القادسٌة

399.5
8.5

99.0
105.3

122.8
65.7

157.4
47.9

27.6
7.3

13.9
57.9

1112.8
المثنى

371.5
7.4

89.3
100.2

64.4
27.4

128.9
46.9

15.4
1.8

9.7
48.2

911.0
ذي قار

362.0
9.1

140.3
96.0

63.9
37.1

70.0
48.8

8.6
8.4

8.3
65.2

917.5
مٌسان

350.3
10.0

116.1
122.3

151.8
43.7

365.1
55.1

29.1
11.7

9.3
60.8

1325.3
صرة

الب
417.9

7.0
80.2

112.2
93.1

46.6
179.2

62.8
19.1

9.8
23.1

70.1
1121.2

بغداد 
463.6

13.0
124.5

259.1
125.8

120.1
306.4

89.0
45.7

25.5
31.9

97.0
1701.6

اقلٌم كردستان  
585.0

16.5
221.2

228.0
200.4

133.1
606.8

84.0
64.9

19.2
63.3

154.7
2377.1

المحافظات الوسطى
424.4

8.7
107.1

125.1
85.4

59.7
200.2

50.8
28.0

11.7
17.7

65.1
1183.9

المحافظات الجنوبٌة
387.0

8.2
104.7

106.9
94.7

44.9
165.1

54.2
18.6

8.5
14.7

63.6
1070.9

 جدول 
8-

5
 : 

متوسط إنفاق األسرة على المجامٌع الرئٌسة باألسعار المدفوعة حسب المحافظة 
( 

ف دٌنار 
ال

 /
شهر 

) 

المحافظة
المواد الغذائٌة  
والمشروبات 
غٌر الروحٌة

مشروبات 
روحٌة وتبغ 

وتنباك
س واحذٌة

مالب
مسكن وماء وغاز 

وكهرباء ومحروقات 
اخرى

اثاث وتجهٌزات منزلٌة 
صٌانة مستمرة للسلع 

و
المنزلٌة

صحة
ال

النقل
صاالت

االت
التروٌح 
والتسلٌة 
والثقافة

التعلٌم
مطاعم 
وفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق



قسم األنفاق134

 %20سادس %20خامس %20رابع  %20ثالث  %20ثانً  %20ادنى  خصائص رب األسرة

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة
17.118.219.221.124.3100.0ٌعمل

21.616.823.921.915.9100.0عاطل
24.821.716.519.817.2100.0متفرغة لألعمال المنزلٌة

18.06.218.525.332.0100.0له دخل أو إٌراد 
15.715.816.823.328.4100.0أخرى

قطاع العمل لرب األسرة
21.218.718.719.222.2100.0خاص

23.119.218.514.724.5100.0عام
10.517.719.824.727.3100.0حكومً
26.311.65.534.022.7100.0أخرى

11.26.542.012.328.0100.0غٌر مبٌن
17.917.116.822.525.8100.0غٌر نشط اقتصادٌا

21.616.823.921.915.9100.0عاطل
النشاط االقتصادي لرب األسرة

22.518.024.416.618.4100.0الزراعة والصٌد والغابات وصٌد االسماك
5.915.125.521.432.1100.0التعدٌن والمقالع

15.018.618.921.226.3100.0الصناعة التحوٌلٌة
12.122.229.219.916.6100.0تجهٌز الكهرباء وتجهٌز المٌاه

39.619.615.512.213.1100.0البناء والتشٌٌد
11.315.017.427.129.2100.0تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع الشخصٌة

27.823.817.718.712.0100.0الفنادق والمطاعم
16.820.119.820.223.0100.0النقل والتخزٌن واالتصاالت

10.614.620.925.328.6100.0االنشطة العقارٌة واالٌجارٌة والمشارٌع التجارٌة و الوساطة المالٌة
12.720.719.425.222.0100.0االدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعً االلزامً

9.813.620.224.431.9100.0التعلٌم
9.113.921.222.433.4100.0الصحة والعمل اإلجتماعً

28.226.113.210.721.8100.0انشطة خدمٌة اخرى
13.016.018.019.933.1100.0غٌر مبٌن

ً 17.917.116.822.525.8100.0غٌر نشط إقتصادٌا
21.616.823.921.915.9100.0عاطل

مهنة رب األسر ة
10.616.022.327.823.3100.0مهن القوات المسلحة

2.85.410.322.059.5100.0المدراء
5.614.718.626.035.2100.0االختصاصٌون

10.615.019.823.531.1100.0الفنٌون ومساعدو االختصاصٌٌن
7.816.629.314.032.3100.0الموظفون المكتبٌون

13.218.017.525.126.2100.0عاملو البٌع والخدمات
23.920.024.314.717.1100.0العاملون الماهرون فً الزراعة والغابات والصٌد

25.919.517.618.918.2100.0الحرفٌون والمهن المرتبطة بهم
18.820.621.319.719.6100.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجمٌع

40.725.916.29.57.6100.0المهن األولٌة
4.17.528.115.844.4100.0غٌر مبٌن

17.917.116.822.525.8100.0غٌر نشط إقتصادٌاً 
21.616.823.921.915.9100.0عاطل

الحالة العملٌة لرب األسرة
18.919.719.220.421.8100.0ٌعمل لدى الغٌر بأجر

4.68.815.526.045.2100.0صاحب عمل
17.118.420.221.422.8100.0ٌعمل لحسابه

10.76.649.313.819.8100.0غٌر مبٌن
ً 17.917.116.822.525.8100.0غٌر نشط إقتصادٌا

21.616.823.921.915.9100.0عاطل

(%)توزٌع األسر حسب فئات انفاق األسرة وخصائص رب األسرة : 6-8جدول 



135 قسم األنفاق

المجموع%20خامس%20رابع  %20ثالث  %20ثانً  %20ادنى  مستوى التفصٌل

المحافظة
10.010.616.223.539.7100.0دهوك

1.85.715.326.250.9100.0السلٌمانٌة
2.84.610.718.363.7100.0أربٌل
28.724.720.615.510.5100.0دٌالى
5.312.218.227.836.5100.0بغداد
22.426.620.417.812.8100.0بابل

11.822.923.824.716.8100.0كربالء
19.823.924.021.510.8100.0واسط
23.020.525.118.912.5100.0النجف

34.423.417.816.77.7100.0القادسٌة
47.423.114.39.85.5100.0المثنى

35.329.417.911.26.2100.0ذي قار
35.524.119.612.97.8100.0مٌسان

27.023.722.018.58.7100.0البصرة
5.312.218.227.836.5100.0بغداد 

3.76.313.922.953.2100.0اقلٌم كردستان  
21.924.122.419.112.5100.0المحافظات الوسطى

33.425.219.214.77.5100.0المحافظات الجنوبٌة

حـــجـــم األسرة
1 – 2 0.82.37.918.470.6100.0
31.35.112.626.155.0100.0
44.79.118.426.241.6100.0
59.013.820.927.828.5100.0
613.420.520.822.522.8100.0
720.323.220.519.416.6100.0
825.123.619.318.913.2100.0
930.526.020.311.411.7100.0

1030.524.218.615.511.1100.0
11 – 1239.121.117.416.65.8100.0
41.423.316.711.47.1100.0 فأكثر13

عدد األطفال
2.56.215.021.155.2100.0ال ٌوجد

16.411.816.029.336.5100.0
28.915.421.226.628.0100.0
315.022.124.522.316.1100.0
424.725.818.518.112.9100.0
540.125.116.912.94.9100.0
653.127.49.96.92.8100.0
748.823.021.55.41.2100.0
57.619.216.12.24.9100.0 فأكثر8

(%)توزٌع األسر حسب فئات انفاق الفرد وخصائص االسرة : 7-8جدول 
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المجموع%20اعلى %20رابع %20ثالث %20ثانً %20ادنى خصائص رب االسرة

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة
16.719.219.721.023.3100.0ٌعمل

21.918.619.920.219.4100.0عاطل
16.716.523.123.420.3100.0متفرغة لألعمال المنزلٌة

12.310.521.526.229.6100.0له دخل أو إٌراد 
14.917.316.722.728.5100.0أخرى

قطاع العمل لرب األسرة
20.620.718.719.620.4100.0خاص

20.522.714.821.620.4100.0عام
11.116.921.523.027.5100.0حكومً
19.517.624.912.525.6100.0أخرى

5.415.222.022.634.7100.0غٌر مبٌن
15.216.918.322.926.6100.0غٌر نشط اقتصادٌا

21.918.619.920.219.4100.0عاطل
النشاط اإلقتصادي لرب األسرة

31.927.213.214.113.5100.0الزراعة والصٌد والغابات وصٌد االسماك
9.314.626.528.621.0100.0التعدٌن والمقالع

13.319.318.324.025.1100.0الصناعة التحوٌلٌة
15.018.228.221.816.8100.0تجهٌز الكهرباء وتجهٌز المٌاه

32.023.415.915.313.5100.0البناء والتشٌٌد
11.213.921.823.130.0100.0تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع الشخصٌة

11.817.323.623.324.0100.0الفنادق والمطاعم
17.519.519.822.520.6100.0النقل والتخزٌن واالتصاالت

11.717.020.625.125.6100.0االنشطة العقارٌة واالٌجارٌة والمشارٌع التجارٌة و الوساطة المالٌة
11.619.321.524.423.2100.0االدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعً االلزامً

11.315.819.919.733.3100.0التعلٌم
12.815.118.623.829.8100.0الصحة والعمل اإلجتماعً

20.827.416.912.022.9100.0انشطة خدمٌة اخرى
15.617.224.516.626.0100.0غٌر مبٌن

ً 15.216.918.322.926.6100.0غٌر نشط إقتصادٌا
21.918.619.920.219.4100.0عاطل

مهنة رب األسر ة
9.417.718.524.430.0100.0مهن القوات المسلحة

7.65.015.620.551.3100.0المدراء
6.414.818.323.936.6100.0االختصاصٌون

11.016.420.028.124.5100.0الفنٌون ومساعدو االختصاصٌٌن
11.114.220.331.922.6100.0الموظفون المكتبٌون

11.918.022.921.226.0100.0عاملو البٌع والخدمات
35.028.913.311.011.7100.0العاملون الماهرون فً الزراعة والغابات والصٌد

21.021.420.020.017.6100.0الحرفٌون والمهن المرتبطة بهم
19.521.520.121.117.8100.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجمٌع

34.224.219.013.49.3100.0المهن األولٌة
13.322.013.017.534.2100.0غٌر مبٌن

15.216.918.322.926.6100.0غٌر نشط إقتصادٌاً 
21.918.619.920.219.4100.0عاطل

الحالة العملٌة لرب األسرة
17.719.320.120.622.2100.0ٌعمل لدى الغٌر بأجر

8.916.315.921.637.3100.0صاحب عمل
17.320.120.021.920.6100.0ٌعمل لحسابه

7.912.319.524.136.2100.0غٌر مبٌن
ً 15.216.918.322.926.6100.0غٌر نشط إقتصادٌا

21.918.619.920.219.4100.0عاطل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق ( % )توزٌع األسر حسب فئة إنفاق الفرد الخماسٌة للسكان وخصائص رب االسرة : 8-8جدول 
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 وزارة التخطيط                   
 هٌئة إحصاء إقلٌم كردستان                                      الجهاز المركزي لإلحصاء         

 

 

 

 

 مدٌرٌة إحصاءات أحوال المعٌشة             
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رٕف١ز اٌؼًّ ادل١ذأٟ  رؼ١ٍّبد
 ًِء اعزّبسحٚ

 ادلغخ االجزّبػٟ ٚااللزظبدٞ

اٌؼشاق يف  ٌألعشحادلغزّش 
4235-4236  
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 وزارة التخطيط                   
 هٌئة إحصاء إقلٌم كردستان                                      الجهاز المركزي لإلحصاء         

 

 

 

 

 مدٌرٌة إحصاءات أحوال المعٌشة             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3102أ٠ٍٛي

 

 

 

 

 

 

 

 

رٕف١ز اٌؼًّ ادل١ذأٟ  رؼ١ٍّبد
 ًِء اعزّبسحٚ

 ادلغخ االجزّبػٟ ٚااللزظبدٞ

اٌؼشاق يف  ٌألعشحادلغزّش 
4235-4236  
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 ِمذِخ
يةلقػػفلاإل قػػالؽلااسػػداؿلاسعػػال  تلحػػفلأ ػػـلاسح ػػالدرلاستػػتلتػػا رلبيال ػػالتلإ  ػػال سؤل ػػرةل ػػتلاسعػػراؽلاسح ػػتحرليعتبػػرلاسح ػػجلاالعتحػػالقتلااال ت ػػالد ل

 .بالإلضال ةلإسىلاسبيال التلاألارىلاساال ةلب السةلاس كفلاا ال صلاأل رادلااأل رةلااسظراؼلاسحعيشية

 

ثػػـل قػػذتلح ػػاحلأاػػرىلاػػبلؿل .0421أل ػػرةل  ػػدلعػػرىلأاؿلب ػػثلسحيزا يػػةلاأل ػػرةلقػػالـلبح ػػاحلايعػػدلاسعػػراؽل ػػتلط يعػػةلاسػػداؿلاسعربيػػةلاستػػتلا تحػػتل
األقااـل(ل  ااتلاذسؾلابلؿل 9-2ابعدلتأ يسلاسعهالزلاسحركز لسئل  الءل قذتلح احلداريةلح تظحةلتراا تلبيفل)ل .0410ال  0492األقااـلل

  .3113،ل0442ل،0499،ل0499/  0492ل،0494،ل0491،ل0493/  0490

 

االعتحػالقتلااال ت ػالد لسبل ػرةلاالاؿللح ػجاس بتعالافلادقـلح دـلحفل بؿلاسب ؾلاسداستل قذلاسعهالزلاسحركز لسبل  الءلا ي ةلا  الءلا  يـلكرد تالف
(IHSESIل)ا ػتلقػالـل .تـلحفلابلسهلا ت البلاطلاسق ػرلاسػاط تلااضػسلا ػتراتيعيةلاط يػةلس تاقيػؼلح ػه ا تحرل  ةلت ايحيةلكالح ة 3119 تلقالـل

ت ػديثلتػـلح ةلاب الءًالق ىل تال جل ذالاسح جل  ةلت احيةلكالايضاًللساا تحرل(لIHSESIIاسثال تل)تـلت قيذلاسح جلاالعتحالقتلااال ت الد لسبل رةل 3103
 اطلاسق رلاساط ت.ل

تػػػا يرلح ػػػدرلح ػػػتظـلاح ػػػتحرلس بيال ػػػالتلبشػػػأفلحعحاقػػػةلحػػػفلاس ضػػػالياللل(االعتحػػػالقتلااال ت ػػػالد لسؤل ػػػرةلاسح ػػػتحراس ػػػالستل)اسح ػػػجليهػػػدؼلاسح ػػػجل
 ريةلااسريقية.لاالعتحالقيةلااال ت الديةلحسلت ديراتلتق ي يةلق ىلح تاىلاسح ال ظالتلا  بلاسح الطؽلاس ض

الديةلاق ىلابالستالستلتا يرلا ي ةلست ديثلاطلاسق رلاساط تلاضال ةلسدرا ةلاسعبل التلبيفلاسحتغيراتلاسر ي ةلاستتلتع ىلبالس يال ةلاالعتحالقيةلااال ت 
  اعهلاسا اصلر دلاست دـلاس ال ؿل تلت قيذلا تراتيعيةلاستاقيؼلحفلاسق ر.

 و١ف١خ إجشاء ادلمبثٍخ
 

ق ػػىلد ػػةلاسعحػػؿلاسػػذ للإسػػىل ػػدلكبيػػرلقػػفلعحػػسلاسحع احػػالتلحػػفلاسح ػػتعيبيفل يػػثليتا ػػؼل عػػالحلاسح ػػجلاألاؿلاؿؤلاسح ػػدا تلاسبال ػػثلاسحيػػليعػػد  
ا  ػالؾلبعػضلل.اس  كةلااس بال ةل درلحفلراا  حاللبأكبيكافلاستعالحؿلحعهاللبشكؿلآستللاأالحسلاأل رةلبحه يةلقالسيةللاسح الب ةلاق يهلأفليعرىليؤديه.

 اسح الببلتلتت اصلبالآلتت:لءأفليت  ىلبهاللاسبال ثلاسحيدا تلأث الءلإعرا اسحبالدئلاسعالحةلاستتليعب

 ػيؤثرلبشػكؿلكبيػرلق ػىلا ػتعالبةلاأل ػرلاال ػةل ػتل ،لااسػذ ل يشػالرلإسيػهلبالسح ػتعيب،اال طبالعلاألاؿلاسذ ليعطيهلاسبال ثلس حدستلبالسبيالف إف.0
اأفلي حػػؿلبطال ػػةلتعريػػؼلتػػدؿلق ػىلأ ػػهلبال ػػثليعحػػؿلسػػدىلاسعهػػالزل ادادًا،أفليكػػافلحظهػػرلاسبال ػػثلح بػااًللات ػػر هلق يػػهلي بغػػتلاس  ػالءلاألاؿ.ل

ااسهػدؼلح ػهلسكػتليشػعرلاسح ػتعيبلبالالرتيػالحلايكػافل ػذالاسح ػجل،لاأفليبػيفلسؤل ػرةلأ حيػةلكرد ػتالف ـأال ي ةلإ  الءلإ  ػياسحركز لسئل  الءل
 بلحاللحط ابلحفلكؿل ؤاؿ. تلاإلطالرلاس  يجلس ح الب ة.لق ىلاسبال ثلأفلي تادـلسغةل ه ةلاب يطةلسكتليقهـلاسح تعي

ق ػػىلاسبال ػػثلاسحيػػدا تلأفليطػػرحلاأل ػػ  ةلبشػػكؿلايعػػالبتلاللبطري ػػةلتشػػعسلق ػػىلاسػػر ضل بػػؿلاسبدايػػةلحػػثبًللت ػػاؿل) ػػؿلت ػػحجلسػػتلأفلآاػػذلحػػفل.3
 أفلأتك ـلحعؾلبعضلاسا ت(. )أادا تؾ؟(لاس  يجلأفلت اؿلسهل

حفلبيفلاأل رلإلعراءلاسح الب ة...ل ذهلاأل رةل قفلاسح جلاقفل ببلااتيالر بؿلاسبدءلبأعراءلاسح الب ةل دليطرحلق يؾلاسح تعيبلبعضلاأل   ةل.2
ق ىلاسبال ثلأفليعيبلحبالشرةلابشكؿل ريجلب يثليشػعرهلبالسرا ػةلااألحػالفلاأفليبػيفلسػهلأفل ػذهلاسحع احػالتل ػتكافل ػريةلااللت ػتادـلأ ػحالءل

  لا تحالراتلحعب ةلأل رلأارى.يدستلبأ لحع احةلأاليظهرلأ أالاق ىلاسبال ثلاسحع احالت...رلق دل شاأل رادل

ق ىلاسبال ثلأفلي الاؿلحسلاسح تعيبلإعػراءلاسح الب ػةل ػتلحكػالفلح ال ػبلحػفلدافلح الطعػةلحػفلاألطقػالؿلأالأشػاالصلآاػريفلحػفلاػالرجلاسح ػزؿل.2
 يؤثرلق ىلتركيزلاسح تعيبل تلاإلعالبةلق ىلاأل   ة.
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يعالبيال.الأفليكافلاسبال ثلطبيعياًل .9 ذالشعرلبأفلاسحدستلبالسبيال التلأعاا  البلبشكؿلغيرل  يجلأالاالطئلق ىل ػؤاؿلحػال...لق ػىلاسبال ػثلأفليعيػدلا 
  يالغةلاس ؤاؿلبشكؿلأاضجلابطري ةلاللتشعرلاسحدستلبالسبيال التلبأ هلأعالبلاطأ.

 ػػػػػؿلأل ػػػػػؾلطالسػػػػػبل ػػػػػتل تعحػػػػػؿ؟سحػػػػػالذالالل"ق ػػػػػىلاسبال ػػػػػثلأفلاللي ػػػػػأؿلاس ػػػػػؤاؿلبطري ػػػػػةلتعطػػػػػتلس حػػػػػدستلبالسبيال ػػػػػالتلح تر ػػػػػاًللبالسعػػػػػػاابلحػػػػػثبًل .1
...لإحاللإذالكالفلاسحط ابلأفليعيبلتإ دىلاإلعالبال ضؿلأفلت رألسهلكؿلاإلعالبالتلاي ررل الاس ببلإذالكالفلاسحط ابلأفلياتالرلاأل".اسحدر ة؟

ذال  ػؿلاأفلأعػالبلاسحػدستلبالسبيال ػالتلق ػىلاس ػؤاؿلبطري ػةلا .أفل ترؾلسهلاسقر ػةلسئلعالبػةلدافلإرشػالد ضااتيالرلإعالبالتلح ددةل السحقرالدافل
سبال ػثلأفلالليشػتتلاسح ػتعيبلكػأفلي ػاؿلسػهل ػؿلت  ػدلكػذالأالكػذال ػتل ػذهلاس السػةلي ػالاؿلاسح ػتعيبلأفلياا ػؽلحربكةلاغيػرلااضػ ةلق ػىلا

)) ػؿل (،(؟اسبال ثل تلاإلعالبةلاي اؿل عـل تىلإذالسـلي  دلذسؾلبؿلاس  يجلأفلي اؿلس ح تعيبل))لسـلأ حعؾلعيدًال ؿليحكفلإقػالدةلحػالل  تػه
 ((.؟ت تطيسلأفلتاضجلستلأكثر

ذالسبال ثلاأل   ةل  بلاست   ؿلاسحدا فل تلاال تحالرةأفلي أؿلاس.9 ق ػىلاسبال ػثلأفليعيػدلاس ػؤاؿلبػبطءلااضػاحلحػسل اسحػدستلاس ػؤاؿ،يقهـل ـ.لاا 
 يشرحلأشيالءلغيرلحتأكدلح هاللإاللبعدلاال ت الدلإسىلاسدسيؿلاساالصلبالستع يحالت. اأالحراقالةلقدـلتغييرلاسحع ىلس  ؤاؿل

ق ػػىلاسبال ػػثل ػػتلحثػػؿل ػػذهلاس ػػالالتلعػػذبلا تحػػالـلاسحػػدستل،ل”أق ػػـاللبالإلعالبػػةل"تلت البػػؿلبػػر ضلأال ػػدلت ػػالدؼلاسبػػال ثيفلبعػػضلاأل ػػ  ةلاستػػ.9
ابالرهلإفلحثؿل ذهلاأل   ةل دلتكافلح رعةلسبعضلاس الس. اسحهـلأفليا ؽلاسبال ثلعاًالحفلاسث ةلااسرا ةلاس ق يةلسكػتل بالسبيال التلإسىلاسح الدثةلاا 

 ي تطيسلاستك ـلبدافلإ راجلأالاعؿ.

بعدلطر هلس  ؤاؿليعطتلا تاًللس ح تعيبلس تقكيرل تلاإلعالبةلألفلاس رقةل دلاللتعطيػهلا ػتلإلعػراءل ي رعل تلإعراءلاسح الب ة. أال ثلق ىلاسبال.4
 حفلاسححكفلأفليعيبلاللأدر لأاليعطتلعااباًللغيرلد يؽ.   البالته.

رجل ػتلطػرحلاس ػؤاؿلألفلذسػؾل ػيععؿلاسح ػتعيبلق ىلاسبال ثلأفلي ػأؿلعحيػسلاأل ػ  ةلااللي ػتاؼلبػأ ل ػؤاؿلاالليشػعرلاسح ػتعيبلبأ ػهلح ػ.01
 يشعرلبالإل راجلأيضاًل.

 .ي دـلأيةلاقادلأاليعطتلاال طبالعلبأفلاأل رةلأالح ط تهاللاس ك يةل ت تقيدلبشكؿلحبالشرلك ال زلق ىلحشالركتهالل تلاسح ج أالق ىلاسبال ثل.00

لاسبال ثلبتاعيهلاأل   ةلإل رادلاأل رةلاسحع ييفل درلاإلحكالف..03  أفلي ـا

لاسبال ثلب راءةلاأل   ةلق ىلاسح تعيبلكحالل تل تلاال تحالرةلسكتليقهـلاسح تعيبلحاللاسحط ابل تلكؿل ؤاؿ.أفلي .02  ـا

 حثبللق ىلاسبال ثلأفليعطيهلاسا تلاسكال تلس تقكيرلااإلعالبة. شهر( 03)ق دحالليكافلاس ؤاؿلاسذ لياعهلس ح تعيبلقفل ترةلطاي ةل.02

 (..اسخاسكهربالء.اسقااتيرل) ال حةلاسهالتؼ،ل ال حةل تلبعضلاأل   ةل درلاإلحكالفلتط بلاس اا ـلال.09

 إذالال ظلاسبال ثلبالفلاسح تعيبلشعرلبالستعبلحفلعراءلاسح الب ةلأالب ببلا شغالسهلبإقحالؿلأارىلق يهلا ؼلإعراءلاسح الب ةلق ىلأفليكح هالل ت.01
 ا تلآار.

 ال بالتل   تلابلؿلاس  ةلحثبلل ؿلاشتريتلاست قزيػافليحكفلتذكيرلاسح تعيبلبأ داثلاح (شهر 03)ق دحاللتتع ؽلاأل   ةلبقترةلطاي ةلحثبلل.09
  بؿلقيدلاسقطر...لاسخ.
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 ِمذِخ
يةلقػػفلاإل قػػالؽلااسػػداؿلاسعػػال  تلحػػفلأ ػػـلاسح ػػالدرلاستػػتلتػػا رلبيال ػػالتلإ  ػػال سؤل ػػرةل ػػتلاسعػػراؽلاسح ػػتحرليعتبػػرلاسح ػػجلاالعتحػػالقتلااال ت ػػالد ل

 .بالإلضال ةلإسىلاسبيال التلاألارىلاساال ةلب السةلاس كفلاا ال صلاأل رادلااأل رةلااسظراؼلاسحعيشية

 

ثػػـل قػػذتلح ػػاحلأاػػرىلاػػبلؿل .0421أل ػػرةل  ػػدلعػػرىلأاؿلب ػػثلسحيزا يػػةلاأل ػػرةلقػػالـلبح ػػاحلايعػػدلاسعػػراؽل ػػتلط يعػػةلاسػػداؿلاسعربيػػةلاستػػتلا تحػػتل
األقااـل(ل  ااتلاذسؾلابلؿل 9-2ابعدلتأ يسلاسعهالزلاسحركز لسئل  الءل قذتلح احلداريةلح تظحةلتراا تلبيفل)ل .0410ال  0492األقااـلل

  .3113،ل0442ل،0499،ل0499/  0492ل،0494،ل0491،ل0493/  0490

 

االعتحػالقتلااال ت ػالد لسبل ػرةلاالاؿللح ػجاس بتعالافلادقـلح دـلحفل بؿلاسب ؾلاسداستل قذلاسعهالزلاسحركز لسبل  الءلا ي ةلا  الءلا  يـلكرد تالف
(IHSESIل)ا ػتلقػالـل .تـلحفلابلسهلا ت البلاطلاسق ػرلاسػاط تلااضػسلا ػتراتيعيةلاط يػةلس تاقيػؼلح ػه ا تحرل  ةلت ايحيةلكالح ة 3119 تلقالـل

ت ػديثلتػـلح ةلاب الءًالق ىل تال جل ذالاسح جل  ةلت احيةلكالايضاًللساا تحرل(لIHSESIIاسثال تل)تـلت قيذلاسح جلاالعتحالقتلااال ت الد لسبل رةل 3103
 اطلاسق رلاساط ت.ل

تػػػا يرلح ػػػدرلح ػػػتظـلاح ػػػتحرلس بيال ػػػالتلبشػػػأفلحعحاقػػػةلحػػػفلاس ضػػػالياللل(االعتحػػػالقتلااال ت ػػػالد لسؤل ػػػرةلاسح ػػػتحراس ػػػالستل)اسح ػػػجليهػػػدؼلاسح ػػػجل
 ريةلااسريقية.لاالعتحالقيةلااال ت الديةلحسلت ديراتلتق ي يةلق ىلح تاىلاسح ال ظالتلا  بلاسح الطؽلاس ض

الديةلاق ىلابالستالستلتا يرلا ي ةلست ديثلاطلاسق رلاساط تلاضال ةلسدرا ةلاسعبل التلبيفلاسحتغيراتلاسر ي ةلاستتلتع ىلبالس يال ةلاالعتحالقيةلااال ت 
  اعهلاسا اصلر دلاست دـلاس ال ؿل تلت قيذلا تراتيعيةلاستاقيؼلحفلاسق ر.

 و١ف١خ إجشاء ادلمبثٍخ
 

ق ػػىلد ػػةلاسعحػػؿلاسػػذ للإسػػىل ػػدلكبيػػرلقػػفلعحػػسلاسحع احػػالتلحػػفلاسح ػػتعيبيفل يػػثليتا ػػؼل عػػالحلاسح ػػجلاألاؿلاؿؤلاسح ػػدا تلاسبال ػػثلاسحيػػليعػػد  
ا  ػالؾلبعػضلل.اس  كةلااس بال ةل درلحفلراا  حاللبأكبيكافلاستعالحؿلحعهاللبشكؿلآستللاأالحسلاأل رةلبحه يةلقالسيةللاسح الب ةلاق يهلأفليعرىليؤديه.

 اسح الببلتلتت اصلبالآلتت:لءأفليت  ىلبهاللاسبال ثلاسحيدا تلأث الءلإعرا اسحبالدئلاسعالحةلاستتليعب

 ػيؤثرلبشػكؿلكبيػرلق ػىلا ػتعالبةلاأل ػرلاال ػةل ػتل ،لااسػذ ل يشػالرلإسيػهلبالسح ػتعيب،اال طبالعلاألاؿلاسذ ليعطيهلاسبال ثلس حدستلبالسبيالف إف.0
اأفلي حػػؿلبطال ػػةلتعريػػؼلتػػدؿلق ػىلأ ػػهلبال ػػثليعحػػؿلسػػدىلاسعهػػالزل ادادًا،أفليكػػافلحظهػػرلاسبال ػػثلح بػااًللات ػػر هلق يػػهلي بغػػتلاس  ػالءلاألاؿ.ل

ااسهػدؼلح ػهلسكػتليشػعرلاسح ػتعيبلبالالرتيػالحلايكػافل ػذالاسح ػجل،لاأفليبػيفلسؤل ػرةلأ حيػةلكرد ػتالف ـأال ي ةلإ  الءلإ  ػياسحركز لسئل  الءل
 بلحاللحط ابلحفلكؿل ؤاؿ. تلاإلطالرلاس  يجلس ح الب ة.لق ىلاسبال ثلأفلي تادـلسغةل ه ةلاب يطةلسكتليقهـلاسح تعي

ق ػػىلاسبال ػػثلاسحيػػدا تلأفليطػػرحلاأل ػػ  ةلبشػػكؿلايعػػالبتلاللبطري ػػةلتشػػعسلق ػػىلاسػػر ضل بػػؿلاسبدايػػةلحػػثبًللت ػػاؿل) ػػؿلت ػػحجلسػػتلأفلآاػػذلحػػفل.3
 أفلأتك ـلحعؾلبعضلاسا ت(. )أادا تؾ؟(لاس  يجلأفلت اؿلسهل

حفلبيفلاأل رلإلعراءلاسح الب ة...ل ذهلاأل رةل قفلاسح جلاقفل ببلااتيالر بؿلاسبدءلبأعراءلاسح الب ةل دليطرحلق يؾلاسح تعيبلبعضلاأل   ةل.2
ق ىلاسبال ثلأفليعيبلحبالشرةلابشكؿل ريجلب يثليشػعرهلبالسرا ػةلااألحػالفلاأفليبػيفلسػهلأفل ػذهلاسحع احػالتل ػتكافل ػريةلااللت ػتادـلأ ػحالءل

  لا تحالراتلحعب ةلأل رلأارى.يدستلبأ لحع احةلأاليظهرلأ أالاق ىلاسبال ثلاسحع احالت...رلق دل شاأل رادل

ق ىلاسبال ثلأفلي الاؿلحسلاسح تعيبلإعػراءلاسح الب ػةل ػتلحكػالفلح ال ػبلحػفلدافلح الطعػةلحػفلاألطقػالؿلأالأشػاالصلآاػريفلحػفلاػالرجلاسح ػزؿل.2
 يؤثرلق ىلتركيزلاسح تعيبل تلاإلعالبةلق ىلاأل   ة.
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يعالبيال.الأفليكافلاسبال ثلطبيعياًل .9 ذالشعرلبأفلاسحدستلبالسبيال التلأعاا  البلبشكؿلغيرل  يجلأالاالطئلق ىل ػؤاؿلحػال...لق ػىلاسبال ػثلأفليعيػدلا 
  يالغةلاس ؤاؿلبشكؿلأاضجلابطري ةلاللتشعرلاسحدستلبالسبيال التلبأ هلأعالبلاطأ.

 ػػػػػؿلأل ػػػػػؾلطالسػػػػػبل ػػػػػتل تعحػػػػػؿ؟سحػػػػػالذالالل"ق ػػػػػىلاسبال ػػػػػثلأفلاللي ػػػػػأؿلاس ػػػػػؤاؿلبطري ػػػػػةلتعطػػػػػتلس حػػػػػدستلبالسبيال ػػػػػالتلح تر ػػػػػاًللبالسعػػػػػػاابلحػػػػػثبًل .1
...لإحاللإذالكالفلاسحط ابلأفليعيبلتإ دىلاإلعالبال ضؿلأفلت رألسهلكؿلاإلعالبالتلاي ررل الاس ببلإذالكالفلاسحط ابلأفلياتالرلاأل".اسحدر ة؟

ذال  ػؿلاأفلأعػالبلاسحػدستلبالسبيال ػالتلق ػىلاس ػؤاؿلبطري ػةلا .أفل ترؾلسهلاسقر ػةلسئلعالبػةلدافلإرشػالد ضااتيالرلإعالبالتلح ددةل السحقرالدافل
سبال ػثلأفلالليشػتتلاسح ػتعيبلكػأفلي ػاؿلسػهل ػؿلت  ػدلكػذالأالكػذال ػتل ػذهلاس السػةلي ػالاؿلاسح ػتعيبلأفلياا ػؽلحربكةلاغيػرلااضػ ةلق ػىلا

)) ػؿل (،(؟اسبال ثل تلاإلعالبةلاي اؿل عـل تىلإذالسـلي  دلذسؾلبؿلاس  يجلأفلي اؿلس ح تعيبل))لسـلأ حعؾلعيدًال ؿليحكفلإقػالدةلحػالل  تػه
 ((.؟ت تطيسلأفلتاضجلستلأكثر

ذالسبال ثلاأل   ةل  بلاست   ؿلاسحدا فل تلاال تحالرةأفلي أؿلاس.9 ق ػىلاسبال ػثلأفليعيػدلاس ػؤاؿلبػبطءلااضػاحلحػسل اسحػدستلاس ػؤاؿ،يقهـل ـ.لاا 
 يشرحلأشيالءلغيرلحتأكدلح هاللإاللبعدلاال ت الدلإسىلاسدسيؿلاساالصلبالستع يحالت. اأالحراقالةلقدـلتغييرلاسحع ىلس  ؤاؿل

ق ػػىلاسبال ػػثل ػػتلحثػػؿل ػػذهلاس ػػالالتلعػػذبلا تحػػالـلاسحػػدستل،ل”أق ػػـاللبالإلعالبػػةل"تلت البػػؿلبػػر ضلأال ػػدلت ػػالدؼلاسبػػال ثيفلبعػػضلاأل ػػ  ةلاستػػ.9
ابالرهلإفلحثؿل ذهلاأل   ةل دلتكافلح رعةلسبعضلاس الس. اسحهـلأفليا ؽلاسبال ثلعاًالحفلاسث ةلااسرا ةلاس ق يةلسكػتل بالسبيال التلإسىلاسح الدثةلاا 

 ي تطيسلاستك ـلبدافلإ راجلأالاعؿ.

بعدلطر هلس  ؤاؿليعطتلا تاًللس ح تعيبلس تقكيرل تلاإلعالبةلألفلاس رقةل دلاللتعطيػهلا ػتلإلعػراءل ي رعل تلإعراءلاسح الب ة. أال ثلق ىلاسبال.4
 حفلاسححكفلأفليعيبلاللأدر لأاليعطتلعااباًللغيرلد يؽ.   البالته.

رجل ػتلطػرحلاس ػؤاؿلألفلذسػؾل ػيععؿلاسح ػتعيبلق ىلاسبال ثلأفلي ػأؿلعحيػسلاأل ػ  ةلااللي ػتاؼلبػأ ل ػؤاؿلاالليشػعرلاسح ػتعيبلبأ ػهلح ػ.01
 يشعرلبالإل راجلأيضاًل.

 .ي دـلأيةلاقادلأاليعطتلاال طبالعلبأفلاأل رةلأالح ط تهاللاس ك يةل ت تقيدلبشكؿلحبالشرلك ال زلق ىلحشالركتهالل تلاسح ج أالق ىلاسبال ثل.00

لاسبال ثلبتاعيهلاأل   ةلإل رادلاأل رةلاسحع ييفل درلاإلحكالف..03  أفلي ـا

لاسبال ثلب راءةلاأل   ةلق ىلاسح تعيبلكحالل تل تلاال تحالرةلسكتليقهـلاسح تعيبلحاللاسحط ابل تلكؿل ؤاؿ.أفلي .02  ـا

 حثبللق ىلاسبال ثلأفليعطيهلاسا تلاسكال تلس تقكيرلااإلعالبة. شهر( 03)ق دحالليكافلاس ؤاؿلاسذ لياعهلس ح تعيبلقفل ترةلطاي ةل.02

 (..اسخاسكهربالء.اسقااتيرل) ال حةلاسهالتؼ،ل ال حةل تلبعضلاأل   ةل درلاإلحكالفلتط بلاس اا ـلال.09

 إذالال ظلاسبال ثلبالفلاسح تعيبلشعرلبالستعبلحفلعراءلاسح الب ةلأالب ببلا شغالسهلبإقحالؿلأارىلق يهلا ؼلإعراءلاسح الب ةلق ىلأفليكح هالل ت.01
 ا تلآار.

 ال بالتل   تلابلؿلاس  ةلحثبلل ؿلاشتريتلاست قزيػافليحكفلتذكيرلاسح تعيبلبأ داثلاح (شهر 03)ق دحاللتتع ؽلاأل   ةلبقترةلطاي ةلحثبلل.09
  بؿلقيدلاسقطر...لاسخ.
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 طفبد اٌجبدش ادل١ذأٟ
 

 يكافلاا عياًللاحا  اًلل تلقح ه. أف.0

 األ   ة.أفليكافلحاضاقياًلل تلطري ةلطرحل.3

 اإلعالبالت.أفليكافلد ي اًللا يالدياًلل تلت عيؿل.2

 أفليكتبلاإلعالبالتلبشكؿلكالحؿلاااضج..2

 ث ته.اأفليكافل الدرًالق ىلح جلاآلاريفل اريفاآلأفليك بلث ةل.9

 . اتع الاالبت الحةلاعههأفليكافلحرتباًللاحتااضعاًلل تلحظهرهل.1

 أفلالليشعرلاآلاريفلبأ هلح   اللأاليضعهـلحاضسلاحت الفلأالااتبالر..9

 .بث ةأفليكافلح تاقباًللسكال ةلاستع يحالتلاأفليدرسلكؿلاأل   ةلسقهـلحعال يهاللسكتلي تطيسلطرحلاأل   ةل.9

 اسح الب ة.أفلي حؿلحعهلابشكؿلحب طلكؿلح ت زحالتلاسعحؿلإث الءلإعراءل.4

 ه.أفليكافلحتدرباًللق ىلطري ةلأعراءلاسح الب ةلسكتليتع بلاألاطالءلاي َ فلحهالرت.01

 .ا  طالعلتيالرلاسكهربالء ءأفليكافل ال ابهلحش ا اًللستقالد لاإل راجلإث ال.00

 

 إجشاءاد ادز١بؿ١خ ٌٍذّب٠خ
يةلحشك ةلأث الءل يالحػهلبعح ػهلاسحيػدا ت...سكفلق يػهلإتبػالعلبعػضلإعػراءاتلاس حاليػةلاستػتلت يػهلحػفلاسا ػاعل ػتلأ لحشػك ةلأفليااعهلاسبال ثلألؿاللي تح

 اسحيدا ت:إث الءلاسعحؿل
 

 أفلي حؿلاسبطال ةلاستعريقيةلاساال ةلبه..0

 أفلي بسلحبلبسلحتااضعةلغيرلحبالسغل يهال..3

 . ضرار أفليأاذلب  بتهل ردلإذالشعرلأفلذسؾل.2

 بالألحالف.إذالسـليشعرلأالأ لحكالفلح ال بلأارل  الب ةل تل دي ةلاسدارأفليعر لاسح.2

 ق ىلق ـلباعادهل  اللاا هل دليشالركهل تلأعراءلاسح الب ةل تلأ لس ظة.أفليشعرلاأل رةلبأ هليعحؿلضحفل ريؽلار يسلاسقريؽل.9

  تعيبلبأ هل يعادلحرةلأارى...لايابرلاسحاسحكالف.ق دلاسشعارلبأ لاطر...لق ىلاسبال ثلأفلي هتلاسح الب ةل ارًالايغالدرل.1

 قدـلاسدااؿل تلح الدثالتلعال بيةل يال يةلأالطال قيةلأال احيةلحسلاسحعيبلأالحسلأ لحفلاس الضريفلإث الءلاسح الب ة..9
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 ٚاججبد اٌجبدش ادل١ذأٟ
 اسحك ؼلبهاللاأقبلـلاسحشرؼلاسح  تلق دلاعادلأ لحشك ةل تلاسع ااف.ت ديدلق الايفلاأل رللتاسح ال حةل .0

 كحاللح ددلا  بلاستع يحالتلاسااردةل تلاسدسيؿ.ل تلاأل رلاأل رادلاسح ال بيفلالب ةلحساسح لإعراء.3

 إفلاال تحالراتلكالح ةلااأل   ةلأعيبتلبشكؿل  يجلاااضجلاكالحؿ.استأكدل.2

عرالاأل  الـلاسح عزةتد يؽل.2 ت بجلاال ػتحالرةلقح يالتلاسترحيزلااسعح يالتلاس  البيةلاغيرلذسؾلحفلحهالـلا  بلعداؿلاسزيالراتلسلءحفلاال تحالرةلاا 
 عال زةلسئلداالؿل تلاس ال اب.

 إداالؿلبيال التلاأل  الـلاسح عزةل تلحااقيد اللاا عالزلحالليترتبلقفلذسؾلحفلقح يالتلتد يؽلاحعالسعةلاسحر اضالتلحكتبياللأالبالسعادةلسؤل رة..9

 ةلااستا يتالتلاسزح يةلاسح ددة.است  يؽلااستشالارلحسلاسحشرؼلاسح  تلاب يةلأقضالءلاسقريؽلإل عالزلاسحهالـلاسحط ابةلحفلاسقريؽلبالسد .1

 اسحط ابةلحفلاسبال ثلبحالل تلذسؾلحالليتع ؽلبحهالحهلتعالهلإدارةلاسبيال التلاح  ؽلاسح ال ظةلااسحشرؼلاسحركز .ت قيذلاسااعبالتلاألارىل.9

 اس يالـلبترحيزلاس  اؿلاساال ةلبالسحه ة..9

 دٚس ادلششف احملٍٟ يف ِشالجخ اٌؼًّ ادل١ذأٟ ٌٍجبدضني  
داالسهةلاسح عزةلحراععةلاال تحالرل.0   تلاس ال ابلبشكؿل  يجللالكالح ةلااستأكدلحفلإكحالسهاللاا 

بداءلاسحبل ظالتل اؿلأداءلاسبال ثل.3  حرا بةلا ضارلإعراءلبعضلاسح الببلتلاا 

 سح ال شةلات  يفلات ظيـلاسعحؿ.هلتح تحرلحسلأ رادلحعحاقبشكؿللعاالعتحال.2

 ؿليتاذلإعراءلأاليا تلبالتاالذهلب ؽلاسح  ريفلحفلاسبال ثيف.ق ىلاسا ؿلأالاس  صل تلاسعحؿلبلتاطألاسبال ثلاالليغطلرالليبرل.2

 ق دلاستعالحؿلحسلاسحدسيفلبالسبيال التلاسذيفلاللي تعيبافلسؤل   ةلأالير ضافلاسح الب ة.ح القدةلاسبال ثيفل تل ؿلاسحشالكؿلاستتلتااعههـل.9

قػ هـلا ػعابالتلت قيػذلاسح ػجلااستا ػيالتللاؿؤلاسح اسحيدا تلاستتلتتضحفلت ييحهلألداءلاسبال ثيفلاسحيدا ييفلتالبعةلاسعحؿلحلت ديـلت الرير.1
 بهذالاسا اص.

أفليراعسلعدااؿلاألاطالءلاستتلت تعهاللبراحجلاإلداػالؿلاي ػال شلاسبال ػثلاسحيػدا تل ػاؿلكيقيػةلتعالح ػهلحػسلت ػؾلاألاطػالءلااستأكػدلحػفلإفل.9
 اسبال ثلأقالدلزيالرةلاأل رةلا  جلكال ةلاألاطالءلحيدا ياللق دلاعادلضرارةلسذسؾ.

 اال تحالراتلاساال ةلبقري ه.لتد يؽلكال ة.9
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 أفلي بسلحبلبسلحتااضعةلغيرلحبالسغل يهال..3

 . ضرار أفليأاذلب  بتهل ردلإذالشعرلأفلذسؾل.2
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 كحاللح ددلا  بلاستع يحالتلاسااردةل تلاسدسيؿ.ل تلاأل رلاأل رادلاسح ال بيفلالب ةلحساسح لإعراء.3

 إفلاال تحالراتلكالح ةلااأل   ةلأعيبتلبشكؿل  يجلاااضجلاكالحؿ.استأكدل.2

عرالاأل  الـلاسح عزةتد يؽل.2 ت بجلاال ػتحالرةلقح يالتلاسترحيزلااسعح يالتلاس  البيةلاغيرلذسؾلحفلحهالـلا  بلعداؿلاسزيالراتلسلءحفلاال تحالرةلاا 
 عال زةلسئلداالؿل تلاس ال اب.

 إداالؿلبيال التلاأل  الـلاسح عزةل تلحااقيد اللاا عالزلحالليترتبلقفلذسؾلحفلقح يالتلتد يؽلاحعالسعةلاسحر اضالتلحكتبياللأالبالسعادةلسؤل رة..9

 ةلااستا يتالتلاسزح يةلاسح ددة.است  يؽلااستشالارلحسلاسحشرؼلاسح  تلاب يةلأقضالءلاسقريؽلإل عالزلاسحهالـلاسحط ابةلحفلاسقريؽلبالسد .1

 اسحط ابةلحفلاسبال ثلبحالل تلذسؾلحالليتع ؽلبحهالحهلتعالهلإدارةلاسبيال التلاح  ؽلاسح ال ظةلااسحشرؼلاسحركز .ت قيذلاسااعبالتلاألارىل.9

 اس يالـلبترحيزلاس  اؿلاساال ةلبالسحه ة..9

 دٚس ادلششف احملٍٟ يف ِشالجخ اٌؼًّ ادل١ذأٟ ٌٍجبدضني  
داالسهةلاسح عزةلحراععةلاال تحالرل.0   تلاس ال ابلبشكؿل  يجللالكالح ةلااستأكدلحفلإكحالسهاللاا 

بداءلاسحبل ظالتل اؿلأداءلاسبال ثل.3  حرا بةلا ضارلإعراءلبعضلاسح الببلتلاا 

 سح ال شةلات  يفلات ظيـلاسعحؿ.هلتح تحرلحسلأ رادلحعحاقبشكؿللعاالعتحال.2

 ؿليتاذلإعراءلأاليا تلبالتاالذهلب ؽلاسح  ريفلحفلاسبال ثيف.ق ىلاسا ؿلأالاس  صل تلاسعحؿلبلتاطألاسبال ثلاالليغطلرالليبرل.2

 ق دلاستعالحؿلحسلاسحدسيفلبالسبيال التلاسذيفلاللي تعيبافلسؤل   ةلأالير ضافلاسح الب ة.ح القدةلاسبال ثيفل تل ؿلاسحشالكؿلاستتلتااعههـل.9

قػ هـلا ػعابالتلت قيػذلاسح ػجلااستا ػيالتللاؿؤلاسح اسحيدا تلاستتلتتضحفلت ييحهلألداءلاسبال ثيفلاسحيدا ييفلتالبعةلاسعحؿلحلت ديـلت الرير.1
 بهذالاسا اص.

أفليراعسلعدااؿلاألاطالءلاستتلت تعهاللبراحجلاإلداػالؿلاي ػال شلاسبال ػثلاسحيػدا تل ػاؿلكيقيػةلتعالح ػهلحػسلت ػؾلاألاطػالءلااستأكػدلحػفلإفل.9
 اسبال ثلأقالدلزيالرةلاأل رةلا  جلكال ةلاألاطالءلحيدا ياللق دلاعادلضرارةلسذسؾ.

 اال تحالراتلاساال ةلبقري ه.لتد يؽلكال ة.9
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 دٚس ِٕغك احملبفظخ 
دارةلاسعحؿل تلاسح ال ظة.ل.0  ح ؤاسيةلقالحةل تلحتالبعةلاا 

 تازيسل رؽلاسعحؿل تلاسح ال ظة.ل.3

دارةلاسعحؿل تلحركزلاسعهالز.ل.2  است  يؽلحسلح   تلاأل السيـلاا 

 ت  يؽلاألحارلاإلداريةلااالت الالت.ل.2

 دا ييف.ل  صلاتد يؽلقحؿلاسحشر يفلااسبال ثيفلاسحي.9

 إقدادل اا ـلبأ حالءلاسعالح يفل تلاسحشراع..1

 تأحيفلح ت زحالتلاسعحؿلاسحيدا تل تلاسح ال ظة.ل.9

 ح ؤاسيةلإر الؿلاسبيال التلاسحدا ةلإسىلاسعهالزلبعدلاال تهالءلحفلكؿلحاعة.ل.9

حفلأفلاس ال بالتلت تادـلبشكؿلح ؤاسيةلإدارةلاسقريؽلاسح ال دلس تأكدلحفلت قيذلحهالحهـلبدافلأاطالءلأالحشالكؿلإداريةلأال  يةلااستأكدل.4
 حه ت.

 

 ادلٕغك اإلل١ٍّٟدٚس 
 ت ظيـلاسعحؿلاسحيدا تل تلاإل  يـل.0

 تدريبلاسحشر يفلااسبال ثيفلاسحيدا ييف.ل.3

ـلاستااعدل تلاسح ال ظالتلضحفلاإل  يـلااإلشراؼلق ىل يرلاسعحؿلابلؿل ترةلت قيذلاسح جلاسذ ل دليتط بلاال تحرارلبالسعحؿلاالرجلأا التلاسداا.2
 حت.اسر 

 اإلشراؼلق ىلت ديثلا داتلاسحعالي ةلاألاسيةلضحفلح ال ظالتلاإل  يـلاااتيالرلقي ةلاأل ر.ل.2

 اسحشحاسةلاتد يؽلقي التلقشاا يةلح هال.ل سؤل راس يالـلبزيالراتلحيدا يةل.9

قح يػةلاست قيػذلااستػتل االت الؿلياحياللبحديرلاسعحؿلاسحيدا تلاأقبلحهلقفل يرلاسعحؿل ػتلاسح ال ظػالتلضػحفلاإل  ػيـلاقػفلاست ػديالتلاستػتلتااعػه.1
 يتط بلاال تعالبةلاسقاريةلسهالل

ت ديـلت الريرلأ ػباقيةلقػفلت ػدـلاسعحػؿلا  ػبلاإل عػالزلإسػىلحػديرلاسعحػؿلاسحيػدا تليشػرحل يػهلكال ػةلحعريػالتلاسعحػؿلحػسلاستركيػزلق ػىلاست ػديالتل.9
 استتلظهرتلابلؿلقح يةلاست قيذلاكيقيةلاال تعالبةلسهال.

 اساال ةلبكؿلح ال ظةلإسىلاسعهالزلق دلإكحالسهالل  بلاطةلاسعحؿ.يؤحفلإي الؿل  اةلحفلح ؼلاسبيال التل.9
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 ثؼغ اإلجشاءاد اٌزٟ جيت ِشاػبرٙب ػٕذ ًِء االعزّبسح
 

لبال تيقالءلبيال التلاأل   ةلاساال ةلبكؿل ردل تلكؿل  ـلثـلي ت ؿلإسىلاس  ـلاستالست..0  أفلي ـا

 .يبل ظلاال ت الالتلبيفلاأل   ةل دلاتبعتلبشكؿل  يجلأف.3

 -:ي  دلبالآلتت.2

لاسح الب ة  األ باعلاس البؽ:لاس بعةلأيالـلاس الب ةلسيـا

لاسح الب ة  اسشهػػػرلاس البؽل:لثبلثافلياحاللاس الب ةلسيـا

لاسح الب ةل03اس  ػػػةلاس الب ةل:ل  شهرلاس الب ةلسيـا

(لأسػؼلل15391دي ػالرليػدافل)لل391دي ػالرلكػأفليكػافلحػثبللل0111أفليتـلتدايفلاسحبػالسغلبػفالؼلاسػد ال يرلاق ػدحالليكػافلاسحب ػغلا ػؿلحػفل.2
 دي الر.

 ااضج.لؿاسعالؼلاألزرؽلابشكلـتكافلكتالبةلاألر الـل تلاال تحالرةلبالإل ك يزيةلابالس  .9

ل-أفلي تادـلاسرحازلاستالسيةل تلتدايفلاسحع احالتلاسحق ادةلحثؿل:.1

ل0اللإعالبةللللللللل– 

ل3اللأقرؼلللللللل– 

 

لاسبال ػػثلبال ػػتيقالءلبيال ػػالتلأ  ػػالـلاال ػػتحالرةل  ػػبلعػػداؿلاسزيػػالرل.9 لاسزيػػالرةلبالقتبػػالرلإفلاسزيػػالرةلي ػػـا اتلأد اله.ا ػػدلتػػـل ػػتلاسعػػداؿلت ديػػدليػػـا
ل ل يهلاسبال ثلبزيالرةلاأل رةلأ ل تل"اسيـا لي ـا اافلاسزيالرةلاسثال يةلت  ؿلبعدلياحيفلحفلاسزيػالرةلاألاسػىلأ لل0األاسىلت  ؿل تلأاؿليـا

ل ل"لا كذا.2 تل"اسيـا
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 دٚس ِٕغك احملبفظخ 
دارةلاسعحؿل تلاسح ال ظة.ل.0  ح ؤاسيةلقالحةل تلحتالبعةلاا 

 تازيسل رؽلاسعحؿل تلاسح ال ظة.ل.3

دارةلاسعحؿل تلحركزلاسعهالز.ل.2  است  يؽلحسلح   تلاأل السيـلاا 

 ت  يؽلاألحارلاإلداريةلااالت الالت.ل.2

 دا ييف.ل  صلاتد يؽلقحؿلاسحشر يفلااسبال ثيفلاسحي.9

 إقدادل اا ـلبأ حالءلاسعالح يفل تلاسحشراع..1

 تأحيفلح ت زحالتلاسعحؿلاسحيدا تل تلاسح ال ظة.ل.9

 ح ؤاسيةلإر الؿلاسبيال التلاسحدا ةلإسىلاسعهالزلبعدلاال تهالءلحفلكؿلحاعة.ل.9

حفلأفلاس ال بالتلت تادـلبشكؿلح ؤاسيةلإدارةلاسقريؽلاسح ال دلس تأكدلحفلت قيذلحهالحهـلبدافلأاطالءلأالحشالكؿلإداريةلأال  يةلااستأكدل.4
 حه ت.

 

 ادلٕغك اإلل١ٍّٟدٚس 
 ت ظيـلاسعحؿلاسحيدا تل تلاإل  يـل.0

 تدريبلاسحشر يفلااسبال ثيفلاسحيدا ييف.ل.3

ـلاستااعدل تلاسح ال ظالتلضحفلاإل  يـلااإلشراؼلق ىل يرلاسعحؿلابلؿل ترةلت قيذلاسح جلاسذ ل دليتط بلاال تحرارلبالسعحؿلاالرجلأا التلاسداا.2
 حت.اسر 

 اإلشراؼلق ىلت ديثلا داتلاسحعالي ةلاألاسيةلضحفلح ال ظالتلاإل  يـلاااتيالرلقي ةلاأل ر.ل.2

 اسحشحاسةلاتد يؽلقي التلقشاا يةلح هال.ل سؤل راس يالـلبزيالراتلحيدا يةل.9

قح يػةلاست قيػذلااستػتل االت الؿلياحياللبحديرلاسعحؿلاسحيدا تلاأقبلحهلقفل يرلاسعحؿل ػتلاسح ال ظػالتلضػحفلاإل  ػيـلاقػفلاست ػديالتلاستػتلتااعػه.1
 يتط بلاال تعالبةلاسقاريةلسهالل

ت ديـلت الريرلأ ػباقيةلقػفلت ػدـلاسعحػؿلا  ػبلاإل عػالزلإسػىلحػديرلاسعحػؿلاسحيػدا تليشػرحل يػهلكال ػةلحعريػالتلاسعحػؿلحػسلاستركيػزلق ػىلاست ػديالتل.9
 استتلظهرتلابلؿلقح يةلاست قيذلاكيقيةلاال تعالبةلسهال.

 اساال ةلبكؿلح ال ظةلإسىلاسعهالزلق دلإكحالسهالل  بلاطةلاسعحؿ.يؤحفلإي الؿل  اةلحفلح ؼلاسبيال التل.9
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 ثؼغ اإلجشاءاد اٌزٟ جيت ِشاػبرٙب ػٕذ ًِء االعزّبسح
 

لبال تيقالءلبيال التلاأل   ةلاساال ةلبكؿل ردل تلكؿل  ـلثـلي ت ؿلإسىلاس  ـلاستالست..0  أفلي ـا

 .يبل ظلاال ت الالتلبيفلاأل   ةل دلاتبعتلبشكؿل  يجلأف.3

 -:ي  دلبالآلتت.2

لاسح الب ة  األ باعلاس البؽ:لاس بعةلأيالـلاس الب ةلسيـا

لاسح الب ة  اسشهػػػرلاس البؽل:لثبلثافلياحاللاس الب ةلسيـا

لاسح الب ةل03اس  ػػػةلاس الب ةل:ل  شهرلاس الب ةلسيـا

(لأسػؼلل15391دي ػالرليػدافل)لل391دي ػالرلكػأفليكػافلحػثبللل0111أفليتـلتدايفلاسحبػالسغلبػفالؼلاسػد ال يرلاق ػدحالليكػافلاسحب ػغلا ػؿلحػفل.2
 دي الر.

 ااضج.لؿاسعالؼلاألزرؽلابشكلـتكافلكتالبةلاألر الـل تلاال تحالرةلبالإل ك يزيةلابالس  .9

ل-أفلي تادـلاسرحازلاستالسيةل تلتدايفلاسحع احالتلاسحق ادةلحثؿل:.1

ل0اللإعالبةللللللللل– 

ل3اللأقرؼلللللللل– 

 

لاسبال ػػثلبال ػػتيقالءلبيال ػػالتلأ  ػػالـلاال ػػتحالرةل  ػػبلعػػداؿلاسزيػػالرل.9 لاسزيػػالرةلبالقتبػػالرلإفلاسزيػػالرةلي ػػـا اتلأد اله.ا ػػدلتػػـل ػػتلاسعػػداؿلت ديػػدليػػـا
ل ل يهلاسبال ثلبزيالرةلاأل رةلأ ل تل"اسيـا لي ـا اافلاسزيالرةلاسثال يةلت  ؿلبعدلياحيفلحفلاسزيػالرةلاألاسػىلأ لل0األاسىلت  ؿل تلأاؿليـا

ل ل"لا كذا.2 تل"اسيـا
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 جذٚي اٌض٠بساد

غبَ اٌزٟ ٠زُ اعز١فبء األل اٌض٠بسح ا١ٌَٛ
 ث١بٔبرٙب

 اٌزغج١ً يف اٌذفرت ادلغبػذ

1 
 األاسى

ل لبيال الت لحفلحؿء لاالاؿ اسعزء
،ل4،ل3،ل2،ل1األ  الـلاال تحالرةل)

5) 

لاأل رل لاتاعيه لاسح القد لاسياحت لاست عيؿ لد تر تازيس
لاسحتكررةل تبتثبي لااس  س لاسغذا ية لاسحااد لق ى إ قال هال

.  2 اقتبالرالحفل ذالاسيـا

 كتبتح 3
اسىلاس ال بةلات قيذلبر الحجلاستد يؽلهلحراععةلاتد يؽلاسعزءلاالاؿلحفلاال تحالرةلااداالؿلبيال الت

 اار الؿلاسبيال التلاسىل ريؽلادارةلاسبيال الت ات  يجلاالاطالء

4 
 اسثال ية

لتـل لاستت لاأل  الـ لأاطالء حراععة
لاألاسىل لاسزيالرة ل ت ا تيقال هال

اسعزءلاسثال تلحفل اا تيقالءلبيال الت
 (8،ل7،ل6 األ  الـةل)اال تحالرل

استأكدلحفلحبالشرةلاأل رةلبت عيؿلبيال التلاإل قالؽلاتر يؿل
 9بيال التلاإل قالؽل

5 

6 
 حكتبت

لاست عيؿل لد تر لبيال الت لااداالؿ لحراععة لاال تحالرة، لحف لاسثال ت لاسعزء لا  الـ لااداالؿ حراععة
سعزءلاالاؿلاستتلار الؿلبيال التلا. هالت  ي ا تبلـلااطالءلاسعزءلاالاؿلحفلاال تحالرةلالاسياحت،ل

 7 تـلت  ي هاللااسعزءلاسثال تلاسىل ريؽلادارةلاسبيال الت

8 

 اسثالسثة

لتـل لاستت لاأل  الـ لأاطالء حراععة
لاا تيقالءل لاسثال ية لاسزيالرة ل ت ح  هال

اسعزءلاسثالسثلحفلاال تحالرةلبيال التل
ل) ل11األ  الـ ل11، ل12، ،ل13،

 (16،ل15،ل14

ل لت عي ه لتـ لاسياـلتر يؿلبيال التلاإل قالؽلاحراععةلحال  ذا
لاسرابسلحفلد ترلاست عيؿلاسياحت(  )اسيـا

9 

11 

 حكتبت

تد يؽلاسعزءلاسثالسثلحفلاال تحالرةلااداالؿلبيال التلا  الحهلاسىلاس ال بةلاار السهاللاسىل ريؽلادارةل
 اسبيال الت

 كال ةلاعزاءلاال تحالرةلاار الؿلاسبيال التلاسىل ريؽلادارةلاسبيال التحراععةلبيال التل 11

 اطالءلحفل ريؽلادارةلاسبيال التلات  ي هاللااقالدةلار السهالا تبلـلاال 12
13 

 14 ا ترا ة
15 
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 حغالف االعزّبس
 

ل ػداثيالتيتضحفلغبلؼلاال تحالرةل تةلأعزاءلإضال ةلإسىلأ   ةلتاصلبيال التلتعريقيةلسآل رة.لااألعزاءلاس ػتةلس غػبلؼلتاػصلاسحا ػسلاسعغرا ػتلسآل ػرة،لإ
ل،لاستعريؼلبالأل رة،لاسحع احالتلاساال ةلبالالت الؿ،لاسحاظقافلاسحيدا يافلا عؿلاسزيالراتلاسحيدا يةلس بال ث.لGPSتلح ظاحةلت ديدلاسحا سلاسعغرا 

ل-استالست:لق ىلاس  الل يثلتح ئلحفل بؿلاسبال ثلاسحيدا تل22ااس ؤاؿلل34-31حفل بؿلاسحشرؼلاسح  تلبال تث الءلاأل   ةللتح ئبيال التلاسغبلؼل

اس  ػػؿلر ػػـلاسحاعػػةلسكػػؿلبال ػػث،ل يػػثل ػػي قذلكػػؿلبال ػػثلحيػػدا تلليػػدافل ػػتل ػػذا : سلُ ادلٛجخ 0
ل(.32-0حفل)لـحاعةلابلؿل  ةلاسح جلاستتل تأاذلاألر ال(ل32)

سلمممممممممممممممممممممُ  3
اٌفش٠ممممممممممممكقسلُ 

 ادلششف احملٍٟ(

لاسعػػػراؽل ػػال : أ ػػػالسللى ريػػػؽلق ػػل(21)قػػددلاسقػػرؽلاستػػػتل ػػت قذلاسح ػػػجل ػػتلقحػػـا
اسر حيفلاألاسييفل ي حؿلبلثلأر الـ..ل.يتكافلر ـلاسقريؽلحفلثح ال ظةسكؿلليف ي رل

رحزلاسح ال ظةلأحاللاسػر ـلاسثالسػثل يحثػؿلر ػـلاسحشػرؼلاسح  ػتلل حػثبللاسحشػرؼلر ػـل
،لاسحشػػػػرؼل333،لاسحشػػػرؼلاسثػػػال تل330 ػػػتلح ال ظػػػةلاأل بػػػالرليكػػػػافلر حػػػهل(ل0)

ل.33بالقتبالرلرحزلح ال ظةلاال بالرلل332اسثالسثل

أالل(0(لاكؿلبال ثل تلاسقريػؽل ػي حؿلاسػر ـل)3قددلاسبال ثيفل تلكؿل ريؽل ال) : سلُ اٌجبدش 2
ل.يدافلر ـلاسبال ثل تل ذالاس  ؿ.(3)

لاسعػراؽل ػال) : رغٍغً اٌؼٕمٛد 2 (ل41(ق  ػادلبحعػدؿل)0939قددلاسع ال يدلاستتلتـلااتيالر الل تلقحػـا
(،ل0939(لإسػى)0 ػي حؿلكػؿلق  ػادلر حػالليتػرااحلحػالبيفل)لح ال ظػةق  ادل تلكؿل

لع  ادلاسذ لت سلضح هلاأل رة.يدافل تل ذالاس  ؿلر ـلاس

اي  ػػدلبػػػهلت   ػػػؿلاأل ػػػرةل ػػتلاسع  ػػػادل يػػػثل ػػػيكافلقػػددلاأل ػػػرلاسحكا ػػػةلسكػػػؿل : األعشح 9
يػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلت   ػػؿلاأل ػػرةل ػػتلاسع  ػػادلاسػػذ ليتػػرااحلل.(لا ػػر9ق  ػػادل)
ل(.9(لإسىل)0حالبيفل)

 ادلٛلغ اجلغشايف ٌألعشح  أ
 

لس ا ػػدةلاس ػػك يةلااستػػتل ػػتلا ػػـلارحػػزلكػػؿلحػػفلتػػدافلاسبيال ػػالتلاستعريقيػػة : (09-1ق 
اسح ال ظػػػة،لاس ضػػػالء،لاس ال يػػػة،ل)اس ػػػت،لاسح  ػػػة،لاسشػػػالرعلأالاسز ػػػالؽل ػػػتل

اسح ط ةلااس ريةل ػتلاسح ط ػةلاسريقيػة(ل،ل،لاسح ط ةلاس ضرية(،ل)اسح الطعة
بالإلضال ةلإسىلتدايفلرحزلاسب اؾل  طلاذسػؾلبالالقتحػالدلق ػىلدسيػؿلرحػازل

حػفل بػؿلاسعهػالزلاسحركػز لسئل  ػالءلاسػذ لتػـللاسا داتلاإلداريةلاسحعتحد
ارحػزلاس ضػالءللرحػزلاسح ال ظػةلكػؿلحػفل،ليتكػافل2010إقدادهل تلقالـل
(لارحػػزلاس ال يػػةلارحػػزلDigit 2)لحػػرتبتيفلقشػػريتيفحػػفلارحػػزلاسب ػػاؾل
ل(،لارحػزلاس ػت/لاسح الطعػةلحػفDigit 1)تبةلقشػريةلاا ػدةلحرلاسبي ةلحفل

اح ػػػةلل ػػػة/لاس ريػػػةلحػػػف(،لارحػػػزلاسح Digit 3)ثبلثػػػةلحراتػػػبللقشػػػرية
(،لكحػالليثبػػتلاسػػر ـلاست ظيحػػتلس ح  ػػةلاساػػالصلDigit 5)لحراتػبلقشػػرية

لبالسب ديةل تلاس  ؿلاساالصلبال ـلاسح  ة.ل
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 جذٚي اٌض٠بساد

غبَ اٌزٟ ٠زُ اعز١فبء األل اٌض٠بسح ا١ٌَٛ
 ث١بٔبرٙب

 اٌزغج١ً يف اٌذفرت ادلغبػذ

1 
 األاسى

ل لبيال الت لحفلحؿء لاالاؿ اسعزء
،ل4،ل3،ل2،ل1األ  الـلاال تحالرةل)

5) 

لاأل رل لاتاعيه لاسح القد لاسياحت لاست عيؿ لد تر تازيس
لاسحتكررةل تبتثبي لااس  س لاسغذا ية لاسحااد لق ى إ قال هال

.  2 اقتبالرالحفل ذالاسيـا

 كتبتح 3
اسىلاس ال بةلات قيذلبر الحجلاستد يؽلهلحراععةلاتد يؽلاسعزءلاالاؿلحفلاال تحالرةلااداالؿلبيال الت

 اار الؿلاسبيال التلاسىل ريؽلادارةلاسبيال الت ات  يجلاالاطالء

4 
 اسثال ية

لتـل لاستت لاأل  الـ لأاطالء حراععة
لاألاسىل لاسزيالرة ل ت ا تيقال هال

اسعزءلاسثال تلحفل اا تيقالءلبيال الت
 (8،ل7،ل6 األ  الـةل)اال تحالرل

استأكدلحفلحبالشرةلاأل رةلبت عيؿلبيال التلاإل قالؽلاتر يؿل
 9بيال التلاإل قالؽل

5 

6 
 حكتبت

لاست عيؿل لد تر لبيال الت لااداالؿ لحراععة لاال تحالرة، لحف لاسثال ت لاسعزء لا  الـ لااداالؿ حراععة
سعزءلاالاؿلاستتلار الؿلبيال التلا. هالت  ي ا تبلـلااطالءلاسعزءلاالاؿلحفلاال تحالرةلالاسياحت،ل

 7 تـلت  ي هاللااسعزءلاسثال تلاسىل ريؽلادارةلاسبيال الت

8 

 اسثالسثة

لتـل لاستت لاأل  الـ لأاطالء حراععة
لاا تيقالءل لاسثال ية لاسزيالرة ل ت ح  هال

اسعزءلاسثالسثلحفلاال تحالرةلبيال التل
ل) ل11األ  الـ ل11، ل12، ،ل13،

 (16،ل15،ل14

ل لت عي ه لتـ لاسياـلتر يؿلبيال التلاإل قالؽلاحراععةلحال  ذا
لاسرابسلحفلد ترلاست عيؿلاسياحت(  )اسيـا

9 

11 

 حكتبت

تد يؽلاسعزءلاسثالسثلحفلاال تحالرةلااداالؿلبيال التلا  الحهلاسىلاس ال بةلاار السهاللاسىل ريؽلادارةل
 اسبيال الت

 كال ةلاعزاءلاال تحالرةلاار الؿلاسبيال التلاسىل ريؽلادارةلاسبيال التحراععةلبيال التل 11

 اطالءلحفل ريؽلادارةلاسبيال التلات  ي هاللااقالدةلار السهالا تبلـلاال 12
13 

 14 ا ترا ة
15 
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 حغالف االعزّبس
 

ل ػداثيالتيتضحفلغبلؼلاال تحالرةل تةلأعزاءلإضال ةلإسىلأ   ةلتاصلبيال التلتعريقيةلسآل رة.لااألعزاءلاس ػتةلس غػبلؼلتاػصلاسحا ػسلاسعغرا ػتلسآل ػرة،لإ
ل،لاستعريؼلبالأل رة،لاسحع احالتلاساال ةلبالالت الؿ،لاسحاظقافلاسحيدا يافلا عؿلاسزيالراتلاسحيدا يةلس بال ث.لGPSتلح ظاحةلت ديدلاسحا سلاسعغرا 

ل-استالست:لق ىلاس  الل يثلتح ئلحفل بؿلاسبال ثلاسحيدا تل22ااس ؤاؿلل34-31حفل بؿلاسحشرؼلاسح  تلبال تث الءلاأل   ةللتح ئبيال التلاسغبلؼل

اس  ػػؿلر ػػـلاسحاعػػةلسكػػؿلبال ػػث،ل يػػثل ػػي قذلكػػؿلبال ػػثلحيػػدا تلليػػدافل ػػتل ػػذا : سلُ ادلٛجخ 0
ل(.32-0حفل)لـحاعةلابلؿل  ةلاسح جلاستتل تأاذلاألر ال(ل32)

سلمممممممممممممممممممممُ  3
اٌفش٠ممممممممممممكقسلُ 

 ادلششف احملٍٟ(

لاسعػػػراؽل ػػال : أ ػػػالسللى ريػػػؽلق ػػل(21)قػػددلاسقػػرؽلاستػػػتل ػػت قذلاسح ػػػجل ػػتلقحػػـا
اسر حيفلاألاسييفل ي حؿلبلثلأر الـ..ل.يتكافلر ـلاسقريؽلحفلثح ال ظةسكؿلليف ي رل

رحزلاسح ال ظةلأحاللاسػر ـلاسثالسػثل يحثػؿلر ػـلاسحشػرؼلاسح  ػتلل حػثبللاسحشػرؼلر ػـل
،لاسحشػػػػرؼل333،لاسحشػػػرؼلاسثػػػال تل330 ػػػتلح ال ظػػػةلاأل بػػػالرليكػػػػافلر حػػػهل(ل0)

ل.33بالقتبالرلرحزلح ال ظةلاال بالرلل332اسثالسثل

أالل(0(لاكؿلبال ثل تلاسقريػؽل ػي حؿلاسػر ـل)3قددلاسبال ثيفل تلكؿل ريؽل ال) : سلُ اٌجبدش 2
ل.يدافلر ـلاسبال ثل تل ذالاس  ؿ.(3)

لاسعػراؽل ػال) : رغٍغً اٌؼٕمٛد 2 (ل41(ق  ػادلبحعػدؿل)0939قددلاسع ال يدلاستتلتـلااتيالر الل تلقحػـا
(،ل0939(لإسػى)0 ػي حؿلكػؿلق  ػادلر حػالليتػرااحلحػالبيفل)لح ال ظػةق  ادل تلكؿل

لع  ادلاسذ لت سلضح هلاأل رة.يدافل تل ذالاس  ؿلر ـلاس

اي  ػػدلبػػػهلت   ػػػؿلاأل ػػػرةل ػػتلاسع  ػػػادل يػػػثل ػػػيكافلقػػددلاأل ػػػرلاسحكا ػػػةلسكػػػؿل : األعشح 9
يػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلت   ػػؿلاأل ػػرةل ػػتلاسع  ػػادلاسػػذ ليتػػرااحلل.(لا ػػر9ق  ػػادل)
ل(.9(لإسىل)0حالبيفل)

 ادلٛلغ اجلغشايف ٌألعشح  أ
 

لس ا ػػدةلاس ػػك يةلااستػػتل ػػتلا ػػـلارحػػزلكػػؿلحػػفلتػػدافلاسبيال ػػالتلاستعريقيػػة : (09-1ق 
اسح ال ظػػػة،لاس ضػػػالء،لاس ال يػػػة،ل)اس ػػػت،لاسح  ػػػة،لاسشػػػالرعلأالاسز ػػػالؽل ػػػتل

اسح ط ةلااس ريةل ػتلاسح ط ػةلاسريقيػة(ل،ل،لاسح ط ةلاس ضرية(،ل)اسح الطعة
بالإلضال ةلإسىلتدايفلرحزلاسب اؾل  طلاذسػؾلبالالقتحػالدلق ػىلدسيػؿلرحػازل

حػفل بػؿلاسعهػالزلاسحركػز لسئل  ػالءلاسػذ لتػـللاسا داتلاإلداريةلاسحعتحد
ارحػزلاس ضػالءللرحػزلاسح ال ظػةلكػؿلحػفل،ليتكػافل2010إقدادهل تلقالـل
(لارحػػزلاس ال يػػةلارحػػزلDigit 2)لحػػرتبتيفلقشػػريتيفحػػفلارحػػزلاسب ػػاؾل
ل(،لارحػزلاس ػت/لاسح الطعػةلحػفDigit 1)تبةلقشػريةلاا ػدةلحرلاسبي ةلحفل

اح ػػػةلل ػػػة/لاس ريػػػةلحػػػف(،لارحػػػزلاسح Digit 3)ثبلثػػػةلحراتػػػبللقشػػػرية
(،لكحػالليثبػػتلاسػػر ـلاست ظيحػػتلس ح  ػػةلاساػػالصلDigit 5)لحراتػبلقشػػرية

لبالسب ديةل تلاس  ؿلاساالصلبال ـلاسح  ة.ل
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(لإذالكال ػػتلاأل ػػرةلت ػػسل ػػتلحركػػزلاسح ال ظػػةل)اسح ػػالطؽل0يكتػػبلاسػػر ـل) : اٌج١ئخ 01
اساا عػػةلضػػحفل ػػدادلب ػػديالتلحركػػزلاسح ال ظػػةلأال ػػدادلأحال ػػةلبغػػداد(،ل

إذالكال ػػتلاأل ػػرةلت ػػسل ػػتلب يػػةلح ػػالطؽلاس ضػػرل)ضػػحفل ػػدادل اكػػذسؾ
(لإذالكػػػالفلضػػػحفل3ب ػػػديالتلبػػػال تلاال ضػػػيةلااس ػػػاا ت(،لايكتػػػبلاسػػػر ـل)

ريػػؼلاسح ال ظػػةلا ػػتلاسح ػػالطؽلاساا عػػةلاػػالرجل ػػدادلاسب ػػديالتلأالاػػالرجل
  دادلأحال ةلبغداد.

دلق ػػىلااعهػػةلاسحب ػػىليػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلر ػػـلاسحب ػػىلس تعػػدادلاسحاعػػال : سلُ ادلجىن ٌٍزؼذاد 09
ااسذ لثبػتلحػفل بػؿلاسقػرؽلاساال ػةلبعح يػةلاس  ػرلااستػر يـلاسح قػذل ػتل

 .3101ات ديثالتهل تلقالـل3114  ةل

 

 GPSِٕظِٛخ حتذ٠ذ ادلٛلغ اجلغشايف  إدذاص١بد ة

اطلاسطاؿلااػطلاسعػرضلس ح ػكف(ل)سؤل رة يتـلتثبيتلاسحا سلاسعغرا تل : خؾ اٌؼشع 09
لبعػػػدلأفل GPSسح ت ػػػبةلحػػػفل بػػػؿلعهػػػالزلق ػػػىلاإل ػػػداثيالتلا ب ػػػالءً  ي ػػػـا

حا عهل تل ذالاسعهالزلق دلا اسهلسؤل ػرةل ػتل اسحشرؼلاسح  تلبتثبيت
 اسزيالرةلاألاسىل

  خؾ اٌـٛي 04

 اٌزؼش٠ف ثبألعشح  ط

لب : اعُ سئ١ظ األعشح 31 إدارةلشؤافلاأل رةلاعتحالقياًل يد افلا ـلر يسلاأل رةلاسثبلثتلاسذ لي ـا
 قؽلق ىلكا هلر يسلاأل رةلحفل بؿلأ رادلاأل رة.،لااسحتاا ت الديالً 

حػثبللحاظػؼل ػتل ةيدافل تل ذالاس  ؿلق اافلقحؿلر يس/ر ي ػةلاأل ػرل : ػٕٛاْ اٌؼًّ 30
حدر ػػةلاسبيػػالفلاالبتدا يػػةللأال ػػال بلح ػػؿل  ايػػالتلأالحػػزارعلحػػسلذكػػرل

 اسع ااف،لأالحت القدلأالربةلبيت......اسخ

 

 ادلؼٍِٛبد اخلبطخ ثبالرظبي د

 افلاعد ر ـلاسهالتؼلاألرضتلاساالصلبالأل رة تل ذالاس  ؿليدافل : لُ اذلبرف االسػٟس 33

يػػدافلر ػػـلاسهػػالتؼلاس  ػػالؿلاساػػالصلبػػر يسلاأل ػػرةلأالر ػػـل ػػالتؼلأ ل ػػردل : سلُ اذلبرف إٌمبي 32
 حفلاأل رةلياتالرهلر يسلاأل رة.

ياتػالرهلححفلاا دلا راد الل يدافلاسبريدلاالسكترا تلاساالصلبر يسلاال رة : اٌرب٠ذ االٌىرتٟٚٔ 32
 ر يسلاال رةل
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 أسلبَ أخشٜ

 ااتؼلأ رادلآاريفلياتالر ـلر يسلاأل رةلاذسؾللـيتـلتدايفلأ حالءلاأر ال : (39-39ق
اسهػػػػالتؼلاس  ػػػػالؿ،للا ػػػػتل السػػػػةلقػػػػدـلاحػػػػتبلؾلاأل ػػػػرةلس هػػػػالتؼلاألرضػػػػتلأ

ػػفلاسبال ػػثلحػػفل اتعتبػػرل ػػذهلاألر ػػالـلا ػػي ةلات ػػالؿلإضػػال يةلبالأل ػػرةلتحك 
ه،لايثبػػتلاسبال ػػثلقبل ػػةل ػػال بلاسػػر ـلبػػر يسلاأل ػػرةلحػػفلا عػػالزلقح ػػ

ااستػػػتل ػػػتبلأ ػػػالرب،لعػػػالر،لل31اػػػبلؿلاالاتيػػػالراتلاسحثبتػػػةل ػػػتلاس ػػػؤاؿل
لأارى.

