
ARABICENGLISH

MEASURING FINANCIAL INCLUSION 1

FINDEX QUESTIONNAIRE

1 An account can be used to save money, to make or receive pay-
ments, or to receive wages or financial help. Do you, either by your-
self or together with someone else, currently have an account at 
any of the following places: a bank, the post office, a microfinance 
institution, or another type of formal financial institution?

إن الحساب املرصيف هو عبارة عن حساب ميكنك من إدخار األموال أو تسديد الدفعات أو استالمها، أو الستالم 

الرواتب/األجور أو املساعدات املالية. هل لديك حالياً حساباً شخصياً أم مشرتكاً مع شخص آخر يف حساب يف 

بنك  أو الربيد أو يف مؤسسة متويل صغرية أو يف أي مؤسسة مالية أخرى، نعم أم ال؟  

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

2 A debit card is a card connected to an account at a financial institu-
tion that allows you to withdraw money, and the money is taken 
out of THAT ACCOUNT right away. Do you, personally, have a debit 
card?

إن بطاقة الرصاف اآليل أوبطاقة السحب)carte de débit( هي بطاقة متصلة بحساب يف مؤسسة مالية ، 

تخولك سحب املال، وإن املال يسحب مبارشة من هذا الحساب. هل متلك شخصياً بطاقة الرصاف اآليل أوبطاقة 

السحب؟ نعم أم ال؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

3 Is this debit card connected to an account with your name on it?* هل بطاقة الرصاف اآليل أوبطاقة السحب)carte de débit(  التي متلكها متصلة بحساب باسمك ؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

4 Have you, personally, used your debit card to DIRECTLY make a 
purchase in the past 12 months?*

هل إستخدمت انت شخصياً بطاقة الرصاف اآليل أوبطاقة السحب)carte de débit(  للقيام بعملية رشائية 

مبارشة خالل األشهر ال12 املاضية؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

5 A credit card is a card that allows you to BORROW money in order 
to make payments or buy things, and you can pay the balance off 
later. Do you, personally, have a credit card?

ن بطاقة اإلئتامن)carte de crédit( تخولك إقرتاض مال لتسديد الدفعات أو رشاء أشياء وبإمكانك دفع 

املستحقات الحقاً. هل متلك شخصياً بطاقة إئتامن؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

6 Have you used your credit card in the past 12 months?* هل استخدمت بطاقة اإلئتامن)carte de crédit(  الخاصة بك خالل األشهر ال12 املاضية؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

7 Aside from a debit card or a credit card, do you have any other 
plastic card that you can use to make payments or purchases AT A 
VARIETY OF PLACES?

عدا عن بطاقة الرصاف اآليل أوبطاقة السحب)carte de débit(  أو بطاقة اإلئتامن)carte de crédit( ، هل 

متلك أي بطاقة بالستيكية أخرى، تستخدمها لتسديد الدفعات أو للرشاء يف أماكن متنوعة؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

Source: Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Peter Van Oudheusden, “The Global Findex Database 2014: Measuring 
Financial Inclusion around the World”. Policy Research Working Paper 7255.
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8 Please tell me whether each of the following is A REASON why you, 
personally, DO NOT have an account at a bank or another type of 
formal financial institution. (Read and rotate A-I). Is it ...?*

"رجاء أخربين إذا كان أي من التايل هو سبب عدم فتح حساب خاص بك يف البنك أو يف أي مؤسسة مالية أخرى. 

”.FIN8I إىل FIN8A  هل هو___؟ ملحوظة للباحث : إقرأ عىل نحو متناوب من

A Because financial institutions are too far away لبعد البنك/ املؤسسة املالية عن مكان السكن
B Because financial services are too expensive ً ألن مصاريف استخدام الخدمات املالية مكلفا جدا

C Because you don't have the necessary documentation (identity 
card, wage slip, etc.)

