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المقدمة

تعــد اإلحصــاءات أحــد أهــم العناصــر األساســية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات 
ــد  لكافــة قطاعــات الدولــة، ومــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة هــذا الدليــل الــذي يوحِّ
علــى مســتوى  تســتخدم  التــي  واالقتصاديــة  اإلحصائيــة  والمفاهيــم  المصطلحــات 
عاًمــا  مرجًعــا  يعــد  كونــه  الخبــرة،  وبيــوت  والدوليــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات 
وشــامًل للتعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات يســتفيد منــه الباحثــون والمهتمــون 

واألكاديميــون ومتخــذو القــرار.
ــد للتعريفــات والمفاهيــم والمصطلحــات  وقــد اعتمــد هــذا الدليــل علــى الدليــل الموحَّ
بعــض  بتحديــث  الهيئــة  قامــت  حيــث  الخليجيــة  التعــاون  مجلــس  لــدول  اإلحصائيــة 
المفاهيــم وإضافــة المفاهيــم الجديــدة، و نأمــل بــأن يســاهم فــي تعزيــز الشــفافية 
فــي العمــل اإلحصائــي وزيــادة الوعــي اإلحصائــي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانــات 
والمعلومــات والمؤشــرات اإلحصائيــة، وســوف يتــم تطويــره وتحديثــه مــن ِقبــل الهيئــة 

متــى مــا تطلبــت الحاجــة لذلــك.
ــة  ــة االقتصادي ــكارًا لدعــم التنمي ــًزا وابت ــَر تمي ــيَّ األكث ــَع اإلحصائ ــا.. أْن نكــوَن المرج رؤيتن

ــة الســعودية. ــة العربي ــة فــي المملك واالجتماعي
ثــٍة ذاِت قيمــٍة مضافــة تتميــز بالدقــة   ورســالُتنا.. تقديــُم منتجــاٍت وخدمــاٍت إحصائيــٍة مُحدَّ
والشــمولية والمصداقيــة، وفًقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، والريــادة 

فــي تطويــر القطــاع اإلحصائــي لدعــم اتخــاذ القــرار.
 وقـَيــُمــــنا.. الجــودة، والتركيــز علــى العمــلء، واالســتقللية، واالحترافيــة، والشــفافية، 

والتشــاركية.
وأحــُد مهــام الهيئــة »إعــداُد األدلــة والتصنيفــات اإلحصائيــة الوطنيــة وفقــًا للمعاييــر 
الدوليــة، واســتخداُمها والعمــُل علــى تحديثهــا وتطويرهــا متــى مــا دعــت الحاجة إلــى ذلك«.



قائمة االختصارات

ورد في الدليل بعض االختصارات لمصادر المصطلحات وهي:

كل مــن »المفهــوم« و»المصطلــح« و»التعريــف« يختلــف عــن اآلخــر؛ حيــث لــكل داللتــه 
وماهيتــه، يختلــف المفهــوم عــن المصطلــح فــي أن المفهــوم يركــز علــى الصــورة 
الذهنيــة، أمــا المصطلــح فإنــه يركــز علــى الداللــة اللفظيــة للمفهــوم، كمــا أن المفهــوم 
ــح، وليــس العكــس، أمــا التعريــف فهــو  ــح، فــكل مفهــوم مصطل أســبق مــن المصطل

ــان حقيقــة الشــيء أو إيضــاح معنــى. بي

اسم المصدر بالعربيةاالختصار

OECD.منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

UN.األمم المتحدة

 UNESCO.)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو

FAO.منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

ITU.االتحاد الدولي لالتصاالت

SNA.نظام الحسابات القومية 2008م

UNSD.شعبة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة

WHO.منظمة الصحة العالمية

ECE.نظام تصنيف اللجنة االقتصادية ألوروبا

ILO.منظمة العمل الدولية

WTO/UN.األمم المتحدة / منظمة السياحة العالمية

IMF.صندوق النقد الدولي

ICOM.المجلس الدولي للمتاحف 2007م

GaStat.الهيئة العامة لإلحصاء
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الفصل األول: التعداد العام للسكان والمساكن

:Population  -  السكان •
هــم جميــع األفــراد المقيميــن فــي المملكــة وقــت المســح مــن 

الســعوديين وغيــر الســعوديين.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

