ممـذمت
انٍذف األساسي مه إعذاد ٌزي انُثيمت انفىيت ٌي انحصُل عهى بياواث راث جُدة
عانيت مه خالل اكتشاف األخطاء انتي استكبٍا انمشتغهُن انميذاويُن َكزا األخطاء انتي
استكبٍا انمشتغهُن انمكتبيُن (انمشاجعُن َانمشمزَن انيذَيُن َمذخهُ انبياواث آنياً).
ستسهم ٌزي انُثيمت انفىيت إنى انمبشمجيه انمختصيه بٍزا انمسح نعكس ٌزي األَامش
عهى شكم أَامش اتساق آني ثم سيتم سحب سسائم أخطاء االتساق َتسهيمٍا إنى انفشيك
انمكهف بمشاجعت أخطاء االتساق َانزيه بذَسٌم سيمُمُن بانعُدة إنى االستماساث
).

نتصحيح ٌزي األخطاء يذَياًَ ،مه ثم سيتم عكسٍا آنيا ً مه لبم انمختصيه في انحاسب
اآلني.
بانىسبت نمُاعذ انتحمك اآلني مه سالمت اتساق انبياواث راث انعاللت مع بعضٍا
انبعض ،فإوً عادة ما يفضم بأن تتم ما بعذ اإلدخال حيث أن ٌزي األخطاء سُف
تمتصش فمط عهى انعاللاث االتساليت نهبياواث راث انعاللت ٌَي انمشحهت األخيشة مه
تصحيح االخطاء لبم انششَع في انجذَنت (استخشاج جذاَل وتائج انمسح

تعليمات المراجعة التساق بيانات استمارة القوى العاملة واكتشاف األخطاء وتصحيحها
قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

البيانات األخرى

الحالة الصحيحة التساق البيانات

الفصل األول :خصائص أفراد األسرة المعيشية
1

أسماء أفراد األسرة الحقل رقم

العالقة برب األسرة حقل رقم

()101

()102

العالقة برب األسرة حقل رقم

2

()102

3

النوع

4

العمر حقل رقم ()104

5

العمر حقل رقم ()104

6

محل الميالد الحقل

7

محل اإلقامة السابقة الحقل

8

9

رقم()105

صمة القرابة برب األسرة حقل
رقم ()102
-

يجب أن يكون الفرد األول في األسرة هو رب األسرة وال يمكن أن يكوون فوي
األسرة الواحدة أكثر من رب أسرة .
يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )10فقط.
يجب أن تكون اإلجابة إما ( )1أو ( )2فقط
بيووان عموور رب /ربووة األسوورة يجووب أن ال يقوول عوون( )15سوونة عوون عموور أكبوور
األبناء أو البنات لرب األسرة .
يجب أن تكون اإلجابة من (صفر) إلى ( )95فقط.
في حالة أن بيان محل الميالد في الحقل ( )105كان خوارج الويمن فيجوب أن

يكتوووب اسوووم الدولوووة فوووي المكوووان المخصوووص لمدولوووة وتوضووو إشوووارة ( )-فوووي

المكان المخصص لممديرية.

في حالة أن بيان محل اإلقامة السابقة في الحقل ( )106كان خارج اليمن
-

فيجب أن يكتب اسم الدولة في المكان المخصص لمدولوة وتوضو إشوارة ()-

الحالة الزواجية

العمر

في حالة أن يكون عمر الفرد في الحقل ( )104أقل من عشر سونوات فيجوب

الحقل رقم ()107

الحقل رقم ()104

الحالة الزواجية

العالقة برب األسرة الحقل رقم

حقل رقم ()107

()102

رقم()106

10

الحالة الزواجية

11

العمر

12

حالة االلتحاق بالتعميم

حقل رقم ()107

-

في المكان المخصص لممديرية

أن ال تكون له إجابة في الحقل ()107
إذا كانووت عالقووة الفوورد بوورب األسوورة فووي الحقوول ( )102هووو ( )2زوج/زوجووة

أو( )4زوجة ابن  /زوج ابنه فيجب أن يكون بيان الحالة الزواجية لهذا الفرد
( )2متزوج في الحقل رقم ()107
يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )4فقط.

