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مات - ل معل انةاإل ح   : س
  اإلخوة املواطنون السوريون: 
ملعرفة   ه اإلستبانةستطالع والدراسات يف سورية هذنفذ مركز الرأي السوري لال، يبعد أن مت أخذ املوافقة الرمسية

املؤثرة يف الوضع السوري، وما هي القضا ذات واملنظمات األخرى الدول عدد من كيف ينظر الناس يف سورية إىل 
  .األمهية اخلاصة للمواطن السوري

ن ما جاء يف هذه اإل ستبانةنرجو تعبئة هذه اإل لن يستخدم  ستبانةوفق رأيكم، بدون ذكر االسم، مع العلم 
  خارج إطار هذا البحث العلمي.

  

 شاكر تعاون
  

ز ر س ال   رئ
اس   د.رزق ال

ث رق  ال
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  ثالثة مواضيع ترى أنها األكثر أهمية في مجال التعليم.. اختر 1

 تدريب المدرسين  تحسين التعليم  ترميم المدارس
تدريب المرشدين 

  االجتماعيين
وضع مناهج 
  مؤقتة بديلة

برامج تدريبية 
للحد من األزمات 

النفسية لدى 
 األطفال النازحين

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  
  
  
  .تأهيل السكن. اختر ثالثة مواضيع ترى أنها األكثر أهمية في مجال 2

مساكن مؤقتة  بناء
  سريعة

ترميم المنازل 
  المتضررة

تعويض مادي لألسر 
 منازلها  المتضررة

زيادة عدد الطوابق في 
  كل المناطق

اإلسراع في تخديم 
 المناطق المتضررة

 صحية)- مياه-(كهرباء
)1( )2(  )3(  )4(  )5(  

  
  
  اختر ثالث شرائح ترى أنها األكثر أهمية في الدعم النفسي.. 3

  دعم نفسي لإلناث  دعم نفسي للشباب  دعم نفسي لذوي الشهداء  دعم نفسي لألطفال.
)1(  )2(  )3(  )4(  

  دعم نفسي للعجزة
دعم نفسي للجرحى ومصابي 

  الحرب

دعم نفسي للمخطوفين 
والمحتجزين سابقاً من قبل 

  العصابات المسلحة

تأهيل الموظفين نفسياً  إعادة
للقدرة على التعامل مع 

  المواطنين.
)5(  )6(  )7(  )8(  

  
  
  . اختر ثالثة برامج ترى أنها األكثر أهمية في الدعم النفسي.4

الدعم النفسي لتنمية المرونة والصالبة 
  النفسية

رشادي والعالجي لالضطرابات الدعم اإل
الناتجة عن االعتياد على األدوية النفسية 

 لعالج األمراض النفسية بما فيها إدمان(
 مخدرات، اكتئاب، قلق، أفكار انتحارية)

برامج توعية لتحسين السلوك نتيجة 
  تضرره  بعد األزمة.

)1(  )2(  )3(  
تأهيل للمتزوجين بعد ازدياد  إعادةبرامج 

  حاالت الطالق بعد األزمة.
برامج توعية وتدريب لإلناث لتكون 

  لألسرة.المعيل الرئيسي 
برامج تدريب المدربين على الدعم 

  النفسي لألسر
)4(  )5(  )6(  

 
  . اختر ثالثة مواضيع ترى أنها األكثر أهمية في مجال تحسين الوضع المعيشي.5

إلغاء العقوبات 
االقتصادية على 

  سورية

التدريب على المهن 
  الحرفية

دعم المشاريع الصغيرة 
 والمتوسطة

رفع رواتب الموظفين 
  الدولةفي 

تخفيف الضرائب 
 المباشرة على المواطن

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  
  
  . اختر ثالثة مواضيع ترى أنها األكثر أهمية في مجال الصحة.6

تأمين مراكز معالجات 
فيزيائية مجانية 

  للمصابين

إكثار من مصانع 
  صناعة األطراف

ترميم المستشفيات 
 المتضررة

فتح مراكز صحية 
مؤقتة في مراكز 

  النازحين

تأمين األدوية غالية 
الثمن وتوزيعها 

المصابين للمحتاجين (
باألمراض بما فيها 
األورام واألمراض 
  المزمنة و السارية)

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  

 سعافإتأمين سيارات 
تأمين تجهيزات 

  إسعاف
 يةسعافإتأمين نقاط 

 (بناء مسبق الصنع)
تأمين لقاحات األطفال 

  في أماكن النازحين
تأمين عربات صحية 

  متنقلة
)6(  )7(  )8(  )9(  )10(  
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  ؟من وجهة نظرك المنظمات اآلتية ستساهم في تحسين الوضع المعيشي . إلى أي مدى ترى أن الدول أو7
 سم البلدا  كثيراً جداً  كثيراً  متوسط  كثيراًليس   أبداً   ال أعرف

