
جمهورية قبرصهيئة اإلحصاء 

الرقم  التسلسلي لالستبيان: 

(رمز المنزل)

رمز البلدية/ المنطقة:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐بلدية/منطقة:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

رمز الحي:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐حي:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

صندوق بريد رقم: 

 التحقق من اسم الشارع:

....................................................................اسم وموقع الشارع علي الخريطة:

موقع الشارع صحيح علي الخريطة

 لكن االسم غير صحيح.......

الشارع غير واضح علي الخريطة:..

السكنية/المنزل: الوحدة رقم

اسم الشارع:

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

التعداد السكاني  2021

2021 السكاني  التعداد
لالستخدام الرسمي 

رمز  قسم التعداد:

السكنية/المنزل: الوحدة رقم

رقم الشقة (إذا وجد):

معلومات عامة:     
الهدف من إجراء التعداد السكاني هو تسجيل مجموع السكان القاطنين في المناطق التي تحكمها  الدولة، ومن أجل جمع 

بيانات إحصائية مفصلة عن خصائصها الديموغرافية واالجتماعية واإلقتصادية، وكذلك جمع بيانات عن عدد األسر

والمنازل وحجمها والمرافق المتوفرة لديها، باإلضافة الي التوزيع الجغرافي للسكان واألسر والمنازل. األمر الذي

يمثل ضرورة من أجل المساعدة في تطبيق سياسة تخطيط الدولة في القطاعين االجتماعي واإلقتصادي.

  تاريخ البدء في إجراء التعداد السكاني هو 1 أكتوبر 2021.
ً  ألحكام  ً  لقانون اإلحصاءات الرسمية لعام 2021 (قانون رقم 25 (1) /2021). ووفقا يتم إجراء التعداد السكاني وفقا

القانون، فإن إعطاء البيانات هو أمر إلزامي. كما تلتزم هيئة اإلحصاء بالحفاظ علي البيانات التي سيتم إعطائها في سرية

ً  لألغراض اإلحصائية ولن يتم اطالع أي شخص علي بياناتك الشخصية. كاملة وسيتم استخدام اإلجابات حصريا

ستافروس كارايورغيس

مدير

أكتوبر 2021هيئة اإلحصاء
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4- هل محل السكن: 1- نوع محل اإلقامة:
مأهول ومشغول كمحل إقامة لشخص واحد أو أكثر....①منزل طبيعي (بناء دائم لألغراض السكنية)....          ①

غير مشغول ومتاح ليكون محل إقامة اعتيادي..........②منزل مبني من مواد بناء أولية
منزل اصطياف(مصيف)/ منزل ثاني........................③ (علي سبيل المثال:  كوخ، كشك خشبي، خيمة)...     ②

منزل/شقة سياحية............................................④وحدة سكنية أخري تم بناؤها ألغراض غير سكنية
معرض للهدم...................................................⑤سؤال رقم 4(علي سبيل المثال: جراج، اسطبل، مستودع، محل تجاري) ③

الستخدام آخر(حدده).......................................⑥محل اإلقامة في مساكن جماعية
④(علي سبيل المثال: فنادق، مؤسسات)                 

للمنازل ذات اإلقامة المعتادة الطبيعة2- نوع المبني المتواجد به محل اإلقامة:
5-(أ) كم عدد الغرف الموجودة في المنزل بشكل عام؟①منزل مستقل.......
(يتم حساب جميع الغرف دون استثناء وليس غرف النوم فقط، فيما عدا②منزل مزدوج.....

الممرات والحمامات والمراحيض والمساحات التي تقل مساحتها  ③منزل في بناء دائم ومستمر.....
عن 2x2 متر مربع).④منزل جانبي مساعد ....

5-(ب) ما هي مساحة المنزل بالمتر المربع؟عمارة سكنية (جميع الوحدات السكنية بها 
⑤تستخدم لألغراض السكنية).....

6- هل يوجد مطبخ بالمنزل؟إقامة في مبني متعدد اإلستخدامات (حيث 
①غرفة منفصلة............⑥تستخدم معظم الوحدات لألغراض السكنية).......

②غرفة صغيرة (بمساحة أقل من 2x2 متر مربع).... إقامة في مبنى متعدد اإلستخدامات (حيث
③مطبخ خارج المنزل............⑦تستخدم معظم الوحدات ألغراض مهنية).........

④ال يوجد مطبخ................
3- (أ) في أي عام تم اإلنتهاء من بناء محل اإلقامة؟

7- هل توجد مرافق إلمداد المياة الباردة/الساخنة؟عام ..........................................................
①نعم، لكالهما داخل المنزل...........

②نعم، لكالهما خارج المنزل..........3- (ب) بسبب عدم مقدرتك علي أن تتذكر بالتحديد تاريخ بناء محل
③نعم، فقط للمياة الباردة داخل المنزل.......اإلقامة ، هل يمكنك ان تشير الي الفترة؟

④نعم، فقط للمياة الباردة خارج المنزل......①قبل عام 1919.........

⑤ال يوجد مرافق للمياة......................②1919-1945………..

..………1946-1960③
8- هل مرحاض (WC) المنزل به صهاريج (سيفون)؟④1961-1970……….

①نعم، داخل المنزل..........⑤1971-1980………..
②نعم، خارج المنزل.........⑥1981-1990……….
③ال يوجد بالمنزل مرحاض به صهاريج.....⑦1991-2000……..
………2001-2010⑧
9- هل يوجد في المنزل مكان مخصص لإلستحمام الشخصي؟⑨2011-2021………

①نعم، داخل المنزل...........

②نعم، خارج المنزل..........
③ال يوجد مرافق بانيو/دش...

أوالً: نموذج استبيان مواصفات "محل اإلقامة"

انتهى
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النعم10 (أ). المنزل يحتوي علي:
(الرجاء، اإلجابة علي كل األسئلة التالية)

1- نظام تدفئة مركزي (علي سبيل المثال: نطام تدفئة يعمل بالمواد البترولية، بطاريات مراكم حرارية تعمل بالكهرباء،
②①أنظمة تدفئة تعمل بالغاز المسال، أنظمة تدفئة تعمل بالكهرباء، وغيرها.)

2- نظام تدفئة دائم، بخالف نظام التدفئة المركزي (علي سبيل المثال: مدفأة، أجهزة مكيفات بهواء
②①ساخن، وغيرها.)

②①3- أجهزة تدفئة غير دائمة (مدفئة تعمل بالكهرباء/أو الغاز/ أو المواد البترولية)
      إذا لم يكن هناك نظام تدفئة مركزي (سؤال رقم 10 (أ) رقم 1 = ال)، انتقل الي السؤال رقم 11

10 (ب). ما هو نوع نظام التدفئة المركزي في المنزل؟
①نظام تدفئة مركزي يعمل بالمواد البترولية.....................
②نظام تدفئة بطاريات مراكم الحرارية تعمل بالكهرباء........

③نظام تدفئة مركزي يعمل بالغاز.......................

④نظام تدفئة مركزي يعمل بالكهرباء...................
⑤نظام تدفئة يعمل بالطاقة الشمسية.....................

نظام تدفئة آخر يعمل (بالطاقة العضوية، مدفأة بالخشب، نظام  VRV/VRF متعدد المناطق واألحجام، 
⑥المضخات الحرارية، غيرها).........................
11- هل تستخدم الطاقة الشمسية في هذا المنزل؟

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)
①لتدفئة المياه فقط................................................................................................................
②لنظام التدفئة والمياه............................................................................................................
③النتاج طاقة كهروبائية (كهروضوئية)......................................................................................
④لشيء آخر......................................................................................................................

