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:Bاألسرة المعيشية  أفراد 

 جميع أفراد األسرة المعيشية 

B_01 ي أسم الفرد الثالث 
أسماء جميع أفراد األسرة المقيمين  بصفة   يسجل

معتادة ولو كانوا متغيبين غياباً مؤقتاً أثناء وقت  
 "االتصال

   

B_02  01 رئيس األسرة  العالقة برئيس األسرة  

  02 زوج/زوجة

  03 أبن/أبنة

  04 زوجة أبن/زوج أبنة

  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  العمر بالسنوات الكاملة 

 "B_04 من السؤال رقم العمريحسب  
........... .   

 

B_05  الجنسية    

B_06  تسجيلهم مثليتم  أفراد لمهل يوجد : 
 الخدم والسائقين والطباخون -1
 افراد من األسرة متغيبين -2
 من ستة أشهر    األسرة ألكثرأقارب / أصدقاء مقيمين -3

 ←B_01 01 نعم

  02 ال

 سنة فأكثر 15األفراد 

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

  02 متزوج/ متزوجة

  03 مطلق/مطلقة 

  04 أرمل/أرملة 

B_08  الفرد( بنجاح؟حصل عليه /عليه  تحصل )ما أعلى مؤهل علمي 
 اعلى مؤهل حصل علية بنجاح  يسجل

  

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

 ←B_09 0 (دون إتمام الشهادة االبتدائية صفوف المرحلة االبتدائية) يشمل :حضانة ، رياض أطفال،  تعليم 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 البكالوريوس االكاديمي والبكالوريوس الفني والدبلوم العالي( )يشمل بكالوريوس أو ما يعادلها 

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

  08 دكتوراه

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

   ثانوي أو ما يعادله

            دبلوم بعد الثانوي فما فوق 

   أخرى :)حدد(.97 

 سنة    29الى   15 من األفراد

B_09 ( ملتحق أنت/ هل )بالتعليم؟ حالياً الفرد 
  المدرسة،)  المؤسسات التعليمية فياألفراد المسجلين 

 "(الكلية، المعهد. الخ، جامعةال

  01 نعم

  02 ال

B_09a   أسابيع السابقة هل )شاركت/شارك الفرد(  خالل األربع
او ندوات أو حضور دورات  في أي برنامج تدريبي

 معينة؟ أو كان متدرب في مكان العمل؟ لتطوير مهارات  

  01 نعم

  02 ال

C_01← 
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 :C  المشتغلين 

 سنة  فأكثر  15األفراد 

C_01  ساعة   عمولة، ولوراتب، أجر ، خالل السبعة أيام السابقة، هل )عملت/عمل الفرد( مقابل
 واحدة على األقل؟

 ←C_07 01 نعم

  02 ال

C_02  خاص يملكه أو  أو مشروع خالل السبعة أيام السابقة، هل )عملت/عمل الفرد( في نشاط
 واحدة؟ ساعة   منه ولويملك جزءاً 

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

C_03 "( بدون أجر في  الفردساعد /ساعدتخالل السبعة أيام السابقة، هل ) تجاري تملكه  نشاط

ولو لساعة واحدة على  او وظيفته في عمله األسرة أحد أفراد  قمت بمساعدة أو  األسرة
  األقل؟
ساعدوا أحد األفراد الذين عملوا دون تلقي أجر في شركة او مشروع خاص تملكه األسرة أو  يشمل

 :  أفراد العائلة في وظيفة مدفوعة األجر.

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

C_04 هل قمت بأي من االعمال التالية مقابل أجر أو مكسب:  خالل السبعة أيام السابقة   

التطبيقات االلكترونية أو أي  منتجات أو تقديم خدمات من المنزل أو من خالل بيع  01
 وسيلة أخرى 

في البسطات   التطبيقات االلكترونية أو من المنزل أو بواسطة  أو تقديم خدمات مثل البيع  
 أو األكشاك أو األماكن العامة 

 ←C_06b 01 نعم

  02 ال

 التطبيقات االلكترونية أو أي وسيلة أخرى  باستخدامتوصيل الركاب أو الطلبات  02
   ... إلخ( مثل )كريم أو أوبر أو هنقرستيشن أو مرسول

 ←C_07 01 نعم

  02 ال

C_05  )يملكه   في نشاط خاص عملوظيفة أو خالل السبعة أيام السابقة، هل كان )لديك/لدى الفرد
  ولكنك متغيب عنه مؤقتا؟

