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ھــــتنوی  

 

 غي أن یكون ماثالً في األذھان ما یلي:بنكل ومضمون محتویات ھذه الوثیقة یعند االطالع على ش

وقد وضعت  .اوالً: تمثل محتویات ھذه الوثیقة مضامین استمارة عد السكان والمساكن ولیس االستمارة ذاتھا 
على ھذا النحو الستخدامھا في تصمیم وبرمجة االستمارة اإللكترونیة التي تستخدم فعلیا ً في جمع 

 البیانات. 

ثانیاً: إن بعضاً من محتویاتھا ال یعتبر أسئلة تقلیدیة كالتي تدرج عادة في استمارات التعدادات العامة، وانما 
 ة لھذا التعداد والبیانات المستھدفة من اجرائھ.جرى اختیارھا بما ینسجم مع االھداف المحدد
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 الجزء األول 

 الظروف السكنیةالمسكن ومحتویات استمارة 

 (تظھر تلقائیاً)لمبنى اأوالً: بیانات 
 أ ـ موقع المبنى:

 اسم البلدیة  -1

 الضاحیة/ الحياسم  -2

 اسم المنطقة -3

 رقم المربع  -4

 رقم المبنى بالمربع  -5

 
 :(یمكن تعدیلھا إذا لزم األمر) المبنى بیاناتـ  ب

 (إن وجد) رقم المبنى (اإلداري) -6

 (إن وجد) اسم المبنى -7

 (حسب التصنیف في الحصر ):  نوع المبنى -8

 (جمیع المباني) المبنى يعدد المساكن ف -9

 (عمارة فقط) الخارجیة في المبنىعدد المساكن  -10

 (عمارة ، فیال ، بیت عربي) عدد المداخل في المبنى -11

 (عمارة ، فیال ، بیت عربي)  رقم المدخل في المبنى  -12

 (عمارة ، فیال ، بیت عربي)  عدد المساكن بالمدخل  -13

 (عمارة فقط)عدد الطوابق في المدخل   -14

 (عمارة فقط)  رقم الطابق في المدخل -15

 (عمارة فقط)عدد المساكن في الطابق  -16
 

 ثانیاً: بیانات المسكن
 :المسكن (یظھر تلقائیاً)موقع 
 رقم مسلسل المسكن بالمبنى/ المدخل  -1
 )، ویمكن تعدیلھ إذا لزم األمر(إن وجد / الشقة (اإلداري)المسكنرقم   -2

 
 

 )حسب التعلیمات عدل إذا لزم األمرنوع المبنى في عملیة الحصر، ویُ وفق یظھر للباحث (: المسكننوع  -3
1  .Ο وحدات سكنیة 

1 Ο فیال 
2 Ο (إضغط لتحدید نوعھا )     شقة        
3 Ο بیت عربي 

 مالحظة
 المكتوب باللون االحمر ھو عناوین ومالحظات وایضاحات ــــــ

 المكتوب باللون الرمادي ھو بیانات تظھر تلقائیاً ـــــــ 
 

 

1 Ο غرفة نوم واحدة 
2 Ο           غرفتي نوم 
3 Ο ثالث غرف نوم 
4 Ο  أربع غرف نوم أو أكثر 
5 Ο           استدیو 
6 Ο شقة من طابقین 
7 Ο شقة من غرفة واحدة بدون مرافق  
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4 Ο ملحق 
5 Ο قصر 
6 Ο  (مستقلة) منفردةغرفة 
7 Ο عریش / خیمة / صندقة 
8 Ο شبرة 
9 Ο كرفان 

10 Ο أنواع أخرى من المساكن 
11 Ο ( توقف) علیھ تعریف المسكنینطبق  ال 

 
2 .Ο مساكن عامة 

1 .Ο فندق/ شقق فندقیة 
2 .Ο يعمال سكن 
3 .Ο سكن داخلي 
4 .Ο دار مسنین 
5 .Ο سجن/ إصالحیة 
6 .Ο مساكن عامة أخرى 
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 (للوحدات السكنیة)اشغال المسكن  - 4
1 .Ο  ( استمر ) مشغول 
2 .Ο  (توقف ) مشغول بجزء من أسرة 
3 .Ο   ( انتھت األسئلة، ویعاود الباحث زیارتھ حسب التعلیمات)خالي 
4 .Ο   االسئلة، ویعاود الباحث زیارتھ حسب التعلیمات)  ( انتھتمغلق 
5 .Ο اعطاء البیاناتفضت األسرة مشغول ور  

 
 

 عدد االسر القاطنة بالمسكن ...... -5
 للوحدات السكنیة المشغولة :

 (تلقائي)......االسرة بالمسكن مسلسل رقم  -6
 ( او للجزء الذي تشغلھ اذا كانت مشتركة مع اسر اخرى بالمسكن ) نوع حیازة االسرة للمسكن  -7

1   Ο    ملك 
2   Ο     ایجار 
3   Ο    مقابل عمل 
4   Ο    أخرى 

 

ویحسب عدد غرف  (ال یظھر ھذا السؤال لنوع المسكن (استودیو)، و(شقة من غرفة واحدة بدون مرافق ) عدد غرف المسكن:  - 8
 )1) وعدد غرف النوم بھا ( 1المعیشة بھا ( 

 النوم :.......  -

 الجلوس: .... -

 الطعام :..... -

 الجلوس والطعام : ........ -

 الریاضة:........ -

 المكتب/ المكتبة:........... -

 غرف عمال منزل:............ -

 مجلس ضیوف:.............. -

 ، ألعاب ، إلخ ):...... أخرى (كوي ، غسیل -

) یقوم النظام بحساب  اجمالي عدد غرف المعیشة بالمسكن..... ، وعدد الغرف التي تستخدم للنوم منھا 8من خالل االجابة على السؤال رقم (
.......... 

  حدث إذا لزم األمر )(وفق ما جاء في عملیة الحصر، وتُ : واسماء أصحابھا أرقام ھواتف التواصل -  9

 مالحظات للباحث والبرمجة:

 حدث أرقام التواصل إذا رغبت األسرة في تغییرھاتُ  -
  ذ ذلك بعین االعتبار عند البرمجةتؤخذ أرقام تواصل اذا لم تكن قد أخذت في عملیة الحصر، ویؤخ -
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 الجزء الثاني

 محتویات استمارة تعداد السكان

 بیانات خاصة بجمیع افراد االسرة ( المواطنین وغیر المواطنین ) : األولالقسم 

 

 تعلیمات للباحث 

بیان��ات االس��رة بتثبی��ت ع��دد االف��راد ال��ذین یش��ملھم الع��د. وی��تم الوص��ول ال��ى ھ��ذا الع��دد بط��رح االس��ئلة التالی��ة وتس��جیل   اب��دأ
 اجاباتھا ومن ثم جمع نتائج االجابات : 

 
 :  2015دیسمبر  6/  5عدد افراد االسرة في لیلة 

 
 مواطنین وغیر مواطنین 

 .......عدد المقیمین في المسكن وباتوا فیھ  .1
 ..........عدد المقیمین في المسكن وتواجدوا في مكان آخر داخل امارة الشارقة  .2
 ............عدد المقیمین في المسكن وتواجدوا في امارة اخرى  .3
 .....عدد الزائرین للمسكن الذین باتوا فیھ ولیس لھم مكان اقامة في امارة الشارقة  .4

 

 مواطنین فقط 

 ..............عدد افراد االسرة الذین تواجدوا خارج الدولة  .5

 

  5+  4+  3+  2+ 1اجمالي المشمولین بالعد = 

 

  



6 
 

 

