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مقدمة
يعتبــر المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء المصــدر الرئيســي لإلحصــاءات الوطنيــة ورصــد

األداء التنافســي فــي التقاريــر العالميــة ،حيــث يتولــى بنــاء وتطويــر منظومــة إحصائيــة موحــدة
تغطــي مختلــف القطاعــات التــي تمتــاز بالشــمولية والدقــة والحداثــة علــى مســتوى دولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا يتولــى توحيــد التعريفــات والمنهجيــات والتصنيفــات الــواردة

ضمــن المعاييــر المســتخدمة فــي العمــل اإلحصائــي والتنافســي وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة والمؤسســات الدوليــة.

كمــا تعــد المعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة مــن أهــم المصــادر األساســية لوضــع الخطــط

ودعــم اتخــاذ القــرارات لتوجيــه المــوارد فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص والجهــات األكاديميــة
والبحثيــة ،والتــي تســاهم فــي عكــس الواقــع بدقــة عاليــة لرســم البرامــج المناســبة لدعــم
عمليــة التنميــة بمختلــف قطاعاتهــا ،وتطويــر وتعزيــز أداء الدولــة فــي مجــاالت التنافســية

العالميــة واإلحصــاء مــن خــال بنــاء نظــام إحصائــي وطنــي متكامــل وتنظيــم القطــاع اإلحصائــي

والتنافســي بمــا يحقــق مصالــح الدولــة.

وعليــه ،يعمــل المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء علــى موائمــة توثيــق منهجيــات ومعاييــر

العمــل اإلحصائــي المســتخدمة كأحــد أساســيات بنــاء النظــام اإلحصائــي الوطنــي فــي الدولة بما

يســاهم فــي فهــم المخرجــات اإلحصائيــة واســتخدامها االســتخدام األمثــل ،وفــي هــذا الســياق
قــام المركــز بإعــداد دليــل “المعاييــر الوطنيــة للبيانــات اإلحصائيــة” ،بهــدف توحيــد اســتخدامه

علــى المســتوى الوطنــي لضمــان االتســاق بيــن البيانــات اإلحصائيــة بمختلــف مصادرهــا علــى

المســتويين المحلــي واالتحــادي وإنتــاج أرقــام إحصائيــة واقعيــة متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة
لرفــع مكانــة دولــة اإلمــارات عالميـ ًـا.
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نبذة عن الدليل
يحتــوي هــذا الدليــل علــى أهــم التصانيــف المعتمــدة والمســتخدمة فــي اإلحصــاءات الوطنيــة والصــادرة عــن المركــز
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء والمراكــز المحليــة وتعاريفها.
ويقصــد بالتصانيــف ترتيــب المشــاهدات وفــق نظــام مــن الفئــات الشــاملة وغيــر المتداخلــة وممثلــة بالرمــوز
ً
وغالبــا مــا تكــون التصانيــف ثابتــة عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة  ،وتبــرز أهميــة توحيــد التصانيــف علــى
الرقميــة،
المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي فــي إمكانيــة المقارنــة علــى هــذه المســتويات  ،باإلضافــة إلــى تكامــل
البيانــات واإلحصــاءات علــى المســتوى الوطنــي وبيــن الــدول واألقاليــم المختلفــة  ،حيــث تــم وضــع هــذه التصانيــف
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المعتمــدة دوليـ ًـا  ،وبمــا يراعــي خصوصيــة وواقــع دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة  ،وتم
الرجــوع عنــد إعــداد هــذا الدليــل إلــى المصــادر الدوليــة و أدلــة العمــل اإلحصائيــة الرئيســية الصــادرة عــن الجهــات
الدوليــة المعنيــة بالعمــل اإلحصائــي  ،مثــل شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد
الدولــي ومكتــب اإلحصــاء بمنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة اليونيســيف ومنظمــة
اليونيســكو  ،وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة  ،باإلضافــة إلــى أدلــة العمــل الصــادرة عــن المنظمــات اإلقليميــة.

المصدر الرئيسي للدليل
تــم إعــداد هــذا الدليــل باالعتمــاد علــى التصانيــف اإلحصائيــة المعتمــدة فــي المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء
ومراكــز اإلحصــاء المحليــة ،والمنشــورة علــى بوابــة المنهجيــات والجــودة اإلحصائيــة بعــد إعدادهــا ومراجعتهــا مــن
قبــل الخبــراء الفنييــن واعتمادهــا ،ويمكــن االطــاع أو الحصــول علــى نســخة مــن هــذا الدليــل عبــر الرابــط اإللكترونــي
للبوابة:
https://fcsc.gov.ae/ar-ae/Pages/Statistics/QualityGate.aspx

أهداف الدليل
	.1مســاعدة كافــة اإلحصائييــن فــي المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء ومراكــز اإلحصــاء المحليــة
والجهــات الحكوميــة فــي اعتمــاد ترميــز وتصنيــف موحــد إلنتــاج اإلحصــاءات الوطنيــة علــى مســتوى
الدولــة ،ممــا ينعكــس إيجابيـ ًـا علــى مســتوى جــودة نشــر بيانــات دولــة اإلمــارات ،وممــا يمكّ ــن مــن إجــراء
المقارنــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة.
	.2اعتمــاد أســس موحــدة إلعــداد قواعــد البيانــات الوطنيــة مــن خــال اســتخدام تصانيــف إحصائيــة موحــدة،
ممــا يمكّ ــن مــن ربــط البيانــات اإلحصائيــة وموائمــة قواعــد بيانــات الســجالت اإلداريــة وتوحيدهــا.
تعزيز االتساق في اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام اإلحصائي الوطني.
.3
	.4توثيــق التصانيــف اإلحصائيــة الوطنيــة األساســية المعتمــدة والمســتخدمة فــي المركــز االتحــادي
للتنافســية واإلحصــاء وإتاحتهــا للجميــع.
	.5تطويــر القــدرات اإلحصائيــة فــي مجــال إعــداد اإلحصــاءات وتنفيــذ المســوح واالســتبيانات ،بمــا ينســجم
مــع منهجيــات العمــل اإلحصائــي الدوليــة والمعتمــدة فــي المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء.
نشر ونقل المعرفة اإلحصائية في مجال التصانيف اإلحصائية للمجتمع.
.6
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
.1

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة

.2

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة

.4

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة

.6

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة )ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎرة(

.3

.5

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة
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الكــيان القانونـي للمنشأة
•	تعريف التصنيف

هو الوضع القانوني لملكية رأس مال المنشأة التي تهدف إلى الربح

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

	يســتخدم هــذا التصنيــف لتحديــد الوضــع القانونــي للمنشــأة ،ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح
مثــل المســح االقتصــادي الســنوي

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

يتكون هذا التصنيف من  14بند ،أنظر إلى الجدول

	يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع المراكــز اإلحصائيــة فــي

•

الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

منشاة فردية

01

Sole proprietorship

شركة تضامن

02

Partnership

شركة توصية بسيطة

03

Limited Partnership

شركة مساهمة عامة

04

Public Shareholder

شركة مساهمة خاصة

05

Private Shareholder

شركة ذات مسؤولية محدودة

06

Limited Liability Company

شركة توصية باألسهم

07

Shared Limited Liability

منشأة أجنبية  /فرع لشركة أجنبية

08

Foreign Establishment / A branch
of a foreign establishment

قطاع حكومي

09

Government Sector

قطاع تعاوني

10

Co- Operative Sector

هيئة ال تهدف إلى الربح

11

Non-Profit Organization

مكتب تمثيل

12

Representing Office

شركة حكومية (قطاع عام)

13

Government Company (public
)sector

أخرى (حدد)
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)Other (Specify

•

تعاريف:

الكيــان القانونــي للمنشــأة :هــو الوضــع القانونــي للمؤسســة مــن حيــث ملكيــة رأس المــال كمــا حــدده قانــون
الشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
منشــأة فرديــة :هــي المنشــأة التــي يملكهــا شــخص واحــد طبيعــي وال يشــاركه أحــد فــي ملكيــة رأســمالها أو
حيازتهــا.
شــركة تضامــن :هــي الشــركة التــي تتكــون مــن شــخصين أو أكثـــر وكل شــريك فيهــا ضامــن لغيــره مــن الشــركاء
وكل منهــم مســؤول عــن التزامــات الشــركة نحــو الغيــر مســؤولية مطلقــة حيــث تتعــدى حصـــــته فــي الشــــــركة إلــى
ممتلكاتــه الخاصــة ويشــترط أال تتـــــمثل (تُ طــرح) حصــص الشــركاء فــي أســهم قابلــة للتــداول.
شركة توصية بسيطة :هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء:
o
o

الفريق األول :شركاء متضامنون تسري عليهم جميع شروط شركة التضامن.
الفريق الثاني :شركاء موصون تنحصر مسئولياتهم نحو الغير في حدود حصصهم في الشركة فقط.

شــركة مســاهمة عامــة :هــي الشــركة التــي تتكــون مــن شــركاء مؤسســين وشركـــاء مســاهمين يكــون رأســمالها
مقسمــ ًـا إلــــى أسهـــم متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول  ،ويتكــون رأســمالها بواســطة االكتتــاب العــام ،وال يُ ســأل
الشــريك إال فــي حــدود حصتــه فــي رأســمال الشــركة فقــط  ،وقــــد تدخـــــل الحكومــة االتحاديــة أو إحــدى الحكومــات
المحليــة شـ ً
ـريكا فــي هــذا النــوع مــن الشــركات وتســاهم بجــزء مـــن رأس المــال فيهــا ،ومــن خصائصهــا:
ضخامة رأسمالها (ال يقل عن عشرة ماليين درهم).
o
ضخامة المشاريع التي تزاولها.
o
إضافة عبارة (مساهمة عامة) إلى اسمها.
o
	oاألعضــاء المؤسســون يجــب أال يقــل عددهـــم عــن العشــرة وال تقــل قيمــة حصصهــم فــي رأس المــال عــن
 20%وال تزيــد عــن .45%
شــركة مســاهمة خاصــة :هــي الشــركة التــي تتكــون مــن ثــاث شــركاء أو أكثــر وال تطــرح أســهمها لالكتتــاب العام
ويكتتب مؤســـسوها بكامل رأســمالها ،ومن خصائصها:
o
o
o

يجب أال يقل رأسمالها عن مليوني درهم.
يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيم غير قابلة للتداول.
ال تتعدى مسئولية الشريك حدود حصته في الشركة.

شــركة ذات مســؤولية محــدودة :هــي الشــركة التــي ال يجــوز أن يقــل عــدد الشــركاء فيهــا عــن اثنيــن وال يزيــد
عــن خمســين شـ ً
ـخصا وال يســأل كل منهــم إال فــي حــدود حصتــه فــي رأس الــــمال وال يجــوز أن تتمثــل الحصــص فــي
صكــوك قابلــة للتــداول ،ومــن خصائصهــا:
يجـب أال يقـل رأسمالها عـن مائـة وخمســين ألـف درهـم مدفوع بالكامل.
o
يجب أن يتضمن أسمها عبارة (ذات مسؤولية محدودة).
o
	oأسماء الشركاء يجب أن تُ ذكر في عقد الشركة.
الشركة محددة المدة.
o
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شركة توصية باألسهم :هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء:
فريق متضامن تسري عليه شروط شركة التضامن.
o
	oفريــق يتكــون مــن شــركاء مســاهمين غيــر مســئولين عــن التزامــات الشــركة نحــو الغيــر إال بقــدر حصصهــم
فــي رأس مــال الشــركة فقــط ،ومــن خصائصهــا:
أال يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف درهم.
o
يقسـم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.
o
منشــأة أجنبيــة  /فــرع لشــركة أجنبيــة :إذا كانــت المنشــأة فــرع لمنشــأة أجنبيــة تعمــل فــي الدولــة فــي أي نشــاط
اقتصــادي فــي حيــن أن مركزهـــا الرئيســي أو الشـــركة األم مسجلــــة خــارج دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.
قطــاع حكومــي :يقصــد بالقطــاع الحكومــي كل مــن الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة والهيئــات الخدميــة
وهــو القطــاع الــذي يقــدم خدمــات للمجتمــع بــا مقابــل أو بمقابــل رمــزي ال يســاوي قيمــة الخدمــة المقدمــة.
قطــاع تعاونــي :جمعيــة تعاونيــة كل جمعيــة ينشــئها أشــخاص طبيعيــون أو اعتباريــون لمــدة محــددة أو غيــر محــددة
بقصــد االرتفــاع بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ألعضائهــا عــن طريــق إتبــاع المبــادئ التعاونيــة ،وعلــى وجــه
التحديــد اآلتــي:
أن تكون العضوية اختيارية ومقصورة على المواطنين.
o
	oأن يتكــون رأس مــال الجمعيــة مــن أســهم غيــر محــددة العــدد يكــون لــكل شــخص حــق االكتتــاب فيهــا
ً
طبقــا ألحــكام القانــون والنظــام األساســي للجمعيــة.
والتنــازل عنهــا ألي شــخص آخــر
أن يتساوى األعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من أسهم.
o
أال تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على  10%من قيمتها اإلسمية.
o
أن يكون توزيع صافي الربح على أساس عدد أسهم كل عضو مع الجمعية.
o
هيئــة ال تهــدف إلــى الربــح :تتكــون عــادة مــن المنشــآت التــي تقــدم خدمــات للمجتمــع ،يمكــن أن تكــون مختلفــة
أو مماثلــة للخدمــات المقدمــة مــن المنشــآت التــي تهــدف للربــح ،ولكــن بــدون مقابــل أو بســعر رمــزي قريــب مــن
التكلفــة.
مكتــب تمثيــل :هــو مكتــب يمثــل ويســهل أعمــال الشــركة األجنبيــة التــي يمثلهــا ،وال يكــون لــه أي ســلطة باتخــاذ
القــرار ،وتكــون حســاباته مرتبطــة تمامـ ًـا بحســابات الشــركة األم ،وال يكــون لــه بيانــات إنتــاج أو إيــرادات.
شــركة حكوميــة (قطــاع عــام) :هــي الشــركات والهيئــات االقتصاديــة المملوكــة بالكامــل للحكومــة ،أو بنســبة
تســاوي أو تزيــد عــن  ،51%أو يكــون للحكومــة ســلطة اتخــاذ القــرار فيهــا ،وهــي تقــدم إنتــاج ســلعي أو خدمــي
بأســعار اقتصاديــة.
ً
سابقا ويتم تحديد النوع بشكل واضح.
أخرى (حدد) :أي نوع من المنشآت غير ما ورد
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القطاع االقتصادي للمنشأة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

يقصـد بـه القطاع االقتصادي الذي تنتمي الية المنشأة

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

ويتم استخدام هذا التصنيف في المسوح مثل المسح االقتصادي السنوي ...

	يتكــون هــذا التصنيــف مــن ثــاث مســتويات وأربــع مجموعــات رئيســية (القطــاع العــام ،القطــاع الخــاص،
القطــاع االجنبــي) والــذي ينــدرج ضمنــه  12بنــد مــن المجموعــات الفرعيــة -أنظــر الجــدول

	يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع المراكــز اإلحصائيــة فــي
الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

التصنيف المستخدم
القطاع العام
الحكومة

المجموعه
القسم
Group Division

الرمز
Code

01

Classification
Public Sector
Government

011

الحكومة االتحادية

0111

Federal Government

حكومة محلية (حكومة اإلمارة)

0112

Local Government

حكومة إمارة أخرى

0113

Other Emirate
Government

شركة حكومية (مملوكة
بالكامل للحكومة)

012

0121

شركات شبه حكومية تسيطر
عليها الحكومة وال تملكها
بالكامل

013

0131

Government Company
owned by Government
Quasi-governmental
company - not
owned completely
by Government but
controlled it
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التصنيف المستخدم
القطاع الخاص

القسم
Division

المجموعه
Group

الرمز
Code

Classification
Private Sector

02

شركة خاصة (مملوكة بالكامل
للقطاع الخاص)

021

0211

 Private Companyowned by Private sector

شركات شبه خاصة (يسيطر
عليها القطاع الخاص وال يملكها
بالكامل)

022

0221

Quasi- Private company
- not owned completely
by Private sector but
controlled it

أسر خاصة (األسر المعيشية)

023

Private household
Workers in the same
household

عاملين لدى األسرة

0231

مشروعات فردية بدون مقر
عمل

0232

Workers without fixed
place of work

0241

Non Profit Organization

المؤسسات غير الربحية
القطاع األجنبي

024

Foreign Sector

03

شركة أجنبية

031

0311

Foreign Company

هيئة أجنبية

032

0321

Foreign Authority

أخرى

•
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Other

تعاريف

القطاع االقتصادي للمنشأة :يقصـد بـه القطاع االقتصادي الذي تنتمي الية المنشأة.
الحكومة :وتمثل الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والتي يندرج تحتها الحكومة االتحادية والمحلية.
ـواء كانــت ميزانيتهــا مســتقلة أو
الحكومــة االتحاديــة :يقصــد بهــا المنشــآت التــي تملكهــا الحكومــة االتحاديــة سـ ً
ضمــن ميزانيــة الحكومــة.
ـواء كانــت
حكومــة محليــة (حكومــة اإلمــارة) :يقصــد بهــا المنشــآت التــي تملكهــا الحكومــة المحليــة لإلمــارة سـ ً
ميزانيتهــا مســتقلة أو ضمــن ميزانيــة الحكومــة.
ســواء كانــت
حكومــة إمــارة أخــرى :يقصــد بهــا المنشــآت التــي تملكهــا أي مــن حكومــات اإلمــارات األخــرى
ً
ميزانيتهــا مســتقلة أو ضمــن ميزانيــة الحكومــة.
شــركة حكوميــة (مملوكــة بالكامــل للحكومــة) :هــي شــركة تملكهــا الحكومــة بشــكل كامــل ســواء كانــت
حكومــة محليــة أو اتحاديــة.
شــركات شــبه حكوميــة (تســيطر عليهــا الحكومــة وال تملكهــا بالكامــل) :هــي شــركة تســيطر عليهــا الحكومــة
ســواء كانــت حكومــة محليــة أو اتحاديــة وتملكهــا بشــكل جزئــي.
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شــركة خاصــة (مملوكــة بالكامــل للقطــاع الخــاص) :تشــمل جميــع المنشــآت والمؤسســات العاملــة فــي مجــال
أي نشــاط اقتصــادي التــي تكــون ملكيتهــا خالصــة بالكامــل لفــرد أو أكثــر أو مجموعــة مســاهمين وال تســاهم أي
جهــة حكوميــة محليــة أو اتحاديــة فــي ملكيتهــا.
شــركات شــبه خاصــة (يســيطر عليهــا القطــاع الخــاص وال يملكهــا بالكامــل) :تشــمل المؤسســات والشــركات
التــي تــزاول أي نشــاط اقتصــادي وتكــون الملكيــة فيهــا مشــتركة بيــن الحكومــة (المحليــة أو االتحاديــة) واألفــراد
أو الشــركات الخاصــة ويســيطر األفــراد أو الشــركات الخاصــة عليهــا.
أســر خاصــة (األســر المعيشــية) :األفــراد المشــتغلين أو المتعطليــن الذيــن ســبق لهــم العمــل لــدى األســر التــي
تســتخدم أفــرادا (العمالــه المســاعدة ،الســائقون ،الحراس....،إلــخ).
عامليــن لــدى األســرة :األفــراد المشــتغلين أو المتعطليــن الذيــن ســبق لهــم العمــل لــدى أســرة معيشــية خاصــة،
مثــل العمالــة المســاعدة ،والســائقين لــدى األســر ،والطهــاة .........الــخ ،والذيــن يتلقــون أجرهــم مــن األســرة
مباشــرة ،وال يشــمل ذلــك األفــراد الذيــن يقدمــون الخدمــات المشــار لهــا إال أنهــم يتبعــون لشــركات ترتبــط مــع
األســرة بعقــد تقديــم الخدمــة.
مشــروعات فرديــة بــدون مقــر عمــل :األفــراد المشــتغلين أو ســبق لهــم العمــل فــي مشــروعات لحســابهم الخــاص
ســواء بشــكل فــردي أو باالشــتراك مــع آخريــن ودون وجــود مقــر منفصــل أو يمكــن فصلــه عــن المســكن ،وإنمــا يتــم
ممارســة العمــل مــن المســكن أو أحيانــا مــن الشــارع ،وقــد يكــون العمــل بســيطا مثــل الباعــة المتجوليــن ممارســة
أعمــال بيتيــة لصالــح الغيــر كالعنايــة باألطفــال وطهــي الطعــام ألســر أخــرى ،أو قــد يكــون عمــا كبيــرا ومرخصــا
كالعمــل فــي التجــارة أو التصميــم أو الصيانــة أو فــي مجــال االستشــارات والبرمجيــات وتكنولوجيــا المعلومــات
ومــا شــابه ،وهــذا الشــكل مــن األعمــال عــادة مــا يســتخدم متطلبــات العمــل ممــا يتوفــر لــدى األســرة كالكهربــاء
والمطبــخ وشــبكة اإلنترنــت ومــا إلــى ذلــك.
المؤسســات غيــر الربحيــة :هــي كيانــات قانونيــة أو اجتماعيــه ُأنشــئت بقصــد إنتــاج الســلع والخدمــات لكــن
مصدرهــا القانونــي ال يســمح لهــا أن تكــون مصــدرا للدخــل أو الربــح وال تــوزع الربــح علــى المديريــن والمســؤولين
فيهــا وتصنــف المؤسســات غيــر الربحيــة التــي تتلقــى معظــم الدعــم مــن األفــراد أو المؤسســات وتقدمــه لفئــات
المجتمــع المحتاجــة.
القطاع األجنبي :يشمل المنشآت التي تزاول أي نشاط اقتصادي وتكون مملوكة بالكامل لجهات أجنبية.
شــركة أجنبيــة :اي ان تخضــع الشــركة او المنشــأة للســيطرة الخارجيــة مــن خــال الســيطرة علــى السياســة العامــة
للشــركة وذلــك بامتــاك أكثــر مــن  % 50مــن رأســمال الشــركة او المنشــأة وســواء كان المالــك حكومــة اجنبيــة
او افــراد او شــركات يقيمــون خــارج الدولــة ،والمثــال االبــرز علــى ذلــك فــروع الشــركات األجنبيــة.
هيئــة أجنبيــة :هــي هيئــات ومنظمــات إقليميــة ودوليــة او فــروع لهــا مثــل الســفارات والمنظمــات الدوليــة
التابعــة لألمــم المتحــدة.
أخرى :ويشمل المنشآت والشركات التي تكون فيها الملكية غير احدى الملكيات السابقة.
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

هو تصنيف تعريف المنشآت حسب الحجم قياسا لعدد العمال الذين يعملون فيها أو قيمة االيراد السنوي.

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة  - 2016تصنيف وطني (داخلي)
مرجعية التعريفات هو قانون الشركات في الدولة باستثناء الحاالت التي لم ترد في القانون

يســتخدم هــذا التصنيــف فــي تقســيم المنشــآت إلــى أربــع أحجــام ،تــم اعتمــاد التقســيم علــى عــدد العمــال فــي
المنشــأة أو قيمــة االيــراد الســنوي ،ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االقتصاديــة مثــل المســح
االقتصــادي الســنوي ...

يتفــرع الجــدول الرئيســي لتعريــف التصنيــف إلــى ثــاث فــروع حســب التعريــف الخــاص بكل قطــاع :التجــارة ،الصناعة،
الخدمــات كل فــرع يحتــوي علــى  4بنــود بمجمــوع  12بنــد

يتم دراسة شاملة وتقديم توصية عند الحاجة ،تتضمن تحديد مدى الحاجة لتحديث التعريف الموحد.

 .1المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في قطاع التجارة
•

تعريف التصنيف

•

مكونات التصنيف

هو أي نشاط يتضمن بيع مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي.

التصنيف
المستخدم
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الرمز
Code

عدد العاملين
Employees

اإليرادات Income
(مليون درهم إماراتي)

المنشآت متناهية
الصغر

1

 5أو أقل
or less 5

أقل من 3
Less than 3

Micro
Establishments

المنشآت الصغيرة

2

من  6إلى 50
from 6 to 50

من  3إلى 50
from 3 to 50

Small
Establishments

المنشآت المتوسطة

3

من  51إلى 200
from 51 to 200
Partnership

من  51إلى 250
from 51 to 250

Medium-sized
Establishments

المنشآت الكبيرة

4

 251فأكثر
251or more

Large
Establishments

 201فأكثر
or more 201
Shareholder

Classification

 .2المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في قطاع الصناعة
•

تعريف التصنيف

•

مكونات التصنيف

أي عمــل يتضمــن تحويــل المــواد الخــام إلــى مــواد ُمصنعــة أو نصــف مصنعــة ،ويشــمل ذلــك أي عمــل يتــم مــن
خاللــه اتخــاذ إجــراءات تــؤدي إلــى تغييــر وظائــف أي أداة أو مــادة.

الرمز
Code

عدد العاملين
Employees

اإليرادات Income
(مليون درهم إماراتي)

التصنيف
المستخدم
المنشآت متناهية
الصغر

1

 9أو أقل
or less 9

أقل من 3
Less than 3

Micro
Establishments

المنشآت الصغيرة

2

من  10إلى 100
from 10 to 100

من  3إلى 50
from 3 to 50

Small
Establishments

المنشآت المتوسطة

3

من  101إلى 250
from 101 to 250

من  51إلى 250
from 51 to 250

Medium-sized
Establishments

المنشآت الكبيرة

4

 251فأكثر
or more 251

 251فأكثر
251or more

Large
Establishments

Classification

 .3المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في قطاع الخدمات
•

تعريف التصنيف

•

مكونات التصنيف

أي عمل يقدم لقاء أجر بما في ذلك تقديم منفعة للغير ،وبما يشمل مشاريع التشييد والمقاوالت

الرمز
Code

عدد العاملين
Employees

اإليرادات Income
(مليون درهم إماراتي)

التصنيف
المستخدم
المنشآت متناهية
الصغر

1

 5أو أقل
or less 5

أقل من 2
Less than 2

Micro
Establishments

المنشآت الصغيرة

2

من  6إلى 50
from 6 to 50

من  2إلى 20
from 2 to 20

Small
Establishments

المنشآت المتوسطة

3

من  51إلى 200
from 51 to 200

من  21إلى 200
from 21 to 200

Medium-sized
Establishments

المنشآت الكبيرة

4

 201فأكثر
or more 201

 201فأكثر
or more 201

Large
Establishments

Classification
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صفة المنشأة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

تعني تنظيم المنشأة من حيث كونها مفردة أو مركز رئيسي أو فرع أو شركة أجنبية.

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح مثل المسح االقتصادي السنوي

يتكون هذا التصنيف من  6بنود ،أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة
بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

مفردة ليس لها فروع

01

Sole without Branches

مركز رئيسي له فروع

02

Headquarter with Branches

فرع محلي يمسك حسابات مستقلة

03

Local Branch Hold Separate
Accounts

فرع محلي ال يمسك حسابات مستقلة

04

Local Branch without Separate
Accounts

فرع لشركة أجنبية

05

Foreign Establishment branch

أخرى (حدد)

97

Other Specify

•

تعاريف

صفة المنشأة :تعني تنظيم المنشأة من حيث كونها مفردة أو مركز رئيسي أو فرع أو شركة أجنبية.
ـواء داخــل اإلمــارة أو
مفــردة ليــس لهــا فــروع :هــي منشــأة مفــردة قائمــة بذاتهــا وليــس لهــا فــروع أخــرى سـ ً
خارجهــا وليســت تابعــة لمنشــأة أخــرى.
مركــز رئيســي لــه فــروع :هــي منشــأة لهــا فــرع أو أكثــر ،ســواء أكان هــذا الفــرع أو هــذه الفــروع تمســك أو ال
تمســك حســابات مســتقلة.
ـواء داخــل اإلمــارة أو فــي إمــارة أخــرى
فــرع محلــي يمســك حســابات مســتقلة :هــو فـــرع مــن منشــاة تابعــ ًـا لهــا سـ ً
مــع مالحظــة أن ال تشــمل بيانــات االســتمارة بيانــات أي فــرع مــن فروعهــــا خــارج اإلمــارة.
ســواء كان هــذا المركــز داخــل
فــرع محلــي ال يمســك حســابات مســتقلة :هــي منشــأة تابعــة لمركــز رئيســي
ً
اإلمــارة المعنيــة أو فــي إمــارة أخــرى وال يملــك حســابات مســتقلة عــن ذلــك المركــز.
فــرع لشــركة أجنبيــة :هــي فــرع الشــركة األجنبيــة الموجــود داخــل الدولــة ،واإلدارة تكــون خــارج الدولــة ،ويعتبــر
مكتــب أو فــرع الشــركة األجنبيــة فــي الدولــة موطنـ ًـا لهــا بالنســبة لنشــاطها داخــل الدولــة يجــب أن يكــون اســم
الشــركة متبوعـ ًـا بعبــارة “شــركة قابضــة” فــي جميــع أوراق الشــركة وإعالناتهــا والوثائــق األخــرى الصــادرة عنهــا.
أخرى (حدد) :هي أي صفة لم يرد ذكرها ويجب تحديد هذه الجهات مثل الهيئات الدولية واإلقليمية.
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حالة المنشأة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

هو حالة المنشأة وقت الزيارة حيث يمكن معرفة وضعها إذا كانت تمارس النشاط االقتصادي

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح االقتصادية مثل المسح االقتصادي السنوي

يتكون هذا التصنيف من  6بنود .أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة
بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

التصنيف المستخدم

18

الرمز Code -

Classification

تعمل بشكل دائم

01

Working Continuously

تعمل بشكل موسمي

02

Operating on a Seasonal Bases

تحت التجهيز

03

Under Equipping

متوقفة بشكل مؤقت

04

Temporarily Non-Operating

متوقفة بشكل نهائي

05

Totally Non-Operating

وحدة نشاط مساند

06

Supporting Unit

•

تعاريف

حالة المنشأة :هو الوضع الذي تكون عليه المنشأة وقت الزيارة من حيث مزاولة النشاط االقتصادي.
ً
ً
اقتصاديا بشكل دائم ويعمل فيها عامل أو أكثر.
نشاطا
تعمل بشكل دائم :هي المنشأة التي تزاول
تعمــل بشــكل موســمي :هــي المنشــأة التــي يرتبــط نشــاطها االقتصــادي بموســم معيــن ويتوقــف نشــاطها مــع
انتهــاء الموســم ،مثــل مصانــع تعليــب التمــور التــي يرتبــط إنتاجهــا بموســم التمــور.
تحــت التجهيــز :تشــمل المنشــآت التــي فــي طــور اإلعــداد والتجهيــز كــي تمــارس نشـ ً
ـاطا اقتصاديـ ًـا ،مثــل المنشــآت
التــي تكــون وقــت الزيــارة فــي حالــة تركيــب آالت وخطــوط اإلنتــاج أو الزالــت أعمــال التأثيــث والديكــور قائمــة ،ولــم
تبــدأ بعــد فــي مزاولــة نشــاطها االقتصــادي.
متوقفــة بشــكل مؤقــت :هــي المنشــأة التــي توقفــت عــن ممارســة النشــاط االقتصــادي لفتــرة مؤقتــة بســبب
ظــرف معيــن ،علــى أن تعــاود مزاولــة نشــاطها فــي وقــت الحــق ،مثــل المنشــأة المتوقفــة بســبب عــدم توفــر
مــواد أوليــة معينــة أو متوقفــة مؤقتـ ًـا بســبب حكــم قضائــي.
متوقفــة بشــكل نهائــي :هــي المنشــأة التــي توقفــت عــن العمــل بشــكل نهائــي ولــم تعــد تــزاول أي نشــاط
اقتصــادي.
وحــدة نشــاط مســاند :هــي المنشــأة التــي يكــون نشــاطها االقتصــادي ينصــب فــي خدمــة نشــاط المنشــأة األم
وال يطــرح إنتاجهــا للبيــع فــي الســوق ،مثــل جاروشــة األعــاف فــي مــزارع الدواجــن أو مســتودعات تخزيــن البضائــع
التــي فيهــا عامليــن ،شــريطة عــدم اســتخدام المســتودعات لتخزيــن البضائــع لحســاب الغيــر مقابــل أجــر ،مــع مراعــاة
عــدم اســتيفاء بيانــات المســتودعات والمخــازن الملحقــة بالمنشــآت التــي ال يوجــد فيهــا عامليــن.
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حالة جمع بيانات المنشأة (نتيجة الزيارة)
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

هو حالة استمارة المنشأة عند الذهاب إليها في وقت جمع البيانات

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح االقتصادية مثل المسح االقتصادي السنوي ...