  01 نعم

 ←C_06 02 ال

C_05a ؟خالل السبعة أيام السابقة  ما هو السبب الرئيسي )لتغيبك/تغيب الفرد( عن العمل  
 لباحث ال تقرا بنود اإلجاباتا

  

 ←C_06 01  في انتظار بدء عمل أو مشروع خاص جديد

 ←C_05d 02   في انتظار العودة الى العمل الموسمي

 ←C_06a 03      العمل مناوبات، العمل المرن، طبيعة العمل

 ←C_06a 04 واألساتذةالرسمية )تشمل السنوية للمعلمين   ألعياد والعطلا

 ←C_06a 05 إصابات الحوادث مرض أو ال

 ←C_06a 06  أبوهإجازة أمومة أو  

  07  طلب إجازة من العمل للتفرغ للتعليم أو التدريب

  08  جازة شخصيةا

  09 تقليص في النشاط )التسريح المؤقت، ركود في العمل( 

  10  تعليق العمل بسبب الظروف الجوية، أو الكوارث الطبيعة

  90 (COVID-19) تعليق العمل بسبب جائحة كورونا

  97 أخرى )حدد( ______________ 

C_05b نفس الوظيفة    ىإل الفرد( الحالية، هل )ستعود/سيعود الفرد()غيابك/غياب   باإلضافة الى فترة
 أشهر أو أقل؟  3 خالل  أو العمل

 ←C_06a 01 نعم

  02 ال

  98 ال أعرف 

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 استعداداً للعمل  تواصل القيام ببعض األعمال  هل  الفترة الحالية )خارج موسم العمل( خالل
 ؟ في الموسم القادم

 ←C_06a 01 نعم

  02 ال

C_06 )او    تفي الزراعة أو تربية الحيوانا خالل السبعة أيام السابقة، هل )عملت/عمل الفرد
 الصيد؟ 

 ←C_06b 01 نعم

 ←D_01 02 ال

C_06a  كان هذا العمل فيهل .. 
 تقرأ االجابات 

  01 الزراعة أو تربية الحيوانات او الصيد 

 ←C_07 02 أو في أنشطة أخرى غير ذلك 

C_06b في هذا النشاط او الخدمات  هل المنتجات  .. 
 تقرأ االجابات 

 ←C_07 01  للبيعفقط 

 ←C_07 02 للبيع بشكل أساسي)غالبا للبيع( 

  03 لالستخدام العائلي  فقط 

  04   لالستخدام العائلي بشكل أساسي

 ←C_07 05 او وظيفتهفي عمله  األسرة أحد أفراد  لمساعدة

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

 ←C_07 01 نعم

 ←D_01 02 ال
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 :C  المشتغلين 

C_07  مهنتك/مهنة الفرد( أو المسمى الوظيفي؟ماهي( 
 

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

  01 )كتابة يدوية(  :مسمى المهنة أو المسمى الوظيفي

  02 )كتابة يدوية( المهام والواجبات الرئيسية: 

  03 )اختيار من دليل المهن(  ISCO CODEالرمز 

C_08  التي )تعمل بها/يعمل بها الفرد( ؟   جهة العملما هو اسم 
 )اكتب اسم الجهة بالتفصيل(

  01 العمل: _______   اسم جهة

  02 عمالة منزلية 

C_09   ما نوع االعمال أو الخدمات التي تقدمها جهة )عملك/عمل
 الفرد(؟

 مثال ذلك  

  01 )كتابة يدوية(  :النشاط االقتصادي  مسمى

  02 )كتابة يدوية( السلع او الخدمات: 

  03 اختيار من دليل األنشطة() ISIC CODEالرمز 

C_10  أو مؤسسة أو شركة  حكومي، قطاع عام ) في أي قطاع )تعمل/يعمل الفرد(؟

 مملوكة بالكامل للحكومة(

01 C_12b← 

 الفرد نشاط يملكه أو في قطاع أعمال خاص 

  )غير زراعي(

02  

  03 زراعي قطاع 

 ←C_12b 04 عمالة منزلية 

ات غير ربحية )مؤسسات ال تهدف  منظم

 ( جدامس حكومية،  الى الربح، غير

05 C_12b← 

 ←C_12b 06  سفارة أجنبية دولية أو اتمنظم

  97 _______________ أخرى )حدد(

C_11 (؟ هل )انت/الفرد 
 تقرأ اإلجابات 

تكون ،   (01,04,05,06)(  بـ C_10لمن أجابوا في )
دون تدخل   (يعمل مقابل أجر( )01البند )تلقائياً ب  اجابتهم هنا 