يحػػػػؤلل ػػػػذالاس  ػػػػؿلبعػػػػدلاال تهػػػػالءلحػػػػفلح ػػػػتءلبيال ػػػػالتلاس  ػػػػـلاألاؿلحػػػػفل : دجُ األعشح 39
اال ػػػتحالرةل يػػػثليػػػدافلاسبال ػػػثل ػػػتل ػػػذالاس  ػػػؿل عػػػـلاأل ػػػرةلأالقػػػددل

لذيفلي طبؽلق يهـلتعريؼلاأل رةل تل ذالاسح ج.أ راد اللاس

وممُ ػممذد األعممش يف  اٌٛدممذح  34
 اٌغى١ٕخ

يػػد افل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلقػػددلاأل ػػرلاستػػتلت ػػكفل ػػتلاسا ػػدةلاس ػػك يةلا  ػػالل :
 ػػػػتلاسطعػػػػػالـللس تعريػػػػؼلاسػػػػذ ليػػػػ صلق ػػػػىلأفلأ ػػػػرادلاأل ػػػػرةليشػػػػتركاف

ال ػػةلاالليحكػػفلاقتبػػالرلاسقػػردلاسػػذ ليح ػػؾلبطةلاألاػػرى.ػاضػػراراتلاسحعيشػػ
تحاي يػػةلح ػػت  ةلقػػفلاسبطال ػػةلاستحاي يػػةلاساال ػػةلبالأل ػػرةلإاللا ػػهليشػػترؾل
حعهػػـل ػػتلاسطعػػالـلاضػػراراتلاسحعيشػػةلاألاػػرىلكال ػػرةلح ػػت  ةلبػػؿليػػتـل
اقتبػػالرهلحػػفلأ ػػرادلاأل ػػرة.لايعػػبلأفلتتطػػالبؽلاإلعالبػػةلق ػػىل ػػذالاس ػػؤاؿل

ل(910اس ؤاؿلحسلاإلعالبةلق ىل قسلاس ؤاؿل تلاس  ـلاسرابسل)

لْ ادل١ذا١ْٔٛادلٛظفٛ ٘م

21-
22 

ر ػيسلاسقريػؽلااسح  ػؽلاإل  يحػتلاح  ػؽلاللبال ػثلاسحيػدا تحثػؿلأ ػـلاسلإعالبػالتلبعػضلأ ػ  ةل ػذالاسعػزء،لافتػد ل
.كحػػػالليػػػدافلتػػػالريخلا عػػػالزلاال ػػػتحالرةلحػػػفل بػػػؿلاسبال ػػػثلاسحيػػػدا تلاتػػػالريخلحفل بػػػؿلاسحشػػػرؼلاسح  تاسح ال ظػػػة،

 اح  ؽلاسح ال ظةلبالإلضال ةلإسىلتاا يعهـ.حراععةلاال تحالرةلحفل بؿلر يسلاسقريؽلااسحشرؼلاسح  تل

لاعز١فبء ث١بٔبد االعزّبسح 22

لب عالح.لتؤشرلق دحالليتـلا تيقالءلكال ةلبيال التلاال تحالرةلحفلاأل رة : أصلض ثشىً وبًِ •

ب يػػػػةلتؤشػػػرلق ػػػدحالليػػػتـلا ػػػػتيقالءلبعػػػضلبيال ػػػالتلاال ػػػػتحالرةلاسػػػـلتكتحػػػؿل :لأصلض ثشىً جضئٟ •
عػػػػػػدـلتعػػػػػػالابلاأل ػػػػػػرةلأالب ػػػػػػببلسلأحػػػػػػاللأل ػػػػػػبالبلطالر ػػػػػػةلأالاسبيال ػػػػػػالت

لاسر ض........اسخ.

أصلممض ثشممىً وبِممً أٚ جضئممٟ  •
 ٚادلؼٍِٛبد غري ِف١ذح

أ ػػػدلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلايشػػػعرللت ػػػتا ىلحعظػػػـلاسبيال ػػػالتلحػػػفتؤشػػػرلق ػػػدحالل :
اسبال ػػثلأفل ػػذهلاسبيال ػػالتلغيػػرل ػػ ي ةلكػػأفليكػػافل ػػذالاسقػػردلحتا قػػاًلل

األ   ةلب هاسةلاسػـليعػدللق  ياَللأالاللي حسلعيدَالأالاللي تطيسلأفليقهـ
لاسبال ثل ردًالأارلبديبًللق هل تلاأل رة.

مل ٠ٕجمممض : األعمممشح سفؼمممذ  •
 ادلمبثٍخ

تؤشرلق دحاللاللي تطيسلاسبال ثلأعراءلاسح الب ةلكػأفليػر ضلعحيػسلأ ػرادل :
ل.ر ببلأااأل رةلاإلدالءلبالسبيال التلسعدـلاس  القةلأالاسااؼلأالأل ل
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(لإذالكال ػػتلاأل ػػرةلت ػػسل ػػتلحركػػزلاسح ال ظػػةل)اسح ػػالطؽل0يكتػػبلاسػػر ـل) : اٌج١ئخ 01
اساا عػػةلضػػحفل ػػدادلب ػػديالتلحركػػزلاسح ال ظػػةلأال ػػدادلأحال ػػةلبغػػداد(،ل

إذالكال ػػتلاأل ػػرةلت ػػسل ػػتلب يػػةلح ػػالطؽلاس ضػػرل)ضػػحفل ػػدادل اكػػذسؾ
(لإذالكػػػالفلضػػػحفل3ب ػػػديالتلبػػػال تلاال ضػػػيةلااس ػػػاا ت(،لايكتػػػبلاسػػػر ـل)

ريػػؼلاسح ال ظػػةلا ػػتلاسح ػػالطؽلاساا عػػةلاػػالرجل ػػدادلاسب ػػديالتلأالاػػالرجل
  دادلأحال ةلبغداد.

دلق ػػىلااعهػػةلاسحب ػػىليػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلر ػػـلاسحب ػػىلس تعػػدادلاسحاعػػال : سلُ ادلجىن ٌٍزؼذاد 09
ااسذ لثبػتلحػفل بػؿلاسقػرؽلاساال ػةلبعح يػةلاس  ػرلااستػر يـلاسح قػذل ػتل

 .3101ات ديثالتهل تلقالـل3114  ةل

 

 GPSِٕظِٛخ حتذ٠ذ ادلٛلغ اجلغشايف  إدذاص١بد ة

اطلاسطاؿلااػطلاسعػرضلس ح ػكف(ل)سؤل رة يتـلتثبيتلاسحا سلاسعغرا تل : خؾ اٌؼشع 09
لبعػػػدلأفل GPSسح ت ػػػبةلحػػػفل بػػػؿلعهػػػالزلق ػػػىلاإل ػػػداثيالتلا ب ػػػالءً  ي ػػػـا

حا عهل تل ذالاسعهالزلق دلا اسهلسؤل ػرةل ػتل اسحشرؼلاسح  تلبتثبيت
 اسزيالرةلاألاسىل

  خؾ اٌـٛي 04

 اٌزؼش٠ف ثبألعشح  ط

لب : اعُ سئ١ظ األعشح 31 إدارةلشؤافلاأل رةلاعتحالقياًل يد افلا ـلر يسلاأل رةلاسثبلثتلاسذ لي ـا
 قؽلق ىلكا هلر يسلاأل رةلحفل بؿلأ رادلاأل رة.،لااسحتاا ت الديالً 

حػثبللحاظػؼل ػتل ةيدافل تل ذالاس  ؿلق اافلقحؿلر يس/ر ي ػةلاأل ػرل : ػٕٛاْ اٌؼًّ 30
حدر ػػةلاسبيػػالفلاالبتدا يػػةللأال ػػال بلح ػػؿل  ايػػالتلأالحػػزارعلحػػسلذكػػرل

 اسع ااف،لأالحت القدلأالربةلبيت......اسخ

 

 ادلؼٍِٛبد اخلبطخ ثبالرظبي د

 افلاعد ر ـلاسهالتؼلاألرضتلاساالصلبالأل رة تل ذالاس  ؿليدافل : لُ اذلبرف االسػٟس 33

يػػدافلر ػػـلاسهػػالتؼلاس  ػػالؿلاساػػالصلبػػر يسلاأل ػػرةلأالر ػػـل ػػالتؼلأ ل ػػردل : سلُ اذلبرف إٌمبي 32
 حفلاأل رةلياتالرهلر يسلاأل رة.

ياتػالرهلححفلاا دلا راد الل يدافلاسبريدلاالسكترا تلاساالصلبر يسلاال رة : اٌرب٠ذ االٌىرتٟٚٔ 32
 ر يسلاال رةل
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 أسلبَ أخشٜ

 ااتؼلأ رادلآاريفلياتالر ـلر يسلاأل رةلاذسؾللـيتـلتدايفلأ حالءلاأر ال : (39-39ق
اسهػػػػالتؼلاس  ػػػػالؿ،للا ػػػػتل السػػػػةلقػػػػدـلاحػػػػتبلؾلاأل ػػػػرةلس هػػػػالتؼلاألرضػػػػتلأ

ػػفلاسبال ػػثلحػػفل اتعتبػػرل ػػذهلاألر ػػالـلا ػػي ةلات ػػالؿلإضػػال يةلبالأل ػػرةلتحك 
ه،لايثبػػتلاسبال ػػثلقبل ػػةل ػػال بلاسػػر ـلبػػر يسلاأل ػػرةلحػػفلا عػػالزلقح ػػ

ااستػػػتل ػػػتبلأ ػػػالرب،لعػػػالر،لل31اػػػبلؿلاالاتيػػػالراتلاسحثبتػػػةل ػػػتلاس ػػػؤاؿل
لأارى.

يحػػػػؤلل ػػػػذالاس  ػػػػؿلبعػػػػدلاال تهػػػػالءلحػػػػفلح ػػػػتءلبيال ػػػػالتلاس  ػػػػـلاألاؿلحػػػػفل : دجُ األعشح 39
اال ػػػتحالرةل يػػػثليػػػدافلاسبال ػػػثل ػػػتل ػػػذالاس  ػػػؿل عػػػـلاأل ػػػرةلأالقػػػددل

لذيفلي طبؽلق يهـلتعريؼلاأل رةل تل ذالاسح ج.أ راد اللاس

وممُ ػممذد األعممش يف  اٌٛدممذح  34
 اٌغى١ٕخ

يػػد افل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلقػػددلاأل ػػرلاستػػتلت ػػكفل ػػتلاسا ػػدةلاس ػػك يةلا  ػػالل :
 ػػػػتلاسطعػػػػػالـللس تعريػػػػؼلاسػػػػذ ليػػػػ صلق ػػػػىلأفلأ ػػػػرادلاأل ػػػػرةليشػػػػتركاف

ال ػػةلاالليحكػػفلاقتبػػالرلاسقػػردلاسػػذ ليح ػػؾلبطةلاألاػػرى.ػاضػػراراتلاسحعيشػػ
تحاي يػػةلح ػػت  ةلقػػفلاسبطال ػػةلاستحاي يػػةلاساال ػػةلبالأل ػػرةلإاللا ػػهليشػػترؾل
حعهػػـل ػػتلاسطعػػالـلاضػػراراتلاسحعيشػػةلاألاػػرىلكال ػػرةلح ػػت  ةلبػػؿليػػتـل
اقتبػػالرهلحػػفلأ ػػرادلاأل ػػرة.لايعػػبلأفلتتطػػالبؽلاإلعالبػػةلق ػػىل ػػذالاس ػػؤاؿل

ل(910اس ؤاؿلحسلاإلعالبةلق ىل قسلاس ؤاؿل تلاس  ـلاسرابسل)

لْ ادل١ذا١ْٔٛادلٛظفٛ ٘م

21-
22 

ر ػيسلاسقريػؽلااسح  ػؽلاإل  يحػتلاح  ػؽلاللبال ػثلاسحيػدا تحثػؿلأ ػـلاسلإعالبػالتلبعػضلأ ػ  ةل ػذالاسعػزء،لافتػد ل
.كحػػػالليػػػدافلتػػػالريخلا عػػػالزلاال ػػػتحالرةلحػػػفل بػػػؿلاسبال ػػػثلاسحيػػػدا تلاتػػػالريخلحفل بػػػؿلاسحشػػػرؼلاسح  تاسح ال ظػػػة،

 اح  ؽلاسح ال ظةلبالإلضال ةلإسىلتاا يعهـ.حراععةلاال تحالرةلحفل بؿلر يسلاسقريؽلااسحشرؼلاسح  تل

لاعز١فبء ث١بٔبد االعزّبسح 22

لب عالح.لتؤشرلق دحالليتـلا تيقالءلكال ةلبيال التلاال تحالرةلحفلاأل رة : أصلض ثشىً وبًِ •

ب يػػػػةلتؤشػػػرلق ػػػدحالليػػػتـلا ػػػػتيقالءلبعػػػضلبيال ػػػالتلاال ػػػػتحالرةلاسػػػـلتكتحػػػؿل :لأصلض ثشىً جضئٟ •
عػػػػػػدـلتعػػػػػػالابلاأل ػػػػػػرةلأالب ػػػػػػببلسلأحػػػػػػاللأل ػػػػػػبالبلطالر ػػػػػػةلأالاسبيال ػػػػػػالت

لاسر ض........اسخ.

أصلممض ثشممىً وبِممً أٚ جضئممٟ  •
 ٚادلؼٍِٛبد غري ِف١ذح

أ ػػػدلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلايشػػػعرللت ػػػتا ىلحعظػػػـلاسبيال ػػػالتلحػػػفتؤشػػػرلق ػػػدحالل :
اسبال ػػثلأفل ػػذهلاسبيال ػػالتلغيػػرل ػػ ي ةلكػػأفليكػػافل ػػذالاسقػػردلحتا قػػاًلل

األ   ةلب هاسةلاسػـليعػدللق  ياَللأالاللي حسلعيدَالأالاللي تطيسلأفليقهـ
لاسبال ثل ردًالأارلبديبًللق هل تلاأل رة.

مل ٠ٕجمممض : األعمممشح سفؼمممذ  •
 ادلمبثٍخ

تؤشرلق دحاللاللي تطيسلاسبال ثلأعراءلاسح الب ةلكػأفليػر ضلعحيػسلأ ػرادل :
ل.ر ببلأااأل رةلاإلدالءلبالسبيال التلسعدـلاس  القةلأالاسااؼلأالأل ل
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مل ٠ٕجممممض: األعممممشح غممممري  •
 حِٛجٛد

لبهػػاللا ػػػتل ػػػذهل : تؤشػػرلق ػػػدحاللالليعػػدلاسبال ػػػثلأ ػػدَال ػػػتلكػػػؿلزيػػالرةلي ػػػـا
اس السةليكافل ػدلزارلاأل ػرةلثػبلثلحػراتلاػبلؿللثػبلثلأيػالـلا ػتلأا ػالتل

 حات قةلاسـليعد ال.

مل ٠ٕجمممض : مل ٠ؼضمممش ػٍمممٝ  •
 ادلغىٓ

تؤشرلق ػدحالليػتـلاستأكػدلحػفلاسا ػاؿلإسػىلاسحا ػسلاس ػ يجلس  ػكفلسكػفل :
 أحاللب ببلاسهدـلأالاستدحير. سـليعدلحب ىل تلاسحكالف

مل ٠ٕجممض : اٌٛدممذح اٌغممى١ٕخ  •
 غري ِغىٛٔخ

تؤشرلق دحاللالليعدلاسبال ثلأ ل ردل تل ذالاسع اافلكػأفليكػافلحدر ػةل :
 أالح بًللتعالرياًللأالح  عاًللاسيسل  الؾلأ رةلت كفل يه.

مل ٠ٕجممض : اٌٛدممذح اٌغممى١ٕخ  •
 ِٛمس١خ

تل ػذالاسع ػاافلسكػافلاسح ػكفلتؤشرلق دحاللالليعدلاسبال ثلأ دالي كفل  :
 دا حياًل.حأ اؿلابلؿلحاا ـلحعي ةلحثؿلاس يؼلأالاسشتالءلاسيسل ك اًل 

   عجً اٌض٠بساد ٚ

لبهػػػاللسؤل ػػػرة)سكؿلاعػػػزاءل   ػػػذالاس  ػػػؿلاػػػالصلبالسبال ػػػثلاسحيػػػدا تل يػػػثليػػػدافلتػػػااريخلاسزيػػػالراتلاستػػػتلي ػػػـا
 يهاللاال تحالرةلابلؿلاسزيػالراتل ز ع(لزيالراتلحراقالةلس  الالتلاستتلاللت9اال تحالرة(،ا دلا  تل  اؿل)

 .ةابلؿلزيالرةلأالأكثرلإضال يةلسآل رل فاسح ددةلس ببلحالل يضطرلاسبال ثلإسىلأكحالسهاللح
  

 (:اٌج١بٔبد االجزّبػ١خ االلزظبد٠خ3قاجلضء

 

 عجً األعشح –اٌمغُ األٚي 
 ادلخٌٛني  ألعشحاأفشاد أدذسئ١ظ األعشح اٚ  ادلغزج١ت:

 

 يػثلاس عػـل،لاسعػ سل،لاسعحػرل،لاسعبل ػالتلاأل ػريةل،لاس السػةللحػفلااأل ػراد يرلحؤشػراتلقػفلاسا ػال صلاسديحغرا يػةلسؤل ػرلتػاللإسػىيهدؼل ذالاس  ػـل
 .اسزااعيةل،لح ؿلاساالدةل،لاس السةلاسحعيشيةلااست  يؿلاسع حتلس ااسديف

 

األ ػرةلةلاألاػرى.لاتتكػافلػ ػتلاسطعػالـلاضػراراتلاسحعيشػ أ ػرادليشػتركاف  ػردلأالقػدة : رؼش٠ف األعشح
قالدةلحفلأشاالصلتربطهـل  ةلاس رابةلكالألبلااألـلااألاالد....لاسخ.ا دلتضػـلأيضػالل

آاريفلاللتربطهـل  ةل رابةلاسك هـليشتركافلحسلاأل رةل تلاسطعالـلاضراراتل أ رادا
اسحعيشةلكالسطالسبلاسذ ليدرسل تلح ط ةلغيرلح ط ةل ك الهلاي كفلايأكؿلاي قؽلحسل

ذسؾلاس ػػال ؽلأالاساػػالدـلاسح ػػيـ،لاسػػذسؾل ػػأفلأ ل ػػردلي ػػيـلاأل ػػرةلاسحشػػحاسةلبالسح ػػج.لاكػػ
(لياحػػاًللاػػبلؿل تػػػرةلاسثبلثػػيفلياحػػاللاس ػػالب ةلس ح ػػػجل 09قػػفل)ل الت ػػػؿحػػسلاأل ػػرةلسحػػدةل

يػػداؿلضػػحفل عػػـلاأل ػػرة. إذالتعػػذرلت ديػػدلذسػػؾل ػػأفلأ ل ػػردلأحضػػىلحػػاللي ػػؿلقػػفل
ا لاال تحرارلاي  اح ةلقشرلياحاًلل الب ةلحسلاأل رةلاحالليزاؿلحعهاللابلؿل ترةلاسح ج
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اسػػذيفليتط ػػبلقح هػػـل سؤل ػػرادابالس  ػػبةليعػػدل ػػردًالحػػفلأ ػػرادلاأل رة.بالس ػػكفلحػػسلاأل ػػرةل
لاحفلاسحتا سل 09سحدةلتزيدلقفل األ رةاسغيالبلقفل )اػبلؿل األ ػرةيحكثلسػدىل أفيـا

ل ػبلليػتـلاقتبػالر ـلحػفل 09(لحدةلا ػؿلحػفلاإلعالزة اتثبػتلاسحبػالسغلاستػتل األ ػرة أ ػراديػـا
 .أارىاسحشحاسةلبالسح جلضحفل داياللحفلا رل األ رة إسى األ راد ي  حهالل ؤالء

بغضلاس ظرلقفلاسعحرلاسح ؤاؿلقفلإدارةلشؤافلاأل رةلاعتحالقياًللاا ت الدياًل   ااسقرد : سئ١ظ األعممشح
ا ػدليكػافلاألبلأالأالـلأالاألخلاألكبػر.لاالل أ راداأل ػرةااسع سليتـلااتيػالرهلحػفل بػؿل

رةل الاسحعيؿلاال ت الد ..ل  دليكافلاالبػفل ػالاسحشػتغؿليكافلر يسلاأل  أفيشترطل
أبػػاه...لق ػػدلذسػػؾل ػػإفلاألبل ػػالر ػػيسل الاأل ػػرةليتاال ػػاسا يػػدل ػػتلاأل ػػرةلسكػػفلإدارةل

 األ رة.

 

ةلاأل ػرللر ػيس ػإذالسػـليكػفلل،األ ػرةلر ػيسايقضػؿلأفليكػافل رةيحك ػهلإقطػالءلحع احػالتلد ي ػةلقػفلاأل ػلؤ ػؿشػاصلحيكافلحػدستلاسبيال ػالتل أفيعبل
 تلإقطالءل ذهلاسحع احالت،ل إذالسـليكفل  الؾلشػاصليحكػفل أكثرل  ةلل09يكافلراشدًالبعحرل أفق ىللاأل رةلأ رادا دلق ىللاالقتحالد يحكفللحاعاداً 
إسػىللةدعػاليحك  ػاللاسإسػىلأ ػرةلأاػرىلالل  ت ػؿاا  حػاللل، الاؿلاس  اؿلق ىل ذهلاسحع احالتلحفلطقػؿلحػثبلً  ق يهل تلإقطالءل ذهلاسحع احالتل بلللاالقتحالد

 .اًلراشداًللآارل تلاأل رةليحكفلأفليدستلبالسبيال التلبشرطلأفليكافلبالسغاًل شا أفل  الؾلأالحتااعدًالاأل رةللر يس ذهلاأل رةلحرةلثال يةلق دحالليكافل

 

 

 حفشد األعشاعُ  010
 

 ط ػػبلحػػفللأفاللتػػالريخلاسػػاالدةلاذسػػؾلبعػػدلكحػػاللحثبتػػةل ػػتل ايػػةلاأل ػػااؿلاسحد يػػةلأالأ لاثي ػػةلر ػػحيةلتعريقيػػةلحثبػػتل يهػػلأ راداأل ػػرةلأ ػػحالءلتػػداف
 .األ رةاسحدستلع بلاسح تح كالتلاساال ةلبأ رادل

اس ػػؤاؿللإسػػىلاأل ػػحالء.يتـلتر يػؿلر ػػردلآاػػاقػػدـل  ػيالفلأ ل ػػحالءلاألكػػؿلحػػفلت ػعيؿللدابعػدلاستأكػػبار ػػةلح ػػت  ةلأ ػػحالءلأ ػرادلاأل ػػرةليػتـلتػػدايفل
زاعػػةللثػػـلأ ػػحالءلأب ال ػػهلاب التػػهلغيػػرلاسحتػػزاعيفلثػػـليػػدافلا ػػـلاالبػػفلاألكبػػرلاسحتػػزاجلاساسػػزاجل/لليتبعػػهلثػػـ،ل يػػثليػػدافلر ػػيسلاأل ػػرةلأااًل 010

 ازاعتهلاأب ال هلي يهلاالبفلاسثال تلازاعتهلاأب ال ه...لا كذا.

ححػفلالللثـليدافلا ـلأبا لر يسلاأل رةل)إفلاعد(لثـلأااتهلاقاا  هـلإذالكال تلاأل ػرةلححتػدةلثػـلاأل ربػالءلثػـلاساػدـلااس ػراسلاسح يحػيفلاغيػر ـ
حعهالل تلاسطعالـل) دلالليت الاؿلاسادـلااس راسلاسطعالـلحسلاأل رةلاسك هـليأك افلحفللفحعهاللايشتركالـل  ةل رابةلبالأل رةلاسك هـلي يحافلهتربط

ذالكالفلقددلأ رادلاأل رة  09أكثرلحفلل قسلاسطعالـلاسذ لُأقدلسؤل رة(لحسلاستأكيدلق ىلت عيؿلأ حالءلاألطقالؿلاكذسؾلاألطقالؿل ديثتلاساالدة.لاا 
 .اإلضال ية ردالتدافلاسحع احالتل تلا تحالرةلأارىلبعدل  ؿلاسحع احالتلاستعريقيةلحفلاال تحالرةلاألاسى،لايكتبل"ال ؽ"لق ىلاال تحالرةل

ذالكػػالفلر ػػيسل أفليكا ػػاالحػػفلضػػحفلأ ػػرادللىاسػػزااجلق ػػأ ل ػػردلحػػفلاأل ػػرةلسػػهلأكثػػرلحػػفلزاعػػةليػػتـلتػػدايفلزاعالتػػهل  ػػبلأ ػػب يةللااأل ػػرةلأاا 
لاسبال ثلبت عيؿلاألب الءل  بلحاللذكرل تلأقبله.األ   رة،لثـلي تـز

لاالاكثػر،ل يػتـلا ت ػالبهل ػردلحػفل 09حبل ظةل:لاذالاست ؽل ردلبالأل رةلبعدلاسزيالرةلاألاسىلاحفلاسحتا سلافلي ػتحرلبالس ػكفلحػسلاال ػرةلسقتػرةل يػـا
فليتػزاجلا ػدلا ػرادلاال ػرةلبعػدلاسزيػالرةلاالاسػىلات ت ػؽلأ)كػ حالرةق هلضحفل ذالاس  ػـلااال  ػالـلاالاػرىلحػفلاال ػتكال ةلاسبيال التل اتضالؼاال رةل
 (بالأل رةزاعتهل
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مل ٠ٕجممممض: األعممممشح غممممري  •
 حِٛجٛد

لبهػػاللا ػػػتل ػػػذهل : تؤشػػرلق ػػػدحاللالليعػػدلاسبال ػػػثلأ ػػدَال ػػػتلكػػػؿلزيػػالرةلي ػػػـا
اس السةليكافل ػدلزارلاأل ػرةلثػبلثلحػراتلاػبلؿللثػبلثلأيػالـلا ػتلأا ػالتل

 حات قةلاسـليعد ال.

مل ٠ٕجمممض : مل ٠ؼضمممش ػٍمممٝ  •
 ادلغىٓ

تؤشرلق ػدحالليػتـلاستأكػدلحػفلاسا ػاؿلإسػىلاسحا ػسلاس ػ يجلس  ػكفلسكػفل :
 أحاللب ببلاسهدـلأالاستدحير. سـليعدلحب ىل تلاسحكالف

مل ٠ٕجممض : اٌٛدممذح اٌغممى١ٕخ  •
 غري ِغىٛٔخ

تؤشرلق دحاللالليعدلاسبال ثلأ ل ردل تل ذالاسع اافلكػأفليكػافلحدر ػةل :
 أالح بًللتعالرياًللأالح  عاًللاسيسل  الؾلأ رةلت كفل يه.

مل ٠ٕجممض : اٌٛدممذح اٌغممى١ٕخ  •
 ِٛمس١خ

تل ػذالاسع ػاافلسكػافلاسح ػكفلتؤشرلق دحاللالليعدلاسبال ثلأ دالي كفل  :
 دا حياًل.حأ اؿلابلؿلحاا ـلحعي ةلحثؿلاس يؼلأالاسشتالءلاسيسل ك اًل 

   عجً اٌض٠بساد ٚ

لبهػػػاللسؤل ػػػرة)سكؿلاعػػػزاءل   ػػػذالاس  ػػػؿلاػػػالصلبالسبال ػػػثلاسحيػػػدا تل يػػػثليػػػدافلتػػػااريخلاسزيػػػالراتلاستػػػتلي ػػػـا
 يهاللاال تحالرةلابلؿلاسزيػالراتل ز ع(لزيالراتلحراقالةلس  الالتلاستتلاللت9اال تحالرة(،ا دلا  تل  اؿل)

 .ةابلؿلزيالرةلأالأكثرلإضال يةلسآل رل فاسح ددةلس ببلحالل يضطرلاسبال ثلإسىلأكحالسهاللح
  

 (:اٌج١بٔبد االجزّبػ١خ االلزظبد٠خ3قاجلضء

 

 عجً األعشح –اٌمغُ األٚي 
 ادلخٌٛني  ألعشحاأفشاد أدذسئ١ظ األعشح اٚ  ادلغزج١ت:

 

 يػثلاس عػـل،لاسعػ سل،لاسعحػرل،لاسعبل ػالتلاأل ػريةل،لاس السػةللحػفلااأل ػراد يرلحؤشػراتلقػفلاسا ػال صلاسديحغرا يػةلسؤل ػرلتػاللإسػىيهدؼل ذالاس  ػـل
 .اسزااعيةل،لح ؿلاساالدةل،لاس السةلاسحعيشيةلااست  يؿلاسع حتلس ااسديف

 

األ ػرةلةلاألاػرى.لاتتكػافلػ ػتلاسطعػالـلاضػراراتلاسحعيشػ أ ػرادليشػتركاف  ػردلأالقػدة : رؼش٠ف األعشح
قالدةلحفلأشاالصلتربطهـل  ةلاس رابةلكالألبلااألـلااألاالد....لاسخ.ا دلتضػـلأيضػالل

آاريفلاللتربطهـل  ةل رابةلاسك هـليشتركافلحسلاأل رةل تلاسطعالـلاضراراتل أ رادا
اسحعيشةلكالسطالسبلاسذ ليدرسل تلح ط ةلغيرلح ط ةل ك الهلاي كفلايأكؿلاي قؽلحسل

ذسؾلاس ػػال ؽلأالاساػػالدـلاسح ػػيـ،لاسػػذسؾل ػػأفلأ ل ػػردلي ػػيـلاأل ػػرةلاسحشػػحاسةلبالسح ػػج.لاكػػ
(لياحػػاًللاػػبلؿل تػػػرةلاسثبلثػػيفلياحػػاللاس ػػالب ةلس ح ػػػجل 09قػػفل)ل الت ػػػؿحػػسلاأل ػػرةلسحػػدةل

يػػداؿلضػػحفل عػػـلاأل ػػرة. إذالتعػػذرلت ديػػدلذسػػؾل ػػأفلأ ل ػػردلأحضػػىلحػػاللي ػػؿلقػػفل
ا لاال تحرارلاي  اح ةلقشرلياحاًلل الب ةلحسلاأل رةلاحالليزاؿلحعهاللابلؿل ترةلاسح ج
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اسػػذيفليتط ػػبلقح هػػـل سؤل ػػرادابالس  ػػبةليعػػدل ػػردًالحػػفلأ ػػرادلاأل رة.بالس ػػكفلحػػسلاأل ػػرةل
لاحفلاسحتا سل 09سحدةلتزيدلقفل األ رةاسغيالبلقفل )اػبلؿل األ ػرةيحكثلسػدىل أفيـا

ل ػبلليػتـلاقتبػالر ـلحػفل 09(لحدةلا ػؿلحػفلاإلعالزة اتثبػتلاسحبػالسغلاستػتل األ ػرة أ ػراديػـا
 .أارىاسحشحاسةلبالسح جلضحفل داياللحفلا رل األ رة إسى األ راد ي  حهالل ؤالء

بغضلاس ظرلقفلاسعحرلاسح ؤاؿلقفلإدارةلشؤافلاأل رةلاعتحالقياًللاا ت الدياًل   ااسقرد : سئ١ظ األعممشح
ا ػدليكػافلاألبلأالأالـلأالاألخلاألكبػر.لاالل أ راداأل ػرةااسع سليتـلااتيػالرهلحػفل بػؿل

رةل الاسحعيؿلاال ت الد ..ل  دليكافلاالبػفل ػالاسحشػتغؿليكافلر يسلاأل  أفيشترطل
أبػػاه...لق ػػدلذسػػؾل ػػإفلاألبل ػػالر ػػيسل الاأل ػػرةليتاال ػػاسا يػػدل ػػتلاأل ػػرةلسكػػفلإدارةل

 األ رة.

 

ةلاأل ػرللر ػيس ػإذالسػـليكػفلل،األ ػرةلر ػيسايقضػؿلأفليكػافل رةيحك ػهلإقطػالءلحع احػالتلد ي ػةلقػفلاأل ػلؤ ػؿشػاصلحيكافلحػدستلاسبيال ػالتل أفيعبل
 تلإقطالءل ذهلاسحع احالت،ل إذالسـليكفل  الؾلشػاصليحكػفل أكثرل  ةلل09يكافلراشدًالبعحرل أفق ىللاأل رةلأ رادا دلق ىللاالقتحالد يحكفللحاعاداً 
إسػىللةدعػاليحك  ػاللاسإسػىلأ ػرةلأاػرىلالل  ت ػؿاا  حػاللل، الاؿلاس  اؿلق ىل ذهلاسحع احالتلحفلطقػؿلحػثبلً  ق يهل تلإقطالءل ذهلاسحع احالتل بلللاالقتحالد

 .اًلراشداًللآارل تلاأل رةليحكفلأفليدستلبالسبيال التلبشرطلأفليكافلبالسغاًل شا أفل  الؾلأالحتااعدًالاأل رةللر يس ذهلاأل رةلحرةلثال يةلق دحالليكافل

 

 

 حفشد األعشاعُ  010
 

 ط ػػبلحػػفللأفاللتػػالريخلاسػػاالدةلاذسػػؾلبعػػدلكحػػاللحثبتػػةل ػػتل ايػػةلاأل ػػااؿلاسحد يػػةلأالأ لاثي ػػةلر ػػحيةلتعريقيػػةلحثبػػتل يهػػلأ راداأل ػػرةلأ ػػحالءلتػػداف
 .األ رةاسحدستلع بلاسح تح كالتلاساال ةلبأ رادل

اس ػػؤاؿللإسػػىلاأل ػػحالء.يتـلتر يػؿلر ػػردلآاػػاقػػدـل  ػيالفلأ ل ػػحالءلاألكػػؿلحػػفلت ػعيؿللدابعػدلاستأكػػبار ػػةلح ػػت  ةلأ ػػحالءلأ ػرادلاأل ػػرةليػتـلتػػدايفل
زاعػػةللثػػـلأ ػػحالءلأب ال ػػهلاب التػػهلغيػػرلاسحتػػزاعيفلثػػـليػػدافلا ػػـلاالبػػفلاألكبػػرلاسحتػػزاجلاساسػػزاجل/لليتبعػػهلثػػـ،ل يػػثليػػدافلر ػػيسلاأل ػػرةلأااًل 010

 ازاعتهلاأب ال هلي يهلاالبفلاسثال تلازاعتهلاأب ال ه...لا كذا.

ححػفلالللثـليدافلا ـلأبا لر يسلاأل رةل)إفلاعد(لثـلأااتهلاقاا  هـلإذالكال تلاأل ػرةلححتػدةلثػـلاأل ربػالءلثػـلاساػدـلااس ػراسلاسح يحػيفلاغيػر ـ
حعهالل تلاسطعالـل) دلالليت الاؿلاسادـلااس راسلاسطعالـلحسلاأل رةلاسك هـليأك افلحفللفحعهاللايشتركالـل  ةل رابةلبالأل رةلاسك هـلي يحافلهتربط

ذالكالفلقددلأ رادلاأل رة  09أكثرلحفلل قسلاسطعالـلاسذ لُأقدلسؤل رة(لحسلاستأكيدلق ىلت عيؿلأ حالءلاألطقالؿلاكذسؾلاألطقالؿل ديثتلاساالدة.لاا 
 .اإلضال ية ردالتدافلاسحع احالتل تلا تحالرةلأارىلبعدل  ؿلاسحع احالتلاستعريقيةلحفلاال تحالرةلاألاسى،لايكتبل"ال ؽ"لق ىلاال تحالرةل

ذالكػػالفلر ػػيسل أفليكا ػػاالحػػفلضػػحفلأ ػػرادللىاسػػزااجلق ػػأ ل ػػردلحػػفلاأل ػػرةلسػػهلأكثػػرلحػػفلزاعػػةليػػتـلتػػدايفلزاعالتػػهل  ػػبلأ ػػب يةللااأل ػػرةلأاا 
لاسبال ثلبت عيؿلاألب الءل  بلحاللذكرل تلأقبله.األ   رة،لثـلي تـز

لاالاكثػر،ل يػتـلا ت ػالبهل ػردلحػفل 09حبل ظةل:لاذالاست ؽل ردلبالأل رةلبعدلاسزيالرةلاألاسىلاحفلاسحتا سلافلي ػتحرلبالس ػكفلحػسلاال ػرةلسقتػرةل يػـا
فليتػزاجلا ػدلا ػرادلاال ػرةلبعػدلاسزيػالرةلاالاسػىلات ت ػؽلأ)كػ حالرةق هلضحفل ذالاس  ػـلااال  ػالـلاالاػرىلحػفلاال ػتكال ةلاسبيال التل اتضالؼاال رةل
 (بالأل رةزاعتهل
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 إٌٛع قاجلٕظ( 013

 (لإذالكالفلأ ثىلااللي ت تجلع سلاسقردلحفلا حه. 3(لإذالكالفلذكرًالال)ل 0يدافل تل ذالاس  ؿلع سلاسقردلاي عؿل)ل

 

 ربس٠خ اٌٛالدح 012

لااسشػهرلااس ػ ةلبالالقتحػالدلق ػىلاساثػال ؽلاسر ػحيةلاكحػالل يدافل تل ذالاس  ؿلتالريخلاساالدةلايعب أفلتكافلكتالبةلتالريخلاساالدةلكالح ةلح ددلبالسيـا
 يأتت:

2 3  1 1  1 1 4 0 
 

(ل ػتل السػةلاعػادلحع احػالتل - 3ا تلبعضلاأل يالفلالليعرؼلاسحعيبلتالريخلحيبلدهلبالسضبط،لق دلذسؾلت عؿلاسحع احالتلاسحتا رةلاي تادـلاسػر ـل)
لااسشهرل يكتب:لثبلًلححق ادة.   ردليعرؼلتالريخلحيبلدهلبالس  ةلسكفليعهؿلاسيـا

2 -  3 -  9 1 4 0 

 اٌؼّش ثبٌغٕٛاد اٌىبٍِخ  012
 

لااسشهرلااس  ةل ػيكافلبالإلحكػالفل  ػالبلقحػرهللى إذالأقطيدافل تل ذالاس  ؿلاسعحرلبالس  ااتل حبالشػرةلاسقردلتالريخلحيبلدهلابشكؿلح ددلبالسيـا
اي ػالا ل ال ؿلاسطرحلإذالكالفلقيدلحيبلدلاسقردل بؿلحاقدلاسزيالرةلاسعحرلي الا لكالآلتت:دلحفل  ةلإعراءلاسح الب ةلايكافليطرحل  ةلاسحيبللث ي

اكالفلتالريخلحيبلدل 09/00/3103اسطرحل ال صلاا دلإذالكالفلقيدلحيبلدلاسقردلبعدلتالريخلاسزيالرة...لق ىل بيؿلاسحثالؿلعرتلاسزيالرةل تللؿ ال 
 ػػ ةلالفلقيػػدلحػػيبلدلاسقػػردل بػػؿلحاقػػدلاسزيػػالرةلايػػدافل ػػتل  ػػؿلاسعحػػرل09=  0449 –3103ذلقحػػرلاسقػػردلي ػػالا لق د ػػل2/9/0449 ػػردلحعػػيفل

 09كالآلتتل:

الفلقيػدلحػيبلدهلبعػدلتػالريخلاسزيالرة.أحػالل01=  0 – 01=  0449–3103 ػالفلقحػرهلي ػالا ل 31/00/0449كالفلقيػدلحػيبلدلذسػؾلاسقػردللاأحاللإذ
 (.1 ـل)إذالكالفلاسعحرلأ ؿلحفل  ةل يدافلاسرل

 شهرا.ل00  ةلال01  ةلإذالكالفلقحرهل 01 حثبلليعتبرلقحرلاسقردلشهرًا. 03هحؿلقددلاسشهارلطالسحاللأ هاللت ؿلقفلتال
 

 

 ِب ٟ٘ ػاللخ... ]االعُ[ ثشئ١ظ األعشح 019

سػيسلر ػيسلاأل ػرةل،لسػذاللال ػاليدافل تل ذالاس  ؿلقبل ةلكؿل ردلبر يسلاأل رةلبال تاداـلاسرحازلاسحذكارةل تلاال تحالرة. دليكافلاسح ػتعيبلأ ي
 09يعبلاستأكدلحفلذسؾل بؿلت عيؿلاسرحزلألفلاسحط ابل الاسعبل ةلبر يسلاأل رةلاسيسلاسح ػتعيب،لا ػتل السػةلكػافلأ ػرادلاأل ػرةلأكثػرلحػفل

عػػد ؿلاست   ػػؿل ػػتلحػػفلاس ػػطرلاسثػػال تلايلابتػػدءا ػػردلت  ػػؽلا ػػتحالرةلثال يػػةلايتػػرؾلاس ػػطرلاألاؿل الرغػػاًلل)اػػالصلبػػر يسلاأل ػػرة(لثػػـليػػدافلاأل ػػرادل
 اال تحالرةلاسثال ية.

 

 

 

 

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .فؤوضشعٕخ  03فمؾ ألفشاد األعشح اٌجبٌغخ أػّبسُ٘  019ٚ  011اٌغؤاٌني ِالدظخ:
 

 دبٌزه اٌضٚاج١خ ؟  ِبٟ٘ 011

  ػطلاسػـليػتـللرا ه دلق دل إذالكالفليتـلاال تق الرلقفلاس السةلاسزااعيةلس قردلا  بلاالاتيالراتلاسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿلاالليعتبرلاسقردلحتزاعاًل 
ذا،ل(اسدااؿاسز الؼل) اال ق ػالؿلقػفلهلاسزااجلأالاسطبلؽلأالاسترحػؿلأالسـليتزاجليعبلق ىلاسبال ثلأفليتأكدلبأ هلسـلي بؽلسلبأ هاسقردللأعالبلاا 

ذالكالفلاسشاصل دل بؽلسهلاسزااجلثػـلأ ػبجلأرحػؿلأالحط ػؽلاكػالفلا ػتلإعػراءلاسح الب ػةلاللاسزاج/اسزاعة، ـلاسػدااؿلبعػد،ليػتاسػـلل ػدلق ػدل را ػها 
ذ. أ ل"أرحػؿلأالحط ػؽ"لق ػدل را ػه إفل الستهلاسزااعيػةلت ػبجل ػتلاس السػةلاستػتلكػالفلق يهػالل بػؿل  ػ ةل ػأكثرلل03كػالفلاسقػردلاسػذ ليب ػغلقحػرهللااا 

استػػتلق ػػىل يعتبػػرلح ق ػػبًل،لااللتعتبػػرلاسحتزاعػػةللشػػرقيالً  أاا ػػبؽلسػػهلاسػػزااجل عػػبًللاا ق ػػؿلس ػػببلحػػاللدافلأ لإثبػػالتلح ػػعؿلر ػػحياًللأا ال ا يػػاًل 
ا ػسلق يهػالل كػـلاسح كحػةل إذازاعهػال،لكحػاللتعتبػرلاسحػرأةلح ق ػ ةللإسػىابلؼلحسلزاعهاللات كفل تلحكالفلآارلح ق  ةلب ببلا تحالسيػةلاسعػادةل

ل(9-3بػال تلاالاتيػالراتل)لأحػال،ل019اس ػؤاؿللإسػى تل السةلكال تلاس السةلاسزااعيةلس قػردل ػتل"حتػزاج"ليػتـلاال ت ػالؿل اس الضتلاسشرقتلبالس شاز. أا
تكػافلاس السػةلاسزااعيػةل أف ػبلليعػازلل019 ػذالاس ػؤاؿلااس ػؤاؿلر ػـللإعالبالتيربطلبيفللأف.لايعبلق ىلاسبال ثل019اس ؤاؿللإسى يتـلاال ت الؿل

زاعػػة"..لا كػػذالبالس  ػػبةلسبػػال تل أا ػػال"زاجللاأل ػػرةقبل ػػةل ػػذالاسقػػردلبػػر يسل أف 019"ل ػػتل ػػيفلذكػػرل ػػتلاس ػػؤاؿلأبػػداس قػػردل ػػتل"سػػـليتػػزاجل
 ت.االاتيالرا

 

 اٌضٚجخ أٚاٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍضٚط  019

لاسبال ثلاسحيدا تلب  خلاسرحزلاستعريقتلس زاجل ذال010حػفلاس ػؤاؿلل011(ل تلاس ػؤاؿل0اسزاعةلس ذ لااتالرلاسرحزل) أاي ـا كػالفلاسقػردلحتػزاجللاا 
حفلاكثرلحفلزاعةلااا دةلح هفل  طلحفلااذالكالفلاسقردلحتزاجلاأل رةل يتـل  خلرحزلاسزاعةلاألاسى. حفلزاعةلاعحيعهـلضحفلأ راد أكثرحفل

 ا رادلاال رةل يتـل  خلرحزلاسزاعةلاستتل تلحفلا رادلاال رة.

 

 ً٘..]٠زوش االعُ[ ٌٚذ يف ٘زٖ احملبفظخ 019

اسحػدةليتـلاال تق الرلقفلأ رادلاأل رةل يحاللإذالكال تلاالدتهـل تل ذهلاسح ال ظةلاكحالل الح عؿل تل ايةلاأل ااؿلاسحد يػة،لابغػضلاس ظػرلقػفل
()1نعم ) )لاإلعالبػةكال ػتللإذااستتلقالشػهاللاسقػردل ػتلحكػالفلاسحػيبلدلااال ػةلبالس  ػبةلس حاسػاديفل ػتلح ال ظػالتلسي ػتلح ال ظػالتل ػكفلااسػديهـ،ل

 . 014قفلاس ؤاؿللاإلعالبة(ل يتـل3..لالل)اإلعالبةكال تللأحالإذا)111السؤال))إلىينتقل)

 

 يف أٞ زلبفظخ ٌٚذ..]٠زوش االعُ[ ؟ 014

ذااسحد يةللاأل ااؿحزلاسح ال ظةلاستتلاسدل يهاللاسقردلاكحاللحثبتل تل ايةلرليثبتلاسبال ثل  (.41اسدلاسقردلاالرجلاسعراؽل يدافلر ـل)لاا 

 حبل ظةل:ل

لاسبال ػثلبحػاللحثبػتل أف،ل ػتل ػذهلاس السػةليعػبلأاػرىح ال ظػةل إسى إس ال ه دلتكافلاالدةلاسقردل تل ضالءلتالبسلسح ال ظةلحعي ة،لثـلتـل.0 ي تػـز
 اسحدي ة. األ ااؿ تل ايةل

ثػـليػدافل ػتلاس ػؤاؿل 019(ل تلاس ػؤاؿل3يدافلاالاتيالرل) أفرحزلاسح ال ظةلاستتلاسدلبهاللاسقردل يثلاليعازل إسىي تبهلاسبال ثل أف يعب.3
 اسح الب ةل يهال. إعراءرحزلاسح ال ظةلاستتليتـل 014
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إٌٛع قاجلٕظ( 013

 (لإذالكالفلأ ثىلااللي ت تجلع سلاسقردلحفلا حه. 3(لإذالكالفلذكرًالال)ل 0يدافل تل ذالاس  ؿلع سلاسقردلاي عؿل)ل

 

 ربس٠خ اٌٛالدح 012

لااسشػهرلااس ػ ةلبالالقتحػالدلق ػىلاساثػال ؽلاسر ػحيةلاكحػالل يدافل تل ذالاس  ؿلتالريخلاساالدةلايعب أفلتكافلكتالبةلتالريخلاساالدةلكالح ةلح ددلبالسيـا
 يأتت:

2 3  1 1  1 1 4 0 
 

(ل ػتل السػةلاعػادلحع احػالتل - 3ا تلبعضلاأل يالفلالليعرؼلاسحعيبلتالريخلحيبلدهلبالسضبط،لق دلذسؾلت عؿلاسحع احالتلاسحتا رةلاي تادـلاسػر ـل)
لااسشهرل يكتب:لثبلًلححق ادة.   ردليعرؼلتالريخلحيبلدهلبالس  ةلسكفليعهؿلاسيـا

2 -  3 -  9 1 4 0 

 اٌؼّش ثبٌغٕٛاد اٌىبٍِخ  012
 

لااسشهرلااس  ةل ػيكافلبالإلحكػالفل  ػالبلقحػرهللى إذالأقطيدافل تل ذالاس  ؿلاسعحرلبالس  ااتل حبالشػرةلاسقردلتالريخلحيبلدهلابشكؿلح ددلبالسيـا
اي ػالا ل ال ؿلاسطرحلإذالكالفلقيدلحيبلدلاسقردل بؿلحاقدلاسزيالرةلاسعحرلي الا لكالآلتت:دلحفل  ةلإعراءلاسح الب ةلايكافليطرحل  ةلاسحيبللث ي

اكالفلتالريخلحيبلدل 09/00/3103اسطرحل ال صلاا دلإذالكالفلقيدلحيبلدلاسقردلبعدلتالريخلاسزيالرة...لق ىل بيؿلاسحثالؿلعرتلاسزيالرةل تللؿ ال 
 ػػ ةلالفلقيػػدلحػػيبلدلاسقػػردل بػػؿلحاقػػدلاسزيػػالرةلايػػدافل ػػتل  ػػؿلاسعحػػرل09=  0449 –3103ذلقحػػرلاسقػػردلي ػػالا لق د ػػل2/9/0449 ػػردلحعػػيفل

 09كالآلتتل:

الفلقيػدلحػيبلدهلبعػدلتػالريخلاسزيالرة.أحػالل01=  0 – 01=  0449–3103 ػالفلقحػرهلي ػالا ل 31/00/0449كالفلقيػدلحػيبلدلذسػؾلاسقػردللاأحاللإذ
 (.1 ـل)إذالكالفلاسعحرلأ ؿلحفل  ةل يدافلاسرل

 شهرا.ل00  ةلال01  ةلإذالكالفلقحرهل 01 حثبلليعتبرلقحرلاسقردلشهرًا. 03هحؿلقددلاسشهارلطالسحاللأ هاللت ؿلقفلتال
 

 

 ِب ٟ٘ ػاللخ... ]االعُ[ ثشئ١ظ األعشح 019

سػيسلر ػيسلاأل ػرةل،لسػذاللال ػاليدافل تل ذالاس  ؿلقبل ةلكؿل ردلبر يسلاأل رةلبال تاداـلاسرحازلاسحذكارةل تلاال تحالرة. دليكافلاسح ػتعيبلأ ي
 09يعبلاستأكدلحفلذسؾل بؿلت عيؿلاسرحزلألفلاسحط ابل الاسعبل ةلبر يسلاأل رةلاسيسلاسح ػتعيب،لا ػتل السػةلكػافلأ ػرادلاأل ػرةلأكثػرلحػفل

عػػد ؿلاست   ػػؿل ػػتلحػػفلاس ػػطرلاسثػػال تلايلابتػػدءا ػػردلت  ػػؽلا ػػتحالرةلثال يػػةلايتػػرؾلاس ػػطرلاألاؿل الرغػػاًلل)اػػالصلبػػر يسلاأل ػػرة(لثػػـليػػدافلاأل ػػرادل
 اال تحالرةلاسثال ية.

 

 

 

 

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .فؤوضشعٕخ  03فمؾ ألفشاد األعشح اٌجبٌغخ أػّبسُ٘  019ٚ  011اٌغؤاٌني ِالدظخ:
 

 دبٌزه اٌضٚاج١خ ؟  ِبٟ٘ 011

  ػطلاسػـليػتـللرا ه دلق دل إذالكالفليتـلاال تق الرلقفلاس السةلاسزااعيةلس قردلا  بلاالاتيالراتلاسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿلاالليعتبرلاسقردلحتزاعاًل 
ذا،ل(اسدااؿاسز الؼل) اال ق ػالؿلقػفلهلاسزااجلأالاسطبلؽلأالاسترحػؿلأالسـليتزاجليعبلق ىلاسبال ثلأفليتأكدلبأ هلسـلي بؽلسلبأ هاسقردللأعالبلاا 

ذالكالفلاسشاصل دل بؽلسهلاسزااجلثػـلأ ػبجلأرحػؿلأالحط ػؽلاكػالفلا ػتلإعػراءلاسح الب ػةلاللاسزاج/اسزاعة، ـلاسػدااؿلبعػد،ليػتاسػـلل ػدلق ػدل را ػها 
ذ. أ ل"أرحػؿلأالحط ػؽ"لق ػدل را ػه إفل الستهلاسزااعيػةلت ػبجل ػتلاس السػةلاستػتلكػالفلق يهػالل بػؿل  ػ ةل ػأكثرلل03كػالفلاسقػردلاسػذ ليب ػغلقحػرهللااا 

استػػتلق ػػىل يعتبػػرلح ق ػػبًل،لااللتعتبػػرلاسحتزاعػػةللشػػرقيالً  أاا ػػبؽلسػػهلاسػػزااجل عػػبًللاا ق ػػؿلس ػػببلحػػاللدافلأ لإثبػػالتلح ػػعؿلر ػػحياًللأا ال ا يػػاًل 
ا ػسلق يهػالل كػـلاسح كحػةل إذازاعهػال،لكحػاللتعتبػرلاسحػرأةلح ق ػ ةللإسػىابلؼلحسلزاعهاللات كفل تلحكالفلآارلح ق  ةلب ببلا تحالسيػةلاسعػادةل

ل(9-3بػال تلاالاتيػالراتل)لأحػال،ل019اس ػؤاؿللإسػى تل السةلكال تلاس السةلاسزااعيةلس قػردل ػتل"حتػزاج"ليػتـلاال ت ػالؿل اس الضتلاسشرقتلبالس شاز. أا
تكػافلاس السػةلاسزااعيػةل أف ػبلليعػازلل019 ػذالاس ػؤاؿلااس ػؤاؿلر ػـللإعالبالتيربطلبيفللأف.لايعبلق ىلاسبال ثل019اس ؤاؿللإسى يتـلاال ت الؿل

زاعػػة"..لا كػػذالبالس  ػػبةلسبػػال تل أا ػػال"زاجللاأل ػػرةقبل ػػةل ػػذالاسقػػردلبػػر يسل أف 019"ل ػػتل ػػيفلذكػػرل ػػتلاس ػػؤاؿلأبػػداس قػػردل ػػتل"سػػـليتػػزاجل
 ت.االاتيالرا

 

 اٌضٚجخ أٚاٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍضٚط  019

لاسبال ثلاسحيدا تلب  خلاسرحزلاستعريقتلس زاجل ذال010حػفلاس ػؤاؿلل011(ل تلاس ػؤاؿل0اسزاعةلس ذ لااتالرلاسرحزل) أاي ـا كػالفلاسقػردلحتػزاجللاا 
حفلاكثرلحفلزاعةلااا دةلح هفل  طلحفلااذالكالفلاسقردلحتزاجلاأل رةل يتـل  خلرحزلاسزاعةلاألاسى. حفلزاعةلاعحيعهـلضحفلأ راد أكثرحفل

 ا رادلاال رةل يتـل  خلرحزلاسزاعةلاستتل تلحفلا رادلاال رة.

 

 ً٘..]٠زوش االعُ[ ٌٚذ يف ٘زٖ احملبفظخ 019

اسحػدةليتـلاال تق الرلقفلأ رادلاأل رةل يحاللإذالكال تلاالدتهـل تل ذهلاسح ال ظةلاكحالل الح عؿل تل ايةلاأل ااؿلاسحد يػة،لابغػضلاس ظػرلقػفل
()1نعم ) )لاإلعالبػةكال ػتللإذااستتلقالشػهاللاسقػردل ػتلحكػالفلاسحػيبلدلااال ػةلبالس  ػبةلس حاسػاديفل ػتلح ال ظػالتلسي ػتلح ال ظػالتل ػكفلااسػديهـ،ل

 . 014قفلاس ؤاؿللاإلعالبة(ل يتـل3..لالل)اإلعالبةكال تللأحالإذا)111السؤال))إلىينتقل)

 

 يف أٞ زلبفظخ ٌٚذ..]٠زوش االعُ[ ؟ 014

ذااسحد يةللاأل ااؿحزلاسح ال ظةلاستتلاسدل يهاللاسقردلاكحاللحثبتل تل ايةلرليثبتلاسبال ثل  (.41اسدلاسقردلاالرجلاسعراؽل يدافلر ـل)لاا 

 حبل ظةل:ل

لاسبال ػثلبحػاللحثبػتل أف،ل ػتل ػذهلاس السػةليعػبلأاػرىح ال ظػةل إسى إس ال ه دلتكافلاالدةلاسقردل تل ضالءلتالبسلسح ال ظةلحعي ة،لثـلتـل.0 ي تػـز
 اسحدي ة. األ ااؿ تل ايةل

ثػـليػدافل ػتلاس ػؤاؿل 019(ل تلاس ػؤاؿل3يدافلاالاتيالرل) أفرحزلاسح ال ظةلاستتلاسدلبهاللاسقردل يثلاليعازل إسىي تبهلاسبال ثل أف يعب.3
 اسح الب ةل يهال. إعراءرحزلاسح ال ظةلاستتليتـل 014
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 ؟األعشحً٘ ٠ؼ١ش ٚاٌذن يف ٘زٖ  001

يأاػػذلب ظػػرللأفايػػتـلااتيػػالرلاا ػػدةلحػػفلاالاتيػػالراتلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿ،لايعػػبل رةاأل ػػكػػالفلااسػػدهلي ػػكفل ػػتل ػػذهل إذاي ػػأؿلاسقػػردلقحػػالل
لل ػػإذا(،ل2(لال)1سئلعالبػػالتل)لاأل ػػرةلأ ػػراداالقتبػػالرلتعريػػؼل كػػالفلاسااسػػدليغيػػرلحكػػالفل ػػك هلبال ػػتحرارلكػػأفليت  ػػؿلبػػيفلح ػػالكفلأب ال ػػه،لاكػػالفليػػـا

(لياحػاًل 15سحػدةلاللت ػؿلقػفل)لاأل ػرةحػسل ػذهللأ ػالـل ػإذارةلاسثبلثػيفلياحػاللاسحالضػيةلاػبلؿل تػلإ الحته  تق رلقفللأفيعبلي يـلحسلاأل رةللاسح الب ة
ذااأل رة.لليتـلاقتبالرهل ردالحفابلؿلاسثبلثيفلياحاللاس الب ةلس ح جل ي تحرلبالإل الحةل يػتـلاقتبػالرهل أف(لياحاللإاللا هلي ا ل15حعهاللا ؿلحفل)لأ الـلاا 

ذا،ل)ي ػتحر(لاس ػؤاؿلاسػذ لبعػده إسى ؿل(لي ت1 عـل)لاإلعالبةكال تللإذا ردًالحفلاأل رة. اس ػؤاؿللإسػى(لي ت ػؿل3(لأالحتػا تل)2الل)لإعالبتػهكال ػتللاا 
 (.112ر ـل)

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍٛاٌذ 000

 .113اس ؤاؿللإسىثـلي ت ؿلل101كحالل الحدافل تلاس ؤاؿل 110(ل تلاس ؤاؿل1)لأعالبيدرجلاسرحزلاستعريقتلسااسدلاسقردلاسذ ل

 

 ٚاٌذن أوٍّٙبشٙبدح  ٝأػٍِب ٟ٘  003

(لا  ػبلاالاتيػالراتلحتػا ى)كػالفليكػافلي ػكفل ػتلحكػالفلآاػرلأاللاأل ػرةلأ ػرادشهالدةل  ؿلق يهاللااسدهلاسذ لسيسلحػفللأق ىي أؿلاسقردلقفل
 اسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿلا تلكالآلتت:

 بةلا ؼلأ لشتءلب يط.:ل الاسقردلاسذ لاللي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللابالستالستلالي تطيسلكتالت،لأحالشهالدة.0

 الشهالدة/لي رال  ط:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةل  طلااللي حؿلحؤ بللق حيال..3

 الشهالدة/لي رالايكتب:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللبأ لسغةلكال تلسك هلاللي حؿلحؤ بًللق حياًل..2

oلإعػراءلاسح الب ػةلااللتعتبػرلاس ػ ااتلاسدرا ػيةل)لاس ػقاؼل(لاستػتلي حؿلحؤ بًللق حيال:لي  دلبهلأق ىلحر  ةلدرا يةلأتحهاللاسقػردل ب عػالحل تػىليػـا
 التكحؿلحر  ةلدرا يةلحؤ بًللااسحرا ؿل تلكحاللحذكارةل تلاس ؤاؿ:

 

 بكالسارياس .14 ابتدا ية .12

لقالست .01 حتا طة .19  دب ـا

 حالع تير .00 إقدادية .11

 دكتاراه .03 حه ت .19

اي  ػػػدلبهػػػاللاسشػػػهالداتلاسحح ا ػػػةلحػػػفل بػػػؿلاس ػػػازةل :أاػػػرى .02 حفلحعهدل دب ـا .19
اسحراكػػػػزلاسدي يػػػػةلغيػػػػرلاسحرتبطػػػػةلبعهػػػػالتل أااسدي يػػػػةل

 كاحيػػػػة،لكػػػػذسؾلاسشػػػػهالداتلاسحح ا ػػػػةلحػػػػفلاسك يػػػػالتل
 غيرلاسحعترؼلبهاللحفل بؿلازارةلاستع يـلاسعالست..لاسخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟األعشحً٘ رؼ١ش ٚاٌذره يف ٘زٖ  002

يأاػػذلب ظػػرللأفايػػتـلااتيػػالرلاا ػػدةلحػػفلاالاتيػػالراتلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿ،لايعػػبللاأل ػػرةت ػػكفل ػػتل ػػذهللكال ػػتلااسدتػػهلإذاي ػػأؿلاسقػػردلقحػػالل
ل  إذا(،ل2(لال)1االقتبالرلتعريؼلأ رادلاأل رةلسئلعالبالتل) كال تلاسااسدةلتغيرلحكالفل ػك هاللبال ػتحرارلكػأفلتت  ػؿلبػيفلح ػالكفلأب ال هػال،لاكال ػتليػـا

(لياحاًل 15سحدةلاللت ؿلقفل)لاأل رةحسل ذهللأ الحتل إذاابلؿل ترةلاسثبلثيفلياحاللاسحالضيةللإ الحتهالتق رلقفل   أفيعبل يـلحسلاأل رةلاسح الب ةلت
ذاأ الحتاأل رة.أ رادلتعتبرلحفلابلؿلاسثبلثيفلياحاللاس الب ةلس ح جل ت ػتحرلبالإل الحػةل يػتـلاقتبالر ػالل أفت ػا للإ هػال(لياحػاللإالل15حعهػاللا ػؿلحػفل)لاا 

ذااس ػػؤاؿلاسػػذ لبعػػده،للإسػػى(لي ت ػػؿل1 عػػـل)لاإلعالبػػةلكال ػػتلإذا ػػردًالحػػفلاأل ػػرة. اس ػػؤاؿلر ػػـللإسػػى(لي ت ػػؿل3)لحتػػا ى(لأال2الل)لإعالبتػػهكال ػػتللاا 
(115.) 

 

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌالَ 002

 اسشاصلاستالست. إسىثـلي ت ؿلل010كحالل الحدافل تلاس ؤاؿل 001(ل تلاس ؤاؿل0)لأعالبيدرجلاسرحزلاستعريقتلسبلـلس قردلاسذ ل

 
 

 ٚاٌذره أوٍّزٙبشٙبدح  أػٍٝ ِب ٟ٘ 009

(لا  ػػبلاالاتيػػالراتلحتا يػػه)كػػالفلت ػكفل ػػتلحكػػالفلآاػرلأاللاأل ػػرةلأ ػػرادشػػهالدةل  ػػ تلق يهػػاللااسدتػهلاستػػتلسي ػػتلحػفللأق ػىي ػأؿلاسقػػردلقػػفل
 .اسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿ

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌمغُ اٌضبٟٔ / 

 ٠شًّ وً أفشاد األعشح ثؼّش عذ عٕٛاد فؤوضش 
  ااتل أكثرلحفل يثلقددلاسح ت  يفلبالسحؤ  التلاستع يحيةلأالقددل 1س  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبالس السةلاستع يحيةلسؤل رادلبعحرليهدؼل ذالال

يـلاأ بالبلقدـلاالست الؽلبالستع اسذيفلسـلي ت  االأبدالس تعرؼلق ىل  بلاألحيةل تلاسحعتحسلاسعرا تلبالإلضال ةلإسىلذسؾلحعر ةل  بلاست ربل تلاستع يـل
 اكذسؾلأ بالبلقدـلاال تحرارلبالستع يـ.لااستغيبلقفلاسدااـلاأ بالبه.

 

 اسح الب ة.لأعراء(ل  ااتل أكثرلا تل 1اسذ ليب غلحفلاسعحرل)ل اساضسلاستع يحتلس قردي  دلبهالل :التعلٌمٌــةالحالة

 ، كاحيػة أااال ػةل  ػػتلحؤ  ػةلتع يحيػػػة   ػعؿدل ػ(ل ػ ااتل ػأكثرلال 1يب ػغلحػفلاسعحػرل)ليعتبػرلح ت  ػاللبػالستع يـلكػؿل ػردل  :االلتحاق باالتعلٌم
لس  ػؼلاسقتػرةلاسح ػعؿلق يهػاللأالسقتػرةلاالرعه أااسعراؽل دااػؿ ااءل لأاليتا ػسلأفليػداـا ،لسحدةلاللت ػؿلقػفل ػ ةلدرا ػيةلاداـا
أطاؿ.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟األعشحً٘ ٠ؼ١ش ٚاٌذن يف ٘زٖ  001

يأاػػذلب ظػػرللأفايػػتـلااتيػػالرلاا ػػدةلحػػفلاالاتيػػالراتلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿ،لايعػػبل رةاأل ػػكػػالفلااسػػدهلي ػػكفل ػػتل ػػذهل إذاي ػػأؿلاسقػػردلقحػػالل
لل ػػإذا(،ل2(لال)1سئلعالبػػالتل)لاأل ػػرةلأ ػػراداالقتبػػالرلتعريػػؼل كػػالفلاسااسػػدليغيػػرلحكػػالفل ػػك هلبال ػػتحرارلكػػأفليت  ػػؿلبػػيفلح ػػالكفلأب ال ػػه،لاكػػالفليػػـا

(لياحػاًل 15سحػدةلاللت ػؿلقػفل)لاأل ػرةحػسل ػذهللأ ػالـل ػإذارةلاسثبلثػيفلياحػاللاسحالضػيةلاػبلؿل تػلإ الحته  تق رلقفللأفيعبلي يـلحسلاأل رةللاسح الب ة
ذااأل رة.لليتـلاقتبالرهل ردالحفابلؿلاسثبلثيفلياحاللاس الب ةلس ح جل ي تحرلبالإل الحةل يػتـلاقتبػالرهل أف(لياحاللإاللا هلي ا ل15حعهاللا ؿلحفل)لأ الـلاا 

ذا،ل)ي ػتحر(لاس ػؤاؿلاسػذ لبعػده إسى ؿل(لي ت1 عـل)لاإلعالبةكال تللإذا ردًالحفلاأل رة. اس ػؤاؿللإسػى(لي ت ػؿل3(لأالحتػا تل)2الل)لإعالبتػهكال ػتللاا 
 (.112ر ـل)

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍٛاٌذ 000

 .113اس ؤاؿللإسىثـلي ت ؿلل101كحالل الحدافل تلاس ؤاؿل 110(ل تلاس ؤاؿل1)لأعالبيدرجلاسرحزلاستعريقتلسااسدلاسقردلاسذ ل

 

 ٚاٌذن أوٍّٙبشٙبدح  ٝأػٍِب ٟ٘  003

(لا  ػبلاالاتيػالراتلحتػا ى)كػالفليكػافلي ػكفل ػتلحكػالفلآاػرلأاللاأل ػرةلأ ػرادشهالدةل  ؿلق يهاللااسدهلاسذ لسيسلحػفللأق ىي أؿلاسقردلقفل
 اسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿلا تلكالآلتت:

 بةلا ؼلأ لشتءلب يط.:ل الاسقردلاسذ لاللي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللابالستالستلالي تطيسلكتالت،لأحالشهالدة.0

 الشهالدة/لي رال  ط:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةل  طلااللي حؿلحؤ بللق حيال..3

 الشهالدة/لي رالايكتب:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللبأ لسغةلكال تلسك هلاللي حؿلحؤ بًللق حياًل..2

oلإعػراءلاسح الب ػةلااللتعتبػرلاس ػ ااتلاسدرا ػيةل)لاس ػقاؼل(لاستػتلي حؿلحؤ بًللق حيال:لي  دلبهلأق ىلحر  ةلدرا يةلأتحهاللاسقػردل ب عػالحل تػىليػـا
 التكحؿلحر  ةلدرا يةلحؤ بًللااسحرا ؿل تلكحاللحذكارةل تلاس ؤاؿ:

 

 بكالسارياس .14 ابتدا ية .12

لقالست .01 حتا طة .19  دب ـا

 حالع تير .00 إقدادية .11

 دكتاراه .03 حه ت .19

اي  ػػػدلبهػػػاللاسشػػػهالداتلاسحح ا ػػػةلحػػػفل بػػػؿلاس ػػػازةل :أاػػػرى .02 حفلحعهدل دب ـا .19
اسحراكػػػػزلاسدي يػػػػةلغيػػػػرلاسحرتبطػػػػةلبعهػػػػالتل أااسدي يػػػػةل

 كاحيػػػػة،لكػػػػذسؾلاسشػػػػهالداتلاسحح ا ػػػػةلحػػػػفلاسك يػػػػالتل
 غيرلاسحعترؼلبهاللحفل بؿلازارةلاستع يـلاسعالست..لاسخ
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 ؟األعشحً٘ رؼ١ش ٚاٌذره يف ٘زٖ  002

يأاػػذلب ظػػرللأفايػػتـلااتيػػالرلاا ػػدةلحػػفلاالاتيػػالراتلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿ،لايعػػبللاأل ػػرةت ػػكفل ػػتل ػػذهللكال ػػتلااسدتػػهلإذاي ػػأؿلاسقػػردلقحػػالل
ل  إذا(،ل2(لال)1االقتبالرلتعريؼلأ رادلاأل رةلسئلعالبالتل) كال تلاسااسدةلتغيرلحكالفل ػك هاللبال ػتحرارلكػأفلتت  ػؿلبػيفلح ػالكفلأب ال هػال،لاكال ػتليػـا

(لياحاًل 15سحدةلاللت ؿلقفل)لاأل رةحسل ذهللأ الحتل إذاابلؿل ترةلاسثبلثيفلياحاللاسحالضيةللإ الحتهالتق رلقفل   أفيعبل يـلحسلاأل رةلاسح الب ةلت
ذاأ الحتاأل رة.أ رادلتعتبرلحفلابلؿلاسثبلثيفلياحاللاس الب ةلس ح جل ت ػتحرلبالإل الحػةل يػتـلاقتبالر ػالل أفت ػا للإ هػال(لياحػاللإالل15حعهػاللا ػؿلحػفل)لاا 

ذااس ػػؤاؿلاسػػذ لبعػػده،للإسػػى(لي ت ػػؿل1 عػػـل)لاإلعالبػػةلكال ػػتلإذا ػػردًالحػػفلاأل ػػرة. اس ػػؤاؿلر ػػـللإسػػى(لي ت ػػؿل3)لحتػػا ى(لأال2الل)لإعالبتػػهكال ػػتللاا 
(115.) 

 

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌالَ 002

 اسشاصلاستالست. إسىثـلي ت ؿلل010كحالل الحدافل تلاس ؤاؿل 001(ل تلاس ؤاؿل0)لأعالبيدرجلاسرحزلاستعريقتلسبلـلس قردلاسذ ل

 
 

 ٚاٌذره أوٍّزٙبشٙبدح  أػٍٝ ِب ٟ٘ 009

(لا  ػػبلاالاتيػػالراتلحتا يػػه)كػػالفلت ػكفل ػػتلحكػػالفلآاػرلأاللاأل ػػرةلأ ػػرادشػػهالدةل  ػػ تلق يهػػاللااسدتػهلاستػػتلسي ػػتلحػفللأق ػىي ػأؿلاسقػػردلقػػفل
 .اسحدرعةل تل ذالاس ؤاؿ

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌمغُ اٌضبٟٔ / 

 ٠شًّ وً أفشاد األعشح ثؼّش عذ عٕٛاد فؤوضش 
  ااتل أكثرلحفل يثلقددلاسح ت  يفلبالسحؤ  التلاستع يحيةلأالقددل 1س  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبالس السةلاستع يحيةلسؤل رادلبعحرليهدؼل ذالال

يـلاأ بالبلقدـلاالست الؽلبالستع اسذيفلسـلي ت  االأبدالس تعرؼلق ىل  بلاألحيةل تلاسحعتحسلاسعرا تلبالإلضال ةلإسىلذسؾلحعر ةل  بلاست ربل تلاستع يـل
 اكذسؾلأ بالبلقدـلاال تحرارلبالستع يـ.لااستغيبلقفلاسدااـلاأ بالبه.

 

 اسح الب ة.لأعراء(ل  ااتل أكثرلا تل 1اسذ ليب غلحفلاسعحرل)ل اساضسلاستع يحتلس قردي  دلبهالل :التعلٌمٌــةالحالة

 ، كاحيػة أااال ػةل  ػػتلحؤ  ػةلتع يحيػػػة   ػعؿدل ػ(ل ػ ااتل ػأكثرلال 1يب ػغلحػفلاسعحػرل)ليعتبػرلح ت  ػاللبػالستع يـلكػؿل ػردل  :االلتحاق باالتعلٌم
لس  ػؼلاسقتػرةلاسح ػعؿلق يهػاللأالسقتػرةلاالرعه أااسعراؽل دااػؿ ااءل لأاليتا ػسلأفليػداـا ،لسحدةلاللت ػؿلقػفل ػ ةلدرا ػيةلاداـا
أطاؿ.
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 ؟ً٘ عجك أْ اٌزذمذ ثبدلذسعخ 310

حػػفلاسحشػحاسيفلبهػػذالاس ػػؤاؿلثػـلي ػػالؿلقػػفل السػةلاست ػػال هـلبالسحدر ػػةلاتؤشػػرللايتأكػػدلاأل ػػرةل ال حػػةلأ ػرادلاالاؿإسػىلاس  ػػـلق ػىلاسبال ػػثلأفليعػػادل
ذالكػالفلح ت ػؽل السل،203اي ت ػؿلإسػىلاس ػؤاؿل كػالفل عػـل ػتلاس ػالبؽ(لأذال2اإلعالبػة) ػبؽلسػهلاالست ػالؽ،لاتؤشػرلسـلي(لإذال1اإلعالبةل) يػالل يؤشػرلاا 

 .203(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل3)
 

 

 ؟ً٘ رمشأ ٚرىزت 313

ي تطيسلاس راءةلااسكتالبػة،ل ؿلي الؿل)الي حؿلشهالدة(ل 310(ل تلاس ؤاؿل0)  بؽلسهلاالست الؽلبالسحدر ةلااسذ لأعالبلسكؿل ردلي الؿل ذالاس ؤاؿ
لأ(لإذالكػالفلي ػرلل2) يػدافلاالعالبػةلال(لإذالكالفلي تطيسلاس راءةل  ط،ل3االعالبةل)ايدافلل،(لإذالكالفلاللي تطيسلاس راءةلااللاسكتالبة0)االعالبةليدافل
 ػدلبػػ)ي تطيس(لاس ػراءةل  ػطلأفلاسقػردليػتحكفلحػفل ػراءةلا هػـل  ػرةلب ػيطة،لقػدةلا طػػرل ػػػتلعريػدةلحػثبل،لبأيػةلسغػةلكال ػتلاسك ػهلالل.لاي ايكتب

رلي ػتطيسلاسكتالبػة،لاي  ػدلبػػ)ي تطيس(لاس ػراءةلااسكتالبػةلأفلاسقػػردليػتحكفلحػفل ػراءةلا هػـل  ػرةلب ػػيطةلبالإلضػال ةلإسػىلا ػتطالقتهلكتالبػةلقػدةلا ػػط
 يطلايحكفل راءتهاللا هحهاللحفل بؿلاآلاريف. اؿلحاضاعلب 

 ِالدظخ: مج١غ االجبثبد ٠ٕزمً اىل اٌفشد اٌزبيل.
 

 ؟ِب ٟ٘ أػٍٝ شٙبدح دظٍذ ػ١ٍٙب 425

حػػالل ػػالأق ػػىلحؤ ػػؿلق حػتل  ػػؿلق يػػهلاسقػػردلاتكػػافلاسايػػالراتلست ػػالؽلااسح ت  ػػيفل السيػػاللبالسدرا ػة(ل ػبؽلسهػػـلاال)ي ػػالؿلكػػؿلأ ػػرادلاأل ػػرةلاسػػذيفل
 -كالآلتت:

 

 حؤ بًللق حياًللاي تحرلاسبال ثل تلطرحلاس ؤاؿلاستالست.:لأ لاللي حؿلاحتلشهالدةلال.0

 الشهالدة/لي رال  ط:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةل  طلااللي حؿلحؤ بللق حيال..3

 الشهالدة/لي رالايكتب:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللبأ لسغةلكال تلسك هلاللي حؿلحؤ بًللق حياًل..2

oؿلحػػؤ بًللق حيػػال:لي  ػػدلبػػهلأق ػػىلحر  ػػةلدرا ػػيةلأتحهػػاللاسقػػردلب عػػالحلااللت  ػػبلاس ػػ ااتلاسدرا ػػيةل)لاس ػػقاؼل(لاستػػتلالتكحػػؿلحر  ػػةلي حػػ
أذالسـليتـلاسقردلاس ؼلاس الدسلاالبتدا تل بلليعتبرل الحبللس شهالدةلاالبتدا ية،لكذسؾلبالس  بةلس قردلاسذ لسػـليػتـلاس ػؼلاسثالسػثل درا ية.ل)أ 
 تبرل الحبللس شهالدةلاالبتدا ية،..لا كذا(لااسحرا ؿل تلكحاللحذكارةل تلاس ؤاؿ:اسحتا طل يع

 

   أ ال ية .12

   ابتدا ية .19

   حتا طة .11

 إقدادية .11

حه يةل)إقداديةلتعالرة،ل  القة،لدارلاسحع حيفلسحدةل .19
 ثبلثل  ااتلبعدلاسحتا طة..(
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يهاللت سل  ااتلأ لدحجلاسحر  ةلاالبتدا يةلاستتلأحد الل تل ػ ااتلحػسلاسحر  ػةلاسحتا ػطةلاي  دلبالأل ال يةلا تلسحدارسلاستتلحدةلاسدرا ةل 
لاستتلأحد اللثبلثل  ااتلست بجلت سل  اات.

 

 

لل.19 للحفلحعهددب ـا

للبكالسارياسل.14

لقالستل.01 للدب ـا

للحالع تيرل.00

للدكتاراهل.03

لتأاػػرىل)لاسحػػدارسلاسدي يػػةلاستالبعػػةلس  ػػازال.02
 ػػػػػةلاس الدريػػػػةلااس  قيػػػػػةلغيػػػػػرلاكػػػػذسؾلاسحدرل

اسحرتبطػػػػػةلبالسعهػػػػػالتلاستع يحيػػػػػةلاسر ػػػػػحية..ل
لاسخ(ل

 

سك يػةلحبل ظةل:لاذالأكحؿلاسقردلإ دىلاسك يالتلغيرلاسحعترؼلبهاللحفل بػؿلازارةلاستع ػيـلاسعػالستل يػتـلاقتبػالرهل ػالحبللس شػهالدةلاستػتلت ػبؽلشػهالدةلا
أكحػػؿلاسقػػردلشػػهالدةللبهػػالل يػػتـلاقتبػػالرهل ػػالحبللس شػػهالدةلاإلقداديػػة،لكػػذسؾلإذالأكحػػؿلاسقػػردلك يػػةلغيػػرلحعتػػرؼلغيػػرلاسحعتػػرؼلبهػػالل)حثػػالؿلذسػػؾلإذا

ذالساسحالع تيرلحفلك يةلغيرلحعترؼلبهالل يتـلاقتبالرهل الحبللسشػهالدةلاسبكػالساريال لسأكحػؿلاسقػردلاسبكػالسارياللاستػتلأكح هػاللحػفلك يػةلحعتػرؼلبهػال،لاا 
لةلاإلقدادية..لا كذا(.ااسحالع تيرلحفلك يةلغيرلحعترؼلبهالل يتـلاقتبالرهل الحبللس شهالد

 

 ِب رلّٛع عٕٛاد اٌذساعخ ٚرلّٛع عٕٛاد االػبدح اٌزٟ لؼ١زٙب 312

حعحػاعلل(لAاأل رةلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلقفلقددل  ااتلاسدرا ةلاسقع يةلبحالل يهالل  ااتلاإلقالدةلااسر اب،ليػدافل ػتلاسعحػاد)للي أؿلأ راد
،لحػثبللشػاصلأكحػؿلاسحر  ػةلاالبتدا يػةلاكػالفل(لقػددل ػ ااتلاإلقػالدةلB ػتلاسعحػادل)ل(لاحػالل(1)لاكتػب)اذالا ؿلحفل  ةل  ااتلاسدرا ةلايدافل

(لااللت  ػػبل ػػ ااتلاستػػرؾل  ػػالأكحػػؿلاسشػػاصلاسدرا ػػةلاالبتدا يػػةل0(ل)B(لا ػػتلاسعحػػادل)9(ل)Aرا ػبالل ػػتلاس ػػؼلاسثالسػػث..ليػػدافل ػػتلاسعحػػادل)
ل(.0(ل)B(لا تلاسعحادل)9(ل)Aبعدلذسؾل قتل ذهلاس السةلي عؿل تلاسعحادل)اكالفلسديهل  ةلر ابلاا دةلا دلترؾلاسدرا ةلس  تيفلثـلقالدل

 ٍزذمني ثبٌزؼ١ٍُ دب١ٌبعٕخ ادل( 91-1ق ٌألفشاد يف عٓ 314-319ِالدظخ: األعئٍخ
ل

 يف اٞ ِشدٍخ اٚ طف ِٓ اٌذساعخ أذ ٍِزذك دب١ٌب قأٚ وٕذ ٍِزذك ( يف ادلذسعخ / اجلبِؼخ 319

شػهرالاس ػالب ةل يػتـلل03شهرالاس الب ةلبالسحدر ةل)اذالاكحؿلاسقردلدرا تهل تلاسك يػةلاػبلؿلل03أالكالفلح ت  اللابلؿلاس ؤاؿلسكؿل ردلح ت ؽل السيالل
(،لحػػالل ػػالاسح ػػتاىلااس ػػؼلاسح ت ػػؽلبػػه،ليػػدافل ػػتلقحػػادل312شػػهالدةلاسبكػػالسارياسلسػػهل ػػتلاس ػػؤاؿلاقتبػػالرهل ػػبؽلسػػهلاالست ػػالؽلايعتبػػرل ػػالحبللس

(لإذالكال ػتلاسحتا ػطة...ل2(لإذالكال تلاالبتدا يػةلال)3)ال(لاذالكال تلاال ال يةل0)اسذ ل ال يهلحثبلل( عمود)المرحلة)رمز)المستوىاسح تاىل
(ل2اإلقػداد ليػدافل ػتل  ػؿلاسحر  ػةل)لاػالحساس ؼلاساسذ ل ال يهل السياللحثبللشاصل السيالل تلل(رق )الصفيدون) عمود)الصف)لاسخلا ت

ل(.9ا تل  ؿلاس ؼليدافلاسر ـل)
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 ؟ً٘ عجك أْ اٌزذمذ ثبدلذسعخ 310

حػػفلاسحشػحاسيفلبهػػذالاس ػػؤاؿلثػـلي ػػالؿلقػػفل السػةلاست ػػال هـلبالسحدر ػػةلاتؤشػػرللايتأكػػدلاأل ػػرةل ال حػػةلأ ػرادلاالاؿإسػىلاس  ػػـلق ػىلاسبال ػػثلأفليعػػادل
ذالكػالفلح ت ػؽل السل،203اي ت ػؿلإسػىلاس ػؤاؿل كػالفل عػـل ػتلاس ػالبؽ(لأذال2اإلعالبػة) ػبؽلسػهلاالست ػالؽ،لاتؤشػرلسـلي(لإذال1اإلعالبةل) يػالل يؤشػرلاا 

 .203(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل3)
 

 

 ؟ً٘ رمشأ ٚرىزت 313

ي تطيسلاس راءةلااسكتالبػة،ل ؿلي الؿل)الي حؿلشهالدة(ل 310(ل تلاس ؤاؿل0)  بؽلسهلاالست الؽلبالسحدر ةلااسذ لأعالبلسكؿل ردلي الؿل ذالاس ؤاؿ
لأ(لإذالكػالفلي ػرلل2) يػدافلاالعالبػةلال(لإذالكالفلي تطيسلاس راءةل  ط،ل3االعالبةل)ايدافلل،(لإذالكالفلاللي تطيسلاس راءةلااللاسكتالبة0)االعالبةليدافل
 ػدلبػػ)ي تطيس(لاس ػراءةل  ػطلأفلاسقػردليػتحكفلحػفل ػراءةلا هػـل  ػرةلب ػيطة،لقػدةلا طػػرل ػػػتلعريػدةلحػثبل،لبأيػةلسغػةلكال ػتلاسك ػهلالل.لاي ايكتب

رلي ػتطيسلاسكتالبػة،لاي  ػدلبػػ)ي تطيس(لاس ػراءةلااسكتالبػةلأفلاسقػػردليػتحكفلحػفل ػراءةلا هػـل  ػرةلب ػػيطةلبالإلضػال ةلإسػىلا ػتطالقتهلكتالبػةلقػدةلا ػػط
 يطلايحكفل راءتهاللا هحهاللحفل بؿلاآلاريف. اؿلحاضاعلب 

 ِالدظخ: مج١غ االجبثبد ٠ٕزمً اىل اٌفشد اٌزبيل.
 

