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 مقدمة
 دليل النبذة عن 

يحتوي هذا الدليل على أهم التصنيفات املعتمدة واملستخدمة في اإلحصاءات الوطنية الصادرة عن الهيئة االتحادية 

ويقصد بالتصنيفات ترتيب املشاهدات وفق نظام من الفئات الشاملة وغير املتداخلة وممثلة  للتنافسية واإلحصاء وتعاريفها. 

 ما تكون التصني
ً
ستو  وتبرز أهمية توحيد التصنيفات على امل  ،فات ثابتة عبر فترات زمنية طويلةبالرموز الرقمية، وغالبا

اءات على تكامل البيانات واإلحصتحقيق باإلضافة إلى  ،الوطني واإلقليمي والدولي في إمكانية املقارنة على هذه املستويات

  حيث تم وضع هذه التصنيفات بما يتوافقواإلقليمي والدولي، املستو  الوطني 
ً
بما يراعي و   ،مع املعايير املعتمدة دوليا

وتم الرجوع عند إعداد هذا الدليل إلى املصادر الدولية و أدلة العمل   ،خصوصية  وواقع دولة اإلمارات العربية املتحدة

البنك و   مثل شعبة اإلحصاء في األمم املتحدة ،اإلحصائية الرئيسية الصادرة عن الجهات الدولية املعنية بالعمل اإلحصائي

الدولي وصندوق النقد الدولي ومكتب اإلحصاء بمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة 

 إلى أدلة العمل الصادرة عن املنظمات اإلقليمية. الدولية باإلضافةوغيرها من املنظمات   ،واليونيسكو

 

 املصدر الرئيس ي للدليل

تم إعداد هذا الدليل باالعتماد على التصنيفات املعتمدة في الهيئة، واملنشورة على بوابة املنهجيات والجودة اإلحصائية بعد 

إعدادها ومراجعتها من قبل الخبراء الفنيين واعتمادها، ويمكن االطالع أو الحصول على نسخة من هذا الدليل عبر الرابط 

 http://methods.fcsa.gov.aeاإللكتروني للبوابة:  

 

 أهداف الدليل

  إيجاباإلحصاءات الوطنية، مما ينعكس  في اعتماد ترميز وتصنيف موحد إلنتاجالجهات الحكومية مساعدة كافة 
ً
على ا

 من إجراء املقارنات الدولية واإلقليمية والوطنية. ويمكنمستو  جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات، 

  ن من امل حصائيةالتصنيفات اإل اعتماد أسس موحدة إلعداد قواعد البيانات الوطنية من خالل استخدام
ن
وحدة، مما يمك

 ربط البيانات وإنشاء السجالت اإلدارية املركزية بجودة عالية.

  الوطني.اإلحصائي الرسمية الصادرة عن النظام  البياناتتعزيز االتساق في 

 األساسية املعتمدة واملستخدمة في الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء وإتاحتها للجميع. توثيق التصنيفات الوطنية 

 اإلحصائية نشر ونقل املعرفة في مجال التصنيفات. 
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 للمنشأةلكيان القانوني ا

 اسم التصنيف -

 .الكيان القانوني للمنشأة 

 تعريف التصنيف -

  و الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية رأس املال كما حدده قانون الشركات في دولة اإلمارات

 العربية املتحدة.

 التصنيف:مكونات  -

 

 :تعاريف -

 :وال يشاركه أحد في ملكية رأسمالها أو حيازتها. واحد،هي املنشأة التي يمتلك رأسمالها شخص طبيعي  فردية 

 :كل منهم و  الشركاء،وكل شريك فيها ضامن لغيره من  أكثر،هي الشركة التي تتكون من شخصين أو  شركة تضامن

 مسؤول عن التزامات الشركة نحو الغير مسؤولية مطلقة حيث تتعد  حصـته في الشــــركة إلى ممتلكاته الخاصة.

  :روط شركاء متضامنون تسري عليهم جميع ش الشركاء،هي الشركة التي تتكون من فريقين من شركة توصية بسيطة

 غير في حدود حصصهم في الشركة فقط.تنحصر مسؤوليتهم نحو ال وشركاء موصون  التضامن،شركة 

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

أة
ش
من

 لل
ني
نو

قا
 ال
ن
يا
لك

ا
 

 Sole Proprietor 01 فردية

Le
ga

l E
nt

ity
 

 Partnership 02 شركة تضامن 

 Limited Partnership 03 شركة توصية بسيطة

 Public Shareholder 04 شركة مساهمة عامة

 Private Shareholder 05 شركة مساهمة خاصة

 With Limited Liability 06 شركة ذات مسؤولية محدودة

 Shared Limited Liability 07 شركة توصية باألسهم

 Branch of a Foreign Establishment 08 فرع ملنشأة أجنبية

 Co- Operative Society 09 جمعية تعاونية

 Non-Profit Organization 10 هيئة ال تهدف إلى الربح 

 Representing Office 11 مكتب تمثيل

 Government Entity 12 حكوميةمؤسسة  

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
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  :إلــى  مساهمين،هي الشركة التي تتكون من شركاء مؤسسين وشركـاء شركة مساهمة عامة 
ً
يكون رأسمالهـا مقسمـا

ويتكون رأسمالها بواسطة االكتتاب العام، وال يسأل الشريك إال في حدود  للتداول،أسهـم متساوية القيمة وقابلة 

 شركة فقط.حصته في رأس مال ال

  ويكتتب  العام،وال تطرح أسهمها لالكتتاب  أكثر،هي الشركة التي تتكون من ثالث شركاء أو كة مساهمة خاصة: شر

 مؤسـسوها بكامل رأسمــالها.

  :هي الشركة التي ال يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وال يزيد عن خمسين شركة ذات مسؤولية محدودة

،
ً
 وال يجوز أن تتمثل الحصص في صكوك قابلة للتداول. الــمال،وال يسأل كل منهم إال في حدود حصته في رأس  شخصا

  :كة فريق متضامن تسري عليه شروط شر  الشركاء،هي الشركة التي تتكون من فريقين من شركة توصية باألسهم

هم في حصص إال بقدر نحو الغيرلشركة وفريق يتكون من شركاء مساهمين غير مسؤولين عن التزامات ا التضامن،

 رأس مال الشركة فقط.

  :ي أو في حين أن مركزهـا الرئيس  اقتصادي،هي فرع منشأة أجنبية تعمل في الدولة في أي نشاط فرع ملنشأة أجنبية

 الشـركة األم مسجلــة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة.

  :وتسجل وترخص بموجب القوانين واألنظمة  األغراض،متعددة هي عبارة عن جمعية محددة أو جمعية تعاونية

 ما تكون هذه الجمعيات ذات أهداف ربحية تعود بالنفع على أعضائها.
ً
 املتبعة، وعادة

 :تتكون عادة من املنشآت التي تقدم خدمات للمجتمع، يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة لخدمات  هيئة غير ربحية

 دف للربح، ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي قريب من التكلفة.املقدمة من املنشآت التي ته

  :روال يكون له أي سلطة باتخاذ القرا يمثلها،هو مكتب يمثل ويسهل أعمال الشركة األجنبية التي مكتب تمثيل 

 بحسابات الشركة األم، وال يكون له بيانات إنتاج أو إيرادات.
ً
 وتكون حساباته مرتبطة تماما

  الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات العامة االتحادية واملحلية اململوكة بالكامل  تتضمن :حكومةمؤسسة

  للدولة وال تخضع لقانون الشركات

  :)أخرى )حدد 
ً
 هي املنشآت التي ال ينطبق عليها ما سبق ذكره سابقا
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 حالة املنشأة

 التصنيف:اسم  -

 .حالة املنشأة 

 التصنيف:تعريف  -

 الوضع الذي تكون عليه املنشأة وقت الزيارة من حيث مزاولة النشاط االقتصادي. هو 
 

 :مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف 

أة
ش
ملن
ة ا

حال
 

 Operating  Continuously 01 تعمل بشكل دائم  

Es
ta

bl
is

hm
en

t S
ta

tu
s

 

 Operating on a Seasonal Bases 02 تعمل بشكل موسمي 

 Under Equipping 03 تحت التجهيز 

  Temporarily Non-Operating 04 متوقفة بشكل مؤقت

 Totally Non-Operating 05 متوقفة بشكل نهائي  

 Supporting Unit 06 وحدة نشاط مساند  

 

 تعاريف -

 تعمل بشكل دائم:  
ً
 بشكل دائم ويعمل فيها عامل أو أكثر.هي املنشأة التي تزاول نشاطا

ً
 اقتصاديا

  :ملوسم،اهي املنشأة التي يرتبط نشاطها االقتصادي بموسم معين ويتوقف نشاطها مع انتهاء تعمل بشكل موسمي 

 مثل مصانع تعليب التمور التي يرتبط إنتاجها بموسم التمور.

  التجهيز:تحت  
ً
،تشمل املنشآت التي في طور اإلعداد والتجهيز كي تمارس نشاطا

ً
لتي تكون مثل املنشآت ا اقتصاديا

مزاولة  ولم تبدأ بعد في قائمة،زالت أعمال التأثيث والديكور  وقت الزيارة في حالة تركيب آالت وخطوط اإلنتاج أو ال

 نشاطها االقتصادي. 

 عين،مفت عن ممارسة النشاط االقتصادي لفترة مؤقتة بسبب ظرف هي املنشأة التي توق :متوقفة بشكل مؤقت 

مثل املنشأة املتوقفة بسبب عدم توفر مواد أولية معينة أو متوقفة  الحق،على أن تعاود مزاولة نشاطها في وقٍت 

 بسبب حكم قضائي.
ً
 مؤقتا

 ل أي نشاط اقتصادي.هي املنشأة التي توقفت عن العمل بشكل نهائي ولم تعد تزاو : متوقفة بشكل نهائي 

 :هي املنشأة التي يكون نشاطها االقتصادي ينصب في خدمة نشاط املنشأة األم وال يطرح إنتاجها  وحدة نشاط مساند

شريطة  ن،عامليمثل جاروشة األعالف في مزارع الدواجن أو مستودعات تخزين البضائع التي فيها  السوق،للبيع في 

مع مراعاة عدم استيفاء بيانات  أجر،عدم استخدام املستودعات لتخزين البضائع لحساب الغير مقابل 

 املستودعات واملخازن امللحقة باملنشآت التي ال يوجد فيها عاملين.
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 صفة املنشأة

 التصنيف:اسم  -

 .صفة املنشأة 

 التصنيف:تعريف  -

  مركز رئيس ي أو فرع أو شركة قابضة أو شركة أجنبية.تعني تنظيم املنشأة من حيث كونها مفردة أو 
 

 :مكونات التصنيف -

 

 تعاريف -

  ملنشأة أخر . فروع:مفردة ليس لها 
ً
 تنطبق في حالة املنشآت التي ليس لها أية فروع وبنفس الوقت ال تكون فرعا

  ابات سواًء كان الفرع يمسك حس أكثر،يتم االختيار في حالة املنشأة مركز رئيس ي له فرع أو  فروع:مركز رئيس ي له

 مستقلة أو ال يمسك.