  ) 1( رقم رب االسرة = .رقم مسلسل الفرد في االسرة 1

 ...... بطاقة الھویة ) حسب( . اسماء افراد االسرة 2

 النوع : -3

 1. Ο      ذكر 

2 .Ο أنثى 

 العالقة برب األسرة:  -4

1 .Ο رب االسرة 

2 .Ο زوج/ زوجة 

3 .Ο ابن/بنت 

4 .Ο زوجة ابن/زوج بنت 

5 .Ο حفید/حفیدة 

6 .Ο اب/أم 

7 .Ο  أخ/أخت 

8 .Ο جد/جدة 

9 .Ο قرابة أخرى 

10 .Ο  منزلیةعمالة 

11 . Ο التوجد قرابة 

  )1 ( الملحق رقم -الجنسیات تصنیف أنظرللمبرمج: ( الجنسیة  -5
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  بیانات خاصة بالمواطنین :الثانيالقسم 

 جمیع االفراد  -أ

 :جھة اصدار   -6
 : . جواز السفر  أ

3 .Ο   الشارقة 
1 .Ο أبوظبي 
2 .Ο دبي 
4 .Ο عجمان 
5 .Ο أم القیوین 
6 .Ο  رأس الخیمة 
7 .Ο  الفجیرة 
8 .Ο ال یوجد 

 
 ب . خالصة القید :

3 .Ο   الشارقة 
1 .Ο أبوظبي 
2 .Ο دبي 
4 .Ο عجمان 
5 .Ο أم القیوین 
6 .Ο  رأس الخیمة 
7 .Ο  الفجیرة 
8 .Ο ال یوجد 

 
 :في المسكنصفة التواجد  -7

 /ب8للبرمجة : انتقل إلى السؤال                                        مقیم ( ساكن ) موجود .1
  مقیم ( ساكن ) غائب  .2

 /ب8للبرمجة : انتقل إلى السؤال                         متواجد داخل االمارة    2.1
 ،،      ،،    ،،    ،،                ،،                    متواجد في امارة اخرى    2.2
 ،،      ،،    ،،    ،،                ،،                          متواجد خارج الدولة    2.3

 للبرمجة :        زائر لیس لھ مكان اقامة داخل االمارة .3
 /ج)8مواطن امارة الشارقة (انتقل إلى السؤال  -
 أخرون (توقف) -

 

  



8 
 

 :الحالیة مكان اإلقامة -8
  أفراد األسرة فیھ ھو مكان االقامة الحالیةوجود المسكن الذي تم عد یعتبر مكان للمقیمین :  -ب

 : )المقیمین خارج اإلمارة (زائرین مواطني إمارة الشارقةل –ج

1 .Ο : دولة اإلمارات                         اسم اإلمارة 
1 .Ο أبوظبي 
2 .Ο دبي 
4 .Ο عجمان 
5 .Ο أم القیوین 
6 . Ο رأس الخیمة 
7 .Ο  الفجیرة 

2 .Ο الخلیجي دول مجلس التعاون  
3 .Ο دول عربیة أخرى 
4 .Ο دول أجنبیة 

 

 (یتم إدخالھ مرتین)......................رقم بطاقة الھویة  -9

1 . Ο   الھویة بیانات أخذلیتم التواصل معھم و االتصال مركزیرفع بھ تقریر ل( حالیًا متوفر غیر( 

2  .Ο    إماراتیة ھویة یحمل ال 

 : یوم / شھر / سنةالمیالد تاریخ -10
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 سنة أو أكثر: 60ـ للفرد الذي یبلغ عمره  د

 لھم ........یعدد األفراد الذین یع – 10.1

، ھل یستفید من خدمات ھذه ) سنة فأكثر60لألفراد الذین ھم بعمر (تقدم دائرة الخدمات االجتماعیة خدمات معینة  – 10.2

 ؟الدائرة 

1 .Ο         نعم 

2 .Ο السبب، ال : 

1  .Ο الخدمات ھذه بتوفر العلم عدم  

2  .Ο لھذا النوع من الخدمات االحتیاج عدم 

3  .Ο  عدم القناعة بجودة الخدمات التي تقدمھا 

4  . Ο المطلوبة للحصول على الخدمة الشروط استیفاء عدم 

5  . Ο أخرى اتجھ من یحتاجھا التي الخدمات على الحصول  

6  .Ο  مثل ھذه الخدمات على نفقتھ الخاصةالحصول على  

7 .Ο  في ھذه الجھة الخدمات التي یحتاجھا انواع عدم توفر 

8 .Ο  ىأخر باسبأ 
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  من العمر أكثر وأسنوات  4ألفراد ل - ھـ
 االلتحاق بالتعلیم :  -11

 حالة االلتحاق  11.1
1 .Ο  ابداً:  یدرسلم 

1 .Ο أمي 
2 .Ο یقرأ ویكتب 

 

2 .Ο   فيحالیاً یدرس: 
 الصف المرحلة

0 .Ο                   1 روضة أطفال .O 2   األول. O الثاني        

1. Ο الحلقة األولى 
 )االبتدائیة(

1. O2   ولاأل. O 3     الثاني .O 4 الثالث. O 5   الرابع .O الخامس 

2 .Ο  الحلقة الثانیة
 )االعدادیة(

1 .O 2 السادس. O3 السابع. O4   الثامن. Oالتاسع  

3 .Ο 1 الثانویة. O  2 العاشر. O 3  الحادي عشر. O الثاني عشر   

4 .Ο  الدبلوم      
5 .Ο الدبلوم العالي      
6 .Ο الجامعیة      
7 .Ο الماجستیر      
8 .Ο الدكتوراة      

 
3 .Ο  سابقاً  درس 

 آخر  مرحلة
 بنجاح ااتمھمرحلة   /آخر صف التحق بھا

1 .Οالحلقة األولى 
 )االبتدائیة(

1. O2   ولاأل. O 3     الثاني .O 4 الثالث. O الرابع 
5..Oحصل على االبتدائیة 

2 .Ο  الحلقة الثانیة
 )االعدادیة(

1 .O 2 السادس. O3 السابع. Oالثامن 
4 . O حصل على االعدادیة 

3 .Ο 1 الثانویة. O  2 العاشر. O 3  الحادي عشر. O  الثانویةحصل على 
4 .Ο 1 الدبلوم. O 2  لم یكمل. O  حصل على الدبلوم  

5 .Ο 1 الدبلوم العالي. O 2  لم یكمل. O  العالي حصل على الدبلوم  

6 .Ο 1 الجامعیة. O 2  لم یكمل. O حصل على الجامعیة  

7 .Ο 1 الماجستیر. O 2  لم یكمل. O حصل على الماجستیر  

8 .Ο 1 الدكتوراة. O 2  لم یكمل. O   الدكتوراة على حصل  

                 
 مالحظة:

 سنوات أو أكثر حسب الحالة /  المؤھل التعلیمي 10یتم من ھذا التصنیف الحصول على توزیع للسكان   -
 )ر منھاالمرحلة فقط لالختیالتصنیف الفرعي لھذه ظھر بعد ذلك یُ ثم ، ظھر أوالً المراحل لیختار منھا الباحثیجب على النظام أن یُ  -

 

 :حالیاً  للملتحقین بالتعلیم – و
 :الدراسةمكان  -11.2

3. Ο  : البلدیةالشارقة 
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1 .Ο  الشارقة مدینة 

2 .Ο كلباء 

3 . Ο خورفكان 

4 .Ο دبا الحصن 

5 .Ο الذید 

6 .Ο المدام 

7 . Ο الملیحة 

8 .Ο البطائح 

9 .Ο الحمریة 

1 .Ο أبوظبي 

2 . Ο دبي 

4 .Ο عجمان 
5. Ο أم القیوین 

6. Ο  رأس الخیمة 

7. Ο  الفجیرة 

8.Ο خارج الدولة 
 

 الحاالت التالیة: ىتنطبق علیھ أحدو سنوات أو أكثر،  ) 6 (عمرهیبلغ للفرد الذي  – ز

 لم یلتحق أبداً بالتعلیم

 لم یكملھاسواء أكملھا أو  بأي مرحلة تعلیمیةسابقاً التحق 

  ؟لذلك  التسھیالتیرغب في االلتحاق/ استكمال التعلیم اذا اتیحت لھ  ھل -11.3

1 .Ο ال 
2 . Ο ؟ما ھي التسھیالت التي یحتاج إلیھا لاللتحاق/ استكمال التعلیم:نعم  

 (یمكن اختیار أكثر من اجابة)
 التفرغ كلیاً أو جزئیاً من العمل وفق متطلبات الدراسة   � . 1
 الدراسةتغطیة تكالیف   �. 2
 ر مكان للدراسة قریب من مكان السكنیتوف  �. 3
 واألسریة ر مكان للدراسة یالئم الظروف الشخصیةیتوف  �. 4
 الشخصیة الرغبةیالئم  بتخصص دراسيااللتحاق   �. 5
 متطلبات أخرى  �. 6
 

