المملكــة المغربيــة

مديريـة اإلحصـاء

البحـث الوطنـي حـول استهـالك ونفقـات األسـر
3102/3102

االستمارة الرئيسية

تأشيـرة رقـم 28.03.13.01 :

تحـديـد مـوقـع األسـرة المبحـوثـة
 .0الـوســط :

 حضــري 0............................. -قــروي 3................................

 .3الرقـم التـرتيـبي للوحــدة األوليــة :

__

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

________

 .2رقــم الوحــدة الثـانـويـة :

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

____

 .2الرقـم التـرتيبـي لـألسـرة :

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

____

 .5اإلسـم الشخصـي والعـائـلـي لـرب األسـرة :
 .6عنــوان األســرة :

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

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

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1

2

الفصـل  : 1خـصائـص المحيـط الجغـرافـي لألسـرة
1

0

0

 . 0الجهــة ........... ............................................................................ :

____

 . 3العمـالـة أو اإلقليــم ........... ................................................................. :

______

 . 2رقـم الوحـدة األوليـة (رقـم الملـف الخـرائطــي) ........... ........................................ :

________

 . 2تـاريــخ بـدايــة البحــث ........... ............................................................... :

____

السنـة

 . 5رقـم هاتـف األسـرة (الثابت أو المحمول) ........... ............................................ :
 . 6اسـم صاحب الهـاتـف (بالحروف الالتينية) ................................................. :
 . 7اسـم البـاح ـث (ة) ........... .................................................................. :
 . 8اسـم المـراقــب (ة) ........... ................................................................ :
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____

الشهـر

____

اليـوم

____________________

الفصــل  : 0الممي ـزات الديموغـرافي ــة ألف ـراد األسـ ــرة

الس ــؤال  : 2عالقة القرابـة مع رب األسرة
رب (ة) األســرة ...................................... ................................ ................................
زوج (ة) رب األس ــرة .................................. ................................ ................................
ابــن (ة) رب األســرة ،ابـن زوج (ة) رب األســرة ........................................... ................................
زوج (ة) ابـن (ة) رب األس ــرة ........................... ................................ ................................
حفيــد (ة) رب األســرة ................................ ................................ ................................
أب أو أم رب األســرة ................................. ................................ ................................
أب أو أم زوج (ة) رب األســرة ......................... ................................ ................................
أخ أو أخـت رب األســرة .............................. ................................ ................................
أقـارب آخريــن لـرب األســرة ............................. ................................ ................................
أفـراد بـدون قرابــة مع رب األس ــرة ........................ ................................ ................................
أف ـراد يعملـون لصالـح األســرة :
خ ــادم ــة .......................................... ................................ ................................
حــارس أو بـ ـواب بستاني ،سائق ..................... ................................ ................................
راع ــي،خمــاس ..................................... ................................ ................................
آخـ ــر ............. ................................ ................................ ................................
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10
10
10
10
10
10
10
10
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00

الفصــل  : 0المميـزات الديموغـرافيـة ألفـراد األسـرة
1 0 0
الرقم الترتيبي لألم

الرقم الترتيبي لألب

الحالة العائليـة
عـازب (ة)0 ..

(ضع الرمز  11إذا كانت

(ضع الرمز  11إذا كان

األم غير عضو في األسرة)

األب غير عضو في األسرة) متزوج (ة)…0 .
مطلق (ة) 0 ....
أرمل (ة)0 ......

م كان االزديــاد
حضري 0…..
قروي0.......

العمـر

تـاريــخ االزديــاد

الجنــس

ذكر 0 ......
أنثى 0 ......

بالسنوات
الكاملـة

الخارج0.......

الشهر

السنة

5

عالقة القرابـة مع
رب األسرة (انظر
الرمز في الواجهة)

3
اإلس ــم العائلــي و الشخص ــي :رب األسرة أوال،
زوج (ة) رب األسرة ،األبناء العزاب ،المتزوجون،

الرقـم الترتيبــي

01

9

8

7

6

5

2

2

0

زوجاتهم وأبنائهم ،ثم باقي أفراد األسرة

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

الفصــل  : 3ظ ــروف السكـ ــن
الس ــؤال  : 0نوع المسكن الذي تسكنه األسرة
الس ــؤال  : 3هل األسرة تسكن وحدها في هذا المسكن
نع ــم ..................... ................................
ال ،مـع أسـرة أخـرى ........................................
ال ،مـع أسرتيـ ــن ............................................
ال مـع أكثـر من أسرتيــن ...................................

الس ــؤال : 8كيف حصلت على هذا المسكن ؟
مـوروث 1 ...........................
مبنـي بمالـه الخـاص2 ................
مبنـي بمالـه الخـاص وقــرض3 .....

مبني بقرض فقط 0 ......................
00
مشتـرى بـمـالـه الخـاص0.........
مشتـرى بمـالـه الخـاص و قـرض0 .
مشترى بقرض فقط 0....................

حاالت أخــرى 0 ....................

فيال أو طابـق فيــال 1 ............... ................................
شقــة فـي عمــارة 0 .................. ................................
دار من نـوع حضـري تقليــدي 0 .......................................
دار من نـوع حضـري عص ــري 0 .......................................
غرفـة في مؤسسـة 0 .................. ................................
دار بدائية (براكـة) أو سكـن من نوع دور الصفيــح 0 ....................
مكان غير معد في األصل للسكن 0....................................
دار قرويـة بالتابيـة أو األحجــار 0 .....................................
دار قرويـة بالصلــب 0 ............... ................................
نــوع آخـ ــر 0 ....................... ................................

0
0
0
0

الس ــؤال  : 2متى تم بناء هذا المسكن ؟

الس ــؤال  : 7صفة حيازة هذا المسكن
ملك أوملكيـة مشتركــة 0 ....... .........................
في طريـق التملــك 0 ....... .............................
مكتري0 ...............................................
مكتري متوفر على مدخل الباب (الساروت)0 ............
رهن مع أو بدون ك ـراء 0.............................

10 
00 
01 

مسكن الوظيفــة 0 ....... ..............................
سكـن مجانـي 0 ....... .................................
حاالت أخ ــرى 0 ....... ................................

00 
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أقـل مـن  0سنـوات ................................
من  0إلى أقـل من  01سنـوات ......................
من  01إلى أقـل من  01سنـة ......................
من  01إلى أقـل من  01سنـة ......................
من  01إلى أقـل من  01سنـة ......................
مـن  01سنــة فأكثــر 6 ...............................
ال يعـرف 7 ........................................
1
2
3
4
5

الوحـدة الزمنيـة  :اليـوم  ، 0 ......األسبـوع  ، 0 .......أسبوعيـن  ، 0 .......شهـر  ، 0 .......شهريـن  ، 0 .......ثالثـة أشهـر  ، 0 ......ستـة أشهـر  ، 0 ......سنـة 0 .......

الفصــل  : 3ظـ ــروف السكـ ــن
 .00ما هو المبلـغ الذي تـؤديـه أسرتكـم للكـراء ؟
(المبلـغ بالدرهـم)
الوحـدة الزمنيـة
الــرمــز
00 
 .00المراقب  :استخرج القيمة الكرائية الشهرية لهذا المسكن ؟
(المبلـغ بالدرهـم)
0 0 0 0
الــرمــز
 .00هل تتوفـرون على المـرافـق اآلتيـة ؟
خاص 0 ........
مشترك0 ........
غير متوفر 0 .....
أ -مطبــخ
ب -حمام أو دوش
ج -مغسل () lavabo
د – مرحاض
 .00بماذا بنيت أرضية المسكن؟
 .0بالصلب أو بالخشب
 .0جزئيا بالصلب
 .0مواد طبيعية أو بدائية(رمال ،حصى )...
 .0كليا بمواد أخرى

1 3 0
 .0ما هـي صفـة حيـازة هـذا المسكـن ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .0كيـف حصلت علـى هـذا المسكـن ؟
(انظـر الرمز في الواجهة) 00 
 .0ما هو المبلغ المؤدى شهريا للقارض ؟
(المبلـغ بالدرهـم)

 .0ما هو نـوع المسكـن الذي تسكنـه األسـرة ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .0هل األسرة تسكن وحدهـا في هذا المسكـن ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .0ما هو عدد الغرف التـي تشغلهـا أسرتكـم ؟

الــرمــز

0 0 0 0

00
 .01متـى حصلـت علـى مدخـل البـاب (السـاروت)
أو رهنـت هـذا المسكـن ؟
أقل من سنــة 0 ..............
أكثر من سنــة 00  0 .............
 .00كم أديت مقابل هذا (السـاروت) أو الرهـن ؟
(المبلـغ ب  0111درهـم)
0 0 0 0
الـرم ــز
 .00هل األسـرة تـؤدي مبلغـا للكـراء ؟
نعـم 0 ................
ال 00  0 ....................
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.0مند متى تم بنـاء هـذا المسكــن ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .0منـذ متى تقيمون في هـذا المسكـن ؟
 إذا كان الجواب أقل من سنة ضع 11 إذا كان الجواب أكثر من سنة سجل عدد السنواتالكاملة وانتقل إلى السـؤال 0
 .0كـم كانت مصاريـف الرحيـل ؟
(المبلـغ بالدرهـم)
الــرمــز

0 0 0 0

الفصــل  : 3ظ ــروف السكـ ــن (تتمة)

الس ــؤال  : 33كيفية التخلص من األزبال
صندوق قمامة لجمـع األزبال .........................................
تجميع مباشر بواسطة الشاحنة الجماعية أو الخاصة ...................
اإلفـراغ في الطبيعـة ................... ................................
حاالت أخـرى ...................... ................................

الس ــؤال  : 07كيفية التخلص من المياه المستعملة
قنوات الواد الحـار .......................................
حفـرة من الصلـب ........................................
حفرة جوفيـة .............. ................................
اإلفـراغ في الطبيعـة ........................................
وسيلـة أخـرى ...........................................

1
2
3
4

0
0
0
0
0

الوحدة الزمنيـة  :اليـوم  ،0 ....األسبـوع  ،0 ....أسبوعيـن  ،0 ...شهـر  ، 0 ....شهريـن  ،0 ....ثالثـة أشهر  ، 0 .....ستة أشهر  ، 0 ....سنـة 0 .....
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00

00

الفصــل  : 3ظـ ــروف السكـ ــن (تتمة)
 .00هل المسكـن مرتبـط بشبكـة توزيـع المـاء ؟
نعـم بعداد فردي0.............
نعـم بعداد جمـاعـي0 .......
ال00  0 ...........................

 .00كم كـان مبلـغ هـذه المصاريـف ؟
(المبلـغ بالـدره ـم)
الوحـدة الزمنيــة
0 0 0 0
الـرم ــز

 .00خالل  00شهرا األخيرة هل أديتم مصاريف اإلنخراط في
شبكة توزيع الماء ؟
نعم 0 ....................
ال 00  0 .....................

 .00كيـف تتخلصـون مـن األزبـال ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)

 .00ما هو مبلغ مصاريـف اإلنخراط بشبكة توزيع الماء ؟
(المبلـغ بالـدرهـم)
0 0 0 0
الـرم ــز
 .00كم كان مبلـغ آخـر فاتـورة للمـاء ؟
(المبلـغ بالدرهـم)
الوحـدة الزمـنية
0 0 0 0
الـرم ــز
00 

 .00هل التخلص من هذه األزبال تطلـب مصاريـف
خـالل  00شهـرا األخيـرة ؟
نعـم 0 ..............
ال 00  0 .................
 .00ما هـو مبلغ هـذه المصاريـف ؟
المبلـغ بالدرهـم
الوحدة الزمنيـة
0 0 0 0
الـرم ــز

9

 .00كيف تتخلصـون من الميـاه المستعملـة ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
.00مند متى تم بناء هذه الحفرة ؟
أقل من سنة 0 .....
أكثر من سنة01  0.......
 .00كم كان مبلغ مصاريف بناء هذه الحفرة ؟
المبلـغ بالدرهـم
0 0 0 0
الـرم ــز
 01هل إصالح أو إفـراغ هذه الحفرة تطلـب مصاريـف
خـالل  00شهـرا األخيـرة ؟
نعـم 0 ................
ال 00  0 ....................

الفصــل  : 3ظ ــروف السكـ ــن (تتمة)
الســـؤال  : 23من يتحمل عادة متاعب نقل الماء ؟

الســـؤال  : 32لماذا لم تنخرطوا في شبكة توزيع الماء ؟
ارتفـاع الثمـن 0 ...............................................
غيـر ضروريـة 0 ......... ..........................................
ليـس هنـاك شبكـة 0 ......... ......................................
سبـب آخـر 0 ......... ............................................

ال أحد (عدم وجود متاعب)11.......................................
أي فـرد مـن األسـرة 10 .......... ....................................
رب األسـرة 10 .......... ..........................................
زوج (أو زوجـة) رب األسـرة 10 .......... ..............................
بنـات وذكـور أقـل من  00سنـة10 ............................
بنـات أقـل من  00سنـة 10 .......... ................................

الســـؤال  : 23من أين تحصلون حاليا على الماء الصالح للشرب ؟
سقايـة باألداء 10 ......... .........................................
سقايــة مجـانيـة 10 ......... ........................................
نقطـة مائيـة جماعيـة مجهـزة 10 ......... .............................
مطفيـة جماعيـة 10 ......... ........................................
بئـر جماعـي غيـر مجهـز 10 ......... ................................
عيــن 10 ......... ................. ................................
واد 10 ......... ................. ................................
سـاقيــة 10 ......... ............... ................................
بـئـر خصوصــي 10 ......... .........................................
مطفيـة خصوصيـة 01 ......... ......................................
بـائـع المـاء 00 ......... ............................................
شـاحنـة المـاء 00 ......... .........................................
وسيلـة أخـرى 00 ......... .........................................