                                                                        :Population Size -  حجم السكان •
يعـــرف حجــم الســكان فــي الدولــة بأنــه مجمــوع األفــراد القاطنين 
ضمــن الحــدود السياســية للدولــة فــي تاريــخ معيــن ســواء كانــوا 
يتمتعــون بصفــة المواطنــة للدولــة أم كانــوا مقيميــن إقامــة 
دائمــة أو مؤقتــة، ويقــدر حجــم الســكان عــادة لســنة معينــة فــي 

منتصــف تلــك الســنة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Population Policy  -  السياسة اإلسكانية •
هــي مجموعــة اإلجــراءات والبرامج التي تتخذها الحكومة وتســهم 
فــي تحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة 

والسياســية للدولة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Optimum Population  -  الحجـم األمثـل للسكان •
هــو العــدد الــذي يصــل بمتوســط الدخــل الحقيقــي للفــرد إلــى 
األمثــل  االســتغالل  علــى  ويعتمــد  ممكــن،  مســتوى  أعلــى 
للمــوارد المتاحــة فــي المجتمــع مــن ناحيــة و عــدد الســكان مــن 
ناحيــة أخــرى، وبافتــراض مقــدار معيــن مــن األرض ورأس المــال 
ســيتزايد متوســط الناتــج الحقيقــي إلــى أن تصــل هــذه الزيــادة 
إلــى حدهــا األقصــى الــذي ال يلبــث أن يهبــط بعــد ذلــك كلمــا 

ــد عــدد الســكان. تزاي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Population - السكان

:Population Projections  -  اإلسقاطات السكانية •
وتوزيعهــم  اإلجمالــي  الســكان  لحجــم  مســتقبلية  تقديــرات 
الســكان  تعــداد  نتائــج  علــى  باالعتمــاد  والنوعــي  العمــري 
والمســاكن، وعلــى افتراضــات معينــة لمســتقبل اتجــاه معــدالت 

والهجــرة. والوفيــات  الخصوبــة 

:Population Density  -  الكثافة السكانية •
عدد السكان لكل وحدة من مساحة األرض وتقاس كالتالي: 

الكثافة السكانية =
إجمالي السكان ÷ إجمالي مساحة األرض

المصدر:
Readings in International Environment Statistics, ECE Standard 

Statistical Classification of Land Use, UNECE, Geneva, Conference of 
European Statisticians.

                                                                                                      :Urban  -  الحضر • 
يتــم تعريــف المناطــق الحضريــة وفــق مــا تحــدده كل دولــة حســب 

المعاييــر التــي تراهــا.
المصدر:

United Nations. Principles and Recommendations for Population 
and Housing Censuses، Revision 1. Series M، No. 67، Rev. 1 )United 

Nations publication، Sales No. E.98.XVII.1(. )P1.3(.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
11ديسمبر 2018 10



  :Rural  -  الريف •
يتــم تعريــف المناطــق الريفيــة وفــق مــا تحــدده كل دولــة حســب 

المعاييــر التــي تراهــا.
المصدر:

United Nations. Principles and Recommendations for Population 
and Housing Censuses، Revision 1. Series M، No. 67، Rev. 1 )United 
Nations publication، Sales No. E.98.XVII.1(. )P1.3(.

مــن  المحــددة  المعاييــر  حســب  والريفيــة  الحضريــة  المناطــق 
الســعودية: العربيــة  المملكــة 

1. المناطــق الحضريــة )Urban Areas(: كل تجمــع ســكاني عــدد 
ســكانه أكثــر مــن 100,000 نســمة.

عــدد  ســكاني  تجمــع  كل   :)Another Urban(اآلخــر الحضــر   .2
ســكانه مــا بيــن ) أكثــر مــن 5000 نســمة و أقــل مــن أو يســاوي 

100,000 نســمة(.
عــدد  تجمــع ســكاني  )Rural Areas(: كل  الريفيــة  المناطــق   .3

ســكانه أقــل مــن أو يســاوي 5000 نســمة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Urbanization  -  معدل التحضر •
نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي الحضــر ويقــاس بنســبة 

ســكان الحضــر إلــى إجمالــي الســكان، كالتالــي:  

 :Cohort  -  الفوج •
مجموعــة مــن الســكان تشــترك فــي خاصيــة ديموغرافيــة وتجــري 

مالحظتهــم عبــر الزمــن.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Census  -  التعداد •
التابعــة  المشــاهدات  كافــة  علــى  تنفــذ  اســتقصائية  دراســة 

محــدد. مجــال  أو  معينــة  ســكانية  لمجموعــة 
المصدر:

UN، Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses، Revision 2، Series M، No. 67/Rev.2، 2009.