ألنك ال متلك الوثائق الرضورية )بطاقة التعريف الوطنية، إفادة عمل، الخ(

D Because you don't trust financial institutions ألنك ال تثق باملؤسسات املالية

E Because of religious reasons ألسباب دينية

F Because you don't have enough money to use financial institutions ألنك ال متلك ما يكفي من املال الستخدام املؤسسات املالية

G Because someone else in the family already has an account ألن فرد آخر يف األرسة ميلك حساب مرصيف

H Because you cannot get an account ألنك ال تستطيع فتح حساباً يف البنك

I Because you have no need for financial services at a formal institu-
tion

ألنك لست بحاجة اىل خدمات مرصفية من مؤسسة مالية

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

9 In the past 12 months, has money been DEPOSITED into your per-
sonal account(s)? This includes cash or electronic deposits, or any 
time money is put into your account(s) by yourself, an employer, or 
another person or institution.*

خالل األشهر ال12 املاضية، هل  تم ايداع أي أموال يف حساباتك الشخصية ؟ يتضمن ذلك اإليداعات النقدية أو 

التحويالت اإللكرتونية أو أي مال وضع يف حسابك سواء من قبلك أنت شخصياً أو من قبل صاحب العمل أو أي 

شخص آخر أو أي مؤسسة أخرى؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

10 In a typical MONTH, about how many times is money DEPOSITED 
into your personal account(s): one or two times per month, three 
or more times per month, or, in a typical month, is money NOT 
deposited into your account(s)?*

خالل الشهر العادي، كم مرّة يتم  إيداع املال يف حساباتك الشخصية: مرة واحدة أو مرتني يف الشهر، أو ثالث 

مرات أو أكرث يف الشهر، أو أنه يف الشهر العادي ال يتم إيداع أي مال يف حساباتك الشخصية ؟ ملحوظة للباحث: 

إقرأ يف حال الرضورة: قد يتم إيداع املال ألي سبب كان. 

1 One or two times per month مرة واحدة أو مرتني بالشهر

2 Three or more times per month ثالث مرات أو أكرث بالشهر

3 Money is not deposited in a typical month ال يتم إيداع أي مال يف الشهر العادي

4 (DK) )ال يعرف(

5 (Refused) )رفض اإلجابة(

11 In the past 12 months, has money been TAKEN OUT of your per-
sonal account(s)? This includes cash withdrawals in person or using 
your debit card, electronic payments or purchases, checks, or any 
other time money is removed from your account(s) by yourself or 
another person or institution.*

خالل األشهر ال12 املاضية، هل ُسحب مال من حساباتك الشخصية؟ يتضمن ذلك سحبك للنقود/للامل شخصياً 

أوعرب بطاقة الرصاف اآليل أو بطاقة السحب، الدفع أو الرشاء عن طريق االنرتنت أو الشيكات أو أي وقت آخر 

يتم فيه سحب املال من قبلك أنت شخصياً أو أي شخص آخر أو أي مؤسسة أخرى؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(
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12 In a typical MONTH, about how many times is money TAKEN OUT 
of your personal account(s): one or two times per month, three or 
more times per month, or, in a typical month, is money NOT taken 
out of your account(s)?*

خالل الشهر العادي، كم مرّة يتم  سحب املال من حساباتك الشخصية؟ مرة واحدة أو مرتني يف الشهر، أو 

ثالث مرات أو أكرث يف الشهر، أو أنه يف الشهر العادي ال يتم سحب املال من حسابك أو حساباتك الشخصية ؟ 

)ملحوظة للباحث: إقرأ يف حال الرضورة(: قد يتم سحب املال ألي سبب كان

1 One or two times per month مرة واحدة أو مرتني بالشهر

2 Three or more times per month ثالث مرات أو أكرث بالشهر

3 Money is not taken out in a typical month ال يتم سحب أي مال يف الشهر العادي

4 (DK) )ال يعرف(

5 (Refused) )رفض اإلجابة(

13 When you need to GET CASH FROM your account(s), how do you 
USUALLY get it? Do…?*

عندما تريد سحب النقود من حساباتك الشخصية، هل تحصل عليه عادة _______؟ 

1 You get it at an ATM من الرصاف اآليل 

2 You get it over the counter in a branch of your financial institution مبارشة من داخل املرصف /املؤّسسة املاليّة التي تتعامل معها 

4 You get it some other way تحصل عىل املال بطريقة أخرى 

5 (Do not need to get cash) )ال يحتاج لسحب املال النقدي/ كاش(

6 (DK) )ال يعرف(

7 (Refused) )رفض اإلجابة(

14 In the PAST 12 MONTHS, have you ever made a transaction with 
money FROM YOUR ACCOUNT at a bank or another type of formal 
financial institution using a MOBILE PHONE? This can include using 
a MOBILE PHONE to make payments, buy things, or to send or 
receive money.*

خالل األشهر ال12 املاضية، هل قمت بعملية مرصفية من حسابك الخاص يف البنك أو يف مؤسسة مالية أخرى 

وذلك باستخدام هاتفك النقال ؟ قد يشمل ذلك استخدامك للهاتف لدفع املال أو لرشاء منتجات أو إلرسال 

أو استالم املال.  

