
البيانات التي تجمع أثناء المسح 
Para Data - web

الرمز
 Questionالسؤال

الرمز
CodeCode

1
ما هو الوقت الذي تفضله الستيفاء هذه االستمارة في السنة 

القادمة ؟  

February  / فبراير  
March  / مارس 
 April /  ابريل

When do you prefer to fill this questionnaire next 
year ? 

1

ما هي الوسيلة التي تفضلها لجمع بيانات المسح ؟2

استمارة ورقية - تعبئة شخصية 
Paper Questionnaire – Self Filling

What is the preferred mode of data collection?2 استمارة االلكترونية ) رابط إلكتروني أو بريد إلكتروني ( - تعبئة شخصية 
 Electronic Questionnaire )Email or Web Link( – Self Filling

استمارة االلكترونية ) جهاز اللوحي ( - عن طريق المقابلة
Electronic Questionnaire )IPad( - Face to Face interview 

 From questions Number 1 to 6  must  be filled  byمن السؤال رقم 3 الى 7 يجب اإلجابة عليه من قبل الباحث والمراقب.
enumerator and controller.

What is the Establishment ID number  ?3ماهو رقم المنشأة؟3

 What is  the date of the first contact to the ماهو تاريخ أول اتصال لك للمنشأة؟4
establishment?

4

 From questions Number 1 to 2 enumerator should ask the respondent oover the
phone after completion of questionnaire - CATI

من السؤال رقم 1 الى 2 على الباحث أن يسأل المستجيب عبر الهاتف بعد انهاء االستمارة 



 What is the Date & time the web link delivered  toحدد وقت وتاريخ تسليم رابط االستمارة للمنشأة؟5
the establishment ?

5

 How many reminders sent to complete theماهو عدد رسائل  التذكير التي أرسلة لإلستكمال اإلستمارة؟6
Questionnaire?

6

 حدد األسئلة التي جعلتك تقوم باإلتصال للمنشأة ؟ 7
)مثال :السؤال الثالث في الصفحة الرابعة(

Table comment  / جدول المالحظات

What are the questions that lead  to call back the 
establishment?  fill in the table: ex (question number 3 
page 4)?

7

From questions Number 7 to 9  must  be filled  by Auditor *من السؤال رقم 9 الى 11  يجب اإلجابة عليه من قبل المدقق

 What is the date and time of starting auditing theحدد وقت وتاريخ بداية مرحلة التدقيق على اإلستمارة؟8
questionnaire?

8

 What is the date and time of end auditing theحدد وقت وتاريخ  اإلنتهاء مرحلة التدقيق على اإلستمارة؟9
questionnaire?

9



10

في حال رفضك لإلستمارة , حدد األسئلة التي جعلتك تقوم 
 برفض    

 اإلستمارة؟
)مثال :السؤال الثالث في الصفحة الرابعة( 

Table comment  / جدول المالحظات

If you reject the questionnaire , What are the questions 
that lead you to reject the questionnaire?  fill in the 
table: ex (question number 3 page 4)?

10

From questions Number 7 to 9  will be  filled  by  system *من السؤال رقم 7 الى 9  سوف يتم اإلجابة عليه عن طريق النظام

 What is the Date & time web link first opened by theحدد وقت وتاريخ فتح رابط اإلستمارة  من قبل المنشأة؟11
respondent?

11

عدد الجلسات التي اكمل فيها االستمارة من قبل 12
المستجيب 

The questionnaire has been completed in how many 
sessions? 

12

حدد وقت وتاريخ فتح رابط اإلستمارة  من قبل المنشأة؟13
 Hour  / ساعات      mints  / دقائق

What is the Date & time web link first opened by the 
respondent?

13