يتكون هذا التصنيف من  7بنود ،أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة
بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

المنشأة مغلقة

01

Establishment Closed

البيانات مكتملة

02

Completed

المنشأة مكررة

03

Duplicate

تعذر الوصول للمنشأة

04

Not reachable

المنشأة مغلقة بشكل مؤقت

05

Temporary closed

مستوفاة جزئيا

06

Partially completed

رفض استيفاء االستمارة

07

Refused to complete the survey

•

تعاريف

بيانات المنشاة :هو حالة استمارة المنشأة عند الذهاب إليها في وقت جمع البيانات.
المنشــأة مغلقــة :منشــآه توقفــت عــن ممارســة نشــاطها فــي اإلمــارة وتــم التأكــد إمــا عــن طريــق المالــك أو عــن
طريــق الموقــع االلكترونــي الخــاص بدائــرة التنميــة عنــد التأكــد مــن تاريــخ تجديــد الرخصــة.
البيانات مكتملة :الحصول على إجابات سليمة عن جميع األسئلة األساسية في االستمارة.
المنشــأة مكــررة :منشــأة مكــررة فــي القائمــة بنفــس االســم ولكــن برقــم مختلــف وتلــك المنشــأة فــي نفــس
الموقــع الجغرافــي وبالتالــي فهــي ليســت فــرع وتــم التأكــد مــن ذلــك.
ً
ميدانيــا
تعــذر الوصــول للمنشــأة :تــم البحــث عــن المنشــأة بكافــة الوســائل المتاحــة ولــم يتــم العثــور عليهــا
بالوســائل المتاحــة والعناويــن الجغرافيــة المرفقــة.
المنشــأة مغلقــة بشــكل مؤقــت :تــم زيــارة الموقــع ميدانيـ ًـا وتــم العثــور علــى المنشــاة ولكــن مغلقــة وتــم زيارتها
عــدة مــرات فــي أوقــات مختلفــة ولــم يتــم العثــور عليهــا مفتوحــة بالرغــم مــن وجــود المنشــاة واللوحــة االعالنية.
رفض استيفاء االستمارة :وهو في حالة رفض أحد األشخاص في المنشأة استيفاء االستمارة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.1

.2

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

.4

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮب اﻻﺳﺮة

.6

ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق

.8

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻔﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

.3

.5
.7

.9

.10
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ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻻﺳﺮة

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﻔﺮد )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰواﺟﻴﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

نوع األسرة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

يقصــد بــه تصنيف نوع االسرة إذا كانت أسرة خاصة إماراتية أو خاصة غير إماراتية أو أسرة جماعية.

تصنيف وطني (داخلي)

يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف نــوع االســرة إذا كانــت أســرة خاصــة إماراتيــة أو خاصــة غيــر إماراتيــة أو جماعيــة،
ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة.

يتكون هذا التصنيف من  3بنود ،أنظر الجدول:

ال ينطبق

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

أسرة إماراتية

01

Emirati Households

أسرة غير إماراتية

02

Non-Emirati Households

أسرة جماعية

03

Collective Households

•

تعاريف

نوع االسرة :نوع األسرة المعيشية يكون إما أسرة إماراتية ،أو أسرة غير إماراتية ،أو أسرة جماعية.
أســرة إماراتيــة (خاصــة) :هــي فــرد أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يشــتركون معـ ًـا فــي
المســكن والمــأكل ،وتربــط معظمهــم صلــة قرابــة ،ويكــون لهــم رب أســرة بالغــا راشــدا يتفــق عليــه فيمــا بينهــم.
وتعتبر األسرة إماراتية في حال توافرت بها الشروط التالية:
إذا كان رب األسرة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
o
	oإذا كانــت ربــة األســرة غيــر إماراتيــة ولهــا أبنــاء إماراتيــون يقيمــون معهــا فــي األســرة وليســت متزوجــة
مــن رجــل غيــر إماراتــي.
	oإذا كان رب األســرة غيــر إماراتــي والزوجــة إماراتيــة وكان لــدى الزوجــة أبنــاء إماراتيــون مــن زواج ســابق
ومقيميــن معهــا وليــس لهــا أبنــاء مــن الــزوج الحالــي.
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أســرة غيــر إماراتيــة (خاصــة) :هــي فــرد أو أكثــر مــن غيــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يشــتركون معـ ًـا
فــي المســكن والمــأكل ،وتربــط معظمهــم صلــة قرابــة ،ويكــون لهــم رب أســرة بالغــا راشــدا يتفــق عليــه فيمــا
بينهــم .وتعتبــر األســرة غيــر إماراتيــة فــي حــال توافــرت بهــا الشــروط التاليــة:
إذا كان رب األسرة غير إماراتي.
o
	oإذا كان رب األســرة غيــر إماراتــي والزوجــة إماراتيــة ولهــا أبنــاء مــن زوجهــا الحالــي ،حتــى وإن كان لهــا أبنــاء
إماراتيــون مقيميــن معهــا مــن زواج ســابق.
أســرة جماعيــة :هــي فرديــن فأكثــر ال تربطهــم عــادة صلــة قرابــة ،وليــس لهــا رب أســرة وهــي غالبـ ًـا مــا تكــون
مــن نــوع واحــد ذكـ ً
ـورا أو إناثـ ًـا أو مختلــط فــي بعــض الحــاالت ،وبصــرف النظــر عــن جنســياتهم ،يشــتركون معـ ًـا فــي
المســكن وقــد يشــتركون فــي المــأكل.

التجمعات السكانية
•	تعريــف التصنيــف يقصــــد بــــه اتخــاذ موقــع معيــن للعيــش فيــه بشــكل مؤقــت مثــل تجمعــات العمــال
والمســاكن العامــة ســواء كان الموقــع تــم اتخــاذه مــن قبــل األفــراد أو الجهــات الحكوميــة.

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي)

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف التجمعــات ويتــم اســتخدام هــذا
التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة.

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

يتكون هذا التصنيف من بندين .أنظر الجدول

ال ينطبق

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

سكن العمال

01

Labor Accommodation

مسكن عام (فندق ،مستشفى ،الخ)

02

Public Residence

•

تعاريف

ســكن العمــال :هــي مجموعــة أفــراد مــن العامليــن يعتمــد عــدد أفرادهــا حســب تعليمــات المســح أو حســب كل
إمــارة علــى أن ال يقــل عددهــم عــن  20فــرد ويحــدد هــذا العــدد بنــاء علــى نــوع المســكن وطاقتــه االســتيعابية
ويقيمــون إقامــة معتــادة ويعملــون فــي منشــأة واحــدة ،ويشــتركون فــي مســكن واحــد ،وقــد يشــتركون فــي
ـواء أكانــت خاصــة أو حكوميــة ،ويأخــذ نــوع المبنــى عــدة أشــكال فقــد يكــون
المــأكل ،وتشــرف عليــه جهــة العمــل سـ ً
ً
(مبنــي مســتوى واحــد أو مبنــى متعــدد الطوابــق أو غــرف مســتقلة أو كرفانــات ،شــبرات  ...إلــخ) وغالبــا مــا يكــون
ً
المبنــى مملـ ً
ـتأجرا.
ـوكا لجهــة العمــل أو مسـ
مسكن عام :هي المساكن التي يقضي فيها الفرد فتره محددة مثل الفنادق والمستشفيات.
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نوع الفرد (االجتماعي)
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هو تصنيف افراد االسرة حسب الجنس
تصنيف وطني (داخلي)

•	استخدامات التصنيف يستخدم هذا التنصيف لتصنيف افراد االسرة حسب الجنس
(ذكر ،انثى) .ويتم استخدام هذا التصنيف في المسوح االجتماعية.

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

يتكون هذا التصنيف من بندين .أنظر إلى الجدول

ال ينطبق

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

ذكر

01

Male

أنثى

02

Female
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العالقة برب األسرة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

تصنيف افراد االسرة حسب العالقة مع رب االسرة مثال زوج ،زوجة،

إبن ... ،إلخ

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يقــوم هــذا التصنيــف بتحديــد نــوع عالقــة الفــرد بــرب االســرة .ويتــم
اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة كمســح القــوى العاملــة.

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتكون هذا التصنيف من  15بند .أنظر إلى الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

رب األسرة

01

Household Head

زوج  /زوجة

02

Husband / Wife

ابن  /ابنة

03

Son / Daughter

أب  /أم

04

Father / Mother

زوجة ابن  /زوج بنت

05

Wife of Son / Husband of Daughter

حفيد  /حفيدة

06

Grand son/ Grand Daughter

أخ  /أخت

07

Brother / Sister

جد  /جدة

08

Grand Father / Grand Mother

أب أو أم الزوج  /الزوجة

09

Father or Mother of husband / wife

ابن زوجة  /ابنة زوجة

10

Son / Daughter of Wife

ابن زوج  /ابنة زوج

11

Son / Daughter of Husband

قرابة أخرى (حدد)

12

)Other relatives (specify

العمالة المساعدة  /المنزلية

13

Domestic workers/helpers

أخرى (ال قرابة)

97

)Other (no relation

غير مبين

98

Not Specify

•

تعاريف

ً
رئيســا لهــا ،وتربطــه صلــة قرابــة
رب األســرة :هــو أحــد أفــراد األســرة “ 15ســنة فأكثــر“ الــذي تعتبــره األســرة
مســؤوال عــن اإلنفــاق عليهــا ،وال يشــترط فيــه أن يكــون أكبــر
ببعــض أو بــكل أفرادهــا ،ويكــون فــي الغالــب
ً
ً
ً
ذكــرا.
دخــا أو أن يكــون
ســنا أو
أفرادهــا
ً
زوج  /زوجة :زوج أو زوجة رب األسرة.
ابن  /ابنة :ابن أو ابنة رب األسرة.
أب  /أم :أب أو أم رب األسرة.
زوجة ابن  /زوج بنت :زوجة ابن أو زوج بنت رب األسرة.
حفيد  /حفيدة :حفيد أو حفيدة رب األسرة.
أخ  /أخت :أخ أو أخت رب األسرة.
جد  /جدة :جد أو جدة رب األسرة.
أب أو أم الزوج  /الزوجة :أب أو أم زوج أو زوجة رب األسرة.
ابن زوجة  /ابنة زوجة :ابن أو ابنة زوجة رب األسرة.
ابن زوج  /ابنة زوج :ابن أو ابنة زوج رب األسرة.
ً
سابقا.
قرابة أخرى :هي الحالة التي توجد فيها قرابة لرب األسرة لكن ليست من الحاالت التي ذكرت
العمالــة المســاعدة  /المنزليــة :نــوع العالقــة التــي تربــط األفــراد العاملــون لــدى األســرة والمقيمــون معهــا فــي
نفــس المنــزل ،بغــض النظــر عــن األعمــال التــي يقومــون بهــا.
ال قرابــة (أخــرى) :هــم األفــراد المتواجديــن فــي األســرة مــن غيــر العامليــن بهــا ،وال تربطهــم صلــة قرابــة مــع رب
األســرة.
غير مبين :هو الفرد غير المبين عالقته برب األسرة.
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الحالة الزواجية (االجتماعية)
•	تعريف التصنيف

هو تصنيف حالة األفراد الزواجية إذا كان لم يتزوج ً
أبدا أو متزوج أو مطلق...إلخ

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

•

مكونات التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح االجتماعية كمسح القوى العاملة.

يتكون هذا التصنيف من  7بنود .أنظر إلى الجدول

ال ينطبق

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

ً
أبدا
أعزب  /لم يتزوج

01

Single / Never Married

عقد قران (ألول مرة)

02

Married officially documented for
first time

متزوج

03

Married

مطلق

04

Divorced

أرمل

05

Widowed

منفصل (هجر)

06

)Separated (Abandonment

غير مبين

98

Not Specify

•

تعاريف

الحالــة الزواجيــة (االجتماعيــة) :هــي الحالــة المدنيــة للفــرد البالــغ مــن العمــر ( )15ســنة فأكثــر ،مــن حيــث ارتباطــه
بالجنــس اآلخــر يــوم الزيــارة لألســرة .وتنحصــر الحالــة الزواجيــة للفــرد.
أعــزب  /لــم يتــزوج أبـ ً
ـدا :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر الــذي لــم يســبق لــه الــزواج أو لــم يعقــد قرانــه
ســواء أكان ذكـ ً
ـرا أم أنثــى.
عقــد القــران (ألول مــرة) :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر (ذكــر أو انثــى) الــذي عقــد قرانــه ألول مــرة
ولكــن لــم يدخــل بعــد ،بمعنــى ان االرتبــاط موثــق بشــكل رســمي ،دون أن تكــون مراســم الــزواج قــد تمــت ،وفــي
حالــة أن الفــرد (ذكــر أو أنثــى) كان أرمــا أو مطلقــا ثــم ُوجــد عنــد العــد أنــه قــد عقــد قرانــه للمــرة الثانيــة فــا يعتبــر
ذلــك عقــد قــران ألول مــرة ،وإنمــا تصنــف حالتــه حســب الحالــة األقــدم إمــا مطلــق أو أرمــل.
متــزوج :هــو الذكـــر البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر وفــي عصمتــه زوجــة أو أكثــر .أو األنثــى البالغــة مــن العمــر
 15ســنة فأكثــر والتــي تكــون فــي عصمــة رجــل .وال يعتبــر الفــرد متزوجـ ًـا إذا عقــد قرانــه ،ولــم يتــم الدخــول ،ســواء
أكان ذكـ ً
ـرا أم أنثــى.
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مطلــق :هــو الذكــر البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر الــذي طلــق زوجتــه وليــس فــي عصمتــه زوجــة أخــرى ،أو
األنثــى البالغــة مــن العمــر  15ســنة فأكثــر التــي طلقــت مــن زوجهــا ،ولــم تتــزوج بآخــر ،ويعــود الفــرد الــذي عقــد
قرانــه وطلــق (ســواء كان ذكــرا أم انثــى) قبــل الدخــول ،إلــى الحالــة الزواجيــة قبــل هــذا العقــد.
أرمــل :هــو الذكـــر البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر الــذي توفيــت زوجتــه وليــس فــي عصمتــه زوجــة أخــرى ،أو األنثى
البالغــة مــن العمــر  15ســنة فأكثــر التــي توفــي عنهــا زوجهــا ،ولــم تتــزوج بآخــر ،ويعــود الفــرد الــذي عقــد قرانــه
وتوفيــت زوجتــه (أو الزوجــة التــي توفــي زوجهــا) قبــل الدخــول إلــى الحالــة الزواجيــة قبــل هــذا العقــد.
منفصــل (هجــر) :هــو الذكــر أو األنثــى البالــغ مــن العمــر  15ســنة فأكثــر ،والمنفصــل عــن الــزوج اآلخــر مــع اســتمرار
عقــد الــزواج بينهمــا ،علــى أن يكــون االنفصــال قــد مضــى عليــه أكثــر مــن  6أشــهر .وإال صنــف “متــزوج”.
غير مبين :هو الفرد البالغ من العمر  15سنة فأكثر والذي لم ترد له اجابة في الحالة الزواجية.

أسباب الطالق
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هي األسباب الرئيسية التي أدت إلى انفصال زوجين عن بعضهما
تصنيف وطني (داخلي)

•	اســتخدامات التصنيــف يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي الســجالت اإلداريــة لتوثيــق حــاالت
الطــاق إضافــة إلــى المســوح األســرية
•	هيــكل التصنيــف يتكــون هــذا التصنيــف مــن ثالث مســتويات وســبع مجموعــات رئيســية (التفريق
للعلــل ،التفريــق للضــرر والشــقاق ،التفريــق لعــدم أداء المهــر المقــدم ،التفريــق لعــدم اإلنفــاق ،أخــرى)
والذي يندرج ضمنه عدد من المجموعات الفرعية و 73بند -أنظر الجدول

•

آلية التحديث

تتم المراجعة بصورة دورية
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مكونات التصنيف
Classification

الرمز
Code

القسم المجموعة
Group Division

Separation due to illness

01

Health issues

011

•

التصنيف المستخدم
التفريق للعلل
أسباب صحية

No children - infertility and
not having children

0111

عدم القدرة على اإلنجاب (العقم
)وعدم اإلنجاب

Husband's sexual weakness

0112

ضعف الزوج الجنسي

Hiding birth defects

0113

إخفاء العيوب الخَ ْلقية

Organic disease

0114

األمراض العضوية

Infectious diseases

0115

األمراض المعدية

Other health issues - Specify

0116

)أسباب صحية أخرى (حدد

psychological reasons

012

أسباب نفسية

psychological disorders

0121

األمراض النفسية

Pathological suspicion

0122

الشك المرضي

All types of Violence

0123

العنف بأنواعه

Other psychological reasons
- Specify

0124

)أسباب نفسية أخرى (حدد

Separation due to harm and
discord

02

Private reasons of marital
life

021

التفريق للضرر والشقاق
أسباب خاصة بالحياة الزوجية

Early marriage

0211

زواج مبكر

Inequality between the
spouses in the lineage

0212

عدم التكافؤ بين الزوجين في
النسب

Rush into marriage

0213

التسرّ ع في الزواج

Age difference between
spouses

0214

فارق السن بين الزوجين

Injustice

0215

عدم العدل

Wife unaware of husband's
marriage

0216

عدم علم الزوجة بزواج الزوج من
أخرى

30

Classification
Change in behavior and
interaction

الرمز
Code

التصنيف المستخدم

0217

التغير في السلوك والتعامل

Aversion and hatred one of
the spouses to another

0218

نفور وكراهية أحد الزوجين لآلخر

Marital Infidelity

0219

الخيانة الزوجية

Non-virginity

2110

عدم عذرية الزوجة

Homosexuality

2111

الشذوذ الجنسي

Lack of understanding
frequent problems,
mistreatment and
stubbornness of one of the
spouses

2112

عدم التفاهم (كثرة المشاكل
)وسوء المعاملة وعناد أحد الزوجين

Difference in temperament,
mood, and lack of intimacy
between the spouses

2113

اختالف الطباع واألمزجة وعدم
األلفة بين الزوجين

Obtaining citizenship

2114

الحصول على الجنسية

Disclosure of marital secrets

2115

إفشاء األسرار الزوجية

Expulsion from home

2116

الطرد من المنزل

Other specific reasons of
marital life - Specify

2117

أسباب أخرى خاصة بالحياة الزوجية
)(حدد

Moral Reasoning

31

القسم المجموعة
Group Division

022

أسباب أخالقية شخصية

Neglect

0221

اإلهمال

Magic and sorcery

0222

السحر والشعوذة

Drinking wine

0223

شرب الخمر

Use all types of drugs

0224

تعاطي المخدرات بأنواعها

Lying

0225

الكذب

Spend most of the time
outside the home

0226

قضاء معظم الوقت خارج المنزل

Anger

0227

شدة الغضب

Jealousy

0228

الغيرة المفرطة

Other moral Reasoning
Specify

0229

)أسباب أخالقية شخصية أخرى (حدد

Classification

الرمز
Code

Social reasons

القسم المجموعة
Group Division
023

التصنيف المستخدم
أسباب اجتماعية

Workplace issues

0231

مشاكل العمل

Negative influence of
friends

0232

التأثير السلبي لألصدقاء

Study Problems

0233

مشاكل الدراسة

Social media

0234

وسائل التواصل االجتماعي

Difference in educational
level

0235

اختالف المستوى التعليمي

0236

اختالف المذهب الديني بين
الزوجين

Difference of religious
doctrines between spouses
Difference in level of social
and cultural
Other Social reasons
-Specify

0237

اختالف المستوى االجتماعي
والثقافي

0238

)أسباب اجتماعية أخرى (حدد

Family reasons

024

أسباب أسريّ ة

Family intervention

0241

تدخالت األهل

Children's problems for a
former husband or wife

0242

مشاكل األبناء السابقين للزوج أو
للزوجة

0243

مشاكل األبناء في األسرة

Lack of independent
housing - desire of one of
the spouses to live with his
family

0244

عدم وجود سكن مستقل (نتيجة
لرغبة أحد الزوجين في السكن مع
)أهله

Domestic workers problems

0245

مشاكل العمالة المساعدة

Other family reasons
Specify

0246

)أسباب أسريّ ة أخرى (حدد

Children's problems in the
family

Separation due to not giving
a dowry

03

Economic reasons

031

المقدم
التفريق لعدم أداء المهر
ّ
أسباب اقتصادية

Conflict before the
completion of the marriage
- others

0311

اختالفات قبل اتمام الزواج (أخرى
)غير ما ذكر

Financial inability to
complete a marriage

0312

عدم القدرة المالية على اتمام
الزواج

Dowry dispute

0313

االختالف في المهر
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Classification

الرمز
Code

القسم المجموعة
Group Division

financial standard dispute

0314

االختالف في المستوي المادي

Requirements are overrated
by one of the spouses

0315

المغاالة في متطلبات أحد
الطرفين

0316

)أسباب اقتصادية أخرى (حدد

Other economic reasons
-Specify
Separation due to nonpayment of dowry

04

Not spending
The husband does not
provide allowance

041

التفريق لعدم اإلنفاق
عدم اإلنفاق

0411

امتناع الزوج عن النفقة

0412

انتهاء عمل الزوج وظروف الزوج
المالية

accumulated debt and
husband insolvency

0413

تراكم الديون وإعسار الزوج

Stinginess

0414

البخل

One of the spouses greed
for the other's money

0415

طمع أحد الزوجين بمال اآلخر

The end of husband's work
and the husband's financial
circumstances

Separation due to absence
and loss

05

Absence and loss

051

التفريق للغيبة والفقد
الغيبة والفقد

Husband’s absence a period
of one year or more, with
knowing his location

0511

غياب الزوج عن زوجته لفترة سنة
فأكثر مع علمها بمكانه

Husband’s absence a period
of one year or more, without
knowing his location

0512

غياب الزوج عن زوجته لفترة سنة
فأكثر بدون علمها بمكانه

Wife’s absence a year or
more, with knowing her
location

0513

غياب الزوجة عن زوجها لفترة سنة
فأكثر مع علمه بمكانها

Wife’s absence a year or
more, without knowing her
location

0514

غياب الزوجة عن زوجها لفترة سنة
فأكثر بدون علمه بمكانها

Separation due to
confinement

06

Confinement
Confinement of husband

33

التصنيف المستخدم

061
0611

التفريق للحبس
الحبس
حبس الزوج

التصنيف المستخدم

القسم المجموعة
Group Division

0612

حبس الزوجة
التفريق للهجر واإليالء والظهار

الرمز
Code

Confinement of wife
Separation due to
Abandonment, oath to God
to divorce and Izhar oath

07

اإليالء والظهار

Classification

Abandonment or oath to
God to divorce

071

Separation due to
Abandonment

التفريق للهجر

0711

التفريق لإليالء

0712

Separation due to
abstaining from sexual
intercourse for four months

التفريق للظهار

0713

Separation due to likening
his wife with his mother in
sanctity

أخرى

97

Other

غير مبين

98

Unknown

•

تعاريف

التفريق للعلل :إذا وجد أحد الزوجين في األخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة
أسباب صحية :أن تكون هناك أسباب صحية تحول دون أداء الواجبات الزوجية أو تسبب الضرر للطرف اآلخر.
عدم اإلنجاب (العقم وعدم اإلنجاب) :هو عدم القدرة على اإلنجاب من قبل أحد الطرفين على األقل.
ضعــف الــزوج الجنســي :وصــول الــزوج لحــد العنــة وهــو العجــز عــن إيــاج الذكــر ،علــى اال يكــون ألســباب مؤقتــة
مــع عــدم العــاج.
إخفــاء العيــوب الخَ ْلقيــة :هــو قيــام أحــد الزوجيــن بإخفــاء خلــل بُ نيــوي فــي أحــد أعضــاء الجســم والتــي يمكــن أن
تؤثــر علــى المظهــر وعلــى وظائــف الجســم.
األمــراض العضويــة :هــو وجــود اضطرابــات أو أمــراض جســدية كأمــراض الجهــاز الهضمــي أو القولــون العصبــي،
أو أمــراض وراثيــة أو جينيــة ممــا يؤثــر علــى تــوازن الحيــاة الزوجيــة.
األمــراض المعديــة :إصابــة أحــد الطرفيــن بأمــراض وبائيــة معديــة مزمنــة قــد تلحــق الضــرر بالطــرف اآلخــر مثــل
األمــراض الجنســية المعديــة.
أسباب صحية أخرى (حدد) :أسباب صحية أخرى لم ترد سابقا.
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أســباب نفســية :إصابــة أحــد الطرفيــن بأمــراض نفســية مثــل الشــك المرضــي ،وثنائــي القطبيــن وغيرهــا مــن
األمــراض النفســية أو التعــرض للعنــف ورغبتــه أو رغبــة الطــرف اآلخــر بالطــاق ،أو وجــود أســباب نفســية تســبب
الضــرر ألحــد الطرفيــن ولكنــه ليــس مرضـ ًـا نفسـ ً
ـيا.
األمــراض النفســية :تعــرض أحــد الطرفيــن الضطرابــات صحيــة تصيــب شــخصية الفــرد وتؤثــر علــى مشــاعره
وعواطفــه وتفكيــره وأيضــا تؤثــر علــى تصرفاتــه وســلوكه ،وقــد ينجــم هــذا االضطــراب نتيجــة للمؤثــرات المحيطــة
بالشــخص وبالتالــي يحــدث الخلــل فــي ســلوكه ،أو أن يكــون هنالــك عوامــل وراثيــة تــؤدي إلــى ظهور هــذه األمراض
ممــا يســبب فــي رغبــة أحــد الطرفيــن فــي الطــاق.
الشــك المرضــي :ينطــوي الشــك المرضــي علــى مشــاعر وأفــكار شــديدة القلــق أو الخــوف فــي كثيــر مــن األحيــان
بشــأن التعــرض لالضطهــاد أو التهديــد أو التآمــر  ،وينتــج الشــك المرضــي عــن العديــد مــن االضطرابــات العقليــة،
ولكنــه غالبـ ًـا مــا يكــون موجـ ً
ـودا فــي االضطرابــات الذهنيــة  ،ويمكــن أن ينقلــب الشــك المرضــي هــذا ألوهــام،
وذلــك عندمــا تصبــح األفــكار والمعتقــدات غيــر المنطقيــة ثابتــة إلــى درجــة أن ال شــيء يمكــن أن يقنــع الشــخص
بــأن مــا يفكــر بــه أو يشــعر بــه ليــس صحيحـ ًـا ممــا يســبب فــي رغبــة أحــد الطرفيــن فــي الطــاق.
العنــف بأنواعــه :تعــرض أحــد الطرفيــن ألي فعــل أو قــول عنيــف مــن الطــرف اآلخــر بقصــد إلحــاق األذى بــه،
ويترتــب عليــه ،أو يرجــح أن يترتــب عليــه ،أذى أو معانــاة للطــرف اآلخــر ،ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو
النفســية أو الماديــة أو اإلهمــال ،بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي
مــن الحريــة ،ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة.
أسباب نفسية أخرى (حدد) :أسباب نفسية أخرى لم ترد سابقا.
التفريــق للضــرر والشــقاق :لــكل مــن الزوجيــن طلــب التطليــق للضــرر الــذي يتعــذر معــه دوام العشــرة بالمعــروف
بينهمــا وال يســقط حــق أي منهمــا فــي ذلــك مــا لــم يثبــت تصالحهمــا.
أسباب خاصة بالحياة الزوجية :أن تكون هناك أسباب خاصة بالحياة الزوجية والتعامل المتبادل بين الزوجين.
زواج مبكر :هو الزواج الذي يتم بين طرفين أحدهما أو كالهما في سن أقل من الثامنة عشر.
عدم التكافؤ بين الزوجين في النسب :وجود اختالفات بين الزوجين ناشئة عن أصول الطرفين.
التســرّ ع فــي الــزواج :هــو التســرع فــي اتخــاذ قــرار الــزواج بــدون التأكــد مــن ســلوك وعــدم معرفــة الطــرف األخــر
كاف.
ٍ
بشــكل
فارق السن بين الزوجين :هو اختالف فارق العمر البين بين الزوجين.
ـواء فــي المعاملــة والمبيــت والنفقــة وكذلــك فــي الحقــوق
عــدم العــدل :هــو عــدم الحصــول علــى الحقــوق سـ ً
الزوجيــة كلهــا.
عدم علم الزوجة بزواج الزوج :هو زواج الرجل بزوجه ثانية بدون علم الزوجة األولى وأخذ رأيها.
التغير في السلوك والتعامل :هو اختالف أو تغير في السلوك والتعامل بعد الزواج.
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نفور وكراهية أحد الزوجين لآلخر :هو البغض وعدم تقبل الطرف األخر.
الخيانة الزوجية :هي عالقة عاطفية غير شرعية تنشأ بين الزوج وامرأة أخرى غير زوجته أو العكس.
عدم عذرية الزوجة :عدم عذرية الزوجة عند الزواج دون علم الزوج قبل الزواج.
الشــذوذ الجنســي :الممارســة الجنســية ألحــد الطرفيــن مــع فــرد مــن نفــس الجنــس ،او مــع أحــد األقــارب المحرمين،
أو مع الحيوانات أو باســتخدام األدوات ،أو ممارســة الجنس بصورة ســادية أو ماسوشــية أو مازوخية.
عــدم التفاهــم (كثــرة المشــاكل وســوء المعاملــة وعنــاد أحــد الزوجيــن) :عــدم التفاهــم بيــن الطرفيــن واختــاف
األولويــات بينهمــا ممــا يــؤدي لكثــرة المشــاكل وســوء المعاملــة وعنــاد أحــد الزوجيــن.
اختــاف الطبــاع واألمزجــة وعــدم األلفــة بيــن الزوجيــن :عــدم التفاهــم بيــن الطرفيــن نتيجــة الختــاف الطبــاع
واألمزجــة وعــدم األلفــة بيــن الزوجيــن.
الحصول على الجنسية :الرغبة في الزواج من الطرف األخر للحصول على الجنسية.
إفشــاء األســرار الزوجيــة :إفشــاء أو بــوح بأســرار خاصــة بالعالقــة الزوجيــة أو معلومــات متعلقــة بالبيــت لطــرف
خــارج نطــاق األســرة.
الطرد من المنزل :طرد أحد الطرفين للطرف اآلخر من المنزل.
أسباب أخرى خاصة بالحياة الزوجية (حدد) :أسباب أخرى خاصة لم ترد سابقا.
أســباب أخالقيــة شــخصية :أن تكــون هنــاك أســباب أخالقيــة تؤثــر فــي الحيــاة الزوجيــة والتعامــل المتبــادل بيــن
الزوجيــن.
اإلهمال :هو تقصير أو تغافل أو تكاسل أحد األطراف تجاه اآلخر يشعره بعدم االهتمام.
الســحر والشــعوذة :عبــارة عــن تعاويــذ لالســتعانة بقــوى تمكنــه مــن التأثيــر علــى حالــة الشــخص أو التغيــر مــن حالــة
الشي.
شــرب الخمــر :هــو شــرب ســائل يحتــوي علــى نســبة معينــة مــن الكحــول ولــه تأثيــر علــى العقــل فتجعــل صاحبــه فــي
حالــة مــن الالوعــي وعــدم القــدرة علــى الســيطرة والتحكــم فــي تصرفاتــه.
تعاطــي المخــدرات بأنواعــه :هــو تعاطــي مــادة مخــدرة لغيــر ســبب طبــي تصيــب الجســم بالفتــور والخمــول
وتذهــب العقــل بشــكل كلــي او جزئــي فتشــل نشــاطه فتجعلــه غيــر مــدرك لتصرفاتــه.
الكــذب :هــو تزييــف الحقائــق جزئيــا أو كليــا أو خلــق روايــات وأحــداث جديــدة ممــا يؤثــر علــى الثقــة بيــن الطرفيــن أو
وقــوع أحــد األطــراف فــي مشــاكل ماديــة أو نفســية.
قضاء معظم الوقت خارج المنزل :قضاء أحد األطراف معظم الوقت خارج المنزل.
الغضب :هي حالة عاطفية يشعر فيها الشخص باالنزعاج وعدم االرتياح أو الرغبة في إيذاء شخص أخر.

