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   االحصاء

 العلمية األساليب استخدام خالل من واألنشطة الظواهر عن البيانات جمع هو 
 المستخلصة وتفسيرالنتائج وتقييمها وتلخيصها وتحليلها وتبويبها القياسية

 وخرائط بيانية ورسوم ووصفية رقمية ومؤشرات جداول بشكل وعرضها
 لتوفير الصحيح والتنبؤ والموثوقة الدقيقة المعلومة ومعرفة لتحديد احصائية

 والباحثين والمخططين القرارات لمتخذي ومعلومات بيانات قاعدة
 . 



 التشييد

 يتجه اقتصادي  نشاط بأنه عموما التشييد قطاع  تعريف يمكن
 مساحتها وزيادة وترميمها وتجديدها الثابتة االصول انشاء الى

 طابعا تتخذ االراضي على تحسينات او مباني شكل في وذلك
 والسدود والجسور الطرق مثل الهندسية كاالنشاءات هندسيا

 ومتخذي السياسات لراسمي اساسية بيانات قاعدة وفرلي وغيرها
 بتوفير قوموالتطويروي للتخطيط الكفيله الخطط لوضع القرارات
 ولتقدير القومية الحسابات مؤشرات ألحتساب مهمة مؤشرات

 جمع خالل من رأس تكوين وحسابات االجمالي المحلي الناتج
 البناء بحركة المتعلقة اإلحصائيـة البيانات وتحليل وتبويب
  . والخاص العام للقطاعين والتشييد



 واقسامهسمات قطاع البناء والتشييد 

يتسم نشاط التشييد باالنتشار الجغرافي الواسع حيث تنتشر مواقع المشاريع 
 .وغيرها االنشائية حسب نوع المشروع مثل المعامل السدود 

يميل مستوى النشاط الى التباين حسب الفصل وحسب الطقس حيث احيانا 
 .المطر يتوقف العمل خالل فصل الشتاء او موسم 

االنشاءات تباين في االسعار والتكاليف الكلية بصورة عامة بين تشييد االبنية او 
. 

يشيع التعاقد من الباطن في مجال التشييد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي 
 .والمقاوالت اي يقوم المقاول الرئيسي بالتعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ المشاريع 



 اإلبنية 
وهو كل انشاء قائم بذاته مستقل عما يجاوره من مبان، كما يجب أن  

يكون مرتكزاً بصفة دائمة على األرض او على الماء ويتكون من 
غرفة أو أكثر وله مدخل أو أكثر ويشترط أن يكون للمبنى أساس 

 .ويستخدم المبنى للسكن أو للعمل أو للسكن والعمل معاً . وجدران 
 



 االنشاءات
هي المشاريع التي تتخذ طابعا هندسيا كاألنشاءات الهندسية مثل الطرق 

 الخ  ....و الجسوروالسدود ومحطات توليد الطاقة وتبليط الشوارع 
  



  الدولية ؟كيف يصنف التشييد حسب المعايير 



 مقدمة

إلنشاء نموذج موحد لقياس االنشطة االقتصادية صاغت االمم المتحدة 
التوصيات الدولية وتقوم بين الحين و االخر وقد كانت اخر صياغة 

   2008لهذه التوصيات هي توصيات 

الجزء االول شملت توصيات  جزئينكما ان هذه التوصيات جاءت على 
موجهة الى الوحدات االحصائية و المتعلقة بخصائص الوحدة 

 وبنود بيانات التقارير الدولية وتعاريفهااالحصائية و البيانات 

اما الجزء الثاني من هذه شمل ارشاد بشأن مؤشرات االداء و مصادر 
 .البيانات البيانات و طرق جمع البيانات وجودة 



 

تهدف هذه التوصيات الى تقديم اطار 
منهجي شامل لجميع االحصاءات 

االقتصادية و االبالغ عنها في جميع 
البلدان بغض النظر عن مستوى 

تطور نظامها االحصائي و هو موجه 
بالدرجة االولى الى منتجي 

االحصاءات الصناعية السيما موظفي 
المكاتب االحصائية الوطنية المعنية 
بجمع البيانات الصناعية و تبويبها 
لكن يمكن ان يكون مفيد للباحثين 

وغيرهم من مستخدمي االحصاءات 
 .الصناعية 

وبعبارة اخرى ان الهدف من 
هذه التوصيات هو انشاء 

مقياس متسق موحد لألنشطة 
االقتصادية لغرض نشرها 

 على الصعيد المحلي والدولي 

ونظراُ لحدوث تطورات 
اقتصادية و احصائية يتم 
تنقيح هذه التوصيات بين 

، فقد تم تنقيح االخر الحين و 
هذه التوصيات على التنقيح 
الرابع للتصنيف الصناعي 

(   ISIC4 )الموحد الدولي 
وكذلك تصنيف المركزي 

  (  CPC 2.0 )للمنتجات 

حيث يقوم هذا التنقيح لإلحصاءات الصناعية بصياغة 
العالقة مع نظام الحسابات القومية القائم على تكيف برامج 

 .القومية االحصاءات الصناعية مع احتياجات الحسابات 

كما توصي هذه التوصيات بجمع احصاءات سنوية و 
دون السنوية وتجريها جميع البلدان لتقريب قياس 

 .المضافة القيمة 



بموجب قواعد نظام التصنيف الصناعي القياسي 

الدولي الموحد واتفاقياته لجميع االنشطة التنقيح 

 2009الرابع الصادر من االمم المتحدة سنة 

 :  يقع نشاط التشييد في 

 الباب واو: 

 تشييد المباني:  41القسم 

 الهندسة المدنية :  42القسم 

 (الهدم وتحضير المواقع )انشطة التشييد المتخصصة:  43القسم 



 تشييد المباني :  41القسم 



 الهندسة المدنية :  42القسم 



 انشطة التشييد المتخصصة :  43القسم 

اعمال الهدم وتحضير المواقع 





 احصاءات القطاع الخاص : اوال 

 .احصاء رخص البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص . 1

 :احصاء ابنية القطاع الخاص . 2

 تقديرات سنوية. 

 مسح كل خمس سنوات. 

 



 رخص البناء  الحصاءالمفاهيم والمصطلحات االحصائية 

  نوع البناء: 

  بناء جديد 

 اضافة بناء 

تحوير في البناء 

  الترميم 

هدم واعادة بناء 

 

 

  

 



 استخدام البناء 

 دار سكن . 11.

 عمارة سكنية ذات شقق. 22.

 بنايات غير سكنية . 33.

 



 المادة الرئيسية 

 طابوق او طوب 

 حجر 

بلوك 

 ثرمستون 

 اخرى 



 مساحة االرض 

 بناء جديد 

اضافة البناء او تحوير او ترميم 

  

 



 مساحة البناء 

 اذا كان البناء جديد يتكون من : 

 طابق واحد 

او عدة طوابق 

 

  

 



 الكلفة التخمينية 

 

 

 



 المؤشرات

 عدد وكلفة العمارات السكنية عدد وكلفة دور السكن

 مساحة البناء

 مساحة االرض

 عدد الطوابق

 عدد الشقق

 عدد وكلفة االبنية غير السكنية



تقديرات السنوية ألبنية 
 القطاع الخاص

 فآيل رخص البناء•

 

فآيل اسعار المواد االنشائية •
 في السوق المحلية

 

 

مسح دوري ألبنية 
 القطاع الخاص 

 عينة من رخص البناء •

 

اسعارالمواد االنشائية في •
 السوق المحلية

 

 أبنية القطاع الخاص 