  . الواليات المتحدة األمريكية7-1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . روسيا7-2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . المملكة المتحدة (بريطانيا)7-3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . فرنسا7-4 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . الصين7-5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . ألمانيا7-6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السعودية7-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . تركيا7-8 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . إيران7-9 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . اليابان7-10 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . لبنان7-11 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . األردن7-12 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . قطر7-13 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السويد7-14 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . كوريا الشمالية7-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . االتحاد األوربي7-16 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . األمم المتحدة7-17 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
  . دول البريكس7-18 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
  . دولة أخرى7-19 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)

  
  ؟من وجهة نظرك اآلتية ستساهم في إعادة تأهيل النازحينالمنظمات  . إلى أي مدى ترى أن الدول أو8

 سم البلدا  كثيراً جداً   كثيراً   متوسط  كثيراً ليس   أبداً   ال أعرف

  . الواليات المتحدة األمريكية8-1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . روسيا8-2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  (بريطانيا). المملكة المتحدة 8-3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . فرنسا8-4 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . الصين8-5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . ألمانيا8-6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . السعودية8-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 . تركيا8-8 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . إيران8-9 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . اليابان8-10 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 لبنان .8-11 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 . األردن8-12 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 . قطر8-13 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . السويد8-14 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . كوريا الشمالية8-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . االتحاد األوربي8-16 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

  . األمم المتحدة8-17 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)

  . دول البريكس8-18 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)

  . دولة أخرى8-19 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
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الدول أو المنظمات اآلتية التي عملت داخل سورية في فترة األزمة كانت تقدم حاجات ضرورية للمواطنين  رى أنت إلى أي مدى. 9
  من وجهة نظرك؟

 سم البلدا  كثيراً جداً  كثيراً  متوسط  كثيراًليس   أبداً   ال أعرف
  . الواليات المتحدة األمريكية9-1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  روسيا. 9-2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . المملكة المتحدة (بريطانيا)9-3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . فرنسا9-4 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . الصين9-5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . ألمانيا9-6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السعودية9-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . تركيا9-8 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . إيران9-9 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . اليابان9-10 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 لبنان. 9-11 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . األردن9-12 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . قطر9-13 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السويد9-14 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  الشمالية. كوريا 9-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . االتحاد األوربي9-16 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . األمم المتحدة9-17 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
  . دول البريكس9-18 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
  . دولة أخرى9-19 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)

  
  ؟من وجهة نظرك . إلى أي مدى تفضل أن تكون للدول أو الجهات اآلتية استثمارات في سورية10

 سم البلدا  كثيراً جداً  كثيراً  متوسط  كثيراًليس   أبداً   ال أعرف
 . الواليات المتحدة األمريكية10-1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . روسيا10-2 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . المملكة المتحدة (بريطانيا)10-3 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . فرنسا10-4 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . الصين10-5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . ألمانيا10-6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السعودية10-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . تركيا10-8 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . إيران10-9 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . اليابان10-10 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 لبنان .10-11 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . األردن10-12 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 . قطر10-13 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . السويد10-14 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . كوريا الشمالية10-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  . االتحاد األوربي10-16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
  . األمم المتحدة10-17 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
  . دول البريكس10-18 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)

(6)  (5) (4) (3) (2) (1) 
 األموال أصحاب. 10-19

  السوريون في الخارج

(6)  (5) (4) (3) (2) (1) 
 األموال أصحاب. 10-20

 السوريون في الداخل
 . دول أخرى10-21 (1) (2) (3) (4) (5)  (6)
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 مواضيع ترى أنها مسألة ذات أولوية ال بد للمجتمع المدني من تناولها؟. اختر ثالثة 11-1
إعادة األمن 
  واالستقرار

تحسين الوضع 
  المعيشي

  عودة النازحين  عودة الالجئين   تأهيل السكن إعادة

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  

  عملية المصالحة المحلية
ية غير بنانسحاب القوات األج

 راضي سوريةأالشرعية من 
  المكافحة على الفساد  القضاء على اإلرهاب

)6( )7(  )8(  )9(  
  
ً  مشاركتك. اختر ثالثة مواضيع من خيارات السؤال السابق ترغب في 11-2   :فيها تلقائيا

ً   أوالً  ً   ثانيا   ثالثا

)........( )........(  )........(  

 
أو  ما هو المجال الذي تعتبره األكثر نفعاً، وحسب الدولة. في حال تقدمت الدول أو المنظمات اآلتية إلعادة إعمار سورية، 12

  (من الممكن تقديم أجوبة متعددة) ؟المنظمة

 الزراعة  الغذاء  التعليم  أخرى
الدعم 
  النفسي

مشاريع 
 اقتصادية

 سم البلدا  الصحة  البناء

. الواليات المتحدة 12-1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  األمريكية