⑤غير مستخدم علي اإلطالق...................................................................................................
12- هل يوجد في المنزل مكيفات هواء بارد ألشهر الصيف؟

①نعم.............................................................
②ال..............................................................
13- ما هو عدد األفراد الذين يقيمون في المنزل: 

2- (ج). ما هي قيمة المبلغ المدفوع شهرياً مقابل خدمات المرافق؟1- هذه الوحدة السكنية هي:
     يوروملكية خاصة (تعود ملكيتها 

الخاصة ألحد أفراد األسرة).........①← سؤال رقم 3
2- (د). هل المنزل المستأجر مفروش بالكامل؟مستأجرة..............................②← سؤال رقم 2 (أ)

            ال...............②نعم...............①ممنوحة من أجل السكن المجاني....③
في مخيم لالجئين (بدون  

3- هل يمكنك أنت أو أي فرد آخر من أفراد األسرة الحصول عليسند ملكية)............................④
خدمة اإلنترنت من منزلك (عبر أي جهاز، بما في ذلك الهاتف        سؤال رقم 3في مخيم تابع للدولة للسكن الشخصي

المحمول)؟(بدون سند ملكية)....................⑤
          ال.................②نعم...............①في منزل قبرصي تركي............⑥

2- (أ). ما هي قيمة مبلغ اإليجار المدفوع شهرياً؟
     يورو

2- (ب). هل قيمة اإليجار يشمل خدمات المرافق؟
      ال ..........②←سؤال رقم 2 (د)..........①نعم ...........

 أوالً: نموذج استبيان مواصفات "محل اإلقامة" (استكمال األسئلة)

ثانياً: نموذج استبيان مواصفات "حيازة المنزل/محل اإلقامة"
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1 (أ) i.  يرجى تحديد وكتابة عدد األفراد الذيم يقيمون عادة في هذا المنزل.

1 (أ) ii. يرجى ذكر أسماء األشخاص الذين يقيمون عادة في هذا المنزل.
سجل أوالً اسم الشخص المرجعي (هو الشخص المسؤول عن األسرة أو الشخص الذي أدلى ببيانات). يجب ذكر لكل فرد من أفراد المنزل من هو
 الزوج/الزوجة، من هو األب/األم، بشرط أن يكون فرد من األفراد الذين يقيمون بالمنزل. إذا لم يكن فرد من أفراد المنزل، رجاءً كتابة رمز 99.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1- (ب). هل يوجد في المنزل أطفال حديثي الوالدة أو أطفال صغار أو أي فراد آخرين (مثل: مساعدة منزل/خادمة تقيم مع أفراد 
المنزل ولم يتم ذكرها في القائمةأعاله؟

ال..................②نعم.....①← سجل اسم كل شخص من هؤالء في
القائمة أعاله.

1- (ج). هل يوجد أشخاص ينتمون الي أفراد المنزل لكنهم غير مقيمين في الوقت الحالي، مثل: عناصر في الجيش، طالب، تالميذ
أو أشخاص يعملون في الخارج ولم يتم ذكرهم في القائمة أعاله؟

ال.................②نعم.....①← سجل اسم كل شخص من هؤالء في 
القائمة أعاله.

1-(د). هل هناك أشخاص آخرين ما عدا هؤالء الذين تم تسجيلهم كانوا يقيمون معكم حتي تاريخ 1 أكتوبر 2021 ولم يعودوا يقيمون اآلن؟
ال................②نعم.....①← سجل اسم كل شخص من هؤالء في 

القائمة أعاله.

مثال توضيحي لقائمة مستكملة البيانات:
أفراد منزل (أسرة) مكونة من زوج وزوجة ولديهما طفلين:

يوانويانيس1
يورغيوماريا2
يوانوكوستاس3
يوانوإليني4

األب/الوالد (أكتب الرقم المرجعي 
له)

األم/الوالدة (اكتب الرقم المرجعي 
لها) اللقباالسمالرقم المرجعي

ثالثاً: قائمة األفراد المقيمون بالمنزل

الزوج/الزوجة (اكتب الرقم 
المرجعي له /لها)

 

991
9912

2

األم/الوالدة (اكتب الرقم المرجعي 
لها)

29999
19999

الزوج/الزوجة (اكتب الرقم اللقباالسمالرقم المرجعي
المرجعي له /لها)

األب/الوالد (أكتب الرقم المرجعي 
له)
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االسم:............................................................................
5- (ب). من وجهة النظر القانونية، ما هي الحالة اإلجتماعية1- الرقم التسلسلي:

له............؟2- الجنس: 
①أعزب /عزباء .............................ذكر...........................①
متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايشأنثى...........................②

(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش3- تاريخ الميالد:
..........②حيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)/في مرحلة انفصال.....تاريخ الميالد................؟

متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش عام  شهر         يوم
(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

...........③حيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)/في مرحلة انفصال......
④أرمل/أرملة...................................................في حالة ما إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد، 

⑤مطلق/مطلقة.................................................اكتب العمر.............................
6- مكان الميالد:

أين كانت تعيش األم.....لحظة الوالدة؟
في قبرص:4- العالقة مع الشخص المرجعي:

بلدية/منطقة................................................................ما هي العالقة التي تربطه  بالشخص المرجعي؟
مقاطعة......................................................................①الشخص المرجعي نفسه...........

ال يعرف في أي بلدية/منطقة.......................................⑲②الزوج/الزوجة...............
في الخارج:③شريك/شريكة...............
البلد:.......................................................................④ابن/ابنة.......................

ال يعرف البلد............................................⑤زوج االبنة/ زوجة االبن (له عالقة مع أحد األبناء)......
7- البلد التي وُلد فيها الوالدين:⑥الوالدين/حمي/حماة الشخص المرجعي.............

7- (أ). أين وُلد والده/والدها...........؟⑦حفيد..........
في قبرص: ............................................................①⑧أخ/أخت..............

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................شقيق الزوج/زوج االبنة/أخت الزوجة أو الزوج/ زوجة االبن...⑨
7- (ب). أين وُلدت والدته/والدتها.....؟⑩عالقة قرابة أخرى............
في قبرص:.............................................................①⑪خادم/ مساعدة منزل..........

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................⑫شخص ليس له عالقة قرابة............
سؤال اختياري8- الديانة:

ما هي الديانة التي يعتنقها............؟5- الحالة اإلجتماعية:
①مسيحي/مسيحية أرثوذكسي/أرثوذكسية5-(أ). ما هي الحالة اإلجتماعية له........؟

②الكنيسة األرمينيةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 
③الكنيسة المارونية(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

④الروم الكاثوليكحيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)..①
⑤مسلم/مسلمةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 

⑥الكنيسة اإلنجليكانية أو البروتستانتيةسؤال رقم 6(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش
⑦بوذي/بوذيةحيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)....②

⑧بال دين/ملحد/ملحدة
⑨ديانة آخرى (اذكرها)...............................................شخص يعيش معه (شريك).....................③

9- الجنسية:أرمل/أرملة لم يتزوج مرة أخرى..................④
ما هي الجنسية / الجنسيات التي يحملها............؟سؤال رقم 6مطلق/مطلقة لم يتزوج مرة أخرى..............⑤

أعزب /عزباء .......................................⑥

.................................الجنسية األولى.............①

.................................الجنسية الثانية.............②

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 1-

29
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12- (ب). في حالة اختيار اإلجابة (ال) في السؤال السابق، أين كان محل اإلقامة  10- الفئة القومية/الدينية:                 (سؤال اختياري)
اإلعتيادي والدائم له..................؟إلي أي فئة قومية/دينية أو جنس ينتمي.......؟

في قبرص:(يمكن اختيار إجابة أو إجابتين كحد أقصى)
بلدية/منطقة:...............................................1قبرصي اليوناني....................................
مقاطعة:....................................................2أرميني..............................................
⑲ال يعرف البلدية/المنطقة:..................................3ماروني.............................................
في الخارج:4التيني...............................................

البلد:..........................................................5قبرصي التركي....................................
اليعرف البلد:................................................6يوناني...............................................
7بريطاني.............................................
13- محل اإلقامة اإلعتيادية قبل عام واحد:8روماني.............................................
أين كان  مكان إقامته اإلعتيادية.......قبل عام واحد من تاريخ9بلغاري..............................................
1 أكتوبر 2020؟10بُولندي..............................................
سؤال رقم 14①في هذا المنزل.............................11روسي..............................................
②طفل مولود بعد تاريخ 1/10/2020.......12أوكراني............................................
③—في منزل آخر (اذكر مكانه).............13جورجيني..........................................
في قبرص:14فليبيني...............................................
بلدية/منطقة:.................................................15سريالنكي...........................................
مقاطعة:......................................................16فيتنامي..............................................
⑲اليعرف البلدية/منطقة:.....................................17صيني...............................................
في الخارج:18سوري..............................................
البلد:..........................................................19باكستاني............................................
ال يعرف البلد:..............................................20هندي................................................
21مصري.............................................
14- اإلقامة الدائمة في الخارج:22فلسطيني............................................
14- (أ). هل كان له ..........مكان إقامة دائم في أي وقت مضي23لبناني...............................................