حالة االلتحاق بالتعميم الحقل
الحقل رقم ()104

()108

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟

في حالة أن يكون عمر الفرد في الحقل ( )104أقل من خمس سنوات فيجب

أن ال تكون له إجابة في الحقمين ( )108و()109

الحقل ()109
الحقل ()108

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟
الحقل ()109

في حالة اإلجابة ( )1و( )2في الحقل ( )108ألي فرد فيجب عدم وجود
إجابة له في الحقل (.)109

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

البيانات األخرى

13

حالة االلتحاق بالتعميم

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟

14

حالة االلتحاق بالتعميم

الحقل ()108
الحقل ()108

الحقل ()109
-

الحالة الصحيحة التساق البيانات
في حالة اإلجابة ( )3في الحقل ( )108ألي فرد فيجب أن تكون له إجابة

في الحقل (.)109

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )3فقط.

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟

الحالة الزواجية

في حالة اإلجابة رقم ( )8ألي فرد في الحقل ( )109فيجب أن تكون إجابة

الحقل ()109

الحقل ()107

هذا الفرد في الحقل ( )107إحدى اإلجابات ( )2أو ( )3أو (.)4

16

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟

الحالة الزواجية

في حالة إجابة الفرد رقم ( )8بالحقل ( )109فيجب أن ال تكون إجابته رقم

17

ما هي أسباب عدم االلتحاق؟

18

المستوى التعميمي

19

المستوى التعميمي

15

الحقل ()109
الحقل ()109

حقل رقم()110

الحقل ()107

( )1في الحقل (.)107

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )9فقط.

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )11فقط
 إذا كان بيان المستوى التعميمي لمفورد فوي الحقول ( )110اإلجابوة ()03
(ابتوودائي) فيجووب أن يكووون عموورح فووي الحقوول ( )104ال يقوول عوون ()29

سنة .

 إذا كووووووان بيووووووان المسووووووتوى التعميمووووووي لمفوووووورد االجابووووووة (( )4أساسووووووي
/إعدادي/موحدة) فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن ( )14سنة .

 إذا كان بيان المستوى التعميمي لمفورد االجابوة (( )5دبمووم قبول الثانويوة)
فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن ( )15سنة

 إذا كووان بيووان المسووتوى التعميمووي لمفوورد االجابووة (( )6ثانويووة او مووا فووي
حقل رقم()110

العمر حقل رقم ()104

مستواها ) فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن( )17سنة .

 إذا كان بيان المستوى التعميمي لمفرد االجابة (( )7دبمووم بعود الثانويوة)
فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن ( )18سنة.

 إذا كوووووووووووان بيوووووووووووان المسوووووووووووتوى التعميموووووووووووي لمفووووووووووورد االجابوووووووووووة ()8
(بكالوريوس/ليسانس) فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن( )22سنة .

 إذا كان بيان المستوى التعميمي لمفورد االجابوة (( )9دبمووم بعود الجامعوة)
فيجب أن يكون عمرح ال يقل عن ( )23سنة.

 إذا كان بيوان المسوتوى التعميموي لمفورد االجابوة (( )10ماجسوتير) فيجوب
أن يكون عمرح ال يقل عن ( )24سنة .

 إذا كان بيان المستوى التعميمي لمفرد االجابة (( )11دكتوراح ) فيجب أن
يكون عمرح ال يقل عن ( )25سنة .

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

20

العمر

21

التخصص التفصيمي

7 22

23

24

الحقل رقم ()104

حقل رقم ()111

التخصص التفصيمي
حقل رقم ()111

المستوى التعميمي
الحقل ()110
العمر

الحقل رقم ()104
هل قمت بأي عمل خالل

25

األسبوع الماضي؟
الحقل ()112

هل قمت بأي عمل خالل

البيانات األخرى
المستوى التعميمي
الحقل ()110

التخصص الحقل ()111

-

المستوى التعميمي
حقل رقم ()110

التخصص الحقل ()111
الحقول من ( )112إلى
()120

هل أنت مرتبط بعمل؟

27

الحقل ()113

()120

هل قمت بأي عمل خالل
29

األسبوع الماضي؟
الحقل ()112

هل قمت خالل األسبوع الماضي
30

بأي عمل بغرض البي ....؟
الحقل ()114

اذا وجوود بيووان فووي الحقوول ( )111يجووب ان تكووون اإلجابووة فووي الحقوول ()110

احدى اإلجابات من  5حتى 11

في حالة أن تكون إجابة الفرد إحدى اإلجابات من ( )1إلى ( )4في الحقل
( )110فيجب أن ال تكون لهذا الفرد إجابة في الحقل (.)111
يجووب أن ال تكووون هنوواك إجابووة فووي الحقووول موون ( )112إلووى ( )120لألف وراد

