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أهــداف المسـح :
 .1تحديد األهمية النسبية لمختلف السلع والخدمات الداخلة في استهالك األسرة األمر الذي يمكن من حساب أوزان تستخدم في إعداد
األرقام القياسية لتكاليف نفقات المعيشة.
 .2حساب المرونات السلعية التي تساعد على التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات.
 .3إعداد الدراسات الخاصة بالتضخم.
 .4التعرف على مدى توزيع االستهالك وتوزيع الدخول بين المناطق الجغرافية المختلفة في الدولة.
 .5تقويم آثار السياسات والبرامج المعمول بها ذات العالقة بمستوى معيشة األسر.
 .6تحديد األجور أو الحدود الدنيا لألجور والرواتب ورواتب التقاعد في ضوء االستهالك العائلي.
 .7استخدام البيانات الكمية الستهالك المواد الغذائية وذلك لحساب حصة الفرد من السعرات الحرارية وعناصر التغذية األخرى
 .8دراسة انماط االستهالك السائد في الدولة.
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وصـف المسـح
 -1نطــاق المسـح
يشمل هذا المسح جميع األسر التي ينطبق عليها تعريف األسرة المعيشية وقد استبعد من البحث األفراد المقيمين في التجمعات العمالية وأسر
الفرد الواحد لعدم انطباق تعريف األسرة عليهم  ،ومن الناحية الجغرافية تم نشر اسر العينة بحيث تشمل جميع البلديات والمناطق  .ونظرا لتعدد
أهداف بحث إنفاق ودخل األسرة واهتمامه بأنماط اإلنفاق لجميع السكان تم تمثيل جميع فئات المجتمع قطريون وغير قطريين كل منهما
كمجتمع مستقل

 -2فترة اإلسناد الزمني لبيانات االنفاق الشهري لألسرة على الطعام والشراب والخدمات وبعض السلع :
يتم من خالل أربع زيارات أسبوعية مستقلة ومتتالية  ،يتم في كل زيارة رصد اإلنفاق األسبوعي لألسرة على بعض السلع والخدمات خالل
هذا األسبوع ومن ثم تجمع بيانات األسابيع األربعة للحصول على اإلنفاق الشهري لألسرة

 -3فترة اإلسناد الزمني لبيانات الدخل الشهري باللاير القطري لألسرة :
يحدد حسب طبيعة كل مصدر من مصادر الدخل  ،ولكن يفضل بالنسبة الى األجور والمعاشات والمرتبات المنتظمة أن تكون فترة
إسنادها الزمني هو العام السابق لتاريخ الزيارة األخيرة كذلك المصادر األخرى ذات الطبيعة الموسمية كأرباح المشروعات واألعمال
وايجار العقارات وحقوق الملكية وأرباح وفائدة األسهم واألوراق المالية والدخل من التحويالت  ...الخ  .فان فترة إسنادها الزمني هو العام
السابق لتاريخ الزيارة .

 -4دورية جمع بيانات اإلنفاق:
يتم جمع بيانات اإلنفاق من اسر البحث خالل عام كامل تحقيقًا لمبدأ قياس التغير في أنماط اإلنفاق ومستوياته نتيجة المتغيرات
الموسمية والعرضية والدورية .وقد انتهج هذا البحث منهجا وهو أن تزار األسرة المختارة ستة مرات على مدى أربع أسابيع متتالية ثم
تستبدل بأسرة أخرى ( من نفس جنسية رب األسرة وفئة عدد أفراد األسرة ) .
 -5دورية جمع بيانات الدخل :يتم جمع بيانات الدخل مرة واحدة من كل أسرة من اسر البحث في أثناء الزيارة األخيرة لألسرة