في الخارج (ألكثر من 12 شهر - ليس بصفة طالب)؟24من روما/كوربيتي...........................................
①نعم:.........................................................25من روما(المسيحي األرثوذوكسي).........................

②← سؤال رقم 15ال:...........................................................26يهودي..............................................
27 آخر (اذكره)...........................................

14- (ب). في أي بلد؟11- اللغة:
اذكر اسم البلد:...............................................11- (أ). أي لغة يتحدثها بشكل أفضل.....؟

اذكرها:................................................
14-(ج). في أي عام عاد..........بهدف اإلقامة الدائمة في قبرص؟11- (ب). ما هي لغته األم....................؟

قبل عام 1980ذكرها:.................................................
................................1980-1984

1989-1985................................12- محل اإلقامة اإلعتيادي والدائم بحلول1 أكتوبر 2021: 
1994-1990................................12- (أ).هل كان هذا المنزل هو مكان اإلقامة اإلعتيادي والدائم

1999-1995................................له بحلول 1 أكتوبر 2021؟
2004-2000................................①←سؤال رقم 13نعم:.........................................

2005 وما بعدها (اذكر في أي عام)②ال:...........................................
عام:

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 1-  (استكمال األسئلة)



- 7 -

19- النشاط اإلقتصادي:15- المستوي التعليمي:
في أي نوع من أنواع األنشطة اإلقتصادية يعمل.......؟ما هو أعلي مستوى تعليمي حصل عليه..........؟

(علي سبيل المثال: مكتب محاماة، تجارة بيع األحذية بالتجزئة، خدمات  ①لم يلتحق نهائياً بالمدرسة اإلبتدائية....
إحصائية، وغيرها)②لم ينهي المرحلة اإلبتدائية.....

..................................................................................③المدرسة اإلبتدائية...........
..................................................................................④المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات)..

20- المجال المهني:⑤مدرسة ثانوية/فنية....
ما هي صفته في المجال المهني...؟ ما بعد الثانوية الغير جامعية
①صاحب/صاحبة عمل  لديه موظفين.......سؤال رقم 17⑥(لفترة أقل من عامين)........

②صاحب/صاحبة عمل مستقل بدون موظفين...⑦تعليم عالي في فترة زمنية قصيرة...
③موظف......⑧شهادة جامعية (بكالوريوس) أو ما يعادلها
④في مشروع عائلي بدون راتب......دراسات عليا (ماجستير) أو درجة علمية 
⑤شخص يتعلم حرفة ما........⑨لفترة زمنية طويلة (5 سنوات وأكثر)....

⑥غير ذلك (اذكره)....................⑩درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها......
21- مكان العمل (فيما يخص العاطل عن العمل من الذين كانوا يعملون16- معرفة األبجدية:

في وقت سابق، يرجي اإلشارة الي آخر أسبوع عمل)هل لديه....القدرة علي القراءة والكتابة؟
أين كان يعمل .............األسبوع الماضي؟①نعم:.............................................
①مكان عمل ثابت خارج المنزل (في قبرص)....②ال:..............................................

②العمل من داخل المنزل (في قبرص)....17- مجال العمل:
سؤال رقم 22③مكان عمل غير ثابت (في قبرص).........17- (أ). هل عمل ......علي اإلطالق األسبوع الماضي

④←سؤال رقم 21 (ب)خارج قبرص...............................ولو لمدة ساعة واحدة فقط؟
21- (أ). في أي بلدية/منطقة كان يعمل.............①←سؤال رقم 17(ج)نعم:.............................................
األسبوع الماضي؟②ال:..............................................
...............؟ بلدية/منطقة:...........................................17-(ب). ماذا كان يعمل 
سؤال رقم 22مقاطعة:.................................................①موظف/عامل، لكن لم يتمكن من العمل.....

②←سؤال رقم 23عاطل عن العمل، لم يعمل من قبل....
21- (ب). في أي بلد كان يعمل .........األسبوع الماضي؟③← سؤال رقم 18عاطل عن العمل، لكنه كان يعمل في وقت سابق....

البلد:.......................................................④يؤدي الخدمة العسكرية........
⑤تلميذ/طالب داخل قبرص......
..................أي برنامج تعليمي في معهد⑥تلميذ/طالب خارج قبرص..... 22- هل يتابع 

أو جامعة؟انتهي⑦أعمال منزلية/رعاية األطفال.....
①نعم، في قبرص.................................................⑧متقاعد...............

②نعم، خارج قبرص.............................................⑨صاحب دخل خاص.....
③ال.................................................................⑩مريض بمرض مزمن/ذوي احتياجات خاصة...

⑪حالة أخرى (اذكرها)....................................
23- فقط لألشخاص العاطلين عن العمل - فترة البطالة:17- (ج).  كم عدد ساعات العمل في األسبوع عادة......؟

ما هي المدة التي قضاها.......من دون عمل، بينما هوعدد الساعات...................................
متاح ولديه الرغية في العمل؟ 

①أقل من شهر..................................فقط للموظفين والعمال العاطلين عن العمل في الوقت الحالي 
( ②من 1 شهر ألقل من 3 شهور..............(كانوا يعملون سابقاً
③من 3 شهور ألقل من 6 شهور............18- الوظيفة/المهنة:

④من 6 شهور ألقل من سنة.................ما هي وظيفته أو مهنته األساسية..........؟
⑤من 1 سنة فأكثر...........................(علي سبيل المثال: ميكانيكي سيارات، دهان منازل، دهان سيارات، 

مدير قسم موارد بشرية، موظف إحصائي وغيرها)
...................................................................................
...................................................................................

استمارة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فأكثر   - العضو  رقم 1-
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االسم:............................................................................
5- (ب). من وجهة النظر القانونية، ما هي الحالة اإلجتماعية1- الرقم التسلسلي:

له............؟2- الجنس: 
①أعزب /عزباء .............................ذكر...........................①
متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايشأنثى...........................②

(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش3- تاريخ الميالد:
..........②حيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)/في مرحلة انفصال.....تاريخ الميالد................؟

متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش عام  شهر         يوم
(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

...........③حيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)/في مرحلة انفصال......
④أرمل/أرملة...................................................في حالة ما إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد، 

⑤مطلق/مطلقة.................................................اكتب العمر.............................
6- مكان الميالد:

أين كانت تعيش األم.....لحظة الوالدة؟
في قبرص:4- العالقة مع الشخص المرجعي:

بلدية/منطقة................................................................ما هي العالقة التي تربطه  بالشخص المرجعي؟
مقاطعة......................................................................①الشخص المرجعي نفسه...........

ال يعرف في أي بلدية/منطقة.......................................⑲②الزوج/الزوجة...............
في الخارج:③شريك/شريكة...............
البلد:.......................................................................④ابن/ابنة.......................

ال يعرف البلد............................................⑤زوج االبنة/ زوجة االبن (له عالقة مع أحد األبناء)......
7- البلد التي وُلد فيها الوالدين:⑥الوالدين/حمي/حماة الشخص المرجعي.............

7- (أ). أين وُلد والده/والدها...........؟⑦حفيد..........
في قبرص: ............................................................①⑧أخ/أخت..............

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................شقيق الزوج/زوج االبنة/أخت الزوجة أو الزوج/ زوجة االبن...⑨
7- (ب). أين وُلدت والدته/والدتها.....؟⑩عالقة قرابة أخرى............
في قبرص:.............................................................①⑪خادم/ مساعدة منزل..........