36

الغيــرة :هــو شــعور أحــد األطــراف بالخــوف مــن الفقــدان نتيجــة الشــعور بوجــود طــرف آخــر فــي العالقــة الزوجيــة
بغــض النظــر كان الشــعور حقيقــي أو وهمــي.
أسباب أخالقية شخصية أخرى (حدد) :أسباب أخالقية أخرى لم ترد مسبقا.
أسباب اجتماعية :وجود أسباب اجتماعية أو ثقافية أو في المعتقدات الدينية تؤثر على توازن الحياة الزوجية.
مشــاكل العمــل :مشــاكل ناتجــة عــن ضغــط العمــل علــى أحــد الزوجيــن علــى األقــل ممــا يؤثــر علــى تــوازن الحيــاة
الزوجيــة وااللتزامــات نحــو األســرة.
التأثيــر الســلبي لألصدقــاء :هــو جلــوس واســتماع أحــد الزوجيــن إلــى األصدقــاء والذيــن يؤثــرون علــى الســلوك
الشــخصي بشــكل ســلبي.
مشــاكل الدراســة :مشــاكل ناتجــة عــن تأثيــر االلتزامــات نحــو الدراســة ألحــد الزوجيــن علــى األقــل ممــا يؤثــر علــى
تــوازن الحيــاة الزوجيــة وااللتزامــات نحــو األســرة.
وسائل التواصل االجتماعي :هو قضاء أحد الزوجين معظم الوقت في استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
اختــاف المســتوى التعليمــي :اختــاف المســتوى التعليمــي بيــن الزوجيــن ممــا يؤثــر ســلبا علــى اســتمرارية الحيــاة
الزوجية.
اختــاف المذاهــب الدينيــة بيــن الزوجيــن :هــو إتبــاع أحــد الزوجيــن مذهــب يختلــف عــن مذهــب الطــرف األخــر
يترتــب عليــه عــدم التعايــش بينهمــا.
اختــاف المســتوى االجتماعــي والثقافــي :اختــاف المســتوى الثقافــي أو االجتماعــي بيــن الزوجيــن ممــا يؤثــر
ســلبا علــى اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة.
أسباب اجتماعية أخرى (حدد) :أسباب اجتماعية أخرى لم ترد سابقا.
أسباب أسريّ ة :أسباب ناتجة من أي طرف ضمن أسرة الزوج أو الزوجة (بما فيهم األبناء).
تدخل األهل :تدخل األسرة أو األهل السالب في الشؤون الخاصة بين الزوجين.
مشاكل األبناء لزوج أو زوجة سابقين :وجود أبناء ألحد األزواج من زواج آخر وحدوث خالفات لهذا السبب.
مشاكل األبناء في األسرة :الطالق بسبب مشاكل حدثت ألبناء الزوجين.
عــدم وجــود ســكن مســتقل (نتيجــة لرغبــة أحــد الزوجيــن فــي الســكن مــع أهلــه) :عــدم توفــر مســكن أو جــزء مــن
المســكن (مثــل وجــود مطبــخ منفصــل) نتيجــة لرغبــة أحــد الزوجيــن فــي الســكن مــع أهلــه ،ممــا يــؤدي إلــى حــدوث
مشــاكل مــع األهــل.
مشــاكل العمالــة المســاعدة :المشــاكل التــي تنتــج بســبب وجــود أو عــدم وجــود العمالــة المســاعدة وتأثيرهــا
علــى تــوازن الحيــاة األســرية
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أسباب أسريّ ة أخرى (حدد) :أسباب أسرية أخرى لم ترد سابقا.
المقدم :الحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها المعجل
التفريق لعدم أداء المهر
ّ
أسباب اقتصادية :أن تكون هناك أسباب خاصة بترتيبات الزواج المادية.
اختالفــات قبــل اتمــام الــزواج (أخــرى غيــر مــا ذكــر) :اختالفــات بيــن األزواج أو األهــل تــؤدي إلــى عــدم إتمــام
مراســم الــزواج.
عــدم القــدرة الماليــة علــى اتمــام الــزواج :هــو عــدم تمكــن الــزوج مــن إتمــام الــزواج بســبب كثــرة المتطلبــات
الماليــة.
االختالف في المهر :هو عدم قدرة الزوج في الوفاء بمهر الزوجة كامال.
االختالف في المستوي المادي :عدم التكافؤ في المستوى المادي بين الزوجين وتكاليف الحياة اليومية.
المغــاالة فــي متطلبــات أحــد الطرفيــن :مغــاالة أحــد الطرفيــن فــي متطلباتــه ســواء فــي ترتيبــات مراســم الــزواج
أو فــي التكاليــف الماديــة اليوميــة التــي يطلبهــا أحــد الطرفيــن.
أسباب اقتصادية أخرى (حدد) :أسباب اقتصادية أخرى لم ترد سابقا.
التفريــق لعــدم اإلنفــاق :هــو امتنــاع الــزوج الحاضــر عــن اإلنفــاق علــى زوجتــه ولــم يكــن لــه مــال ظاهــر يمكــن
التنفيــذ فيــه بالنفقــة الواجبــة فــي مــدة قريبــه جــاز لزوجتــه طلــب التفريــق.
عدم اإلنفاق :عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه على النحو الذي يرتضيه القضاء.
امتنــاع الــزوج عــن النفقــة :هــو عــدم توفيــر الــزوج للزوجــة لــكل مــا تحتــاج إليــه فــي معيشــتها مــن الطعــام
والكســوة والســكن.
انتهــاء عمــل الــزوج وظــروف الــزوج الماليــة :انتهــاء عمــل الــزوج وظــروف الــزوج الماليــة وعــدم القــدرة علــى
اســتيفاء االلتزامــات تجــاه أســرته.
تراكم الديون وإعسار الزوج :هو بسبب إثقال الزوج بالديون مع عسره وعجزه عن اإلنفاق.
البخل :هو إمساك أحد الطرفين للمال وتجميعه وعدم إنفاقه.
طمع أحد الزوجين بمال اآلخر :رغبة أحد الزوجين بمال اآلخر بغير وجه حق.
التفريــق للغيبــة والفقــد :للزوجــة طلــب التطليــق بســبب غيــاب زوجهــا المعــروف موطنــه أو محــل إقامتــه ولــو
كان لــه مــال يمكــن اســتيفاء النفقــة منــه وال يحكــم لهــا بذلــك إال بعــد إنــذاره إمــا باإلقامــة مــع زوجتــه أو نقلهــا
إليــه أو طالقهــا ،علــى أن يمهــل ألجــل ال يزيــد علــى ســنه.
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الغيبــة والفقــد :التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب غيــاب الــزوج أو الزوجــة ســواء كان معــروف الموطــن وذلــك بعــد
انــذاره وإعطــاء مهلــة ال تزيــد عــن الســنة أو عــدم علمــه فــي حالــة الغيــاب وفقــد الــزوج وذلــك بعــد التحــري والبحــث
عنــه ومضــي ســنة عــن رفــع الدعــوى.
غيــاب الــزوج عــن زوجتــه لفتــرة ســنة فأكثــر مــع علمهــا بمكانــه :التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب غيــاب الــزوج
لســنة فأكثــر وكان موطنــه أو مــكان إقامتــه معروفـ ًـا وذلــك بعــد انــذاره وإعطــاء مهلــة ال تزيــد عــن الســنة مــن
تاريــخ رفــع الدعــوى.
غيــاب الــزوج عــن زوجتــه لفتــرة ســنة فأكثــر بــدون علمهــا بمكانــه :التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب غيــاب الــزوج
ولــم يكــن موطنــه أو مــكان إقامتــه معروفـ ًـا وذلــك بعــد التحــري والبحــث عنــه ومضــي ســنة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى
غيــاب الزوجــة عــن زوجهــا لفتــرة ســنة فأكثــر مــع علمــه بمكانهــا :التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب غيــاب الزوجــة
وكان موطنهــا أو مــكان إقامتهــا معروفـ ًـا وذلــك بعــد انذارهــا وإعطائهــا مهلــة ال تزيــد عــن الســنة مــن تاريــخ رفــع
الدعــوى.
غيــاب الزوجــة عــن زوجهــا لفتــرة ســنة فأكثــر بــدون علمــه بمكانهــا :التفريــق بيــن الزوجيــن بســبب غيــاب الزوجــة
ً
معروفــا وذلــك بعــد التحــري والبحــث عنهــا ومضــي ســنة مــن تاريــخ رفــع
ولــم يكــن موطنهــا أو مــكان إقامتهــا
الدعــوى.
التفريــق للحبــس :لزوجــة المحبــوس المحكــوم عليــه بحكــم بــات بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة  3ســنوات فأكثــر أن
تطلــب مــن المحكمــة بعــد مضــي ســنة مــن حبســه التطليــق منــه بائنــا ولــو كان لــه مــال تســتطيع اإلنفــاق منــه
وكذلــك بالنســبة للزوجــة المحبوســة فخرجــت مــن دونــه جــاز لهــا طلــب التفريــق بعــد مضــي ســنه علــى خروجهــا
الحبس :سجن الزوج أو الزوجة لمدة ال تقل عن سنة.
حبس الزوج :إيداع الزوج في السجن لمدة ال تقل عن سنة.
حبس الزوجة :إيداع الزوجة في السجن لمدة ال تقل عن سنة.
التفريــق للهجــر واإليــاء والظهــار :للزوجــة طلــب التطليــق إذا حلــف زوجهــا علــى عــدم مباشــرتها مــدة  4أشــهر
فأكثــر مــا لــم يفــئ قبــل انقضــاء األشــهر األربعــة ويكــون الطــاق بائنــا.
اإليالء والظهار :التفريق لالمتناع عن قربان الزوجة أو الحلف بالله بتركها أو تحريمها على نفس الزوج
التفريــق للهجــر :االمتنــاع عــن قربــان الزوجــة  4أشــهر فأكثــر ،بغيــر عــذر وبقصــد اإلضــرار بهــا ،مــن غيــر حلــف يميــن
علــى عــدم المــس.
التفريق لإليالء :الحلف بالله على ترك مباشرة الزوجة  4أشهر فصاعدا.
التفريق للظهار :أن يشبه زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد كمقولة أنت علي كظهر أمي أو أختي.
ً
سابقا.
أخرى :أية أسباب أخرى لم تحدد ولم ترد
ً
سابقا.
غير مبين :أية أسباب غير معروفة وغير موضحة ولم ترد
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صفة التواجد
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

يقصـد بـه حالة الفرد وقت الزيارة الميدانية إن كان حاضرا ام غائبا.
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
مثــال ذلــك تعــداد الســكان.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة والســكانية،

يتكون هذا التصنيف من بندين .أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

حاضر

01

Present

غائب

02

Absent

•

تعاريف

صفة التواجد :هي حالة تواجد أفراد األسرة ليلة العد (حاضر /غائب).
حاضر :هو الفرد الذي قضى ليلة العد في مكان إقامته المعتادة (أي في مسكن أسرته).
غائب :هو الفرد الذي قضى ليلة العد خارج مكان إقامته المعتادة (داخل الدولة أو خارجها).
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صفة اإلقامة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

يقصـد بـه نوع إقامة الفرد مع األسرة التي يتم زيارتها في المسح.
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح االجتماعية كمسح القوى العاملة.

يتكون هذا التصنيف من  4بنود -أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

مقيم في اإلمارة مع األسرة

01

Usual resident of the household

مقيم في اإلمارة  -وزائر لألسرة

02

Usual resident of the Emirate and
a guests in the household

مقيم في إمارة أخرى زائر لألسرة

03

Usual Resident of other Emirate

زائر من خارج الدولة

04

Not a usual resident of the UAE

•

تعاريف

صفــة اإلقامــة :حالــة األفــراد المقيميــن أو الزائريــن الذيــن قضــوا ليلــة العــد مــع األســرة التــي تــم زيارتهــا فــي
المســح.
مقيم في اإلمارة مع األسرة :هي حالة الفرد المقيم مع األسرة وقت الحصر.
مقيــم فــي اإلمــارة -وزائــر لألســرة :هــي حالــة الفــرد المقيــم بنفــس اإلمــارة التــي تقيــم فيهــا األســرة ولكنــه
متواجــد أي زائــر لألســرة وقــت الحصــر.
مقيــم فــي إمــارة أخــرى زائــر لألســرة :هــي حالــة الفــرد المقيــم فــي إمــارة تختلــف عــن التــي تقيــم فيهــا األســرة
ويكــون متواجــد مــع األســرة وقــت الحصــر.
ـواء أكان
زائــر مــن خــارج الدولــة :هــي حكــم الوضــع القانونــي لتواجــد الفــرد غيــر اإلماراتــي فــي دولــة اإلمــارات سـ ً
ذكـ ً
ـرا أم انثــى ،خــال مــدة زمنيــة محــددة ،وتكــون بهــدف الســياحة أو زيــارة األهــل واألقــارب ،وال يتمتــع الفــرد
المقيــم.
بكامــل الحقــوق العمليــة والخدميــة التــي يتمتــع بهــا الفــرد ُ
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مصدر التأمين الصحي
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

يهدف التصنيف الى تعريف مصدر التامين الصحي لألفراد ،وحصر أنواعه
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يستخدم هذا التصنيف لتحديد مصدر التامين الصحي

يتكون هذا التصنيف من  4بنود ،أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

قطاع حكومي

01

Government Sector

قطاع خاص

02

Private Sector

شخصي

03

Personal

أخرى

97

Other

•

تعاريف

مصدر التامين الصحي :يهدف التصنيف الى تعريف مصدر التامين الصحي لألفراد ،وحصر أنواعه.
ـواء االتحاديــة أو المحليــة هــي التــي تتكفــل بتوفيــر الضمــان الصحــي للفــرد
قطــاع حكومــي :إذا كانــت الحكومــة سـ ً
وأســرته ،والمواطنيــن بصفــة عامــة والعامليــن فــي الحكومــة االتحاديــة والمحليــة وأفــراد أســرهم التــي يكفلونهــا.
قطــاع خــاص :للعامليــن فــي القطــاع الخــاص وأفــراد أســرهم حيــث تتكفــل جهــة العمــل الخاصــة بتوفيــر الضمــان
االجتماعــي ضمــن شــركات التأميــن.
شخصي :األفراد الذين يقومون بالتأمين بشكل شخصي مع شركات التأمين.
أخــرى :فــي حــال تكفــل األســرة ذاتهــا بتوفيــر الضمــان الصحــي لعــاج أفرادهــا أو بعــض أفرادهــا أو أي حالــة أخــرى
لــم تــرد سـ ً
ـابقا.
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الجنسية
•	تعريــف التصنيــف هــو التصنيــف المرجعــي الدولــي للــدول والجنســيات الصــادر عــن المنظمــة
الدوليــة للمعاييــر ( )ISOالتابعــة لألمــم المتحــدة ،يقــوم هــذا التصنيــف بإعطــاء رموز للــدول والمقاطعات
ـدال مــن اســتخدام اســم
التابعــة لهــا ،حيــث أن اســتخدام الرمــوز واألرقــام يوفــر الوقــت ويجنــب األخطــاء بـ ً
الدولــة.

•

مصدر التصنيف

•

هيكل التصنيف

األمم المتحدة – تصنيف دولي معدل

•	اســتخدامات التصنيــف يعتبــر تصنيــف الجنســيات مــن التصانيــف اإلحصائيــة الهامــة التــي
يســتفاد منهــا فــي توزيــع الخصائــص الديمغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان حســب جنســياتهم،
ويســتخدم لتصنيــف البيانــات التــم يتــم جمعهــا مــن الميــدان أو مــن الســجالت اإلداريــة علــى حــد ســواء.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يعتمــد هــذا التصنيــف علــى البيانــات الــواردة ضمــن التنقيــح الرابــع لوثيقــة الرمــوز
القطريــة الموحــدة لألمــم المتحــدة ،التــي أعدتهــا الشــعبة اإلحصائيــة باألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة ألغــراض
المعالجــة اإلحصائيــة ،وصــدرت فــي عــام  ،1970واســتخدم فيهــا الرمــوز العدديــة بثالثــة أرقــام باالعتمــاد علــى
الترتيــب األبجــدي اإلنجليــزي  ،وتــم إجــراء بعــض التعديــات علــى الدليــل الدولــي حســب االحتياجــات المحليــة وذلــك
بعــد الرجــوع إلــى البنــود الــواردة بالوثيقــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة وضمــن الصالحيــات المتاحــة.
“يتــم تصنيــف الجنســيات (الــدول) مــن خــال إســناد رمــز عــددي موحــد بثالثــة أرقــام لــكل بلــد أو منطقــة ولــكل
إقليــم جغرافــي ومجموعــة مــن البلــدان أو المناطــق الــواردة فــي هــذا التصنيــف .وتتــراوح هــذه الرمــوز مــن – 000
 .899أمــا الرمــوز  896و ،898علــى التوالــي فهــي تشــير إلــى “”المناطــق غيــر المحــددة فــي مــكان أخــر”” و “”غيــر
المحــددة “” .الرمــوز  -999 900متاحــة لفــرادى المســتخدمين لكــي يســتعملونها فــي أغراضهــم الخاصــة ،وذلــك
للداللــة علــى البلــدان أو المناطــق والمجموعــات التــي ال تظهــر فــي هــذا التصنيــف.
يحتوي التصنيف على  248بند
تم اضافة مستوى ثاني للتصنيف بحيث يأخذ مجموعة الجنسيات مثال :الدول العربية  .... 90الخ”
مثال توضيحي :الرمز ( )784يمثل الرمز العددي لدولة االمارات العربية المتحدة.

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :تتــم عمليــة التحديــث وفقــا للتصانيــف الدوليــة مــن ناحيــة ،وبمــا يلبــي االحتياجــات المحليــة مــن
ناحيــة ثانيــة.

•

مكونات التصنيف
الجنسية

اإلمارات العربية
المتحدة
جنسية أخرى

Nationality
United Arab
Emirates
Other Nationality

Nationality
type

الرمز
Code

نوع
الجنسية

الرمز
Code

901784

إماراتي

01

Emirati

02

غير
إماراتي

02

Non-Emirati

يمكن االطالع على تصنيف الجنسية من خالل البوابة عبر الرابط اإللكتروني للبوابة:
https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Statistics/QualityGate.aspx#?tid=2&sid=40
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
.1

.2

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ

.4

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء

.3
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ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع )ﺷﻜﻞ( اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ

نوع (شكل) المبنى
•	تعريــف التصنيــف يقصــد بشــكل نــوع المبنــى أي الشــكل الهندســي (المعمــاري) للمبنــى بصــرف
النظــر عــن اســتخدامه الحالــي ،وال يغيــر مــن نــوع المبنــى وجــود وحــدات فــي ســطح المبنــى أو الطوابــق
تحــت ســطح األرض.
مصدر التصنيف تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
•
•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف نــوع المبانــي الســكنية حســب
الشــكل .ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وإنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

•

مكونات التصنيف

يتكون هذا التصنيف من  18بند ،أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

قصر

01

Palace

مبنى متكرر (أكثر من طابقين)

02

Multi- Storey Building

مبنى من طابقين

03

Two-Floor Building

مبنى من طابق

04

One Floor Building

فيال

05

Villa

بيت شعبي

06

Low-cost house - Government
subsidised house

بيت عربي

07

Arabic House

شبرة

08

Shabra

كرفان

09

Caravan

عشة أو خيمة أو صندقة

10

Shack, tent or wooden cabin

مجمع سكني تجاري

11

Commercial/Residential
Compound

مسجد

12

Mosque

مصنع

13

Factory

محطة محروقات (بترول)

14

Petrol Station

محطة توليد كهرباء

15

Electrical Power Station

مزرعة بدون مبنى

16

Farm without any building

عزبة

17

Animal Farm

أخرى غير ما ذكر ،مثل (المرافق العامة ،إلخ)

97

Other (Not mentioned) such as
public utilities, etc
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•

تعاريف

ـواء أكان مثبتـ ًـا بصفــة دائمــة أم مؤقتــة ،وال يشــترط فــي تكوينــه مــادة
المبنــى :هــو كل مشــيد قائــم بذاتــه ،سـ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ـكال خرســانيا أو طابوقــا أو خشــبا أو طينــا أو صفيحــا أو قماشــا أو أي مــادة
معينــة مــن مــواد البنــاء ،فقــد تكــون هيـ ً
أخــرى ،ويســتخدم إمــا للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا ،وقــد يكــون للمبنــى الواحــد أكثــر مــن مدخــل تعــدادي.
قصــر :هــو مبنــى معــد أصــا لتســكنه أســرة واحــدة ،وقــد يكــون أعــد للعمــل كقصــر الرئاســة والديــوان األميــري،
ومشــيد علــى مســاحة واســعة ويحيــط بــه ســور ،ويشــبه فــي تصميمــه الفيــا المكونــة مــن طابقيــن أو أكثــر ،ويربــط
بينهمــا ســلم داخلــي أو مصعــد .ويمتــاز القصــر بكبــر المســاحة المبنيــة ،وكثــرة الغــرف وارتفــاع جدرانــه ،وســعة
حديقتــه ،ويضــم ســور القصــر عــددا مــن المبانــي المســتقلة كســكن أوالد األســرة ،وســكن العامليــن فيــه.
مبنــى متكــرر (أكثــر مــن طابقيــن) :هــو مبنــى مكــون مــن ثالثــة طوابــق أو أكثــر بمــا فيهــا الطابــق األرضــي الــذي
قــد يكــون ســكنا أو مخــازن أو دكاكين...الــخ وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هــي الخرســانة المســلحة ،وقــد
يســتخدم هــذا المبنــى للســكن أو العمــل أو لكليهمــا ،ويعتبــر الميزانيــن طابقــا ،إذا كان منفصــا عــن الطابــق
األرضــي ولــه بــاب يــؤدي إلــى ســلم العمــارة.
مبنــى مــن طابقيــن :هــو مبنــى مكــون مــن طابقيــن وال يوجــد اتصــال بينهمــا بســلم داخلــي كســلم الفيــا،
والمــادة الســائدة فــي بنائــه هــي الهيــكل الخرســاني .ويســتخدم للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا ويحتــوي عــددا مــن
الوحــدات الســكنية أو غيــر الســكنية ووحداتــه الســكنية هــي الشــقق او الغــرف المســتقلة.
مبنــى مــن طابــق :هــو مبنــى مكــون مــن طابــق واحــد ،ســواء أكانــت وحداتــه ســكنية أم غيــر ســكنية ،وتكــون
المــادة الســائدة فــي بنائــه عــادة الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني أو الجــدران الجاهــزة ،وفــي حالــة إعــداده للســكن
يكــون نــوع وحداتــه الســكنية هــو شــقة أو غرفــة مســتقلة ،إذا كان فيــه أكثــر مــن وحــدة ســكنية واحــدة ،أمــا إذا
كان المبنــى عبــارة عــن وحــدة ســكنية واحــدة فيكــون نــوع الوحــدة الســكنية مبنــى مــن طابــق.
فيــا :هــي مبنــى معــد أصــا لتســكنه أســرة واحــدة ،بغــض النظــر عــن عــدد األســر التــي تشــغله وقــت التعــداد
والمســوحات ،وقــد يكــون مكــون مــن طابــق أو طابقيــن أو ثالثــة ،يصــل بينهــا ســلم داخلــي ،ويحيــط بهــا ســور،
ً
وغالبــا مــا يكــون بهــا حديقــة ،وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه ،الهيــكل الخرســاني أو الطابــوق أو الجــدران
الجاهــزة  ،وقــد تتصــل هيــاكل فيلتيــن أو أكثــر مــع بعضهــا البعــض ولــكل فيــا مدخــل مســتقل ال يــؤدي إلــى الفلــل
ـى مســتقال.
األخــرى ،فتعتبــر كل فيــا مبنـ ً
بيــت شــعبي :هــو مبنــى مــن طابــق واحــد أو طابقيــن ،تقــوم الدولــة بتمويــل بنائــه بقصــد توزيعــه علــى المواطنيــن
ـكال مميـ ً
الســتخدامه سـ ً
ـان متماثلــة
ـكنا لهــم ،وغالبـ ًـا مــا يتخــذ شـ ً
ـزا متعارفـ ًـا عليــه ،وهــو مقــام ضمــن مجموعــة مبـ ٍ
حتــى ولــو أدخــل عليــه بعــض التعديــات ،وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هــي الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني
أو الجــدران الجاهــزة ،ويعتبــر هــذا النــوع مــن المبانــي وحــدة ســكنية واحــدة إال إذا تــم تقســيمه فتعتبــر الوحــدات
الســكنية فيــه جــزء مــن بيــت شــعبي.
بيــت عربــي :هــو مبنــى قــام بتمويــل بنائــه األفــراد ،والمــادة الســائدة فــي بنائــه الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني،
ويتكــون مــن مجموعــة مــن الغــرف المتجــاورة أو المنفصلــة لهــا أبــواب تفتــح بشــكل مباشــر علــى فنــاء داخــل ســور،
وعــادة يوجــد أمــام الغــرف ليــوان أو برنــدة ،وقــد يوجــد فــي المبنــى مجلــس خارجــي لــه بوابــة علــى الطريــق العــام.
شــبرة :هــي مبنــى مــن أهــم مالمحــه أن ســقفه مــن الصــاج الشــينكو أو االلومينيــوم أو األسبســتوس علــى شــكل
مثلــث ،وفيــه مرافــق خاصــة بــه (مطبــخ ،حمامــات ( ،وغالــب مــا يكــون هــذا الشــكل فــي المناطــق الصناعيــة
ومناطــق التجمعــات العماليــة ،وتســتخدم للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا.

46

كرفــان :هــو مبنــى ســابق التجهيــز مثبــت بصفــة مؤقتــة أو دائمــة ،وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هــي
الخشــب ،ويســتخدم للســكن أو العمــل ،ويعتبــر وحــدة ســكنية واحــدة إذا كان مســتخدما للســكن.
عشــة أو خيمــة أو صندقــة“ :هــذه المبانــي هامشــية ،وتغلــب عليهــا صفــة المبانــي المؤقتــة ،وتوجــد عــادة فــي
مواقــع اإلنشــاءات والمــزارع وأطــراف المــدن ،وفيمــا يلــي تعريــف كل منهــم:
o

العشة :هي مبنى من سعف النخيل أو من الصفيح أو الخشب الكسر أو ما شابه ذلك ،وتعتبر
وحدة ســكنية واحدة ،أو وحدة غير ســكنية حســب االستخدام.

o

الخيمة :هي مبنى من القماش أو المشمع ،وهو مثبت بصفة مؤقتة ،وتعتبر الخيمة وحدة سكنية
واحدة ،وفي حالة وجود عدة خيام في موقع من مواقع العمل “” تجمع عمالي “” فتعتبر جميع
ً
واحدا ووحدة سكنية واحدة ،أو وحدة غير سكنية حسب االستخدام.
هذه الخيام مبنى

o

الصندقة :هي مبنى مؤقت مكون من الخشب ،وليس له شكل هندسي مميز ،وتعتبر وحدة
سكنية واحدة ،أو وحدة غير سكنية حسب االستخدام.

مجمــع ســكني تجــاري :مجموعــة مــن الوحــدات (عــادة فلــل) محاطــة بســور ،وتعــود إلــى مالــك واحــد ،ويوجــد فــي
الموقــع مكتــب ألدارتــه ،وعــادة يوجــد لوحــة تــدل علــى انــه مجمــع ســكني أو تجــاري ،وقــد يتكــون مــن مبنــى متكــرر
أو أكثــر مــن مبنــى متكــرر بــه وحــدات ســكنية ومنشــآت.
مسجد :مبنى معد ألغراض العبادة وقد توجد فيه وحدة سكنية لإلمام ومنشآت.
مصنع :عبارة عن منشأة وقد توجد فيه وحدات سكنية للحارس أو للمشتغلين ،وقد توجد فيه منشآت أخرى.
محطــة محروقــات (بتــرول) :عبــارة عــن منشــأة وقــد توجــد فيــه وحــدات ســكنية للحــارس أو للمشــتغلين ،وقــد
توجــد فيــه منشــآت أخــرى.
محطــة توليــد كهربــاء :عبــارة عــن منشــأة وقــد توجــد فيــه وحــدات ســكنية للحــارس أو للمشــتغلين ،وقــد توجــد
فيــه منشــآت أخــرى.
مزرعــة بــدون مبنــى :هــي مســاحة مــن األرض تمثــل جانبــا مــن المنظومــة الزراعيــة ،الهــدف منهــا اإلنتــاج الحيوانــي
أو النباتــي لبيعهمــا كســلع ،ومــن حيــث نــوع الحيــازة يمكــن أن تكــون المزرعــة ملــكا أو مســتأجرة.
ً
غالبا فــي تربيــة الحيوانات كالجمال والماشــية
عزبــة :هــي عبــارة عــن مســاحة مــن األرض لهــا ســور خارجــي وتســتخدم
والماعــز والطيــور وغيرهــا مــن الحيوانــات األليفــة ،ويكــون الهــدف مــن تربيتها إمــا التجارة أو الهوايــة أو الرياضة.
أخــرى غيــر مــا ذكــر :هــي أشــكال المبانــي التــي لــم يــرد ذكرهــا سـ ً
ـابقا مثــل الحمامــات العامــة وفــي هــذه الحالــة
يحــدد الشــكل.
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حالة المبنى
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هو تصنيف حالة المبنى إذا كان مكتمل أو تحت اإلنشاء أو تحت الهدم
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف حالــة المبنــى .ويتــم اســتخدام هــذا
التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وإنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

يتكون هذا التصنيف من  5بنود ،أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

قائم/مكتمل

01

Existing / Completed

تحت اإلنشاء

02

Under Construction

تحت الهدم

03

Under Demolition

تحت الصيانة

04

Under Maintenance

أخرى غير ما ذكر
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Other Not mentioned

•

تعاريف

قائم/مكتمل :هو المبنى المكتمل بنائه وصالح لالستخدام.
تحــت اإلنشــاء :وتشـــمل جميــع أشــكال المبانــي فــي حــال كونهــا تحــت التشــييد ،أي أنــه ال زال هنــاك عمــل قائــم
بهــا وغيــر قابلــة للســكن بعــد.
تحــت الهــدم :وتشـــمل جميــع أشــكال المبانــي فــي حــال كونهــا تحــت الهــدم .فيجــب أن يكــون قــد تــم إخــاء المبنــى
مــن الســكان أو األعمــال وقــد بــدت عليــه مالمــح تــدل علــى بــدء أعمــال الهــدم (مثــا إزالــة المكيفــات ،الــخ).
تحــت الصيانــة :وتشـــمل جميــع أشــكال المبانــي ســـابقا فــي حــال كونهــا تحــت الصيانــة .فيجــب أن يكــون قــد تــم
إخــاء المبنــى مــن الســكان أو األعمــال وقــد بــدت عليــه مالمــح تــدل علــى بــدء أعمــال الصيانــة (مثــا الصبــغ،
الترميــم ..،الــخ)
ً
سابقا.
أخرى غير ما ذكر :هي الحاالت األخرى التي لم يرد ذكرها
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صفة المبنى
•	تعريــف التصنيــف تكــون صفــة المبانــي المشــيدة القائمــة بذاتهــا ســواء كانــت مثبتــه بصفــة
دائمــة أو مؤقتــة محاطــة بســور واحــد وتكــون تابعــة إمــا لمالــك واحــد أو أكثــر ويشــغل كل مبنــى أســرة
معيشــية (أو أكثــر) ،أو تشــغله منشــأة (أو أكثــر).

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف صفــة المبنــى ســواء كان مبنــى
رئيســي أو تابــع ،ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وإنفــاق
االســرة

•

هيكل التصنيف

يتكون هذا التصنيف من  3بنود ،أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

المبنى الرئيسي

01

Main Building

المبنى الثانوي

02

Auxiliary Building

ال ينطبق ،مثل (مخزن  /دورات المياه
العامة  /محوالت الكهرباء ...إلخ).
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Inapplicable, such as storage,
public toilets, power transformers,
etc

•

تعاريف

صفــة المبنــى :تكــون صفــة المبانــي المشــيدة القائمــة بذاتهــا ســواء كانــت مثبتــه بصفــة دائمــة أو مؤقتــة
محاطــة بســور واحــد وتكــون تابعــة إمــا لمالــك واحــد أو أكثــر ويشــغل كل مبنــى أســرة معيشــية (أو أكثــر) ،أو
تشــغله منشــأة (أو أكثــر).
المبنــى الرئيســي :أكبــر مبنــى ضمــن المبانــي المحاطــة بســور واحــد مــن األنــواع الســابق ذكرهــا (أو المبنــى الــذي
توجــد فيــه األســرة الرئيســية فــي حالــة تشــغل المبنــى أكثــر مــن أســرة ،أو مبنــى اإلدارة الرئيســي فــي حــال تشــغل
المبنــى منشــأة واحــدة ،أو أكثــر أمــا فــي حــال كانــت جميــع المبانــي بنفــس الحجــم وال يوجــد بهــا أســرة رئيســية أو
إدارة رئيســية (مثــل مجمعــات الفلــل المؤجــرة) فيؤخــذ أول مبنــى مــن جهــة اليميــن للبوابــة الرئيســية.
المبنــى الثانــوي :مبنــى ملحــق للمبنــى الرئيســي يمكــن أن تشــغله أســر أو منشــآت ،وقــد يكــون نــوع المبنــى
التابــع مــن نفــس نــوع المبنــى الرئيســي.
ال ينطبــق :مثــل (مخــزن  /دورات الميــاه العامــة  /محــوالت الكهربــاء ...إلــخ) :أي مبانــي أخــرى تابعــة للمبنــى
الرئيســي أو قائمــة بذاتهــا (داخــل المبنــى كامــا أو خارجــه) وغيــر مشــغولة بأســرة أو منشــأة وغيــر معــدة للســكن أو
للعمــل فيعتبــر نــوع المبنــى هنــا ال ينطبــق مثــال ذلــك (المجلــس  /خيمــة  /الكــراج  /مخــزن  /دورات الميــاه العامــة
 /محــوالت الكهربــاء ...الــخ).
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تصنيف نوع المادة السائدة في البناء
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

يقصد بها نوع المادة السائدة المستخدمة في بناء الوحدات السكنية
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم لتحديــد نــوع المــادة الســائدة فــي البنــاء الوحــدة الســكنية
ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وإنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

يتكون هذا التصنيف من  11بند .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف

التصنيف المستخدم

50

الرمز Code -

Classification

هيكل خرساني (اسمنت مسلح)

01

Concrete

طابوق

02

Brick

جدران جاهزة

03

Ready Walls

خشب

04

Wood

صفيح

05

Tin

اسمنت غير مسلح

06

Cement

سعف

07

Fronds

اسبيستوس

08

Asbestos

ألومنيوم

09

sandwich Panel

الطين أو اللبن

10

Adobe/ Clay

أخرى (حدد)
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Other Specify

•

تعاريف

نوع مادة البناء :يقصد بها المادة األساسية والغالبة في تكوين المبنى (الجدران واألسقف).
هيكل خرساني :أن تكون المادة السائدة والغالبة في تكوين المبنى (الجدران واألسقف) خرسانة مسلحة.
طابوق :في حالة ما يكون المبنى يعتمد في أغلب تكوينه على مادة الطابوق اإلسمنتي.
جــدران جاهــزة :هــي المبانــي التــي يتــم تجهيــز جدرانهــا بكاملهــا فــي موقــع غيــر موقــع البنــاء ،ثــم يتــم تركيبهــا فــي
الموقع.
خشب :هي المباني التي تعتمد في أغلب تكوينها على مادة الخشب مثل الكرفانات.
صفيــح :هــي المبانــي التــي تعتمــد فــي أغلــب تكوينهــا علــى مــادة الصفيح ،مثل الشــبرات فــي المناطــق الصناعية،
وغالبـ ًـا مــا تســتخدم أو كمخازن أو ورش.
اســمنت غيــر مســلح :هــي المبانــي التــي تعتمــد فــي أغلــب مــادة بنائهــا علــى المــواد االســمنتية وقطــع الحجــارة
الجبليــة الصغيــرة التــي تنتجهــا الكســارات ،وغالبــا مــا تســتخدم فــي بنــاء المبانــي الســكنية البســيطة التــي تتكــون
مــن طابــق واحــد فــي المناطــق النائيــة والحيــازات الزراعيــة والحيوانيــة.
ســعف :هــي المبانــي الهامشــية المؤقتــة التــي تعتمــد فــي مكوناتهــا علــى جــذوع األشــجار وســعف النخيــل وغالبـ ًـا
مــا تنتشــر وتتواجــد فــي الحيــازات الزراعيــة والحيوانيــة.
أسبســتوس :هــي المبانــي التــي تعتمــد فــي أغلــب مــادة بناءهــا علــى ألــواح األسبســتوس وتســتخدم غالبـ ًـا فــي
بنــاء المخــازن والشــبرات فــي المناطــق الصناعيــة وتســقيف المبانــي المؤقتــة التــي تقــام فــي الحيــازات الزراعيــة
والحيوانيــة.
ألومنيــوم :هــي المبانــي التــي تعتمــد فــي معظــم مــادة بنائهــا علــى قوائــم وألــواح معــدن األلمنيــوم ،وتســتخدم
فــي تشــيد المبانــي اإلداريــة وبعــض المبانــي الســكنية فــي المنتجعــات الســياحية ،إضافــة إلــى اســتخدامها فــي بنــاء
الشــبرات والمخــازن فــي المناطــق الصناعيــة والتجاريــة.
الطيــن أو اللبــن :هــي المبانــي التــي تعتمــد فــي أغلــب بنائهــا علــى مــادة الطيــن أو اللبــن ،وغالبــا مــا تســتخدم فــي
بنــاء المبانــي الســكنية البســيطة فــي المناطــق النائيــة والحيــازات الزراعيــة والحيوانيــة.
أخرى (حدد) :هي المباني التي تعتمد في أغلب تكوينها على مواد مثل القماش كالخيم أو خشب الصنادق.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
.1

.2

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة

.4

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﺤﻴﺎزة

.6

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

.8

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﻠﻴﺎت واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ

.3

.5
.7

.9
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ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة )ﺻﻔﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ(

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

نوع الوحدة السكنية
•	تعريــف التصنيــف هــو مبنــى أو جــزء مــن مبنــى مخصــص للســكن تشــغله أســرة (أو أكثــر مــن
أســرة أحيانــا) ولــه بــاب مســتقل يغلــق عليــه يــؤدي إلــى الطريــق العــام دون المــرور داخــل مســكن آخــر،
مثــل( :شــقة ،فيــا ،بيــت شــعبي) ،وقــد تشــغل الوحــدة الســكنية والعقاريــة المنشــئات االقتصاديــة.