 -6المحاور التي تمت تغطيتها :
قام المسح بقياس إحصاءات انفاق ودخل االسرة – االسر المعيشية ذات العالقة بالحالة التعليمية لرب االسرة والمهنة والنشاط االقتصادي
والقطاع الذي يعمل به وحالته العملية وحالته الزواجية ونوع المسكن ونوع حيازته للمسكن وحجم اسرته المعيشية وفئات النفاق وعدد
االفراد ذوي الدخل و كمية االستهالك الشهري من بعض السلع الغذائية الهامة  .والمصادر دخل االسرة المعيشية وفئات الدخل الشهري
لألسرة وللفرد .
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تعاريف المفاهيم والتصانيف
 البلديات  :دولة قطر تقسم إدارياً إلى سبعة بلديات :الدوحة  ،الريان  ،الوكرة  ،أم صالل ،الخور  ،الشمال و الظعاين
 الجنسية  :نشرت البيانات على أساس قطريون أو غير قطريين .دليل الجنسيات يعود إلى دليل الجنسيات الدولي Series 2891
M,No 49, Rev.2
 الجنس :ذكور أو إناث ويشير إلى التحديد البيولوجي العام للفارق بين الرجال والنساء .وفقاً لمنظمة العمل الدولية ) (ILOفإن البيانات
مفصلة حسب الجنس وليس النوع حيث أن األخير يشير إلى الفوارق االجتماعية.
بناء على تاريخ الميالد
 العمـر  :محسوب بالسنوات ً

 الحالة االجتماعية  :يوجه لكافة األشخاص البالغين من العمر  25سنة فأكثر ويكون واحداً من الحاالت التالية :لم يتزوج أبداً ،
متزوج ،مطلق أو أرمل



المستـوى التـعليمي  :يوجه لكافة األشخاص البالغين من العمر  21سنوات فأكثر ويعني أعلى مستوى تعليمي تم إكماله .إتساقاً مع
تعداد  1114حيث تم استخدام دليل التصنيف المعياري التعليمي المبنى على التنصيف المعياري الدولي للتعليم ) (ISCEDالصادر
من منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة ) (UNESCOوذلك لتصنيف الردود .تم ترميز البيانات على مستوى الحد
الخامس ولكن تم التبويب على المستوى الرئيسي فقط.

 األسرة المعيشية :هي عبارة عن فردان أو اكثر يقيمون معا وبصفة دائمة في مسكن واحد وتجمع أعضاؤها رابطة أو ال تجمعهم
رابطة بل يشتركون معا في المأكل والمشرب وغيرها من شئون المعيشة بحيث يتكون منهم وحدة معيشية واحدة تنفق على احتياجاتها
االستهالكية من اإليراد المتجمع لديها بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل  ،ويعتبر الخدم ومن في حكمهم ضمن أفراد األسرة
المعيشية مادامت تكفل إقامتهم في مسكنها وتوفر لهم الغذاء والملبس والخدمات األخرى .كذلك ال يعتبر من أفراد األسرة كل من الزوار
والضيوف إذا لم يقيم مع األسرة فترة ستة شهور فاكثر من سنة البحث يقع ضمنها شهر البحث  .ويمثل هذا البحث جميع األسر التي
ينطبق عليها هذا التعريف أما التجمعات العمالية واألسر المكونة من فرد فهم خارج نطاق البحث.



رب األسرة :هو الشخص المسؤول عن توجيه السياسة االتفاقية لألسرة من الدخل الذي يتجمع من أفرادها  ،وهو الشخص الذي تعتبره
ئيسا لها بصرف النظر عن عمره ونوعه.
األسرة ر ً



اإلنفاق االستهالكي :هو إنفاق الفرد أو األسرة لدخلها القابل للتصرف كله أو جزء منه على السلع والخدمات االستهالكية المختلفة .

 إنفاق األسرة :يعرف إنفاق األسرة بأنه إنفاق كل فرد من أفراد األسرة نظير حصوله على السلع والخدمات .ويراعى اآلتي عند تعريف
إنفاق األسرة:
. .1يدخل ضمن إنفاق األسرة اإلنفاق على الخدم وال يدخل إنفاق الخادم على نفسه من األجر الذي يتقاضاه ضمن إنفاق األسرة.
. .2يدخل ضمن إنفاق األسرة قيمة استهالكها ألي سلع من إنتاج األسرة.
. .3يدخل ضمن إنفاق األسرة قيمة ما تحصل عليه من سلع وخدمات لغرض استهالكها خالل فترة اإلسناد ( من منشأة تملكها
األسرة)
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. .4يدخل ضمن إنفاق األسرة قيمة ما سددته األسرة خالل فترة اإلسناد ثمنا لسلع حصلت عليها في فترة سابقه.
. .5يدخل ضمن إنفاق األسرة تقدير القيمة اإليجارية للمسكن المملوك لألسرة أو الممنوح من جهة العمل.
 .6ال يدخل ضمن إنفاق األسرة السلع والخدمات التي تحصل عليها ولم تدفع قيمتها خالل فترة اإلسناد.