  لها سواًء داخل اإلمارة أو في إمارة أخر  مع مالحظة أن :  حسابات مستقلة يدير فرع محلي 
ً
هو فـرع من منشاة تابعـا

 .ال تشمل بيانات االستمارة بيانات أي فرع من فروعهــا خارج اإلمارة

  هي منشأة تابعة ملركز رئيس ي سواًء كان هذا املركز داخل اإلمارة املعنية أو في إمارة : حسابات مستقلة يدير فرع ال

 .وال يملك حسابات مستقلة عن ذلك املركزأخر  

  :هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة الشركة القابضة

وذلك من خالل تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة  قائمة،وخارجها أو السيطرة على شركات 

 بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة  .التابعة لها والتأثير في قراراتها
ً
يجب أن يكون اسم الشركة متبوعا

 .وإعالناتها والوثائق األخر  الصادرة عنها

  :ب أو ويعتبر مكت الدولة،داخل الدولة واإلدارة تكون خارج وهي فرع الشركة األجنبية املوجود فرع لشركة أجنبية

 لها بالنسبة لنشاطها داخل 
ً
 .الدولةفرع الشركة األجنبية في الدولة موطنا

  :)هي أي صفة لم يرد ذكرها ويجب تحديد هذه الجهات مثل الهيئات الدولية واإلقليمية.أخرى )حدد 

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

شأ
ملن
ة ا

صف
 ة

  Sole without Branches 01 مفردة ليس لها فروع

Ty
pe

 o
f E

st
ab

lis
hm

en
t

 

  Headquarter with Branches 20 مركز رئيس ي له فروع

 Locals Hold Separate Accounts 30 حسابات مستقلةدير محلي ي فرع

 Branch without Separate Accounts 40 حسابات مستقلة يديرفرع ال 

 Holding Company 50 شركة قابضة

 Foreign Establishment Branch 60 فرع لشركة أجنبية

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
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  القطاعنوع 

 اسم التصنيف -

 نوع القطاع 

 التصنيفتعريف  -

 تبعية املنشأةو  يقصـد بـه تصنيـف املنشــآت حســب نــوع ملكيـة رأس املال. 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

ة(
شأ

ملن
)ا
ع 
طا

لق
ع ا

نو
 

 Federal Government 01 حكومة اتحادية

Ty
pe

 o
f E

st
ab

lis
hm

en
t's

 S
ec

to
r 

 Local Government 02 حكومة محلية

 Joint 03 مشترك

 Private 04 خاص

 Foreign 05 أجنبي
هيئة دبلوماسية / إقليمية / 

 دولية
06 Diplomatic/International/Regional 

Organization 

 Without Establishment 07 بدون منشأة

 Private Households 08 أسر خاصة

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  

 

 تعاريف -

 :مس االتحادية،يشمل املنشآت التي تملك رأسمالها بالكامل الحكومة  حكومة اتحادية 
ً
 اقتصاديا

ً
 وتمارس نشاطا

ً
تقال

 عن الخدمات الحكومية. 

 :من امليزانية  املحلية،يشمل املنشآت اململوكة للحكومات  حكومة محلية 
ً
سواًء كانت لها ميزانية مستقلة أو جزءا

 العامة للحكومة.

 :يشمل املؤسسات والشركات التي تزاول أي نشاط اقتصادي وتكون ملكية رأس املال فيها مشتركة بين  مشترك

 الحكومة )املحلية أو االتحادية( من جهة واألفراد أو الشركات الخاصة أو أية جهة أجنبية. 

  :رد تكون ملكيتها خالصة بالكامل لفو مل جميع املنشآت واملؤسسات العاملة في مجال أي نشاط اقتصادي يشخاص

 جهة حكومية محلية أو اتحادية. ةأيفي ملكية رأس مالها وال تساهم  مساهمين،أو أكثر أو مجموعة 

  :بية.تكون مملوكة بالكامل لجهات أجنو هي املؤسسات التي تزاول أي نشاط اقتصادي أجنبي 

 هي هيئات ومنظمات إقليمية ودولية او فروع لها مثل السفارات واملنظمات  :هيئة دبلوماسية / إقليمية / دولية

  الدولية التابعة لألمم املتحدة
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 :ملتعطلين ااألفراد العمل في منشآت، أو هذا األفراد املشتغلين الذين يعملون لحسابهم، وال يزاولون  هم بدون منشأة

 العمل في منشآت.هذا الذين عملوا لحسابهم، ولم يزاولوا 

 :األفراد املشتغلين أو املتعطلين الذين سبق لهم العمل لد  األسر الخاصة. هم أسر خاصة 

 :)الغير و  األفراد املشتغلين أو املتعطلين الذين سبق لهم العمل في املنشآت ذات الطابع االجتماعي أخرى )حدد

 ال يمكن تصنيفها في أي من القطاعات السـابق ذكرها.و ، ربحية
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 التصنيفات البيئية الثاني:فصل ال
 

 .نوع معالجة املياه العادمة .1

 التخلص من القمامة. .2

 التخلص من النفايات. .3

 التخلص من املياه )الصرف الصحي(. .4
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 نوع معالجة املياه العادمة 

 اسم التصنيف -

  العادمة.نوع معالجة املياه 

 تعريف التصنيف -

  تصريف املياه العادمة إلى الكتل املائية مباشرة، أو معالجتها إلزالة بعض امللوثات قبل هي عملية

ويعتمد مقدار ونوع امللوثات املزالة على املواصفات الفنية ملعمل  تصريفها،إعادة استخدامها أو 

 .واملعالجة املتقدمةاملعالجة األولية والثانوية وتشمل معالجة املياه العادمة 

 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

نوع معالجة املياه 

 العادمة 

 Primary Treatment 01 معالجة أولية
Type of Waste Water 

Treatment 
 Secondary Treatment 02 معالجة ثانوية

 Advanced Treatment 03 معالجة متقدمة
 

  تعاريف -

 :)ذات  من تقنية املعالجة امليكانيكية معالجة مياه الصرفضتت املعالجة األولية )تكنولوجيا املعالجة امليكانيكية

لعمليات يتم استخدام ا الطبيعة الفيزيائية وامليكانيكية التي ينتج عنها مياه معالجة وحماة منفصلة. وممكن ان

 .امليكانيكية باإلضافة الى العمليات البيولوجية واملتقدمة. يشمل العالج امليكانيكي عمليات مثل الترسيب والتعويم

    :)تشير تكنولوجيا املعالجة البيولوجية إلى معالجة مياه املعالجة الثانوية )تكنولوجيا املعالجة البيولوجية

لكائنات الحية الدقيقة الهوائية والالهوائية التي ينتج عنها فصل للمياه املعالجة الصرف الصحي باستخدام ا

يكروبات وملوثات. وممكن أن يتم استخدام عمليات املعالجة البيولوجية أيًضا باإلضافة الى امنفصلة تحتوي على م

 عمليات ميكانيكية ومتقدمة.

  في مياه  تشير الى العمليات التي يتم من خاللها تقليل امللوثات (:)تكنولوجيا املعالجة امليكانيكية املتقدمةاملعالجة

الصرف الصحي التي ال يتم تقليلها عادة من خالل طرق املعالجة األخر . وهي تغطي جميع العمليات التي ال تعتبر 

ريد وترشيح جميكانيكية أو بيولوجية، على سبيل املثال، التخثر الكيميائي والترسيب، ونقطة إضافة الكلور والت

الوسائط املختلطة والفرز الدقيق، والتبادل األيوني االنتقائي وامتصاص الكربون املنشط والتناضح العكس ي، 

والترشيح فائق الجودة، والتلطيف الكهربائي. ويمكن استخدام عمليات املعالجة املتقدمة باإلضافة إلى عمليات 

 املعالجة امليكانيكية والبيولوجية.
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 ن القمامةالتخلص م

 اسم التصنيف -

 .التخلص من القمامة 

 تعريف التصنيف -

 .يقصد بها الوسيلة املستخدمة في تخلص األسرة من القمامة 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

ا
مة

ما
لق
ن ا

 م
ص

خل
لت

 

 Central Container in the Building 01 وعاء مركزي بالعمارة

G
ar

ba
ge

 D
is

po
sa

l 02 مع من قبل عامل النظافةتج Collected by Collectors 

 Closed Container Outside the Building 03 تُوضع في حاوية مغلقة

 Open Container Outside the Building 04 تُوضع في حاوية مفتوحة

حرق 
ُ
 Burned 05 ت

طمر 
ُ
 Bury 06 ت

 
ً
لقى عشوائيا

ُ
 Throw Randomly 07 ت

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
 

 تعاريف -

  قمامة جميع القاطنين في العمارة. العمارة مكان مخصص لوضعفي  إذا كان : العمارةفي  وعاء مركزي 

  
 
أمام باب املنزل لتجمع من قبل عامل ووضعه  كيس محكم اإلغالقوضع القمامة في  من قبل عامل النظافة: جمعت

 النظافة.

  :وضع في حاوية مغلقة
 
 في حاوية مغلقة خارج املنزل.ثم وضع هذا الكيس  في كيسوضع القمامة ت

 :وضع في حاوية مفتوحة
 
 املنزل.في حاوية مفتوحة خارج ثم وضع هذا الكيس في كيس وضع القمامة  ت

 :حرق
 
 خارج املنزل.حرق القمامة  ت

  :طمر
 
 خارج املنزل.دفن القمامة ت

  لقى عشو
 
:ت

ً
 املنزل.عشوائية خارج وإلقاءها بطريقة في كيس وضع القمامة  ائيا

  :)وفي هذه الحالة التخلص من القمامة أخرى )حدد 
ً
 الطريقة.تبين هذه بطريقة أخر  غير مذكورة سابقا
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 تخلص من النفايات ال

 اسم التصنيف -

 النفايات. من التخلص  

 تعريف التصنيف -

  التخلص من النفايات.يقصد بها الوسيلة املستخدمة في 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التصنيف املستخدم التصنيف

 اياتفالتخلص من الن

 Recycle 01 التدوير

Disposal of Wastes 

 Incineration 02 الحرق 

 Land Fill 03 الدفن الصحي

 Composting 04 التحويل لسماد

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
 

 تعاريف -

 :هي عملية إعادة تجهيز النفايات خالل عملية اإلنتاج لتحويلها خارج خط النفايات، ويستثنى من ذلك إعادة  التدوير

 لفة،مختويشمل هذا التعريف إعادة التجهيز للحصول على نفس املنتج، أو ألغراض  كوقود،استخدام النفايات 

 .نفايات ة للصدر املاملنشآت الصناعية التي تقوم بها  كما ينبغي استثناء عمليات إعادة التدوير

  :ا.عنه للطاقة املتأتيةالذي قد يترافق معه أو ال يترافق معه استعادة  للنفايات،هو الحرق املنظم الحرق 

  :مة ، ويتم ذلك إما بطريقة منظسطحهاهو وضع النفايات في مقرها األخير على سطح األرض أو تحت الدفن الصحي

ويشمل التعريف الدفن في املواقع الداخلية )أي حيث تقوم الجهة املولدة للنفايات بالتخلص منها  منظمة،أو غير 

 نشأت منه( وفي مواقع خارجية.الذي  في املكان 

  :وائي انحالل هوائي أو ال ه هي عملية بيولوجية تخضع فيها النفايات القابلة للتحلل إلى عمليةالتحويل لسماد

 للحصول على منتج يمكن استخدامه لزيادة خصوبة التربة.