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................⑫شخص ليس له عالقة قرابة............
سؤال اختياري8- الديانة:

ما هي الديانة التي يعتنقها............؟5- الحالة اإلجتماعية:
①مسيحي/مسيحية أرثوذكسي/أرثوذكسية5-(أ). ما هي الحالة اإلجتماعية له........؟

②الكنيسة األرمينيةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 
③الكنيسة المارونية(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

④الروم الكاثوليكحيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)..①
⑤مسلم/مسلمةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 

⑥الكنيسة اإلنجليكانية أو البروتستانتيةسؤال رقم 6(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش
⑦بوذي/بوذيةحيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)....②

⑧بال دين/ملحد/ملحدة
⑨ديانة آخرى (اذكرها)...............................................شخص يعيش معه (شريك).....................③

9- الجنسية:أرمل/أرملة لم يتزوج مرة أخرى..................④
ما هي الجنسية / الجنسيات التي يحملها............؟سؤال رقم 6مطلق/مطلقة لم يتزوج مرة أخرى..............⑤

أعزب /عزباء .......................................⑥

.................................الجنسية األولى.............①

.................................الجنسية الثانية.............②

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 2-

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

29
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12- (ب). في حالة اختيار اإلجابة (ال) في السؤال السابق، أين كان محل اإلقامة  10- الفئة القومية/الدينية:                 (سؤال اختياري)
اإلعتيادي والدائم له..................؟إلي أي فئة قومية/دينية أو جنس ينتمي.......؟

في قبرص:(يمكن اختيار إجابة أو إجابتين كحد أقصى)
بلدية/منطقة:...............................................1قبرصي اليوناني....................................
مقاطعة:....................................................2أرميني..............................................
⑲ال يعرف البلدية/المنطقة:..................................3ماروني.............................................
في الخارج:4التيني...............................................

البلد:..........................................................5قبرصي التركي....................................
اليعرف البلد:................................................6يوناني...............................................
7بريطاني.............................................
13- محل اإلقامة اإلعتيادية قبل عام واحد:8روماني.............................................
أين كان  مكان إقامته اإلعتيادية.......قبل عام واحد من تاريخ9بلغاري..............................................
1 أكتوبر 2020؟10بُولندي..............................................
سؤال رقم 14①في هذا المنزل.............................11روسي..............................................
②طفل مولود بعد تاريخ 1/10/2020.......12أوكراني............................................
③—في منزل آخر (اذكر مكانه).............13جورجيني..........................................
في قبرص:14فليبيني...............................................
بلدية/منطقة:.................................................15سريالنكي...........................................
مقاطعة:......................................................16فيتنامي..............................................
⑲اليعرف البلدية/منطقة:.....................................17صيني...............................................
في الخارج:18سوري..............................................
البلد:..........................................................19باكستاني............................................
ال يعرف البلد:..............................................20هندي................................................
21مصري.............................................
14- اإلقامة الدائمة في الخارج:22فلسطيني............................................
14- (أ). هل كان له ..........مكان إقامة دائم في أي وقت مضي23لبناني...............................................

في الخارج (ألكثر من 12 شهر - ليس بصفة طالب)؟24من روما/كوربيتي...........................................
①نعم:.........................................................25من روما(المسيحي األرثوذوكسي).........................

②← سؤال رقم 15ال:...........................................................26يهودي..............................................
27 آخر (اذكره)...........................................

14- (ب). في أي بلد؟11- اللغة:
اذكر اسم البلد:...............................................11- (أ). أي لغة يتحدثها بشكل أفضل.....؟

اذكرها:................................................
14-(ج). في أي عام عاد..........بهدف اإلقامة الدائمة في قبرص؟11- (ب). ما هي لغته األم....................؟

قبل عام 1980ذكرها:.................................................
................................1980-1984

1989-1985................................12- محل اإلقامة اإلعتيادي والدائم بحلول1 أكتوبر 2021: 
1994-1990................................12- (أ).هل كان هذا المنزل هو مكان اإلقامة اإلعتيادي والدائم

1999-1995................................له بحلول 1 أكتوبر 2021؟
2004-2000................................①←سؤال رقم 13نعم:.........................................

2005 وما بعدها (اذكر في أي عام)②ال:...........................................
عام:

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 2-  (استكمال األسئلة)
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19- النشاط اإلقتصادي:15- المستوي التعليمي:
في أي نوع من أنواع األنشطة اإلقتصادية يعمل.......؟ما هو أعلي مستوى تعليمي حصل عليه..........؟

(علي سبيل المثال: مكتب محاماة، تجارة بيع األحذية بالتجزئة، خدمات  ①لم يلتحق نهائياً بالمدرسة اإلبتدائية....
إحصائية، وغيرها)②لم ينهي المرحلة اإلبتدائية.....

..................................................................................③المدرسة اإلبتدائية...........
..................................................................................④المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات)..

20- المجال المهني:⑤مدرسة ثانوية/فنية....
ما هي صفته في المجال المهني...؟ ما بعد الثانوية الغير جامعية
①صاحب/صاحبة عمل  لديه موظفين.......سؤال رقم 17⑥(لفترة أقل من عامين)........

②صاحب/صاحبة عمل مستقل بدون موظفين...⑦تعليم عالي في فترة زمنية قصيرة...
③موظف......⑧شهادة جامعية (بكالوريوس) أو ما يعادلها
④في مشروع عائلي بدون راتب......دراسات عليا (ماجستير) أو درجة علمية 
⑤شخص يتعلم حرفة ما........⑨لفترة زمنية طويلة (5 سنوات وأكثر)....

⑥غير ذلك (اذكره)....................⑩درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها......
21- مكان العمل (فيما يخص العاطل عن العمل من الذين كانوا يعملون16- معرفة األبجدية:

في وقت سابق، يرجي اإلشارة الي آخر أسبوع عمل)هل لديه....القدرة علي القراءة والكتابة؟
أين كان يعمل .............األسبوع الماضي؟①نعم:.............................................
①مكان عمل ثابت خارج المنزل (في قبرص)....②ال:..............................................

②العمل من داخل المنزل (في قبرص)....17- مجال العمل:
سؤال رقم 22③مكان عمل غير ثابت (في قبرص).........17- (أ). هل عمل ......علي اإلطالق األسبوع الماضي

④←سؤال رقم 21 (ب)خارج قبرص...............................ولو لمدة ساعة واحدة فقط؟
21- (أ). في أي بلدية/منطقة كان يعمل.............①←سؤال رقم 17(ج)نعم:.............................................
األسبوع الماضي؟②ال:..............................................
...............؟ بلدية/منطقة:...........................................17-(ب). ماذا كان يعمل 
سؤال رقم 22مقاطعة:.................................................①موظف/عامل، لكن لم يتمكن من العمل.....

②←سؤال رقم 23عاطل عن العمل، لم يعمل من قبل....
21- (ب). في أي بلد كان يعمل .........األسبوع الماضي؟③← سؤال رقم 18عاطل عن العمل، لكنه كان يعمل في وقت سابق....

البلد:.......................................................④يؤدي الخدمة العسكرية........
⑤تلميذ/طالب داخل قبرص......
..................أي برنامج تعليمي في معهد⑥تلميذ/طالب خارج قبرص..... 22- هل يتابع 

أو جامعة؟انتهي⑦أعمال منزلية/رعاية األطفال.....
①نعم، في قبرص.................................................⑧متقاعد...............

②نعم، خارج قبرص.............................................⑨صاحب دخل خاص.....
③ال.................................................................⑩مريض بمرض مزمن/ذوي احتياجات خاصة...

⑪حالة أخرى (اذكرها)....................................
23- فقط لألشخاص العاطلين عن العمل - فترة البطالة:17- (ج).  كم عدد ساعات العمل في األسبوع عادة......؟

ما هي المدة التي قضاها.......من دون عمل، بينما هوعدد الساعات...................................
متاح ولديه الرغية في العمل؟ 

①أقل من شهر..................................فقط للموظفين والعمال العاطلين عن العمل في الوقت الحالي 
( ②من 1 شهر ألقل من 3 شهور..............(كانوا يعملون سابقاً
③من 3 شهور ألقل من 6 شهور............18- الوظيفة/المهنة:

④من 6 شهور ألقل من سنة.................ما هي وظيفته أو مهنته األساسية..........؟
⑤من 1 سنة فأكثر...........................(علي سبيل المثال: ميكانيكي سيارات، دهان منازل، دهان سيارات، 

مدير قسم موارد بشرية، موظف إحصائي وغيرها)
...................................................................................
...................................................................................