دخل األسرة :يقصد بدخل األسرة الدخل النقدي والعيني المتجمع من دخول أفراد األسرة والذي يتيح لألسرة أن تنفق على شئونها
االستهالكية وعلى أوجه اإلنفاق األخرى أو االدخار وبصفة عامة يكون للدخل صفة التكرار الدوري بحيث إما أن يكون شهري مثل
الرواتب واألجور أو سنوي مثل األرباح التجارية والصناعية وقد ال تكون الدورية منتظمة مثل التحويالت .وال يحسب ضمن الدخل ما يلي
 :مسحوبات األسرة من المدخرات  -القروض  -دخل غير القطرين من مشروعات خارج قطر – قيمة ما باعته األسرة من أصول ثابتة
أو سلع معمرة أو ما يحصل عليه أي فرد من أفراد األسرة من عضو آخر بنفس األسرة مثل أجرة الخدم.



المشتغلـون :كافة األشخاص البالغ عددهم  25سنة فأكثر وكانوا خالل األسبوع السابق ألسبوع المسح:

أ -يؤدون عمال من أجل الحصول على أجر أو راتب أو أرباح أو مكاسب عائلية سواء كان ذلك نقدا أو عينيا.

ب -ال يعملون مؤقتا ولكن لهم ارتباط رسمي بعملهم.


المتعطلون  :هم كافة األفراد البالغ أعمارهم  25سنة فأكثر والذين كانوا أثناء األسبوع السابق ألسبوع المسح بدون عمل وجاهزون حالياً
للعمل ويبحثون عن عمل بشكل نشط .هنالك تمييز بين نوعين من المتعطلين

أ -المتعطلون الذين يبحثون عن عمل للمرة األولى :هم األشخاص الذين لم يعملوا من قبل وكانوا خالل األسبوع السابق
للمسح يبحثون بنشاط عن عمل .يطلق على هؤالء األشخاص عليهم أيضاً "الداخلون الجدد".

ب -المتعطلون الذين سبق لهم العمل :هم األشخاص الذين لهم خبرة عمل سابقة وكانوا خالل األسبوع السابق للمسح بدون
عمل ويبحثون بنشاط عن عمل



القطاع  :يوجه للمشتغلين في إشارة للعمل الحالي والمتعطلين الذين سبق لهم العمل إشارة إلى آخر عمل .في دولة قطر تنتسب
المؤسسات والمنشآت إلى القطاعات التالية:
أ -دائرة حكومية  :وهى األجهزة الحكومية المرتبطة باألنشطة اإلدارية أو الخدمية مثل الو ازرات والمدارس الحكومية والمراكز
الصحية والمستشفيات.
ب -شركات  /مؤسسات حكومية  :وهى الشركات المرتبطة باألنشطة اإلنتاجية والتي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للحكومة مثل
مصرف قطر المركزي ،قطر للبترول.
ت -خاص  :وهى المنشآت التي يمتلكها األفراد أو مجموعة من األفراد سواء كانوا قطريون أو غير قطريين وسواء كانوا طبيعين أو
إعتباريين.

ث -مختلط  :وهى المنشآت التي تساهم الحكومة في رأسمالها مع طرف آخر سواء كان محلياً (مثل بنك قطر الوطني) أو أجنبياً
(مثل شركة قطر لألسمدة الكيماوية).
ج -الغير ربحي  :ويشمل المنشآت التي ال تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية  ...الخ .
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ح -دبلوماسي  /دولي  /إقليمي  :وهى المؤسسات المرتبطة باألنشطة الدبلوماسية أو القنصلية نيابة عن دول أخرى أو تلك التي
تتبع لمنظمات إقليمية أو دولية.
خ -القطـاع المنزلي  :ويشمل كافة أولئك الذين يعملون لدى األسر في مقابل أجر  ،سواء كانوا ذكو اًر أو إناثاً مثل الخدم
والطباخين والسائقين  ...إلخ.
 النشاط االقتصــادي  :يوجه للمشتغلين في إشارة للعمل الحالي والمتعطلين الذين سبق لهم العمل في إشارة إلى آخر عمل .النشاط
االقتصادي هو نوع العمل الذي تزاوله المنشأة أو الشركة بغض النظر عن مهنة الشخص أو حالته العملية .إذا كانت المنشأة تزاول أكثر
من نشاط واحد يتم تحديد النشاط االقتصادي الرئيسي .اتساقاً مع تعداد  1114فقد تم استخدام التصنيف الصناعي المعياري الدولي
لكافة األنشطة االقتصادية ) (ISICالصادر من األمم المتحدة .تم ترميز البيانات على مستوى الحد الرابع وجرى تبويبها على األقسام
العريضة.