  :)وفي هذه الحالةأخرى )حدد 
ً
 الطريقة. تبين هذه أن تلقى بطريقة أخر  غير مذكورة سابقا
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 التخلص من املياه )الصرف الصحي(

 اسم التصنيف -

 .)التخلص من املياه )الصرف الصحي 

 تعريف التصنيف -

 .يقصد به وسيلة تخلص املسكن من مياه الصرف الصحي 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

اه 
ملي
ن ا

ص م
خل

الت

ي(
صح

 ال
ف
صر

)ال
 

 Connected to a Public Sewerage Plant 01 شبكة عامة

Se
w

ag
e 

D
isp

os
al

 

 -شبكة خاصة )بالوعة موصلة ب

 صرف صحي(  خزان
02 

Connected to a Private Sewerage Plant 

(Septic Tank، Cesspool) 

 Other (Specify) 03 )حدد(أخر  

 No Disposal System 04 ال يوجد صرف صحي
 

 تعاريف -

 بالشبكة العامة للصرف الصحي: شبكة عامة 
ً
 .إذا كان املسكن متصال

  بخزان )بالوعة( تحت األرض، يتم كان إذا خزان صرف صحي(:  -شبكة خاصة )بالوعة 
ً
من  اتفريغهاملسكن متصال

 وقت آلخر.

  حدد(أخرى(: .)
ً
 بوسيلة خالف الحالتين السابقتين )مجاري مكشوفة مثال

ً
 إذا كان املسكن متصال

  :بأي وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي.ال يوجد صرف صحي 
ً
 إذا لم يكن املسكن متصال

 

  



 

17 

17 

 

 

افية( الثالث:الفصل   التصنيفات السكانية )الديموغر
 

 .املعيشية نوع األسرة .1

 صفة تواجد الفرد في األسرة. .2

 )الجنس(. االجتماعي  النوع .3

 العالقة برب األسرة. .4

 الحالة الزواجية. .5

 مصدر التأمين الصحي. .6
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 نوع األسرة

 اسم التصنيف -

 .نوع األسرة 

 تعريف التصنيف -

  أو أسرة جماعية.إماراتية، أو أسرة غير إماراتيةنوع األسرة يكون: إما أسرة ، 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

 املعيشية نوع األسرة

 

 Private – citizen 01 إماراتيةخاصة 

Type of Household  02 إماراتيةخاصة غير Private - Non citizen 

 Collective 03 جماعية

 

 تعاريف -

  في املسـكن واملأكل، وتربط  :إماراتيةخاصة 
ً
هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة يشتركون معا

 معظمهم صلة قرابة، ويكون لهم رب أسرة يتفق عليه فيما بينهم.

  في املسكن واملأكل، : إماراتيةخاصة غير 
ً
هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة يشتركون معا

ذا كان رب إ إماراتيةوتعتبر األسرة غير  بينهم،وتربط معظمهم صلة قرابة، ويكون لهم رب أسرة يتفق عليه فيما 

 أوالدحتى ولو كان لد  الزوجة  إماراتيةوالزوجة غير  إماراتياألسرة غير 
ً
 من زواج سابق. إماراتيين ا

  :في املسكن، وقد يشتركون  2)هي مجموعة من األفراد جماعية 
ً
فأكثر( بصرف النظر عن جنسياتهم، يشتركون معا

 ما تكون من جنس واحد ذكور 
ً
 في املأكل، وال تربطهم صلة قرابة عادة، وهي غالبا

ً
 أو إناث ا

ً
 .ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

19 

 صفة تواجد الفرد في األسرة 

 التصنيف اسم -

 .صفة تواجد الفرد في األسرة 

 تعريف التصنيف -

  هي حالة تواجد أفراد األسرة ليلة العد )حاضر / غائب(، وحالة اإلقامة لألفراد الزائرين الذين

 ها )زائر مقيم / زائر غير مقيم(.قضوا ليلة العد مع

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

صفة تواجد الفرد في 

 األسرة

 Present 01 حاضر

Presence Status at 

the Time of the Visit 
 Absent 02 غائب

 Visitor – Resident 03 زائر مقيم

 Visitor - Non Resident 04 زائر غير مقيم

 

 تعاريف -

  :مسكن أسرته(.هو الفرد الذي قض ى ليلة العد في مكان إقامته املعتادة )أي في حاضر 

  :هو الفرد الذي قض ى ليلة العد خارج مكان إقامته املعتادة )داخل الدولة أو خارجها(.غائب 

  :على أسرة أو في مسكن عام، بشرط أن يكون له مكان إقامة معتادة زائر مقيم 
ً
هو الفرد الذي قض ى ليلة العد ضيفا

 إقامة(. ولكن لديه إماراتي، أو غير إماراتيداخل الدولة )وهو إما 

  :على أسرة أو في مسكن عام أو في أحد منافذ الدولة، وقد دخل زائر غير مقيم 
ً
هو الفرد الذي قض ى ليلة العد ضيفا

 الدولة بتأشيرة زيارة.
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  االجتماعي النوع

 اسم التصنيف -

  االجتماعي النوع. 

 تعريف التصنيف -

 .أو أنثى 
ً
 هو جنـس الفرد، ويكون إما ذكرا

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

 Male 01 ذكر االجتماعي النوع
Gender (Sex) 

 Female 02 أنثى
 

 لعالقة برب األسرةا

 اسم التصنيف -

 .العالقة برب األسرة 

 تعريف التصنيف -

  ويستوفى هذا الحقل فقط  ،برب األسرةهي العالقة االجتماعية التي تربط أي فرد من أفراد األسرة

 ة.إماراتية أم غير إماراتيسواًء أكانت  الخاصة،ألفراد األسر 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم  التصنيف

رة 
ألس

ب ا
بر

ة 
الق

لع
ا

 
 Head of Household 01 رب األسرة

Re
la

tio
ns

hi
p 

to
 H

ea
d 

of
 H

ou
se

ho
ld

 

 Wife / Husband 02 زوج / زوجة

 Son / Daughter 03 ابن / ابنة 

 Son wife / Daughter Wife 04 ابن زوجة / ابنة زوجة

 Father / Mother 05 أب / أم

 Husband of Daughter / Wife of Son 06 زوجة ابن / زوج بنت

 Grand Son / Grand Daughter 07 حفيد / حفيدة 

 Brother / Sister 08 أخ / اخت 

 Grand Father / Grand Mother 09 جد / جدة 

 Father or Mother of Husband / Wife 10 أب أو أم الزوج / الزوجة

 Other Related (Specify) 11 )حدد( قرابة أخر  

 No relation 12 بدون قرابة

 Domestic Servant 13 مستخدم 

 Not Specify 98 غير مبين
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 تعاريف -

  :لها، وتربطه صلة قرابة ببعض أو بكل  15هو أحد أفراد األسرة "رب األسرة 
ً
سنة فأكثر" الذي تعتبره األسرة رئيسا

 أو أن يكون 
ً
 أو دخال

ً
 عن اإلنفاق عليها، وال يشترط فيه أن يكون أكبر أفرادها سنا

ً
أفرادها، ويكون في الغالب مسؤوال

.
ً
 ذكرا

  :أو زوجة رب األسرة. زوجزوج / زوجة 

  :ابن أو ابنة رب األسرة.ابن / ابنة 

 :ابن أو ابنة زوجة رب األسرة. ابن زوجة / ابنة زوجة 

  :أب أو أم رب األسرة.أب / أم 

  :زوجة ابن أو زوج بنت رب األسرة.زوجة ابن / زوج بنت 

  :حفيد أو حفيدة رب األسرة.حفيد / حفيدة 

  :أخ أو أخت رب األسرة.أخ / اخت 

 جد أو جدة رب األسرة.د / جدة: ج 

  :أو زوجة رب األسرة. أم زوجأب أو أب أو أم الزوج / الزوجة 

  حدد(: قرابة أخرى( .
ً
 هي الحالة التي توجد فيها قرابة لرب األسرة لكن ليست من الحاالت التي ذكرت سابقا

 :غير العاملين بها، وال تربطهم صلة قرابة مع رب األسرة. األسرة منهم األفراد املتواجدين في  ال قرابة 

  :ر عن بغض النظ املنزل،هي العالقة التي تربط األفراد العاملون لد  األسرة واملقيمون معها في نفس مستخدم

 األعمال التي يقومون بها.

  :هو الفرد غير مبين عالقته برب األسرة.غير مبين 
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 الحالة الزواجية

 التصنيفاسم  -

 .الحالة الزواجية 

 تعريف التصنيف -

 ( سنة فأكثر، من حيث ارتباطه بالجنس اآلخر يوم 15هي الحالة املدنية للفرد البالغ من العمر )

 الزيارة األولى لألسرة.

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم  التصنيف

ية
ج
وا ز

 ال
لة
حا

ال
 

 
ً
 Never Married 01 لم يتزوج أبدا

M
ar

ita
l S

ta
tu

s 

 Married 02 متزوج

 Divorced 03 مطلق

 Widow(er) 04 أرمل 

 Abandonment 05 منفصل )هجر(

 Not Specify 98 غير مبين
 

 تعاريف -

  :
ً
 أم أنثى.لم يتزوج أبدا

ً
، سواًء أكان ذكرا

ً
 هو الفرد الذي لم يسبق له الزواج إطالقا

  :إذا ع رجل،أو األنثى التي تكون في عصمة  أكثر،هو الذكـر الذي في عصمته زوجة أو متزوج 
ً
قد ويعتبر الفرد متزوجا

 أم أنثى.
ً
 قرانه، ولو لم يتم الدخول، سواًء أكان ذكرا

  :أو األنثى التي طلقت من زوجها ولم مطلق ،)
ً
هو الذكر الذي طلق زوجته وليس في عصمته زوجة أخر  )ولو عقدا

(.تتزو 
ً
 ج بآخر )ولو عقدا

  :أو األنثى التي توفي عنها زوجها ولم أرمل ،)
ً
هو الذكـر الذي توفيت زوجته وليس في عصمته زوجة أخر  )ولو عقدا

.)
ً
 تتزوج بآخر )ولو عقدا

  :)عنها بسبب حالة الهجران بينهما، ما لم منفصل )هجر 
ً
هو الذكـر الذي في عصمته زوجة، ولكنه يعيش منفصال

 أو األنثى التي تكون في عصمة رجل، ولكنها تعيش منفصلة عنه بسبب حالة الهجران بينهما. غيرها،صمته يكن في ع

  :هو الفرد غير مبين حالته الزواجية.غير مبين 
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 مصدر التأمين الصحي

 اسم التصنيف -

 .مصدر التأمين الصحي 

 تعريف التصنيف -

 لفرد. يقصد به الجهة التي تتكفل بتوفير التأمين الصحي لعالج ا 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

مصدر التأمين 

 ي الصح

 Government Sector 01 حكومي
Source of Health 

Insurance 
 Private Sector 02 قطاع خاص

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
 

 تعاريف -

  :رته،وأسإذا كانت الحكومة سواًء االتحادية أو املحلية هي التي تتكفل بتوفير الضمان الصحي للفرد حكومي 

 واملواطنين بصفة عامة والعاملين في الحكومة االتحادية واملحلية وأفراد أسرهم التي يكفلونها.

