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:Bاألسرة المعيشية أفراد 

 جميع أفراد األسرة المعيشية

B_01 يسم الفرد الثالثا 
ولو كانوا متغيبين غياباً مؤقتاً أثناء وقت "معتادة  المقيمين بصفةأسماء جميع أفراد األسرة  يسجل

 "االتصال

   

B_02 01 رئيس األسرة العالقة برئيس األسرة  

  02 زوج/زوجة

  03 ابنة/ابن

  04 ابنةزوج /ابنزوجة 

  05 حفيد/حفيدة

  06 أب/أم

  07 أخ/أخت

  08 جد/جدة

  09 أقارب آخرون

  10 عمالة منزلية

  11 ال توجد قرابة

B_03 )01 ذكر النوع )الجنس  

  02 أنثى

B_04 )... 01 ...........الشهر تاريخ ميالد )الفرد  
  02 السنة............

B_04a  السؤال في حال عدم معرفة العمر الكاملة يظهرالعمر بالسنوات 
 "B_04 من السؤال رقم العمريحسب 

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

 

B_05 الجنسية ISO 3166 CODE:   

B_06  تسجيلهم مثليتم  لم سرةيعيشون في األ أفرادهل يوجد: 
 .نيالخدم والسائقين والطباخ-1
  .األسرةمن متغيبين فراد أ-2
  .من ستة أشهر كثراألسرة أل مع أقارب / أصدقاء مقيمين-3

 ←B_01 01 نعم

  02 ال

 أكثرسنة ف 15األفراد 

B_07 01 لم يسبق له/لها الزواج ؟)لك/للفرد(الحالة الزواجية  ما  

  02 متزوج/ متزوجة

  03 مطلق/مطلقة

  04 أرمل/أرملة

B_08  الفرد( بنجاح؟حصل عليه /عليه تحصل)ما أعلى مؤهل علمي 
 CODE ISCED_11      على مؤهل حصل علية بنجاحأ يسجل

  

 ←X B_09a و من يعرف القراءة والكتابة(أ)غير المتعلم الذي لم يلتحق بالتعليم النظامي ويشمل األمي ال يوجد شهادة تعليمية 

 ←B_09 0 (دون إتمام الشهادة االبتدائية المرحلة االبتدائيةصفوف ، رياض أطفال، )يشمل: حضانةتعليم الطفولة المبكرة 

 ←B_09 01 تعليم ابتدائي

 ←B_09 02 ()عام أو مهنيتعليم متوسط 

  03 )عام أو مهني(تعليم ثانوي 

  04 التعليم فوق الثانوي غير العالي ويشمل الدبلوم المشارك العام أو المهني() دبلوم مشارك

  05 )التعليم العالي قصير األمد ويشمل الدبلوم المتوسط العام أو المهني(دبلوم متوسط 

  06 والبكالوريوس الفني والدبلوم العالي( األكاديمي)يشمل البكالوريوس بكالوريوس أو ما يعادلها 

  07 سنوات( 6)يشمل الماجستير وبرامج البكالوريوس ماجستير أو ما يعادلها 

  08 دكتوراه

B_08a  ؟حصل عليه الفرد( بنجاح/عليه تحصل)ما التخصص العلمي ألعلى مؤهل علمي 
 

CODE 3ISCED_1 

   ثانوي أو ما يعادلهتخصصات 
   دبلوم بعد الثانوي فما فوق تخصصات

   أخرى :)حدد(.97 

 سنة  29الى  15 من األفراد

B_09 ( ملتحق أنت/هل )الفرد ً  بالتعليم؟ حاليا
 "(الكلية، المعهد. الخ، جامعةال المدرسة،) المؤسسات التعليمية فين واألفراد المسجل

  01 نعم

  02 ال

B_09a  السابقة هل )حضرت/حضر الفرد( برنامج تدريبي أو دورات او ندوات لتطوير  ةاألربعخالل أسابيع
 بدون أجر في جهة عمل محددة ؟ امهاراتك؟؟ أو كنت متدربً 

  01 نعم

  02 ال
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:Bاألسرة المعيشية أفراد 

 أكثرسنة ف 15األفراد 

B_10 
 

 برنامج)تدريبية على دورة  )حصلت/حصل الفرد(المسح هل  السابقة لشهرشهراً  12خالل ال 

 مهني(؟تدريبي /
  01 نعم

  02 ال

C_01← 
  



م 2021استمارة مسح القوى العاملة الربع الرابع   

الهيئة العامة لإلحصاء -إحصاءات القوى العاملة إدارة   3  

 :C المشتغلين 

 أكثرسنة ف 15األفراد 

C_01  ؟قلساعة واحدة على األ عمولة، ولو، أجر، راتبمقابل في وظيفة الفرد( السابقة، هل )عملت/عمل السبعة يام األخالل 
  .كمتدربين مقابل أجراألفراد الذين عملوا  يشمل

 ←C_06d 01 نعم

  02 ال

C_02  01 نعم واحدة؟ساعة  ولو منهخاص يملكه أو يملك جزءاً أو مشروع السابقة، هل )عملت/عمل الفرد( في نشاط يام السبعة األخالل C_06b← 

  02 ال

C_03  ؟قلاألولو لساعة واحدة على  األسرةتجاري تملكه نشاط في  بدون أجر قدمت مساعدة السابقة، هليام السبعة األخالل  
  :او مشروع خاص تملكه األسرة نشاط تجاريفي ساعدوا بدون أجر ألفراد الذين ل

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

C_03a  ؟قلولو لساعة واحدة على األ عملهو أوظيفته  فياألسرة حد أفراد بدون أجر أل قدمت مساعدة السابقة، هليام السبعة األخالل 
 : .وظيفتهأحد أفراد العائلة في  بدون أجر ألفراد الذين ساعدوال