 ؟ِب ٟ٘ أػٍٝ شٙبدح دظٍذ ػ١ٍٙب 425

حػػالل ػػالأق ػػىلحؤ ػػؿلق حػتل  ػػؿلق يػػهلاسقػػردلاتكػػافلاسايػػالراتلست ػػالؽلااسح ت  ػػيفل السيػػاللبالسدرا ػة(ل ػبؽلسهػػـلاال)ي ػػالؿلكػػؿلأ ػػرادلاأل ػػرةلاسػػذيفل
 -كالآلتت:

 

 حؤ بًللق حياًللاي تحرلاسبال ثل تلطرحلاس ؤاؿلاستالست.:لأ لاللي حؿلاحتلشهالدةلال.0

 الشهالدة/لي رال  ط:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةل  طلااللي حؿلحؤ بللق حيال..3

 الشهالدة/لي رالايكتب:ل الاسقردلاسذ لي تطيسلاس راءةلااسكتالبةلحعاًللبأ لسغةلكال تلسك هلاللي حؿلحؤ بًللق حياًل..2

oؿلحػػؤ بًللق حيػػال:لي  ػػدلبػػهلأق ػػىلحر  ػػةلدرا ػػيةلأتحهػػاللاسقػػردلب عػػالحلااللت  ػػبلاس ػػ ااتلاسدرا ػػيةل)لاس ػػقاؼل(لاستػػتلالتكحػػؿلحر  ػػةلي حػػ
أذالسـليتـلاسقردلاس ؼلاس الدسلاالبتدا تل بلليعتبرل الحبللس شهالدةلاالبتدا ية،لكذسؾلبالس  بةلس قردلاسذ لسػـليػتـلاس ػؼلاسثالسػثل درا ية.ل)أ 
 تبرل الحبللس شهالدةلاالبتدا ية،..لا كذا(لااسحرا ؿل تلكحاللحذكارةل تلاس ؤاؿ:اسحتا طل يع

 

   أ ال ية .12

   ابتدا ية .19

   حتا طة .11

 إقدادية .11

حه يةل)إقداديةلتعالرة،ل  القة،لدارلاسحع حيفلسحدةل .19
 ثبلثل  ااتلبعدلاسحتا طة..(
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يهاللت سل  ااتلأ لدحجلاسحر  ةلاالبتدا يةلاستتلأحد الل تل ػ ااتلحػسلاسحر  ػةلاسحتا ػطةلاي  دلبالأل ال يةلا تلسحدارسلاستتلحدةلاسدرا ةل 
لاستتلأحد اللثبلثل  ااتلست بجلت سل  اات.

 

 

لل.19 للحفلحعهددب ـا

للبكالسارياسل.14

لقالستل.01 للدب ـا

للحالع تيرل.00

للدكتاراهل.03

لتأاػػرىل)لاسحػػدارسلاسدي يػػةلاستالبعػػةلس  ػػازال.02
 ػػػػػةلاس الدريػػػػةلااس  قيػػػػػةلغيػػػػػرلاكػػػػذسؾلاسحدرل

اسحرتبطػػػػػةلبالسعهػػػػػالتلاستع يحيػػػػػةلاسر ػػػػػحية..ل
لاسخ(ل

 

سك يػةلحبل ظةل:لاذالأكحؿلاسقردلإ دىلاسك يالتلغيرلاسحعترؼلبهاللحفل بػؿلازارةلاستع ػيـلاسعػالستل يػتـلاقتبػالرهل ػالحبللس شػهالدةلاستػتلت ػبؽلشػهالدةلا
أكحػػؿلاسقػػردلشػػهالدةللبهػػالل يػػتـلاقتبػػالرهل ػػالحبللس شػػهالدةلاإلقداديػػة،لكػػذسؾلإذالأكحػػؿلاسقػػردلك يػػةلغيػػرلحعتػػرؼلغيػػرلاسحعتػػرؼلبهػػالل)حثػػالؿلذسػػؾلإذا

ذالساسحالع تيرلحفلك يةلغيرلحعترؼلبهالل يتـلاقتبالرهل الحبللسشػهالدةلاسبكػالساريال لسأكحػؿلاسقػردلاسبكػالسارياللاستػتلأكح هػاللحػفلك يػةلحعتػرؼلبهػال،لاا 
لةلاإلقدادية..لا كذا(.ااسحالع تيرلحفلك يةلغيرلحعترؼلبهالل يتـلاقتبالرهل الحبللس شهالد

 

 ِب رلّٛع عٕٛاد اٌذساعخ ٚرلّٛع عٕٛاد االػبدح اٌزٟ لؼ١زٙب 312

حعحػاعلل(لAاأل رةلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلقفلقددل  ااتلاسدرا ةلاسقع يةلبحالل يهالل  ااتلاإلقالدةلااسر اب،ليػدافل ػتلاسعحػاد)للي أؿلأ راد
،لحػثبللشػاصلأكحػؿلاسحر  ػةلاالبتدا يػةلاكػالفل(لقػددل ػ ااتلاإلقػالدةلB ػتلاسعحػادل)ل(لاحػالل(1)لاكتػب)اذالا ؿلحفل  ةل  ااتلاسدرا ةلايدافل

(لااللت  ػػبل ػػ ااتلاستػػرؾل  ػػالأكحػػؿلاسشػػاصلاسدرا ػػةلاالبتدا يػػةل0(ل)B(لا ػػتلاسعحػػادل)9(ل)Aرا ػبالل ػػتلاس ػػؼلاسثالسػػث..ليػػدافل ػػتلاسعحػػادل)
ل(.0(ل)B(لا تلاسعحادل)9(ل)Aبعدلذسؾل قتل ذهلاس السةلي عؿل تلاسعحادل)اكالفلسديهل  ةلر ابلاا دةلا دلترؾلاسدرا ةلس  تيفلثـلقالدل

 ٍزذمني ثبٌزؼ١ٍُ دب١ٌبعٕخ ادل( 91-1ق ٌألفشاد يف عٓ 314-319ِالدظخ: األعئٍخ
ل

 يف اٞ ِشدٍخ اٚ طف ِٓ اٌذساعخ أذ ٍِزذك دب١ٌب قأٚ وٕذ ٍِزذك ( يف ادلذسعخ / اجلبِؼخ 319

شػهرالاس ػالب ةل يػتـلل03شهرالاس الب ةلبالسحدر ةل)اذالاكحؿلاسقردلدرا تهل تلاسك يػةلاػبلؿلل03أالكالفلح ت  اللابلؿلاس ؤاؿلسكؿل ردلح ت ؽل السيالل
(،لحػػالل ػػالاسح ػػتاىلااس ػػؼلاسح ت ػػؽلبػػه،ليػػدافل ػػتلقحػػادل312شػػهالدةلاسبكػػالسارياسلسػػهل ػػتلاس ػػؤاؿلاقتبػػالرهل ػػبؽلسػػهلاالست ػػالؽلايعتبػػرل ػػالحبللس

(لإذالكال ػتلاسحتا ػطة...ل2(لإذالكال تلاالبتدا يػةلال)3)ال(لاذالكال تلاال ال يةل0)اسذ ل ال يهلحثبلل( عمود)المرحلة)رمز)المستوىاسح تاىل
(ل2اإلقػداد ليػدافل ػتل  ػؿلاسحر  ػةل)لاػالحساس ؼلاساسذ ل ال يهل السياللحثبللشاصل السيالل تلل(رق )الصفيدون) عمود)الصف)لاسخلا ت

ل(.9ا تل  ؿلاس ؼليدافلاسر ـل)
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 جلبِؼخ ادلٍزذك ثٙب دب١ًٌب قأٚ وٕذ ٍِزذك ثٙب( دى١ِٛخ أَ خبطخ؟                                                   ً٘ ادلذسعخ / ا 311

بػػالستع يـلقػػفلقال ديػػهلاسحدر ػػةلأالاسعالحعػػةلاسح ت ػػؽلبهػػالل ػػؿل ػػتل كاحيػػةلأـلاال ػػة،ليػػدافلاسبال ػػثلحػػاللياتػػالرهلي ػػالؿلاأل ػػرادلاسح ت  ػػيفل السيػػاًل 
عادل تلاال تحالرة،لاي  دلبالالاتيالرلاسثالسثل"أارىل تلاسعراؽ"لا تلاسحؤ  ةلاستع يحيػةلاستػتلتعػادلإسػىلعهػالتلأاػرىلاسح تعيبلا  بلحاللحال

 .(2ثلاسرحزل)"اسحدارسلاسدي يةلغيرلاس كاحية"لااذالكال تلاسدرا ةلاالرجلاسعراؽليثبتلاسبال 

 

 ؟ بِؼخ اَ أه رشوذ اٌذساعخاجلذسعخ / ادلً٘ أذ ِغزّش ثبٌذٚاَ يف  319

(لاحػاللاذالتػرؾل1ي الؿلاال رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلااسح ت  يفل الب اللبالسدرا ةل الذالكالفلاسقردلح تحرلبالسدااـلحدر ةل/لعالحعةليػدافلاالعالبػةل)
 .(لاي ت ؿلاسىلاسقردلاستالست2يدافلاالعالبةل)اسدرا ةل طعاًل اسقردل

 

 

 ؟ٟ ادلغبفخ ثني ِذسعخ / جبِؼخ ٚزلً اٌغىِٓب ٘ 319

عالحعػة،ليػدافل ػتلقحػادل)اسحتػر(لقػددلاالحتػالرلا ػتلقحػادلاسحدر ػةل/لاسقػفلاسح ػال ةلبػيفلح ػؿلاس ػكفلالاال رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ػةلي الؿل
(لاي ػعؿل239(لحترلي عؿل تلقحػادلاسحتػرل)0239)اسػلكـ(لقددلاسكي احترات،لحثبللاذالكالفلا دلا رادلاال رةليبعدلح ؿل ك الهلقفلاسحدر ةل)

 (.0كـل) تلقحادلاسػل

 

 اجلبِؼخ؟أٚادلذسعخ  إىلِب ٟ٘ اٌٛاعـخ اٌشئ١غخ ٌٍٕمً  314

أكثػرلحػفلغير ػالللاسح ػتادحةاسحدر ػةلأالاسعالحعػةلي أؿلكؿلاأل رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلحالل تلاسا ي ةلاسر ي يةلاسح ػتادحةلس ا ػاؿلإسػىل
سقػردلأكثػرلحػفلاا ػطةل  ػؿلسػذاليعػبلااتيػالرلاساا ػطةلاستػتلتأاػذلحػفلحفلاسا ال طلاسح تادحةل   ا اؿلإسىلاسحدر ةلأالاسعالحعػةل ػدلي ػتادـلا

ابغضلاس ظرلقفلاسح ال ةلاستتلي طعهاللحػفلاػبلؿل ػذهلاساا ػطةل)كحثػالؿ:لي ػتغرؽلاسقػردلس ا ػاؿلإسػىلاسعالحعػةل  ػؼل االكثرلا تاداحالاسقردل
حفلاسح ال ةلاسح طاقةلباا طةلاسحشتل ا ؿؿلاس يالرةلد ال ؽلحفلابلؿلاس يالرةل ع ىلاسرغـلحفلإفلاسح ال ةلاسح طاقةلحفلابل 01 القةلحشياللال
 اإلعالبالتلايدافلرحزلاإلعالبةلاس  ي ةل تلاسعحادلاسحا ص. (لي رالاسبال ثاالكثرلا تاداحال إ  الل اتالرل

 

 / اٌظذخ ٌضبٌشاٌمغُ ا
إلقال ػةل)اسععػػز(لات  ػتلاسعػػبلجلب ػببلذسػػؾلبػػالألحراضلاسحزح ػةلأاا  ػتلاسعػػراؽلحػفل يػػثلاإل ػالبة يػا رل ػذالاس  ػػـلحؤشػراتلقػػفلاأل ػااؿلاس ػػ يةلسؤل ػرة

 اكذسؾلاال البةلبالألحراضلاسعالرضةلااس اادثلاحدىلاسرضاللس عبلجلاسذ لت  الهلاسقرد.

 

 األعشح اجلضء قأ(: األِشاع ادلضِٕخ ٚاٌؼجض: وبفخ أفشاد

 أشهرلل1الت ؿل ترةلاإل البةلبهاللقفل أ ل اس كرلداءلتعرؼلبأ هاللاإلحراضلطاي ةلاألحدلحثؿلحشالكؿلاس  بلاضغطلاسدـلال : األِشاع ادلضِٕخ

  الاسضعؼلأالاس  صلاسع د لأالاسع  تلحثؿلبترلاأليد لأالاألرعؿلااسش ؿلاس  قتلأالاسعال ةلاسع ديةلأالاإلقال ةلاسع  ية. : اٌؼجض قاٌؼممممٛق(
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 اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍّج١ت 210

األسرة  بهذا القسم، ولٌس شرطا أن ٌكون المستجٌب هو نفسه لكل أفرادٌثبت الباحث الرمز التعرٌفً للفرد الذي أجاب عن األسئلة الخاصة 
 المشمولٌن بهذا القسم.

 

 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ػجض ِغزّش ِشخض ؿج١ب ِٓ ادلزٛلغ أْ ٠غزّش ٌغزخ أشٙش أٚ أوضش؟ 213

االعالبػةلر ػػـللادل ػالاسععػزل)اسعػػاؽ(ي ػأؿل ػذالاس ػػؤاؿلسكػؿلأ ػػرادلاأل ػرةلاق ػىلاسبال ػػثلإفليأاػذلب ظػػرلاالقتبػالرلق ػدلاستأشػػيرلبػ عـلإفلاسح  ػػ 
).631..)ينتقل)إلى)السؤال)(لال3إحالل تل السةلاإلعالبةل) .(0)

 

ِالدظخ : جيت أْ الرىْٛ ط١غخ ؿشح اٌغؤاي وب٢رٟ.. "ً٘ ٠ؼبٟٔ أٞ ِٓ أفمشاد األعمشح ِمٓ ػجمض" ٌٚىمٓ جيمت أْ ٠ـمشح 
 ػجض". اٌغؤاي ثبٌشىً اٌزبيل "ً٘ ٠ؼبٟٔ.. ]اعُ اٌفشد[ ِٓ

 

 

 اٌؼجض اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٗ؟  ِب٘ٛ  212

 كحاللي ت:اتكافلاالعالبةلاال رادلاسذيفلسديهـلقعزلاا دلاالاكثرلاسىل دلثبلثلا  بلشدةلاسععزلاسذ ليعال تلح هلاسقردلي الؿل
 

 فً حالة الفرد عدم الرؤٌا نهائٌا  : العمى 1
 فً حالة الفرد ال ٌستطٌع السماع مطلقا   : الصمم 2
 الٌستطٌع الكالم نهائٌا   فً حالة الفرد : الخرس  3
 فً حالة الفرد ال ٌستطٌع النطق بشكل صحٌح )صعوبة فً الكالم( : عجز فً النطق 4
 فً حالة الفرد ٌجد صعوبة السٌر على اقدامه نهائٌا : عجز فً السٌر 5
 فً حالة الفرد ٌجد صعوبة فً حركة احد اطرافه او اكثر )احد ٌدٌه( : عجز حركً 6
 حالة الفرد ال ٌستطٌع السٌر على قدمٌه بصورة صحٌحة فً  : عرج  7
 فً حالة الفرد الٌستطٌع التواصل وفهم االخرٌن  : تأخر عقلً 8
 فً حالة الفرد لدٌه اكثر من عجز فً جسده : عجز متعدد 9

 فً حالة لم تذكر اي من الحاالت اعاله : اخرى  11
 

 .االقل من االول والعمود الثالثوالعمود الثانً العجز االكثر شدة فً العمود االول  اما فً حالة ان الفرد لدٌه اكثر من عجز ٌذكر

ةلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلأعالباال) عـ(لليعال افلحفلاسععزل)اسعاؽ(قفلشدةلاسععػز،لاتػدافلاإلعالبػةل  ػبلاالاتيػالراتلاسحدرعػ
 .ةال ثلأفلي درلشدةلاسععزلحفلابلؿلحشال دتهلس قردلاسعالعزلأذالكالفل الضرًالس ح الب  تلاس ؤاؿ،لي درلاسح تعيبلشدةلاسععزلا دلي تطيسلاسب

 

 و١ف اطجذ ثبٌؼجض ؟   212

 ػتلاسعحػادلاالاؿلااسثػال تلااسثالسػثلاذالكػالفل 212اس ػؤاؿلكيؼلا البلبػالسععزلكػؿل  ػبلت   ػؿل 212ي الؿلاال رادلاسذيفلاعالباالق ىلاس ؤاؿل
 (لا كذالت تحرلبالالعالبة.0العالبةل)رلااسقردلا البلبالسععزلح ذلاساالدةلتذك

(لتػذكرل ػتلاسعحػادلاالاؿل  ػبلشػدتهاللاكػالفلاسععػزلاسثػال تل2اسقػردلح ػالبلبععػزلاس طػؽلاالعالبػةل) 212اذالكال تلاالعالبةل تلاس ػؤاؿللحثالؿ:
كرل ػػتلاسعحػػادلاالاؿلكيػػؼلا ػػبتلبػػالسععزليػػذ 212 ػػتلاس ػػؤاؿل(ل ػػتلاسعحػػادلاسثػػال ت،لق ػػدلا ػػتحرارلاسبال ػػثلبالال ػػ  ةل9تػػالارلق  ػػتلاالعالبػػةل)
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 جلبِؼخ ادلٍزذك ثٙب دب١ًٌب قأٚ وٕذ ٍِزذك ثٙب( دى١ِٛخ أَ خبطخ؟                                                   ً٘ ادلذسعخ / ا 311

بػػالستع يـلقػػفلقال ديػػهلاسحدر ػػةلأالاسعالحعػػةلاسح ت ػػؽلبهػػالل ػػؿل ػػتل كاحيػػةلأـلاال ػػة،ليػػدافلاسبال ػػثلحػػاللياتػػالرهلي ػػالؿلاأل ػػرادلاسح ت  ػػيفل السيػػاًل 
عادل تلاال تحالرة،لاي  دلبالالاتيالرلاسثالسثل"أارىل تلاسعراؽ"لا تلاسحؤ  ةلاستع يحيػةلاستػتلتعػادلإسػىلعهػالتلأاػرىلاسح تعيبلا  بلحاللحال

 .(2ثلاسرحزل)"اسحدارسلاسدي يةلغيرلاس كاحية"لااذالكال تلاسدرا ةلاالرجلاسعراؽليثبتلاسبال 

 

 ؟ بِؼخ اَ أه رشوذ اٌذساعخاجلذسعخ / ادلً٘ أذ ِغزّش ثبٌذٚاَ يف  319

(لاحػاللاذالتػرؾل1ي الؿلاال رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلااسح ت  يفل الب اللبالسدرا ةل الذالكالفلاسقردلح تحرلبالسدااـلحدر ةل/لعالحعةليػدافلاالعالبػةل)
 .(لاي ت ؿلاسىلاسقردلاستالست2يدافلاالعالبةل)اسدرا ةل طعاًل اسقردل

 

 

 ؟ٟ ادلغبفخ ثني ِذسعخ / جبِؼخ ٚزلً اٌغىِٓب ٘ 319

عالحعػة،ليػدافل ػتلقحػادل)اسحتػر(لقػددلاالحتػالرلا ػتلقحػادلاسحدر ػةل/لاسقػفلاسح ػال ةلبػيفلح ػؿلاس ػكفلالاال رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ػةلي الؿل
(لاي ػعؿل239(لحترلي عؿل تلقحػادلاسحتػرل)0239)اسػلكـ(لقددلاسكي احترات،لحثبللاذالكالفلا دلا رادلاال رةليبعدلح ؿل ك الهلقفلاسحدر ةل)

 (.0كـل) تلقحادلاسػل

 

 اجلبِؼخ؟أٚادلذسعخ  إىلِب ٟ٘ اٌٛاعـخ اٌشئ١غخ ٌٍٕمً  314

أكثػرلحػفلغير ػالللاسح ػتادحةاسحدر ػةلأالاسعالحعػةلي أؿلكؿلاأل رادلاسح ت  يفل السياللبالسدرا ةلحالل تلاسا ي ةلاسر ي يةلاسح ػتادحةلس ا ػاؿلإسػىل
سقػردلأكثػرلحػفلاا ػطةل  ػؿلسػذاليعػبلااتيػالرلاساا ػطةلاستػتلتأاػذلحػفلحفلاسا ال طلاسح تادحةل   ا اؿلإسىلاسحدر ةلأالاسعالحعػةل ػدلي ػتادـلا

ابغضلاس ظرلقفلاسح ال ةلاستتلي طعهاللحػفلاػبلؿل ػذهلاساا ػطةل)كحثػالؿ:لي ػتغرؽلاسقػردلس ا ػاؿلإسػىلاسعالحعػةل  ػؼل االكثرلا تاداحالاسقردل
حفلاسح ال ةلاسح طاقةلباا طةلاسحشتل ا ؿؿلاس يالرةلد ال ؽلحفلابلؿلاس يالرةل ع ىلاسرغـلحفلإفلاسح ال ةلاسح طاقةلحفلابل 01 القةلحشياللال
 اإلعالبالتلايدافلرحزلاإلعالبةلاس  ي ةل تلاسعحادلاسحا ص. (لي رالاسبال ثاالكثرلا تاداحال إ  الل اتالرل

 

 / اٌظذخ ٌضبٌشاٌمغُ ا
إلقال ػةل)اسععػػز(لات  ػتلاسعػػبلجلب ػببلذسػػؾلبػػالألحراضلاسحزح ػةلأاا  ػتلاسعػػراؽلحػفل يػػثلاإل ػالبة يػا رل ػذالاس  ػػـلحؤشػراتلقػػفلاأل ػااؿلاس ػػ يةلسؤل ػرة

 اكذسؾلاال البةلبالألحراضلاسعالرضةلااس اادثلاحدىلاسرضاللس عبلجلاسذ لت  الهلاسقرد.

 

 األعشح اجلضء قأ(: األِشاع ادلضِٕخ ٚاٌؼجض: وبفخ أفشاد

 أشهرلل1الت ؿل ترةلاإل البةلبهاللقفل أ ل اس كرلداءلتعرؼلبأ هاللاإلحراضلطاي ةلاألحدلحثؿلحشالكؿلاس  بلاضغطلاسدـلال : األِشاع ادلضِٕخ

  الاسضعؼلأالاس  صلاسع د لأالاسع  تلحثؿلبترلاأليد لأالاألرعؿلااسش ؿلاس  قتلأالاسعال ةلاسع ديةلأالاإلقال ةلاسع  ية. : اٌؼجض قاٌؼممممٛق(
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 اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍّج١ت 210

األسرة  بهذا القسم، ولٌس شرطا أن ٌكون المستجٌب هو نفسه لكل أفرادٌثبت الباحث الرمز التعرٌفً للفرد الذي أجاب عن األسئلة الخاصة 
 المشمولٌن بهذا القسم.

 

 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ػجض ِغزّش ِشخض ؿج١ب ِٓ ادلزٛلغ أْ ٠غزّش ٌغزخ أشٙش أٚ أوضش؟ 213

االعالبػةلر ػػـللادل ػالاسععػزل)اسعػػاؽ(ي ػأؿل ػذالاس ػػؤاؿلسكػؿلأ ػػرادلاأل ػرةلاق ػىلاسبال ػػثلإفليأاػذلب ظػػرلاالقتبػالرلق ػدلاستأشػػيرلبػ عـلإفلاسح  ػػ 
).631..)ينتقل)إلى)السؤال)(لال3إحالل تل السةلاإلعالبةل) .(0)

 

ِالدظخ : جيت أْ الرىْٛ ط١غخ ؿشح اٌغؤاي وب٢رٟ.. "ً٘ ٠ؼبٟٔ أٞ ِٓ أفمشاد األعمشح ِمٓ ػجمض" ٌٚىمٓ جيمت أْ ٠ـمشح 
 ػجض". اٌغؤاي ثبٌشىً اٌزبيل "ً٘ ٠ؼبٟٔ.. ]اعُ اٌفشد[ ِٓ

 

 

 اٌؼجض اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٗ؟  ِب٘ٛ  212

 كحاللي ت:اتكافلاالعالبةلاال رادلاسذيفلسديهـلقعزلاا دلاالاكثرلاسىل دلثبلثلا  بلشدةلاسععزلاسذ ليعال تلح هلاسقردلي الؿل
 

 فً حالة الفرد عدم الرؤٌا نهائٌا  : العمى 1
 فً حالة الفرد ال ٌستطٌع السماع مطلقا   : الصمم 2
 الٌستطٌع الكالم نهائٌا   فً حالة الفرد : الخرس  3
 فً حالة الفرد ال ٌستطٌع النطق بشكل صحٌح )صعوبة فً الكالم( : عجز فً النطق 4
 فً حالة الفرد ٌجد صعوبة السٌر على اقدامه نهائٌا : عجز فً السٌر 5
 فً حالة الفرد ٌجد صعوبة فً حركة احد اطرافه او اكثر )احد ٌدٌه( : عجز حركً 6
 حالة الفرد ال ٌستطٌع السٌر على قدمٌه بصورة صحٌحة فً  : عرج  7
 فً حالة الفرد الٌستطٌع التواصل وفهم االخرٌن  : تأخر عقلً 8
 فً حالة الفرد لدٌه اكثر من عجز فً جسده : عجز متعدد 9

 فً حالة لم تذكر اي من الحاالت اعاله : اخرى  11
 

 .االقل من االول والعمود الثالثوالعمود الثانً العجز االكثر شدة فً العمود االول  اما فً حالة ان الفرد لدٌه اكثر من عجز ٌذكر

ةلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلأعالباال) عـ(لليعال افلحفلاسععزل)اسعاؽ(قفلشدةلاسععػز،لاتػدافلاإلعالبػةل  ػبلاالاتيػالراتلاسحدرعػ
 .ةال ثلأفلي درلشدةلاسععزلحفلابلؿلحشال دتهلس قردلاسعالعزلأذالكالفل الضرًالس ح الب  تلاس ؤاؿ،لي درلاسح تعيبلشدةلاسععزلا دلي تطيسلاسب

 

 و١ف اطجذ ثبٌؼجض ؟   212

 ػتلاسعحػادلاالاؿلااسثػال تلااسثالسػثلاذالكػالفل 212اس ػؤاؿلكيؼلا البلبػالسععزلكػؿل  ػبلت   ػؿل 212ي الؿلاال رادلاسذيفلاعالباالق ىلاس ؤاؿل
 (لا كذالت تحرلبالالعالبة.0العالبةل)رلااسقردلا البلبالسععزلح ذلاساالدةلتذك

(لتػذكرل ػتلاسعحػادلاالاؿل  ػبلشػدتهاللاكػالفلاسععػزلاسثػال تل2اسقػردلح ػالبلبععػزلاس طػؽلاالعالبػةل) 212اذالكال تلاالعالبةل تلاس ػؤاؿللحثالؿ:
كرل ػػتلاسعحػػادلاالاؿلكيػػؼلا ػػبتلبػػالسععزليػػذ 212 ػػتلاس ػػؤاؿل(ل ػػتلاسعحػػادلاسثػػال ت،لق ػػدلا ػػتحرارلاسبال ػػثلبالال ػػ  ةل9تػػالارلق  ػػتلاالعالبػػةل)
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احػاللاس ػببلاسثػال تلكػالفلب ػببل 212(ل ػتلاسعحػادلاالاؿلحػفلاس ػؤاؿل2ا البتهلبالسعحىلكيؼلا ب تلحثبللب ببلحرضلعػراءلاسعحػؿلاالعالبػةل)
 .212(ل تلاسعحادلاسثال تلااستتلتاصل ببلاستالارلاسع  تل تلاس ؤاؿل9اس رابلاالعالبةلر ـل)

 

 

 ذَ ػجض(؟ ِب ػذد عٕٛاد اإلطبثخ ثبٌؼجض قأل 219

ذالكػالفلأكثػرلل(1يتـلذكرلقددلاس  ااتلاسكالح ةلحفلتالريخلاإل البةلبالسععزلاسغاليةلتالريخلإعػراءلاسح الب ػةلااذالكال ػتلا ػؿلحػفل ػ ةليكتػبل ػقر) اا 
 أل دـلقعز.لفلقددل  ااتلاإل البةيحفلقعزل يتـلتدال

 

 

 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ِشع ِضِٓ ِشخض ؿج١ًب ؟ 211

اسحشػاصلل ػرةلاق ػىلاسبال ػثلإفليأاػذلب ظػرلاالقتبػالرلق ػدلاستأشػيرلبػ عـلإفلاسح  ػادل ػالاسحػرضلاسحػزحفحػفلاأللي أؿل ذالاس ػؤاؿلسكػؿل ػرد
).313()ال..)ينتقل)إلى)السؤال)2حالة)اإلجابة) ،لإحالل تلطبيالً 

 

ِالدظخ : جيت أْ الرىْٛ ط١غخ ؿشح اٌغؤاي وب٢رٟ.. "ً٘ ٠ؼبٟٔ أٞ ِٓ أفشاد األعشح ِٓ ِمشع ِمضِٓ" ٌٚىمٓ جيمت أْ 
)"هل)يعاني..)]اس )الفرد[)من)مرض)مزمن".ٌغؤاي ثبٌشىً اٌزبيل ٠ـشح ا

 

 ِب٘ٛ ادلشع اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٗ؟ 219

 اؿلاالحراضلاسحزح ةل  بلاستعريؼلاسحذكارل تلبدايةلاس  ـ،لا تلاس ؤاؿل 211ي أؿل ذالاس ؤاؿلسبل رادلاسذيفلاعالباالبل) عـ(ل تلاس ؤاؿل
ضلاايػذكرل ػتلاسعحػادلاسثالسػثلاالحػرل ػتلاسعحػادلاسثػال تلاال ؿلحدةلحفلاالاؿلحادلاالاؿلابعدهل(لقحادلايذكرل  بلا دـلحرضل تلاسع2تاعدل)

  .اال ؿل ترةلحفلاسثال ت

 

 ؟لجً وُ عٕخ أطجذ ثبدلشع ادلضِٓ 219

ااذال(ل0 ػقرل)يتـلذكرلقددلاس  ااتلاسكالح ةلحفلتالريخلاإل البةلبالسحرضلاسحزحفلاسغاليػةلتػالريخلإعػراءلاسح الب ػةلااذالكال ػتلا ػؿلحػفل ػ ةليكتػبل
 .307يدافلا دـلحرضلبالسعحادلاالاؿل تلاس ؤاؿل يتـلتثبيتلتالريخلاإل البةلبالسحرض،لكالفلأكثرلحفلحرضل

 

 

 ادلبػ١خ؟شٙشًا 03ً٘ رٍم١ذ أٞ ِغبػذح رزؼٍك ثبٌؼجض / ادلشع ادلضِٓ خالي اٌم  214

ل.شهرًالاسحالضيةل12أااأل  يةلابلؿل حفلاسحؤ  التلاس كاحية حزحفل ؿلت  يتلح القدةلأالاسرقاليةاسحرضلاسي الؿلاأل رادلاسح البيفلبالسعاؽلأال
يدافلرحزلاسعهةلاستتلت  ىلح هاللاسح القدةللا تل السةلاعادلأكثرلحفلعهةلتدافلاسعهةلاألاسػى،لااذالكػالفلاسقػردلالليشػكالحػفلقعػزلأالحػرضل

اسح البلبالسحرضلاسحزحفلأالاسععػزلح ػالقدةلطبيػةليػدافل،لااذالسـليت ؽلاسقردل311(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل1ي ت ؿلإسىلاس ؤاؿليثبتلاسر ـل)حزحفل
 .311ي ت ؿلاسىلاس ؤاؿل 12اسىلل3ق حاًللعحيسلاالعالبالتلحفل،ل(2اسرحزل)

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟ادلبػ١خ ٠ِٛب 41دلبرا مل رزٍك ِغبػذح رزؼٍك ثبٌؼجض / ادلشع ادلضِٓ خالي اٌم  201

لةلس حرضلاسحزحفل/لاسععزللقفل ببلقدـلاسحراععةليػتـلااتيػالرلإ ػدىح القداسلي أؿلاأل رادلاسح البيفلبععزلأالحرضلحزحفلااسذيفلسـليت  اا
ل:اإلعالبالتلاسحدرعةل تلاس ؤاؿلاكالآلتت

 قدـلاس درةلق ىلت حؿلاس ق التلب ببلاسك قةلاسعالسيةلس عبلجلاالب ببلضعؼلاس السةلاسحالسيةلسؤل رة.ل.0

 سا اؿلإسيهال.اسادحةلاسطبيةل)حركزل  تل كاحتلأاح تشقىل كاحت،..(لبعيدةلعدالاالليحكفلا.3

أالغيػرلحػأحافلاسا ػاؿلإسيهػاللب ػببلا اقهػالل ػتلح ط ػةلغيػرلآح ػةلأالت ػسل ػتلح ط ػةلتغ ػؽللاسادحةلاسطبيةلي عبلاسا ػاؿلإسيهػال.2
 بال تحرارلب ببلاساضسلاألح ت.

 حراعػسلاسطبيةلأفلتعطتلسليعبلاال تظالرلسقترةلطاي ةلحفلاعؿلاس  اؿلق ىلاسادحةلب ببلكثرةلاسحراععيفلاأ يال اللتضطرلاسادحة.2
حاقدل دلي ؿلإسىل تراتلطاي ةل)أيالـلأالأ البيسلا تلبعضلاأل يالفلأشػهر(لب ػببلكثػرةلاسحػراععيفلححػالليضػطرلاسح ػالبلبػالسععزل

 أالاسحرضلاسحزحفلإسىلقدـلاسحراععة.

 اسحتا رلغيرلعيدلبتا  ه.طبتلاسكالدرلاس.9

 .سيسلسد لث ةلبالسرقاليةلاسطبيةلاسحتا رة.1

 هزةلاحعداتلبالسح تاىلاسحط اب. دلاللتتا رل تلاسادحةلاسطبيةلأع.9

 دلاللتتا رل تلاسادحةلاسطبيةلاسادحالتلاسعيدةل)كحثالؿ..لقدـلتا رلحاتبرلس ت  يؿ،لأالقػدـلتػا رل ػيدسيةل ػتلاسحؤ  ػةلاس ػ ية،ل.9
استعالحػػؿلحػػسلاسحرضػػىلغيػػرلعيػػد،لقػػدـلتػػا رلح القػػدلكال يػػةلسبل تظػػالر،لاس ظال ػػةلغيػػرلحتػػا رة..اسخ(،لححػػالليضػػطرلاسح ػػالبلبػػالسععزل

 رضلاسحزحفلقدـلحراععةلاسادحةلاسطبيةلاسحتا رةل ربه.اسحأال

 يكافلاس ببلغيرلحاللذكرل تلأقبله.ل دلأارى.4

 

 : وبفخ أفشاد االعشح ٚاإلطبثبداٌؼبسػخ ٚاحلٛادس  اجلضء قة(:األِشاع

ق الرمذسط اإلِمشاع ٠ِٛب ادلبػ١خ  41ً٘ ػب١ٔذ ِٓ اٞ ِشع ػبسع أٚ دبدس أٚ إطبثخ خالي  200
 (اٌؼجض ادلضِٕخ ٚ دبالد 

(لإذالكال ػػتل1يػدافلاسبال ػػثل)ل(لياحػػال.90اسػػ)،ل ػؿلقػػال ىلاسقػردلحػػفلحػػرضل ػالدلأال ػػالدثلأالإ ػالبةلاػػبلؿل ػأؿل ػػذالاس ػؤاؿلسكػػؿلأ ػرادلاأل ػػرةي
ذال)ال(لتدافلاإلعالبةل)،للاي تحرلاإلعالبةل عـ ل.اسقردلاستالست(لاي ت ؿلإسىل2اا 

 

 ؟٠ًِٛب ادلبػ١خ 41خالي  ِٕٙبإطبثخ اٌزٟ رؼبٟٔ اٚ دبدس أٚ ِب ٘ٛ آخش ِشع ػبسع  203

.ليدافلرحزلاسحرضلاسذ لأ يبلبهلاسقردلا  ػبلاإلعالبػالتلاستػتلت طبػؽل311ي الؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلأعالباال عـل تلاس ؤاؿل
لدل)ب(.اإل البةلاستتلت طبؽلكحاللاردتل تلإعالبالتلاس ؤاؿل تلاسعحالايدافلرحزلل,)اسحرضلاسعالرض(اسعحادل)أ(ل تلاس ؤاؿل تل

ل

اذسػػؾلال هػػاللتع ػػتلا ػػهلسػػيسلسديػػهلل ػػتلاسعحػػادل)ب(ل11 ػػتلاسعحػػادل)أ(لا ػػتل قػػسلاسا ػػتلاالاتيػػالرلل22حبل ظػػةل:ليعػػبلأفلالليكػػافلاالاتيػػالرل
لحرضلقالرضلاال الدثلاالا البة.ل
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

احػاللاس ػببلاسثػال تلكػالفلب ػببل 212(ل ػتلاسعحػادلاالاؿلحػفلاس ػؤاؿل2ا البتهلبالسعحىلكيؼلا ب تلحثبللب ببلحرضلعػراءلاسعحػؿلاالعالبػةل)
 .212(ل تلاسعحادلاسثال تلااستتلتاصل ببلاستالارلاسع  تل تلاس ؤاؿل9اس رابلاالعالبةلر ـل)

 

 

 ذَ ػجض(؟ ِب ػذد عٕٛاد اإلطبثخ ثبٌؼجض قأل 219

ذالكػالفلأكثػرلل(1يتـلذكرلقددلاس  ااتلاسكالح ةلحفلتالريخلاإل البةلبالسععزلاسغاليةلتالريخلإعػراءلاسح الب ػةلااذالكال ػتلا ػؿلحػفل ػ ةليكتػبل ػقر) اا 
 أل دـلقعز.لفلقددل  ااتلاإل البةيحفلقعزل يتـلتدال

 

 

 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ِشع ِضِٓ ِشخض ؿج١ًب ؟ 211

اسحشػاصلل ػرةلاق ػىلاسبال ػثلإفليأاػذلب ظػرلاالقتبػالرلق ػدلاستأشػيرلبػ عـلإفلاسح  ػادل ػالاسحػرضلاسحػزحفحػفلاأللي أؿل ذالاس ػؤاؿلسكػؿل ػرد
).313()ال..)ينتقل)إلى)السؤال)2حالة)اإلجابة) ،لإحالل تلطبيالً 

 

ِالدظخ : جيت أْ الرىْٛ ط١غخ ؿشح اٌغؤاي وب٢رٟ.. "ً٘ ٠ؼبٟٔ أٞ ِٓ أفشاد األعشح ِٓ ِمشع ِمضِٓ" ٌٚىمٓ جيمت أْ 
)"هل)يعاني..)]اس )الفرد[)من)مرض)مزمن".ٌغؤاي ثبٌشىً اٌزبيل ٠ـشح ا

 

 ِب٘ٛ ادلشع اٌزٞ رؼبٟٔ ِٕٗ؟ 219

 اؿلاالحراضلاسحزح ةل  بلاستعريؼلاسحذكارل تلبدايةلاس  ـ،لا تلاس ؤاؿل 211ي أؿل ذالاس ؤاؿلسبل رادلاسذيفلاعالباالبل) عـ(ل تلاس ؤاؿل
ضلاايػذكرل ػتلاسعحػادلاسثالسػثلاالحػرل ػتلاسعحػادلاسثػال تلاال ؿلحدةلحفلاالاؿلحادلاالاؿلابعدهل(لقحادلايذكرل  بلا دـلحرضل تلاسع2تاعدل)

  .اال ؿل ترةلحفلاسثال ت

 

 ؟لجً وُ عٕخ أطجذ ثبدلشع ادلضِٓ 219

ااذال(ل0 ػقرل)يتـلذكرلقددلاس  ااتلاسكالح ةلحفلتالريخلاإل البةلبالسحرضلاسحزحفلاسغاليػةلتػالريخلإعػراءلاسح الب ػةلااذالكال ػتلا ػؿلحػفل ػ ةليكتػبل
 .307يدافلا دـلحرضلبالسعحادلاالاؿل تلاس ؤاؿل يتـلتثبيتلتالريخلاإل البةلبالسحرض،لكالفلأكثرلحفلحرضل

 

 

 ادلبػ١خ؟شٙشًا 03ً٘ رٍم١ذ أٞ ِغبػذح رزؼٍك ثبٌؼجض / ادلشع ادلضِٓ خالي اٌم  214

ل.شهرًالاسحالضيةل12أااأل  يةلابلؿل حفلاسحؤ  التلاس كاحية حزحفل ؿلت  يتلح القدةلأالاسرقاليةاسحرضلاسي الؿلاأل رادلاسح البيفلبالسعاؽلأال
يدافلرحزلاسعهةلاستتلت  ىلح هاللاسح القدةللا تل السةلاعادلأكثرلحفلعهةلتدافلاسعهةلاألاسػى،لااذالكػالفلاسقػردلالليشػكالحػفلقعػزلأالحػرضل

اسح البلبالسحرضلاسحزحفلأالاسععػزلح ػالقدةلطبيػةليػدافل،لااذالسـليت ؽلاسقردل311(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل1ي ت ؿلإسىلاس ؤاؿليثبتلاسر ـل)حزحفل
 .311ي ت ؿلاسىلاس ؤاؿل 12اسىلل3ق حاًللعحيسلاالعالبالتلحفل،ل(2اسرحزل)

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟ادلبػ١خ ٠ِٛب 41دلبرا مل رزٍك ِغبػذح رزؼٍك ثبٌؼجض / ادلشع ادلضِٓ خالي اٌم  201

لةلس حرضلاسحزحفل/لاسععزللقفل ببلقدـلاسحراععةليػتـلااتيػالرلإ ػدىح القداسلي أؿلاأل رادلاسح البيفلبععزلأالحرضلحزحفلااسذيفلسـليت  اا
ل:اإلعالبالتلاسحدرعةل تلاس ؤاؿلاكالآلتت

 قدـلاس درةلق ىلت حؿلاس ق التلب ببلاسك قةلاسعالسيةلس عبلجلاالب ببلضعؼلاس السةلاسحالسيةلسؤل رة.ل.0

 سا اؿلإسيهال.اسادحةلاسطبيةل)حركزل  تل كاحتلأاح تشقىل كاحت،..(لبعيدةلعدالاالليحكفلا.3

أالغيػرلحػأحافلاسا ػاؿلإسيهػاللب ػببلا اقهػالل ػتلح ط ػةلغيػرلآح ػةلأالت ػسل ػتلح ط ػةلتغ ػؽللاسادحةلاسطبيةلي عبلاسا ػاؿلإسيهػال.2
 بال تحرارلب ببلاساضسلاألح ت.

 حراعػسلاسطبيةلأفلتعطتلسليعبلاال تظالرلسقترةلطاي ةلحفلاعؿلاس  اؿلق ىلاسادحةلب ببلكثرةلاسحراععيفلاأ يال اللتضطرلاسادحة.2
حاقدل دلي ؿلإسىل تراتلطاي ةل)أيالـلأالأ البيسلا تلبعضلاأل يالفلأشػهر(لب ػببلكثػرةلاسحػراععيفلححػالليضػطرلاسح ػالبلبػالسععزل

 أالاسحرضلاسحزحفلإسىلقدـلاسحراععة.

 اسحتا رلغيرلعيدلبتا  ه.طبتلاسكالدرلاس.9

 .سيسلسد لث ةلبالسرقاليةلاسطبيةلاسحتا رة.1

 هزةلاحعداتلبالسح تاىلاسحط اب. دلاللتتا رل تلاسادحةلاسطبيةلأع.9

 دلاللتتا رل تلاسادحةلاسطبيةلاسادحالتلاسعيدةل)كحثالؿ..لقدـلتا رلحاتبرلس ت  يؿ،لأالقػدـلتػا رل ػيدسيةل ػتلاسحؤ  ػةلاس ػ ية،ل.9
استعالحػػؿلحػػسلاسحرضػػىلغيػػرلعيػػد،لقػػدـلتػػا رلح القػػدلكال يػػةلسبل تظػػالر،لاس ظال ػػةلغيػػرلحتػػا رة..اسخ(،لححػػالليضػػطرلاسح ػػالبلبػػالسععزل

 رضلاسحزحفلقدـلحراععةلاسادحةلاسطبيةلاسحتا رةل ربه.اسحأال

 يكافلاس ببلغيرلحاللذكرل تلأقبله.ل دلأارى.4

 

 : وبفخ أفشاد االعشح ٚاإلطبثبداٌؼبسػخ ٚاحلٛادس  اجلضء قة(:األِشاع

ق الرمذسط اإلِمشاع ٠ِٛب ادلبػ١خ  41ً٘ ػب١ٔذ ِٓ اٞ ِشع ػبسع أٚ دبدس أٚ إطبثخ خالي  200
 (اٌؼجض ادلضِٕخ ٚ دبالد 

(لإذالكال ػػتل1يػدافلاسبال ػػثل)ل(لياحػػال.90اسػػ)،ل ػؿلقػػال ىلاسقػردلحػػفلحػػرضل ػالدلأال ػػالدثلأالإ ػالبةلاػػبلؿل ػأؿل ػػذالاس ػؤاؿلسكػػؿلأ ػرادلاأل ػػرةي
ذال)ال(لتدافلاإلعالبةل)،للاي تحرلاإلعالبةل عـ ل.اسقردلاستالست(لاي ت ؿلإسىل2اا 

 

 ؟٠ًِٛب ادلبػ١خ 41خالي  ِٕٙبإطبثخ اٌزٟ رؼبٟٔ اٚ دبدس أٚ ِب ٘ٛ آخش ِشع ػبسع  203

.ليدافلرحزلاسحرضلاسذ لأ يبلبهلاسقردلا  ػبلاإلعالبػالتلاستػتلت طبػؽل311ي الؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلأعالباال عـل تلاس ؤاؿل
لدل)ب(.اإل البةلاستتلت طبؽلكحاللاردتل تلإعالبالتلاس ؤاؿل تلاسعحالايدافلرحزلل,)اسحرضلاسعالرض(اسعحادل)أ(ل تلاس ؤاؿل تل

ل

اذسػػؾلال هػػاللتع ػػتلا ػػهلسػػيسلسديػػهلل ػػتلاسعحػػادل)ب(ل11 ػػتلاسعحػػادل)أ(لا ػػتل قػػسلاسا ػػتلاالاتيػػالرلل22حبل ظػػةل:ليعػػبلأفلالليكػػافلاالاتيػػالرل
لحرضلقالرضلاال الدثلاالا البة.ل
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 احلظض اٌز١ٕ٠ّٛخ/ شاثغاٌمغُ اٌ
 فشاد٘ب ادلخٌٛنيأ ٚ أدذادلغزج١ت : سئ١ظ األعشح ا 

س ػالءلاسضػاءلق ػىلاس  ػصلاستحاي يػةلاسحازقػةلبحاعػبل ظػالـلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاستػتلبػدألاسعحػؿلبػهلح ػذلت ػعي التلاس ػرفليهدؼل ذالاس  ـلإسػىلإ
اسحالضػػتلا ػػيكافلبالإلحكػػالفلحعر ػػةلقػػددلاأل ػػرلاسحشػػحاسةلبهػػذالاس ظػػالـ،لكحػػالليػػا رل ػػذالاس  ػػـلحؤشػػراتلقػػفلاسك ػػؼلاسقع يػػةلاسحد اقػػةلحػػفل بػػؿل

ل.األ ر

بالإلضال ةلإسىلبيال التلقفلكؿلحالدةلتحاي يةلح ت حةلحػفل بػؿلاأل ػرةلاحػدىل عػالحل ظػالـلاستازيػسلحاي يةلاسح ت حةليتضحفلاسعزءل)أ(لاس  صلاست
 اس الستلس حاادلاستحاي يةلا ؿلإفلاسكحيالتلاسحازقةلتقتلب العالتلاأل رةلأـلأ هاللت عألإسىلح الدرلأارى.

لاسح الب ةلسحالضيةياحاللال21ابلؿلاسػلاسعزءل)ب(ليتع ؽلبال تهبلؾلاسحاادلاستحاي يةلااسحاادلاسححالث ةلسهالل ل.سيـا

 

 : احلظض  اٌز١ٕ٠ّٛخ ادلغزٍّخ أ
 

 مبٛجت اٌجـبلخ اٌز١ٕ٠ّٛخ ؟ اٌز٠ًّٛٓ٘ رغزٍُ األعشح  210
 

(ل3ايؤشػرلر ػـل)ل413السؤال))إلىكانت)نع )وينتقل))إذا()1يؤشر)رق ) بحاعبلاسبطال ةلاستحاي يػة،للة ؿلت ت ـلاسحاادلاستحاي ياأل رةلت أؿل
لاللت ت ـلاسحاادلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي ية.لاأل رةكال تللإذا

ل
 

 ادلٛاد ؟ األعشحدلبرا ال رغزٍُ  213
 

(ل ػتل السػةل عػبلاس  ػةلاستحاي يػةلقػفل0اسحػاادلاستحاي يػةلبحاعػبلاسبطال ػة،ليؤشػرلاسبال ػثلر ػـل)لاأل رةيتـلاال تق الرلقفل ببلقدـلا تبلـل
ل.(لأل ل ببلآار2طال ةلتحاي يةلحفل بؿ،لايؤشرل)بلاأل رةسـلتكفلسدىللإذا(ل3،لايؤشرل)األ رة

ل

اجلضء قة( ٚجل١ّغ االخز١بساد ادلذسجمخ يف ٘مزا  إىلػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ٠زُ االٔزمبي  اإلجبثخِالدظخ : ثؼذ 
 اٌغؤاي.
ل

 وُ ػذد األفشاد ادلغجٍني يف اٌجـبلخ / اٌجـبلبد اٌز١ٕ٠ّٛخ ذلزٖ األعشح؟ 212

 تػىلاافلكال ػتل ػػذهلاسبطال ػالتلت ػا لا ػػرادلحػفلا ػػرلاستػتلسػدىلاال ػػرةلاسبطال ػةل/لاسبطال ػػالتلاسح ػػع يفل ػتلاسبال ػثلاسعػػددلاسك ػتلسؤل ػرادلي ػعؿل
ل.أارى
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 ؟ األو١بطمبب يف رٌه اىل ٚو١ً اٌز٠ّٛٓ  األعشحِب ٘ٛ رلّٛع اٌىٍفخ اٌزٟ دفؼزٙب  212

 مالحظة):)يت )تمدوين)المللما)الممد وا)كمامال)))))لألكيػالساالاسحاادلاستحاي يةقفللاس  ةلاستحاي يةاكيؿللإسىاسحب غلاسحد اعلت أؿلاال رةلقفل
 وليس)قيمة)حصة)الفرد)الواحد(.

 

 شٙشًا ادلبػ١خ، وُ ػذد األشٙش اٌزٟ اعزٍّذ ػٕٙب األعشح ٘زٖ ادلبدح؟ 03خالي اٌم  219

ازارةلاستعػالرةلتػازعل أفلإسػىبػالهلشػهرالاسحالضػية،لايعػبلاال ت 12 ػذهلاسحػالدةلاػبلؿللاأل ػرةاستتلا ػت حتل يهػالللاألشهري عؿل تل ذالاس  ؿلقددل
 ػتلشػهرلتحػازلل رةاألحالدةلاسرزلاستتلا ت حتهالل أفحالدةلحفلحاادلاس  ةلاستحاي يةلسشهريفلحالضييفل تلحاقدلاا د،ل ع ىل بيؿلاسحثالؿللأ يال ال

ايعحػسل ػذيفلاسشػهريفلحػسلتغطتلشهر لأيالرلا زيرافل  ئلعالبةلق ىل ذالاس ؤاؿليتـلاقتبالرلاسحالدةلاستتلا ت حتل ػتلشػهرلتحػازل ػتلسشػهريفل
شػهرًالاسحالضػيةليثبػػتل 12ااذالسػـلت ػت ـلاال ػػرةلاسحػالدةلاػبلؿلشػهرالاسحالضػية،ل 12اسحػالدةلاػبلؿلاسػػػل يهػالل ػذهللاأل ػػرةاستػتلا ػت حتللاألشػهرب يػةل

 .(0اسبال ثل)

 
 

 ٍّذ ف١ٙب ٘زٖ ادلبدح ِٓ ٚو١ً اٌز٠ّٛٓ ؟زعاِىت وبٔذ آخش ِشح  211

كال ػتلاسحػالدةلح ػت حةلاػبلؿلاسشػهرلاسحالضػتل إذا(ل1 حتل يهاللاأل رةلكػؿلحػالدةلحػفلاسحػاادلاستحاي يػةلاي ػعؿل)ا تلي أؿل ذالاس ؤاؿلقفلآارحرة
سىاػبلؿلأكثػرلحػفلثبلثػةللا ػت حتلاسحػالدةلإذا(ل3)لاي ػعؿلأكثػرلحػفلشػهرلاسغاليػةلثبلثػةلأشػهراػبلؿلا ػت حتللإذا(ل2اي عؿل) شػهرًا  12لأشػهرا 
لإسػى ػذهلاسحػالدةلأبػدًالاي ت ػؿللاأل ػرةسػـلت ػت ـللإذا(ل5اي ػعؿ).لاي ت ؿلاسػىلاسحػالدةلاستالسيػةشػهراًلل12حػفللأكثػرا ت حتلاسحػالدةلح ػذل إذا(ل4اي عؿل)

 اسحالدةلاستالسية.

 

 آخش ِشح؟ و١ّخ ادلبدح اٌزٟ رغٍّزٙب ِب 219

يؽلاسكحيػالتلاستػتلتػدستلي عؿل تل ذالاس  ؿلاسكحيةلاستتلا ت حتهاللاأل رةلآارلحرةلحفلكؿلحػالدةلحػفلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػة،لق ػىلاسبال ػثلتػد 
 (لااسقترةلاسزح يةلاستتلتغطيهال.لاأل رةلأ راد)يتـلح الر تهاللحسل  ةلاسقردلاساا دلحفل ذهلاسحالدةلاقددللاأل رةبهالل

 

 ِب ػذد األشٙش اٌزٟ رغـ١ٙب ٘زٖ اٌى١ّخ؟  219

تػػدافللشػػهريف...اسخ.لأا ػػؿل ػػتل  ػػةلشػػهرل 219قػػفلاسقتػػرةلاسزح يػػةلاستػػتلتغطيهػػاللاسكحيػػةلاستػػتلتػػـلا ػػتبلحهالل ػػتلاس ػػؤاؿللاأل ػػرت ػػأؿلكػػؿل
ذال0كال تلسشهرليدافل إذااس  ةلبالألشهرلحثبلل  ...اسخ3كال تلسشهريفليدافللاا 

 

 ِب اٌغؼش اٌزٞ رذفؼٗ ٌزشرتٞ ادلبدح ِٓ ٔفظ إٌٛػ١خ  يف اٌغٛق ؟ 214

ستػػرلحػػفل ػػذهلاسحػػاادلاستػػتلتػػـل أاةلسكػػؿلكغػػـلستشػػتر لاسحػػالدةلحػػفل قػػسلاس اقيػػةلحػػفلاس ػػاؽلاستعالريػػلاأل ػػرةقػػفلاس ػػعرلاسػػذ لتد عػػهللاأل ػػرةلت ػػأؿ
دي ػػػالرل يكتػػػبلل911دي ػػػالرلحػػػثبللل0111ا ػػػتبلحهاللبحاعػػػبلاسبطال ػػػةلاستحاي يػػػةليػػػدافل ػػػعرلاسا ػػػدةلبػػػفالؼلاسػػػد ال ير.لااذالكػػػالفلاس ػػػعرلا ػػػؿلحػػػفل

(1591.) 
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 احلظض اٌز١ٕ٠ّٛخ/ شاثغاٌمغُ اٌ
 فشاد٘ب ادلخٌٛنيأ ٚ أدذادلغزج١ت : سئ١ظ األعشح ا 

س ػالءلاسضػاءلق ػىلاس  ػصلاستحاي يػةلاسحازقػةلبحاعػبل ظػالـلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاستػتلبػدألاسعحػؿلبػهلح ػذلت ػعي التلاس ػرفليهدؼل ذالاس  ـلإسػىلإ
اسحالضػػتلا ػػيكافلبالإلحكػػالفلحعر ػػةلقػػددلاأل ػػرلاسحشػػحاسةلبهػػذالاس ظػػالـ،لكحػػالليػػا رل ػػذالاس  ػػـلحؤشػػراتلقػػفلاسك ػػؼلاسقع يػػةلاسحد اقػػةلحػػفل بػػؿل

ل.األ ر

بالإلضال ةلإسىلبيال التلقفلكؿلحالدةلتحاي يةلح ت حةلحػفل بػؿلاأل ػرةلاحػدىل عػالحل ظػالـلاستازيػسلحاي يةلاسح ت حةليتضحفلاسعزءل)أ(لاس  صلاست
 اس الستلس حاادلاستحاي يةلا ؿلإفلاسكحيالتلاسحازقةلتقتلب العالتلاأل رةلأـلأ هاللت عألإسىلح الدرلأارى.

لاسح الب ةلسحالضيةياحاللال21ابلؿلاسػلاسعزءل)ب(ليتع ؽلبال تهبلؾلاسحاادلاستحاي يةلااسحاادلاسححالث ةلسهالل ل.سيـا

 

 : احلظض  اٌز١ٕ٠ّٛخ ادلغزٍّخ أ
 

 مبٛجت اٌجـبلخ اٌز١ٕ٠ّٛخ ؟ اٌز٠ًّٛٓ٘ رغزٍُ األعشح  210
 

(ل3ايؤشػرلر ػـل)ل413السؤال))إلىكانت)نع )وينتقل))إذا()1يؤشر)رق ) بحاعبلاسبطال ةلاستحاي يػة،للة ؿلت ت ـلاسحاادلاستحاي ياأل رةلت أؿل
لاللت ت ـلاسحاادلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي ية.لاأل رةكال تللإذا

ل
 

 ادلٛاد ؟ األعشحدلبرا ال رغزٍُ  213
 

(ل ػتل السػةل عػبلاس  ػةلاستحاي يػةلقػفل0اسحػاادلاستحاي يػةلبحاعػبلاسبطال ػة،ليؤشػرلاسبال ػثلر ػـل)لاأل رةيتـلاال تق الرلقفل ببلقدـلا تبلـل
ل.(لأل ل ببلآار2طال ةلتحاي يةلحفل بؿ،لايؤشرل)بلاأل رةسـلتكفلسدىللإذا(ل3،لايؤشرل)األ رة

ل

اجلضء قة( ٚجل١ّغ االخز١بساد ادلذسجمخ يف ٘مزا  إىلػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ٠زُ االٔزمبي  اإلجبثخِالدظخ : ثؼذ 
 اٌغؤاي.
ل

 وُ ػذد األفشاد ادلغجٍني يف اٌجـبلخ / اٌجـبلبد اٌز١ٕ٠ّٛخ ذلزٖ األعشح؟ 212

 تػىلاافلكال ػتل ػػذهلاسبطال ػالتلت ػا لا ػػرادلحػفلا ػػرلاستػتلسػدىلاال ػػرةلاسبطال ػةل/لاسبطال ػػالتلاسح ػػع يفل ػتلاسبال ػثلاسعػػددلاسك ػتلسؤل ػرادلي ػعؿل
ل.أارى
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 ؟ األو١بطمبب يف رٌه اىل ٚو١ً اٌز٠ّٛٓ  األعشحِب ٘ٛ رلّٛع اٌىٍفخ اٌزٟ دفؼزٙب  212

 مالحظة):)يت )تمدوين)المللما)الممد وا)كمامال)))))لألكيػالساالاسحاادلاستحاي يةقفللاس  ةلاستحاي يةاكيؿللإسىاسحب غلاسحد اعلت أؿلاال رةلقفل
 وليس)قيمة)حصة)الفرد)الواحد(.

 

 شٙشًا ادلبػ١خ، وُ ػذد األشٙش اٌزٟ اعزٍّذ ػٕٙب األعشح ٘زٖ ادلبدح؟ 03خالي اٌم  219

ازارةلاستعػالرةلتػازعل أفلإسػىبػالهلشػهرالاسحالضػية،لايعػبلاال ت 12 ػذهلاسحػالدةلاػبلؿللاأل ػرةاستتلا ػت حتل يهػالللاألشهري عؿل تل ذالاس  ؿلقددل
 ػتلشػهرلتحػازلل رةاألحالدةلاسرزلاستتلا ت حتهالل أفحالدةلحفلحاادلاس  ةلاستحاي يةلسشهريفلحالضييفل تلحاقدلاا د،ل ع ىل بيؿلاسحثالؿللأ يال ال

ايعحػسل ػذيفلاسشػهريفلحػسلتغطتلشهر لأيالرلا زيرافل  ئلعالبةلق ىل ذالاس ؤاؿليتـلاقتبالرلاسحالدةلاستتلا ت حتل ػتلشػهرلتحػازل ػتلسشػهريفل
شػهرًالاسحالضػيةليثبػػتل 12ااذالسػـلت ػت ـلاال ػػرةلاسحػالدةلاػبلؿلشػهرالاسحالضػية،ل 12اسحػالدةلاػبلؿلاسػػػل يهػالل ػذهللاأل ػػرةاستػتلا ػت حتللاألشػهرب يػةل

 .(0اسبال ثل)

 
 

 ٍّذ ف١ٙب ٘زٖ ادلبدح ِٓ ٚو١ً اٌز٠ّٛٓ ؟زعاِىت وبٔذ آخش ِشح  211

كال ػتلاسحػالدةلح ػت حةلاػبلؿلاسشػهرلاسحالضػتل إذا(ل1 حتل يهاللاأل رةلكػؿلحػالدةلحػفلاسحػاادلاستحاي يػةلاي ػعؿل)ا تلي أؿل ذالاس ؤاؿلقفلآارحرة
سىاػبلؿلأكثػرلحػفلثبلثػةللا ػت حتلاسحػالدةلإذا(ل3)لاي ػعؿلأكثػرلحػفلشػهرلاسغاليػةلثبلثػةلأشػهراػبلؿلا ػت حتللإذا(ل2اي عؿل) شػهرًا  12لأشػهرا 
لإسػى ػذهلاسحػالدةلأبػدًالاي ت ػؿللاأل ػرةسػـلت ػت ـللإذا(ل5اي ػعؿ).لاي ت ؿلاسػىلاسحػالدةلاستالسيػةشػهراًلل12حػفللأكثػرا ت حتلاسحػالدةلح ػذل إذا(ل4اي عؿل)

 اسحالدةلاستالسية.

 

 آخش ِشح؟ و١ّخ ادلبدح اٌزٟ رغٍّزٙب ِب 219

يؽلاسكحيػالتلاستػتلتػدستلي عؿل تل ذالاس  ؿلاسكحيةلاستتلا ت حتهاللاأل رةلآارلحرةلحفلكؿلحػالدةلحػفلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػة،لق ػىلاسبال ػثلتػد 
 (لااسقترةلاسزح يةلاستتلتغطيهال.لاأل رةلأ راد)يتـلح الر تهاللحسل  ةلاسقردلاساا دلحفل ذهلاسحالدةلاقددللاأل رةبهالل

 

 ِب ػذد األشٙش اٌزٟ رغـ١ٙب ٘زٖ اٌى١ّخ؟  219

تػػدافللشػػهريف...اسخ.لأا ػػؿل ػػتل  ػػةلشػػهرل 219قػػفلاسقتػػرةلاسزح يػػةلاستػػتلتغطيهػػاللاسكحيػػةلاستػػتلتػػـلا ػػتبلحهالل ػػتلاس ػػؤاؿللاأل ػػرت ػػأؿلكػػؿل
ذال0كال تلسشهرليدافل إذااس  ةلبالألشهرلحثبلل  ...اسخ3كال تلسشهريفليدافللاا 

 

 ِب اٌغؼش اٌزٞ رذفؼٗ ٌزشرتٞ ادلبدح ِٓ ٔفظ إٌٛػ١خ  يف اٌغٛق ؟ 214

ستػػرلحػػفل ػػذهلاسحػػاادلاستػػتلتػػـل أاةلسكػػؿلكغػػـلستشػػتر لاسحػػالدةلحػػفل قػػسلاس اقيػػةلحػػفلاس ػػاؽلاستعالريػػلاأل ػػرةقػػفلاس ػػعرلاسػػذ لتد عػػهللاأل ػػرةلت ػػأؿ
دي ػػػالرل يكتػػػبلل911دي ػػػالرلحػػػثبللل0111ا ػػػتبلحهاللبحاعػػػبلاسبطال ػػػةلاستحاي يػػػةليػػػدافل ػػػعرلاسا ػػػدةلبػػػفالؼلاسػػػد ال ير.لااذالكػػػالفلاس ػػػعرلا ػػػؿلحػػػفل

(1591.) 
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 اٌى١ّخ اٌزٟ ٚ٘جزٙب ِٓ ادلبدح ادلغزٍّخ؟ ِٟب ٘ 201

ايػدافلاس تػرللأالتبرقػتلبهػاللسآلاػريف.لتػدافلاسكحيػةلبػالسكغـلأالاأل ػرة ػةلاستحاي يػةلاستػتلاقطتهػاللي عؿل ػتل ػذالاس  ػؿلاسكحيػالتلحػفلحػاادلاسبطال
ل.ل قرل تل السةلاس قت

ل

 لب٠ؼزٙبِٓ ادلبدح ادلغزٍّخ؟ أٚاٌى١ّخ اٌزٟ ثؼزٙب  ِبٟ٘ 200

تدافللتعالريةلأاح اليضتهاللحسل  سلأارى،ي عؿل تل ذالاس  ؿلاسكحيالتلحفلحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاستتل الحتلاأل رةلببيعهالل تلاأل ااؽلاس
ل(لإذالسـلت ـلاأل رةلببيسلأالح اليضةلت ؾلاسحالدةلاي ت ؿلإسىلاسحالدةلاستالسية.0اي عؿلاسبال ثل)بالسكغـل)ابالس ترلبالس  بةلس زيتلاس بالتت(،للاسكحية

ل

 ل٠ٛؼذ؟ أِٚب٘ٛ رلّٛع ادلجٍغ ادلغزٍُ أٚ اٌم١ّخ ادلمذسح ٌٍّبدح اٌزٟ ث١ؼذ  203

ذالاس  ؿلاسحبالسغلاس  ديةلاستتل   تلق يهاللاأل رةلح البؿلبيػسل ػذهلاسكحيػالتلأالح اليضػتهال،ل ػتل السػةلاسح اليضػةليػدافلاسحب ػغلاس  ػد ليدافل تل 
(لكغػـلحػفل31)لاأل ػرةاسح درلسكحيةلاسحالدةلاستتل   تلق يهاللاأل ػرةلح البػؿلحػالدةلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاستػتل الحػتلبح اليضػتهال.لحػثبًللإذال اليضػتل

لاستتل   تلق يهاللح البؿل ذهلاسكحيةلحفلاسرز.ليفلحفلاسزيتلتدافل يحةلاس تريفب ترللاسرز

ل

 دلبرا ثؼذ أٚ لب٠ؼذ ٘زٖ ادلبدح؟ 202

ل-ح اليضةل ذهلاسحالدةلايدافلاسرحزل:لأات أؿلاأل رةلقفل ببلبيسل

لإذالكال تلب ببلتد تل اقيةلاسحالدةلاسح ت حة.-0

 إذالكال تلاأل رةلسي تلب العةلإسىل ذهلاسحالدة.-3

 كالفلاسغرضلحفلبيسلاسحالدةل ال العةلاأل رةلس حالؿ.لإذا-2

 إذالكالفلاس ببلحفلغيرلاأل بالبلاستتلذكرتل تلأقبله.-2

ل

 (أِالدظبد دٛي اٌمغُ ق
اي عؿل تلاس ؤاؿلل219ي عؿلاسعزءلاسح ت ـل  طل تلاس ؤاؿللأفعزءلحفلاسحالدةلاسحا  ةلسهالليعبللاألشهر تلا دللاأل رةا ت حتللإذا.0

اسكحيةلاسقع يةلاسح ت حةلل219  ؼلاسكحيةلاسحا  ةلسهاللحفلحالدةلاسرز،لي عؿل تلاس ؤاؿللاأل رةا ت حتلل إذاعزء.لحالليعالدؿل ذالاسل219
لبالس البؽل يتـلت عيؿلاسكحيةللإسى  تهاللحفلاسحالدةلبالإلضال ةللاأل رةا ت حتللإذالأحال،ل219 تلاس ؤاؿلل(159اي عؿل) كحيةلكال تلتط بهال

 استتلتغطتل ذهلاسكحية.لشهراألاسقع يةلاسح ت حةلات ديرلقددل

  تق رللأف(لكغـل يعبل91كيسلط يفلكالحؿل)لاأل رةكغـلاا ت حتلل29اسكحيةلاسحا  ةلسؤل رةلحفلحالدةلاسط يفل)كحثالؿ(لت الا للإذا.3
اسػلات عؿلل219(لكغـل تلاس ؤاؿل29  عؿل)لأفتـلشراء اللحفلاساكيؿل يعبلل إذا(لكغـل9قفلاسكحيةلاسحضال ةلااستتلت الا ل)لاأل رةحفل
لأحالإذااسزح تلسد ترلاست عيؿلاسياحتلاساالصلبالسغذاءلااسحاادلاسحتكررة،للاإل  الدتـلاسشراءلابلؿل ترةللإذا(لكغـل تلد ترلاست عيؿلاسياحتل9)

س   ةل تلاسشهرلاسبل ؽ(،للاأل رةيتـلا ت طالقهاللال  الل)ق دلا تبلـللإضال يةككحيةللاأل رةكغـ(ل   تلق يهاللل9كال تلاسكحيةلاسحضال ةل)
 .219اسحغطالةلسهذهلاسكحيةل تلاس ؤاؿللاألشهرايتـلت ديرلقددلل219كغـ(ل تلاس ؤاؿلل91 يتـلت عيؿلاسكحيةلبأكح هالل)
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 ق ىلاس  ةلاستحاي يةلاسح ت حةلحفلاكيؿلاستحايفل تل ذالاس  ـل  طلاالليعازلتكرار الل تلد ترلاست عيؿلاسياحت. اإل قالؽيتـلت عيؿل.2

بطال ةلاستحاي يةلحفلاكيؿلاستحايفلحفلاالرجلاس  ةلاسحا  ةلسؤل رةلاللتدرجل تل ذالاس  ـلبؿليتـلدرعهاللتـلشراءلحاادلحفلحقرداتلاس إذا.2
 اسزح تلس ت عيؿل تلد ترلاست عيؿلاسياحتلاساالصلبالسغذاءلااسحاادلاسحتكررة. اإل  الدتـلاسشراءلابلؿل ترةل إذا تلد ترلاست عيؿلاسياحتل

 

 ٠ًِٛب ادلبػ١خ 21خالي اٌم  بشبثِٗٚ: اعزٙالن ادلٛاد اٌز١ٕ٠ّٛخ   -ة

 ،قفلا تهبلؾلاسحاادلاسحشحاسةلبالسبطال ةلاستحاي ية.لاللأـكال تلت ت ـلاسحاادلاستحاي يةلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي يةلل ااءلاأل رتشحؿلعحيسل

 

 ؟٠ِٛب ادلبػ١خ 21خالي اٌم  األعشح٘زٖ ِب ٘ٛ رلّٛع اٌى١ّخ ِٓ ]ادلبدح[ اٌزٟ اعزٍٙىزٙب  202

ياحػاللاسحالضػيةلحػفل 30حفلكؿلحالدةلحفلاسحاادلاسحػذكارةل ػتل ػذالاس ػؤاؿلاػبلؿلاسػػللاأل رة ذالاس  ؿلحعحاعلاسكحيالتلاستتلا ته كتهالليدافل تل
استعالريػةلأالتػـلاس  ػاؿلق يهػالللاأل ػااؽحػثبللشػراءلاسحػالدةلحػفللأاػرىحػفلح ػالدرللأاتالريخلاسح الب ةل ااءلكالفلح در اللحفلاس  ػةلاستحاي يػةل

 ي ػػعؿلح ػػدرللاأل ػػرةكػػالفلسػػديهاللاػػزيفلحػػفلاس ػػالبؽ) تل السػػةلكػػافلاسح ػػدرل ػػالحػػفلاػػزيفل أالإ تالعهػػالحػػفللاأل ػػرة يهػػاللكهديػػةلأال  ػػ تلق
ذا،ل415كالفلحفلا تبلـلاس  ةلحفلاساكيؿل ي عؿلاسح درل تلاس ؤاؿل  إذااسازيفل كالفلح درلاسازيفلشراءل ي عؿلاسح درل تلاس ؤاؿللاا 

 اسحالدةلاستالسية.لإسى(لاي ت ؿل0أل رةلسهذهلاسحالدةليدافلاسر ـل)ا تل السةلقدـلا تهبلؾلا..لا كذا(...ل416

 

 اعزٍّذ وجضء ِٓ احلظخ اٌز١ٕ٠ّٛخ؟ ِٓ ادلبدح ادلغزٍٙىخ اٌى١ّخ ِب 209

حالدةلحفلاسحاادلكـلحفلاسكحيالتللاستتلا ته كتهاللكالفلح در اللحفل  ػتهاللاستحاي يػةلاسح ػت حةلحػفل أ ي أؿل ذالاس ؤاؿلسؤل رلاستتلا ته كتل
االلل(1 ػذهلاسحػالدةلكعػزءلحػفلاس  ػةلاستحاي يػةليػدافلاسبال ػثلاسػر ـل)لاأل ػرةؿلاستحايفلتدافلاسكحيػةل ػتلاس  ػؿلاسحا ػصلااذالسػـلت ػته ؾلاكي

يحكفلاسح الر ػةلبػيفلاسكحيػالتلاسح ػت حةلك  ػةلحػفلاكيػؿلاستحػايفلابػيفلحػاللتػـلا ػتهبلكهلحػفلاسحػاادلاسح ػت حةل  ػدليكػافلسآل ػرةلاػزيفلحػفل ػذهل
اسحالدةلحفلاكيػؿلاستحػايفللأبدالاأل رةسـلت ت ـللأذالأحال ذهلاسحالدةلحفلاكيؿلاستحايف.للاأل رةسرغـلحفلحرارل ترةلطاي ةلح ذلا ت حتلاسحالدةلق ىلا

 (ل تل ذالاس  ؿ.1يثبتلاسر ـل)لأف يعبل

 

 اٌزٟ اعزٍٙىزٙب ِٓ ادلبدح ِشرتاح؟ خِب اٌى١ّ 201

شراءلحفلاس اؽلاستعػالر ل ػااءلحػفلاسحػالدةلاسحبالقػةل ػتلاس ػاؽلحػفل اقيػةلحػاادلاسبطال ػةلت أؿلاأل رةلقفلاسكحيةلاسح ته كةلاستتلكالفلح در الل
للاأل رةلأف إسىحفلاس اقيةلاسح تاردةلحفل بؿلاستالعر،لايعبلاال تبالهل أااستحاي يةل حػفلاكيػؿلاستحػايفلحػفلاػالرجللإضػال يةبشراءلحػاادللأ يال الت ـا

ا ػػدلح ػػالدرهليػػدافل أاااذالسػػـليكػػفلشػػراءلاسحػػالدةلحػػفلاس ػػاؽلح ػػدرلسبل ػػتهبلؾ..ل   ػػتهاللاسر ػػحيةلايعػػبلاقتبالر ػػاللحػػالدةلحشػػتراةلحػػفلاس ػػاؽ،
 .419اس ؤاؿللإسىاي ت ؿلل(0اسبال ثلاسر ـل)

 

 ِب ِمذاس اٌم١ّخ اٌى١ٍخ ٌٍّبدح اٌزٟ اشرت٠زٙب؟  209

لاألاػرىلاأل ػااعحػفللأالاأل ػااؽتليدافل تل ذالاس  ؿلحعحاعل يحةلاسحالدةلاستتلتػـلشػراء الل ػااءلكال ػتلحػفلحػاادلاس  ػةلاستحاي يػةلاسحبالقػةل ػ
اتػدافل ػذهلل(416س كحيػالتلاسحػذكارةل ػتل  ػؿل)استعالريػةلأ لتػدافلاس يحػةل ػتل ػذالاس  ػؿللاأل ػااؽغيرلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاسحطرا ػةل ػتل
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 اٌى١ّخ اٌزٟ ٚ٘جزٙب ِٓ ادلبدح ادلغزٍّخ؟ ِٟب ٘ 201

ايػدافلاس تػرللأالتبرقػتلبهػاللسآلاػريف.لتػدافلاسكحيػةلبػالسكغـلأالاأل ػرة ػةلاستحاي يػةلاستػتلاقطتهػاللي عؿل ػتل ػذالاس  ػؿلاسكحيػالتلحػفلحػاادلاسبطال
ل.ل قرل تل السةلاس قت

ل

 لب٠ؼزٙبِٓ ادلبدح ادلغزٍّخ؟ أٚاٌى١ّخ اٌزٟ ثؼزٙب  ِبٟ٘ 200

تدافللتعالريةلأاح اليضتهاللحسل  سلأارى،ي عؿل تل ذالاس  ؿلاسكحيالتلحفلحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاستتل الحتلاأل رةلببيعهالل تلاأل ااؽلاس
ل(لإذالسـلت ـلاأل رةلببيسلأالح اليضةلت ؾلاسحالدةلاي ت ؿلإسىلاسحالدةلاستالسية.0اي عؿلاسبال ثل)بالسكغـل)ابالس ترلبالس  بةلس زيتلاس بالتت(،للاسكحية

ل

 ل٠ٛؼذ؟ أِٚب٘ٛ رلّٛع ادلجٍغ ادلغزٍُ أٚ اٌم١ّخ ادلمذسح ٌٍّبدح اٌزٟ ث١ؼذ  203

ذالاس  ؿلاسحبالسغلاس  ديةلاستتل   تلق يهاللاأل رةلح البؿلبيػسل ػذهلاسكحيػالتلأالح اليضػتهال،ل ػتل السػةلاسح اليضػةليػدافلاسحب ػغلاس  ػد ليدافل تل 
(لكغػـلحػفل31)لاأل ػرةاسح درلسكحيةلاسحالدةلاستتل   تلق يهاللاأل ػرةلح البػؿلحػالدةلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاستػتل الحػتلبح اليضػتهال.لحػثبًللإذال اليضػتل

لاستتل   تلق يهاللح البؿل ذهلاسكحيةلحفلاسرز.ليفلحفلاسزيتلتدافل يحةلاس تريفب ترللاسرز

ل

 دلبرا ثؼذ أٚ لب٠ؼذ ٘زٖ ادلبدح؟ 202

ل-ح اليضةل ذهلاسحالدةلايدافلاسرحزل:لأات أؿلاأل رةلقفل ببلبيسل

لإذالكال تلب ببلتد تل اقيةلاسحالدةلاسح ت حة.-0

 إذالكال تلاأل رةلسي تلب العةلإسىل ذهلاسحالدة.-3

 كالفلاسغرضلحفلبيسلاسحالدةل ال العةلاأل رةلس حالؿ.لإذا-2

 إذالكالفلاس ببلحفلغيرلاأل بالبلاستتلذكرتل تلأقبله.-2

ل

 (أِالدظبد دٛي اٌمغُ ق
اي عؿل تلاس ؤاؿلل219ي عؿلاسعزءلاسح ت ـل  طل تلاس ؤاؿللأفعزءلحفلاسحالدةلاسحا  ةلسهالليعبللاألشهر تلا دللاأل رةا ت حتللإذا.0

اسكحيةلاسقع يةلاسح ت حةلل219  ؼلاسكحيةلاسحا  ةلسهاللحفلحالدةلاسرز،لي عؿل تلاس ؤاؿللاأل رةا ت حتلل إذاعزء.لحالليعالدؿل ذالاسل219
لبالس البؽل يتـلت عيؿلاسكحيةللإسى  تهاللحفلاسحالدةلبالإلضال ةللاأل رةا ت حتللإذالأحال،ل219 تلاس ؤاؿلل(159اي عؿل) كحيةلكال تلتط بهال

 استتلتغطتل ذهلاسكحية.لشهراألاسقع يةلاسح ت حةلات ديرلقددل

  تق رللأف(لكغـل يعبل91كيسلط يفلكالحؿل)لاأل رةكغـلاا ت حتلل29اسكحيةلاسحا  ةلسؤل رةلحفلحالدةلاسط يفل)كحثالؿ(لت الا للإذا.3
اسػلات عؿلل219(لكغـل تلاس ؤاؿل29  عؿل)لأفتـلشراء اللحفلاساكيؿل يعبلل إذا(لكغـل9قفلاسكحيةلاسحضال ةلااستتلت الا ل)لاأل رةحفل
لأحالإذااسزح تلسد ترلاست عيؿلاسياحتلاساالصلبالسغذاءلااسحاادلاسحتكررة،للاإل  الدتـلاسشراءلابلؿل ترةللإذا(لكغـل تلد ترلاست عيؿلاسياحتل9)

س   ةل تلاسشهرلاسبل ؽ(،للاأل رةيتـلا ت طالقهاللال  الل)ق دلا تبلـللإضال يةككحيةللاأل رةكغـ(ل   تلق يهاللل9كال تلاسكحيةلاسحضال ةل)
 .219اسحغطالةلسهذهلاسكحيةل تلاس ؤاؿللاألشهرايتـلت ديرلقددلل219كغـ(ل تلاس ؤاؿلل91 يتـلت عيؿلاسكحيةلبأكح هالل)
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 ق ىلاس  ةلاستحاي يةلاسح ت حةلحفلاكيؿلاستحايفل تل ذالاس  ـل  طلاالليعازلتكرار الل تلد ترلاست عيؿلاسياحت. اإل قالؽيتـلت عيؿل.2

بطال ةلاستحاي يةلحفلاكيؿلاستحايفلحفلاالرجلاس  ةلاسحا  ةلسؤل رةلاللتدرجل تل ذالاس  ـلبؿليتـلدرعهاللتـلشراءلحاادلحفلحقرداتلاس إذا.2
 اسزح تلس ت عيؿل تلد ترلاست عيؿلاسياحتلاساالصلبالسغذاءلااسحاادلاسحتكررة. اإل  الدتـلاسشراءلابلؿل ترةل إذا تلد ترلاست عيؿلاسياحتل

 

 ٠ًِٛب ادلبػ١خ 21خالي اٌم  بشبثِٗٚ: اعزٙالن ادلٛاد اٌز١ٕ٠ّٛخ   -ة

 ،قفلا تهبلؾلاسحاادلاسحشحاسةلبالسبطال ةلاستحاي ية.لاللأـكال تلت ت ـلاسحاادلاستحاي يةلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي يةلل ااءلاأل رتشحؿلعحيسل

 

 ؟٠ِٛب ادلبػ١خ 21خالي اٌم  األعشح٘زٖ ِب ٘ٛ رلّٛع اٌى١ّخ ِٓ ]ادلبدح[ اٌزٟ اعزٍٙىزٙب  202

ياحػاللاسحالضػيةلحػفل 30حفلكؿلحالدةلحفلاسحاادلاسحػذكارةل ػتل ػذالاس ػؤاؿلاػبلؿلاسػػللاأل رة ذالاس  ؿلحعحاعلاسكحيالتلاستتلا ته كتهالليدافل تل
استعالريػةلأالتػـلاس  ػاؿلق يهػالللاأل ػااؽحػثبللشػراءلاسحػالدةلحػفللأاػرىحػفلح ػالدرللأاتالريخلاسح الب ةل ااءلكالفلح در اللحفلاس  ػةلاستحاي يػةل

 ي ػػعؿلح ػػدرللاأل ػػرةكػػالفلسػػديهاللاػػزيفلحػػفلاس ػػالبؽ) تل السػػةلكػػافلاسح ػػدرل ػػالحػػفلاػػزيفل أالإ تالعهػػالحػػفللاأل ػػرة يهػػاللكهديػػةلأال  ػػ تلق
ذا،ل415كالفلحفلا تبلـلاس  ةلحفلاساكيؿل ي عؿلاسح درل تلاس ؤاؿل  إذااسازيفل كالفلح درلاسازيفلشراءل ي عؿلاسح درل تلاس ؤاؿللاا 

 اسحالدةلاستالسية.لإسى(لاي ت ؿل0أل رةلسهذهلاسحالدةليدافلاسر ـل)ا تل السةلقدـلا تهبلؾلا..لا كذا(...ل416

 

 اعزٍّذ وجضء ِٓ احلظخ اٌز١ٕ٠ّٛخ؟ ِٓ ادلبدح ادلغزٍٙىخ اٌى١ّخ ِب 209

حالدةلحفلاسحاادلكـلحفلاسكحيالتللاستتلا ته كتهاللكالفلح در اللحفل  ػتهاللاستحاي يػةلاسح ػت حةلحػفل أ ي أؿل ذالاس ؤاؿلسؤل رلاستتلا ته كتل
االلل(1 ػذهلاسحػالدةلكعػزءلحػفلاس  ػةلاستحاي يػةليػدافلاسبال ػثلاسػر ـل)لاأل ػرةؿلاستحايفلتدافلاسكحيػةل ػتلاس  ػؿلاسحا ػصلااذالسػـلت ػته ؾلاكي

يحكفلاسح الر ػةلبػيفلاسكحيػالتلاسح ػت حةلك  ػةلحػفلاكيػؿلاستحػايفلابػيفلحػاللتػـلا ػتهبلكهلحػفلاسحػاادلاسح ػت حةل  ػدليكػافلسآل ػرةلاػزيفلحػفل ػذهل
اسحالدةلحفلاكيػؿلاستحػايفللأبدالاأل رةسـلت ت ـللأذالأحال ذهلاسحالدةلحفلاكيؿلاستحايف.للاأل رةسرغـلحفلحرارل ترةلطاي ةلح ذلا ت حتلاسحالدةلق ىلا

 (ل تل ذالاس  ؿ.1يثبتلاسر ـل)لأف يعبل

 

 اٌزٟ اعزٍٙىزٙب ِٓ ادلبدح ِشرتاح؟ خِب اٌى١ّ 201

شراءلحفلاس اؽلاستعػالر ل ػااءلحػفلاسحػالدةلاسحبالقػةل ػتلاس ػاؽلحػفل اقيػةلحػاادلاسبطال ػةلت أؿلاأل رةلقفلاسكحيةلاسح ته كةلاستتلكالفلح در الل
للاأل رةلأف إسىحفلاس اقيةلاسح تاردةلحفل بؿلاستالعر،لايعبلاال تبالهل أااستحاي يةل حػفلاكيػؿلاستحػايفلحػفلاػالرجللإضػال يةبشراءلحػاادللأ يال الت ـا

ا ػػدلح ػػالدرهليػػدافل أاااذالسػػـليكػػفلشػػراءلاسحػػالدةلحػػفلاس ػػاؽلح ػػدرلسبل ػػتهبلؾ..ل   ػػتهاللاسر ػػحيةلايعػػبلاقتبالر ػػاللحػػالدةلحشػػتراةلحػػفلاس ػػاؽ،
 .419اس ؤاؿللإسىاي ت ؿلل(0اسبال ثلاسر ـل)

 

 ِب ِمذاس اٌم١ّخ اٌى١ٍخ ٌٍّبدح اٌزٟ اشرت٠زٙب؟  209

لاألاػرىلاأل ػااعحػفللأالاأل ػااؽتليدافل تل ذالاس  ؿلحعحاعل يحةلاسحالدةلاستتلتػـلشػراء الل ػااءلكال ػتلحػفلحػاادلاس  ػةلاستحاي يػةلاسحبالقػةل ػ
اتػدافل ػذهلل(416س كحيػالتلاسحػذكارةل ػتل  ػؿل)استعالريػةلأ لتػدافلاس يحػةل ػتل ػذالاس  ػؿللاأل ػااؽغيرلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػةلاسحطرا ػةل ػتل
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كمية التي تم استيالكيا فعال واستتبعاد قيمتة الكميتة المتب يتة نثبت قيمة ال أنكل الكمية التي تم شراءىا لذلك يجب  األسرةقد ال تستيمك  :ةمالحظ
 الزمني لمتسجيل اليومي فيتم تثبيت قيمتيا الكمية في دفتر التسجيل اليومي. اإلسنادواذا تم الشراء خالل فترة  )التي لم تستيمك(،

 

 

 دلبرا لّذ ثششاء ٘زٖ ادلبدح؟ 209

(لإذالكال ػتلاسحػالدةلاسح ػت حةلاسحدقحػةل0سحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاسح ت حة.لي عؿلاسػر ـل)لضال يةيدافل تل ذالاس  ؿلاس ببلحفلشراءلأ لكحيةلإ
لأذا(ل2غيرلكال يػةل،ل)لاألارىكال تلاسحالدةلاسح ت حةلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي يةلاحفلاسح الدرللإذا(ل3غيرلكال يةلاي عؿلاسر ـل)لبحاعبلاسبطال ة

لأارى.(ل2،ل)لأ ضؿترغبلبشراءل اقيةللاأل رةكال تل

ل

 ؟اٌزٟ اعزٍٙىزٙب ِٓ ادلبدح اعزٍّزٙب وٙذ٠خ ِب اٌى١ّخ 204

ياحػػاللاس ػػالب ة،كححفل ػػذهلاسكحيػػالتل  ػػ تلق يهػػاللكهديػػةلحػػفلآاػػريفلا ػػتل السػػةلقػػدـلل21ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلكحيػػالتلاسحػػاادلاسح ػػته كةلاػػبلؿل
ل(.1  اؿلاأل رةلق ىلاسحالدةلحفل ذالاسح درليدافلاسر ـل)

ل

 وبٔذ ِٓ إٔزبط األعشح؟ ٟ اعزٍٙىزٙبو١ّخ قادلبدح( اٌزِب  231

لسخ.يدافل تل ذالاس  ؿلكحيةلأ لحالدةلحفلحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاستتلا ته كتهاللاأل رةلاكال تلحفلإ تالعهاللاساالصلحثبللاسط يف،لاسرز،...لا
 

 (ةِالدظخ دٛي اٌمغُ ق
+لل209بلإفلتكافلح الايةلأالأكبرلحفلحعحاعلاألقحدةل)ليعلل202ق ىلاسبال ثلإفليتأكدلحفلكحيةلاسحالدةلاسح ته كةلاسحدا ةل تلاسعحادل.0

سحاادلسـليذكرلح در الل تلاال تحالرةلكالفلتكافللاأل رة تل السةلا تهبلؾللاألقحدة(.لاتكافلاكبرلحفلحعحاعل ذهل231+لل204+لل201
    تلق يهاللح البؿلقحؿ،لاسح اليضة...لاسخلاأل رة

ل.3 لاس ؤاؿ ل ت لاسحدرعة لاسكحية لتكاف لل209 د لحف لاكبر لاس ؤاؿ ل ت لاسحذكارة لسدىلل219اسكحية لاسحالدة لحف لازيف  الحتللاأل رةب ببلاعاد
 ياحاللاسحالضية.ل21بال تهبلكهاللابلؿلاسػل

اسابزلاسـلت ته ؾلأ لكحيةللأاكغـلا الحتلببيعه(لااشترتلبثح هلاس حافلل29ببيسلكحيةلاسط يفلاسح ت حةل)كحثالؿلا ت حتللاأل رة الحتللإذا.2
) تلل200ياحاللاسحالضية..ل تل ذهلاس السةليتـلت عيؿلكؿلكحيةلاسط يفلاسح ت حةلككحيةلحبالقةل تلاس ؤاؿلل21حفلاسط يفلابلؿلاسػللأارى

لاسحثالؿل لل29 ذا ل1 تكافل)ل202ق ىلاس ؤاؿللااإلعالبةكغـ( لق حال لاسابزللأف(. لحفلحالدة لشراءه ليتـ ل تلد ترللأاحال لتثبيتهال اس حافليتـ
 اسزح ت.ل  الداإلتـلاسشراءلابلؿل ترةللإذااست عيؿلاسياحتل

لاسحابزلبتعهيزللأفحسلاسحابزلق ىلت  يحهلكحيةلاسط يفلاسح ت حةلاساال ةلبالأل رةلق ىللاأل رةاتق تللإذا.2 بالسابزل تلكؿلحرةللاأل رةي ـا
ستتلابزلح ددة،ل تل ذهلاس السةل تكافلكحيةلاال تهبلؾلح الايةلسكحيةلاسط يفلالأعارح البؿللاأل رةب  بلكحيةلاسط يفلاسحط ابةلحفل بؿل

االلتعتبرلاسكحيةلاسحتب يةلسدىلاسحابزلااستتللاإل  الدتـلاسابزلابلؿل ترةللإذالاسابزل تلد ترلاست عيؿلاسياحتلأعار الـلاسحابزلبابز اللاتدافل
 سـليتـلابز اللككحيةلح ته كة.