استمارة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فأكثر   - العضو  رقم 2-
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االسم:............................................................................
5- (ب). من وجهة النظر القانونية، ما هي الحالة اإلجتماعية1- الرقم التسلسلي:

له............؟2- الجنس: 
①أعزب /عزباء .............................ذكر...........................①
متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايشأنثى...........................②

(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش3- تاريخ الميالد:
..........②حيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)/في مرحلة انفصال.....تاريخ الميالد................؟

متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش عام  شهر         يوم
(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

...........③حيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)/في مرحلة انفصال......
④أرمل/أرملة...................................................في حالة ما إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد، 

⑤مطلق/مطلقة.................................................اكتب العمر.............................
6- مكان الميالد:

أين كانت تعيش األم.....لحظة الوالدة؟
في قبرص:4- العالقة مع الشخص المرجعي:

بلدية/منطقة................................................................ما هي العالقة التي تربطه  بالشخص المرجعي؟
مقاطعة......................................................................①الشخص المرجعي نفسه...........

ال يعرف في أي بلدية/منطقة.......................................⑲②الزوج/الزوجة...............
في الخارج:③شريك/شريكة...............
البلد:.......................................................................④ابن/ابنة.......................

ال يعرف البلد............................................⑤زوج االبنة/ زوجة االبن (له عالقة مع أحد األبناء)......
7- البلد التي وُلد فيها الوالدين:⑥الوالدين/حمي/حماة الشخص المرجعي.............

7- (أ). أين وُلد والده/والدها...........؟⑦حفيد..........
في قبرص: ............................................................①⑧أخ/أخت..............

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................شقيق الزوج/زوج االبنة/أخت الزوجة أو الزوج/ زوجة االبن...⑨
7- (ب). أين وُلدت والدته/والدتها.....؟⑩عالقة قرابة أخرى............
في قبرص:.............................................................①⑪خادم/ مساعدة منزل..........

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................⑫شخص ليس له عالقة قرابة............
سؤال اختياري8- الديانة:

ما هي الديانة التي يعتنقها............؟5- الحالة اإلجتماعية:
①مسيحي/مسيحية أرثوذكسي/أرثوذكسية5-(أ). ما هي الحالة اإلجتماعية له........؟

②الكنيسة األرمينيةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 
③الكنيسة المارونية(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

④الروم الكاثوليكحيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)..①
⑤مسلم/مسلمةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 

⑥الكنيسة اإلنجليكانية أو البروتستانتيةسؤال رقم 6(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش
⑦بوذي/بوذيةحيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)....②

⑧بال دين/ملحد/ملحدة
⑨ديانة آخرى (اذكرها)...............................................شخص يعيش معه (شريك).....................③

9- الجنسية:أرمل/أرملة لم يتزوج مرة أخرى..................④
ما هي الجنسية / الجنسيات التي يحملها............؟سؤال رقم 6مطلق/مطلقة لم يتزوج مرة أخرى..............⑤

أعزب /عزباء .......................................⑥

.................................الجنسية األولى.............①

.................................الجنسية الثانية.............②

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 3-

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

29
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12- (ب). في حالة اختيار اإلجابة (ال) في السؤال السابق، أين كان محل اإلقامة  10- الفئة القومية/الدينية:                 (سؤال اختياري)
اإلعتيادي والدائم له..................؟إلي أي فئة قومية/دينية أو جنس ينتمي.......؟

في قبرص:(يمكن اختيار إجابة أو إجابتين كحد أقصى)
بلدية/منطقة:...............................................1قبرصي اليوناني....................................
مقاطعة:....................................................2أرميني..............................................
⑲ال يعرف البلدية/المنطقة:..................................3ماروني.............................................
في الخارج:4التيني...............................................

البلد:..........................................................5قبرصي التركي....................................
اليعرف البلد:................................................6يوناني...............................................
7بريطاني.............................................
13- محل اإلقامة اإلعتيادية قبل عام واحد:8روماني.............................................
أين كان  مكان إقامته اإلعتيادية.......قبل عام واحد من تاريخ9بلغاري..............................................
1 أكتوبر 2020؟10بُولندي..............................................
سؤال رقم 14①في هذا المنزل.............................11روسي..............................................
②طفل مولود بعد تاريخ 1/10/2020.......12أوكراني............................................
③—في منزل آخر (اذكر مكانه).............13جورجيني..........................................
في قبرص:14فليبيني...............................................
بلدية/منطقة:.................................................15سريالنكي...........................................
مقاطعة:......................................................16فيتنامي..............................................
⑲اليعرف البلدية/منطقة:.....................................17صيني...............................................
في الخارج:18سوري..............................................
البلد:..........................................................19باكستاني............................................
ال يعرف البلد:..............................................20هندي................................................
21مصري.............................................
14- اإلقامة الدائمة في الخارج:22فلسطيني............................................
14- (أ). هل كان له ..........مكان إقامة دائم في أي وقت مضي23لبناني...............................................

في الخارج (ألكثر من 12 شهر - ليس بصفة طالب)؟24من روما/كوربيتي...........................................
①نعم:.........................................................25من روما(المسيحي األرثوذوكسي).........................

②← سؤال رقم 15ال:...........................................................26يهودي..............................................
27 آخر (اذكره)...........................................

14- (ب). في أي بلد؟11- اللغة:
اذكر اسم البلد:...............................................11- (أ). أي لغة يتحدثها بشكل أفضل.....؟

اذكرها:................................................
14-(ج). في أي عام عاد..........بهدف اإلقامة الدائمة في قبرص؟11- (ب). ما هي لغته األم....................؟

قبل عام 1980ذكرها:.................................................
................................1980-1984

1989-1985................................12- محل اإلقامة اإلعتيادي والدائم بحلول1 أكتوبر 2021: 
1994-1990................................12- (أ).هل كان هذا المنزل هو مكان اإلقامة اإلعتيادي والدائم

1999-1995................................له بحلول 1 أكتوبر 2021؟
2004-2000................................①←سؤال رقم 13نعم:.........................................

2005 وما بعدها (اذكر في أي عام)②ال:...........................................
عام:

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 3-  (استكمال األسئلة)
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19- النشاط اإلقتصادي:15- المستوي التعليمي:
في أي نوع من أنواع األنشطة اإلقتصادية يعمل.......؟ما هو أعلي مستوى تعليمي حصل عليه..........؟

(علي سبيل المثال: مكتب محاماة، تجارة بيع األحذية بالتجزئة، خدمات  ①لم يلتحق نهائياً بالمدرسة اإلبتدائية....
إحصائية، وغيرها)②لم ينهي المرحلة اإلبتدائية.....

..................................................................................③المدرسة اإلبتدائية...........
..................................................................................④المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات)..

20- المجال المهني:⑤مدرسة ثانوية/فنية....
ما هي صفته في المجال المهني...؟ ما بعد الثانوية الغير جامعية
①صاحب/صاحبة عمل  لديه موظفين.......سؤال رقم 17⑥(لفترة أقل من عامين)........

②صاحب/صاحبة عمل مستقل بدون موظفين...⑦تعليم عالي في فترة زمنية قصيرة...
③موظف......⑧شهادة جامعية (بكالوريوس) أو ما يعادلها
④في مشروع عائلي بدون راتب......دراسات عليا (ماجستير) أو درجة علمية 
⑤شخص يتعلم حرفة ما........⑨لفترة زمنية طويلة (5 سنوات وأكثر)....

⑥غير ذلك (اذكره)....................⑩درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها......
21- مكان العمل (فيما يخص العاطل عن العمل من الذين كانوا يعملون16- معرفة األبجدية:

في وقت سابق، يرجي اإلشارة الي آخر أسبوع عمل)هل لديه....القدرة علي القراءة والكتابة؟
أين كان يعمل .............األسبوع الماضي؟①نعم:.............................................
①مكان عمل ثابت خارج المنزل (في قبرص)....②ال:..............................................

②العمل من داخل المنزل (في قبرص)....17- مجال العمل:
سؤال رقم 22③مكان عمل غير ثابت (في قبرص).........17- (أ). هل عمل ......علي اإلطالق األسبوع الماضي

④←سؤال رقم 21 (ب)خارج قبرص...............................ولو لمدة ساعة واحدة فقط؟
21- (أ). في أي بلدية/منطقة كان يعمل.............①←سؤال رقم 17(ج)نعم:.............................................
األسبوع الماضي؟②ال:..............................................
...............؟ بلدية/منطقة:...........................................17-(ب). ماذا كان يعمل 
سؤال رقم 22مقاطعة:.................................................①موظف/عامل، لكن لم يتمكن من العمل.....