 ←C_06d 01 نعم

  02 ال

C_04  التالية مقابل أجر أو مكسب:ال ألعمهل قمت بأي من ا السابقةيام السبعة األخالل   

 .أو األماكن العامةمنتجات أو تقديم خدمات من المنزل بيع  01
 .في البسطات أو األكشاك أو األماكن العامة أو تقديم خدمات من المنزل أومثل البيع 

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

 لكترونية التطبيقات اإلمنتجات أو تقديم خدمات من خالل بيع  02
 الخ( ..، )الحراج، أو نون،مثل 

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

 لكترونية أو أي وسيلة أخرىالتطبيقات اإل باستخدامتوصيل الركاب أو الطلبات  03
   مثل )كريم أو أوبر أو هنقرستيشن أو مرسول ... إلخ(

 ←C_06d 01 نعم

  02 ال

C_05  01 نعم )لديك/لدى الفرد( عمل أو نشاط تجاري ولكنك متغيب عنه مؤقتا؟السابقة، هل كان يام السبعة األخالل  

 ←C_06 02 ال

C_05a  السابقة؟يام السبعة األما السبب الرئيس )لتغيبك/تغيب الفرد( عن العمل خالل 
 بنود اإلجابات ألباحث ال تقرا

  

 ←C_06 01  في انتظار بدء عمل أو مشروع خاص جديد
 ←C_05d 02   لى العمل الموسميإفي انتظار العودة 

 ←C_06a 03      العمل مناوبات، العمل المرن، طبيعة العمل
 ←C_06a 04   ساتذة[واألاإلجازة السنوية والعطالت الرسمية ]بما في ذلك اإلجازة السنوية للمعلمين 

 ←C_06a 05 إصابات الحوادثمرض أو ال
 ←C_06a 06  أبوهإجازة أمومة أو 

  07  طلب إجازة من العمل للتفرغ للتعليم أو التدريب
  08  جازة شخصيةإ

  09 تقليص في النشاط )التسريح المؤقت، ركود في العمل(
  10 المواد، وما إلى ذلك.تنظيم أو تعليق العمل بسبب الظروف الجوية، والكوارث الطبيعية، واالنهيار الميكانيكي / الكهربائي / االتصاالت، ونقص 

  90 (COVID-19) تعليق العمل بسبب جائحة كورونا
  97 أخرى )حدد( ______________

C_05b  01 نعم ؟أقلأشهر أو  3 خالل نفس الوظيفة أو العمل ىإل الفرد( الحالية، هل )ستعود/سيعود الفرد()غيابك/غياب  لى فترةإباإلضافة C_06a← 
  02 ال

  98 أعرفال 

C_05c  01 نعم  هل يستمر الفرد في تلقي دخل من وظيفته أو عمله؟ العمل،خالل فترة التغيب عن C_06a← 

 ←C_06 02 ال

 ←C_06 98 ال أعرف

C_05d 01 نعم ؟استعداداً للعمل في الموسم القادمتواصل القيام ببعض األعمال هل  الفترة الحالية )خارج موسم العمل( خالل C_06a← 

  02 ال

C_06  01 نعم او الصيد؟ تفي الزراعة أو تربية الحيوانا السابقة، هل )عملت/عمل الفرد(يام السبعة األخالل C_06b← 

 ←D_01 02 ال

C_06a هل كان هذا العمل في.. 
 اإلجاباتتقرأ 

  01 الزراعة أو تربية الحيوانات او الصيد 

 ←C_06d 02 أو في أنشطة أخرى غير ذلك

C_06b النشاط.في هذا  او الخدمات هل المنتجات. 
 اإلجاباتتقرأ 

 ←C_06d 01  للبيعفقط 

 ←C_06d 02 ائليالع بسيط لالستخداموجزء  للبيعتكون  في الغالب

  03 لالستخدام العائلي فقط 

  04  وجزء بسيط يكون للبيع تكون لالستخدام العائلي في الغالب

C_06c  01 نعم مكافئة؟مقابل أجر /عمولة /  بهذا العمل )تقوم/يقوم الفرد(هل  

 ←D_01 02 ال

C_06d  من وظيفة أو مشروع  أكثرالسابقة هل كان )لديك/لدى الفرد( يام السبعة األخالل
 ؟خاص بما في ذلك تلك التي كنت متغيبا عنها

 الرئيسة، تشير األسئلة التالية إلى وظيفتك / وظيفتها إذا كانت اإلجابة "نعم"تقرا 
أو عملك، أي الوظيفة أو العمل الذي تعمل فيه عادةً أكبر عدد من الساعات في 

 األسبوع.(

  01 نعم

  02 ال
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 :C المشتغلين 

C_07 ؟الرئيسفي العمل  الوظيفيهي )مهنتك/مهنة الفرد( أو المسمى  ما 
 

طبيب جراح، مهندس طرق، عامل صيانة  مثال ذلك مدرس ثانوي،
 المنيوم

  01 )بحسب افادة المستجيب، كتابة يدوية( :مسمى المهنة أو المسمى الوظيفي

  02 )بحسب افادة المستجيب، كتابة يدوية(: الرئيسةالمهام والواجبات 

)اختيار من دليل المهن وبناء على مهام وواجبات  CODE _08ISCOالرمز 

 الوظيفة(
03  

C_08  التي )تعمل بها/يعمل بها الفرد( ؟  المنشأةما اسم 
 )اكتب اسم الجهة بالتفصيل(

  01 العمل: _______ اسم جهة

  02 عمالة منزلية

C_09  التي )تعمل تقدمها المنشأة أو الخدمات التي المنتجات ما نوع
 بها/يعمل بها الفرد(؟ 

