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رقم القطعة المساحٌة
بالعٌنة

رقم المجموعة

رقم التتبعٌة
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رقم األسرة بالقطعـــــة المساحٌة:
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شٌاخة /قرٌة..............:
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)رقم القطعة المساحٌة بالعٌنة)

)رقم األسرة باإلطار )

)كود المحافظة)
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الرقم الكودي لألسرة :
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الرقم القومى
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أسماء أفراد األسرة وأكوادهم:
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تم تطوٌر اإلستمارة إعتبارا من دورة ٌناٌر 2112

األســـــــــــــــــم

الكود
8
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إستمارةًرقمً(ً)24أً.م.أً.س.خ

غيرًمخصصةًللبيعًوتستوفىًمجاناً

البياناتًسريةًبحكمًالقانون

دلٌــــــــــــــــل نتٌجــــــــــــــــــة
بٌانـــــــــــــــات الزٌـــــــــــــــــــارة
الزٌــــــــــــــارة
وقت الزٌارة
نتٌجة الزٌارة -1استــــــــــــــــــــــوفٌت بالكـــــــــــــــامل
تارٌخ الزٌارة
رقـــم الزٌارة
النهائٌة
مـــــــــن إلـــــــــى
-2األسرة غٌر متواجدة أو عدم وجود فرد على
دراٌة باألسرة.
الزٌـــــــــــــــارة
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/
/
-3المسكن مغلق طــوال فترة البحث  /المسكن
األولـــــــــــــــى
خالى
الزٌـــــــــــــــارة
 -4هـــــــــــــــــــــــــــدم المبنـــــــــى
21
/
/
الثانٌـــــــــــــة
--5تحول المسكن إلى منشأة
-6رفض اإلجابة
الزٌـــــــــــــــارة
-7لم ٌستدل علٌة
21
/
/
الثالثـــــــــــــــــــة
-8أخرى ( تذكر)...........................
رقم الطرٌق  /التابع .................................................:
أسم الطرٌق  /التابع ....................................... :
رقم التنظٌم أو أسم مالك المبنى...........................:

رقم البلوك............................................................:

نوع الوحدة السكنٌة وموقعها من المبنى.................:

جدول تلخٌصى ألفراد األسرة حسب ما جاء بالجدول رقم ( )1خالل أسبوع البحث

توزٌع
أفراد
األسرة

توزٌع المشتغلٌن أو المرتبطٌن بعمل
حسب فئات السن
14 – 6
سنـــــه

64 – 15
سنة

 65سنة
فأكثر

المتعطلـــــــــــــون
(  64 - 15سنــــــــه)
سبق له
العمل

لم ٌسبق له
العمل

األفراد خارج قوة
العمــــــــــل

األفراد خارج
القوى
البشرٌــــــــة

اإلجابات من ( )x – 4
فى س ( )126واإلجابات
( )16 -3فى س
من
() 129

اإلجابات (
 )3،2،1فى س
()126

ذكور
إناث
جملة

المشتغلــــــــــون بالمٌدان والمراجعـــــــــة المكتبٌة والتجهٌز األلـــــــــــــــــــــــــــــــى
الوظٌفة
الباحـــــــــــث
المراجع المٌدانى
المراجع المكتبى

مشرف المراجعة المكتبة
المرمز
مراجع الترمٌز
المسجـــــــــل

مراجع التسجٌل

األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

التوقٌع

جملة أفراد
األسرة

أهم تعلٌمات استٌفاء استمـــارة بحــث القـــوى العاملـــة

 -1عدم إستبدال أسر العٌنة التتبعٌة ( األسر التى ٌتم إعادة مقابلتها والموضحة باإلطار) بأسر بدٌله.
 -2تدون اإلجابات رقمٌا ولفظٌا حتى ٌسهل مراجعتها على أن تكتب اإلجابات الرقمٌة بحٌث ٌكون الرقم داخل
المربـــع أو المربعات المخصصه له أسفل كل سؤال وٌكون واضح وٌسهل قراءته وٌكون بقلم جاف أزرق.
 -3تخصص استمارة إضافٌة فى حالة زٌادة عدد افراد األسرة عن  13فرد ،وعند استخدام أكثر من استمارة
لألسرة

( استمارتٌن مثال ) تستوفى البٌانات الجغرافٌة بغالف االستمارة الثانٌة ،وبالنسبة للجدول