مصدر التصنيف

•

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف نــوع الوحــدة الســكنية (شــقة فيــا،
بيــت شــعبي) .ويتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وأنفــاق االســرة.

هيكل التصنيف

•

يتكون هذا التصنيف من  24بند .انظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

مكونات التصنيف

•

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

مبنى متكرر

01

Building with Many Floors

مبنى من طابقين

02

Building with Two Floors

جزء من طابق /طابق أو أكثر

03

Part of a floor/one or more floors

مبنى من طابق

04

Building with One Floor

قصر

05

Palace

شقة

06

Flat/Apartment

أكثر من شقة

07

More than one flat

فيال

08

Villa

جزء من فيال

09

Part of a Villa

بيت شعبي (مسكن تموله الحكومة وتتبرع
به)

10

A Low-cost House - Government
subsidised house

جزء من بيت شعبي

11

Part of Low-cost house

بيت عربي

12

Arabic House

جزء من بيت عربي

13

Part of Arabic House

شبرة

14

Shabra
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التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

غرفة مستقلة

15

Separate room

كرفان

16

Caravan

العشة

17

Shack

الخيمة

18

Tent

الصندقة

19

Port cabin

المحل

20

Shop

المعرض

21

Showroom

منشأة بأرض فضاء /مسورة بدون مبان

22

An establishment in an open
space/fenced area without
buildings

مزرعة بدون مبنى

23

Farm without any building

أخرى غير ما ذكر
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Other than the aforementioned

•

تعاريف

ـا لتســكنه أســرة واحــدة ،لــه بــاب مســتقل وأكثــر
نــوع الوحــدة الســكنية :هــو مبنــى أو جــزء مــن مبنــى معــد أصـ ً
يــؤدي إليهــا دون المــرور بوحــدة ســكنية أخــرى ،وتعتبــر هــذه الوحــدة مســتقلة إذا كان لهــا منفــذ مباشــر إلــى
الشــارع العــام أو ممــرات مشــتركة داخــل المبنــى أو درج المبنــى ،وإذا وجــدت وحــدات ســكنية داخــل المبنــى البــد
أن يتــم اختيــار نــوع الوحــدة الســكنية الــذي ينطبــق حســب الحالــة وحســب نــوع المبنــى.
مبنــى متكــرر :هــو مبنــى مكــون مــن ثالثــة طوابــق أو أكثــر بمــا فيهــا الطابــق األرضــي الــذي قــد يكــون سـ ً
ـكنا أو
مخــازن أو دكاكين...الــخ ،وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه هــي الخرســانة المســلحة ،وقــد يســتخدم هــذا المبنــى
ً
ً
كليــا عــن الطابــق األرضــي ولــه بــاب
منفصــا
طابقــا ،إذا كان
للســكن أو العمــل أو لكليهمــا .ويعتبــر الميزانيــن
ً
يــؤدي إلــى ســلم العمــارة.
مبنــى مــن طابقيــن :هــو مبنــى مكــون مــن طابقيــن وال يوجــد اتصــال بينهمــا بســلم داخلــي كســلم الفيــا،
والمــادة الســائدة فــي بنائــه هــي الهيــكل الخرســاني ،ويســتخدم للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا ،ويحــوي عـ ً
ـددا مــن
الوحــدات الســكنية أو غيــر الســكنية ووحداتــه الســكنية هــي الشــقق أو الغــرف المســتقلة.
جــزء مــن طابــق /طابــق أو أكثــر :وذلــك فــي حــال شــغل المنشــأة الواحــدة لطابــق أو أكثــر مــن طوابــق المبنــى
المتكــرر ،أو لطابــق فــي مبنــى مــن طابقيــن وكذلــك فــي حــال شــغل المنشــأة الواحــدة لجــزء مــن طابــق غيــر معــد
للســكن فــي مبنــى متكــرر أو مبنــى مــن طابقيــن.
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مبنــى مــن طابــق :هــو مبنــى مكــون مــن طابــق واحــد ،ســواء أكانــت وحداتــه ســكنية أم غيــر ســكنية  ،وتكــون
المــادة الســائدة فــي بنائــه عــادة الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني أو الجــدران الجاهــزة  ،وفــي حالــة إعــداده للســكن
يكــون نــوع وحداتــه الســكنية هــو شــقة أو غرفــة مســتقلة ،إذا كان فيــه أكثــر مــن وحــدة ســكنية واحــدة ،أمــا إذا
كان المبنــى عبــارة عــن وحــدة ســكنية واحــدة فيكــون نــوع الوحــدة الســكنية مبنــى مــن طابــق.
قصــر :هــو مبنــى معــد أصــا لتســكنه أســرة واحــدة ،وقــد يكــون أعــد للعمــل كقصــر الرئاســة والديــوان األميــري،
ومشــيد علــى مســاحة واســعة ويحيــط بــه ســور ،ويشــبه فــي تصميمــه الفيــا المكونــة مــن طابقيــن أو أكثــر ،ويربــط
بينهمــا ســلم داخلــي أو مصعــد  ،ويمتــاز القصــر بكبــر المســاحة المبنيــة ،وكثــرة الغــرف وارتفــاع جدرانــه ،وســعة
حديقتــه ،ويضــم ســور القصــر عــددا مــن المبانــي المســتقلة كســكن أوالد األســرة ،وســكن العامليــن فيــه.
شــقة :هــي الوحــدة الســكنية المكونــة مــن غرفــة أو أكثــر ولهــا منافعها الخاصة بهــا (المطبخ والحمــام والمرحاض).
ولهــا بــاب مســتقل يقفــل عليهــا ،ويوجــد هــذا النــوع مــن الوحــدات فــي المبانــي المتكــررة ،والمبنــى مــن طابــق
واحــد والمبنــى مــن طابقيــن ،إذا كانــت فيــه أكثــر مــن وحــدة ســكنية واحــدة  ،ويشــمل هــذا النــوع مــن الوحــدات
الســكنية (الشــقة الدوبلكــس) ،اذ تكــون الشــقة المكونــة مــن طابقيــن يربــط بينهمــا ســلم داخلــي ،كتصميــم
الفيــا ،وغالبــا مــا تكــون الصالــة والصالــون فــي الطابــق الســفلي ،وتكــون غــرف النــوم فــي الطابــق العلــوي  ،هــذا
وقــد تكــون الشــقة وقــت التعــداد مســتخدمة للعمــل أو للســكن أو لكليهمــا.
أكثــر مــن شــقة :وذلــك فــي حــال شــغل األســرة الواحــدة أو المنشــأة الواحــدة أكثــر مــن شــقة مــن شــقق المبنــى،
علــى أال يســاوي عــدد الشــقق التــي تشــغلها هــذه األســرة أو المنشــأة عــدد شــقق الطابــق ،فــإن كان مســاويا
لعــدد شــقق الطابــق ،فيعتبــر نــوع الوحــدة (جــزءا مــن طابــق /طابقـ ًـا أو أكثــر).
فيــا :هــي مبنــى معــد أصــا لتســكنه أســرة واحــدة ،بغــض النظــر عــن عــدد األســر التــي تشــغله وقــت التعــداد،
وقــد يكــون مكــون مــن طابــق أو طابقيــن أو ثالثــة ،يصــل بينهــا ســلم داخلــي ،ويحيــط بهــا ســور ،وغالــب مــا يكــون
بهــا حديقــة ،وتكــون المــادة الســائدة فــي بنائــه ،الهيــكل الخرســاني أو الطابــوق أو الجــدران الجاهــزة ،وقــد تتصــل
هيــاكل فيلتيــن أو أكثــر مــع بعضهــا البعــض ولــكل فيــا مدخــل مســتقل ال يــؤدي إلــى الفلــل األخــرى ،فتعتبــر كل
فيــا مبنــى مســتقال.
كال منها أســرة
جــزء مــن فيــا :هــو الجــزء الناتــج عــن تقســيم الفيــا إلــى أجــزاء منفصلــة عــن بعضهــا بعضـ ًـا ،ويشــغل ً
ـغوال بنفــس األســرة
منفصلــة عــن األســر األخــرى ،فيعتبــر هــذا الجــزء وحــدة ســكنية مســتقلة ،أمــا إذا كان مشـ
ً
ً
ـتخدما للعمــل
التــي تشــغل المبنــى الرئيســي للفيــا ،فــا يعتبــر وحــدة ســكنية مســتقلة ،هــذا وقــد يكــون الجــزء مسـ
كمنشأة.
بيــت شــعبي (مســكن تمولــه الحكومــة وتتبــرع بــه) :هــو مبنــى مــن طابــق واحــد أو طابقيــن ،تقــوم الدولــة
ـكال مميـ ً
بتمويــل بنائــه بقصــد توزيعــه علــى المواطنيــن الســتخدامه سـ ً
ـزا متعارفـ ًـا عليــه،
ـكنا لهــم ،وغالبــا مــا يتخــذ شـ ً
ـان متماثلــة حتــى ولــو أدخــل عليــه بعــض التعديــات ،وتكــون المــادة الســائدة فــي
وهــو مقــام ضمــن مجموعــة مبـ ِ
بنائــه هــي الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني أو الجــدران الجاهــزة ،ويعتبــر هــذا النــوع مــن المبانــي وحــدة ســكنية
واحــدة إال إذا تــم تقســيمه فتعتبــر الوحــدات الســكنية فيــه جــزء مــن بيــت شــعبي.
جــزء مــن بيــت شــعبي :هــو جــزء مــن المبنــى الرئيســي للبيــت الشــعبي بمدخــل مســتقل ،تعتبــر هــذه الوحــدة
ســكنية مســتقلة إذا كانــت مشــغولة بأســرة أخــرى مســتقلة عــن األســر التــي تشــغل المبنــى الرئيســي للبيــت
الشــعبي ،وال تعتبــر الوحــدة ســكنية مســتقلة إذا كانــت مشــغولة باألســرة نفســها التــي تســكن المبنــى الرئيســي
للبيــت الشــعبي ،وقــد يكــون هــذا الجــزء مســتخدما للعمــل كمنشــأة.
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بيــت عربــي :هــو مبنــى قــام بتمويــل بنائــه األفــراد ،والمــادة الســائدة فــي بنائــه الطابــوق أو الهيــكل الخرســاني،
ويتكــون مــن مجموعــة مــن الغــرف المتجــاورة أو المنفصلــة لهــا أبــواب تفتــح بشــكل مباشــر علــى فنــاء داخــل ســور،
وعـ ً
ـادة يوجــد أمــام الغــرف ليــوان أو برنــدة ،وقــد يوجــد فــي المبنــى مجلــس خارجــي لــه بوابــة علــى الطريــق العــام.
جــزء مــن بيــت عربــي :هــو جــزء مــن مبنــى البيــت العربــي تــم تقســيمه إلــى أكثــر مــن وحــدة ســكنية بمدخــل تعــدادي
مستقل.
شــبرة :هــي مبنــى مــن أهــم مالمحــه أن ســقفه مــن الصــاج الشــينكو أو االلومينيــوم أو األسبســتوس علــى
شــكل مثلــث ،وفيــه مرافــق خاصــة بــه (مطبــخ ،حمامــات) ،وغالــب مــا يكــون هــذا الشــكل فــي المناطــق الصناعيــة
ومناطــق التجمعــات العماليــة ،وتســتخدم للســكن أو للعمــل أو لكليهمــا.
غرفــة مســتقلة :هــي مســاحة ال تقــل عــن ( 4م )2محاطــة بجــدران ،ولهــا ســقف علــى ارتفــاع مناســب يكفــي
للســكن ،وال تجمــع بيــن كل مــن المطبــخ والمرحــاض ،وتســتعمل لغــرض المعيشــة ،وال يقفــل عليهــا مــع غيرهــا مــن
الغــرف بــاب ،ومــن أمثلتهــا :غــرف الســطح وغرفــة الناطــور ...الــخ.
كرفــان :غالبـ ًـا مــا تكــون هــذه األشــكال مــن المبانــي المؤقتــة ،والمــادة الســائدة فــي بنائهــا هــي القمــاش فــي
حالــة الخيــم أو الخشــب أو ســعف النخــل فــي حالــة العشــش أو الصفيــح والخشــب فــي حالــة الصنــادق .وإذا كانــت
هــذه المبانــي الهامشــية خاليــة وقــت الزيــارة فــا تعتبــر مبانــي وال ترقــم ،إال إن كانــت حالتهــا توحــي بأنهــا قيــد
اإلعــداد والتجهيــز ،فتعتبــر مبانــي.
العشــة :هــي مبنــى مــن ســعف النخيــل أو مــن الصفيــح أو الخشــب الكســر أو مــا شــابه ذلــك ،وتعتبــر وحــدة ســكنية
واحــدة أو وحــدة غير ســكنية حســب االســتخدام.
الخيمــة :هــي مبنــى ذو الشــكل المتعــارف عليــه والمصنــوع مــن القمــاش أو المشــمع ،وهــو مثبــت بصفــة مؤقتــة،
وتعتبــر الخيمــة وحــدة واحــدة  ،وفــي حــال وجــود عــدة خيــام فــي موقــع مــن مواقــع العمــل (تجمــع عمالــي) ،فتعتبــر
جميــع هــذه الخيــام مبنــى واحــدا ووحــدة ســكنية واحــدة ،أو وحــدة غيــر ســكنية حســب االســتخدام.
الصندقــة :هــي مبنــى مكــون مــن الخشــب ،وليــس لهــا شــكل هندســي مميــز ،وتعتبــر وحــدة ســكنية واحــدة أو
وحــدة غيــر ســكنية حســب نــوع االســتخدام.
المحــل :هــو المــكان المخصــص لمزاولــة نشــاط اقتصــادي ويكــون لــه جــدران وأبــواب ،ويقــع عــادة فــي الطابــق
األرضــي مــن المبنــى ،ويعتبــر وحــدة غيــر ســكنية واحــدة ولــو تعــددت أبوابــه ،مــا دامــت جميعهــا تــؤدي إلــى جميــع
أجــزاء المحــل (أمثلــة عــن المحــات :صالونــات قــص الشــعر والحالقــة وتصفيــف الشــعر ومحــات الوجبــات الســريعة
والمطاعــم والمقاهــي ومكاتــب تأجيــر الســيارات ووكاالت الســفر ومحــات بيــع الســتائر وبائعــي الســجاد).
المعــرض :وهــذا يحــدث عندمــا يشــغل نشــاط المنشــأة الطابــق األرضــي جميعــه أو معظمــه ،مثــل بعــض وكاالت
الســيارات ومعــارض األثــاث ،ويختلــف المعــرض عـــن المحــل بمســاحته الواســعة وبديكوراتــه األجمــل فــي أكثــر
األحيــان (أمثلــة عــن المعــارض :وكاالت بيــع الســيارات وصــاالت عــرض األثــاث ومــا إلــى ذلــك).
منشــأة بــأرض فضــاء /مســورة بــدون مبــان :هــي المنشــأة التــي تمــارس نشــاطها فــي أرض فضــاء أو أرض
مبــان.
مســورة دون أن يكــون بهــا
ٍ
مزرعة بدون مبنى :هي مساحة من األرض التي يزاول فيها النشاط الزراعي دون أن يكون بها مبنى.
أخرى غير ما ذكر :وتشـمل كل أشكال الوحدات غير المذكورة في الفئات السابق ذكرها.
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حالة الوحدة
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هو تصنيف حالة الوحدة السكنية إذا كان قائم/مكتمل أو تحت اإلنشاء أو

تحت الهدم

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف حالــة الوحــدة .ويتــم اســتخدام هــذا
التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وأنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتكون هذا التصنيف من  5بنود .انظر إلى الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

قائم/مكتمل

01

Existing / Completed

تحت اإلنشاء

02

Under Construction

تحت الهدم

03

Under Demolition

تحت الصيانة

04

Under Maintenance

أخرى غير ما ذكر

97

Other Not mentioned

قائم  /مكتمل :هي الوحدة المكتمل بنائها وصالحة لالستخدام.
تحت اإلنشاء :هي الوحدة التي تحت التشييد.
تحت الهدم :هي الوحدة التي تحت الهدم.
أخرى تحت الصيانة :هي الوحدة التي تقيم بها أسرة في مبنى تحت الصيانة.
أخرى غير ما ذكر :وتشـمل الحاالت األخرى الغير المذكورة في الفئات السابق ذكرها.
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استخدام الوحدة (صفة اشغال الوحدة السكنية)
•	تعريــف التصنيــف يشــير إلــى االســتخدام الفعلــي للوحــدة الســكنية ،بصــرف النظــر عــن الغــرض
الــذي تــم مــن أجلــه إنشــاؤها ،وقــد يقــع اســتخدام الوحــدة ضمــن اســتخدامها الســكن أو العمــل لممارســة
األنشــطة االقتصاديــة كمــا يشــمل اســتخدامها (غيــر المشــغولة) أي ال تســتخدم كمــكان للعمــل أو
للســكن ،وفــي حالــة الوحــدة الســكانية غيــر المشــغولة الخاليــة ،يحــدد اســتخدامها علــى أســاس الغــرض
األصلــي مــن انشــائها.

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
دخــل وإنفــاق االســرة

•	هيــكل التصنيــف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح

يتكــون هــذا التصنيــف مــن  13مجموعــة رئيســية ،والتــي ينــدرج ضمنهــا عــدد

مــن المجموعــات الفرعيــة أنظــر الجــدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

سكن

01

Residence

سكن وعمل

02

Residence/Business

أخرى بها أسر

03

Other - occupied by households

خال مؤجر معد للسكن

04

Unoccupied -leased for housing

خال مؤجر معد للعمل

05

Unoccupied -leased for business

خال غير مؤجر معد للسكن

06

Unoccupied -not leased, intended
for housing

خال غير مؤجر معد للعمل

07

Unoccupied -not leased, intended
for business

المساكن العامة

08

Public Living Quarters

فندق

081

Hotel

سكن عمال

082

Labor Accommodation

مستشفى

083

Hospital

سجن /إصالحية

084

Prison/ Reformatory

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

المعسكرات

085

Police barracks

عمل

09

Business

مغلق

10

Closed

خارج النطاق مثل مساكن الدبلوماسيين

11

'Out of Scope - Foreign Diplomats
Residences

وحدة تابعة للسكن ،تم عدها في مكان آخر

12

وحدة تابعة للعمل ،تم عدها في مكان آخر

13

•

Auxiliary Residential Unit
-Enumerated elsewhere
Auxiliary Business Unit
-Enumerated elsewhere

تعاريف

ـغوال بأســرة أم أكثــر أو
ـا للســكن ســوآءا أكان مشـ
ً
الوحــدة الســكنية :هــي مبنــى أو جــزء مــن مبنــى معــد أصـ ً
ً
ً
خاليــا ولــه بــاب يقفــل عليــه يــؤدي إلــى الطريــق العــام دون المــرور داخــل
مغلقــا أم
تســتخدمه منشــأة أم كان
وحــدة ســكنية أخــرى.
سكن :تستخدم الوحدة السكنية كاملة ألغراض سكن أسرة خاصة أو أسرة جماعية.
ً
ً
ـتخدما
ـتخدما للســكن والجــزء اآلخــر مسـ
ـا للســكن ،وكان جــزء منهــا مسـ
ســكن وعمــل :إذا كانــت الوحــدة معــدة أصـ ً
ً
لممارســة نشــاط اقتصــادي أو اجتماعــي ،مثـــــل حالــة الشــخص الــذي يســتأجر شــقة أو فيــا ويخصــص جــزءا منهــا
للســكن والجــزء اآلخــر يســتخدمه كمكتــب تجــاري أو عيــادة أو فــي أي نشــاط آخــر.
أخــرى بهــا أســر :وذلــك فــي حالــة إقامــة بعــض األفــراد وقــت التعــداد فــي مبنــى (تحــت اإلنشــاء) أو (تحــت الهــدم)
أو (تحــت الصيانــة).
خــال مؤجــر معــد للســكن :إذا وجــد الباحــث الوحــدة معــدة اصــا للســكن وخاليــة وقــت الحصــر ،ولكنهــا مؤجــرة
للغيــر (ســواء أكان فــردا أو مؤسســة أو جهــة أخــرى) ،وال يقيــم فيهــا أحــد وال يمــارس فيهــا نشــاط وقــت العــد ،وال
توجــد بهــا مســتلزمات ســكنية أيضــا وذلــك طــوال فتــرة العــد ،رغــم تكــرار مــروره عليهــا.
خــال مؤجــر معــد للعمــل :إذا وجــد الباحــث الوحــدة معــدة اصــا للعمــل وخاليــة وقــت الحصــر ،ولكنهــا مؤجــرة للغيــر
(ســواء أكان فــردا أو مؤسســة أو جهــة أخــرى) ،وال يمــارس فيهــا نشــاط وقــت العــد ،وال توجــد فيهــا مســتلزمات
العمــل أيضــا وذلــك طــوال فتــرة العــد ،رغــم تكــرار مــروره عليهــا.
خــال غيــر مؤجــر معــد للســكن :إذا وجــد الباحــث الوحــدة معــدة اصــا للســكن وخاليــة وقــت العــد ،وغيــر مؤجــرة
ألحــد ،رغــم تكــرار مــروره عليهــا.
خــال غيــر مؤجــر معــد للعمــل :إذا وجــد الباحــث الوحــدة معــدة أصــا للعمــل وخاليــة وقــت العــد ،وغيــر مؤجــرة
ألحــد ،رغــم تكــرار مــروره عليهــا.
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المســاكن العامــة :تشــمل المســاكن العامــة أماكــن إقامــة منفصلــة هيكليـ ًـا وقائمــة بذاتهــا مخصصــة إليــواء
مجموعــات كبيــرة مــن األفــراد أو عــدد مــن األســر تــدار مــن قبــل جهــة واحــدة وتكــون مشــغولة وقــت الزيــارة،
وعــادة مــا تكــون لمثــل هــذه المســاكن مرافــق وخدمــات مشــتركة كتجهيــزات المطابــخ والمراحيــض وأماكــن
االســتحمام وقاعــات الترفيــه والداخليــات التــي يشــترك فيهــا النــزالء  ،وهــي تشــمل الفنــادق ومعســكرات العمــال
والمستشــفيات والســجون واإلصالحيــات ومســاكن عامــة أخــرى الــخ...
فنــدق :تســتخدم الوحــدة كســكن تجــاري مؤقــت أو دائــم للزائريــن مــن داخــل أو خــارج الدولــة ،ويشــمل الســكن
الفندقــي الوحــدات الســكنية فــي كافــة الفنــادق التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن  15غرفــة فــي منشــأة واحــدة،
إضافــة إلــى الشــقق الفندقيــة.
ـكنا للعمــال ،وتشــكل هــذه الوحــدة جـ ً
ســكن عمــال :عبــارة عــن وحــدة تــم تشــييدها لتكــون سـ ً
ـزءا مــن الترتيبــات
ـؤوال عن إدارة مرافق الســكن واإلشــراف
الســكنية التــي يكــون فيهــا صاحــب العمــل الــذي يعمــل لديــه العمــال مسـ ً
عليهــا ،ويجــب أن يســكن بمعســكر العمــال (ســكن العمــال)  20فــردا علــى األقــل ،وتشــمل معســكرات العمــال كال
مــن الوحــدات المصنفــة كمعســكرات للعمــال ،والمــدن الســكنية العماليــة  ،ويمكــن أن توجــد الوحــدات فــي أنــواع
مختلفــة مــن (المبانــي المتكــررة أو الكرفانــات أو الشــبرات).
مستشــفى :وهــي عبــارة عــن وحــدة تســتخدم لرعايــة األشــخاص (المرضــى) ،تســتخدم هــذه الوحــدات كســكن
للمرضــى داخــل المستشــفيات وال تشــمل ســكن الممرضــات أو األطبــاء حتــى وإن كان ســكنهم ضمــن جــدران
المستشــفى.
ً
أشــخاصا خرقــوا القانــون وال يتمتعــون بحريــة
ســجن /إصالحيــة :تقــع الوحــدة ضمــن منشــأة تصحيحيــة وتــؤوي
مغادرتهــا ،وتشــمل الوحــدات الســكنية لألحــداث والبالغيــن.
معسكرات :وحدة معسكرات.
عمل :تستخدم الوحدة كمكان عمل لممارسة نشاط ،وتستخدم بأكملها ألغراض غير سكنية.
مغلــق :هــي الوحــدة التــي ظلــت مغلقــة طيلــة فتــرة العــد رغــم مــرور الباحــث عليهــا ألكثــر مــن مــرة ،ولــم يســتطع
تحديــد الحالــة التــي تنطبــق عليهــا مــن أنــواع االســتخدام المبينــة أعــاه.
خــارج النطــاق مثــل مســاكن الدبلوماســيين :فــي حالــة كانــت الوحــدة مشــغولة بأســرة لفــرد يعمــل فــي الســلك
الدبلوماســي أو إحــدى الســفارات أو العســكريون األجانــب الســاكنون فــي اإلمــارة فلــن يتــم عــد هــذه األســرة،
وتعتبــر خــارج نطــاق التعــداد.
وحــدة تابعــة للســكن ،تــم عدهــا فــي مــكان آخــر :وذلــك فــي حالــة كان المبنــى تابعــا لمبنــى رئيســي ،وكانــت
الوحــدة مســتخدمة لســكن أســرة تــم عــد أفرادهــا مــع أســرة أخــرى.
وحــدة تابعــة للعمــل ،تــم عدهــا فــي مــكان آخــر :وذلــك فــي حالــة كان المبنــى تابعــا لمبنــى رئيســي ،وكانــت
الوحــدة مســتخدمة لعمــل منشــأة تــم عدهــا مــع المنشــأة.
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نوع الحيازة
•	تعريــف التصنيــف يقصــد بهــا طريقــة إشــغال الوحــدة الســكنية أو غيــر الســكنية مــن قبــل حائــز
الوحــدة ،وحائــز الوحــدة هــو أحــد أفــراد أســر العائــات الخاصــة أو الجماعيــة

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
وإنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يســتخدم هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل

يتكون هذا التصنيف من  5بنود .أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

ملك

01

Owned

إيجار

02

Lease

إيجار مفروش

03

Furnished Lease

يوفره العمل

04

Provided by employer

أخرى (مثل حاالت الهبة)

97

Other such as gifts and donations

•

تعاريف

نوع الحيازة :يقصد بها طريقة إشغال الوحدة.
ملــك :إذا كانــت الوحــدة الســكنية ملــكا للحائــز ،ويدخــل ضمــن هــذا النــوع ،المســاكن الشــعبية ،الفلــل الحكوميــة
التــي تــم تمليكهــا للمواطنيــن إذا كان مالكهــا هــو المقيــم بهــا.
ً
مستأجرا لها مباشرة من المالك أو وكيله.
إيجار :إذا كانت الوحدة السكنية غير مفروشة ،وكان حائزها
إيجار مفروش :إذا كانت الوحدة السكنية مفروشة ومؤجرة للحائز من المالك مباشرة أو من وكيله.
يوفــره العمــل :إذا كانــت جهــة العمــل هــي التــي قامــت بتوفيــر المســكن للحائــز ،ســواء كان المســكن ملــكا لتلــك
الجهــة ،أو مسـ ً
ـتأجرا مــن قبلهــا.
أخرى (مثل حاالت الهبة) :وينطبق ذلك على الحاالت غير المبينة أعاله ،مثل حاالت الهبة.
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مصادر المياه للمنشأة
•	تعريــف التصنيــف
المنشــآت االقتصاديــة

•

مصدر التصنيف

هــي المصــادر التــي يتــم مــن خاللهــا الحصــول علــى الميــاه لالســتعمال فــي

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
واالجتماعيــة

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتــم اســتخدام هــذا التصنيف في المســوح البيئية والمســوح الســكانية

يتكون هذا التصنيف من  7فئات حسب االستخدام .أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

شبكة المياه العامة

01

Public water network

آبار (مياه جوفية)

02

Groundwater

ماء البحر

03

Sea water

مياه معدنية

04

Mineral water

المنشآت األخرى العاملة في إنتاج وتوزيع
المياه

05

Other establishments specialized
in water production and
distribution

المياه المشتراة من المنشآت االقتصادية
األخرى (غير المتخصصة في إنتاج وتوزيع
المياه)

06

Water purchased from other
economic enterprises not
specialized in water production
and distribution

أخرى (حدد)

97

Other specify

•

تعاريف

شبكة المياه العامة :شبكة توزيع المياه من محطات التحلية وهي المصدر الرئيسي للمياه المحالة.
آبار (مياه جوفية) :المياه التي يتم استخراجها عن طريق اآلبار واستخدامها في المنشأة.
ماء البحر :مياه البحر التي يتم سحبها واستخدامها في المنشأة.
ميــاه معدنيــة :إذا كانــت الميـــاه المعبـــأة فـــي عبـــوات زجاجيـــة أو بالســتيكية ولهـــا مواصفـــات قياســـية معينـــة
تجعلهـــا صالحـــة للشـــرب وتختلـــف قيمـــة الوحـــدة حســـب حجمهـــا.
المنشــآت األخــرى العاملــة فــي إنتــاج وتوزيــع الميــاه :منشـــآت القطــاع الخــاص التــي تعمــل فــي إنتــاج وتوزيــع
الميــاه والتــي ال تتبــع فــي إدارتهــا الهيئــات والدوائــر الحكوميــة.
الميــاه المشــتراة مــن المنشــآت االقتصاديــة األخــرى (غيــر المتخصصــة فــي إنتــاج وتوزيــع الميــاه) :الميـــاه
المشتراة مـــن المنشـــآت االقتصادية الغيـــر متخصصـــة فـــي إنتـــاج وتوزيـــع الميـــاه.
أخرى (حدد) :أي مصـدر آخـر للميـاه لـم يذكـر فـي البنـود السـابقة.

63

مصدر المياه لالستخدام المنزلي
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هي المصادر التي يتم الحصول من خاللها على المياه لالستعمال المنزلي
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
واالجتماعيــة

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيف في المســوح البيئية والمســوح الســكانية

يتكون هذا التصنيف من  5فئات حسب االستخدام .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

متصل بالشبكة العامة

01

Public Network

آبار خاصة

02

Private Wells

ال يوجد

03

Not Available

ماء البحر

04

Sea water

أخرى (حدد)

97

Other Specify

•

تعاريف

مصــدر الميــاه لالســتخدام المنزلــي :نــوع المصــدر الــذي يتــزود منــه المســكن بميــاه االســتعمال المنزلــي
(كالغســيل واالســتحمام والتنظيــف).
متصــل بالشــبكة العامــة :إذا كان تزويــد ميــاه االســتخدام المنزلــي يتــم بواســطة أنابيــب تصــل إلى داخل المســكن
مــن شــبكة عامــة تملكهــا الدولة.
آبار خاصة :إذا كانت المياه للمستخدم المنزلي يتم جلبها من بئر يقع في المنطقة التي بها المسكن.
ال يوجد :هو عدم وجود مصدر للمياه.
ماء البحر :مياه البحر التي يتم سحبها واستخدامها في المنزل.
ـا بوســيلة غيــر مذكــورة سـ ً
ـابقا مثــل صهاريــج الميــاه وفــي هــذه الحالــة يحــدد
أخــرى (حــدد) :إذا كان المســكن متصـ ً
المصدر.
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مصدر مياه الشرب
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هي المصادر التي يتم الحصول من خاللها على المياه للشرب.
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
واالجتماعيــة

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيف في المســوح البيئية والمســوح الســكانية

يتكون هذا التصنيف من  5فئات حسب االستخدام .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

متصل بالشبكة العامة

01

Public Network

ابار خاصة

02

Private Wells

مياه معدنية

03

Mineral Water

مياه موزعة

04

Distributed water

اخرى
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Other

•

تعاريف

مصدر المياه لشرب :هي المصادر التي يتم الحصول من خاللها على المياه للشرب.
متصــل بالشــبكة العامــة :إذا كان تزويــد ميــاه االســتخدام المنزلــي يتــم بواســطة أنابيــب تصــل إلى داخل المســكن
مــن شــبكة عامــة تملكهــا الدولة.
ابار خاصة :إذا كانت المياه للمستخدم المنزلي يتم جلبها من بئر يقع في المنطقة التي بها المسكن.
ميــاه معدنيــة :إذا كانــت الميـــاه المعبـــأة فـــي عبـــوات زجاجيـــة أو بالســتيكية ولهـــا مواصفـــات قياســـية معينـــة
تجعلهـــا صالحـــة للشـــرب وتختلـــف قيمـــة الوحـــدة حســـب حجمهـــا.
مياه موزعة :إذا كان تزويد مياه االستخدام المنزلي يتم بواسطة حاويات او سيارات التوزيع على المنازل.
أخرى :أي مصـدر آخـر للميـاه لـم يذكـر فـي البنـود السـابقة.
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المصليات والمساجد
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هي بيوت الله تعالى التي تُ قام فيها الصلوات.
تصنيف وطني (داخلي)
يتم استخدام هذا التصنيف في نشرة دور العبادة.