:Population Census  -  تعداد السكان •
العمليــة الكليــة المتكاملــة لجمــع وتجهيــز وتقييــم وتحليــل ونشــر 
واالقتصاديــة  الديموغرافيــة  بالخصائــص  المتعلقــة  البيانــات 
واالجتماعيــة لجميــع األفــراد داخــل الدولــة فــي لحظــة زمنيــة 
معينــة، وهــذا يعنــي أن ُيعــدَّ كل فــرد مــن األفــراد الموجوديــن 
علــى قيــد الحيــاة داخــل حــدود بلــد معيــن فــي لحظــة وتاريــخ 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  خصائصــه  تســجل  وأن  معيــن، 
ــة عــن  ــكل منهــا منفصل ــي المحــدد ل ــخ إســنادها الزمن فــي تاري

خصائــص غيــره مــن أفــراد األســرة.
المصدر:

Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses، Revision 1، United Nations، New York، 1998، para. 1.1.

الملمح الرئيسة للتعداد:
:Coverage - )1. )نطاق التغطية

أن يكــون التعــداد شــاماًل لجميــع أفــراد المجتمــع )المواطنيــن 
واألجانــب( الذيــن يتواجــدون فــي منتصــف ليلــة العــد داخــل 

معدل التحضر =
)عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية في 
دولة ما  ÷  إجمالي عدد السكان في نفس الدولة(*100.

المصدر:
Glossary of Environment Statistics، Studies in Methods، Series F، No. 

67، United Nations، New York، 1997.
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حــدود الدولــة دون حــذف أو تكــرار وهــذه الشــمولية ال تتوفــر 
فــي أي مصــدر آخــر مــن مصــادر البيانــات الســكانية، وقــد تدخــل 
متطلبــات  حســب  المفهــوم  هــذا  علــى  االســتثناءات  بعــض 

الدولــة.

:Individual-based Enumeration - 2. العد الفردي
أن يتــمَّ عــدُّ أو حصــر كل فــرد علــى حــده، وأن تســجل خصائصــه 
الديموغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة منفصلــة عــن غيــره 
الخصائــص  مــن  العديــد  تصنيــف  ل  ُيَســهِّ ممــا  األفــراد  مــن 
للســكان، مثــل العمــر والنــوع والمســتوى التعليمــي والمهنــة 
مــع المســتوى التعليمــي والحالــة العمليــة مــع فئــات العمــر 
والجنــس والمهنــة والحالــة الزواجيــة، وإعــداد الجــداول اإلحصائيــة 

ذات األبعــاد والتقاطعــات المتعــددة.

:Simultaneity - 3. اآلنية
جمــع بيانــات التعـــداد فــي لحظــة زمنيـــة معينــة تتمثــل فــي 
منتصــف ليلـــة العــد )لحظــة اإلســناد( والتــي يتــم إســناد معظــم 
بيانــات التعــداد إليهــا وذلــك ألن خصائــص الســكان تتغيــر مــن 
 tلحظــة إلــى أخــرى، والبــدء مــن اختيــار لحظــة محــددة بحيــث ال
يشــمل التعــداد إال مــن كان عندهــا موجــودًا  وعلــى قيــد الحيــاة، 
ــي  ــي. وينقســم اإلســناد الزمن وتســمى لحظــة اإلســناد الزمن

لبيانــات التعــداد إلــى مجموعتيــن رئيســتين: 

المجموعــة األولــى: هــي البيانــات التــي تســند إلــى لحظــة 
وتشــمل  العــد  ليلــة  منتصــف  فــي  تتمثــل  معينــة  زمنيــة 
)خصائــص المســكن، خصائــص األفــراد األساســية والتعليميــة 

واإلعاقــة(. الهجــرة  وبيانــات  واالجتماعيــة 

المجموعــة الثانيــة: هــي البيانــات التــي تســند إلــى فتــرة زمنيــة 
معينــة وتشــمل )بيانــات الخصوبــة والبيانــات االقتصاديــة(.