المهنة  :وهى تشير إلى نوع العمل الذي يزاول ه الشخص بغض النظر عن النشاط االقتصادي للمنشأة وبغض النظر عن الحالة العملية
للشخص .إذا كان الشخص يمارس أكثر من مهنة واحدة يتم تحديد المهنة الرئيسية .يوجه إلى المشتغلين (المهنة الحالية) والمتعطلون
الذين سبق لهم العمل (آخر مهنة جرت مزاولتها قبل أن يصبح متعطالً)  .اتساقا مع تعداد  1114فقد جرى استخدام التصنيف المعياري
الدولي ) (ISCOالصادر من منظمة العمل الدولية .تم ترميز البيانات على مستوى الحد الرابع وجرى تبويبها على مستوى "المجموعات
الرئيسية".



الحالة العملية  :يوجه للمشتغلين في إشارة إلى العمل الحالي والى المتعطلين الذين سبق لهم العمل في إشارة إلى آخر عمل .تم
استخدام التصنيف الدولي للحالة العملية ) (ISCEللتمييز بين أصحاب األعمال  ،العاملين لحسابهم ،العاملين بأجر ،العاملين لألسر
بدون أجر  ،آخرون وذلك على النحو التالي:
أ -أصحاب العمل هم أولئك المشتغلون الذين يعملون لحسابهم أو مع شريك واحد أو عدة شركاء ويحوزون على عمل يوصف بأنه
"توظيف ذاتي" ويقومون بتوظيف شخص أو أكثر للعمل لديهم في أعمالهم "كمشتغلين".
ب -العاملين لحسابهم هم أولئك المشتغلون الذين يعملون لحسابهم أو مع شريك واحد أو عدة شركاء ويحوزون على عمل يوصف
بأنه "توظيف ذاتي" وال يقومون بتوظيف أي "مشتغلون" بصفة مستمرة.
ت -العاملين بأجر هم كافة أولئك المشتغلون الذين يحوزون على عمل يوصف بأنه "عمل بأجر".
ث -العاملين لألسر بدون أجر هم أولئك المشتغلون الذين يحوزون على عمل يوصف بأنه "توظيف ذاتي" في منشأة سوقية يديرها
شخص تربطهم به عالقة قرابة ويعيش مع نفس األسرة وال يمكن اعتبارهم شركاء حيث أن درجة التزامهم بتشغيل المنشأة فيما
يتعلق بأوقات العمل والعوامل األخرى ال ترقي إلى مستوى التزامات رب المنشأة.
ج -آخرون هم أولئك المشتغلون الذين لم يصنفوا حسب الحالة ويشمل أولئك الذين لم تتوفر عنهم بيانات وافية وكذلك أولئك الذين
ال يمكن تصنيفهم مع أي من الفئات السابقة.
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Survey objectives
1- Specifying relative importance of the different goods and services coming within household
consumption which makes it possible for the calculation of weights to be used for the
preparation of cost of living indices .
2- Computations of commodity elasticities which help in demand projections of goods and
services .
3- Preparation of studies regarding inflation .
4- Identifying the range of consumption distribution and incomes distribution within the
different geographical areas of the country.
5- Evaluating results of policies and programs adopted in relation to households’ standard of
living .
6- Specifying wages or legal minimum wages, salaries and pensions in light of household
consumption.
7- Usage of quantity data regarding consumption of food stuffs for the computation of per
capita consumption of calories and other nutritional elements .
8- Studying patterns of consumption prevailing in the country .
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Survey description
1. Survey extent
This survey covers all households to which household definition is applicable. The survey
excludes individuals living at Labor camps a Geographically, the sample households was spread
out in order to cover all municipalities and zones. In view of the diversity of the objectives of the
household expenditure and income survey and its concern with the consumption patterns of the
whole population. all categories of the population has been represented : Qataris and non-Qataris,
each as a separate populations well as single member households, since the above definition
does not apply.