يتكون هذا التصنيف من  6بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف بنــاء علــى مــا معمــول بــه فــي الهيئــة العامــة للشــؤون
اإلســامية واألوقــاف.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

مصلى خاص

01

Private Mosque

مصلى عام

02

Public Mosque

مصلى العيد

03

Eid Mosque

مسجد

04

Masjid

جامع

05

Mosque

جامع كبير

06

Collective Mosque

•

تعاريف

ً
مفتوحا للكافة.
مصلى خاص :المكان المخصص إلقامة الصالة في المنشآت العامة أو الخاصة إذ لم يكن
مصلى عام :المكان المخصص إلقامة الصالة في المنشآت العامة أو الخاصة.
مصلى العيد :المكان المخصص إلقامة صالة العيد.
مســجد :المــكان المخصــص إلقامــة الصــاة فيــه وتعتبــر باحــات المســجد ومداخلــه وملحقاتــه ومرافقــه فــي حكــم
المســجد.
جامــع :المــكان المخصــص إلقامــة الصلــوات الخمســة وصــاة الجمعــة فيــه وتعتبــر باحــات المســجد ومداخلــه
وملحقاتــه ومرافقــه فــي حكــم الجامــع.
جامــع كبيــر :المــكان المخصــص إلقامــة الصلــوات الخمســة وصــاة الجمعــة والعيديــن فيــه وتعتبــر باحــات المســجد
ومداخلــه وملحقاتــه ومرافقــه فــي حكــم الجامــع.
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نوع التكييف
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

ويُ قصد به بيان نوع التكييف للوحدة السكنية.
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف يســتخدم لتحديــد نــوع التكييــف فــي الوحــدات الســكنية ،ويتــم
اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح االجتماعيــة مثــل مســح دخــل وإنفــاق االســرة

•

هيكل التصنيف

يتكون هذا التصنيف من  6بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

مركزي

01

Central

وحدات

02

Split units

مشترك (ما بين المركزي والوحدات)

03

Mix Central and split units

عادي (تكييف شباك)

04

Regular window

بدون

05

Without Air Conditioner

أخرى (حدد)
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Other Specify

•

تعاريف

نوع التكييف :يقصد به بيان نوع تكييف المسكن.
مركزي :إذا كان تكييف المسكن يتم بواسطة ماكينات مركزية للمبنى بالكامل أو للمسكن.
وحدات :إذا كان تكييف المسكن يتم بواسطة وحدات تكييف خاصة به ،مثل المكيفات المثبتة بالجدران.
مشــترك (مــا بيــن المركــزي والوحــدات) :إذا كان جــزء مــن المســكن مكيفـ ًـا مركزيـ ًـا ،والجــزء اآلخــر مكيفـ ًـا بواســطة
ـا المكيفــة مركزيـ ًـا ،بينمــا المجلــس فيهــا مكيــف بواســطة وحــدات.
وحــدات ،كمــا فــي حالــة (الفيــا) مثـ ً
عــادي (تكييــف شــباك) :إذا كان تكييــف المســكن يتــم بواســطة أجهــزة تكييــف غيــر المركــزي والوحــدات ،مثــل
المكيفــات المثبتــة بفتحــة فــي الجــدران.
بدون :إذا كان المسكن بـدون تكييف.
أخرى :إذا كان نوع التكييف الموجود في المسكن غير ما ذكر أعاله.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.1

.2

.3
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ /اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

المرحلة التعليمية
•	تعريــف التصنيــف

هــي المرحلــة الدراســية الملتحــق بهــا الفــرد حاليـ ًـا ،ويــدرس فــي أحــد فصولهــا

•	مصــدر التصنيــف

تصنيــف داخلــي – متوافــق مــع مــا هــو معتمــد مــن وزارة التربيــة والتعليــم

أو ســنواتها الدراســية.

والتوصيــات الدوليــة

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يستخدم هذا التصنيف لتحديد المرحلة التعليمية للفرد

يتكون هذا التصنيف من  10بنود ،أنظر إلى الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف بنــاء علــى مــا معمــول بــه فــي وزارة التربيــة والتعليــم

فــي الدولــة ،أو أيــة جهــات ذات صلــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

رياض األطفال

01

Kindergarten

الحلقة األولى

02

Primary level

الحلقة الثانية

03

Intermediate level

الحلقة الثالثة

04

Secondary level

فوق الثانوي ودون الجامعي

05

Post Secondary

جامعي (البكالوريوس)

06

)University (Bachelor

دبلوم فوق الجامعي (دبلوم عالي)

07

Diploma Post University (Higher
)Diploma

ماجستير

08

Master

دكتوراه

09

Doctorate PHD

تعليم الكبار

10

Adult Education
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•

تعاريف

المرحلــة التعليميــة :هــي المرحلــة الدراســية الملتحــق بهــا الفــرد حاليـ ًـا ،ويــدرس فــي أحــد فصولهــا أو ســنواتها
الدراســية.
رياض أطفال :تشمل سنتين دراسيتين قبل الحلقة األولى.
الحلقــة األولــى :للفــرد الــذي أكمــل ســت ســنوات مــن العمــر وتشــمل أربــع ســنوات دراســية ،وتبــدأ بالصــف األول
االبتدائــي وحتــى الصــف الرابــع االبتدائي.
الحلقــة الثانيــة :للفــرد الــذي أتــم الحلقــة األولــى بنجــاح وتشــمل أربــع ســنوات دراســية ،تبــدأ بالصــف الخامــس
االبتدائــي وحتــى الصــف الثامــن االبتدائــي.
الحلقــة الثالثــة :للفــرد الــذي أتــم الحلقــة الثانيــة بنجــاح وتشــمل أربــع ســنوات دراســية ،تبــدأ بالصــف التاســع وحتــى
الثانــي عشــر ،ســواء كانــت أكاديميــة أم مهنيــة.
فــوق الثانــوي ودون الجامعــي :للفــرد الــذي أنهــى الدراســة الثانويــة والمســجل اآلن فــي أحــد فصــول الكليــات أو
ـا أقــل مــن الشــهادة الجامعيــة األولــى.
المعاهــد ،التــي تمنــح خريجيهــا مؤهـ ً
جامعــي (البكالوريــوس) :للفــرد الــذي أنهــى الدراســة الثانويــة والمســجل اآلن فــي أحــد فصــول مؤسســات
التعليــم العالــي (الكليــات أو المعاهــد أو الجامعــات) ،التــي تمنــح خريجيهــا الشــهادة الجامعيــة األولــى.
دبلــوم فــوق الجامعــي (دبلــوم عالــي) :للفــرد الحاصــل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى ،والمســجل اآلن فــي
إحــدى الجامعــات للحصــول علــى مؤهــل أقــل مــن (ال يعــادل) شــهادة الماجســتير.
ماجســتير :للفــرد الحاصــل علــى األقــل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى ،والمســجل اآلن فــي إحــدى مؤسســات
التعليــم العالــي (الجامعــات )...،للحصــول علــى شــهادة الماجســتير.
دكتــوراه :للفــرد الحاصــل علــى األقــل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى وشــهادة الماجســتير ،والمســجل اآلن فــي
إحــدى الجامعــات للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه.
تعليــم الكبــار :للفــرد المســجل فــي مراكــز تعليــم الكبــار أو مــن خــال التعليــم المنزلــي ،ويكــون االلتحــاق فــي
 3مراحــل وهــي الحلقــة األولــى ويبلــغ عمــر الفــرد تســع ســنوات فأكثــر ومدتهــا أربــع ســنوات ثــم الحلقــة الثانيــة
وتمتــد إلــى  4ســنوات ثــم الحلقــة الثالثــة وتمتــد إلــى  4ســنوات.
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المستوى التعليمي /الحالة التعليمية
•	تعريــف التصنيــف هــو المســـتوى التعليمــي الــذي وصــل إليــه الفــرد البالــغ مــن العمــر ()10
ً
ً
منتســبا
مقيــدا أو
ســواء أكان قــد أنهــى مرحلــة أو أكثــر مــن مراحــل التعليــم ،أم كان
ســنوات فأكثــر،
ً
إلحــدى المــدارس أو المعاهــد أو الجامعــات ،أم لــم يســبق لــه أن تلقــى أي نــوع مــن أنــواع التعليــم
المدرســي.

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	هيــكل التصنيــف
الثانــي علــى  10بنــود

•	آليــة التحديــث

يستخدم هذا التصنيف لتحديد الحالة التعليمية  /المستوى التعليمي

يتكــون هــذا التصنيــف مــن جزئييــن ،الجــزء األول يحتــوي علــى بنديــن والجــزء

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

أمي

01

Illiterate

متعلم

02

Educated

في حال كان متعلم يستخدم التصنيف في الجدول أدناه:

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

يقرأ ويكتب

01

Read & Write

ابتدائي

02

Primary

إعدادي

03

Preparatory

ثانوي

04

Secondary

فوق الثانوي ودون الجامعي

05

Above Secondary & Below
University

جامعي

06

University

دبلوم فوق الجامعي (دبلوم عالي)

07

Diploma Post University (Higher
)Diploma

ماجستير

08

Master

دكتوراه

09

Doctorate

غير مبين

98

Not Specify
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•

تعاريف

ـواء
الحالــة التعليميــة :هــي المســـتوى التعليمــي الــذي وصــل إليــه الفــرد البالــغ مــن العمــر ( )10ســنوات فأكثــر ،سـ ً
ـدا أو منتسـ ً
أكان قــد أنهــى مرحلــة أو أكثــر مــن مراحــل التعليــم ،أم كان مقيـ ً
ـبا إلحــدى المــدارس أو المعاهــد أو
الجامعــات ،أم لــم يســبق لــه أن تلقــى أي نــوع مــن أنــواع التعليــم المدرســي.
أمي :هو الفرد الذي ال يعرف القراءة والكتابة بأي لغة كانت ،أو من كان يقرأ فقط.
يقــرأ ويكتــب :هــو الفــرد الــذي يعــرف القــراءة والكتابــة بــأي لغــة أو بــأي طريقــة كانــت ،ولكنــه لــم يحصــل علــى
أي شــهادة دراســية.
ابتدائــي :هــو الفــرد الحاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة ،أو الفــرد الــذي أكمــل خمــس أو ســت ســنوات دراســية
بنجــاح حســب النظــام المتبــع فــي الدولــة التــي درس فيهــا.
إعــدادي :هــو الفــرد الحاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة ،أو المتوســطة كمــا فــي بعــض البلــدان ،أو الفــرد الــذي
أكمــل ثمانــي أو تســع ســنوات دراســية بنجــاح حســب النظــام المتبــع فــي الدولــة التــي درس فيهــا.
ثانــوي :هــو الفــرد الحاصــل علــى الشــهادة الثانويــة العامــة ،أو الثانويــة الدينيــة أو التجاريــة أو الصناعيــة أو الزراعيــة
ومــا شــابه.
فــوق الثانــوي ودون الجامعــي :هــو الفــرد الحاصــل بعــد الشــهادة الثانويــة علــى شــهادة مــدة الدراســة لتحصيلهــا
ســنة دراســية أو ســنتين أو أكثــر ،لكنهــا ال تعــادل الشــهادة الجامعيــة األولــى.
جامعــي :هــو الفــرد الحاصــل بعــد الشــهادة الثانويــة علــى شــهادة جامعيــة أولــى ،وتتــراوح مــدة الدراســة لتحصيلهــا
بيــن أربــع ســنوات دراســية وحتــى ســبع ســنوات دراســية كمــا فــي كليــة (الطــب).
دبلــوم فــوق الجامعــي (دبلــوم عالــي) :هــو الفــرد الحاصــل بعــد الشــهادة الجامعيــة األولــى علــى شــهادة مــدة
الدراســة لتحصيلهــا ســنة دراســية أو ســنتين أو أكثــر ،لكنهــا ال تعــادل شــهادة (الماجســتير).
ماجستير :هو الفرد الحاصل على شهادة الماجستير.
دكتوراه :هو الفرد الحاصل على شهادة الدكتوراه.
غير مبين :هو الفرد غير المبين حالته التعليمية.

72

االلتحاق بالتعليم
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

يهدف التصنيف الى تعريف على حالة الفرد الحالية لاللتحاق في التعليم
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يستخدم هذا التصنيف لتحديد حالة االلتحاق الحالية بالتعليم لألفراد

يتكون هذا التصنيف من  3بنود ،أنظر إلى الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

ً
حاليا
ملتحق

01

Currently Attending

سبق له االلتحاق (ترك)

02

Previously Attending and then Left

ً
أبدا (لم يسبق له االلتحاق)
لم يلتحق

03

Never Attending

•

تعاريف

االلتحــاق بالتعليــم :هــي عالقــة الفــرد البالــغ مــن العمــر (مــن  3ســنوات وأكثــر) بــأي مؤسســة تعليميــة ،مــن حيــث
ـا.
التحاقــه بهــا بقصــد التحصيــل الدراســي فيهــا ،أو تركــه لهــا ،أو عــدم التحاقــه بهــا أصـ ً
ملتحــق حاليـ ًـا :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر (مــن  3ســنوات وأكثــر) الملتحــق بالدراســة فــي أحــد الفصــول الدراســية
للعــام الدراســي ،أو الملتحــق بأحــد فصــول التعليــم الرســمي مثــل فصــول تعليــم الكبــار ولــو كان غيــر متفــرغ،
وكذلــك الفــرد المنتســب إلحــدى مؤسســات التعليــم العالــي (الجامعــات أو المعاهــد) ،وال يشــمل الملتحــق
بــدورات تدريبيــة قصيــرة أو طويلــة األجــل بقصــد التدريــب ورفــع الكفــاءة.
ســبق لــه االلتحــاق (تــرك) :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر (مــن  3ســنوات وأكثــر) ،وقــد ســبق لــه االلتحــاق بالدراســة
ـواء أكان أكملهــا أم ال.
ثــم تركهــا ،سـ ً
لــم يلتحــق أبـ ً
ـدا (لــم يســبق لــه االلتحــاق) :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر (مــن  3ســنوات وأكثــر) الــذي لــم يلتحــق
بالدراســة إطالقـ ًـا.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
.1

.2
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ

الحالة العملية
•	تعريــف التصنيــف يهــدف التصنيــف الــى تعريــف حالــة الفــرد العمليــة بالنســبة لقــوة العمــل مــن
خــال التعــرف علــى عالقــة الفـــرد بالمنشـــأة التــي يعمــل فيهــا ،كأن يكــون الفــرد صاحــب هــذا العمــل أو
يعمــل بأجــر أو بــدون أجــر ،وحصــر أنواعهــا

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يستخدم هذا التصنيف لتحديد الحالة العملية لألفراد

يتكون هذا التصنيف من  5بنود ،أنظر إلى الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
Classification

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

صاحب عمل (مع وجود مستخدمين آخرين)

01

Employer

يعمل لحسابه الخاص /عمل مستقل /عمل
حر (بدون وجود مستخدمين آخرين)

02

Own-account worker / selfemployed / freelance

يعمل بأجر

03

Paid Employee

يعمل لدى األسرة أو أحد أفرادها بربح أو إيراد

04

Work for family with pay

غير مبين

98

Not Specify
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•

تعاريف

الحالــة العمليــة :هــي عالقــة الفـــرد بالمنشـــأة التــي يعمــل فيهــا ،كأن يكــون الفــرد صاحــب هــذا العمــل أو يعمــل
بأجــر أو بــدون أجــر.
صاحــب عمــل (مــع وجــود مســتخدمين آخريــن) :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر ( 15عامــا أو أكثــر) الــذي يعمــل فــي
مصلحــة خاصــة يملكهــا بالكامــل ويســتخدم آخريــن ،وإذا كان صاحــب العمــل أو مالكــه يعمــل مقابــل أجــر محــدد فــي
مصلحتــه أي أن هنــاك فصــل بيــن راتبــه كونــه يقــدم عمــا ،وبيــن أربــاح المنشــأة أو الشــركة التــي يمتلكهــا حســب
أغــراض المســح يعــد كعامــل بأجــر وليــس كصاحــب عمــل ،وإذا كان هنــاك مجموعــة مــن الشــركاء يعملــون فــي
مصلحــة يملكونهــا ويســتخدمون آخريــن فيعتبــر كل منهــم صاحــب عمــل.
يعمــل لحســابه الخــاص /عمــل مســتقل /عمــل حــر (بــدون وجــود مســتخدمين آخريــن) :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر
ـزء منهــا وال يســتخدم أحـ ً
ـدا بأجــر ،وال يعاونــه أحــد
( 15عامــا أو أكثــر) الــذي يعمــل فــي مصلحــة يملكهــا أو يملــك جـ ُ
أفــراد أســرته بأجــر أو أربــاح ،وإذا كان هنــاك مجموعــة مــن الشــركاء يعملــون فــي نفــس المصلحــة التــي يملكونهــا
ً
أحــدا فيعتبــر كل واحــد منهــم يعمــل لحســابه كمــا أن هنــاك فئــات يــؤدون بأنفســهم خدمــات
وال يســتخدمون
لآلخريــن بــدون منشــآت مثــل البائــع المتجــول أو الحمــال ...الــخ فيعتبــر كل منهــم يعمــل لحســابه.
يعمــل بأجــر :هــو الفــرد الــذي تربطــه بصاحــب العمــل رابطــة تعاقديــة ،يتعهــد فيهــا بالعمــل لديــه ،بينمــا يتعهــد
فيهــا صاحــب العمــل بدفــع األجــر النقــدي أو العينــي أو كليهمــا .وبغــض النظــر عــن دوريــة تلقــي األجــر الزمنيــة
(يوميــا ،أســبوعيا ،شــهريا أو ســنويا).
يعمــل لــدى األســرة أو أحــد أفرادهــا بربــح أو إيــراد :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر ( 15عامــا أو أكثــر) الــذي يــزاول
عمــا خاصــا فــي مصلحــة معينــة تملكهــا األســرة التــي ينتمــي إليهــا أو أحــد أفرادهــا بأجــر أو بــدون أجــر ولكنــه
ً
يســتفيد مــن أربــاح هــذه المؤسســة وعائداتهــا.
غير مبين :هو الفرد غير المبين حالته العملية.
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العالقة بقوة العمل
•	تعريــف التصنيــف
بالعمــل ،وحصــر أنواعهــا

يهــدف التصنيــف الــى تعريــف عالقــة الفــرد البالــغ مــن العمــر ( )15ســنة فأكثــر

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يستخدم هذا التصنيف لتحديد الحالة العملية لألفراد

•	هيكل التصنيف يتكون هذا التصنيف من مستويين وثالث مجموعات رئيسية (مشتغل،
متعطل ،االفراد خارج القوى العاملة) والذي يندرج ضمنه  11بند من المجموعات -أنظر الجدول
•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

القسم
Division

الرمز
Code

Classification

مشتغل

01

Employed

متعطل

02

Unemployed

متعطل وسبق له العمل

021

Unemployed Worked before

متعطل ولم يسبق له العمل من قبل

022

Unemployed Never Worked before

االفراد خارج القوى العاملة

Outside Labor Force Population

03

الواجبات المنزليـة غير مدفوعة األجر

031

Household Duties - unpaid

طالب (متفرغ للدراسة)

032

Student

غير قادر على العمل (عاجز /مريض /من
ذوي اإلعاقة )..

033

Unable to work -Disabled, Illness,
..,Incapaple

متقاعد

034

Retired

كبير في السن ( 65سنة أو أكثر وال يعمل)

035

Aged 65 or older and not working

له /لها دخل أو إيراد

036

Independent income

ظروف اجتماعية

037

Social Circumstances

غير راغب بالعمل

038

Unwelling to work

لم أجد العمل المناسب

039

Didn't Find suitable Work

أخرى (حدد)

97

Other Specify

غير مبين

98

Not Specify
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•

تعاريف

العالقة بقوة العمل :هي عالقة الفرد البالغ من العمر ( )15سنة فأكثر بالعمل.
مشــتغل :هــو الفــرد فــي ســن العمــل ( 15ســنة فأكثــر) الــذي عمــل بأجــر ولــو ســاعة واحــدة مقابــل أجــر أو أربــاح
ـواء أكان يعمــل لــدى الغيــر أم يعمــل لحســابه ،وكذلــك الذيــن لديهــم عمــل ولكــن لــم
خــال أســبوع اإلســناد ،سـ ً
يمارســوه بصــورة مؤقتــة خــال أســبوع األســناد بســبب قيامهــم بإجــازة ،والموفــدون فــي دورات تدريبيــة أو برامــج
عمــل مــن جهــة عملهــم.
متعطــل :هــو الفــرد الــذي عمــره /عمرهــا ( )15ســنة فأكثــر ،القــادر علــى العمــل ،والــذي ال يــزاول أي عمــل،
والمتــاح للعمــل ،والباحــث عنــه ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب توافــر الشــروط التاليــة فــي المتعطــل:
أ .ال يــزاول أي عمــل (دون عمــل) :أن ال يكــون الشــخص قــد عمــل لمــدة ســاعة فأكثــر مــن الزمــن خــال الســبعة
أيــام التــي ســبقت يــوم المقابلــة (فتــرة اإلســناد الزمنــي) ،ولــم يكــن متغيبـ ًـا بصــورة مؤقتــة عــن العمــل.
ً
فــورا خــال األربعــة أســابيع
ب .المتــاح للعمــل :أي أن يكــون الشــخص فــي وضــع يســمح لــه باســتالم عمــل
الالحقــة ليــوم المقابلــة.
ج .الباحــث عــن عمــل :أن يكــون الشــخص قــد اتخــذ خطــوات محــددة للبحــث عــن عمــل لبعــض الوقــت أو كلــه
بصفــة دائمــة خــال األربعــة أســابيع التــي ســبقت يــوم المقابلــة  ،وقــد تشــمل الخطــوات المحــددة التســجيل فــي
برنامــج توطيــن ،أو التســجيل فــي مبــادرات حكوميــة مثــل :التســجيل لــدى إدارة المــوارد البشــرية (للمواطنيــن
فقــط) ،أو التقــدم مباشــرة إلــى أصحــاب العمــل ،والبحــث فــي أماكــن العمــل وأماكــن التجمعــات الخاصــة ،ونشــر
إعالنــات فــي الصحــف والــرد عليهــا ،والبحــث عــن عمــل مــن خــال اإلنترنــت والتحــري عــن فــرص العمــل لــدى
األصدقــاء أو األقــارب أو أي إجــراء مماثل…الــخ.
د .ويعتبــر مــن ضمــن المتعطليــن أيضــا األشــخاص المتاحــون حاليــا للعمــل ولــم يبحثــوا عــن العمــل خــال األربعــة
أســابيع الســابقة ليــوم المقابلــة بســبب انتظارهــم للعــودة لعملهــم الســابق أو أنهــم وجــدوا عمــا بانتظــار
المباشــرة بــه الحقــا.
متعطــل وســبق لــه العمــل :هــو الفــرد فــي ســن العمــل ،القـــادر علــى العمــل وال يعمــل خــال األســبوع الســابق
ـا قــد
للزيــارة ،ويبحــث عنــه ولــم يجــده ،ومســتعد لمباشــرته خــال أســبوعين مــن الزيــارة إذا أتيــح لــه ،أو منتظــر عمـ ً
تــم الوعــد الجــاد بــه ،وقــد ســبق لــه العمــل.
متعطــل ولــم يســبق لــه العمــل مــن قبــل :هــو الفــرد فــي ســن العمــل ،القـــادر علــى العمــل وال يعمــل خــال
األســبوع الســابق للزيــارة ،ويبحــث عنــه ولــم يجــده ،ومســتعد لمباشــرته خــال أســبوعين مــن الزيــارة إذا أتيــح لــه ،أو
ـا قــد تــم الوعــد الجــاد بــه ،ولــم يســبق لــه العمــل.
منتظــر عمـ ً
األفــراد خــارج القــوى العاملــة :هــم جميــع األفــراد ( 15ســنة فأكثــر) ،ولم يكونوا مشــتغلين (وفق تعريف المشــتغل
المذكــور سـ ً
ـابقا) ،وال متعطليــن (وفــق تعريــف المتعطــل) ،خــال ( )7الســبعة أيــام الســابقة ليــوم المقابلــة ،أي أنهــم
األفــراد القــادرون أو غيــر القادريــن علــى العمــل وال يعملــون وال يبحثــون عــن عمــل ألي ســبب كان.
أداء أو إشـ ً
ـرافا ( 15ســنة فأكثــر) ،وال
الواجبــات المنزليـــة غيــر مدفوعــة األجــر :كل فــرد متفــرغ ألعمــال المنــزل
ً
ـا علميـ ًـا أم ال ،وليــس
ـ
مؤه
ـل
ـ
يحم
ـه
ـ
كون
يمــارس أي عمــل غيــره ،وال يبحــث عــن العمــل بجديــة ،بصــرف النظــر عــن
ً
ملتحقــا بــأي مؤسســة تعليميــة أو متعطــل وفــق تعريفــات المتعطــل الســابق اإلشــارة إليهــا أي أنــه ال ينطبــق
عليــه أي حالــة عمليــة أخــرى ،وال تنــدرج العمالــة المســاعدة المنــازل الذيــن يعملــون بأجــر ضمــن هــذه الفئــة حيــث
أنهــم يصنفــوا ضمــن المشــتغلين.
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طالــب متفــرغ :هــو الفــرد الــذي يبلــغ مــن العمــر ( 15ســنة فأكثــر) غيــر المشــتغل وغيــر المتعطــل ،الملتحــق
بإحــدى المؤسســات التعليميــة النظاميــة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ومنتظــم بالدراســة أو غيــر منتظــم (منتسـ ً
ـبا)
أي متفــرغ للدراســة ،ويراعــى فــي هــذه الحالــة أن الطالــب الــذي قــام بعمــل بجانــب الدراســة خــال  7أيــام
ـتغال ،وكذلــك الموظــف الملتحــق بإحــدى مراحــل التعليــم ســواء مــن خــال الدراســة المســائية أو
الســابقة يعــد مشـ ً
االنتســاب أو المتفــرغ للدراســة مــن عملــه ويتقاضــى أجــرا مــن عملــه فيعــد مشــتغال وليــس طالبــا.
غيــر قــادر علــى العمــل (عاجــز /مريــض /مــن ذوي اإلعاقــة) :هــو الفــرد الــذي عمــره ( )64 - 15غيــر القــادر علــى
العمــل بســبب عجــز جســدي أو عقلــي بصــورة مؤقتــة أو دائمــة ،أو بســبب مــكان وجــوده أو وضعــه  ،ويقصــد
بالعجــز بصــورة مؤقتــة أن الفــرد يمكــن ان يشــفى مــن العجــز أو اإلصابــة إال أنــه فــي فتــرة المســح ليــس مشــتغال
أو مرتبطــا بعمــل ،وكذلــك ال يبحــث عــن العمــل بشــكل فعلــي ،أمــا األفــراد الذيــن يعانــون مــن بعــض أنــواع العجــز
كالكفيــف واألصــم واألبكــم وبعــض ذوي االحتياجــات الخاصــة فيعــدون أمــا مشــتغلون أو متعطلــون أو متقاعدون
أو أي حالــة أخــرى بحســب حالتهــم وقــت المســح  ،ويصنــف ضمــن هــذه الفئــة الملتحقيــن بالخدمــة الوطنيــة ونــزالء
المراكــز العقابيــة وإعــادة التأهيــل والذيــن ليــس لديهــم مطلــق الحريــة فــي تركهــا.
متقاعــد :المواطــن ( 15ســنة فأكثــر) القــادر علــى العمــل وال يعمــل ،وال يبحــث عــن العمــل ،وغيــر راغــب فيــه،
ويتقاضــى راتبـ ًـا تقاعديــا منتظمــا (شــهريا مثــا) عــن عمــل ســابق  ،ويجــب أن ال يظهــر هــذا الخيــار لغيــر المواطنيــن
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ً
راتبــا
كبيــر فــي الســن ( 65ســنة أو أكثــر وال يعمــل) :الفــرد البالــغ  65ســنة فأكثــر وال يعمــل وال يتقاضــى
ً
تقاعديــا.
ـواء أكان ذكـ ً
ـرا أم انثــى وال يعمــل ،وال
لــه /لهــا دخــل أو إيــراد :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر ( 15ســنة فأكثــر) ،سـ ً
يبحــث عــن عمــل ،بســبب اكتفــاءه الذاتــي ،واعتمــاده علــى مصــدر دخــل أو إيــراد أمــاك أو علــى كليهمــا.
ـواء أكان ذكـ ً
ـرا أم انثــى وال يعمــل ،وال يبحــث
ظــروف اجتماعيــة :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر ( 15ســنة فأكثــر) ،سـ ً
عــن عمــل ،بســبب الظــروف االجتماعيــة ،كالعــادات والتقاليــد والعــرف االجتماعــي.
غيــر راغــب بالعمــل :هــو الفــرد فــي ســن العمــل ،القــادر علــى العمــل وال يعمــل ،وال يبحــث عــن العمــل الكتفائــه
بمــا يحصــل عليــه مــن معونــات ذويــه أو الغيــر أو مــن إيــراد أمــاك ونحوهــا أو ألي ســبب آخــر ،وال ينطبــق عليــه
تعريــف كل مــن (الواجبــات المنزليـــة غيــر مدفوعــة األجــر – طالــب متفــرغ – متقاعــد).
ـواء أكان ذكـ ً
ـرا أم انثــى وال يعمــل،
لــم أجــد العمــل المناســب :هــو الفــرد البالــغ مــن العمــر ( 15ســنة فأكثــر) ،سـ ً
ويبحــث عــن عمــل يناســب طبيعتــه أو تخصصــه أو مركــزه أو راتبــه أو مقــر ســكنه وال يجــده.
أخرى (حدد) :أي عالقة أخرى لم تذكر في البنود السابقة.
غير مبين :هو الفرد غير المبين عالقته بقوة العمل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ
.1

.2

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ

.4

ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة

.6

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﻮد

.8

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮة

.3

.5

.7

.9

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ )اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ(

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺪر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة

.10

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

.12

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

.11

.13
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ /اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ

الصحة والسالمة  /الملوثات
•	تعريــف التصنيــف يهــدف التصنيــف الــى تعريــف أنــواع الملوثــات والمخاطــر الصحيــة التــي تواجــه
االســر فــي المســكن وتؤثــر علــى الصحــة العامــة وســامة االســرة ورفاهيتهــا.

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	استخدامات التصنيف
•

هيكل التصنيف

تصنيف إحصاءات االسر حسب نوع ما تواجهه من تحديات للصحة العامة.

يتكون هذا التصنيف من  10بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

دخان ،روائح ناتجة عن عادم السيارات

01

Smoke - car exhaust fumes

دخان ،روائح ناتجة عن الصناعات

02

Smoke - from factories

روائح ناتجة عن الحيوانات

03

Odors caused by animals

روائح ناتجة عن مياه الصرف الصحي

04

Odors caused by sewage water

روائح ناتجة من نفايات (حاويات تجمع
القمامة ،إلخ)

05

 Odor emanating from wastetrash container, et

غبار عـام

06

Dust

غبار أو روائح ناتجة عن مصادر أخرى

07

Dust or odors from other sources

الضـجيـج

08

Noise

الطيور

09

Birds

أخرى (حدد)

97

Other Specify
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الصحة والسالمة في المسكن
•	تعريــف التصنيــف تشــمل جميــع العوامــل التــي تؤثــر علــى الصحــة العامــة لإلنســان وســلوكه ،مــن
خــال تقييــم األحــوال الطبيعيــة فــي المســكن

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	استخدامات التصنيف
ويستخدم في المسوح البيئية

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

تصنيف إحصاءات الصحة والسالمة لإلنسان في المسكن،

يتكون هذا التصنيف من 7بنود ،أنظر إلى الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

الرطوبة والتعفن

01

Moisture and mold

ارتفاع درجة الحرارة

02

High temperature

سوء التهوية

03

Poor ventilation

سوء اإلنارة

04

Poor lighting

القوارض والحشرات

05

Rodents and insects

ال توجد أية مشاكل

06

No any Problems

أخرى (حدد)
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Other Specify

•

تعاريف

الصحــة البيئيــة والســامة فــي المســكن :تشــمل جميــع العوامــل التــي تؤثــر علــى الصحــة العامــة لإلنســان
وســلوكه ،مــن خــال تقييــم األحــوال الطبيعيــة فــي المســكن.
الرطوبــة والتعفــن :الرطوبــة هــي كميــة المــاء التــي يُ مكــن أن يحملهــا الهــواء عنــد درجــة حــرارة معينــة والتــي
بارتفاعهــا تؤثــر علــى الصحــة العامــة لألفــراد وجــودة المســكن ويســاهم فــي انتشــار التعفــن والــذي يعــرف علــى
انــه مجموعــة مــن الفطريــات تكــون مصــدر أساســي لألمــراض وانتشــار الروائــح الكريهــة فــي المســكن وتؤثــر أيضــا
علــى جــودة الحيــاة بــه.