②←سؤال رقم 23عاطل عن العمل، لم يعمل من قبل....
21- (ب). في أي بلد كان يعمل .........األسبوع الماضي؟③← سؤال رقم 18عاطل عن العمل، لكنه كان يعمل في وقت سابق....

البلد:.......................................................④يؤدي الخدمة العسكرية........
⑤تلميذ/طالب داخل قبرص......
..................أي برنامج تعليمي في معهد⑥تلميذ/طالب خارج قبرص..... 22- هل يتابع 

أو جامعة؟انتهي⑦أعمال منزلية/رعاية األطفال.....
①نعم، في قبرص.................................................⑧متقاعد...............

②نعم، خارج قبرص.............................................⑨صاحب دخل خاص.....
③ال.................................................................⑩مريض بمرض مزمن/ذوي احتياجات خاصة...

⑪حالة أخرى (اذكرها)....................................
23- فقط لألشخاص العاطلين عن العمل - فترة البطالة:17- (ج).  كم عدد ساعات العمل في األسبوع عادة......؟

ما هي المدة التي قضاها.......من دون عمل، بينما هوعدد الساعات...................................
متاح ولديه الرغية في العمل؟ 

①أقل من شهر..................................فقط للموظفين والعمال العاطلين عن العمل في الوقت الحالي 
( ②من 1 شهر ألقل من 3 شهور..............(كانوا يعملون سابقاً
③من 3 شهور ألقل من 6 شهور............18- الوظيفة/المهنة:

④من 6 شهور ألقل من سنة.................ما هي وظيفته أو مهنته األساسية..........؟
⑤من 1 سنة فأكثر...........................(علي سبيل المثال: ميكانيكي سيارات، دهان منازل، دهان سيارات، 

مدير قسم موارد بشرية، موظف إحصائي وغيرها)
...................................................................................
...................................................................................

استمارة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فأكثر   - العضو  رقم 3-
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االسم:............................................................................
5- (ب). من وجهة النظر القانونية، ما هي الحالة اإلجتماعية1- الرقم التسلسلي:

له............؟2- الجنس: 
①أعزب /عزباء .............................ذكر...........................①
متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايشأنثى...........................②

(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش3- تاريخ الميالد:
..........②حيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)/في مرحلة انفصال.....تاريخ الميالد................؟

متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش عام  شهر         يوم
(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

...........③حيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)/في مرحلة انفصال......
④أرمل/أرملة...................................................في حالة ما إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد، 

⑤مطلق/مطلقة.................................................اكتب العمر.............................
6- مكان الميالد:

أين كانت تعيش األم.....لحظة الوالدة؟
في قبرص:4- العالقة مع الشخص المرجعي:

بلدية/منطقة................................................................ما هي العالقة التي تربطه  بالشخص المرجعي؟
مقاطعة......................................................................①الشخص المرجعي نفسه...........

ال يعرف في أي بلدية/منطقة.......................................⑲②الزوج/الزوجة...............
في الخارج:③شريك/شريكة...............
البلد:.......................................................................④ابن/ابنة.......................

ال يعرف البلد............................................⑤زوج االبنة/ زوجة االبن (له عالقة مع أحد األبناء)......
7- البلد التي وُلد فيها الوالدين:⑥الوالدين/حمي/حماة الشخص المرجعي.............

7- (أ). أين وُلد والده/والدها...........؟⑦حفيد..........
في قبرص: ............................................................①⑧أخ/أخت..............

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................شقيق الزوج/زوج االبنة/أخت الزوجة أو الزوج/ زوجة االبن...⑨
7- (ب). أين وُلدت والدته/والدتها.....؟⑩عالقة قرابة أخرى............
في قبرص:.............................................................①⑪خادم/ مساعدة منزل..........

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................⑫شخص ليس له عالقة قرابة............
سؤال اختياري8- الديانة:

ما هي الديانة التي يعتنقها............؟5- الحالة اإلجتماعية:
①مسيحي/مسيحية أرثوذكسي/أرثوذكسية5-(أ). ما هي الحالة اإلجتماعية له........؟

②الكنيسة األرمينيةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 
③الكنيسة المارونية(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

④الروم الكاثوليكحيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)..①
⑤مسلم/مسلمةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 

⑥الكنيسة اإلنجليكانية أو البروتستانتيةسؤال رقم 6(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش
⑦بوذي/بوذيةحيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)....②

⑧بال دين/ملحد/ملحدة
⑨ديانة آخرى (اذكرها)...............................................شخص يعيش معه (شريك).....................③

9- الجنسية:أرمل/أرملة لم يتزوج مرة أخرى..................④
ما هي الجنسية / الجنسيات التي يحملها............؟سؤال رقم 6مطلق/مطلقة لم يتزوج مرة أخرى..............⑤

أعزب /عزباء .......................................⑥

.................................الجنسية األولى.............①

.................................الجنسية الثانية.............②

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 4-

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

29
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12- (ب). في حالة اختيار اإلجابة (ال) في السؤال السابق، أين كان محل اإلقامة  10- الفئة القومية/الدينية:                 (سؤال اختياري)
اإلعتيادي والدائم له..................؟إلي أي فئة قومية/دينية أو جنس ينتمي.......؟

في قبرص:(يمكن اختيار إجابة أو إجابتين كحد أقصى)
بلدية/منطقة:...............................................1قبرصي اليوناني....................................
مقاطعة:....................................................2أرميني..............................................
⑲ال يعرف البلدية/المنطقة:..................................3ماروني.............................................
في الخارج:4التيني...............................................

البلد:..........................................................5قبرصي التركي....................................
اليعرف البلد:................................................6يوناني...............................................
7بريطاني.............................................
13- محل اإلقامة اإلعتيادية قبل عام واحد:8روماني.............................................
أين كان  مكان إقامته اإلعتيادية.......قبل عام واحد من تاريخ9بلغاري..............................................
1 أكتوبر 2020؟10بُولندي..............................................
سؤال رقم 14①في هذا المنزل.............................11روسي..............................................
②طفل مولود بعد تاريخ 1/10/2020.......12أوكراني............................................
③—في منزل آخر (اذكر مكانه).............13جورجيني..........................................
في قبرص:14فليبيني...............................................
بلدية/منطقة:.................................................15سريالنكي...........................................
مقاطعة:......................................................16فيتنامي..............................................
⑲اليعرف البلدية/منطقة:.....................................17صيني...............................................
في الخارج:18سوري..............................................
البلد:..........................................................19باكستاني............................................
ال يعرف البلد:..............................................20هندي................................................
21مصري.............................................
14- اإلقامة الدائمة في الخارج:22فلسطيني............................................
14- (أ). هل كان له ..........مكان إقامة دائم في أي وقت مضي23لبناني...............................................

في الخارج (ألكثر من 12 شهر - ليس بصفة طالب)؟24من روما/كوربيتي...........................................
①نعم:.........................................................25من روما(المسيحي األرثوذوكسي).........................

②← سؤال رقم 15ال:...........................................................26يهودي..............................................
27 آخر (اذكره)...........................................

14- (ب). في أي بلد؟11- اللغة:
اذكر اسم البلد:...............................................11- (أ). أي لغة يتحدثها بشكل أفضل.....؟

اذكرها:................................................
14-(ج). في أي عام عاد..........بهدف اإلقامة الدائمة في قبرص؟11- (ب). ما هي لغته األم....................؟

قبل عام 1980ذكرها:.................................................
................................1980-1984

1989-1985................................12- محل اإلقامة اإلعتيادي والدائم بحلول1 أكتوبر 2021: 
1994-1990................................12- (أ).هل كان هذا المنزل هو مكان اإلقامة اإلعتيادي والدائم

1999-1995................................له بحلول 1 أكتوبر 2021؟
2004-2000................................①←سؤال رقم 13نعم:.........................................

2005 وما بعدها (اذكر في أي عام)②ال:...........................................
عام:

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 4-  (استكمال األسئلة)
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19- النشاط اإلقتصادي:15- المستوي التعليمي:
في أي نوع من أنواع األنشطة اإلقتصادية يعمل.......؟ما هو أعلي مستوى تعليمي حصل عليه..........؟

(علي سبيل المثال: مكتب محاماة، تجارة بيع األحذية بالتجزئة، خدمات  ①لم يلتحق نهائياً بالمدرسة اإلبتدائية....
إحصائية، وغيرها)②لم ينهي المرحلة اإلبتدائية.....

