
السكنالقسم / الفرعد. ت.م.ن.ف.ر مبنى

وثيقة تصنيف النظام اإلحصائي الوطني )القانون 22/2008 المؤرخ 13 أيار/
الوطني لإلحصاء تحت رقم 10399، المعهد   مايو(، رد إجباري، مسجلة في 

صالحة حتى 31/12/2021

استبيان حول األسرة و السكن
ُيمأل من قبل القائم باالحصاء

شكل االستغالل

ادة اإلقامة المعت

انوية ث  اإلقامة ال
ة نهاية األسبوع(  )االستخدام الموسمي، منزل عطلة عادية أو عطل

بيع او االيجار ل شاغرة ل

شاغرة ألسباب أخرى

 ما عليك سوى ملء العنوان
وجهات االتصال

نوع السكن العائلي

شكل االستغالل

غير كالسيكي )مبيت مؤقت أو أثاث أو خيمة(
 أدخل فقط العنوان وجهات
 االتصال واألسئلة المتعلقة

باألسرة و المقيمين

عنوان مكان اإلقامة وتفاصيل االتصال

زنقة، شارع

البريد االلكتروني

الجانبرقم الباب الطابق

المنطقة البريديةالرمز البريدي

اتصاالت الشخص المسؤول عن المعلومات المقدمة

مكان

2ºهاتف 1°

أبرشية

الجواب إلزامي وسري

اإلجابة على هذه األسئلة تعطى من قبل رقيب التعداد
 تهدف هذه العملية اإلحصائية - وهي األكبر التي يتم تنفيذها في أي بلد في العالم - إلى الحصول

على معلومات عن السكان و المجموعات السكنية

خذ كمرجع
يوم 19 أبريل

أبريل

19 استخدم الرمز وكلمة المرور اللذين تلقيتهما بواسطة رسالة2

امأل االستبيانات وحدد تسليم3

censos2021.ine.pt

اإلنترنت عبر  الرد 

 الولوج الى1

استعمل قلم أزرق أو أسود و ضع عالمة على جوابك

اكتب األرقام كما يلي

استخدم االحرف الكبيرة

اللغاء اجابة ما

 إلعادة تأكيد إجابة ملغاة

الورق على  لإلجابة 

الرد عبر اإلنترنت

 بموجب القانون رقم 22/2008، الصادر في 13 مايو/أيار، المرسوم بقانون رقم 136/2012،
 بتاريخ 2 يوليو/تموز والمرسوم بقانون رقم 54/2019، بتاريخ 18 أبريل/نيسان، فإن الرد على

االستبيان إلزامي ويضمن الحفاظ على السرية اإلحصائية لجميع المعلومات

 اتصل ب 21 20 54 1210

احتفظ  بالرسالة المسلمة من طرف المعهد الوطني لإلحصاء 2

قّدم المعلومات بدقة 3

للمساعدة بحاجة  كنت  إذا 

خط الدعم
210 54 20 21



3

مثالمثال
يوضح المثال كيفية استكمال جدول العالقات األسرية لألسرة المكونة من 4 أشخاص:

جواو كروز ماركيز دا سيلفا ، وزوجته ماريا مانويال بيريرا وأبناؤهما بيدرو سيلفا وتانيا سيلفا.

 جميع األشخاص المقيمين في المسكن، حتى وإن كانوا غائبين مؤقتاً عن العمل أو الدراسة أو الصحة أو غير
ذلك من األسباب

األطفال المولودون قبل 19 أبريل 2021

  األطفال الذين يقضون معظم أوقاتهم هنا، على الرغم من تبديل إقامتهم بين مسكنين )على سبيل المثال بعد طالق
)والديهم

وإذا كان الوقت موزعاً بالتساوي، يدرج األطفال في أماكن اإلقامة التي يوجد فيها في يوم 19 أبريل 2021

الطالب في البرتغال الذين يعيشون منفصلين عن أسرهم والذين عادة ما يعودون إلى هذا المسكن

األشخاص النازلين في المستشفيات أو العيادات أو المؤسسات األخرى ، شريطة أن تكون الفترة أقل من سنة واحدة

ا ألشخاص الذين ال يقيمون في هذا المسكن ، حتى وإن كانوا موجودين بصفة مؤقتة

 الطلبة الذين يلتحقون بمؤسسة التعليم العالي في الخارج شريطة أن يكونوا غائبين أو يتوقعون  التغيب ألكثر
من عام

األشخاص الذين يعيشون في مؤسسات و يكون غيابهم الفعلي أو المقرر ألكثر من سنة واحدة

 المقيمين بالخارج الموجودين في البرتغال مؤقًتا في رحالت عمل أو سياحة

 تحديد الشخص 1 بوصفه ممثل األسرة ، أي العنصر الذي يعتبره األعضاء اآلخرون على هذا النحو والذي يقيم في المسكن ،
هو في السن القانونية ويفضل أن يكون باسمه حق ملكية أو عقد إيجار