التلخٌصى ألفراد األسرة فٌستوفى على غالف االستمارة األولى وتدبس االستمارتان معا.
ٌ -4راعى إتباع تعلٌمات االنتقال الواردة باالستمارة بكل دقة.
 -5التأكٌد علً استٌفاء الجداول الخاصة بخصائص العمالة والبطالة من األفراد المشتغلٌن أو المتعطلٌن أنفسهم
وقد ٌتطلب ذلك زٌارة األسرة أكثر من مرة (صباحا ومساءا).
ٌ -6راعى عند اسـتٌفاء غالف االستمارة ان الرقـــم الكودي لألسرة ٌشمل أربع مكونـــــات هـــــى  :محل
اإلقامة (حضر/رٌف) ،كود المحافظة ،رقم القطعة المساحٌة بالعٌنة ،ورقم األسرة داخل القطعة المساحٌة
(باالطار).
ٌ -7ستوفى الجدول الخاص بالظروف السكنٌة على مستوى األسرة ككل.
ٌ -8ستوفى الجدول األول لكافة أفراد األسرة من رب األسرة أو شخص راشد من أفراد األسرة.
ٌ -9تم وضع دائرة حول رقم الفرد المجٌب لبٌانات الخصائص الدٌموجرافٌة بالجدول األول.
ٌ -11ستوفى جدول ( )2عن كل فرد مشتغل خالل أسبوع البحث وٌجب أن ٌجٌب المبحوث بنفسه عن هذا الجدول.
ٌ -11ستوفى جدول ( )3عن كل فرد متعطل خالل أسبوع البحث وٌجب أن ٌجٌب المبحوث بنفسه عن هذا الجدول.
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ٌ -12عتبر الفرد ( 6سنوات فأكثر ) الذى ساهم بعمله ولو لبعض الوقت ضمن السكان النشٌطٌن إقتصادٌا وبالتالً
مشتغال فعلى سبٌل المثال:
أ ٌ -عتبر من ٌزاول األعمال التالٌة لبعض الوقت خالل أسبوع البحث مشتغال :
مساعدة رب األسرة فً أعمال الزراعة الحقلٌة  ،إنتاج الخضر  ،إنتاج الفاكهة  ،صٌد السمك  ،صٌد
الحٌوانات  ،جمع األحطاب واألخشاب  ،تربٌة الحٌوانات  ،تربٌة الطٌور والدواجن  ،إنتاج اللبن  ،إنتاج
البٌض  ،صناعة الجبن  ،صناعة الزبد  ،صناعة الحصر واألقفاص  ،غزل الصوف والقطن ٌدوٌا  ،حٌاكة
المالبس للغــــــــٌر  ،تجـــــــارة الخضروات والفاكهة  ...الخ .
ب  -ال ٌعتبر من ٌزاول األعمال التالٌة مشتغال :
طهً الطعام لألسرة ـ غسل المالبس لألسرة ـ صناعة الخبز لألسرة ـ تعلٌم أطفال األسرة ـ حٌاكة المالبس لألسرة .

ٌ -13عتبر الفرد مشتغال إذا كان مرتبطا بعمل وتغٌب عنه بصفة مؤقتة خالل أسبوع البحث وبشرط استمرار
العالقة التعاقدٌة التى تنظم هذا العمل سواء كان الغٌاب بأجر أو بدون أجر مثل الغٌاب بسبب المرض ،
اإلصابة  ،األجازة االعتٌادٌة  ،المنح الدراسٌة  ،الوضع  ،اإلستدعاء أو التكلٌف للجٌش  ....الخ .
واستثناء من ذلك ال ٌعتبر مشتغال الفرد المرتبط بعمل والحاصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام فأكثر إال
إذا زاول عمل آخر خالل فترة البحث .
 -14األجـــر الصافـــى بالجنٌه ( لمن ٌعمــــل بأجــــر) هـــو صافـــى ما ٌحصـــل علٌـــه الفـــرد بالجنٌه
وذلـــك بعد خصـــم كافة اإلستقطاعات وٌشمــــل (األجر والبدالت واألجـــر اإلضافً والحوافــــز وكافـــة
الممٌـــزات األخــــرى النقدٌــــة والعٌنٌــــة).
 -15إذا أجاب الفرد بأنه ال ٌعمل وغٌر مرتبط بعمل فى سؤالى 119 ،118وكانت له أى إجابة بنعم فى سؤال
 121فٌعتبر مشتغال وٌجب أن ٌستوفى له جدول خصائص المشتغلٌن.
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