82

ارتفــاع درجــة الحــرارة :هــو ان يكــون المســكن يتعــرض الــى درجــات حــرارة عاليــة مــع قصــور فــي أجهــزة التبريــد أو
غيابهــا  ،وشــعور المقيــم فــي المســكن بارتفــاع درجــة الحــرارة.
ســوء التهويــة :هــو ان يكــون المســكن ال توجــد بــه إجــراءات او وســائل تجديــد الهــواء بالمســكن والتــي تــؤدي الــى
تــردي جــودة الهــواء ونقــص االكســجين وزيــادة ثانــي أكســيد الكربون.
ســوء اإلنــارة :يشــمل المصطلــح ضعــف اإلضــاءة الطبيعيــة (التعــرض الــى اشــعة الشــمس) ويشــمل أيضــا غيــاب
 /نقــص وســائل اإلضــاءة فــي المســكن.
القــوارض والحشــرات :هــو تواجــد وانتشــار القــوارض مثــل الفئــران والجــرذان والحشــرات كالذبــاب والبعــوض فــي
المســكن ممــا يشــكل خطــرا علــى صحــة القاطنيــن فــي المســكن وتــردي جــودة المعيشــة.
ال توجد أية مشاكل :ال يتعرض القاطنين في المسكن الى أي مشكالت.
أخرى (حدد) :أي ظواهر أخرى لم تذكر سابق.

السالمة المهنية
•	تعريــف التصنيــف يهــدف التصنيــف الــى تعريــف ممارســات الصحــة والســامة المهنيــة،
وحصــر أنــواع اإلصابــات المهنيــة والعوامــل المؤثــرة علــى الصحــة والســامة ،وإجــراءات العمــل داخــل
المؤسســات وآليــة قياســها والمســؤوليات.

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
تصنيف إحصاءات السالمة والصحة المهنية وأنواع اإلصابات

يتكون هذا التصنيف من  7بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.
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•

مكونات التصنيف
الرمز Code -

Classification

التصنيف المستخدم
متوسط عدد ساعات العمل االسبوعية
لكل موظف

01

Average number of working hours
per employee per week

عدد اإلصابات المميتة (وفيات)

02

Number of fatality incidents

عدد الحاالت الخطيرة المسجلة

03

Number of reportable dangerous
occurrences

عدد األمراض المهنية المسجلة

04

عدد اإلصابات التي تستدعي اسعافات
اولية

Number of reportable
Occupational Illnesses

05

Number of first Aid Injuries

06

Number of lost Time Injuries

07

Number of medical treatment
cases

عدد اإلصابات المضيعة للوقت
عدد حاالت العالج الطبي

•

تعاريف

الســامة المهنيــة :هـــو علــم يهـــدف إلـــى حمايـــة العامليــن بالمصانــع أو منشــئات العمــل المتعـــددة مـــن كافـــة
أنـــواع الحــوادث المحتملــة.
متوســط عـــدد ســاعات العمل األســبوعية لكل موظف :متوســـط عـــدد ســاعات العمل التي تتضمـــن ســاعات
العمــل اإلضافــي والتدريــب خــال األســبوع (لــكل الموظفيــن).
عــدد اإلصابــات المميتة(وفيــات) :هــو عـــدد الوفيــات ســـواء كانـــت ناتجـــة مـــن إصابــات أو أمــراض وذلــك بغـــض
النظـــر عـــن الوقت الفاصــــل بيــــن زمنــــي اإلصابة والوفــاة.
عــــدد الحــاالت الخطيـــرة المســـجلة :إجمالـــي عــــدد الحــاالت الخطـــرة التــي تــــم اإلبــاغ عنهــــا حيــث ان الحــاالت
الخطيــرة هي الحاالت التـي تقـع داخـل أو خـارج نطاق العمل سـواء أدت أم لم تـؤدي إلـى اإلصابات أو الوفيـات.
عــــدد األمــراض المهنيــــة المســجلة :إجمالــي عـــدد األمــراض المهنيـــة التـــي تعـــرف باإلصابــات أو االضطرابــات
غيــــر الطبيعيـــة المتعلقـــة بالعمـــل  ،تنجـــم هـــذه األمراض عـــادة عـن التعـرض لعوامل بيئـــة العمـل وتضـم األمراض
الحـــادة والمزمنــــة التـــي قــــد تحـــدث بســــبب االستنشــاق ،االمتصــاص ،االبتــاع أو االتصــال المباشـــر مــــع تلــك
العوامــل البيئيــــة.
عـــدد اإلصابــات التــي تســتدعي اســعافات اوليــة :مـــن أمثلــة هـــذه اإلصابــات عــاج االلتهابــات ،إصابـــات العيــن
بأجســام غريبة ،إزالة الجلد الميت ،اســـتخدام األدوية الطبيـــة ،المراقبة الطبية لمدة تزيد عـــن  12ســـاعة  ....الـــخ.
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عـــدد اإلصابــات المضيعـــة للوقـــت :هـــو إجمالــي كل مـــن اإلصابــات المميتـــة ،إصابـــات العجـــز الكلـــي والجزئــي
الدائــم وحــاالت فقـــدان يـــوم عمـــل كامـــل  ،ذلـــك باســتثناء حــاالت العمـــل المقيـــد (وهـــو :أي إصابــات عمــل غيـــر
اإلصابــات المميتـــة أو إصابــات فقـــدان يـــوم عمـــل والتـــي تســـبب فـــي عـــدم مقـــدرة الموظـــف علـــى أداء عملـــه
بكفـــاءة فـــي أي يـــوم بعـــد يـــوم وقـــوع الحـادث).
عـــدد حــاالت العــاج الطبـــي :أي إصابـــات عمـــل غيــر اصابــات فقـــدان يـــوم عمــل أو حــاالت العمــل المقيــد والتــي
تســـتدعي معالجــة طبيــة أو فيزيائيــة.
مالحظة :حاالت العالج الطبي ال تشمل حاالت اإلسعافات األولية.
مالحظــة :ال تعتبــر إجـــراءات التشـــخيص ،مثـــل األشــعة الســـينية أو العــاج الطبـــي التحاليـــل المخبريـــة مــن حــاالت
العـــاج الطبـــي إال إذا كانــت تــؤدي إلــى العــاج فـــي المســتقبل.
مالحظــة :إذا فقـــد الموظـــف وعيـــه نتيجــة إلــى إصابــة عمــل ،يجــب تســجيل الحالــة ،وذلــك بغـــض النظــر عـــن نـــوع
العــاج المقــدم لــه.

تكاليف أنشطة حماية البيئة في المنشأة
•	تعريــف التصنيــف

هــي الممارســات التــي تقــوم بهــا المنشــأة ألغــراض حمايــة البيئــة مــن التلــوث

الصــادر عــن عمليــات االنتــاج

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  16بند .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة بالمراكــز اإلحصائيــة فــي
الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.
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مكونات التصنيف
Classification

Code - الرمز

•

التصنيف المستخدم

Wastewater management

01

إدارة المياه العادمة

Research and development

02

األبحاث والتطوير

Protection against radiation

03

الحماية من اإلشعاع

Protection of ambient air and
climate

04

حماية الهواء والمناخ

Waste management

05

إدارة النفايات

Protection and remediation of soil,
groundwater and surface water

06

حماية ومعالجة التربة والمياه الجوفية
والسطحية

Noise and vibration abatement

07

خفض الضوضاء واالهتزازات

Nature and biodiversity protection

08

حماية الطبيعة والتنوع الحيوي

Environmental monitoring cost

09

مراقبة البيئة

Environmental assessment and
audit cost

10

التقييم والتدقيق على البيئة

Environmental charges

11

الغرامات البيئية

Environmental training cost

12

الدورات التدريبية لحماية البيئة

Annual cost paid by the
establishment for government and
non-government entities to protect
the environment

13

التكلفة السنوية التي تدفعها المنشأة
للجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية
البيئة

Value of savings and revenues
from environmental protection

14

التوفير واألرباح من حماية البيئة

Annual subsidies received by the
establishment from government
and non-government entities to
protect the environment

15

اإلعانات السنوية التي تدفعها الجهات
الحكومية وغير الحكومية للمنشأة لحماية
البيئة

Other Specify
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)أخرى (حدد

86

•

تعاريف

إدارة الميــاه العادمــة :وتشــمل قيمــة عمليــات جمــع الميــاه ومعالجتهــا وإعــادة اســـتخدام الميــاه العادمــة أو
التخلــص منهــا متضمنــة جميــع النفقــات المتصلــة بتركيــب البنيــة التحتيــة لميــاه الصــرف الصحــي.
األبحــاث والتطويــر :وتشــمل قيمــة وتكلفــة األبحــاث التــي تســاعد علــى تطويـــر نظـــم حمايــة البيئــة بالمنشــأة أو
بالبيئــة المحيطــة.
الحمايــة مــن اإلشــعاع :وتشـــمل قيمـــة المعـــدات واآلالت وأجهـــزة الوقايــة الشـــخصية للعامليـــن واالحتياطــات
األمنيــة لتوفيـــر الحمايــة مـــن اإلشــعاع.
حماية الهواء والمناخ :وتشـــمل قيمـــة معـــدات ووسائل حماية الهـــواء والمناخ مـــن خالل تركيـــب وحـــدات تنقيـــة
أو معـدات لتقليـل االنبعاثات والملوثـات فـي الهـواء.
إدارة النفايات :وتشـــمل قيمـــة معالجـــة النفايـــات الصلبـــة الخطـــرة (جميـــع المـــواد التـــي قـــد تكـــون خطـــرة علـــى
صحة اإلنسان والبيئـــة نظـــرا لطبيعتهـــا أو كميتهـــا والتـــي تتطلـــب تقنيـــات معالجـــة خاصـة) والنفايـــات غير الخطـرة
متضمنــة خطــوات الجمــع والمعالجــة والتخلـــص وإعـــادة التدويـــر.
حمايــة ومعالجــة التربــة والميــاه الجوفيــة والســطحية :وتشـــمل قيمـــة المعـــدات واآلالت واإلجــراءات الالزمــة
لحمايـة التربـة وإزالـة المـواد الكيميائية أو تسـرب النفايـات الخطـرة فـي التربـة ومنـع وصـول أي تسـرب قـد يصل
للمياه الســـطحية أو الجوفيـة.
خفض الضوضاء واالهتزازات :وتشمل قيمة المعدات والوسائل الالزمة لخفض حدة الضوضاء واالهتزازات.
حمايــة الطبيعــة والتنــوع الحيــوي :وتشـــمل قيمــة جميـــع اإلجــراءات المتخــــذة لحمايـــة المحيـــط الحيـــوي وعـــدم
المســـاس بطبيعــة الحيــاة البريــة والبحريــة.
مراقبة البيئة :وتشـــمل قيمـــة النفقـــات المرتبطـــة بالمعـــدات واللـــوازم واليـــد العاملـة وشـــراء الخدمـات الالزمة
لرصـــد الملوثـات المنبعثـة مـن المنشـأة.
التقييم والتدقيق على البيئة :تشمل تكلفة التقييم والتدقيق على البيئة ما يلي:
 .1قيمة نفقات تدقيق العمليات الجارية في المنشأة بهدف التأكد من امتثال المنشأة مع
األنظمة والقوانين.
 .2قيمة نفقات تقييم األثر البيئي للبرامج والمشاريع المنفذة أو المقترحة.
 .3قيمة نفقات التكاليف المرتبطة باالستشارات القانونية والفنية.
الغرامات البيئية :وتشــمل قيمــة الغرامــات والعقوبــات والتعويضــات عــن األضرار المدفوعــة لجهــات حكوميــة
أو أفــراد والرســوم المدفوعــة للهيئــات التنظيميــة مــن أجــل الســماح بالقيــام بعمليــات داخــل المنشــأة.
الدورات التدريبية لحماية البيئة :وتشــــمل قيمــــة الـــدورات التدريبيـــة التي تدفعها المنشــأة لتدريـــب العامليــــن
ً
بيئيا.
لزيــــادة الوعــــي البيئــــي أو لتطويــر نظــام المنشــأة
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التكلفــة الســنوية التــي تدفعهــا المنشــأة للجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لحمايــة البيئــة :وتشــمل
قيمة استخراج التصاريـــح والرســـوم المدفوعـــة للجهـــات التـــي تعمـــل فــــي مجـــال إدارة وحمايــــة البيئــــة كالتعاقـــد
مـــع شـــركات نقــــل النفايـــات مـــن المصـــدر إلـــى المكـب وفـي تلـك الحالـة ال يتـم ذكـر قيـم التعاقـد فـي بنـد إدارة
النفايـات.
التوفير واألرباح من حماية البيئة:
 .1قيمـــة التوفيـــر :تحســـب مـــن خالل القيمـــة النقديـــة للمنتجـــات الثانوية الناتجة مـــن أنشـــطة حماية البيئـــة إمـــا
مـــن خــال بيعهــا وتحصيــل اإليــرادات أو اســـتخدامها داخليــا وبالتالـــي تخفيـــض التكاليـــف  ،ومـــن األمثلــة عليهـــا
الطاقـــة المتولـــدة خالل عمليـــة اإلنتاج ،واســـتخدام المـــواد الناتجـــة عـــن معالجـــة النفايـــات.
 .2قيمـــة األربــاح :تحســـب مـــن خـــال بيـــع النفايـــات الســــائلة والصلبــة والغازيــة (مثــــل ثانــــي أكســــيد الكربــــون)
للجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة بغـــرض المعالجـــة أو التخلـــص.
اإلعانــات الســنوية التــي تدفعهــا الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للمنشــأة لحمايــة البيئــة :قيمـــة
اإلعانــات الماديــــة وغيــــر الماديــــة التــــي تتلقاهــــا المنشــــأة مــــن الجهــــات الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة ســــنويً ا
لمســــاعدة المنشـــأة فـــي حمايـــة البيئـــة.
أخرى (حدد) :تشمل أي قيم أخرى ألنشطة حماية البيئة.
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التخلص من المياه العادمة (الصرف الصحي)
•	تعريــف التصنيــف
الصــادرة مــن المنــزل

•

مصدر التصنيف

هــي الطــرق واألســاليب التــي تتبعهــا المســاكن للتخلــص مــن الميــاه العادمــة

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  5بنود...أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
الرمز Code -

Classification

التصنيف المستخدم
شبكة عامة

01

Connected to a Public Sewerage Plant

خزان خاص يدار بالحكومة

02

Septic tank

التعاقد مع شركات أخرى

03

Contract with a company

ال يوجد صرف صحي

04

No Sewage

أخرى (حدد)

97

Other Specify

•

تعاريف

التخلص من المياه العادمة (الصرف الصحي) :يقصد به وسيلة تخلص المسكن من مياه الصرف الصحي.
متصال بالشبكة العامة للصرف الصحي.
شبكة عامة :إذا كان المسكن
ً
التعاقــد مــع شــركات اخــرى :هــي وســيلة يتــم التخلــص بهــا مــن ميــاه الصــرف الصحــي عــن طريــق شــركة خاصــة
يتــم التعاقــد معهــا  ،وتقــوم هــذه الشــركة بجمــع الميــاه مباشــرة مــن المســكن.
متصال بأي وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي.
ال يوجد صرف صحي :إذا لم يكن المسكن
ً
مثال).
متصال بوسيلة خالف الحالتين السابقتين (مجاري مكشوفة
أخرى (حدد) :إذا كان المسكن
ً
ً
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مصدر الطاقة والوقود
•	تعريــف التصنيــف هــي مختلــف المصــادر التــي يتــم اســتخدامها للحصــول علــى الطاقــة ألغــراض
االنتــاج واالســتخدام المنزلــي

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  10بنود...أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

غاز مركزي

01

Central Gas

كهرباء

02

Electricity

اسطوانات الغاز

03

Gas Cylinder

منتجات نفطية (الجازولين ،الديزل،
كيروســـــــين)

04

Petroleum products - Gasoline,
Diesel, Kerosene

خشب (حطب)  /فحم

05

Wood (firewood) / Charcoal

زيت الوقود

06

Fuel Oil

زيت الوقود الثقيل

07

Heavy Fuel Oil

غاز طبيعي

08

Natural Gas

زيوت التشحيم

09

Lubricant

أخرى (حدد)
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Other specify

•

تعاريف

غــاز مركــزي :هــو غــاز البتــرول المســال او الغــاز الطبيعــي يتــم توصيلــه الــى المنشــآت او المســاكن مــن خــال
انابيــب التوصيــل.
كهربــاء :نــوع مــن أنــواع الطاقــة وهــي عمليّ ــة ّ
تدفــق اإللكترونــات فــي الموصــات الكهربائيّ ــة ومــا ينتــج عــن هــذا
التدفــق مــن تأثيــرات ،وتعـ ّـد ثانــي مصــدر للطاقــة فــي الوقــت الحالــي ويتــم الحصــول عليهــا مــن تحويــل مصــادر
أخــرى مــن الطاقــة ،مثــل :الفحــم ،والغــاز الطبيعــي ،والبتــرول ،وال يمكــن اســتخدام الطاقــة الكهربائيّ ــة ّإل بعــد
تحويلهــا إلــى مصــادر أخــرى للطاقــة مثــل :الحراريّ ــة ،والميكانيكيّ ــة.
اسـ�طوانات الغـ�ا:ز :غــازات بتروليــة خفيفــة تحفــظ بحالــة ســائلة عــن طريــق الضغــط مثــل البروبــان والبيوتــان (�pro
 ،)pane،butaneويوجــد غالبــا علــى صــورة اســطوانات غــاز والتــي يتــم اســتعمالها فــي المطاعــم والمنــازل.
منتجــات نفطيــة( :الجازوليــن ،الديــزل ،كيروســـين) وقــود ســائل ويســتخدم عــادة كوقــود للســيارات والشــاحنات
والمركبــات األخــرى.
خشب (حطب)  /فحم :مصادر طبيعية تستخدم كوقود ألغراض انتاج الطاقة الحرارية.
زيــت الوقــود :هــو أحــد األجــزاء الناتجــة عــن عمليــة التقطيــر المجــزأ للنفــط الخــام ،وأي منتــج نفطــي ســائل ثقيــل
يحــرق فــي الفــرن أو المرجــل لتوليــد الحــرارة أو لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة أو التحريكيــة.
زيــت الوقــود الثقيــل :الوقــود الثقيــل ( )HFOهــو فئــة مــن زيــوت الوقــود ذات اتســاق يشــبه القطــران  ،ويعــرف
باســم وقــود الســفن أو زيــت الوقــود المتبقــي HFO ،هــو نتيجــة أو بقايــا عمليــة التقطيــر والتكســير للنفــط الخــام.
غــاز طبيعــي :خليــط مــن الهيدروكربونــات الغازيــة المرتبطــة بالودائــع النفطيــة تتكــون معظمهــا مــن غــاز الميثــان
والقليــل مــن اإليثــان والبروبــان والبيوتــان ويســتخدم أساسـ ًـا كوقــود.
زيــوت التشــحيم :هــي المــادة التــي تقلــل االحتــكاك بيــن ســطوح األجســام ،المتصلــة لبعضهــا البعــض عــن طريــق
التزليــق  ،زيــوت التشــحيم تعمــل عــن طريــق اختــراق فــي الفجــوة بيــن هــذه الســطوح ،وخلــق طبقــة مــن الشــحم
مــن خــال الفصــل التــام بيــن هــذه الســطوح.
أخرى (حدد) :أي مصدر اخر للطاقة يتم استخدامه في المنشآت او المساكن.
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مصدر الكهرباء
•

تعريف التصنيف

•

مصدر التصنيف

هو المصدر الرئيسي للحصول على الكهرباء
تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  3بنود...أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

الشبكة العامة

01

Public power network

مولد خاص

02

Private generator

ال يوجد

03

Not Available

•

تعاريف

الشبكة العامة :شبكة توزيع الكهرباء من محطات التوليد وهي المصدر الرئيسي للكهرباء.
مولد خاص :هو جهاز يستخدم لتحويل الوقود األحفوري االحتراق الى مصدر للتيار الكهربائي.
ال يوجد :ال يوجد.
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النفايات الصلبة الخطرة
•	تعريــف التصنيــف هــي نفايــات األنشــطة والعمليــات المختلفــة أو رمادهــا المحتفظــة بخــواص
المــادة الخطــرة التــي ليــس لهــا اســتخدامات تاليــة أصليــة أو بديلــة

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

•	آليــة التحديــث

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  4بنود...أنظر الجدول

يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع

المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

نفايات كيمائية

01

Chemical waste

نفايات إلكترونية

02

Electronic waste

نفايات طبية

03

Medical waste

أخرى (حدد)
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Other specify

•

تعاريف

نفايــات كيمائيــة :هــي النفايــات التــي يكــون تأثيرهــا ســام أو كاو أو تكــون مــواد قابلــة لالشــتعال أو االنفجــار
أو تــؤدي إلــى التــآكل أو نفايــات تحتــوي علــى عناصــر ثقيلــة مثــل الزئبــق والكادميــوم  ،وقــد تنجــم عــن إنتــاج
وتحضيــر المســتحضرات الدوائيــة أو األفــام الناتجــة عــن األشــعة الطبيــة (مســتخدمة أو خــام تالفــة) أو تنشــأ مــن
إنتــاج وتركيــب واســتخدام المبيــدات المنزلــــــية ومبيــدات الصحــة العامــة أو مخلفــات معامــل األبحــاث والمختبــرات
الصلبــة.
نفايــات إلكترونيــة :هــي النفايــات التــي تشــمل الحاســبات اآلليــة المتخلــص منهــا ،األجهــزة اإللكترونيــة المكتبيــة،
أجهــزة الترفيــه اإللكترونــي ،الهواتــف النقالــة وأجهــزة التلفــاز والثالجــات ،ويشــمل التعريــف األجهــزة اإللكترونيــة
التــي اســتخدمت ومازالــت قابلــة إلعــادة االســتخدام والبيــع وإعــادة التدويــر أو المتخلــص منهــا.
نفايــات طبيــة :هــي جميــع النفايــات المتولــدة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة مثــل المستشــفيات والعيــادات
وعيــادات األســنان وبنــوك الــدم والمستشــفيات البيطريــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك مرافــق البحــوث الطبيــة
والمختبــرات والتــي تشــكل خطــر انتشــار العــدوى واألوبئــة.
أخرى (حدد) :أي نوع اخر من النفايات الخطرة لم يعرف سابقا.
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النفايات الصلبة غير الخطرة
•	تعريــف التصنيــف هــي النفايــات الصلبــة التــي ال تحتــوي علــى مــواد أو مكونــات لهــا صفــات
المــواد الخطــرة كمــا تتبايــن فــي خصائصهــا الكيميائيــة والفيزيائيــة وتشــتمل علــى مــواد عضويــة وغيــر
عضويــة

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  9بنود رئيسية...أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

ورق ،ورق مقوى

01

Paper and cardboard

أنسجة

02

Textile

بالستيك

03

Plastic

زجاج

04

Glass

معدن

05

Metal

مواد غير عضوية أخرى

06

Inorganic materials

إطارات

07

Tire

مواد عضوية

08

Organic materials

االغذية ونفايات الحدائق

081

Food and garden waste

مواد عضوية أخرى

082

Other organic materials

أخرى (حدد)
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Other specify

•

تعاريف

ورق ،ورق مقــوى :هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن الــورق والــورق المقــوى والتــي يمكــن
توليدهــا عــن طريــق أي نشــاط اقتصــادي أو ناتجــة عــن نفايــات البلديــة.
أنسجة :هي النفايات التي تنتج عن صناعات األلياف والغزول واألقمشة ونحوها.
بالســتيك :هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن البالســتيك والتــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق
أي نشــاط اقتصــادي مثــل عبــوات التعبئــة ومــواد التغليــف.
زجــاج :هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن البلــور أو الزجــاج والتــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق
أي نشــاط اقتصــادي مثــل النوافــذ والعلــب الزجاجيــة.
معــدن :هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن المعــادن والتــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق أي
نشــاط اقتصــادي مثــل العلــب وخــردة المعــادن واألجهــزة ومــواد البنــاء.
مواد غير عضوية أخرى :هي النفايات التي ال يكون أصلها مواد نباتية أو حيوانية مثل الرمل والغبار
وغيرها من المواد المركبة.
إطــارات :هــي النفايــات الناشــئة مــن اإلطــارات المســتخدمة فــي المركبــات ،واالطــار هــو قــرص مطاطــي ويُ ركــب
كــي يحيــط بحافــة طــوق معدنــي لتثبيــت العجلــة  ،يحــوي اإلطــار أنبوبـ ًـا دائريـ ًـا ،يُ نفــخ بالهــواء المضغــوط.
مــواد عضويــة :هــي النفايــات التــي تنشــأ مــن مصــادر نباتيــة أو حيوانيــة مثــل بقايــا الطعــام ومخلفــات الحدائــق،
والخشــب مــن قبــل األســر أو الصناعــة وهــي نفايــات قابلــة للتحلــل والمعالجــة فــي وجــود األوكســجين (التســميد)
أو فــي غيابــه (التحلــل الالهوائــي) وفــي كال الحالتيــن يمكــن أن تعتبــر مغذيــات للتربــة باإلضافــة الــى النفايــات ذات
االصــل العضــوي االخــرى.
االغذيــة ونفايــات الحدائــق :هــي النفايــات التــي تنشــأ مــن مصــادر نباتيــة أو حيوانيــة مثــل بقايــا الطعــام ومخلفات
الحدائق.
مواد عضوية أخرى :النفايات ذات االصل العضوي االخرى.
أخرى (حدد) :أي نوع اخر من النفايات الغير الخطرة لم يعرف سابقا.
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طرق التخلص من النفايات الصلبة
•	تعريــف التصنيــف هــي الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تغييــر خــواص النفايــات الصلبــة الخطــرة
لجعلهــا غيــر خطــرة أو أقــل خطــورة .حيــث يمكــن بعدهــا التعامــل معهــا بأمــان أكثــر ،فيمكــن نقلهــا أو
ً
أضــرارا لإلنســان والبيئــة.
جمعهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا دون أن تســبب

•

مصدر التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من عشرة بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم
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الرمز Code -

Classification

حاويات النفايات

01

Waste container

النقل إلى مدافن النفايات

02

Transportation to landfill

الطمر

03

Dumping

الحرق

04

Incineration

إعادة التدوير

05

Recycling

التحويل إلى استخدامات زراعية (سماد)

06

Composting

البيع

07

Selling

معالجة خاصة (حدد)

08

Special Treatment - Specify

التعاقد مع شركة متخصصة

09

Contract with a company

أخرى (حدد)
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Other specify

•

تعاريف

حاويــات النفايــات :هــي الحاويــات التـــي تســتخدم فـــي تخزيــن النفايــات والمــواد غيــر المرغــوب فيهــا بشــكل
مؤقــت.
النقــل إلــى مدافــن النفايــات :النفايــات المنقولــة إلــى المواقـــع المخصصــة كمواقــع نهائيــة للنفايــات تكـــون
تحــت أو فــوق األرض ومتحكــم بهــا أو غيــر متحكــم بهــا.
الطمــر :هــي احــدى طــرق دفــن النفايــات بغــرض التخلــص منهــا ،ويجــري التخلــص مــن معظــم النفايــات البلديــة بهذا
االســلوب ،وهــي تعمــل علــى تصغيــر حجــم النفايــات ومعالجتهــا قبــل عمليــة الدفــن ،وتجــري عمليــة الدفــن بطــرق
تضمــن تقليــل التلــوث واالضــرار الصحيــة نتيجــة هــذه العمليــة.
الحرق :هو الحرق المنظم للنفايات ،الذي قد يترافق معه أو ال يترافق معه استعادة للطاقة المتأتية عنها.
إعــادة التدويــر :هــي عمليــة إعــادة تجهيــز النفايــات خــال عمليــة اإلنتــاج لتحويلهــا خــارج خــط النفايــات ،ويســتثنى
مــن ذلــك إعــادة اســتخدام النفايــات كوقــود ،ويشــمل هــذا التعريــف إعــادة التجهيــز للحصــول علــى نفــس المنتــج،
أو ألغــراض مختلفــة .كمــا ينبغــي اســتثناء عمليــات إعــادة التدويــر ضمــن المنشــآت الصناعيــة ،أي فــي منشــأ
النفايــات.
التحويــل لســماد :هــي عمليــة بيولوجيــة تخضــع فيهــا النفايــات القابلــة للتحلــل إلــى عمليــة انحــال هوائــي أو ال
هوائــي للحصــول علــى منتــج يمكــن اســتخدامه لزيــادة خصوبــة التربــة.
البيع :النفايـات التـي يتـم بيعهـا إلـى شـركات أخـرى بغـرض إعـادة تدويرهـا أو إدخالهـا فـي صناعـات أخـرى كمـواد أوليـة.
معالجــة خاصــة (حــدد) :هــي اســتخدام العمليــات واألســاليب الفيزيائيــة والكيميائيــة لمعالجــة النفايــات الخطــرة
وغيــر الخطــرة.
التعاقد مع شركة متخصصة :هـــي كميـــة النفايـــات الصلبـــة التـــي يتـــم التخلـــص منهـــا عـــن طريـــق شـــركة أخـــرى
متعاقـــد معهــــا .وتقــــوم هــــذه الشــــركة بجمــــع النفايــــات مباشــــرة مــــن المنشــــأة .ويجــــب ان يتــــم تحديــــد اســــم
الشــركة.
أخــرى (حــدد) :هــــي أي عمليــــة لمعالجــــة النفايــــات أو التخلــــص منهــــا ال تنــــدرج تحــــت تعريــــف إعـــادة التدويـــر
والتحويـل إلـى ســماد عضوي والحـرق والدفـن .وال يشــمل التعريـف إطالق النفايـات فــي المـاء أو تخزينهـا علــى
نحـــو دائــم.
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طرق التخلص من النفايات السائلة
•	تعريــف التصنيــف
مــن عمليــات االنتــاج

•

مصدر التصنيف

هــي الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا التخلــص مــن النفايــات الســائلة المترتبــة

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية

•	اســتخدامات التصنيــف
الســنوي.

•

هيكل التصنيف

يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف فــي المســوح البيئيــة كالمســح البيئــي

يتكون هذا التصنيف من  6بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

Classification

الرمز Code -

المعالجة في الموقع

01

Onsite treatment

شبكة المجاري

02

Sewerage network

إلقاء في البحر

03

Discharge into the sea

التخلص عن طريق شركة أو منشأة
متخصصة

04

Disposing by contractor or other
establishment

حاويات النفايات

05

Waste container

أخرى (حدد)
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Other specify

•

تعاريف

المعالجة في الموقع :معاملـــة النفايـــات فيزيائيـــا أو كيميائيـــا أو بيولوجيـــا ،علـــى نحـــو يغيـــر مـن سـماتها وبهـدف
تقليـــل حجمهـــا أو الحـــد مـــن طبيعتهـــا الخطـــرة أو تســـهيل مناولتهـــا أو زيـــادة مـــا هـو مسـتعاد منهـــا .ويشـمل هـذا
التعريـــف منشـــآت تحويـــل النفايـات إلـى سـماد عضـوي.
شبكة المجاري :هي الشبكة المتكونة من خطوط أنابيب تحت األرض لتصريف المياه العادمة.
إلقاء في البحر :التخلص من النفايات السائلة عن طريق اإللقاء في البحر.
التخلص عن طريق شــركة أو منشــأة متخصصة :كمية النفايـــات الســائلة التـــي يتـــم التخلـــص منهـــا عـــن طريـــق
شـــركة أخـــرى متعاقـــد معهـــا .وتقـــوم هـذه الشـركة بجمـع النفايـات مباشـرة مـن المنشـأة.
حاويات النفايات :هــي الحاويــات التــي تســتخدم فــي تخزيــن النفايــات والمــواد غيــر المرغــوب فيهــا بشــكل مؤقــت.
ً
سابقا.
أخرى (حدد) :غير ما ذكر
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طرق التخلص من القمامة المنزلية
•	تعريف التصنيف

هي الطرق التي تتخذها األسرة للتخلص من القمامة الناتجة عن

االستخدامات المنزلية.

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح األسرية

يتكون هذا التصنيف من  8بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•

مكونات التصنيف
التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

وعاء مركزي بالعمارة

01

Central Container in the Building

تُ جمع من قبل عامل النظافة

02

Collected by Collectors

تُ وضع في حاوية مغلقة

03

Closed Container Outside the
Building

تُ وضع في حاوية مفتوحة

04

Open Container Outside the
Building

تُ حرق

05

Burned

تُ طمر

06

Bury

ً
عشوائيا
تلقى

07

Throw Randomly

أخرى (حدد)
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Other Specify

•

تعاريف

التخلص من القمامة :يقصد بها الوسيلة المستخدمة في تخلص األسرة من القمامة.
وعاء مركزي بالعمارة :إذا كان بالعمارة مكان مخصص لوضع القمامة فيه من جميع القاطنين في العمارة.
تُ جمــع مــن قبــل عامــل النظافــة :ذلــك بــأن تجمــع فــي كيــس محكــم اإلغــاق وتوضــع أمــام بــاب المنــزل لتجمــع
مــن قبــل عامــل النظافــة.
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تُ وضــع فــي حاويــة مغلقــة :ذلــك بــأن توضــع فــي كيــس وتلقــى مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة فــي حاويــة مغلقــة
خــارج المنــزل.
تُ وضــع فــي حاويــة مفتوحــة :ذلــك بــأن توضــع فــي كيــس وتلقــى مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة فــي حاويــة مفتوحــة
خــارج المنزل.
تُ حرق :ذلك بأن يتم حرقها خارج المنزل من قبل أحد أفراد األسرة.
تُ طمر :ذلك بأن يتم دفنها خارج المنزل من قبل أحد أفراد األسرة.
ً
عشوائيا :ذلك بأن توضع في كيس وتلقى من قبل أحد أفراد األسرة بصورة عشوائية خارج المنزل.
تلقى
ً
سابقا وفي هذه الحالة تحدد الطريقة.
أخرى (حدد) :ذلك بأن تلقى بطريقة أخرى غير ما ذكر

نوع معالجة المياه العادمة
•	تعريــف التصنيــف تصريــف الميــاه العادمــة إلــى الكتــل المائيــة مباشــرة ،أو معالجتهــا إلزالــة بعض
الملوثــات قبــل تصريفهــا ،ويطلــب بيــان تفاصيــل البنــى األساســية لمعالجــة الميــاه العادمــة (عددهــا أو
تصميمهــا أو طاقتهــا) ،وهــو يشــمل محطــات المعالجــة التــي تخــدم مجموعــة أكبــر مــن الســكان وكذلــك
ـددا صغيـ ً
محطــات المعالجــة المســتقلة التــي تخــدم عـ ً
ـرا مــن األســر المعيشــية ومحطــات معالجــة الميــاه
الصناعيــة ،ويعتمــد مقــدار ونــوع الملوثــات المزالــة علــى المواصفــات الفنيــة لمعمــل معالجــة الميــاه
العادمــة وتمثــل المعالجــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة.