ذكور أقـل من  00سنـة 10 .......... ............ ....................
بنات وذكور  00سنة فما فوق10....................................
الذكـور  00سنة فما فوق 10 .......... ..............................
البنــات  00سنة فما فوق 10 .......... ..............................
شخص ليس فرد في األسـرة 01 .......... ............................
حـاالت أخـرى 00 .......... ........................................
الســـؤال  : 22هل الماء المستعمل للشرب يعالج ؟

ماء معالج من المصدر 0............................................
نعـم ،بجافيـل 0 ......... .........................................
نعـم ،يغلـى 0 ......... ............................................
نعـم ،بواسطة أقراص 0 ......... ..................................
نعـم ،بزيادة الجير 0 ......... .....................................
نعـم ،بطريقـة أخـرى 0 ......... ...................................
ال 0 ......... ................... ................................
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الفصــل  : 3ظـ ــروف السكـ ــن (تتمة)
 .00هل تتوفـرون على الخدمات المنزلية من نوع  ...؟
نعم 0...............
ال0.................
إذا كان الجواب بنعم  ،فكم تؤدون عنها في المتوسط الشهري ؟
إذا كان الجواب ال ،انتقل إلى الخدمة الموالية
أ -الخادمة
ب -الخادمة المياومة
ج -حارس أو بواب ،بستاني
د -جمعية المالكين أوماشابهها
ه  -سائـق

0 00 0
0 0 0 0
0 0 00
0 0 0 0
0 0 0 0

نعم/ال

الرمز

المبلغ بالدرهم

 .01هـل تتوفـر األسرة علـى ؟
 إذا كانت األسرة تتوفر على ( )...سجل العدد والمبلغ اإلجمالي الذيتدفعه األسرة في المتوسط الشهري .سجل مصاريف االنخراط في حالة
ما إذا كانت األسرة تتوفر على ( )...منذ أقل من سنة.
 إذا كانت األسرة ال تتوفر على ( )...ضع  1في العدد وتترك خاناتالمبلغ ومصاريف االنخراط فارغة
هاتف تابث
هاتف محمول
األنترنيت
اإلنخراط في
الشبكات

0 0 00
0 00 0
0 0 00
7 08 0
العدد

الرمز

مصاريف االنخراط

0 0 00
0 0 00
0 0 00
7 0 80

الرمز

 .00هل التزود بالمـاء يتطلـب مصاريـف ؟
نعـم 0 ..............
ال 00  0 .................
 .00ما هو مبلغ هـذه المصاريف ؟
المبلـغ بالدرهـم
الوحدة الزمنية
الرمـز

 .00لماذا لم تنخرطـوا في شبكـة توزيـع المـاء ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .01ماهو المصدر الرئيسي للماء الشرورب ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
0 0 0 0

 .00هـل تتوفـرون علـى بئر داخل مسكنكـم ؟
نعـم 0 ..............
ال 00  0 .................
 .00متى بنيتـم هـذا البئـر ؟
أقـل من سنـة 0 .............
أكثـر من سنـة 0 ............

00 

 .00كـم كـان مبلـغ مصاريـف بنـاء هذا البـئر ؟
(المبلــغ بالـدرهــم)
0 0 0 0
الـرمـز

المبلغ الشهري

الرقمية
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 .00عادة ،ما هي المدة والمسافة المقطوعة للوصول لنقطـة
تزويدكم بالمـاء ؟
الوقــت
د

س

المسافــة
م

 .00من يتحمل عادة متاعب نقل الماء ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)
 .00هـل المـاء المستعمـل للشـرب يعالـج ؟
(انظـر الرمز في الواجهة)

كلم

الفصــل  : 3ظـ ــروف السكـ ــن (تتمة)
 .00قدر القيمة الكرائية الشهرية وكل المصاريف السنويـة
التي يتطلبهـا استعمال هـذا البيـت ؟
 القيمـة الكرائية الشهريـةالمقدرة
 المصاريف خالل  00شهرا 0 0 0 0الرمـز المبلغ بالدرهم
األخيرة
 .27بالنسبة لألرس للمالكة أو للتي في ط يق للتملك ( لل مز  0و 0
على مستوى للســـؤلل  : )0ضع لل قم للت تيبي لمالك للمسكن ؟
 إدل كان مالك للمسكن غي ف د في لألرس ة ضع  11على مستوىللسؤلل  00.0و  11على مستوى للسؤلل .00.0
 إدل كان للمسكن في ملكية ف د من لألرس ة ضع  11على مستوىللسؤلل  00.0و لل قم للت تيبي على مستوى للسؤلل .00.0
 إدل كان للمسكن في ملكية ف دين من لألرس ة ضع لألرقام للت تيبيةللمنارسبة.
 إدل كان للمسكن في ملكية أكت من ف د من لألرس ة ضع  00و 00في للخانات.

00.0

 .00خالل  00شهرا األخيرة هل قمتم باألعمال التاليـة (بما فيها
اليد العاملة) ؟
إصالح ،صيانة ،ترتيب المسكن بمبلغ  0111درهم وأكثر
إذا كان الجـواب نعـم ،سجل المبلـغ بالدرهـم
إذا كان الجـواب ال ،سجــل »«0
أ -صباغة ،تكليس (تبييض)،
أو ما شابه ذلك
ب -نجـارة ،حدادة أو ما شابه
ذلك
ج -زجاجة أو ما شابه ذلك
0
د -إصـالح كهربائـي
0
هـ -رصاصـة
0
و -أعمال أخـرى متعلقـة
بالمسكـن

0 0 0 0

المبلغ بالدرهم

 .00هل تتوفرون على مسكن ثانوي يمكن أن تقضـي فيـه
األسـرة أيـام آخر األسبـوع أو العطلـة ؟
نعـم 0 ..............

ال   0 .................الفصـل الموالي

00.0
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 .00ما هو مبلغ هذه الضريبة خالل  00شهرا األخيـرة ؟
(المبلـغ بالـدرهـم)
0 0 0 6
الرمـز
 .40خالل  0أشهر األخيـرة هل قمتم باألعمال التاليـة (بما فيها
اليد العاملة) ؟
إصالح ،صيانة ،ترتيـب المسكن بمبلغ أقل من  0111درهم
إذا كان الجـواب نعـم ،سجل المبلـغ بالدرهـم
إذا كان الجـواب ال ،سجــل »«0

0 0 00
0 000
00 0
00 0
000
الرمــز

 . 00هل تـؤدون ضريبــة األزبــال ؟
نعـم 0 ..............
ال 00  0 .................

أ -صباغة ،تكليس (تبييض)،
أو ما شابه ذلك
ب -نجـارة ،حدادة أو ما شابه ذلك
ج -زجاجة أو ما شابه ذلك
د -إصـالح كهربائـي
هـ -رصاصـة
و -أعمال أخـرى متعلقـة
بالمسكـن

0 0 0 0
00 00
0 0 00
0 000
00 00
000 0
المبلغ بالدرهم
الرمــز

الفصــل  : 2الط ــاقـ ــة
1 2 0
 .0هل تؤدون مصاريـف للحصول على الكهرباء (غيـر مصاريف
م.و.ك أو الوكالــة) ؟
 نعم 0 ................. -ال 0  0 ...................

 .0كم كـان مبلـغ مصاريف االنخراط في شبكة الكهرباء أو مصاريف
أخرى للتثبيت األول للكهرباء ؟

 .0ما هو مبلـغ هذه المصاريـف ؟
أ -مولد كهربائي خصوصي 0 0 0 0
ب -مولد كهربائي جماعي
ج -الطاقـة الشمسية
د -مصـدر آخــر

0 0 0 0

أ -م.و.ك (ONE) .وكالة التوزيـع

0 0 0 0

 .0هـل تستعمـلون الغــاز في منزلكــم ؟
 -0نعـم دائما
 -0نعـم في بعض األحيان
00 
 -0ال

0 0 0 0

ب  -مولد كهربائي خصوصي

0 0 0 0

الرمز

 . .4منذ متـى وأنتـم تتوفـرون على الكهربـاء ؟
 أقـل من سنــة 0 ............. -أكثــر من سنـة 0  0 ............

وز

المبلغ بالدرهم

ج  -مولد كهربائي جماعي

0 0 0 0
0 0 0 0 0

د  -الطاقـة الشمسية
هـ -مصـدر آخــر

0 0 0 0

0 0 0 0

الرمز

المبلغ بالدرهم

 . 0كم كان مبلـغ آخر فاتورة الكهرباء ؟

أ -م.و.ك (ONE) .أوكالة التوزيع

0 0 00

الرمز

 .0هـل تتوفـرون علـى الكهربــاء ؟
 -0نعـم ،بعـداد فـردي 0 
 -0نعـم ،بعـداد مشتـرك 0 
0 
 -0نعـم ،بدون عـداد
 -0ال
 .0لمـاذا ال تتوفـرون علـى الكهرب ــاء ؟
-0غير موجود فـي منطقـة اإلقامـة
 -0السكن غيـر مجهـز
 -0المسكن غير مرتبط بالشبكة الكهربائية
 -0ثمن االشتراك بالشبكة الكهربائية مرتفع
 -0حاالت أخــرى
 .0من أيــن تتـزودون بالكهرب ــاء ؟
 نعم 0 ................. -ال 0 ...................

و.ز المبلغ بالدرهم

ب -مولد كهربائي خصوصي
ج -مولد كهربائي جماعي
د -الطاقـة الشمسية
هـ -مصـدر آخــر

الوحـدة الزمنيـة  :اليوم … ، 0...األسبـوع  ، 0 .....أسبوعين  ، 0 ........شهـر  ، 0 ......شهريـن  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستـة أشهـر  ، 0 ........سنـة 0 .......
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0

الفصـل  : 2الط ــاق ــة (تتمة)
 .00خالل الشهر األخير كم صرفتم للحصـول على هـذه
0 0 0 0
الحاشـدة ؟
الرمز

 .01كم عـدد القنينـات التـي تتوفـرون عليـهــا ؟

 .00هل تستعملون بطاريــات في منزلكـم ؟
المبلغ بالدرهم

 .00هـل تستعملــون الخشــب في منزلكــم ؟
 - 0نعــم بكثـرة
 - 0نعــم  ،ن ـادرا
00 
 -0ال
 .01كيــف تحصلــون علـى الخشــب ؟
 -0جمعــه مـن الغابــة 00 
 - 0شـراؤه
 -0طريقـة أخـرى
 .00من أين تقتنون الخشب ؟
(أنظر بطاقة الرموز)
 . 00ما هو مبلغ الخشـب الـذي تم اقتناؤه ؟
الباحث  :إذا كان الخشب يتم جمعه من الغابة
قدر قيمته :
و.ز المبلغ بالدرهم
الرمز

 -0حجم صغير

 -0نعـم
 -0ال

 -0حجم متوسط

00 

 -0حجم كبير

 .00أين تقتنـون البطـاريات ؟
(أنظر بطاقة الرموز)
 .00كم هي مصاريف شحن البطاريـة خـالل  0أشهـر

 .00من أين تقتنــون الغــاز ؟
(أنظر بطاقة الرموز)

األخيـرة ؟
0 0 0 0

الرمز

المبلغ بالدرهم

 .00هل تستعملون حـاشـدة ) (Pilesفي مسكنكـم ؟
 -0نعـم
 -0ال

00 

 .00كـم هـي مصاريف اقتنـاء الغــاز ؟
أ – حجم صغير

0 0 00

ب –حجم متوسط

00 0 0

ج – حجم كبير

0 0 0 0

الرمز

و.ز

 .00من أين تقتنـون الحاشــدة ؟
(أنظر بطاقة الرموز)

الوحـدة الزمنيـة  :اليوم  ، 0 .......األسبـوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهـر  ، 0 ........شهريـن  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستـة أشهـر  ، 0 ........سنـة 0 .........

الفصــل  : 2الط ــاق ــة (تتمة)
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المبلغ بالدرهم

 .00هل أديتم مصاريـف للحصول على بقايـا األعشاب والحيوانات
للـوقـود ؟
 نعـم 0 .............. ال 00  0 ..... ............ .00ما هـو مبلـغ المصاريف الـذي أديتمـوه للحصـول على بقايا
األعشـاب والحيوانـات للوقـود ؟
0 0 0 0
و.ز المبلغ بالدرهم
الرمز

 .00هل تستعملون المواد اآلتية في الطبخ ؟
 -0نعم ،في غالب األحيان
 -0نعم ،نادرا
 -0ال ،أبدا
أ .الكهرباء
ب .الغاز
ج .الفحم
د .الخشب
هـ .بقايا الحيوانات واألعشاب

 .00ما هي قيمة زيـت الغـاز التـي اقتنيتـم ؟

 .00هل تستعملون الفحـم الخشبــي في مسكنكـم ؟
 - 0نعــم  ،بكثـرة

0 0 0 0

الرمز

و.ز المبلغ بالدرهم

 .00هــل تستعملــون الشم ــع لإلنــارة ؟
 - 0نعـم  ،بكثــرة
 - 0نعـم  ،نـادرا
00 
 – 0ال

 - 0نعـم  ،نـادرا
 -0ال

26 

 .00من أين تقتنون الفحم الخشبي ؟
(أنظر بطاقة الرموز)

 . 01من أيـن تقتنـون الشمـع لإلنــارة ؟

 .00ما هي قيمة الفحم الخشبي التي اقتنيتم ؟
الباحث  :إذا كان الفحم الخشبي منتوج من طرف األسرة

(أنظر بطاقة الرموز)

قـ ٌدر قيمته

 .00ما هي قيمة الشمع الذي اقتنيتـم ؟

0 0 00

الرمز

0 0 0 0

الرمز

و.ز المبلغ بالدرهم

 .00هل تستعملون بقايا األعشاب والحيوانات للوقود ؟
 نعـم  ،بقايا األعشاب فقط 0........ نعـم  ،بقايـا الحيوانات فقط 0 ...... نعم  ،بقايا األعشاب والحيوانات 0 .... -ال 00  0.................................