  من العمرسنة او اكثر  15االفراد   -ح

 (الحالة االجتماعیة) الحالة الزواجیة -12
1 .Ο أبدا یتزوج لم 
2 .Ο متزوج  
3 .Ο مطلق 
4 .Ο أرمل 
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5.  Ο فقط (لإلناث ھجر( 
 

  والمھجورات لإلناث المتزوجات والمطلقات -ط

  الزوجسیة نج   12.1
1. Ο مواطن 
2. Ο  دول مجلس التعاون 
3. Ο دول عربیة أخرى 
4. Ο دول أجنبیة 
 

 .جنسیة الزوج ھي جنسیة رب األسرة تعتبر: للمتزوجة التي عالقتھا برب األسرة (زوجة) :  للبرمجة مالحظة
 

 لإلناث المطلقات / األرامل/ المھجورات - ي
 .........عدد االبناء الذین تعیلھم  - 12.2
 ؟ھل تملك مسكناً داخل دولة االمارات  - 12.3

1. Ο  نعم 
2.Ο  ال 

 
   أكثر من إجابة) (یمكن اختیارمصدر الدخل  - 12.4

  العملراتب من   �. 1
 معاش تقاعدي خاص بھا  �. 2

 المتوفي معاش تقاعدي للزوج/ األب �. 3
 من الزوج مخصصات �. 4
 / استثماراتعوائد عقارات �. 5
 مساعدات من األھل  �. 6
 مخصصات من جھات حكومیة  �. 7
 مساعدات من جھات غیر حكومیة �. 8
 مصادر أخرى �. 9
 

 للمطلقات فقط –ك
 

 ............. عدد األبناء الذین ھم في حضانتھا - 12.5
 

 سنة أو أكثر) 15( لألفراد  –ل
 :الحالة العملیة -13

1.Ο   براتب/ مكافأة یعمل 

2.Ο (صاحب مھنة) یعمل لحسابھ 

3. Ο (صاحب مؤسسة/ شركة) صاحب عمل 
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4. Ο یعمل بدون راتب / مكافأة 

5.Ο المنزل داخل نشاط اقتصادي 

6. Ο (عمل سابقاً) العمل لھ سبق متعطل 

7. Ο العمل لھ یسبق لم متعطل  

8. Ο ویعمل طالب 

9. Ο متفرغ طالب 

10.Ο  فقط منزلیة أعمال 

11. Οبالعمل راغب غیر(مكتفي( 

12. Ο متقاعد 

13. Ο غیر قادر على العمل 
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 للمتعطلین: (سبق أو لم یسبق لھم العمل) -م

 الفترة الزمنیة التي انقضت على البدء بالبحث عن عمل ؟ ماھي -13.1
 شھر...............           و    سنة...............

 یتیح النظام امكانیة اختیار من قائمة كالتالي: 
 شھر   0 سنة  0

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
9+ 10 
 11 

 
 : فقط للمتعطل الذي سبق لھ العمل ترك العمل من تلقاء نفسھ ؟ ھل -2.13

1 .Ο  : نعم ... السبب 

1 .Ο  صعوبة الوصول لمكان العمل 

2 .Ο مة بیئة العمل عدم مالء 

3 .Ο االجر  تدني 

 البحث  عن عمل أفضل .4

5. Ο  مرض 

6 .Ο  التقاعد الرغبة في 

7. Ο اسباب اخرى 

2 .Ο  : ال .... السبب 

1 .Ο  اغالق المنشأة 

2 .Ο  استغناء جھة العمل عنھ بسبب المرض 

3 . Ο  بلوغ سن التقاعد 

4 . Ο  استغناء جھة العمل عنھ السباب اخرى 
 

 ھل یحصل على مساعدة مالیة دوریة من جھة حكومیة او غیر حكومیة ؟ -13.3
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1. Ο  ال 

2. Ο  : (یمكن اختیار أكثر من إجابة)نعم . اسم الجھة 

  االجتماعیةوزارة الشؤون  �. 1

  االجتماعیةدائرة الخدمات  �. 2

 الجمعیات الخیریة  � .3

 أخرىجھات  �. 4
 
 (یمكن اختیار أكثر من إجابة)ما قام بھ المتعطل للبحث عن عمل  13.4

 7إلى  1للباحث: تتلى على المدلي بالبیان الخیارات من 
 

 ؟ دائرة الموارد البشریةفي  بیاناتھتسجیل ھل قام المتعطل ب �. 1

1. Ο نعم 
2. Ο : (یتم اختیار السبب الرئیسي) بسببال  

1 .Ο   ألنھ ال یعلم بوجود ھذه الدائرة 
2.Ο  العتقاده بسرعة ایجاد عمل بالوسائل األخرى 
3 .Ο ألنھ یرغب بالعمل في إمارة أخرى 

4 .Ο قد ال توفر لھ فرصة العمل في الجھة المرغوبة ھاألن 

5 .Ο لسبب أخر  
 

 ؟في جھة  خاصة معنیة بالتوظیف بیاناتھ تسجیل ھل قام المتعطل ب �. 2

1. Ο نعم 

2. Ο(یتم اختیار السبب الرئیسي)ال : بسبب 

1 .Ο ألنھ ال یعلم بوجود جھة خاصة معنیة بالتوظیف 

2 .Ο حكومي ألنھ یفضل العمل بالقطاع ال 

3 .Ο لعدم الثقة بمثل ھذه الجھات 

4 .Ο في البحث عن عمل بالوسائل األخرى أكتفىھ ألن 

5 .Ο  لسبب أخر 
 

 ؟التردد على اماكن العملھل بحث المتعطل عن عمل ب � . 3

1. Ο نعم 

2. Ο(یتم اختیار السبب الرئیسي)ال : بسبب 

1. Οه الوسیلة في إیجاد عملذعدم القناعة بجدوى ھ 

2. Ο االكتفاء في البحث عن عمل بالوسائل األخرى 

3. Ο لسبب أخر 
  
 ؟یجاد عمل مناسبإلاعالنات الوظائف ھل یتابع المتعطل  �. 4

1. Ο نعم 
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2. Ο(یتم اختیار السبب الرئیسي)ال : بسبب 

1. Οألنھ ال یمكن معرفة ظروف وشروط وطبیعة العمل بالتفصیل الكافي 

2. Οعدم القناعة بجدوى ھذه الوسیلة في إیجاد عمل 

3. Ο االكتفاء في البحث عن عمل بالوسائل األخرى 

4. Ο لسبب أخر 
 

 ؟عمل من خالل معارض التوظیفھل بحث عن  �. 5

1. Ο نعم 

2. Ο(یتم اختیار السبب الرئیسي)ال : بسبب 
1 .Ο لعدم المعرفة بوجود ھذه المعارض 

2.Ο عدم القناعة بجدوى ھذه الوسیلة في إیجاد عمل 

3. Ο  بالوسائل األخرىفي البحث عن عمل االكتفاء 

4. Ο لسبب أخر 

 
 ؟التسجیل في مواقع التوظیف اإللكترونیةھل قام ب �. 6

1. Ο نعم 

2. Ο:(یتم اختیار السبب الرئیسي) ال : بسبب 

1. Ο عدم العلم بوجود مثل ھذه المواقع 

2. Ο كیفیة التسجیلالمعرفة بعدم 

3. Ο إیجاد عملعدم القناعة بجدوى ھذه الوسیلة في 

4. Ο  بالوسائل األخرىفي البحث عن عمل االكتفاء 

5. Ο  لسبب أخر 

 