..................................................................................③المدرسة اإلبتدائية...........
..................................................................................④المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات)..

20- المجال المهني:⑤مدرسة ثانوية/فنية....
ما هي صفته في المجال المهني...؟ ما بعد الثانوية الغير جامعية
①صاحب/صاحبة عمل  لديه موظفين.......سؤال رقم 17⑥(لفترة أقل من عامين)........

②صاحب/صاحبة عمل مستقل بدون موظفين...⑦تعليم عالي في فترة زمنية قصيرة...
③موظف......⑧شهادة جامعية (بكالوريوس) أو ما يعادلها
④في مشروع عائلي بدون راتب......دراسات عليا (ماجستير) أو درجة علمية 
⑤شخص يتعلم حرفة ما........⑨لفترة زمنية طويلة (5 سنوات وأكثر)....

⑥غير ذلك (اذكره)....................⑩درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها......
21- مكان العمل (فيما يخص العاطل عن العمل من الذين كانوا يعملون16- معرفة األبجدية:

في وقت سابق، يرجي اإلشارة الي آخر أسبوع عمل)هل لديه....القدرة علي القراءة والكتابة؟
أين كان يعمل .............األسبوع الماضي؟①نعم:.............................................
①مكان عمل ثابت خارج المنزل (في قبرص)....②ال:..............................................

②العمل من داخل المنزل (في قبرص)....17- مجال العمل:
سؤال رقم 22③مكان عمل غير ثابت (في قبرص).........17- (أ). هل عمل ......علي اإلطالق األسبوع الماضي

④←سؤال رقم 21 (ب)خارج قبرص...............................ولو لمدة ساعة واحدة فقط؟
21- (أ). في أي بلدية/منطقة كان يعمل.............①←سؤال رقم 17(ج)نعم:.............................................
األسبوع الماضي؟②ال:..............................................
...............؟ بلدية/منطقة:...........................................17-(ب). ماذا كان يعمل 
سؤال رقم 22مقاطعة:.................................................①موظف/عامل، لكن لم يتمكن من العمل.....

②←سؤال رقم 23عاطل عن العمل، لم يعمل من قبل....
21- (ب). في أي بلد كان يعمل .........األسبوع الماضي؟③← سؤال رقم 18عاطل عن العمل، لكنه كان يعمل في وقت سابق....

البلد:.......................................................④يؤدي الخدمة العسكرية........
⑤تلميذ/طالب داخل قبرص......
..................أي برنامج تعليمي في معهد⑥تلميذ/طالب خارج قبرص..... 22- هل يتابع 

أو جامعة؟انتهي⑦أعمال منزلية/رعاية األطفال.....
①نعم، في قبرص.................................................⑧متقاعد...............

②نعم، خارج قبرص.............................................⑨صاحب دخل خاص.....
③ال.................................................................⑩مريض بمرض مزمن/ذوي احتياجات خاصة...

⑪حالة أخرى (اذكرها)....................................
23- فقط لألشخاص العاطلين عن العمل - فترة البطالة:17- (ج).  كم عدد ساعات العمل في األسبوع عادة......؟

ما هي المدة التي قضاها.......من دون عمل، بينما هوعدد الساعات...................................
متاح ولديه الرغية في العمل؟ 

①أقل من شهر..................................فقط للموظفين والعمال العاطلين عن العمل في الوقت الحالي 
( ②من 1 شهر ألقل من 3 شهور..............(كانوا يعملون سابقاً
③من 3 شهور ألقل من 6 شهور............18- الوظيفة/المهنة:

④من 6 شهور ألقل من سنة.................ما هي وظيفته أو مهنته األساسية..........؟
⑤من 1 سنة فأكثر...........................(علي سبيل المثال: ميكانيكي سيارات، دهان منازل، دهان سيارات، 

مدير قسم موارد بشرية، موظف إحصائي وغيرها)
...................................................................................
...................................................................................

استمارة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فأكثر   - العضو  رقم 4-
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االسم:............................................................................
5- (ب). من وجهة النظر القانونية، ما هي الحالة اإلجتماعية1- الرقم التسلسلي:

له............؟2- الجنس: 
①أعزب /عزباء .............................ذكر...........................①
متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايشأنثى...........................②

(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش3- تاريخ الميالد:
..........②حيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)/في مرحلة انفصال.....تاريخ الميالد................؟

متزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش عام  شهر         يوم
(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

...........③حيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)/في مرحلة انفصال......
④أرمل/أرملة...................................................في حالة ما إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد، 

⑤مطلق/مطلقة.................................................اكتب العمر.............................
6- مكان الميالد:

أين كانت تعيش األم.....لحظة الوالدة؟
في قبرص:4- العالقة مع الشخص المرجعي:

بلدية/منطقة................................................................ما هي العالقة التي تربطه  بالشخص المرجعي؟
مقاطعة......................................................................①الشخص المرجعي نفسه...........

ال يعرف في أي بلدية/منطقة.......................................⑲②الزوج/الزوجة...............
في الخارج:③شريك/شريكة...............
البلد:.......................................................................④ابن/ابنة.......................

ال يعرف البلد............................................⑤زوج االبنة/ زوجة االبن (له عالقة مع أحد األبناء)......
7- البلد التي وُلد فيها الوالدين:⑥الوالدين/حمي/حماة الشخص المرجعي.............

7- (أ). أين وُلد والده/والدها...........؟⑦حفيد..........
في قبرص: ............................................................①⑧أخ/أخت..............

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................شقيق الزوج/زوج االبنة/أخت الزوجة أو الزوج/ زوجة االبن...⑨
7- (ب). أين وُلدت والدته/والدتها.....؟⑩عالقة قرابة أخرى............
في قبرص:.............................................................①⑪خادم/ مساعدة منزل..........

في الخارج (اكتب اسم البلد)............................................⑫شخص ليس له عالقة قرابة............
سؤال اختياري8- الديانة:

ما هي الديانة التي يعتنقها............؟5- الحالة اإلجتماعية:
①مسيحي/مسيحية أرثوذكسي/أرثوذكسية5-(أ). ما هي الحالة اإلجتماعية له........؟

②الكنيسة األرمينيةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 
③الكنيسة المارونية(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش

④الروم الكاثوليكحيث يكون كال الطرفين من جنس مختلف)..①
⑤مسلم/مسلمةمتزوج/متزوجة أو في اتفاق تعايش 

⑥الكنيسة اإلنجليكانية أو البروتستانتيةسؤال رقم 6(سواء كانت عالقة زواج أو اتفاق تعايش
⑦بوذي/بوذيةحيث يكون كال الطرفين من نفس الجنس)....②

⑧بال دين/ملحد/ملحدة
⑨ديانة آخرى (اذكرها)...............................................شخص يعيش معه (شريك).....................③

9- الجنسية:أرمل/أرملة لم يتزوج مرة أخرى..................④
ما هي الجنسية / الجنسيات التي يحملها............؟سؤال رقم 6مطلق/مطلقة لم يتزوج مرة أخرى..............⑤

أعزب /عزباء .......................................⑥

.................................الجنسية األولى.............①

.................................الجنسية الثانية.............②

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 5-

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

جنسية أخرى (اذكر البلد)الجنسية القبرصية

29
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12- (ب). في حالة اختيار اإلجابة (ال) في السؤال السابق، أين كان محل اإلقامة  10- الفئة القومية/الدينية:                 (سؤال اختياري)
اإلعتيادي والدائم له..................؟إلي أي فئة قومية/دينية أو جنس ينتمي.......؟

في قبرص:(يمكن اختيار إجابة أو إجابتين كحد أقصى)
بلدية/منطقة:...............................................1قبرصي اليوناني....................................
مقاطعة:....................................................2أرميني..............................................
⑲ال يعرف البلدية/المنطقة:..................................3ماروني.............................................
في الخارج:4التيني...............................................