ل

ل
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 / خظبئض اٌغىٓ اخلبِظاٌمغُ 
 األعشح أٚ أدذ أفشاد٘ب ادلخٌٛني  ادلغزج١ت:سئ١ظ

 اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبا ال صلاس كف،لقددلاأل رل تلاسا دةلاس ك يةلاساا دة،ل اعلاسا دةلاس ك ية،لح ال تهال،ل اعلاسب الء،ليهدؼل ذالاس  ـلاس 
 كفلحفلاس  صل تلاسا دةلاس ك ية،لاس رؼلاس  ت،لح درلاسحالءلااسكهربالء،لبعدلأال ربلاسا دةلاس ك يةلحفلحاا سلاسادحالتلاسعالحة،لاس ق التلق ىلاس

لرلاسحالءلااسكهربالء...لاسخ.إيعالر،لاأعال
 

 خظبئض اٌغىٓ

 ال ـلبذاتهلحثبتلق ىلاسيالب ةلأالاسحالءلب ػقةلدا حػةلأالحؤ تػةلحكػافلحػفلأ لحػالدةلب ػالءلل اكؿلحشيدل:لاسحب ى
أاسححالر ػػةلاسعحػػؿلأاللاسػػهل ػػ ؼل،لي ػػتادـلس  ػػكفلاسبشػػر لأكثػػركال ػػتل،ليتكػػافلحػػفلطػػالبؽلاا ػػدلأال

يؤد لحفلطريؽلقػالـلأالاالصلإسػىلعحيػسلأالغالسبيػةللأكثرلاسعبالدةلأالاست  يةلسهلبالبل)لحداؿل(لأا
لته.حشتحبل

لدكػػػالف،لدارةلحيػػػاله،لاسحاػػػزفل(لحػػػفلتاابػػػسلاسحب ػػػىلاأل ال ػػػيةلح   ػػػالتلاسحب ػػػىلحثػػػؿل)لاسكػػػراج،لتعتبػػػر
اأكشػػػالؾللااللتعتبػػػرلحبػػػال تلكػػػؿلحػػػفلحظػػػبلتلحاا ػػػؼلاسبال ػػػالت،لاسع ػػػار،لاسي ػػػتلحبػػػال تلح ػػػت  ة،

لاسحهعارة.اح االتلاسكهربالءلااسهيالكؿلاسطي يةل

س ػػكفلأ ػػػرةللإشػػغالسه ػػالقبػػالرةلقػػفلحب ػػىلبأكح ػػهل)لأالعػػزءلحػػفلحب ػػىل(لسػػهلعػػدرافلا ػػ ؼل،للتػػـلل:لاسح كف
حهحػػاللكال ػػتل ػػقةلأشػػغالسهل تػػىلاافلكػػالفلاالسيػػاًللأالحغ  ػػاًللأالت ػػتلاستشػػييدللأكثػػرحعيشػػيةلاا ػػدةلأال

سح ػالكفلاألاػرىلحسلح   التهاللاسهلبالبلح ت ؿلقػفلالأكثرا تلاسح ج.ليتكافلاسح كفلحفلغر ةلأال
يػػؤد لحبالشػػرةل)لأالقػػفلطريػػؽلححػػرلأالدرجل(لإسػػىلاسطريػػؽلاسعػػالـلدافلاسحػػرارلبح ػػالكفلأاػػرى.لاالل

لس  كفلاسبشر .لالت  جتعتبرلح ك اًللاسحبال تلاسحهعارةلاستتل

لأالاسع اسلأالاسطعػالـلأالل:لاسغر ة  تلح كفلأالعزءلح هلح الطلبعدرافلاسهل  ؼلات تادـلألغراضلاس ـا
لبالإلضػػػال ةلإسػػػىلا ػػػهلحطػػػبخل،لكحػػػاللاسدرا ػػػةل،ل ايعتبػػػرلاسحطػػػبخلغر ػػػةلإذالا ػػػتادـلس ع ػػػاسلأالاس ػػػـا
غر ةلكؿلحفلاس حالـلأالاسحرا ػؽلاس ػ يةلأالاسححػراتلااسشػر التلااسب كا ػالت.لااللتعتبػرلحػفللالتعتبر

غرؼلاسح كفلكؿلحفلاسغرؼلاسحا  ػةلألغػراضلاسعحػؿلحثػؿلاسغر ػةلاسحا  ػةلسعيػالدةلاسطبيػبل
لأالاسطعػػالـلأاللأالاسايالطػػةلس غيػػر أالاس ػػالسةل،لإاللإذالا ػػتادحتل عػػبًللأالأقػػدتلال ػػتاداحهاللس  ػػـا

لأالاسحعػدةل لت ػؾلاسغػرؼلاستػتلت ػتادـل عػبًللس  ػـا اسع اسلأالاسدرا ػةلأالاست  ية.اي  ػدلبغػرؼلاس ػـا
. لس  ـا

ة،لاس ػػ ي،لاسحرا ػػؽلاس ػػك يةلحػػفلغيػػرلاسغػػرؼلحثػػؿلاسحطػػبخاسا ػػدةللأعػػزاءلأاح   ػػالتللاي  ػػدللبهػػالل:لاسحرا ؽ
ل،لغر ةلاسريالضة...لاسخ.اسبالسكا ة،لاسح بج،لاسكراج
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كمية التي تم استيالكيا فعال واستتبعاد قيمتة الكميتة المتب يتة نثبت قيمة ال أنكل الكمية التي تم شراءىا لذلك يجب  األسرةقد ال تستيمك  :ةمالحظ
 الزمني لمتسجيل اليومي فيتم تثبيت قيمتيا الكمية في دفتر التسجيل اليومي. اإلسنادواذا تم الشراء خالل فترة  )التي لم تستيمك(،

 

 

 دلبرا لّذ ثششاء ٘زٖ ادلبدح؟ 209

(لإذالكال ػتلاسحػالدةلاسح ػت حةلاسحدقحػةل0سحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاسح ت حة.لي عؿلاسػر ـل)لضال يةيدافل تل ذالاس  ؿلاس ببلحفلشراءلأ لكحيةلإ
لأذا(ل2غيرلكال يػةل،ل)لاألارىكال تلاسحالدةلاسح ت حةلبحاعبلاسبطال ةلاستحاي يةلاحفلاسح الدرللإذا(ل3غيرلكال يةلاي عؿلاسر ـل)لبحاعبلاسبطال ة

لأارى.(ل2،ل)لأ ضؿترغبلبشراءل اقيةللاأل رةكال تل

ل

 ؟اٌزٟ اعزٍٙىزٙب ِٓ ادلبدح اعزٍّزٙب وٙذ٠خ ِب اٌى١ّخ 204

ياحػػاللاس ػػالب ة،كححفل ػػذهلاسكحيػػالتل  ػػ تلق يهػػاللكهديػػةلحػػفلآاػػريفلا ػػتل السػػةلقػػدـلل21ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلكحيػػالتلاسحػػاادلاسح ػػته كةلاػػبلؿل
ل(.1  اؿلاأل رةلق ىلاسحالدةلحفل ذالاسح درليدافلاسر ـل)

ل

 وبٔذ ِٓ إٔزبط األعشح؟ ٟ اعزٍٙىزٙبو١ّخ قادلبدح( اٌزِب  231

لسخ.يدافل تل ذالاس  ؿلكحيةلأ لحالدةلحفلحاادلاسبطال ةلاستحاي يةلاستتلا ته كتهاللاأل رةلاكال تلحفلإ تالعهاللاساالصلحثبللاسط يف،لاسرز،...لا
 

 (ةِالدظخ دٛي اٌمغُ ق
+لل209بلإفلتكافلح الايةلأالأكبرلحفلحعحاعلاألقحدةل)ليعلل202ق ىلاسبال ثلإفليتأكدلحفلكحيةلاسحالدةلاسح ته كةلاسحدا ةل تلاسعحادل.0

سحاادلسـليذكرلح در الل تلاال تحالرةلكالفلتكافللاأل رة تل السةلا تهبلؾللاألقحدة(.لاتكافلاكبرلحفلحعحاعل ذهل231+لل204+لل201
    تلق يهاللح البؿلقحؿ،لاسح اليضة...لاسخلاأل رة

ل.3 لاس ؤاؿ ل ت لاسحدرعة لاسكحية لتكاف لل209 د لحف لاكبر لاس ؤاؿ ل ت لاسحذكارة لسدىلل219اسكحية لاسحالدة لحف لازيف  الحتللاأل رةب ببلاعاد
 ياحاللاسحالضية.ل21بال تهبلكهاللابلؿلاسػل

اسابزلاسـلت ته ؾلأ لكحيةللأاكغـلا الحتلببيعه(لااشترتلبثح هلاس حافلل29ببيسلكحيةلاسط يفلاسح ت حةل)كحثالؿلا ت حتللاأل رة الحتللإذا.2
) تلل200ياحاللاسحالضية..ل تل ذهلاس السةليتـلت عيؿلكؿلكحيةلاسط يفلاسح ت حةلككحيةلحبالقةل تلاس ؤاؿلل21حفلاسط يفلابلؿلاسػللأارى

لاسحثالؿل لل29 ذا ل1 تكافل)ل202ق ىلاس ؤاؿللااإلعالبةكغـ( لق حال لاسابزللأف(. لحفلحالدة لشراءه ليتـ ل تلد ترللأاحال لتثبيتهال اس حافليتـ
 اسزح ت.ل  الداإلتـلاسشراءلابلؿل ترةللإذااست عيؿلاسياحتل

لاسحابزلبتعهيزللأفحسلاسحابزلق ىلت  يحهلكحيةلاسط يفلاسح ت حةلاساال ةلبالأل رةلق ىللاأل رةاتق تللإذا.2 بالسابزل تلكؿلحرةللاأل رةي ـا
ستتلابزلح ددة،ل تل ذهلاس السةل تكافلكحيةلاال تهبلؾلح الايةلسكحيةلاسط يفلالأعارح البؿللاأل رةب  بلكحيةلاسط يفلاسحط ابةلحفل بؿل

االلتعتبرلاسكحيةلاسحتب يةلسدىلاسحابزلااستتللاإل  الدتـلاسابزلابلؿل ترةللإذالاسابزل تلد ترلاست عيؿلاسياحتلأعار الـلاسحابزلبابز اللاتدافل
 سـليتـلابز اللككحيةلح ته كة.

ل

ل
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 / خظبئض اٌغىٓ اخلبِظاٌمغُ 
 األعشح أٚ أدذ أفشاد٘ب ادلخٌٛني  ادلغزج١ت:سئ١ظ

 اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبا ال صلاس كف،لقددلاأل رل تلاسا دةلاس ك يةلاساا دة،ل اعلاسا دةلاس ك ية،لح ال تهال،ل اعلاسب الء،ليهدؼل ذالاس  ـلاس 
 كفلحفلاس  صل تلاسا دةلاس ك ية،لاس رؼلاس  ت،لح درلاسحالءلااسكهربالء،لبعدلأال ربلاسا دةلاس ك يةلحفلحاا سلاسادحالتلاسعالحة،لاس ق التلق ىلاس

لرلاسحالءلااسكهربالء...لاسخ.إيعالر،لاأعال
 

 خظبئض اٌغىٓ

 ال ـلبذاتهلحثبتلق ىلاسيالب ةلأالاسحالءلب ػقةلدا حػةلأالحؤ تػةلحكػافلحػفلأ لحػالدةلب ػالءلل اكؿلحشيدل:لاسحب ى
أاسححالر ػػةلاسعحػػؿلأاللاسػػهل ػػ ؼل،لي ػػتادـلس  ػػكفلاسبشػػر لأكثػػركال ػػتل،ليتكػػافلحػػفلطػػالبؽلاا ػػدلأال

يؤد لحفلطريؽلقػالـلأالاالصلإسػىلعحيػسلأالغالسبيػةللأكثرلاسعبالدةلأالاست  يةلسهلبالبل)لحداؿل(لأا
لته.حشتحبل

لدكػػػالف،لدارةلحيػػػاله،لاسحاػػػزفل(لحػػػفلتاابػػػسلاسحب ػػػىلاأل ال ػػػيةلح   ػػػالتلاسحب ػػػىلحثػػػؿل)لاسكػػػراج،لتعتبػػػر
اأكشػػػالؾللااللتعتبػػػرلحبػػػال تلكػػػؿلحػػػفلحظػػػبلتلحاا ػػػؼلاسبال ػػػالت،لاسع ػػػار،لاسي ػػػتلحبػػػال تلح ػػػت  ة،

لاسحهعارة.اح االتلاسكهربالءلااسهيالكؿلاسطي يةل

س ػػكفلأ ػػػرةللإشػػغالسه ػػالقبػػالرةلقػػفلحب ػػىلبأكح ػػهل)لأالعػػزءلحػػفلحب ػػىل(لسػػهلعػػدرافلا ػػ ؼل،للتػػـلل:لاسح كف
حهحػػاللكال ػػتل ػػقةلأشػػغالسهل تػػىلاافلكػػالفلاالسيػػاًللأالحغ  ػػاًللأالت ػػتلاستشػػييدللأكثػػرحعيشػػيةلاا ػػدةلأال

سح ػالكفلاألاػرىلحسلح   التهاللاسهلبالبلح ت ؿلقػفلالأكثرا تلاسح ج.ليتكافلاسح كفلحفلغر ةلأال
يػػؤد لحبالشػػرةل)لأالقػػفلطريػػؽلححػػرلأالدرجل(لإسػػىلاسطريػػؽلاسعػػالـلدافلاسحػػرارلبح ػػالكفلأاػػرى.لاالل

لس  كفلاسبشر .لالت  جتعتبرلح ك اًللاسحبال تلاسحهعارةلاستتل

لأالاسع اسلأالاسطعػالـلأالل:لاسغر ة  تلح كفلأالعزءلح هلح الطلبعدرافلاسهل  ؼلات تادـلألغراضلاس ـا
لبالإلضػػػال ةلإسػػػىلا ػػػهلحطػػػبخل،لكحػػػاللاسدرا ػػػةل،ل ايعتبػػػرلاسحطػػػبخلغر ػػػةلإذالا ػػػتادـلس ع ػػػاسلأالاس ػػػـا
غر ةلكؿلحفلاس حالـلأالاسحرا ػؽلاس ػ يةلأالاسححػراتلااسشػر التلااسب كا ػالت.لااللتعتبػرلحػفللالتعتبر

غرؼلاسح كفلكؿلحفلاسغرؼلاسحا  ػةلألغػراضلاسعحػؿلحثػؿلاسغر ػةلاسحا  ػةلسعيػالدةلاسطبيػبل
لأالاسطعػػالـلأاللأالاسايالطػػةلس غيػػر أالاس ػػالسةل،لإاللإذالا ػػتادحتل عػػبًللأالأقػػدتلال ػػتاداحهاللس  ػػـا

لأالاسحعػدةل لت ػؾلاسغػرؼلاستػتلت ػتادـل عػبًللس  ػـا اسع اسلأالاسدرا ػةلأالاست  ية.اي  ػدلبغػرؼلاس ػـا
. لس  ـا

ة،لاس ػػ ي،لاسحرا ػػؽلاس ػػك يةلحػػفلغيػػرلاسغػػرؼلحثػػؿلاسحطػػبخاسا ػػدةللأعػػزاءلأاح   ػػالتللاي  ػػدللبهػػالل:لاسحرا ؽ
ل،لغر ةلاسريالضة...لاسخ.اسبالسكا ة،لاسح بج،لاسكراج
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 أٚطبف ادلغىٓ أ

 

 اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟يف  األعشوُ ػذد  910

لاأل ػرةاستػتلتشػغ هالل ػذهل يدافلقددلاأل رلاستتلت يـل تلاسا ػدةلاس ػك ية. كـلقددلاأل رلاسحاعادةل تل ذهلاسا دةلاس ك يةاي  دلبهذالاس ؤاؿل
ة..ل ػػدلي ػػيـل ػػتلاسح ػػكفلاألبلااألـلاأاالد ػػـلاأ ػػدلأب ػػال هـلاسحتػػزاعيفلاسػػذ لي ػػت ؿل ػػتلحيزا يتػػهلاحتط بػػالتلاس يػػالةاألارىل  ػػبلتعريػػؼلاأل ػػرل

 أذالأحػػالل(. 3كالألكػؿلااسشػرب.يكافلاستعالحػؿلحػػسلكػؿلاا ػدةلق ػىلأ ػػالسلأ هػاللأ ػرةلح ػت  ةلابػػذسؾليكػافلقػددلاأل ػرل ػػتل ػذهلاسا ػدةلاس ػك ية)ل
،لاألاؿ ػػتلاس  ػػـللاأل ػػرةعحيعػػالل ػػتل ػػعؿللإدراعهػػـاا ػػدةلاتػػـللأ ػػرةسح ػػكفل ػػتلحيزا يػػةلاا ػػدة،لابالستػػالستلاقتبػػراالاشػػترؾلعحيػػسلاسح يحػػيفل ػػتلا

 اا دة.لأ رة تلاسا دةلاس ك يةللاأل ر يكافلقددل
 

 

 ؟يف اٌٛدذح اٌغى١ٕخ احلب١ٌخ إلبِزهوُ ِؼٝ ػٍٝ  913

ذالكػالفلأ ػؿلحػفل ػ ةليػدافلاسػر ـل ػقرل يدافلقددلاس ػ ااتل ػتلاسحربػس ت. يهالل تلاسح كفلاس الس أ الحتقددلاس  ااتلاستتل قفت أؿلاأل رةل اا 
ذالكالفل  ـلحفلأ رادلاأل ػرةل  ػطلأ ػالـل ػتلاسح ػكفلاػبلؿل تػراتل ػالب ةل بػؿلأالبعػدلتكػايفلاأل ػرة،ليػتـل  ػالبلاسقتػرةلح ػذلتكػايفل  تلاسحربس. اا 

رةلي ػػيـل ػتلاسح ػػكفلح ػػذلقشػريفل ػػ ةلاتػـلزااعػػهل بػؿلقشػػرةل ػػ ااتلق ػػىل ػػبيؿلاسحثػالؿلإذالكػػالفلربلاأل ػ األ ػرةلاق ػػىلأ ػالسلأغ بيػػةلاأل ػراد.
ار،لس قترضلأفل  ـلحفلأ ػرادلاأل ػرةلكػالفلي ػيـل ػتلاسح ػكفلاس ػالستلااس  ػـلاألاػرلكػالفلي ػيـل ػتلحكػالفلأاػر،لآ   اات.لحثالؿ 01تعتبرلاسقترةل

 ػ ةل ػتل ػيفل 03أ دلأ رادلاأل رةلح يحيفل تلاسح ػكفلح ػذلق د ذلت  بلاسقترةلق ىلأ السل ترةلاإل الحةلألغ بلأ رادلاأل رة.ل  الكالفلاسزاجلال
 9اسح ػكفلاس ػالستلح ػػذل ػبعةل ػ ااتلتكػػافلاإلعالبػةلق ػىلاس ػػؤاؿل كال ػتلاسزاعػةلاثبلثػػةلحػفلأب ال هػاللي يحػػافل ػتلح ػكفلآاػػرل ػالب اللاا ت  ػاالإسػػى

 .03  ااتلاسيسل

 

  اٚشمخ.....اخل.  داسً٘ ٟ٘  اٌزٟ رغىٕٙب االعشحٔٛع اٌٛدذح اٌغى١ٕخ جيت اْ ٠الدظ اٌجبدش ِالدظخ: 
 

 ٔٛع اٌٛدذح اٌغى١ٕخ 912

(لدارل0يؤشػرل)ليدافلاسبال ثل اعلاسا دةلاس ك يةلاسذ لتعيشل يهلاأل رةلحفلاػبلؿلحشػال دتهلسهػاللا  ػبلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة،
(لإذالكػالفلبيتػاللحب يػاللحػفلاسطػيفل2سشػ ةل ػتلقحػالرةلا)(لشػ ةلإذالكػالفلعػزءلحػفلحب ػىلكال3ا)لأاأكثػرلأ ػرةال ػتاداـللأ بلإذالكالفلاسحب ىلحشيدًا 

 .اقبلهل(لإذالكالفلغيرلاأل ااعلاسحذكارة9(لإذالكالفلبيتاللحشيدالحفلاس  بلال)2ا)

 

 ادلبدح اٌشئ١غ١خ جلذساْ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ  912

اعلاسحػالدةلاسح ػتادحةل ػتلب ػالءهلايػتـليؤشرلاسبال ػثل ػاعلاسحػالدةلاسح ػتادحةل ػتلتشػييدلعػدرافلاسحب ػىلبعػدلاسكشػؼلق ػىلاسحب ػىلااستعػرؼلق ػىل ػ
ذاتأشيرلاإلعالبةلاسح ال ػبةلحػفلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة.ل كػالفلاسحب ػىلحشػيدالبػأكثرلحػفلحػالدة.لحػثبللاسطػالباؽلااس عػرلتػدافلاسحػالدةللاا 

 ااسغالسبةل تلتشييدلاسعدراف.لاسر ي ة
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 ادلبدح اٌشئ١غ١خ ٌٍغمف 919

ذااسػػااردةل ػػتلاال ػػتحالرة.ل التاإلعالبػػاسا ػػدةلاس ػػك ية.ليؤشػػرلاس ػػاعلحػػفلبػػيفل اسح ػػتادحةل ػػتلب ػػالءل ػػ ؼت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلاسحػػالدةلاسر ي ػػةل كػػالفللاا 
   ؼلاسا دةلاس ك يةلحشيدالبأكثرلحفلحالدةلتدافلاسحالدةلاسر ي ةلااسغالسبة.

 

 ادلبدح اٌشئ١غ١خ ٌألسػ١خ  911

ذالتؤشػرل ػاعلاسحػالدةلاسح ال ػبةلحػفلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة. ة.اسحالدةلاسح تادحةل تلتب يطلأرضيةلاسا دةلاس ك ي ت أؿلاأل رةلقف لاا 
 ا تاداحال.لاألكثرا تادحتلأكثرلحفلحالدةل تلاستب يطلتؤشرلاسحالدةل

 

 ِبِغبدخ ادلغىٓ اٌى١ٍخ ِٚغبدخ اٌجٕبء اخلبطخ ثبألعشح ٚادلغبدخ اٌى١ٍخ ٌألسع؟ 919

 ـل يهاللاأل راسحشحاسةلبالسعي ةلايدافلكحالليأتت:لي أؿل ذااس ؤاؿلقفلكؿلاسا داتلاس ك يةلاستتلت ي

A.بالألحتالراسحربعة. حعحاعلح ال ةلاسا دةلاس ك يةل)ح ال ةلاسب الء(لايشحؿلذسؾلح ال ةلاسب الءلس طاابؽلاسع ياللأيضال 

B.حدا ػةل ػتل(لتت ػالاىلاسح ػال ةلاس0استػتلتشػغؿلاسا ػدةلاس ػك يةل) األ ػرةكالفلقػددل  إذا،لاأل رةح ال ةلاسب الءلاسح تادحةلحفل بؿل ذهل
اسغػػرؼلاستػػتلي ػػتعح هاللاسحالسػػؾلكحاػػزفل إ ػػدىتكػػافلاسا ػػدةلاس ػػك يةلح ػػتأعرةلبال ػػتث الءل األ يػػالف(،لا ػػتلبعػػضل3(لال)0) اإلعالبػػة

اللت ػالا ل األ ػرة(لاح ػال ةلاسب ػالءلاسح ػتادحةلحػفل بػؿل ػذهل0استتلتشغؿلاسا دةلاس ػك يةل) األ رألثالثه،ل تل ذهلاس السةليكافلقددل
 حعحاعلح ال ةلاسح كف.

C.اسا ػػدةلاس ػػك يةل حب ػػىاسح ػػال ةلاسك يػػةلسػػؤلرضلا ػػتلاسح ػػال ةلاسك يػػةلألرضلاسا ػػدةلاس ػػك يةلبحػػالل ػػتلذسػػؾلاسح ػػال ةلاستػػتلي ػػسلق يهػػالل
 س ا دةلاس ك ية. أارىح   التل اأيةااس دي ةلااسكراجل

 

 :اآلتتيرعىلحبل ظةل
:أحاللبالس  بةلسح ال ةل ،األ رةاسح تادحةلحفل بؿل ت عؿلح ال ةلاسش ةل  طل يحاللياصلح ال ةلاسب الء،لاح ال ةلاسب الء بالس  بةلس ش ؽ

 ق ىلذسؾل(.لالي طبؽ)ل-3 يدافلاسرحزل األرض

ألغػراضلاس ػكفلاسػيسلحعحػاعلاسح ػال ة.لق ػىل ػبيؿل أ اسح ال ةلاستتلت تادحهاللاأل رةلألغراضهالل  ػطليدافل تلاالاتيالرلاسثال تل
هلحهػدـلأالي ػتادـلحػفل بػؿلاآلاػريف،لالليػداؿل ػذالاسعػزءل ػتلا ػ أااسحثػالؿ،لإذالكػالفلعػزءالحػفلاسح ػال ةلي ػتادـلألغػراضلإ تالعيػةل

   البلاسح ال ة.

أالاسح ػػال ةلاسك يػػةلسػػؤلرض،لت  ػػبل ق ػػدلاعػػادلح ػػال ةلاال ػػةلبالأل ػػرةلاح ػػال ةلحشػػتركةلحػػسلا ػػرلأاػػرى،ل ػػااءلبالس  ػػبةلس ب ػػالء
ترؾ.لات ػدرل  ػةلاأل ػرةلحػفلاسعػزءلاسح ال ةلبالقتبالر اللت الا لاسح ال ةلاساال ةلبالأل رةلحضال اللإسيهالل  ةلاأل رةلحفلاسعزءلاسحش

اسحشترؾلبالقتبالر اللت الا ل ال ؿل  حةلاسح ال ةلاسحشتركةلق ىلقددلاأل رلاستتلتشترؾل تل ذهلاسح ال ة.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،لإذال
ذا.لاألاؿكال ػتلاأل ػػرةلت ػػكفلدارالت ػػيـل يػهلثبلثػػةلا ػػرلتثبػػتلح ػال ةلاسح ػػكفلاسك يػػةلسؤل ػػرلاسػثبلثل ػػتلاالاتيػػالرل ال ةلكال ػػتلاسح ػػ اا 

حتػرلحربػس،لتكػافلاسح ػال ةلاسح ػع ةل 60ت ػالا ل فاػرتياألاسح ال ةلاسحشتركةلحسلاأل ػرتيفلحترلحربسلال 80اساال ةلبالأل رةلت الا ل
ايثبػتلذسػؾل ػتلاالاتيػالرلاسثػال ت. تلا ت ػالبلح ػال ةل 100اي ػالا ل 20زا ػدال 80أ ل 3ق ػىل 60حضال اللإسيهالل ال ؿل  ػحةل 80

 .آار إ تالعتأل لغرضل أاستربيةلاس ياا التل أا تبعدلاسح ال التلاسحا  ةلك ضال رلاسك يةل تلاسح الطؽلاسريقيةل،لت األرض
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 أٚطبف ادلغىٓ أ

 

 اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟يف  األعشوُ ػذد  910

لاأل ػرةاستػتلتشػغ هالل ػذهل يدافلقددلاأل رلاستتلت يـل تلاسا ػدةلاس ػك ية. كـلقددلاأل رلاسحاعادةل تل ذهلاسا دةلاس ك يةاي  دلبهذالاس ؤاؿل
ة..ل ػػدلي ػػيـل ػػتلاسح ػػكفلاألبلااألـلاأاالد ػػـلاأ ػػدلأب ػػال هـلاسحتػػزاعيفلاسػػذ لي ػػت ؿل ػػتلحيزا يتػػهلاحتط بػػالتلاس يػػالةاألارىل  ػػبلتعريػػؼلاأل ػػرل

 أذالأحػػالل(. 3كالألكػؿلااسشػرب.يكافلاستعالحػؿلحػػسلكػؿلاا ػدةلق ػىلأ ػػالسلأ هػاللأ ػرةلح ػت  ةلابػػذسؾليكػافلقػددلاأل ػرل ػػتل ػذهلاسا ػدةلاس ػك ية)ل
،لاألاؿ ػػتلاس  ػػـللاأل ػػرةعحيعػػالل ػػتل ػػعؿللإدراعهػػـاا ػػدةلاتػػـللأ ػػرةسح ػػكفل ػػتلحيزا يػػةلاا ػػدة،لابالستػػالستلاقتبػػراالاشػػترؾلعحيػػسلاسح يحػػيفل ػػتلا

 اا دة.لأ رة تلاسا دةلاس ك يةللاأل ر يكافلقددل
 

 

 ؟يف اٌٛدذح اٌغى١ٕخ احلب١ٌخ إلبِزهوُ ِؼٝ ػٍٝ  913

ذالكػالفلأ ػؿلحػفل ػ ةليػدافلاسػر ـل ػقرل يدافلقددلاس ػ ااتل ػتلاسحربػس ت. يهالل تلاسح كفلاس الس أ الحتقددلاس  ااتلاستتل قفت أؿلاأل رةل اا 
ذالكالفل  ـلحفلأ رادلاأل ػرةل  ػطلأ ػالـل ػتلاسح ػكفلاػبلؿل تػراتل ػالب ةل بػؿلأالبعػدلتكػايفلاأل ػرة،ليػتـل  ػالبلاسقتػرةلح ػذلتكػايفل  تلاسحربس. اا 

رةلي ػػيـل ػتلاسح ػػكفلح ػػذلقشػريفل ػػ ةلاتػـلزااعػػهل بػؿلقشػػرةل ػػ ااتلق ػػىل ػػبيؿلاسحثػالؿلإذالكػػالفلربلاأل ػ األ ػرةلاق ػػىلأ ػالسلأغ بيػػةلاأل ػراد.
ار،لس قترضلأفل  ـلحفلأ ػرادلاأل ػرةلكػالفلي ػيـل ػتلاسح ػكفلاس ػالستلااس  ػـلاألاػرلكػالفلي ػيـل ػتلحكػالفلأاػر،لآ   اات.لحثالؿ 01تعتبرلاسقترةل

 ػ ةل ػتل ػيفل 03أ دلأ رادلاأل رةلح يحيفل تلاسح ػكفلح ػذلق د ذلت  بلاسقترةلق ىلأ السل ترةلاإل الحةلألغ بلأ رادلاأل رة.ل  الكالفلاسزاجلال
 9اسح ػكفلاس ػالستلح ػػذل ػبعةل ػ ااتلتكػػافلاإلعالبػةلق ػىلاس ػػؤاؿل كال ػتلاسزاعػةلاثبلثػػةلحػفلأب ال هػاللي يحػػافل ػتلح ػكفلآاػػرل ػالب اللاا ت  ػاالإسػػى

 .03  ااتلاسيسل

 

  اٚشمخ.....اخل.  داسً٘ ٟ٘  اٌزٟ رغىٕٙب االعشحٔٛع اٌٛدذح اٌغى١ٕخ جيت اْ ٠الدظ اٌجبدش ِالدظخ: 
 

 ٔٛع اٌٛدذح اٌغى١ٕخ 912

(لدارل0يؤشػرل)ليدافلاسبال ثل اعلاسا دةلاس ك يةلاسذ لتعيشل يهلاأل رةلحفلاػبلؿلحشػال دتهلسهػاللا  ػبلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة،
(لإذالكػالفلبيتػاللحب يػاللحػفلاسطػيفل2سشػ ةل ػتلقحػالرةلا)(لشػ ةلإذالكػالفلعػزءلحػفلحب ػىلكال3ا)لأاأكثػرلأ ػرةال ػتاداـللأ بلإذالكالفلاسحب ىلحشيدًا 

 .اقبلهل(لإذالكالفلغيرلاأل ااعلاسحذكارة9(لإذالكالفلبيتاللحشيدالحفلاس  بلال)2ا)

 

 ادلبدح اٌشئ١غ١خ جلذساْ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ  912

اعلاسحػالدةلاسح ػتادحةل ػتلب ػالءهلايػتـليؤشرلاسبال ػثل ػاعلاسحػالدةلاسح ػتادحةل ػتلتشػييدلعػدرافلاسحب ػىلبعػدلاسكشػؼلق ػىلاسحب ػىلااستعػرؼلق ػىل ػ
ذاتأشيرلاإلعالبةلاسح ال ػبةلحػفلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة.ل كػالفلاسحب ػىلحشػيدالبػأكثرلحػفلحػالدة.لحػثبللاسطػالباؽلااس عػرلتػدافلاسحػالدةللاا 

 ااسغالسبةل تلتشييدلاسعدراف.لاسر ي ة
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 ادلبدح اٌشئ١غ١خ ٌٍغمف 919

ذااسػػااردةل ػػتلاال ػػتحالرة.ل التاإلعالبػػاسا ػػدةلاس ػػك ية.ليؤشػػرلاس ػػاعلحػػفلبػػيفل اسح ػػتادحةل ػػتلب ػػالءل ػػ ؼت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلاسحػػالدةلاسر ي ػػةل كػػالفللاا 
   ؼلاسا دةلاس ك يةلحشيدالبأكثرلحفلحالدةلتدافلاسحالدةلاسر ي ةلااسغالسبة.

 

 ادلبدح اٌشئ١غ١خ ٌألسػ١خ  911

ذالتؤشػرل ػاعلاسحػالدةلاسح ال ػبةلحػفلاالاتيػالراتلاسحاعػادةل ػتلاال ػتحالرة. ة.اسحالدةلاسح تادحةل تلتب يطلأرضيةلاسا دةلاس ك ي ت أؿلاأل رةلقف لاا 
 ا تاداحال.لاألكثرا تادحتلأكثرلحفلحالدةل تلاستب يطلتؤشرلاسحالدةل

 

 ِبِغبدخ ادلغىٓ اٌى١ٍخ ِٚغبدخ اٌجٕبء اخلبطخ ثبألعشح ٚادلغبدخ اٌى١ٍخ ٌألسع؟ 919

 ـل يهاللاأل راسحشحاسةلبالسعي ةلايدافلكحالليأتت:لي أؿل ذااس ؤاؿلقفلكؿلاسا داتلاس ك يةلاستتلت ي

A.بالألحتالراسحربعة. حعحاعلح ال ةلاسا دةلاس ك يةل)ح ال ةلاسب الء(لايشحؿلذسؾلح ال ةلاسب الءلس طاابؽلاسع ياللأيضال 

B.حدا ػةل ػتل(لتت ػالاىلاسح ػال ةلاس0استػتلتشػغؿلاسا ػدةلاس ػك يةل) األ ػرةكالفلقػددل  إذا،لاأل رةح ال ةلاسب الءلاسح تادحةلحفل بؿل ذهل
اسغػػرؼلاستػػتلي ػػتعح هاللاسحالسػػؾلكحاػػزفل إ ػػدىتكػػافلاسا ػػدةلاس ػػك يةلح ػػتأعرةلبال ػػتث الءل األ يػػالف(،لا ػػتلبعػػضل3(لال)0) اإلعالبػػة

اللت ػالا ل األ ػرة(لاح ػال ةلاسب ػالءلاسح ػتادحةلحػفل بػؿل ػذهل0استتلتشغؿلاسا دةلاس ػك يةل) األ رألثالثه،ل تل ذهلاس السةليكافلقددل
 حعحاعلح ال ةلاسح كف.

C.اسا ػػدةلاس ػػك يةل حب ػػىاسح ػػال ةلاسك يػػةلسػػؤلرضلا ػػتلاسح ػػال ةلاسك يػػةلألرضلاسا ػػدةلاس ػػك يةلبحػػالل ػػتلذسػػؾلاسح ػػال ةلاستػػتلي ػػسلق يهػػالل
 س ا دةلاس ك ية. أارىح   التل اأيةااس دي ةلااسكراجل

 

 :اآلتتيرعىلحبل ظةل
:أحاللبالس  بةلسح ال ةل ،األ رةاسح تادحةلحفل بؿل ت عؿلح ال ةلاسش ةل  طل يحاللياصلح ال ةلاسب الء،لاح ال ةلاسب الء بالس  بةلس ش ؽ

 ق ىلذسؾل(.لالي طبؽ)ل-3 يدافلاسرحزل األرض

ألغػراضلاس ػكفلاسػيسلحعحػاعلاسح ػال ة.لق ػىل ػبيؿل أ اسح ال ةلاستتلت تادحهاللاأل رةلألغراضهالل  ػطليدافل تلاالاتيالرلاسثال تل
هلحهػدـلأالي ػتادـلحػفل بػؿلاآلاػريف،لالليػداؿل ػذالاسعػزءل ػتلا ػ أااسحثػالؿ،لإذالكػالفلعػزءالحػفلاسح ػال ةلي ػتادـلألغػراضلإ تالعيػةل

   البلاسح ال ة.

أالاسح ػػال ةلاسك يػػةلسػػؤلرض،لت  ػػبل ق ػػدلاعػػادلح ػػال ةلاال ػػةلبالأل ػػرةلاح ػػال ةلحشػػتركةلحػػسلا ػػرلأاػػرى،ل ػػااءلبالس  ػػبةلس ب ػػالء
ترؾ.لات ػدرل  ػةلاأل ػرةلحػفلاسعػزءلاسح ال ةلبالقتبالر اللت الا لاسح ال ةلاساال ةلبالأل رةلحضال اللإسيهالل  ةلاأل رةلحفلاسعزءلاسحش

اسحشترؾلبالقتبالر اللت الا ل ال ؿل  حةلاسح ال ةلاسحشتركةلق ىلقددلاأل رلاستتلتشترؾل تل ذهلاسح ال ة.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،لإذال
ذا.لاألاؿكال ػتلاأل ػػرةلت ػػكفلدارالت ػػيـل يػهلثبلثػػةلا ػػرلتثبػػتلح ػال ةلاسح ػػكفلاسك يػػةلسؤل ػػرلاسػثبلثل ػػتلاالاتيػػالرل ال ةلكال ػػتلاسح ػػ اا 

حتػرلحربػس،لتكػافلاسح ػال ةلاسح ػع ةل 60ت ػالا ل فاػرتياألاسح ال ةلاسحشتركةلحسلاأل ػرتيفلحترلحربسلال 80اساال ةلبالأل رةلت الا ل
ايثبػتلذسػؾل ػتلاالاتيػالرلاسثػال ت. تلا ت ػالبلح ػال ةل 100اي ػالا ل 20زا ػدال 80أ ل 3ق ػىل 60حضال اللإسيهالل ال ؿل  ػحةل 80

 .آار إ تالعتأل لغرضل أاستربيةلاس ياا التل أا تبعدلاسح ال التلاسحا  ةلك ضال رلاسك يةل تلاسح الطؽلاسريقيةل،لت األرض
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 األعشح ِٓ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ اخلبطخ ثٙب فمؾ األجضاء اٌزٟ اعزخذِزٙب 919

لااسهاؿلاأعزاءلاسا دةلاس ك ية اسح تادحةلحفلاسا دةلاس ك ية.لاألعزاءت أؿلاأل رةلقفل تادـلحػفل بػؿلاألاػرىلاستػتلت ػ يدافلقددلغرؼلاس ـا
 أاػرى أ ػرةس ا ػدةلاس ػك يةلحػسل األ ػرة إشػغالؿاسحػذكارةل ػتلاس ػؤاؿلا ػتل السػةلسكؿل ػاعلحػفلاأل ػااعل تلاس  ؿلاسحا صلاسح البؿل األ رةل  ط

لاسعددل3تدافلقددلاسغرؼلاستتلت تادحهاللبشكؿلح ت ؿلحثبللتشغؿل) لبشكؿلح ت ؿلتدافلح البؿلغر ةل ـا  3(لغر ةل ـا

 

 ِغ اعش أخشٜ ثشىً ِشرتن عزخذِزٙب األعشح يف اٌٛدذح اٌغى١ٕخاألجضاء اٌزٟ ا 914

شػترؾلاستػتلت احكا التلاسا دةلاس ػك يةلاألاػرى اسغرؼ دكـل القد .لي عؿ ذالاس ؤاؿلاأل رلاستتلتعيشلبشكؿلحشترؾلحسلأ رلأارىاصلي
ـلغر ػةلاسع ػاسل)اسهػاؿ(لااسحطػبخلااس حػالـلبشػكؿلات ػتاد أاػرى أ ػرةحثبللأ رةلت يـل تلاسا دةلاس ك يةلحػسل حسلا رلأارىاأل رة  تلأشغالسهال
 ح البؿلاس حالـ. 0ح البؿلاسحطبخلااسعددل 0ح البؿلاسهاؿلااسعددل 0 قتل ذهلاس السةليؤشرلاسعددل األ رةاألارىحشترؾلحسل

 

بنظتر االتتبتار تتدد ستاتات االستتخدام فتاذا كتان  يأختذاذا استخدمت غرفة الجموس لمنوم ايضتا فيجتب ان : مالحظة
ىكتذا بالنستبة لبتاقي ال ترا اذا كانتت تستتخدم ألكثتر متن و  .الستخدام لمجمتوس فيتتم اتتبارىتا غرفتة جمتوس..معظم ا
 غرض.

 

 رٛفش ادلبء ٚرظش٠ف إٌفب٠بد ة

 

 ؟ِٓ إٌفب٠بد ثظٛسح سئ١غ١خ األعشحو١ف رزخٍض  510

ذالكػػالفل  ػػال ؾلأكثػػرلحػػفلطري ػػةلتؤشػػرلاسطري ػػةلاألكثػػرلشػػياقاَللأالتؤشػػرلاسطري ػػةلاستػػتلتػػتا صل يهػػاللاأل ػػرةلحػػفلاس قاليػػالتلكحػػالل ػػال ػػتلاس ػػؤاؿلاا 
إذالكال ػػتل (3االعالبػػةل)أالح ػػالاؿلاسب ديػػة،ل اسب ديػػة إذالكال ػػتلاس حالحػػةلتعحػػسلبشػػكؿلح ػػتظـلحػػفلاسبيػػتلحػػفل بػػؿل(0) ا ػػتاداحاًللاتؤشػػرلاإلعالبػػالت

إذالكال ػتلاس حالحػةل (2) االعالبػة  ديػةلال  ػاًل،أالح ػالاؿلاسب اسب ديػة اس حالحةلتاضسل تل الايةلي ػتادحهالل ػكالفلاس ػتلاحػفلثػـليػتـلعحعهػاللحػفل بػؿ
اس ػػالالتلاستػػتلسػػـلتػػذكرلاقػػبلهل(ل1إذالكال ػػتلتػػد فلاتؤشػػرل) (9) االعالبػػة إذالكال ػػتلاس حالحػػةلت ػػرؽل، (2االعالبػػةل) ترحػػىلاػػالرجلاسا ػػدةلاس ػػك ية،

 .احفلثـليذكر اللاسبال ثلاسحيدا ت
 

 

 ؟عشحادلغزخذِخ ِٓ لجً اال ِٕظِٛخ اٌظشف اٌظذٟ اٌشئ١غخ ِٟب ٘ 900

 األ رلقفل اعلح ظاحةلاس رؼلاس  تلاسح تادـل تلاسح كفلاتدافلاإلعالبالتل:لت أؿلكؿ

إذالكػػالفل  ػػالؾلتأ ػػيسلاتا ػػيؿلحػػفلت ػػتلاألرضلبػػيفلاسح ػػكفلاشػػبكةلاست ػػريؼلاستػػتلتػػدير اللاسب ديػػةلأالأحال ػػةل حت ػػؿلبالسشػػبكةلاسعحاحيػػة:.0
،لا بل ػظلحثػؿل كػذال ػالالتل ػتلاسح ال ظػالتلحطػالراألاسػربطلحػسلشػبكةلحيػالهلكػالفل أذااسعال حة،لاالليعتبرلاسح كفلحػرتبطلبالسشػبكةلاسعحاحيػةل

 .أحطالراستتلاللتتا رل يهاللشبكةلحعالر لاسكفلتتا رل يهاللشبكةلحيالهل
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األا ػالخلحػفلثػـلتقػرغلباا ػطةل ػيالراتلاال ػة.ايعتبرلاسح ػكفلحػرتبطلل اضلتعقيفل) ػبتؾلت ػؾ(:لإذالكػالفل  ػالؾل قػرةلحغ  ػةلتت ػربلإسيهػال.3
تػـلتأ ػيسلح ظاحػةلت ػريؼل ػ تلقحاحيػةلبعػدلحػدةلحػفللأذابالسشبكةلاسعحاحيةلاي  ؿلذسػؾللتـلربطل اضلاستعقيفلأذايةلبالسشبكةلاسعحاح

 ب الءلاسا دةلاس ك ية.

لحعرىلحغطى:لإذالكال تلاألا الخلت  ىل تلحعرىلحغطالةلحؤد لإسىل قرةلأالازافليقرغليداياًل..2

 اتحتصلاستربةلاسحياله.لؤد لإسىل قرةلأال اضحعرىلحكشاؼ:لإذالكال تلاألا الخلت  ىل تلحعرىلحقتاحلاللي.2

ل.ايذكر اللاسبال ثل اعلاس رؼلسدىلاال رةلإذالكالفل اعلاس رؼلاس  تلغيرلاسحذكارل تلأقبله.9
 

 ؟ِب ٘ٛ ادلظذس اٌشئ١غٟ ٌٍّبء 903

لت أؿلاأل رةلقفلاسح درلاسر يسلس حالءلاسح تادـلحفل ب هاللألغراضهاللاسياحيةلاتؤشرلإعالبةلاا دة.

ل  قيالتلدااؿلاسا دةلاس ك يةل(.شبكةلإسىلدااؿلاسا دةلاس ك يةل)اتـلتا يؿلاساحيةلدرلاسحيالهلحفلاسشبكةلاسعحذالكالفلح إ.0

ت ػسلاػالرجل  قيػةللاا  حػاللت  ػؿلق يهػاللاأل ػرةلحػفلاػبلؿلاستتلاللت ؿلإسىلدااؿلاسا دةلاس ك يةاحيةلذالكالفلح درلاسحالءلحفلاسشبكةلاسعحإ.3
ل.لاس ك يةلاسا دة

لبهاللاسحيالهلاستتلتبالعلأالتازعلحعال اللحفلابلؿلاس هالريجلاسح  اسةل)تال كرات(. يالرةل اضيةلي  دل.2

لإذالكال تلاأل رةلت  ؿلق ىلاسحيالهلحفل هرلأال  الةلأال ال يةلأالعداؿ..2

لإذالكالفلح درلاسحيالهل الحفلب رحكشاؼلأالحغطى..9

لب يرة.لأاليؤشرلإذالكالفلح درلاسحيالهلاسذ لت  ؿلق يهلاأل رةلحفلبركةلحالء.1

 ذالكالفلح درلاسحيالهلي البيسلحالء.تؤشرلإ.9

 اسا داتلاس ك يةل(.لإسىاسحدي ةلاحفلثـللإسىكح درلس  ؿلاسحالءلقبرل  ااتلحغطالةللأقدت ال يةلحفل هرللأاكهريز)لي باعلحالءل.9

ل.اتذكرلاالعالبةلإذالكال تلغيرلحاللذكرلأقبلهلتؤشرلاإلعالبة.4
ل

 ً٘ رمَٛ مبؼبجلخ ادلبء لجً... ]ٔٛع االعزؼّبي[  902

(لااذالكال تلاللتعالسجلاسحالءليثبتلاسر ـل4-1ابالسطري ةلاسحذكارةل تلاست   ؿل)لأل رةلقفلاسحعالسعةلاستتلتعريهاللق ىلحيالهلاسشربلااسطبخت أؿلا
ذالكال ػتلت ػػتادـلحرشػ التلاسحػالءلسحعالسعػةلاسحيػالهلاسح ػػتادحةل1(لاسػر ـل)Aإذالكال ػتلاأل ػرةلتغ ػتلحيػالهلاسشػػربليػدافل ػتلاسحربػسل)ل حػثبلًلل،5 (لاا 

(...ل5(لاسػػر ـل)B(لااذالكال ػػتلاللتعػػالسجلاسحػػالءلاسح ػػتادـلألغػػراضلاسطػػبخلتػػدافل ػػتلاسحربػػسل)2(لاسػػر ـل)Bاسطػػبخلتػػدافل ػػتلاسحربػػسل)لألغػػراض
لا كذا
ل

ل
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ل

ل
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 األعشح ِٓ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ اخلبطخ ثٙب فمؾ األجضاء اٌزٟ اعزخذِزٙب 919

لااسهاؿلاأعزاءلاسا دةلاس ك ية اسح تادحةلحفلاسا دةلاس ك ية.لاألعزاءت أؿلاأل رةلقفل تادـلحػفل بػؿلاألاػرىلاستػتلت ػ يدافلقددلغرؼلاس ـا
 أاػرى أ ػرةس ا ػدةلاس ػك يةلحػسل األ ػرة إشػغالؿاسحػذكارةل ػتلاس ػؤاؿلا ػتل السػةلسكؿل ػاعلحػفلاأل ػااعل تلاس  ؿلاسحا صلاسح البؿل األ رةل  ط

لاسعددل3تدافلقددلاسغرؼلاستتلت تادحهاللبشكؿلح ت ؿلحثبللتشغؿل) لبشكؿلح ت ؿلتدافلح البؿلغر ةل ـا  3(لغر ةل ـا

 

 ِغ اعش أخشٜ ثشىً ِشرتن عزخذِزٙب األعشح يف اٌٛدذح اٌغى١ٕخاألجضاء اٌزٟ ا 914

شػترؾلاستػتلت احكا التلاسا دةلاس ػك يةلاألاػرى اسغرؼ دكـل القد .لي عؿ ذالاس ؤاؿلاأل رلاستتلتعيشلبشكؿلحشترؾلحسلأ رلأارىاصلي
ـلغر ػةلاسع ػاسل)اسهػاؿ(لااسحطػبخلااس حػالـلبشػكؿلات ػتاد أاػرى أ ػرةحثبللأ رةلت يـل تلاسا دةلاس ك يةلحػسل حسلا رلأارىاأل رة  تلأشغالسهال
 ح البؿلاس حالـ. 0ح البؿلاسحطبخلااسعددل 0ح البؿلاسهاؿلااسعددل 0 قتل ذهلاس السةليؤشرلاسعددل األ رةاألارىحشترؾلحسل

 

بنظتر االتتبتار تتدد ستاتات االستتخدام فتاذا كتان  يأختذاذا استخدمت غرفة الجموس لمنوم ايضتا فيجتب ان : مالحظة
ىكتذا بالنستبة لبتاقي ال ترا اذا كانتت تستتخدم ألكثتر متن و  .الستخدام لمجمتوس فيتتم اتتبارىتا غرفتة جمتوس..معظم ا
 غرض.

 

 رٛفش ادلبء ٚرظش٠ف إٌفب٠بد ة

 

 ؟ِٓ إٌفب٠بد ثظٛسح سئ١غ١خ األعشحو١ف رزخٍض  510

ذالكػػالفل  ػػال ؾلأكثػػرلحػػفلطري ػػةلتؤشػػرلاسطري ػػةلاألكثػػرلشػػياقاَللأالتؤشػػرلاسطري ػػةلاستػػتلتػػتا صل يهػػاللاأل ػػرةلحػػفلاس قاليػػالتلكحػػالل ػػال ػػتلاس ػػؤاؿلاا 
إذالكال ػػتل (3االعالبػػةل)أالح ػػالاؿلاسب ديػػة،ل اسب ديػػة إذالكال ػػتلاس حالحػػةلتعحػػسلبشػػكؿلح ػػتظـلحػػفلاسبيػػتلحػػفل بػػؿل(0) ا ػػتاداحاًللاتؤشػػرلاإلعالبػػالت

إذالكال ػتلاس حالحػةل (2) االعالبػة  ديػةلال  ػاًل،أالح ػالاؿلاسب اسب ديػة اس حالحةلتاضسل تل الايةلي ػتادحهالل ػكالفلاس ػتلاحػفلثػـليػتـلعحعهػاللحػفل بػؿ
اس ػػالالتلاستػػتلسػػـلتػػذكرلاقػػبلهل(ل1إذالكال ػػتلتػػد فلاتؤشػػرل) (9) االعالبػػة إذالكال ػػتلاس حالحػػةلت ػػرؽل، (2االعالبػػةل) ترحػػىلاػػالرجلاسا ػػدةلاس ػػك ية،

 .احفلثـليذكر اللاسبال ثلاسحيدا ت
 

 

 ؟عشحادلغزخذِخ ِٓ لجً اال ِٕظِٛخ اٌظشف اٌظذٟ اٌشئ١غخ ِٟب ٘ 900

 األ رلقفل اعلح ظاحةلاس رؼلاس  تلاسح تادـل تلاسح كفلاتدافلاإلعالبالتل:لت أؿلكؿ

إذالكػػالفل  ػػالؾلتأ ػػيسلاتا ػػيؿلحػػفلت ػػتلاألرضلبػػيفلاسح ػػكفلاشػػبكةلاست ػػريؼلاستػػتلتػػدير اللاسب ديػػةلأالأحال ػػةل حت ػػؿلبالسشػػبكةلاسعحاحيػػة:.0
،لا بل ػظلحثػؿل كػذال ػالالتل ػتلاسح ال ظػالتلحطػالراألاسػربطلحػسلشػبكةلحيػالهلكػالفل أذااسعال حة،لاالليعتبرلاسح كفلحػرتبطلبالسشػبكةلاسعحاحيػةل

 .أحطالراستتلاللتتا رل يهاللشبكةلحعالر لاسكفلتتا رل يهاللشبكةلحيالهل
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األا ػالخلحػفلثػـلتقػرغلباا ػطةل ػيالراتلاال ػة.ايعتبرلاسح ػكفلحػرتبطلل اضلتعقيفل) ػبتؾلت ػؾ(:لإذالكػالفل  ػالؾل قػرةلحغ  ػةلتت ػربلإسيهػال.3
تػـلتأ ػيسلح ظاحػةلت ػريؼل ػ تلقحاحيػةلبعػدلحػدةلحػفللأذابالسشبكةلاسعحاحيةلاي  ؿلذسػؾللتـلربطل اضلاستعقيفلأذايةلبالسشبكةلاسعحاح

 ب الءلاسا دةلاس ك ية.

لحعرىلحغطى:لإذالكال تلاألا الخلت  ىل تلحعرىلحغطالةلحؤد لإسىل قرةلأالازافليقرغليداياًل..2

 اتحتصلاستربةلاسحياله.لؤد لإسىل قرةلأال اضحعرىلحكشاؼ:لإذالكال تلاألا الخلت  ىل تلحعرىلحقتاحلاللي.2

ل.ايذكر اللاسبال ثل اعلاس رؼلسدىلاال رةلإذالكالفل اعلاس رؼلاس  تلغيرلاسحذكارل تلأقبله.9
 

 ؟ِب ٘ٛ ادلظذس اٌشئ١غٟ ٌٍّبء 903

لت أؿلاأل رةلقفلاسح درلاسر يسلس حالءلاسح تادـلحفل ب هاللألغراضهاللاسياحيةلاتؤشرلإعالبةلاا دة.

ل  قيالتلدااؿلاسا دةلاس ك يةل(.شبكةلإسىلدااؿلاسا دةلاس ك يةل)اتـلتا يؿلاساحيةلدرلاسحيالهلحفلاسشبكةلاسعحذالكالفلح إ.0

ت ػسلاػالرجل  قيػةللاا  حػاللت  ػؿلق يهػاللاأل ػرةلحػفلاػبلؿلاستتلاللت ؿلإسىلدااؿلاسا دةلاس ك يةاحيةلذالكالفلح درلاسحالءلحفلاسشبكةلاسعحإ.3
ل.لاس ك يةلاسا دة

لبهاللاسحيالهلاستتلتبالعلأالتازعلحعال اللحفلابلؿلاس هالريجلاسح  اسةل)تال كرات(. يالرةل اضيةلي  دل.2

لإذالكال تلاأل رةلت  ؿلق ىلاسحيالهلحفل هرلأال  الةلأال ال يةلأالعداؿ..2

لإذالكالفلح درلاسحيالهل الحفلب رحكشاؼلأالحغطى..9

لب يرة.لأاليؤشرلإذالكالفلح درلاسحيالهلاسذ لت  ؿلق يهلاأل رةلحفلبركةلحالء.1

 ذالكالفلح درلاسحيالهلي البيسلحالء.تؤشرلإ.9

 اسا داتلاس ك يةل(.لإسىاسحدي ةلاحفلثـللإسىكح درلس  ؿلاسحالءلقبرل  ااتلحغطالةللأقدت ال يةلحفل هرللأاكهريز)لي باعلحالءل.9

ل.اتذكرلاالعالبةلإذالكال تلغيرلحاللذكرلأقبلهلتؤشرلاإلعالبة.4
ل

 ً٘ رمَٛ مبؼبجلخ ادلبء لجً... ]ٔٛع االعزؼّبي[  902

(لااذالكال تلاللتعالسجلاسحالءليثبتلاسر ـل4-1ابالسطري ةلاسحذكارةل تلاست   ؿل)لأل رةلقفلاسحعالسعةلاستتلتعريهاللق ىلحيالهلاسشربلااسطبخت أؿلا
ذالكال ػتلت ػػتادـلحرشػ التلاسحػالءلسحعالسعػةلاسحيػالهلاسح ػػتادحةل1(لاسػر ـل)Aإذالكال ػتلاأل ػرةلتغ ػتلحيػالهلاسشػػربليػدافل ػتلاسحربػسل)ل حػثبلًلل،5 (لاا 

(...ل5(لاسػػر ـل)B(لااذالكال ػػتلاللتعػػالسجلاسحػػالءلاسح ػػتادـلألغػػراضلاسطػػبخلتػػدافل ػػتلاسحربػػسل)2(لاسػػر ـل)Bاسطػػبخلتػػدافل ػػتلاسحربػػسل)لألغػػراض
لا كذا
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 ٙب؟ؼِب ٟ٘ دبٌخ ادلشافك اٌظذ١خ ِٚٛل 902

لاتؤشرلاإلعالبة:لسحرا ؽلاس  يةلاستتلسديهالالت أؿلاأل رةلقفل السة

لسا دةلاس ك يةلاح ت رةلق ىلاأل رة.دااؿلال.لإذالكال تلاسحرا ؽلاس  ية0

ل تلاسا دةلاس ك ية(.لأ رةحفللأكثرةلحسلأ رلأارىل) تل السةلاعادلك.لإذالكال تلاسحرا ؽلاس  يةلدااؿلاسا دةلاس ك يةلاحشترل3

الءلاسح ػكفل.لاالرجلاسا دةلاس ك يةلسك هلح ت رلق ػىلاأل ػرةلااللتشػترؾلأ ػرلأاػرىلحعهػال.لاتعتبػرلاسحرا ػؽلاس ػ يةلاستػتلت ػسلاػالرجلب ػ2
لاساال ةلبالأل رةل)دااؿلاس يالجلاسح يطلبالسا دةلاس ك ية(لتعتبرل ذهلاسحرا ؽلدااؿلاسا دةلاس ك يةلللاألرضاسك هاللضحفل دادل

ل.لاالرجلاسا دةلاس ك يةلاتشترؾل تلا تاداحهلحسلأ رلأارى.2

ل.لاللتاعدلحرا ؽل  يةل) تلاسعراء(.9
 

 رٛفري اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ ط

 اٌىٙشثبء ِٓ...]ادلظذس[ أعشرهَ ً٘ رغزخذ 909

كال ػػػتلت ػػػتادـل ػػػذاللأذا(ل1اسشػػػبكةلاسعحاحيػػػةل)لأحػػالـت ػػأؿلاأل ػػػرةلقػػػفلا ػػػتاداحهاللسح ػػػالدرلاسكهربػػالءلاسحػػػذكارةل ػػػتلاال ػػػتحالرة،ليػػػدافلاسبال ػػػثل
ل.لا كذالبالس  بةلسب يةلاسح الدر.اسح درلاستالست.لإسىكال تلاللت تادـل ذالاسح درلات ت ؿللأذا(ل2ال)اسح درل

ل

 ادلبػ١خ؟  أ٠بَادلظذس خالي اٌغجؼخ  األعشحوُ ػذد األ٠بَ اٌزٟ اعزخذِذ ف١ٙب  901

ت أؿلاأل رةلقفلقددلاأليالـلاستتلا تادحتل يهاللكػؿلح ػدرلحػفلح ػالدرلاسكهربػالءل ػتلاسا ػدةلاس ػك يةلاػبلؿلاس ػبعةلأيػالـلاس ػالب ةلكحػاللح ػددل
استتلا تادـل يهاللاسكهربالءلحفلاسشبكةلاسعالحةلا تلاس  ؿلاسثال تليدافللاس الب ة تلاس ؤاؿ.ليدافل تلاس  ؿلاألاؿلقددلاأليالـلابلؿلاس بعةلأيالـل

لأيػالـ تلاس  ؿلاسثالسثلقددلاأليالـلاػبلؿلاس ػبعةللاسكهربالءلحفلاسحاسدةلاسحشتركةلايدافقددلاأليالـلابلؿلاس بعةلاأليالـلاس الب ةلاستتلا تادـل يهالل
(ل ػػتلاس  ػػؿل0يػػدافلاسػػر ـل ػػقرل)ال ػػةلا ػػتل السػػةلقػػدـلا ػػتاداـلا ػػدل ػػذهلاسح ػػالدرلاستػػتلا ػػتادحتل يهػػاللاسكهربػػالءلحػػفلاسحاسػػدةلاسالاس ػػالب ة

لاسح درلاستالست.لإسىاسحا صلاي ت ؿل
ل

909 
ا٠بَ اٌغبثمخ  9خالي اٌم وُ وبْ ادلؼذي ا١ٌِٟٛ ٌؼذد عبػبد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ اجملٙضح 

 ؟قعبػخ/٠َٛ(

لحػفلاأليػالـلاػبلؿلاس ػبعةللاأل ػرةت أؿلاأل رةلاستتلت  ؿلق ىلاسكهربالءلقفلحعدؿلقددلاس القالتلاستتلا تادحتل يهالل لأيػالـاسكهربػالءلسكػؿليػـا
ايكافلاسر ـلت ريبياًللأحاللبالس  ػبةلس كهربػالءلحػفلاسشػبكةلاساط يػةلحػثبللي ػأؿلاسبال ػثلاأل ػرةلقػفلل901احفلاسح الدرلاسحذكارةل تلاس ؤاؿللاس الب ة
ا ػتللدلاس القالتلاستتلا تادحتل يهاللاسكهربالءلقالدةل  بلبر الحجلاس طسلاي درلاسحعدؿلبعػدلاألاػذلب ظػرلاالقتبػالرل ػالقالتلاس طػسلاسطالر ػة.قد

لأل لح درلحفل ذهلاسح الدرليدافل قرل تلاس  ؿلاسحا ص.لاأل رة السةلقدـلا تاداـل

ل

 .ركةلألسر التي لدييا اشتراك بمولدة مشت 815و  815 األسئمة مالحظة:
ل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 ١ِٛ٠ب؟ أعشرهِب ٘ٛ ػذد عبػبد اشرتان  909

 أفاساا ػػد،لاب ػػببلااػػتبلؼلقػػددل ػػالقالتلاالشػػتراؾلب  ػػبلاسحا ػػـل يػػثل اشػػتراكهاللبالسحاسػػدةلاسحشػػتركةلس يػػـات ػػالؿلاأل ػػرةلقػػفلقػػددل ػػالقالتل
 اسحالضية.لأيالـ القالتلاالشتراؾل تلاس يؼلتات ؼلق هالل تلاسشتالءلسذسؾلتؤاذل القالتلاالشتراؾلس  بعةل

 

 ؟أعشرهِب ٘ٛ ػذد االِجرياد الشرتان  904

 اسحالضية.لأيالـت الؿلاأل رةلقفلقددلاالحبيراتلاستتلاشتركتلبهاللبحاسدةلحشتركةلس  بعةل

(

 مالحظة :
 تعتبرلاسعالك ةلاسكهربال يةلحاسدةلاال ة..0

  القة 32قفل 909اليتعالازلاسحعحاعلاسعحاد لس  ؤاؿل أف يعب.3

لبتزايػدلاسح ػالكفلاسحعػالارةلبالسكهربػالءلح البػؿل ػعرلح ػددلسكػؿلحاسدةلت تثحر اللأل األ رةكالفلسدىل أذا.2  أحبيػرغػراضلتعالريػةل يػثلت ػـا
ل ػذهل حػفلحاسػدتهاللاستعالريػةلكهربػالءلحػفل األ ػرةبتزايػدلح ػك هاللبالسكهربػالء،لق ػد الليػتـلاقتبػالرلاسكهربػالءلاسحػزادلسهػذهل األ ػرةكحػاللت ػـا
 حاسدةللحشتركة.

لبتزايدلاسع األ رةكالفلسدىل أذا.2 يتـلاقتبالرلاسح درلاسػذ لتتػزادلح ػهل ػذهل أيضاليرافلبالسكهربالءلبدافلثحفل)حعال ال(،لق د اللحاسدةلت ـا
 استتلتتزادلحفل ذهلاسحاسدةل)حعال اًل(ل الكهربالءلحفلحاسدةلحشتركة. األ راكذسؾل األ رة

 

 

 ٚاإلجيبسدبٌخ ادلٍى١خ  د

 

 ِب دبٌخ ٍِى١خ ٘زٖ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟  931

(لإذالل2اتؤشػرل)لل522اس ػؤاؿللإسػىثػـلي ت ػؿللاأل ػرة(لإذالكال ػتلحح اكػةلحػفل بػؿل1سا ػدةلاس ػك يةلاتؤشػرل)ت الؿلاأل ػرةلقػفل السػةلح كيػةلا
(لإذالكال ػػتلحح اكػػةلحػػفلاس طػػالعلاسعػػالـل)حح اكػػةلس شػػركالتلاس كاحيػػةل 3كال ػػتلحح اكػػةلحػػفلاس طػػالعلاساػػالصلأ لحح اكػػةلأل ػػرلأاػػرىلال)ل

حح اكةلس  طالعلاس كػاحت)لحح اكػةلسػازاراتللت(لإذالكال ل4 درية....اسخل(لايؤشرل)ل...للا داتل ك يةلحح اكةلس  كؾ،ح ال عالإل كاإل تالعية
(لسئلعالبةلق ىلاس ػالالتلغيػرلاسحػذكارةلأقػبله.ل5اداا رل كاحية...للا داتل ك يةلحح اكةلسؤلا الؼل،لب ديالتل،لاإلداراتلاسح  يةل(ايؤشرل)

ذا اسك هلي كفلحعهـلتعتبرلل السػةللأ رتهحثبل(لححفل ـلسي االحفللاأل رةر يسلل)ااسدلاأل رةكال تلح كيةلاسا دةلاس ك يةلتعادلسذا لر يسللاا 
 ح كيةلاسا دةلاس ك يةل طالعلاالص.
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 ٙب؟ؼِب ٟ٘ دبٌخ ادلشافك اٌظذ١خ ِٚٛل 902

لاتؤشرلاإلعالبة:لسحرا ؽلاس  يةلاستتلسديهالالت أؿلاأل رةلقفل السة

لسا دةلاس ك يةلاح ت رةلق ىلاأل رة.دااؿلال.لإذالكال تلاسحرا ؽلاس  ية0

ل تلاسا دةلاس ك ية(.لأ رةحفللأكثرةلحسلأ رلأارىل) تل السةلاعادلك.لإذالكال تلاسحرا ؽلاس  يةلدااؿلاسا دةلاس ك يةلاحشترل3

الءلاسح ػكفل.لاالرجلاسا دةلاس ك يةلسك هلح ت رلق ػىلاأل ػرةلااللتشػترؾلأ ػرلأاػرىلحعهػال.لاتعتبػرلاسحرا ػؽلاس ػ يةلاستػتلت ػسلاػالرجلب ػ2
لاساال ةلبالأل رةل)دااؿلاس يالجلاسح يطلبالسا دةلاس ك ية(لتعتبرل ذهلاسحرا ؽلدااؿلاسا دةلاس ك يةلللاألرضاسك هاللضحفل دادل

ل.لاالرجلاسا دةلاس ك يةلاتشترؾل تلا تاداحهلحسلأ رلأارى.2

ل.لاللتاعدلحرا ؽل  يةل) تلاسعراء(.9
 

 رٛفري اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ ط

 اٌىٙشثبء ِٓ...]ادلظذس[ أعشرهَ ً٘ رغزخذ 909

كال ػػػتلت ػػػتادـل ػػػذاللأذا(ل1اسشػػػبكةلاسعحاحيػػػةل)لأحػػالـت ػػأؿلاأل ػػػرةلقػػػفلا ػػػتاداحهاللسح ػػػالدرلاسكهربػػالءلاسحػػػذكارةل ػػػتلاال ػػػتحالرة،ليػػػدافلاسبال ػػػثل
ل.لا كذالبالس  بةلسب يةلاسح الدر.اسح درلاستالست.لإسىكال تلاللت تادـل ذالاسح درلات ت ؿللأذا(ل2ال)اسح درل

ل

 ادلبػ١خ؟  أ٠بَادلظذس خالي اٌغجؼخ  األعشحوُ ػذد األ٠بَ اٌزٟ اعزخذِذ ف١ٙب  901

ت أؿلاأل رةلقفلقددلاأليالـلاستتلا تادحتل يهاللكػؿلح ػدرلحػفلح ػالدرلاسكهربػالءل ػتلاسا ػدةلاس ػك يةلاػبلؿلاس ػبعةلأيػالـلاس ػالب ةلكحػاللح ػددل
استتلا تادـل يهاللاسكهربالءلحفلاسشبكةلاسعالحةلا تلاس  ؿلاسثال تليدافللاس الب ة تلاس ؤاؿ.ليدافل تلاس  ؿلاألاؿلقددلاأليالـلابلؿلاس بعةلأيالـل

لأيػالـ تلاس  ؿلاسثالسثلقددلاأليالـلاػبلؿلاس ػبعةللاسكهربالءلحفلاسحاسدةلاسحشتركةلايدافقددلاأليالـلابلؿلاس بعةلاأليالـلاس الب ةلاستتلا تادـل يهالل
(ل ػػتلاس  ػػؿل0يػػدافلاسػػر ـل ػػقرل)ال ػػةلا ػػتل السػػةلقػػدـلا ػػتاداـلا ػػدل ػػذهلاسح ػػالدرلاستػػتلا ػػتادحتل يهػػاللاسكهربػػالءلحػػفلاسحاسػػدةلاسالاس ػػالب ة

لاسح درلاستالست.لإسىاسحا صلاي ت ؿل
ل

909 
ا٠بَ اٌغبثمخ  9خالي اٌم وُ وبْ ادلؼذي ا١ٌِٟٛ ٌؼذد عبػبد اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ اجملٙضح 

 ؟قعبػخ/٠َٛ(

لحػفلاأليػالـلاػبلؿلاس ػبعةللاأل ػرةت أؿلاأل رةلاستتلت  ؿلق ىلاسكهربالءلقفلحعدؿلقددلاس القالتلاستتلا تادحتل يهالل لأيػالـاسكهربػالءلسكػؿليػـا
ايكافلاسر ـلت ريبياًللأحاللبالس  ػبةلس كهربػالءلحػفلاسشػبكةلاساط يػةلحػثبللي ػأؿلاسبال ػثلاأل ػرةلقػفلل901احفلاسح الدرلاسحذكارةل تلاس ؤاؿللاس الب ة
ا ػتللدلاس القالتلاستتلا تادحتل يهاللاسكهربالءلقالدةل  بلبر الحجلاس طسلاي درلاسحعدؿلبعػدلاألاػذلب ظػرلاالقتبػالرل ػالقالتلاس طػسلاسطالر ػة.قد

لأل لح درلحفل ذهلاسح الدرليدافل قرل تلاس  ؿلاسحا ص.لاأل رة السةلقدـلا تاداـل

ل

 .ركةلألسر التي لدييا اشتراك بمولدة مشت 815و  815 األسئمة مالحظة:
ل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ١ِٛ٠ب؟ أعشرهِب ٘ٛ ػذد عبػبد اشرتان  909

 أفاساا ػػد،لاب ػػببلااػػتبلؼلقػػددل ػػالقالتلاالشػػتراؾلب  ػػبلاسحا ػػـل يػػثل اشػػتراكهاللبالسحاسػػدةلاسحشػػتركةلس يػػـات ػػالؿلاأل ػػرةلقػػفلقػػددل ػػالقالتل
 اسحالضية.لأيالـ القالتلاالشتراؾل تلاس يؼلتات ؼلق هالل تلاسشتالءلسذسؾلتؤاذل القالتلاالشتراؾلس  بعةل

 

 ؟أعشرهِب ٘ٛ ػذد االِجرياد الشرتان  904

 اسحالضية.لأيالـت الؿلاأل رةلقفلقددلاالحبيراتلاستتلاشتركتلبهاللبحاسدةلحشتركةلس  بعةل

(

 مالحظة :
 تعتبرلاسعالك ةلاسكهربال يةلحاسدةلاال ة..0

  القة 32قفل 909اليتعالازلاسحعحاعلاسعحاد لس  ؤاؿل أف يعب.3

لبتزايػدلاسح ػالكفلاسحعػالارةلبالسكهربػالءلح البػؿل ػعرلح ػددلسكػؿلحاسدةلت تثحر اللأل األ رةكالفلسدىل أذا.2  أحبيػرغػراضلتعالريػةل يػثلت ػـا
ل ػذهل حػفلحاسػدتهاللاستعالريػةلكهربػالءلحػفل األ ػرةبتزايػدلح ػك هاللبالسكهربػالء،لق ػد الليػتـلاقتبػالرلاسكهربػالءلاسحػزادلسهػذهل األ ػرةكحػاللت ػـا
 حاسدةللحشتركة.