 مثال ذلك 

  01 يدوية( بحسب افادة المستجيب، كتابة: )للمنشأة مسمى النشاط االقتصادي

  02 )بحسب افادة المستجيب، كتابة يدوية(: للمنشأة المنتجات او الخدمات

نشطة االقتصادية وبناء )اختيار من دليل األ ISIC 04 CODEالرمز 

 لمنشأة(ا التي تقدمها المنتجات او الخدماتعلى 
03  

C_10  يشمل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو قطاع عام ) )تعمل/يعمل الفرد(؟في أي قطاع

 (من قبل الحكومة( أكثر٪ أو 50الشركات المملوكة للدولة )أي ملكية 
01  

في )المؤسسات أو الشركات أو العاملون لحسابهم  -القطاع الخاص 

 زراعي( )غيرلألفراد  تجاري مملوكالعمل أو في نشاط  وأصحاب
02  

يشمل القطاع غير المنظم لألنشطة في المزارع ) زراعيقطاع 

فراد واألسر وال يشمل وتربية الحيوانات والصيد التي يمتلكها األ

القطاع المنظم لألنشطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمتلكها 

  الشركات الخاصة(

03  

  04 عمالة منزلية

  05 (حكومية ى الربح، غيرإلات غير ربحية )مؤسسات ال تهدف منظم

  06  سفارة أجنبية دولية أو اتمنظم

  97 _______________ أخرى )حدد(

C_11 (؟هل )انت/الفرد 
 تقرأ اإلجابات

، )قطاع عام( 01,05,06( بـ )C_10في )جابوا ألمن  .1

( 01البند )يفتح لهم ، (منظمات غير ربحية، منظمات دولية

 ( )يعمل كمتدرب مقابل أجر(05) والبند)يعمل مقابل أجر( 

 فقط
يفتح لهم ، )قطاع خاص(( 02( بـ )c_10في )جابوا ألمن  .2

 (04ند )بماعدا ال ((01,02,03.05 نودالب

، تكون )عمالة منزلية( (04( بـ )c_10لمن أجابوا في ) .3
 فقط( يعمل مقابل أجر( )01جابته هنا تلقائياً بالبند )إ

  01 موظف أو عامل( مثل:) )راتب، عمولة( يعمل مقابل أجر

  02 خرينآصاحب عمل يوظف 

  03 أخرين يوظف يعمل لحسابه وال

أحد أفراد مساعد عائلي في نشاط تملكه األسرة او في مساعدة 

 األسرة في عمله او وظيفته

04  

  05 يعمل كمتدرب مقابل أجر

    C_12bإلى السؤال  انتقل( منظمات دولية أو سفارة أجنبيةأو قطاع عام ) ( 06و أ 01بـ )  C_10جابة في سؤال اذا كانت اإل

 C_15الى  انتقل)عمالة منزلية(  C_10= (04)ذا كانت اإلجابة في إ

C_12  هل جهة )عملك/عمل الفرد( )لديها / لديه( سجل تجاري أو رخصة
 لمزاولة النشاط؟

سبيل المثال: مسجلة في وزارة التجارة، مسجلة في النظام  )على
البلدية أو أي رخصة رخصة لديها زكاة أو الضريبي أو يتم دفع 

 لمزاولة النشاط (

  01 نعم

  02 ال

  98 ال أعرف

C_12a )التي تحتفظ بها جهة  ما نوع الحسابات المالية )القوائم المالية
 )عملك/عمل الفرد(؟

 

  01 المكتوبة(الحسابات مكتوبة )مجموعة كاملة من مالية حسابات 

  02 غير الرسمية )الطلبات و/ أو المبيعات و/ أو المشتريات(حسابات 

  03 حسابات ماليةال توجد 

  98 ال أعرف

 مساعدة في وأ األسرة تملكه نشاط في عائلي و مساعدأ يوظف خرين أو يعمل لحسابه والآصاحب عمل يوظف ( 04و  03و  02بـ ) C_11   ذا كانت اإلجابة في سؤالإ

 C_12cلى إ انتقل وظيفته وأ عمله في األسرة أفراد أحد

C_12b  ًلصندوق التقاعد  اهل يدفع صاحب العمل الخاص )بك /الفرد( قسط
  أو غير ذلك؟ اصحي اأو التأمينات أو يوفر لك تامين

العامة للتقاعد أو المؤسسة مسجل في المؤسسة لديه اشتراك والفرد  
  اصحي االعامة للتأمينات االجتماعية أو جهة العمل توفر تأمين

  01 نعم

  02 ال

  98 ال أعرف

 C_13إلى السؤال  انتقلمنظمات دولية أو سفارة أجنبية( أو قطاع عام )  C_10االجابة في سؤال اذا كانت 

C_12c  ؟الذي )تعمل به/يعمل به الفرد( نوع مكان العملما 
 في مزرعة  متجر،مثال هل مكان عملك في مكتب، في 

 
 

  01 مكتب/مكان ثابت للعمل

  02 متجر )محل تجاري(

  03 مصنع/ معمل/ورشة

  04 لدى منزل رب األسرة )خاص بالعمالة المنزلية(

  05 في المسكن
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  05a في منزل العميل أو صاحب العمل

  06 ماكن العامةكشك ثابت في األسواق / الشارع/ األ

  07  بسطة/عربة /متجول

  08 يرة لتربية الحيواناتظمزرعة/ ح

  09 في البر/بحر/غابة

  10 موقع بناء 

  97 -------------------- أخرى )حدد(

C_12d  فيها كم عدد األشخاص العاملين في مقر )عملك/عمل الفرد( )بما
 )أنت/الفرد(؟

نت، هل تعمل مع شخص أباإلضافة لك  عملك،مثال هل في مقر 
   أكثراخر أو شخصين أو 

 

  01 فرد واحد 1

  02 أفراد  2-4

  03 افردً  5-49 

  04 افردً 50-249 

  05 أكثرف افردً 250

  98 ال أعرف

 C_15لى إ انتقل (02أو   01بـ ) c_12bواإلجابة في سؤال جر أمتدرب مقابل  وأ يعمل بأجر  C_11ذا كانت اإلجابة في سؤال إ