:Periodicity - 4. الدورية
الدوريــة  التعــداد علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة، ولهــذه  إجــراء 
أهميــة كبــرى خاصــة فــي دراســة وتقديــر التغيــرات الديموغرافيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع، وتقييــم 
مــدى نجــاح المشــروعات والخطــط المختلفــة فــي تنميــة المــوارد 
البشــرية، وتحســين مســتويات المعيشــة والصحــة بالمجتمــع 
إضافــة إلــى تمكيــن المختصيــن مــن التنبــؤ وتقديــر حجم الســكان 

فــي الفتــرات الزمنيــة القادمــة.

:Specific Region - 5. )نطاق التعداد( اإلقليم المحدد
إجــراء التعــداد فــي منطقــة جغرافيــة محــددة تحديــدًا واضحــًا 

التعــداد ودقتــه. لشــمولية  وذلــك ضمانــًا 

:Official Operation - )6. الرعاية الحكومية )الصفة الرسمية
القانونيــة  الناحيــة  مــن  الحكوميــة  بالرعايــة  التعــداد  يحظــى 
والماليــة واإلداريــة، فعــادة مــا يســتند التعــداد علــى أســاس 
قانونــي يتمثــل فــي مرســوم أو قــرار يحــدد الحقــوق والواجبــات 

لــكل مــن األفــراد والقائميــن علــى التعــداد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:)The Census Basis( أسس إجراء التعداد
يعتمــد إجــراء التعــداد الســكاني وتنفيــذه علــى أساســين يمكــن 
إبرازهمــا مــن خــالل األســئلة المتعلقــة بتنفيــذ التعــداد، وهمــا:

:De facto Basis - 1. أساس العدِّ الفعلي
اإلســناد  لحظــة  فــي  وجودهــم  أماكــن  حســب  األفــراد  حصــر 
)منتصــف ليلــة العــد( بصــرف النظــر عــن كونهــم مــن ســكان هــذا 
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ــع  ــة، وقــد يتب ــه بصفــة مؤقت ــن ل المــكان بصفــة دائمــة أو زائري
ــة مــا أســاس العــد الفعلــي مــع بعــض  فــي تعــداد ســكان دول
ــة. ــة لهــذه الدول ــي تتناســب والظــروف المحلي االســتثناءات الت

المصدر:
 UN، The Principles and Recommendations for Population and

.Housing Censuses، Revision 3، 2015

 :De Jure Basis  - 2. أساس العد النظري
حصــر األفــراد حســب محــل إقامتهــم المعتــادة وليــس حســب 
أماكــن تواجدهــم ليلــة التعــداد، أي أن الــزوار الموجوديــن فــي 
ون فــي مناطــق إقامتهــم المعتــادة،  مدينــة مــا ليلــة التعــداد ُيعــدُّ

ون فــي المدينــة التــي تواجــدوا فيهــا ليلــة التعــداد. وال ُيعــدُّ
المصدر:

UN، The Principles and Recommendations for Population and 
Housing Censuses، Revision 3، 2015.

 :Usual place of Residence  -  مكان اإلقامة المعتادة •
أيــام  الفــرد بصفــة معتــادة معظــم  الــذي يقيــم فيــه  المــكان 
الســنة أو الــذي ينــوي اإلقامــة فيــه بصفــة معتــادة معظــم أيــام 

الســنة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Place of Previous Residence  -  مكان اإلقامة السابقة •
المــكان الــذي أقــام فيــه الفــرد فعليــًا إقامــة معتــادة لفتــرة زمنيــة 
اإلقامــة  مــكان  فــي  لإلقامــة  مباشــرة  انتقالــه  قبــل  متصلــة 

المعتــادة الحاليــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Annual Population - معــدل النمــو الســكاني الســنوي •
 :Growth Rate

المعــدل الــذي يزيــد بــه الســكان )أو يقلــون( ســنويًا خــالل فتــرة 
زمنيــة معينــة بســبب الزيــادة الطبيعيــة وصافــي الهجــرة، ويعبــر 

عنــه فــي صــورة ِنســب مــن الســكان األساســيين.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Natural Increase Rate - معدل الزيادة الطبيعية •
الفــرق بيــن معــدل المواليــد الخــام ومعــدل الوفيــات الخــام فــي 

ســنة معينــة.
المصدر:

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods، Volume 1: Legal، 
Organisational and Technical Aspects، United Nations Studies in 
Methods، Glossary، Series F، No. 35، United Nations، New York 

1991.