  :حي ة بتوفير الضمان الصتتكفل جهة العمل الخاص أسرهم، التيللعاملين في القطاع الخاص وأفراد قطاع خاص

 .لهم

 )ا.: في حالة تكفل األسرة ذاتها بتوفير الضمان الصحي لعالج أفرادها أو بعض أفرادهأخرى )حدد 
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 التصنيفات التعليمية الرابع:الفصل 
 

 

 بالتعليم.االلتحاق  .1

 .املرحلة التعليمية .2

 .الحالة التعليمية .3
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 االلتحاق بالتعليم

 اسم التصنيف -

 .االلتحاق بالتعليم 

 تعريف التصنيف -

  سنة( بأي مؤسسة تعليمية، من حيث التحاقه بها  50إلى  3هي عالقة الفرد البالغ من العمر )من

 بقصد التحصيل الدراس ي فيها، أو ترك
ً
 ه لها، أو عدم التحاقه بها أصال

 مكونات التصنيف -

 

 تعاريف

  :
ً
سنة( امللتحق بالدراسة في أحد الفصول الدراسية للعام  50إلى  3هو الفرد البالغ من العمر )من ملتحق حاليا

الفرد  وكذلك غير متفرغ،الدراس ي، أو امللتحق بأحد فصول التعليم الرسمي مثل فصول تعليم الكبار ولو كان 

 يرة أو طويلة األجل بقصد التدريبوال يشمل امللتحق بدورات تدريبية قص املعاهد،املنتسب إلحد  الجامعات أو 

 ورفع الكفاءة.

  :سنة(، وقد سبق له االلتحاق بالدراسة ثم تركها، سواًء  50إلى  3هو الفرد البالغ من العمر )من كان ملتحق ثم ترك

 أكان أكملها أم ال.

  :
ً
.سنة( الذي لم يلتحق بالدراسة إط 50إلى  3هو الفرد البالغ من العمر )من لم يلتحق أبدا

ً
 القا

 

 

 

 

 

 

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف 

 بالتعليمااللتحاق 

 
ً
 Currently Attending 01 ملتحق حاليا

School Enrollment 02 كان ملتحق ثم ترك Was Attending  and then Left 

 
ً
 Never Attending 03 لم يلتحق أبدا
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 املرحلة التعليمية

 اسم التصنيف -

 .املرحلة التعليمية 

 تعريف التصنيف -

 .ويدرس في أحد فصولها أو سنواتها الدراسية ،
ً
 هي املرحلة الدراسية امللتحق بها الفرد حاليا

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم  التصنيف

ية
يم

عل
لت
ة ا

حل
ملر

ا
 

 Pre-Primary 01 روضة

Ed
uc

at
io

n 
Le

ve
l 

  Primary 02 الحلقة األولى )ابتدائي(

 Preparatory 03 الحلقة الثانية )إعدادي(

 Secondary 04 ثانوي 

 Post-Secondary 05 فوق الثانوي ودون الجامعي

 University 06 جامعي

 Diploma Post University 07 دبلوم فوق الجامعي

 Master 08 ماجستير

 Doctorate (PHD) 09 دكتوراه
 

 تعاريف -

  :تشمل سنتين دراسيتين قبل املرحلة االبتدائية.روضة 

  :)تشمل خمس سنوات دراسية، تبدأ بالصف األول االبتدائي وحتى الصف الخامس الحلقة األولى )ابتدائي

 االبتدائي.

  :)السادس االبتدائي وحتى الصف التاسع االبتدائي حسب السن  للفرد املسجل في الصفالحلقة الثانية )إعدادي

 النظامي.

  :تبدأ بالصف األول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، سواًء أكانت ثانوية  دراسية،تشمل ثالث سنوات ثانوي

 أم دينية أم تجارية أم صناعية أم زراعية أم غيرها.عامة 

 :نهى الدراسة الثانوية واملسجل اآلن في أحد فصول الكليات أو املعاهد، للفرد الذي أ فوق الثانوي ودون الجامعي

 أقل من الشهادة الجامعية األولى.
ً
 التي تمنح خريجيها مؤهال

  :للفرد الذي أنهى الدراسة الثانوية واملسجل اآلن في أحد فصول الكليات أو املعاهد، التي تمنح خريجيها جامعي

 الشهادة الجامعية األولى.
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  :للفرد الحاصل على الشهادة الجامعية األولى، واملسجل اآلن في إحد  الجامعات للحصول على دبلوم فوق الجامعي

 مؤهل أقل من شهادة املاجستير.

 :للفرد الحاصل على األقل على الشهادة الجامعية األولى، واملسجل اآلن في إحد  الجامعات للحصول على  ماجستير

 شهادة املاجستير.

 :للفرد الحاصل على األقل على الشهادة الجامعية األولى أو شهادة املاجستير، واملسجل اآلن في إحد   دكتوراه

 الجامعات للحصول على شهادة الدكتوراه.

 الحالة التعليمية

 اسم التصنيف -

 .الحالة التعليمية 

 تعريف التصنيف -

  ( سنوات فأكثر، سواًء أكان قد 10)هي املسـتو  التعليمي الذي وصل إليه الفرد البالغ من العمر

 إلحد  املدارس أو املعاهد أو  التعليم،أنهى مرحلة أو أكثر من مراحل 
ً
 أو منتسبا

ً
أم كان مقيدا

 الجامعات، أم لم يسبق له أن تلقى أي نوع من أنواع التعليم املدرس ي.

 مكونات التصنيف  -

 

 

 

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

ية
يم

عل
لت
ة ا

حال
ال

 

 Illiterate 01 أمي 

Ed
uc

at
io

n 
St

at
us

 

 Read & Write 02 يقرأ ويكتب 

 Primary 03 ابتدائي

 Preparatory 04 إعدادي

 Secondary 05 ثانوي 

 Above Secondary & Below University 06 فوق الثانوي ودون الجامعي

 University 07 جامعي

 Postgraduate Diploma 08 الجامعيدبلوم فوق 

 Master 09 ماجستير 

 Doctorate 10 دكتوراه

 Not Specify 98 غير مبين
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 تعاريف -

  :هو الفرد الذي ال يعرف القراءة والكتابة بأي لغة كانت، أو من كان يقرأ فقط.أمي 

  :بأي طريقة كانت، ولكنه لم يحصل على أي شهادة هو الفرد الذي يعرف القراءة والكتابة بأي لغة أو يقرأ ويكتب

 دراسية.

  :هو الفرد الحاصل على الشهادة االبتدائية، أو الفرد الذي أكمل خمس أو ست سنوات دراسية بنجاح ابتدائي

 حسب النظام املتبع في الدولة التي درس فيها.

  :بعض البلدان، أو الفرد الذي أكمل ثماني  هو الفرد الحاصل على الشهادة اإلعدادية، أو املتوسطة كما فيإعدادي

 أو تسع سنوات دراسية بنجاح حسب النظام املتبع في الدولة التي درس فيها.

 :هو الفرد الحاصل على الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الدينية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية وما  ثانوي

 شابه.

  :لفرد الحاصل بعد الشهادة الثانوية على شهادة مدة الدراسة لتحصيلها سنة هو افوق الثانوي ودون الجامعي

 دراسية أو سنتين أو أكثر، لكنها أقل من الشهادة الجامعية األولى.

  :عح مدة الدراسة لتحصيلها بين أربهو الفرد الحاصل بعد الشهادة الثانوية على شهادة جامعية أولى، وتتراو جامعي 

 ع سنوات دراسية كما في كلية )الطب(.سنوات دراسية وحتى سب

  :هو الفرد الحاصل بعد الشهادة الجامعية األولى على شهادة مدة الدراسة لتحصيلها سنة دبلوم فوق الجامعي

 دراسية أو سنتين أو أكثر، لكنها أقل من شهادة )املاجستير(.

  :هو الفرد الحاصل على شهادة املاجستير. ماجستير 

  :لحاصل على شهادة الدكتوراه.هو الفرد ادكتوراه 

  :ةالتعليميهو الفرد غير مبين حالته غير مبين 
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 تصنيفات العمالة الخامس:الفصل 
 

 

 الحالة العملية. .1

 العالقة بقوة العمل. .2
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 الحالة العملية

 اسم التصنيف -

 .الحالة العملية 

 تعريف التصنيف -

  هي عالقة الفـرد باملنشأة التي يعمل فيها، كأن يكون الفرد صاحب هذا العمل أو يعمل بأجر أو بدون

 أجر. 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم  التصنيف

ية
مل
لع
ة ا

حال
ال

 

  Employer 01 صاحب عمل ويستخدم آخرين

Em
pl

oy
m

en
t S

ta
tu

s 

 Own Account Worker 02 يستخدم أحديعمل لحسابه وال 

 Paid Employee 03 يعمل بأجر 

 Non-Paid Worker 04 يعمل لد  الغير بدون أجر

 Not Specify 98 غير مبين

 

 تعاريف -

  :هو الفرد الذي يملك أو يستأجر منشأة يعمل فيها، ويستخدم آخرين للعمل معه، صاحب عمل ويستخدم آخرين

 أو عيني أو كليهما أو بدون أجر. مقابل أجر نقدي

  :وفي  أجر،هو الفرد الذي يباشر نشاطه بنفسه، وال يساعده أحد بأجر وال بدون يعمل لحسابه وال يستخدم أحد

 للعمل معهم، فيعتبر كل منهم يعمل لحسابه.
ً
 حال وجود عدة شركاء في عمل واحد، وال يستخدمون أحدا

  :حب العمل رابطة تعاقدية، يتعهد فيها بالعمل لديه، بينما يتعهد فيها صاحب هو الفرد الذي تربطه بصايعمل بأجر

 العمل بدفع األجر النقدي أو العيني أو كليهما.