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

15 In the past 12 months, have you personally used a mobile phone to 
pay bills or to send or receive money using a service such as mdinar 
or Mobiflouss?*

خالل األشهر ال12 املاضية، هل استخدمت هاتف نقال شخصياً لدفع الفواتري أو إلرسال أو إلستالم املال من 

خالل خدمات الدفع عرب الهاتف مثل تطبيقات الدفع عرب الهاتف النقال مثل:ام دينار أو مويب فلوس؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

16 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments on 
bills or bought things online using the Internet?

خالل األشهر ال12 املاضية، هل سددت أنت شخصياً فواتري أو اشرتيت منتجات  عرب اإلنرتنت؟ نعم أو ال؟  

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(
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17 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any of the following reasons? How about? (Read 
A-C)

خالل األشهر ال12 املاضية، هل وفّرت أو إّدخرت أنت شخصياً أي مبلغ من املال لألسباب التالية؟ ماذا عن 

_______ ؟ 

A To start, operate, or grow a business or farm لبدء أو لتشغيل أو لتوسيع عمل ما أو مزرعة 

B For old age للشيخوخة

C For education or school fees لألقساط التعليمية

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

18 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money by ...? (Read A-B)

خالل األشهر ال12 املاضية، هل وفّرت أو إّدخرت أنت شخصياً أي مبلغ من املال بأي من الطرق التالية؟

A Using an account at a bank or another type of formal financial 
institution (INTERVIEWER: This can include using another person's 
account)

حساب مرصيف يف البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى ملحوظة للباحث: )قد يكون هذا اإليداع يف حساب شخص 

آخر(

B Using a Jami'a /association (informal savings club), or a person 
outside the family

املشاركة بجمعية أو إيداع املال مع شخص آخر من خارج األرسة

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

19 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any reason?*

خالل األشهر ال12 املاضية، هل وفّرت أو إّدخرت أنت شخصياً أو وضعت جانباً  أي مبلغ من املال ألي سبب 

كان؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

20 Do you, by yourself or together with someone else, currently have 
a loan you took out from a bank or another type of formal financial 
institution to purchase a home, an apartment, or land?

هل لديك حاليا قرضاً من البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، سواء كان قرضاً خاصاً بك أو مشرتكاً مع شخص آخر 

لرشاء منزل أو شقة أو قطعة أرض؟  

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

21 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 
someone else, borrowed any money from any of the following 
sources? (Read A-D)

خالل األشهر ال12 املاضية هل اقرتضت سواء شخصياً أو باإلشرتاك مع شخص آخر أي مبلغ من املال من أي 

من املصادر التالية؟ 

A Have you borrowed from a bank, the post office, a microfinance 
institution, or another type of formal financial institution? This does 
NOT include credit cards.

"إقرتضت من بنك أو  الربيد أو مؤسسة متويل صغرية أو من مؤسسة مالية أخرى وال يشمل ذلك بطاقات 

اإلئتامن”

B Have you borrowed from a store by using installment credit or 
buying on credit?

إقرتضت من متجر عىل أن تدفع املستحقات بالتقسيط أو اشرتيت بالدين

C Have you borrowed from family, relatives, or friends? إقرتضت من العائلة أو األقارب أو األصدقاء

D Have you borrowed from a private lender? إقرتضت من شخص ما يسلّف مال )ليس له صفة تجارية رسمية(
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1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

22 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 
someone else, borrowed money for any of the following reasons? 
(Read A-C)

خالل األشهر ال12 املاضية هل اقرتضت سواء شخصياً أو باإلشرتاك مع شخص آخر أي مبلغ من املال ألي من 

األسباب التالية؟ 

A Have you borrowed for education or school fees? ألقساط التعليم  

B Have you borrowed for health or medical purposes? ألغراض صحية

C Have you borrowed to start, operate, or grow a business or farm? لبدء أو لتشغيل أو لتوسيع عمل ما أو مزرعة

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

23 Have you, by yourself or together with someone else, borrowed 
money from any source for any reason in the PAST 12 MONTHS?*

خالل األشهر ال12 املاضية هل اقرتضت سواء شخصياً أو باإلشرتاك مع شخص آخر مبلغ من املال من أي مصدر 

وألي سبب كان؟  

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

24 Now, imagine that you have an emergency and you need to pay 
300 Tunisian dinar. How possible is it that you could come up with 
300 Tunisian dinar within the NEXT MONTH? Is it very possible, 
somewhat possible, not very possible, or not at all possible?