قضايا األسرة - تعليمات وأمثلة

من ال يجب أن يشملهمن يجب أن يشمله

 الشخص 2 )ماريا مانويال بيريرا( هي زوجة
الشخص 1 )جواو سيلفا

فا جواو كروز ماركيز دا سيل
ماريا مانويال سامبايو بيريرا
بيدرو أنطونيو بيريرا سيلفا
فا تانيا أليكساندرا بيريرا سيل
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 الشخص 3 )بيدرو سيلفا( هو ابن الشخص 1 )جواو سيلفا(
و الشخص 2 )ماريا مانويال بيريرا

 الشخص 4 )تانيا سيلفا( هي ابنة الشخص 1 )جواو
 سيلفا( و الشخص 2 )ماريا مانويال بيريرا( و أخت

الشخص 3 )بيدرو سيلفا

)

)

)



المسائل المتعلقة باألسرة

الشخص 6 هو

شخص

 ضع عالمة عالقة  القرابة بين الشخص 6
واألشخاص 1 و 2 و 3 و 4 و 5

الشخص 5 هو

شخص

 ضع عالمة عالقة  القرابة بين الشخص 5
واألشخاص 1 و 2 و 3 و 4

الشخص 4 هو

شخص

 ضع عالمة عالقة  القرابة بين الشخص 4
واألشخاص 1 و 2 و 3

الشخص 3 هو

شخص

 ضع عالمة عالقة القرابة بين الشخص 3
واألشخاص 1 و 2

الشخص 2 هو

شخص

 ضع عالمة على عالقة القرابة بين الشخص 2
والشخص 1

3

على عالقات القرابة بين األشخاص المقيمين في السكن )X( ضع عالمة

 الحظ أنه في السؤال 2 تم ربط كل شخص برقم يحدده. يستخدم
هذا الرقم في تحديد عالقات القرابة

حدد عدد األشخاص المقيمين بشكل معتاد في السكن ، بما في ذلك أنتم

اكتب االسم الكامل لجميع األشخاص المقيمين في السكن

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

( وكيل )

شخص

إذا كان هناك أكثر من 6 أشخاص يعيشون في هذا المسكن ، استخدم استبياًنا إضافًيا
اسأل المراقب أو مجلسك المحلي

( وكيل )

شريك في اتحاد فعلي

ابن/ة

الربيب/ة

األب أو األم

حما /ة

زوجة االبن

أخ أو أخت

حفيد/ة أو حفيد االبن

جد/ة أو جد أكبر

فرد آخر من العائلة

فرد آخر خارج عن العائلة

الزوج

شريك في اتحاد فعلي

ابن/ة

الربيب/ة

األب أو األم

حما /ة

زوجة االبن

أخ أو أخت

حفيد/ة أو حفيد االبن

جد/ة أو جد أكبر

فرد آخر من العائلة

فرد آخر خارج عن العائلة

الزوج

شريك في اتحاد فعلي

ابن/ة

الربيب/ة

األب أو األم

حما /ة

زوجة االبن

أخ أو أخت

حفيد/ة أو حفيد االبن

جد/ة أو جد أكبر

فرد آخر من العائلة

فرد آخر خارج عن العائلة

الزوج

شريك في اتحاد فعلي

ابن/ة

الربيب/ة

األب أو األم

حما /ة

زوجة االبن

أخ أو أخت

حفيد/ة أو حفيد االبن

جد/ة أو جد أكبر

فرد آخر من العائلة

فرد آخر خارج عن العائلة

الزوج

شريك في اتحاد فعلي

ابن/ة

الربيب/ة

األب أو األم

حما /ة

زوجة االبن

أخ أو أخت

حفيد/ة أو حفيد االبن

جد/ة أو جد أكبر

فرد آخر من العائلة

فرد آخر خارج عن العائلة

الزوج



هل للمسكن مكان وقوف سيارات أو مرآب ؟ 

ضع في اعتبارك فقط أماكن وقوف السيارات الموجودة في المبنى الذي ينتمي إليه مكان اإلقامة

حدد مساحة المنطقة الصالحة للسكن

أقل من 30 متر مربع

من 40 م2 إلى 49 م2

من 30 م2 إلى 39 م2

من 50 م2 إلى 59 م2

من 60 م2 إلى 79 م2

ما نوع التدفئة التي تستخدمها في أغلب األحيان في المسكن؟

9.1

ما هي مدة عقد اإليجار لهذا السكن؟

لتجديد عقد محدد المدة )محدد المدة أو قابل ل

عقد مفتوح المدة

أسئلة متعلقة بالمسكن

انتباه! امأل استبيانا فرديا لكل من المقيمين

إذا أجبت على السؤال 9.1، تكون قد أكملت األسئلة المتعلقة بالسكن
امأل استبياًنا فردًيا لكل من المقيمين