  :نشاط اقتصادي، وال يتقاض ى نظير ذلك أجر  أي هو الفرد الذي يعمل لد  الغير فييعمل لدى الغير بدون أجر 
ً
 ا

 نقدي
ً
 أو عيني ا

ً
 .واألفراد الذين يعملون الكتساب املهارات الفنية واملهنية  األفراد املتطوعون  مثل، ا

  :هو الفرد غير مبين حالته العملية.غير مبين 
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 العالقة بقوة العمل

 اسم التصنيف -

 .العالقة بقوة العمل 

 تعريف التصنيف -

 ( سنة فأكثر بالعمل.15هي عالقة الفرد البالغ من العمر ) 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم  التصنيف

ل
عم

 ال
وة

بق
ة 
الق

لع
ا

 

  Employed 01 مشتغل

Re
la

tio
ns

hi
p 

to
 L

ab
or

 F
or

ce
 

 Unemployed Worked before 02 متعطل وسبق له العمل 

 Unemployed Never Worked before 03 متعطل ولم يعمل من قبل 

 Full Time House Wife 04 متفرغة ألعمال املنزل 

  Full Time Student 05 طالب متفرغ

 Unwilling to Work 06 غير راغب بالعمل 

  In a Shelter / Prisoner 07 دار رعاية / مؤسسة عقابيةنزيل 

 Retired and Less than 65 Years Old 08 سنة 65متقاعد وأقل من 

 Temporary Disabled 09 عجز مؤقت

 Unable to Work         (Disabled) 10 غير قادر على العمل )عجز دائم(

 Years Old & Over and Not Working 65 11 سنة فأكثر وال يعمل 65

 Not Specify 98 غير مبين 
 

 تعاريف -

  :سواًء أكان يعمل لد  الغير أم يعمل  اإلسناد،سنة فأكثر( الذي عمل بأجر خالل أسبوع  15هو الفرد )مشتغل

لحسابه، وكذلك الذين لديهم عمل ولكن لم يمارسوه بصورة مؤقتة خالل أسبوع األسناد بسبب قيامهم بإجازة، 

 بدون أجر. الغيرواملوفدون في دورات تدريبية أو برامج عمل من جهة عملهم، والذين يعملون لد  

  :القـادر على العمل وال يعمل خالل األسبوع السابق للزيارة، ( سـنة64 -15)هو الفرد متعطل وسبق له العمل ،

 قد تم الوعد الجاد 
ً
ويبحث عنه ولم يجده، ومستعد ملباشرته خالل أسبوعين من الزيارة إذا أتيح له، أو منتظر عمال

 به، وقد سبق له العمل.

  :ل وال يعمل خالل األسبوع السابق للزيارة، القـادر على العم ،( سـنة64 -15)هو الفرد متعطل ولم يعمل من قبل

 قد تم الوعد الجاد  يجده،ويبحث عنه ولم 
ً
ومستعد ملباشرته خالل أسبوعين من الزيارة إذا أتيح له، أو منتظر عمال

 به، ولم يسبق له العمل.
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  :وال تمارس أي عمل سواًء ، املتفرغة ألعمالها املنزلية أداًء أو إشرا( سـنة64 -15)هي األنثى متفرغة ألعمال املنزل ،
ً
فا

 أم ال.
ً
 دراسيا

ً
 بأجر أم بدون أجر، وال تبحث عن عمل، بصرف النظر عن كونها تحمل مؤهال

  :للدراسة، وال ينطبق عليه تعريف املشتغل السابق ( سـنة50 -15)هو الفرد طالب متفرغ 
ً
ويعتبر  ره،ذك، املتفرغ كليا

.الفرد الذي ينتظر بدء الدراسة في إحد  ا
ً
 متفرغا

ً
 ملراحل الدراسية للعام الدراس ي الحالي طالبا

  القادر على العمل وال يعمل، وال يبحث عن العمل الكتفائه بما يحصل ( سـنة64 -15)هو الفرد بالعمل:  راغب غير ،

وال ينطبق عليه تعريف كل من )متفرغة  آخر،عليه من معونات ذويه أو الغير أو من إيراد أمالك ونحوها أو ألي سبب 

 متقاعد(. –متفرغ  طالب –ألعمال املنزل 

  غير القادرين على العمل بسبب  ( سـنة64 -15)األفراد ضمن األسرة املعيشية  هم :دور رعاية/مؤسسة عقابيةنزيل

مثل التوقيف أو املستشفيات كمستشفيات الطب النفس ي، وما إلى ذلك من  الدور،إقامتهم بصفة مؤقتة في إحد  

 الدور.

  :من عمله السابق.64 -15) هو الفردمتقاعد 
ً
 تقاعديا

ً
 ( سـنة، القادر على العمل وال يعمل، ويتقاض ى راتبا

  :ه.العاجز عن العمل بصورة مؤقتة بسبب مرض أو حادث أو غير  ،( سـنة64 -15)هو الفرد عجز مؤقت 

 العاجز عن العمل  ،( سـنة64 -15)هو الفرد : عملر قادر على الغي  
ً
 دائما

ً
أو مرض ال  مستديمة،بسبب عاهة  ،عجزا

 أو حادث أو غيره. منه،يرجى الشفاء 

 65 ( سنة فأكثر، وال ينطبق عليه تعريف املشتغل السابق ذكره، 65هو الفرد البالغ من العمر ) يعمل: فأكثر وال  سنة

 كان يبحث عن عمل.حتى ولو 

  :غير مبين عالقته بقوة العمل.و ( سـنة 64 -15)هو الفرد غير مبين 
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 الفصل السادس: تصنيفات املباني واملساكن
 

 شكل )نوع( املبنى. .1

 استخدام املبنى. .2

 نوع الوحدة السكنية. .3

 استخدام الوحدة السكنية. .4

 (.للمسكن نوع الحيازة ) .5

 نوع مادة البناء للمسكن. .6

 مصدر املياه لالستخدام املنزلي. .7

 مصدر املياه للشرب. .8

 .نوع التكييف .9
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 شكل )نوع( املبنى

 اسم التصنيف -

 .شكل )نوع( املبنى 

 تعريف التصنيف -

  بصفة دائمة أم مؤقتة، وال يشترط في تكوينه مادة معينة 
ً
هو كل مشيد قائم بذاته، سواًء أكان مثبتا

 أو 
ً
 خرسانيا

ً
 أومن مواد البناء، فقد تكون هيكال

ً
 أو أي  طابوقا

ً
 أو قماشا

ً
 أو صفيحا

ً
 أو طينا

ً
خشبا

لواحد أكثر من مدخل مادة أخر ، ويستخدم إما للسكن أو للعمل أو لكليهما، وقد يكون للمبنى ا

 تعدادي.

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

نى 
ملب
( ا

وع
)ن
ل 

شك
 

 Palace 01 قصر

Ty
pe

 o
f B

ui
ld

in
g 

 Villa 02 فيال

 Building with Many Floors 03 مبنى متكرر 

 Building with Two Floors 04 مبنى من طابقين 

 Building with One Floor 05 مبنى من طابق

 Popular House 06 بيت شعبي 

 Arabic House 07 بيت عربي

 Shabra 08 شبرة

 Caravan 09 كرفان

 Hut or Tent or Formwork 10 عشة أو خيمة أو صندقة

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
 

 تعاريف -

  :مشيد على مساحة واسعة من األرض تستخدم كحدائق، وعادة  واحدة،هو مبنى كبير معد لتسكنه أسرة قصر

وتحيط فيه أسوار عالية ويوجد ملحقات بالبناء  الغرف،يتخذ شكل البناء نمط الطراز الفاخر ويمتاز بكثرة عدد 

 والخدم.تستخدم لسكن العمال 

  :لتسكنه أسرة واحدةفيال 
ً
كون وقد ي الحصر،، بغض النظر عن عدد األسر التي تشغله وقت هي مبنى معد أصال

 ما يكون بها 
ً
تكون املادة و  حديقة،مكوًنا من طابق أو طابقين أو ثالثة، يصل بينها سلم داخلي ويحيط بها سور وغالبا

 السائدة في بنائه الهيكل الخرساني أو الطابوق أو الجدران الجاهزة. 

  :أو مخازن أو هو مبنى مكون ممبنى متكرر 
ً
ن ثالثة طوابق أو أكثر بما فيها الطابق األرض ي الذي قد يكون سكنا

وقد يستخدم هذا املبنى للسكن أو العمل أو  املسلحة،وتكون املادة السائدة في بنائه هي الخرسانة  الخ،دكاكين...

 عن الطابق األرض ي ول لكليهما،
ً
 كليا

ً
، إذا كان منفصال

ً
 ه باب يؤدي إلى سلم العمارة.ويعتبر امليزانين طابقا
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  :هو مبنى مكون من طابقين وال يوجد اتصال بينهما بسلم داخلي كسلم الفيال، واملادة السائدة في مبنى من طابقين

 من الوحدات السكنية أو غير  لكليهما،ويستخدم للسكن أو للعمل أو  الخرساني،بنائه هي الهيكل 
ً
ويحوي عددا

 هي الشقق أو الغرف املستقلة. ووحداته السكنية  السكنية،

  :دة وتكون املادة السائ سكنية،هو مبنى مكون من طابق واحد، سواًء أكانت وحداته سكنية أم غير مبنى من طابق

وفي حالة إعداده للسكن يكون نوع وحداته السكنية  الجاهزة،في بنائه عادة الطابوق أو الهيكل الخرساني أو الجدران 

هو شقة أو غرفة مستقلة، إذا كان فيه أكثر من وحدة سكنية واحدة، أما إذا كان املبنى عبارة عن وحدة سكنية 

 واحدة فيكون نوع الوحدة السكنية مبنى من طابق.

  :هو مبنى من طابق واحد أو طابقين، تقوم الدولة بتمويل بنائه بقصد توزيعه على املواطنين الستخدامه بيت شعبي

 
ً
  لهم،سكنا

ً
 متعارفا

ً
 مميزا

ً
 ما يتخذ شكال

ً
وهو مقام ضمن مجموعة مباٍن متماثلة حتى ولو أدخل عليه  عليه،وغالبا

يعتبر هذا و  الجاهزة،أو الهيكل الخرساني أو الجدران وتكون املادة السائدة في بنائه هي الطابوق  التعديالت،بعض 

 تم تقسيمه فتعتبر الوحدات السكنية فيه جزء من بيت شعبي. إذاالنوع من املباني وحدة سكنية واحدة إال 

  :هو مبنى قام بتمويل بنائه األفراد، واملادة السائدة في بنائه الطابوق أو الهيكل الخرساني، ويتكون من بيت عربي

 وعادة يوجد أمام سور،وعة من الغرف املتجاورة أو املنفصلة لها أبواب تفتح بشكل مباشر على فناء داخل مجم

  وقد يوجد في املبنى مجلس خارجي له بوابة على الطريق العام. برندة،الغرف ليوان أو 

  :نكو" سقفه من الصاج "الشومن أهم مالمحه أن  الصفيح،هي مبنى تكون املادة السائدة في بنائه الطابوق أو شبرة

 ما يكون هذا الشكل في املناطق الصناعية ومناطق  األسبستوس،أو 
ً
وفيه مرافق خاصة )مطبخ، حمامات(، وغالبا

 وتستخدم للسكن أو للعمل أو لكليهما. العمالية،التجمعات 

 :ويستخدم  ،الخشبائه هي وتكون املادة السائدة في بن دائمة،هو مبنى سابق التجهيز مثبت بصفة مؤقتة أو  كرفان

 ويعتبر وحدة سكنية واحدة إذا كان مستخدًما للسكن. العمل،للسكن أو 

  :هذه املباني هامشية، وتغلب عليها صفة املباني املؤقتة، وتوجد عادة في مواقع اإلنشاءات عشة أو خيمة أو صندقة

 وفيما يلي تعريف كل منهم: املدن،واملزارع وأطراف 

  : ن سعف النخيل أو من الصفيح أو الخشب الكسر أو ما شابه ذلك، وتعتبر وحدة سكنية واحدة، هي مبنى مالعشة

 أو وحدة غير سكنية حسب االستخدام. 