 مساعدة في وأ األسرة تملكه نشاط في عائلي و مساعدأ يوظف خرين أو يعمل لحسابه والآصاحب عمل يوظف ( 04أو  03أو   02بـ ) _11Cذا كانت اإلجابة في سؤال إ

 _15Cلى إ انتقللى إ انتقل وظيفته وأ عمله في األسرة أفراد أحد

C_13 تعويض مالي  أو جرهل يحق )لك/للفرد( إجازة سنوية مدفوعة األ
 ؟عنها

وأجاب في جر أمتدرب مقابل  وأجر أبن يخاص بالمشتغل
C_12b=98 

 ←C_13a 01 نعم

 ←C_15 02 ال

 ←C_15 98 ال أعرف

C_13a جر؟هل يحق )لك/للفرد( إجازة مرضية مدفوعة األ 
 C_13=1واإلجابة في  C_12b=98ن وأجاب في يبالمشتغلخاص 

 ←C_15 01 نعم

 ←C_15 02 ال

 ←C_15 98 ال أعرف

C_15   في عملك الرئيس، كم عدد ساعات العمل اليومية الرسمية؟   

   |__|__| الرئيسفي العمل  جمالي الساعات الرسمية )االعتيادية( في األسبوعإ

 :الرئيسفي العمل االعتيادية(  /اليومية )الرسمية الساعات  1-

 المجموع السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 :رخالساعات اليومية )الرسمية / االعتيادية( في العمل اآل 2- 

 1بـ  C_06dجابوا في ألمن 

 المجموع السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 )آليا(خر والعمل اآل الرئيساالعتيادية( في العمل  /الساعات اليومية )الرسمية مجموع 3- 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

   C_17إلى سؤال انتقلاألسبوع في ساعة  34مجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة أكبر من و )متغيب عن العمل( _C(01) =05ذا كانت اإلجابة في إ

  C_16إلى سؤال انتقلساعة في األسبوع  35من  أقلمجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة و( )متغيب عن العملC_05( =01 )إذا كانت اإلجابة في 

C_15a  ؟000الماضية في يام السبعة األكم ساعة )عملت/عمل الفرد( فعليا خالل 
 

  

   :الرئيسالساعات الفعلية في العمل 

   المجموع السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   

           

 :الرئيسفي العمل  الفعلية اليومية الساعات 1-

 المجموع السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 :األخرفي العمل اليومية الفعلية الساعات 2-

 1بـ  C_06dجابوا في ألمن 

 المجموع السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

 )آليا(خر والعمل اآل الرئيسالساعات اليومية الفعلية في العمل مجموع 3-
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|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

C_15b ي  سبوعية؟عدد أيام العمل الفعلية األ( لي من سؤال آحسب بشكلC_15aويكون السؤال مخفي )4واذا كان  اc_11 =02,03,0  ←  ا   

 

 C_17 إلى سؤال انتقلاألسبوع في ساعة  34إذا كان مجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة أكبر من 

 C_16 إلى سؤال انتقلساعة في األسبوع  35من  أقلإذا كان مجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة 

C_16  على دخل هل )ترغب/يرغب الفرد( بالعمل ساعات إضافية للحصول
 إضافي؟

 الرئيسيقصد بساعات العمل اإلضافية، ساعات العمل الزائدة في العمل 
 أو في عمل آخر

 ساعة 35من  أقلبالمشتغلين الذين ساعات عملهم االعتيادية خاص 

  01 نعم

 ←C_16c 02 ال

C_16a ( يتمكن الفرد /ستتمكنخالل األسبوعين القادمين هل ) من العمل
 توفرت فرصة عمل؟ في األسبوع إذا أكثرلساعات 

 ساعة 35من  أقلبالمشتغلين الذين ساعات عملهم االعتيادية خاص 

  01 نعم

 ←C_16c 02 ال

C_16b  خالل األسبوعين القادمين كم عدد الساعات اإلضافية في األسبوع التي
 )ستتمكن/يتمكن الفرد( من عملها؟

|__|__|   

  

C_16c  ساعة في األسبوع؟ 35من  أقللماذا تعمل )أنت/الفرد( عادة 
 ساعة 35من  أقلبالمشتغلين الذين ساعات عملهم االعتيادية خاص 

  01 ساعة( 35من  أقلطبيعة العمل )ساعات العمل االعتيادية 

  01a  أكثرالعمل ساعات في رغب أال 

 ظروف أوألسباب صحية  أكثرعدم القدرة على العمل ساعات 

 شخصية

02  

  03 العمل متعلقة بنشاط ألسبابفي العمل(  )ركودتقليص في النشاط 

 ةالميكانيكيتقليص العمل بسبب الظروف الجوية، األعطال 

 والكهربائية واالتصاالت

04  

  05 أكثرغير قادر على العثور على عمل بدوام كلي أو ساعات عمل 

  97 -------------------- أخرى )حدد(

 انتهي  ←  c_11 =(02,03,04)واذا كان  c_17لى إ انتقل (05 ,01بـ )  (C_11فقط لمن أجاب في )

C_17 ؟ الرئيسالفرد( شامل لجميع البدالت والمزايا المالية والعمل اإلضافي في العمل خير الذي )استلمته/استلمه الشهري األ جركم األ                        

   ←  c_11 =02,03,04واذا كان  C_11=1 or 5 ( لمن أجاب في  أو يعمل كمتدرب مقابل أجر للعاملين بأجرفقط )

  

  01 األجر )            ( باللاير السعودي

   99 الفرد رفض التصريح باألجر أو ال يعرف

   88 جر في الشهر الماضيالفرد غير مستحق األ

 ←G_01(05 ,01بـ )  (C_11لمن أجاب في ))فقط المشتغلين مقابل أجر و المتدرب مقابل أجر( 
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:D غير المشتغلين 