 .00هـل تستعملـون زيت الغاز أم مادة مشابهة ؟
 نعـم  ،بكثـرة 0 ........... نعـم  ،نـادرا 0 ............ ال 00  0 ......................... .00من أين تقتنـون زيـت الغــاز ؟
(أنظر بطاقة الرموز)

الوحدة الزمنيـة  :اليوم  ، 0 .......األسبوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهـر  ، 0 ........شهريـن  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستـة أشهـر  ، 0 ........سنـة 0 .........

الفصــل  : 2التمـدرس
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و.ز المبلغ بالدرهم

الجــزء أ  :حــال ــة التــردد عـلى مؤسسة التعليـم العــام
ا لســؤال  : 2هل المبحوث يتابع أو تابع خالل  03شهرا األخيرة الدراسة أو التكوين في
مؤسسة للتعليم أو مؤسسة مشابهة ؟
نعم يتابع حاليا0............................................................
نعم ،تابع وانقطع خالل  00شهرا األخيرة0..................................
ال ،لكن تابع قبل  00شهرا األخيرة0 ← 0........................................
ال ،لم يتابع أبدا8 ← 0...........................................................

الســؤال  : 6مـا هو أعلى مستـوى دراسـي مع أو بدون تكويـن مهـني ؟
 إعداد مدرسي 10.................................................................. مسيد أو مدرسة قرآنية10........................................................... ابتدائي بدون تكوين مهنـي10...................................................... ابتدائي مع تكوين مهنـي10......................................................... إعدادي بدون تكوين مهنـي10..................................................... إعدادي مع تكوين مهنـي10........................................................ ثانوي بدون تكوين مهنـي10....................................................... ثانوي مع تكوين مهنـي10......................................................... عالي بدون تكوين مهنـي10......................................................... عالي مع تكوين مهنـي01........................................................... -مستوى أخــر00.................................................................

الســؤال  : 2ما هو آخر طور للتعليم أو التكوين المتبع خالل  03شهـرا األخـيرة ؟
 حضانـة1................................................................... إعداد مدرسي0............................................................... مسيد أو مدرسة قرآنيـة0..................................................... ابتدائـي0.................................................................... إعـدادي0.................................................................... ثانـوي0...................................................................... عالـي0....................................................................... تكوين مهنـي0................................................................ -أخــر0.....................................................................

ا لســؤال  :7آخر قسم زاول به دراسته
 السنة األولى من السلك التعليمي10.................................................... السنة الثانية من السلك التعليمي10..................................................... السنة الثالثة من السلك التعليمي10..................................................... -إلخ ….
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الفصــل  : 2التمـدرس

الجــزء أ  :حـالـة التــردد عـلى مؤسسة التعليـم العــام

الرمــز

النـص

2
ما هو آخر طور للتعليم أو
للتكوين المتبع خالل 00
شهرا األخيرة ؟

7
5
6
ما هو نوع المؤسسة
آخر قسم ما هو أعلى
مستوى دراسي مع التي يتابع أو تابع بها
زاول به
الدراسة خالل 00
أو بدون تكوين
دراسته
شهرا األخيرة ؟
(انظر الرمز مهني ؟
 عمومي ( 0 ........انظر الرمز في الواجهة)في الواجهة) (انظر الرمز في
 خـاص 0........الواجهة)

3
2
هل المبحوث يعرف قراءة
هل المبحوث يتابع أو تابع
خالل  00شهرا األخيرة الدراسة وكتابة لغة ما ؟
أو التكوين في مؤسسة للتعليم  -نعم 0............
 ال 0.............أو مؤسسة مشابهة ؟
 السن يقل عن 01سنوات 0.....
(انظر الرمز في الواجهة)

0

الـرقـم التـرتـيــبي

8
ما هي أعلى شهادة (دبلوم) حصل عليها ؟

1 2 0

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
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الفصــل  : 2التمـدرس

الجــزء ب  :نفقــات التمـدرس أو التكويــن
خاص بأفراد األسرة الذين يترددون حاليا أو ترددوا خالل  03شهرا األخيرة على مؤسسة تعليمية أو تكوينية

18

2
الباحث  :سجل المستوى الدراسي
الذي وصل إليه المبحوث خالل
 00شهرا األخيرة ؟
(من خالل السؤال  0جزء أ)

1

الـرقـم التـرتـيــبي

4
3
قطاع التعليم الذي تتابع به
كـم أنفقت أسرتكم خالل  00شهـرا األخيـرة على تمـدرس ( )...فـي :
دراستك أو تكوينك
المصـاريــف المتـزامنــة مـع الدخــول المـدرسـي
عمومي0...............
 :4.2اللباس المقتنى بمناسبة الدخول
 : 4.1تكاليف التسجيل ،التأمين مساهمة
 :4.3الكتب و األدوات المدرسية
خــاص0............
بذلة
موحد،
زي
(وزرة،
المدرسي
جمعية آباء التالميذ  ...إلخ
خالل الدخول المدرسي
الرياضة)...

1 2 3

الفصــل  : 2التمـدرس الجــزء ب :نفقــات التمـدرس أو التكويــن (تتمــة)

4 2 1

خاص بأفراد األسرة الذين يترددون حاليا أو ترددوا خالل  03شهرا األخيرة على مؤسسة تعليمية أو تكوينية
4

1

الـرقـم التـرتـيــبي

كـم أنفقـت أسرتكـم خـالل  00شه ـرا األخيـرة ،على تمـدرس ( )...فـي :
مـصـاريــف التـمــدرس :

 : 4.9المصاريف
األخرى الغير
 : 4.8دروس إضافية أو خاصة
الموزعة خالل  00القيمة
الوحدة فترة
شهرا األخيرة
بالدرهم
الزمنية المرجع

 : 4.7مصاريف النقل
القيمة بالدرهم الوحدة
الزمنية

فترة
المرجع

 : 4.6نفقات التمدرس
القيمة بالدرهم الوحدة
الزمنية

فترة
المرجع

 : 4.5مصاريف المطعم
القيمة بالدرهم الوحدة
الزمنية

 : 4.4مصاريف اإلقامة بالداخلية
فترة المرجع القيمة
الوحدة فترة
بالدرهم
الزمنية المرجع

* فتـرة المـرجـع  :عـدد األشهـر
الوحدة الزمنية  :اليوم  ، 0 .......األسبوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهر  ، 0 ........شهرين  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستة أشهر  ، 0 ........سنة 0 .........
1 2 2
الفصــل  : 2التمـدرس الجــزءج  :األنشط ــة التـربـويــة
19

 -1هل يوجد فرد من األسرة تابع خالل  03شهرا األخيرة دروسا لتحسين مستواه الثقافي أوكفاءته المهنية أو لغرض شخصي (دروس الفن ،صناعة تقليدية ،لغة أجنبية ،إلــخ  )...العالقة لها بالدراسة أو التكوين ؟
ال  الـجـزء الموالـي
نعم  استفسـره عن المعلومـات اآلتيـة

5
مـا هـي مصـاريــف هــذه الـدروس خـالل  00شهـرا األخيـرة
0.0
النفقات الظرفية
خالل  00شهرا األخيرة
(المبلغ بالدرهـم)

0.0
النفقـات اإلعتيادية المنظمـة
الوحدة
القيمة
الزمنية
بالدرهم

فترة
المرجع

2
2
نوع الدروس المتبعة
من الذي تحمل نفقات هذه الدروس؟
 .دروس الفن 0 ..............
 .المعني باألمر أو األسرة …0 ..
 .المشغل   0 ....................درس موالي  .دروس الصناعة التقليدية 0....
 .دروس اإلعالميات 0 ........
 .شخص ليس فردا في األسرة0..
 .ليست هناك نفقـة   0 ........درس موالي  .دروس في المحاسبة والكتابـة
 .واإلدارة 0 .................
 .حالة أخرى توضح 0 .........
 .لغة أجنبية 0................
 .درس آخر 6 ...............

3
الرقم الترتيبي
للشخص
المستفيد

0
الرقم
الترتيي
للدروس
المتبعـة

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
* فتـرة المـرجـع  :عـدد األشهـر
الوحدة الزمنية  :اليوم  ، 0 .......األسبوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهر  ، 0 ........شهرين  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستة أشهر  ، 0 ........سنة 0 .........
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الفصــل : 2
الجــزء د  :دروس محو األمية

السـ ــؤال  : 2مـؤسسـ ـ ــة تـابعـ ـ ـ ــة لـ
 المـؤسسـة المشغلــة 0 .................................. ................................ وزارة الشبيب ــة والرياضـ ــة 0 .............................. ................................ وزارة األوقــاف والشــؤون اإلسالميــة 0....................................... التعـ ــاون الوطنـ ــي 0 ................................... ................................ األعم ـ ــال اإلجتماعيـ ـ ـة 0. .............................. ................................ منظم ـ ــة غيــر حكوميــة 0. .............................. ................................ -مؤسسـ ــة أخ ـ ــرى 0...................................................
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الفصــل : 2
الج ـ ــزء د  :دروس محو األمية (للبـالغيــن  01سنــوات فـأكث ــر)

0 4 4

 -0هل يوجد فرد من األسرة تابع خالل  03شهرا األخيرة دروسا لمحو األمية ؟
نعم  استفسره على المعلومات اآلتية
3

مجموع النفقات التي صرفت من أجل تتبع هذه الدروس خالل  00شهرا األخيرة (بالدرهم)

ال  الجزء الموالـي
2

في أي مؤسسـة ()...تابع (أو يتـابـع) دروس محو األميـة ؟
(انظر الرموز في الواجهة)
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0
الـرقـم الترتيبـي

الفصــل  : 2الت ـمــدرس
الجـ ــزء هـ  :األبنــاء الذيــن يسكنــون خــارج األسـرة ،ويتـرددون علـى مؤسســة التعليـم أو التكـويـن
السـ ــؤال  : 8مست ــوى التعلي ــم أو التـكـويـ ــن

السـ ــؤال  : 7مكـ ــان اإلق ــامـ ــة الحاليـ ـ ــة

 -مسيــد ،التعليــم القــرآن ــي 0 ..........................................

 -أسـرة لهـا قرابـة ،تسكـن فـي الوسـط الحضـري 0 ......................

 -االبتــدائي 0 ...................... ................................

 -أسـرة لهـا قرابـة ،تسكـن فـي الوسـط القـروي 0 ........................

 -اإلعــدادي 0 ..................... ................................

 -أسـرة بـدون قرابـة ،تسكـن فـي الوسـط الحضـري 0 .....................

 -الثـان ــوي 0 ....................... ................................

 -أسـرة بـدون قرابـة ،تسكـن فـي الوسـط القـروي 0 .......................

 العــال ـ ــي 0 ........................ ................................ التـكـويـ ــن المهن ـ ــي 0 ............... ................................ -مـستـ ــوى آخـ ـ ــر 0 ................. ................................

 داخليـة   0 ......................... ................................الفرد الموالـي حــي جــامعـي   0 .................... ................................الفرد الموالـي الخــارج 0 .......................... ................................ -حـاالت أخــرى 0 ................... ................................
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الفص ــل  : 2التم ــدرس

الجــزء هـ  :األبنــاء الذين يسكنـون خـارج األسـرة ،والذيـن يتـرددون علـى مؤسسـة التعليـم أو التكويـن المهنــي
 - 1هل هناك فرد من األسـرة له أبناء سنهم أقل من  25سنة ،وال يسكنون حاليا فـي هذا المسكـن ،ويتـرددون على مؤسسـة تعليمية أو تكوينيـ ــة ؟
نع ــم
ال  الفص ــل المـ ـوالــي
5

9
المبلـغ اإلجمالـي

8
مستـوى التعليـم

7
مكـان اإلقامــة الحاليـة

للنقـود المرسلـة

أو التكويـن المتبع

(أنظـر الرمـز

خـالل  00شهـرا

(أنظـر الرمـز

في الواجهـة)

األخيـرة

في الواجهـة)

6

5
الرقم الترتيبـي

2
العمر بالسنوات

الرقم الترتيبـي

( 11بالنسبـة

الكاملـة

األم

األب

2

3

1

4
1

الجنــس

لألشخـاص الذين

ذكـر 0 .........

ال ينتمون إلـى األسـرة)

أنثـى 0 .........

اإلسم العائلـي والشخصـي

رق ــم السط ــر

0
0
0
0
0
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الفصــل  :5النش ــاط اإلقتصـادي
تحديـد نـوع النشـاط (للبالغيـن مـن العمـر  7سنـوات فــأكثـر)
السؤال  :6ما هي الحالة في المهنة الرئيسية االعتيادية المزاولة خـالل  03شهرا األخيرة

السـؤال  :2مـا هـو نـوع نشــاط المبحــوث ؟

ـ عاطـل لم يسبق له أن اشتغـل 1...................... ................................

 -نشيــط مشتغــل 10 ................................. ................................

(أو الـتي كنـت تـزاول قبـل أن تصبح عـاطـال)؟
ـ غيـر نشيــط 2...................................... ................................

ـ عـاطــل سبق له أن اشتغـل 10 ........................ ................................

ـ مستـأجــر 3........................................ ................................

ـ عـاطــل لم يسبق له أن اشتغـل 03 .................... ................................

ـ مستقــل 4......................................... ................................

ـ ربــة بيــت 04 ....................................... ................................

ـ مشغــل 5......................................... ................................

ـ تلميـذ ،طالــب 05 .................................. ................................

ـ مساعـد عائـلـي 6.................................. ................................

ـ طف ــل 06 .......................................... ................................

ـ متعلــم 7......................................... ................................
ـ شريـك أو متعــاون 8................................ ................................

ـ مسـ ـ ــن 07 ......................................... ................................

ـ حالــة أخــرى 9..................................... ................................