  : ي حالة وف ،هي مبنى من القماش أو املشمع، وهو مثبت بصفة مؤقتة، وتعتبر الخيمة وحدة سكنية واحدةالخيمة

 ووحدة سكنية وجود عدة خيام في موقع من مواقع العمل "تج
ً
مع عمالي" فتعتبر جميع هذه الخيام مبنى واحدا

 واحدة، أو وحدة غير سكنية حسب  االستخدام.

  : هي مبنى مؤقت مكون من الخشب، وليس له شكل هندس ي مميز، وتعتبر وحدة سكنية واحدة، أو وحدة الصندقة

 غير سكنية حسب االستخدام.

 :)مثل الحمامات العامة واملباني تحت اإلنشاء وتحت هي أشكال املباني التي لم ي أخرى )حدد 
ً
 لهدم،ارد ذكرها سابقا

 .وفي هذه الحالة يحدد الشكل
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 استخدام املبنى

 اسم التصنيف -

 .استخدام املبنى 

 تعريف التصنيف -

  دليل استخدام املبنى هو دليل يتم على أساسه تحديد أنواع املباني في اإلمارة واستخداماتها وقد تم

في تعدادات السكان  واإلحصاء واستخدامهاستخدامه واعتماده في الهيئة االتحادية للتنافسية 

وقع امل الدليل عبرهذا ويمكن الحصول على  ،الدولةملباني في ستخدامات اواملساكن كتصنيف ال 

 .ةابة املنهجيات والجودة اإلحصائي/ بو االتحادية للتنافسية واإلحصاء اإللكتروني للهيئة

 

 وع الوحدة السكنيةن

 اسم التصنيف -

 .نوع الوحدة السكنية 

 تعريف التصنيف -

  لتسكنه أسرة 
ً
له باب مستقل وأكثر يؤدي إليها دون  واحدة،هو مبنى أو جزء من مبنى معد أصال

وتعتبر هذه الوحدة مستقلة إذا كان لها منفذ مباشر إلى الشارع العام  أخر ،املرور بوحدة سكنية 

أو ممرات مشتركة داخل املبنى أو درج املبنى، وإذا وجدت وحدات سكنية داخل املبنى البد أن يتم 

في حين تترك اإلجابة  املبنى،لحالة وحسب نوع اختيار نوع الوحدة السكنية الذي ينطبق حسب ا

 فارغة في حالة عدم وجود أية وحدات سكنية ضمن املبنى.
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 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable املستخدم  فصيلالت التصنيف

نو 
ني
سك

 ال
دة

وح
 ال
ع

 ة

 One floor or More 03 طابق أو أكثر 

Ty
pe

 o
f U

ni
t 

 Building with One Floor 04 مبنى من طابق 

 Palace 05 قصــر 

 Apartment 06 شقة   

 More than One Apartment 07 أكثر من شقة 

 Villa 08 فيال 

 Part of Villa 09 جزء من فيال 

 Popular House 10 بيت شعبي 

 Part of Popular House 11 جزء من بيت شعبي 

 Arabic House 12 بيت عربي 

 Part of Arabic House 13 جزء من بيت عربي 

 Shabra 14 شبــرة 

 Separate Room 15 غرفة مستقلة 

 Caravan 16 كرفان 

 Hut or Tent or Formwork 17 عشة أو خيمة أو صندقة

 Shop 18 محل / معرض 

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
 

 تعاريف -

  :ذلك في حال شغل املنشأة الواحدة لطابق أو أكثر من طوابق املبنى املتكرر، أو لطابق في مبنى من طابق أو أكثر

 طابقين، وكذلك في حال شغل املنشأة الواحدة لجزء من طابق غير معد للسكن في مبنى متكرر أو مبنى من طابقين.

 دة وتكون املادة السائ سكنية،ًء أكانت وحداته سكنية أم غير هو مبنى مكون من طابق واحد، سوا :من طابق مبنى

وفي حالة إعداده للسكن يكون نوع وحداته السكنية  الجاهزة،في بنائه عادة الطابوق أو الهيكل الخرساني أو الجدران 

هو شقة أو غرفة مستقلة، إذا كان فيه أكثر من وحدة سكنية واحدة، أما إذا كان املبنى عبارة عن وحدة سكنية 

 واحدة فيكون نوع الوحدة السكنية مبنى من طابق.

 :د على مساحة واسعة من عد لتسكنه أسرة واحدة مشيهو مبنى كبير م قصر 
ً
األرض تستخدم كحدائق، وعادة

وتحيط فيه أسوار عالية ويوجد ملحقات بالبناء  الغرف،ويمتاز بكثرة عدد  الفاخر،يتخذ شكل البناء نمط الطراز 

 والخدم.تستخدم لسكن العمال 
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  :ل ولها باب مستقل يقف والحمام،لها منافع أساسية مثل املطبخ  أكثر،هي وحدة سكنية مكونة من غرفة أو شقة

ويوجد هذا النوع من الوحدات في املباني املتكررة واملبنى من طابقين واملبنى من طابق واحد إذا كان به أكثر من  عليها،

 وحدة سكنية واحدة.

  :اوي على أال يس املبنى،ذلك في حال شغل األسرة الواحدة أو املنشأة الواحدة أكثر من شقة من شقق أكثر من شقة

 لعددفإن كان  الطابق،ذه األسرة أو املنشأة عدد شقق عدد الشقق التي تشغلها ه
ً
ر نوع شقق الطابق فيعتب مساويا

 أو أكثر.
ً
 الوحدة طابقا

  :لتسكنه أسرة واحدة، بغض النظر عن عدد األسر التي تشغله وقت فيال 
ً
كون وقد ي الحصر،هي مبنى معد أصال

 ما يكون بها مكوًنا من طابق أو طابقين أو ثالثة، يصل بينها سلم داخلي و 
ً
تكون املادة و  حديقة،يحيط بها سور وغالبا

 السائدة في بنائه الهيكل الخرساني أو الطابوق أو الجدران الجاهزة. 

  :هو الجزء الناتج عن تقسيم الفيال إلى أجزاء منفصلة عن بعضها جزء من فيال،
ً
 منها أسرة  بعضا

ً
ويشغل كال

املبنى املقام داخل سور الفيال، واملشغول بأسرة أخر  غير األسرة التي منفصلة عن األسر األخر ، أو هو الجزء من 

 بنف مستقلة،تشغل املبنى الرئيس ي للفيال، فيعتبر هذا الجزء أو امللحق وحدة سكنية 
ً
س األسرة أما إذا كان مشغوال

 للعمل امللحق مس هذا وقد يكون الجزء أو مستقلة،التي تشغل املبنى الرئيس ي للفيال، فال يعتبر وحدة سكنية 
ً
تخدما

 كمنشأة.

  :هو مبنى من طابق واحد أو طابقين، تقوم الدولة بتمويل بنائه بقصد توزيعه على املواطنين الستخدامه بيت شعبي

 
ً
  لهم،سكنا

ً
 متعارفا

ً
 مميزا

ً
وهو مقام ضمن مجموعة مباِن متماثلة حتى ولو أدخل عليه  عليه،وغالبا ما يتخذ شكال

يعتبر هذا و  الجاهزة،تكون املادة السائدة في بنائه هي الطابوق أو الهيكل الخرساني أو الجدران و  التعديالت،بعض 

 النوع من املباني وحدة سكنية واحدة إال إذا تم تقسيمه فتعتبر الوحدات السكنية فيه جزء من بيت شعبي.

  :حدثها و كذلك اإلضافة التي استوه مستقل،هو جزء من املبنى الرئيس ي للبيت الشعبي بمدخل جزء من بيت شعبي

وتعتبر هذه اإلضافة وحدة سكنية مستقلة، إذا كانت مشغولة بأسرة أخر   البيت،مالك البيت الشعبي داخل سور 

ة، إذا وال تعتبر هذه اإلضافات وحدات سكنية مستقل الشعبي،مستقلة عن األسر التي تشغل املبنى الرئيس ي للبيت 

لعمل هذا وقد تكون اإلضافة مستخدمة ل الشعبي،كانت مشغولة بنفس األسرة التي تسكن املبنى الرئيس ي للبيت 

 كمنشأة.

  :من  ن هو مبنى قام بتمويل بنائه األفراد، واملادة السائدة في بنائه الطابوق أو الهيكل الخرساني، ويتكو بيت عربي

 يوجد أمام سور،مجموعة من الغرف املتجاورة أو املنفصلة لها أبواب تفتح بشكل مباشر على فناء داخل 
ً
 وعادة

 وقد يوجد في املبنى مجلس خارجي له بوابة على الطريق العام.  برندة،الغرف ليوان أو 

  :سكنية بمدخل تعدادي مستقل هو جزء من مبنى البيت العربي تم تقسيمه إلى أكثر من وحدةجزء من بيت عربي. 

  :ومن أهم مالمحه أن سقفه من الصاج "الشنكو الصفيح،هي مبنى تكون املادة السائدة في بنائه الطابوق أو شبرة "

 ما يكون هذا الشكل في املناطق الصناعية ومناطق فق خاصة به )مطبخ، حماوفيه مرا األسبستوس،أو 
ً
مات(، وغالبا

 دم للسكن أو للعمل أو لكليهما.وتستخ العمالية،التجمعات 
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  :( محاطة بجدران، ولها سقف على ارتفاع مناسب يكفي للسكن، وال ²م 4هي مساحة ال تقل عن )غرفة مستقلة

تجمع بين كل من املطبخ واملرحاض وتستعمل لغرض املعيشة، وال يقفل عليها مع غيرها من الغرف باب، ومن أمثلتها: 

 خ.غرف السطح وغرفة البواب...ال

  :هو مبنى سابق التجهيز مثبت بصفة مؤقتة أو دائمة، وتكون املادة السائدة في بنائه هي الخشب، ويستخدم كرفان

 ويعتبر وحدة سكنية واحدة إذا كان مستخدًما للسكن. العمل،للسكن أو 

  :واملزارع  اإلنشاءات هذه املباني هامشية، وتغلب عليها صفة املباني املؤقتة، وتوجد عادة في مواقعخيمة أو صندقة

 وفيما يلي تعريف كل منهم:  املدن،وأطراف 

  :هي مبنى من سعف النخيل أو من الصفيح أو الخشب الكسر أو ما شابه ذلك، وتعتبر وحدة سكنية واحدة، العشة

  أو وحدة غير سكنية حسب االستخدام.

  :حالة  وفي واحدة،الخيمة وحدة سكنية  هي مبنى من القماش أو املشمع، وهو مثبت بصفة مؤقتة، وتعتبرالخيمة

 ووحدة سكنية 
ً
وجود عدة خيام في موقع من مواقع العمل "تجمع عمالي" فتعتبر جميع هذه الخيام مبنى واحدا

 .حسب االستخدامواحدة، أو وحدة غير سكنية 

  :دة ، أو وحهي مبنى مؤقت مكون من الخشب، وليس له شكل هندس ي مميز، وتعتبر وحدة سكنية واحدةالصندقة

 غير سكنية حسب االستخدام.