:Age Composition of population - التركيب العمري للسكان •
هــو اصطــالح يعبــر عــن التوزيــع العــددي أو النســبي للســكان 
حســب الفئــات العمريــة المختلفــة، تمثــل كل فئــة منهــا األفــراد 
الذيــن تقــع أعمارهــم فــي تلــك الفئــة، ويتــم في العادة تقســيم 

الســكان إلــى فئــات عمــر خمســية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Sex Composition of Population - التركيب النوعي للسكان •
هــو اصطــالح يعبــر عــن نســبة كل مــن الذكــور واإلنــاث كل علــى 

حــدة إلــى جملــة الســكان وفــق إســناد زمنــي معيــن.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• السكان المستهدفون في المسح:
هــم جميــع األفــراد المقيميــن فــي المملكــة وقــت المســح مــن 

الســعوديين وغيــر الســعوديين.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• سكان عينة المسح:
هــم مجموعــة أفــراد األســر المعيشــية المختــارة فــي العينــة بمــا 
فيهــم العمالــة المنزليــة ومــن فــي حكمهــم، ويعيشــون فــي 
مســكن واحــد ويشــمل أيضــا أفــراد األســرة المتواجديــن خــارج 

ــارة أو الســياحة وغيرهــا. ــة للدراســة أو التج المملك
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Median Age - العمر الوسيط •
ا منــه  هــو العمــر الــذي يكــون عنــده نصــف عــدد الســكان أكبــر ســنًّ

ا منــه. ونصفهــم أصغــر ســنًّ
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Population Pyramid - الهرم السكاني •
هــو شــكل بيانــي يوضــح توزيــع الســكان اإلجمالــي )للمواطنيــن 

ولغيــر المواطنيــن( حســب العمــر ونــوع الجنــس.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Migration - الهجرة •
انتقــال األفــراد مــن مــكان إلــى آخــر عبــر الحــدود السياســية أو 

اإلداريــة، وهــي نوعــان:
:)International Migration( 1. الهجرة الدولية

السياســية،  حدودهــا  عبــر  الدولــة  وإلــى  مــن  األفــراد  انتقــال 
كالتالــي: معدالتهــا  وتقــاس 

:)Immigration Rate(  1.1 معدل الهجرة إلى الداخل
نســبة عــدد الســكان مــن الوافديــن الذيــن يصلــون إلــى دولــة 
مــا لــكل )1000( مــن ســكان تلــك الدولــة فــي ســنة معينــة، 

كاآلتــي:  ويحســب 

معدل الهجرة إلى الداخل =

)عدد السكان الوافدين إلى دولة ما في سنة معينة ÷ 
إجمالي عدد السكان في الدولة في منتصف نفس 

السنة(*1000.

معدل الهجرة إلى الخارج =

)عدد السكان المواطنين الذين غادروا دولتهم األصلية 
في سنة معينة  ÷  عدد السكان في الدولة في 

منتصف نفس السنة إجمالي(*1000.

معدل صافي الهجرة =

))عدد السكان الوافدين - عدد المغادرين من المواطنين 
في سنة معينة(÷ إجمالي عدد السكان في الدولة في 

منتصف نفس السنة(*1000.

:)Emigration Rate( 1.2 معدل الهجرة إلى الخارج
نســبة عــدد الســكان المواطنيــن الذيــن غــادروا دولتهــم األصليــة 
لــكل 1000 مــن ســكان تلــك الدولــة فــي ســنة معينــة ويحســب 

كاآلتــي: 

:)Net Migration Rate( 1.3 معدل صافي الهجرة
الفــرق بيــن معــدل الهجــرة إلــى الداخــل ومعــدل الهجــرة إلــى 
الخــارج لدولــة مــا منســوبًا إلــى إجمالــي عــدد الســكان فــي تلــك 

الدولــة فــي منتصــف الســنة ويحســب كاآلتــي: 
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:)Internal Migration( 2. الهجرة الداخلية
انتقــال األفــراد مــن منطقــة إلــى أخــرى عبــر الحــدود اإلداريــة 
وضمــن الحــدود السياســية للدولــة وتقــاس معدالتهــا كاآلتــي:

  :)In-Migrant Rate( 2.1 معدل الهجرة الداخلة
عــدد الســكان الذيــن يصلــون إلــى منطقــة مــا ضمــن حــدود دولــة 
مــا لــكل )1000( مــن ســكان تلــك المنطقــة فــي ســنة معينــة 