  ؟وسائل أخرى في البحث عن عملھل اتبع  � . 7

1. Ο نعم 

2.Ο ال 
 

 ؟ما ھي الجھة التي یفضل المتعطل العمل بھا 13.5
1.Ο  أي جھة كانت 
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2 .Ο   جھة تابعة للقطاع الخاص 

3 .Ο جھة تابعة للقطاع الحكومي/ شبھ الحكومي 

 لجمیع المتعطلین – ن
 ؟صة عمل ولم یقبل بھارھل حصل على ف 13.6

1.Ο  ال  
2 .Ο  أكثر من إجابة(یتم اختیار ؟  والسبب، نعم( 

 النھا كانت في القطاع الخاص وھو یفضل العمل في القطاع الحكومي  �. 1

 الخاصقطاع الكانت في القطاع الحكومي وھو یفضل العمل في  النھا �. 2

 ألن الوصول إلى مكان العمل یستغرق وقتاً طویالً  �. 3

  التخصص التعلیميیتماشى مع ألن نوع العمل ال  �. 4

 اتھ الشخصیة اماھتم تتفق مع ألن طبیعة العمل ال  �. 5

 وضعھ االجتماعي تناسبألن طبیعة العمل ال  �. 6

 الراتب لقلة �. 7

 العمل الیومي ساعاتلطول  �. 8

 (صباحي/ مسائي) مواعید العمل لعدم مناسبة �. 9

 العمل للعادات والتقالید مناسبةعدم ل �. 10

 طبیعة العمل للظروف األسریة مناسبةعدم  �.  11

 وجود نظام تقاعدعدم  �. 12

 الوظیفیة المزایاقلة  �. 13

 لعدم اتقان اللغة االنجلیزیة �. 14

 سباب أخرىأل �. 15
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 للمشتغلین والمتعطلین الذین سبق لھم العمل والطالب المشتغلین -ھـ

 : (النشاط االقتصادي) مجال العمل -14
01 .Ο األسماك:  وصید والحراجة الزراعة 

 وتربیة األسماك صید -األخشاب  وقطع الحراجة - والصید والخدمات المتصلة بھم الحیواني واإلنتاج زراعة المحاصیل
 . المائیات

20 .Ο المحاجر:  واستغالل التعدین 
المحاجر  واستغالل للتعدین األخرى األنشطة -الفلزات  ركازات تعدین -الطبیعي  والغاز الخام النفط استخراج -الفحم  تعدین

 .الطبیعي والغاز النفط الستخراج التعدین مثل الدعم دعم خدمات -
 

03 .Ο التحویلیة:  الصناعة 
 الخشب –المنتجات الجلدیة  –  الملبوسات – منتجات التبغ  – منسوجاتال –مشروبات ال –غذائیة ال المنتجات : صنع

 والمنتجات الكوك فحم –الطباعة وإستنساخ وسائط اإلعالم المسجل  -الورق ومنتجات الورق – والفلین الخشب ومنتجات
مثل  واللدائن المطاط منتجات - الصیدالنیة والمستحضرات المنتجات –الكیمیائیة  والمنتجات المواد – المكررة النفطیة

سبك الحدید  – وصقل األحجار واإلسمنت الزجاج مثل األخرى الالفلزیة المعادن – اإلطارات واألنابیب وتجدید اإلطارات
الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة   -دنیة اإلنشائیة والصھاریج والخزانات لة  مثل المنتجات المعشكَ المُ  المعادن –والمعادن 

ألخرى مثل المحركات والتوربینات والمضخات والضواغط واألفران ا والمعدات اآلالت – الكھربائیة المعدات –والبصریة 
 بناء مثل األخرى النقل معدات –المركبات المقطورة ونصف المقطورة  المحركات ذات المركبات –واآلالت الزراعیة 

الصناعات التحویلة األخرى مثل المجوھرات واآلالت  – األثاث – المتحركة والكراسي الناریة والدراجات والقوارب السفن
 . والمعدات إصالح وتركیب اآلالت  -الموسیقیة والریاضیة 

 
04 .Ο الھواء: وتكییف والبخار والغاز الكھرباء إمدادات 

 الھواء.  وتكییف والبخار والغاز الكھرباء توصیل
 

05 .Ο ومعالجتھا: النفایات وإدارة الصرف وأنشطة المیاه إمدادات 
 -المواد  واسترجاع وتصریفھا، ومعالجتھا النفایات جمع أنشطة -الصحي  الصرف -وتوصیلھا  ومعالجتھا المیاه تجمیع
 األخرى.  النفایات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة

 
06 .Ο  :التشیید 

 مال الكھرباء والسباكة وغیرھا.عالھدم وتحضیر الموقع وأأعمال  – والطرق المباني تشیید
 

07 .Ο الناریة:  والدراجات المحركات ذات المركبات والتجزئة وإصالح الجملة تجارة 
بیع الكتب  –بیع وقود السیارات   -بیع األغذیة والمشروبات  –-الناریة  والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالحبیع 

بیع المنتجات الصیدالنیة والطبیة ومستحضرات التجمیل وأدوات  –بیع األلعاب واللعب   -والصحف واألدوات الكتابیة 
بیع  –لملبوسات واألحذیة بیع المنسوجات وا –بیع السلع المنزلیة  –تجارة المواد الخام الزراعیة والحیوانات الحیة  –الزینة 

اآلالت والمعدات الزراعیة ومعدات المعلومات واإلتصاالت والمعدات اإللكترونیة والمعدات المنزلیة والمعدات السمعیة 
بیع أنواع الوقود الصلبة  –بیع الحواسیب والبرمجیات  –والبصریة ومعدات اإلضاءة وغیرھا ولوازمھا وقطع غیارھا 

بیع مواد البناء والمواد اإلنشائیة المعدنیة  –بیع المعادن وركازات المعادن  –ما یتصل بھا من منتجات والسائلة والغازیة و
بیع في المتاجر المتخصصة أو غیر المتخصصة التي تبیع  –بیع النفایات والخردة  –ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمھا 

 –بیع السجاد والبسط وكسوة األرضیات والحوائط  –لطالء والزجاج بیع األدوات المعدنیة وا –األطعمة والمشروبات والتبغ 
بیع البضائع المستعملة بأنواعھا  –بیع األدوات الریاضیة  –بیع التسجیالت الموسیقیة والفیدیو  –بیع المواد الثقافیة والترفیھ 

البیع  –الشراء أو عن طریق اإلنترنت البیع عن طریق بیوت تنفیذ طلبات  –البیع في األكشاك واألسواق لمختلف البضائع  –
 خارج المتاجر واألكشاك واألسواق لمختلف البضائع. 
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08 .Ο والتخزین: النقل 
 الطرود ونقل البرید أنشطة -للنقل  الدعم وأنشطة التخزین -الجوي  النقل -المائي  النقل -األنابیب  عبر والنقل البري النقل

 مندوبین. بواسطة
 

09 .Ο والطعام: اإلقامة خدمات أنشطة 
 وجبات الطعام في المناسبات.  – والمشروبات األطعمة خدمات -(الفنادق وغیرھا)اإلقامة 

 
10 .Ο واالتصاالت: المعلومات 

 -الموسیقى  ونشر الصوتیة والتسجیالت التلیفزیونیة والبرامج األفالم إنتاج أنشطة - نشر الصحف والمجالت والبرمجیات
 بھا یتصل وما االستشاریة والخبرة الحاسوبیة البرمجة أنشطة - االتصاالت السلكیة والالسلكیة –واإلذاعة  البرمجة أنشطة

 المعلومات . خدمات أنشطة -أنشطة  من
 

11 .Ο التأمین: وأنشطة المالیة األنشطة 
 المعاشات وصنادیق التأمین وإعادة التأمین تمویل -وساطة ومصارف مركزیة وشركات قابضة وقروض  - مالیة الخدمات

 إدارة األموال. –وكالء وسماسرة التأمین  –وساطة األوراق المالیة والسلع األساسیة  –إدارة األسواق المالیة  –التقاعدیة 
 