  :هو املكان املخصص ملزاولة نشاط اقتصادي، ويقع عادة أسفل املبنى، ويعتبر وحدة غير سكنية محل / معرض

أما املعرض: ذلك في حال كون املنشأة  الدكان،تعددت أبوابه، ما دامت جميعها تؤدي إلى جميع أجزاء  واحدة ولو

تمارس نشاطها في معظم أو كل الطابق األرض ي، مثل بعض وكاالت السيارات ومعارض األثاث، ويختلف املعرض عـن 

 الدكان بمساحته الواسعة وبديكوراته األجمل في معظم األحيان. 

  :)أخرى )حدد 
ً
 وفي هذه الحالة يحدد نوع الوحدة السكنية.هي تشـمل أنواع الوحدة السكنية لم يرد ذكرها سابقا

 استخدام الوحدة السكنية

 اسم التصنيف -

 استخدام الوحدة السكنية. 

 تعريف التصنيف -

 .يقصد به الغرض الذي تستخدم فيه الوحدة السكنية 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

40 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable التفصيل املستخدم التصنيف

استخدام الوحدة 

 السكنية

 

 Living 01 سكن

Usage of 

Housing Unit 

 

 Work 02 عمل 

 Living and Work 03 سكن وعمل 

 Closed 04 مغلقة

 Vacant 05 خالية
 

 تعاريف -

  :أي مشغولة بأسرة أم أكثر. للسكن،إذا كانت الوحدة السكنية بأكملها مستخدمة سكن 

  :عمل 
ً
 للسكن.في حالة استخدام الوحدة السكنية بأكملها ألغراض العمل رغم إنها أنشئت أصال

  :سكن وعمل 
ً
 للسكن والجزء اآلخر مستخدما

ً
 للسكن، وكان جزء منها مستخدما

ً
إذا كانت الوحدة معدة أصال

 منها للسكملمارسة نشاط اقتصادي أو اجتماعي، مثـــل حالة الشخص الذي يستأجر شقة أو فيال ويخصص 
ً
ن جزءا

 والجزء اآلخر يستخدمه كمكتب تجاري أو عيادة أو في أي نشاط آخر.

 :غير أن شاغليها غير متواجدين طوال فترة التعداد. بمنشأة،إذا كانت الوحدة السكنية مشغولة بأسرة أو  مغلقة 

  :تعداد بصرف النظر عما إذا غير أنها غير مشغولة طوال فترة ال لالستخدام،هي الوحدة السكنية الجاهزة خالية

 كانت مؤجرة أم غير مؤجرة.

 (للمسكن نوع الحيازة )

 اسم التصنيف -

 ( للمسكن نوع الحيازة). 

 تعريف التصنيف -

 .يقصد بها طريقة إشغال املسكن 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable  املستخدم فصيلالت التصنيف

 الحيازة نوع

 ) للمنزل )

 Rented - Not Furnished 01  عادي إيجار

Type of Tenure 

(Dwelling) 

 Rented - Furnished 02 مفروش إيجار

 Provided by Employer 03  العمل يوفره

 Owner 04 ملك

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  
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 تعاريف -

 من إيجار عادي: إ 
ً
 املالك أو وكيله.ذا كانت األسرة قد استأجرت املسكن بدون أثاث مباشرة

 من املالك أو وكيله.إيجار مفروش: إ 
ً
 ذا كانت األسرة قد استأجرت املسكن مع األثاث مباشرة

  :لتلك الجهة أم يوفره العمل 
ً
إذا كانت جهة العمل هي التي قامت بتوفير املسكن لشاغله، سواًء أكان املسكن ملكا

 من قبلها.
ً
 مستأجرا

  :ملك 
ً
 لشاغله.إذا كان املسكن ملكا

  :)مثل حاالت الهبة واالستثمار لفترة زمنية محددة.أخرى )حدد 
ً
 ينطبق على الحاالت غير املبينة سابقا

 نوع مادة البناء للمسكن

 اسم التصنيف -

 .نوع مادة البناء للمسكن 

 تعريف التصنيف -

 .)يقصد بها املادة األساسية والغالبة في تكوين املبنى )الجدران واألسقف 

 التصنيفمكونات  -

 Code Classification Variable املستخدم التفصيل التصنيف

وع
ن

 
دة

ما
 

اء
بن
ال

 
ن
سك

لم
ل

 
  Concrete 01  خرساني هيكل

Co
ns

tr
uc

tio
n 

M
at

er
ia

l o
f 

O
ut

er
 W

al
ls

 

 Brick 02  طابوق 

 Ready Walls 03 جاهزة جدران

 Wood 04  خشب

 Tin 05 صفيح

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  

 

 تعاريف -

  :أن تكون املادة السائدة والغالبة في تكوين املبنى )الجدران واألسقف( خرسانة مسلحة.هيكل خرساني 

  :كوينه على مادة الطابوق اإلسمنتيفي حالة ما يكون املبنى يعتمد في أغلب تطابوق. 

  :وقع. ثم يتم تركيبها في امل البناء،هي املباني التي يتم تجهيز جدرانها بكاملها في موقع غير موقع جدران جاهزة 

  :تالكرافاناهي املباني التي تعتمد في أغلب تكوينها على مادة الخشب مثل خشب. 
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  :ما  اعية،الصنمثل الشبرات في املناطق  الصفيح،هي املباني التي تعتمد في أغلب تكوينها على مادة صفيح 
ً
وغالبا

  مخازن.تستخدم كورش أو 

  :)هي املباني التي تعتمد في أغلب تكوينها على مواد مثل القماش كالخيم أو خشب الصنادق وسعف أخرى )حدد

 النخيل مثل العشش.

 مصدر املياه لالستخدام املنزلي

 اسم التصنيف -

 مصدر املياه لالستخدام املنزلي. 

 تعريف التصنيف -

 الذي يتزود منه املسكن بمياه االستعمال املنزلي )كالغسيل واالستحمام والتنظيف(. نوع املصدر 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable  املستخدم التفصيل التصنيف

 املياه مصدر

 املنزلي لالستخدام

 Network 01 العامة بالشبكة متصل

Source of Water for 

Domestic Use 

 Private Wells 02  خاصة آبار

 Not Available 03 ال يوجد

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  

 

 تعاريف -

  :إذا كان تزويد مياه االستخدام املنزلي يتم بواسطة أنابيب تصل إلى داخل املسكن من شبكة متصل بالشبكة العامة

 عامة تملكها الدولة.

  :يتم جلبها من بئر يقع في املنطقة التي بها املسكن. إذا كانت املياه لالستخدام املنزليآبار خاصة 

 :كان املسكن ليس لديه أي مصدر للمياه. إذا ال يوجد 

 وفي هذه الحالة يحدد املصدر. إذا(: أخرى )حدد ،
ً
 بوسيلة غير مذكورة سابقا

ً
 كان املسكن متصال

 مصدر املياه للشرب

 اسم التصنيف -

 مصدر املياه للشرب. 

 تعريف التصنيف -

  به نوع املصدر الرئيس ي الذي يتزود منه املسكن ملياه الشرب.يقصد 
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 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable  املستخدم التفصيل تصنيفال

در
ص

م
 

اه
ملي
ا

 
ب
شر

لل
 

 Network 01 العامة بالشبكة متصل

M
ai

n 
So

ur
ce

 o
f 

D
rin

ki
ng

 W
at

er
 

 Private Wells 02  خاصة آبار

 Distributed Water 03  موزعة مياه

 Mineral Water 04  معدنية مياه

 Other (Specify) 97 )حدد(أخر  

 

 تعاريف -

 ذا كان تزويد مياه الشرب يتم بواسطة أنابيب تصل إلى داخل املسكن من شبكة عامة متصل بالشبكة العامة: إ

 تملكها الدولة.

  :جلبها من بئر يقع في املنطقة التي بها املسكن.إذا كانت املياه املستخدمة للشرب يتم آبار خاصة 

  :يقصد به أن مياه الشرب املستخدمة هي املياه التي تباع وتوزع من قبل محالت أو سيارات املياه املقطرة.مياه موزعة 

  :يقصد به املياه املعدنية املحفوظة في الزجاجات.مياه معدنية 

 :)بوسيلة غي أخرى )حدد 
ً
، وفي هذه الحالة يحدد املصدر.إذا كان املسكن متصال

ً
 ر مذكورة سابقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

44 

 

 نوع التكييف

 اسم التصنيف -

 نوع التكييف. 

 تعريف التصنيف -

  .يقصد به بيان نوع تكييف املسكن 

 مكونات التصنيف -

 Code Classification Variable  املستخدم التفصيل  التصنيف

 التكييف نوع

 Central 01  مركزي 

Type of Air 

Conditioner 

 Split Units 02  وحدات

 Mix 03 مشترك

 Without Air Conditioner 04 بدون 
 

 

 تعاريف -

 :إذا كان تكييف املسكن يتم بواسطة ماكينات مركزية للمبنى بالكامل أو للمسكن. مركزي 

  :أو  مثل املكيفات املثبتة بالجدران باملسكن،إذا كان تكييف املسكن يتم بواسطة وحدات تكييف خاصة وحدات

 )سبليت يونيت(.

  :إذامشترك  
ً
 بواسطة وحدات، كما في حالة )الفيال( مثال

ً
، والجزء اآلخر مكيفا

ً
 مركزيا

ً
كان جزء من املسكن مكيفا

، بينما املجلس فيها مكيف بواسطة وحدات.
ً
 املكيفة مركزيا

  :إذا كان املسكن بـدون تكييف.بدون 
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 األدلة الدولية واإلقليمية السابع:الفصل 

 

 النشاط االقتصادي للمنشأة. .1

 .التصنيف املركزي للمنتجات .2

 التصنيف املوحد للتجارة الدولية. .3

 النظام املنسق. .4

 تصنيف املؤسسات غير الربحية. .5

 تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض. .6

 تصنيف املهن. .7

 .تصنيف التعليم .8

 الجنسية.  .9

 تصنيف األمراض. .10

 تصنيف الجرائم. .11

 تصنيف اإلعاقة. .12

 تصنيف أنشطة استخدام الوقت.  .13
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 النشاط االقتصادي للمنشأة 

 اسم التصنيف -

 .النشاط االقتصادي للمنشأة 

 اسم الدليل -

 ( دليل التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية.(ISIC 4 

 تعريف الدليل  -

  التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية هو التصنيف املرجعي الدولي

والغرض األساس ي لهذا التصنيف هو توفير مجموعة من فئات  اإلنتاجية،لألنشطة االقتصادية 

 األنشطة التي يمكن استخدامها في إنتاج اإلحصاءات على حسب تلك األنشطة.

 

 التصنيف املركزي للمنتجات

 اسم التصنيف -

 .التصنيف املركزي للمنتجات 

 اسم الدليل -

 ( دليل التصنيف املركزيCPC.) 