لبتزايدلاسع األ رةكالفلسدىل أذا.2 يتـلاقتبالرلاسح درلاسػذ لتتػزادلح ػهل ػذهل أيضاليرافلبالسكهربالءلبدافلثحفل)حعال ال(،لق د اللحاسدةلت ـا
 استتلتتزادلحفل ذهلاسحاسدةل)حعال اًل(ل الكهربالءلحفلحاسدةلحشتركة. األ راكذسؾل األ رة

 

 

 ٚاإلجيبسدبٌخ ادلٍى١خ  د

 

 ِب دبٌخ ٍِى١خ ٘زٖ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟  931

(لإذالل2اتؤشػرل)لل522اس ػؤاؿللإسػىثػـلي ت ػؿللاأل ػرة(لإذالكال ػتلحح اكػةلحػفل بػؿل1سا ػدةلاس ػك يةلاتؤشػرل)ت الؿلاأل ػرةلقػفل السػةلح كيػةلا
(لإذالكال ػػتلحح اكػػةلحػػفلاس طػػالعلاسعػػالـل)حح اكػػةلس شػػركالتلاس كاحيػػةل 3كال ػػتلحح اكػػةلحػػفلاس طػػالعلاساػػالصلأ لحح اكػػةلأل ػػرلأاػػرىلال)ل

حح اكةلس  طالعلاس كػاحت)لحح اكػةلسػازاراتللت(لإذالكال ل4 درية....اسخل(لايؤشرل)ل...للا داتل ك يةلحح اكةلس  كؾ،ح ال عالإل كاإل تالعية
(لسئلعالبةلق ىلاس ػالالتلغيػرلاسحػذكارةلأقػبله.ل5اداا رل كاحية...للا داتل ك يةلحح اكةلسؤلا الؼل،لب ديالتل،لاإلداراتلاسح  يةل(ايؤشرل)

ذا اسك هلي كفلحعهـلتعتبرلل السػةللأ رتهحثبل(لححفل ـلسي االحفللاأل رةر يسلل)ااسدلاأل رةكال تلح كيةلاسا دةلاس ك يةلتعادلسذا لر يسللاا 
 ح كيةلاسا دةلاس ك يةل طالعلاالص.
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 ِب ٔٛع أشغبي اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟ 930

(لإذالكػالفلحعهػزلحػػفل3(لإذالكػالفلإيعػػالرلال)0استػتلتشػػغؿلا ػدةل ػك يةلغيػػرلحح اكػةلقػفل ػػاعلأشػغالؿلاسا ػدةلاس ػػك يةلتؤشػرل)ل ػرةاألت ػأؿل
(لإذالكالفلإشغالؿللاسا دةلاس ك يةلحعال اللابالتقالؽلحسلاسحالسؾ،لابضح هاللاسا ػداتلاس ػك يةلاسحح اكػةلحػفل بػؿلأ ػالربل2اسعحؿلاتؤشرل)ل ال ب

(لإذالكػالفلاس ػكفل9(لإذالكال ػتلحعال ػاللابػدافلأتقػالؽلحػسلاسحالسػؾ،لابضػح هالل ػالالتلاس ػكفل ػتلحبػالفلتعػادلس داسة،اتؤشػرل)2األ ػرة،لاتؤشػرل)
(لإذالكال ػتلأ ل السػةل1اس ك يةلاستتلتـلب الء اللبشكؿلقشاا تلق ػىلارضلحح اكػةلس داسػةلابػدافلحاا  تهػالل،لاتؤشػرل) قشاا تلا تلاسا دات
(ل9يؤشػرل)ل930 طػالعلاػالصلا ػتلاس ػؤاؿل 931تشغؿلاسا ػدةلاس ػك يةلكر ي ػةليػدافل ػتلاس ػؤاؿللاأل رةكال تللإذاحثبللغيرلحذكارةلأقبله.

 أارى.

 

 ؟ ٌإلجيبسً وُ عزىْٛ اٌم١ّخ ادلمذسح إرا وٕذ عزغىٓ يف ِغىٓ شلبص 933

حػفللةايشػحؿلذسػؾلاسا ػداتلاس ػك يةلاسحح اكػةلأالاسحػؤعرللاأل ػرةت أؿلكؿلاأل رلقفلاإليعالرلاست دير لألعػزاءلاسا ػدةلاس ػك يةلاستػتلتشػغ هالل
 أالبدافلاتقالؽلحسلاسحالسؾ.اس طالعلاساالصلأالاس طالعلاس كاحتلأالاس طالعلاسعالـلأالاسحعهزةلح البؿلقحؿلااسحشغاسةلبالتقالؽلحسلاسحالسؾل

 اي  دلبالإليعالرلاست دير لاسحب غلاسحتا سلد عهل يحاللسالقرضلسئليعالر....لت أؿلاأل رةلقفلاإليعالرلاست دير لا ػتل السػةلقػدـلحعر ػةلاأل ػرة
لاسبال ػػثلبالال تق ػػالرلات ػػديرل يحػػةل ػػذالاإليعػػالرلبالالقتحػػالدلق ػػىلقػػدةلحؤشػػراتلح هػػاللاسحا ػػسلااسح ػػال ةلاسك يػػةل قػػددللإسػػىبالإلضػػال ةلبػػذسؾلي ػػـا

اسحشػحاسةللاأل ػرةاست ػدير لس غػرؼلااسحرا ػؽلاستػتلتشػغ هالللاإليعػالرحػفلأ ػرةليػتـلت ػديرللأكثػراسغرؼ.لابالس  بةلس ا داتلاس ػك يةلاستػتلتشػغ هالل
لاإليعػالري ػدرلاللاألعػزاءتعالرية،ليػتـلا ػتبعالدل ػذهل أالإ تالعيةح هاللألغراضللأعزاءبالسح جل  ط.لا يحاللياصلاسا داتلاس ك يةلاستتلت تادـل

 ألغراضهاللاساال ةل  ط.لاأل رةسؤلعزاءلاستتلتشغ هالل

 

 رٛفشاخلذِبد ٘م

 

 اخلذِخ [اعُ ِب ٟ٘ ادلغبفخ ِٓ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ  إىل الشة ]  932

 تػػىلاافلكال ػػتلاللت ػػتادـل ػػذهلاسادحػػةل ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلبعػػدلاسح ػػكفلقػػفلا ػػربلادحػػةلكالسحػػدارسلااسح تشػػقيالتلاحكػػالفلاسعحػػؿ..لاسػػخ،
يػذكرلاسبعػدلبػالسكي احتراتلإزاءلكػؿلل رادلاال ػرةل(،تاػصلاس السػةلاسدي يػةال ال تث الءلدارلاسعبالدةل يثليتـلا ت ػالبلاسح ػال ةلسػدارلاسعبػالدةلاستػت)ب

 100إذالكال ػتلاسح ػال ةلحػفلاسا ػدةلاس ػك يةلاسػىلاسحدر ػةلاالبتدا يػةل 0.100اا دةلحفل ػذهلاساػدحالتلكحػاللاردتل ػتلاس ػؤاؿل،لحػثبًلليػدافل
بلإفلتكػػافل  ػػالؾلإعالبػػةلقػػفلكػػؿل ػػؤاؿلاق ػػىلاسبال ػػثلافلي ػػالقدلاأل ػػرةل ػػتلاست ػػدير،لاسػػيسلشػػرطاللافلتكػػافلاسادحػػةلاا عػػةل ػػتلحتػػر،ليعػػ

 اسح ط ةلاستتلت سل يهاللاال رة..ل  دلت سلاسادحةل تل تلآارلاال تل ال يةلأارىلأال تل ضالءلآارلاال تلح ال ظةلأارى.
 

 .لم تستخدميا األسرةمالحظة: ثبت المسافة الى اقرب خدمة حتى وان 
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وُ ٠غزغشق ػبدح ٚطٌٛه اىل ... ]اعُ اخلذِخ[ ثبعزخذاَ ٚع١ٍخ إٌمً ادلزٛلغ اعزخذاِٙب  932
 ِٓ لجً االعشح

حشيال..لا دللإسيهالتذ بللأابالصللأااسادحةلابالسا ي ةلاستتلت تادحهاللقالدةل  دلت تعحؿل يالرةل إسىقفلاسا تلاسح تغرؽلس ا اؿللاأل رةت أؿل
ي طعػاالعػزءلحػفلاسح ػال ةلحشػياللثػـلي ػتعح االلأ راداأل ػرةأفاسح تشػقىليضػطرللإسػىاسادحةل)حثبللس ذ البل إسىحفلا ي ةلس ا اؿل ثرأكت تادـل

 ػػيالرةلس طػػسلعػػزءلآاػػرلحػػفلاسح ػػال ة،ل ػػتل ػػذهلاس السػػةليعحػػسلاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلس ح ػػال ةلاستػػتل طعػػتلحشػػياًللحػػسلاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلس ح ػػال ةلاستػػتل
 ثبتلاسا تلاسك ت.اا طةلاس يالرةلاي طعتلب

 

 .ثبت الوقت المست رق لموصول لمخدمة حتى وان لم تستخدميا األسرةمالحظة :

 ِب ٘ٛ إٌٛع اٌشئ١ظ  ٌٍـش٠ك إىل اٌٛدذح اٌغى١ٕخ 939

ر ػيؼل(لإذالكػالفلحعبػدالال3بػدافلر ػيؼل) أال(لإذالكػالفلحعبػد0اسا دةلاس ك يةلايثبتلاسبال ث..ل) إسىقفلاس اعلاسر يسلس طريؽللت الؿلاأل رة
(ل1ايؤشػرل)...ل)يػذكر(ل(لأاػرى9(لإذالكػالفلاسطريػؽلترابػتلايؤشػرل)2كالفلاسطريؽلحعبدلار يؼلحعبػدلايؤشػرل) أذا(ل2غيرلحعبد...لايؤشرل)

 طريؽلبر ل)ل دليكافلطريؽلحال تلكحالل تلح ط ةلاال اار(.لدكالفلاللياعلأذا

 

 ػٍٝ ادلغىٓ اإلٔفبق ٘م

 

اسحػػد اعل عػػبللااسحبػػالسغلاسحد اقػػةلقػػفلاسحػػالءللاإليعػػالرعرةلحػػفلاس طػػالعلاساػػالصلااس كػػاحتلااسعػػالـليػػدافلحب ػػغليشػػحؿل ػػذالاس  ػػـلاإل قػػالؽلق ػػىلاسح ػػالكفلاسحػػؤل
 بدافل اا ـ(.لأا) ااءلكال تلقفلطريؽل اا ـللاألرضتااسحعالر لااسكهربالءلحفلاسشبكةلاسعالحةلااسكهربالءلحفلاسحاسداتلاسحشتركةلااسهالتؼل

 

عمق بشكل كمتي أو بشتكل جزئتي باستتعمال االسترة االستتيالكي وال تتدرجيا اذا كانتت ال تتعمتق باستتعمال : ادرج كامل المصاريا اذا كانت تتمالحظة
 .االسرة االستيالكي

 

 شٙشُا ادلبػ١خ؟ 03ػٓ ]ٔٛع ادلظبس٠ف[ خالي اٌم  أفشاداألعشحً٘ دفغ  931

ايػدافلحبػالسغلقػفل ػذهلاسادحػة،للاأل ػرةد عػتللإذا(ل1) ؿلد عتلحبالسغل  ديةلقفلاسادحالتلاسحػذكارةل ػتلاال ػتحالرةليػدافلاسبال ػثلت أؿلاأل رل
 .احفلثـلا ت ؿلاسىلاسق رةلاستالسيةلأ لحب غلاأل رةسـلتد سللإذا(ل2)

 

 ػٓ..]اخلذِخ[؟األعشحاٌزٞ دفؼزٗ ٘زٖ  األخريوُ وبْ ادلجٍغ  939

ذات أؿلاأل رةلقفلآارلحب غلد عتهلح البؿلاسادحةلاسحذكارة،ل  بللي عؿلحب ػغل ػذهل اسهالتؼلاسـلت ددلاسحب غ أابالءل ال حةلاسكهرللاأل رةا ت حتللاا 
 اس ال حة.ل
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 ِب ٔٛع أشغبي اٌٛدذح اٌغى١ٕخ؟ 930

(لإذالكػالفلحعهػزلحػػفل3(لإذالكػالفلإيعػػالرلال)0استػتلتشػػغؿلا ػدةل ػك يةلغيػػرلحح اكػةلقػفل ػػاعلأشػغالؿلاسا ػدةلاس ػػك يةلتؤشػرل)ل ػرةاألت ػأؿل
(لإذالكالفلإشغالؿللاسا دةلاس ك يةلحعال اللابالتقالؽلحسلاسحالسؾ،لابضح هاللاسا ػداتلاس ػك يةلاسحح اكػةلحػفل بػؿلأ ػالربل2اسعحؿلاتؤشرل)ل ال ب

(لإذالكػالفلاس ػكفل9(لإذالكال ػتلحعال ػاللابػدافلأتقػالؽلحػسلاسحالسػؾ،لابضػح هالل ػالالتلاس ػكفل ػتلحبػالفلتعػادلس داسة،اتؤشػرل)2األ ػرة،لاتؤشػرل)
(لإذالكال ػتلأ ل السػةل1اس ك يةلاستتلتـلب الء اللبشكؿلقشاا تلق ػىلارضلحح اكػةلس داسػةلابػدافلحاا  تهػالل،لاتؤشػرل) قشاا تلا تلاسا دات
(ل9يؤشػرل)ل930 طػالعلاػالصلا ػتلاس ػؤاؿل 931تشغؿلاسا ػدةلاس ػك يةلكر ي ػةليػدافل ػتلاس ػؤاؿللاأل رةكال تللإذاحثبللغيرلحذكارةلأقبله.

 أارى.

 

 ؟ ٌإلجيبسً وُ عزىْٛ اٌم١ّخ ادلمذسح إرا وٕذ عزغىٓ يف ِغىٓ شلبص 933

حػفللةايشػحؿلذسػؾلاسا ػداتلاس ػك يةلاسحح اكػةلأالاسحػؤعرللاأل ػرةت أؿلكؿلاأل رلقفلاإليعالرلاست دير لألعػزاءلاسا ػدةلاس ػك يةلاستػتلتشػغ هالل
 أالبدافلاتقالؽلحسلاسحالسؾ.اس طالعلاساالصلأالاس طالعلاس كاحتلأالاس طالعلاسعالـلأالاسحعهزةلح البؿلقحؿلااسحشغاسةلبالتقالؽلحسلاسحالسؾل

 اي  دلبالإليعالرلاست دير لاسحب غلاسحتا سلد عهل يحاللسالقرضلسئليعالر....لت أؿلاأل رةلقفلاإليعالرلاست دير لا ػتل السػةلقػدـلحعر ػةلاأل ػرة
لاسبال ػػثلبالال تق ػػالرلات ػػديرل يحػػةل ػػذالاإليعػػالرلبالالقتحػػالدلق ػػىلقػػدةلحؤشػػراتلح هػػاللاسحا ػػسلااسح ػػال ةلاسك يػػةل قػػددللإسػػىبالإلضػػال ةلبػػذسؾلي ػػـا

اسحشػحاسةللاأل ػرةاست ػدير لس غػرؼلااسحرا ػؽلاستػتلتشػغ هالللاإليعػالرحػفلأ ػرةليػتـلت ػديرللأكثػراسغرؼ.لابالس  بةلس ا داتلاس ػك يةلاستػتلتشػغ هالل
لاإليعػالري ػدرلاللاألعػزاءتعالرية،ليػتـلا ػتبعالدل ػذهل أالإ تالعيةح هاللألغراضللأعزاءبالسح جل  ط.لا يحاللياصلاسا داتلاس ك يةلاستتلت تادـل

 ألغراضهاللاساال ةل  ط.لاأل رةسؤلعزاءلاستتلتشغ هالل

 

 رٛفشاخلذِبد ٘م

 

 اخلذِخ [اعُ ِب ٟ٘ ادلغبفخ ِٓ اٌٛدذح اٌغى١ٕخ  إىل الشة ]  932

 تػػىلاافلكال ػػتلاللت ػػتادـل ػػذهلاسادحػػةل ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلبعػػدلاسح ػػكفلقػػفلا ػػربلادحػػةلكالسحػػدارسلااسح تشػػقيالتلاحكػػالفلاسعحػػؿ..لاسػػخ،
يػذكرلاسبعػدلبػالسكي احتراتلإزاءلكػؿلل رادلاال ػرةل(،تاػصلاس السػةلاسدي يػةال ال تث الءلدارلاسعبالدةل يثليتـلا ت ػالبلاسح ػال ةلسػدارلاسعبػالدةلاستػت)ب

 100إذالكال ػتلاسح ػال ةلحػفلاسا ػدةلاس ػك يةلاسػىلاسحدر ػةلاالبتدا يػةل 0.100اا دةلحفل ػذهلاساػدحالتلكحػاللاردتل ػتلاس ػؤاؿل،لحػثبًلليػدافل
بلإفلتكػػافل  ػػالؾلإعالبػػةلقػػفلكػػؿل ػػؤاؿلاق ػػىلاسبال ػػثلافلي ػػالقدلاأل ػػرةل ػػتلاست ػػدير،لاسػػيسلشػػرطاللافلتكػػافلاسادحػػةلاا عػػةل ػػتلحتػػر،ليعػػ

 اسح ط ةلاستتلت سل يهاللاال رة..ل  دلت سلاسادحةل تل تلآارلاال تل ال يةلأارىلأال تل ضالءلآارلاال تلح ال ظةلأارى.
 

 .لم تستخدميا األسرةمالحظة: ثبت المسافة الى اقرب خدمة حتى وان 
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وُ ٠غزغشق ػبدح ٚطٌٛه اىل ... ]اعُ اخلذِخ[ ثبعزخذاَ ٚع١ٍخ إٌمً ادلزٛلغ اعزخذاِٙب  932
 ِٓ لجً االعشح

حشيال..لا دللإسيهالتذ بللأابالصللأااسادحةلابالسا ي ةلاستتلت تادحهاللقالدةل  دلت تعحؿل يالرةل إسىقفلاسا تلاسح تغرؽلس ا اؿللاأل رةت أؿل
ي طعػاالعػزءلحػفلاسح ػال ةلحشػياللثػـلي ػتعح االلأ راداأل ػرةأفاسح تشػقىليضػطرللإسػىاسادحةل)حثبللس ذ البل إسىحفلا ي ةلس ا اؿل ثرأكت تادـل

 ػػيالرةلس طػػسلعػػزءلآاػػرلحػػفلاسح ػػال ة،ل ػػتل ػػذهلاس السػػةليعحػػسلاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلس ح ػػال ةلاستػػتل طعػػتلحشػػياًللحػػسلاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلس ح ػػال ةلاستػػتل
 ثبتلاسا تلاسك ت.اا طةلاس يالرةلاي طعتلب

 

 .ثبت الوقت المست رق لموصول لمخدمة حتى وان لم تستخدميا األسرةمالحظة :

 ِب ٘ٛ إٌٛع اٌشئ١ظ  ٌٍـش٠ك إىل اٌٛدذح اٌغى١ٕخ 939

ر ػيؼل(لإذالكػالفلحعبػدالال3بػدافلر ػيؼل) أال(لإذالكػالفلحعبػد0اسا دةلاس ك يةلايثبتلاسبال ث..ل) إسىقفلاس اعلاسر يسلس طريؽللت الؿلاأل رة
(ل1ايؤشػرل)...ل)يػذكر(ل(لأاػرى9(لإذالكػالفلاسطريػؽلترابػتلايؤشػرل)2كالفلاسطريؽلحعبدلار يؼلحعبػدلايؤشػرل) أذا(ل2غيرلحعبد...لايؤشرل)

 طريؽلبر ل)ل دليكافلطريؽلحال تلكحالل تلح ط ةلاال اار(.لدكالفلاللياعلأذا

 

 ػٍٝ ادلغىٓ اإلٔفبق ٘م

 

اسحػػد اعل عػػبللااسحبػػالسغلاسحد اقػػةلقػػفلاسحػػالءللاإليعػػالرعرةلحػػفلاس طػػالعلاساػػالصلااس كػػاحتلااسعػػالـليػػدافلحب ػػغليشػػحؿل ػػذالاس  ػػـلاإل قػػالؽلق ػػىلاسح ػػالكفلاسحػػؤل
 بدافل اا ـ(.لأا) ااءلكال تلقفلطريؽل اا ـللاألرضتااسحعالر لااسكهربالءلحفلاسشبكةلاسعالحةلااسكهربالءلحفلاسحاسداتلاسحشتركةلااسهالتؼل

 

عمق بشكل كمتي أو بشتكل جزئتي باستتعمال االسترة االستتيالكي وال تتدرجيا اذا كانتت ال تتعمتق باستتعمال : ادرج كامل المصاريا اذا كانت تتمالحظة
 .االسرة االستيالكي

 

 شٙشُا ادلبػ١خ؟ 03ػٓ ]ٔٛع ادلظبس٠ف[ خالي اٌم  أفشاداألعشحً٘ دفغ  931

ايػدافلحبػالسغلقػفل ػذهلاسادحػة،للاأل ػرةد عػتللإذا(ل1) ؿلد عتلحبالسغل  ديةلقفلاسادحالتلاسحػذكارةل ػتلاال ػتحالرةليػدافلاسبال ػثلت أؿلاأل رل
 .احفلثـلا ت ؿلاسىلاسق رةلاستالسيةلأ لحب غلاأل رةسـلتد سللإذا(ل2)

 

 ػٓ..]اخلذِخ[؟األعشحاٌزٞ دفؼزٗ ٘زٖ  األخريوُ وبْ ادلجٍغ  939

ذات أؿلاأل رةلقفلآارلحب غلد عتهلح البؿلاسادحةلاسحذكارة،ل  بللي عؿلحب ػغل ػذهل اسهالتؼلاسـلت ددلاسحب غ أابالءل ال حةلاسكهرللاأل رةا ت حتللاا 
 اس ال حة.ل
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 ؟ األخريحاٌزٟ غـزٙب ٘زٖ اٌذفؼخ  األ٠بَوُ ػذد  939

شػػهرل يحػػاللياػػصلأعػػارلاسحاسػػداتل إذاياحػػالل)ل21،لحػػثبللل939يػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلاسقتػػرةلاسزح يػػةلاستػػتليغطيهػػاللاسحب ػػغلاسحػػد اعل ػػتلاس ػػؤاؿل
 .هريف(،لا كذاشلإذاياحالل)ل11اسحشتركة(،ل

 

ِب ٟ٘ إٌغجخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌالعزخذاَ غري األعشٞ ، وبالعزٙالن ادلزؼٍك ثبألٔشـخاإلٔزبج١خ  934
 ادلضاٌٚخ داخً اٌٛدذح اٌغى١ٕخ ؟

لربةلاسبيتلبححالر ػةلحه ػةلاس ايالطػةليدافل تل ذالاس  ؿلاس  بةلاسح درةلسبل تهبلؾلغيرلاأل ر لأ لاسح ته ؾلسؤلغراضلاإل تالعيةلحثبلل دلت ـا
لا ػػدلأ ػػرادلاأل ػػرةلبال ػػتاداـلاسكػػراجلكارشػػةلس ػػالـلأالبال ػػتاداـلعػػزءلحػػفلاسح ػػكفلكحاػػزفلألغػػراضللةات ػػتادـلحالك ػػةلايالطػػةلكهربال يػػ أالي ػػـا

.لكحػاللت ػدرلايضػالل  ػبةلاإل تػالعتأ ل شالطلآار...لت درل  ػبةلاسحػالءلااسحعالريااسكهربػالءلااسهػالتؼلاسح ػتادحةلسهػذالاسغػرضل أاتعالريةللإ تالعيةأا
 اساال ةلبهال.لاأل رةاللتاصلا تاداحالتل أاأيةأغراضأارىتعالريةللإ تالعيةأااسا دةلاس ك يةلاسح تادحةلألغراضللالرأعزاءإيع

 

 االرظبالد ص

 

 ؟ٚع١ٍخ االرظبي( ٌذٜ افشاد االعشح قِب٘ٛ ػذد..  921

يكتبل قرالاي ت ػؿلاسػىلاسا ػي ةلاالاػرىلاحػاللاذال قددلا ال ؿلاالت الؿلسدىلا رادلاال رةلاذالاللت تادـلا ي ةلات الؿي أؿلاسبال ثلاأل رةلقفل
 (،لايدافلاسبال ثلقددلاطاطلاسهالتؼلاالرضتلاقددلاطاطلاسهالتؼلاس  الؿ.....اسخ.4ا ال ؿلات الؿلاكتبل) 01كال تلاكثرلحفل

 

 (:اإلٔفبق3اجلضء ق
 

 يتضحفل ذالاسعزءلحفلاال تحالرةلاأل  الـلاستتلتتع ؽلبإ قالؽلاأل رة:

 

ِفمممب١ُ٘  اإلٔفبق  :

 أٔفمممممبق األعممممممممممشح
 االعزٙالوٟ

ٌقصااد بااه أنفاااق أي ماان أفااراد األساارة علااى الساالع والخاادمات أل اارا  األساارة  :
علق باألسرة ككال مثال الااذاء والساكن واساتهالي المٌااه االستهالكٌة سواء كانت تت

والكهرباء أم تتعلق بأفراد األسرة كالمالبس واألدوات الفردٌة ومشترٌات األطفال. 
 -:وٌنقسم إنفاق األسرة االستهالكً إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة

 

ياحػػػػػاًل       21قػػػػػالؽلاأل ػػػػػرةلق ػػػػػىلاس ػػػػػ سلااساػػػػػدحالتلغيػػػػػرلاسغذا يػػػػػةلاػػػػػبلؿلإ  : اٌمغُ اٌغبدط -
لاسح الب ة.  اس الب ةلسيـا

ياحػاًللاس ػالب ةل 41إ قالؽلاأل ػرةلق ػىلاس ػ سلااساػدحالتلغيػرلاسغذا يػةلاػبلؿل : اٌمغُ اٌغبثغ -
لاسح الب ة.  سيـا

شػهرلاس ػالب ةل 03إ قالؽلاأل رةلق ىلاس  سلااساػدحالتلغيػرلاسغذا يػةلاػبلؿل : اٌمغُ اٌضبِٓ -
لاسح الب ة.  سيـا

 .أيالـ 9األ قالؽلاسياحتلق ىلاس  سلاسغذا يةلاغيرلاسغذا يةلاسحتكررةلسحدةل : اٌمغُ اٌزبعغ -
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 األٔفممممممممممبق أ. 
 إٌمممممذٞ

كاان الادفع علٌهاا نقادا  أو  ٌقصد بهاا مشاترٌات األسارة مان السالع والخادمات ساواء :
بالتقسٌط أو بالدٌن وٌسجل هذا اإلنفاق كامال حٌنما تصابح السالعة أو الخدماة تحات 

لادٌها ة مخزونات وقات الحصاول علٌاه أو بقٌا اتصرف األسرة ساواء تام اساتهالكه
بالنسبة للسلع. على سبٌل المثال، إذا دفعت األسرة مقدمة بالنسابة لسالعة معٌناة فاً 

قٌمة السلعة فً تأرٌخ باقً واستلمت السلعة فً تأرٌخ الحق وسددت  تأرٌخ معٌن 
حصاولها علاى  تاأرٌخ ثالث، تسجل قٌمة السلعة كاملاة فاً تاأرٌخ ٌاوم االساتالم أي

( 09وكانات قٌماة الساٌارة ) األقساطسٌارة بطرٌقة  اشترتالسلعة فمثال أن األسرة 
( ملٌون 1دفعت ) إنهاأي قسطٌن فقط   أقساطودفعتاألسرةملٌون دٌنار على خمسة 

علٌها تسجل  األسرةالثالثة لم تدفع فقٌمة السٌارة حال حصول  األقساطدٌنار وبقٌة 
 . التً دفعتها اإلقساط( ملٌون دٌنار وهً قٌمة 1( ملٌون دٌنار ولٌس )09)

 اإلٔفممبق غممري ب. 
 إٌمممممذٞ

غ نقدٌاة وإنماا وٌقصد به ما تحصل علٌه األسرة من سلع من آخارٌن دون دفاع مباال :
مقابل عمل أو كهدٌة أو معونة شرط أن ال ٌكون مصادر السالعة أسارة قاد حصالت 
علٌها بشكل ٌؤدي إلى تسجٌلها ضمن إنفاقها لو كانت مشمولة بالمساح )كاأن تكاون 
األسرة التً قادمت السالعة قاد اشاترتها أو حصالت علٌهاا مقابال عمال أو كهدٌاة أو 

الخدمات التً تحصل علٌها األسرة من آخرٌن ى علمعونة(. كما ٌشمل هذا اإلنفاق 
دون دفع مبالغ نقدٌة شرط أن تكون الجهة التً قدمت هاذه الخادمات تبٌعهاا للاٌار. 

كاوي مالباس لألسارة، تسااجل بعلاى سابٌل المثاال، لاو قااام فارد مان خاارج األساارة 
القٌمة التقدٌرٌاة للكاوي إذا كاان ذلاي الفارد ٌمتلاي محال للاسال والكاوي )لونادري( 

األقاارب  أحادوقام بالكوي فً المحل المذكور، إما إذا تمت عملٌاة الكاوي مان قبال 
خارج محل للاسل والكوي فال ٌسجل. كما ال تساجل الخادمات التاً تحصال علٌهاا 
األسرة مجانا من الدولة. وٌسجل هذا اإلنفاق كامال حٌنما تصبح السالعة أو الخدماة 

النقدٌة. وٌجري تقدٌر قٌمة اإلنفاق تحت تصرف األسرة وكما فً حالة المشترٌات 
 ٌر النقدي بموجب األسعار التً كانت ستشتري بها السلعة أو الخدماة فٌماا لاو لام 

 تحصل علٌها.

العممممزٙالن ا ج. 
 اٌزارٟ

: 

 

ماااا تساااتهلكه األسااارة مااان إنتااااج مزرعتهاااا أو حٌواناتهاااا أو حااادٌقتها أو قٌماااة هاااو 
ق  ٌار النقادي، ال ٌساجل هاذا اإلنفااق صناعتها. وخالفا للمشاترٌات النقدٌاة واإلنفاا

ٌسااجل مااا تاام  إنماااالخدمااة تحاات تصاارف األساارة و أوكااامال حٌنمااا تصاابح الساالعة 
كمٌاة مان الارز  األسارةاستهلكت  إذااستهالكه فعال خالل الٌوم. على سبٌل المثال، 

الذي كانت قد أنتجته فً الموسام الزراعاً الساابق، تساجل قٌماة الكمٌاة المساتهلكة 
خزنتااه ماان الاارز. وكمااا فااً حالااة  أوفقااط ولااٌس مجمااوع مااا أنتجتااه  ماان الاارز

التااً  األسااعارالمشااترٌات النقدٌااة. وٌجااري تقاادٌر قٌمااة االسااتهالي الااذاتً بموجااب 
 سوق فٌما لو لم تحصل علٌها ذاتٌا .الكانت ستشترى بها السلعة من 

 

 :ٔفبقإلإٚ٘بن دبالد جيت ِشاػبرٙب يف حتذ٠ذ ِفَٙٛ 

 ادـليعتبرلضحفلأ قالؽلاأل رةلإذالكال االي يحافلحعهاللإ الحةلدا حةلايعتبرافلحفلأ راداأل رة.لاإل قالؽلق ىلاس.0

تحػالدلإذالاشترتلاأل رةل  عةلأالادحةلبالآلعؿلاسـلتد سل يحتهاللابلؿلاسقترةلاسح ددةلسعحسلاسبيال التل ت عؿل يحتهاللكالح ةلضحفلأ قالؽلاأل ػرةلاق.3
 حبدألاال ت  الؽل تلت عيؿلاس ق الت.

أ قال ػػاًللا ػػتهبلكياًلل يحػػةلاس ػػ سلااساػػدحالتلاستػػتلت تعهػػاللات ػػته كهاللاأل ػػرةلذاتيػػاللحػػفلإ تالعهػػاللاساػػالصلحػػفلاس  ػػؿلأالاسب ػػتالفلأالاس دي ػػةلأاليعتبػػرل.2
لبحكالييؿلأالأاقيةلسغػرضل تاس  القةلاسبيتيةلأالاسح تعال لاأل رةلبازفلأال يالسلاسكحيةلاسح ته كةل عبللابلؿلاسيـا اس ياا يةل يثليعبلأفلت ـا

 ديرل يحتهاللبحاعبلاأل عالرلاستتلكال تل تشتر لبهاللاس  عةل يحاللسالسـلت  ؿلق يهال.ت 

العلأ تعتلاأل رةلكحيةلحفلاس  يبلا  عتلح هل يحرًالأالزبدًالأالعب اًلل   عؿلكحيةلاسح تاجلاسذ لت ته كهلاأل ػرةل  ػطلححػاللأ تعتػهلأحػاللاسحبػ إذا.2
  بللي عؿ.
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 ؟ األخريحاٌزٟ غـزٙب ٘زٖ اٌذفؼخ  األ٠بَوُ ػذد  939

شػػهرل يحػػاللياػػصلأعػػارلاسحاسػػداتل إذاياحػػالل)ل21،لحػػثبللل939يػػدافل ػػتل ػػذالاس  ػػؿلاسقتػػرةلاسزح يػػةلاستػػتليغطيهػػاللاسحب ػػغلاسحػػد اعل ػػتلاس ػػؤاؿل
 .هريف(،لا كذاشلإذاياحالل)ل11اسحشتركة(،ل

 

ِب ٟ٘ إٌغجخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌالعزخذاَ غري األعشٞ ، وبالعزٙالن ادلزؼٍك ثبألٔشـخاإلٔزبج١خ  934
 ادلضاٌٚخ داخً اٌٛدذح اٌغى١ٕخ ؟

لربةلاسبيتلبححالر ػةلحه ػةلاس ايالطػةليدافل تل ذالاس  ؿلاس  بةلاسح درةلسبل تهبلؾلغيرلاأل ر لأ لاسح ته ؾلسؤلغراضلاإل تالعيةلحثبلل دلت ـا
لا ػػدلأ ػػرادلاأل ػػرةلبال ػػتاداـلاسكػػراجلكارشػػةلس ػػالـلأالبال ػػتاداـلعػػزءلحػػفلاسح ػػكفلكحاػػزفلألغػػراضللةات ػػتادـلحالك ػػةلايالطػػةلكهربال يػػ أالي ػػـا

.لكحػاللت ػدرلايضػالل  ػبةلاإل تػالعتأ ل شالطلآار...لت درل  ػبةلاسحػالءلااسحعالريااسكهربػالءلااسهػالتؼلاسح ػتادحةلسهػذالاسغػرضل أاتعالريةللإ تالعيةأا
 اساال ةلبهال.لاأل رةاللتاصلا تاداحالتل أاأيةأغراضأارىتعالريةللإ تالعيةأااسا دةلاس ك يةلاسح تادحةلألغراضللالرأعزاءإيع

 

 االرظبالد ص

 

 ؟ٚع١ٍخ االرظبي( ٌذٜ افشاد االعشح قِب٘ٛ ػذد..  921

يكتبل قرالاي ت ػؿلاسػىلاسا ػي ةلاالاػرىلاحػاللاذال قددلا ال ؿلاالت الؿلسدىلا رادلاال رةلاذالاللت تادـلا ي ةلات الؿي أؿلاسبال ثلاأل رةلقفل
 (،لايدافلاسبال ثلقددلاطاطلاسهالتؼلاالرضتلاقددلاطاطلاسهالتؼلاس  الؿ.....اسخ.4ا ال ؿلات الؿلاكتبل) 01كال تلاكثرلحفل

 

 (:اإلٔفبق3اجلضء ق
 

 يتضحفل ذالاسعزءلحفلاال تحالرةلاأل  الـلاستتلتتع ؽلبإ قالؽلاأل رة:

 

ِفمممب١ُ٘  اإلٔفبق  :

 أٔفمممممبق األعممممممممممشح
 االعزٙالوٟ

ٌقصااد بااه أنفاااق أي ماان أفااراد األساارة علااى الساالع والخاادمات أل اارا  األساارة  :
علق باألسرة ككال مثال الااذاء والساكن واساتهالي المٌااه االستهالكٌة سواء كانت تت

والكهرباء أم تتعلق بأفراد األسرة كالمالبس واألدوات الفردٌة ومشترٌات األطفال. 
 -:وٌنقسم إنفاق األسرة االستهالكً إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة

 

ياحػػػػػاًل       21قػػػػػالؽلاأل ػػػػػرةلق ػػػػػىلاس ػػػػػ سلااساػػػػػدحالتلغيػػػػػرلاسغذا يػػػػػةلاػػػػػبلؿلإ  : اٌمغُ اٌغبدط -
لاسح الب ة.  اس الب ةلسيـا

ياحػاًللاس ػالب ةل 41إ قالؽلاأل ػرةلق ػىلاس ػ سلااساػدحالتلغيػرلاسغذا يػةلاػبلؿل : اٌمغُ اٌغبثغ -
لاسح الب ة.  سيـا

شػهرلاس ػالب ةل 03إ قالؽلاأل رةلق ىلاس  سلااساػدحالتلغيػرلاسغذا يػةلاػبلؿل : اٌمغُ اٌضبِٓ -
لاسح الب ة.  سيـا

 .أيالـ 9األ قالؽلاسياحتلق ىلاس  سلاسغذا يةلاغيرلاسغذا يةلاسحتكررةلسحدةل : اٌمغُ اٌزبعغ -
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 األٔفممممممممممبق أ. 
 إٌمممممذٞ

كاان الادفع علٌهاا نقادا  أو  ٌقصد بهاا مشاترٌات األسارة مان السالع والخادمات ساواء :
بالتقسٌط أو بالدٌن وٌسجل هذا اإلنفاق كامال حٌنما تصابح السالعة أو الخدماة تحات 

لادٌها ة مخزونات وقات الحصاول علٌاه أو بقٌا اتصرف األسرة ساواء تام اساتهالكه
بالنسبة للسلع. على سبٌل المثال، إذا دفعت األسرة مقدمة بالنسابة لسالعة معٌناة فاً 

قٌمة السلعة فً تأرٌخ باقً واستلمت السلعة فً تأرٌخ الحق وسددت  تأرٌخ معٌن 
حصاولها علاى  تاأرٌخ ثالث، تسجل قٌمة السلعة كاملاة فاً تاأرٌخ ٌاوم االساتالم أي

( 09وكانات قٌماة الساٌارة ) األقساطسٌارة بطرٌقة  اشترتالسلعة فمثال أن األسرة 
( ملٌون 1دفعت ) إنهاأي قسطٌن فقط   أقساطودفعتاألسرةملٌون دٌنار على خمسة 

علٌها تسجل  األسرةالثالثة لم تدفع فقٌمة السٌارة حال حصول  األقساطدٌنار وبقٌة 
 . التً دفعتها اإلقساط( ملٌون دٌنار وهً قٌمة 1( ملٌون دٌنار ولٌس )09)

 اإلٔفممبق غممري ب. 
 إٌمممممذٞ

غ نقدٌاة وإنماا وٌقصد به ما تحصل علٌه األسرة من سلع من آخارٌن دون دفاع مباال :
مقابل عمل أو كهدٌة أو معونة شرط أن ال ٌكون مصادر السالعة أسارة قاد حصالت 
علٌها بشكل ٌؤدي إلى تسجٌلها ضمن إنفاقها لو كانت مشمولة بالمساح )كاأن تكاون 
األسرة التً قادمت السالعة قاد اشاترتها أو حصالت علٌهاا مقابال عمال أو كهدٌاة أو 

الخدمات التً تحصل علٌها األسرة من آخرٌن ى علمعونة(. كما ٌشمل هذا اإلنفاق 
دون دفع مبالغ نقدٌة شرط أن تكون الجهة التً قدمت هاذه الخادمات تبٌعهاا للاٌار. 

كاوي مالباس لألسارة، تسااجل بعلاى سابٌل المثاال، لاو قااام فارد مان خاارج األساارة 
القٌمة التقدٌرٌاة للكاوي إذا كاان ذلاي الفارد ٌمتلاي محال للاسال والكاوي )لونادري( 

األقاارب  أحادوقام بالكوي فً المحل المذكور، إما إذا تمت عملٌاة الكاوي مان قبال 
خارج محل للاسل والكوي فال ٌسجل. كما ال تساجل الخادمات التاً تحصال علٌهاا 
األسرة مجانا من الدولة. وٌسجل هذا اإلنفاق كامال حٌنما تصبح السالعة أو الخدماة 

النقدٌة. وٌجري تقدٌر قٌمة اإلنفاق تحت تصرف األسرة وكما فً حالة المشترٌات 
 ٌر النقدي بموجب األسعار التً كانت ستشتري بها السلعة أو الخدماة فٌماا لاو لام 

 تحصل علٌها.

العممممزٙالن ا ج. 
 اٌزارٟ

: 

 

ماااا تساااتهلكه األسااارة مااان إنتااااج مزرعتهاااا أو حٌواناتهاااا أو حااادٌقتها أو قٌماااة هاااو 
ق  ٌار النقادي، ال ٌساجل هاذا اإلنفااق صناعتها. وخالفا للمشاترٌات النقدٌاة واإلنفاا

ٌسااجل مااا تاام  إنماااالخدمااة تحاات تصاارف األساارة و أوكااامال حٌنمااا تصاابح الساالعة 
كمٌاة مان الارز  األسارةاستهلكت  إذااستهالكه فعال خالل الٌوم. على سبٌل المثال، 

الذي كانت قد أنتجته فً الموسام الزراعاً الساابق، تساجل قٌماة الكمٌاة المساتهلكة 
خزنتااه ماان الاارز. وكمااا فااً حالااة  أوفقااط ولااٌس مجمااوع مااا أنتجتااه  ماان الاارز

التااً  األسااعارالمشااترٌات النقدٌااة. وٌجااري تقاادٌر قٌمااة االسااتهالي الااذاتً بموجااب 
 سوق فٌما لو لم تحصل علٌها ذاتٌا .الكانت ستشترى بها السلعة من 

 

 :ٔفبقإلإٚ٘بن دبالد جيت ِشاػبرٙب يف حتذ٠ذ ِفَٙٛ 

 ادـليعتبرلضحفلأ قالؽلاأل رةلإذالكال االي يحافلحعهاللإ الحةلدا حةلايعتبرافلحفلأ راداأل رة.لاإل قالؽلق ىلاس.0

تحػالدلإذالاشترتلاأل رةل  عةلأالادحةلبالآلعؿلاسـلتد سل يحتهاللابلؿلاسقترةلاسح ددةلسعحسلاسبيال التل ت عؿل يحتهاللكالح ةلضحفلأ قالؽلاأل ػرةلاق.3
 حبدألاال ت  الؽل تلت عيؿلاس ق الت.

أ قال ػػاًللا ػػتهبلكياًلل يحػػةلاس ػػ سلااساػػدحالتلاستػػتلت تعهػػاللات ػػته كهاللاأل ػػرةلذاتيػػاللحػػفلإ تالعهػػاللاساػػالصلحػػفلاس  ػػؿلأالاسب ػػتالفلأالاس دي ػػةلأاليعتبػػرل.2
لبحكالييؿلأالأاقيةلسغػرضل تاس  القةلاسبيتيةلأالاسح تعال لاأل رةلبازفلأال يالسلاسكحيةلاسح ته كةل عبللابلؿلاسيـا اس ياا يةل يثليعبلأفلت ـا

 ديرل يحتهاللبحاعبلاأل عالرلاستتلكال تل تشتر لبهاللاس  عةل يحاللسالسـلت  ؿلق يهال.ت 

العلأ تعتلاأل رةلكحيةلحفلاس  يبلا  عتلح هل يحرًالأالزبدًالأالعب اًلل   عؿلكحيةلاسح تاجلاسذ لت ته كهلاأل ػرةل  ػطلححػاللأ تعتػهلأحػاللاسحبػ إذا.2
  بللي عؿ.
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إليعػالرلاسح ػكفلإذالسػـلتػد سلاأل ػرةلإيعػالرًالأل هػاللتح كػهلأال  ػ تلق يػهلح البػؿلقحػؿلأالبالالتقػالؽلأالليشحؿلاال ػتهبلؾلاسػذاتتلاس يحػةلاست ديريػة.9
 قدـلاالتقالؽلحسلآاريف.

بالس  بةلس ح ال يؿلاستتليتـلح اليضتهالل:ل  الؾلبعضلاسح ػالطؽلتعػر ل يهػاللقح يػةلتبػالدؿلس  ػ سلكػأفلتبيػسلاأل ػرةل  طػةلات ػت ـلحكال هػاللطحالطػةل.1
لالطةل تل  ؿلاسحشتريالتلات ييحهاللبالس عرلاسذ لكال تل تشتر لبهاللاسطحالطةلحفلاس اؽل.ل ه اللتداؿل يحةلاسطح

ضػػحفلاأل قػػالؽلحػػاللت ق ػػهلاأل ػػرةلق ػػىلاسحزرقػػةلأالاس  ػػؿلأالق ػػىلا ػػال ؿلاإل تػػالجلكالسحكػػال فلاسزراقيػػةلاحكػػال فلاسحيػػالهلأالاست ػػ يجلأاللؿالليػػدا.9
بػذارلسػؤلرضلاسزراقيػةلأالاسب ػالتيفلأالكػؿلحػالليتع ػؽلبالإل تػالجلاسزراقػتلقػدالحػاللي قػؽلاس يال ةلااسا ادلسهػذهلاسحكػال فل..لكػذسؾلحبػالسغلاأل ػحدةلااس

ق ىل دي ةلاسح زؿلإذليػداؿلحػاللي قػؽلق يهػاللحػفلحات ػؼلاس ػ سلااساػدحالتلضػحفللإ قال الأل ػرة.لكػذسؾلالليػداؿلضػحفلاإل قػالؽلحػاللت ق ػهلاأل ػرةل
سذ ليعحؿلق يهلأ دلأ رادلاأل رةلأالق ىلح ت زحالتلأ ل شالطلا ت الد لآارلالتألغراضلأ شطتهاللاإل تالعيةلكالأل قالؽلق ىلشراءلب زيفلس تالك 

 أل دلأ رادلاأل رةلايتضحفلذسؾلاس رؼلاسح زسية.

 ِالدظبد دٛي اٌفرتح اٌض١ِٕخ: 
لاسح الب ػةلبتػػالريخل ل3/9/3102اسبػػدءل ػػالياحػػاًللاس ػالب ةلي ػػأؿلاسبال ػػثلقػفلاسحػػالدةلاي  ػػبلبتػالريخلل21اتػػـلاس ػؤاؿلقػػفلاال قػػالؽلاسػػلل0/4/3102اذالكػالفليػػـا

لاسح الب ػةلا قػالؽلس ػػل20/9/3102اتالريخلاال تهالءل ػال اتػالريخلاال تهػالءلل3/1/3102ياحػاللاسحالضػيةليكػافلتػالريخلاسبػدءلي  ػبلبتػالريخلل41،لاحػاللبالس  ػبةلسيػـا
لشهرالاسحالضية.ل03ا كذالبالس  بةلسبل قالؽلسػلل20/9/3102

 

 -:غبثمخ ١ٌَٛ ادلمبثٍخ اٌ ٠ِٛبً  21: األٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ خالي غبدطاٌمغُ اٌ
 

لاسح الب ػػةلايػػدافل ػػتلأق ػػىلاس ػػق ةلل21يهػدؼل ػػذالاس  ػػـلاس  ػػاؿلق ػػىلحؤشػػراتلاإل قػػالؽلق ػػىلاس ػػ سلااساػػدحالتلغيػرلاسغذا يػػةلسحػػدةل ياحػػاللاس ػػالب ةللسيػػـا
لتالرياتلاسبدءلااال تهالءلسهذهلاسقترةلاستتلتدافل  بلاسعداؿلاسذ لي  ـلإسىلاسبال ث.

ق ػػىلح ػػت زحالتلاأل ذيػػةل،لاسغػػالزل،لا ػػادلاد ػػافلاسحاسػػداتل،لاسا ػػادلاس ػػال ؿلااسا ػػادلاس ػػ بل،لاألدااتلاس ػػغيرةلااس اا ػػؽلايشػػحؿل ػػذالاس  ػػـلاأل قػػالؽل
ؿلاسشا ػػتل،لاسحت اقػػةل،لاس ػػ سلاسح زسيػػةلغيػػرلاسحعحػػرةل،لاساػػدحالتلاسح زسيػػةل،لاسح تعػػالتلاسطبيػػةل،لاسح تعػػالتلاس ػػيدال يةل،لاسا ػػادلااسزيػػاتلسحعػػداتلاس  ػػ

حعداتلاس  ؿلاسشا تل،لادحالتلاس  ؿلاألارىل،لاالت الالتل،لاػدحالتلاسبريػدل،لاػدحالتلاسهػالتؼلااسقػالكسل،لاساػدحالتلاسث ال يػةل،لأدااتلل يال ةلاا  بلح
 اسكتالبةلاحاادلاسر ـل،لاسع اليةلاسشا ية،للأعهزةأارىلاح تعالتلحعدةلس ع اليةلاسشا يةل.ل

 

٠ِٛب  21ً ٔمذٞ أٞ ِبدح خالي أعشره دْٚ ِمبث أٚ ادذ أفشاد ً٘ اشرت٠ذ أٚ اعزٍّذ أٔذ 110
 اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ األٚي

لإعراءلاسح الب ةل...لي رألاسبال ثلكػؿلاس ػ سلاسحشػحاسةل ػتلل21أ ل  عةلحفل ذهلاس  سلابلؿلت أؿلاأل رةل ؿلأشترتلأالا ت تل ياحاللاس الب ةلسيـا
س  ػ سلاستػػتلاعالبػػتلل112اسػػىلل113عػػادلاي ػأؿلاال ػػ  ةل(لأذالال،لثػـلي3(لأذال عػػـلاليثبػػتل)0 ػذالاس  ػػـل ػ عةلبعػػدل ػػ عةلايثبػتلاسبال ػػثلاسػر ـل)

لق هاللاال رةلبػ" عـ".
ل

ل

٠ًِٛب اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ األٚي  21ِب و١ّخ ]ادلبدح[ ... اٌزٟ اشرترٙب أٚ الزٕزٙب اعشره خالي اٌم  113
 ِٓ ادلمبثٍخ؟
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ل110ؾلاس ػ عةل  ػبلا ػدتهاللاس يال ػيةلاسحثبتػةل ػتلاس ػؤاؿليدافل تل ذالاسعحادلاسكحيةلاستتلاشترتهاللأالا ت تهاللاأل رةلابلؿل ترةلاإل  الدلحػفلت ػ
لا تلبعضلاس الالتلي عبلحعر ةلاسا دةلاس يال يةلكحالل الاس الؿل تلاسادحالتلحثؿلأعارل بغل...لاسخلتذكرل يحةاإل قالؽلق يهالل  ط.ل

ل

اٚ  ادلشرتادوُ أفمذ اعشره أٚ ِبٟ٘ اٌم١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ جل١ّغ اٌى١ّبد ِٓ ٘زٖ ]ادلبدح[  112
 ٠ِٛب اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ االٚي ِٓ ادلمبثٍخ 21دلغزٍّخ خالي ا

ليدافل تل ذالاسعحادل يحػةلاإل قػالؽلق ػىلاس ػ عةلاسحشػتراتلبػفالؼلاسػد ال يرلا ػتل السػةلاعػادل ػيـلا ػؿلحػفلأسػؼلدي ػالرلتػذكرلاس يحػةلبالسك ػارلحػثبل
يحػاللسلأ لحب غلح البؿلذسؾلت عؿلاس يحةلاست ديريةلس   عةل أحالأذالا ت حتلاأل رةلاس  عةلكهديةلأالح البؿلقحؿلاسـلتد ل15911دي الرلت عؿلل911

 .أذالاشترتهاللاأل رةلحفلاس اؽ

 ِب ٘ٛ ادلظذس اٌشئ١غٟ جل١ّغ ٘زٖ ... ] ادلٛاد[ ادلمزٕبح 112

تبػرعلل(ل ديةلأا2أال)ل(ل ديةلاتبرعلحفلا رلأارى3(لشراءلحفلاس اؽلأال)0يدافل تل ذالاسعحادلح درلاس  اؿلق ىل ذهلاس  عةل ؿل ال)
(ل9(لا ػت حتلح البػؿلقحػؿلأال)2حفلآاريفلحفلاالرجلاس طالعلاأل ػر لحثػؿلح ػالقداتلحػفلعهػالتلتالبعػةلسػازارةلاسعحػؿلااسشػؤافلاالعتحالقيػةلأال)

ل(لأارىل.1اسحالدةلاستتلا ته كتهالل تلحفلإ تالعهاللاسذاتتلأال)

 

 بػ١خ٠ًِٛب ادل 41/ األٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاخلذِبد غري اٌغزائ١خ خالي غبثغاٌاٌمغُ 
 

لاسح الب ةل يثليتضحفل ذالاس  ـلاإل قالؽلق ىلاس  سلااسادحالتلغيرلاسغذا يػةلل41يهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلاإل قالؽلسحدةل ياحاللاس الب ةلسيـا
لاسح الب ػػةلأ لاػػبلؿلاسثبلثػػةلأشػػهرلاس ػػالب ة.لاق ػػىلاسبال ػػثلأفلي ػػعؿل ػػتلأق ػػىلاس ػػق ةلتػػالريخلاسزيػػالرةل41اػػبلؿل ا هاليػػةلاسقتػػرةل  ػػبللياحػػاًللاس ػػالب ةلسيػػـا

بلبػػسلعػػال زةل  ػػال يةل،لاسعػػداؿلاسح ػػددل.لتكػػافلطري ػػةلتػػدايفلاسحع احػػالتل ػػتل ػػذالاس  ػػـلكحػػالل ػػتل ػػتلاس  ػػـللاستال ػػسلاتشػػحؿللحبلبػػسلعػػال زةلرعالسيػػةل،لح
ةل  ػال يةل،لأ ذيػةأطقالؿل،لاألارىلس حبلبسلاساا ؽلاسحبلبسل،لت ظيؼلاسحبلبسلاا  بل هاللاا ػت عالر الل،لأ ذيػةلرعالسيػةل،لأ ذيػل،لاأل  الؼحبلبسلأطقالؿ

اسح  ػػػاعالتلااسحقراشػػػالتل،لاػػػدحالتلاسح ػػػالزؿل،لاػػػدحالتلطبيػػػةل،لاػػػدحالتلطػػػػبلاأل ػػػ الفل،لاساػػػدحالتلاسطبيػػػةلاسح ػػػالقدةل،لاػػػدحالتلقبلعيػػػةل،لاػػػػدحالتل
لةل،لادحالتلاإل الحةلدااؿلاسعراؽ.اسح تشقيالتل،لا ال ؿلاست عيؿل،لاس دا ؽلااس بالتالتلااسز ارل،لاسادحالتلاستر يهي

ل
ل

 شٙشًا ادلبػ١خ  03/ اإلٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاخلذِبد غري اٌغزائ١خ خالي ضبِٓاٌمغُ اٌ
 

لاسح الب ػةل يػثليتضػحفل ػذالاس  ػـلاإل قػالؽلق ػىل ػ سلااػدحالتلغيػرلل03يهدؼل ذالاس  ػـلاس  ػاؿلق ػىلحؤشػراتلاإل قػالؽلاػبلؿلاسػػل شػهرالاسحالضػيةلسيػـا
،لاس ػعالدلاأغطيػةاألرضل،لاسثبلعػالتلاأعهػزةلاستبريػدل،لاسغ ػالالتلاأعهػزةلاستعقيػؼلغذا يةلتشحؿلأقحالؿل ػيال ةلاسح ػكفلاا  ػبل هل،لاألثػالثلااستعهيػزاتل

عالرلاألعهػزةلااسكا ل،لحاادلاسطهتل،لاس االفلاأعهزةلتكييؼلاسهااءل،لحعداتلاست ظيؼل،لأعهزةلح زسيةلأارىل،لاألعهزةلاسح زسيػةلاس ػغيرةل،لإ ػبلحلاا ػت 
ااتلاسح زسيةل،لأدااتلاحعػداتلاسح ػالزؿلااس ػدا ؽل،لاسح تعػالتلااألعهػزةلااسحعػداتلاسطبيػةل،لإ  ػالطلاستػأحيفلاسح زسيةل،لاألدااتلاسزعالعيةلاأدااتلاسحال دةلاأد

اسقػالكسل،لااس اادثل،لشراءلا ال طلاس  ؿل،ل طػسلاسغيػالرلاح ػت زحالتلحعػداتلاس  ػؿلاسقػرد ل،لاساػدحالتلاسحتع  ػةلبحعػداتلاس  ػؿلاسقػرد ل،لحعػداتلاسهػالتؼلال
احعداتلتعهيزلاسحع احالتل،لاست ايرلااست ايرلاس ي حال تلااألعهزةلاسح زسيةل،لحعداتلحعالسعةلاسحع احالتل،ل يال ةلات  يجلاسحعداتلاس حعيةلااسب ريةل

األسعػػػالبلااس عػػػبلاس ػػػ سلاسحعحػػػرةلاسر ي ػػػيةل،لاألعهػػػزةلاسحعػػػدةلس تػػػرايجلااسث ال ػػػةل،لاآلالتلاسحا ػػػي يةلااسحعػػػداتلاسحعحػػػرةلاسر ي ػػػيةلس تػػػرايجلدااػػػؿلاسحبػػػال تل،ل
،لاسكتػبل،لحطباقػالتلحت اقػةل،لاسػر بلتلاس ػيال يةل،للةيالتل،لحعداتلاسريالضةلااسحايـلااستر يهلاالرجلاسح زؿل،لاس ياا ػالتلاألسيقػةل،لاػدحالتلاسبيطريػااسهاا
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إليعػالرلاسح ػكفلإذالسػـلتػد سلاأل ػرةلإيعػالرًالأل هػاللتح كػهلأال  ػ تلق يػهلح البػؿلقحػؿلأالبالالتقػالؽلأالليشحؿلاال ػتهبلؾلاسػذاتتلاس يحػةلاست ديريػة.9
 قدـلاالتقالؽلحسلآاريف.

بالس  بةلس ح ال يؿلاستتليتـلح اليضتهالل:ل  الؾلبعضلاسح ػالطؽلتعػر ل يهػاللقح يػةلتبػالدؿلس  ػ سلكػأفلتبيػسلاأل ػرةل  طػةلات ػت ـلحكال هػاللطحالطػةل.1
لالطةل تل  ؿلاسحشتريالتلات ييحهاللبالس عرلاسذ لكال تل تشتر لبهاللاسطحالطةلحفلاس اؽل.ل ه اللتداؿل يحةلاسطح

ضػػحفلاأل قػػالؽلحػػاللت ق ػػهلاأل ػػرةلق ػػىلاسحزرقػػةلأالاس  ػػؿلأالق ػػىلا ػػال ؿلاإل تػػالجلكالسحكػػال فلاسزراقيػػةلاحكػػال فلاسحيػػالهلأالاست ػػ يجلأاللؿالليػػدا.9
بػذارلسػؤلرضلاسزراقيػةلأالاسب ػالتيفلأالكػؿلحػالليتع ػؽلبالإل تػالجلاسزراقػتلقػدالحػاللي قػؽلاس يال ةلااسا ادلسهػذهلاسحكػال فل..لكػذسؾلحبػالسغلاأل ػحدةلااس

ق ىل دي ةلاسح زؿلإذليػداؿلحػاللي قػؽلق يهػاللحػفلحات ػؼلاس ػ سلااساػدحالتلضػحفللإ قال الأل ػرة.لكػذسؾلالليػداؿلضػحفلاإل قػالؽلحػاللت ق ػهلاأل ػرةل
سذ ليعحؿلق يهلأ دلأ رادلاأل رةلأالق ىلح ت زحالتلأ ل شالطلا ت الد لآارلالتألغراضلأ شطتهاللاإل تالعيةلكالأل قالؽلق ىلشراءلب زيفلس تالك 

 أل دلأ رادلاأل رةلايتضحفلذسؾلاس رؼلاسح زسية.

 ِالدظبد دٛي اٌفرتح اٌض١ِٕخ: 
لاسح الب ػةلبتػػالريخل ل3/9/3102اسبػػدءل ػػالياحػػاًللاس ػالب ةلي ػػأؿلاسبال ػػثلقػفلاسحػػالدةلاي  ػػبلبتػالريخلل21اتػػـلاس ػؤاؿلقػػفلاال قػػالؽلاسػػلل0/4/3102اذالكػالفليػػـا

لاسح الب ػةلا قػالؽلس ػػل20/9/3102اتالريخلاال تهالءل ػال اتػالريخلاال تهػالءلل3/1/3102ياحػاللاسحالضػيةليكػافلتػالريخلاسبػدءلي  ػبلبتػالريخلل41،لاحػاللبالس  ػبةلسيػـا
لشهرالاسحالضية.ل03ا كذالبالس  بةلسبل قالؽلسػلل20/9/3102

 

 -:غبثمخ ١ٌَٛ ادلمبثٍخ اٌ ٠ِٛبً  21: األٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ خالي غبدطاٌمغُ اٌ
 

لاسح الب ػػةلايػػدافل ػػتلأق ػػىلاس ػػق ةلل21يهػدؼل ػػذالاس  ػػـلاس  ػػاؿلق ػػىلحؤشػػراتلاإل قػػالؽلق ػػىلاس ػػ سلااساػػدحالتلغيػرلاسغذا يػػةلسحػػدةل ياحػػاللاس ػػالب ةللسيػػـا
لتالرياتلاسبدءلااال تهالءلسهذهلاسقترةلاستتلتدافل  بلاسعداؿلاسذ لي  ـلإسىلاسبال ث.

ق ػػىلح ػػت زحالتلاأل ذيػػةل،لاسغػػالزل،لا ػػادلاد ػػافلاسحاسػػداتل،لاسا ػػادلاس ػػال ؿلااسا ػػادلاس ػػ بل،لاألدااتلاس ػػغيرةلااس اا ػػؽلايشػػحؿل ػػذالاس  ػػـلاأل قػػالؽل
ؿلاسشا ػػتل،لاسحت اقػػةل،لاس ػػ سلاسح زسيػػةلغيػػرلاسحعحػػرةل،لاساػػدحالتلاسح زسيػػةل،لاسح تعػػالتلاسطبيػػةل،لاسح تعػػالتلاس ػػيدال يةل،لاسا ػػادلااسزيػػاتلسحعػػداتلاس  ػػ

حعداتلاس  ؿلاسشا تل،لادحالتلاس  ؿلاألارىل،لاالت الالتل،لاػدحالتلاسبريػدل،لاػدحالتلاسهػالتؼلااسقػالكسل،لاساػدحالتلاسث ال يػةل،لأدااتلل يال ةلاا  بلح
 اسكتالبةلاحاادلاسر ـل،لاسع اليةلاسشا ية،للأعهزةأارىلاح تعالتلحعدةلس ع اليةلاسشا يةل.ل

 

٠ِٛب  21ً ٔمذٞ أٞ ِبدح خالي أعشره دْٚ ِمبث أٚ ادذ أفشاد ً٘ اشرت٠ذ أٚ اعزٍّذ أٔذ 110
 اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ األٚي

لإعراءلاسح الب ةل...لي رألاسبال ثلكػؿلاس ػ سلاسحشػحاسةل ػتلل21أ ل  عةلحفل ذهلاس  سلابلؿلت أؿلاأل رةل ؿلأشترتلأالا ت تل ياحاللاس الب ةلسيـا
س  ػ سلاستػػتلاعالبػػتلل112اسػػىلل113عػػادلاي ػأؿلاال ػػ  ةل(لأذالال،لثػـلي3(لأذال عػػـلاليثبػػتل)0 ػذالاس  ػػـل ػ عةلبعػػدل ػػ عةلايثبػتلاسبال ػػثلاسػر ـل)

لق هاللاال رةلبػ" عـ".
ل

ل

٠ًِٛب اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ األٚي  21ِب و١ّخ ]ادلبدح[ ... اٌزٟ اشرترٙب أٚ الزٕزٙب اعشره خالي اٌم  113
 ِٓ ادلمبثٍخ؟
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ل110ؾلاس ػ عةل  ػبلا ػدتهاللاس يال ػيةلاسحثبتػةل ػتلاس ػؤاؿليدافل تل ذالاسعحادلاسكحيةلاستتلاشترتهاللأالا ت تهاللاأل رةلابلؿل ترةلاإل  الدلحػفلت ػ
لا تلبعضلاس الالتلي عبلحعر ةلاسا دةلاس يال يةلكحالل الاس الؿل تلاسادحالتلحثؿلأعارل بغل...لاسخلتذكرل يحةاإل قالؽلق يهالل  ط.ل

ل

اٚ  ادلشرتادوُ أفمذ اعشره أٚ ِبٟ٘ اٌم١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ جل١ّغ اٌى١ّبد ِٓ ٘زٖ ]ادلبدح[  112
 ٠ِٛب اٌغبثمخ ١ٌٍَٛ االٚي ِٓ ادلمبثٍخ 21دلغزٍّخ خالي ا

ليدافل تل ذالاسعحادل يحػةلاإل قػالؽلق ػىلاس ػ عةلاسحشػتراتلبػفالؼلاسػد ال يرلا ػتل السػةلاعػادل ػيـلا ػؿلحػفلأسػؼلدي ػالرلتػذكرلاس يحػةلبالسك ػارلحػثبل
يحػاللسلأ لحب غلح البؿلذسؾلت عؿلاس يحةلاست ديريةلس   عةل أحالأذالا ت حتلاأل رةلاس  عةلكهديةلأالح البؿلقحؿلاسـلتد ل15911دي الرلت عؿلل911

 .أذالاشترتهاللاأل رةلحفلاس اؽ

 ِب ٘ٛ ادلظذس اٌشئ١غٟ جل١ّغ ٘زٖ ... ] ادلٛاد[ ادلمزٕبح 112

تبػرعلل(ل ديةلأا2أال)ل(ل ديةلاتبرعلحفلا رلأارى3(لشراءلحفلاس اؽلأال)0يدافل تل ذالاسعحادلح درلاس  اؿلق ىل ذهلاس  عةل ؿل ال)
(ل9(لا ػت حتلح البػؿلقحػؿلأال)2حفلآاريفلحفلاالرجلاس طالعلاأل ػر لحثػؿلح ػالقداتلحػفلعهػالتلتالبعػةلسػازارةلاسعحػؿلااسشػؤافلاالعتحالقيػةلأال)

ل(لأارىل.1اسحالدةلاستتلا ته كتهالل تلحفلإ تالعهاللاسذاتتلأال)

 

 بػ١خ٠ًِٛب ادل 41/ األٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاخلذِبد غري اٌغزائ١خ خالي غبثغاٌاٌمغُ 
 

لاسح الب ةل يثليتضحفل ذالاس  ـلاإل قالؽلق ىلاس  سلااسادحالتلغيرلاسغذا يػةلل41يهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلاإل قالؽلسحدةل ياحاللاس الب ةلسيـا
لاسح الب ػػةلأ لاػػبلؿلاسثبلثػػةلأشػػهرلاس ػػالب ة.لاق ػػىلاسبال ػػثلأفلي ػػعؿل ػػتلأق ػػىلاس ػػق ةلتػػالريخلاسزيػػالرةل41اػػبلؿل ا هاليػػةلاسقتػػرةل  ػػبللياحػػاًللاس ػػالب ةلسيػػـا

بلبػػسلعػػال زةل  ػػال يةل،لاسعػػداؿلاسح ػػددل.لتكػػافلطري ػػةلتػػدايفلاسحع احػػالتل ػػتل ػػذالاس  ػػـلكحػػالل ػػتل ػػتلاس  ػػـللاستال ػػسلاتشػػحؿللحبلبػػسلعػػال زةلرعالسيػػةل،لح
ةل  ػال يةل،لأ ذيػةأطقالؿل،لاألارىلس حبلبسلاساا ؽلاسحبلبسل،لت ظيؼلاسحبلبسلاا  بل هاللاا ػت عالر الل،لأ ذيػةلرعالسيػةل،لأ ذيػل،لاأل  الؼحبلبسلأطقالؿ

اسح  ػػػاعالتلااسحقراشػػػالتل،لاػػػدحالتلاسح ػػػالزؿل،لاػػػدحالتلطبيػػػةل،لاػػػدحالتلطػػػػبلاأل ػػػ الفل،لاساػػػدحالتلاسطبيػػػةلاسح ػػػالقدةل،لاػػػدحالتلقبلعيػػػةل،لاػػػػدحالتل
لةل،لادحالتلاإل الحةلدااؿلاسعراؽ.اسح تشقيالتل،لا ال ؿلاست عيؿل،لاس دا ؽلااس بالتالتلااسز ارل،لاسادحالتلاستر يهي

ل
ل

 شٙشًا ادلبػ١خ  03/ اإلٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاخلذِبد غري اٌغزائ١خ خالي ضبِٓاٌمغُ اٌ
 

لاسح الب ػةل يػثليتضػحفل ػذالاس  ػـلاإل قػالؽلق ػىل ػ سلااػدحالتلغيػرلل03يهدؼل ذالاس  ػـلاس  ػاؿلق ػىلحؤشػراتلاإل قػالؽلاػبلؿلاسػػل شػهرالاسحالضػيةلسيػـا
،لاس ػعالدلاأغطيػةاألرضل،لاسثبلعػالتلاأعهػزةلاستبريػدل،لاسغ ػالالتلاأعهػزةلاستعقيػؼلغذا يةلتشحؿلأقحالؿل ػيال ةلاسح ػكفلاا  ػبل هل،لاألثػالثلااستعهيػزاتل

عالرلاألعهػزةلااسكا ل،لحاادلاسطهتل،لاس االفلاأعهزةلتكييؼلاسهااءل،لحعداتلاست ظيؼل،لأعهزةلح زسيةلأارىل،لاألعهزةلاسح زسيػةلاس ػغيرةل،لإ ػبلحلاا ػت 
ااتلاسح زسيةل،لأدااتلاحعػداتلاسح ػالزؿلااس ػدا ؽل،لاسح تعػالتلااألعهػزةلااسحعػداتلاسطبيػةل،لإ  ػالطلاستػأحيفلاسح زسيةل،لاألدااتلاسزعالعيةلاأدااتلاسحال دةلاأد

اسقػالكسل،لااس اادثل،لشراءلا ال طلاس  ؿل،ل طػسلاسغيػالرلاح ػت زحالتلحعػداتلاس  ػؿلاسقػرد ل،لاساػدحالتلاسحتع  ػةلبحعػداتلاس  ػؿلاسقػرد ل،لحعػداتلاسهػالتؼلال
احعداتلتعهيزلاسحع احالتل،لاست ايرلااست ايرلاس ي حال تلااألعهزةلاسح زسيةل،لحعداتلحعالسعةلاسحع احالتل،ل يال ةلات  يجلاسحعداتلاس حعيةلااسب ريةل

األسعػػػالبلااس عػػػبلاس ػػػ سلاسحعحػػػرةلاسر ي ػػػيةل،لاألعهػػػزةلاسحعػػػدةلس تػػػرايجلااسث ال ػػػةل،لاآلالتلاسحا ػػػي يةلااسحعػػػداتلاسحعحػػػرةلاسر ي ػػػيةلس تػػػرايجلدااػػػؿلاسحبػػػال تل،ل
،لاسكتػبل،لحطباقػالتلحت اقػةل،لاسػر بلتلاس ػيال يةل،للةيالتل،لحعداتلاسريالضةلااسحايـلااستر يهلاالرجلاسح زؿل،لاس ياا ػالتلاألسيقػةل،لاػدحالتلاسبيطريػااسهاا
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عػػا راتلااس ػػالقالتلاستع ػػيـلاالبتػػدا تلااسحتا ػػطةلااإلقػػداد ل،لاستع ػػيـلاسعػػالحعتلااسعػػالستل،لاستػػدريبل،لاألعهػػزةلاسكهربال يػػةلاساال ػػةلبالسع اليػػةلاسقرديػػةل،لاسح
الءلبيال التػهلكحػاللاسكبيرةلا القالتلاسيدل،لأحتعةل رديةل،ل ق التلق ىلاسادحالتلاألارىل،ل ق التلرأ حالسيةلسؤل رةل،ل ق التلت اي يػةلأاػرىل.لاتكػافلطري ػةلا ػتيق

ل تل تللاس  حيفلاستال سلااسعالشر.

ل

 أ٠بَ 9شسحدلذح/ األٔفبق ا١ٌِٟٛ ػٍٝ اٌغٍغ اٌغزائ١خ ٚ غري اٌغزائ١خ ادلزىزبعغاٌمغُ اٌ

 

غيرلاسغذا يةلاسحتكررةلاسحشتراتلحفلاس اؽلأالاستػتلا ػته كتلاسغذا يةلالاأل رةلاسياحتلق ىلاسحاادلليهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبإ قالؽ
 حتهاللاأل ػرةلكهديػةلحػفلعهػالتلاستػتل ػدحتلكهػداياللسؤل ػرةلحػفلا ػرلأاػرىلأالا ػتلسذاتياللحفلإ تالعهاللاساالصلأالاستتلا ت حتلكػأعرلح البػؿلقحػؿلأالاس ػ 

لأارىلاذسؾلسقترةل بعةلأيالـلحتعال بة.
ل

يػػةلاسغػػرضلت ػػهيؿلت ػػعيؿلبيال ػػالتل ػػذالاس  ػػـلبشػػكؿلكالحػػؿلاد يػػؽلتػػازعلق ػػىلاأل ػػرلد تػػرلح ػػالقدلت ػػعؿل يػػهلاأل ػػرةلإ قال هػػاللاسيػػاحتلق ػػىلاسحػػاادلاسغذا 
ثػػؿلاسب ػػزيفل...لاسػػخل.لياضػػجلاسبال ػػثلسؤل ػػرةلكيقيػػةلتػػدايفلاسحع احػػالتل ػػتلاسػػد ترلااساػػدحالتلاسحتع  ػػةلبهػػاللااإل قػػالؽلق ػػىلاسحػػاادلغيػػرلاسغذا يػػةلاسحتكػػررةلح

لاق يػػ هلاسح ػػالقدلثػػـليتػػاسىلب ق ػػهلقح يػػةل  ػػؿلاسحع احػػالتلحػػفلاسػػد ترلاسح ػػالقدلإسػػىل ػػذالاس  ػػـلحػػفلاال ػػتحالرة.لا  ػػتل ػػق تالفلست ػػعيؿلأ قػػالؽلكػػؿليػػـا
لالآلتت: ق ةلتدافلاسحع احالتل تلكؿل ق ةلكلل02أ بجلقددل ق التلاس  ـل

 

ل

 ِالدظبد اٌمغُ اٌزبعغ:
ل يكػافلا لحػفلل410 تلاس ؤاؿل  الؾلحربسلاق ىلاس ق ةليذكرلبهلقددلاال طرلاسح تا الةليع تلاستتلتـلحؿءلاال طرل )ا ؼلاسحالدة(،لاحػاللحربػسلاسيػـا

لايضال. لايذكرلتالريخلاال قالؽلسهذالاسيـا لايالـلاال باعلتـلحؿءل ذالاس  ؿلا لاال قالؽلسهذالاسيـا

ل
 

                                                                                سِض اٌغٍؼخ اٌغزائ١خ ٚغري اٌغزائ١خ ادلزوٛسح                                                                                   ٚطف ادلبدح ٚ 410

 ٚطف ادلبدح 

لدةلاسغذا يةلأالاسادحةلاستتلتـللاإل قالؽلق يهاللق ىلأفلتذكرلبالال ـلاسشال سلأالاسحعراؼلاسيسلبأ حال هاللاسح  ية.يدافل تل ذالاسعحادلأ ـلاسحال

لالرة.ليضسلاسبال ثلرحزلسكؿل  عةلغذا يةلااس  سلغيرلاسغذا يةلااسادحالتلذاتلاإل قالؽلاسحتكررل  بلاسرحازلاسااردةل تلاس ال حةلاسحرا  ةلسبل تح

ل

ل

 (ادلغزٍّخ دْٚ ِمبثً ٔمذٞأٚ ق د(قادلشرتااٌى١ّخ  413

لتدافلكحيالتلاسحاادلاستتلأ ق تلق يهاللاأل رةل  بلا داتهاللاس يال يةل يثلتذكرلكحيالتلاس  سلاسحشػتراتلبالألر ػالـلاس ػ ي ةلااسك ػارلاسعشػرية
اس ػ سلاستػتلتبػالعلضػحفلق ػبلأاللكغـل،ليقضؿلأفلتكافلاسا داتلاس يال يةلبالسكي الغراـلأالاس ترل.لايحكفلحعر ػةلكحيػالتلاسكثيػرلحػفل059حثبًلل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يال هالللأكيالسلحفلابلؿل راءةلاسازفلق ىلاسع بةلأالاسكيس.لأحاللاسكحيالتلاستتلت ته كهاللاأل رةلذاتياللااستتلت تادـلاأل رةلاسحكالييؿلاسح  يةل ت
 ترلااسقااكػػهلاس  يػػبلبػػالسحثػػؿ)لطال ػػة،للكػػبلص،لكي ػػة..لاسػػخل(ليعػػبلأفلت ػػاؿلإسػػىلحػػاللي ػػالايهالل  ػػبلطبيعػػةلاس ػػ عةلحػػثبًللاسبػػيضلبالسعػػددلال

.لأحاللبالس  بةلس حأكاالتلاستتليت الاسهاللأ رادلاأل ػرةلاػالرجلاسح ػزؿل ػااءلكػالفلاسحطعػـلتالبعػاللأل ػدلأ ػرادلاأل ػرةلأالسغيػرهليػدافلااساضراااتلبالسكي ا
رةلأاػرىليػتـلت ػعيؿلاسح ػرا التل اعل ذهلاسحأكاالتلا يحةلاأل قالؽلق يهاللايشحؿلذسؾلاأل ػرادلاسػذيفليت ػالاسافلطعػالحهـل ػتلأحػالكفلقح هػـ.لبعبػال

جلاستتلي ق هاللاأل رادلق ىلاسحأكاالتلاسعال زةلاسحات قةلبشكؿلحق ؿل ااءلتـلت الاسهاللاالرجلاسح زؿلأـلداا هلسكفلبشػرطلأفلتكػافلح ػ اقةلاػالرل
لح زؿلاأل رة.

 

 ادلمذسح اٌم١ّخ ادلذفٛػخ أٚ 112

لشػرا هال.لايبل ػظلإفلاس ػ سلااساػدحالتلاسحشػتراتلت ػعؿل يحهػالليدافل تل ذالاس    يـلكؿلاس  سلاسحشتراتل  دًالأالبالست  ي طلأالبالسديفلاذسؾليػـا
لت  ػؽلاسشػراءلدافلاألاػذلب ظػرلاالقتبػالرلإفل يحػػةل ػذهلاس ػ سلااساػدحالتل ػدلتػـلد ػسلكالحػػؿ لبالسػدي الرلاسعرا ػتل ػالؿل يػالزةلاأل ػرةلسهػاللأ ل ػػتليػـا

ل.لاال  ػالب اًلل ػتل ػذالاس  ػـ.لكػذسؾللتت ػعؿلاسحبػالسغلاسحد اقػةلقػفل ػ سلاػدحالتلحشػترالل يحتهاللأالعزءلح هػاللأالسػـلتػد سل يحتهػاللس ػدلذسػؾلاسيػـا
اس ياا يػةلأالاس ػ سللتي عؿل تلل ذالاس  ـلحاللت ته كهلاأل رةلذاتياًلحفلإ تالعهاللاساالصلكالس  ؿلأالاسب تالفلأالحفل  القتهاللاسبيتيػةلأالاسح تعػال

لاأل ػرةلب كال ػتل تشػتر لبهػاللاس ػ عةلحػفلت ػعيؿل يحتهػاللاست ديريػةل  ػبلاأل ػعالرلاستػتلاستتلت  ؿلق يهاللح البؿلقحػؿلأالكهديػةلق ػىلأفلت ػـا
ل.اس اؽ

ل

 اٌشئ١غٟ ادلظذس 412

يدافل تل ذالاسعحادلاسح درلاسذ ل   تل يهلاأل رةلق ىل ذهلاس ػ عةل ػؿل ػتلحشػتراةلحػفلاس ػاؽلأالحػفلإ تالعهػاللاسػذاتتلأال  ػ تلق يػهل
ل بةلحفلعهةلأارىلاالرجلاس طالعلاأل ريأالأ لح الدرلأارىلح البؿلقحؿلأال ديةلحفلأ رةلأارىلأالح القدةلأا

 ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ادلالدظبد ٌٍجبدش ادل١ذأٟ اٌزٟ جيت أْ حي١ؾ ثٙب أصٕبء ص٠بسح األعشح ٚاعز١فبء ث١بٔبرٙب:

سابػػز،لاس ػػحاف،لأعػػارلق ػػىلاسبال ػػثلأفليػػذ كرلاأل ػػرةلبالس ػػ سلااساػػدحالتلاأل ال ػػيةلإذالكال ػػتل ػػدل  ػػيتلإدراعهػػالل ػػتلاسػػد ترلاسح ػػالقدلحػػثبًلل)لا.0
 اس  ؿ...لاسخ(لابلؿلحتالبعتهلسؤل رة.