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

تصنيف وطني (داخلي) مستند على التوصيات الدولية
يتم استخدام هذا التصنيف في المسوح األسرية

يتكون هذا التصنيف من  3بنود .أنظر الجدول

•	آليــة التحديــث يتــم تحديــث هــذه التصانيــف مــن خــال اللجــان الفنيــة فــي المركــز االتحــادي مــع
المراكــز اإلحصائيــة فــي الدولــة بالتشــارك مــع الشــركاء إذا دعــت الحاجــة.

•
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مكونات التصنيف

الرمز Code -

Classification

التصنيف المستخدم

01

Mechanical treatment technology

المعالجة الثانوية (تكنولوجيا المعالجة
البيولوجية)

02

Biological treatment technology

المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي

03

 Advanced treatment technologywaste water

المعالجة األولية (تكنولوجيا المعالجة
الميكانيكية)

•

تعاريف

المعالجــة األوليــة (تكنولوجيــا المعالجــة الميكانيكيــة) :تتضمــن تقنيــة المعالجــة الميكانيكيــة معالجــة ميــاه
الصــرف ذات الطبيعــة الفيزيائيــة والميكانيكيــة التــي ينتــج عنهــا ميــاه معالجــة وحمــاة منفصلــة .وممكــن ان يتــم
اســتخدام العمليــات الميكانيكيــة باإلضافــة الــى العمليــات البيولوجيــة والمتقدمــة .يشــمل العــاج الميكانيكــي
عمليــات مثــل الترســيب والتعويــم.
المعالجــة الثانويــة (تكنولوجيــا المعالجــة البيولوجيــة) :تشــير تكنولوجيــا المعالجــة البيولوجيــة إلــى معالجــة ميــاه
الصــرف الصحــي باســتخدام الكائنــات الحيــة الدقيقــة الهوائيــة والالهوائيــة التــي ينتــج عنهــا فصــل للميــاه المعالجــة
وحمــأة منفصلــة تحتــوي علــى ميكروبــات وملوثــات .وممكــن أن يتــم اســتخدام عمليــات المعالجــة البيولوجيــة ً
أيضــا
باإلضافــة الــى عمليــات ميكانيكيــة ومتقدمــة.
المعالجــة المتقدمــة لميــاه الصــرف الصحــي :تشــير الــى العمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا تقليــل الملوثــات
فــي ميــاه الصــرف الصحــي التــي ال يتــم تقليلهــا عــادة مــن خــال طــرق المعالجــة األخــرى .وهــي تغطــي جميــع
العمليــات التــي ال تعتبــر ميكانيكيــة أو بيولوجيــة ،علــى ســبيل المثــال ،التخثــر الكيميائــي والترســيب ،ونقطــة
إضافــة الكلــور والتجريــد وترشــيح الوســائط المختلطــة والفــرز الدقيــق ،والتبــادل األيونــي االنتقائــي وامتصــاص
الكربــون المنشــط والتناضــح العكســي ،والترشــيح فائــق الجــودة ،والتلطيــف الكهربائــي .ويمكــن اســتخدام عمليــات
المعالجــة المتقدمــة باإلضافــة إلــى عمليــات المعالجــة الميكانيكيــة والبيولوجيــة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت
اﻹدارﻳﺔ
.1

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﻣﺎرة

رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﻔﺠﻴﺮة

ﻋﺠﻤﺎن
دﺑﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ
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اإلمارة
•

مكونات التصنيف

التصنيف المستخدم

الرمز Code -

Classification

أبو ظبي

01

Abu Dhabi

دبي

02

Dubai

الشارقة

03

Al Sharjah

عجمان

04

Ajman

أم القيوين

05

Umm Al Quwain

رأس الخيمة

06

Ras Al Khayma

الفجيرة

07

Fujairah
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
.1

.2

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

.4

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ

.3

.5
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اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺰراﻋﻴﺔ

التصانيف االقتصادية
الموحد
التصنيف الصناعي الدولي
ّ
لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع ()ISIC4
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

هــو التصنيــف المرجعــي الدولــي لألنشــطة اإلنتاجيــة الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي مــن االمــم
المتحــدة ،والغــرض الرئيســي لهــذا التصنيــف هــو توفيــر مجموعــة مــن أقســام ومجموعــات وفــروع وفئــات
األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع ونشــر اإلحصــاءات حســب األنشــطة االقتصاديــة ،والغــرض الرئيســي لهــذا
التصنيــف هــو توفيــر مجموعــة مــن فئــات األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع وتبليــغ اإلحصــاءات حســب هــذه
األنشــطة.
األمم المتحدة -تصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف علــى نطــاق واســع فــي تصنيــف البيانــات حســب نــوع النشــاط االقتصــادي فــي مجــاالت
اإلحصــاءات االقتصاديــة مثــل اإلنتــاج أو الدخــل القومــي ،ويتــم اســتخدامه فــي مجموعــة مــن المســوح االقتصاديــة
والتعــدادات التــي ينفذهــا المركــز مثــل المســوح االقتصاديــة الخاصــة بالمنشــآت مثــل  :المســح االقتصــادي
الســنوي ،ومســح االســتثمار األجنبــي  ،والمســح البيئــي الســنوي ،تعــداد المنشــآت االقتصــادي ...الــخ  ،وكمــا يتــم
اســتخدامه فــي المســوح االســرية كمســح القــوى العاملــة ،ومســح دخــل وإنفــاق االســرة وغيرهــا ،وذلــك لترميــز
نشــاط المنشــآت التــي يعمــل بهــا االفــراد.
قســمت األنشــطة االقتصاديــة فــي جــداول التصنيــف تقسـ ً
ـيما فرعيـ ًـا فــي هيــكل تراتبــي الــى أربعــة مســتويات أو
فئــات ،وهــذه الفئــات تهــدف إلــى تســهيل عمليــة جمــع البيانــات وعرضهــا وتحليلهــا فــي المســتويات التفصيليــة
وســميت الفئــات المشــار إليهــا باألحــرف باســم “األبــواب”،
لالقتصــاد بطريقــة
َّ
موحــدة قابلــة للمقارنــة دوليـ ًـا ُ ،
قســمت الطيــف الكامــل مــن األنشــطة اإلنتاجيــة إلــى تجميعــات عريضــة مثــل “الزراعــة والحراجــة والصيــد”
والتــي ّ
(البــاب ألــف) ،و“الصناعــة التحويليــة” (البــاب جيــم) و“المعلومــات واالتصــاالت” (البــاب يــاء)  ،وبعــد ذلــك تــم
ـا ،تســتخدم نظــام رقمــي للترميــز وإدخــال البيانــات  ،حيــث ُأطلــق
تنظيــم التصنيــف إلــى فئــات متتاليــة أكثــر تفصيـ ً
وسـ ّـميت فئــات األرقــام الثالثــة “مجموعــات” ُ
وأطلــق علــى فئــات األرقــام
علــى فئــات الرقميــن اســم “األقســام” ُ
الموحــد  ISIC4مــن
ـا  ،ويتألــف التصنيــف الصناعــي الدولــي
َّ
األربعــة اســم “الفــروع” وهــي أكثــر المســتويات تفصيـ ً
مقســمة فرعيـ ًـا إلــى مــا مجموعــه  88 :قسـ ً
ـما ،و 238مجموعــة و  419فرعـ ًـا.
 21بابـ ًـا
َّ
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)0114تشــير الخانــة األولــى والثانيــة مــن اليســار ( )01إلــى قســم “أنشــطة زراعــة المحاصيل
واالنتــاج الحيوانــي والصيــد والخدمــات المتصلــة” ،ومــن ثــم تأتــي مجموعــة “زراعــة المحاصيــل غيــر الدائمــة” فــي
الخانــة الثالثــة ( ،)011وأخيــرا يأتــي الفــرع “زراعــة قصــب الســكر” فــي الخانــة الرابعــة (.)0114
يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة – الشــعبة اإلحصائيــة ،والبحــث
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،حيــث يمكــن الوصــول الــى التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحّ ــد
لألنشــطة االقتصاديــة ( )ISIC4األحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_English.pdf
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تصنيف إحصاءات مالية الحكومة ()GFS 2001
•

التعريف

•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

هــو التصنيــف المرجعــي الدولــي لماليــة الحكومــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي والــذي يشــمل االيــرادات
والنفقــات  ،يهــدف هــذا التصنيــف لتوفيــر إحصــاءات تمكــن متخــذي القــرار مــن دراســة التطــورات فــي العمليــات
الماليــة ،والمركــز المالــي ،ووضــع الســيولة لــدى قطــاع الحكومــة  ،إعــداد معلومــات موجــزة عــن األداء الكلــي
والوضــع المالــي الكلــي لقطــاع الحكومــة  ،إعــداد المقارنــات لعمليــات الحكومــة بيــن الــدول مثــل مقارنــة نســب
الضرائب أو المصروفات الى إجمالي الناتج المحلي.

االيرادات
تعــرف اإليــرادات بأنهــا تدفقــات مــوارد داخلــة ناتجــة عــن المعامــات تــؤدي إلــى تغيــر فــي القيمــة الصافيــة ،تتمثــل
مصــادر اإليــرادات لــدى الحكومــة ضمــن أربعــة مصــادر رئيســية وهــي :الضرائــب والتحويــات اإلجباريــة األخــرى التــي
تفرضهــا الوحــدات الحكوميــة ،دخــل الملكيــة المســتمد مــن ملكيــة األصــول ،بيــع الســلع والخدمــات ،والتحويــات
الطوعيــة المتلقــاه مــن وحــدات أخــرى.

صندوق النقد الدولي  -تصنيف دولي

الهيــكل العــام للتصنيــف :صنفــت إيــرادات الحكومــة وفقــا لهــذا التصنيــف إلــى أربعــة مســتويات ،وهنــاك 8
أقســام رئيســية تمثلهــا ،ويوجــد فــي كل قســم عــدة مجموعــات وفــي كل مجموعــة عــدد مــن الفئــات وفــي كل
فئــة مجموعــة مــن البنــود  ،وعليــة يتكــون هــذا التصنيــف مــن أربــع مســتويات ،حيــث يمثــل المســتوى االول الخانــة
األولــى القســم ،والخانــة الثانيــة مخصصــه للمجموعــة داخــل القســم ،والخانــة الثالثــة للفئــة ضمــن المجموعــة  ،أمــا
الخانــة الرابعــة فهــي تمثــل الفئــة الفرعيــة ضمــن الفئــة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)1132تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )1إلــى قســم “اإليــرادات” ،ومــن ثــم تأتــي
المجموعــة “الضرائــب” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)11أمــا الخانــة الثالثــة ( )113فهــي تمثــل فئــة “الضرائــب علــى
ً
وأخيــرا تأتــي الفئــة الفرعيــة “الضرائــب المتكــررة علــى صافــي الثــروة” فــي الخانــة الرابعــة (.)1132
الملكيــة”

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة صنــدوق النقــد الدولــي والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف  ،يتــم الوصــول الــى تصنيــف إحصــاءات ماليــة الحكومــة  GFS 2001االحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص صنــدوق النقــد الدولــي:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ara/index.htm
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النفقات
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

هيكل التصنيف

يقــدم تصنيفيــن ألنــواع المصروفــات (همــا التصنيــف الوظيفــي والتصنيــف االقتصــادي)  ،يضــم التصنيــف
إحصــاءات ماليــة الحكومــة أنــواع المصروفــات التــي تتحملهــا الحكومــة علــى الفئــات التاليــة :تعويضــات العامليــن،
واســتخدام الســلع والخدمــات ،واســتهالك رأس المــال الثابــت ،والفائــدة ،واإلعانــات والمنــح والمنافــع االجتماعيــة
ومصروفــات أخــرى متنوعــة بالتحويــات النقديــة أو العينيــة ومشــتريات الســلع والخدمــات مــن أطــراف ثالثــة
لتقديمهــا إلــى وحــدات أخــرى.

صندوق النقد الدولي  -تصنيف دولي

الهيــكل العــام للتصنيــف :صنفــت المصروفــات الحكوميــة وفقــا لهــذا التصنيــف إلــى أربعــة مســتويات ،وهنــاك 8
أقســام رئيســية تمثلهــا ،ويوجــد فــي كل قســم عــدة مجموعــات وفــي كل مجموعــة عــدد مــن الفئــات وفــي كل
فئــة مجموعــة مــن البنــود  ،وعليــة يتكــون هــذا التصنيــف مــن أربــع مســتويات ،حيــث يمثــل المســتوى االول الخانــة
األولــى القســم ،والخانــة الثانيــة مخصصــه للمجموعــة داخــل القســم ،والخانــة الثالثــة للفئــة ضمــن المجموعــة ،
أما الخانة الرابعة فهي تمثل البند ضمن الفئة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)2511تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )2إلــى قســم “المصروفــات” ،ومــن ثــم تأتــي
المجموعــة “اإلعانــات” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)25أمــا الخانــة الثالثــة ( )251فهــي تمثــل فئــة الشــركات العامــة ،
وأخيــرا تأتــي الفئــة الفرعيــة “شــركات غيــر ماليــة عامــة” فــي الخانــة الرابعــة (.)2511

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة صنــدوق النقــد الدولــي والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف  ،يتــم الوصــول الــى تصنيــف إحصــاءات ماليــة الحكومــة  GFS 2001االحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص صنــدوق النقــد الدولــي:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ara/index.htm
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تصنيف وظائف الحكومة ()COFOG
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

التصنيــف الوظيفــي للنفقــات الحكوميــة هــو أحــد التصانيــف الدوليــة الخاصــة بإحصــاءات ماليــة الحكومــة الصــادرة
عــن صنــدوق النقــد الدولــي  ،وهــو تصنيــف مفصــل للوظائــف أو األهــداف االجتماعيــة أو االقتصاديــة التــي
تســعى وحــدات الحكومــة العامــة لتحقيقهــا عــن طريــق مختلــف أنــواع النفقــات  ،يســتند دليــل إحصــاءات ماليــة
الحكومــة لعــام  2001فــي تصنيــف للنفقــات حســب الوظائــف الــى تصنيــف وظائــف الحكومــة الصــادر بصــورة
مشــتركة عــن األمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (.)UN/OCED

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يســتخدم تصنيــف وظائــف الحكومــة مــن أجــل تصنيــف معامــات المصروفــات الحكومية والمعامــات في األصول
غيــر الماليــة ،وعليــة يكــون التصنيــف للمعامــات وليــس لألرصــدة  ،باإلضافــة الــى ذلــك يســاعد هــذا التصنيــف فــي
البحــث فــي اتجاهــات مصروفــات الحكومــة علــى وظائــف أو أغــراض معينة ،وتســهيل إجــراء المقارنــات الدولية.

الهيــكل العــام للتصنيــف :وعليــه تــم تصنيــف الوظائــف الحكوميــة الــى ثالثــة مســتويات ،المســتوي االول وهــو
القســم الــذي يحتــوي علــى عشــرة أقســام رئيســية وهــي :الخدمــات العموميــة العامــة ،والدفــاع ،والنظــام العــام
والســامة العامــة ،والشــؤون االقتصاديــة ،وحمايــة البيئــة ،اإلســكان ومرافــق المجتمع ،والصحــة ،الترويح والثقافة
والديــن ،والتعليــم ،والحمايــة االجتماعيــة  ،وبعــد ذلــك يأتــي المســتوى الثانــي وهــو المجموعــة التــي تقــع ضمــن
االقســام المذكــورة ســابقا  ،وأخيـ ً
ـرا المســتوى الثالــث وهــو عبــارة عــن الفئــات ضمــن كل مجموعــة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)70131تشــير أول ثــاث خانــات مــن اليســار ( )701إلــى قســم “ الخدمــات العموميــة
العامــة “ ،ومــن ثــم تأتــي مجموعــة “خدمــات عامــة” فــي الخانــة الرابعــة ( ،)7013أمــا الخانــة الخامســة ()70131
فهــي تمثــل فصــل “خدمــات موظفيــن عامــة”.

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة صنــدوق النقــد الدولــي والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف وظائــف الحكومــة  COFOGاالحــدث مــن خــال الرابــط
الخــاص صنــدوق النقــد الدولــي:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ
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تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض ()COICOP
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هو التصنيف الدولي المرجعي للنفقات حسب الغرض الصادر عن اللجنة االحصائية في االمم المتحدة.
األمم المتحدة  -تصنيف دولي

ويســتخدم فــي أربــع محــاور إحصائيــة مهمــة وهــي :الدراســات االســتقصائية لميزانيــة األســر المعيشــية ،لمؤشــرات
األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك ،الحســابات القوميــة ،والمقارنــات الدوليــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي
ونفقاتــه .ويوفــر هــذا التصنيــف المجــال لتطبيقــات تحليليــة أخــرى ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار شــروط المقارنــة بيــن
الــدول وبيــن اإلحصــاءات فــي مناطــق مختلفــة  ،يســتخدم تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض لتصنيــف
نــوع واحــد فقــط مــن النفقــات  ،وهــو االســتهالك الفــردي لألســر المعيشــية ،والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح
التــي تخــدم األســر المعيشــية ،والحكومــة.
الهيــكل العــام للتصنيــف :يقســم فئــات تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض إلــى خدمــات ،ســلع غيــر
معمــرة ،ســلع شــبه معمــرة ،ويعتبــر هــذا التفصيــل ذو أهميــة عاليــة فــي عمليــات التحليــل  ،ويشــمل تصنيــف
االســتهالك الفــردي حســب الطلــب أربــع مســتويات مــن التفصيــل :القســم (الحــد الثانــي) ،المجموعــة (الحــد
الثالــث) ،وأخيــرا الفئــة (الحــد الرابــع) بحيــث يتــم تحديــد التصانيــف علــى مســتوى الفئــة.
تــم االلتــزام بالحــد الرابــع إال أن ظــروف االقتصــاد الوطنــي يحتــاج إلــى نــوع مــن الخصوصيــة فــي تطويــر تصنيــف
يتــاءم مــع هــذه الخصوصيــة وخاصــة لتركيــب الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ،وعليه تم اســتحداث ما يســمى
بالحــد الخامــس وذلــك مــن خــال تجزئــة مكونــات الحــد الرابــع إلــى فــروع للفئــات لتصبــح أكثــر انســجاما ،ولتســهيل
التعامــل مــع مجموعــات الفئــات كمــا نــص عليهــا التصنيــف الدولــي  ،وعليــه ســتكون هنــاك  12مجموعــة رئيســية
بــدال مــن  10مجموعــات رئيســية حســب االســتهالك الفــردي للحســابات القوميــة .1968
ينقسم تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض الى ثالثة أجزاء:
االقسام من  12-1نفقات االستهالك الفردي لألسر المعيشية.
القسم  :13نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم االسر المعيشية.
القسم  :14نفقات االستهالك الفردي للحكومة.
تــم تقســيم المجموعــات إلــى مجموعــات فرعيــة ألغــراض وطنيــة ،وعليــه ظهــرت مجموعــات ذات خمــس حــدود
وثــم تجزئــة المجموعــات والمجموعــات الفرعيــة إلــى فئــات أخــذت رمــزا مــن ســتة حــدود.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)11101تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )1إلــى قســم “األغذيــة والمشــروبات غيــر
الكحوليــة” ،ثــم تأتــي مجموعــة “األغذيــة” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)11أمــا الخانــة الثالثــة ( )111فهــي تمثــل فئــة
“الخبــز والحبــوب”  ،وأخيــرا يأتــي تفصيــل الفئــة فــي الخانــة الرابعــة والخامســة (.)11101

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض
( )COICOPاالحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/COICOP_2018_pre_edited_white_cover_version_2018_12_26.pdf
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التصنيف المركزي للمنتجات ()CPC 2.1
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي الدولــي للمنتجــات الســلعية والخدميــة الصــادر عــن اللجنــة االحصائيــة لألمــم المتحــدة
والغــرض الرئيســي لهــذا التصنيــف هــو توفيــر إطــار للمقارنــة علــى مســتوى النطــاق الدولــي بيــن اإلحصــاءات
المتعلقــة بالبضائــع والخدمــات واألصــول  ،وتــم وضــع التصنيــف المركــزي للمنتجــات لتحســين التنســيق بيــن مختلــف
مجــاالت اإلحصــاءات االقتصاديــة واإلحصــاءات ذات الصلــة ولتعزيــز دور الحســابات القوميــة.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

تــم تبويــب جميــع أنــواع البيانــات التــي تتطلــب تفاصيــل عــن المنتــج ،بمــا يشــمل االنتــاج الصناعــي ،الحســابات
القوميــة وصناعــات الخدمــات ،والتجــارة المحليــة والخارجيــة فــي الســلع األساســية ،والتجــارة الدوليــة فــي الخدمات،
وميــزان المدفوعــات واالســتهالك ،واحصــاءات االســعار.
الهيــكل العــام للتصنيــف :قســمت هــذه المنتجــات تقسـ ً
ـيما فرعيـ ًـا فــي هيــكل هرمــي ،ويتألــف التصنيــف مــن 10
أبــواب (الحــد االول) 71 ،قســم (الحــد الثانــي) ،و 329مجموعــة (الحــد الثالــث) ،و  1299فئــة (الحــد الرابــع) ،و 2887
فئــة فرعيــة (الحــد الخامــس).
يتكــون رمــز التصنيــف مــن  5خانــات ،تمثــل الخانــة األولــى البــاب ،والخانــة الثانيــة مخصصــه للقســم داخــل البــاب،
والخانــة الثالثــة للمجموعــة ضمــن القســم  ،أمــا الخانــة الرابعــة فهــي تمثــل الفئــة ضمــن المجموعــة  ،والخانــة
الخامســة عبــارة عــن الفئــة الفرعيــة ضمــن الفئــة الواحــدة  ،وقــد تــم إعــداد ترميــز التصانيــف بصــورة تســمح بإضافــة
تصانيــف جديــدة .
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)01318تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )0إلــى بــاب “منتجــات الزراعــة والحراجــة وصيــد
األســماك” ،ومــن ثــم يأتــي قســم “ منتجــات الزراعــة والبســتنة وفالحــة الحدائــق ألغــراض الســوق” فــي الخانــة
الثانيــة ( ،)01أمــا الخانــة الثالثــة ( )013فهــي تمثــل مجموعــة “ فواكــه وجوزيــات”  ،ومــن ثــم تأتــي الفئــة فــي الخانــة
الرابعــة ( )0131وأخيــرا يأتــي اســم المنتــج “األنانــاس” فــي الخانــة الخامســة (.)01318

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى التصنيــف المركــزي للمنتجــات  CPCاالحــدث
مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/cpcv21.pdf
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تصنيف النظام المتناسق لتوصيف وترميز السلع ()HS
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

يطلــق عليــه بالنظــام المتناســق وهــو التصنيــف المرجعــي الدولــي للســلع التــي تتــم المتاجــرة بهــا علــى أســاس
مشــترك ،الصــادر عــن منظمــة الجمــارك العالميــة  ، WCOيعتمــد النظــام المتناســق علــى تصنيــف البضائــع وفقــا
لطبيعتهــا واســتخداماتها أو منشــأ صنعهــا وغيرهــا مــن المعاييــر األخــرى  ،تحــدد أســماء البضائــع ضمــن النظــام
الموحــد وفقــا للنشــاط االقتصــادي أو المكونــات  ،مثــال علــى ذلــك  :تنــدرج الحيوانــات والمنتجــات الحيوانيــة تحــت
قســم واحــد ،وفــي قســم آخــر تصنــف اآلليــات والمعــدات الميكانيكيــة فــي مجموعــات حســب وظائفهــا.

منظمة الجمارك العالمية  -تصنيف دولي

يســتخدم لغايــات معرفــة نســبة الرســم المطبــق علــى أي ســلعة مــن خــال الرجــوع إلــى الفهــرس ،Nomenclatur
وهــو الوســيلة الوحيــدة لتحديــد الفصــل والبنــد ونســبة الرســم الجمركــي لســلعة معينة.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يقســم نظــام األســماء إلــى  21قســم تنــدرج تحتهــا البضائــع والمنتجــات ضمــن
مجموعــات فــي نفــس القطــاع االقتصــادي  ،يتكــون كل قســم مــن فصــل واحــد أو أكثــر ويبلــغ إجمالــي عددهــا
ـا مرفقــا بهــا القواعــد العامــة للتفســير ومالحظــات توضيحيــة  ،وينــدرج ضمــن الفصــل عــدد مــن العناويــن
 99فصـ ً
التــي تنقســم الــى عــدد مــن العناويــن الفرعيــة  ،حيــث بلــغ عــدد العناويــن والعناويــن الفرعيــة فــي هــذا التصنيــف
 5300بنــد.
يتكــون هــذا التصنيــف مــن ســتة خانــات ،وقــد قامــت بعــض الــدول بزيــادة خانتيــن ألغــراض التصديــر ليصبــح ثمــان
خانــات ،كمــا قامــت بزيــادة أربــع خانــات ألغــراض جمركيــة ليصبــح عشــر خانــات  ،تمثــل الخانــة االولــى والثانيــة مــن
اليســار القســم ،ثــم تأتــي المجموعــة ضمــن الخانــة الثالثــة والرابعــة  ،أمــا الخانــة الخامســة والسادســة فهــي تمثــل
المجموعــة الفرعيــة ضمــن المجموعــة الواحــدة  ،وقــد تــم إعــداد ترميــز التصانيــف بصــورة تســمح بإضافــة تصانيــف
جديــدة .
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)790111تشــير الخانــة األولــى والثانيــة مــن اليســار ( )79إلــى فصــل “الزنــك والمــواد
المصنوعــة منــه” ،ومــن ثــم يأتــي عنــوان “الزنــك غيــر المصنــع” فــي الخانــة الثالثــة والرابعــة ( ،)7901أمــا الخانــة
الخامســة والسادســة ( )790111فهــي تمثــل العنــوان الفرعــي “يحتــوي مــن حيــث الــوزن علــى  99.99%أو أكثــر
مــن الزنــك”.

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة الجمــارك العالميــة  WCOوالنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى النظــام المتناســق لتوصيــف وترميــز الســلع
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة الجمــارك العالميــة:
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview.aspx
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التصنيف الموحد للتجارة الدولية ()SITC
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي للســلع التــي تدخــل ضمــن التجــارة الخارجيــة الصــادر عــن الشــعبة االحصائيــة فــي االمــم
المتحــدة.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف فــي تجميــع إحصــاءات التجــارة الدوليــة بشــأن جميــع الســلع التــي تدخــل التجــارة الدوليــة،
وتعزيــز قابليــة إحصــاءات التجــارة الدوليــة للمقارنــة الدوليــة.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يحتــوي الدليــل علــى عشــرة أبــواب تبــدأ مــن البــاب رقــم “ ”0ويختــص بالمــواد الغذائيــة
والحيوانــات الحيــة وينتهــي بالبــاب رقــم  9الخــاص بالمعامــات غيــر مصنفــة ،ويتضمــن “ ”67قســم موزعــة علــى
األبــواب العشــرة ،وكل قســم مــن هــذه األقســام موزعـ ًـا إلــى عــدد مــن المجموعــات وعددهــا “ ”262مجموعــة،
وكل مجموعــة مقســمة إلــى عــدد مــن المجموعــات الفرعيــة وعددهــا  1023وبالتالــي يحتــوي الدليــل علــى
“ ”2970بنــد إحصائــي تقريبـ ًـا  ،يعتمــد المركــز حاليـ ًـا علــى النظــام المنســق لوصــف وترميــز الســلع األساســية ()HS
الخــاص بإحصــاءات التجــارة الدوليــة ولكــن يتــم الرجــوع الــى ( )SITCتلبيــة لطلبــات الجمهــور اعتمـ ً
ـادا علــى جــداول
الربــط بيــن التصنيفيــن.
يتكــون رمــز التصنيــف مــن  5خانــات ،تمثــل الخانــة األولــى البــاب ،والخانــة الثانيــة للقســم داخــل البــاب ،والخانــة
الثالثــة للمجموعــة ضمــن القســم  ،أمــا الخانــة الرابعــة فهــي تمثــل المجموعــة الفرعيــة ضمــن المجموعــة  ،والخانــة
الخامســة عبــارة عــن البنــد األساســي ضمــن المجموعــة الفرعيــة الواحــدة  ،وقــد تــم إعــداد ترميــز التصانيــف بصــورة
تســمح بإضافــة تصانيــف جديــدة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)03411تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )0إلــى بــاب “أغذيــة وحيوانــات حيــة” ،ومــن
ثــم يأتــي قســم “أســماك (غيــر الثدييــات البحريــة) ،وقشــريات ،ورخويــات ،والفقاريــة مائيــة ،ومحضــرات منهــا”
فــي الخانــة الثانيــة ( ،)03أمــا الخانــة الثالثــة ( )034فهــي تمثــل مجموعــة “أســماك ،طازجــة (حيــة أو ميتــة) ،مبــردة
أو مجمــدة”  ،ويليهــا فــي الخانــة الرابعــة ( )0341المجموعــة الفرعيــة “ أســماك ،طازجــة (حيــة أو ميتــة) ،مبــردة
(باســتثناء الشــرائح واألســماك المفرومــة)” ،وأخيــرا يأتــي البنــد األساســي “أســماك حيــة” فــي الخانــة الخامســة
(.)03411

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف .ويتــم الوصــول الــى التصنيــف الموحــد للتجــارة الدوليــة ( )SITCاالحــدث مــن خــال الرابــط
الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4E.pdf
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تصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة ()BEC
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

تصنيــف الفئــات االقتصاديــة الواســعة هــو تصنيــف دولــي للمنتــج الصــادر عــن اللجنــة االحصائيــة فــي االمــم
المتحــدة  ،وتكمــن األهميــة األساســية لهــذا التصنيــف فــي توفيــر مجموعــة مــن الفئــات للمنتجــات الواســعة
لغــرض تحليــل التجــارة اإلحصائيــة .

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يستخدم هذا التصنيف لتوفير مجموعة من الفئات االقتصادية الواسعة من أجل تحليل إحصاءات التجارة.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يتألــف التصنيــف مــن  6مســتويات وقــد وضــع علــى شــكل هيــكل هرمــي ليبيــن جميــع
التصانيــف ،المســتوى األول يتكــون مــن  9فئــات تبــدأ مــن رقــم “ ”1وهــو عــن الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك
واألغذيــة والمشــروبات والتبــغ وينتهــي بالفئــه  9وهــو الخــاص بالحكومــة والجيــش وغيرهــا ،وفــي المســتوى الثانــي
تــم تقســيم هــذه الفئــات إلــى قســمين وهمــا الســلع والخدمــات ثــم قســمت إلــى مجموعــات فرعيــه أخــرى فــي
المســتوى الــذي يليــه وهكــذا.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)613102تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )6إلــى الفئــة السادســة “تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ووســائط اإلعــام والحواســيب واألعمــال التجاريــة والخدمــات الماليــة “ ،ومــن ثــم تأتــي
الخانــة الثانيــة ( )61وهــي “الســلع” ،أمــا الخانــة الثالثــة ( )613فهــي تمثــل “االســتهالك النهائــي “ ويليهــا فــي
الخانــة الرابعــة ( )6131مجموعــة فرعيــة وهــي “األساســي” ،وأخيــرا تأتــي الفئــة األخيــرة وهــي “المســتدامة” فــي
الخانــة الخامســة والسادســة (.)613102

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف الفئــات االقتصاديــة الواســعة ()BEC
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/bec.asp
https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/SeriesM_53_Rev.5_17-01722-E-Classification-by-Broad-Economic-Categories_PRINT.pdf

113

الموحد للمؤسسات غير الربحية ()COPNI
التصنيف الدولي المعياري
ّ
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

يهــدف الدليــل إلــى تصنيــف معامــات المؤسســات الغيــر هادفــة للربــح وتخــدم األســر ،مثــل مؤسســات الدعــم
االجتماعــي والقضايــا االجتماعيــة والرعايــة الصحيــة والمؤسســات الدينيــة والمؤسســات الخيريــة والتعليــم والفنــون
والمســاعدات اإلنســانية والبيئيــة وحمايــة الحيــوان والسياســة والبحــوث والرياضــة وغيرهــا.

 - UNSPتصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف لتصنيــف الغــرض مــن المعامــات مثــل النفقــات علــى نفقــات االســتهالك النهائــي،
واالســتهالك الوســيط ،وإجمالــي تكويــن رأس المــال والتحويــات الرأســمالية والتحويــات الجاريــة ،مــن قبــل
المؤسســات غيــر الربحيــة التــي تخــدم األســر ،مثــل مؤسســات الدعــم االجتماعــي.

وعليــه تــم تصنيــف المؤسســات غيــر الربحيــة إلــى قطاعــات مثــل اإلســكان ،والصحــة ،واالســتجمام ،والثقافــة،
والتعليــم ،والحمايــة االجتماعيــة ،وخدمــات أخــرى وحســب القوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا.

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف المؤسســات غيــر الربحيــة ()COPNI
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ
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التصانيف الديموغرافية واالجتماعية
الموحد للمهن ()ISCO
التصنيف الدولي المعياري
ّ
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي للمهــن الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOوالــذي يقــدم نظامــا لتصنيــف وتجميــع
المعلومــات المهنيــة التــي يتــم جمعهــا مــن المســوح والتعــدادات باإلضافــة الــى الســجالت االداريــة .يســتخدم
تصنيــف المهــن لمعرفــة خصائــص األفــراد المشــتغلين أو الذيــن ســبق لهــم العمــل حســب المهنــة الحاليــة أو
الســابقة.