ـ متقــاعــد 08 ........................................ ................................
ـ مـ ـ ــالك 09 ......................................... ................................
ـ عاجـز أو مري ـ ــض 10 ................................ ................................
 -حــاالت أخ ــرى 10 ................................ ................................
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الفصـل  : 5النشــاط اإلقتصـادي

تحديـد نـوع النشـاط (للبالغـيــن من العمـر  7سنـوات فأكثــر)
6

ما هي الحالة في المهنة
الرئيسية
اإلعتياديـة خـالل  00شهرا
األخيرة ؟ (أو التي كنت تزاولها
قبل أن تصبح عاطـال) ؟
(أنظر الرمز في الواجهـة)

5

ما هو النشـاط اإلقتصادي الرئيسـي
اإلعتيادي للمؤسسة التـي تعمل بهـا
خالل  00شهرا األخيـرة ؟ (أو التـي
كنت تعمل بـها قبل ان تصبح عاطال) ؟

الرمز

النص

5 1
2

2

ماهي المهنة الرئيسية اإلعتيادية المزاولة خالل  00شهرا ما هو نوع نشـاط
األخيرة ؟ (أو التي كنت تزاولها قبل أن تصبح عاطال ؟)
المبح ــوث ؟
بالنسبة للعاطلـين الذيـن لم يسبق لهم أن اشتغلوا ضع
الحرفـة الملقنـة
(انظر الرمـز في
الواجهــة)

النص

الرمز

2

ماذا تعمــل حاليــا؟
( ج ـواب تلقائــي)
 نشيـط مشتغل   0....س 0وضع 10 عـاطـل…0 ...... -غير نشيـط   0.......انتقـل إلـى

1
1

الرقـم
الترتيبـي

المطبوع الخاص بأسئلة التصفيـة

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____

________

________

____

__

____
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الفصــل

6

 :الصح ـ ــة

الج ـ ــزء أ  :طلــب العــالجــات الطبي ـ ـ ــة
الســؤال  : 6لماذا لم تتم االستشارة ؟
 غيـر قـادر ماديـا 1 ..................................... بعـد مكـان االستشـارة 0 ............................... التنقــل مكلــف 0 ...................................... التنقــل صعـب جـدا 0 .................................. لعـدم توفـر طبيب/ممـرض 0 ............................ لعـدم توفـر طبيب/ممـرض من نفس الجنس 0 ............. لعـدم توفـر الخدمات الصحـيـة 0 ........................ كان المرض أو الحادث بسيطا لم يستدع أي عالج 0 .... سـوء الخـدمـة 0 ....................................... -سبب آخـر يوضـح 0 ...................................

السؤال  : 7أي نوع من األشخاص إستشرتم للمرة األولى؟
 طبيـب عــام 1 ..................................... طبيـب اختصاصي 0 ............................... طبيـب األسنــان 0 ................................ صيـدلــي 0 ....................................... م ـولـدة مؤهلة 0 .................................. ممــرضــة 0 ....................................... قــابلـة تقليدية 0 ................................... مطبب (معالج تقليدي) 0 ......................... فقيــه  /ولــي وما شابههـم 0 ........................ -شخــص آخـريوضح0........................

السؤال  : 8في أي مكـان تمـت هـذه اإلستشـارة ؟

السؤال  : 03أية وسيلة التنقل استعملتم للوصول إلى مكان الفحص ؟

 عنـد األسرة 1..................................... انتقل إلى المرض أو الفرد الموالي

 راجـل (مشيــا علـى األقـدام) 0 ............................. عـلـى ظهـر دابـ ــة 0 ....................................... ع ـربــة 0 ................ ................................ وسيلة نقل عمومية (حافلـة ،طاكسي0................)... سيارة 0................................................. سيارة إسعاف 0 ......................................... دراجــة ناريــة أو عاديـة 0 .................................. -وسيلــة أخـ ــرى توضح 0 ..................................

 المستـوصــف أو المـركـز الصحـ ــي 0 .................... مستشفــى عمــومــي 0 ................................. عيادة خاصة0....................................... مصحــة خـاصــة 0 ................................... عيـادة تعـاونـية أو تعاضدية 0 ......................... مطبب  /فقيه أو شوافة (معالج تقليدي) 0 ............. صيـدليــة 0 ......................................... -مكــان آخـر يوضح (مقر العمل أو الدراسة0..)...
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الفصــل  : 6الصح ــة
الجـ ــزء أ  :طلــب العــالجــات الطبيـ ــة

1 6 1

 . 0هـل هنـاك أشخــاص ينتمـون ألسـرتكـم أصيبـوا بـمرض أو حادث خــالل الشهرين األخيـ ــرين ؟
02

رمز النفقة

الدقيقة الساعة

28

رقــم المــرض

متر

كلـم

8
9
01
7
في أي مكان أي نوع من
هل المؤسسة التي
ما هي المدة
األشخاص
تمت فيهـا اإلستشـارة تمت هذه
الزمنية التي
إستغرقتم في
اإلستشارة ؟ استشرتم للمرة
؟
األولى؟
الذهاب إلى مكان عمومية 0 .....
اإلستشارة ؟
شبه عمومية0 ..
(أنظر الرمز (أنظر الرمز
خاصة 0 ......
في الواجهة في الواجهة)
آخــر0.....

2
5
6
لماذا لم تتم االستشارة؟ هل استشرتم شخصا من أجل هذا ما هي طبيعة
اإلصابة التي عانيتم
المرض أو الحادث ؟
(انظر الرمز في
الواجهة)
منها ؟
ال 1............
نعم .…......سجل عدد المرات مرض عابر0...
 انتقل إلى
وانتقل إلى السؤال 0
مرض مزمن 0.
المرض أو الفرد الموالي
حادث0..….
(جرح-كسور-
حروق-تسمم)...

2

3

الـرقـم التـرتيـبي

00
03
02
ما هي المسافة التي
إذا نتجت
أية وسيلة
مصاريف عن هذا تنقل استعملتم تفصلكم عن مكان
للوصول إلى اإلستشارة ؟
التنقل سجل
المبلغ اإلجمالي مكـان
اإلستشارة ؟ ( 000كلم فما فوق
(بالدرهم)
(أنظر الرمز
نضع  000كلم
في الواجهة) و  1م)

نعـ ــم
ال  الجــزء ب

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ـ ــة

الجـ ــزء ب  :إستشـ ــارة األطبـ ـ ــاء
الســؤال  : 2هل هـذه اإلستشــارة تتعلــق بـ ؟

السـؤال  : 6في أي مكـان تمــت اإلستشـارة ؟

 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0.... ................ مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0.... ... ..... -استشـارة وقائيـة 0.... .........................................

 مستـوصـف ،مركـز صحـي 0............................ مستشفــى عمــومـي 0................................. عيادة خـاصـة0............................................. مصحــة خــاص ــة0................................. عيادة تعاونيـة أو تعاضدية0.................................... فـي المنــزل 0............................................. -مكـان آخـر (مقر العمل أو الدراسة ،قافلة طبية 0 .........)...

السـؤال  : 8لماذا لم تتم تأدية هذه االستشارة؟
تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء0........)...
بطاقة راميد0.................................................
تغطية صحية لتأمين المرض0....................................
الزبونية أو معارف شخصية0...................................
آخر يوضح0.................................................
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 انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة النفقة
 انتقل إلى االستشارة الموالية أو الفرد الموالي

الفصـل  : 6الصحــة
الج ــزء ب  :استشــارة األطب ــاء

1 6 0

 .0هل هناك أشخـاص من أسـرتكـم استشـاروا طبيبا خـالل الشهريـن األخيـ ــريــن ؟
 نعــم ال  الجزء ج01

ال 0....

30

رق ــم االستشــارة

( انظر الرمز في الواجهة)

الرقـم الترتيبـي

رمز النفقة

9
ما هـو المبلغ المـؤدى بالدرهم

8
لماذا لم تتم تأدية مصاريف هذه
االستشارة؟

7
هل تمت هـذه اإلستشارة
بمقابل ؟
نعم …0 0

5
6
فـي أي مكان من هو الشخص الـذي
تمت اإلستشارة تمت استشارته
(أنظر الرمز في طبيب عام0.........
طبيب اختصاصي0...
الواجهة)

4
هل هذه اإلستشارة
تتعلق ب؟
(أنظر الرمز في
الواجهة)

3

2

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ـ ــة

الجــزء ج  :التحـاليــل الطبيـة والفح ــوص بالراديــو
السؤال  : 7لماذا لم تتم تأدية هذا التحليل (أو الفحص) ؟
تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء0........)...
قيمة
بطاقة راميد0.................................................
تغطية صحية لتأمين المرض0....................................

الســؤال  : 2هذه التحاليـل أو الفحوص تتعلق بـ .؟
 انتقل للسؤال الموالي و قدر
النفقة
 التحليل أو الفحص الموالي أو الفرد

الموالي

الزبونية أو معارف شخصية0...................................
آخر يوضح0.................................................
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 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0 ................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0 .......... -استشـارة وقائيـة 0 ...........................................

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ــة

الجــزء ج  :التحـاليــل الطبيـة والفح ــوص بالراديــو

1 6 3

 .0هل هناك أشخاص من أسرتكم أجروا تحاليل طبيـة أو فحـوص بالراديـو خـالل الشه ـريــن األخي ـريـ ــن ؟
 نعــم ال  الجزء د9

(أو الفحص) ؟

( انظر الرمز في الواجهة)

ال 0......

32

(انظر الرمز في
الواجهة)

رقـم التحليل أو الفحص

ما هو المبلـغ
المؤدى بالدرهم

هل تم هذا التحليل (أو
الفحص) بمقابل؟
نعم 0 0 ....

مكـان التحليـل (أو الفحـص) ؟
مستشفى عمومي0...........عيادة أومصحة خاصة0.......عيادة تعاونية ومـاشابه ذلك 0..................
مختبر أو مركز لألشعة0.......مكان آخر 0..................

هذه التحاليـل أو
الفحوص تتعلق بـ.

الرقـم الترتيبـي

رمز النفقة

8

7
لماذا لم تتم تأدية هذا التحليل

6

5

2

2

3

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ــة

الجــزء د  :إقتنــاء األدوي ــة

الســؤال  : 6كيـف تـم إقتنـاء هـذه األدويــــة ؟

الســؤال  : 2هل إقتناء هذه األدوية يتعلق بـ ؟

 تـم ش ـراؤه 0. .................................. مـؤدى من طـرف شخـص آخــر   0. ...............انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة النفقة بالمجان من مستشفى عمومي0.................... بالمجان من مركز صحي أو مستوصف0........... االقتناء الم ـوال ـي
 بالمجـان مـن طبيـب خــاص 0. .................. -بالمجان بطـريقـة أخــرى0. ................ .....

 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0 ................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0 .......... -استشـارة وقائيـة 0 ...........................................
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الفصـل  : 6الصحــة

الجــزء د  :إقتنــاء األدوي ــة

1 6 2

 .0هل هناك أشخاص من أسرتكم اقتنـوا أدوية خالل الشهريـن األخيــريــن ؟
 نعــم ال  الجزء هـ8

34

االقتنــاء رق ــم

(أنظر الرمز في الواجهة)

(أنظـر الرمـز في الواجهـة)

الرقـم الترتيبـي

رمز النفقة

6
7
ما هو المبلغ المؤدى بالدرهم كيف تم إقتناء هذه األدويـة ؟

5
هل هـذه األدويـة تم إقتناؤها بوصفة طبية ؟
نعم 0....
ال 0......

2
هل إقتناء هذه األدوية يتعلق بـ ؟

2

3

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ـ ــة
الج ـ ــزء هـ  :اإلستشف ـ ــاء
الســؤال  : 2هل اإلستشفاء يتعلق ب  ..؟

الس ـؤال  : 9لماذا لم تتم تأدية هذا االستشفاء؟
انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة النفقة

تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء0......)...
بطاقة راميد0...............................................
االستشفاء الموالي أو الفرد الموالي
تغطية صحية لتأمين المرض0..................................
الزبونية أو معارف شخصية0.................................
آخر يوضح0...............................................
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 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0.................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0............ -استشـارة وقائيـة 0............................................

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ــة

الج ـ ــزء هـ  :اإلستشف ـ ــاء

1 6 2

 .0هل هناك أشخاص من أسرتكم تم استشفاؤهم خـالل  03شهــرا األخيــرة؟
 نعــم -ال  الجزء و

اإلستشفاء ؟

( انظر الرمز في
الواجهة)

36

رق ــم االستشفــاء

رمز النفقة

ما هو المبلغ المـؤدى بالدرهم

ما سبـب هـذا اإلستشفاء ؟
مكـان هــذا اإلستشفــاء.
كم مــن
هل أد يتــم
مصاريف خـالل ليلة قضيتـم -مستشفى عمومي - 0......مرض أو عملية
جراحية0...................
هذا اإلستشفاء ؟ لإلستشفاء ؟ -مصحة خاصة أو عيادة
خاصة- 0........ .........والدة 0..................
نعم ( 010...باأليــام)
حادثة 3..................عيادة تعاضديةتلقي العالج الكيميائي0....وتعاونيـة0..............
ال 0.....
مراكز خاصة- 0..........تلقي العالج االشعاعي0....الحارج - 0...............تصفية الكلي0.............سبب آخر يذكر0..........-مكان آخـر 0.........

هل اإلستشفاء
يتعلق ب ؟
(انظر الرمز في
الواجهة)

الرقـم الترتيبـي

00

01

9
لماذا لم تتم تأدية هذا

8

7

6

5

2

2

3

الفصـ ــل  : 6الصح ـ ـ ــة
الجــزء و  :استشــارة الجهــاز الشبــه طبــي
السـؤال  : 5ما نوع الجهاز الذي تمت استشارته ؟
_ جهـاز شبــه طبـي عمـومــي 0 ...........................................
_ جهـاز شبــه طبـي تعاضدي أوتعاونـي 0 ............................. ....
_ جهـاز شبــه طبـي مستقــل 0 ...........................................
_ منظمات غير حكومية 0. .............................................
_ جهـاز شبــه طبـي آخ ــر 0 .............. ................................