الذين تقل أعمارهم عن ( )15سنة.

()120

هل أنت مرتبط بعمل؟

28

يجب أن تكون رموز التخصص مكونة من ( )4رموز فقط.

إجابات في الحقول من ( )113إلى الحقل ()120

الحقول من ( )114إلى

الحقل ()113

أن ال يكون له إجابة في الحقمين ( )110و()111

الحقول من ( )113إلى

26

هل أنت مرتبط بعمل؟

في حالة أن يكون عمر الفرد في الحقل ( )104أقل من عشر سونوات فيجوب

في حالة اإلجابة ألي فرد رقم ( )1في الحقل ( )112فيجب أن ال تكون له

األسبوع الماضي؟
الحقل ()112

الحالة الصحيحة التساق البيانات

الحقل ()113

هل قمت خالل األسبوع

الماضي بأي عمل بغرض البي
 ....؟ الحقل ()114
هل أنت مرتبط بعمل؟
الحقل ()113

الحقول من ( )115إلى
()120

في حالة اإلجابة ألي فرد رقم ( )2في الحقل ( )112فيجب أن تكون له
إجابة في الحقل (.)113
في حالة اإلجابة ألي فرد رقم ( )1في الحقل ( )113فيجب أن ال تكون له
إجابات في الحقول من ( )114إلى الحقل ()120
في حالة اإلجابة رقم ( )2في الحقل ( )113ألي فرد فيجب أن تكون له

إجابة في الحقل (.)114

في حالة اإلجابة ألي فرد رقم ( )2في الحقل ( )112فيجب أن تكون له

إجابة في الحقل (.)113

إذا كانت إجابة الفرد رقم (( )1نعم) ألي من الحاالت في الحقل ()114

فيجب أن ال تكون له إجابات في الحقول من ( )115إلى الحقل (.)120

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

الحالة الصحيحة التساق البيانات

البيانات األخرى
هل قمت خالل األسبوع

هل قمت خالل األسبوع الماضي
31

بأي عمل بغرض البي ....؟

32

هل بحثت عن عمل؟

الحقل ()114

الماضي بأي عمل بغرض
االستهالك األسري؟
الحقل ()115

هل بحثت عن عمل؟

إذا كانت إجابة الفرد رقم (( )2ال) في كافة الحاالت بالحقل ( )114فيجب أن
تكون له إجابات في الحقمين ( )115و()116

الحقل ()116

الحقل ()116

33

هل بحثت عن عمل؟

34

ما هي الخطوات التي قمت بها

35

ما هي الخطوات التي قمت بها

الحقل ()116

لمبحث عن عمل؟ الحقل ()117

لمبحث عن عمل؟ الحقل ()117
ما هو السبب الرئيسي لعدم

36

قيامك بالبحث عن عمل؟ الحقل

ما هي الخطوات التي قمت بها
لمبحث عن عمل؟ الحقل
()117
ما هي الخطوات التي قمت بها
لمبحث عن عمل؟ الحقل
()117
ما هو السبب الرئيسي لعدم
قيامك بالبحث عن عمل؟
الحقل ()118
ما هو السبب الرئيسي لعدم
قيامك بالبحث عن عمل؟
الحقل ()118
-

في حالة إجابة الفرد بنعم رقم ( )1في الحقل ( )116فيجب أن تكون له
إجابة في الحقل (.)117
في حالة اإلجابة ألي فرد هي رقم (( )2ال) في الحقل ( )116فيجب أن ال
تكون له أي إجابة في الحقل (.)117

في حالة اإلجابة ألي فرد بنعم رقم ( )1ألي حالة في الحقل ( )117فيجب
أن ال تكون له إجابة في الحقل (.)118

في حالة كانت جمي اإلجابات بال رقم ( )2في الحقل ( )117فيجب أن تكون
له إجابة واحدة فقط في الحاالت الواردة في الحقل (.)118

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )13فقط.