 أكثرسنة ف 15األفراد 

D_01  01 نعم عن عمل؟ الفرد(هل )بحثت/بحث  ،الماضية األسابيع األربعةخالل  

 ←D_03 02 ال

D_01a  هل اتخذ الفرد خطوات فعلية للحصول على عمل أو متابعة تقديم  ،ةالماضي األسابيع األربعةخالل
 وظيفي؟

 ←D_02 01 نعم

  02 ال

D_03 خاص  أو نشاط تجاري هل )حاولت/ حاول الفرد( إقامة مشروع ،الماضية األسابيع األربعة خالل
 به؟

  01 نعم

 ←D_05 02 ال

D_02  هل قمت بـ .؟ الماضية، األسابيع األربعةخالل 

 )اختيار متعدد(جابات           اإل اقرأ

  

 البحث عن عمل )جدارة(؟منصة استخدام  01
ثانوية  ه الدراسييقصد بمنصة جدارة منصة البحث عن وظائف في القطاع العام لمن مؤهل

 شراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إفأعلى تحت 
 ينطبق على المشاركين الذين استخدموا المنصة للبحث عن وظيفة جدارةمنصة  استخدام

  .أسابيع الماضية خالل األربعة

  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم 

  02 ال

 البحث عن عمل )طاقات(؟منصة استخدام  02
شراف وزارة إيقصد بمنصة طاقات منصة البحث عن وظائف في القطاع الخاص تحت 

 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
 ينطبق على المشاركين الذين استخدموا المنصة للبحث عن وظيفة طاقاتمنصة  استخدام

  .أسابيع الماضية خالل األربعة

  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم 

  02 ال

 البحث عن عمل )ساعد(؟منصة استخدام  03
ثانوية  ه الدراسيمؤهل ساعد منصة البحث عن وظائف في القطاع العام لمنيقصد بمنصة 

 شراف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إتحت  أقلف
 ينطبق على المشاركين الذين استخدموا المنصة للبحث عن وظيفة ساعدمنصة  استخدام

  .أسابيع الماضية خالل األربعة

  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم 

  02 ال

  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم  أو عملي أو مقابلة عمل جراء اختبار نظريإ 04

  02 ال

 التواصل مع مكاتب التوظيف الخاصة  05
 ضافة توضيح لمكاتب التوظيفإ

  

  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم 

  02 ال

 بالجهات الحكومية والخاصةالتقديم المباشر ألصحاب العمل  06
ألصحاب السيرة الذاتية  لطلب التوظيف أو إرسال ميدخل ضمن هذا البند التواصل أو التقدي

(ياإللكترون البريدباإلنترنت أو العمل بالجهات الحكومية والخاصة )بشكل مباشر، عبر   

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

عن فرص العمل و األقاربأاألصدقاء  سؤال 07   01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم  

  02 ال

من خالل الصحف أو فرص العمل إعالنات  الرد علىأو  عمل للبحث عن عالنإوضع  08
   لكترونيةالمواقع اإل

 انترنت )ما عدمواقع اإل الرد على اإلعالنات من خالل الجرائد أو يدخل ضمن هذا البند
 منصات الجهات الحكومية(

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

 و مواقع االنترنت أو مداخل مواقع العملأدراسة إعالنات فرص العمل في الجرائد  09
يدخل ضمن هذا البند )مراجعة أو مفاضلة أو تحليل جدوى أو مقارنة( فرص العمل 

المعروضة في مداخل المصانع أو المحالت التجارية بمواقع العملالشاغرة   

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

 نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل االجتماعي الخاص باألعمال  10
 ن وبيت دوت كومإمثل لينكد

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم   لبدء عمل تجاري جديد تمويل أو مساعدة ماديةالتقدم بطلب للحصول على  11

  02 ال

 التقدم بطلب للحصول على ترخيص/ تصريح لبدء عمل تجاري جديد 12
 

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

  عمل تجاري جديدلبدء التجهيز  13
 

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم 

  02 ال

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم  و اتصال من جهة توظيف حكوميةدعوة أانتظار  14

  02 ال 

  01 السابقة  األسابيع األربعةخالل نعم  القطاع العامبوظيفة  في تحاق لالالترشيح لانتظار نتيجة  15

  02 ال 

  01 السابقة  األسابيع األربعة خالل نعم   انتظار نتيجة الترشيح لاللتحاق بوظيفة  في القطاع الخاص  16

  02 ال 
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 أخرى )يرجى التحديد(أي طرق  97

 
  01 السابقة  األسابيع األربعة خاللنعم 

  02 ال

 ←D_05  لم يقم بأي إجراء 96

 5D_0الى  انتقل بـ ال (97( و ) 13الى  1بـ نعم وجميع اإلجابات من ) D_02  (14-16)جابوا في أاألفراد الذين 

D_01c ...01 في القطاع الحكومي فقط هل )بحثت/ بحث الفرد( عن عمل  

  02 في القطاع الخاص فقط
  03 والحكوميفي القطاع الخاص 

 D_04الى  انتقلالسابقة  األسابيع األربعة بـ نعم خالل  إجابة واحدة  قلعلى األ (97و )(  13الى  1)من  D_02جابوا في أاألفراد الذين 

 D_05الى  انتقلأو جميع اإلجابات بـ ال  ( 96) بـ D_02جابوا في أاألفراد الذين 

D_04  منذ متى كان الفرد بال عمل ويبحث عن وظيفة مدفوعة األجر أو يحاول بدء عمل

 تجاري؟
  في نفس الوقت بدون عمل ويبحث عن عمل فيها الفرد التي يكون تسجل الفترة

 

في حال توقف الفرد عن البحث عن عمل لمدة شهر متواصل، تحسب المدة من بعد 
 التوقف وال تسجل الفترة السابقة ضمن مدة البحث عن عمل