12 .Ο العقاریة: األنشطة 
 عقود. أو رسوم أساسوعلى المؤّجرة  أو المملوكة الممتلكات العقاریة في األنشطة

 
13 .Ο والتقنیة: والعلمیة المھنیة األنشطة 

 واألنشطة الرئیسیة، المكاتب أنشطة -ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واإلستشارات المحاسبة  وأنشطة القانونیة األنشطة
 المجال في والتطویر البحث -والتحلیل  الفنیة واالختبارات والھندسیة، المعماریة األنشطة -اإلدارة  مجال في االستشاریة

 والعلمیة المھنیة األنشطة -والسوق  اإلعالن أبحاث -وتشمل العلوم الطبیعیة و الھندسة والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة  العلمي
 البیطریة. األنشطة - یة والتصویر والتصمیموالتقن

 
 

14. Ο الدعم: وخدمات اإلداریة الخدمات أنشطة 
التشغیل  كاالتواالستخدام مثل  أنشطة -للمركبات والسلع والریاضة والترفیھ واآلالت والمنتجات الفكریة اإلیجاریة  األنشطة

 األمن أنشطة -بھا  المتصلة واألنشطة الحجز وخدمات السیاحیة الجوالت ومشّغلو السفر وكاالت -والموارد البشریة األخرى 
 الدعم وأنشطة للمكاتب، اإلداریة األنشطة - والتنظیف والصیانة  المواقع وتجمیل للمباني الخدمات تقدیم أنشطة -والتحقیقات 

تحصیل المدفوعات ومكاتب  –مركز النداء والمؤتمرات والمعارض  – لألعمال الدعم أنشطة من ذلك وغیر للمكاتب
 اإلئتمان. 

 
15 .Ο اإللزامي: االجتماعي والضمان ؛ والدفاع العامة اإلدارة 

 موظفي المؤسسات والدوائر الحكومیة المدنیة والعسكریة.  
   

16 .Ο :التعلیم 
مراكز  – م التعلیمعاالبتدائي والثانوي والعالي والفني والمھني والریاضة والترفیھ وأنشطة د والتعلیم االبتدائي قبل التعلیم

 التعلیم المتخصص. 
 

17 .Ο االجتماعي: والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 
 –لكبار السن وذوي اإلعاقة  إقامة ورد االجتماعي، العمل أنشطة -اإلقامة  مع الرعایة أنشطة -المستشفیات والعیادات 

 .الرعایة التمریضیة لذوي اإلعاقة والمرضى والمدمنین



20 
 

 
18. Ο والتسلیة: والترفیھ الفنون 

 الریاضیة األنشطة - الثقافیة واألنشطة والمتاحف والمحفوظات المكتبات أنشطة -الترفیھ  وأنشطة والفنون اإلبداعیة األنشطة
 . والترفیھ التسلیة وأنشطة

 
19. Ο األخرى:  الخدمات أنشطة 

غسیل المنسوجات ومنتجات الفراء  -والمنزلیة  الشخصیة والسلع الحاسوب أجھزة إصالح -العضویة  ذات المنظمات أنشطة
 تصفیف الشعر وأنواع التجمیل.  –وتنظیفھا 

 
20. Ο الستعمالھا غیر ممیَّزة وخدمات سلع إنتاج في المعیشیة األَُسر أفراداً وأنشطة تستخدم التي المعیشیة األَُسر أنشطة 

 الخاص:
 األَُسر بھا تقوم التي والخدمات السلع إلنتاج الممیّزة غیر األنشطة -المنزلي  للعمل أفراداً  تستخدم التي المعیشیة األَُسر أنشطة

 .الخاص  الستعمالھا المعیشیة
 

21 .Ο الوطنیة: القضائیة للوالیة الخاضعة غیر والھیئات المنظمات أنشطة 
  الوطنیة. للتشریعات الخاضعة غیر والھیئات المنظمات أنشطة

  



21 
 

 للمشتغلین والمتعطلین الذین سبق لھم العمل والطالب المشتغلین: - س
 الذي یعمل فیھ المشتغل (أو القطاع الذي عمل فیھ المتعطل قبل التعطل) القطاع/  الجھة  -15

1. Ο  اتحادیة حكومة 
2. Ο  محلیة ةحكوم 
3. Ο  خاص 
4. Ο  حكومي شبھ 
5. Ο  أجنبي 
6. Ο  دولیة/  اقلیمیة/  دبلوماسیة ھیئات 
7. Ο  المنزلیة العمالة یشمل( عائليال( 

 

 المقیمین داخل إمارة الشارقة للمشتغلین - ع
  مكان العمل :  - 16 

3. Ο   البلدیة:الشارقة 
1 .Ο  الشارقة مدینة 

2 .Ο كلباء 

3 . Ο خورفكان 

4 .Ο دبا الحصن 

5 .Ο الذید 

6 .Ο المدام 

7 . Ο الملیحة 

8 .Ο البطائح 

9 .Ο الحمریة 

1 .Ο أبوظبي 

2.  Ο دبي 

4 .Ο عجمان 

5. Ο أم القیوین 

6. Ο  رأس الخیمة 

7. Ο  الفجیرة 
8 .Ο خارج الدولة 
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 اسئلة خاصة باالسرة -ف

 ھل یوجد في األسرة أشخاص ذوي إعاقة ؟ -17

1 .Ο  18(انتقل للسؤال  ال( 

2 .Ο   ویختار الباحث وعالقتھ برب األسرةأفراد األسرة من  دكل فر ونوع  أسمقائمة برقم وظھر  البرنامج (یُ نعم ،

 :)لتظھر بعد ذلك االسئلة التالیة إعاقاتمنھا من یعاني من 

 
                   

 )إعاقة إذا كان الحال كذلكمكن اختیار أكثر من (یُ  :نوع االعاقة  -17.1

 قد البصر  اف �. 1

 ضعف شدید في اإلبصار  �. 2

 السمع قداف �. 3

 ضعف شدید في السمع �. 4

 على النطق غیر قادر  �. 5

 صعوبات في النطق �. 6

 الوظائف الحركیة للجسم كلي في  عجز  �. 7

 )المشي ـ الوقوف ـ اإلنحناء ـ الركوع(عجز  جزئي في الوظائف الحركیة للجسم  �.  8

 إعاقة ذھنیة �. 9

 التوحد �. 10

  متالزمة داون �. 11
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 احتیاجات الشخص ذو االعاقة  – 17.2
 النظام االحتیاجات الالزمة لكل إعاقة وفق ما اختاره الباحث سابقاً)(یظھر 

عن الستكمال السؤال ، ثم یعود 17.3في حالة اإلجابة على أي سؤال من المجموعات التالیة بنعم ینتقل النظام إلى السؤال رقم (
 الفرد)االحتیاجات المتعلقة باإلعاقة المصاب بھا  باقي

   البصر: قدالف  .1

 نعم ○. 2 ال ○. 1 ؟معینة موصى بھا من قبل األطباءعملیة جراحیة إجراء ھل ھو بحاجة إلى .1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟قصب اللمس لمساعدتھ على التنقلھل ھو بحاجة إلى  .2

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟إجراء تعدیالت خاصة في مرافق المسكن یراھا الزمةھل ھو بحاجة إلى  .3

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟الحصول على تعلیم مناسب لھذا النوع من اإلعاقةھل ھو بحاجة إلى  .4

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟خدمة التوصیل إلى أماكن یضطر عادة إلى الذھاب إلیھاھل ھو بحاجة إلى  .5

إجراء تعدیالت في مفاتیح تشغیل وسائل االضاءة واالجراس ومآخذ ھل ھو بحاجة إلى  .6
 ؟الكھرباء بالمسكن

 نعم  ○. 2 ال ○. 1

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟تغطیة حواف مفروشات المسكن كي ال یتعرض لألذىھل ھو بحاجة إلى  .7

 نعم ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك .8

 للذین یعانون من ضعف شدید في االبصار .2

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟أوصى بھا األطباءعملیة جراحیة إجراء ھل ھو بحاجة إلى  .1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1  ؟عالج موصوف من قبل األطباءھل ھو بحاجة إلى . 2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟معینات بصریة (نظارات طبیة مثالً)ھل ھو بحاجة إلى  .3 