()118
ما هو السبب الرئيسي لعدم

37

قيامك بالبحث عن عمل؟ الحقل
()118

38

ما هي الخطوات التي قمت بها

39

هل أنت مستعد أو راغب لمعمل؟

لمبحث عن عمل؟ الحقل ()117

هل أنت مستعد أو راغب
لمعمل؟ الحقل ()119

هل أنت مستعد أو راغب
لمعمل؟ الحقل ()119

في حالة اإلجابة ألي فرد في الحقل ( )118فيجب أن تكون له إجابة في

الحقل (.)119

في حالة اإلجابة ألي فرد بنعم رقم ( )1في أي حالة من الحاالت الواردة في

الحقل ( )117فيجب أن تكون له إجابة في الحقل (.)119

ما سبب عدم االستعداد أو
عدم الرغبة لمعمل؟
الحقل ()119

الحقل ()120
الفصل الثاني

الحقول ()219 – 201
الفصل الثالث

الحقول ()308 – 301

في حالة اإلجابة ألي فرد بنعم رقم ( )1في الحقل ( )119فيجب أن ال تكون
له إجابات في الحقل ( )120وكذلك في الحقول الواردة في الفصل الثاني

( ،)219 – 201وفي الفصل الثالث الحقول ()308 – 301

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

الحالة الصحيحة التساق البيانات

البيانات األخرى
ما سبب عدم االستعداد أو
عدم الرغبة لمعمل؟
الحقل ()120

40

هل أنت مستعد أو راغب لمعمل؟
الحقل ()119

الفصل الثاني

الحقول ()219 – 201
الفصل الثالث

الحقول ()308 – 301

في حالة اإلجابة ألي فرد بال رقم ( )2في الحقل ( )119فيجب أن تكون له

إجابة في الحقل ( ،)120وأن ال تكون له إجابات في بقية حقول الفصول
الثاني والثالث والراب .

الفصل الراب

الحقول ()405 – 401
41

هل أنت مستعد أو راغب لمعمل؟
الحقل ()119

ما سبب عدم االستعداد أو
عدم الرغبة لمعمل؟
الحقل ()120

يجب أن تكون هناك إجابة واحدة فقط في الحقل ( )120لألفراد الذين أجابوا
بال رقم ( )2في الحقل (.)119

ما سبب عدم االستعداد أو عدم
42

الرغبة لمعمل؟

43

العمر

الحقل ()120

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى( )6فقط.

الفصل الثاني( :خصائص العمل لألفراد المشتغمين  15سنة فأكثر)
الحقل رقم ()104
هل قمت أو زاولت أي عمل

44

ثانوي خالل األسبوع الماضي؟
الحقل ()201
هل قمت أو زاولت أي عمل

45

()219

هل قمت خالل األسبوع

الماضي بأي عمل بغرض البي
 ....؟

هل قمت بأي عمل خالل

ثانوي خالل األسبوع الماضي؟
الحقل ()201

الحقل ()112

ثانوي خالل األسبوع الماضي؟
الحقل ()201

الذين تقل أعمارهم عن ( )15سنة.

يجب أن تكون هناك إجابة في الحقل ( )201لألفراد الذين أجابوا بنعم في

أي من االختيارات الواردة في الحقل ()114

الحقل ()114
األسبوع الماضي؟

هل قمت أو زاولت أي عمل

46

الحقول من ( )201إلى

يجووب أن ال تكووون هنوواك إجابووة فووي الحقووول موون ( )201إلووى ( )219لألف وراد

هل أنت مرتبط بعمل؟
الحقل ()113

يجب أن تكون هناك إجابة في الحقل ( )201لألفراد الذين أجابوا بنعم (رقم
 )1في الحقل ()112
األفراد الذين أجابوا بنعم (رقم  )1في الحقل ( )113يجب أن تكون لهم إجابة
في الحقول ()201