 ←D_09 01 من شهر أقل

 ←D_09 02 أشهر 3من  أقلمن شهر إلى 

 ←D_09 03 أشهر 6من  أقللى إ أشهر 3من 

 ←D_09 04 اشهرً  12من  أقللى إأشهر  6من 

 ←D_09 05 من سنتين أقللى إمن سنة 

 ←D_09 06 أكثرسنتين ف
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: Dغير المشتغلين 

D_05  )نعم الوقت الحاضر؟ بالعمل فيهل )ترغب/ يرغب الفرد   

 ←D_07  ال

D_06  وقبله بالفعل وسيبدأ العمل قريبًا، أو سيبدأ هل )حصلت/ حصل الفرد( على عرض عمل
 مشروعه الخاص قريبًا؟

   نعم

 ←D_07  ال

D_06a 01 أقلشهر أو   متى )يمكنك/ يمكن للفرد( أن يبدأ العمل في المستقبل القريب؟ D_09← 

 ←D_09 02 من شهر إلى ثالثة أشهر أكثر

  03 من ثالثة أشهر أكثر

D_07  لعدم البحث عن عمل خالل األربعة أسابيع الماضية؟ الرئيسما السبب 
 بنود اإلجابات ألباحث ال تقرا

  

  01 انتظار موسم العمل

  02  انتظار العودة إلى العمل

  03 الملل او التعب من البحث عن عمل

  04 عمل يناسبنياالعتقاد بعدم وجود 

  05 ال يعرف طريقة فعالة للبحث عن عمل

  06 نقص الخبرة( المؤهل العلمي أو التدريب، )االفتقار إلى الكفاءات الالزمة تدريب/ مؤهالت/ تدني

  07 العمل مع األسرة لالستخدام الذاتي )الزراعة/الصيد(

  08 عدم توفر العمل في المنطقة

  09 نقص أو عدم توفر الموارد المالية لتأسيس عمل خاص

  10 ببرنامج تدريبي بالدراسة اوملتحق 

  11 بسبب المسؤوليات العائلية )أنشطة منزلية(

  12 في السن للقيام بالعمل انني متقدمً دوأصحاب العمل يع

  13 بالعمل حديثاٌ للقيامالسن أو متخرج  نني صغيريعدوأصحاب العمل 

  14  متقاعد

  15 مكتفي 

  16 سباب صحيةأو أالعجز أو اإلعاقة 

  17 انتظار نتائج بحث سابق عن العمل

  18 ، طرق، وسائل نقل، خدمات عمل(أصول)التحتية غياب البنى 

  19 حمل / وجود أطفال

  97 _______________ أخرى )حدد(

  90 (COVID-19) بسبب جائحة كورونا

D_08  12إقامة مشروع خاص خالل الـ  حاول(و )حاولت/ أهل )بحثت/ بحث الفرد( عن عمل 

 شهًرا الماضية؟

  01 نعم

  02 ال

D_09  فهل كان من الممكن أن تبدأ العمل األسبوع  عمل،إذا اتيحت )لك/ للفرد( فرصة
 الماضي؟

 ←D_09b 01 نعم
الفرد  كان إذا

 متعطلً 
  02 ال

D_09a 01 نعم ؟قادميناألسبوعين ال خاللهل يمكن بدء العمل  أو D_09b← 
الفرد  كان إذا

 متعطلً 
 انتهى← 02 ال

D_09b  فهل سيقبلها باألجر السائد مع  الخاص، في القطاع عمل عليك/على الفرد()عرض إذا
 المزايا والبدالت؟

  01 نعم

  02 ال

D_09c  الذي تسكنه، فما  في الحيإذا عُرض )عليك/على الفرد( عمل في القطاع الخاص ليس
 هو الحد األقصى لوقت التنقل الذي تقبله؟

  01  كثرساعة على األ
  02  كثرساعتين على األ

  03  من ساعتين أكثر
  04 لن أقبل بوظيفة خارج منطقة سكني

D_09d  ما هي ساعات العمل اليومية  الخاص،إذا عُرض )عليك/على الفرد( عمل في القطاع
 التي ستقبلها 

  01 ساعات 6من  أقل

  02  ساعات 6 

  03  ساعات 8 

ً أ أقبل بالعمل   04  ساعات 8من  أكثر حيانا
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: Dغير المشتغلين 

D_10  وظيفة مدفوعة في  الماضي الفرد( فيهل )عملت/ عمل
 ؟منه او تملك جزءً أو في مشروع خاص تملكه أاألجر 

  01 نعم

 انتهى← 02 ال

D_10a 01 من شهر أقل منذ متى )توقفت/ توقف الفرد( عن العمل؟  
  02 أشهر 3من  أقلمن شهر إلى 

  03 أشهر 6من  أقلالى  أشهر 3من 
  04 اشهرً  12من  أقلأشهر الى  6من 

  05 من سنتين أقللى إمن سنة 
  06 أكثرسنتين ف

D_10b لباحث ال تقرا بنود اإلجاباتا             نشاطك األخير؟ وأتوقف الفرد( عن العمل في وظيفتك )توقفت/ماذا ل   
  01  تم االنتهاء من العمل )نهاية العقد المؤقت( 

  02 االستقالة
  03  االستغناء عن العمل من قبل صاحب العمل  
  04 تصفية المؤسسة )فشل األعمال( 
  05 التقاعد 
  06 ساعات العمل القصيرة 

  07 ساعات العمل الطويلة  
  08 األجور المنخفضة أو الرواتب

  09 وظيفة الفترتين  
  10 مكان العمل بعيد جًدا من منزلي  
  11 تتطلب الوظيفة جهوًدا بدنية وعقلية  
  12 إصابات العمل 
  13 أسبابًا صحية 

