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تعليمات استيفاء استمارة بحث العمالة بالعينة
إرشادات عامة:
 -1تدون اإلجابات بوضوح تام بوضع دائرة بقلم جاف ازرق علي رقم اإلجابة المناسبة و في حالة وضع
الدائرة خطأ تشطب بوضع ( ) xعليها و توضع دائرة علي اإلجابة الصحيحة و تكتب اإلجابة بالتفصيل

لألسئلة التي تستلزم ذلك .

 -2تخصص استمارة أو أكثر لكل أسرة حسب عدد األفراد بها و مدي كفاية األعمدة المخصصة لإلفراد بكل
جدول و عند استخدام أكثر من استمارة لألسرة ( استمارتين مثال ) تستوفي البيانات الجغرافية بغالف

االستمارة الثانية أيضا أما جدول تلخيص أفراد األسرة فيستوفي علي غالف االستمارة األولي و تدبس
االستمارتين معا .
 -3يراعى إتباع تعليمات االنتقال الواردة باالستمارة بكل دقة.
 -4يتم التركيز علي استيفاء بيانات العمالة في الجداول المختلفة باالستمارة بمخاطبة كل فرد عن حالته مما
يتطلب زيارة األسرة أكثر من مرة ( صباحا و مساء ).

 -5يراعى عند اسـ تيفاء غالف االستمارة ان رقم األسرة فى العينة األساسية يشمل أربعة مكونات هـى :رقم
القطاع ،محل اإلقامة (حضر/ريف)  ،رقم القطعة المساحية ورقم األسرة داخل القطعة المساحية

(باالطار).

 -6يستوفي الجدول الخاص بالظروف السكنية على مستوى األسرة المعيشية ككل.
 -7يستوفي الجدول األول لكافة أفراد األسرة من رب األسرة أو شخص راشد من أفراد األسرة.
 -8يتم وضع دائرة حول رقم الفرد المجيب لبيانات الخصائص الديموجرافية بالجدول األول .

 -9يستوفى جدول ( )2عن كل فرد مشتغل خالل أسبوع البحث ويجب أن يجيب المبحوث بنفسه عن هذا
الجدول .
 -11يستوفى جدول ( ) 3عن كل فرد متعطل خالل أسبوع البحث ويجب أن يجيب المبحوث بنفسه عن هذا
الجدول .

 -11يهدف الجدول األول الى جمع الخصائص الديموجرافية األساسية ألفراد األسرة و موقف كل منهم من
العمل خالل أسبوع البحث والتعرف علي األف ارد سواء كانوا :

* مشتغلين وهم المجاب عنهم باإلجابة ( )2للسؤال ( )116أو إجابة ( )2للسؤال ( )117أو أى إجابة
بنعم فى السؤال ( )118والسؤال ( )121أو إجابة ( )1فى السؤال (. )119
* متعطلين وهم المجاب عنهم بنعم فى كل من األسئلة ( )124(،)122(،)121و أى من االختيارات
الموجودة فى السؤال ( )125أو االجابة ( )1أو ( )2فى السؤال (. )126
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* خارج القوة البشرية المجاب عنهم بأحد اإلجابات ( )1أو ( )2أو ( )3بسؤال (. )123
* خارج قوة العمل و داخل القوة البشرية (المجاب عنهم بأحد اإلجابات من 4الي  xفي السؤال .)123
 -12يقصد بالعمل الرئيسي (األساسي) :هو ذلك العمل الذي يقضي فيه الفرد أطول وقت في الفترة المرجعية
واذا تساوي الوقت المبذول في عملين يعد العمل الذي يحصل منة الفرد علي الدخل األعلى العمل

الرئيسي خالل الفترة المرجعية  .و يعد العمل أساسيا مهما تضاءل إذا لم يوجد معه عمل أخر في نفس

الوقت وبهذا  ،فان األعمال األساسية ال تتقاطع زمنيا خالل فترة مرجعية معينه .
 ولذلك فان الفرد المرتبط بعمل بالحكومة أو القطاع العام و الحاصل علي أجازة بدون مرتب لمدة عامفأكثر و يزاول حاليا عمال أخر يعتبر له هذا العمل األخر هو العمل الرئيسي ( األساسي ) .