اآلن تخيّل أنك متر بحالة طارئة وعليك أن تدفع مبلغ و قدره  300 دينار تونيس.  ما مدى إمكانية تأمينك 300 

دينار تونيس خالل الشهر املقبل؟ ممكن جداً، ممكن إىل حد ما، غري ممكن بعض اليشء، غري ممكن إطالقاً.

1 Very possible ً ممكن جدا

2 Somewhat possible ممكن اىل حد ما

3 Not very possible غري ممكن بعض اليشء

4 Not at all possible ً غري ممكن إطالقا

5 (DK) )ال يعرف(

6 (Refused) )رفض اإلجابة(

25 What would be the MAIN source of money that you would use to 
come up with 300 Tunisian dinar within the NEXT MONTH?*

ما هو املصدر الرئييس ل 300 دينار تونيس التي ميكنك تأمينه خالل الشهر املقبل؟  

1 Savings املدخرات

2 Family, relatives, or friends العائلة أو األقارب أو األصدقاء

3 Money from working or a loan from an employer راتب العمل أو سلفة من صاحب العمل

4 A credit card or borrowing from a formal financial institution بطاقة إئتامن أو قرض من مؤسسة مالية   

5 A private lender شخص ما يسلّف مال )ليس له صفة تجارية رسمية(

6 Some other source غريه من املصادر

7 (DK) )ال يعرف(

8 (Refused) )رفض اإلجابة(

26 Have you, personally, GIVEN or SENT any of your MONEY to a rela-
tive or friend living in a different area INSIDE Tunisia in the PAST 12 
MONTHS? This can be money you brought yourself or sent in some 
other way.

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل أعطيت أو أرسلت أنت شخصياً أي مال من أموالك الخاصة إىل قريب أو 

صديق يعيش يف منطقة أخرى داخل تونس ؟  قد تكون سلمتهم املال باليد أو أرسلته بطريقة أخرى.

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(
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27 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, GIVEN or SENT 
money to a relative or friend living in a different area inside Tunisia 
in any of the following ways? (Read A-D)*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل أعطيت أو أرسلت انت شخصياً أي مال اىل قريب أو صديق لك يعيش يف 

منطقة أخرى داخل  تونس بأي من الطرق التالية؟    

A You handed cash to this person or sent cash through someone you 
know.

سلمت املبلغ نقداً باليد أو أرسلته من خالل شخص آخر تعرفه

B You sent money through a bank or another type of formal financial 
institution (for example, at a branch, at an ATM, or through direct 
deposit into an account).

أرسلت املال من خالل البنك أو مؤسسة مالية أخرى )مثالً من خالل فرع أو رصاف آيل أو إيداع مبارش يف 

حساب الشخص(

C You sent money through a mobile phone. أرسلت املال من خالل هاتف نقال /خلوي

D You sent money through a money transfer service. أرسلت املال من خالل خدمة تحويل األموال

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

28 Have you, personally, RECEIVED any MONEY from a relative or 
friend living in a different area INSIDE Tunisia in the PAST 12 
MONTHS, including any money you received in person?

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل تلقيت أنت شخصياً أي مال من قريب أو صديق يعيش يف منطقة أخرى 

داخل تونس مبا يف ذلك أي مال قد تكون تلقيته باليد. نعم أم ال؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

29 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, RECEIVED money 
from a relative or friend living in a different area inside Tunisia in 
any of the following ways? (Read A-D)*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل تلقيت أنت شخصيا أي مال من قريب أو صديق يعيش يف منطقة أخرى 

داخل تونس بأي من الطرق التالية؟   

A You were handed cash by this person or by someone you know. استلمت املبلغ  نقداً باليد أو من خالل شخص آخر تعرفه

B You received money through a bank or another type of formal 
financial institution (for example, at a branch, at an ATM, or through 
direct deposit into an account).