ھل ھو بحاجة إلى إجراء تعدیالت في مفاتیح تشغیل وسائل االضاءة واالجراس ومآخذ  .4 
 ؟الكھرباء بالمسكن

 نعم  ○. 2 ال ○. 1

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھو بحاجة إلى تغطیة حواف مفروشات المسكن كي ال یتعرض لألذى .5 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك .6 

  السمع:لفاقد  .3

 نعم ○. 2 ال ○. 1 ؟أوصى بھا األطباءعملیة جراحیة ھل ھو بحاجة إلى إجراء  .1 

لفاقدي السمع موصى بھا من قبل  مناسبة / كھربائیةأجھزة إلكترونیةھل ھو بحاجة إلى  .2 
 ؟األطباء

 نعم ○. 2 ال ○. 1

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟لھذه اإلعاقة مناسبأو تأھیل تعلیم ھل ھو بحاجة إلى  .3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك .4 

للذین یعانون من ضعف شدید في السمع. 4  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟أوصى بھا األطباءعملیة جراحیة ھل ھو بحاجة إلى إجراء  .1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عالج موصوف من قبل األطباءھل ھو بحاجة إلى . 2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟اجھزة سمعیة مثالً)سمعیة (معینات ھل ھو بحاجة إلى  .3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك ھل .4 
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. للمصابین بعدم القدرة على النطق5  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عملیة جراحیة أوصى بھا األطباء ھل ھو بحاجة إلى. 1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عالج موصوف من قبل األطباء إلى بحاجة ھو ھل. 2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟أجھزة مساعدة على النطق ھل ھو بحاجة إلى. 3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 محددة؟تدریب وتأھیل  برامج ھل ھو بحاجة إلى. 4 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟. ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك5 

صعوبات في النطقللذین یعانون من . 6  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عالج موصوف من قبل األطباء ھل ھو بحاجة إلى. 1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟أجھزة مساعدة على النطق موصى بھا من قبل المختصین ھل ھو بحاجة إلى. 2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟تدریب وتأھیل مناسبة برامج ھل ھو بحاجة إلى. 3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟. ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك4 

للجسم في الوظائف الحركیةالكلي أو الجزئي . للذین یعانون من العجز 7  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عملیة جراحیة أوصى بھا األطباء ھل ھو بحاجة إلى. 1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟االطباءعالجات موصوفة من قبل  ھل ھو بحاجة إلى.   2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 عادي؟كرسي متحرك  ھل ھو بحاجة إلى.  3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 كھربائي؟كرسي متحرك  إلى ھل ھو بحاجة.  4 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟مفروشات مناسبة خاصة بالنوم والجلوس ھل ھو بحاجة إلى.   5 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 المسكن؟تجھیزات معینة في مرافق  ھل ھو بحاجة إلى.   6 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 واتصال؟اجھزة تنبیھ  ھل ھو بحاجة إلى.   7 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟من قبل األطباء طبیة موصوفةمعینات  ھل ھو بحاجة إلى.   8 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟معینات حركیة موصى بھا من قبل المختصین ھل ھو بحاجة إلى.   9 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟تمریض منزلي ھل ھو بحاجة إلى. 10 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 طبیعي؟عالج  ھل ھو بحاجة إلى. 11 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1  ؟صناعیة أطراف ھل ھو بحاجة إلى.  12 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1  ؟اجھزة تقویم الشلل ھل ھو بحاجة إلى.  13 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھو بحاجة إلى خدمة التوصیل إلى أماكن یضطر عادة إلى الذھاب إلیھا.  14 

تشغیل وسائل االضاءة واالجراس ومآخذ الكھرباء تالئم نوع تعدیالت في مفاتیح  ھل ھو بحاجة إلى. 15 
 ؟االعاقة الحركیة

 نعم  ○. 2 ال ○. 1

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھو بحاجة إلى تغطیة حواف مفروشات المسكن كي ال یتعرض لألذى.  16 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ذلك؟. ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر 17 
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  ذھنیة. للذین لدیھم اعاقة 8
 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟التعامل مع نوع االعاقة الذھنیة متخصصة فيااللتحاق بمؤسسة ھل ھو بحاجة إلى .  1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عالجات مناسبة موصوفة من قبل األطباءھل ھو بحاجة إلى . 2 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟تدریب وتأھیل مناسب لنوع اإلعاقةھل ھو بحاجة إلى . 3 

تعدیالت مالئمة في مفاتیح تشغیل وسائل االضاءة واالجراس ومآخذ ھل ھو بحاجة إلى . 4 
 ؟الكھرباء

 نعم  ○. 2 ال ○. 1

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟ھل ھو بحاجة إلى تغطیة حواف مفروشات المسكن كي ال یتعرض لألذى. 5 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟.  ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك6 

. للذین یعانون من التوحد 9  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1  ؟االلتحاق بمؤسسة متخصصةھل ھو بحاجة إلى .  1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟عالجات مناسبة موصوفة من قبل األطباء ھل ھو بحاجة إلى .2 

 نعم ○. 2 ال ○. 1 ؟تدریب وتأھیلھل ھو بحاجة إلى . 3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟مفروشات المسكن كي ال یتعرض لألذىھل ھو بحاجة إلى تغطیة حواف .  4 

 ؟.  ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك5 
 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1

. للذین لدیھم متالزمة داون10  
 نعم  ○. 2 ال ○. 1  ؟االلتحاق بمؤسسة متخصصة ھل ھو بحاجة إلى .1 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟بھذا النوع من االعاقة االلتحاق ببرامج تدریب وتأھیل خاصةھل ھو بحاجة إلى . 2 

 نعم ○. 2 ال ○. 1 ؟تعدیالت في مفاتیح تشغیل وسائل االضاءة واالجراس ومآخذ الكھرباء ھل ھو بحاجة إلى .3 

 نعم  ○. 2 ال ○. 1 ؟.  ھل ھناك احتیاجات أخرى غیر ذلك4 

 
 

 :؟لماذا لم تُوفر لھ ھذه االحتیاجات – 17.3
 1.Ο  لعدم القدرة على تحمل تكالیفھا 

2.Ο لعدم المعرفة بكیفیة الحصول علیھا 

3. Ο لعدم توفرھا في دولة اإلمارات 

4. Ο ا لھ توفیرھلعدم وجود من یقوم ب  

5. Ο  قبول تقدیمھا من قبل الجھة المختصةلعدم 

6. Ο لوجوده على قائمة االنتظار لدى الجھة المختصة      
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  وفقدوا أحد األبوین أو كالھما؟ أقل،أو  سنة 25تبلغ أعمارھم  یوجد في األسرة أفراد ھل- 18
1 .Ο   المواطنین) اسئلة (تنتھي        ال 
2.  Ο تبلغ الذین كل فرد من أفراد األسرة برب األسرة ل ونوع والعالقةیُظھر البرنامج قائمة برقم وأسم (نعم

 )لتظھر بعد ذلك االسئلة التالیة ھو یتیمویختار الباحث منھا من ، أو أقل سنة 25 أعمارھم
  الیتم: نوع-8.11

1. Ο  یتیم االبوین 
2. Ο یتیم االب فقط 
3. Ο یتیم االم فقط 

 

  :؟یتیممن ھو الفرد الذي یعیل ال -.18.2

1. Ο نفسھ الیتیم 
2. Ο األب 
3. Ο األم 
4. Ο الجدة أو الجد 
5. Ο األخت أو األخ 
6. Ο آخرون أقارب 
7. Ο آخرون 

 

  ؟:على مساعدة مالیة من اي جھةالیتیم أو أسرتھ یحصل  ھل-18.3

1. Ο ال 
2. Ο:الجھة:اسم  نعم 

 جتماعیة وزارة الشؤون اال �. 1

 جتماعیة اال الخدماتدائرة  �. 2

 خیریةجمعیة  �. 3

 جھة أخرى �. 4
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 بیانات خاصة بغیر المواطنین –الثالثالقسم 