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

البيانات األخرى

الحالة الصحيحة التساق البيانات

ما سبب نقص ساعات العمل
عن  35ساعة؟

كم عدد الساعات الفعمية التي
47

عممتها في األسبوع الماضي؟
الحقل ()202

الحقل ()203

هل رغبت أو بحثت عن عمل
لساعات أكثر خالل األسبوع

األفراد الذين يعممون ( )35ساعة فأكثر حسب اإلجابة في الحقل ()202
يجب أن ال تكون لهم إجابات في الحقمين ( )203و(.)204

الماضي؟

الحقل ()204
كم عدد الساعات الفعمية التي
48

عممتها في األسبوع الماضي؟
الحقل ()202

49

هل أنت مرتبط بعمل؟
الحقل ()113

هل قمت أو زاولت أي عمل

كم عدد الساعات الفعمية التي

ثانوي خالل األسبوع الماضي؟

عممتها في األسبوع الماضي؟

الحقل ()201

الحقل ()202

األفراد الذين أجابوا (بنعم) رقم ( )1في الحقل ( )113يجب أن تكون عدد
الساعات الفعمية لممهنة الرئيسية (صفر).

األفراد الذين أجابوا بال رقم ( )2في الحقل ( )201يجب أن تكون عدد
الساعات الفعمية لممهنة الثانوية (صفر).

ما سبب نقص ساعات العمل
كم عدد الساعات الفعمية التي
50

عممتها في األسبوع الماضي؟
الحقل ()202

عن  35ساعة؟
الحقل ()203

هل رغبت أو بحثت عن عمل
لساعات أكثر خالل األسبوع

األفراد الذين يعمموا أقل من ( )35ساعة وفقاً إلجاباتهم في الحقل ()202
يجب أن تكون لهم إجابة في الحقمين ( )203و(.)204

الماضي؟

الحقل ()204
كم عدد الساعات الفعمية التي
51

عممتها في األسبوع الماضي؟
الحقل ()202

ما سبب نقص ساعات العمل
عن  35ساعة؟
الحقل ()203

األفراد الذين يعمموا أقل من ( )35ساعة حسب إجاباتهم في الحقل ()202
يجب أن تكون إجابتهم في الحقل ( )203واحدة فقط من بين الستة.

هل رغبت أو بحثت عن عمل
ما سبب نقص ساعات العمل
52

عن  35ساعة؟
الحقل ()203

لساعات أكثر خالل األسبوع
الماضي؟ الحقل ()204

ما هي الحالة العممية؟ (لممهنة

األفراد الذين أجابوا بإحدى الخيارات الواردة في الحقل ( )203يجب أن تكون

لهم إجابة في الحقل ( )204والحقل (.)205

الرئيسية) الحقل ()205
ما سبب نقص ساعات العمل
53

عن  35ساعة؟
الحقل ()203

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )6فقط.

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

54

البيانات األخرى
ما هي الحالة العممية؟ (لممهنة

كم عدد الساعات الفعمية التي

الرئيسية)

عممتها في األسبوع الماضي؟

الحقل ()205

الحقل ()202

كم عدد الساعات الفعمية التي
55

عممتها في األسبوع الماضي؟

56

ما هي الحالة العممية؟ (لممهنة

الحقل ()202

الرئيسية) الحقل ()205

الحالة الصحيحة التساق البيانات

هل تعمل بمنشأة؟

األفراد الذين يعمموا أقل من ( )35ساعة حسب إجابتهم في الحقل ()202
يجب أن تكون لهم إجابة في الحقل ( )205والحقل (.)206

الحقل ()206
-

-

إجمالي عدد ساعات العمل الفعمية في األسبوع يجب أن ال تزيد عن

( 112ساعة).