ويحســب كاآلتــي:

:Household - األسرة المعيشية •
هــي فــرد أو مجموعــة أفــراد تربطهــم أو ال تربطهــم صلــة قرابــة 
ويشــتركون فــي المســكن والمــأكل ويقيمــون فــي المســكن 

وقــت المســح، ويدخــل ضمــن أفــراد األســرة مــا يلــي: 
مــع  معتــادة  إقامــة  يقيمــون  الذيــن  الســعوديون  األفــراد   .1
األســرة وتغيبــوا عنهــا أثنــاء عمليــة المســح لوجودهــم خــارج 
المملكــة بصفــة مؤقتــة مثــل: رجــال األعمــال والمســافرين 

للعــالج أو للســياحة والطــالب الدارســين فــي الخــارج. 
2. األفــراد الذيــن يقيمــون مــع األســرة بصفــة معتــادة وتغيبــوا 
عنهــا أثنــاء المســح لوجودهــم فــي فتــرات عمل مســائية مثل: 
األطبــاء والممرضيــن والصياديــن والعامليــن فــي المطــارات 

والحــراس ... إلــخ.
3. الخــدم والســائقون ومــن فــي حكمهــم الذيــن يقيمــون مــع 

األســرة.
4.أفراد األسرة المسافرين داخل المملكة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

وتتخذ األسرة المعيشية أحد األشكال التالية:
األســرة   :)Household Single Individual( فرديــة  أســرة   .1

واحــد. فــرد  مــن  المكونــة 
ــة  2. أســرة نوويــة )Nuclear Household(: تتخــذ األســرة النووي

أحــد األشــكال التاليــة:
- زوج وزوجة فقط.

- زوج وزوجة مع ابن أو أكثر غير متزوجين.
- أحد الزوجين مع ابن أو أكثر غير متزوجين.

معدل الهجرة الداخلة = 

)عدد السكان الذين يصلون إلى منطقة ما ضمن حدود 
دولة ما في سنة معينة  ÷  إجمالي عدد السكان في 
نفس المنطقة في منتصف نفس السنة (* 1000.

معدل الهجرة الخارجة =

)عدد السكان الذين يغادرون منطقة ما ضمن حدود دولة 
ما في سنة معينة÷ إجمالي عدد السكان في نفس 

المنطقة في منتصف نفس السنة(*1000.

 :)Out-Migrant Rate( 2.2 معدل الهجرة الخارجة
عــدد الســكان الذيــن يغــادرون منطقــة مــا ضمــن حــدود دولــة 
مــا لــكل )1000( مــن ســكان تلــك المنطقــة فــي ســنة معينــة 

كاآلتــي:  ويحســب 

المصدر:
Eurostat Glossary on Demographic Statistics، 2000 Edition.

 Characteristics of - خصائص األسر
Households
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:)Extended Nuclear Household( 3. أسرة ممتدة
    تتخذ األسرة الممتدة أحد األشكال التالية:

- أسرة نووية باإلضافة إلى أقارب آخرين.
- أسرتان نوويتان أو أكثر تربطهم صلة القرابة.

- أســرتان نوويتــان أو أكثــر تربطهــم صلــة القرابــة باإلضافــة 
إلــى أقــارب آخريــن.

- شــخصان أو أكثــر تربطهــم صلــة قرابــة بشــرط أن ال يكــون 
أحدهــم ضمــن أفــراد أســرة نوويــة.

:)Composite Household( 4. أسرة مركبة
    تتخذ األسرة المركبة أحد أشكال التالية:

- أحد أشكال األسرة النووية مع فرد أو أكثر من غير األقارب.

- أحد أشكال األسرة الممتدة مع فرد أو أكثر من غير األقارب.
- أفراد أقارب مع أفراد غير أقارب يتقاسمون المسكن والمأكل.

- أفراد غير أقارب يتقاسمون المسكن والمأكل.
المصدر:

UN، Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses، Revision 2، Series M، No. 67/Rev.2، 2009.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد يشــتمل أو ال يشــتمل أي نــوع مــن 
األســر النوويــة أو الممتــدة أو المركبــة علــى خــادم أو أكثــر.