البلد:..........................................................5قبرصي التركي....................................
اليعرف البلد:................................................6يوناني...............................................
7بريطاني.............................................
13- محل اإلقامة اإلعتيادية قبل عام واحد:8روماني.............................................
أين كان  مكان إقامته اإلعتيادية.......قبل عام واحد من تاريخ9بلغاري..............................................
1 أكتوبر 2020؟10بُولندي..............................................
سؤال رقم 14①في هذا المنزل.............................11روسي..............................................
②طفل مولود بعد تاريخ 1/10/2020.......12أوكراني............................................
③—في منزل آخر (اذكر مكانه).............13جورجيني..........................................
في قبرص:14فليبيني...............................................
بلدية/منطقة:.................................................15سريالنكي...........................................
مقاطعة:......................................................16فيتنامي..............................................
⑲اليعرف البلدية/منطقة:.....................................17صيني...............................................
في الخارج:18سوري..............................................
البلد:..........................................................19باكستاني............................................
ال يعرف البلد:..............................................20هندي................................................
21مصري.............................................
14- اإلقامة الدائمة في الخارج:22فلسطيني............................................
14- (أ). هل كان له ..........مكان إقامة دائم في أي وقت مضي23لبناني...............................................

في الخارج (ألكثر من 12 شهر - ليس بصفة طالب)؟24من روما/كوربيتي...........................................
①نعم:.........................................................25من روما(المسيحي األرثوذوكسي).........................

②← سؤال رقم 15ال:...........................................................26يهودي..............................................
27 آخر (اذكره)...........................................

14- (ب). في أي بلد؟11- اللغة:
اذكر اسم البلد:...............................................11- (أ). أي لغة يتحدثها بشكل أفضل.....؟

اذكرها:................................................
14-(ج). في أي عام عاد..........بهدف اإلقامة الدائمة في قبرص؟11- (ب). ما هي لغته األم....................؟

قبل عام 1980ذكرها:.................................................
................................1980-1984

1989-1985................................12- محل اإلقامة اإلعتيادي والدائم بحلول1 أكتوبر 2021: 
1994-1990................................12- (أ).هل كان هذا المنزل هو مكان اإلقامة اإلعتيادي والدائم

1999-1995................................له بحلول 1 أكتوبر 2021؟
2004-2000................................①←سؤال رقم 13نعم:.........................................

2005 وما بعدها (اذكر في أي عام)②ال:...........................................
عام:

رابعاً: نموذج اإلستبيان "الشخصي"  - العضو رقم 5-  (استكمال األسئلة)
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19- النشاط اإلقتصادي:15- المستوي التعليمي:
في أي نوع من أنواع األنشطة اإلقتصادية يعمل.......؟ما هو أعلي مستوى تعليمي حصل عليه..........؟

(علي سبيل المثال: مكتب محاماة، تجارة بيع األحذية بالتجزئة، خدمات  ①لم يلتحق نهائياً بالمدرسة اإلبتدائية....
إحصائية، وغيرها)②لم ينهي المرحلة اإلبتدائية.....

..................................................................................③المدرسة اإلبتدائية...........
..................................................................................④المرحلة المتوسطة (ثالث سنوات)..

20- المجال المهني:⑤مدرسة ثانوية/فنية....
ما هي صفته في المجال المهني...؟ ما بعد الثانوية الغير جامعية
①صاحب/صاحبة عمل  لديه موظفين.......سؤال رقم 17⑥(لفترة أقل من عامين)........

②صاحب/صاحبة عمل مستقل بدون موظفين...⑦تعليم عالي في فترة زمنية قصيرة...
③موظف......⑧شهادة جامعية (بكالوريوس) أو ما يعادلها
④في مشروع عائلي بدون راتب......دراسات عليا (ماجستير) أو درجة علمية 
⑤شخص يتعلم حرفة ما........⑨لفترة زمنية طويلة (5 سنوات وأكثر)....

⑥غير ذلك (اذكره)....................⑩درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها......
21- مكان العمل (فيما يخص العاطل عن العمل من الذين كانوا يعملون16- معرفة األبجدية:

في وقت سابق، يرجي اإلشارة الي آخر أسبوع عمل)هل لديه....القدرة علي القراءة والكتابة؟
أين كان يعمل .............األسبوع الماضي؟①نعم:.............................................
①مكان عمل ثابت خارج المنزل (في قبرص)....②ال:..............................................

②العمل من داخل المنزل (في قبرص)....17- مجال العمل:
سؤال رقم 22③مكان عمل غير ثابت (في قبرص).........17- (أ). هل عمل ......علي اإلطالق األسبوع الماضي

④←سؤال رقم 21 (ب)خارج قبرص...............................ولو لمدة ساعة واحدة فقط؟
21- (أ). في أي بلدية/منطقة كان يعمل.............①←سؤال رقم 17(ج)نعم:.............................................
األسبوع الماضي؟②ال:..............................................
...............؟ بلدية/منطقة:...........................................17-(ب). ماذا كان يعمل 
سؤال رقم 22مقاطعة:.................................................①موظف/عامل، لكن لم يتمكن من العمل.....

②←سؤال رقم 23عاطل عن العمل، لم يعمل من قبل....
21- (ب). في أي بلد كان يعمل .........األسبوع الماضي؟③← سؤال رقم 18عاطل عن العمل، لكنه كان يعمل في وقت سابق....

البلد:.......................................................④يؤدي الخدمة العسكرية........
⑤تلميذ/طالب داخل قبرص......
..................أي برنامج تعليمي في معهد⑥تلميذ/طالب خارج قبرص..... 22- هل يتابع 

أو جامعة؟انتهي⑦أعمال منزلية/رعاية األطفال.....
①نعم، في قبرص.................................................⑧متقاعد...............

②نعم، خارج قبرص.............................................⑨صاحب دخل خاص.....
③ال.................................................................⑩مريض بمرض مزمن/ذوي احتياجات خاصة...

⑪حالة أخرى (اذكرها)....................................
23- فقط لألشخاص العاطلين عن العمل - فترة البطالة:17- (ج).  كم عدد ساعات العمل في األسبوع عادة......؟

ما هي المدة التي قضاها.......من دون عمل، بينما هوعدد الساعات...................................
متاح ولديه الرغية في العمل؟ 

①أقل من شهر..................................فقط للموظفين والعمال العاطلين عن العمل في الوقت الحالي 
( ②من 1 شهر ألقل من 3 شهور..............(كانوا يعملون سابقاً
③من 3 شهور ألقل من 6 شهور............18- الوظيفة/المهنة:

④من 6 شهور ألقل من سنة.................ما هي وظيفته أو مهنته األساسية..........؟
⑤من 1 سنة فأكثر...........................(علي سبيل المثال: ميكانيكي سيارات، دهان منازل، دهان سيارات، 

مدير قسم موارد بشرية، موظف إحصائي وغيرها)
...................................................................................
...................................................................................

استمارة فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فأكثر   - العضو  رقم 5-
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2- من هو صفة الشخص الذي أعطي المعلومات الخاصة بنموذج  1- هل تم استكمال جميع نماذج اإلستبيان الخاصة "بمحل اإلقامة" و"حيازة المنزل"
استبيان محل اإلقامة/حيازة المنزل؟و"اإلستبيان الشخصي"؟

①فرد أوأكثر من أفراد المنزل................①←سؤال رقم 2نعم:............................................
②شخص أو أكثر ليسوا من أفراد المنزل....②ال:.............................................

3- اسم الشخص الذي أدلى بالمعلومات:
.................................................................................1- (أ). وضح سبب عدم استكمال نموذج استبيان "محل اإلقامة" و"حيازة المنزل"

.................................................................................واإلستبيان "الشخصي"؟
..........................................................................................................................................................
..........................................................................
4- رقم تليفون الشخص الذي أدلى بالمعلومات:..........................................................................
..........................................................................

5- رجاءً، تسجيل رقم البطاقة الشخصية أو رقم بطاقة تسجيل األجانب (Alien Registration Card Number) لكل فرد:

رقم بطاقة أو جوازرقم بطاقة تسجيلرقم بطاقة اللقباالسمالرقم المرجعي

تليفونسفر لدولة أخرىاألجانبشخصية قبرصية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

لإلستخدام الرسمي
6- تاريخ استكمال نموذج اإلستبيان:

7- اسم مسؤل اإلحصاء:عامشهريوم
..............................................................

8- رمز مسؤول اإلحصاء:

10- اسم مراقب المنطقة:9- تاريخ المراجعة:
................................................................عامشهريوم

11-رمز مراقب المنطقة:

خامساً: بيانات التواصل

لألشخاص من عمر 18 سنة فأكثر

بريد إلكتروني
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