  . روسيا12-2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

. المملكة المتحدة 12-3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  (بريطانيا)

  . فرنسا12-4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . الصين12-5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . ألمانيا12-6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . السعودية12-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 . تركيا12-8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . إيران12-9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . اليابان12-10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 لبنان .12-11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 . األردن12-12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 . قطر12-13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . السويد12-14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . كوريا الشمالية12-15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . االتحاد األوربي12-16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . األمم المتحدة12-17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . دول البريكس12-18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  . دولة أخرى12-19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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  في سورية؟ المنظمات اآلتية في إعادة اإلعمار ترغب في مشاركة الدول أو إلى أي مدى. 13
 سم البلدا كثيراً جداً  كثيراً   متوسط ليس كثيراً   أبداً   ال أعرف

(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . الواليات المتحدة األمريكية13-1
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . روسيا13-2
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . المملكة المتحدة (بريطانيا)13-3
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . فرنسا13-4
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . الصين13-5
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . ألمانيا13-6
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . السعودية13-7
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . تركيا13-8
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . إيران13-9
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . اليابان13-10
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . لبنان13-11
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . األردن13-12
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . قطر13-13
(6) (5) (4) (3) (2) (1)  . السويد13-14

)6(  )5(  )4(  )3(  )2( )1(   . كوريا الشمالية13-15
(6) (5) (4) (3) (2) (1)   . االتحاد األوربي13-16
(6)  (5) (4) (3) (2) (1)   . األمم المتحدة13-17
(6)  (5) (4) (3) (2) (1)   . دول البريكس13-18
(6)  (5) (4) (3) (2) (1)   . دولة أخرى13-19

  
  ما مستوى تفاؤلك أو تشاؤمك للوضع االقتصادي واالجتماعي في سورية بعد ثالث سنوات بالمقارنة مع الوضع الحالي؟. 14

  ال أعرف  اً متشائم جد  متشائم متوسط ئلامتف  متفائل جدا
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  

  الشخصي بالمقارنة مع حياتك فور انتقالك إلى عنوانك الحالي (أي فور نزوحكم)؟ما مستوى رضاك عن حياتك هذه األيام برأيك . 15
  ال أعرف  أبداً   ليس كثيراً  متوسط راض راض جدا

)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  
  

    . ما درجة أهمية الخيارات اآلتية في اختيار مكان إقامتك الحالية؟16
  أعرفال   أبداً   ليس كثيراً  متوسط كثيراً  كثيراً جداً 

  . فرص أفضل للدخل الجيد16-1
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . فرص أفضل الستخدام قدراتك16-2
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . فرص أفضل لتطوير قدراتك16-3
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  . تعليم أفضل ألطفالك16-4
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 المعيشي. فرص أفضل لتحسين الوضع16-5
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  . ضمان األمن واالستقرار16-6
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . توافر الخدمات االجتماعية16-7
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . وجود عائلة أو أقارب أو أصدقاء أو معارف16-8
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  . التعايش مع عائلتك16-9
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . الحاجة إلى مساحتك الخاصة / مكانك الخاص16-10
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  . الثقافة قريبة من ثقافتك16-11
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

 . اللغة المستعملة هي لغتك األم16-12
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  

  . االنتماء الديني16-13
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  
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 تغيير مكان إقامتك الحالية؟حال  ما درجة أهمية الخيارات اآلتية في. 17

  ال أعرف  أبداً   كثيراً ليس   متوسط  كثيراً  كثيراً جداً 

  . فرص أفضل للدخل الجيد17-1

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . فرص أفضل الستخدام قدراتك17-2

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . فرص أفضل لتطوير قدراتك17-3

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . تعليم أفضل ألطفالك17-4

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . فرص أفضل لتحسين الوضع المعيشي17-5

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . ضمان األمن واالستقرار17-6

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  ة. توافر الخدمات االجتماعي17-7

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  وجود عائلة أو أقارب أو أصدقاء أو معارف. 17-8

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . التعايش مع عائلتك17-9

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . الحاجة إلى مساحتك الخاصة / مكانك الخاص17-10

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . الثقافة قريبة من ثقافتك17-11

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  المستعملة هي لغتك األم . اللغة17-12

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  . االنتماء الديني17-13

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

  
  
  . إلى أي مدى ترغب في العودة إلى عنوانك قبل االنتقال (قبل النزوح)؟18

  ال أعرف  أبداً   كثيراً ليس   متوسط  كثيراً كثيراً جداً 
)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  
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ة: - انات ال   ال
 النوع 1.

 أنثى ذكر

)1( )2( 
  
  

 19عام ............... تاريخ والدتك 2.
  