الســؤال  : 2هل هـذه اإلستشــارة تتعلــق بـ ؟
 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0 ................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0 .......... -استشـارة وقائيـة 0 ...........................................

السؤال  : 8لماذا لم تتم تأدية هذه االستشارة ؟
تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء 0......)...انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة
النفقة
بطاقة راميد0...............................................
االستشارة الموالية أو الفرد الموالي
تغطية صحية لتأمين المرض0..................................
الزبونية أو معارف شخصية0.................................
آخر يوضح0...............................................

السـؤال  : 6في أي مكـان تمــت اإلستشـارة ؟
 مستـوصـف ،مركـز صحـي 0 .......................... مستشفــى عمــومـي 0 ................................ عيادة تعاونيـة وما شابـه ذلك 0 ....................... مصحــة خــاص ــة 0 .................................. عيادة خاصة 0 .................................... فـي المنــزل 0 ....................................... -مكـان آخـ ـ ــر 0........................
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الفصـ ــل  : 6الصح ـ ــة
الجــزء و  :استشــارة الجهــاز الشبــه طبــي

1 6 5

 -0هل هناك أشخاص من أسرتكم استشاروا الجهـاز الشبـه الطبـي خـالل الشهــريـن األخيــريـن ؟
 نعــم ال01

9

7

هل أديتم مصاريف
هذه اإلستشارة ؟

في أي مكان تمت
اإلستشارة ؟

( انظر الرمز في الواجهة) نعم 0 0 .....

(أنظر الرمز في
الواجهة)

اإلستشارة ؟

ال 0........

38

ما نوع الجهاز الذي تمت هذه اإلستشارة تتعلق بـ :
استشارته ؟
(أنظر الرمز في الواجهة)
(أنظر الرمز في الواجهـة)

رق ــم االستشــارة

ما هو المبلغ
المـؤدى بالدرهم

8
لماذا لم تتم تأدية هذه

6

5

2

2

3

لل قــم للت تيبــي

رمز النفقة

 الجزء ز

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ـ ــة

الجــزء ز  :عـالجــات األسـنــان
الســؤال  : 2هل هـذه العالجـات تتعلــق بـ ؟

السؤال  : 7لماذا لم تتم تأدية هذا العالج؟
انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة

تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء0......)...
النفقة
بطاقة راميد0...............................................
 العالج الموالي أو الفرد الموالي
تغطية صحية لتأمين المرض0..................................
الزبونية أو معارف شخصية0.................................
آخر يوضح0...............................................
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 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0 .................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0 .......... -استشـارة وقائيـة 0 ...........................................

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ــة

الجــزء ز  :عـالجــات األسـنــان

1 6 6

 - -0هل هناك أشخاص من أسرتكم تلقوا عالجات األسنان خالل  03شه ـرا األخيــرة ؟
 نعـم ال 9

8

لماذا لم تتم تأدية هذا العالج ؟
( انظر الرمز في الواجهة)

هل أديتم مصاريف هذه
اإلستشارة أو العالجات ؟
نعم 0 0 .....
ال 0........

40

هل تمت استشارة ؟
طبيب عمومي0 ...........
طبيب خاص 0............
طبيب تعاوني 0 ...........
صانع أسنان 0 ............
آخر 0 ...................

هذه العالجات تتعلق بـ:
(انظـر الرمز في الواجهة)

رق ــم االستشــارة

ما هو المبلغ
المـؤدى بالدرهم

7

6

5

2

2

3

لل قــم للت تيبــي

رمز النفقة

الجـزء ح

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ـ ــة

الجــزء ح  :اقتنــاء األجهــزة الطبــية
الســؤال  : 2هل هـذا االقتناء يتعلــق بـ ؟

الس ـؤال  : 6لماذا لم تتم تأدية هذا االقتناء ؟
انتقل للسؤال الموالي و قدر قيمة النفقة

تأدية من طرف الغير (محسنين ،المجتمع المدني ،أصدقاء0......)...
بطاقة راميد0...............................................
االقتناء الموالي أو الفرد الموالي
تغطية صحية لتأمين المرض0..................................
الزبونية أو معارف شخصية0.................................
آخر يوضح0...............................................
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 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ) 0 .................. مرض أو حادث يرجع تاريخه إلى أكثر من شهرين 0 ........... -استشـارة وقائيـة 0 ............................................

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ــة

الجــزء ح  :اقتناء و إصـالح األجهــزة الطبــية

1 6 7

 -0هل هناك أشخاص من أسرتكم اقتنوا أو أصلحوا أجهزة أو آالت طبـية خـالل  03شهــرا األخيــرة ؟
 نعـم ال  الجـزء ط8

ما هو المبلغ
المـؤدى بالدرهم

االقتناء أو اإلصالح ؟
( انظر الرمز في
الواجهة)

هل أديتم مصاريف من أجل هذا هـل هـذا االقتناء يتعلق بـ :
االقتناء أو اإلصالح ؟
نعم  0 .....السؤال 0
ال 0........

42

الجهاز رقـم

لل قــم للت تيبــي

رمز النفقة

7

6
لماذا لم تتم تأدية هذا

5

2

2

3

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ــة

الجــزء ط  :تلقيح أفـراد األسـرة

1 6 8

 .0هل هناك أشخاص من أسرتكم تلقـوا تلقيحـا خالل  03شهـرا األخيــرة ؟
 نعــم ال  الجزء ي7

رمز النفقة

6
ما هو المبلغ المؤدى بالدرهم ؟

2

5

هل نتج عـن هذه التلقيحات مصاريف خالل  00شهـرا مـا هـو مكـان التلقيــح ؟
األخيـرة ؟
 عمومـي0................... نعم0 ...… ........ خاص 0....….............. ال 0................ آخـر 0....................( الفرد الموالي)
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2

رقم التلقيح

3

الرقـم
الترتيبـي

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ــة

الجزء ي  :العالج البديل أو العالج التقليدي

1 6 9

 -0هل هناك أشخاص من أسرتكم تلقوا عالجا تقليديا أو لجؤوا إلى العالج البديل للتداوي خالل الشهــرين األخيـرين ؟
 نعـم ال  الجزء ك8

رمز النفقة

7

6

ما هو المبلغ المـؤدى بالدرهم هل أديتم مصاريف لهذا
العـالج ؟
نعم 0 .....
ال  0........
(العالج الموالي)

5

ماهو نوع العالج الذي قمتم به؟
الحجامة0..................الوخز باإلبر0..............العالج باألعشاب الطبية0...-عالج تقليدي آخر0........

44

2

هل هذا العالج يتعلق بـ:
 المرض أو الحادث المذكورفي الجزء (أ) 0..................
 مرض أو حادث يرجعتاريخه إلى أكثر من شهرين 0 ....
 -استشارة وقائية 0 ..............

2

رقــم العالج

3

لل قــم
للت تيبــي

الفصـ ـل  : 6الصحــة
الجــزء ك  :اقتناء األعشـاب الطبية و المواد شبه صيدلية

6 1 1

 .0هل هناك أشخاص من أسرتكم اقتنـوا أعشابا طبية أو موادا شبه صيدليـة وما شابه ذلك خالل الشهــرين األخيريـن ؟
 نعــم ال  الجزء ل7

رمز النفقة

6
ما هـو المبلغ المؤدى
بالدرهم

5
هل تمت تأدية هذا اإلقتناء؟
نعم 0...
ال  0....اإلقتنـاء الموالـي

2
هل إقتناء هذه األعشاب أو المواد يتعلق ب ؟

 المرض أو الحادث المذكـور فـي الجـزء (أ)0.................................
 مرض أو حادث يرجع تاريخهإلى أكثر من شهرين0...............
 -استشـارة وقائيـة0.............

45

2

االقتنــاء رق ــم

3

الرقـم الترتيبـي

الفصـ ــل

6

 :الصح ـ ـ ــة

الجــزء ل  :التغطيـة اإلجتماعيـة في الميـدان الصحـي
2
5
ما هي حالة (الفرد) من نظام
ما هو الرقم الترتيبي
التغطية الصحية األساسية ؟
للشخص المنخرط
الذي تستفيد من خالله منخرط 0  0 ......
مستفيد 0 ......
من هذه التغطية ؟
(ضع  11للمنخرطين
غير أفراد في األسرة)

2
ما هو هذا النظام ؟
ص.و.م.ح.إ )0........ (CNOPS
ص.و.ض.إ )0.......... (CNSS
ص.ت.م.م )0........…(CMIM
راميد )4.............(RAMED
نظام داخلي خاص………5....
تأمين خـاص 6……...........
آخر (يحدد)0 ......................

3
هل تستفيد من
نظام للتغطية
الصحية؟
نعم 0 .....
ال 0 .......
 الفرد الموالي

0

ال ـرقــم الت ـرتيبــي

8
رمز النفقة

6
7
ما هو مبلــغ المشـاركـة ما هي عالقة قرابة المستفيد
الـذي أديتمـوه خالل بالمنخرط ؟
 00شهـرا األخيـرة ؟
الزوج (ة)0...
(المبلغ بالدرهـم)
األبناء 0  0......
األم-األب0...

1 0

6

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
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الفصـ ــل  : 6الصح ـ ـ ــة
الجــزء ل  :التغطيـة اإلجتماعيـة في الميـدان الصحـي (تتمــة)
00
03
ما هي حالة (الفرد) من هذا
ما هو الرقم الترتيبي
للشخص المنخرط الذي النظام التكميلي ؟
منخرط 00  0 ......
تستفيد من خالله من
مستفيد 0 .......
هذه التغطية ؟
(ضع  11للمنخرطين
غير أفراد في األسرة)

9
01
هل تستفيد من
ما هو هذا النظام التكميلي ؟
تعاضدية ص.و.م.ح.إ) 0......(CNOPSنظام تكميلي
تعاضديات أخرى 0......................لتأمين المرض ؟
تأمينات خاصة 0.........................نعم 0 ......
نظام آخريوضح 0........................ال 0 ........
 الفرد الموالي

1

ال ـرقــم الت ـرتيبــي

05
رمز النفقة

02
ما هو مبلـغ المشـاركـة الـذي
أديتمـوه خالل  00شهـرا
األخيـرة ؟
(المبلغ بالدرهـم)

02
ما هي عالقة قرابة المستفيد
بالمنخرط ؟
الزوج (ة)0...
األبناء  0......الفرد
األم-األب 0...الموالي

6 1 3

1 0
0
0
0
0

1
1
1
1

1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
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الفصـ ـل : 7الخص ـ ــوبة
الباحث  :ابحث جميع النساء غير العاز بات اللواتي يقل عمرهن عن  00سنة في األسرة

7 1

1
6

5

الحالة اإلنجابية للمرأة ؟

هل حدثت وفاة طفل يقل عمره عن
 0سنوات خالل  00شهرا األخيرة؟

 حامل0................. مرضعة0............... -ال حامل والمرضعة0....

 نعم 0................ -ال 0.................

2

2

كم عدد األطفال األحياء و األموات الذين أنجبت
خالل الخمس سنوات األخيرة؟

المجموع
0.0
-

األحياء فقط
0.0
0.0
الذكور
اإلناث

48

األحياء واألموات
0.0
0.0
الذكور
اإلناث

3

كم عدد األطفال
هل أنجبت خالل
الخمس سنوات األخيرة ؟ األحياء الذين
أنجبت خالل
حياتك؟
 نعم 0...-ال 0 ← 0......

0
الرقم
الترتيبي
للمرأة

الفصــل  : 8قـيــاس إنــاســي ألف ـراد األس ــرة البالغين من العمر أقـل من  5سنـوات
6

7

في حالة عدم القياس وضح السبب
 مرض أو عاهة 0 . ............. غياب مؤقت أو سفر0 ........ رفـض 0 ................... -سبب آخر0 ...................

5

القـامـة أو الطـول

1
2

الوزن

جنس الطفـل
ذكـر0....

السـنتيمتر

المـتر

غرام

كلغ
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أنثـى0....