  14 )عائلية(أسبابًا اجتماعية   
  97 _______________ أخرى )حدد(
  90 (COVID-19)كورونا بسبب جائحة 

D_10c قبل أن تتوقف عن  ماهي )مهنتك/مهنة الفرد( أو المسمى الوظيفي
 ؟العمل

 
مثال ذلك مدرس ثانوي، طبيب جراح، مهندس طرق، عامل 

 لمنيومأصيانة 

  01 فادة المستجيب، كتابة يدوية(إ)بحسب  :مسمى المهنة أو المسمى الوظيفي
  02 فادة المستجيب، كتابة يدوية(إ)بحسب : الرئيسةالمهام والواجبات 

  03 )اختيار من دليل المهن وبناء على مهام وواجبات الوظيفة( ISCO_08 CODEالرمز 

D_10d تة التي )عملأات أو الخدمات التي تقدمها المنشما نوع المنتج 
 ؟قبل أن تتوقف عن العمل سابقاً  بها/عمل بها الفرد(

 

  01 يدوية( فادة المستجيب، كتابةإبحسب : )للمنشأة مسمى النشاط االقتصادي
  02 فادة المستجيب، كتابة يدوية(إ)بحسب : للمنشأة المنتجات او الخدمات

على  نشطة االقتصادية وبناء)اختيار من دليل األ ISIC 04 CODEالرمز 

 لمنشأة(ا التي تقدمها و الخدماتأالمنتجات 

03  

D_10e ( به تعمل/عملكنت في أي قطاع )قبل أن تتوقف عن  الفرد
 ؟ العمل

 تقرأ اإلجابات
 

يشمل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات قطاع عام )

 (من قبل الحكومة( أكثر٪ أو 50المملوكة للدولة )أي ملكية 

01  

في )المؤسسات أو الشركات أو العاملون لحسابهم وأصحاب  -القطاع الخاص 

 )غير زراعي(العمل أو في نشاط تجاري مملوك لألفراد 

02  

يشمل القطاع غير المنظم لألنشطة في المزارع وتربية ) قطاع زراعي

فراد واألسر وال يشمل القطاع المنظم الحيوانات والصيد التي يمتلكها األ

  لألنشطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمتلكها الشركات الخاصة(

03  

  04 عمالة منزلية

  05 (حكومية لى الربح، غيرات غير ربحية )مؤسسات ال تهدف إمنظم

  06  سفارة أجنبية دولية أو اتمنظم

  97  _______________أخرى )حدد(

D_10f ( الفردكان /كنتهل) ؟ تتوقف عن العملبل أن ق   
 تقرأ اإلجابات 

، تكون  (01,04,05,06بـ ) (D_10e)لمن أجابوا في 
دون تدخل ( يعمل مقابل أجر( )01جابتهم هنا تلقائياً بالبند )إ

 لى الفرد التاليإمن الباحث ومن ثم يتم االنتقال 

 انتهى← 01 موظف أو عامل( مثل:) )راتب، عمولة( يعمل مقابل أجر

 انتهى← 02 خرينآيوظف  صاحب عمل

 انتهى← 03 خرينآ يوظف يعمل لحسابه وال

أحد أفراد األسرة في و في مساعدة اعد عائلي في نشاط تملكه األسرة أمس

 عمله او وظيفته

 انتهى← 04

 انتهى← 05 يعمل كمتدرب مقابل أجر
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G 19 –: جائحة كوفيد 

 والمتدرب مقابل اجر خاص بالمشتغلين مقابل أجر

G_01  عملت من مقر عملك )حضوًرا بدنيًا الى مكان العمل( ولو مره  األن، هل كورونا وحتىمنذ بداية فترة جائحة
 ؟قلواحدة على األ

  01 نعم

  02 ال

G_02  01 نعم ؟قلعملت عن بعد خارج مقر عملك ولو مره واحدة على األ األن، هل كورونا وحتىمنذ بداية فترة جائحة G_04← 

  02 ال

G_03 لماذا لم تعمل؟ 

 ( بالG_02 و G_01 يسأل لمن أجاب في )

  

 انتهى← 01 ليه مهام في عملهإلم تسند  

 انتهى← 02  جبارية تفرضها الشركة او جهة العملإإجازة  

 انتهى← 97 أخرى )حدد( _______________

G_04  هل تأثرت ساعات عملك خالل الشهر( الماضي بسبب جائحة كورونا؟COVID-19)  مقارنه بالساعات قبل

 الجائحة؟

  01 انخفاض ساعات العمل

  02 لم تتأثر

  03 زيادة ساعات العمل

G_05  كجرأهل تأثر ( الشهري خالل الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا؟COVID-19)  01 انخفاض في األجر  ؟مقارنه باألجر قبل الجائحة  

  02 لم تتأثر

  03 زيادة في األجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م 2021استمارة مسح القوى العاملة الربع الرابع   

الهيئة العامة لإلحصاء -إحصاءات القوى العاملة إدارة   12  

E حالة االستجابة : 

E_01 عدد االتصاالت 

 االتصال الثالث االتصال الثاني االتصال األول

 |_|_|_|_|_|_|_|_| التاريخ |_|_|_|_|_|_|_|_| التاريخ |_|_|_|_|_|_|_|_| التاريخ

 |_|_|_|_| الوقت |_|_|_|_| الوقت |_|_|_|_| الوقت

E_02 حالة االستجابة 
 الوصف الكود حالة المعاينة الفئة

) 1 مؤهل للمقابلة الفئة  كليا   استوفيت  البيانات كامل وإعطاء المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 01 (

جزئيا( )استوفيت  المكالمة إعادة طلب االستمارة دون من جزء على واإلجابة المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 02 
 آخر وقت في