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )5فقط.
في حالة إجابة الفرد بنعم (اإلجابة رقم  )1في الحقل ( )206فيجب أن

هل تعمل بمنشأة؟

الحقول من ( )207حتى الحقل

الحقل ()206

()219

58

هل تعمل بمنشأة؟

الحقول ( )207و()208

في حالة إجابة الفرد (بال) (اإلجابة رقم  )2في الحقل ( )206فيجب أن ال

59

هل تعمل بمنشأة؟

الحقول من ( )210إلى

في حالة إجابة الفرد (بال) (رقم  )2في الحقل ( )206فيجب أن تكون له

60

ما هو عدد المشتغمين في

57

الحقل ()206
الحقل ()206

المنشأة؟ الحقل ()207
ما نوع السجالت المحاسبية

و()209
()219
-

61

التي تمسكها المنشأة؟ الحقل

-

62

ما نوع القطاع الذي يتبعه

ما هي الحالة العممية؟ (لممهنة

63

ما نوع العمل الذي تقوم به

64

ما نوع النشاط االقتصادي؟

()208

65

عممك؟ الحقل ()212

حالياً؟ الحقل ()210
الحقل ()211

ما نوع القطاع الذي يتبعه
عممك؟ الحقل ()212

الرئيسية) الحقل ()205

تكون له إجابات في الحقول المتبقية من الفصل الثاني في الحقل ()207

حتى الحقل ()219
تكون لذلك الفرد إجابات في الحقول ( )207و( )208و(.)209

إجابات في الحقول من ( )210إلى (.)219

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )7فقط.

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )4فقط.
إذا كانت اإلجابة في الحقل ( )212إحدى اإلجابات ( )1أو ( )2أو ( )9أو

( )10فال يمكن أن تكون اإلجابة في الحقل ( )205اإلجابة ( )2أو ( )3أو
(.)4

-

يجب أن تكون رموز المهنة مكونة من ستة رموز.

-

يجب أن تكون رموز النشاط االقتصادي مكونة من خمسة رموز.

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )10فقط.

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه
ما مدة مزاولة هذح المهنة
66

بالسنوات الكاممة؟

البيانات األخرى
-

الحالة الصحيحة التساق البيانات
يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )7فقط.

الحقل ()213
67

كيف حصمت عمى العمل
الحالي؟ الحقل ()214

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )9فقط.

-

ما مدى استق ارراك في عممك
68

الرئيسي (األساسي)؟
الحقل ()215

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )4فقط.

-

هل أنت مؤمن عميك بالتأمينات
69

االجتماعية؟

الحقل ()216

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )3فقط.

-

هل إجازاتك المرضية مدفوعة
70

األجر؟ (لممهنة الرئيسية)
الحقل ()217

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )3فقط.

-

هل إجازاتك الدورية (االعتيادية)
71

مدفوعة األجر؟ (لممهنة

72

صف مكان العمل؟

الرئيسية) الحقل ()218
الحقل ()219

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )3فقط.

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )11فقط.
الفصل الثالث( :الدخل من العمل)

73

العمر

الحقل رقم ()104

الحقول من ( )301إلى
()308

يجب أن ال تكون هناك إجابة في الحقول من من ( )301إلوى ( )308لألفوراد

الذين تقل أعمارهم عن ( )15سنة.

ماهي فترة صرف األجر؟
الحقل ()302

ماهي أوجه استخداماتك
ما هو صافي األجر الذي

74

استممته في آخر صرف من
عممك الرئيسي؟ الحقل ()301

لممنتجات الحاصل عميها من
عممك؟

الحقل ()303
كم كان دخمك الصافي من
عممك الرئيسي في الشهر
الماضي؟

الحقل ()304

إذا كانت إجابة الفرد (ال يعرف) في الحقل ( )301فيجب عدم وجود إجابة له

في الحقول (.)304( ،)303( ،)302

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح

75

البيان المطموب مراجعة اتساقه

البيانات األخرى

ما هو صافي األجر الذي

ماهي فترة صرف األجر؟

استممته في آخر صرف من

الحقل ()302

عممك الرئيسي؟ الحقل ()301
76

ماهي فترة صرف األجر؟

77

ماهي فترة صرف األجر؟

الحقل ()302

الحقل ()302

ما هو صافي األجر الذي
استممته في آخر صرف من

عممك الرئيسي؟ الحقل ()301

الحالة الصحيحة التساق البيانات
إذا كانت إجابة الفرد في الحقل ( )301محدد فيها األجر فيجب أن تكون له

إجابة في الحقل (.)302

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )4فقط.
إذا كانت هناك إجابة في الحقل ( )302فيجب أن تكون له إجابة في الحقل
( )301محدد فيها األجر.