1 8

2

0

3

تـاريـخ
الـقـيـاس

سن الطـفل
باألشهـر
السنة

الشهر

الـرقـم الترتيبـي
اليوم

الفصــل  : 9الـنـق ــل

الجــزء أ  :ال ـسـي ــارات

نـعــم (اذكـر العـدد)
ال  الـج ــزء ب

 .1هـل تتوفـر األسـرة حاليـا على سيارة أو أكثـر للنقـل الخصوصـي ؟
0

0

0

0 9 1
 -0رقـم السـي ــارة

 -3مـن صاحـب هذه السيــارة ؟
 فـرد مـن األســرة ........................... الـدول ــة .................................. مشغـل خـاص ........................... حاالت أخــرى ........................... -2منذ متى وأنتم تتوفرون على هذه السيارة ؟
 أقل من  04شـهرا 0.....................  04شـهرا وأكثـر   0 ....................السـؤال 9 -2كيف كانـت حالـة السيـارة عنـد اقتنـاءها ؟
 جـدي ــدة 0 ................................. مـسـتـعـمـلــة 0 ...............................0
00  0
00  0
0

0000
الـرمـز

المـبلـغ بالرهـم

0000
الـرمـز

المـبلـغ بالرهـم

000 0
الـرمـز

المـبلـغ بالرهـم

 -5محـل االقتنــاء (انـظـر بـطـاقة الـرمـوز)
 -6كم كانت قيمة السيـارة عند شرائـهـا (المبلـغ بالدرهــم)

 -7كيـف اقتنيتـم هذه السيـارة ؟
 ش ـراء قرضــا 0 .............................. ش ـراء نـقــدا 0 ..............................السـؤال 0
 هــدية أو هبــة 0...................... وسـيـلـة أخـرى 0 ............................0000
الـرمـز
0010
0 000

المـبلـغ بالرهـم

0000
الـرمـز
0010
0000

المـبلـغ بالرهـم

00 00
الـرمـز
0010
0000
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المـبلـغ بالرهـم

 -8المبلــغ المسـدد من القـرض خالل  03شهـرا األخيـرة
 -9خالل  03شهرا األخيرة ما هو المبلغ المؤدى( بـالدرهم) لـ
 - 0.0الضربيــة
 - 0.0التـأميـن

000 0

0 000

0000

 - 0.0الفحـص التقنـي للسيــارات

0010

0 010

0010

 - 0.0الـمـخـالـفـة
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الفصــل  : 9الـنـق ــل

الجــزء أ :الـسـيــارات (تـتـمـة)

1 9 0
0

0

 -0رقـم السـي ــارة

0

 -10نـوع مـحــرك الـسـيـ ــارة
 البـنـزيـن )0.................(Essence -الكــازوال )0................ .(Gasoil

الرمز
الـرمــز

المبلغ بالدرهم

و .ز

المبلغ بالدرهـم

المبلغ بالدرهم

الرمز
الـرمــز

و .ز

المبلغ بالدرهـم

المبلغ بالدرهم

الرمز
الـرمــز

و .ز

المبلغ بالدرهـم

 -00مـا هـي نفقـات ش ـراء الـمـحـروقــات ؟

 -03خالل  2أشهر األخيرة  ،ما هي نفقات اإلصالح ؟
والصيانة التي قمـت بهـا ؟ (المبلغ بالدرهم)

0000
0000
000 0
00 00
0000

0000
0000
0000
000 0
0000

0000
0000
0000
0000
000 0

 - 0.00اإلص ــالح
 - 0.00تـفـريــغ )(vidange
 - 0.00غـس ــل المـحــرك
 - 0.00مـراقـبــة
 - 0.00إطـار مـطــاطـي وقطــع الـغـيـار

000 0

0000

0000

 - 0.00إصـالحـات أخــرى

0000
0000

0000
0000

0000
00 00

0000
000 0

0000
0000

0000
0000

الرمز

المبلغ بالدرهم

الرمز

المبلغ بالدرهم

الرمز
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 -02هل أديتم نفقات وتكاليف أخرى خـالل
الشهـر األخيــر ؟ (المبلغ بالدرهم)
 - 0.00كـراء مـرآب
 - 0.00الحـراســة والوقــوف

المبلغ بالدرهم

 - 0.00أداء للطريـق السيـار
 - 0.00مصاريـف أخـرى توضـح
 -02هل هذه السيـارة مستعملة لغرض مهني ؟
نـعـم 0 ..............
ال (  0 ...............سيارة أخرى)
 -05ما هي نسبة التنقل المتعلق بالعمل المهني )  (%سيارة
أخرى
 -06كم هو مبلغ البنزين أو الكازوال الممنوح لك من طرف المشغل
خالل  03شهرا األخيرة؟ (بالدرهم)

الوحدة الزمنية  :اليوم  ، 0 .......األسبوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهر  ، 0 ........شهرين  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستة أشهر  ، 0 ........سنة 0 .........

53

الجـزء ب  :الـدراجــة النـاريـة

الفصــل  : 9الـنـق ــل

 .1هـل األسـرة تتوفـر على دراجـة ناريـة أو أكثـر تستعملهـا للنقل الخصوصي ؟
0
0

0 9 3

نـعـم (العدد)

ال

0

الجـزء ج
 - 0رقـم الـدراجــة النـاريــة
 – 3من صاحب هذه الدراجـة النـارية؟
-

-

0 0 0 0

0 0 0 0

00 0 0

00 00
00 0 0
المبلغ بالدرهم
الرمــز
00 0 0

00 00

و.ز

00 0 0
00 0 0
الرمــز المبلغ بالدرهم
00 0 0

00 00

 -2منذ متـى و أنتـم تتوفـرون على هذه الدراجـة؟
 أقــل من  04شـهرا 0.....  04شـهرا أو أكـثـر   0.....السـؤال 0 -2حـالــة الـدراجــة عنـد اقتنـائهـا ؟
 جـديــدة 0 .................... مستعملــة 0 .................. -5محـل االقتنــاء (انـظـر بـطـاقة الـرمـوز)
 -6قيمـة الدراجـة عند اقتنـائها (بالـدرهـم)

0 0 0 0

 -7طريقـة اإلقتنــاء ؟
 ش ـراء قرضــا 0 ................. ش ـراء نـقــدا 0 .................السـؤال 0
 هــدية أو هـبـة0......... طريقـة أخـرى 0 ............... -8ما هو المبلغ المسدد من القرض خالل  03شهرا األخيرة؟ (بالدرهم)

00 00

0 0 0 0

و.ز

00 00
0 0 0 0
المبلغ بالدرهم
الرمــز
00 00

فرد من األسـرة 0...........
الـدولـة 0.................
مشغـل خـاص 0...........
حاالت أخـرى 0............

00
00

و.ز

 - 9مبلغ التأمينات المؤدى خالل  03شهرا األخيرة ؟
 - 01كم تنفق لشـراء البنزيـن ؟
 - 00نفقات الصيانة واإلصالح خالل الشهر األخير ؟ (المبلغ بالدرهم)
 - 03هـل هـذه الدراجـة مستعملـة لغـرض مهني ؟
 نـعـم 0 ........... -ال   0 .............دراجة أخـرى

دراجة أخرى
 - 02مـا هي نسبة التنقل المتعلق بالعمل المهنـي (بـ)%
 -02كم هو مبلغ البنزين الممنوح لك من طرف المشغل خالل  03شهرا األخيرة ؟

00 00
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الفصــل  : 9الـنـق ــل
الجـزء ج  :الـدراجــة العـاديـة

0 9 2

 .1هـل األسـرة تتوفـر على دراجـة عاديـة أو أكثـر تستعملهـا للنقل؟
0

0

0 0 0 0

0 000

00 0 0
الرمز

نـعـم (العدد)

و.ز

 -3منذ متـى و أنتم تتوفرون على هذه الدراجـة؟
 أقــل من  04شـهرا 0.....  04شـهرا أو أكـثـر   0.....السـؤال 0 -2حـالــة الـدراجــة عنـد اقتنـائهـا ؟
 جـديـدة 0.............. مستعملـة 0.............. -2محـل االقتنــاء (انظـر بطـاقة الرمـوز)

0 0 00

0000

0 0 00
الرمز

 - 0رقـم الـدراجــة الـعـاديــة

0

0 0 00

المبلغ بالدرهم

ال

الجـزء ج

 -5قيمة الدراجـة عنـد اقتنـائها (بالدرهـم)
 -6طريقـة اإلقتنــاء ؟
 شـراء قرضـا 0.............. شـراء نـقـدا 0.............السـؤال 0
 هــدية أو هـبـة 0......... طـريقـة أخـرى 0.......... - 7ما هو المبلغ المسدد من القـرض خالل  03شهرا األخيرة ؟
(بالدرهـم)

0 0 0 0

المبلغ بالدرهم

و.ز

00 0 0
الرمز

 - 0ما هي مصاريف الصيانة واإلصالحات المنفقـة خـالل الوحدة
المبلغ بالدرهم

و.ز

الزمنية ؟

الوحدة الزمنية  :اليوم  ، 0 .......األسبوع  ، 0 ........أسبوعين  ، 0 ........شهر  ، 0 ........شهرين  ، 0 ........ثالثة أشهـر  ، 0 ........ستة أشهر  ، 0 ........سنة 0 .........
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56

الفص ـل  : 10االستفادة من المصالح والخدمات الجماعية
 .0ما هي للمسافة للتي تفصلكم عن أق ب مصلحة أو أق ب خدمة؟

 .0لماذل ال تستفيدون من هذه للمصلحة أو للخدمة ؟
 .0ال حاجة له به

 .0أقل من  0كلم

 .0غي قادر ماديا

 0 .0كلم إلى أقل من  0كلم

 .0بعد للمسافة

 0 .0كلم إلى أقل من  01كلم

 .0غي رلض عن للخدمة للمقدمة (عدم توف للتجهيزلت أو
للخدمات للض ورية)...

 01 .0كلم فما فوق

 .0له لرتباط بمصلحة أو خدمة أخ ى (بنك ،مدررسة)... ،
 .0آخ يوضح
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الفصـ ــل  : 01االستفادة من التجهيزات والمصالح والخدمات الجماعية
2
لماذا ال تستفيدون من هذه

2
هل تستفيدون من هذه المصلحة أو الخدمة؟

المصلحة أو الخدمة ؟

 .0نعم

(انظر الرموز في الواجهة)

 .3ال

المصلحة أو الخدمة الموالية

1

3

0

0

0

ما هي المسافة التي تفصلكم عن أقرب مصلحة أو
أقرب خدمة؟

المصلحة أو الخدمة

الرمز

(انظر الرموز في الواجهة)

|_______|

|_______|

|_______|

10

م كز لدلري(مق للجماعة ،مقاطعة ،قيادة)...

|_______|

|_______|

|_______|

10

م كز لألمن للعمومي( لألمن للوطني ،للدرك للملكي)...

|_______|

|_______|

|_______|

10

لمسيد أو مدررسة ق آنية

|_______|

|_______|

|_______|

10

حضانة أو روض

|_______|

|_______|

|_______|

10

مدررسة لبتدلئية

|_______|

|_______|

|_______|

10

إعدلدية

|_______|

|_______|

|_______|

10

ثانوية

|_______|

|_______|

|_______|

10

مؤرسسة للتكوين للمهني

|_______|

|_______|

|_______|

10

ط يق معبدة

|_______|

|_______|

|_______|

01

ط يق غي معبدة

|_______|

|_______|

|_______|

11

ورسائل للنقل للجماعية

|_______|

|_______|

|_______|

12

مستوصف أو م كز صحي

|_______|

|_______|

|_______|

00

مستشفى

|_______|

|_______|

|_______|

00

عيادة طبية

|_______|

|_______|

|_______|

00

مختب للتحليالت للطبية أو عيادة للفحص باألشعة

|_______|

|_______|

|_______|

00

للهالل لألحم أو مم ض خاص

|_______|

|_______|

|_______|

17

صيدلية

|_______|

|_______|

|_______|

00

جمعيات ذلت طابع تنموي محلي
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الفصـ ـل  : 10االستفادة من المصالح والخدمات الجماعية

 .0لماذل ال تستفيدون من هذه للمصلحة أو للخدمة ؟

 .0ما هي للمسافة للتي تفصلكم عن أق ب مصلحة أو أق ب خدمة؟

 .0ال حاجة له به

 .0أقل من  0كلم

 .0غي قادر ماديا

 0 .0كلم إلى أقل من  0كلم

 .0بعد للمسافة

 0 .0كلم إلى أقل من  01كلم

 .0غي رلض عن للخدمة للمقدمة (عدم توف للتجهيزلت أو
للخدمات للض ورية)...

 01 .0كلم فما فوق

 .0له لرتباط بمصلحة أو خدمة أخ ى (بنك ،مدررسة)...،
 .0آخ يوضح
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الفصـ ــل  :10االستفادة من المصالح والخدمات الجماعية (تابع)
2
لماذا ال تستفيدون من هذه
المصلحة أو الخدمة ؟
(انظر الرموز في الواجهة)

2
هل تستفيدون من هذه المصلحة أو الخدمة؟
المصلحة أو الخدمة الموالية
 .0نعم
 .3ال

0

3
ماهي المسافة التي تفصلكم عن أقرب
مصلحة أو أقرب خدمة؟
(انظر الرموز في الواجهة)

الرمز

المصلحة أو الخدمة

|_______|

|_______|

|_______|

00

م لكز ثقافية( خزلنة ،مكتبة ،مس ح ،دلر ثقافة)...

|_______|

|_______|

|_______|

01

|_______|

|_______|

|_______|

00

مسجد

|_______|

|_______|

|_______|

00

وكالة أو مكتب ب يدي

|_______|

|_______|

|_______|

00

وكالة بنكية أو مالية

|_______|

|_______|

|_______|

00

مخدع هاتفي

|_______|

|_______|

|_______|

00

فضاء لألنت نت ()Cyber

|_______|

|_______|

|_______|

00

ملعب رياضي

|_______|

|_______|

|_______|

00

حديقة عمومية أو مساحة خض لء

|_______|

|_______|

|_______|

00

متج

|_______|

|_______|

|_______|

00

م كز تجاري

|_______|

|_______|

|_______|

01

رسوق شعبي

|_______|

|_______|

|_______|

00

رسوق أرسبوعي

|_______|

|_______|

|_______|

00

حمام أو دوش عمومي

|_______|

|_______|

|_______|

00

ف ن عمومي
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م لكز لجتماعية (دلر للشباب ،خي ية ،دلر
للطالب(ة)،م كز للمسنين)...

الفصــل  : 01الـتـحـويــالت
الـجــزء أ  :الـتـحـويـالت الـمقبوضـة نـقــدا
الســؤال  : 2مـا هـو نـوع هـذا التحويـل ؟
 حدث استثنائي 0 11 ............................. ................................ فطـرة 0  10 ...................................... ................................ زكـاة 0  10 ....................................... ................................ مدخول من التسـول 0 10 ......................... ................................ تعويضات التعاضديات ومنظمات االحتياط االجتماعي 10 .......................... تقاعـد أو معـاش 10 ............................ ................................ تعويضات عائليـة 10 ............................ ................................ مدخول راتبـي استثنائي 10 ...................... ................................ أداء شركة التأمين 10 ............................ ................................ إعانة نقدية أو حوالة 10 ........................ ................................ منحة دراسية 01 ............................... ................................ أربـاح األسهــم 00 ............................... ................................ الفـوائد على الودائـع والسنـدات وغيـره 00 .......................................... -نـوع آخـر يوضـح 00 ............................. ................................
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الفصــل  : 01الـتـحـويــالت

الـجــزء أ  :الـتـحـويـالت الـمقبوضـة نـقــدا

 - Oخــالل  03شهـرا األخيــرة هـل توصـل فـرد مـن األسـرة بـنـقـود مـن شخـص ليـس فـردا مـن األســرة أو مـن مـؤسسـة ؟
نعـم
ال  الـجـزء ب
9

مـا هـو المبلـغ اإلجمالـي الذي توصلتم
به خالل  00شهرا األخيرة ؟
(المبلغ بالدرهـم)

هـل هـذا
التحويـل ؟
 اعتياديو منتظم 0 ....
 -ظرفي0 .....