 C_12bمن الباحث ومن ثم يتم االنتقال تلقائياً الى  

  01 موظف أو عامل( مثل:يعمل مقابل أجر )

 ←C_15 02 صاحب عمل يوظف أخرين

 ←C_15 03 أخرين يوظف  يعمل لحسابه وال

 ←C_15 04 األسرة بدون أجر يعمل لدى 

 C_15أنتقل الى عمالة منزلية( قطاع زراعي أو ) C_10= (03 or 04)ذا كانت اإلجابة في إ

C_12b   تأمين   تقاعدي أوهل )لديك/لدى الفرد( اشتراك في نظام
 صحي أو أي تأمين آخر مقدم من جهة العمل؟

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

  تأمين صحي

  01 نعم

  02 ال

  98 ال أعرف 

C_15  ؟)عملك/عمل الفرد(في األسبوعية الرسمية )االعتيادية( كم عدد الساعات   

   |__|__| اجمالي الساعات الرسمية )االعتيادية( في األسبوع 

 C_17أنتقل الى ( متغيب عن العمل) C_05= (01)ذا كانت اإلجابة في إ

C_15a  الماضية؟ كم ساعة )عملت/عمل الفرد( فعليا خالل السبعة أيام   

   الساعات الفعلية في العمل الرئيسي: 

   المجموع  السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنين األحد 

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

C_15b ي  عدد أيام العمل الفعلية االسبوعية؟( حسب بشكل الي من سؤالC_15a)   

 ( 01بـ )  (C_11)أو  (01,04,05,06بـ )  (C_10لمن أجاب في )  فقط 

C_17 شامل لجميع البدالت والمزايا المالية والعمل   الشهري االخير الذي )استلمته/استلمه الفرد(  جركم األ

 C_11=1للعاملين بأجر( لمن أجاب في  فقط )                        ؟ االضافي

  

  01 باللاير السعودي  األجر )            (

   99 يعرف الفرد رفض التصريح باألجر أو ال  

   88 الفرد غير مستحق االجر في الشهر الماضي 

 ←G_01 )فقط المشتغلين مقابل أجر(  
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:D  غير المشتغلين 

 سنة  فأكثر  15األفراد 

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

 ←D_03 02 ال

D_01a  01 نعم ؟ متابعة تقديم وظيفيهل اتخذ الفرد خطوات فعلية للحصول على عمل أو  

 ←D_03 02 ال

D_01b   متى كانت اخر مرة قام فيها الفرد بخطوات فعلية للحصول على عمل أو
 متابعة تقديم وظيفي سابق؟ 

  01 خالل األربع أسابيع الماضية

 ←D_03 02  أشهر 3-2منذ 

 ←D_03 03  أشهر 3منذ أكثر من 

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

  02 في القطاع الخاص فقط 

  03 والحكوميفي القطاع الخاص  

D_02  ما هي الخطوات الفعلية لتي )اتخذتها/ اتخذها الفرد( للحصول على وظيفة أو متابعة طلب سابق لوظيفة؟ 

 )اختيار متعدد(                اإلجاباتال تقرأ  
  

متابعة تقديم طلب سابق، او السؤال   محددة، أو التقديم على وظائف  01
عن فرص العمل من خالل وزارة الموارد البشرية والتنمية  

 االجتماعية )جدارة( 
اذا كان الفرد مسجل مسبقاً  في جدارة ال يعني انه بحث عن عمل تأكد ان 

 الفرد دخل على منصة جدارة واال ال تسجل هذا الخيار 

خالل األربعة أسابيع  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

متابعة تقديم طلب سابق، او السؤال   محددة، أو التقديم على وظائف  02
عن فرص العمل من خالل صندوق تنمية الموارد البشرية  

 )طاقات( 
اذا كان الفرد مسجل مسبقاً  في طاقات ال يعني انه بحث عن عمل تأكد ان 

 طاقات واال ال تسجل هذا الخيار الفرد دخل على منصة 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

متابعة تقديم طلب سابق، او السؤال   محددة، أو التقديم على وظائف  03
عن فرص العمل من خالل وزارة الموارد البشرية والتنمية  

 االجتماعية )ساعد(
اذا كان الفرد مسجل مسبقاً  في ساعد ال يعني انه بحث عن عمل تأكد ان 

 الفرد دخل على منصة ساعد واال ال تسجل هذا الخيار 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

  محددة، التواصل مع مكاتب التوظيف الخاصة للتقديم على وظائف  04
 أو متابعة تقديم طلب سابق، أو السؤال عن فرص العمل 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