ماهي أوجه استخداماتك
لممنتجات الحاصل عميها من

78

عممك؟

ما هو صافي األجر الذي

الحقل ()303

استممته في آخر صرف من

كم كان دخمك الصافي من

عممك الرئيسي؟ الحقل ()301

عممك الرئيسي في الشهر

ما هي فترة صرف األجر؟

الماضي؟

الحقل ()302

األفراد الذين لهم إجابات في الحقمين ( )301و( )302يجب أن ال تكون لهم

إجابات في الحقول من ( )303إلى (.)305

الحقل ()304

هل بإمكانك أن تخبرني في أي
فئة دخمك الشهري؟ الحقل
()305

ماهي أوجه استخداماتك
79

لممنتجات الحاصل عميها من
عممك؟

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )4فقط.

الحقل ()303
ما هي الحالة العممية؟ (لممهنة
5 80

الرئيسية)

الحقل ()205

81

لممنتجات الحاصل عميها من
عممك؟

الحقل ()303

كم كان دخمك الصافي من عممك

هل بإمكانك أن تخبرني في أي

الرئيسي في الشهر الماضي؟

فئة دخمك الشهري؟ الحقل

كم كان دخمك الصافي من عممك

هل بإمكانك أن تخبرني في أي

الحقل ()304

82

ماهي أوجه استخداماتك

الرئيسي في الشهر الماضي؟
الحقل ()304

()305

فئة دخمك الشهري؟ الحقل
()305

لألفراد الذين أجابوا إحدى الحالتين ( )2و( )3في الحقل ( )205يجب أن
تكون لهم إجابة في الحقل (.)303

األفراد الذين أجابوا ال أعرف في الحقل ( )304يجب أن تكون لهم إجابة في
الحقل ()305
اإلفراد الذين لديهم دخل وفقاً لإلجابة في الحقل ( )304يجب أن ال تكون لهم

إجابة في الحقل ()305

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه
هل بإمكانك أن تخبرني في أي
83

فئة دخمك الشهري؟ الحقل
()305

هل بإمكانك أن تخبرني في أي
84

فئة دخمك الشهري؟ الحقل
()305

كم عدد ساعات العمل المعتادة
85

في األسبوع لعممك الرئيسي
الشهر الماضي؟
الحقل ()306

البيانات األخرى

-

كم عدد ساعات العمل المعتادة
في األسبوع لعممك الرئيسي؟
الحقل ()306
هل بإمكانك أن تخبرني في أي
فئة دخمك الشهري؟ الحقل
()305

الحالة الصحيحة التساق البيانات

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )5فقط.

اإلفراد الذين لهم إجابة في الحقل ( )305يجب أن تكون لهم إجابة في

الحقل (.)306

األفراد الذين لهم إجابة في الحقل ( )306يجب أن تكون لهم إجابة في

الحقل (.)305

كم عدد ساعات العمل المعتادة
كم كان دخمك الصافي من عممك
86

الثانوي في الشهر الماضي؟
الحقل ()307

في األسبوع لمعمل الثانوي
خالل الشهر الماضي؟
الحقل ()308
الفصل الراب

في حالة اإلجابة بالحالة رقم ( )6في الحقل ( )307ألي فرد فيجب أن ال

تكون له إجابات في الحقل ( )308والحقول الواردة في الفصل الراب ()401
– ()405

الحقول ()405 – 401
كم كان دخمك الصافي من عممك
87

الثانوي في الشهر الماضي؟
الحقل ()307

كم عدد ساعات العمل المعتادة
في األسبوع لمعمل الثانوي
خالل الشهر الماضي؟
الحقل ()308

في حالة اإلجابة بأي من الحاالت ( )5،4،3،2،1في الحقل ( )307ألي فرد

فيجب أن تكون له إجابة في الحقل ()308

كم كان دخمك الصافي من عممك
88

الثانوي في الشهر الماضي؟

-

كم عدد ساعات العمل المعتادة

كم كان دخمك الصافي من

في األسبوع لمعمل الثانوي خالل

عممك الثانوي في الشهر

الحقل ()308

الحقل ()307

الحقل ()307

89

الشهر الماضي؟

كم عدد ساعات العمل المعتادة

90

الماضي؟

هل سبق لك العمل خالل

في األسبوع لمعمل الثانوي خالل

الخمس سنوات السابقة ولمدة

الحقل ()308

()401

الشهر الماضي؟

أسبوعين متواصمين ؟ الحقل

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )6فقط.