أفليتأكػػدلأفلعحيػػسلاس ػػ سلااساػػدحالتلاسح ػػع ةلتاػػصلاإل قػػالؽلاال ػػتهبلكتلسؤل ػػرةلاسػػيسلألغػػراضلإ تالعيػػةلأالس بيػػس.....لاا  هػػاللح ػػع ةلبشػػكؿل.3
ل  يجلزح ياللأ لاللت عؿلاسحاادلاستتلتـلاس  اؿلق يهالل بؿل ترةلاسشحاؿل) بعةلأيالـ(لأال بعد اللااللت عؿلاسحالدةلبشكؿلحكررل تل قسلاسيػـا

.ل  أالألكثرلحفليـا

ليعبلإفلتكافلسهل اةلحبل ظةليتحكفلحفلابلسهاللحعر ةلقدـلتدايفلاأل رةلس  عةلحاللكػأفليشال دلا دلأ راد الليت ػالاؿل اقػاللحػفلاسحػأكاالتلحػثبلًل.2
  الرلقفل ببلقدـلتداي هال.)لتقالح،لبرت الؿ،حشرابالتلغالزية...لاسخل(لي الاؿلبكؿلسبال ةلاسطؼلاال تق

إفليكػػافلد ي ػػالل ػػتلا ت ػػالبلاسحكالييػػؿلاسح  يػػةل ػػتلاال ػػتهبلؾلاسػػذاتتلحثػػؿل)لاسكػػبلصل،لاسطال ػػةل...(لات اي هػػاللإسػػىلحػػاللي ػػالايهاللحػػفلاألازافل.2
 ااسا داتلاس يال ية.

زح ػتلاذسػؾلأث ػالءلحتالبعتػهلسؤل ػرةلاي ػتعيفلإفليكافلح ط يالل تلتد يؽل يحةلاكحيةلا دةلاس ػ سلاستػتلأ ق ػتلق يهػاللاأل ػرةلاػبلؿل تػرةلاإل ػ الدلاس.9
  تلاسح الر ةلب عـلاأل رةلا اعلاحه ةلاأل رادلاحا سلاأل رةلاسعغرا تلاقبل تهلبالسح تاىلاال ت الد .

 اٌؼًّ، اٌذخً ٚاٌغٍغ ادلؼّشح: (2ق اجلضء
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عػػا راتلااس ػػالقالتلاستع ػػيـلاالبتػػدا تلااسحتا ػػطةلااإلقػػداد ل،لاستع ػػيـلاسعػػالحعتلااسعػػالستل،لاستػػدريبل،لاألعهػػزةلاسكهربال يػػةلاساال ػػةلبالسع اليػػةلاسقرديػػةل،لاسح
الءلبيال التػهلكحػاللاسكبيرةلا القالتلاسيدل،لأحتعةل رديةل،ل ق التلق ىلاسادحالتلاألارىل،ل ق التلرأ حالسيةلسؤل رةل،ل ق التلت اي يػةلأاػرىل.لاتكػافلطري ػةلا ػتيق

ل تل تللاس  حيفلاستال سلااسعالشر.

ل

 أ٠بَ 9شسحدلذح/ األٔفبق ا١ٌِٟٛ ػٍٝ اٌغٍغ اٌغزائ١خ ٚ غري اٌغزائ١خ ادلزىزبعغاٌمغُ اٌ

 

غيرلاسغذا يةلاسحتكررةلاسحشتراتلحفلاس اؽلأالاستػتلا ػته كتلاسغذا يةلالاأل رةلاسياحتلق ىلاسحاادلليهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبإ قالؽ
 حتهاللاأل ػرةلكهديػةلحػفلعهػالتلاستػتل ػدحتلكهػداياللسؤل ػرةلحػفلا ػرلأاػرىلأالا ػتلسذاتياللحفلإ تالعهاللاساالصلأالاستتلا ت حتلكػأعرلح البػؿلقحػؿلأالاس ػ 

لأارىلاذسؾلسقترةل بعةلأيالـلحتعال بة.
ل

يػػةلاسغػػرضلت ػػهيؿلت ػػعيؿلبيال ػػالتل ػػذالاس  ػػـلبشػػكؿلكالحػػؿلاد يػػؽلتػػازعلق ػػىلاأل ػػرلد تػػرلح ػػالقدلت ػػعؿل يػػهلاأل ػػرةلإ قال هػػاللاسيػػاحتلق ػػىلاسحػػاادلاسغذا 
ثػػؿلاسب ػػزيفل...لاسػػخل.لياضػػجلاسبال ػػثلسؤل ػػرةلكيقيػػةلتػػدايفلاسحع احػػالتل ػػتلاسػػد ترلااساػػدحالتلاسحتع  ػػةلبهػػاللااإل قػػالؽلق ػػىلاسحػػاادلغيػػرلاسغذا يػػةلاسحتكػػررةلح

لاق يػػ هلاسح ػػالقدلثػػـليتػػاسىلب ق ػػهلقح يػػةل  ػػؿلاسحع احػػالتلحػػفلاسػػد ترلاسح ػػالقدلإسػػىل ػػذالاس  ػػـلحػػفلاال ػػتحالرة.لا  ػػتل ػػق تالفلست ػػعيؿلأ قػػالؽلكػػؿليػػـا
لالآلتت: ق ةلتدافلاسحع احالتل تلكؿل ق ةلكلل02أ بجلقددل ق التلاس  ـل

 

ل

 ِالدظبد اٌمغُ اٌزبعغ:
ل يكػافلا لحػفلل410 تلاس ؤاؿل  الؾلحربسلاق ىلاس ق ةليذكرلبهلقددلاال طرلاسح تا الةليع تلاستتلتـلحؿءلاال طرل )ا ؼلاسحالدة(،لاحػاللحربػسلاسيػـا

لايضال. لايذكرلتالريخلاال قالؽلسهذالاسيـا لايالـلاال باعلتـلحؿءل ذالاس  ؿلا لاال قالؽلسهذالاسيـا

ل
 

                                                                                سِض اٌغٍؼخ اٌغزائ١خ ٚغري اٌغزائ١خ ادلزوٛسح                                                                                   ٚطف ادلبدح ٚ 410

 ٚطف ادلبدح 

لدةلاسغذا يةلأالاسادحةلاستتلتـللاإل قالؽلق يهاللق ىلأفلتذكرلبالال ـلاسشال سلأالاسحعراؼلاسيسلبأ حال هاللاسح  ية.يدافل تل ذالاسعحادلأ ـلاسحال

لالرة.ليضسلاسبال ثلرحزلسكؿل  عةلغذا يةلااس  سلغيرلاسغذا يةلااسادحالتلذاتلاإل قالؽلاسحتكررل  بلاسرحازلاسااردةل تلاس ال حةلاسحرا  ةلسبل تح

ل

ل

 (ادلغزٍّخ دْٚ ِمبثً ٔمذٞأٚ ق د(قادلشرتااٌى١ّخ  413

لتدافلكحيالتلاسحاادلاستتلأ ق تلق يهاللاأل رةل  بلا داتهاللاس يال يةل يثلتذكرلكحيالتلاس  سلاسحشػتراتلبالألر ػالـلاس ػ ي ةلااسك ػارلاسعشػرية
اس ػ سلاستػتلتبػالعلضػحفلق ػبلأاللكغـل،ليقضؿلأفلتكافلاسا داتلاس يال يةلبالسكي الغراـلأالاس ترل.لايحكفلحعر ػةلكحيػالتلاسكثيػرلحػفل059حثبًلل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يال هالللأكيالسلحفلابلؿل راءةلاسازفلق ىلاسع بةلأالاسكيس.لأحاللاسكحيالتلاستتلت ته كهاللاأل رةلذاتياللااستتلت تادـلاأل رةلاسحكالييؿلاسح  يةل ت
 ترلااسقااكػػهلاس  يػػبلبػػالسحثػػؿ)لطال ػػة،للكػػبلص،لكي ػػة..لاسػػخل(ليعػػبلأفلت ػػاؿلإسػػىلحػػاللي ػػالايهالل  ػػبلطبيعػػةلاس ػػ عةلحػػثبًللاسبػػيضلبالسعػػددلال

.لأحاللبالس  بةلس حأكاالتلاستتليت الاسهاللأ رادلاأل ػرةلاػالرجلاسح ػزؿل ػااءلكػالفلاسحطعػـلتالبعػاللأل ػدلأ ػرادلاأل ػرةلأالسغيػرهليػدافلااساضراااتلبالسكي ا
رةلأاػرىليػتـلت ػعيؿلاسح ػرا التل اعل ذهلاسحأكاالتلا يحةلاأل قالؽلق يهاللايشحؿلذسؾلاأل ػرادلاسػذيفليت ػالاسافلطعػالحهـل ػتلأحػالكفلقح هػـ.لبعبػال

جلاستتلي ق هاللاأل رادلق ىلاسحأكاالتلاسعال زةلاسحات قةلبشكؿلحق ؿل ااءلتـلت الاسهاللاالرجلاسح زؿلأـلداا هلسكفلبشػرطلأفلتكػافلح ػ اقةلاػالرل
لح زؿلاأل رة.

 

 ادلمذسح اٌم١ّخ ادلذفٛػخ أٚ 112

لشػرا هال.لايبل ػظلإفلاس ػ سلااساػدحالتلاسحشػتراتلت ػعؿل يحهػالليدافل تل ذالاس    يـلكؿلاس  سلاسحشتراتل  دًالأالبالست  ي طلأالبالسديفلاذسؾليػـا
لت  ػؽلاسشػراءلدافلاألاػذلب ظػرلاالقتبػالرلإفل يحػػةل ػذهلاس ػ سلااساػدحالتل ػدلتػـلد ػسلكالحػػؿ لبالسػدي الرلاسعرا ػتل ػالؿل يػالزةلاأل ػرةلسهػاللأ ل ػػتليػـا

ل.لاال  ػالب اًلل ػتل ػذالاس  ػـ.لكػذسؾللتت ػعؿلاسحبػالسغلاسحد اقػةلقػفل ػ سلاػدحالتلحشػترالل يحتهاللأالعزءلح هػاللأالسػـلتػد سل يحتهػاللس ػدلذسػؾلاسيػـا
اس ياا يػةلأالاس ػ سللتي عؿل تلل ذالاس  ـلحاللت ته كهلاأل رةلذاتياًلحفلإ تالعهاللاساالصلكالس  ؿلأالاسب تالفلأالحفل  القتهاللاسبيتيػةلأالاسح تعػال

لاأل ػرةلب كال ػتل تشػتر لبهػاللاس ػ عةلحػفلت ػعيؿل يحتهػاللاست ديريػةل  ػبلاأل ػعالرلاستػتلاستتلت  ؿلق يهاللح البؿلقحػؿلأالكهديػةلق ػىلأفلت ػـا
ل.اس اؽ

ل

 اٌشئ١غٟ ادلظذس 412

يدافل تل ذالاسعحادلاسح درلاسذ ل   تل يهلاأل رةلق ىل ذهلاس ػ عةل ػؿل ػتلحشػتراةلحػفلاس ػاؽلأالحػفلإ تالعهػاللاسػذاتتلأال  ػ تلق يػهل
ل بةلحفلعهةلأارىلاالرجلاس طالعلاأل ريأالأ لح الدرلأارىلح البؿلقحؿلأال ديةلحفلأ رةلأارىلأالح القدةلأا

 ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ادلالدظبد ٌٍجبدش ادل١ذأٟ اٌزٟ جيت أْ حي١ؾ ثٙب أصٕبء ص٠بسح األعشح ٚاعز١فبء ث١بٔبرٙب:

سابػػز،لاس ػػحاف،لأعػػارلق ػػىلاسبال ػػثلأفليػػذ كرلاأل ػػرةلبالس ػػ سلااساػػدحالتلاأل ال ػػيةلإذالكال ػػتل ػػدل  ػػيتلإدراعهػػالل ػػتلاسػػد ترلاسح ػػالقدلحػػثبًلل)لا.0
 اس  ؿ...لاسخ(لابلؿلحتالبعتهلسؤل رة.

أفليتأكػػدلأفلعحيػػسلاس ػػ سلااساػػدحالتلاسح ػػع ةلتاػػصلاإل قػػالؽلاال ػػتهبلكتلسؤل ػػرةلاسػػيسلألغػػراضلإ تالعيػػةلأالس بيػػس.....لاا  هػػاللح ػػع ةلبشػػكؿل.3
ل  يجلزح ياللأ لاللت عؿلاسحاادلاستتلتـلاس  اؿلق يهالل بؿل ترةلاسشحاؿل) بعةلأيالـ(لأال بعد اللااللت عؿلاسحالدةلبشكؿلحكررل تل قسلاسيػـا

.ل  أالألكثرلحفليـا

ليعبلإفلتكافلسهل اةلحبل ظةليتحكفلحفلابلسهاللحعر ةلقدـلتدايفلاأل رةلس  عةلحاللكػأفليشال دلا دلأ راد الليت ػالاؿل اقػاللحػفلاسحػأكاالتلحػثبلًل.2
  الرلقفل ببلقدـلتداي هال.)لتقالح،لبرت الؿ،حشرابالتلغالزية...لاسخل(لي الاؿلبكؿلسبال ةلاسطؼلاال تق

إفليكػػافلد ي ػػالل ػػتلا ت ػػالبلاسحكالييػػؿلاسح  يػػةل ػػتلاال ػػتهبلؾلاسػػذاتتلحثػػؿل)لاسكػػبلصل،لاسطال ػػةل...(لات اي هػػاللإسػػىلحػػاللي ػػالايهاللحػػفلاألازافل.2
 ااسا داتلاس يال ية.

زح ػتلاذسػؾلأث ػالءلحتالبعتػهلسؤل ػرةلاي ػتعيفلإفليكافلح ط يالل تلتد يؽل يحةلاكحيةلا دةلاس ػ سلاستػتلأ ق ػتلق يهػاللاأل ػرةلاػبلؿل تػرةلاإل ػ الدلاس.9
  تلاسح الر ةلب عـلاأل رةلا اعلاحه ةلاأل رادلاحا سلاأل رةلاسعغرا تلاقبل تهلبالسح تاىلاال ت الد .

 اٌؼًّ، اٌذخً ٚاٌغٍغ ادلؼّشح: (2ق اجلضء
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اٌغبثك / اٌجذش ػٓ اٌؼًّ ٚاٌؼًّؼبششاٌمغُ اٌ
 

 فؤوضشٛاد عٕ 1خبص ثؤفشاد األعشح ثؼّش ِالدظخ: 
 باإلضافة ( ونسبة البطالة والعمالة الناقصة فً المجتمع العراقILOًٌوفر هذا القسم مؤشرات عن العمل حسب مفهوم منظمة العمل الدولٌة )

 .الى توفٌر معلومات عن طرٌقة الحصول على العمل وفٌما اذا كان الفرد سبق له العمل بدوام كامل
 

، بالنسبــة للذٌـن ٌعملون لــدى الاٌر، أو مقابل دخل، ر أو راتـبهو أي نشاط مقابل اج : اٌؼّمممً
وقد ٌكون عمال  ٌر مدفوع األجر أو  بالنسبة للذٌن ٌعملون لحسابهم أو أصحاب العمل،

 التشاٌل الذاتً للمشارٌع األسرٌة.

لوقت أو كل ا االقتصادٌةسنوات فأكثر ٌزاول عمال بأي من األنشطة  1هو كل فرد بعمر  : ادلشزغمً
لبع  الوقت على إن ال ٌقل عدد ساعات العمل خالل السبعة أٌام السابقة للمقابلة عن ساعة 

 واحدة.

ٌقصد بها نوع العمل الذي ٌمارسه الفرد الذي ٌعمل خالل السبعة أٌام التً سبقت ٌوم المقابلة  : ادلٕٙممخ
 أثاث... الخ. مثال طبٌب أسنان، معلم ابتدائٌة، مدرس ثانوٌة، صاحب محل نجارة

 ٌعد العمل بدوام كامل إذا كانت ساعات العمل ال تقل عن ست ساعات ٌومٌا. : اٌذٚاَ اٌىبًِ

يعتلر)دوام)العاملين) ي)مؤسسات)الدولة)على)المالك)الدائ )دواما)كامال)بغض))-مالحظة:
)النظر)عن)عدد)ساعات)العمل.

(

ساعات العمل ال تقل عن ساعتٌن ونصف وأقل من ست  ٌعد العمل بدوام جزئً إذا كان عدد : اٌذٚاَ اجلضئٟ 
ساعات ٌومٌا. وٌنطبق هذا التعرٌف على العاملٌن بعقود فً مؤسسات الدولة بدوام جزئً 

 )مؤسسات التصنٌع العسكري..( الملااةشبه  أوكذلي العاملٌن فً المؤسسات الملااة 
 

0110 

، األلبسةأٚ  األعشحٌه اٌؼًّ يف ِشبس٠غ وُ عبػخ ػٍّذ خالي األ٠بَ اٌغجؼخ ادلبػ١خ مبب يف ر
 اإلػّبيدْٚ اجش ثبعزضٕبء  أٚاٌؼًّ ٌٍذغبة اخلبص، عٛاء ثؤجٛس ِذفٛػخ  أٚوّشزغً 

 ادلٕض١ٌخ؟

لاسح الب ػػةلايػػدافل ػػتلاسحكػػالفل 6ي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلأ ػػرادلاأل ػػرةلبعحػػرل  ػػ ااتل أكثري ػػعؿلقػػددل ػػالقالتلاسعحػػؿلاػػبلؿلاأل ػػباعلاس ػػالبؽلسيػػـا
كالألطبالءلاح ت بتلاسشرطة...لاسخلت  بل ػالقالتلاسعحػؿلاسقع يػةلاالل تل السةل  البل القالتلاسعحؿلبالس  بةلس ذيفلسديهـلاقالراتاسحا صلا 

تتضحفل القالتلاسرا ةلا تل السةلاسحع حيفلااسحدر يفل تعتبرل القالتلقح هـل تلاسح زؿلست ػ يجلاسػد التر...لاسػخلضػحفل ػالقالتلاسعحػؿ...لإحػالل
إذالاسعػالح يفلطقػبللدافلاسعالشػرةلابغيػةلاس  ػاؿلق ػىلحع احػالتل ػ ي ةليقضػؿلتاعيػهل ػذالاس ػؤاؿلإسػىلأالـلأااألب. إذالكالفلا دلأ رادلاأل رة

ذالكالفل قراليكحؿلاسبال ثلاس ؤاؿ 1003ي ت ؿلاسبال ثلإسىلاس ؤاؿللحفل قرلأكثركالفلقددلاس القالتل  استالست.لاا 

 

 ي المسكن أو أي تمل لدى االسرة داخل البيت.: ال يشمل ىذا السؤال العمل الذي ت وم بو ربة البيت فمالحظة

 

 دلبرا مل رؼًّ دىت دلذح عبػخ ٚادذح خالي األ٠بَ اٌغجؼخ ادلبػ١خ 0113

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اتػذكرلاأل ػبالبلحػثبللي الؿل ذالاس ؤاؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلتزيدلأقحالر ـلق ىل تل  ااتلاسـليعح ػاالاػبلؿلاأل ػباعلاس ػالبؽل تػىلاسػال ػالقة.ل
االعالبػةلأل بالبلاعتحالقيػةلسـليعحؿلأال( 2االعالبةل)طالسبلحتقرغللاسقردلااذالكالفلل،ي ت ؿلاسبال ثلاسىلاسشاصلاستالست( 1االعالبةل) غرلاس فل

ذالكالفلقػالعزالب ػببل،ل1006اس ؤاؿللإسىاسعحؿل ريباًللي ت ؿليبدألق دلا لهسديبالفلاسقردللأحاللإذالأعالبل.1009اس ؤاؿلي ت ؿلاسبال ثلإسىل( 3) اا 
 . ي تحرلبطرحلاال   ةاالارىلاسحدرعةللسؤل بالباالقدلأالكبرلاس فلأالربةلبيتلأالسيسلسهلرغبةلبالسعحؿلاسحرضلأالاسعاؽلأالحت ال

0112 
ػّمً  أٚػًّ جذ٠ذ  أٚجش؟ ؤٔٛع وبْ؟، ِضال ػًّ ث أِٞض٠ذ ِٓ اٌؼًّ ِٓ  أًٚ٘ رش٠ذ ػّال 

 قػذا ػًّ ٌذٜ األعشح داخً اٌج١ذ(؟ أوضش

أ ػػرادلاأل ػػرةلاسػػذيفلسػػـليعح ػػاالاسػػال ػػالقةلاػػبلؿللاكػػذسؾليشػػحؿبلؿلاأليػػالـلاس ػػبعةلاسحالضػػية،ليشػػحؿلاس ػػؤاؿلكػػؿل ػػردلقحػػؿلأكثػػرلحػػفل ػػالقةلاػػ
لاسح الب ةلاأشالراال تلاس ؤاؿل ،ل ػتلأكثػر.ي الؿلكؿلح هـل ػؿلسػهلرغبػةلبعحػؿلعديػدلأالقحػؿل09-9إسىلاإلعالبالتلل0113األ باعلاس البؽلسيـا

ذالالليكحؿلال0119 السةلاإلعالبةلب عـلي ت ؿلإسػىلاس ؤاؿل  س ؤاؿلاستالست.اا 

 

 ؟اٌؼًّ ق أٚ ِض٠ذًا ِٓ اٌؼًّ ( ذدلبرا ال رش٠ 0112

ال(،لأ بالبلقػدـلاسرغبةل تلقحؿلأكثر.إذالكال ػتلػلبل1003بعحؿلأكثرل)اسذيفلأعالباال تلاس ؤاؿللفي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفلالليرغبال
أعالبلاسقردلأ لاا ػدةلحػفل إذالإحال،لاستالستلشاصاس إسى(ل يتـلاال ت الؿل2)لالبةاإلعاستالسية،لااذالكال تللاأل   ة(لي تحرلاسبال ثلبطرحل1اإلعالبةل)

 حفل ببليدافلاس ببلاسر ي ت.لأكثراعادللا تل السةل.1009(لي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل13(لإسىل)3اإلعالبالتلحفل)

 

 ؟( ِٓ إٞ ٔٛعأوضشػًّ ثبٌجذش ػٓ ػًّ قأٚ  آخش ِشح لّذ ف١ٙب ذِىت وبٔ 0119

آارلحرةل حتلبهػالل ػتلاسب ػثلقػفلقحػؿل ػؿل ػتلل،لحالل ت1003أ رادلاأل رةلاسذيفلأشالراالإسىلاإلعالبةلب عـل تل ؤاؿل ي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿ
(ل"سػـلأب ػثل6االاتيػالرل)..ل،لااذالكػالفل بؿلشهرلاا دلإسىلا ؿلحفل ػتةلاشػهر( 3)ل،(لابلؿلاسشهرلاس البؽ2)ل،األايرةلأيالـ(لابلؿلاس بعةل1)

 .1008"لي ت ؿلإسىلاس ؤاؿلأبدًا 
 

                                                                              ؟ِبرا فؼٍذ ِٓ اجً احلظٛي ػٍٝ ػًّ 0111

اسا ػي ةللتحػالل ػ،ل1002السػذيفلأعػالباال)سػد لق ػدلا ػأبدألاسعحػؿل ريبػال(ل ػتل ػؤاؿلبلااأل ػرادلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفلب ثاالقفلقحػؿ
ذالتعػػددتلا ػػال ؿلاسب ػػثلقػػفلقحػػؿلبالإلحكػػالفلتأشػػيرلأاتػػدايفلأ ػػـلثػػبلثلل، يهػػاللقػػفلقحػػؿلاستػػتلب ثػػاا تػػدافلاإلعالبػػةلكحػػاللاردتل ػػتلاس ػػؤاؿلاا 

 .808اس ؤاؿللإسىيتـلاال ت الؿلل10-2لابالس  بةلسبلعالبالتا ال ؿلس ب ثل تلاألقحدةلاسحا  ةل تلاس ؤاؿ.ل
 

 ؟ِىت عجٍذ ٌذٜ ِىزت اٌؼًّ 919

يػدافلاستػػالريخلبالسشػػهرللحكتػػبلاسعحػػؿقػفلتػػالريخلاست ػػعيؿلسػدىل 1006 ػػتلاس ػػؤاؿلل1اإلعالبػةلأل ػػرةلاسػذيفلأشػػالراالإسػػىلي ػأؿل ػػذالاس ػؤاؿلأ ػػرادلا
( -2االليعػازلتثبيػتلاسرحػزل)ل،(ل تل  ؿلاسشػهرلاذالسػـليتػذكرلاسحػدستلشػهرلاست ػعيؿ-2اي عؿلاسرحزل) اسحا  ةلسذسؾلاألحالكفااس  ةل تل

 . تل  ؿلاس  ة
 

خالي األعجٛػني اٌمبدِني  ِزٛفش خالي األعجٛع ادلبػٟ أٚ ع١ىْٛ ِزٛفشاً ٌٛ وبْ ٕ٘بن ػًّ  0119
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 اٌغبثك / اٌجذش ػٓ اٌؼًّ ٚاٌؼًّؼبششاٌمغُ اٌ
 

 فؤوضشٛاد عٕ 1خبص ثؤفشاد األعشح ثؼّش ِالدظخ: 
 باإلضافة ( ونسبة البطالة والعمالة الناقصة فً المجتمع العراقILOًٌوفر هذا القسم مؤشرات عن العمل حسب مفهوم منظمة العمل الدولٌة )

 .الى توفٌر معلومات عن طرٌقة الحصول على العمل وفٌما اذا كان الفرد سبق له العمل بدوام كامل
 

، بالنسبــة للذٌـن ٌعملون لــدى الاٌر، أو مقابل دخل، ر أو راتـبهو أي نشاط مقابل اج : اٌؼّمممً
وقد ٌكون عمال  ٌر مدفوع األجر أو  بالنسبة للذٌن ٌعملون لحسابهم أو أصحاب العمل،

 التشاٌل الذاتً للمشارٌع األسرٌة.

لوقت أو كل ا االقتصادٌةسنوات فأكثر ٌزاول عمال بأي من األنشطة  1هو كل فرد بعمر  : ادلشزغمً
لبع  الوقت على إن ال ٌقل عدد ساعات العمل خالل السبعة أٌام السابقة للمقابلة عن ساعة 

 واحدة.

ٌقصد بها نوع العمل الذي ٌمارسه الفرد الذي ٌعمل خالل السبعة أٌام التً سبقت ٌوم المقابلة  : ادلٕٙممخ
 أثاث... الخ. مثال طبٌب أسنان، معلم ابتدائٌة، مدرس ثانوٌة، صاحب محل نجارة

 ٌعد العمل بدوام كامل إذا كانت ساعات العمل ال تقل عن ست ساعات ٌومٌا. : اٌذٚاَ اٌىبًِ

يعتلر)دوام)العاملين) ي)مؤسسات)الدولة)على)المالك)الدائ )دواما)كامال)بغض))-مالحظة:
)النظر)عن)عدد)ساعات)العمل.

(

ساعات العمل ال تقل عن ساعتٌن ونصف وأقل من ست  ٌعد العمل بدوام جزئً إذا كان عدد : اٌذٚاَ اجلضئٟ 
ساعات ٌومٌا. وٌنطبق هذا التعرٌف على العاملٌن بعقود فً مؤسسات الدولة بدوام جزئً 

 )مؤسسات التصنٌع العسكري..( الملااةشبه  أوكذلي العاملٌن فً المؤسسات الملااة 
 

0110 

، األلبسةأٚ  األعشحٌه اٌؼًّ يف ِشبس٠غ وُ عبػخ ػٍّذ خالي األ٠بَ اٌغجؼخ ادلبػ١خ مبب يف ر
 اإلػّبيدْٚ اجش ثبعزضٕبء  أٚاٌؼًّ ٌٍذغبة اخلبص، عٛاء ثؤجٛس ِذفٛػخ  أٚوّشزغً 

 ادلٕض١ٌخ؟

لاسح الب ػػةلايػػدافل ػػتلاسحكػػالفل 6ي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلأ ػػرادلاأل ػػرةلبعحػػرل  ػػ ااتل أكثري ػػعؿلقػػددل ػػالقالتلاسعحػػؿلاػػبلؿلاأل ػػباعلاس ػػالبؽلسيػػـا
كالألطبالءلاح ت بتلاسشرطة...لاسخلت  بل ػالقالتلاسعحػؿلاسقع يػةلاالل تل السةل  البل القالتلاسعحؿلبالس  بةلس ذيفلسديهـلاقالراتاسحا صلا 

تتضحفل القالتلاسرا ةلا تل السةلاسحع حيفلااسحدر يفل تعتبرل القالتلقح هـل تلاسح زؿلست ػ يجلاسػد التر...لاسػخلضػحفل ػالقالتلاسعحػؿ...لإحػالل
إذالاسعػالح يفلطقػبللدافلاسعالشػرةلابغيػةلاس  ػاؿلق ػىلحع احػالتل ػ ي ةليقضػؿلتاعيػهل ػذالاس ػؤاؿلإسػىلأالـلأااألب. إذالكالفلا دلأ رادلاأل رة

ذالكالفل قراليكحؿلاسبال ثلاس ؤاؿ 1003ي ت ؿلاسبال ثلإسىلاس ؤاؿللحفل قرلأكثركالفلقددلاس القالتل  استالست.لاا 

 

 ي المسكن أو أي تمل لدى االسرة داخل البيت.: ال يشمل ىذا السؤال العمل الذي ت وم بو ربة البيت فمالحظة

 

 دلبرا مل رؼًّ دىت دلذح عبػخ ٚادذح خالي األ٠بَ اٌغجؼخ ادلبػ١خ 0113

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اتػذكرلاأل ػبالبلحػثبللي الؿل ذالاس ؤاؿلأ رادلاأل رةلاسذيفلتزيدلأقحالر ـلق ىل تل  ااتلاسـليعح ػاالاػبلؿلاأل ػباعلاس ػالبؽل تػىلاسػال ػالقة.ل
االعالبػةلأل بالبلاعتحالقيػةلسـليعحؿلأال( 2االعالبةل)طالسبلحتقرغللاسقردلااذالكالفلل،ي ت ؿلاسبال ثلاسىلاسشاصلاستالست( 1االعالبةل) غرلاس فل

ذالكالفلقػالعزالب ػببل،ل1006اس ؤاؿللإسىاسعحؿل ريباًللي ت ؿليبدألق دلا لهسديبالفلاسقردللأحاللإذالأعالبل.1009اس ؤاؿلي ت ؿلاسبال ثلإسىل( 3) اا 
 . ي تحرلبطرحلاال   ةاالارىلاسحدرعةللسؤل بالباالقدلأالكبرلاس فلأالربةلبيتلأالسيسلسهلرغبةلبالسعحؿلاسحرضلأالاسعاؽلأالحت ال

0112 
ػّمً  أٚػًّ جذ٠ذ  أٚجش؟ ؤٔٛع وبْ؟، ِضال ػًّ ث أِٞض٠ذ ِٓ اٌؼًّ ِٓ  أًٚ٘ رش٠ذ ػّال 

 قػذا ػًّ ٌذٜ األعشح داخً اٌج١ذ(؟ أوضش

أ ػػرادلاأل ػػرةلاسػػذيفلسػػـليعح ػػاالاسػػال ػػالقةلاػػبلؿللاكػػذسؾليشػػحؿبلؿلاأليػػالـلاس ػػبعةلاسحالضػػية،ليشػػحؿلاس ػػؤاؿلكػػؿل ػػردلقحػػؿلأكثػػرلحػػفل ػػالقةلاػػ
لاسح الب ةلاأشالراال تلاس ؤاؿل ،ل ػتلأكثػر.ي الؿلكؿلح هـل ػؿلسػهلرغبػةلبعحػؿلعديػدلأالقحػؿل09-9إسىلاإلعالبالتلل0113األ باعلاس البؽلسيـا

ذالالليكحؿلال0119 السةلاإلعالبةلب عـلي ت ؿلإسػىلاس ؤاؿل  س ؤاؿلاستالست.اا 

 

 ؟اٌؼًّ ق أٚ ِض٠ذًا ِٓ اٌؼًّ ( ذدلبرا ال رش٠ 0112

ال(،لأ بالبلقػدـلاسرغبةل تلقحؿلأكثر.إذالكال ػتلػلبل1003بعحؿلأكثرل)اسذيفلأعالباال تلاس ؤاؿللفي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفلالليرغبال
أعالبلاسقردلأ لاا ػدةلحػفل إذالإحال،لاستالستلشاصاس إسى(ل يتـلاال ت الؿل2)لالبةاإلعاستالسية،لااذالكال تللاأل   ة(لي تحرلاسبال ثلبطرحل1اإلعالبةل)

 حفل ببليدافلاس ببلاسر ي ت.لأكثراعادللا تل السةل.1009(لي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل13(لإسىل)3اإلعالبالتلحفل)

 

 ؟( ِٓ إٞ ٔٛعأوضشػًّ ثبٌجذش ػٓ ػًّ قأٚ  آخش ِشح لّذ ف١ٙب ذِىت وبٔ 0119

آارلحرةل حتلبهػالل ػتلاسب ػثلقػفلقحػؿل ػؿل ػتلل،لحالل ت1003أ رادلاأل رةلاسذيفلأشالراالإسىلاإلعالبةلب عـل تل ؤاؿل ي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿ
(ل"سػـلأب ػثل6االاتيػالرل)..ل،لااذالكػالفل بؿلشهرلاا دلإسىلا ؿلحفل ػتةلاشػهر( 3)ل،(لابلؿلاسشهرلاس البؽ2)ل،األايرةلأيالـ(لابلؿلاس بعةل1)

 .1008"لي ت ؿلإسىلاس ؤاؿلأبدًا 
 

                                                                              ؟ِبرا فؼٍذ ِٓ اجً احلظٛي ػٍٝ ػًّ 0111

اسا ػي ةللتحػالل ػ،ل1002السػذيفلأعػالباال)سػد لق ػدلا ػأبدألاسعحػؿل ريبػال(ل ػتل ػؤاؿلبلااأل ػرادلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفلب ثاالقفلقحػؿ
ذالتعػػددتلا ػػال ؿلاسب ػػثلقػػفلقحػػؿلبالإلحكػػالفلتأشػػيرلأاتػػدايفلأ ػػـلثػػبلثلل، يهػػاللقػػفلقحػػؿلاستػػتلب ثػػاا تػػدافلاإلعالبػػةلكحػػاللاردتل ػػتلاس ػػؤاؿلاا 

 .808اس ؤاؿللإسىيتـلاال ت الؿلل10-2لابالس  بةلسبلعالبالتا ال ؿلس ب ثل تلاألقحدةلاسحا  ةل تلاس ؤاؿ.ل
 

 ؟ِىت عجٍذ ٌذٜ ِىزت اٌؼًّ 919

يػدافلاستػػالريخلبالسشػػهرللحكتػػبلاسعحػػؿقػفلتػػالريخلاست ػػعيؿلسػدىل 1006 ػػتلاس ػػؤاؿلل1اإلعالبػةلأل ػػرةلاسػذيفلأشػػالراالإسػػىلي ػأؿل ػػذالاس ػؤاؿلأ ػػرادلا
( -2االليعػازلتثبيػتلاسرحػزل)ل،(ل تل  ؿلاسشػهرلاذالسػـليتػذكرلاسحػدستلشػهرلاست ػعيؿ-2اي عؿلاسرحزل) اسحا  ةلسذسؾلاألحالكفااس  ةل تل

 . تل  ؿلاس  ة
 

خالي األعجٛػني اٌمبدِني  ِزٛفش خالي األعجٛع ادلبػٟ أٚ ع١ىْٛ ِزٛفشاً ٌٛ وبْ ٕ٘بن ػًّ  0119
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 ؟ِغزؼذًا ٚساغت ثبٌجذء ثبٌؼًّ أٔذ، فًٙ 

اػػبلؿللأاي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلاأل ػػرادلاسػػذيفلب ثػػاالقػػفلقحػػؿ،ل ػػؿل ػػؤالءلاأل ػػرادللكػػال االح ػػتعديفلس عحػػؿلإذالتػػا رلاػػبلؿلاأل ػػباعلاس ػػالبؽل
 (لإذالكالفلاسعاابلال.3(لإذالكالفلاسعاابل عـلايؤشرل)0األ باقيفلاس الدحيفليؤشرل)

 

 ػٍّذ ثؼًّ ِؤجٛس ثذٚاَ وبًِ؟ أًْ٘ رؼًّ أٚ عجك  0114

قح ػاال ػالب اللبػدااـلكالحػؿل)راعػسلتعريػؼلاسػػدااـلأال(ل ػ ااتل ػأكثرل ػؿل ػؤالءلاأل ػرادليعح ػافل السيػالل6ي ػأؿل ػذالاس ػؤاؿلسكػؿلأ ػرادلاأل ػرةلبعحػرل)
ال..لي ت ػػؿللأا عػػـليعحػؿل السيػػالللاإلعالبػػةاس ػػؤاؿلاستػػالستلااذالكال ػتللإسػىابػأعر،لإذال عػػـل ػػتلاس ػالبؽلي ت ػػؿلاسبال ػػثلل(اسكالحػؿل ػػتلبدايػةل ػػذالاس  ػػـ

 اسشاصلاستالست. إسىاسبال ثل
 

 

 ِب ٔٛع ادلٕٙخ اٌزٞ ِبسعزٗ يف آخش ػًّ شغٍزٗ ثذٚاَ وبًِ؟ 0101

أفليدافلا قاللد ي اللاااض اللس اعلاسحه ةلاستتلحالر هالل تلآاػرل 0114اؿل تلاس ؤل تلاس البؽ" عـل"أعالباالي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفل
 حثبًللإذالكالفل ال ؽليدافل ال ؽلتك تلأعرةلأال ال ؽل يالرةل حؿلأال ال ؽلرا عة. قحؿلشغ هلبدااـلكالحؿ

 

 شغٍزٗ ثذٚاَ وبًِ؟ رٛلفذ ػٓ شلبسعخ آخش ػًّ ِىت 0100

يػدافلاسشػهرلااس ػ ةل ػتل ممارساة العمال بادوام كامال.بػدااـلكالحػؿلابػأعر،لحتػىلتا قػتلقػفلي الؿل ذالاس ػؤاؿلسكػؿلاأل ػرادلاسػذيفلقح ػاال ػالب الل
(ل-3الليعازلتثبيتلاسرحزل)الل،اسشهرلاسذ لتا ؼل يهلقفلاسعحؿلاسحدست(ل تل  ؿلاسشهرلاذالسـليتذكرل-3)لاي عؿلاسرحزلاسحا ص.اسحكالفل

  تل  ؿلاس  ة.
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 ػشش:  اٌؼًّ  بدٞاٌمغُ احل
 فؤوضشعٕٛاد  1شح ثؼّش خبص ثؤفشاد األع

 

عرلاسػػػػذيفليعح ػػػػافل ػػػػتلاس شػػػػالطلاسزراقػػػػتلاس ال ػػػػ يفلق ػػػػىلداػػػػؿلس عػػػػالح يفلبػػػػأل ػػػػراداأليهػػػػدؼل ػػػػذالاس  ػػػػـلاس  ػػػػاؿلق ػػػػىلحؤشػػػػراتلتتع ػػػػؽلبت ػػػػ يؼل
لااأل شػػطةتلاسعػػالح يفل ػػتلاس شػػالطلاسزراقػػلاألقحػػالؿاأل ػػ البللااأل شػػطةاألارى ػػتلاس شػػالطلاسزراقػػتللأ ق ػػهـ،لكػػذسؾلس عػػالح يفلس  ػػالبلااأل شػػطةاألارى

 .األارى

 

 ػشش  اٌشاثغػشش ٚ اٌضبٌشػشش ٚ اٌضبٟٔاٌمغُ  إىل٠ٚؼزرب ٘زا اٌمغُ ادلذخً 
 

 

 ؿ الكؿل ردليعحؿل تلحشراعليح كهلأاليح ؾلعزءالح ػهل ػتلأ ل شػالطلا ت ػالد لاالليعحػ : ٠ؼًّ ٌٕفغٗ
.لايعتبػرلاسقػػردلاسػذ ليػديرلحشػػراعلت ػتلإشػرا هلح ػػتادحافلآاػرافلبػالعرل  ػػد لآالقي ػت

 أا  ػدياللأالقي يػالليعحػؿلس ق ػهل أعرا كهلايعحؿل يهلبعضلأ رادلأ رتهلدافلأفليد سلسهـليح
.يعحؿلس  البه

 

 الاسقردلاسذ ليعحؿل تلحشراعليح كهلأاليح ؾلعزءالح هل تلأ ل شالطلا ت ػالد لايعحػؿل : طبدت ػًّ
 .ت تلإشرا هلح تادحافلبالعرل  د لأالقي ت

 

لبهل : قأجشٞ( ػًّ ثؤجش اسقردلس  البل ردلأارلأالأل رتهلأالحؤ  ةل ظيرلاعرل  د لأالقي ػتلكؿلقحؿلي ـا
لأالاأل ػباعلأالاسشػهر اسػزحف، أ ػالسق ػىل  ااءلتـلا ت البلاألعػر ،لأالبالس ػالقةلأالاسيػـا

 السعحاسةلآالبأ لأ  ابلأار.بأال ب يغةلاس طعةلأالبشكؿلح طاعل
 

ؤل ػرةلأالا ػدلأ راد ػاللايت الضػىلداػبلل الكؿلقحؿليؤديهلاسقردل تلحشراعلاالصلبهلأالس : غري أجشٞػًّ 
 قفل شالطهل ذالابشكؿلغيرلدار .ل

 

ادلشزغً يف ِششٚع 
اعشٞ ق غري ِذفٛع 

 األجش(

 ػػ ااتل ػػأكثرلاسػػذ ليػػزااؿلقحػػبلل ػػتلحشػػراعلتح كػػهلاأل ػػرةلأالا ػػدل 1 ػػالكػػؿل ػػردلبعحػػرل :
 إ راد اللدافلإفليت الضىلاعرل  د لأالقي تلح البؿلقح ه.

 ػػػاعلاسعحػػػؿلأالاس شػػػالطلاسػػػذ لتحالر ػػػهلاسا ػػػدةلاإل تالعيػػػةلايكػػػافلاس شػػػالطلاال ت ػػػالد ل  ػػػا : إٌشبؽ االلزظبدٞ
حطالب اللس اعلاسعحؿلاسزراقتلأالاس  القتلأالاستعالر لأالاسحه تلاسذ لتحالر هلت ػؾلاسا ػدةل

 اإل تالعيةلاستتليعحؿلبهاللاسقرد.
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 ؟ِغزؼذًا ٚساغت ثبٌجذء ثبٌؼًّ أٔذ، فًٙ 

اػػبلؿللأاي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلاأل ػػرادلاسػػذيفلب ثػػاالقػػفلقحػػؿ،ل ػػؿل ػػؤالءلاأل ػػرادللكػػال االح ػػتعديفلس عحػػؿلإذالتػػا رلاػػبلؿلاأل ػػباعلاس ػػالبؽل
 (لإذالكالفلاسعاابلال.3(لإذالكالفلاسعاابل عـلايؤشرل)0األ باقيفلاس الدحيفليؤشرل)

 

 ػٍّذ ثؼًّ ِؤجٛس ثذٚاَ وبًِ؟ أًْ٘ رؼًّ أٚ عجك  0114

قح ػاال ػالب اللبػدااـلكالحػؿل)راعػسلتعريػؼلاسػػدااـلأال(ل ػ ااتل ػأكثرل ػؿل ػؤالءلاأل ػرادليعح ػافل السيػالل6ي ػأؿل ػذالاس ػؤاؿلسكػؿلأ ػرادلاأل ػرةلبعحػرل)
ال..لي ت ػػؿللأا عػػـليعحػؿل السيػػالللاإلعالبػػةاس ػػؤاؿلاستػػالستلااذالكال ػتللإسػىابػأعر،لإذال عػػـل ػػتلاس ػالبؽلي ت ػػؿلاسبال ػػثلل(اسكالحػؿل ػػتلبدايػةل ػػذالاس  ػػـ

 اسشاصلاستالست. إسىاسبال ثل
 

 

 ِب ٔٛع ادلٕٙخ اٌزٞ ِبسعزٗ يف آخش ػًّ شغٍزٗ ثذٚاَ وبًِ؟ 0101

أفليدافلا قاللد ي اللاااض اللس اعلاسحه ةلاستتلحالر هالل تلآاػرل 0114اؿل تلاس ؤل تلاس البؽ" عـل"أعالباالي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رادلاسذيفل
 حثبًللإذالكالفل ال ؽليدافل ال ؽلتك تلأعرةلأال ال ؽل يالرةل حؿلأال ال ؽلرا عة. قحؿلشغ هلبدااـلكالحؿ

 

 شغٍزٗ ثذٚاَ وبًِ؟ رٛلفذ ػٓ شلبسعخ آخش ػًّ ِىت 0100

يػدافلاسشػهرلااس ػ ةل ػتل ممارساة العمال بادوام كامال.بػدااـلكالحػؿلابػأعر،لحتػىلتا قػتلقػفلي الؿل ذالاس ػؤاؿلسكػؿلاأل ػرادلاسػذيفلقح ػاال ػالب الل
(ل-3الليعازلتثبيتلاسرحزل)الل،اسشهرلاسذ لتا ؼل يهلقفلاسعحؿلاسحدست(ل تل  ؿلاسشهرلاذالسـليتذكرل-3)لاي عؿلاسرحزلاسحا ص.اسحكالفل

  تل  ؿلاس  ة.
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 ػشش:  اٌؼًّ  بدٞاٌمغُ احل
 فؤوضشعٕٛاد  1شح ثؼّش خبص ثؤفشاد األع

 

عرلاسػػػػذيفليعح ػػػػافل ػػػػتلاس شػػػػالطلاسزراقػػػػتلاس ال ػػػػ يفلق ػػػػىلداػػػػؿلس عػػػػالح يفلبػػػػأل ػػػػراداأليهػػػػدؼل ػػػػذالاس  ػػػػـلاس  ػػػػاؿلق ػػػػىلحؤشػػػػراتلتتع ػػػػؽلبت ػػػػ يؼل
لااأل شػػطةتلاسعػػالح يفل ػػتلاس شػػالطلاسزراقػػلاألقحػػالؿاأل ػػ البللااأل شػػطةاألارى ػػتلاس شػػالطلاسزراقػػتللأ ق ػػهـ،لكػػذسؾلس عػػالح يفلس  ػػالبلااأل شػػطةاألارى

 .األارى

 

 ػشش  اٌشاثغػشش ٚ اٌضبٌشػشش ٚ اٌضبٟٔاٌمغُ  إىل٠ٚؼزرب ٘زا اٌمغُ ادلذخً 
 

 

 ؿ الكؿل ردليعحؿل تلحشراعليح كهلأاليح ؾلعزءالح ػهل ػتلأ ل شػالطلا ت ػالد لاالليعحػ : ٠ؼًّ ٌٕفغٗ
.لايعتبػرلاسقػػردلاسػذ ليػديرلحشػػراعلت ػتلإشػرا هلح ػػتادحافلآاػرافلبػالعرل  ػػد لآالقي ػت

 أا  ػدياللأالقي يػالليعحػؿلس ق ػهل أعرا كهلايعحؿل يهلبعضلأ رادلأ رتهلدافلأفليد سلسهـليح
.يعحؿلس  البه

 

 الاسقردلاسذ ليعحؿل تلحشراعليح كهلأاليح ؾلعزءالح هل تلأ ل شالطلا ت ػالد لايعحػؿل : طبدت ػًّ
 .ت تلإشرا هلح تادحافلبالعرل  د لأالقي ت

 

لبهل : قأجشٞ( ػًّ ثؤجش اسقردلس  البل ردلأارلأالأل رتهلأالحؤ  ةل ظيرلاعرل  د لأالقي ػتلكؿلقحؿلي ـا
لأالاأل ػباعلأالاسشػهر اسػزحف، أ ػالسق ػىل  ااءلتـلا ت البلاألعػر ،لأالبالس ػالقةلأالاسيػـا

 السعحاسةلآالبأ لأ  ابلأار.بأال ب يغةلاس طعةلأالبشكؿلح طاعل
 

ؤل ػرةلأالا ػدلأ راد ػاللايت الضػىلداػبلل الكؿلقحؿليؤديهلاسقردل تلحشراعلاالصلبهلأالس : غري أجشٞػًّ 
 قفل شالطهل ذالابشكؿلغيرلدار .ل

 

ادلشزغً يف ِششٚع 
اعشٞ ق غري ِذفٛع 

 األجش(

 ػػ ااتل ػػأكثرلاسػػذ ليػػزااؿلقحػػبلل ػػتلحشػػراعلتح كػػهلاأل ػػرةلأالا ػػدل 1 ػػالكػػؿل ػػردلبعحػػرل :
 إ راد اللدافلإفليت الضىلاعرل  د لأالقي تلح البؿلقح ه.

 ػػػاعلاسعحػػػؿلأالاس شػػػالطلاسػػػذ لتحالر ػػػهلاسا ػػػدةلاإل تالعيػػػةلايكػػػافلاس شػػػالطلاال ت ػػػالد ل  ػػػا : إٌشبؽ االلزظبدٞ
حطالب اللس اعلاسعحؿلاسزراقتلأالاس  القتلأالاستعالر لأالاسحه تلاسذ لتحالر هلت ػؾلاسا ػدةل

 اإل تالعيةلاستتليعحؿلبهاللاسقرد.
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شٙشا ادلبػ١خ،  03اي ٠شجٝ ٚطف مج١غ ادلٙٓ اٌزٟ ِبسعٙب أٞ فشد ِٓ افشاد االعشح خالي  0010
 ؟مبب يف رٌه األػّبي األجش٠خ ٚغري األجش٠خ

شػهرًالاس ػالب ةل ػااءلكػالفلاسعحػؿلس غيػرلاأ ػت ـلأعػرالق ػهلأال 12استتل الـلبهاللابلؿللاألقحالؿبعحرل تل  ااتل أكثرلقفللأ راداأل رةي أؿلكؿل
 ػالـلبهػاللحػسلا ػؼلد يػؽللحػفلاسعحػؿلأ ػااعلأربػس ػدلي ػؼلسلأفب يثلي تطيسللا طرلسكؿل ردل4يا صلكالفلاسعحؿلس  البهلأالربلقحؿ.ل

  شالطل. أاسكؿلقحؿل
 

                                                                                                                                                                ؟ِب ٔٛع اٌؼًّ 0013

شػهرًالاسحالضػيةلاسحػذكاريفل ػتلاس  ػـلاسثػالحفلقػػػفل ػاعلاسعحػؿل 03بعحػرل ػتل ػ ااتل ػأكثرلاسػذيفلقح ػاالاػبلؿللاأل ػرةلأ ػرادي أؿلكؿل ػردلحػفل
كػالفلاس شػالطلاسػذ ل أذا)أ لح البؿلاعر(لا  بلحػالل كالفل ذالاسعحؿلأعر (لإذالA تلا دلاسعحاديفلضحفل) ()X )ااس شالطلاسذ ل الـلبهليؤشرل
اس شػالطلاسػذ ل أذاا  ػبلحػالل إذالكػالفلاسعحػؿلغيػرلاعػر  (B(ل ػتلا ػدلاسعحػاديفلضػحفل) Xغيػرلزراقيػال،لايؤشػرل)يعحؿل يهلزراقيػػاللأـل شالطالل

 يعحؿلبهلزراقياللأالغيرلزراقت.

 

 ِالدظخ :

 .قشر اسثال ت يشالرلسهل تلاس  ـل"ل تلغيرلاسزراقة(ل3"ل تلاسزراقةل،ل"0)"(ل)قحؿلأعر (لAاسعحادل).0

 .قشر اسثالسثسزراقة(لل يشالرلسهل تلاس  ـلقحؿلغيرلأعر ل تلا" 2"(ل)Bاسعحادل).3

 .قشر اسربسقحؿلغيرلأعر ل تلغيرلاسزراقة(ل يشالرلسهل تلاس  ـل" 2"(ل)Bاسعحادل).2

 
 

 ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03خالي اٌم  األػّبيخالي أ٠خ شٙٛس ػٍّذ يف ٘زا  0012

استتلحالرسل يهاللاسقردلاسعحؿل)اسحه ة(لاتؤشرللاألشهرقفللشهرًالاسحالضيةل03(ل  ااتل أكثرلاسذيفلقح االابلؿل1بعحرل)لأ راداأل رةي أؿلكؿل
غيػرلزراقيػة.للأ شػطة ػتللأاحػفلغيػرلاعػرل ػتلاس شػالطلاسزراقػتل أا ػااءلكػالفلاسعحػؿلبػأعرل ػتلاس شػالطلاسزراقػتلاغيػرلاسزراقػتللاألشػهر ذهل

لاا ػدل ػتل أذافل تػىلال،لايعتبرلاسقردل دلقحؿل تلشػهرلحعػيشهرالبأكح هل03ايعتبرلاسحع حيفلااسحدر يفليعح افلابلؿل كػالفل ػدلقحػؿلسحػدةليػـا
 ذسؾلاسشهر.

 

 ادلبػ١خ؟ أ٠بَ 9وُ عبػخ ػٍّذ ػّٓ ٘زا اٌؼًّ خالي اٌم  0012

لحفلأيالـلاأل باعل 03(ل  ااتل أكثرلاسذيفلقح االابلؿل1) سكؿلأ رادلاأل رةلبعحرلي الؿ شهرًالاسحالضيةليدافلقددل القالتلاالشتغالؿلسكؿليـا
لاسح الب ة.ل  اس البؽلسيـا
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 ضبٟٔ ػشش: االػّبي ِذفٛػخ االجشاٌمغُ اٌ

 فؤوضشعٕٛاد  1خبص ثؤفشاد األعشح ثؼّش 
 

ااسحزايػاللا ػالقالتللاألعػاراال ت ػالديةلا ػتلاس طالقػالتلاسحات قػةلحػفل يػثللاأل شػطةيت الاؿل ػذالاس  ػـلاسعػالح يفلح البػؿلاعػرل ػتلحات ػؼلاسحهػفلا ػتلكال ػةل
 ...لاسخلزاتااإلعالاسعحؿلااسظراؼلاسح يطةلبالسعحؿل،لاسعطؿل

 

راتاب محادد مقابال عمال ٌؤدٌاه ساواء كاان لادى  أوهً ما ٌتقاضاه الفرد من أجار  : األجٛس ٚاٌشٚارممممممت
أي قطاع آخار،  أوالمختلط  أوالقطاع الخاص القطاع العام أو القطاع الحكومً أو 

 وهو نوعٌن :

أو أسابوعً لقااء قٌاماه هو ما ٌحصل علٌه الفرد من دخل نقدي كأجر شاهري  : إٌمذٞ األجش أ. 
االسااتقطاعات  منااه قٌمااةحااذف ٌبعماال سااواء كااان رئٌسااً أو ثااانوي علااى أن 

التقاعدٌة وضرٌبة الادخل وال تحسام أقسااط السالف والادٌون وأقسااط مشاارٌع 
 اإلسكان العقاري والتأمٌن وما شابه .

أو أسابوع لقااء  قٌمة مجموع ما حصل علٌه الفرد من أجور عٌنٌة خالل شاهر : األجش اٌؼ١ٕٟ ة. 
أم ثانوٌاا مثاال ماا ٌتقاضااه بعا  العااملٌن فاً  قٌامه بعمل ساواء كاان رئٌساٌا

المحاصٌل لقاء ما ٌؤدونه من إعمال كالحصاد والجناً .....الاخ   منالزراعة 
. 

ادلىبفئبد ٚادلضا٠ب إٌمذ٠خ 
 ٚاٌؼ١ٕ١خ

ة وهً مجموع ما ٌحصل علٌه الفرد من مكافئات ومخصصات نقدٌة لها عالق :
بعملاه باإلضااافة إلاى المزاٌااا العٌنٌاة التااً ٌحصال علٌهااا مثال المالبااس والنقاال 
والخدمة الطبٌاة واألدوٌاة وكافاة السالع والخادمات المقدماة مجاناا مقابال عمال 

االساتهالكً  أنفاقاهوفً هذه الحالة فان قٌم السلع والخدمات هاذه تادخل ضامن 
الثااانً لعٌنٌااـة فااً القساام سااوق وتاادخل ضاامن المـااـزاٌا االبعااد تقٌٌمهااا بأسااعار 
وٌنطبااق نفااس الشااًء علااى المزاٌااا العٌنٌااة  Bالعمااود  0303عشاار فااً حقاال 
التقدٌرٌااة للوحادات السااكنٌة مقابال عماال تادخل ضاامن  فاإلٌجااراتاإلٌجاارات 
الرمازي المادفوع  اإلٌجااروٌعتبار الفارق باٌن  Bالعماود  0303المزاٌا العٌنٌاة
القطااع العاام  أومان الحكوماة  لمساتأجرةاالتقدٌري للوحدات السكنٌة  واإلٌجار

 .Bالعمود  0303عشر فً حقل  لثانًمزاٌا عٌنٌة وتثبت فً القسم ا

 

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍشخض ٚسلُ اٌزغٍغً اٌؼًّ ِٓ اٌمغُ احلبدٞ ػشش 0310

 

فل تلاسعحػادلاألاؿلرحػزلاسقػردلثػـليدافل تلشهرًالاس الب ة.ليدال 03  ااتل أكثرلاسذيفلقح االبأعرلابلؿل 1يشحؿلكػػؿلأ رادلاأل رةلبعحرل
  قط)لالعمال)االجرية.)اسعحادلاسثال تلر ـلت   ؿلاسعحؿل)اسحه ة(لكحاللاردتل تلاس  ـلاس الد لقشر.

 

 االلزظبدٞ اٌزٞ رضاٌٚٗ ادلٕشؤح اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب إٌشبؽ االلزظبدٞ / طف ثبٌزفظ١ً إٌشبؽ 0313

اسح شػػأةلاستػػتليعحػػؿلبهػػاللحػػثبًللشػػركةلإل تػػالجللتحالر ػػهيػػدافلاسبال ػػثلبشػػكؿلتق ػػي تل ػػاعلاس شػػالطلاسػػذ ل ي ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرادلاسػػذيفلقح ػػاالبػػأعرل،
 أحال ةلبغدادلأالازارةلاستاطيطلأالعالحعة......لاسخل.ل أاتاإل ح 
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شٙشا ادلبػ١خ،  03اي ٠شجٝ ٚطف مج١غ ادلٙٓ اٌزٟ ِبسعٙب أٞ فشد ِٓ افشاد االعشح خالي  0010
 ؟مبب يف رٌه األػّبي األجش٠خ ٚغري األجش٠خ

شػهرًالاس ػالب ةل ػااءلكػالفلاسعحػؿلس غيػرلاأ ػت ـلأعػرالق ػهلأال 12استتل الـلبهاللابلؿللاألقحالؿبعحرل تل  ااتل أكثرلقفللأ راداأل رةي أؿلكؿل
 ػالـلبهػاللحػسلا ػؼلد يػؽللحػفلاسعحػؿلأ ػااعلأربػس ػدلي ػؼلسلأفب يثلي تطيسللا طرلسكؿل ردل4يا صلكالفلاسعحؿلس  البهلأالربلقحؿ.ل

  شالطل. أاسكؿلقحؿل
 

                                                                                                                                                                ؟ِب ٔٛع اٌؼًّ 0013

شػهرًالاسحالضػيةلاسحػذكاريفل ػتلاس  ػـلاسثػالحفلقػػػفل ػاعلاسعحػؿل 03بعحػرل ػتل ػ ااتل ػأكثرلاسػذيفلقح ػاالاػبلؿللاأل ػرةلأ ػرادي أؿلكؿل ػردلحػفل
كػالفلاس شػالطلاسػذ ل أذا)أ لح البؿلاعر(لا  بلحػالل كالفل ذالاسعحؿلأعر (لإذالA تلا دلاسعحاديفلضحفل) ()X )ااس شالطلاسذ ل الـلبهليؤشرل
اس شػالطلاسػذ ل أذاا  ػبلحػالل إذالكػالفلاسعحػؿلغيػرلاعػر  (B(ل ػتلا ػدلاسعحػاديفلضػحفل) Xغيػرلزراقيػال،لايؤشػرل)يعحؿل يهلزراقيػػاللأـل شالطالل

 يعحؿلبهلزراقياللأالغيرلزراقت.

 

 ِالدظخ :

 .قشر اسثال ت يشالرلسهل تلاس  ـل"ل تلغيرلاسزراقة(ل3"ل تلاسزراقةل،ل"0)"(ل)قحؿلأعر (لAاسعحادل).0

 .قشر اسثالسثسزراقة(لل يشالرلسهل تلاس  ـلقحؿلغيرلأعر ل تلا" 2"(ل)Bاسعحادل).3

 .قشر اسربسقحؿلغيرلأعر ل تلغيرلاسزراقة(ل يشالرلسهل تلاس  ـل" 2"(ل)Bاسعحادل).2

 
 

 ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03خالي اٌم  األػّبيخالي أ٠خ شٙٛس ػٍّذ يف ٘زا  0012

استتلحالرسل يهاللاسقردلاسعحؿل)اسحه ة(لاتؤشرللاألشهرقفللشهرًالاسحالضيةل03(ل  ااتل أكثرلاسذيفلقح االابلؿل1بعحرل)لأ راداأل رةي أؿلكؿل
غيػرلزراقيػة.للأ شػطة ػتللأاحػفلغيػرلاعػرل ػتلاس شػالطلاسزراقػتل أا ػااءلكػالفلاسعحػؿلبػأعرل ػتلاس شػالطلاسزراقػتلاغيػرلاسزراقػتللاألشػهر ذهل

لاا ػدل ػتل أذافل تػىلال،لايعتبرلاسقردل دلقحؿل تلشػهرلحعػيشهرالبأكح هل03ايعتبرلاسحع حيفلااسحدر يفليعح افلابلؿل كػالفل ػدلقحػؿلسحػدةليػـا
 ذسؾلاسشهر.

 

 ادلبػ١خ؟ أ٠بَ 9وُ عبػخ ػٍّذ ػّٓ ٘زا اٌؼًّ خالي اٌم  0012

لحفلأيالـلاأل باعل 03(ل  ااتل أكثرلاسذيفلقح االابلؿل1) سكؿلأ رادلاأل رةلبعحرلي الؿ شهرًالاسحالضيةليدافلقددل القالتلاالشتغالؿلسكؿليـا
لاسح الب ة.ل  اس البؽلسيـا
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 ضبٟٔ ػشش: االػّبي ِذفٛػخ االجشاٌمغُ اٌ

 فؤوضشعٕٛاد  1خبص ثؤفشاد األعشح ثؼّش 
 

ااسحزايػاللا ػالقالتللاألعػاراال ت ػالديةلا ػتلاس طالقػالتلاسحات قػةلحػفل يػثللاأل شػطةيت الاؿل ػذالاس  ػـلاسعػالح يفلح البػؿلاعػرل ػتلحات ػؼلاسحهػفلا ػتلكال ػةل
 ...لاسخلزاتااإلعالاسعحؿلااسظراؼلاسح يطةلبالسعحؿل،لاسعطؿل

 

راتاب محادد مقابال عمال ٌؤدٌاه ساواء كاان لادى  أوهً ما ٌتقاضاه الفرد من أجار  : األجٛس ٚاٌشٚارممممممت
أي قطاع آخار،  أوالمختلط  أوالقطاع الخاص القطاع العام أو القطاع الحكومً أو 

 وهو نوعٌن :

أو أسابوعً لقااء قٌاماه هو ما ٌحصل علٌه الفرد من دخل نقدي كأجر شاهري  : إٌمذٞ األجش أ. 
االسااتقطاعات  منااه قٌمااةحااذف ٌبعماال سااواء كااان رئٌسااً أو ثااانوي علااى أن 

التقاعدٌة وضرٌبة الادخل وال تحسام أقسااط السالف والادٌون وأقسااط مشاارٌع 
 اإلسكان العقاري والتأمٌن وما شابه .

أو أسابوع لقااء  قٌمة مجموع ما حصل علٌه الفرد من أجور عٌنٌة خالل شاهر : األجش اٌؼ١ٕٟ ة. 
أم ثانوٌاا مثاال ماا ٌتقاضااه بعا  العااملٌن فاً  قٌامه بعمل ساواء كاان رئٌساٌا

المحاصٌل لقاء ما ٌؤدونه من إعمال كالحصاد والجناً .....الاخ   منالزراعة 
. 

ادلىبفئبد ٚادلضا٠ب إٌمذ٠خ 
 ٚاٌؼ١ٕ١خ

ة وهً مجموع ما ٌحصل علٌه الفرد من مكافئات ومخصصات نقدٌة لها عالق :
بعملاه باإلضااافة إلاى المزاٌااا العٌنٌاة التااً ٌحصال علٌهااا مثال المالبااس والنقاال 
والخدمة الطبٌاة واألدوٌاة وكافاة السالع والخادمات المقدماة مجاناا مقابال عمال 

االساتهالكً  أنفاقاهوفً هذه الحالة فان قٌم السلع والخدمات هاذه تادخل ضامن 
الثااانً لعٌنٌااـة فااً القساام سااوق وتاادخل ضاامن المـااـزاٌا االبعااد تقٌٌمهااا بأسااعار 
وٌنطبااق نفااس الشااًء علااى المزاٌااا العٌنٌااة  Bالعمااود  0303عشاار فااً حقاال 
التقدٌرٌااة للوحادات السااكنٌة مقابال عماال تادخل ضاامن  فاإلٌجااراتاإلٌجاارات 
الرمازي المادفوع  اإلٌجااروٌعتبار الفارق باٌن  Bالعماود  0303المزاٌا العٌنٌاة
القطااع العاام  أومان الحكوماة  لمساتأجرةاالتقدٌري للوحدات السكنٌة  واإلٌجار

 .Bالعمود  0303عشر فً حقل  لثانًمزاٌا عٌنٌة وتثبت فً القسم ا

 

 

 أغخ اٌشِض اٌزؼش٠فٟ ٌٍشخض ٚسلُ اٌزغٍغً اٌؼًّ ِٓ اٌمغُ احلبدٞ ػشش 0310

 

فل تلاسعحػادلاألاؿلرحػزلاسقػردلثػـليدافل تلشهرًالاس الب ة.ليدال 03  ااتل أكثرلاسذيفلقح االبأعرلابلؿل 1يشحؿلكػػؿلأ رادلاأل رةلبعحرل
  قط)لالعمال)االجرية.)اسعحادلاسثال تلر ـلت   ؿلاسعحؿل)اسحه ة(لكحاللاردتل تلاس  ـلاس الد لقشر.

 

 االلزظبدٞ اٌزٞ رضاٌٚٗ ادلٕشؤح اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب إٌشبؽ االلزظبدٞ / طف ثبٌزفظ١ً إٌشبؽ 0313

اسح شػػأةلاستػػتليعحػػؿلبهػػاللحػػثبًللشػػركةلإل تػػالجللتحالر ػػهيػػدافلاسبال ػػثلبشػػكؿلتق ػػي تل ػػاعلاس شػػالطلاسػػذ ل ي ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرادلاسػػذيفلقح ػػاالبػػأعرل،
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 ؼًّ                                         ِب ٘ٛ اٌمـبع االلزظبدٞ ٌٍّٕشؤح اٌزٟ متبسط ف١ٙب ٘زا اٌ 0312

أؿلكؿلاأل رادلاسذيفلقح االبأعرلقفل اعلاس طالعلأ لحعالؿلححالر ةلاس شالطلاال ت الد لس ح شأةلاستتليعحؿلبهاللاسقردل ػؿل ػتل طػالعلقػالـلأالي 
(ل طػػالعلقػػالـل3(ل طػػالعل كػػاحتلس  ػػال ؽل ػػتلازارةلاستعػػالرةلال)0. حثبلليػػدافل)األ ػػرةسػػدىللأااػػالصللأا طػػالعل كػػاحتلأالحاػػت طلأالتعػػالا تل

 ...لا كذا.لالعرل تل يالرةلتالك تلحح اكةلس غير(ل طالعلاالصلس ال ؽليعحؿلب2 تلاسدارةلال)س ال ؽليعحؿل تلح ال

 

 ٚاعـخ إٌمً اٌشئ١غ١خ ٌٍٛطٛي إىل ِىبْ اٌؼًّ؟ ِٟب ٘ 0312

رةلاال ػةل(لإذالكال تل ػيال3(لإذالكال تلحشياًللق ىلاأل داـلا)0.ليداف)حكالفلاسعحؿلي أؿلاسقردلاستليعحؿلبالعرقفلاسا ي ةلاسر ي يةلس ا اؿلإسى
 (لإذالكال تلدراعةل اا يةل......اسخل.ل 2(لإذالكال تل يالرةل  ؿلقالحةل)بالصل كاحتلأال طالعلاالص،لأال يالرةلتك ت..(لا)ل2ا)

 

 وُ ٘ٛ اٌٛلذ اٌالصَ ٌٍٛطٛي إىل ِىبْ اٌؼًّ  0319

.لبال ػػتاداـلاسا ػػي ةلاستػػتلتػػـلااتيالر ػػالل ػػتلي ػػأؿلكػػؿلأ راداأل ػػرةلاسعػػالح يفلبػػأعرل،لحػػال الاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلبالسػػد ال ؽلبػػيفلاسح ػػزؿلاحكػػالفلاسعحػػؿ
 .ليدافلقددلاسد ال ؽلبالسحكالفلاسحا ص.ل0312اس ؤاؿل

 

 يف ٘زا اٌؼًّ؟ أعجٛػ١بِب ٘ٛ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب  0311

اسعحػؿلي أؿلاسقردلاسذ ليعحؿلبالعرلقفللقددل القالتلاسعحؿلاأل باقيةلايدافلقػددلاس ػالقالتل ػتلاسعحػادلاسحا ػص.لات  ػبلقػددل ػالقالتل
أ باقياللقفلطريػؽلعحػسلقػددل ػالقالتلاسعحػؿلاػبلؿلاأليػالـللاستػتليعحػؿلبهػاللقػالدةلاػبلؿل تػرةلأ ػباع.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،لأذالكػالفلاسقػردليعحػؿل

لآارلحفلاأل باع س بعةل القالتلابلؿلاح ةلأيالـلحفلأيالـ لاسحتب ػتلتكػافلقػلااليعحؿلاأل باعلاألربعةل القالتلابلؿليـا ددلاس ػالقالتل تلاسيػـا
 .ل24=9+2×9

 

 ؟ِبػذد أ٠بَ اٌؼـً اٌغ٠ٕٛخ ذلزا اٌؼًّ 0319

لس حع حيفل لااسعطؿلاس يقية ل)اسعحعةلااس بت( لاسعطؿلاأل باقية لأيالـ لاسعحؿلات  بلضح هال لسهذا لاس  اية لاسعط ة لأيالـ لاس ؤاؿلقفلقدد يتـ
 ااسحدر يفلبالإلضال ةلإسىلأيالـلاسح ال بالتلااألقيالد.

لتعايضلبالس  بةلس  راسل تلاسداا رل -:حبل ظة لاال ترا ةليعتبرليـا لاستالستل الفليـا لبأكح هلاي تريجل تلاسيـا الاسشرطةلإذالكالفلدااحهـليـا
لكالحؿلاالليعتبرلقط ةل.  قفلاسدااـلسيـا

 

 ِب٘ٛ ػذد أ٠بَ اإلجبصاد اٌغ٠ٕٛخ ثبٌٕغجخ ذلزا اٌؼًّ؟  0319

ق ػىللرل ػتل ػذالاسعحػؿلايػدافلقػددلاأليػالـل ػتلاس  ػؿلاسحا ػص.س قػردلاسػذ ليعحػؿلبػالع اإلعالزةلاس  ايةلاسح ت  ة ي أؿلاسبال ثلقفلقددلأيالـ
ل تلاسعالدةلا دلتكافلأ ؿلبالس  بةلس حع حيفلااسحدر يفل...أسخ 21اإلعالزاتلاس  ايةل ،لبالس  بةلسحاظؼلاسداسةليكافلقددلأيالـ بيؿلاسحثالؿ  .يـا

(
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 ِٓ ادلضا٠ب اٌزب١ٌخ؟ أ٠ب٠مذَ ٘زا اٌؼًّ  أًٚ٘ لذَ  0314

لاأل لأ راد لكؿ لي أؿ لقف لبأعر لاسعالح يف للاسحزايال رة ليتـ لق يهالاستت للاس  اؿ لحثبًل لاسعحؿ ل ذا لاس  تل)حف لبالستأحيف است القدلل،(Aاسشحاؿ
)اس  ؿلاسحا صلسذسؾ.(لإذالالل تل3(لإذال عـلال)0،ليثبتلاسبال ثلاسرحزل)(B)لااسضحالفلاالعتحالقت

 

 األخري اٌزٞ اعزٍّزٗ؟ ٌألجشِب ٟ٘ ادلذح ادلغـبح  0301

ل(لقػػددB)لاسثػػال تلايػػدافل ػػتلاسعحػػادا ػػداتلاسزح يػػةلرحػػزلاسل(A)ليػػدافل ػتلاسعحػػادلاألاؿحػػدةلاسحغطػػالةلسؤلعػػرلاألايػػرلاسػػذ لتػػـلا ػػتبلحهلت ػددلاس
للاألعرلح البؿلكالفلإذالحثبلًل.لعر ذالاألاستتلقحؿلبهاللح البؿللاسزح يةلا دةاس ل،(B(ل ػتلاسعحػادل)0(لال)A ػتلاسعحػادل)(ل0يدافل)قحؿلاا دليـا

ذالكالف ااسشػهرل  ػبلاإلعالبػةللااأل ػالبيسل(ليػدافلقػددلاأليػالـB(ل ػتلاسعحػادل)0(لا)A ػتلاسعحػادل)ل(3يدافلاسػر ـل)لح البؿلأ باعلقحؿلعراأللاا 
لأالكؿلأ باعلأالكؿلأ باقيفلأالكؿلشهر(ل تلاسعحادلقددلاللل A تلاسعحاد ل.Bاسا دةلاسزح يةل)د سلاألعرلكؿليـا

ل

االعزمـبػبد  أٚثؼذ االعزمـبػبد اٌؼش٠ج١خ ِب ٘ٛ ِزٛعؾ ادلجٍغ اٌزٞ رغزٍّٗ ػبدح  0300
 (؟0301ذدح يف قاٌزمبػذ٠خ ٌٍّذح اٌض١ِٕخ احمل

اال ػت طالقالتلاست القديػةلس قتػرةلاستػتل ػدد اللاسقػردلس   ػاؿللأابعػدلاال ػت طالقالتلاسضػريبيةللثبيتلحتا ػطلاسحب ػغلاسػذ لي ػت حهلاسقػردلقػالدةتيتـل
يػػدافلحب ػػغلاألعػػرلاس  ػػد لاسح البػػؿلسهػػذهلاسقتػػرةللالشػػهريلا ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿلبأ ػػهليت الضػػىلأعػػرللحػػثبًللإذالأشػػالرلاسقػػردل0209ق ػػىلاألعػػرل ػػتلاس ػػؤاؿل

لبفالؼلاسد ال يرلأالإذالأشالرلبأ هليت الضىلأعرالياحيالليدافلحب غلاألعرلاس  ػد لاسح البػؿلسهػذهلاسقتػرةلبػفالؼلاسػد ال يرليػدافلحعػدؿلاألعػرل ػ تلاسيػـا
ل(.B)لعحادح البؿل ذالاسعحؿل تلاساسقردلاعلاس يحةلاست ديريةلس حاادلاسعي يةلاستتل  ؿلق يهاللايدافلحعح،ل(Aبالسعحادل)أالاأل باعلأالاسشهرل

ل

شٙشًا ادلبػ١خ ػٓ ػًّ اػبيف، ِٕخ، ِىبفآد،  03ِب ٘ٛ ادلجٍغ اٌىٍٟ  اٌزٞ رغٍّزٗ خالي اٌم  0303
 سلظظبد ِٚضا٠ب أخشٜ قمبب ف١ٙب ِذفٛػبد ػ١ٕ١خ( ػذا اٌشارت أٚ األجش؟

(لشػهرًالاسحالضػيةلبحػالل ػتلذسػؾلقػفلأعػارل ػالقالتلاسعحػؿل03رادلاسعػالح يفلبػأعر،لقػفلحعحػاعلاسحبػالسغلاستػتل  ػ االق يهػاللاػبلؿل)ي أؿلكؿلاأل 
(لا يحػةلاسحػاادلAاإلضال يةلااسعبلااتلااسحكال ػفتلااسحزايػاللاسعي يػةلاستػتل  ػ االق يهػاللحػفل ػذالاسعحػؿ،ل يػثلت ػعؿلاسحبػالسغلاس  ديػةل ػتلاسعحػادل)

 (ل.Bاسعي يةل تلاسعحادل)

 أٔشـخ اٌضساػخ ٚرشث١خ احل١ٛأبد ٚط١ذ ٚرشث١خ األمسبن ٚاٌغبثبد :ضبٌش ػششاٌ مغُاٌ

بالإلضػال ةللالهػتحت ػرؼل يهػاللااسكحيػالتلاسحبالقػةلا ياسغرضلحفل ذالاس  ـل الاس  اؿلق ىلحؤشػراتلتتع ػؽلبالسػداؿلابالسكحيػالتلاسح تعػةلاأاعػهلاس
ل ؼلاإل تالج.لإسىلكُل

 

 : احل١بصح اٌضساػ١خاجلضء أ

 :ف احل١بصح اٌضساػ١خرؼش٠
عز يػاللألغػراضللأااسح ػتعح ةلك يػالللاألراضت تلا دةلا ت الديةلسئل تالجلاسزراقتلتاضسلإلدارةلاا دةلاتشحؿلعحيسلاس ياا التلاسحاعادةلاكؿل

ا ػدللأاأكثػردلشاصلاساا دةلبيلاإلدارةاس عـلا دلتكافللأااسحا سلاسعغرا تللأااسشكؿلاس ال ا تللأااسزراقتل،لبغضلاس ظرلقفلاسح كيةللاإل تالج
ل.لاإل تالجتشترؾلعحيسلاس طسل تل قسلا ال ؿللأفحفلاسح الطؽلاسح ق  ةلبشرطللأاأكثر تلح ط ةلاا دةللأاأكثرتتكافلاس يالزةلحفل طعةلاا دةل
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 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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 ؼًّ                                         ِب ٘ٛ اٌمـبع االلزظبدٞ ٌٍّٕشؤح اٌزٟ متبسط ف١ٙب ٘زا اٌ 0312

أؿلكؿلاأل رادلاسذيفلقح االبأعرلقفل اعلاس طالعلأ لحعالؿلححالر ةلاس شالطلاال ت الد لس ح شأةلاستتليعحؿلبهاللاسقردل ػؿل ػتل طػالعلقػالـلأالي 
(ل طػػالعلقػػالـل3(ل طػػالعل كػػاحتلس  ػػال ؽل ػػتلازارةلاستعػػالرةلال)0. حثبلليػػدافل)األ ػػرةسػػدىللأااػػالصللأا طػػالعل كػػاحتلأالحاػػت طلأالتعػػالا تل

 ...لا كذا.لالعرل تل يالرةلتالك تلحح اكةلس غير(ل طالعلاالصلس ال ؽليعحؿلب2 تلاسدارةلال)س ال ؽليعحؿل تلح ال

 

 ٚاعـخ إٌمً اٌشئ١غ١خ ٌٍٛطٛي إىل ِىبْ اٌؼًّ؟ ِٟب ٘ 0312

رةلاال ػةل(لإذالكال تل ػيال3(لإذالكال تلحشياًللق ىلاأل داـلا)0.ليداف)حكالفلاسعحؿلي أؿلاسقردلاستليعحؿلبالعرقفلاسا ي ةلاسر ي يةلس ا اؿلإسى
 (لإذالكال تلدراعةل اا يةل......اسخل.ل 2(لإذالكال تل يالرةل  ؿلقالحةل)بالصل كاحتلأال طالعلاالص،لأال يالرةلتك ت..(لا)ل2ا)

 

 وُ ٘ٛ اٌٛلذ اٌالصَ ٌٍٛطٛي إىل ِىبْ اٌؼًّ  0319

.لبال ػػتاداـلاسا ػػي ةلاستػػتلتػػـلااتيالر ػػالل ػػتلي ػػأؿلكػػؿلأ راداأل ػػرةلاسعػػالح يفلبػػأعرل،لحػػال الاسا ػػتلاسح ػػتغرؽلبالسػػد ال ؽلبػػيفلاسح ػػزؿلاحكػػالفلاسعحػػؿ
 .ليدافلقددلاسد ال ؽلبالسحكالفلاسحا ص.ل0312اس ؤاؿل

 

 يف ٘زا اٌؼًّ؟ أعجٛػ١بِب ٘ٛ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب  0311

اسعحػؿلي أؿلاسقردلاسذ ليعحؿلبالعرلقفللقددل القالتلاسعحؿلاأل باقيةلايدافلقػددلاس ػالقالتل ػتلاسعحػادلاسحا ػص.لات  ػبلقػددل ػالقالتل
أ باقياللقفلطريػؽلعحػسلقػددل ػالقالتلاسعحػؿلاػبلؿلاأليػالـللاستػتليعحػؿلبهػاللقػالدةلاػبلؿل تػرةلأ ػباع.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،لأذالكػالفلاسقػردليعحػؿل

لآارلحفلاأل باع س بعةل القالتلابلؿلاح ةلأيالـلحفلأيالـ لاسحتب ػتلتكػافلقػلااليعحؿلاأل باعلاألربعةل القالتلابلؿليـا ددلاس ػالقالتل تلاسيػـا
 .ل24=9+2×9

 

 ؟ِبػذد أ٠بَ اٌؼـً اٌغ٠ٕٛخ ذلزا اٌؼًّ 0319

لس حع حيفل لااسعطؿلاس يقية ل)اسعحعةلااس بت( لاسعطؿلاأل باقية لأيالـ لاسعحؿلات  بلضح هال لسهذا لاس  اية لاسعط ة لأيالـ لاس ؤاؿلقفلقدد يتـ
 ااسحدر يفلبالإلضال ةلإسىلأيالـلاسح ال بالتلااألقيالد.