2. Time Reference obtaining household monthly expenditure on food stuff,
services and some other commodities:
is done through four weekly, independent and consecutive visits. In each visit the households'
weekly expenditure on goods and services during that week is being observed and registered,
consequently data regarding the four weeks is being added up to arrive at the household
monthly expenditure .

3. Reference period of Income data :
Income time reference is determined in accordance to the nature of every source of income. In regard to
wages, pensions and regular salaries it is preferred that time reference period should be the year
preceding date of last visit . Similarly other sources of seasonal nature e.g. projects and business profits,
real estate rental, earnings from property rights, profits and interest from shares and securities, income
from remittance .. etc , time reference shall be the year preceding date of last visit .

4. Periodicity of expenditure data collection
Data collection on expenditure from the survey households is performed throughout an entire year to
measure variations in the patterns and levels of expenditure resulting from seasonal, incidental or
periodical changes. The procedure adopted in this survey was to visit the selected household six visits
during a period of four consecutive weeks, subsequently replaced by another household (having the
same head of household nationality and number of household members ) .

5. Periodicity of income data collection:
Income data collection is performed once for all, from every household covered by the survey during the
last visit to the household .

6. Axis covered by the survey:
The survey measured the core Household income & expenditure statistics: household relevant
educational level for head of household , occupation, economic activity, sector, status in
employment , marital status, dwelling type , dwelling holding type, household size, household
expenditure categories, number of individuals with income, consumption quantity for some major
food commodities, income source & household and individuals of income categories .
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Definitions concept & classifications


Municipality: The State of Qatar is divided into seven municipalities: Doha, Rayyan, Al
Wakra, Um Slal, Al Khor, Al Shamal and Al Dha'ain.



Nationality: Published as Qatari or non-Qatari. The Nationality Directory originating from
the 1982 International Nationality Directory, Series M No. 49, Rev. 2, was used.



Sex : Male or female. Refers to the universal, biologically determined difference between
men and women. According to the ILO, data are disaggregated by sex, not by gender, with
the latter referring to social differences.



Age: Calculated in years, based on date of birth.



Marital status : Asked of all persons aged 15 years and above. Consists of one of the
following: never married, married, divorced, or widowed.



Educational level: Asked of all persons aged 10 years and above. It is the highest
educational level completed. Consistent with the 2004 Census, the Directory of Standard
Classification of Education, based on UNESCO’s International Standard Classification of
Education (ISCED), was used to classify responses. Information was coded at the five-digit
level and tabulated at the broad level only.

 Household : Two individuals or more living permanently together in the same dwelling,
they may be related or not, however they share food, drinks and other living conditions forming
one living unit, expending on their consumption necessities from their accumulated income
irrespective of its source. Domestic servants and the like are considered as members of the
household as long as their accommodation, food, clothing and other services are provided by
the household . Visitors and guests are not considered members of the household, if they are
not staying with the household for a period of six months or more of the survey duration of one
year, including the period of one month data collection .


Head of Household : The individual who is in charge of directing the expenditure policy
of the household based on the accumulated income of its members. The household
considers him/her as its head irrespective of his/her age and gender .



Consumption Expenditure : The expenditure of the individual or the household of
their disposable income, entirely or partially on the different consumable goods and
services.



Household Expenditure : Expenditure of every individual of the households members
in exchange for possessing goods and services . In defining household expenditure the
following should be taken into account :
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1- Expenditure on domestic servants should be included into household
expenditure, while servants expenditure on themselves from the income they
receive, should not be included .
2- Consumption of any commodities produced by the household should be included
into household expenditure .
3- Any goods and services possessed by the household for the purpose of
consumption, from an establishment owned by the household, during the
reference period should be included in household expenditure .
4- Payments made by the household during the reference period in return for goods
previously possessed should be included into household expenditure .
5- Estimated rental value of dwellings owned by the household or furnished by the
employer should be included into household expenditure .
6- Any goods and services possessed, however its value was not paid during the
reference period, should not be included into household expenditure .