تلقيت املال من خالل البنك أو مؤسسة مالية أخرى )مثالً من خالل فرع أو رصاف آيل أو االيداع مبارشة يف 

الحساب (

C You received money through a mobile phone. تلقيت املال من خالل هاتف نقال /خلوي

D You received money through a money transfer service. تلقيت املال من خالل خدمة تحويل املال 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

30 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for electricity, water, or trash collection?

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل قمت شخصياً بدفع فواتري الكهرباء أو املياه أو جمع النفايات بشكل دوري 

؟ نعم أو ال؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

31 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
electricity, water, or trash collection in any of the following ways? 
(Read A-C)*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل قمت شخصياً بدفع فواتري الكهرباء أو املياه أو جمع النفايات  بأي من الطرق 

التالية؟

A You made a payment using cash. قمت بدفع املبلغ نقداً / كاش

B You made a payment directly from an account (for example, using 
debit card, a bank transfer, or a check).

قمت بالدفع مبارشة من خالل حساب مرصيف)مثالً باستخدام الرصاف اآليل / بطاقة السحب/ حوالة مالية أو 

شيك( 

C You made a payment through a mobile phone. قمت بالدفع من خالل الهاتف النقال
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1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

32 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for school fees?

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل قمت شخصياً بدفع األقساط التعليمية بشكل دوري؟ نعم أو ال؟ 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

33 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
school fees in any of the following ways? (Read A-C)*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل قمت شخصياً بدفع املال لألقساط التعليمية بأي من الطرق التالية؟ 

A You made a payment using cash. قمت بدفع املبلغ نقداً / كاش

B You made a payment directly from an account (for example, using 
debit card, a bank transfer, or a check).

قمت بالدفع مبارشة من خالل حساب مرصيف)مثالً باستخدام الرصاف اآليل / بطاقة السحب/ حوالة مالية أو 

شيك(

C You made a payment through a mobile phone. قمت بالدفع من خالل الهاتف النقال

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

34 Have you received any money from an employer or boss, in 
the form of SALARY OR WAGES, for doing work in the PAST 12 
MONTHS? Please do not consider any money you received directly 
from clients or customers.

هل تلقيت أي مال  يف شكل راتب من صاحب العمل مقابل عمل قمت به خالل األشهر ال12 املاضية؟ ال 

يشمل ذلك أي مبالغ قد تكون تلقيتها مبارشة من زبائن/عمالء. 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

35 In the PAST 12 MONTHS, have you been employed by the govern-
ment, military, or public sector?*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل عملت لدى مؤسسة حكومية، الجيش أو القطاع العام؟ نعم أو ال؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

36 In the PAST 12 MONTHS, has an employer or boss paid your salary 
or wages in any of the following ways? (Read A-D)*

هل دفع لك صاحب العمل راتبك خالل األشهر ال12 املاضية بأي من الطرق التالية؟  

A You received payments DIRECTLY in cash. تلقيت املبلغ نقدياً/ كاش مبارشة

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

تلقيت املبلغ مبارشة من خالل  تحويله اىل حساب يف البنك أو يف مؤسسة مالية أخرى 

C You received payments to a card. تلقيت املبلغ من خالل بطاقة 

D You received payments through a mobile phone.  تلقيت املبلغ من خالل الهاتف النقال 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(
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37 After your payment from an employer is transferred into an ac-
count, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY out 
of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

بعد أن يحول صاحب العمل راتبك اىل حسابك، هل تقوم بسحب كل املبلغ مبارشة مرة واحدة من الحساب، 

أم تقوم بسحب أو تحويل املال حسب الحاجة و عىل فرتات متفرقة؟ 

1 All of the money right away أسحب كل املبلغ املايل مرة واحدة

2 Over time as needed أسحب املال حسب الحاجة لذلك وعىل فرتات متفرقة 

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

38 Which of the following statements best describes the account that 
you use to receive payments from an employer?*

أي من العبارات التالية هي األقرب لنوع الحساب الذي تستخدمه لتلقي الدفعات املالية من صاحب العمل؟ 

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from an employer.

كان عندك هذاالحساب قبل البدء باستالم الدفعات من قبل صاحب العمل.

