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العاملة  والقوى واالجتماعية السكانية التصنيفات

Population, Social and labor Classifications 
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 األسرية كالقوى العاملة وغيرها(تستخدم غالبا في المسوح ) واالجتماعيةالتصنيفات السكانية  أوال:

       Population and Social Classifications (used in household surveys, as Labour Force 

and others) 

Household Type Classification 1 .األسرة تصنيف نوع                             

Item   الرمز

Code 

 البند    

Private Household (National) 01 مواطنة ة خاصةأسر 

Private Household (Non -

National) 

 غير مواطنة خاصة ةأسر 02

Shared Household 03 جماعية ةأسر 

Labor Camp 40 معسكر عمال 

 

 

Gender Classification for Individuals .2    تصنيف النوع للفرد                                   

Item   الرمز

Code 

 البند    

Male  01  ذكر 

Female 02  أنثى 

 

Relationship to Head of Household 

Classification 
          تصنيف العالقة برب األسرة   . 3

Item 
الرمز  

Code 
 البند

Head of household 01 رب األسرة 

Husband/wife 02 زوج / زوجة 

Son/daughter 03  ابن / ابنة 

Father/mother 04 أب/ أم 

Son-in-law/ daughter-in-law 05 زوجة ابن / زوج بنت 

Grandson/ granddaughter 06 حفيد / حفيدة 

Brother/sister 07 أخ / أخت 

Grandfather/ grandmother 08 الجد /الجدة 

Other kinship 09 قرابة أخرى 

Employed with household 

(Servant\ driver\ cooker…) 

/ / خادمةخادممستخدم لدى األسرة ) 10

 سائق/ طباخ....(

Other (No kinship) 11 ( ال توجد صلة قرابةأخرى) 
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Marital Status Classification 0 .    تصنيف الحالة الزواجية                                               

Item   الرمز

Code 
 البند

Never married 01   لم يتزوج أبدا 

Marriage officially documented 

for first time  

 عقد قران )ألول مرة(  02

Married 03 متزوج 

Divorced 04 مطلق 

Widowed 05 أرمل 

Separated but not divorced 06 )متزوج )منفصل 

 

 

Presence Status Classification 5. تصنيف صفة التواجد                                                             

Item 
الرمز  

Code 
 البند

Present 41 حاضر 

Absent 40  غائب 

 

 
                                                تصنيف صفة اإلقامة . 6

Item 
الرمز  

Code 
 البند

Usual resident 01 إقامة معتادة 

Visitor  40  زائر 

Resident Visitor from the same Region 021  نفس المنطقة في اإلمارة مقيم من زائر 

Resident Visitor from other Region in the 

Emirate 

 من منطقة أخرى في اإلمارة مقيم زائر 022

Resident Visitor from other Emirate   023  من إمارة أخرى مقيمزائر 

Visitor from outside UAE 024  من خارج دولة اإلماراتزائر 
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 وغيرها(  تستخدم غالبا في المسوح األسرية كالقوى العاملة) : تصنيفات القوى العاملةثانيا

Labour Classifications (used in household surveys, as Labour Force and others) 
 

  Relationship to Labour Force Classification  العالقة بقوة العملتصنيف  .1

الرمز   البند
Code 

Item 

 Employed 01 مشـتغل

 Unemployed 02 متعطل

 Unemployed, but worked before 021 متعطل سبق له العمل 

 Unemployed, and never worked before 022 متعطل لم يسبق له العمل 

 

 Employment Status Classification                         تصنيف الحالة العملية . 0

 البند
الرمز  
Code 

Item 

 Employer  41 صاحب عمـل 

 Self-employed / freelance 40 يعمـل لحسـابه 

 Paid employee 43 يعمــل بأجـــر

 Family Employed for Profit 40  لدى األسرة مقابل أرباحيعمل 

 

  

 3. خارج قوة العمل السكان Population Outside Labour Force    

 البند
الرمز  
Code 

Item 

 Household duties 01 متفرغ  لألعمال المنزليـة

 Student 02 طالب 

 Unwilling to work 03 زاهد في العمل ) غير راغب في العمل(

 Unable to work 04 غير قادر على العمل

 Retired 05 متقاعد

 Older and not working 06 وال يعملكبير السن 

  