 و يجب مالحظة إن الموظف المدني المستدعي للجيش (احتياط أو تكليف ) خالل أسبوع البحثيعتبر مرتبط بعمل أي مشتغل و تستوفي له بياناته عن الوظيفة المدنية.
 -13ويقصد بالعمل الثانوي :هو العمل الذي يزاوله الفرد في جهة عمل اخرى غير التي يتبعها عملة
االساسى ويقضى فيه ساعات عمل اقل من ساعات العمل االساسى والبد من توافر شرطين العتباره
عمال ثانويا:

 اختالف جهتي العمل حتى لو اتفقت المهنة فيهما .وعلى ذلك ال يعتبر العمل االضافى في جهةالعمل االساسى عمال ثانويا لتوحد جهة العمل.
 كون عدد ساعات العمل المبذولة في العمل الثانوي اقل من ساعات العمل في العمل األساسي عدااالستثناء التالي  :موظفي الحكومة و القطاع العام يعتبر عملهم في الحكومة أو القطاع العام هو

العمل األساسي بغض النظر عن عدد الساعات المبذولة في هذا العمل .
مالحظة هامة يعتبر عمل الفرد في الحكومة أو القطا ع العام العمل الرئيسي له بغض النظر عن
معياري الوقت والكسب اال إذا كان هناك فرد في إجازة بدون مرتب من عمله و ملتحق بعمل أخر
حاليا فان هذا العمل الحالي يعتبر العمل األساسي و ليس العمل الذي اخذ منة أجازة بدون مرتب .

 -14يعتبر الفرد ( 6سنوات فأكثر ) ضمن السكان النشيطين و بالتالي مشتغال خالل فترة البحث اذا ساهم
بعملة لبعض الوقت في أي من األنشطة االقتصادية اخذا في االعتبار:
o

ان يكون العمل بقصد الكسب او تحقيق عائد لألسرة .

o

ان يستهدف العمل إنتاج السلع و الخدمات االقتصادية للتسويق أو المقايضة حتي ولو
خصص بعض اإلنتاج لالستهالك الذاتي لألسرة .

o

أال يقتصر اإلنتاج علي االستهالك الذاتي لألسرة إال بالنسبة إلنتاج و معالجة المنتجات
األولية في نشاط الزراعة و الصيد و القنص و نشاط المناجم و المحاجر.
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واألتي أمثلة لبعض األعمال التي تحتاج إلي توضيح و تحديد ( هل يعتبر من يزاولها خالل أسبوع البحث
مشتغال أم ال ) حيث دائما يحدث فيها خلط خصوصا إذا كان من يزاولها إناث من أفراد األسرة أي حالتهم
العملية تكون يعمل لدي األسرة بدون اجر نقدي .

أ – يعتبر من يزاول األعمال التالية لبعض الوقت خالل أسبوع البحث مشتغال :
مساعدة رب األسرة في أعمال الزراعة الحقلية ،إنتاج الخضر ،إنتاج الفاكهة ،صيد السمك ،صيد
الحيوانات،جمع االحطاب واألخشاب ،تربية الحيوانات ،تربية الطيور و الدواجن ،أنتاج اللبن ،أنتاج
البيض ،صناعة الجبن ،صناعة الزبد( كل هذه األنشطة حتي لو كانت بغرض االستهالك الذاتي لألسرة

فقط )  ،صناعة الحصر واألقفاص  ،غزل الصوف و القطن يدويا ،حياكة المالبس للغير  ،تجارة
الخضروات والفاكهة  ...الخ .

ب – ال يعتبر من يزاول اإلعمال التالية مشتغال :
طهي الطعام لألسرة ـ غسل المالبس لألسرة ـ صناعة الخبز لألسرة ـ تعليم أطفال األسرة ـ حياكة
المالبس لألسرة .

 -15يدخل ضمن السكان النشيطين حاليا ( قوة العمل ) :
أ – األفراد المشتغلون حسب التعريف السابق أو المرتبطون بعمل خالل أسبوع البحث سواء فى نشاط
اقتصادى يخص الفرد أو يعمل فيه كأجير .

ب -األفراد المتعطلون وهم األفراد فى سن العمل ( 6سنوات فأكثر ) والقادرون عليه والراغبون فيه
والباحثون عنه وال يجدوه .
 -16يعتبر الفرد مشتغال إذا كان مرتبطا بعمل وتغيب عنه بصفة مؤقتة خالل أسبوع البحث وبشرط استمرار
العالقة التعاقدية التى تنظم هذا العمل سواء كان الغياب بأجر أو بدون أجر مثل الغياب بسبب
المرض  ،اإلصابة  ،األجازة االعتيادية  ،منح التدريس والدراسة  ،الوضع  ،االستدعاء أو التكليف
للجيش  .......الخ .
واستثناء ال يعتبر مشتغال الفرد المرتبط بعمل والحاصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام فأكثر إال إذا
زاول عمل آخر خالل فترة البحث .

 -17األجر الصافى بالجنية( لمن يعمل بأجر) هو صافى ما يحصل عليه الفرد بالجنية وذلك بعد خصم
كافة االستقطاعات ويشمل ( األجر والبدالت واألجر اإلضافي والحوافز وكافة المميزات االخرى النقدية

والعينية ) .