لتعايضلبالس  بةلس  راسل تلاسداا رل -:حبل ظة لاال ترا ةليعتبرليـا لاستالستل الفليـا لبأكح هلاي تريجل تلاسيـا الاسشرطةلإذالكالفلدااحهـليـا
لكالحؿلاالليعتبرلقط ةل.  قفلاسدااـلسيـا

 

 ِب٘ٛ ػذد أ٠بَ اإلجبصاد اٌغ٠ٕٛخ ثبٌٕغجخ ذلزا اٌؼًّ؟  0319

ق ػىللرل ػتل ػذالاسعحػؿلايػدافلقػددلاأليػالـل ػتلاس  ػؿلاسحا ػص.س قػردلاسػذ ليعحػؿلبػالع اإلعالزةلاس  ايةلاسح ت  ة ي أؿلاسبال ثلقفلقددلأيالـ
ل تلاسعالدةلا دلتكافلأ ؿلبالس  بةلس حع حيفلااسحدر يفل...أسخ 21اإلعالزاتلاس  ايةل ،لبالس  بةلسحاظؼلاسداسةليكافلقددلأيالـ بيؿلاسحثالؿ  .يـا

(
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 ِٓ ادلضا٠ب اٌزب١ٌخ؟ أ٠ب٠مذَ ٘زا اٌؼًّ  أًٚ٘ لذَ  0314

لاأل لأ راد لكؿ لي أؿ لقف لبأعر لاسعالح يف للاسحزايال رة ليتـ لق يهالاستت للاس  اؿ لحثبًل لاسعحؿ ل ذا لاس  تل)حف لبالستأحيف است القدلل،(Aاسشحاؿ
)اس  ؿلاسحا صلسذسؾ.(لإذالالل تل3(لإذال عـلال)0،ليثبتلاسبال ثلاسرحزل)(B)لااسضحالفلاالعتحالقت

 

 األخري اٌزٞ اعزٍّزٗ؟ ٌألجشِب ٟ٘ ادلذح ادلغـبح  0301

ل(لقػػددB)لاسثػػال تلايػػدافل ػػتلاسعحػػادا ػػداتلاسزح يػػةلرحػػزلاسل(A)ليػػدافل ػتلاسعحػػادلاألاؿحػػدةلاسحغطػػالةلسؤلعػػرلاألايػػرلاسػػذ لتػػـلا ػػتبلحهلت ػددلاس
للاألعرلح البؿلكالفلإذالحثبلًل.لعر ذالاألاستتلقحؿلبهاللح البؿللاسزح يةلا دةاس ل،(B(ل ػتلاسعحػادل)0(لال)A ػتلاسعحػادل)(ل0يدافل)قحؿلاا دليـا

ذالكالف ااسشػهرل  ػبلاإلعالبػةللااأل ػالبيسل(ليػدافلقػددلاأليػالـB(ل ػتلاسعحػادل)0(لا)A ػتلاسعحػادل)ل(3يدافلاسػر ـل)لح البؿلأ باعلقحؿلعراأللاا 
لأالكؿلأ باعلأالكؿلأ باقيفلأالكؿلشهر(ل تلاسعحادلقددلاللل A تلاسعحاد ل.Bاسا دةلاسزح يةل)د سلاألعرلكؿليـا

ل

االعزمـبػبد  أٚثؼذ االعزمـبػبد اٌؼش٠ج١خ ِب ٘ٛ ِزٛعؾ ادلجٍغ اٌزٞ رغزٍّٗ ػبدح  0300
 (؟0301ذدح يف قاٌزمبػذ٠خ ٌٍّذح اٌض١ِٕخ احمل

اال ػت طالقالتلاست القديػةلس قتػرةلاستػتل ػدد اللاسقػردلس   ػاؿللأابعػدلاال ػت طالقالتلاسضػريبيةللثبيتلحتا ػطلاسحب ػغلاسػذ لي ػت حهلاسقػردلقػالدةتيتـل
يػػدافلحب ػػغلاألعػػرلاس  ػػد لاسح البػػؿلسهػػذهلاسقتػػرةللالشػػهريلا ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿلبأ ػػهليت الضػػىلأعػػرللحػػثبًللإذالأشػػالرلاسقػػردل0209ق ػػىلاألعػػرل ػػتلاس ػػؤاؿل

لبفالؼلاسد ال يرلأالإذالأشالرلبأ هليت الضىلأعرالياحيالليدافلحب غلاألعرلاس  ػد لاسح البػؿلسهػذهلاسقتػرةلبػفالؼلاسػد ال يرليػدافلحعػدؿلاألعػرل ػ تلاسيػـا
ل(.B)لعحادح البؿل ذالاسعحؿل تلاساسقردلاعلاس يحةلاست ديريةلس حاادلاسعي يةلاستتل  ؿلق يهاللايدافلحعح،ل(Aبالسعحادل)أالاأل باعلأالاسشهرل

ل

شٙشًا ادلبػ١خ ػٓ ػًّ اػبيف، ِٕخ، ِىبفآد،  03ِب ٘ٛ ادلجٍغ اٌىٍٟ  اٌزٞ رغٍّزٗ خالي اٌم  0303
 سلظظبد ِٚضا٠ب أخشٜ قمبب ف١ٙب ِذفٛػبد ػ١ٕ١خ( ػذا اٌشارت أٚ األجش؟

(لشػهرًالاسحالضػيةلبحػالل ػتلذسػؾلقػفلأعػارل ػالقالتلاسعحػؿل03رادلاسعػالح يفلبػأعر،لقػفلحعحػاعلاسحبػالسغلاستػتل  ػ االق يهػاللاػبلؿل)ي أؿلكؿلاأل 
(لا يحػةلاسحػاادلAاإلضال يةلااسعبلااتلااسحكال ػفتلااسحزايػاللاسعي يػةلاستػتل  ػ االق يهػاللحػفل ػذالاسعحػؿ،ل يػثلت ػعؿلاسحبػالسغلاس  ديػةل ػتلاسعحػادل)

 (ل.Bاسعي يةل تلاسعحادل)

 أٔشـخ اٌضساػخ ٚرشث١خ احل١ٛأبد ٚط١ذ ٚرشث١خ األمسبن ٚاٌغبثبد :ضبٌش ػششاٌ مغُاٌ

بالإلضػال ةللالهػتحت ػرؼل يهػاللااسكحيػالتلاسحبالقػةلا ياسغرضلحفل ذالاس  ـل الاس  اؿلق ىلحؤشػراتلتتع ػؽلبالسػداؿلابالسكحيػالتلاسح تعػةلاأاعػهلاس
ل ؼلاإل تالج.لإسىلكُل

 

 : احل١بصح اٌضساػ١خاجلضء أ

 :ف احل١بصح اٌضساػ١خرؼش٠
عز يػاللألغػراضللأااسح ػتعح ةلك يػالللاألراضت تلا دةلا ت الديةلسئل تالجلاسزراقتلتاضسلإلدارةلاا دةلاتشحؿلعحيسلاس ياا التلاسحاعادةلاكؿل

ا ػدللأاأكثػردلشاصلاساا دةلبيلاإلدارةاس عـلا دلتكافللأااسحا سلاسعغرا تللأااسشكؿلاس ال ا تللأااسزراقتل،لبغضلاس ظرلقفلاسح كيةللاإل تالج
ل.لاإل تالجتشترؾلعحيسلاس طسل تل قسلا ال ؿللأفحفلاسح الطؽلاسح ق  ةلبشرطللأاأكثر تلح ط ةلاا دةللأاأكثرتتكافلاس يالزةلحفل طعةلاا دةل
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 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ً٘ وبْ ٌذٜ األعشح أٚ ادذ افشاد٘ب د١بصح صساػ١خ خالي اٌم  0210

ذالل( 1ب عـليؤشرل)لاإلعالبةلا تل السةي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رل    ـلاإل تالجلاس ياا تل 1309(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل2الليؤشرلر ـل)اا 
 

ْٚ ِغبدخ  0213
ً
 األعشحادلذاسح ِٓ لجً  أٚاٌى١ٍخ ٌىبفخ احل١بصاد ادلٍّٛوخ  األسعد

اسك يػةلسهػذهلاس يػالزاتللاألرضاقيػةلقػفلح ػال ةليػديرل يػالزةلزرللأا شػالطاًللزراقياًلايح ػؾلأ ل ػردل يهػاللليحػالرسي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل ػرلاستػتل
يػػدافلحتػػرلحربس.ل011الالاسػػؾلاساا ػػد=ل الأاسكػػإذل39حربػػسلاي ػػالا لحتػػرلل3911الفلاسػػدا ـلاساا ػػدلي ػػالا لاتػػدافلبالسػػدا حالتلااالاسكػػالتلق حػػاللبػػ

 .تدير اللاأل رةلأالأ دلأ راد اللح ال ةلاألرضلاسزراقيةلاستتلتح كهاللأاللااألاسكالتبالسدا حالت
 

0212  
 
 اٌضساػ١خ؟ ٓ ِٓ افشاد األعشح ميٍه أٚ ٠ذ٠ش ٘زٖ احل١بصح/احل١بصادِ

ايػتـلتػدايفلرحػزلأ ػرادلاأل ػرةلاسػذيفليح كػافلأاليػديرافل ػذهلاس يػالزةل ػتلاسحربعػالتل ي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلتعحػؿلبالس شػالطلاسزراقػتل
 .اسحا  ةلسهـل

                  ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03بصح خالي اٌم ِب ٟ٘ ادلغبدخ اٌزٟ مت صساػزٙب فؼال ِٓ ٘زٖ احل١ 0212

)ا ػتلح ػال ةلقفلاسح ال ةلاستتلتـلزراقتهالل عبللابلؿلاالث تلقشرلشهرالاسحالضيةلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلتعحؿلبالس شالطلاسزراقتل
دا ػـلسحا ػحيفلاػبلؿلاسػػل 2ارضلح ػال تهالللزرقػتلأذااستتلتحتلقح يةلاسزراقةلق يهاللاسيسلاسح ػال ةلاسحزراقػة.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،للاألرض

 ااالاسكالت.يدافلقددلاسدا حالتلدا ـ(.لل9دا ـلاسيسلل2لاإلعالبةشهرالاسحالضيةلتكافل 03

0212 
 أ

 ادلبػ١خ شٙشا 03 اي خالي احل١بصح ٘زٖ ِٓ فؼالً  صساػزٙب مت اٌزٟ ٚ ادلزجم١خ ادلغبدخ ٟ٘ ِب
 ؟(أزبطقحتظذ مل ٌٚىٓ

تػتلتعحػؿلبالس شػالطلاسزراقػتلاسػديهاللارضلزراقيػةلحزراقػةلاسػـلت  ػدلحػالل يهػالل)ا تالعهػال(لاذسػؾلب ػببلسػـليػالتتلبعػدلي أؿل ذالاس ػؤاؿلسبل ػرةلاس
 حا ـلاس  الدلسهذهلاالرض.

                                             ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03األعشح أٚ أٞ ِٓ أفشاد٘ب .. ق احملظٛي ( خالي اٌم  أٔزجذً٘  0219

ثػـلي ػعؿلل(لشػهرًالاسحالضػيةلي ػتعرضلاسبال ػثلأ ػااعلاسح ال ػيؿ12أل رلاستتلتعحؿلبالس شالطلاسزراقتلاأ تعتلح  اؿلحاللاػبلؿل) أؿلكؿلات
 .اي ت ؿلاسىلاسح  اؿلاستالست(لإذالسـلت تجلذسؾلاسح  اؿل2اي عؿل)األ رةلذسؾلاسح  اؿلأ تعتل(لإذال1)

 

شٙشًا ادلبػ١خ؟ ِٚب ٟ٘  03ي اٌم ِب ٘ٛ رلّٛع اٌى١ّخ اٌزٟ أٔزجذ ِٓ ق احملظٛي ( خال 0211
 اٌم١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ؟

قػػفلاسكحيػػالتلاسح تعػػةلحػػفلكػػؿلح  ػػاؿل (لشػػهرًالاسحالضػػية12 ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلتعحػػؿلبالس شػػالطلاسزراقػػتلاأ تعػػتلح  ػػاؿللحػػاللاػػبلؿل)ت
ات ػعيؿلاس يحػةل اسح تعةلبفالؼلاسػد ال ير، ت عؿل يحةلاسكحية  قتلاسعحادلاألاؿلت عؿلاسكحيةلاسح تعةلبالسكي الغراـلا تلاسعحادلاسثال ت. اا يال حال

كغػـلحػفلاس  طػةل ػتل 2000استتلبالقتلبهاللاسح  ػاؿل ػتل السػةلبيعهػاللسكػؿلأالعػزءلحػفلاسح  ػاؿل حػثبللأ ػرةلأ تعػتللاأل عالراسقع يةلا ؽل
ذالذكػػرتلدي ػػالرل 400000دي ػػالرلات ػػعؿلاس يحػػةلاست ديريػػةل X 200  =400000 2000 ػػذهلاس السػػةلت ػػي ـلاسكحيػػةلاسح تعػػةلبهػػذالاس ػػعرلأ ل اا 

 .  1000× السكغـلبضربهاللإسى(لطفلحفلاس  طةلت اؿل1األ رةلاسكحيالتلبا داتل يال يةلأارىلحثبًلل)
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 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03و١ف مت اٌزظشف ثبٌى١ّبد ادلٕزجخ ِٓ .. قاحملظٛي(.. خالي اٌم  0219

است ػػػرؼلبالسكحيػػػالتلاستػػػتللأاعػػػهقػػػفللشػػػهرًالاسحالضػػػية( 03ت ػػػأؿلكػػػؿلاأل ػػػرلاستػػػتلتعحػػػؿلبالس شػػػالطلاسزراقػػػتلاأ تعػػػتلح  ػػػاؿللحػػػاللاػػػبلؿل)
(لاسكحيػػالتلاستػػتلCيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال(لاسكحيػػالتلاستػػتلا ػػته كتهاللاأل ػػرةلBيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال(لاسكحيػػالتلاسحبالقػػةلAيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)أ تعتهال

( Eس  ياا ػػالتلايػػدافل ػػتلاسعحػػادل) (لاسكحيػػالتلاستػػتلأقطيػػتلكغػػذاءDيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال ػػدحتهاللاأل ػػرةلحػػفل ػػذالاسح  ػػاؿلكهػػداياللسآلاػػريفل
(لاسكحيالتلاسحعطػالةلس حالسػؾلG(لللاسكحيالتلاستتلتـلاز هاللس   ةلاس الدحةلاتدافل تلاسعحادل)Fكبذارلايدافل تلاسعحادل)اسكحيالتلاستتلا تادحتل

ادحتل ػػتلغيػػرلحػػاللذكػػرل(للاسكحيػػالتلاستػػتلا ػػتI(لاسكحيػػالتلاستػػتلأقطيػػتلح البػػؿلاعػػرلاتػدافل ػػتلاسعحػػادل)Hك  ػةلقي يػػةلاتػػدافل ػػتلاسعحػػادل)
تكػافلاسكحيػالتل أفق ػىلتدافلاسكحيالتل تل ذهلاألقحدةل  بلاسا ػداتلاس يال ػيةلاسحػذكارةل،ل أارى الالتل أاأقبلهلاستتلالتزاؿل يدلاست ضيرل

 .0211كحالل تلاس ؤاؿل (A)ح الايةلس كحيالتلاسح تعةلااسحذكارةل تلاسعحادل 0219 تلاس ؤاؿل األقحدةاسحذكارةل تلكؿل

 

                                            ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03٘ٛ ادلجٍغ اٌىٍٟ ادلغزٍُ ِٓ ِج١ؼبد ق احملظٛي ( خالي اٌم ِب 0219

...ليػدافلاسحب ػغلاسػذ ل أ تعتػهكحيػةلحػفلاسح  ػاؿلاسػذ ل (لأ لاستػتلبالقػتA) 1307ق ػىلاس ػؤاؿللأعالبػتاستتللاأل ري أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿل
 .سكحيةلايدافلاسحب غلبالألسؼلدي الرهلاا ت حتهلح البؿلبيسل ذ

 : اإلٔزبط احل١ٛأٟ : اجلضء ة

 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خالي اٌم اإلٔزبط احل١ٛأٟ  أٔشـخِٓ  أٞألعشح ٌذٜ اً٘  0214

)ال(لا ػتل ػذهللاإلعالبػةكال ػتللأذا( 2 عـلايؤشػرل)لاإلعالبةكال تللأذا( 1) ياا تليؤشرللإ تالج شالطل ؿلسهاللأالأل دلأ راد الل أؿلكؿلاأل رل،لت
 .ا ت ؿلاسىلاسعزءل)لدل( 1301ااذالاإلعالبةل"ال"لق ىل ذالاس ؤاؿلاكذسؾلق ىلاس ؤاؿلل،اسعزءل)ج(لإسىاس السةلي ت ؿلاسبال ثل

 .في االنتاج الحيواني خاليا النحل األخرى: تشمل مالحظة

 بػ١خ؟ادل 03وُ اعزٍّذ ٘زٖ األعشح ِٓ ِج١ؼبد ...]احل١ٛأبد[... خالي االشٙش اي  0201

(لشػػهرًا 03  ػػ تلق يػػهلحػػفلعػػراءلبيػػسلاس ياا ػػالتلاػػبلؿل)حػػال ااسحب غلاسػػذ ل يػػاا تللإ تػػالجي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلتعحػػؿلب شػػالطل
 .بالألسؼلدي الرللاسحالضية،ليدافلاسر ـلاس  يجلبدافلك ارل تلاسح تطيؿلاسحا ص

 ادلبػ١خ؟ 03 األشٙش اٌم ِٓ ِج١ؼبد ِٕزجبد ... ]احل١ٛأبد[... يف أعشرهوُ اعزٍّذ  0200

بيػسللقػفل  ػ تلق يػهكػـل ػالاسحب غالسػذ ل 0914أالأعالبػتلبػ عـل ػتلاس ػؤاؿلل يػاا تلإ تػالجي ػأؿل ػذالاس ػؤاؿلسكػؿلاأل ػرلاستػتلتعحػؿلب شػالطل
لاس حراءل(ل،لح تعالتل ياا يةلحثؿل لاسدااعفل،لاس  ـا ل)لس ـا  .ي الربالألسؼلد(لشهرلاسحالضية03اسبيضلااسع ؿلااس  يبلابلؿل)اس  ـا

 03اي  األشمٙشِمٓ ... ]احل١ٛأبد[...ِٕٚزجبرٙمب  خمالي  أعمشرهِب ٟ٘ ل١ّخ ِب اعزٍٙىزٗ  0203
 ادلبػ١خ؟

شهرًالاسحالضيةلبفالؼلدي الرل،لأ ل 03ذاتهاللابلؿلاسػللاأل رةااستتلتـلا تهبلكهاللحفل بؿللأ تعتهالاأل رةي أؿلقفل يحةلاسح تعالتلاس ياا يةلاستتل
غػػـلحػػفلاسع ػػؿلاكػػالفلاس ػػعرلاسػػذ ل 911ا ػػته كتللأ ػػرة حػػثبلللإ تالعهػػالحػػفللاأل ػػرة ح تعػػالتلاس ياا يػػةلاستػػتلا ػػته كتهاللتػػذكرلاس يحػػةلاست ديريػػةلس

اس يحػةلت ػعؿلبػالألسؼلدي ػالرل،ل أفدي ػالرلابحػاللل9111ا ته كتلق ؿلب يحػةللإ هالدي الرلس كي اغراـلاساا دلأ ل 01111بالقتلبهلاسع ؿلحاليعالدؿل
 .لاأل رةريةلس ع ؿلاسح ته ؾلحفل بؿلأسؼلدي الرلاس يحةلاست دي 9ي عؿل
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 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ً٘ وبْ ٌذٜ األعشح أٚ ادذ افشاد٘ب د١بصح صساػ١خ خالي اٌم  0210

ذالل( 1ب عـليؤشرل)لاإلعالبةلا تل السةي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رل    ـلاإل تالجلاس ياا تل 1309(لاي ت ؿلإسىلاس ؤاؿل2الليؤشرلر ـل)اا 
 

ْٚ ِغبدخ  0213
ً
 األعشحادلذاسح ِٓ لجً  أٚاٌى١ٍخ ٌىبفخ احل١بصاد ادلٍّٛوخ  األسعد

اسك يػةلسهػذهلاس يػالزاتللاألرضاقيػةلقػفلح ػال ةليػديرل يػالزةلزرللأا شػالطاًللزراقياًلايح ػؾلأ ل ػردل يهػاللليحػالرسي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل ػرلاستػتل
يػػدافلحتػػرلحربس.ل011الالاسػػؾلاساا ػػد=ل الأاسكػػإذل39حربػػسلاي ػػالا لحتػػرلل3911الفلاسػػدا ـلاساا ػػدلي ػػالا لاتػػدافلبالسػػدا حالتلااالاسكػػالتلق حػػاللبػػ

 .تدير اللاأل رةلأالأ دلأ راد اللح ال ةلاألرضلاسزراقيةلاستتلتح كهاللأاللااألاسكالتبالسدا حالت
 

0212  
 
 اٌضساػ١خ؟ ٓ ِٓ افشاد األعشح ميٍه أٚ ٠ذ٠ش ٘زٖ احل١بصح/احل١بصادِ

ايػتـلتػدايفلرحػزلأ ػرادلاأل ػرةلاسػذيفليح كػافلأاليػديرافل ػذهلاس يػالزةل ػتلاسحربعػالتل ي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلتعحػؿلبالس شػالطلاسزراقػتل
 .اسحا  ةلسهـل

                  ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03بصح خالي اٌم ِب ٟ٘ ادلغبدخ اٌزٟ مت صساػزٙب فؼال ِٓ ٘زٖ احل١ 0212

)ا ػتلح ػال ةلقفلاسح ال ةلاستتلتـلزراقتهالل عبللابلؿلاالث تلقشرلشهرالاسحالضيةلي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلتعحؿلبالس شالطلاسزراقتل
دا ػـلسحا ػحيفلاػبلؿلاسػػل 2ارضلح ػال تهالللزرقػتلأذااستتلتحتلقح يةلاسزراقةلق يهاللاسيسلاسح ػال ةلاسحزراقػة.لق ػىل ػبيؿلاسحثػالؿ،للاألرض

 ااالاسكالت.يدافلقددلاسدا حالتلدا ـ(.لل9دا ـلاسيسلل2لاإلعالبةشهرالاسحالضيةلتكافل 03

0212 
 أ

 ادلبػ١خ شٙشا 03 اي خالي احل١بصح ٘زٖ ِٓ فؼالً  صساػزٙب مت اٌزٟ ٚ ادلزجم١خ ادلغبدخ ٟ٘ ِب
 ؟(أزبطقحتظذ مل ٌٚىٓ

تػتلتعحػؿلبالس شػالطلاسزراقػتلاسػديهاللارضلزراقيػةلحزراقػةلاسػـلت  ػدلحػالل يهػالل)ا تالعهػال(لاذسػؾلب ػببلسػـليػالتتلبعػدلي أؿل ذالاس ػؤاؿلسبل ػرةلاس
 حا ـلاس  الدلسهذهلاالرض.

                                             ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03األعشح أٚ أٞ ِٓ أفشاد٘ب .. ق احملظٛي ( خالي اٌم  أٔزجذً٘  0219

ثػـلي ػعؿلل(لشػهرًالاسحالضػيةلي ػتعرضلاسبال ػثلأ ػااعلاسح ال ػيؿ12أل رلاستتلتعحؿلبالس شالطلاسزراقتلاأ تعتلح  اؿلحاللاػبلؿل) أؿلكؿلات
 .اي ت ؿلاسىلاسح  اؿلاستالست(لإذالسـلت تجلذسؾلاسح  اؿل2اي عؿل)األ رةلذسؾلاسح  اؿلأ تعتل(لإذال1)

 

شٙشًا ادلبػ١خ؟ ِٚب ٟ٘  03ي اٌم ِب ٘ٛ رلّٛع اٌى١ّخ اٌزٟ أٔزجذ ِٓ ق احملظٛي ( خال 0211
 اٌم١ّخ اٌزمذ٠ش٠خ؟

قػػفلاسكحيػػالتلاسح تعػػةلحػػفلكػػؿلح  ػػاؿل (لشػػهرًالاسحالضػػية12 ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلتعحػػؿلبالس شػػالطلاسزراقػػتلاأ تعػػتلح  ػػاؿللحػػاللاػػبلؿل)ت
ات ػعيؿلاس يحػةل اسح تعةلبفالؼلاسػد ال ير، ت عؿل يحةلاسكحية  قتلاسعحادلاألاؿلت عؿلاسكحيةلاسح تعةلبالسكي الغراـلا تلاسعحادلاسثال ت. اا يال حال

كغػـلحػفلاس  طػةل ػتل 2000استتلبالقتلبهاللاسح  ػاؿل ػتل السػةلبيعهػاللسكػؿلأالعػزءلحػفلاسح  ػاؿل حػثبللأ ػرةلأ تعػتللاأل عالراسقع يةلا ؽل
ذالذكػػرتلدي ػػالرل 400000دي ػػالرلات ػػعؿلاس يحػػةلاست ديريػػةل X 200  =400000 2000 ػػذهلاس السػػةلت ػػي ـلاسكحيػػةلاسح تعػػةلبهػػذالاس ػػعرلأ ل اا 

 .  1000× السكغـلبضربهاللإسى(لطفلحفلاس  طةلت اؿل1األ رةلاسكحيالتلبا داتل يال يةلأارىلحثبًلل)
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 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03و١ف مت اٌزظشف ثبٌى١ّبد ادلٕزجخ ِٓ .. قاحملظٛي(.. خالي اٌم  0219

است ػػػرؼلبالسكحيػػػالتلاستػػػتللأاعػػػهقػػػفللشػػػهرًالاسحالضػػػية( 03ت ػػػأؿلكػػػؿلاأل ػػػرلاستػػػتلتعحػػػؿلبالس شػػػالطلاسزراقػػػتلاأ تعػػػتلح  ػػػاؿللحػػػاللاػػػبلؿل)
(لاسكحيػػالتلاستػػتلCيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال(لاسكحيػػالتلاستػػتلا ػػته كتهاللاأل ػػرةلBيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال(لاسكحيػػالتلاسحبالقػػةلAيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)أ تعتهال

( Eس  ياا ػػالتلايػػدافل ػػتلاسعحػػادل) (لاسكحيػػالتلاستػػتلأقطيػػتلكغػػذاءDيػػدافل ػػتلاسعحػػادل)ال ػػدحتهاللاأل ػػرةلحػػفل ػػذالاسح  ػػاؿلكهػػداياللسآلاػػريفل
(لاسكحيالتلاسحعطػالةلس حالسػؾلG(لللاسكحيالتلاستتلتـلاز هاللس   ةلاس الدحةلاتدافل تلاسعحادل)Fكبذارلايدافل تلاسعحادل)اسكحيالتلاستتلا تادحتل

ادحتل ػػتلغيػػرلحػػاللذكػػرل(للاسكحيػػالتلاستػػتلا ػػتI(لاسكحيػػالتلاستػػتلأقطيػػتلح البػػؿلاعػػرلاتػدافل ػػتلاسعحػػادل)Hك  ػةلقي يػػةلاتػػدافل ػػتلاسعحػػادل)
تكػافلاسكحيػالتل أفق ػىلتدافلاسكحيالتل تل ذهلاألقحدةل  بلاسا ػداتلاس يال ػيةلاسحػذكارةل،ل أارى الالتل أاأقبلهلاستتلالتزاؿل يدلاست ضيرل

 .0211كحالل تلاس ؤاؿل (A)ح الايةلس كحيالتلاسح تعةلااسحذكارةل تلاسعحادل 0219 تلاس ؤاؿل األقحدةاسحذكارةل تلكؿل

 

                                            ؟شٙشًا ادلبػ١خ 03٘ٛ ادلجٍغ اٌىٍٟ ادلغزٍُ ِٓ ِج١ؼبد ق احملظٛي ( خالي اٌم ِب 0219

...ليػدافلاسحب ػغلاسػذ ل أ تعتػهكحيػةلحػفلاسح  ػاؿلاسػذ ل (لأ لاستػتلبالقػتA) 1307ق ػىلاس ػؤاؿللأعالبػتاستتللاأل ري أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿل
 .سكحيةلايدافلاسحب غلبالألسؼلدي الرهلاا ت حتهلح البؿلبيسل ذ

 : اإلٔزبط احل١ٛأٟ : اجلضء ة

 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خالي اٌم اإلٔزبط احل١ٛأٟ  أٔشـخِٓ  أٞألعشح ٌذٜ اً٘  0214

)ال(لا ػتل ػذهللاإلعالبػةكال ػتللأذا( 2 عـلايؤشػرل)لاإلعالبةكال تللأذا( 1) ياا تليؤشرللإ تالج شالطل ؿلسهاللأالأل دلأ راد الل أؿلكؿلاأل رل،لت
 .ا ت ؿلاسىلاسعزءل)لدل( 1301ااذالاإلعالبةل"ال"لق ىل ذالاس ؤاؿلاكذسؾلق ىلاس ؤاؿلل،اسعزءل)ج(لإسىاس السةلي ت ؿلاسبال ثل

 .في االنتاج الحيواني خاليا النحل األخرى: تشمل مالحظة

 بػ١خ؟ادل 03وُ اعزٍّذ ٘زٖ األعشح ِٓ ِج١ؼبد ...]احل١ٛأبد[... خالي االشٙش اي  0201

(لشػػهرًا 03  ػػ تلق يػػهلحػػفلعػػراءلبيػػسلاس ياا ػػالتلاػػبلؿل)حػػال ااسحب غلاسػػذ ل يػػاا تللإ تػػالجي ػػأؿل ػػذالاس ػػؤاؿلسكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلتعحػػؿلب شػػالطل
 .بالألسؼلدي الرللاسحالضية،ليدافلاسر ـلاس  يجلبدافلك ارل تلاسح تطيؿلاسحا ص

 ادلبػ١خ؟ 03 األشٙش اٌم ِٓ ِج١ؼبد ِٕزجبد ... ]احل١ٛأبد[... يف أعشرهوُ اعزٍّذ  0200

بيػسللقػفل  ػ تلق يػهكػـل ػالاسحب غالسػذ ل 0914أالأعالبػتلبػ عـل ػتلاس ػؤاؿلل يػاا تلإ تػالجي ػأؿل ػذالاس ػؤاؿلسكػؿلاأل ػرلاستػتلتعحػؿلب شػالطل
لاس حراءل(ل،لح تعالتل ياا يةلحثؿل لاسدااعفل،لاس  ـا ل)لس ـا  .ي الربالألسؼلد(لشهرلاسحالضية03اسبيضلااسع ؿلااس  يبلابلؿل)اس  ـا

 03اي  األشمٙشِمٓ ... ]احل١ٛأبد[...ِٕٚزجبرٙمب  خمالي  أعمشرهِب ٟ٘ ل١ّخ ِب اعزٍٙىزٗ  0203
 ادلبػ١خ؟

شهرًالاسحالضيةلبفالؼلدي الرل،لأ ل 03ذاتهاللابلؿلاسػللاأل رةااستتلتـلا تهبلكهاللحفل بؿللأ تعتهالاأل رةي أؿلقفل يحةلاسح تعالتلاس ياا يةلاستتل
غػػـلحػػفلاسع ػػؿلاكػػالفلاس ػػعرلاسػػذ ل 911ا ػػته كتللأ ػػرة حػػثبلللإ تالعهػػالحػػفللاأل ػػرة ح تعػػالتلاس ياا يػػةلاستػػتلا ػػته كتهاللتػػذكرلاس يحػػةلاست ديريػػةلس

اس يحػةلت ػعؿلبػالألسؼلدي ػالرل،ل أفدي ػالرلابحػاللل9111ا ته كتلق ؿلب يحػةللإ هالدي الرلس كي اغراـلاساا دلأ ل 01111بالقتلبهلاسع ؿلحاليعالدؿل
 .لاأل رةريةلس ع ؿلاسح ته ؾلحفل بؿلأسؼلدي الرلاس يحةلاست دي 9ي عؿل
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 ، إٌفمبد اٌشأمسب١ٌخ  اإلٔزبط، ػٛاًِ  اإلٔزبطٚرشًّ رىب١ٌف ِغزٍضِبد  اإلٔزبطرىب١ٌف :  اجلضء ط
 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ػٍٝ...]ادلبدح[ ... خالي اٌم  أعشره أٔفمذوُ  0202

(لشهرالاسحالضيةلقفل 12اس ياا تلابلؿل)للأااإل تالجاس بالتتللاإل تالجحعالؿلاستتلحالر تل شالطاللزراقيالل ااءل تللاأل ري الؿل ذاللاس ؤاؿلسكؿل
ااسبػذارل...للاأل ػحدةااستػتلتغطػتلل(ل09 – 01اس بػالتتلاتشػحؿلاسق ػراتلحػفل)للاإل تػالجلأ شػطةكال ةلاستكالسيؼلا ذهلاستكالسيؼلتتع ؽلبح ػت زحالتل

اتكػالسيؼلتتع ػؽلبالسحػد اقالتلسعااحػؿللاسخااسبيطػرة...(لحثػؿلاسع ػؼلل13 – 10اس يػاا تلاتغطػتلاسق ػراتل)للاإل تػالجبأ شػطةلاتكالسيؼلتتع ػؽللاسخ
اسح ال ػيؿللاسزراقيػةل(لا  ػةلاسحػالسكيفلاس  ديػةلحػفلحبيعػالتلاألراضػت)لأيعػالرللاألراضتكأعارلاسعحالؿلا اا دلاس راضلاسزراقيةلاريسللاإل تالج

لاألعػػاراسحد اقػػةلس عحػػالؿلتػػدافلحعحػػاعللاألعػػارلأفاسحعػػالؿللا شػػيرل ػػتل ػػذال،(ل19 – 14ااسح تعػػالتلاس ياا يػػةلااسضػػرا بلاتغطػػتلاسق ػػراتل)ل
  اس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلسهـل.

لإ تالعيػةا قػرلاآلبػالرلااس  ػااتلاشػراءل ياا ػالتللاألراضػترأ ػحالسيةلكت  ػيفللأ ػاؿا تلاستكالسيؼلاسحتع  ةلبالإل قالؽلق ىللأارىا  الؾلتكالسيؼل
اس بػالتتللاإل تػالجايعػبلاستأكيػدل ػتلحعػالؿلتكػالسيؼلح ػت زحالتلل،(ل24 – 20تلاسق ػراتل)لاشراءلآالتلاحعداتلاا ال طل  ؿل...لاسخ،لا ذهلتغط

كال ػػتللاأل ػػرةأاحػػفلح تعػػالتللأاكال ػػتلحشػػتراتلحػػفلاس ػػاؽل أذايػػدافلك قػػةلاسحػػالدةلاسح ػػتادحةلبغػػضلاس ظػػرلقػػفلح ػػدر اللأ ل أفاس يػػاا تللأا
(لشهرالاسحالضيةل،ل قتل السةلاسبػذارلحػثبلل 12اس ياا تلابلؿل)للإل تالجأاااسح ال يؿللإ تالجا تادحتل تلت  يؽللإالإ هال،للاأل رةحازا ةلسدىل

(لكغـلحشتراةلحفلاس اؽل قتل ذهلاس السةل100ال)لاأل رةلإ تالج(لكغـلحفلل200كغـلكالفلح هالل)ل 300كحيةلاسبذارلاسح تادحةل عبللكال تل أف
 (لكغـلاسي تلاسحشتراةل  طل. 300ت يـلاسكحيةل)ل

لاأل ػػرةإالإ هال يحػػةلاسكحيػػةلاسح ػػتادحةل عػػبللا ػػذهلتشػػحؿل يحػػةلاسكحيػػةلاسحشػػتراةلا يحػػةلاسكحيػػةلاسحازا ػػةلسػػدىللضػػالأيت ػػعؿللاأل ػػحدةا ػػتل السػػةل
 .اإل تالجا تادحتل عبلل تل

 

 ٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خأٔشـخ ط١ذ ٚرشث١خ األمسبن  :اجلضء د

شؿبْ اٚ احملبس ً٘ لّذ اٚ اٞ فشد ِٓ األعشح لبَ ثظ١ذ اٚ رشث١خ األمسبن اٚ اٌشٚث١بْ اٚ اٌغ 0202
 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03أٚ غري٘ب ِٓ احل١ٛأبد ادلبئ١خ خالي اٌم 

إذالكال تل عػـلتحػالرسلل(1تؤشرلاإلعالبةل).(لشهرًالاسحالضيةل12حالر تل شالطل يدلأالتربيةلأ حالؾلابلؿل)لاستتي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل ر،ل
 تربيةلاأل حالؾلاي ت ؿلإسىلاسعزءل) ػ(ل. أا(لإذالكال تلاللتحالرسل شالطل يدل2)ال،تربيةلا حالؾلأا شالطل يدل

 
 

 03اٌزٟ مت ث١ؼٙب خالي اي  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0209
 شٙشا ادلبػ١خ؟

 يحةلبالالؼلاس(لAيدافل تلاسعحادل).ل حالؾلحالل تلاسحبالسغلاستتل   تلق يهالاتربيةلاألي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلحالر تل شالطل يدل
 شهرلاسحالضية. 03ابلؿلبالسكي الغراـلاسكحيالتلاسحبالقةل(لBا تلاس  ؿل) اسد ال ير
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شلب  األعشحاٌزٟ اعزٍٙىزٙب  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0201
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03طبدرٗ أٚ سثزٗ خالي اي 

شػهرًالاسحالضػيةلل03 ػالتلاسحال يػةلاسح ػته كةلحػفل ب هػاللااستػتل ػتلححػالل ػالدتهلأالربتػهلاػبلؿلاسػػلااس ياالاأل حالؾقفل يحةلاكحيالتللاأل رةت أؿل
 (.Bااسكحيالتل تلاس  ؿل) ( Aتدافلاس يحةلاسح ته كةل تلاس  ؿل)ل

 

اٌزٟ ٚ٘جزٙب أٚ لب٠ؼزٙب  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0209
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خالي اي شلب طبدرٗ أٚ سثزٗ  األعشح

شػهرالاسحالضػيةلل03ححػالل ػالدتهلأالربتػهلاػبلؿلاسػػللاأل ػرةااس ياا التلاسحال يػةلاستػتلا بتهػاللأال اليضػتهالللاأل حالؾقفل يحةلاكحيالتللاأل رةت أؿل
 (.  B تلاس  ؿل)اسكحيالتلال( A)  ؿ تلاساس يحةلافلتد

 

ط١ذ ٚرشث١خ  أٔشـخ١خ ٌزٕف١ز شٙشًا ادلبػ 03قوّجّٛع( خالي اٌم  األعشح أٔفمذوُ  0209
 األمسبن؟

لاألعػػار يحػػةللتػػدافلا ػػيدلاأل ػػحالؾ.تربيػػةلل شػػالطاأل ػػحالؾلقػػفلاسحبػػالسغلاستػػتلأ ق تهػػاللق ػػىلاتربيػػةلت ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلحالر ػػتل شػػالطل ػػيدل
حثػؿلاسع ػؼل،لحػاادلبيطريػة،ل أحػاللاسح ػالريؼلاألاػرى(لتػدافلك قػةلشػراءلزاارؽلB(لا تلاس  ؿل)Aاس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلس عحالؿل تلاس  ؿل)

 (. Cاستبريػدلااسا ادلاأعارلاس الربلااس  ؿلااسادحالتلاألارىلتدافل تلاس  ؿل) ك قػػة

 

 اٌغبثبد  اجلضء ٘م :
يشحؿل ذالاس شالطل طسلاألاشالبل،لعحػسلاس طػبل،لاس  ػبل،لاسكحػأةلااسقطػرل،لاس ػحالؽل،لاسق ػتؽلااسعػازلحػفلأشػعالرلبريػةل،ل بػةلاساضػرةل،ل

 اسخل.اسكعابل...ل

 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03غبثبد ٚدشاجخ خالي اٌم  أٔشـخثؤ٠خ  أعشره أفشادِٓ  أٞ أًٚ٘ لّذ  0204
 

(لشػهرال12،لعحػسلاس طػبل...لاسػخل(لاػبلؿل)لاألاشػالبت أؿلاأل رةل يحاللإذالكال تلأالا دلأ راد الل دلحالرسل ػذالاس ػاعلحػفلاس شػالطل)ل طػسل
 لاس  ـلاستالست.لإسىكالفلاللاي ت ؿللأذا( 2ايدافل)(لإذالكالفل عـل1اسحالضيةليدافل)

 

 ِٓ ِج١ؼبد ادلٕزجبد اٌزٟ مجؼزٙب؟ أعشرهوُ اعزٍّذ  0231
 

 عالتلاسح تعالتلاي عؿلبالألسؼلدي الر.ا دلأ راد اللاسذ لحالرسل ذالاس شالطلقفلحالل   تلق يهلحفلحبي أات أؿلاأل رةل
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 ، إٌفمبد اٌشأمسب١ٌخ  اإلٔزبط، ػٛاًِ  اإلٔزبطٚرشًّ رىب١ٌف ِغزٍضِبد  اإلٔزبطرىب١ٌف :  اجلضء ط
 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ػٍٝ...]ادلبدح[ ... خالي اٌم  أعشره أٔفمذوُ  0202

(لشهرالاسحالضيةلقفل 12اس ياا تلابلؿل)للأااإل تالجاس بالتتللاإل تالجحعالؿلاستتلحالر تل شالطاللزراقيالل ااءل تللاأل ري الؿل ذاللاس ؤاؿلسكؿل
ااسبػذارل...للاأل ػحدةااستػتلتغطػتلل(ل09 – 01اس بػالتتلاتشػحؿلاسق ػراتلحػفل)للاإل تػالجلأ شػطةكال ةلاستكالسيؼلا ذهلاستكالسيؼلتتع ؽلبح ػت زحالتل

اتكػالسيؼلتتع ػؽلبالسحػد اقالتلسعااحػؿللاسخااسبيطػرة...(لحثػؿلاسع ػؼلل13 – 10اس يػاا تلاتغطػتلاسق ػراتل)للاإل تػالجبأ شػطةلاتكالسيؼلتتع ػؽللاسخ
اسح ال ػيؿللاسزراقيػةل(لا  ػةلاسحػالسكيفلاس  ديػةلحػفلحبيعػالتلاألراضػت)لأيعػالرللاألراضتكأعارلاسعحالؿلا اا دلاس راضلاسزراقيةلاريسللاإل تالج

لاألعػػاراسحد اقػػةلس عحػػالؿلتػػدافلحعحػػاعللاألعػػارلأفاسحعػػالؿللا شػػيرل ػػتل ػػذال،(ل19 – 14ااسح تعػػالتلاس ياا يػػةلااسضػػرا بلاتغطػػتلاسق ػػراتل)ل
  اس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلسهـل.

لإ تالعيػةا قػرلاآلبػالرلااس  ػااتلاشػراءل ياا ػالتللاألراضػترأ ػحالسيةلكت  ػيفللأ ػاؿا تلاستكالسيؼلاسحتع  ةلبالإل قالؽلق ىللأارىا  الؾلتكالسيؼل
اس بػالتتللاإل تػالجايعػبلاستأكيػدل ػتلحعػالؿلتكػالسيؼلح ػت زحالتلل،(ل24 – 20تلاسق ػراتل)لاشراءلآالتلاحعداتلاا ال طل  ؿل...لاسخ،لا ذهلتغط

كال ػػتللاأل ػػرةأاحػػفلح تعػػالتللأاكال ػػتلحشػػتراتلحػػفلاس ػػاؽل أذايػػدافلك قػػةلاسحػػالدةلاسح ػػتادحةلبغػػضلاس ظػػرلقػػفلح ػػدر اللأ ل أفاس يػػاا تللأا
(لشهرالاسحالضيةل،ل قتل السةلاسبػذارلحػثبلل 12اس ياا تلابلؿل)للإل تالجأاااسح ال يؿللإ تالجا تادحتل تلت  يؽللإالإ هال،للاأل رةحازا ةلسدىل

(لكغـلحشتراةلحفلاس اؽل قتل ذهلاس السةل100ال)لاأل رةلإ تالج(لكغـلحفلل200كغـلكالفلح هالل)ل 300كحيةلاسبذارلاسح تادحةل عبللكال تل أف
 (لكغـلاسي تلاسحشتراةل  طل. 300ت يـلاسكحيةل)ل

لاأل ػػرةإالإ هال يحػػةلاسكحيػػةلاسح ػػتادحةل عػػبللا ػػذهلتشػػحؿل يحػػةلاسكحيػػةلاسحشػػتراةلا يحػػةلاسكحيػػةلاسحازا ػػةلسػػدىللضػػالأيت ػػعؿللاأل ػػحدةا ػػتل السػػةل
 .اإل تالجا تادحتل عبلل تل

 

 ٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خأٔشـخ ط١ذ ٚرشث١خ األمسبن  :اجلضء د

شؿبْ اٚ احملبس ً٘ لّذ اٚ اٞ فشد ِٓ األعشح لبَ ثظ١ذ اٚ رشث١خ األمسبن اٚ اٌشٚث١بْ اٚ اٌغ 0202
 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03أٚ غري٘ب ِٓ احل١ٛأبد ادلبئ١خ خالي اٌم 

إذالكال تل عػـلتحػالرسلل(1تؤشرلاإلعالبةل).(لشهرًالاسحالضيةل12حالر تل شالطل يدلأالتربيةلأ حالؾلابلؿل)لاستتي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل ر،ل
 تربيةلاأل حالؾلاي ت ؿلإسىلاسعزءل) ػ(ل. أا(لإذالكال تلاللتحالرسل شالطل يدل2)ال،تربيةلا حالؾلأا شالطل يدل

 
 

 03اٌزٟ مت ث١ؼٙب خالي اي  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0209
 شٙشا ادلبػ١خ؟

 يحةلبالالؼلاس(لAيدافل تلاسعحادل).ل حالؾلحالل تلاسحبالسغلاستتل   تلق يهالاتربيةلاألي أؿل ذالاس ؤاؿلسكؿلاأل رلاستتلحالر تل شالطل يدل
 شهرلاسحالضية. 03ابلؿلبالسكي الغراـلاسكحيالتلاسحبالقةل(لBا تلاس  ؿل) اسد ال ير
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شلب  األعشحاٌزٟ اعزٍٙىزٙب  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0201
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03طبدرٗ أٚ سثزٗ خالي اي 

شػهرًالاسحالضػيةلل03 ػالتلاسحال يػةلاسح ػته كةلحػفل ب هػاللااستػتل ػتلححػالل ػالدتهلأالربتػهلاػبلؿلاسػػلااس ياالاأل حالؾقفل يحةلاكحيالتللاأل رةت أؿل
 (.Bااسكحيالتل تلاس  ؿل) ( Aتدافلاس يحةلاسح ته كةل تلاس  ؿل)ل

 

اٌزٟ ٚ٘جزٙب أٚ لب٠ؼزٙب  األخشٜٚاحل١ٛأبد ادلبئ١خ  األمسبنل١ّخ ٚو١ّخ  إمجبيلِب ٘ٛ  0209
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خالي اي شلب طبدرٗ أٚ سثزٗ  األعشح

شػهرالاسحالضػيةلل03ححػالل ػالدتهلأالربتػهلاػبلؿلاسػػللاأل ػرةااس ياا التلاسحال يػةلاستػتلا بتهػاللأال اليضػتهالللاأل حالؾقفل يحةلاكحيالتللاأل رةت أؿل
 (.  B تلاس  ؿل)اسكحيالتلال( A)  ؿ تلاساس يحةلافلتد

 

ط١ذ ٚرشث١خ  أٔشـخ١خ ٌزٕف١ز شٙشًا ادلبػ 03قوّجّٛع( خالي اٌم  األعشح أٔفمذوُ  0209
 األمسبن؟

لاألعػػار يحػػةللتػػدافلا ػػيدلاأل ػػحالؾ.تربيػػةلل شػػالطاأل ػػحالؾلقػػفلاسحبػػالسغلاستػػتلأ ق تهػػاللق ػػىلاتربيػػةلت ػػأؿلكػػؿلاأل ػػرلاستػػتلحالر ػػتل شػػالطل ػػيدل
حثػؿلاسع ػؼل،لحػاادلبيطريػة،ل أحػاللاسح ػالريؼلاألاػرى(لتػدافلك قػةلشػراءلزاارؽلB(لا تلاس  ؿل)Aاس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلس عحالؿل تلاس  ؿل)

 (. Cاستبريػدلااسا ادلاأعارلاس الربلااس  ؿلااسادحالتلاألارىلتدافل تلاس  ؿل) ك قػػة

 

 اٌغبثبد  اجلضء ٘م :
يشحؿل ذالاس شالطل طسلاألاشالبل،لعحػسلاس طػبل،لاس  ػبل،لاسكحػأةلااسقطػرل،لاس ػحالؽل،لاسق ػتؽلااسعػازلحػفلأشػعالرلبريػةل،ل بػةلاساضػرةل،ل

 اسخل.اسكعابل...ل

 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03غبثبد ٚدشاجخ خالي اٌم  أٔشـخثؤ٠خ  أعشره أفشادِٓ  أٞ أًٚ٘ لّذ  0204
 

(لشػهرال12،لعحػسلاس طػبل...لاسػخل(لاػبلؿل)لاألاشػالبت أؿلاأل رةل يحاللإذالكال تلأالا دلأ راد الل دلحالرسل ػذالاس ػاعلحػفلاس شػالطل)ل طػسل
 لاس  ـلاستالست.لإسىكالفلاللاي ت ؿللأذا( 2ايدافل)(لإذالكالفل عـل1اسحالضيةليدافل)

 

 ِٓ ِج١ؼبد ادلٕزجبد اٌزٟ مجؼزٙب؟ أعشرهوُ اعزٍّذ  0231
 

 عالتلاسح تعالتلاي عؿلبالألسؼلدي الر.ا دلأ راد اللاسذ لحالرسل ذالاس شالطلقفلحالل   تلق يهلحفلحبي أات أؿلاأل رةل
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 ِب ل١ّخ ِب اعزٍٙىذ أعشره ِٓ ادلٕزجبد اٌزٟ مجؼزٙب  ؟ 0230
 

 ا دلأ راد اللقفل يحةلاسح تعالتلاستتلا ته كتهاللاأل رةل.لأااأل رةللت أؿ

ل

 وُ أٔفمذ ِٓ اجً احلظٛي ػٍٝ ٘زٖ ادلٕزجبد ؟                                             0233
 

لت ػأؿلاأل رةلقفلكال ةلاستكالسيؼلحفلاعؿلاس  اؿلق ىل ذهلاسح تعالتل)لح الريؼل  ؿ...لاسخ(.

 ش: ِشبس٠غ األعشح غري اٌضساػ١خػش شاثغاٌمغُ اٌ
شػػحؿليشػحؿل ػػذالاس  ػـلاأل شػػطلاأل ػريةلس عػػالح يفلس  ػالبهـلاساػػالصلااسعػالح يفلكأربػػالبلإقحػالؿل ػػتلكال ػةلاأل شػػطةلاال ت ػالديةلقػػدال شػالطلاسزراقػػةلكحػاللي

لإسػػى شػػطةلاذسػػؾلسغػػرضلاستا ػػؿلأيضػػاللاسػػداؿلحػػفل ػػذهلاأل شػػطةل)ل ػػ القةل،لتعػػالرةل،ل  ػػؿل،لاػػدحالتل(لاك ػػؼلاإل تػػالجلس حشػػالريسلاسعالح ػػةل ػػتل ػػذهلاأل
ل يالسلاستقالاتل تلاسدااؿل.لإحكال يةااسقردلاتازيعهل  بلاسق التلاحفلثـللاأل رةحتا طلداؿل

ل

 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خبسط اٌضساػخ خالي اي  إٔزبج١خ األعشحأٔشـخ أفشادً٘ ِبسط أٞ ِٓ  0210

فلشهرًالاسحالضيةلكأل12.ل(لابلؿلاسػلاقةل)ل  القةل،لتعالرةل،ل  ؿل،لادحالت.االرجلاسزرللإ تالعيةلأ شطةلأ راد الحالرسلا دللأذات أؿلاأل رةل يحالل
لاس  ـلاستالست.لإسىاللا تل ذهلاس السةلي ت ؿلاسبال ثللأذا(ل2)االعالبةلل عـ،لأذا(ل1يدافلاسبال ثل)اسعحؿ.للأربالبيعحؿلاسقردلس  البهلأاليكافلحفل

ل

العمود الخاص باالتمال غير االجرية في غير  1120تشر السؤال لحادي : يجب ان تطابق االجابة مع المدرج في ال سم اظةمالح
 الزراتة.

ل
ل

0213 
األعشح: ِضالً "ثمبٌخ"،  أفشادطف والً ِٓ ِشبس٠غ األعشح غري اٌضساػ١خ ادلزوٛسح ِٓ لجً 

شٙشا  03اٌزٟ ِبسعزٙب االعشح خالي اٌم  اخل....ث١غ طذف"، "ربوغٟ"،  ثغـ١ٗ"صلبسح" ،"
 ادلبػ١خ؟

 (0213ػشش، اٌغؤاي ق حلبدٞدلك ِغ اٌمغُ ا مبثٍخ:اٌمبئُ ثبدل

ل للاأل رةت أؿ لاستتلحالر تهال لاسزراقية لغير للأاقفلا ؼلاسحشالريس لاسػ لابلؿ لاسبال ثلل12ا د ليداف لاسحالضية ا ؼلااضجلاد يؽلشهرًا
لخ.لاساشبيةل...لاسلاألباابحعحؿلس  سللأاكشؾلسبيسلاس كال رللأاكأفليكافلتالك تللايعطتلرحزلاس شالطلس حشراع
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 00ػغ سِٛص افشاد االعشح اٌز٠ٓ ٠غبّْ٘ٛ يف ٘زا ادلششٚع  ٚسِض اٌؼًّ ٌٍفشد ِٓ اٌمغُ  0212

ارحزلاسعحؿلحفل 0213اسذيفلي ال حافل تلكؿلحشراعلحذكارل تلاس ؤاؿللأ راد اللاسرحزلاستعريقتلسكؿلاا دلحف قفلاأل رةي أؿلاسبال ثل
 00اسعحؿلسهذالاسقردلكحالل ال تلاس  ـلاسح ؤاؿلقفل ذالاسحشراعلثـليدافلت   ؿللس قرداسرحزلاستعريقتل..ليدافل تلاسعحادلاألاؿل00اس  ـل

 اسحشراع. ذالكؿل ردلحفلأ رادلاأل رةلاسذيفليعح افل تلسيكررلذسؾلبالس  بةلال

 

 حثالؿل:

ا الاكالفلس قردلاسرابسلقحؿلآارللابس(سدىلاال رةل يالرةلتك تلا دلاشترؾل رديفلحفلاال رةل تل ذالاسحشراعل)اسقردلاالاؿلااسقردلاسرللاذالكالف
لاسثالسثلقشر ل تلاس  ـ لاال شطة لذكرلكؿل ذه لتـ لا د لحتا طة، ل تلحدر ة لاال ك يزية لاس غة لتدريسلحالدة لسذسؾلاسكافلاس  ـ االصلل02.

اكحاللل3103سلااسحثالؿلاد الهليبيفلكيؼليحبلءل  بلح جلا  ال تل ذالاس  ـل  طللتاستالك  شالطللإدراجغيرلاسزراقيةليتـللاأل رةبحشالريسل
 -:ي ت

 

 
 

 ِب ٟ٘ إٌغجخ ادلئ٠ٛخ ِٓ ٘زٖ األٔشـخ اٌزٟ رؼٛد ألفشاد ٘زٖ األعشح؟ 0212

لكالفلاسحشراعل011كالفلاسحشراعلاالصلسؤل رةل  طليدافلاسبال ثل  إذااس شالطل)اسحشراع(لسؤل رة،للقال ديهي أؿلاسبال ثلقفل  بةل %لااذا
  تل ذالاس شالطل)اسحشراع(.لاأل رةال حةلا رلأارىليدافلاسبال ثل  بةلح لأ رادأاحشترؾلحسل
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 ِب ل١ّخ ِب اعزٍٙىذ أعشره ِٓ ادلٕزجبد اٌزٟ مجؼزٙب  ؟ 0230
 

 ا دلأ راد اللقفل يحةلاسح تعالتلاستتلا ته كتهاللاأل رةل.لأااأل رةللت أؿ

ل

 وُ أٔفمذ ِٓ اجً احلظٛي ػٍٝ ٘زٖ ادلٕزجبد ؟                                             0233
 

لت ػأؿلاأل رةلقفلكال ةلاستكالسيؼلحفلاعؿلاس  اؿلق ىل ذهلاسح تعالتل)لح الريؼل  ؿ...لاسخ(.

 ش: ِشبس٠غ األعشح غري اٌضساػ١خػش شاثغاٌمغُ اٌ
شػػحؿليشػحؿل ػػذالاس  ػـلاأل شػػطلاأل ػريةلس عػػالح يفلس  ػالبهـلاساػػالصلااسعػالح يفلكأربػػالبلإقحػالؿل ػػتلكال ػةلاأل شػػطةلاال ت ػالديةلقػػدال شػالطلاسزراقػػةلكحػاللي

لإسػػى شػػطةلاذسػػؾلسغػػرضلاستا ػػؿلأيضػػاللاسػػداؿلحػػفل ػػذهلاأل شػػطةل)ل ػػ القةل،لتعػػالرةل،ل  ػػؿل،لاػػدحالتل(لاك ػػؼلاإل تػػالجلس حشػػالريسلاسعالح ػػةل ػػتل ػػذهلاأل
ل يالسلاستقالاتل تلاسدااؿل.لإحكال يةااسقردلاتازيعهل  بلاسق التلاحفلثـللاأل رةحتا طلداؿل

ل

 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03خبسط اٌضساػخ خالي اي  إٔزبج١خ األعشحأٔشـخ أفشادً٘ ِبسط أٞ ِٓ  0210

فلشهرًالاسحالضيةلكأل12.ل(لابلؿلاسػلاقةل)ل  القةل،لتعالرةل،ل  ؿل،لادحالت.االرجلاسزرللإ تالعيةلأ شطةلأ راد الحالرسلا دللأذات أؿلاأل رةل يحالل
لاس  ـلاستالست.لإسىاللا تل ذهلاس السةلي ت ؿلاسبال ثللأذا(ل2)االعالبةلل عـ،لأذا(ل1يدافلاسبال ثل)اسعحؿ.للأربالبيعحؿلاسقردلس  البهلأاليكافلحفل

ل

العمود الخاص باالتمال غير االجرية في غير  1120تشر السؤال لحادي : يجب ان تطابق االجابة مع المدرج في ال سم اظةمالح
 الزراتة.

ل
ل

0213 
األعشح: ِضالً "ثمبٌخ"،  أفشادطف والً ِٓ ِشبس٠غ األعشح غري اٌضساػ١خ ادلزوٛسح ِٓ لجً 

شٙشا  03اٌزٟ ِبسعزٙب االعشح خالي اٌم  اخل....ث١غ طذف"، "ربوغٟ"،  ثغـ١ٗ"صلبسح" ،"
 ادلبػ١خ؟

 (0213ػشش، اٌغؤاي ق حلبدٞدلك ِغ اٌمغُ ا مبثٍخ:اٌمبئُ ثبدل

ل للاأل رةت أؿ لاستتلحالر تهال لاسزراقية لغير للأاقفلا ؼلاسحشالريس لاسػ لابلؿ لاسبال ثلل12ا د ليداف لاسحالضية ا ؼلااضجلاد يؽلشهرًا
لخ.لاساشبيةل...لاسلاألباابحعحؿلس  سللأاكشؾلسبيسلاس كال رللأاكأفليكافلتالك تللايعطتلرحزلاس شالطلس حشراع
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 00ػغ سِٛص افشاد االعشح اٌز٠ٓ ٠غبّْ٘ٛ يف ٘زا ادلششٚع  ٚسِض اٌؼًّ ٌٍفشد ِٓ اٌمغُ  0212

ارحزلاسعحؿلحفل 0213اسذيفلي ال حافل تلكؿلحشراعلحذكارل تلاس ؤاؿللأ راد اللاسرحزلاستعريقتلسكؿلاا دلحف قفلاأل رةي أؿلاسبال ثل
 00اسعحؿلسهذالاسقردلكحالل ال تلاس  ـلاسح ؤاؿلقفل ذالاسحشراعلثـليدافلت   ؿللس قرداسرحزلاستعريقتل..ليدافل تلاسعحادلاألاؿل00اس  ـل

 اسحشراع. ذالكؿل ردلحفلأ رادلاأل رةلاسذيفليعح افل تلسيكررلذسؾلبالس  بةلال

 

 حثالؿل:

ا الاكالفلس قردلاسرابسلقحؿلآارللابس(سدىلاال رةل يالرةلتك تلا دلاشترؾل رديفلحفلاال رةل تل ذالاسحشراعل)اسقردلاالاؿلااسقردلاسرللاذالكالف
لاسثالسثلقشر ل تلاس  ـ لاال شطة لذكرلكؿل ذه لتـ لا د لحتا طة، ل تلحدر ة لاال ك يزية لاس غة لتدريسلحالدة لسذسؾلاسكافلاس  ـ االصلل02.

اكحاللل3103سلااسحثالؿلاد الهليبيفلكيؼليحبلءل  بلح جلا  ال تل ذالاس  ـل  طللتاستالك  شالطللإدراجغيرلاسزراقيةليتـللاأل رةبحشالريسل
 -:ي ت

 

 
 

 ِب ٟ٘ إٌغجخ ادلئ٠ٛخ ِٓ ٘زٖ األٔشـخ اٌزٟ رؼٛد ألفشاد ٘زٖ األعشح؟ 0212

لكالفلاسحشراعل011كالفلاسحشراعلاالصلسؤل رةل  طليدافلاسبال ثل  إذااس شالطل)اسحشراع(لسؤل رة،للقال ديهي أؿلاسبال ثلقفل  بةل %لااذا
  تل ذالاس شالطل)اسحشراع(.لاأل رةال حةلا رلأارىليدافلاسبال ثل  بةلح لأ رادأاحشترؾلحسل
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 رىب١ٌف االٔزبط -3
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03ِب ٟ٘ وٍفخ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ خالي اي  0219

استػتلتتضػحفلك قػةلإ تػالجلكػؿلحشػراعلحػفلاسحشػالريسلاأل ػريةلاستػتل الحػتلبهػاللاأل ػرةلالل09اسعحػادلل-0حفلاسعحػادلليشحؿل ذالاسعداؿلاسق رات
حػػػثبًللإذالحػػػالرسلا ػػػدلاأل ػػػرادل شػػػالطل)لبػػػال سلاساضػػػراااتل،ل ػػػال ؽلاستالك ػػػتل،لبيػػػسلل0213ااسحػػػذكارةل ػػػتلاس ػػػؤاؿللشػػػهرًالاسحالضػػػيةل03اػػػبلؿل

(.لأاليكػافلأ ػدلاأل ػرادلربلقحػؿل(،ل ػ القةلاس ػعالدلاسيػدا ....اسخاس  ؼلااسحعبلتل،لت  يسلاس  يبل)ل يحرل،لعبفل...اسخل،لاح تعالتػه
ل.دـلقحالؿل...اسخسديهلحتعرلاي تالسديهلحعحؿلاي تادـلقحالؿلأا

ل

 شٙشًا ادلبػ١خ 03اٌذخً ِٓ االٔزبط خالي اٌم  -3
لشٙشًا ادلبػ١خ 03خالي اٌم  اإلٔزبطاٌذخً ِٓ  0211

اسحد اقػػػةل،لتكػػػالسيؼللاألعػػػار ػػػال تلاسػػػداؿل:لاي  ػػػدلبػػػهلحعحػػػاعل يحػػػةلاسػػػداؿلاسحت  ػػػؿلحػػػفلأ ل شػػػالطلاذسػػػؾلبعػػػدلا ػػػتبعالدلاستكػػػالسيؼل)ل
لا بلاسحبالشرةل(ل.لاال تهبلؾلاسا يطل،لاسقاا دل،لاسضرل

 

 ال تلاسداؿلاسذ ل   تلق يهلاأل ػرةلحػفلبيػسلاس ػ سلاسح ػ عةلأالاسح تعػةل يػثليػدافلاسحب ػغلسكػؿلحشػراعلليتضحفل ذاللاس ؤاؿ.0
 ااسعالح ةل تل شالطلاس  القةلاست اي ية.ل0213حفلاسحشالريسلاأل ريةلاسحذكارةل تل

ح ػػتبعدالح ػػهلحشػػتريالتهلحػػفللإيػػرادهساضػػراااتلي ػػعؿلحعحػػاعلايتضػػحفل ػػال تلاسػػداؿلحػػفلاس شػػالطالتلاستعالريػػةل قػػتل السػػةلبػػال سلال.3
كػالفلح ػتأعرلدكال ػاللسهػذاللأذااسحػد اعللااإليعػالر(للاألكيػالسكح ػالريؼلاس  ػؿلاحػاادلاستعب ػةل)للاألاػرىاساضػراااتلااسح ػالريؼل

 .للأارىح الريؼللاأيةاسغرضل

 أالح الاؿ.لا قهالتلااسب الءلكأ طةلأالاسعالح يفل تل شالطلاسح الاللأ راداأل رةايتضحفل ال تلاسداؿلاستتلي  ؿلق يهالل.2

أبلااس ػػار ل...لاسػػخل،لاكػػذسؾل ػػال تللاأسبيػػؾايتضػػحفل ػػال تلاإليػػراداتلحػػفلتشػػغيؿلا ػػال طلاس  ػػؿلاسحح اكػػةلحػػفل ػػب هـلكالستالك ػػتل.2
 اسداؿلاسحتأتتلحفلحكالتبلاالت الالت.

 ،ل بل ةلل...لاسخل(ل.)لحطالقـل،ل  الدؽل،ل شالطلحالستل،ل  ةل،لتع يـللا شطةلاسادحالتايتضحفل ال تلاسداؿلحفل.9

 

ا  الليعبلاستأكيدلق ىلت ػعيؿل ػال تلاسػداؿلاسػيسلإعحػالستلاإليػراداتلا ػذهليػتـلاستا ػؿلإسيهػاللباا ػطةلا ػتبعالدلكال ػةل  ػراتلاال ػتهبلؾل
ل(لحػػفلحػػاادلأاسيػػةلاا ػػادلاحػػالءلاكهربػػالءلاأدااتلا تيالطيػػةلاح ػػت زحالتلادحيػػةلبالإلضػػال ةلإسػػىلا ػػتبعالدلكال ػػةاإل تػػالجاسا ػػيطل)ح ػػت زحالتل

لاألعارلاس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلس عالح يفل تل ذهلاسحشالريسل.

 حثبللإفل ال تلاسداؿلحفلحشراقالتل  القيةلتتحثؿلبأعحالستلاإليراداتلقفلحبيعالتلاس  سلحطرا اللح هاللاألعارلاسحد اقةلاك قةلاسحاادل
سداؿللحفلحشػراقالتلتعالريػةل تحثػؿلبأعحػالستلاإليػرادلاساالـلااسا ادلااسح ت زحالتلاسادحيةلاألارىلحثؿلاإليعالراتلااست  يجل.لإحالل ال تلا

ل.حفلاس  سلاسحبالقةلحطرا اللح هل يحةلاسبضالقةلاسحشتراةلسغرضلاسبيسلاحاادلاستعب ةلااستغ يؼلااإليعالراتل...لاسخل
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 ظشٚف اٌؼًّ -2

 ِب ٔٛع رى١١ف اذلٛاء ادلزٛفش يف ِىبْ اٌؼًّ؟ 0219

كػالفللأذا( 3كػالفلاسحشػراعل يػهلتكييػؼل ػااءلحركػز لايػدافل) أذا( 0 تلحكالفلاسحشراعلايػدافل) قفل اعلاستكييؼلاسحتا رلاألاؿلؿالاسح  ي أؿل
 اسحشراعل يهلتبريدلاتد  ةلغيرلحركزيةل...لاسخل.

 

 ً٘ طذزه ِؼشػخ ٌٍزؤصش عٍجب ثجؼغ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ احمل١ـخ اٌزب١ٌخ؟ 0219

حعرضػةلاألاؿل يحػاللإذالكػالفلاسعػاابللاسح  اؿح يفل تل ذالاسحشراعلاي أؿلي تعرضلاسبال ثلاسحؤثراتلاسبي يةلاستتلتؤثرل  باللق ىل  ةلاسعال
ذال0يدافل)لبشكؿلاطير ذال3يدافل)لحعرضةلبشكؿلحعتدؿ(،لاا  ذال2يدافل)لحعرضةلبشكؿل  يؿ(،لاا   (.2يدافل)لغيرلحعرضة(،لاا 

 

 ؟ِب ٘ٛ رم١١ّه ٌذسجخ خـٛسح اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ذلزا إٌشبؽ  0214

 كالفلاطرل...لاسخل. أذا( 3كالفلاطرلعدالال) أذا( 0اسحشراعلقفلدرعةلاطارةلاسعحؿل تل ذالاسحشراعليدافل)األاؿلقفللاسح  اؿي أؿل

 

 ِىبْ ادلششٚع ؟                                  إىلٚاعـخ إٌمً اٌشئ١غ١خ ٌٍٛطٛي  ِٟب ٘ 0201

كال ػتلاسا ػي ةل ػيالرةل أذا( 3حشػياللال)لأذا( 0فلاسحشراعلايػدافل)حكاللإسىقفلاا طةلاس  ؿلاسر ي يةلاسح تادحةلس ا اؿللاألاؿلاؿاسح ؤلي أؿل
 كال تل يالرةلقالحةل...لاسخ. أذا( 2اال ةلال)

 ِٛلغ ادلششٚع؟ إىلوُ ِٓ اٌٛلذ حتزبط ٌٍٛطٛي  0200

لس ا ػػاؿللاألاؿلاؿاسح ػػؤلي ػػأؿل ر ػػالل ػػتلاس ػػؤاؿلحكػػالفلاسحشػػراعلبالسػػد ال ؽلبال ػػتاداـلاسا ػػي ةلاستػػتلتػػـلااتياللإسػػىقػػفلاسحشػػراعلقػػفلاسا ػػتلاسػػبلـز
0201. 

 يف ٘زا ادلششٚع؟ أعجٛػ١بِب ٘ٛ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب  0203

  تل ذالاسحشراعل.لاأل باعقفلاسحشراعلقفلقددلاس القالتلاستتليعحؿل يهالل تللاألاؿلاؿاسح ؤلي أؿل
 

     اٌؼـً اٌغ٠ٕٛخ ذلزا اٌؼًّ يف ادلششٚع  ؟                              أ٠بَِب ػذد  0202

 ػتللأيػالـلأربعػةاسعطؿلاس  ايةلس عحؿل تل ذالاسحشراعلحثبللاسحشراعلكالفلقيالدةلطبيػبلتعحػؿلسحػدةللأيالـ تلاسحشراعلقفللاألاؿلاؿؤلاسح ي أؿل
اسعطػػؿللأيػػالـت  ػػبللاأل ػػالساق ػػىل ػػذاللاألاػػرىااسح ال ػػبالتللاألقيػػالدلأيػػالـلإسػػىبالإلضػػال ةللأ ػػباع ػػتلكػػؿللأيػػالـ عػػددلاسعطػػؿل  ػػاللثبلثػػةللاأل ػػباع

 . ايةلسهذهلاسعيالدةاس 
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 رىب١ٌف االٔزبط -3
 شٙشا ادلبػ١خ؟ 03ِب ٟ٘ وٍفخ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ خالي اي  0219

استػتلتتضػحفلك قػةلإ تػالجلكػؿلحشػراعلحػفلاسحشػالريسلاأل ػريةلاستػتل الحػتلبهػاللاأل ػرةلالل09اسعحػادلل-0حفلاسعحػادلليشحؿل ذالاسعداؿلاسق رات
حػػػثبًللإذالحػػػالرسلا ػػػدلاأل ػػػرادل شػػػالطل)لبػػػال سلاساضػػػراااتل،ل ػػػال ؽلاستالك ػػػتل،لبيػػػسلل0213ااسحػػػذكارةل ػػػتلاس ػػػؤاؿللشػػػهرًالاسحالضػػػيةل03اػػػبلؿل

(.لأاليكػافلأ ػدلاأل ػرادلربلقحػؿل(،ل ػ القةلاس ػعالدلاسيػدا ....اسخاس  ؼلااسحعبلتل،لت  يسلاس  يبل)ل يحرل،لعبفل...اسخل،لاح تعالتػه
ل.دـلقحالؿل...اسخسديهلحتعرلاي تالسديهلحعحؿلاي تادـلقحالؿلأا

ل

 شٙشًا ادلبػ١خ 03اٌذخً ِٓ االٔزبط خالي اٌم  -3
لشٙشًا ادلبػ١خ 03خالي اٌم  اإلٔزبطاٌذخً ِٓ  0211

اسحد اقػػػةل،لتكػػػالسيؼللاألعػػػار ػػػال تلاسػػػداؿل:لاي  ػػػدلبػػػهلحعحػػػاعل يحػػػةلاسػػػداؿلاسحت  ػػػؿلحػػػفلأ ل شػػػالطلاذسػػػؾلبعػػػدلا ػػػتبعالدلاستكػػػالسيؼل)ل
لا بلاسحبالشرةل(ل.لاال تهبلؾلاسا يطل،لاسقاا دل،لاسضرل

 

 ال تلاسداؿلاسذ ل   تلق يهلاأل ػرةلحػفلبيػسلاس ػ سلاسح ػ عةلأالاسح تعػةل يػثليػدافلاسحب ػغلسكػؿلحشػراعلليتضحفل ذاللاس ؤاؿ.0
 ااسعالح ةل تل شالطلاس  القةلاست اي ية.ل0213حفلاسحشالريسلاأل ريةلاسحذكارةل تل

ح ػػتبعدالح ػػهلحشػػتريالتهلحػػفللإيػػرادهساضػػراااتلي ػػعؿلحعحػػاعلايتضػػحفل ػػال تلاسػػداؿلحػػفلاس شػػالطالتلاستعالريػػةل قػػتل السػػةلبػػال سلال.3
كػالفلح ػتأعرلدكال ػاللسهػذاللأذااسحػد اعللااإليعػالر(للاألكيػالسكح ػالريؼلاس  ػؿلاحػاادلاستعب ػةل)للاألاػرىاساضػراااتلااسح ػالريؼل

 .للأارىح الريؼللاأيةاسغرضل

 أالح الاؿ.لا قهالتلااسب الءلكأ طةلأالاسعالح يفل تل شالطلاسح الاللأ راداأل رةايتضحفل ال تلاسداؿلاستتلي  ؿلق يهالل.2

أبلااس ػػار ل...لاسػػخل،لاكػػذسؾل ػػال تللاأسبيػػؾايتضػػحفل ػػال تلاإليػػراداتلحػػفلتشػػغيؿلا ػػال طلاس  ػػؿلاسحح اكػػةلحػػفل ػػب هـلكالستالك ػػتل.2
 اسداؿلاسحتأتتلحفلحكالتبلاالت الالت.

 ،ل بل ةلل...لاسخل(ل.)لحطالقـل،ل  الدؽل،ل شالطلحالستل،ل  ةل،لتع يـللا شطةلاسادحالتايتضحفل ال تلاسداؿلحفل.9

 

ا  الليعبلاستأكيدلق ىلت ػعيؿل ػال تلاسػداؿلاسػيسلإعحػالستلاإليػراداتلا ػذهليػتـلاستا ػؿلإسيهػاللباا ػطةلا ػتبعالدلكال ػةل  ػراتلاال ػتهبلؾل
ل(لحػػفلحػػاادلأاسيػػةلاا ػػادلاحػػالءلاكهربػػالءلاأدااتلا تيالطيػػةلاح ػػت زحالتلادحيػػةلبالإلضػػال ةلإسػػىلا ػػتبعالدلكال ػػةاإل تػػالجاسا ػػيطل)ح ػػت زحالتل

لاألعارلاس  ديةلااسعي يةلاسحد اقةلس عالح يفل تل ذهلاسحشالريسل.

 حثبللإفل ال تلاسداؿلحفلحشراقالتل  القيةلتتحثؿلبأعحالستلاإليراداتلقفلحبيعالتلاس  سلحطرا اللح هاللاألعارلاسحد اقةلاك قةلاسحاادل
سداؿللحفلحشػراقالتلتعالريػةل تحثػؿلبأعحػالستلاإليػرادلاساالـلااسا ادلااسح ت زحالتلاسادحيةلاألارىلحثؿلاإليعالراتلااست  يجل.لإحالل ال تلا

ل.حفلاس  سلاسحبالقةلحطرا اللح هل يحةلاسبضالقةلاسحشتراةلسغرضلاسبيسلاحاادلاستعب ةلااستغ يؼلااإليعالراتل...لاسخل
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 ظشٚف اٌؼًّ -2

 ِب ٔٛع رى١١ف اذلٛاء ادلزٛفش يف ِىبْ اٌؼًّ؟ 0219

كػالفللأذا( 3كػالفلاسحشػراعل يػهلتكييػؼل ػااءلحركػز لايػدافل) أذا( 0 تلحكالفلاسحشراعلايػدافل) قفل اعلاستكييؼلاسحتا رلاألاؿلؿالاسح  ي أؿل
 اسحشراعل يهلتبريدلاتد  ةلغيرلحركزيةل...لاسخل.

 

 ً٘ طذزه ِؼشػخ ٌٍزؤصش عٍجب ثجؼغ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ احمل١ـخ اٌزب١ٌخ؟ 0219

حعرضػةلاألاؿل يحػاللإذالكػالفلاسعػاابللاسح  اؿح يفل تل ذالاسحشراعلاي أؿلي تعرضلاسبال ثلاسحؤثراتلاسبي يةلاستتلتؤثرل  باللق ىل  ةلاسعال
ذال0يدافل)لبشكؿلاطير ذال3يدافل)لحعرضةلبشكؿلحعتدؿ(،لاا  ذال2يدافل)لحعرضةلبشكؿل  يؿ(،لاا   (.2يدافل)لغيرلحعرضة(،لاا 

 

 ؟ِب ٘ٛ رم١١ّه ٌذسجخ خـٛسح اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ذلزا إٌشبؽ  0214

 كالفلاطرل...لاسخل. أذا( 3كالفلاطرلعدالال) أذا( 0اسحشراعلقفلدرعةلاطارةلاسعحؿل تل ذالاسحشراعليدافل)األاؿلقفللاسح  اؿي أؿل

 

 ِىبْ ادلششٚع ؟                                  إىلٚاعـخ إٌمً اٌشئ١غ١خ ٌٍٛطٛي  ِٟب ٘ 0201

كال ػتلاسا ػي ةل ػيالرةل أذا( 3حشػياللال)لأذا( 0فلاسحشراعلايػدافل)حكاللإسىقفلاا طةلاس  ؿلاسر ي يةلاسح تادحةلس ا اؿللاألاؿلاؿاسح ؤلي أؿل
 كال تل يالرةلقالحةل...لاسخ. أذا( 2اال ةلال)

 ِٛلغ ادلششٚع؟ إىلوُ ِٓ اٌٛلذ حتزبط ٌٍٛطٛي  0200

لس ا ػػاؿللاألاؿلاؿاسح ػػؤلي ػػأؿل ر ػػالل ػػتلاس ػػؤاؿلحكػػالفلاسحشػػراعلبالسػػد ال ؽلبال ػػتاداـلاسا ػػي ةلاستػػتلتػػـلااتياللإسػػىقػػفلاسحشػػراعلقػػفلاسا ػػتلاسػػبلـز
0201. 

 يف ٘زا ادلششٚع؟ أعجٛػ١بِب ٘ٛ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب  0203

  تل ذالاسحشراعل.لاأل باعقفلاسحشراعلقفلقددلاس القالتلاستتليعحؿل يهالل تللاألاؿلاؿاسح ؤلي أؿل
 

     اٌؼـً اٌغ٠ٕٛخ ذلزا اٌؼًّ يف ادلششٚع  ؟                              أ٠بَِب ػذد  0202

 ػتللأيػالـلأربعػةاسعطؿلاس  ايةلس عحؿل تل ذالاسحشراعلحثبللاسحشراعلكالفلقيالدةلطبيػبلتعحػؿلسحػدةللأيالـ تلاسحشراعلقفللاألاؿلاؿؤلاسح ي أؿل
اسعطػػؿللأيػػالـت  ػػبللاأل ػػالساق ػػىل ػػذاللاألاػػرىااسح ال ػػبالتللاألقيػػالدلأيػػالـلإسػػىبالإلضػػال ةللأ ػػباع ػػتلكػػؿللأيػػالـ عػػددلاسعطػػؿل  ػػاللثبلثػػةللاأل ػػباع

 . ايةلسهذهلاسعيالدةاس 
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 خً ِٓ ادلٍى١خ ٚاٌزذ٠ٛالدػشش : اٌذ بِظاٌمغُ اخل
اسح كيةليهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبالسدااؿلاستتلي  ؿلق يهاللاأل رادلحفلاسح كيةلااستتل تلاإليعالراتلااألربالحلااسقاا دلا  اؽل

ااسدااؿلاست اي يةل  رادلأالاأل رلحثؿلاسرااتبلاست القدية،لااسح القداتلاس  ديةلااسعي يةكذسؾليت الاؿل ذالاس  ـلاسدااؿلاست اي يةلاستتلي  ؿلق يهاللاأل
 تعايضالتلاستالحيف،لاإلرثل.....اسخل.لاألارىل)

(ل 03ي أؿلكؿل ردلحفلأ رادلاأل رةل ػؿل  ػؿلق ػىلداػؿلحػف....)لاسح ػالدرلاسحػذكارةل(لاحػالل ػالحعحػاعلحػالل  ػؿلق يػهلاػبلؿل)ل ادلٍى١خ: دخً
 الضية.شهرًالاسح

 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ػٍٝ دخال ... ]ادلظذس[ ... خالي اٌم  أعشرهً٘ دظً أٞ فشد ِٓ  0910

سـلي  ؿلق ىلداػؿل أذا(ل3  ؿلق ىلداؿلال) أذا(ل0)لاإلعالبة  ؿلق ىلداػؿلحفلاسح كيةلاتدافل أذا يحالللأ راداأل رةي الؿلكؿل ردلحفل
. 