 

 االفراد  لكل-أ

 التواجد في المسكن: صفة- 6

 موجود  (ساكن)مقیم  .1
 غائب  (ساكن)مقیم  .2

 متواجد داخل االمارة    2.1
 متواجد في امارة اخرى    2.2

  توقف) (للبرمجة:زائر لیس لھ مكان اقامة داخل االمارة  .3

 

 یعتبر مكان العد للفرد المقیم ھو مكان إقامتھ المعتادة  للبرمجة:مالحظة 

 

 (یتم إدخالھ مرتین)بطاقة الھویة  رقم-7

1  .Ο   الھویة) بیانات لیتم التواصل معھم وأخذ االتصال یرفع بھ تقریر لمركز( حالیًا متوفر غیر 

2  .Ο    إماراتیة ھویة یحمل ال 
 

  ............  المیالد: سنة-8
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  من العمر أكثرأو   4لالفراد   - ب
 : االلتحاق بالتعلیم -9

 حالة االلتحاق:       

1 .Ο  بالتعلیمملتحق غیر 

2 . Οفي:حالیاً  یدرس 
                     

 الصف المرحلة

0 .Ο                   1 روضة أطفال .O 2   األول. O الثاني     
   

1. Ο الحلقة األولى 
 الخامس O. 5   الرابع O .4 الثالث O. 3     الثاني O .2   ولاألO .1 (االبتدائیة)

2 .Ο  الحلقة الثانیة
 التاسعO .4   الثامنO .3 السابعO .2 السادس O. 1 (االعدادیة)

 

3 .Ο 1 الثانویة. O  2 العاشر. O 3  الحادي عشر. O الثاني عشر   

4 .Ο  الدبلوم      

5 .Ο الدبلوم العالي      

6 .Ο الجامعیة      

7 .Ο الماجستیر      

8 .Ο الدكتوراة      
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  للملتحقین بالتعلیم حالیاً  –ج 
 :(اإلمارة) الدراسةمكان  9.1

3. Ο  : البلدیةالشارقة 

1 .Ο  الشارقة مدینة 

2 .Ο كلباء 

3 . Ο خورفكان 

4 .Ο دبا الحصن 

5 .Ο الذید 

6 .Ο المدام 

7 . Ο الملیحة 

8 .Ο البطائح 

9 .Ο الحمریة 
1 .Ο أبوظبي 

2 . Ο دبي 

4 .Ο عجمان 

5. Ο أم القیوین 

6. Ο  رأس الخیمة 

7. Ο  الفجیرة 

8 .Ο خارج الدولة 
 

 سنوات او اكثر )  10لالفراد ( ـ   د

 المؤھل التعلیمي :  -10

1.  O  غیر حاصل على مؤھل 

2. O  مؤھل دون الجامعي حاصل على 

3. O  على أ ومؤھل جامعي أحاصل على 
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 سنة او اكثر )  15لالفراد ( ـ  ھـ

 :(الحالة االجتماعیة)الحالة الزواجیة  -11

1 . O  ًلم یتزوج أبدا 

2. O  متزوج 

3. O   مطلق 

4. O  أرمل 

 

 :الحالة العملیة -12

1.Ο   یعمل براتب/ مكافأة 

2.Ο (صاحب مھنة) یعمل لحسابھ 

3. Ο (صاحب مؤسسة/ شركة) صاحب عمل 

4. Ο یعمل بدون راتب / مكافأة 

5.Ο المنزل داخل نشاط اقتصادي 

6. Ο العمل (عمل سابقاً) لھ سبق متعطل 

7. Ο العمل لھ یسبق لم متعطل  

8. Ο ویعمل طالب 

9. Ο متفرغ طالب 

10.Ο  فقط منزلیة أعمال 

11. Οبالعمل) راغب غیر(مكتفي 

12. Ο متقاعد 

13. Ο غیر قادر على العمل 
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 والمتعطلین الذین سبق لھم العمل والطالب المشتغلین للمشتغلین -و

 : (النشاط االقتصادي) مجال العمل -13
01 .Ο األسماك:  وصید والحراجة الزراعة 

 وتربیة األسماك صید -األخشاب  وقطع الحراجة - والصید والخدمات المتصلة بھم الحیواني واإلنتاج زراعة المحاصیل
 . المائیات

02 .Ο المحاجر:  واستغالل التعدین 
المحاجر  واستغالل للتعدین األخرى األنشطة -الفلزات  ركازات تعدین -الطبیعي  والغاز الخام النفط استخراج -الفحم  تعدین

 .الطبیعي والغاز النفط الستخراج التعدین مثل الدعم دعم خدمات -
 

03 .Ο التحویلیة:  الصناعة 
 الخشب –المنتجات الجلدیة  –  الملبوسات – منتجات التبغ  – منسوجاتال –مشروبات ال –غذائیة ال المنتجات : صنع

 والمنتجات الكوك فحم –الطباعة وإستنساخ وسائط اإلعالم المسجل  -الورق ومنتجات الورق – والفلین الخشب ومنتجات
مثل  واللدائن المطاط منتجات - الصیدالنیة والمستحضرات المنتجات –الكیمیائیة  والمنتجات المواد – المكررة النفطیة

سبك الحدید  – وصقل األحجار واإلسمنت الزجاج مثل األخرى الالفلزیة المعادن – اإلطارات واألنابیب وتجدید اإلطارات
الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة   -لة  مثل المنتجات المعدنیة اإلنشائیة والصھاریج والخزانات شكَ المُ  المعادن –والمعادن 

ألخرى مثل المحركات والتوربینات والمضخات والضواغط واألفران ا والمعدات اآلالت – الكھربائیة المعدات –والبصریة 
 بناء مثل األخرى النقل معدات –ونصف المقطورة المركبات المقطورة  المحركات ذات المركبات –واآلالت الزراعیة 

الصناعات التحویلة األخرى مثل المجوھرات واآلالت  – األثاث – المتحركة والكراسي الناریة والدراجات والقوارب السفن
 . والمعدات إصالح وتركیب اآلالت  -الموسیقیة والریاضیة 

 
04 .Ο الھواء: وتكییف والبخار والغاز الكھرباء إمدادات 

 الھواء.  وتكییف والبخار والغاز الكھرباء توصیل
 

05 .Ο ومعالجتھا: النفایات وإدارة الصرف وأنشطة المیاه إمدادات 
 -المواد  واسترجاع وتصریفھا، ومعالجتھا النفایات جمع أنشطة -الصحي  الصرف -وتوصیلھا  ومعالجتھا المیاه تجمیع
 األخرى.  النفایات إدارة وخدمات المعالجة أنشطة

 
06 .Ο  :التشیید 

 مال الكھرباء والسباكة وغیرھا.عالھدم وتحضیر الموقع وأأعمال  – والطرق المباني تشیید
 

07 .Ο الناریة:  والدراجات المحركات ذات المركبات والتجزئة وإصالح الجملة تجارة 
بیع الكتب  –بیع وقود السیارات   -بیع األغذیة والمشروبات  –-الناریة  والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالحبیع 

بیع المنتجات الصیدالنیة والطبیة ومستحضرات التجمیل وأدوات  –بیع األلعاب واللعب   -والصحف واألدوات الكتابیة 
بیع  –بیع المنسوجات والملبوسات واألحذیة  –بیع السلع المنزلیة  –تجارة المواد الخام الزراعیة والحیوانات الحیة  –الزینة 

اآلالت والمعدات الزراعیة ومعدات المعلومات واإلتصاالت والمعدات اإللكترونیة والمعدات المنزلیة والمعدات السمعیة 
بیع أنواع الوقود الصلبة  –بیع الحواسیب والبرمجیات  –والبصریة ومعدات اإلضاءة وغیرھا ولوازمھا وقطع غیارھا 

بیع مواد البناء والمواد اإلنشائیة المعدنیة  –بیع المعادن وركازات المعادن  –لسائلة والغازیة وما یتصل بھا من منتجات وا
بیع في المتاجر المتخصصة أو غیر المتخصصة التي تبیع  –بیع النفایات والخردة  –ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمھا 