انتهى ملء المسائل الخاصة بالسكن

من 80 م2 إلى 99 م2

من 120 م2 إلى 149 م2

من 100 م2 إلى 119 م2

من 150 م2 إلى 199 م2

م2 أو أكثر 200

حدد عدد الغرف في المسكن 

ال تشمل المطبخ والحمامات والممرات والمخازن  والشرفات والغرف أقل من 4  متر مربع

عدد الغرف

 هل مدخل المسكن يسمح بدخول شخص يستخدم كرسي متحرك بشكل مستقل (بدون دعم
شخص آخر) ؟

م تجاوزه  نعم ، ألنه ال يوجد تفاوت في الطريق بين الشارع والمسكن ، و في حالة وجوده، يت
بواسطة مصعد أو منحدر أو أي عنصر آخر يسمح بتدوير الكرسي المتحرك

 ال ، ألنه في الطريق بين الشارع والسكن توجد درجات أو عوائق أخرى تؤثر على حركة
الكرسي المتحرك

نعم ، لثالث سيارات أو أكثرنعم لسيارة واحدة

النعم لسيارتين

هل المسكن به مكيف هواء ؟

النعم

 وحدة استرداد الحرارة

المدفأة

ة األجهزة المحمول

ابتة ث األجهزة ال

Aquecimento não central:

تدفئة المركزية ال

ال شيء

كم عدد السنوات التي عاشتها األسرة في هذا المسكن ؟

خد بعين االعتبار الشخص الذي أقام أطول مدة في المسكن

في أي حالة تستغل هذا السكن؟

الملكية أو الملكية المشتركة

 انتقل إلى السؤالحالة أخرى )تنازل مجاني، حارس باب،

 انتقل إلى السؤالاإليجار أو اإليجار الفرعي 

هناك رسوم مالية ناجمة عن شراء هذا المسكن؟

حدد الجدول الشهري للرسوم المالية

Menos de 100 €من 500 يورو إلى 649.99 يورومن 250 يورو إلى 299.99 يورو

من 650 يورو إلى 799.99 يورومن 300 يورو إلى 349.99 يورومن 100 يورو إلى 149,99 يورو

يورو أو أكثر 1000من 400 يورو إلى 499.99 يورومن 200 يورو إلى 249,99 يورو

من 800 يورو إلى 999.99 يورومن 350 يورو إلى 399.99 يورومن 150 يورو إلى 199.99 يورو

انتهى الملءالنعم

متى تم توقيع عقد إيجار هذا السكن؟

قبل عام 1987

بين عامي 1991 و 2005

بين عامي 2012 و 2016بين عامي 1987 و 1990

بين عامي 2017 و 2021

بين عامي 2006 و2011

النظر في العقد ساري المفعول ، بغض النظر عن التحديثات الالحقة بمبلغ اإليجار

ما هو سقف اإليجار الشهري لهذا المسكن ؟

إذا لم يكن اإليجار شهريا ، حّوله إلى شهري

 أقل من 20 يورو

من 20 يورو إلى 49.99 يورو

من 50 يورو إلى 74,99 يورو

من 75 يورو إلى 99 يورو

من 100 يورو إلى 149,99 يورو

من 150 يورو إلى 199.99 يورو

من 200 يورو إلى 299,99 يورو

من 300 يورو إلى 399.99 يورو

 من 400 يورو إلى 499.99
يورو

 من 500 يورو إلى 649.99
يورو

يورو أو أكثر 1000

 من 650 يورو إلى 999.99
يورو

هل تتلقى أي نوع من دعم اإليجار؟

نعم ، ايجار اجتماعي أو ايجار مدعوم

ا  نعم ، بدل اإليجار من الحكومة المركزية )على سبيل المثال منحة الضمان االجتماعي ، بورت
65 جوفين

دية أو منطقة مستقلة ل ب نعم ، دعم اإليجار من ال

ال

من هو مالك السكن؟

شخصي أو شركة خاصة

يمية ، شركة عامة ، معهد عام أو مؤسسة أخرى غير ربحية ل اإلدارة المركزية أو اإلق

ناء  منحدر أو سليل )اآلباء ، األجداد ، األب

تعاونية اإلسكان

ية )مجلس بلدي أو مجلس أبرشية السلطة المحل

 الرسوم المالية )الفائدة ورأس المال( المتعلقة بالقرض البنكي أو غيرها من القروض التي لم يتم سدادها
بالكامل بعد

 ،...(عدد السنوات
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)

.)...

)