  26 يوجد فرد بدون رقم هوية -استوفيت كليا   

استوفيت جزئيا بيانات أساسية  من مركز 
 المعلومات الوطني

27  

  28 استوفيت جزئيا وال يوجد فرد مكتمل في االسرة

 يتم لم آخرون أفراد يوجد أنه أفاد ولكن البيانات كامل وإعطاء المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 03 اضافتهم يتم لم أفراد يوجد - كليا   استوفيت حالة خاصة من القسم 

 (مختلفة ألسباب) إضافتهم
 غير قابل للمقابلة  –مؤهل 

 

 2الفئة 

االستجابة رفض الفرد  االستجابة رفض الفرد 04 
 لالستجابة رفضه وأبدى المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام

 االستمارة كمالإ قبل االتصال قطع الفرد 05 االتصال قطع الفرد
 االستمارة إكمال قبل مقدمات دون االتصال وقطع المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام

 المكالمة طلب لنغمة صوت أي يوجد ال االتصال تنفيذ عند 06 اتصال يوجد ال

 دوما ومشغول لالتصال متاح غير يقول الفرد 07 ابدا   متاح غير الفرد
 فترة طول االستمارة لتعبئة نهائيا   لديه تاحةاإل عدم وتوضيح المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام
 البيانات جمع

 رسالة ترك( بدون /مع) صوتي بريد خالل من اآللي الرد تم االتصال تنفيذ عند 08 رسالة ترك بدون أو  مع صوتي بريد

 تعبئة على( العقلية/الجسدية) قدرته بعدم( تبين /أفاد)و المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 09 عاجز/عقليا   أو قادر جسديا   غير
 االستمارة

 /العربية) باللغة  التحدث على قدرته بعدم( تبين /أفاد)و المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 10 اإلنجليزية أو العربية يتحدث ال الفرد
 (اإلنجليزية

متنوع/متفرقات  تحتاج شرح  11 

دائما   مشغول الهاتف   االتصال أوقات جميع في مشغول الرقم ودائما االتصال يتم 12 
 مشغول الهاتف أن تبين االتصال تنفيذ عند

 حالة تحمل مكالمات 5 أو 3 استنفاذ أن بعد الباحث قبل من باستخدامها يُسمح أن بشرط تُربط

 مختلفة أيام 5 أو  3 خالل( مشغول الهاتف)
–هلية غير معروفة األ
 غير قابل للمقابلة 

 3الفئة 

 رد وال يوجد يرن والهاتف االتصال يتم 13 رد يوجد ال
 رد على الحصول يتم لم االتصال تنفيذ عند

 غير مؤهل 

 4الفئة 
 صحيح غير الهاتف أن توضح الشركة من الصوتية الرسالة 14  صحيح غير الهاتف رقم

 لشركات الصوتية الرسالة خالل من) صحيح غير الهاتف رقم أن تبين االتصال تنفيذ عند
 (االتصاالت

  مؤقتا مفصول الهاتف أن توضح االتصاالت شركة من الصوتية الرسالة 15 (مقطوع) مفصول الهاتف رقم

 الصوتية الرسالة خالل من) ،(مؤقتا   مقطوع/مقطوع) الهاتف رقم أن تبين االتصال تنفيذ عند
 (االتصاالت لشركات

 "ناآل به االتصال يمكن ال الهاتف إن"  مثال ومغلق متصل غير الهاتف رقم 16 مغلق الهاتف 
 االتصاالت لشركات الصوتية الرسالة خالل من) مغلق، الهاتف رقم أن تبين االتصال تنفيذ عند
 "(ناآل به االتصال يمكن ال المطلوب الهاتف إن"

 تحتاج شرح 17 خاصة تقنية مالحظات

 (العد منطقة إلى تنتمي ال األسرة) أصال   المشفرة غير أخرى طبقات - العينة خارج 18 العد لمنطقة تنتمي ال األسرة
 المنطقة) العد منطقة نفس في الحالي سكنه عدم( تبين /أفاد)و المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام

 البيانات جمع نظام في المدرجة( الجغرافية

 يخصه يعد لم الرقم وقال خرآ شخص ورد الفرد يخص الذي بالرقم اتصلت 19 (األسرة يخص ال الهاتف رقم) اختلف الهاتف رقم
 األسرة رئيس يخص ال الهاتف رقم أن( تبين /أفاد)و المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام

 المطلوب

 محولة المكالمة 20 المكالمات تحويل
 آخر رقم على محول الهاتف رقم أن تبين االتصال تنفيذ عند

 لى شرح إمقيم    تحتاج  غير 21 مقيم غير

 شركة أو مؤسسة يخص الرقم 22 اإلشغال صفة تغير/  مؤسسة

 موجود غير الجوال إن صاحب يقول شخص أو مثال طفل رد 23 للرد مؤهل فرد يوجد ال

 سنة 15 من أقل عمره أن( تبين /أفاد)و المكالمة على بالرد الفرد قام

 ليس االتصال األخير

 5الفئة 
 معاودة وطلب االستمارة من جزء أي على اإلجابة دون المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 24 آخر وقت في أخرى مرة االتصال يطلب الفرد

 (لالستجابة نهائية نتيجة وليست مؤقتة) بتحديده وقام آخر وقت في االتصال

 في االتصال معاودة وطلب االستمارة من جزء على واإلجابة المكالمة على بالرد األسرة رئيس قام 25 آخر وقت في  األسئلة باقي كمالإ يطلب الفرد

 (لالستجابة نهائية نتيجة وليست مؤقتة) بتحديده وقام آخر وقت

  97 أخرى  

E_03  الزامي 01 المدلى بالبيانات:اسم 

 الزامي 02 رقم الجوال:

 اختياري 03 البريد اإللكتروني:
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E_04 رقم الهوية   
 8888888888  الفرد ال يعرف رقم الهوية وقت االتصال

 9999999999  دالء برقم الهوية الفرد رفض اإل