 تعريف الدليل -

  ل ِ
ن
  للمنتجات املركزي  التصنيف دليلُيشك

ً
  تصنيفا

ً
 والغرض ،والخدمات السلع للمنتجات يشمل كامال

  هو أن التصنيف هذا من
ً
  يكون معيارا

ً
تتطلب  التي البيانات أنواع جميع وتبويب لتجميع دوليا

 والتجارة الخدمات، القومية وصناعات والحسابات الصناعي، اإلنتاج يشمل بما املنتج، عن تفاصيل

 املدفوعات، وميزان الخدمات، في الدولية األساسية، والتجارة السلع في والخارجية املحلية

إطار للمقارنة  توفير األخر  مثل األساسية األغراضباإلضافة إلى  ،األسعار واالستهالك، وإحصاءات

 .والخدمات تتعلق بالسلع التي اإلحصاءات أنواع مختلف بين التنسيق وتشجيع ،الدولية
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 التصنيف املوحد للتجارة الدولية

 اسم التصنيف -

 .التصنيف املوحد للتجارة الدولية 

 اسم الدليل -

 ( دليل التصنيف املوحد للتجارة الدوليةSITC). 

 تعريف الدليل -

 املوحد للتجارة للتصنيف العام بالهيكل ،4 التنقيح الدولية / للتجارة املوحد التصنيف يحتفظ 

 وقد أدخلت. واملجموعات واألقسام األبواب من العدد نفس من يتألف وهو ،3 التنقيح الخارجية /

  238 وحذف الفرعية، املجموعات وبعض األساسية البنود مستو   على التغييرات
ً
  بندا

ً
 من أساسيا

  87 وأضيف ،3التنقيح  الدولية / للتجارة املوحد التصنيف بنود
ً
  بندا

ً
، أساسيا

ً
 لحاالت ونتيجة جديدا

  2079 من يتألف ،4 التنقيح الخارجية / للتجارة املوحد أصبح التصنيف تلك، واإلضافة الحذف
ً
بندا

   أساسيا.
 

 النظام املنسق

 اسم التصنيف -

 .النظام املنسق 

 اسم الدليل -

  دليل( النظام املنسقHS.) 

 تعريف الدليل -

  هو نظام تسميات دولي وضعته منظمة الجمارك العاملية )مرتب في رموز من ست خانات(، يسمح لكل

 الستة،ام وبعد مستو  األرق مشترك،الدول املشاركة بتصنيف السلع التي تتم املتاجرة بها على أساس 

 العديد من األغراض األخر .فللدول مطلق الحرية لتحديد تعريفاتها الوطنية و 
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 تصنيف املؤسسات غير الربحية

 اسم التصنيف -

 .تصنيف املؤسسات غير الربحية 

 اسم الدليل -

 ( دليل تصنيف أغراض املؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشيةCOPNI.) 

 تعريف الدليل  -

 سات مثل مؤس األسر،للربح والتي تخدم  يهدف الدليل إلى تصنيف معامالت املؤسسات غير الهادفة

الدعم االجتماعي والقضايا االجتماعية والرعاية الصحية واملؤسسات الدينية واملؤسسات الخيرية 

والتعليم والفنون واملساعدات اإلنسانية والبيئة وحماية الحيوان والسياسة والبحوث والرياضة 

 وغيرها.

 

 تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

 التصنيف اسم -

 .تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض 

 اسم الدليل -

  دليل تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض(COICOP). 

 تعريف الدليل  -

  قطاع وهي قطاع األسر املعيشية و  رئيسية، ثالثة قطاعاتيقَسم دليل اإلنفاق االستهالكي الفردي على

 شية، باإلضافة إلى قطاع الحكومة العامة.الهيئات غير الهادفة للربح والتي تخدم األسر املعي

 

 تصنيف املهن

 اسم التصنيف -

 .تصنيف املهن 

 اسم الدليل -

 ( التصنيف املوحد الدولي للمهنISCO.) 

 تعريف الدليل -

 للتصنيف املنهي الدولي لعام 
ً
الصادر من  ، 1988يهدف الدليل إلى توحيد رموز املهن والوظائف طبقا

والذ  وضع التعريفات الكاملة  ، 1987املؤتمر الدولي الرابع عشر إلحصاءات العمل في نوفمبر

للمسمى الوظيفي واملهام لكل مجموعة وظيفية واملندرجة في التقييم املعمول به في الدليل الدولي في 

 و  27و أقسام رئيسية 9 يتكون دليل التصنيف املنهي املوحد منو  ،املستو  الرابع
ً
 و  116قسما

ً
 بابا

389  
ً
 .مهنة تحت بند أخر  390مهنة إلى جانب تكويد 2،946 تضم حوالى ،فصال
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 تصنيف التعليم

 اسم التصنيف -

 .تصنيف التعليم 

 اسم الدليل -

  2011 إسكد[ للتعليمدليل التصنيف الدولي املقنن (ISCID) [. 

 تعريف الدليل -

 سواًء  وعرضها، وتبويبها التعليم ومؤشرات إحصاءات لجمع مناسبة أداة بمثابة ليكون  إسكد( (صمم

والتعاريف  املعيارية املفاهيم يتضمن وهو الدولي، الصعيد على أو البلدان بفراد  يتعلق فيما

 والشباب لألطفال املتاحة واملتواصل املنظم التعلم فرص جميع)إسكد) ويشمل والتصنيفات،

 املوفر الكيان أو املؤسسة عن النظر بغض الخاصة، التعليمية االحتياجات ذوي  فيهم والكبار بمن

 .به توفر الذي أو الشكل لها

 القرارات  واتخاذ التعليمية السياسات تحليل تيسير يستهدف األغراض، متعدد نظاما إسكد( (ويمثل

  بشأنها،
ً
  الوطنية التعليمية النظم بنية كانت أيا

ً
 ،املعني للبلد االقتصادية التنمية مرحلة كانت وأيا

املتعلقة  لإلحصاءات التعليم جوانب مختلف يخص فيما اإلحصاءات إعداد في استخدامه ويمكن

أو  للتعليم املخصصة املالية أو البشرية باملوارد املتعلقة أو التعليمية املؤسسات في التالميذ بقيد

في  الواردة والتعاريف األساسية املفاهيم وضعت ولذلك ،السكان لتعليم الدراسية املستويات

  تتغير ال وبحيث ،العاملي الصعيد على لالستخدام صالحة تكون  بحيث )إسكد(
ً
الخاصة  للظروف تبعا

التعاريف  تضمينه من عام نظام بوضع القيام عند بد ال ذلك ومع ،الوطنية التعليم نظم ملختلف

 كافة التعليمية النظم تغطي التي والتعليمات

 الجنسية

 اسم التصنيف -

 .الجنسية 

 اسم الدليل -

 .الدليل الدولي للجنسية 

 تعريف التصنيف -

 بجواز السفر الذي يحمله الفرد أو الذي له الحق  هي تبعية الفرد القانونية لدولة معينة، تحدد عادة

 .في الحصول عليه
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 تصنيف األمراض 

 اسم التصنيف -

  .تصنيف األمراض 

 اسم الدليل -

 ( التصنيف الدولي لألمراضICD). 

 الدليلتعريف  -

 ( التصنيف الدولي لألمراضICD هو أداة موحدة لتصنيف األوبئة، واإلدارة الصحية والتشخيص )

فهو يستخدم ملراقبة حدوث  ،ويشمل ذلك تحليل الوضع الصحي العام لفئات السكان ،السريري 

حية الصويتم استخدامه لتصنيف األمراض واملشاكل  ،وانتشار األمراض واملشاكل الصحية األخر  

بما في ذلك شهادات الوفاة  ،األخر  املسجلة في أنواع عديدة من السجالت الصحية والحيوية

باإلضافة إلى إمكانية تجميع واسترجاع املعلومات التشخيصية ألغراض السريرية  ،والسجالت الطبية

 لتجميع بيانات الوفيات واإلحصاء
ً
ات حول والوبائية والجودة، كما توفر هذه السجالت أساسا

 األمراض من قبل الدول األعضاء في منظمة الصحة العاملية. 

 ( وقد أقرت جمعية الصحة العاملية الثالثة واألربعون التصنيف الدولي لألمراضICD - 10 في )

 من عام  ،1990مايو
ً
وكان التنقيح  ،1994ودخل حيز االستخدام في الدول األعضاء في املنظمة اعتبارا

 .2015الحادي عشر من التصنيف قد بدأ بالفعل ويستمر حتى عام 

 

 تصنيف الجرائم

 اسم التصنيف -

 .تصنيف الجرائم 

 اسم الدليل -

 .التصنيف الدولي للجرائم ألغراض إحصائية 

 الدليلتعريف  -

  أهمية وضع ، وافقت اللجنة اإلحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على 2012في عام

وطلبت إلى مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات  ،تصنيف دولي للجرائم لألغراض اإلحصائية

( واملعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا / املكسيك لتقييم جدو  وضع مثل هذا UNODCوالجريمة )

مؤتمر من قبل  2009التصنيف، وقد بدأ إعداد تصنيف الجريمة من قبل فريق عمل أنش ئ في عام 

اإلحصائيين األوروبيين، الذي وضع أول مجموعة من املبادئ لتطوير نظام دولي لتصنيف الجريمة 

، وخلص فريق العمل إلى تطوير إطار دولي لتصنيف الجريمة، 2011لالستخدام اإلحصائي في عام 

 .2012والذي أقره املؤتمر في يونيو 
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 صنيف اإلعاقةت

 اسم التصنيف -

 .تصنيف اإلعاقة 

 م الدليلاس -

 لتأدية الوظائف التصنيف الدولي ( والعجز والصحةICF.) 

 دليلتعريف ال -

 ( التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة، واملعروف باسم(ICF يوفر لغة موحدة وإطار ،

لوصف الصحة واملجاالت ذات الصلة بالصحة، وهو تصنيف متعددة األغراض ويغطي مجموعة 

االستخدامات في مختلف املجاالت التي تساعدنا لوصف التغيرات في وظائف الجسم واسعة من 

وهيكله، كذلك يساعد التصنيف في تحديد ما يمكن لشخص ما ذو ظروف صحية محدودة أن يفعله 

في بيئة قياسية )مستو  القدرات(، وما يمكن أن يفعله في بيئته املعتادة )مستو  األداء(، ويشير 

" في هذا التصنيف إلى كافة أشكال وظائف الجسم واألنشطة والفعاليات، أما مفهوم مفهوم "األداء

كما يسرد الدليل العوامل  ،اإلعاقة فتشمل حاالت االعتالل والعاهات، ومعوقات النشاط و الحركة

 ل مع جميع هذه املكوناتالبيئية التي تتفاع

 

 تصنيف أنشطة استخدام الوقت

 اسم التصنيف -

 ستخدام الوقت.تصنيف أنشطة ا 

 اسم الدليل -

 ( التصنيف الدولي لألنشطة املتعلقة بإحصاءات استخدام الوقتICATUS). 

 دليلتعريف ال -

 ( يهدف التصنيف الدولي لألنشطة املتعلقة بإحصاءات استخدام الوقتICATUS لتصنيف جميع )

 من الوقت خالل الـ 
ً
والغرض الرئيس ي  اليوم،ساعة من  24األنشطة التي يقض ي فيها األشخاص جزءا

منه هو توفير مجموعة من فئات األنشطة التي يمكن استخدامها في إنتاج اإلحصاءات التي تفيد في 

معرفة كيفية استخدام الوقت، بحيث تساعد في إجراء دراسات استخدام الوقت على املستو  

 الوطني والدولي.
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