Household Income: Household income refers to income, whether cash or in-kind,
accumulated from incomes of all members of the household which allows the household to
spend on its consumption matters and on other expenditure aspects or saving. Generally ,
income is characterized by being periodically frequent. It can be monthly like wages and
salaries, or annually like commercial and industrial profits. Periodicity may not be regular
e.g. transfers . Income shall not include the following:
Household drawing from savings, loans, non-Qataris' income from projects outside Qatar,
sales value of fixed assets or durable goods belonging to the household, what is received
by any individual of the household members from another member in the same household
e.g. domestic servants wages .



Employed: All persons aged 15 years an above, who were during the week preceding
the survey:
a) Perform a work for a wage, salary, profits or household gains, whether it was in cash
or in kind.
b) Temporarily not employed, however, they are still have an official relation with their
work



Unemployed: All persons aged 15 years and over who were, during the week preceding
the survey, without work and were willing to work and looking seriously for work. There is a
distinction between two kinds of unemployed persons:
a) First time unemployed: They are the persons who never worked previously, and
were during the week preceding the survey looking actively for work. Those are
called “new comers” too.
b) Unemployed who previously worked: They are the persons with previous
experience work and during the week preceding the survey were actively looking for
work.
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Economically active population: That part of the population in working age, which
includes employed plus unemployed, or all individuals who participate with their physical
and mental effort in any work relevant to producing goods and services, and includes the
employed and unemployed



Sector : Asked of the employed in reference to current employment and the unemployed
who worked before in reference to last employment.
In
establishments/firms/ enterprises are affiliated to the following sectors:

Qatar,

employing

a) Governmental department: Government bodies engaged in administrative or
service activities, such as ministries
b) Government corporation/company: Companies engaged in productive
activities whose capital is entirely owned by government, such as Central Bank of
Qatar, Qatar Petroleum.
c) Private: Establishments owned by individuals or a group of individuals either
Qatari nationals or non-Qataris, whether natural or legal personalities.
d) Mixed: Establishments in which the government shares capital with another
party, whether national (such as Qatar National Bank) or foreign (such as Gulf Air
Corporation).
e) Non-profit : It includes nonprofit organizations such as charitable institutions,...
etc.
f) Diplomatic/International/Regional: Establishments engaged in diplomatic or
consulate activities on behalf of other countries or those belonging to regional or
international organizations
g) Domestic sector: Includes all those working in a household for a salary, either
males or females, such as housemaids, cooks, drivers, and gardeners


Economic activity: Asked of the employed in reference to current employment and the
unemployed who worked before in reference to last employment. Economic activity is the
type of work in which the employing firm or enterprise engages, irrespective of the person’s
occupation or status in employment. If the firm engages in more than one activity, the
primary economic activity is determined. Consistent with the 2004 Census, the UN
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) was used.
Information was coded at the four-digit level and tabulated at the broad “section” level.



Occupation: Refers to the type of work practiced by a person, irrespective of the
employing establishment’s economic activity and irrespective of the person’s status in
employment. If the individual practices more than one occupation, the primary occupation
is determined. Primary occupation is asked of the employed (current occupation) and the
unemployed who worked before (last practiced occupation before unemployment).
Consistent with the 2004 Census, the ILO International Standard Classification of
8
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Occupations (ISCO) was used. Information was coded at the four-digit level and tabulated
at the “major group level”.


Status in employment : Asked of the employed in reference to current employment
and the unemployed who worked before in reference to last employment. The International
Classification of Status in Employment (ICSE) is used to distinguish among: employers,
own-account workers, employees, unpaid family workers, and others, as follows:
a) Employers are those workers who, working on their own account or with one or
a few partners, hold the type of job defined as a "self-employment" and have
engaged one or more persons to work for them in their business as "employees".
b) Own-account workers are those workers who, working on their own account or
with one or more partners, hold the type of job defined as a "self-employment",
and have not engaged on a continuous basis any "employees".
c) Employees are all those workers who hold the type of job defined as "paid
employment".
d) Unpaid family workers are those workers who hold a "self-employment" job in a
market-oriented establishment operated by a related person living in the same
household, who cannot be regarded as a partner, because their degree of
commitment to the operation of the establishment, in terms of working time or
other factors, is not at a level comparable to that of the head of the
establishment.
e) Other Workers not classifiable by status, including those for whom insufficient
relevant information is available and those who cannot be included in any of the
preceding categories.
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