في حالة وجود إجابة في الحقل ( )308فيجب أن تكون إجابة الفرد في

الحقل ( )307إحدى الحاالت من ( )1إلى ()5

األفراد الذين لهم إجابة في الحقل ( )308يجب أن ال تكون لهم إجابة في

الحقل (.)401

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه

الحالة الصحيحة التساق البيانات

البيانات األخرى

الفصل الراب ( :األفراد المتعطمون  15فأكثر)
91

العمر

الحقل رقم ()104

الحقول من ( )401إلى
()405

يجووب أن ال تكووون هنوواك إجابووة فووي الحقووول موون ( )401إلووى ( )405لألف وراد

الذين تقل أعمارهم عن ( )15سنة.

هل سبق لك العمل خالل
92

الخمس سنوات السابقة ولمدة
أسبوعين متواصمين ؟ الحقل

-

يجب أن تكون اإلجابة إما ( )1أو (.)2

()401
هل سبق لك العمل خالل

93

الخمس سنوات السابقة ولمدة
أسبوعين متواصمين ؟ الحقل
()401

لو توفرت لك فرصة عمل هل
كنت مستعد أو راغب لبدء

العمل في األسبوع الماضي أو
خالل األسبوعين القادمين؟

األفراد الذين لهم إجابة في الحقل ( )401يجب أن تكون إجاباتهم رقم ()1
في الحقل رقم ()119

الحقل ()119

 ما هي آخر مهنة زاولتهاقبل التعطل؟ الحقل ()402

 ما هو آخر نشاط اقتصاديهل سبق لك العمل خالل

94

زاولته قبل التعطل؟ الحقل

الخمس سنوات السابقة ولمدة

()403

أسبوعين متواصمين ؟ الحقل

 -كم هي فترة تعطمك باألشهر

()401

؟ الحقل()404

إذا كانت إجابة الفرد في الحقل ( )401هي الحالة رقم ( )1فيجب أن تكون
له إجابة في الحقل (.)405( ،)404( ،)403( ،)402

 ما السبب الرئيسي لمتعطلمن وجهة نظرك؟ الحقل
()405

 ما هي آخر مهنة زاولتهاهل سبق لك العمل خالل

95

الخمس سنوات السابقة ولمدة
أسبوعين متواصمين؟ الحقل
()401

قبل التعطل؟ الحقل ()402

 ما هو آخر نشاط اقتصاديزاولته قبل التعطل؟ الحقل
()403

إذا كانت اإلجابة في الحقل ( )401هي رقم ( )2فيجب أن ال تكون لمفرد
إجابات في الحقول من ( )402إلى (.)404

 كم هي فترة تعطمك باألشهر؟ الحقل()404

96

 -كم هي فترة تعطمك باألشهر؟

97

 -كم هي فترة تعطمك باألشهر؟

الحقل()404
الحقل()404

ما السبب الرئيسي لمتعطل من
وجهة نظرك؟ الحقل ()405
-

األفراد الذين لهم إجابة في الحقل ( )404يجب أن تكون له إجابة في الحقل

(.)405

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )6فقط.

قواعد المراجعة التساق بيانات استمارة المسح
البيان المطموب مراجعة اتساقه
ما هي آخر مهنة زاولتها قبل
98

التعطل؟

البيانات األخرى
-

الحالة الصحيحة التساق البيانات
يجب أن تكون رموز المهنة مكونة من ستة رموز.

الحقل ()402
ما هو آخر نشاط اقتصادي
99

زاولته قبل التعطل؟

-

يجب أن تكون رموز النشاط االقتصادي مكونة من خمسة رموز.

الحقل ()403
100

ما السبب الرئيسي لمتعطل من
وجهة نظرك؟ الحقل ()405

-

يجب أن تكون اإلجابة من ( )1إلى ( )9فقط.