  

 مكان السكن الحالي 3.
  المنطقة  المحافظة

  المدينة/البلدة/القرية  الناحية
  
  

 منذ عام .............. منذ متى وأنت تعيش في عنوانك الحالي؟. 4-1
  ................ مرة/مرات )؟2011اندالع األزمة السورية (. كم مرة انتقلتم بعد 4-2
ً   . (إذا أجبت أكثر من مرتين في السؤال السابق) متى كان انتقالك األول؟4-3   شهر......... عام ............ تقريبا

  
  

 أين مكان تولدك في بلدك؟ 5.
  المنطقة  المحافظة

  المدينة/البلدة/القرية  الناحية
  

  ما عدد أفراد أسرتك بالكامل؟ 6.
  

 . ما عالقتك برب األسرة؟7
 أخرى أحد أفراد العائلة زوج / زوجة رب / ربة المنزل

)1(  )2( )3( )4( 
  
  

 . ما وضعك االجتماعي حاليا؟8
 أخرى مطلق مترمل متزوج عازب

)1(  )2( )3( )4( )5( 
  
  

  . كيف تعبر عن نفسك دينياً؟9
  
  

  تتعاطف مع النزاعات والتيارات الفكرية اآلتية؟. إلى أي مدى 10
النزاعات والتيارات 

 الفكرية
  ال أعرف  أبداً   كثيراً ليس   متوسط  كثيراً كثيراً جداً

  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1(  . القومية العربية10-1
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . الوطنية السورية10-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1(  . القومية الكردية10-3
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . اإلسالم السياسي10-4
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1(  . الليبرالية10-5
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1(  . القبلية10-6
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1(  . العلمانية10-7

  

 . ما هي لغتك األم؟11-1
 أخرى الفرنسية اإلنكليزية الكردية التركية الفارسية العربية

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7( 
  

 (ما عدا لغتك األم) ؟. ما درجة فهمك أو معرفتك (قراءة وكتابة) لكل من اللغات األجنبية التالية11-2

 ليس جيداً  متوسط جيد جيد جداً  اللغة
ال أعرف عنها 

 ً  شيئا
ال أستطيع 
 تقييم معرفتي

  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . الفارسية1- 11-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . التركية2- 11-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . الكردية3- 11-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . اإلنكليزية4- 11-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . الفرنسية5- 11-2
  )6(  )5(  )4( )3( )2( )1( . العربية6- 11-2
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 . ما آخر مستوى تعليمي وصلت إليه؟12
 منخفض

المدرسة 
االبتدائية

اإلعدادية 
والمدرسة 

 الفنية

المدرسة 
 الثانوية

معهد 
 متوسط

طالب 
 جامعي

خريج 
 جامعي

مستويات 
تعليمية 

 أعلى
 أمي

أقرأ و 
 أكتب

)1( )2(  )3( )4( )5( )6(  )7( )8( )9( 
  

 . هل أنت:13
 ال أعيل أحدا معيل مشارك معيل رئيسي في المنزل

)1( )2(  )3(  
  

 أجب عن مهنتك الحالية (إذا كان لديك أكثر من عمل وضح عملك األساسي من فضلك).. 14
 . ما هي مهنتك الحالية؟14-1

إدارة 
وأعمال 
 مكتبية

تقني أو 
 مهني

خدمات 
 ومبيعات

عامل في 
 الزراعة

عامل منتج
 طالب متقاعد

غير 
مهنة أخرى مشتغل

  5-14انتقل إلى السؤال 
)1( )2(  )3( )4( )5( )6(  )7( )8( )9( 

  

 ما وضعك الوظيفي الحالي؟. 14-2
  صاحب عمل

 (لديك موظفين)
 عامل بأجر عمل خاص

  عامل لدى أسرة
 بدون أجر

 وضع آخر

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  
  

 في أي قطاع تعمل حالياً؟. 14-3
 آخر قطاع تعاوني قطاع مشترك قطاع خاص حكومي

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  
  

 نشاط اقتصادي تعمل؟في أي . 14-4
الزراعة والثروة 

 الحيوانية
 الصناعة

البناء والتشييد 
 واإلعمار

الفنادق، المطاعم، 
 التجارة

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

 آخر

)1( )2(  )3(  )4(  )5(  )6( 
  

إلى أي مجموعة ينتمي دخلك؟ معدل آخر سنة بما فيها كافة الرواتب، المعاش  .في األسفل يوجد الئحة بالدخل الشهري. 14-5
 التقاعدي والمدخوالت األخرى.

 ال يوجد دخل
 $100أقل من 

  ) ل.س50.000(
101-200$ 

ل.س) 50.001-100.000(
201-300$ 

ل.س) 100.001-150.000(
)1( )2(  )3(  )4(  
301-400$ 

ل.س) 150.001-200.000(
401-500$ 

ل.س) 200.001-250.000(
 $501أكثر من 

  ل.س) 250.001(أكثر من 
 غير متأكد

)5( )6( )7( )8( 
  