6

مـا هي عالقة القرابـة بيـن المستفيد والمرسل
مـا هـو مكـان
للنقـود (من المرسل) ؟
إقامـة المرسل ؟
 الزوج (ة) 0 ....................... حضري  - 0 ....اإلبن  ،البنت 0 ................... قروي  - 0 ......األم  /األب 0 .................... الخارج  - 0 .....شخص ذو قرابة 0 ................. شخص بدون قرابة 0 .............. -حالة أخرى 0 .....................

2
مـا هـو مـصـدر هـذا التحويـل ؟
 أسـرة مقيمـة بالـمغـرب 0 .... أسـرة مقيمـة بالخـارج 0........ شخص من المحسوبين على حدة 0 .... مؤسسة عمومية أو شبه عمومية 0 .... مؤسسة خـاصـة 0 ............... جمعية أو منظمة غير حكومية  0 ...... - 0مؤسسة فـي الـخـارج 7 ........
 -مصـدر آخــر 8 ................

2
مـا هـو نـوع هـذا
التحويـل ؟
(انظر الرمز في
الواجهة)

3
الـرقـم
الترتيبـي
للمستفيـد

0
التحـويـل رقــم

ماهو المبلغ من هذا التحويل الذي
خصص لالستهالك ؟
(المبلغ بالدرهـم)
) خاص بالتحويالت المتوصل بها من
طرف األسر المقيمة بالخارج(

8

7

5

0 1 0

00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
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الفصــل  : 11الـتـحـويــالت

الـجــزء ب  :الـتـحـويـالت الـمقبوضـة عـيـنــا

 - Oخــالل  03شهـرا األخيــرة هـل هنـاك فـرد مـن األسـرة توصـل بمساهمـة عينيـة (هدايـا  ،هـبـة  )...مـن أفـراد خـارج األســرة أو مؤسسـة ؟
نعـم
ال  الـجـزء ج
8

(المبلغ بالدرهم)

ما هـو مكـان الشخص
هل هذا التحويل ؟
 اعتيادي ومنتظم  0 .......أو األسرة المرسلة ؟ ظرفي  - 0 .................حضري 0 ..... قروي 0 ....... -الخارج 0 ......

ما هي عالقة القرابة بين المستفيد
والمرسل؟
 الزوج (ة) .................... اإلبن  ،البنت ................ األب  /األم .................. شخص ذو قرابة .............. شخص بدون قرابة ............ -حاالت أخرى ................

2

0
0
0
0
0
0

مـا هـو مـصـدر هـذا التحويـل ؟
 أسـرة مقيمـة بالـمغـرب 0 .... أسـرة مقيمـة بالخـارج 0........ شخص من المحسوبين على حدة 0 .... مؤسسة عمومية أو شبه عمومية 0 .... مؤسسة خـاصـة 0 ............... جمعية أو منظمة غير حكومية 0 ...... مؤسسة فـي الـخـارج 7 ........ -مصـدر آخــر 8 ................

2

0

مـا هـو نـوع هـذه الـهديـة أو الـهبـة ؟
مـواد غذائيـة 0 . ...............
أدوية أو أجهزة طبية0...........
لـبـاس 0 . .................... .
أدوات مدرسية 0...............
أثــاث 0 . .....................
تجهيــز 0 . ...................
نوع آخـر 0 . ..................

3
الـرقـم
الترتيبـي
للمستفيـد

1
التحـويـل رقـم

مـا هـو المبلـغ
اإلجمالـي المقدر
لهذه الـهبـة
أو الـهـديـة ؟

7

6

5

0 1 3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
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الفصــل  : 11الـتـحـويــالت
الـجــزء ج  :الـتـحـويـالت المدفوعــة نـقــدا

الســؤال  : 2مـا هـو نـوع هـذا التحـويــل ؟
 حدث استثنائي أو مناسبة خاصة 8 ← 10............................................... فطــرة 8 ← 10.................................................................... زكــاة 8 ← 10.................................................................... إعانات نقدية أو حواالت 10...................................................... انخراط في صندوق التقاعد10...................................................... أقساط التأمينات على الحياة 10.................................................... أقساط التأمينات على الخسائر (سرقة – حريق10............................... )... الفوائد على القروض10........................................................... الضرائب على الدخل (الضريبة المهنية،الضريبة على األجر ،الضريبة على مداخيل أخرى) 10..............................
 الضريبة على المكاسب واألرباح العقارية واألسهم 01................................ -ضريبة المباني00...................................................................

Question 3 : Nature du transfert
- Fête ou événement exceptionnel…………………………………………01 → 8
- Fetra ……………………………………………………………………..02 → 8
- Zakat …………………………………………………………………….03 → 8
- Aides et transfert financiers (mandats)…………………………………..04
- Adhésion à la caisse de retraite
(CNSS – CMR – RCAR – CIMR…, régime interne)…………………...05
- Prime d’assurance vie……………………………………………...……06
- Prime d’assurance dommage (incendie – vol…)………………………..07
- Intérêt sur les crédits ……............................................…………………08
- Impôts sur le revenu : IR professionnel, IR sur salaire,
IR sur les autres revenus…………………………………….…….…….09
- Taxe sur les profits immobiliers et des actions (TPI, TPA, TPCA)…….10
- Taxe urbaine………………………………………………………….....11
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الفصــل  : 11الـتـحـويــالت

الـجــزء ج  :الـتـحـويـالت الـمدفوعــة نـقــدا

 - Oخــالل  03شهـرا األخيــرة هـل أرسـل فـرد مـن األسـرة نقـودا لشخـص ليـس فـردا فـي األســرة أو ألسـر أخـرى أو لـمؤسسـة أو جمعيــة ؟
نعـم
ال  الـجـزء د

رمز التحويل

(المبلغ بالدرهم)

 اعتيادي ومنتظم0 ..
 ظرفي…0 …....

 حضري0 .... قروي 0 ..... -الخارج 0 ....

2
ما هو نوع هذا
التحويــل ؟
(انظر الرمز في
الواجهة)

3

1

الـرقـم
الترتيبـي
لمرسـل
النقــود

للتحــويــل رقـــم

9

8
مـا هـو المبلـغ اإلجمالـي لـهـذا
التـحـويـل ؟

7
هـل هـذا
التحويـل؟

6
ما هو مكان إقامة
المستفيد من هذه
النقود ؟

2
5
ما هي عالقة القرابة بين المرسل من المستفيـد من هـذه النقــود ؟
والمستفيـد مـن هـذه النقـود ؟  -أسـرة مقيمـة بالـمغـرب0..............
 الزوج (ة)  - 0 ............أسـرة مقيمـة بالخـارج0................ شخص مقيم مع المحسوبين على حدة0........ األبنــاء0 ............ األب  /األم  - 0 ..........جمعيـة أو منظمة غير حكومية0............. شخص ذو قرابة  - 0 ......مؤسسة عمومية أو شبه عمومية0............. شخص بدون قرابة  - 0 ...مؤسسة خـاصـة بما في ذلك التعاونيات0  0 .. مستفيد آخــر0......................... -حالـة أخرى 0 ........

0 1 2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
00
00
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الفصــل  : 11الـتـحـويــالت

الـجــزء د  :الـتـحـويـالت المدفوع ــة عـيـنــا

 - Oخــالل  03شهـرا األخيــرة هـل أرسـل فـرد مـن األسـرة هـديـة أو هبـة عينـا لشخـص خـارج األســرة أو أسـر أخـرى أو لمؤسسة أو جمعيـة؟
نعـم
ال  الـفـصـل الـمـوالـي
مـا هـو المبلـغ
اإلجمالـي لـهـذا
التـحـويـل ؟
(الـمبلـغ
بالدرهـم)

طبيعــة التحويــل
 -اعتادي ومنتظم0....

مـا هـو مكـان
إقامة المستفيد ؟

 ظرفي  - 0............حضري 0 ..... قـروي 0 .... -الخـارج 0 ...

5
مـا هـي عالقـة القرابـة
بيـن المرسـل والمستفيـد ؟
 الزوج (ة) 0 ..........ا ألبنــاء 0 ......... األب  /األم 0......... شخص ذو قرابة 0 .... شخص بدون قرابة 0 .. -حالـة أخرى 0 ......

من المستفيـد من هـذه الـهديـة أو الـهبـة ؟

 أسـرة مقيمـة بالـمغـرب0.............. أسـرة مقيمـة بالخـارج0................ شخص مقيم مع المحسوبين على حدة0........ جمعيـة أو منظمة غير حكومية0............. مؤسسة عمومية أو شبه عمومية0  0............. مؤسسة خـاصـة بما في ذلك التعاونيات0 .. -مستفيد آخــر0.........................

2

3

1

مـا هـو نـوع هـذه الـهديـة أو
الـهبـة ؟
مـواد غذائيـة01.......
أدوية و أجهزة طبية02....
اللـبـاس 03 ..........
أدوات مدرسية 04.......
أثــاث 05 ...........
تجهيــز 06 ...........
نوع آخـر 07 ..........

الـرقـم
الترتيبـي
للـمرسـل

للتحــويــل رقـــم

9
رمز التحويل

8

7

6

2

0 1 2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
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الفصــل  : 03ال ـق ــروض
السـؤال  : 2ما الغاية الرئيسية من هذا االقتراض ؟
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0

السـؤال  : 2مـا هـي المؤسسـة (أو الشخـص) االمانحة لهدا القرض؟

اقتناء عقار (سكن ،قطعة أرضية)...
اقتناء التجهيزات المنزلية أو األثـاث
شراء وسيلة للنقـل
االستهـالك الجاري
مشروع مني صغير
العالج أو االستشفاء
التمدرس
حالة أخرى

.0
.0
.0
.0
.0
.0

السـؤال  : 5هل تم هذا االقتراض بضمانة ؟
.1
.0
.0
.0
.0
.0

ال ،بدون ضمانة (الكلمة)
نعم ،برهن
نعم ،بتقديم شهادة للراتب
نعم ،بواسطة شيك
نعم ،بواسطة وصل لألمانة
نعم ،بوساطة شخص آخر

69

بنك تجـاري
مؤسسة للقرض من أجل اإلستهالك
مؤسسة للقروض الصغرى
مشغــل
شخص له قرابة
شخص بدون قرابـة

الفصــل  :02ال ـق ــروض
 - Oهـل اقتـرض فـرد أو أفـراد مـن األســرة قرضـا ما زال في طريـق تسديـده أو تـم تسديـده خــالل  03شهـرا األخيــرة ؟
نعـم
ال  الفصـل الـمـوالـي
10

 القرض الموالـي

هل تم تسديد
هذا القـرض أو جزء منه
خالل  00شهرا األخيرة ؟

هل تم االقتراض خالل
 00شهرا األخيرة ؟

 نعم كليا 0 .. نعم جزئيا0 .. ال 0 ......... القرض الموالي

 -نعم0 ....

7

المبلغ المقروض دون احتساب
الفائدة (المبلغ بالدرهم)

هل هذا القرض
تم بفائـدة
 نعم…1 -ال2….

5

2

هل تم هذا االقتراض ما الغاية الرئيسية من
هذا االقتراض ؟
بضمانة؟
(انظر الرمز في
الواجهة)

(انظر الرمز في
الواجهة)

 -ال0 .....

2

0

3

ما هـي المؤسسـة أو من المستفيـد من هذا
الشخـص المانح لهذا القرض ؟
والمدة بالشهـور
القرض؟
(انظر الرمز في
الواجهة)

المدة
باألشهر

الرقم
الترتيبي

للـــ قــم للتــ تيبــي للقـــ ض

ما هو المبلـغ
المسـدد (بالدرهم)
خالل  00شهرا األخيرة

9

8

6

1

2

1

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

1

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|__|__|__|__|__|__|

|____|

|____|

|____|

|____|

|__|__|

0
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الفصـل  : 03تـأثيـرات علـى الوضعيـة السـوسيـو – اقتصـاديـة لألســرة
 - 0.0مصـاريـف التغـذيـة ..................................
 - 0.0مصـاريـف اللبـاس ...................................
 - 0.0مصـاريـف النقـل ....................................
 - 0.0الكراء ،تكاليف السكن ..............................
 - 0.0نفقات التجهيـزات المنزليـة........................
 - 0.0نفقــات تمـدرس األبن ــاء ...........................
 - 0.0نفقـات العالجـات الطبيـة وش ـراء األدويـة ..............
 - 0.0التـرفيـه ،السفــر وأنشطـة ثقـافيـة .......................
 - 0.0تحـويـالت مـرسلـة إلـى العـائل ــة .......................


__0__3__1

 -0إذا قارنا المستوى الحالـي لعيشكم مع مـا كان عليه منذ  01سنوات
(حوالي  ،)2003هل تـرون أنـه ؟

__
__
__
__
__
__
__
__
__

تحســن 0  0 ............... ................................
لـم يتغيـر 0  0 .............. ................................
تـراجـع 0 ................ ................................
ال يعــرف 0  0 ............... ................................
 -3ما هي األسبـاب التـي أدت إلى هذا التـراجـع ؟
نعـم 0 ...........................
ال 0................................