 

0913 ِٕ ٓ
 
ظذس اٌذخً[... ٚوُ رلّٛع ِب رغٍّٗ خالي األعشح دظً ػٍٝ دخً ِٓ ... ]ِؤفشادِ
 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03اٌم 

(لBا  ػبل ػاعلاسػداؿلكػذسؾلي ػعؿلرحػزل ػذالاسقػردل،لا ػتلاسعحػادل) األ ػرةحػفل األاؿ(لاسحبػالسغلاستػتل  ػؿلق يهػاللاسقػردلAيؤشرل تلاسعحػادل)
(لت ػعؿلاسحبػالسغلاستػتل  ػؿلCفلرحػزهل،لا ػتلاسعحػادل)ا  بل ػاعلاسػداؿلاكػذسؾليػدال األ رةت عؿلاسحبالسغلاستتل  ؿلق يهاللاسقردلاسثال تلحفل

 داؿل. أق ىاآلاريفلا  بل اعلاسداؿلاي عؿلرحزلاسقردلاسذ ل  ؿلق ىل أ راداأل رةق يهالل

 

 أٔٛاع اٌذخٛي
 اٌذخً ِٓ ادلٍى١خ -1
 األساػٟ إجيبساٌذخً ِٓ  01 

 اٌضساػ١خ
 إيعػالراتقػفلحعحػاعلحػالل  ػ االق يػهلحػفل أ راداأل ػرةي أؿل :

اسزراقيػػػػةلتػػػػػـلتأعير ػػػػاللس غيػػػػػرلبعػػػػدلا ػػػػػتبعالدل ألراضػػػػػتاقػػػػفل
 اعدتل. أفاسضريبةل

صساػ١ممخ  أساعدخممً ِممٓ  12 
 قٔظبَ ادلشبسوخ(

قػػفلحعحػػاعلحػػالل  ػػ االق يػػهللحػػفلداػػاؿل أ راداأل ػػرةي ػػأؿل :
اسزراقيػػػةلتػػػـلا ػػػتغبلسهاللب ظػػػالـلاسحشػػػالركةلحػػػسل األراضػػػتحػػػفل

 اعدت. أفاسغيرلبعدلا تبعالدلاسضريبةل
قػػفلحعحػػاعلحػػالل  ػػ االق يػػهللحػػفلداػػاؿل أ راداأل ػػرةي ػػأؿل : خب١ٌخ عأسا إجيبساد 13 

 أااسح ػػػػتعح ةلكحاػػػػالزفل األراضػػػػتاالسيػػػػةل) إيعػػػػالرأراضحػػػػفل
ت ػػػتادـلساضػػػسلاسحاسػػػدةلاسحشػػػتركةل أاكػػػراجلا ػػػاؼل ػػػيالراتل

 اعدت. أفبعدلا تبعالدلاسضريبةل  يهال..(
أل ػػػػػرلح البػػػػػؿلاتتضػػػػػحفلاإليعػػػػػالراتلاستػػػػػتلت  ػػػػػؿلق يهػػػػػاللا : ػٓ ِجبْ عى١ٕخ إجيبساد 14 

اعدتل أفتأعير اللسحبال تل ك يةلس غيرلبعدلا تبعالدلاسضريبةل
بالإلضػػػال ةلإسػػػىلاإليعػػػػالراتلاست ديريػػػةلس ح ػػػػالكفلاستػػػتلتح كهػػػػالل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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اتشػػػغ هاللا ػػػذهلاألايػػػرةلتؤاػػػذلحػػػفلاس  ػػػـلاسثالسػػػثل)لاس ػػػكفل(ل
 بعدلتعدي هاللق ىلح تاىل  ةل. 429احفللاس ؤاؿل

غري ػٓ ِجبْ  إجيبساد 15 
 عى١ٕخ

إليعػػػػػالراتلاستػػػػػتلت  ػػػػػؿلق يهػػػػػاللاأل ػػػػػرلح البػػػػػؿلاتتضػػػػػحفلا :
تأعير ػػاللسحبػػال تلغيػػرل ػػك يةلس غيػػرلبعػػدلا ػػتبعالدلاسضػػريبةلأفل

 اعدتلحثؿلاسح بلتلاغير ال.
اتتضحفلاسداؿلاسح ت  ػؿلحػفلإيعػالرلاآلالتلااسحعػػداتل)ل : ٚآالدِؼذاد  إجيبساد 16 

 را عةل...لاسخل(ل. –شقؿ–تراكتارل
ادلاأل رةلقفلاسػداؿلاسػذ ل  ػ االق يػهلحػفلإيعػالرلي أؿلأ رل : ٚعبئؾ ٔمً إجيبس 17 

 ا ال ؿلاس  ؿل)لبيؾلآبل،لسار ل،لبالصل...لاسخل(ل.
ي ػػػػأؿلأ ػػػػرادلاأل ػػػػرةلقػػػػفلاسػػػػداؿلاسػػػػذ ل  ػػػػ االق يػػػػهلحػػػػفل : إجيبساد أخشٜ 18 

 إيعالراتلأارىلغيرلحالذكرلأقبلهل.
 ي أؿلأ رادلاأل رةلقػفلاسػداؿلاسػذ ل  ػ االق يػهلحػفلأربػالح : أعُٙاسثبح  19 

 األ هـل تيعةلاحتبلكهاللسؤل هـل.
ِٓ ششوبد  إسثبح 11 

 رؼب١ِٕخ
اي  ػدلبػهلاسػداؿلاسػذ ل  ػ تلق يػهلاأل ػرةأالا ػدلأ راد ػالل :

حفلأربالحلاسحشػالركالتل تيعػةلحشػالركتهاللبػرأسلحػالؿلحػسلاسغيػرل
  تلأ دلاسحشالريسل.

فٛائذ ػٍٝ عٕذاد  11 
 ٚٚدائغ

 تيعػػػةلي ػػػأؿلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلقػػػفلاسػػػداؿلاسػػػذ ل  ػػػ االق يػػػهل :
احتبلكهػػػػاللس  ػػػػ داتلأالسػػػػديهاللادا ػػػػسلسػػػػدىلاسح ػػػػالرؼلاسهػػػػالل

   البالتلتا يرل يهالل.
دمٛق ادلٍى١خ اٌفىش٠خ  12 

 ٚاٌزؤ١ٌف
ي ػػػأؿلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلقػػػفلاسػػػداؿلاسػػػذ ل  ػػػ تلق يػػػهل تيعػػػةل :

 براءةلاالاتراعلأالاستأسيؼل...لاسخل.
 اٌذخً ِٓ ث١غ ادلٍى١خ -3
االستتترة التتتذين حصتتتموا تمتتتى دختتتل متتتن بيتتتع  يستتتأل أفتتتراد : ث١غ اساػٟ صساػ١خ  13 

األراضتتي الزراتيتتة ذلتتك إذا باتتتتت األستترة أو أحتتد أفرادىتتا 
 األرض الزراتية أو جزء من االرض الزراتية

يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ اساػٟ غري صساػ١خ  14 
 أراضى غير زراتية كأن تكون أراضي سكنية أو غيرىا.

يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ ِجبٟٔ  15 
مبتتاني كتتأن تكتتون مبتتاني ستتكنية أو غيتتر ستتكنية ) دار ، 

 معمل ، تمارة تجارية ... الخ (.
يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ ِؼذاد ٚاالد  16 

ات زراتية، معدات أي نوع من أنواع المعدات واالآلت )معد
 يدوية،.....( 

التذي حصتموا تميتو متن بيتع  يسأل أفراد االسرة تتن التدخل: ث١غ ر٘ت ٚرلٛ٘شاد  17 
 .الذىب والمجوىرات التي بحوزتيا

التذي حصتموا تميتو متن بيتع  يسأل أفراد االسرة تتن التدخل: ث١غ اعُٙ ٚعٕذاد  18 
 األسيم والسندات
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 خً ِٓ ادلٍى١خ ٚاٌزذ٠ٛالدػشش : اٌذ بِظاٌمغُ اخل
اسح كيةليهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلحؤشراتلتتع ؽلبالسدااؿلاستتلي  ؿلق يهاللاأل رادلحفلاسح كيةلااستتل تلاإليعالراتلااألربالحلااسقاا دلا  اؽل

ااسدااؿلاست اي يةل  رادلأالاأل رلحثؿلاسرااتبلاست القدية،لااسح القداتلاس  ديةلااسعي يةكذسؾليت الاؿل ذالاس  ـلاسدااؿلاست اي يةلاستتلي  ؿلق يهاللاأل
 تعايضالتلاستالحيف،لاإلرثل.....اسخل.لاألارىل)

(ل 03ي أؿلكؿل ردلحفلأ رادلاأل رةل ػؿل  ػؿلق ػىلداػؿلحػف....)لاسح ػالدرلاسحػذكارةل(لاحػالل ػالحعحػاعلحػالل  ػؿلق يػهلاػبلؿل)ل ادلٍى١خ: دخً
 الضية.شهرًالاسح

 

 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03ػٍٝ دخال ... ]ادلظذس[ ... خالي اٌم  أعشرهً٘ دظً أٞ فشد ِٓ  0910

سـلي  ؿلق ىلداػؿل أذا(ل3  ؿلق ىلداؿلال) أذا(ل0)لاإلعالبة  ؿلق ىلداػؿلحفلاسح كيةلاتدافل أذا يحالللأ راداأل رةي الؿلكؿل ردلحفل
. 

 

0913 ِٕ ٓ
 
ظذس اٌذخً[... ٚوُ رلّٛع ِب رغٍّٗ خالي األعشح دظً ػٍٝ دخً ِٓ ... ]ِؤفشادِ
 شٙشًا ادلبػ١خ؟ 03اٌم 

(لBا  ػبل ػاعلاسػداؿلكػذسؾلي ػعؿلرحػزل ػذالاسقػردل،لا ػتلاسعحػادل) األ ػرةحػفل األاؿ(لاسحبػالسغلاستػتل  ػؿلق يهػاللاسقػردلAيؤشرل تلاسعحػادل)
(لت ػعؿلاسحبػالسغلاستػتل  ػؿلCفلرحػزهل،لا ػتلاسعحػادل)ا  بل ػاعلاسػداؿلاكػذسؾليػدال األ رةت عؿلاسحبالسغلاستتل  ؿلق يهاللاسقردلاسثال تلحفل

 داؿل. أق ىاآلاريفلا  بل اعلاسداؿلاي عؿلرحزلاسقردلاسذ ل  ؿلق ىل أ راداأل رةق يهالل

 

 أٔٛاع اٌذخٛي
 اٌذخً ِٓ ادلٍى١خ -1
 األساػٟ إجيبساٌذخً ِٓ  01 

 اٌضساػ١خ
 إيعػالراتقػفلحعحػاعلحػالل  ػ االق يػهلحػفل أ راداأل ػرةي أؿل :

اسزراقيػػػػةلتػػػػػـلتأعير ػػػػاللس غيػػػػػرلبعػػػػدلا ػػػػػتبعالدل ألراضػػػػػتاقػػػػفل
 اعدتل. أفاسضريبةل

صساػ١ممخ  أساعدخممً ِممٓ  12 
 قٔظبَ ادلشبسوخ(

قػػفلحعحػػاعلحػػالل  ػػ االق يػػهللحػػفلداػػاؿل أ راداأل ػػرةي ػػأؿل :
اسزراقيػػػةلتػػػـلا ػػػتغبلسهاللب ظػػػالـلاسحشػػػالركةلحػػػسل األراضػػػتحػػػفل

 اعدت. أفاسغيرلبعدلا تبعالدلاسضريبةل
قػػفلحعحػػاعلحػػالل  ػػ االق يػػهللحػػفلداػػاؿل أ راداأل ػػرةي ػػأؿل : خب١ٌخ عأسا إجيبساد 13 

 أااسح ػػػػتعح ةلكحاػػػػالزفل األراضػػػػتاالسيػػػػةل) إيعػػػػالرأراضحػػػػفل
ت ػػػتادـلساضػػػسلاسحاسػػػدةلاسحشػػػتركةل أاكػػػراجلا ػػػاؼل ػػػيالراتل

 اعدت. أفبعدلا تبعالدلاسضريبةل  يهال..(
أل ػػػػػرلح البػػػػػؿلاتتضػػػػػحفلاإليعػػػػػالراتلاستػػػػػتلت  ػػػػػؿلق يهػػػػػاللا : ػٓ ِجبْ عى١ٕخ إجيبساد 14 

اعدتل أفتأعير اللسحبال تل ك يةلس غيرلبعدلا تبعالدلاسضريبةل
بالإلضػػػال ةلإسػػػىلاإليعػػػػالراتلاست ديريػػػةلس ح ػػػػالكفلاستػػػتلتح كهػػػػالل

 3102-3102تعلٌمات ملء استمارة المسح االجتماعً واالقتصادي المستمر لألسرة فً العراق 
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اتشػػػغ هاللا ػػػذهلاألايػػػرةلتؤاػػػذلحػػػفلاس  ػػػـلاسثالسػػػثل)لاس ػػػكفل(ل
 بعدلتعدي هاللق ىلح تاىل  ةل. 429احفللاس ؤاؿل

غري ػٓ ِجبْ  إجيبساد 15 
 عى١ٕخ

إليعػػػػػالراتلاستػػػػػتلت  ػػػػػؿلق يهػػػػػاللاأل ػػػػػرلح البػػػػػؿلاتتضػػػػػحفلا :
تأعير ػػاللسحبػػال تلغيػػرل ػػك يةلس غيػػرلبعػػدلا ػػتبعالدلاسضػػريبةلأفل

 اعدتلحثؿلاسح بلتلاغير ال.
اتتضحفلاسداؿلاسح ت  ػؿلحػفلإيعػالرلاآلالتلااسحعػػداتل)ل : ٚآالدِؼذاد  إجيبساد 16 

 را عةل...لاسخل(ل. –شقؿ–تراكتارل
ادلاأل رةلقفلاسػداؿلاسػذ ل  ػ االق يػهلحػفلإيعػالرلي أؿلأ رل : ٚعبئؾ ٔمً إجيبس 17 

 ا ال ؿلاس  ؿل)لبيؾلآبل،لسار ل،لبالصل...لاسخل(ل.
ي ػػػػأؿلأ ػػػػرادلاأل ػػػػرةلقػػػػفلاسػػػػداؿلاسػػػػذ ل  ػػػػ االق يػػػػهلحػػػػفل : إجيبساد أخشٜ 18 

 إيعالراتلأارىلغيرلحالذكرلأقبلهل.
 ي أؿلأ رادلاأل رةلقػفلاسػداؿلاسػذ ل  ػ االق يػهلحػفلأربػالح : أعُٙاسثبح  19 

 األ هـل تيعةلاحتبلكهاللسؤل هـل.
ِٓ ششوبد  إسثبح 11 

 رؼب١ِٕخ
اي  ػدلبػهلاسػداؿلاسػذ ل  ػ تلق يػهلاأل ػرةأالا ػدلأ راد ػالل :

حفلأربالحلاسحشػالركالتل تيعػةلحشػالركتهاللبػرأسلحػالؿلحػسلاسغيػرل
  تلأ دلاسحشالريسل.

فٛائذ ػٍٝ عٕذاد  11 
 ٚٚدائغ

 تيعػػػةلي ػػػأؿلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلقػػػفلاسػػػداؿلاسػػػذ ل  ػػػ االق يػػػهل :
احتبلكهػػػػاللس  ػػػػ داتلأالسػػػػديهاللادا ػػػػسلسػػػػدىلاسح ػػػػالرؼلاسهػػػػالل

   البالتلتا يرل يهالل.
دمٛق ادلٍى١خ اٌفىش٠خ  12 

 ٚاٌزؤ١ٌف
ي ػػػأؿلأ ػػػرادلاأل ػػػرةلقػػػفلاسػػػداؿلاسػػػذ ل  ػػػ تلق يػػػهل تيعػػػةل :

 براءةلاالاتراعلأالاستأسيؼل...لاسخل.
 اٌذخً ِٓ ث١غ ادلٍى١خ -3
االستتترة التتتذين حصتتتموا تمتتتى دختتتل متتتن بيتتتع  يستتتأل أفتتتراد : ث١غ اساػٟ صساػ١خ  13 

األراضتتي الزراتيتتة ذلتتك إذا باتتتتت األستترة أو أحتتد أفرادىتتا 
 األرض الزراتية أو جزء من االرض الزراتية

يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ اساػٟ غري صساػ١خ  14 
 أراضى غير زراتية كأن تكون أراضي سكنية أو غيرىا.

يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ ِجبٟٔ  15 
مبتتاني كتتأن تكتتون مبتتاني ستتكنية أو غيتتر ستتكنية ) دار ، 

 معمل ، تمارة تجارية ... الخ (.
يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ ِؼذاد ٚاالد  16 

ات زراتية، معدات أي نوع من أنواع المعدات واالآلت )معد
 يدوية،.....( 

التذي حصتموا تميتو متن بيتع  يسأل أفراد االسرة تتن التدخل: ث١غ ر٘ت ٚرلٛ٘شاد  17 
 .الذىب والمجوىرات التي بحوزتيا

التذي حصتموا تميتو متن بيتع  يسأل أفراد االسرة تتن التدخل: ث١غ اعُٙ ٚعٕذاد  18 
 األسيم والسندات
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التذي حصتموا تميتو متن بيتع  أفراد االسرة تتن التدخليسأل : ث١غ ػٍّخ اجٕج١خ  19 
تمتتالت أجنبيتتة لتتدى األستترة ) دوالر ، جنيتتو إستتترليني ... 

 الخ(
يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ عٍغ ِؼّشح  21 

 سمع معمرة ) بيع سيارة ، بيع ثالجة ... الخ (

ث١غ أٛاع اخشٜ ِٓ   21 
 ادلّزٍىبد

أل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع يس:
 ممتمكات غير ما ذكر أتاله .

 دخً حت٠ٛالد -2

 
ا تلاسدااؿلاستتلي  ؿلق يهاللاأل رادلبدافلح البؿلسغرضلاس حاليةلاالعتحالقيةلأال دلتكافلح البؿل

 قحؿل البؽلكالسرااتبلاست القديةلس حاظقيفلاسحت القديفلأالت القدلاسعحالؿل...لاسخل.
 رمبػذ ِذٟٔ 22 

 
اتشحػػػػػػؿلاسرااتػػبلاست القديػػةلس حػػد ييفللاستػػتلي ػػت حهاللاسحت القػػدافل)ل :

 حاظقتلاسداسةلاس الب يف(

 ي الؿلأ رادلاأل رةلق السرااتبلاست القديةلاسح ت حةلس ع كرييفل : رمبػذ ػغىشٞ 23 
اي  ػػػػدلبهػػػػاللاسرااتػػػػبلاست القديػػػػةلس ارثػػػػةل ػػػػتل السػػػػةلا ػػػػالةلاسحت القػػػػدل : رمبػذ ٚسصخ 24 

 ات اؿلاسراتبلإسىلاسارثة.
اتشػػػػػػػحؿلاسرااتػػػػػػػبلاست القديػػػػػػػةلس االضػػػػػػػعيفلإسػػػػػػػىل ظػػػػػػػالـلاسضػػػػػػػحالفل : رمبػذ ػّبْ اجزّبػٟ 25 

 االعتحالقتلا ـلاسح تادحافلسدىلاس طالعلاساالص
 ي أؿلأ راداأل رةلقفلرااتبلاست القدلس حعا يف. : رمبػذ اٌؼٛق 26 
رمبػذ اٌظٕبد٠ك اخلبطخ 27 

 
سرااتػػبلاست القديػػةلاستػػتل  ػػ االق يهػػاللحػػفلي ػػالؿلأ راداأل ػػرةلقػػفلا :

اس  الديؽلاساال ةلك  داؽلضػحالفلاس ػيالدسةلأال ػ داؽلضػحالفل
 اسح الحيفل...لاسخ

شجىخ احلّب٠خ  إػبٔبد 28 
 االجزّبػ١خ

اتشػػػحؿلاسػػػد عالتلاستػػػتلت  ػػػؿلق يهػػػاللاأل ػػػرلحػػػفلشػػػبكةلاس حاليػػػةل :
 االعتحالقيةل.

ق يهػاللاأل ػػرةأالا ػدلأ راد ػػالل اتشػحؿلد عػالتلاسطػػاارئلاستػتل  ػػ ت : ؿٛاسئ دفؼبد 29 
اسذيفلكال االيعح افل تلاسعػيشلاسح  ػؿلأالحػاظقتلاسػداا رلاسح   ػةل

. 
اتشحؿلاسحا  التلاستتلي  ؿلق يهاللا دلأ راداأل ػرةلاسػذ ل ػال : سلظظبد اٌزذس٠ت ادلٕٟٙ 31 

 ت تلاستدريبلاسحه تل.
راداأل ػػرةلاسػػذ لاتشػػحؿلاسحػػ جلاسدرا ػػيةلاستػػتلي  ػػؿلق يهػػاللا ػػدلأ  : ِٕخ دساع١خ 31 

 ياا ؿلدرا تهل ااءل تلدااؿلاسعراؽلأالاالرعه.
 ٘جبد ِٚغبػذاد ٔمذ٠خ -3
داخً  أخشِٜٓ اعش  32 

 اٌؼشاق
ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلاسهػػداياللااسح ػػالقداتلاس  ديػػةلاستػػتل  ػػ تلق يهػػالل :

 حفلا رلأارىلدااؿلاسعراؽلكهداياللاسزااجلااسح ال بالتلاألارى
اتشػػػحؿلاسح ػػػالقداتلااسهػػػداياللاس  ديػػػةلحػػػفلا ػػػرلأاػػػرىلت ػػػيـلاػػػالرجل : خبسط اٌؼشاق أخشِٜٓ اعش  33 

 اسعراؽ
ت أؿلاأل رةلقفلاسح جلحفلاسداسةلاتشحؿلاسح ػالقداتلاس  ديػةلاستػتل : ِٓ اٌذٌٚخ 34 

ت  ػػؿلق يهػػاللاأل ػػرلحػػفلاسداسػػةلكتعػػايضلاسحتضػػرريفلبالأل ػػداثل
غيرلاسطبيعيػةلأالتعػايضلقػفلقػدـلا ػتبلـلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػةل

 حكال  التلاسح ال بالتلكالألقيالد.أال
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داخً  أخشِٜٓ ِظبدس  35 
 اٌؼشاق

اتشػػػػػحؿلاسح ػػػػػالقداتلحػػػػػفلاسحؤ  ػػػػػالتلاسدي يػػػػػةلااسح ظحػػػػػالتلغيػػػػػرل :
 اس كاحيةلدااؿلاسعراؽ

بسط أخشىخِٓ ِظبدس  36 
 اٌؼشاق

 اتشحؿلاسح القداتلحفلح ظحالتلاالرجلاسعراؽ :

 ِغبػذاد ػ١ٕ١خ -4
داخً  أخشِٜٓ اعش  37 

 اٌؼشاق
اسح ػػػالقداتلاستػػػتلت  ػػػؿلق يهػػػاللاأل ػػػرةلحػػػفلا ػػػرلأاػػػرىل اتشػػػحؿ :

دااػػػؿلاسعػػػراؽلاي ػػػعؿل ػػػذالاس  ػػػؿلاإليعػػػالرلاست ػػػدير لسؤل ػػػرلاستػػػتل
تشػػغؿلا ػػداتل ػػك يةلااللتػػد سلإيعػػالرل ػػااءلبالتقػػالؽلحػػسلاسحالسػػؾلأال
بػػػدافلاتقػػػالؽلحػػػسلاسحالسػػػؾلكحػػػاللي ػػػعؿلاسقػػػرؽلبػػػيفلاإليعػػػالرلاست ػػػدير ل

 ك يةلإيعالراتهالل ديحػةلااإليعالرلاسحد اعلسؤل ػرلاستتلتشغؿلا داتل
  . 

اتشحؿلاسح القداتلاستتلت  ؿلق يهاللاأل رلحػفلا ػرلأاػرىلت ػيـل : خبسط اٌؼشاق أخشِٜٓ اعش  38 
 االرجلاسعراؽلكالسحاادلاسغذا يةللللللااسحبلبسل...اسخ.لل

اتشػػػحؿلحػػػاادلاإلغالثػػػةلاستػػػتلتازقهػػػاللاسداسػػػةلق ػػػىلاأل ػػػرلاسحتضػػػررةل : ِٓ اٌذٌٚخ 39 
  تيعةلاأل داثل.

داخً  أخشِٜٓ ِظبدس  41 
 اٌؼشاق

اتشػػػػػحؿلاسح ػػػػػػالقداتلاسعي يػػػػػػةلاستػػػػػػتلت  ػػػػػػؿلق يهػػػػػػاللاأل ػػػػػػرةلحػػػػػػفل :
 اسحؤ  التلاسدي يةلااسايريةلدااؿلاسعراؽ

 أخشىخبسطِٓ ِظبدس  41 
 اٌؼشاق

اتشػػػحؿلاسح ػػػالقداتلاسعي يػػػةلكػػػالسحاادلاسغذا يػػػةلااسحػػػاادلاألاػػػرىلحػػػفل :
 ح ظحالتلاحؤ  التلت يـلاالرجلاسعراؽ.

 ١ٍ٠خ أخشٜدخٛي حتٛ -5
ا ػػتلاسحبػػالسغلاستػػتلت  ػػؿلق يهػػاللاأل ػػرةلكتعايضػػالتلحػػفلشػػركالتل : رؼ٠ٛؼبد رؤِني 42 

 استالحيفل تيعةلتعرضهاللس  اادثل) ر ة، ريؽ...لاسخل(ل
ِذفٛػبد لب١ٔٛٔخ قٔفمخ  43 

 ششػ١خ....(
 ا تلاسحبالسغلاستتليد عهاللاسزاجلإسىلاسزاعةلاسحط  ةلاأطقالسهال. :

 ا تلاسح القداتلاستتل   تلق يهاللحفل  الديؽلاسزكالة. : ٌضوبحِٓ طٕبد٠ك ا إػبٔبد 44 
ا تلاسحبالسغلاستػتل  ػ تلق يهػاللاأل ػرةلأالا ػدلأ راد ػالل تيعػةلبيػسل : ِٛسد ِٓ اإلسس 45 

اسححت كػػػػالتل)لحبػػػػال تل،لأراضػػػػتل،ل ػػػػ سلحعحػػػػرةل...لاسػػػػخ(لاتازيعهػػػػالل
 ق ىلاسارثةل.

ِٙش ٔمذٞ 46 
 

 سىالأل رةلستعهيزلاسزاعةايشحؿلحب غلاسحهرلاس  د لاسحح احلإ :

ا١ٌبٔظ١ت إسثبح 47 
 

اتشػػػػحؿلاسحبػػػػالسغلاستػػػػتلت  ػػػػؿلق يهػػػػاللاأل ػػػػرةل تيعػػػػةل ػػػػازلبطال ػػػػػةل :
اسيال  ػػػػيبلأالح البػػػػؿل  ػػػػاسهاللق ػػػػىلاسػػػػربجل ػػػػتل ػػػػبالؽلاسايػػػػؿلأال

 اس حالرل...لاسخ
قث١غ  أخشٜدخٛي حت١ٍ٠ٛخ  48 

 دظخ مت١ٕ٠ٛخ، ... (
اػػػرىلقػػػدالحػػػاللذكػػػرلاتتضػػػحفلكال ػػػةلاسػػػدااؿلاست اي يػػػةلااسػػػدااؿلاأل :

ا ػػتل السػػةل أقػػبلهلحثػػؿلبيػػسلحقػػرداتلحػػفلاسبطال ػػةلاستحاي يػػة،..لاسػػخ،
بيػػػسلحقػػػرداتلاسبطال ػػػةلاستحاي يػػػةلي ػػػعؿلاسقػػػرؽلبػػػيفلاسك قػػػةلااسػػػداؿل

 اسذ ل   تلق يهلحفلبيسل ذهلاسحاادل.
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التذي حصتموا تميتو متن بيتع  أفراد االسرة تتن التدخليسأل : ث١غ ػٍّخ اجٕج١خ  19 
تمتتالت أجنبيتتة لتتدى األستترة ) دوالر ، جنيتتو إستتترليني ... 

 الخ(
يسأل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع : ث١غ عٍغ ِؼّشح  21 

 سمع معمرة ) بيع سيارة ، بيع ثالجة ... الخ (

ث١غ أٛاع اخشٜ ِٓ   21 
 ادلّزٍىبد

أل أفراد االسرة تتن التدخل التذي حصتموا تميتو متن بيتع يس:
 ممتمكات غير ما ذكر أتاله .

 دخً حت٠ٛالد -2

 
ا تلاسدااؿلاستتلي  ؿلق يهاللاأل رادلبدافلح البؿلسغرضلاس حاليةلاالعتحالقيةلأال دلتكافلح البؿل

 قحؿل البؽلكالسرااتبلاست القديةلس حاظقيفلاسحت القديفلأالت القدلاسعحالؿل...لاسخل.
 رمبػذ ِذٟٔ 22 

 
اتشحػػػػػػؿلاسرااتػػبلاست القديػػةلس حػػد ييفللاستػػتلي ػػت حهاللاسحت القػػدافل)ل :

 حاظقتلاسداسةلاس الب يف(

 ي الؿلأ رادلاأل رةلق السرااتبلاست القديةلاسح ت حةلس ع كرييفل : رمبػذ ػغىشٞ 23 
اي  ػػػػدلبهػػػػاللاسرااتػػػػبلاست القديػػػػةلس ارثػػػػةل ػػػػتل السػػػػةلا ػػػػالةلاسحت القػػػػدل : رمبػذ ٚسصخ 24 

 ات اؿلاسراتبلإسىلاسارثة.
اتشػػػػػػػحؿلاسرااتػػػػػػػبلاست القديػػػػػػػةلس االضػػػػػػػعيفلإسػػػػػػػىل ظػػػػػػػالـلاسضػػػػػػػحالفل : رمبػذ ػّبْ اجزّبػٟ 25 

 االعتحالقتلا ـلاسح تادحافلسدىلاس طالعلاساالص
 ي أؿلأ راداأل رةلقفلرااتبلاست القدلس حعا يف. : رمبػذ اٌؼٛق 26 
رمبػذ اٌظٕبد٠ك اخلبطخ 27 

 
سرااتػػبلاست القديػػةلاستػػتل  ػػ االق يهػػاللحػػفلي ػػالؿلأ راداأل ػػرةلقػػفلا :

اس  الديؽلاساال ةلك  داؽلضػحالفلاس ػيالدسةلأال ػ داؽلضػحالفل
 اسح الحيفل...لاسخ

شجىخ احلّب٠خ  إػبٔبد 28 
 االجزّبػ١خ

اتشػػػحؿلاسػػػد عالتلاستػػػتلت  ػػػؿلق يهػػػاللاأل ػػػرلحػػػفلشػػػبكةلاس حاليػػػةل :
 االعتحالقيةل.

ق يهػاللاأل ػػرةأالا ػدلأ راد ػػالل اتشػحؿلد عػالتلاسطػػاارئلاستػتل  ػػ ت : ؿٛاسئ دفؼبد 29 
اسذيفلكال االيعح افل تلاسعػيشلاسح  ػؿلأالحػاظقتلاسػداا رلاسح   ػةل

. 
اتشحؿلاسحا  التلاستتلي  ؿلق يهاللا دلأ راداأل ػرةلاسػذ ل ػال : سلظظبد اٌزذس٠ت ادلٕٟٙ 31 

 ت تلاستدريبلاسحه تل.
راداأل ػػرةلاسػػذ لاتشػػحؿلاسحػػ جلاسدرا ػػيةلاستػػتلي  ػػؿلق يهػػاللا ػػدلأ  : ِٕخ دساع١خ 31 

 ياا ؿلدرا تهل ااءل تلدااؿلاسعراؽلأالاالرعه.
 ٘جبد ِٚغبػذاد ٔمذ٠خ -3
داخً  أخشِٜٓ اعش  32 

 اٌؼشاق
ت ػػأؿلاأل ػػرةلقػػفلاسهػػداياللااسح ػػالقداتلاس  ديػػةلاستػػتل  ػػ تلق يهػػالل :

 حفلا رلأارىلدااؿلاسعراؽلكهداياللاسزااجلااسح ال بالتلاألارى
اتشػػػحؿلاسح ػػػالقداتلااسهػػػداياللاس  ديػػػةلحػػػفلا ػػػرلأاػػػرىلت ػػػيـلاػػػالرجل : خبسط اٌؼشاق أخشِٜٓ اعش  33 

 اسعراؽ
ت أؿلاأل رةلقفلاسح جلحفلاسداسةلاتشحؿلاسح ػالقداتلاس  ديػةلاستػتل : ِٓ اٌذٌٚخ 34 

ت  ػػؿلق يهػػاللاأل ػػرلحػػفلاسداسػػةلكتعػػايضلاسحتضػػرريفلبالأل ػػداثل
غيرلاسطبيعيػةلأالتعػايضلقػفلقػدـلا ػتبلـلحػاادلاسبطال ػةلاستحاي يػةل

 حكال  التلاسح ال بالتلكالألقيالد.أال
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داخً  أخشِٜٓ ِظبدس  35 
 اٌؼشاق

اتشػػػػػحؿلاسح ػػػػػالقداتلحػػػػػفلاسحؤ  ػػػػػالتلاسدي يػػػػػةلااسح ظحػػػػػالتلغيػػػػػرل :
 اس كاحيةلدااؿلاسعراؽ

بسط أخشىخِٓ ِظبدس  36 
 اٌؼشاق

 اتشحؿلاسح القداتلحفلح ظحالتلاالرجلاسعراؽ :

 ِغبػذاد ػ١ٕ١خ -4
داخً  أخشِٜٓ اعش  37 

 اٌؼشاق
اسح ػػػالقداتلاستػػػتلت  ػػػؿلق يهػػػاللاأل ػػػرةلحػػػفلا ػػػرلأاػػػرىل اتشػػػحؿ :

دااػػػؿلاسعػػػراؽلاي ػػػعؿل ػػػذالاس  ػػػؿلاإليعػػػالرلاست ػػػدير لسؤل ػػػرلاستػػػتل
تشػػغؿلا ػػداتل ػػك يةلااللتػػد سلإيعػػالرل ػػااءلبالتقػػالؽلحػػسلاسحالسػػؾلأال
بػػػدافلاتقػػػالؽلحػػػسلاسحالسػػػؾلكحػػػاللي ػػػعؿلاسقػػػرؽلبػػػيفلاإليعػػػالرلاست ػػػدير ل

 ك يةلإيعالراتهالل ديحػةلااإليعالرلاسحد اعلسؤل ػرلاستتلتشغؿلا داتل
  . 

اتشحؿلاسح القداتلاستتلت  ؿلق يهاللاأل رلحػفلا ػرلأاػرىلت ػيـل : خبسط اٌؼشاق أخشِٜٓ اعش  38 
 االرجلاسعراؽلكالسحاادلاسغذا يةللللللااسحبلبسل...اسخ.لل

اتشػػػحؿلحػػػاادلاإلغالثػػػةلاستػػػتلتازقهػػػاللاسداسػػػةلق ػػػىلاأل ػػػرلاسحتضػػػررةل : ِٓ اٌذٌٚخ 39 
  تيعةلاأل داثل.

داخً  أخشِٜٓ ِظبدس  41 
 اٌؼشاق

اتشػػػػػحؿلاسح ػػػػػػالقداتلاسعي يػػػػػػةلاستػػػػػػتلت  ػػػػػػؿلق يهػػػػػػاللاأل ػػػػػػرةلحػػػػػػفل :
 اسحؤ  التلاسدي يةلااسايريةلدااؿلاسعراؽ

 أخشىخبسطِٓ ِظبدس  41 
 اٌؼشاق

اتشػػػحؿلاسح ػػػالقداتلاسعي يػػػةلكػػػالسحاادلاسغذا يػػػةلااسحػػػاادلاألاػػػرىلحػػػفل :
 ح ظحالتلاحؤ  التلت يـلاالرجلاسعراؽ.

 ١ٍ٠خ أخشٜدخٛي حتٛ -5
ا ػػتلاسحبػػالسغلاستػػتلت  ػػؿلق يهػػاللاأل ػػرةلكتعايضػػالتلحػػفلشػػركالتل : رؼ٠ٛؼبد رؤِني 42 

 استالحيفل تيعةلتعرضهاللس  اادثل) ر ة، ريؽ...لاسخل(ل
ِذفٛػبد لب١ٔٛٔخ قٔفمخ  43 

 ششػ١خ....(
 ا تلاسحبالسغلاستتليد عهاللاسزاجلإسىلاسزاعةلاسحط  ةلاأطقالسهال. :

 ا تلاسح القداتلاستتل   تلق يهاللحفل  الديؽلاسزكالة. : ٌضوبحِٓ طٕبد٠ك ا إػبٔبد 44 
ا تلاسحبالسغلاستػتل  ػ تلق يهػاللاأل ػرةلأالا ػدلأ راد ػالل تيعػةلبيػسل : ِٛسد ِٓ اإلسس 45 

اسححت كػػػػالتل)لحبػػػػال تل،لأراضػػػػتل،ل ػػػػ سلحعحػػػػرةل...لاسػػػػخ(لاتازيعهػػػػالل
 ق ىلاسارثةل.

ِٙش ٔمذٞ 46 
 

 سىالأل رةلستعهيزلاسزاعةايشحؿلحب غلاسحهرلاس  د لاسحح احلإ :

ا١ٌبٔظ١ت إسثبح 47 
 

اتشػػػػحؿلاسحبػػػػالسغلاستػػػػتلت  ػػػػؿلق يهػػػػاللاأل ػػػػرةل تيعػػػػةل ػػػػازلبطال ػػػػػةل :
اسيال  ػػػػيبلأالح البػػػػؿل  ػػػػاسهاللق ػػػػىلاسػػػػربجل ػػػػتل ػػػػبالؽلاسايػػػػؿلأال

 اس حالرل...لاسخ
قث١غ  أخشٜدخٛي حت١ٍ٠ٛخ  48 

 دظخ مت١ٕ٠ٛخ، ... (
اػػػرىلقػػػدالحػػػاللذكػػػرلاتتضػػػحفلكال ػػػةلاسػػػدااؿلاست اي يػػػةلااسػػػدااؿلاأل :

ا ػػتل السػػةل أقػػبلهلحثػػؿلبيػػسلحقػػرداتلحػػفلاسبطال ػػةلاستحاي يػػة،..لاسػػخ،
بيػػػسلحقػػػرداتلاسبطال ػػػةلاستحاي يػػػةلي ػػػعؿلاسقػػػرؽلبػػػيفلاسك قػػػةلااسػػػداؿل

 اسذ ل   تلق يهلحفلبيسل ذهلاسحاادل.
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 ػشش: اٌغٍغ ادلؼّشح غبدطاٌاٌمغُ 
تػالريخلا ت ػالءلاس ػ عةلاتػالريخل ػ عهاللا يحتهػاللاس السيػة،لاحػفللإسػىلبالإلضػال ةلراتل،لثبلعػالتيهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلح كيةلاأل رلس   سلاسحعحرةل يال

الاس  ػػـل ػػتلاأل ػػداؼلاالاػػرىلسهػػذالاس  ػػـلاسح الر ػػةلبػػيفلحػػاللتحت كػػهلاال ػػرلاسق يػػرةلحػػفل ػػذهلاس ػػ سلاحالتحت كػػهلاال ػػرلغيػػرلاسق يػػرة،لكحػػاللت ػػتادـلبيال ػػالتل ػػذ
 ا ت البلاطلاسق ر.ل

 ٘زٖ األعشح؟ أفشادٌم قاٌغٍؼخ ادلؼّشح( ... ادلٍّٛوخ ِٓ  ِب ٘ٛ اٌؼذد اٌىٍٟ 0110

لي أؿلاسبال ثلقفلاسعددلاسك تلس   عةلاسعحرةلاسحح اكةلحفل بؿلا رادلاال ػرةلا ػتل ػالس ةلسبل ػتاداـلأاليحكػفلا ػتاداحهاللبعػدلت ػ ي هاللبك قػة
كال تلاس  عةلاللت ػتادـلألغػراضلاأل ػرةلاال ػتهبلكيةلكػأفليدافلاسعددل تلاس  ؿلاسحا ص،لااذالاللتح ؾلاال رةل ذهلاس  عةلأالأذالل.ح باسة

(ل ػتلاس  ػؿلاي ت ػؿل1يدافلاسبال ػثل)أالكال تلاال رةلاللتح ؾلاس  عةلق ىلاسرغـلحفلا تاداحهاللحفل ب هاللت تادـلألغراضلإ تالعيةلأالتعالريةل
 اسىلاس  عةلاستالسية.

 الزٕبءرغٍغً اٌغٍؼخ دغت آخش  0913

فلثحال يػػةل ػػ سل  ػػطلحػػفلاس ػػ سلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿلا ػػذهلاس ػػ سل ػػتبل ػػيالرة،لتالك ػػتل)اذالكػػالفلألغػػراضلت ػػأؿلقػػل0111-0113اال ػػ  ةل
لاال ػػرةلايضػػال(،لدراعػػةل الريػػة،لحبػػردةل ػػااء،لثبلعػػة،لغ ػػالسةلحبلبػػسلكهربال يػػة،لحاسػػدةلكهربػػالء،لت قزيػػاف.ل ػػالذالاحت كػػتلاال ػػرةلثػػبلثل ػػيالراتليػػتـ

  سل  ط.لايػتـللحفلاس يالراتلاسثبلث،لااذالكالفلقددلاس  سلاكثرلحفلثبلثةلتأاذلاسبيال التلسثبلثةلقفلكؿل يالرةل0111ل-0113ا تيقالءلاال   ةل
 حفلأ دثل  عةلا ت تهاللاال رة.لاال تيقالءلابتداءًل

 ٘زٖ...]اٌغٍؼخ ادلؼّشح[ ؟  األعشح ِىت الزٕذ 0112

كال تلاال رةلتحت ؾلأكثرلحػفلاا ػدةلحػفل ػذهلاس ػ عةل)اكثػرلحػفلي أؿل ذالاس ؤاؿلسؤل رلاستتلتح ؾل ذهلاس  عةلقفلتالريخل  اسهاللق يهاللااذال
 حفلا دثل  عةلا ت تهاللاال رةل.لهلاس  سلاسغاليةلثبلثل  سلاابتداءًل يالرةلاا دة(ليدافلاسبال ثل  ااتل  اسهاللسهذ

 وُ دفؼذ االعشح ذلزٖ ... ]اٌغٍؼخ ادلؼّشح[ ؟  0112

ذالكال ػػتلاس ػػ عةلح ت ػػالهثػػبلثل ػػ س(لا  ػػبلأ ػػدثل ػػ عةللحػػفل ػػذهلاس ػػ عةلل)سغاليػػةلي ػػأؿلاسبال ػػثلقػػفلاسحب ػػغلاسحػػد اعلالحػػتبلؾلكػػؿلاا ػػدة .لاا 
)ويت )تثلت)المللا)بالدينار.اسحعحرةل   تلق يهاللاأل رةلكهديةلتدافلاس يحةلاست ديريةلسهال.ل

 ِب ٟ٘ عٕخ اٌظٕغ ٌٍغٍؼخ ؟  0119

ل،ل)سغاليةلا دثلثبلثل  سلح ت اله(. كهاللاال رةاسحعحرة[للاستتلتحلي أؿلاسبال ثلقفل  ةل  سلكؿلاا دةلحفل..ل]لاس  عة
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حشالبهةلسهذهلاس  عةلاب قسلاسحاا قالتل)  ةلاس  س،لعػادةلبشراءل  عةلاذال الحتللتد عهيتا سلا لاسذ اسح درلقفلاس عرلاأل رةلي أؿلاسبال ثل
ل.(.حفلاس اؽلاسح  يةلاسح البؿلإعراءـل تليالاكقالءةلاس  عةل..لاسخ(ل
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 :دفرت اٌزغج١ً ا١ٌِٟٛ( 2سلُ ق  اجلضء

 
لتازيعهلاسحػدةل)تبدألبتدايفلاسبيال التل يهلاقتبالرالحفلاسيال أفيازعل ذاللاسد ترلق ىلاأل رلاسحشحاسةلايط بلح هالل ل9ـلاسذ لي تليـا (لأيػالـ.لاي ػـا

لب  ؿلبيال التهلإسىلاس  ـللاأل رةاسبال ثلاسحيدا تلبح ال شةلحالل ع تهل  .ل03ضحفل ذالاس  ـلس تأكدلحفلد ةلبيال التهلااكتحالسهاللثـلي ـا

 اإلٔفبق ا١ٌِٟٛ ػٍٝ ادلٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌغٍغ ادلزىشسح
ق ىلاس  سلاسغذا يةلااس  سلغيرلاسغذا يةلاستتلسهالل قةلإ قالؽلحتكررةل،لا  ػتل ػق تالفل ػتل ػذاللياحياللهتدافلاأل رةل تل ذالاس  ـلحاللت ق 

لحفلأيالـلاإل  الدلاسزح تلاس بعة.ا ددتل)ل لبهاللاسبال ثلسؤل رةلسغرضلحتالبعةلاست ػعيؿلاكػذسؾل 2اسد ترلسكؿليـا (لزيالراتلابلؿل ذهلاسقترةلي ـا
(لحػػفلاال ػػتحالرةلااسػػذ لياػػتصلبأ قػػالؽلاأل ػػرةلق ػػىلاسحػػاادلاسغذا يػػةلااس ػػ سل 4سػػد ترلإسػػىلاس  ػػـل)لتػػد يؽلاتر يػػؿلبيال ػػالتلاأل قػػالؽلاسياحيػػةلحػػفلا

أيالـ.لق ىلاسبال ثلأفلياضجلسؤل رةلطري ةلتدايفلاسبيال التل تلاسد ترلاسح ػالقدلاضػرارةلاالستػزاـلبػذسؾلياحيػاللست الشػتل  ػيالفل 9اسحتكررةلابلؿل
(للحػسل4،ل9،ل9،ل1ة.لايػتـلتػدايفلاسبيال ػالتل ػتلاسػد ترل  ػبلاستع يحػالتلاسػااردةل ػتلاأل  ػالـل)لأال  دافلأ ل  عةلأالادحةلأ ق ػتلق يهػاللاأل ػرل

 حراقالةلاسحبل ظالتلاسحذكارةل تلظهرلد ترلاست عيؿلاسياحت.
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 ػشش: اٌغٍغ ادلؼّشح غبدطاٌاٌمغُ 
تػالريخلا ت ػالءلاس ػ عةلاتػالريخل ػ عهاللا يحتهػاللاس السيػة،لاحػفللإسػىلبالإلضػال ةلراتل،لثبلعػالتيهدؼل ذالاس  ـلاس  اؿلق ىلح كيةلاأل رلس   سلاسحعحرةل يال

الاس  ػػـل ػػتلاأل ػػداؼلاالاػػرىلسهػػذالاس  ػػـلاسح الر ػػةلبػػيفلحػػاللتحت كػػهلاال ػػرلاسق يػػرةلحػػفل ػػذهلاس ػػ سلاحالتحت كػػهلاال ػػرلغيػػرلاسق يػػرة،لكحػػاللت ػػتادـلبيال ػػالتل ػػذ
 ا ت البلاطلاسق ر.ل

 ٘زٖ األعشح؟ أفشادٌم قاٌغٍؼخ ادلؼّشح( ... ادلٍّٛوخ ِٓ  ِب ٘ٛ اٌؼذد اٌىٍٟ 0110

لي أؿلاسبال ثلقفلاسعددلاسك تلس   عةلاسعحرةلاسحح اكةلحفل بؿلا رادلاال ػرةلا ػتل ػالس ةلسبل ػتاداـلأاليحكػفلا ػتاداحهاللبعػدلت ػ ي هاللبك قػة
كال تلاس  عةلاللت ػتادـلألغػراضلاأل ػرةلاال ػتهبلكيةلكػأفليدافلاسعددل تلاس  ؿلاسحا ص،لااذالاللتح ؾلاال رةل ذهلاس  عةلأالأذالل.ح باسة

(ل ػتلاس  ػؿلاي ت ػؿل1يدافلاسبال ػثل)أالكال تلاال رةلاللتح ؾلاس  عةلق ىلاسرغـلحفلا تاداحهاللحفل ب هاللت تادـلألغراضلإ تالعيةلأالتعالريةل
 اسىلاس  عةلاستالسية.

 الزٕبءرغٍغً اٌغٍؼخ دغت آخش  0913

فلثحال يػػةل ػػ سل  ػػطلحػػفلاس ػػ سلاسحدرعػػةل ػػتل ػػذالاس ػػؤاؿلا ػػذهلاس ػػ سل ػػتبل ػػيالرة،لتالك ػػتل)اذالكػػالفلألغػػراضلت ػػأؿلقػػل0111-0113اال ػػ  ةل
لاال ػػرةلايضػػال(،لدراعػػةل الريػػة،لحبػػردةل ػػااء،لثبلعػػة،لغ ػػالسةلحبلبػػسلكهربال يػػة،لحاسػػدةلكهربػػالء،لت قزيػػاف.ل ػػالذالاحت كػػتلاال ػػرةلثػػبلثل ػػيالراتليػػتـ

  سل  ط.لايػتـللحفلاس يالراتلاسثبلث،لااذالكالفلقددلاس  سلاكثرلحفلثبلثةلتأاذلاسبيال التلسثبلثةلقفلكؿل يالرةل0111ل-0113ا تيقالءلاال   ةل
 حفلأ دثل  عةلا ت تهاللاال رة.لاال تيقالءلابتداءًل

 ٘زٖ...]اٌغٍؼخ ادلؼّشح[ ؟  األعشح ِىت الزٕذ 0112

كال تلاال رةلتحت ؾلأكثرلحػفلاا ػدةلحػفل ػذهلاس ػ عةل)اكثػرلحػفلي أؿل ذالاس ؤاؿلسؤل رلاستتلتح ؾل ذهلاس  عةلقفلتالريخل  اسهاللق يهاللااذال
 حفلا دثل  عةلا ت تهاللاال رةل.لهلاس  سلاسغاليةلثبلثل  سلاابتداءًل يالرةلاا دة(ليدافلاسبال ثل  ااتل  اسهاللسهذ

 وُ دفؼذ االعشح ذلزٖ ... ]اٌغٍؼخ ادلؼّشح[ ؟  0112

ذالكال ػػتلاس ػػ عةلح ت ػػالهثػػبلثل ػػ س(لا  ػػبلأ ػػدثل ػػ عةللحػػفل ػػذهلاس ػػ عةلل)سغاليػػةلي ػػأؿلاسبال ػػثلقػػفلاسحب ػػغلاسحػػد اعلالحػػتبلؾلكػػؿلاا ػػدة .لاا 
)ويت )تثلت)المللا)بالدينار.اسحعحرةل   تلق يهاللاأل رةلكهديةلتدافلاس يحةلاست ديريةلسهال.ل

 ِب ٟ٘ عٕخ اٌظٕغ ٌٍغٍؼخ ؟  0119

ل،ل)سغاليةلا دثلثبلثل  سلح ت اله(. كهاللاال رةاسحعحرة[للاستتلتحلي أؿلاسبال ثلقفل  ةل  سلكؿلاا دةلحفل..ل]لاس  عة
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حشالبهةلسهذهلاس  عةلاب قسلاسحاا قالتل)  ةلاس  س،لعػادةلبشراءل  عةلاذال الحتللتد عهيتا سلا لاسذ اسح درلقفلاس عرلاأل رةلي أؿلاسبال ثل
ل.(.حفلاس اؽلاسح  يةلاسح البؿلإعراءـل تليالاكقالءةلاس  عةل..لاسخ(ل
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 :دفرت اٌزغج١ً ا١ٌِٟٛ( 2سلُ ق  اجلضء

 
لتازيعهلاسحػدةل)تبدألبتدايفلاسبيال التل يهلاقتبالرالحفلاسيال أفيازعل ذاللاسد ترلق ىلاأل رلاسحشحاسةلايط بلح هالل ل9ـلاسذ لي تليـا (لأيػالـ.لاي ػـا

لب  ؿلبيال التهلإسىلاس  ـللاأل رةاسبال ثلاسحيدا تلبح ال شةلحالل ع تهل  .ل03ضحفل ذالاس  ـلس تأكدلحفلد ةلبيال التهلااكتحالسهاللثـلي ـا

 اإلٔفبق ا١ٌِٟٛ ػٍٝ ادلٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌغٍغ ادلزىشسح
ق ىلاس  سلاسغذا يةلااس  سلغيرلاسغذا يةلاستتلسهالل قةلإ قالؽلحتكررةل،لا  ػتل ػق تالفل ػتل ػذاللياحياللهتدافلاأل رةل تل ذالاس  ـلحاللت ق 

لحفلأيالـلاإل  الدلاسزح تلاس بعة.ا ددتل)ل لبهاللاسبال ثلسؤل رةلسغرضلحتالبعةلاست ػعيؿلاكػذسؾل 2اسد ترلسكؿليـا (لزيالراتلابلؿل ذهلاسقترةلي ـا
(لحػػفلاال ػػتحالرةلااسػػذ لياػػتصلبأ قػػالؽلاأل ػػرةلق ػػىلاسحػػاادلاسغذا يػػةلااس ػػ سل 4سػػد ترلإسػػىلاس  ػػـل)لتػػد يؽلاتر يػػؿلبيال ػػالتلاأل قػػالؽلاسياحيػػةلحػػفلا

أيالـ.لق ىلاسبال ثلأفلياضجلسؤل رةلطري ةلتدايفلاسبيال التل تلاسد ترلاسح ػالقدلاضػرارةلاالستػزاـلبػذسؾلياحيػاللست الشػتل  ػيالفل 9اسحتكررةلابلؿل
(للحػسل4،ل9،ل9،ل1ة.لايػتـلتػدايفلاسبيال ػالتل ػتلاسػد ترل  ػبلاستع يحػالتلاسػااردةل ػتلاأل  ػالـل)لأال  دافلأ ل  عةلأالادحةلأ ق ػتلق يهػاللاأل ػرل

 حراقالةلاسحبل ظالتلاسحذكارةل تلظهرلد ترلاست عيؿلاسياحت.
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سجل األسرة )صيغة مختصرة(

القائم بالمقابلة : انقل االسم والجنس والعمر لكافة افراد األسرة من القسم األول: سجل األسرة )ضمن الجزء  
رقم )1(: البيانات اإلجتماعية واإلقتصادية(

رمز 
الفرد

101102104

العمر بالسنوات الكاملةالجنساألسم

ذكر                  1

انثى                 2

سنة

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18



272

1-14

القسم العاشر:  البحث عن عمل والعمل السابق
جميع افراد األسرة بعمر 6 سنوات فأكثر 

100110021003

كم ساعة عملت خالل 
االيام السبعة الماضية 
بما في ذلك العمل في 
مشاريع االسرة أو 

االقارب، كمشتغل أو 
العمل للحساب الخاص، 
سواء بأجور مدفوعة 
أو دون اجر باستثناء 

االعمال المنزلية؟

لماذا لم تعمل حتى لمدة ساعة واحدة خالل الـ 7 ايام الماضية؟
هل تريد عمال او مزيد من العمل من 

اي نوع كان؟، مثال عمل باجر؟ او 

عمل جديد او عمل اكثر )عدا عمل لدى 

األسرة داخل البيت(؟

<<  الشخص التالي01صغير السن

02طالب متفرغ
1009 >>

03اسباب اجتماعية

<< 041006لدي عقد وسأبدأ العمل قريباً 

05عجز / عوق

06مرض مزمن

07متقاعد

08كبير السن

09ربة بيت

101ليست لدي رغبة  نعم                  
11غائب بصورة وقتية بسبب المرض او االجازة او سبب آخر               << 1005

 ال                       122بسبب انتهاء العمل )موسمي..(

13لقد فصلت

14لم اتمكن من الحصول على وظيفة
15ألسباب أمنية

اذا اكثر من صفر
1003  >>

16اخرى

عدد الساعات

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

رد
للف

ي 
ريف

لتع
ز ا

رم
ال
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2-14

القسم العاشر:  البحث عن عمل والعمل السابق
جميع افراد األسرة بعمر 6 سنوات فأكثر 

100410051006

متى كانت آخر مرة قمت فيها بالبحث عن عمل لماذا ال تريد عمل او مزيدا من العمل؟
)أو عمل أكثر( من أي نوع؟

ماذا فعلت من اجل الحصول على عمل؟

1سجلت لدى مكتب العمل1السبعة أيام األخيرة 01ال استطيع العثور على عمل

2سألت األصدقاء / األقرباء 2خالل الشهر الماضي<<  الشخص التالي02اعمل حالياً بدوام كامل

>> 
1008

03راٍض عن حالتي

1009 >> 

قدمت طلبا بصورة مباشرة إلى صاحب / 3قبل شهر واحد إلى اقل من ستة اشهر
3اصحاب العمل

4أقل من سنة04انثى متفرغة ألعمال البيت

4تابعت اعالنات فرص العمل5اكثر من سنة05روابط اجتماعية

5روجت اعالنا باستعدادي للعمل6لم ابحث ابداً             << 061008كبير السن للعمل او متقاعد

07مرض مزمن

             

6حاولت ايجاد عمل خارج العراق

7اتصلت بمنظمات غير حكومية08صغير السن على عمل اكثر

8اتصلت بالحكومة المحلية09طالب

9اتصلت بالحكومة المركزية10غير قادر على اخذ عمل اكثر

10وسائل أخرى11لدي دخل وال احتاج للعمل

12بسبب الحالة األمنية

13عجز / عوق

14اخرى

االجراء الثالثاالجراء الثانياالجراء األول

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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القسم العاشر:  البحث عن عمل والعمل السابق
جميع افراد األسرة بعمر 6 سنوات فأكثر 

10071008100910101011

متى سجلت لدى مكتب 
العمل

لو كان هنالك 
عمال متوفرا 
خالل االسبوع 
الماضي أو 

سيكون متوفرا 
خالل االسبوعين 

القادمين فهل 
انت مستعد 

وراغب بالبدء 
بالعمل؟

هل تعمل أو سبق ان عملت بعمل مأجور 
بدوام كامل؟

ما نوع المهنة التي مارستها في آخر عمل شغلته بدوام 
كامل؟

متى توقفت عن 
ممارسة آخر عمل 
شغلته بدوام كامل؟

1 نعم في السابق 

1 2نعم  << الشخص               نعم حاليا            
التالي 2 ال              3ال 

السنةالشهرالرمزوصف المهنةالسنةالشهر

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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القسم الحادي عشر :  العمل
جميع افراد األسرة بعمر 6 سنوات فأكثر 

1101110211031104

يرجى وصف جميع المهن التي مارسها 
أي فرد من افراد االسرة خالل ال 12 
شهرا الماضية، بما في ذلك األعمال 

األجرية وغير األجرية

خالل اية شهور عملت في هذا العمل خالل ال 12 شهرا الماضية؟ما نوع العمل؟   

ضع عالمة ) X ( في المربع المناسب

كم ساعة عملت ضمن هذا العمل خالل 
الـ 7 ايام الماضية؟

AB

عمل 
اجري

عمل 
غير 
اجري

1234

0102030405060708091011121234567

الرمزوصف المهنة
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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زرا
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ير
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في
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ير
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ني
لثا

ن ا
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ذارشب
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آيل
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ري

تش
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لثا
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تش
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األ

ن 
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كا

حـد
األ

ين
الثن

ا

اء
الث

الث

اء
ربع

األ

س
خمي

ال

عة
جم

ال

بت
لس

ا

مالحظة : السؤال في عمود 1102
* العمود )A( )عمل أجري( سيشار له في القسم الثاني عشر

* العمود )B( )عمل غير أجري في الزراعة(  سيشار له في القسم الثالث عشر
* العمود )B( )عمل غير أجري في غير الزراعة( سيشار له في القسم الرابع عشر



276

5-14

القسم الثاني عشر: االعمال مدفوعة األجر

12011202120312041205

باحث ميداني:
انسخ الرمز 

التعريفي للشخص 
ورقم تسلسل العمل 
من القسم الثالث 

عشر

فقط االعمال 
األجرية

ما هو القطاع االقتصادي للمنشأة صف بالتفصيل النشاط االقتصادي لهذا ...]العمل[
التي تمارس فيها هذا ...]العمل[؟

ما هي واسطة النقل الرئيسة 
للوصول الى محل العمل؟

كم هو 
الوقت 
الالزم 

للوصول 
الى مكان 
العمل ؟

مشياً                           1القطاع الحكومي         01

سيارة خاصة              2القطاع العام         02

3القطاع الخاص         03 واسطة نقل عام            

دراجة بخارية              4القطاع التعاوني         04

دراجة هوائية              5القطاع المختلط         05

6منظمات غير حكومية محلية  06 النقل موفر من قبل صاحب العمل 

7 منظمة غير حكومية دولية    07 اخرى                      

اسرة خاصة                    08

القطاع األجنبي         09

اخرى                            10

الرمز 
التعريفي 
للشخص

رقم 
تسلسل 
العمل

دقائقالرمزوصف النشاط

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
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القسم الثاني عشر: االعمال مدفوعة األجر

1206120712081209121012111212

ما هو عدد 
الساعات التي 

تعمل فيها 
اسبوعياً في 
هذا العمل ؟

ما عدد 
ايام العطل 

السنوية لهذا 
العمل ؟

ما هو عدد 
ايام االجازات 

السنوية 
بالنسبة لهذا 

العمل؟

هل قدم او يقدم هذا العمل 
اياً من المزايا التالية؟

ما هي المدة المغطاة 
لالجر األخير الذي 

استلمته؟

الوحدة الزمنية    الرمز

ما هو متوسط المبلغ الذي تستلمه 
عادة بعد االستقطاعات الضريبية 
او االستقطاعات التقاعدية للمدة 
الزمنية المجددة في )1210(؟

أكتب )0( اذا ال شيء

ما هو المبلغ الكلي  الذي تسلمته 
خالل الـ 12 شهراً الماضية عن 

عمل اضافي، منح، مكافآت، 
مخصصات ومزايا أخرى )بما فيها 
مدفوعات عينية( عدا الراتب أو 

األجر؟

أكتب )0( اذا ال شيء

A

شمول 

بالتأمين 

الصحي

B

تقاعد 

وضمان 

اجتماعي

1اليوم

2اسبوع

3كل اسبوعين

4الشهر

ABABAB

رمز 
الوحدة 
الزمنية

عدد 
الوحدات 
الزمنية

عينينقديعينينقدي
نعم       1   نعم       1    

الف دينارالف دينارالف دينارالف دينارال        2  ال        2   عدد األيامعدد األيامعدد الساعات

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
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القسم الثالث عشر: انشطة الزراعة وتربية الحيوانات وصيد وتربية االسماك والغابات
الجزء )أ(:الحيازة الزراعية

دون مساحة االرض الكلية لكافة الحيازات الزراعية المملوكة أو )1302(هل كان لدى األسرة أو احد افرادها حيازة زراعية خالل الـ 12 شهراً الماضية؟ 1301
المدارة من قبل االسرة؟

دونماولك
نعم              1

ال               2      <<           1309

مَن مْن افراد األسرة يملك أو يدير هذه الحيازة/الحيازات الزراعية ؟1303
اكتب لغاية ستة رموز

ما هي المساحة التي تم زراعتها فعالً من هذه الحيازة خالل ال 12 )1304(
شهرا الماضية؟

دونماولك

ما هي المساحة التي تم زراعتها من هذه الحيازة خالل ال 12 )1304 أ( 
شهرا الماضية ولكن لم تحصد )انتاج(؟

دونماولك

وصف المحصول

13051306
هل انتجت األسرة أو اي من افرادها 
...]المحصول[ ....خالل الـ 12 شهراً 

الماضية؟

ما هو مجموع الكمية التي انتجت 
من ...]المحصول[ ... خالل 
الـ 12 شهراً؟ وما هي القيمة 

التقديرية؟

نعم                                1
ABال                                  2

الكمية <<  المحصول التالي 
بالكيلوغرام

القيمة بآالف 
الدنانير

حبوب1
فواكه2
خضراوات3
تمور4
محاصيل صناعية )قطن، تبغ...(5
علف6
اخرى )تذكر...(7

السادسالخامسالرابعالثالثالثانياالول
الرمز 
التعريفي

الرمز 
التعريفي

الرمز 
التعريفي

الرمز 
التعريفي

الرمز 
التعريفي

الرمز 
التعريفي

وصف المحصول

13071308
ما هو كيف تم التصرف بالكميات المنتجة من ...]المحصول[ ... خالل ال 12 شهرا الماضية:

المبلغ الكلي 
المستلم من 
مبيعات الـ.. 
]المحصول[  
خالل الـ12 

شهراً 
الماضية؟

ABCDEFGHI

بيع
استهالك 
من قبل 
االسرة

منح كهبة
استعمال 
كعلف 

للحيوانات

استعمال 
اعطي الى تم خزنهكبذور

المالك
اعطي 
اخرىكأجر

الف ديناركغمكغمكغمكغمكغمكغمكغمكغمكغم
حبوب1
فواكه2
خضروات3
تمور4
محاصيل صناعية )قطن، تبغ،...(5
علف6
اخرى7

ول
ص

مح
 ال

ــم
رق

ول
ص

مح
 ال

ــم
رق
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القسم الثالث عشر: انشطة الزراعة وتربية الحيوانات وصيد وتربية االسماك والغابات
الجزء )ب( ااالنتاج الحيواني

1309       هل لدى االسرة اي من انشطة االنتاج الحيواني خالل الـ 12 شهراً الماضية؟
1نعم
إذا كانت اإلجابة “ال” انتقل الى الجزء ) ج (، واذا اإلجابة “ال” على هذا السؤال وكذلك على السؤال 2ال

1301 انتقل الى الجزء ) د ( .

رقم 
انواع الحيواناتالخط

131013111312

كم استلمت هذه األسرة من مبيعات 

...]الحيوانات[... خالل االشهر ال 

12 الماضية؟

كم استلمت اسرتك من مبيعات 

منتجات ... ]الحيوانات[... في 

األشهر الـ 12 الماضية؟

ما هي قيمة ما 

استهلكته اسرتك من ... 

]الحيوانات[...ومنتجاتها  

خالل االشهر ال 12 

الماضية؟

الف دينارالف دينارالف دينار

اغنام وماعز1
ابقار وجواميس2
حمير وبغال3
دواجن4
اخرى5

الجزء )ج(: تكاليف االنتاج النباتي واالنتاج الحيواني

رقم 
الفقرةالخط

1313
كم انفقت اسرتك على...]المادة[ ... خالل الـ 12 

شهراً الماضية؟
أكتب )0( اذا ال شيء

الف دينار
اسمدة ومبيدات1
بذور2
شتالت3
اكياس، طبقات بالستيكية، ادوات حقلية، مرافق تخزين، صيانة وتصليح4
وقود لتجفيف المحاصيل او لوسائط النقل او الري ...الخ5
استئجار المكائن الزراعية )بما في ذلك كلف الوقود(، استئجار معدات الري...6
وسائط نقل7
الري )ال تدرج الوقود(8
اخرى، ما يتعلق باالنتاج النباتي9

علف10
بيطرة11
ماء وكهرباء12
أخرى، بما يتعلق باالنتاج الحيواني13
اجور عمل )نقدية وعينية(14
فوائد ومصروفات على القروض الزراعية15
ريع األرض16
حصة المالك النقدية من مبيعات االنتاج النباتي17
حصة المالك النقدية من مبيعات االنتاج الحيواني18
ضريبة19
شراء مكائن ومعدات زراعية20
شراء وسائط النقل21
تحسين األرض22
شراء حيوانات انتاجية23
بناء حضائر، حفر قنوات وآبار  وبناء مخازن24
المجموع25
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القسم الثالث عشر: انشطة الزراعة وتربية الحيوانات وصيد وتربية االسماك والغابات
الجزء )د(: انشطة صيد وتربية الحيوانات

هل قمت او اي فرد من األسرة قام بصيد او تربية األسماك او الروبيان او السرطان او المحار أو غيرها من الحيوانات 1314
المائية خالل الـ 12 شهراً الماضية؟ 

1نعم
<<             الجزء )هـ(2          ال

ما هو اجمالي قيمة وكمية االسماك والحيوانات المائية االخرى التي تم بيعها خالل ال 12 شهرا الماضية؟ 1315
الكمية بالكيلوغراماتالقيمة بآالف الدنانير

a(b(

ما هو اجمالي قيمة وكمية االسماك والحيوانات المائية االخرى التي استهلكتها االسرة مما صادته أو ربته 1316
خالل ال 12 شهرا الماضية؟ 

الكمية بالكيلوغراماتالقيمة بآالف الدنانير
a(b(

ما هو اجمالي قيمة وكمية االسماك والحيوانات المائية االخرى التي وهبتها أو قايضتها االسرة مما صادته 1317
أو ربته خالل ال 12 شهرا الماضية؟ 

الكمية بالكيلوغراماتالقيمة بآالف الدنانير
a(b(

كم انفقت االسرة )كمجموع( خالل الـ 12 شهراً الماضية لتنفيذ انشطة صيد وتربية األسماك؟1318

                            القيمة بآالف الدنانيرالقيمة بآالف الدنانير
)a اجور عمال عيناً   

ونقداً
)b شراء زوارق

c( مصروفات اخرى مثل علف، مواد بيطرية، تأجير مرافق، تبريد، تركيب وصيانة الشبكات
والمصائد، وقود وصيانة وتصليح الزوارق، استئجار زوارق )نقداً(، خدمات )مساعدة فنية(.... 

الخ.

                 القيمة بآالف الدنانير

الجزء )هـ( : الغابات
هل قمت او اي من افراد اسرتك بأية انشطة غابات وحراجة خالل الـ 12 شهراً الماضية؟1319

1نعم
ال                 2       <<             القسم التالي

كم استلمت اسرتك من مبيعات المنتجات التي جمعتها؟1320
القيمة بآالف الدنانير

ما قيمة ما استهلكته اسرتك من المنتجات التي جمعتها؟1321
القيمة بآالف الدنانير

كم انفقت من اجل الحصول على هذه المنتجات؟1322
القيمة بآالف الدنانير
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القسم الرابع عشر: مشاريع األسرة غير الزراعية 
هل مارس أي من افراد االسرة انشطة انتاجية خارج الزراعة خالل الـ 12 شهرا الماضية؟         نعم                1  1401

                                                                                                                             ال                 2    <<        القسم التالي

القائم بالمقابلة : دقق مع القسم الحادي عشر، السؤال )1102( 
140214031404

صف كالً من مشاريع األسرة غير الزراعية المذكورة من 
قبل افراد األسرة: مثالً “بقالة”، “نجارة” ،”بسطية بيع 
صحف”، “تاكسي”، الخ... التي مارستها األسرة خالل 

الـ 12 شهراً الماضية

ضع رموز افراد االسرة الذين يساهمون في هذا المشروع  ورمز العمل للفرد من القسم 11

أبدأ بالفرد الرئيسي المسؤول

ما هي 
النسبة 

المئوية من 
هذه األنشطة 
التي تعود 
ألفراد هذه 

األسرة؟

الرمز التعريفي للفرد ورمز العمل من قسم 11

الفرد السادسالفرد الخامسالفرد الرابعالفرد الثالثالفرد الثانيالفرد األول

الرمز 
التعريفي

تسلسل 
العمل

الرمز 
التعريفي

تسلسل 
العمل

الرمز 
التعريفي 

تسلسل 
العمل

الرمز 
التعريفي 

تسلسل 
العمل

الرمز 
التعريفي 

تسلسل 
العمل

الرمز 
التعريفي 

تسلسل 
العمل نسبة مئويةرمز النشاطالمشروع

A

B

C

D

E

1- تكاليف االنتاج
1405

ما هي كلفة الفقرات التالية خالل ال 12 شهرا الماضية؟

ادرج فقط التكاليف المتعلقة بنشاط العمل المحدد
آالف الدنانير.  اكتب )0( اذا ال شيء

12345678910

سلع مواد خام
مشتراة 
لغرض 

البيع

ماء 
وكهرباء

برقيات، 
بريد، هاتف

وقود وزيت
 ) لغير 
وسائط 
النقل (

استئجار مكائن مواد تغليف
ومعدات

تصليح وصيانة 
المكائن

كلفة النقل، بما استئجار مرافق
فيها الوقود والزيت

A

B

C

D

E

1- تكاليف االنتاج )استمرار(
1405

ما هي كلفة الفقرات التالية خالل ال 12 شهرا الماضية؟

ادرج فقط التكاليف المتعلقة بنشاط العمل المحدد
آالف الدنانير.  اكتب )0( اذا ال شيء

111213141516171819

تصليح 
وصيانة 
المرافق

مصاريف
أخرى

فائدة 
مدفوعة 

على 
قروض 
االعمال

مدفوعات
نقدية 
للعاملين

مدفوعات 
عينية 
للعاملين

ضرائب غير ضرائب مباشرة
مباشرة

المجموعأخرى

A

B

C

D

E

وع
شر

الم
ف 

ري
تع

وع
شر

الم
ف 

ري
تع

وع
شر

الم
ف 

ري
تع
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11-14

القسم الرابع عشر: مشاريع األسرة غير الزراعية 

3- ظروف العمل2- الدخل من االنتاج خالل الـ 12 شهراً الماضية
14061407

ما نوع تكييف الهواء المتوفر في مكان العمل؟

1تكييف هواء مركزي                    

2تبريد وتدفئة غير مركزية
3داخل بناء ولكن دون تكييف أو تدفئة123456

صافي الدخل 
من النشاط 
الصناعي

صافي الدخل 
من النشاط  

التجاري

صافي 
الدخل من 

نشاط البناء 
واالنشاءات

صافي الدخل 
من انشطة 
االتصاالت 

والنقل

صافي الدخل 
من انشطة 

الخدمات

4معرض جزئياً لألحوال الجويةالمجموع

5معرض كلياً لألحوال الجوية

A

B

C

D

E

3- ظروف العمل
14081409

ما هو تقييمك لدرجة خطورة العمل بالنسبة لهذا هل صحتك معرضة للتأثر سلباً ببعض الظروف البيئية المحيطة التالية ؟
]العمل[؟

1خطر جدا

2خطر

ً 3خطر نسبيا

مواد كيمياوية اتربة وغازات
أخرىانارةضجيجرطوبةحرارةواشعاع

4غير خطر

A

B

C

D

E

3- ظروف العمل
1410141114121413

كم من ما هي واسطة النقل الرئيسة الى العمل ؟
الوقت تحتاج 

للوصول 
الى موقع 
المشروع؟

ما هو عدد 
الساعات التي 

تعمل فيها 
اسبوعياً في 
هذا المشروع؟

ما  عدد ايام العطل 
السنوية لهذا العمل في 

المشروع
1مشياً

5سيارة خاصة

3واسطة نقل عام

4دراجة هوائية

5النقل موفر من قبل صاحب العمل 

1412 6نفس المسكن                                 <<  

7اخرى

يـومساعةدقائق

A

B

C

D

E

وع
شر

الم
ف 

ري
تع

وع
شر

الم
ف 

ري
تع

معرضة بشكل خطير   1
معرضة بشكل معتدل   2
معرضة بشكل قليل     3
غير معرضة            4

وع
شر

الم
ف 

ري
تع
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12-14

القسم الخامس عشر: الدخل من الملكية والتحويالت

رقم 
الخط

15011502
هل حصل أي فرد من اسرتك على دخل من...]المصدر[ ... خالل الـ 12 شهراً 

الماضية؟
َمن من أفراد األسرة حصل على دخل من ... ]مصدر الدخل[... وكم مجموع ما تسلمه 

خالل الـ 12 شهراً الماضية؟
ABC

كافة افراد األسرة اآلخرين الفرد الثاني من األسرةالفرد االول من األسرة1نعم
)اكتب الرمز التعريفي للفرد 

المستلم ألعلى دخل( <<     المصدر التالي 2ال

الرمز الرمز مصدر الخل
الرمز الف دينارالتعريفي

الرمز الف دينارالتعريفي
الف دينارالتعريفي

الدخل من الملكية
ايجارات من اراض زراعية01
دخل من اراض زراعية )نظام المشاركة(02
ايجارات اراض خالية 03
ايجارات عن مبان سكنية04
ايجارات عن مبان غير سكنية05
ايجارات معدات واالت06
ايجار وسائط نقل07
ايجارات اخرى08
ارباح اسهم09
ارباح من شركات تضامنية10
فوائد على سندات وودائع11
حقوق الملكية الفكرية والتأليف12

الدخل من بيع ملكية
بيع اراضي زراعية13
بيع اراضي غير زراعية14
بيع مباني15
بيع معدات وآالت16
بيع ذهب ومجوهرات17
بيع اسهم وسندات18
بيع عملة اجنبية19
بيع سلع معمرة20
بيع انواع اخرى من الممتلكات21

دخل تحويالت 
تقاعد مدني22
تقاعد عسكري23
تقاعد ورثة24
تقاعد ضمان اجتماعي25
تقاعد العوق26
تقاعد الصناديق الخاصة27
اعانات شبكة الحماية االجتماعية28
دفعات طواريء 29
مخصصات التدريب المهني30
منح دراسية31

هبات ومساعدات نقدية
من اسر اخرى داخل العراق32
من اسر اخرى خارج العراق33
من الدولة34
من مصادر اخرى داخل العراق35
من مصادر اخرى حارج العراق36
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13-14

القسم الخامس عشر: الدخل من الملكية والتحويالت

رقم 
الخط

15011502
هل حصل أي فرد من اسرتك على دخل من...]المصدر[ ... خالل الـ 12 شهراً 

الماضية؟
َمن من أفراد األسرة حصل على دخل من ... ]مصدر الدخل[... وكم مجموع ما تسلمه 

خالل الـ 12 شهراً الماضية؟
ABC

كافة افراد األسرة اآلخرين الفرد الثاني من األسرةالفرد االول من األسرة1نعم
)اكتب الرمز التعريفي للفرد 

المستلم ألعلى دخل( <<    المصدر التالي 2ال

الرمز الرمز مصدر الخل
الرمز الف دينارالتعريفي

الرمز الف دينارالتعريفي
الف دينارالتعريفي

مساعدات عينية
من اسر اخرى داخل العراق37
من اسر اخرى خارج العراق38
من الدولة 39
من مصادر اخرى داخل العراق40
من مصادر اخرى خارج العراق41

أخـرى
تعويضات تأمين42
مدفوعات قانونية )نفقة شرعية....(43
اعانات من صناديق الزكاة44
مورد من اإلرث45
مهر نقدي46
ارباح اليانصيب47
دخول تحويلية آخرى )بيع حصة تموينية، ... (48
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14-14

القسم السادس عشر: السلع المعمرة

رقم 
السلعةالخط

160116021603160416051606
ما هو العدد الكلي 

لـ ... )السلعة 
المعمرة[... 

المملوكة من افراد 
هذه األسرة؟

تسلسل 
السلعة 
حسب 
آخر 
اقتناء

متى اقتنت 
األسرة هذه 
... ]السلعة 
المعمرة[...؟

كم دفعت األسرة لهذه 
...]السلعة المعمرة[؟  

ما هي سنة الصنع 
للسلعة

ماهو السعر 
التقديري الذي 
تدفعه في حالة 
شراءك للسلعة

اذا كانت مستلمة 
مجانا اسأل عن القيمة 

التقديرية لها
دينارالسنةدينارالسنةالعدد

سيارة 01
1
2
3

تاكسي او ميني باص )اذا كان يستخدم ألغراض 02
االسرة ايضا(

1
2
3

دراجة نارية03
1
2
3

مبردة هواء04
1
2
3

ثالجة05
1
2
3

غسالة مالبس كهربائية06
1
2
3

مولدة كهرباء07
1
2
3

تلفزيون08
1
2
3

طباخ )غازي، كهربائي او نفطي(09

سخان ماء )كهربائي، غازي، شمسي او نفطي(10

مدفأة )نفطية، غازية او كهربائية(11

مروحة كهربائية12

مكيفة هواء13

مجمدة14

براد ماء15

غسالة صحون كهربائية16

مكنسة كهربائية17

حاسوب شخصي18

بالي ستيشن / العاب19

ساتياليت20

21CD /DVD فيديو / مسجل او جهاز

22IPAD

المجموع23
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المحتويات

صفحة

3-1القسم  العاشر: البحث عن عمل والعمل السابق                                                                                                

4القسم الحادي عشر: العمل                                                                                                 

6-5القسم الثاني عشر: االعمال المدفوعة األجر                                                                            

9-7القسم الثالث عشر:انشطة الزراعة وتربية الحيوانات وصيد وتربية االسماك والغابات                           

11-10القسم الرابع عشر: مشاريع األسرة غير الزراعية                                                                   

13-12القسم الخامس عشر:الدخل من الملكية والتحويالت                                                                   

14القسم السادس عشر: السلع المعمرة                                                                                     

المالحظات

التوقيعالمالحظةعنوان الوظيفةأسم مدون المالحظاتالتاريخالتسلسل

1_ _ / _ _ /_ _

2_ _ / _ _ /_ _

3_ _ / _ _ /_ _

4_ _ / _ _ /_ _

5_ _ / _ _ /_ _

6_ _ / _ _ /_ _

7_ _ / _ _ /_ _

8_ _ / _ _ /_ _

9_ _ / _ _ /_ _

10_ _ / _ _ /_ _

11_ _ / _ _ /_ _

12_ _ / _ _ /_ _

13_ _ / _ _ /_ _

14_ _ / _ _ /_ _

15_ _ / _ _ /_ _
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1-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 1    

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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2-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 1

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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3-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 2

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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4-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 2

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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5-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 3

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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6-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 3

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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7-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 4

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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8-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 4

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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9-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 5

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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10-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 5

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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11-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 6

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20



301

12-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 6

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40



302

13-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 7

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

01020304050607080910111213141516171819

المجموع  --->
20
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14-14

دفتر التسجيل اليومي
اليوم # 7

يترك لدى األسرة
اليوم

 التاريخ  _ _ / _ _ / _ _  
صفحة

:عدد األسطر المستوفاة لهذه ال

مالحظات األسرة

صدر )شراء، هبات 
الم

وتبرعات من اسر اخرى، 
هبات وتبرعات من خارج 

القطاع االسري، دفعة مقابل 
عمل، من انتاج ذاتي، اخر(

       القيمة الحقيقية
او التقديرية

الكمية الكلية )بأي وحدة(
صال قدر االمكان(

ف )مف
ص

 الو
رقم

دينار
الكمية

ف الوحدة )كغم، عدد...(
ص

و

21222324252627282930313233343536373839

المجموع  --->
40
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الى االسرة الكريمة ...

صروفاتكم اليومية لمدة )7( ايام اعتبارا من يوم استالمكم السجل والتي تشمل :-
1.سنودع لديكم سجل لتسجيل م

صروفاتكم اليومية على السلع الغذائية والمشروبات والدخان بما فيها االكل الجاهز سواء تم اكله داخل المنزل او في المطاعم والمقاهي أو في اماكن اخرى.
م

.2
صفة انفاق متكررة ... وهي :-

ض المواد غير الغذائية والخدمات التي لها 
صروفاتكم على بع

م
●

صة(
●البنزين بكافة انواعه )المولدات والسيارات الخا

●خدمات النقل البري )النقل داخل المحافظة ، وبين المحافظات( 
ف والمجالت

صح
ال

.3
صل. 

صروفات كل يوم من االيام السبعة بشكل منف
صفحتان لتدوين م

ص 
صي

تم تخ

.4
س االنتاج الكلي بعد ان يتم 

في حالة استهالك االسرة لسلعة ما من انتاجها الذاتي، مثال اسرة تنتج الرز او الحليب، واستهلكت كمية من هذا المنتوج، تسجل االسرة الكمية التي استهلكتها فقط ولي
س المستخدمة في قياسها )مثل الطاسة ، القدح ... الخ( الى الكيلو غرام وتدون قيمة هذه الكمية حسب السعر الذي ستشتري االسرة ذلك .

تحويل وحدات القيا

.5
صلت عليها 

ضة( مثال تعطي االسرة كمية من الطحين وتستلم بالمقابل طماطة يسجل في السجل كمية الطماطة التي ح
صل عليها االسرة من عملية تبادل السلع )المقاي

ض السلع التي تح
هناك بع

وقيمتها بالسعر الذي كانت ستشتري به الطماطة .

.6
ف عليها، كالسلع المستلمة من اسر اخرى او مقابل عمل، تدرج السلعة وتقدر قيمتها بالسعر الذي كانت ستشتري به السلعة.

صر
في جميع الحاالت االخرى التي تستهلك االسرة سلعة ما لم ت

.7
صولها على هذه السلعة .

ضمن انفاق االسرة حال ح
اذا اشترت االسرة سلعة ما باآلجل )الدين( خالل فترة االسناد الزمني )7( ايام تسجل قيمة الشراء كاملة 

.8
ضخات المستخدمة في المزرعة ويدون فقط قيمة وكمية 

ض انتاجية كاالنفاق على البنزين بالنسبة لسيارات األجرة )التاكسي( او للمكائن والم
ال يدون في السجل االنفاق على السلع والخدمات الغرا

ض االسرة .
البنزين المستخدم الغرا

ص الفقر في العراق
صحيحة والدقيقة سيساعد المخططين وراسمي السياسات  اتخاذ قرارات سليمة لرفع مستواكم المعيشي وتقلي

أن ادالئكم بالمعلومات ال
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