 –بیع السجاد والبسط وكسوة األرضیات والحوائط  –دوات المعدنیة والطالء والزجاج بیع األ –األطعمة والمشروبات والتبغ 
بیع البضائع المستعملة بأنواعھا  –بیع األدوات الریاضیة  –بیع التسجیالت الموسیقیة والفیدیو  –بیع المواد الثقافیة والترفیھ 

البیع  –بیوت تنفیذ طلبات الشراء أو عن طریق اإلنترنت البیع عن طریق  –البیع في األكشاك واألسواق لمختلف البضائع  –
 خارج المتاجر واألكشاك واألسواق لمختلف البضائع. 
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08 .Ο والتخزین: النقل 
 الطرود ونقل البرید أنشطة -للنقل  الدعم وأنشطة التخزین -الجوي  النقل -المائي  النقل -األنابیب  عبر والنقل البري النقل

 مندوبین. بواسطة
 

09 .Ο والطعام: اإلقامة خدمات أنشطة 
 وجبات الطعام في المناسبات.  – والمشروبات األطعمة خدمات -(الفنادق وغیرھا)اإلقامة 

 
10 .Ο واالتصاالت: المعلومات 

 -الموسیقى  ونشر الصوتیة والتسجیالت التلیفزیونیة والبرامج األفالم إنتاج أنشطة - نشر الصحف والمجالت والبرمجیات
 بھا یتصل وما االستشاریة والخبرة الحاسوبیة البرمجة أنشطة - االتصاالت السلكیة والالسلكیة –واإلذاعة  البرمجة أنشطة

 المعلومات . خدمات أنشطة -أنشطة  من
 

11 .Ο التأمین: وأنشطة المالیة األنشطة 
 المعاشات وصنادیق التأمین وإعادة التأمین تمویل -وساطة ومصارف مركزیة وشركات قابضة وقروض  - مالیة الخدمات

 إدارة األموال. –وكالء وسماسرة التأمین  –وساطة األوراق المالیة والسلع األساسیة  –إدارة األسواق المالیة  –التقاعدیة 
 

12 .Ο العقاریة: األنشطة 
 عقود. أو رسوم أساسوعلى المؤّجرة  أو المملوكة الممتلكات العقاریة في األنشطة

 
13 .Ο والتقنیة: والعلمیة المھنیة األنشطة 

 واألنشطة الرئیسیة، المكاتب أنشطة -ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واإلستشارات المحاسبة  وأنشطة القانونیة األنشطة
 المجال في والتطویر البحث -والتحلیل  الفنیة واالختبارات والھندسیة، المعماریة األنشطة -اإلدارة  مجال في االستشاریة

 والعلمیة المھنیة األنشطة -والسوق  اإلعالن أبحاث -وتشمل العلوم الطبیعیة و الھندسة والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة  العلمي
 البیطریة. األنشطة - یة والتصویر والتصمیموالتقن

 
 

14. Ο الدعم: وخدمات اإلداریة الخدمات أنشطة 
التشغیل  كاالتواالستخدام مثل  أنشطة -للمركبات والسلع والریاضة والترفیھ واآلالت والمنتجات الفكریة اإلیجاریة  األنشطة

 األمن أنشطة -بھا  المتصلة واألنشطة الحجز وخدمات السیاحیة الجوالت ومشّغلو السفر وكاالت -والموارد البشریة األخرى 
 الدعم وأنشطة للمكاتب، اإلداریة األنشطة - والتنظیف والصیانة  المواقع وتجمیل للمباني الخدمات تقدیم أنشطة -والتحقیقات 

تحصیل المدفوعات ومكاتب  –مركز النداء والمؤتمرات والمعارض  – لألعمال الدعم أنشطة من ذلك وغیر للمكاتب
 اإلئتمان. 

 
15 .Ο اإللزامي: االجتماعي والضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة 

 موظفي المؤسسات والدوائر الحكومیة المدنیة والعسكریة.    
 

16 .Ο :التعلیم 
مراكز  – م التعلیمعاالبتدائي والثانوي والعالي والفني والمھني والریاضة والترفیھ وأنشطة د والتعلیم االبتدائي قبل التعلیم

 التعلیم المتخصص. 
 

17 .Ο اعي:االجتم والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 
 –لكبار السن وذوي اإلعاقة  إقامة ورد االجتماعي، العمل أنشطة -اإلقامة  مع الرعایة أنشطة -المستشفیات والعیادات 

 .الرعایة التمریضیة لذوي اإلعاقة والمرضى والمدمنین
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18. Ο والتسلیة: والترفیھ الفنون 

 الریاضیة األنشطة - الثقافیة واألنشطة والمتاحف والمحفوظات المكتبات أنشطة -الترفیھ  وأنشطة والفنون اإلبداعیة األنشطة
 . والترفیھ التسلیة وأنشطة

 
19. Ο األخرى:  الخدمات أنشطة 

غسیل المنسوجات ومنتجات الفراء  -والمنزلیة  الشخصیة والسلع الحاسوب أجھزة إصالح -العضویة  ذات المنظمات أنشطة
 تصفیف الشعر وأنواع التجمیل.  –وتنظیفھا 

 
20. Ο الستعمالھا غیر ممیَّزة وخدمات سلع إنتاج في المعیشیة األَُسر أفراداً وأنشطة تستخدم التي المعیشیة األَُسر أنشطة 

 الخاص:
 األَُسر بھا تقوم التي والخدمات السلع إلنتاج الممیّزة غیر األنشطة -المنزلي  للعمل أفراداً  تستخدم التي المعیشیة األَُسر أنشطة

 .الخاص  الستعمالھا المعیشیة
 

21 .Ο الوطنیة: القضائیة للوالیة الخاضعة غیر والھیئات المنظمات أنشطة 
 الوطنیة.  للتشریعات الخاضعة غیر والھیئات المنظمات أنشطة
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 والطالب المشتغلین للمشتغلین والمتعطلین الذین سبق لھم العملـ ز

 :الذي یعمل فیھ المشتغل (أو القطاع الذي عمل فیھ المتعطل قبل التعطل) القطاعالجھة /  -14

1. Ο  اتحادیة حكومة 
2. Ο  محلیة حكومة 
3. Ο  خاص 
4. Ο  حكومي شبھ 
5. Ο  أجنبي 
6. Ο  دولیة/  اقلیمیة/  دبلوماسیة ھیئات 
7. Ο  (یشمل العمالة المنزلیة) العائلي 

 

 المقیمین داخل إمارة الشارقة للمشتغلین - ح

 (اإلمارة) :مكان العمل   - 15 

3. Ο  البلدیة، الشارقة 

1 .Ο  الشارقة مدینة 

2 .Ο كلباء 
3 . Ο خورفكان 

4 .Ο دبا الحصن 

5 .Ο الذید 

6 .Ο المدام 

7 . Ο الملیحة 

8 .Ο البطائح 

9 .Ο الحمریة 

1 .Ο أبوظبي 

2 . Ο دبي 

4 .Ο عجمان 

5. Ο أم القیوین 

6. Ο  رأس الخیمة 

7. Ο  الفجیرة 
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 :من العمالة المنزلیةولیسوا  لألسر التي فیھا فرد أو أكثر غیر مواطن  -ط
  ؟غیر مواطنین من أم مواطنةھل یوجد في األسرة أفراد  -16

1. Ο توقف         ال) ( 
2. Ο  ووعالقتھ برب األسرةغیر مواطن ظھر  البرنامج قائمة برقم وأسم ونوع  كل فرد من أفراد األسرة (یُ نعم ، ،

 أبناء المواطنات). ویختار الباحث منھا
 

 للبرمجة :  تعلیمات
، على شرط أن  یكون في اسرة واحدة تواجد أفراد مواطنین وغیر مواطنینفقط عندما ییظھر ھذا السؤال  -

 من العمالة المنزلیة.لیسوا غیر المواطنین 
 