 -2ما هـي األمور التي تخيفـك فـي المستقبل ؟
نعـم 0 ...........................
ال 0...............................
 - 0.0الجف ــاف ..........................................
 - 0.0بطـالـة الشبـاب .....................................
 - 0.0غـالء المعيشــة ......................................
 - 0.0التوقـف عن متـابعـة الـدراسـة ..........................
 - 0.0انح ـراف األبنــاء ....................................
 - 0.0الم ــرض ونفقات العالج .............................
 - 0.0ن قص ال موارد ال مادي ة ...........................
 - 0.0م س ت ق بل األب ناء .............................
 - 0.0مصاعب تربية األبناء نتيجـة وفاة أحد اآلباء ...........
 - 0.01استعمـال السجـائــر ................................
 - 0.00استهــالك المـخدرات أو الخمور ....................
 - 0.00المشـاكـل العائليــة المعقــدة .........................
 – 0.00انعـدام األمــن .....................................
 –0.00أمور أخرى .......................................

__

 - 0.0غـالء المعيشـة .....................................
 - 0.0تقلص مـوارد األنشطـة .............................
 – 0.0وفاة أو مرض عضال أو غياب للدعامة األساسية .....
 - 0.0ارتفـاع عدد األفـراد تحـت الكفالـة ....................
 - 0.0زيـادة المتطلبــات .................................
 – 0.0الجف ــاف .........................................
 - 0.0أسبـاب أخ ــرى ....................................

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

 -2من بيـن أبواب النفقات التاليـة ،ما هي التي أصبحت تطرح
لك مشكال بالمقارنـة مع  01سنوات الماضية (حوالي  )2003؟
نعـم ……………………0 ..
ال …0……………………….
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__
__
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الفـصــل  : 41تـص ــور و تجليات الفقر

1 0

 -0في وضعيتكم الحالية ،ما هو الحد األدنى لمبلغ النفقات (الغذائية وغير الغذائية) الذي بدونه
ستسقط أسرتكم في الفقر أو تخرج منه إذا كانت فقيرة أصال ؟
 0-0المبلغ بالدرهم:
 0-0الوحدة الزمنية:

4

 -1الرقم الترتيبي للفرد المستجوب
 -0كيف تقيمون تطور الفقر خالل  01سنوات األخيرة في محيطكم االجتماعي
(دوار ،حي ).... ،؟
 -1ال وجود للفقر هنا
 -0الفقر ينخفض
 -0الفقر مستقر
 -0الفقر ينتشر
 -0ال يعرف

 -0إلى أي حد أنت راض عن العناصر التالية ؟
 :0غير راض  : 0راض شيئ ما  :0راض بشكل متوسط  :0راض  :0راض جدا
 0.0ظروف السكن ........................................................
 0.0الدخل.................................................................
 0.0الشغل .................................................................
 0.0الصحة..................................................................
 0.0التربية والتكوين.........................................................
 0.0الحياة العائلية والروحية و المحيط االجتماعي..................................
 0.0الحياة الثقافية و الترفيه......................................................
 0.0الحقوق والحريات..........................................................
 0.0المحيط البيئي...............................................................
 0.01االستقرار األمني .........................................................

 -0كيف تقيمون تطور الفوارق اإلجتماعية خالل  01سنوات األخيرة؟
 -0ارتفعت كثيرا
 -0ارتفعت بعض الشيء
 -0انخفضت
 -0مستقرة
 -0ال يعرف
 -0في أي مستوى اجتماعي تصنفون أسرتكم بالمقارنة مع ما هو سائد في محيطها االجتماعي
(الدوار أو الحي) ؟
 -0أسرة جد غـنـيــة
 -0أسرة غنية نسبيا
 -0أسرة متــوسطـة
 -0أسرة فقيرة نسبيا
 -0أسرة جـد فـقيـرة
 -0ال يعرف

 -0آخذا بعين االعتبار هذه العناصر إلى أي حد أنت راض عن حياتك ؟
 : 0غير راض  : 0راض شيئ ما  :0راض بشكل متوسط  :0راض  :0راض جدا
 -0كيف تقيمون التطور الحاصل منذ التسعينات في المجاالت التالية ؟
 :0استقرار
 :0تطور سلبي
 :0تطور إيجابي
 0.0الفقر المدقع و الجوع .....................................................
 0.0تعميم التعليم االبتدائي ....................................................
 0.0المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة.........................................
 0.0وفيات األطفال............................................................
 0.0صحة األم...............................................................
 0.0فيروس اإليدز و المال ريا....................................................
 0.0الحفاض على البيئة..........................................................

 -0كيف تصنفون ظروف معيشة أسرتكم بالمقارنة مع ظروف معيشة أسرة والدي رب األسرة؟
 -0أسرتي في مرتبة أفضل
 -0أسرتي في نفس المرتبة
 -0أسرتي في مرتبة أقـل
 -0ال يعرف

الوحـدة الزمنيـة  :اليـوم  ، 0 ...األسبـوع  ، 0 ....أسبوعيـن  ، 0 .....شهـر  ، 0 ......شهريـن  ، 0 ......ثالثـة أشهـر  ، 0 ......ستـة أشهـر  ، 0 .......سنـة 0 ....
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الفـصــل  : 41تـص ــور و تجليات الفقر

الســؤال  : 9مجال األولويات واالنشغاالت االجتماعية :

.00العالقات االجتماعية
.00الحياة الثقافية والترفيه
.00الحقوق والحريات
.00اإلحساس باألمان واألمن
 .00العدالة االجتماعية والحد من الفوارق
 .00دور المجتمع المدني
 .00القدرة الشرائية
 .01الحماية االجتماعية والتكافل االجتماعي
 .00توفر أو ولوج الخدمات االجتماعية األساسية بما فيها وسائل النقل الجماعي
 .00الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة
 .00انحراف الشباب
 .00توفر أو ولوج وسائل االتصال واإلعالم
 .00أولويات أخرى تذكر

 .10محاربة الفقر
 .10التعليم والتكوين ومحاربة األمية
 .10المساواة بين الجنسين
 .10صحة األطفال
 .10صحة األم
 .10محاربة السيدا والمالريا
 .10الحفاظ على البيئة
.10السكن
.10التشغيل وبطالة الشباب
.01الدخل واألنشطة الحرة
.00الحياة العائلية واألسرية والتكافل األسري
.00الحياة الروحية والدينية
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الفـصــل  : 41تـص ــور و تجليات الفقر (تتمة)
 .9ما هي المجاالت الثالث التي ترى أنها تشكل األولويات االجتماعية القصوى (انظر بطاقة
األولويات في الواجهة):
 9.9في الحاضر :
 9.1.1األولوية األولى.................................
 9.1.2األولوية الثانية ..................................
 9.9.9األولوية الثالثة .................................
 9.9في المستقبل :
 9.9.9األولوية األولى................................
 9.9.9األولوية الثانية...............................
 9.9.9األولوية الثالثة ................................
 .91الظروف المعيشية األكثر تعبيرا عن الخصاص أو الحرمان الذي تعيشه أو عاشته األسرة المبحوثة
خالل  99شهرا األخيرة ؟
 :9غير معني
 :9ال
 :9نعم
 91.9الحرمان في مجال االستهالك :هل لديكم القدرة على :
 .99شراء مالبس وأحذية جديدة وأغطية ،وما شابه ذلك ..............
 .99تناول لحم ،دجاج ،سمك ،في الوجبات األساسية كالغذاء...........
 .99تناول وجبتين دافئتين في اليوم ،على األقل.........................
 .93استشارة الطبيب على إثر المرض..................................
 .91اقتناء الدواء ....................................................
 .95اقتناء مواد النظافة الشخصية وما شابهها............................... .....
 .91استقبال ،زيارة أو االحتفال بالمناسبات.............................
 91.9التمدرس ،الثقافة والترفيه :هل لديكم القدرة على :
 .99تسجيل جميع أطفال األسرة في المدرسة............................ .
 .99تحمل مصاريف التمدرس الستكمال تعليم وتكوين أفراد األسرة.......
 .99ولوج السنيما ،المسرح ،حديقة الحيوانات ،السيرك..................،
 .93الذهاب في عطلة..................................................
 .91الذهاب في الرحالت والجوالت....................................
 .95االنتماء لجمعية ثقافية ،لنادي..................................... ،
 .91المشاركة في أنشطة محاربة األمية األبجدية أو المهنية ...................

 91.9مصــادر الدخـل  :هل تستطيعون :
 .99ممارسة عمل أو نشاط مهني أو إنشاء نشاط حر.............................
 .99التوفر على دخل كاف لسد حاجيات األسرة...............................
 .99التوفر على عمل مستأجر قار لألفراد العاطلين ..............................
 .93التوفر على نشاط فالحي أو غير فالحي ذي دخل قار ......................
 .35العيش بدون الهبات و اإلعانات ..........................................
 .36العيش بدون االقتراض....................................................
 .37العيش دون تشغيل األطفال المنتمين لألسرة (األقل من  91سنة)..............
 .38االدخار ...............................................................
 91.3هل المسكن:
 .39كاف لألسرة ....................................................
 .39بعيد عن الروائح الكريهة أو التلوث.................................
 .39بعيد عن الضجيج .................................................
 .33قريب من مكان العمل ............................................
 .31قريب من المصالح االجتماعية ،اإلدارية ،الطريق.................... ،
 91.1الحي ــاة الي ــومية :هل تستطيعون
 .19المشاركة في الحياة العامة واالنسجام في المحيط االجتماعي................
 .19الحصول على الوثائق اإلدارية بسهولة...................................
 .19التعبير عن الرأي وما شابه ذلك........................................
 .13المساهمة في تسيير الشأن المحلي..........................................
 .11االنتماء لحزب ،نقابة ،جمعية ،منظمة.................................. ،
 .15اإلحساس باألمن .....................................................
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الفصــــل  : 05مداخيل األسرة
 .0ما هو مصدر الدخل الرئيسي ألسرتكم ؟
 .0أجور

5 0
 .0ما هي مصادر دخل أسرتكم خالل  00شهرا األخيرة؟
 -0ال
 -0نعم

 .0مدخول األنشطة المستقلة الغير فالحية

 .0األجور

 .0مدخول األنشطة الفالحية

 .0مدخول األنشطة المستقلة الغير فالحية

 .0مدخول الممتلكات المالية (الفوائد واألرباح) أو الممتلكات غير المالية (كراء
األراضي)...
 .0التقاعد أو المعاش

 .0مدخول األنشطة الفالحية
 .0مدخول الممتلكات المالية (الفوائد واألرباح) أو الممتلكات

 .0تحويالت من الخارج

غير المالية (كراء األراضي )...

 .0تحويالت أخرى ،إعانات اجتماعية ،منح الدراسة...

 .0التقاعد أو المعاش

 .0مداخيل أخرى

 .0تحويالت من الخارج (تحويالت نقدية ،عينية )...

 .0باعتبار كل مصادر الدخل ألسرتكم ،هل يمكن أن تصنفوا متوسط دخل أسرتكم الشهري
الكلي حسب مجاالت الدخل التالية ؟

 .0تحويالت أخرى ،إعانات اجتماعية  ،منح الدراسة

 .0أقل من  0011درهم

 .0مداخيل أخرى

 .0من  0011درهم إلى أقل من  0011درهم
 .0من  0011درهم إلى أقل من  0111درهم
 .0من  0111درهم إلى أقل من  0111درهم
 .0من  0111درهم إلى أقل من  01111درهم
 .0من  01111درهم إلى أقل من  15000درهم
 15000 .0درهم وأكثر
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0

الـفـصــل  : 06ظــروف إنـج ــاز الـبـحـ ــث

المــالحظ ــات

1
جودة المعلومات
 جيدة0......................... متوسطة0...................... -معلومات غير دقيقة0............

رقــم

المستجـوب

حالة ملىء الفصـول
مملوء كليـا 0 ........................
مملوء جزئيـا 0 ......................
غير معنـي 0 ........................

0 6

رق ـم
الفصـل
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

ت ـحــديــد أفـ ـراد األســرة
الســؤال  : 5سبب الغي ــاب
 استشفـاء (في المستشفى)10 ......................... يقطـن بثكنــة عسكريــة 10 ................... خيـريـة 10 ....................................... تلميـذ/طـالب يقطن بالحي الجامعي أو الداخلية 10 ... اعتقـال بالسجــن 10 ............................ عامـل بورشــة 10 .............................. مزاولـة عمـل بمكــان آخــر 10 .............. زيـارة األقـارب 10 ............................... التحـاق بالــزوج 10 ............................ -سبب آخــر يوضــح 01 .......................

الس ــؤال  : 2عالقة القرابـة مع رب األسرة
رب (ة) األســرة 10 .................................................................................
زوج (ة) رب األس ــرة 10 ..........................................................................
ابــن (ة) رب األســرة ،ابـن زوج (ة) رب األســرة 10 ..........................................
زوج (ة) ابـن (ة) رب األس ــرة10 .................................................................
حفيــد (ة) رب األســرة 10 .......................................................................
أب أو أم رب األســرة 10 ............................................................................
أب أو أم زوج (ة) رب األســرة 10 ...................................................................
أخ أو أخـت رب األســرة 10 .......................................................................
أقـارب آخريــن لـرب األســرة10 ...............................................................
أفـراد بـدون قرابــة مع رب األس ــرة10 ........................................................

أف ـراد يعملـون لصالـح األســرة
خ ــادم ــة11 ..................................................................................
حــارس أو بـ ـواب بستاني ،سائق12 ..............................................................

راع ــي،خمــاس00 ...............................................................................
آخـ ــر00.........................................................................................
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مديريـة اإلحصـاء
زنقة محمد بالحسن الوزاني  ،أكدال العالي  ،ص.ب 10001 ،178 .الربـاط  -المغـرب
الهاتـف  - (212) 05.37.27.29.00 :الفاكس :
البريد اإللكتروني :

(212) 05.37.77.32.17

statguichet@statistic.gov.ma

80

