
أوًال: البيانات األساسية

أُنثىذكر - الجنس :-

الجنسية المكتسبة :- الجنسية األهل :

سنة- العمر :

- المؤهل العلمي :-
إبتدائيأقرأ وأكتب
جامعي وما يعادلهثانوي وما يعادله

إعدادي
فوق الجامعي

- الحالة اإلجتماعية :-
أنسةمتزوجةمتزوج أعزب

أرملةأرمل

- المهنة :

- طبيعة العمل :

- عدد أفراد األسرة :-
سبعة 7 فأكثر  6 - 4 3 - 1

عدد أفراد األسرة اإلناث :- عدد أفراد األسرة الذكور :

مدة اإلغتراب :- البلد المقيم فيها :

- أسباب اإلغتراب :-
دراسة أسباب سياسية أخرى تذكر :تحسين الوضع المعيشي

- عملة البلد :

- متوسط المرتب الشهري للدولة المقيم فيها :-

- متوسط المرتب الشهري الخاص بك (ذكر العملة) :-

ال- الحالة الصحية: هل تعاني من أي أمراض :- نعم

في حالة اإلجابة بنعم أذكر نوع المرض :

مطلقةمطلق

نموذج خاص بالليبيين المغتربين بالخارج لإلجابة على األسئلة الواردة في هذا اإلستطالع



ثانياً: بيانات عن صندوق الضمان اإلجتماعي

ال- هل لديك المعرفة الكافية بنظام الحماية اإلجتماعية المعمول به في ليبيا ؟ نعم

ال- هل أنت مشترك في صندوق الضمان اإلجتماعي سابقاً ؟ نعم

ال- هل أنت مشترك في أي نظام تأميني أوضماني في البلد المقيم فيه ؟ نعم

ال- هل لديك دراية بالمخاطر التي يغطيها نظام الضمان اإلجتماعي الليبي ؟ نعم

في حالة اإلجابة بنعم ما هي هذه المخاطر :

ثالثاً: رأيك حول المشروع
من وجهة نظرك وفي حال إشتراكك في صندوق الضمان اإلجتماعي الليبي :

- هل تعتقد بأن فكرة المشروع (الحماية اإلجتماعية لليبيين بالخارج) قد تلقى إقباًال ورواجاً بين المغتربين ؟
ال إذا كانت اإلجابة (ال) أذكر األسباب :نعم

- ما هي طريقة التسويق المالئمة لمشروع (الحماية اإلجتماعية لليبيين بالخارج) للوصول للمغتربين من وجهة نظرك ؟
مواقع التواصل اإلجتماعي  أخرى :السفارات والقنصليات

- ما هي طريق التسجيل المناسبة للمغتربين بنظام صندوق الضمان اإلجتماعي ؟
البريد اإللكتروني تطبيق إلكتروني أخرى :عن طريق السفارة

- ما هي طريقة التسجيل المناسبة لتسديد اإلشتراكات المستحقة ؟
ً نقدا بطاقات اإلئتمان أخرى :تحويل مباشر

- ما هي فترة سداد اإلشتراكات التي تناسبك ؟
كل ثالثة أشهر كل سنةكل ستة أشهركل شهر

نشكركم على حسن تعاونكم

نأمل منك إضافة مقترحات من وجهة نظرك إلنجاح المشروع وبما يتناسب مع وضعك كمغترب
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أولاً: البيانات الأساسية
-: الجنس -
سنة
-: المؤهل العلمي -
-: الحالة الإجتماعية -
-: عدد أفراد الأسرة -
-: أسباب الإغتراب -
-: الحالة الصحية: هل تعاني من أي أمراض -
نموذج خاص بالليبيين المغتربين بالخارج للإجابة على الأسئلة الواردة في هذا الإستطلاع
ثانياً: بيانات عن صندوق الضمان الإجتماعي
هل لديك المعرفة الكافية بنظام الحماية الإجتماعية المعمول به في ليبيا ؟ -
هل أنت مشترك في صندوق الضمان الإجتماعي سابقاً ؟ -
هل أنت مشترك في أي نظام تأميني أوضماني في البلد المقيم فيه ؟ -
هل لديك دراية بالمخاطر التي يغطيها نظام الضمان الإجتماعي الليبي ؟ -
ثالثاً: رأيك حول المشروع
: من وجهة نظرك وفي حال إشتراكك في صندوق الضمان الإجتماعي الليبي
هل تعتقد بأن فكرة المشروع (الحماية الإجتماعية لليبيين بالخارج) قد تلقى إقبالاً ورواجاً بين المغتربين ؟ -
ما هي طريقة التسويق الملائمة لمشروع (الحماية الإجتماعية لليبيين بالخارج) للوصول للمغتربين من وجهة نظرك ؟ -
ما هي طريق التسجيل المناسبة للمغتربين بنظام صندوق الضمان الإجتماعي ؟ -
ما هي طريقة التسجيل المناسبة لتسديد الإشتراكات المستحقة ؟ -
ما هي فترة سداد الإشتراكات التي تناسبك ؟ -
نشكركم على حسن تعاونكم
نأمل منك إضافة مقترحات من وجهة نظرك لإنجاح المشروع وبما يتناسب مع وضعك كمغترب
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