التواصل مع الشركات وأصحاب العمل للتقديم على وظائف   05
 أو متابعة تقديم طلب سابق، أو السؤال عن فرص العمل   محددة، 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

متابعة تقديم طلب سابق من خالل  التقديم على وظائف محددة أو  06
 ارسال طلب التقديم أو السيرة الذاتية عبر اإلنترنت أو البريد 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

التواصل مع األصدقاء او األقارب للمساعدة في التقديم على   07
أو متابعة تقديم طلب سابق، أو سؤالهم عن فرص    محددة، وظائف 

 العمل

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

أو    محددة، على وظائف  الوظيفية للتقديمالرد على اإلعالنات   08
 متابعة تقديم طلب سابق، أو نشر اعالن للحصول على وظيفة 

األربعة أسابيع  خالل  

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

األربعة أسابيع  خالل   أخرى )يرجى التحديد(  97

  الماضية 
01 D_04← 

  02  األربعة أسابيع الماضية قبل 

 ←D_03   لم يقم بأي إجراء  96

D_02a  هل قام بأي خطوات أخرى؟ 

 (D_02سؤال   العودة الى )في حال وجود إجراءات أخرى يتم  

 ←D_02 01 نعم

 ←D_04 02 ال

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

  01 نعم

 ←D_05 02 ال

D_03a ما هي الخطوات الفعلية التي )اتخذتها/ اتخذها الفرد( لبدء عمله الخاص في األسابيع األربعة الماضية؟   

  01 التقدم بطلب للحصول على قرض/ مساعدة مالية لبدء عمل تجاري جديد 

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

  03 الموقع /بناء / شراء معدات او مواد( لبدء عمل تجاري جديد بالتجهيز )البدء   

 ←D_05 96 لم يقم بأي إجراء 
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 : D غير المشتغلين 

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

 باألشهر   متصلة عن عمل ان تكون مدة البحثيجب 
 

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

 ←D_09 01 أقل من شهر 

 ←D_09 02 أشهر  3من شهر إلى اقل من 

  6اشهر الى اقل من  3من 

 أشهر 
03 D_09← 

  12أشهر الى أقل من  6من 

 شهر 
04 D_09← 

 ←D_09 05 من سنة الى أقل من سنتين

 ←D_09 06 سنتين فأكثر 

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

 ←D_07  ال

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

   نعم

 ←D_07  ال

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

 ←D_09 02 أكثر من شهر إلى ثالثة أشهر 

  03 أكثر من ثالثة أشهر 

D_07  ما السبب الرئيسي لعدم البحث عن عمل خالل األربعة أسابيع الماضية؟ 
 لباحث ال تقرا بنود اإلجابات ا

  

  01 انتظار موسم العمل 

  02  انتظار العودة إلى العمل

  03 الملل او التعب من البحث عن عمل 

  04 عمل يناسبني االعتقاد بعدم وجود 

  05 ال يعرف طريقة فعالة للبحث عن عمل

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

  07 العمل مع األسرة لالستخدام الذاتي )الزراعة/الصيد(

  08 المنطقة عدم توفر العمل في 

  09 نقص أو عدم توفر الموارد المالية لتأسيس عمل خاص 

  10 ببرنامج تدريبي  بالدراسة اوملتحق  

  11 بسبب المسؤوليات العائلية )أنشطة منزلية(

  12 أصحاب العمل يعتبرونني متقدم في السن للقيام بالعمل 

  13 بالعمل  حديثاٌ للقيامالسن أو متخرج   يعتبرونني صغيرأصحاب العمل  

  14  متقاعد

  15 مكتفي 

  16 العجز أو اإلعاقة او اسباب صحية 

  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  /إقامة مشروع خاص   حاول(هل )بحثت/ بحث الفرد( عن عمل او )حاولت
 شهًرا الماضية؟   12خالل الـ  

  01 نعم

  02 ال

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

 ←D_09b 01 نعم
الفرد   كان  إذا 

 متعطل 

  02 ال

D_09a   01 نعم ؟ قادميناألسبوعين ال خالل أو ، هل يمكن بدء العمل D_09b← 
الفرد   كان  إذا 

 متعطل 

 انته ← 02 ال

D_09b  فهل سيقبلها باألجر    الخاص، إذا )توفرت لك/توفر للفرد( وظيفة في القطاع
 السائد مع المزايا والبدالت؟