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from an employer.

كان عندك حساباً سابقاً ولكنك قمت بفتح هذا الحساب من أجل تلقي الدفعات من صاحب العمل .

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from an employer.

كان هذا حسابك األول الذي تّم فتحه من أجل تلقي الدفعات من صاحب العمل. 

4 (DK) )ال يعرف(

5 (Refused) )رفض اإلجابة(

39 Have you, personally, RECEIVED any financial support from the 
government in the PAST 12 MONTHS? This money could include 
payments for educational or medical expenses, unemployment 
benefits, subsidy payments, or any kind of SOCIAL BENEFITS. 
Please do NOT include wages or any payments related to work.

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل تلقيت أنت شخصياً أي مساعدة مالية من أي مؤسسة حكومية؟ قد تتضمن 

هذه املساعدة دفعات ألقساط التعليم أو املصاريف الطبية ، أو اعانات للبطالة أو أي نوع من املساعدات 

اإلجتامعية. ال يدخل ضمنها الراتب أو أي مبلغ تتقاضاه مقابل عمل قمت به.

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

40 In the PAST 12 MONTHS, have you received money from the gov-
ernment in any of the following ways? (Read A-D)*

خالل األشهر ال12 املاضية ، هل تلقيت مال من أي مؤسسة حكومية بأي من الطرق التالية؟ 

A You received payments DIRECTLY in cash. تلقيت املبلغ نقداً/ كاش مبارشة

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

تلقيت املبلغ مبارشة من خالل حساب مرصيف أو من مؤسسة مالية أخرى

C You received payments to a card. تلقيت املبلغ من خالل بطاقة 

D You received payments through a mobile phone.  تلقيت املبلغ من خالل الهاتف النقال 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

41 After your payment from the government is transferred into an 
account, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY 
out of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

بعد أن تحول املؤسسة الحكومية  املال اىل حسابك  ، هل تقوم بسحب كل املبلغ مبارشة مرة واحدة من 

الحساب، أم تقوم بسحب أو تحويل املال حسب الحاجة وعىل فرتات متفرقة؟ 

1 All of the money right away أسحب كل املال مرة واحدة

2 Over time as needed أسحب املال حسب الحاجة وعىل فرتات متفرقة 

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(
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42 Which of the following statements best describes the account that 
you use to receive payments from the government?*

أي من العبارات التالية هي األقرب لنوع الحساب الذي تستخدمه لتلقي الدفعات املالية من  الحكومة؟ 

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from the government.

كان عندك هذاالحساب قبل البدء باستالم الدفعات من قبل الحكومة

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from the government.

كان عندك حساباً سابقاً ولكنك قمت بفتح هذا الحساب من أجل تلقي الدفعات من الحكومة .

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from the government.

كان هذا حسابك األول الذي تم فتحه من أجل تلقي الدفعات من الحكومة

4 (DK) )ال يعرف(

5 (Refused) )رفض اإلجابة(

43 In the PAST 12 MONTHS, have you personally RECEIVED money 
from any source for the sale of your or your family's agricultural 
products, crops, produce, or livestock?

خالل األشهرال12 املاضية،هل تلقيت شخصياً املال من أي مصدرنتيجة بيع منتجات زراعية متلكها أنت 

أوعائلتك، أومحاصيل زراعية أو موايش؟

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

44 In the PAST 12 MONTHS, have you received money for the sale 
of your or your family's agricultural products, crops, produce, or 
livestock in any of the following ways? (Read A-C)*

خالل األشهرال12 املاضية،هل تلقيت شخصياً املال من أي مصدر نتيجة بيع منتجات زراعية متلكها أنت 

أوعائلتك، أو محاصيل زراعية أوموايش بأي من الطرق التالية؟

A You received payments DIRECTLY in cash. تلقيت املبلغ نقداً/ كاش مبارشة

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

تلقيت املبلغ مبارشة من خالل حساب يف البنك أو يف مؤسسة مالية أخرى 

C You received payments through a mobile phone.  تلقيت املبلغ من خالل الهاتف النقال 

1 Yes نعم

2 No ال

3 (DK) )ال يعرف(

4 (Refused) )رفض اإلجابة(

* Question may be skipped if previous answer reveals that it is not relevant. The questionnaire that includes the skip pattern is available on request.