منظمة العمل الدولية  -تصنيف دولي

االســتخدامات :يتــم اســتخدام هــذا التصنيــف لترميــز مهــن األفــراد (العامليــن) فــي تعــداد الســكان ،ومســح دخــل
وأنفــاق االســرة ،ومســح القــوى العاملــة  ،يوفــر التصنيــف المهنــي نظامــا لحصــر مســتويات األعمــال والمهــن
وترتيبهــا وتبويبهــا فــي مصفوفــات مهنيــة متدرجــة هرميــا بهــدف توفيــر لغــة تفاهــم مشــتركة تتعلــق بالهيــاكل
المهنيــة للقــوى العاملــة ،وتيســير جمــع معلومــات ســوق العمــل وحوســبتها ومعالجتهــا ،وتبــادل معلومــات ســوق
العمــل ومقارنتهــا علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

هيــكل التصنيــف :تبنــى التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن  ISCO 08أربــع مســتويات وتــم تعريفهــا بداللــة
مســتويات التعليــم بحســب التصنيــف الدولــي المعيــاري للتعليــم  ، ISCED 2013حيــث تــم تقســيم هــذه المهــن
تقسـ ً
ـيما فرعيـ ًـا فــي هيــكل هرمــي مــن أربعــة مســتويات يســمح لجميــع الوظائــف فــي العالــم بــأن تصنــف  ،يحتــوي
التصنيــف علــى عشــرة أقســام رئيســية ،ويتضمــن  43بابـ ًـا موزعــة علــى األقســام العشــرة ،وكل بــاب مــن هــذه
ـا  ،وكل فصــل مقســم الــى عــدد مــن المهــن والتــي
األبــواب موزعـ ًـا الــى عــدد مــن الفصــول وعددهــا  130فصـ ً
تبلــغ حوالــي  436مهنــة.
يتكــون رمــز التصنيــف مــن  4خانــات ،تمثــل الخانــة األولــى القســم ،والخانــة الثانيــة مخصصــه للبــاب داخــل القســم،
والخانــة الثالثــة للفصــل ضمــن البــاب  ،أمــا الخانــة الرابعــة فهــي تمثــل المهنــة ضمــن الفصــل  ،وقــد تــم إعــداد ترميــز
التصانيــف بصــورة تســمح بإضافــة تصانيــف جديــدة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)1112تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )1إلــى قســم “المشــرعون وكبــار الموظفيــن
والمديريــن” ،ثــم يأتــي بــاب “الرؤســاء التنفيذيــون وموظفــو اإلدارة العليــا والمشــرعون” فــي الخانــة الثانيــة (،)11
أمــا الخانــة الثالثــة ( )111فهــي تمثــل فصــل “المشــرعون وموظفــو االدارة العليــا”  ،وأخيــرا يأتــي اســم المهنــة “
موظفــو اإلدارة العليــا الحكوميــون” فــي الخانــة الرابعــة (.)1112

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة العمــل الدوليــة والنظــر فيمــا إذا كان
هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى التصنيــف الدولــي المعيــاري الموحّ ــد للمهــن ( )ISCOاالحــدث
مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة العمــل الدوليــة:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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التصنيف الدولي للجرائم ()UNODC
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

فــي عــام  2012وافقــت اللجنــة اإلحصائيــة ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة علــى أهميــة وضــع تصنيــف
دولــي للجرائــم لألغــراض اإلحصائيــة ،وطلبــت إلــى مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي المخــدرات والجريمــة()UNODC
والمعهــد الوطنــي لإلحصــاء والجغرافيــا /المكســيك -لتقييــم جــدوى وضــع مثــل هــذا التصنيــف وقــد بــدأ إعــداد
تصنيــف الجريمــة مــن قبــل فريــق عمــل انشــأ فــي عــام  2009مــن قبــل مؤتمــر اإلحصائييــن األوربييــن ،الــذي وضــع
أول مجموعــة مــن المبــادئ لتطويــر نظــام دولــي لتصنيــف الجريمــة لالســتخدام اإلحصائــي فــي عــام  ،2011وخلــص
فريــق العمــل إلــى تطويــر إطــار دولــي لتصنيــف الجريمــة ،والــذي أقــره المؤتمــر فــي يونيــو 2012

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف لتجميــع المعلومــات وتنظيمهــا بشــكل يمكــن اســتخدامه لتشــابه األفــكار واألحــداث
واألشــياء واألشــخاص.

الهيــكل العــام للتصنيــف :وعليــه تــم تصنيــف الجرائــم إلــى عشــرة أقســام رئيســية وهــي :أعمــال تــؤدي إلــى
الوفــاة ،واألفعــال التــي تســبب األذى للشــخص ،واألفعــال الضــارة التــي لهــا دوافــع جنســية ،واألفعــال ضــد
الممتلــكات التــي تنطــوي علــى العنــف ضــد شــخص ،واألفعــال ضــد الممتلــكات فقــط ،واألفعــال التــي تنطــوي
علــى المخــدرات غيــر المشــروعة أو المــواد األخــرى ،واألفعــال لتحقيــق مكاســب ماليــة  /شــخصية ،واألفعــال
المخالفــة للنظــام العــام أو الســلطة ،واألفعــال المرتبطــة باإلرهــاب أو الجريمــة المنظمــة ،والعمــل تحــت الواليــة
القضائيــة العالميــة  ،وبعــد ذلــك يأتــي المســتوى الثانــي وهــي الفئــات التــي تقــع ضمــن االقســام المذكــورة
ً
وأخيــرا المســتوى الثالــث وهــو عبــارة عــن بعــض الفئــات األخــرى.
ســابقا،
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)7.2.1تشــير الخانــة األولــى ( )7إلــى قســم “األفعــال لتحقيــق مكاســب مالية/شــخصية”،
ومــن ثــم تأتــي المجموعــة الثانيــة وهــي “التزوير/التزييــف” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)2أمــا الخانــة األخيــرة ( )1فهــي
تمثــل اســتخدام وســائل الدفــع المزيفــة.

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف الجرائــم ( )UNODCاالحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Report_crime_classification_2012.pdf
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الموحد لإلعاقة ()ICF
التصنيف الدولي المعياري
ّ
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

آلية التحديث

التصنيــف الدولــي لتأديــة الوظائــف والعجــز والصحــة والمعــروف باســم ( ،)ICFيوفــر لغــة موحــدة وإطــار
لوصــف الصحــة والمجــاالت ذات الصلــة بالصحــة ،وهــو تصنيــف متعــدد األغــراض ويغطــي مجموعــة واســعة
مــن االســتخدامات فــي مختلــف المجــاالت التــي تســاعدنا لوصــف التغيــرات فــي وظائــف الجســم وهيكلــه،
وكذلــك يســاعد التصنيــف فــي تحديــد مــا يمكــن لشــخص مــا ذو ظــروف صحيــة محــدودة أن يفعلــه فــي بيئــة
قياسية(مســتوى القدرات)،ومــا يمكــن أن يفعلــه فــي بيئتــه المعتــادة (مســتوى األداء) ،ويشــير مفهــوم “األداء”
فــي هــذا التصنيــف إلــى كافــة أشــكال وظائــف الجســم واألنشــطة والفعاليــات ،أمــا مفهــوم اإلعاقــات فتشــمل
حــاالت االعتــال والعاهــات ،ومعوقــات النشــاط والحركــة ،كمــا يســرد الدليــل العوامــل البيئيــة التــي تتفاعــل مــع
جميــع هــذه المكونــات.

منظمة الصحة العالمية  -تصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف علــى ثالثــة مســتويات :المســتوى األول علــى المســتوى الفــردي  ،وهنــا يمكــن للفــرد
تقييــم أداءه أو التخطيــط للعــاج  ،المســتوى الثانــي وهــو علــى المســتوى المؤسســي ،وهنــا يســتخدم لألغــراض
ً
وأخيــرا المســتوى األخيــر وهــو علــى المســتوى
التعليميــة أو لتخطيــط المــوارد وتنميتهــا أو تحســين الجــودة ،
االجتماعــي وهنــا يســتخدم لمعاييــر األهليــة مثــا الحصــول علــى اســتحقاقات الضمــان االجتماعــي والتأميــن.

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف اإلعاقــة ( )ICFاالحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://www.who.int/classifications/icf/en/
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الموحد ألنشطة الوقت ()ICATUS
التصنيف الدولي المعياري
ّ
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

يهــدف التصنيــف الدولــي لألنشــطة المتعلقــة بإحصــاءات اســتخدام الوقــت ( )ICATUSلتصنيــف جميــع األنشــطة
التــي يقضــي فيهــا األشــخاص جــزءا مــن الوقــت خــال ال  24ســاعة مــن اليــوم  ،والغــرض الرئيســي منــه هــو توفيــر
مجموعــة مــن فئــات األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها فــي إنتــاج اإلحصــاءات التــي تفيــد فــي معرفــة كيفيــة
اســتخدام الوقــت ،بحيــث تســاعد فــي إجــراء دراســات اســتخدام الوقــت علــى المســتوى الوطنــي والدولــي.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

الغــرض الرئيســي منــة هــو توفيــر مجموعــة مــن األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها فــي انتــاج اإلحصــاءات التــي
تفيــد فــي معرفــه كيفيــة اســتخدام الوقــت ،بحيــث تســاعد فــي إجــراء دراســات اســتخدام الوقــت علــى المســتوى
الوطنــي والدولــي.

تــم تقســيم الوقــت إلــى  4مجموعــات :الوقــت الضــروري ،والوقــت المتعاقــد عليــه ،ووقــت االلتــزام ،ووقــت
فــراغ .وعليــه تــم تقســيم أنشــطة الوقــت إلــى  15قســم  ،فــي المجموعــة األولــى الوقــت الضــروري مثــل العنايــة
الشــخصية ،تليــه المجموعــة الثانيــة الوقــت المتعاقــد عليــه ،وينقســم إلــى فئتيــن الفئــة األولــى وهــي األنشــطة
التــي تنــدرج تحــت الجهــة التــي يعمــل الفــرد بهــا ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــه ،الفئــة الثانيــة وهــي العمــل فــي
المؤسســات المنزليــة الغيــر مدرجــه مثــل التعليــم ،وفــي المجموعــة الثالثــة هــو الوقــت الــذي يلتــزم فيــه الشــخص
ً
وأخيــرا فــي المجموعــة الرابعــة وهــو وقــت الفــراغ مثــل
مثــل تقديــم خدمــات الرعايــة غيــر مدفوعــة لألســرة،
المشــاركة الرياضيــة الداخليــة والخارجيــة.

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى التصنيــف الموحــد ألنشــطة الوقــت ()ICATUS
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/index.html
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الموحد لألمراض()ICD
التصنيف الدولي المعياري
ّ
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

التصنيــف الدولــي لألمــراض ( )ICDهــي أداة موحــدة لتصنيــف األوبئــة ،واإلدارة الصحيــة والتشــخيص الســريري،
ويشــمل ذلــك تحليــل الوضــع الصحــي العــام لفئــات الســكان ،فهــو يســتخدم لمراقبــه حــدوث وانتشــار األمــراض
والمشــاكل الصحيــة األخــرى.

مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  -تصنيف دولي .

يتــم اســتخدام تصنيــف األمــراض والمشــاكل الصحيــة األخــرى المســجلة فــي أنــواع عديــدة مــن الســجالت الصحيــة
والحيويــة ،بمــا فــي ذلــك شــهادات الوفــاة بالســجالت الطبيــة ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة تجميــع واســترجاع
المعلومــات الشــخصية لألغــراض الســريرية والوبائيــة والجــودة ،ثــم توفــر هــذه الســجالت أساســا لتجميــع بيانــات
الوفيــات واإلحصــاءات حــول األمــراض مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة.

قســم هــذا التصنيــف إلــى ســتة وعشــرين قســم ليبيــن عــدة أمــراض متنوعــة ومصنفــه ،وقــد بيــن كل قســم
الحــاالت المســتبعدة.

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر
فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف ،ويتــم الوصــول الــى التصنيــف األمــراض( )ICDاالحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص باألمــم المتحــدة:
https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm
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التصانيف التعليمية
التصنيف الدولي للتعليم ومجاالت التعليم والتدريب ()ISCED
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

هــو التصنيــف المرجعــي الدولــي لتنظيــم برامــج التعليــم والمؤهــات ذات الصلــة حســب مســتويات ومجــاالت
التعليــم الصــادر عــن منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة ،يقــدم ( إســكد ) مفاهيــم وتعاريــف
ـاء علــى مســتويات ومجــاالت التعليــم ،وتــم
متفــق عليهــا دوليــا ونظــام للتصنيــف  ،تــم تصنيــف برامــج التعليــم بنـ ً
اســتحداث بنــد اضافــي وهــو المؤهــات الرســمية فــي النســخة الحديثــة  ، 2013/ 2011ويضــم اســكد مجموعــة
مــن التصانيــف مثــل :تصانيــف التعليــم ،وتصنيــف االلتحــاق بالتعليــم ،وتصنيــف برامــج االلتحــاق بالتعليــم ،وتصنيــف
المســتوى /التحصيــل التعليمــي ،وتصنيــف مجــاالت التعليــم والتدريــب.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يمثــل إســكد نظــام متعــدد األغــراض ،يســتهدف تيســير تحليــل السياســات التعليميــة واتخــاذ القــرارات بشــأنها،
باإلضافــة الــى اعــداد اإلحصــاءات المتعلقــة بجوانــب التعليــم ،حيــث يســتخدم لمعرفــة خصائــص األفــراد حســب
مجــال التخصــص ،ويســتخدم فــي تصنيــف البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن الميــدان أو مــن الســجالت اإلداريــة علــى
حــد ســواء ،كمــا يســتخدم فــي المقارنــات الدوليــة.

هيــكل التصنيــف :تبنــى التصنيــف الدولــي للتعليــم ومجــاالت التعليــم والتدريــب ( )ISCEDثــاث مســتويات وتــم
تعريفهــا بداللــة مســتويات التعليــم بحســب التصنيــف الدولــي المعيــاري للتعليــم  ،ISCED 97وتحديثاتــه (،2011
ً
ً
فرعيــا فــي هيــكل هرمــي مــن ثــاث مســتويات
تقســيما
 ،)2015 ،2013حيــث تــم تقســيم هــذه التخصصــات
ـاال واسـ ً
ـعا (المســتوى األعلــى)،
يســمح لجميــع التخصصــات فــي العالــم بــأن تصنــف  ،ويحتــوي التصنيــف علــى  11مجـ ً
ً
ضيقــا (المســتوى الثانــي) مــوزع علــى المجــاالت الواســعة ،وكل مجــال ضيــق مــن هــذه
مجــاال
ويتضمــن 58
ً
ً
المجــاالت موزعــا الــى عــدد مــن المجــاالت التفصيليــة (المســتوى الثالــث) وعددهــا .150
هــذا التصنيــف يســتخدم نظــام ترميــز مــن أربعــة أرقــام ،تمثــل الخانــة األولــى والثانيــة المجــال الواســع ،والخانــة
الثالثــة مخصصــه للمجــال الضيــق داخــل المجــال الواســع ،والخانــة الرابعــة للمجــال التفصيلــي ضمــن المجــال الضيــق،
وقــد تــم إعــداد ترميــز التصانيــف بصــورة تســمح بإضافــة تصانيــف جديــدة.
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)1021تشــير الخانــة األولــى والثانيــة مــن اليســار ( )10إلــى المجــال الواســع “الخدمــات”،
ومــن ثــم يأتــي المجــال الضيــق “خدمــات النظافــة العامــة والصحــة المهنيــة” فــي الخانــة الثالثــة ( ،)102وأخيــرا يأتــي
المجــال التفصيلــي “خدمــات الصــرف الصحــي للمجتمــع” فــي الخانــة الرابعــة (.)1021

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة
والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف ،ويتــم الوصــول الــى التصنيــف الدولــي للتعليــم ومجــاالت
التعليــم والتدريــب ( )ISCEDاالحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=228085&gp=1&lin=1&ll=1
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التصانيف البيئية والطاقة
تصنيف أنشطة حماية البيئة
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي ألنشــطة حمايــة البيئــة الصــادر عــن نظــام المحاســبة البيئيــة واالقتصادية (األمــم المتحدة)،
ويتنــاول هــذا التصنيــف أنشــطة حمايــة البيئــة التــي يتمثــل هدفهــا األساســي فــي منــع وتقليــل وإزالــة تلــوث البيئــة
وأي شــكل آخــر مــن أشــكال تدهورهــا ،وهــذا يشــمل مــا يتخــذ مــن تدابيــر إلصــاح البيئــة بعــد تدهورهــا مــن جــراء
ّ
الضغــوط الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية ،ويجــب ان يتحقــق المعيــار األساســي ،أي ان تكــون حمايــة البيئــة هدفهــا
األساسي.

اإلحصاءات األوروبية  -تصنيف دولي

مــن األمثلــة علــى اســتخدامات هــذا التصنيــف فــي المركــز اســتمارة المســح البيئــي وإنتــاج إحصــاءات االنفــاق علــى
حمايــة البيئة.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يتكــون تصنيــف أنشــطة حمايــة البيئــة مــن مجموعتيــن رئيســيتين ،حمايــة البيئــة وإدارة
المــوارد  ،وينــدرج ضمــن هاتيــن المجموعتيــن عــدد مــن المجموعــات الفرعيــة  ،حيــث تتكــون مجموعــة حمايــة البيئــة
مــن تســع مجموعــات فرعيــة وهــي :حمايــة الهــواء المحيــط والمنــاخ ،إدارة الميــاه المســتخدمة ،إدارة النفايــات،
حمايــة واســتصالح التربــة والميــاه الجوفيــة والميــاه الســطحية ،تخفيــض الضوضــاء واالهتــزازات ،حمايــة التنــوع
البيولوجــي والمناظــر الطبيعيــة ،الحمايــة مــن االشــعاع ،البحــث والتطويــر ألغــراض حمايــة البيئــة ،األنشــطة األخــرى
لحمايــة البيئــة  ،أمــا مجموعــة ادارة المــوارد فتتكــون مــن ســبع مجموعــات فرعيــة وهــي :إدارة المــوارد المعدنيــة
ومــوارد الطاقــة ،إدارة مــوارد األخشــاب ،إدارة المــوارد المائيــة ،إدارة المــوارد البيولوجيــة األخــرى ،إدارة مــوارد
الميــاه ،أنشــطة البحــث والتطويــر ألغــراض إدارة المــوارد واألنشــطة.
مثال توضيحي :ال يتوفر لهذا التصنيف رموز محددة.

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف أنشــطة حمايــة البيئــة االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص
باألمــم المتحــدة:
https://communities.unescap.org/system/files/seea-cf_4_classification-environmental_activities.pdf
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التصنيف األوربي للنفايات ألغراض اإلحصاء
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

التعريــف :هــو التصنيــف المرجعــي ألنــواع النفايــات الصــادر عــن اإلحصــاءات االوروبيــة ،والــذي يقــدم وصــف
لكميــة النفايــات المتولــدة قبــل أي عمليــة جمــع أو معالجــة ،حســب نــوع النفايــات ،والمنشــأ (حســب النشــاط
االقتصــادي (مــن قبــل  )ISICواألســر)  ،وعــادة مــا تســتند قوائــم النفايــات التــي تســتخدمها البلــدان والمنظمــات
الدوليــة إلحصــاءات النفايــات إمــا إلــى عمليــة التوليــد أو المحتــوى الكمــي للنفايــات ،أو علــى أســاس الجمــع بيــن
االثنيــن.

اإلحصاءات األوروبية  -تصنيف دولي

االستخدامات :يستخدم هذا التصنيف في تحديد أنواع النفايات وطرق التخلص منها.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يتكــون هــذا التصنيــف مــن  12مجموعــة ،حيــث تــم تقســيم بعــض المجموعــات الــى
نفايــات خطــرة ونفايــات غيــر خطــرة.
مثال توضيحي :الرمز ( )07.4يمثل النفايات البالستيكية غير الخطرة.

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع اإلحصــاءات االوروبيــة
والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف النفايــات االحــدث مــن خــال
الرابــط الخــاص باإلحصــاءات االوروبيــة:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/ewc_stat_4/index.cfm?TargetUrl=DSP_EWC_STAT_4
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التصنيف المعياري الدولي لمنتجات الطاقة
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المعيــاري األول لمنتجــات الطاقــة ،وقــد بنــي علــى مجموعــة مــن التعاريــف المنســقة دوليً ــا لمنتجــات
الطاقــة التــي طورهــا الفريــق العامــل المشــترك بيــن األمانــات المعنيــة بإحصــاءات الطاقــة حســب التكليــف
الصــادر عــن اللجنــة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة.

األمم المتحدة -تصنيف دولي

يمثــل اعتمــاد التصنيــف القياســي لمنتجــات الطاقــة(  ) SIECكتصنيــف دولــي موحــد لمنتجــات الطاقــة خطــوة
هامــة إلــى األمــام إلحصــاءات الطاقــة علــى المســتوى الدولــي .ال يوفــر هــذا التصنيــف مجموعــة موحــدة مــن
المنتجــات التعريفــات فحســب  ،و لكنــه يســـتخدم ايضــا لخطــة الترميــز القياســية والتسلســل الهرمــي العــام للفئــا
ت ،ويوفــر روابــط لتصنيفــات المنتجــات األخــرى المتفــق عليهــا دوليً ــا  ،مثــل التصنيــف المركــزي للمنتجــات ()CPC
والنظــام الموحــد للســلع ( . )HSباإلضافــة إلــى اســتخدامه فــي األشــكال التقليديــة إلحصــاءات الطاقــة  ،مثــل
ميــزان الطاقــة  ،ويخــدم هــذه التصنيــف أيضــا األطــر التــي تهــدف إلــى الجمــع بيــن إحصــاءات الطاقــة مــع غيرهــا
مــن المجــاالت اإلحصائيــة ،مثــل حســابات الطاقــة المســتخدمة فــي مجــال المحاســبة البيئــة االقتصاديــة.

يتألــف التصميــم الهيكلــي للتصنيــف الدولــي الموحــد لمنتجــات الطاقــة ( )SIECمــن أربعــة مســتويات ،يُ شــار إليهــا
ب “أقســام” (المســتوى األول) وشــعب” (المســتوى الثانــي) و”مجموعــات “ (المســتوى الثالــث) و”أصنــاف”
(المســتوى الرابــع) ٍ ف نظــام الترميــز مــن رمــز مــن أربعــة أرقــام ،الرقــم األول يشــير إلــى القســم والرقــم الثانــي
إلــى الشــعبة والرقــم الثالــث إلــى المجموعــة ،وتشــير األرقــام األربعــة مجتمعــة إلــى صنــف معيّ ــن مــن التصنيــف.
مثــال توضيحــي  :الرمــز ( ،)4651تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )4إلــى قســم “النفــط” ،ثــم تأتــي الشــعبة “
منتجــات النفــط “ فــي الخانــة الثانيــة ( ،)46أمــا الخانــة الثالثــة ( )465فهــي تمثــل المجموعــة “البنزيــن” ،وأخيــرا فــي
الخانــة الرابعــة ( )4651وهــو التصنيــف “بنزيــن الطائــرات”.

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع األمــم المتحــدة والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك
نســخة جديــدة للتصنيــف .ويتــم الوصــول الــى تصنيــف إحصــاءات الطاقــة االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص باألمــم
المتحــدة (صفحــة:)38-65
https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/documents/IRES-ar.pdf
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التصانيف الزراعية
تصنيف اآلالت والمعدات الزراعية
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي لــآالت والمعــدات الزراعيــة المســتخدمة فــي قطــاع الزراعــة الصــادر عــن منظمــة األغذيــة
والزراعــة لألمــم المتحــدة ،يشــمل هــذا التصنيــف مختلــف أنــواع اآلالت والمعــدات والتجهيــزات اآلليــة الزراعيــة
ووحــدات ضــخ الميــاه والتراكتــورات والحصــادات والدراســات وآالت البــذار وموتــورات الــرش والحالبــات وأدواتهــا،
وغيرهــا مــن اآلالت التــي يملكهــا الحائــز أو مســتأجرة مــن آخريــن ،ســواء تســتخدم لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي كليـ ًـا
أو جزئيـ ًـا ،وتســتبعد مــن اآلالت والمعــدات تلــك التــي تســتخدم ألغــراض غيــر الزراعيــة.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يســتخدم التصنيــف فــي عمليــة جمــع بيانــات التعــداد الزراعــي ،وكذلــك البيانــات الســجلية مــن الجهــات ،ويتــم نشــر
البيانــات فــي اصــدار اإلحصــاءات الزراعيــة الســنوي.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يتكــون تصنيــف اآلالت والمعــدات الزراعيــة مــن ثــاث مســتويات ،تــم تقســيم هــذه
ً
ً
فرعيــا فــي هيــكل هرمــي يســمح لجميــع اآلالت المســتخدمة فــي الزراعــة بــأن تصنــف ،يحتــوي
تقســيما
اآلالت
التصنيــف علــى  3مجموعــات ،وفــي المجموعــة الثالثــة تــم التفصيــل لمســتوى الفصــل والــذي يتضمــن  5فصــول،
وضمــن هــذه الفصــول تــم التفصيــل لمســتوى الفصــل الفرعــي والبالــغ عددهــا .4
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)331تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )3إلــى مجموعــة “المعدات التي تعمــل بالطاقة”،
ثــم يأتــي فصــل “اآلالت ومعــدات المحاصيــل” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)33أمــا الخانــة الثالثــة ( )331فهــي تمثــل
الفصــل الفرعــي “آالت ومعــدات إعــداد االراضــي وزراعتهــا”.

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة
والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف اآلالت والمعــدات الزراعيــة
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة األغذيــة والزراعــة:
http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/#.WXWZrYSGNQI
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تصنيف المحاصيل الزراعية ()ICC
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

هــو التصنيــف المرجعــي للمحاصيــل الزراعيــة الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة  ،يعنــى هــذا
التصنيــف بالمواضيــع المتعلقــة بالمحاصيــل مثــل دورة النمــو (دائمــة ،مؤقتــة) ،وأنواع المحاصيــل ،وتنوع المحاصيل
(الهجيــن ،العــادي) ،والموســم (الشــتاء ،الصيــف) ،ونــوع األرض (األراضــي الرطبــة ،األراضــي الجافــة) ،واســتخدام
المحاصيــل (لألغذيــة ،لألعــاف) ،ونــوع المنتــج (طــازج ،مجفــف) ،وكيفيــة معالجــة المحصــول ،وطــرق الزراعــة ،تــم
ـاء علــى التصنيــف المركــزي للمنتجــات ( ،)CPCولكــن تــم تقســيم هــذا التصنيــف حســب
تطويــر هــذا التصنيــف بنـ ً
أنــواع المحاصيــل الزراعيــة ،وحســب المجموعــات الغذائيــة وحســب نــوع المنتــج الزراعــي ،ومــن الناحيــة االحصائيــة،
فإنــه مــن الضــروري ربــط تصنيــف المحاصيــل الزراعيــة ارتباطــا وثيقــا بتصنيــف المنتجــات  CPCباإلضافــة الــى تصنيف
االنشــطة االقتصاديــة  ،ISICحيــث يشــير تصنيــف المحاصيــل الــى المحاصيــل التــي تــزرع ،فــي حيــن يشــير تصنيــف
المنتجــات الــى المنتــج الــذي ينتــج مــن هــذا المحصــول.

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

يســتخدم هــذا التصنيــف فــي عمليــة جمــع بيانــات التعــداد الزراعــي ،وكذلــك البيانــات الســجلية مــن الجهــات ،ويتــم
نشــر البيانــات التــي تشــمل كل مــن الكتــاب اإلحصائــي ،وإصــدار اإلحصــاءات الزراعيــة ،واصــدار الزراعــة فــي أرقــام.

الهيــكل العــام للتصنيــف :تبنــى تصنيــف المحاصيــل الزراعيــة ( )ICCأربــع مســتويات وتــم تقســيم هــذه المحاصيــل
تقسـ ً
ـيما فرعيـ ًـا فــي هيــكل هرمــي والــذي يســمح لجميــع المحاصيــل فــي العالــم بــأن تصنــف .يحتــوي التصنيــف علــى
ـا موزعــة علــى المجموعــات ،وكل فصــل مــن هــذه الفصــول موزعـ ًـا الــى عــدد
 9مجموعــات ،ويتضمــن  53فصـ ً
مــن الفصــول الفرعيــة وعددهــا  ،101وفــي بعــض الفصــول الفرعيــة تــم التفصيــل لمســتوى البنــد وعددهــا .14
مثــال توضيحــي :الرمــز ( ،)6225تشــير الخانــة األولــى مــن اليســار ( )6إلــى مجموعــة “المشــروبات ومحاصيــل
التوابــل” ،ومــن ثــم يأتــي فصــل “محاصيــل التوابــل” فــي الخانــة الثانيــة ( ،)62أمــا الخانــة الثالثــة ( )622فهــي تمثــل
الفصــل الفرعــي “محاصيــل التوابــل الدائمــة” .وأخيــرا يأتــي اســم البنــد “الزنجبيــل” فــي الخانــة الرابعــة ()6225

•

آلية التحديث

تحديــث التصنيــف :يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة
لألمــم المتحــدة والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف المحاصيــل
الزراعيــة ( )ICCاالحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة األغذيــة و الزراعــة:
http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/#.WXWZrYSGNQI
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استخدامات األراضي الزراعية
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

التعريــف :هــو التصنيــف المرجعــي الســتخدامات االراضــي الزراعيــة الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
المتحــدة .والــذي تــم اعــداده ضمــن البرنامــج العالمــي لإلحصــاء الزراعــي  ،2020وعنــد بنــاء هــذا التصنيــف تــم
التأكــد مــن تجانســه مــع تصنيــف اســتخدام األراضــي لنظــام المحاســبة البيئيــة االقتصاديــة .SEEA

األمم المتحدة  -تصنيف دولي

مــن اســتخدامات التصنيــف فــي المركــز ،العمــل علــى توزيــع المســاحات الزراعيــة حســب طريقــة االســتخدام وحســب
المناطــق باإلضافــة الــى نشــر البيانــات فــي إصــدارات المركــز التــي تشــمل كل مــن الكتــاب اإلحصائــي ،وإصــدار
اإلحصــاءات الزراعيــة.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يحتــوي هــذا التصنيــف علــى تســع مجموعــات بنــاء علــى االســتخدام االساســي لــأرض
وهــي ،أراضــي ذات محاصيــل مؤقتــة ،وأراضــي ذات مراعــي مؤقتــة ،وأراضــي بــور بصــورة مؤقتــة ،وأراضــي ذات
محاصيــل دائمــة ،وأراضــي ذات مراعــي دائمــة ،وأراضــي ذات أفنيــة مــزارع ومبانــي مــزارع ،وأراضــي غابــات وأراضــي
أخــرى كثيفــة األشــجار ،وأراضــي أرض مســتخدمة فــي االســتزراع الســمكي (شــاملة الميــاه الداخليــة والشــاطئية إذا
كانــت جــزءا مــن الملكيــة) ،واألراضــي األخــرى.
استنادا الى التسع مجموعات المذكورة أعاله ،تم تصنيف استخدامات االراضي الزراعية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أرض ذات محاصيل مؤقتة
أرض ذات مراعي مؤقتة
أرض بور بصورة مؤقتة
أرض ذات محاصيل دائمة
أرض ذات مراعي دائمة
أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع
غابات وأراضي أخرى كثيفة األشجار
أرض مستخدمة في االستزراع السمكي (شاملة المياه الداخلية والشاطئية إذا كانت جزءا من الملكية)
مساحة أخرى لم تصنف في موضع آخر.

•

آلية التحديث

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة
والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف اســتخدامات األراضــي الزراعيــة
االحــدث مــن خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة األغذيــة والزراعــة:
http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/#.WXWZrYSGNQI
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الثروة الحيوانية
•

التعريف

•

مصدر التصنيف

•

استخدامات التصنيف

•

هيكل التصنيف

•

آلية التحديث

هــو التصنيــف المرجعــي للثــروة الحيوانيــة حســب أنــواع الثــروة ومنتجاتهــا الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة
لألمــم المتحــدة ،يتنــاول هــذا التصنيــف أعــداد الثــروة الحيوانيــة حســب النــوع وفئــة العمــر والجنــس باإلضافــة الــى
حيــازات الثــروة الحيوانيــة فــي المــزارع التجاريــة (الدواجــن واألبقــار).

األمم المتحدة -تصنيف دولي

ومــن أهــم اســتخداماته عمليــة جمــع بيانــات التعــداد الزراعــي ،وكذلــك البيانــات الســجلية مــن الجهــات فــي
القطاعيــن العــام والخــاص.

الهيــكل العــام للتصنيــف :يتــم ربــط تصنيــف الثــروة الحيوانيــة بالتصنيــف  CPCالنســخة  ،2.1بحيــث أن كل نــوع
مــن أنــواع الحيوانــات يقابلــه رمــز .CPC
مثــال توضيحــي علــى ذلــك الرمــز ( )41يمثــل الخيــول والتــي تقــع ضمــن المجموعــة الرابعــة ،والــذي يقابلــه الرمــز
( )02131مــن تصنيــف .CPC

يتــم تحديــث هــذا التصنيــف بصــورة دوريــة مــن خــال مراجعــة موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة
والنظــر فيمــا إذا كان هنالــك نســخة جديــدة للتصنيــف  ،ويتــم الوصــول الــى تصنيــف الثــروة الحيوانيــة االحــدث مــن
خــال الرابــط الخــاص بمنظمــة األغذيــة والزراعــة:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/world_census_of_agriculture/appendix5_r7.pdf
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