  01 نعم

  02 ال
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 : D غير المشتغلين 

D_09c   إذا ُعرض )عليك/على الفرد( عمل في القطاع الخاص
الذي تسكنه، فما هو الحد األقصى لوقت   في الحي ليس  

 التنقل الذي تقبله؟

  01  ساعة على األكثر

  02  ساعتين على األكثر

  03  أكثر من ساعتين

  04 لن أقبل بوظيفة خارج منطقة سكني

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

  01 ساعات  6أقل من 

  02  ساعات 6 

  03  ساعات 8 

  04  ساعات 8أقبل بالعمل أكثر من  

D_10   01 نعم الماضي؟  الفرد( فيهل )عملت/ عمل  

 انته ← 02 ال

D_10a 01 أقل من شهر  منذ متى )توقفت/ توقف الفرد( عن العمل؟  

  02 أشهر  3من شهر إلى اقل من  

  03 أشهر   6الى اقل من  أشهر 3من 

  04 شهر  12أشهر الى أقل من  6من 

  05 من سنة الى أقل من سنتين

  06 سنتين فأكثر 

D_10b نشاطك األخير؟  ماذا )توقفت/توقف الفرد( عن العمل في وظيفتك اول 
 لباحث ال تقرا بنود اإلجابات ا

  

  01  االنتهاء من العمل )نهاية العقد المؤقت(تم  

  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 أسبابًا اجتماعية )عائلية(   

  97 _______________ أخرى )حدد(

  90 (COVID-19) بسبب جائحة كورونا
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G 19 - : جائحة كوفيد 

 خاص بالمشتغلين مقابل أجر 

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

 واحدة على األقل؟

  01 نعم

  02 ال

G_02  عملت عن   األن، هل كورونا وحتىمنذ بداية فترة جائحة
 بعد خارج مقر عملك ولو مره واحدة على األقل؟

 ←G_04 01 نعم

  02 ال

G_03 لماذا لم تعمل؟ 

 ( بالG_02 و G_01 يسأل لمن أجاب في )

  

 انته ← 01 لم تسند اليه مهام في عمله  

 انته ← 02  إجازة اجبارية تفرضها الشركة او جهة العمل 

 انته ← 97 _______________أخرى )حدد( 

G_04   هل تأثرت ساعات عملك خالل الشهر الماضي بسبب

قبل   بالساعات مقارنه   (COVID-19جائحة كورونا؟ )

 ؟الجائحة 

  01 انخفاض ساعات العمل 

  02 لم تتأثر

  03 زيادة ساعات العمل 

G_05 الشهري خالل الشهر الماضي بسبب   كهل تأثر أجر

قبل   باألجرمقارنه   (COVID-19)جائحة كورونا؟ 

 ؟الجائحة 

  01 انخفاض في األجر  

  02 لم تتأثر

  03 زيادة في األجر  
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E  حالة االستجابة : 

E_01  عدد االتصاالت 

 االتصال الثالث  االتصال الثاني  االتصال األول 

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

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

E_02  حالة استبدال األسرة  اعتماد حالة االستجابة بعد:   حالة االستجابة 

 ال يتم استبدال األسرة  االتصال األول  01 تمت )استوفيت كلياً(  

 ال يتم استبدال األسرة  االتصال األول  02 استوفى كليا بدون رقم هوية  

 ال يتم استبدال األسرة  االتصال الثالث  03 تمت جزئياً )استوفيت جزئياً( 

 تستبدل االتصال األول  04    رقم الهاتف غير صحيح

 تستبدل االتصال األول  05 رقم الهاتف مفصول  

 تستبدل االتصال األول  06 ال يخص األسرة   رقم الهاتف

 تستبدل االتصال األول  07 ال يوجد فرد مؤهل للرد  

 تستبدل االتصال األول  08 الفرد ال يتحدث العربية أو اإلنجليزية  

 تستبدل االتصال األول  09 الفرد رفض االستجابة  

 تستبدل االتصال الثالث  10 ال يوجد رد  

 تستبدل االتصال الثالث  11 رقم الهاتف مغلق  

 تستبدل االتصال الثالث  12    الفرد يطلب االتصال مرة أخرى في وقت آخر

 تستبدل االتصال الثالث  13    في وقت آخر الفرد يطلب اكمال باقي األسئلة

E_03  :الزامي 01 اسم المدلى بالبيانات  

  الزامي 02 رقم الجوال: 

  اختياري  03 البريد اإللكتروني: 

E_04  رقم الهوية    

  8888888888  الفرد ال يعرف رقم الهوية وقت االتصال

  9999999999  الفرد رفض االدالء برقم الهوية  

 