5. األســرة الجماعيــة )Collective Household(: مجموعــة مــن 
نســب،  أو  قرابــة  صلــة  تربطهــم  ال  أو  تربطهــم  األفــراد 
تكاليــف  يتقاســمون  وال  واحــد،  فــي مســكن  ويشــتركون 
المعيشــة، وإنمــا جمعتهــم ظــروف التواجــد فــي هــذا المــكان.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Family - العائلة •
أســرًة  تربطهــم صلــة قرابــة ويمثلــون  األفــراد  مجموعــة مــن 

جــزًءا منهــا. أو  بالكامــل  معيشــية 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Average Size of Household  - متوسط حجم األسرة •
متوســط عــدد األفــراد فــي األســرة الواحــدة ويقــاس بقســمة 
عــدد أفــراد األســر فــي دولــة مــا علــى عــدد األســر لتلــك الدولــة 

وتحســب كمــا يلــي :

متوسط حجم األسرة =
إجمالي عدد أفراد األسر ÷ عدد األسر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• التكاليف المعيشية:
المعيشــة.  مــن  معيــن  مســتوى  علــى  الحفــاظ  تكلفــة  هــي 
وتشــمل المصروفــات اليوميــة التــي تحتاجهــا األســرة للصــرف 

علــى المــأكل والملبــس والمواصــالت ومــا شــابه.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Household income - دخل األسرة المعيشية •
هــو جملــة الدخــل النقــدي والعينــي المتجمــع مــن دخــول جميــع 
أفــراد األســرة ذكــورًا وإناثــا )بغــض النظــر عــن العمــر( والــذي يتــاح 
لألســرة اإلنفــاق منــه علــى أوجــه اإلنفــاق المختلفــة أو ادخــاره. 

ويتكــون الدخــل مــن عــدة مصــادر وهــي:
• الرواتب، واألجور النقدية، والعينية.

• إيجار الممتلكات العقارية،
• صافي الدخل من المشروعات.

• دخول الملكية.
• التحويالت الجارية.

• دخول من مصادر أخرى.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• إنفاق األسرة المعيشية:
هــو قيمــة مــا ينفقــه جميــع أفــراد األســرة خــالل فتــرة اإلســناد 
الزمني مقابل الحصول على الســلع ، والخدمات )االســتهالكية 
ــق باألســرة  ــر االســتهالكية( ، ســواء كان هــذا اإلنفــاق يتعل وغي
مثــل : اإلنفــاق علــى الطعــام أو المســكن أو الكهربــاء أو اقتنــاء 
الســلع المعمــرة، أو مــا يتعلــق بإنفــاق أفرادهــا كاإلنفــاق علــى 

المالبــس أو األدوات الشــخصية، أو نحــو ذلــك.
مــن  والخدمــات  الســلع،  علــى  اإلنفــاق  مجموعــات  وتتكــون 
مــن  تتكــون  مجموعــة  وكل  رئيســة،  مجموعــة  عشــر  اثنــي 
مجموعــات فرعيــة، تشــتمل علــى عــدد مــن الســلع أو الخدمــات، 

هــي: لإلنفــاق  الرئيســة  )األقســام(  والمجموعــات 
1. مجموعة األغذية والمشروبات.

2. مجموعة المالبس واألحذية.
3. مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى.

4. مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل.
5. مجموعة الصحة.
6. مجموعة النقل.

7. مجموعة االتصاالت.
8. مجموعة الترفيه والثقافة.

9. مجموعة التعليم.
10. مجموعة خدمات المطاعم والفنادق.

11. مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة.
12. مجموعة التبغ.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الوضع المالي لألسرة المعيشية:
أهــم  مــن  لألســرة  المالــي  والتنظيــم  االقتصــادي  الوضــع  إن 
المعيشــية. ويعــرف الوضــع  المفاهيــم فــي خصــوص األســرة 
االقتصــادي والتنظيــم المالــي بكيفيــة تلبيــة الحاجــات اإلنســانية 

مــن قبــل األســرة. وتعــرف الحاجــة بأنهــا الرغبــة فــي الحصــول 
علــى شــيء مــا ســواء كان هــذا الشــيء منظــورًا )كالســلعة( أو 
ــي لتلبيتهــا والحصــول عليهــا. ويكــون  ــر منظــور كالخدمــة أو يأت غي
اســتعداد األســرة لدفــع تكلفــة الحصــول علــى تلك الحاجة متناســب 
طرديــا مــع قدرتهــا علــى الدفــع وأهميــة تلــك الحاجــة بالنســبة لهــا. 
المــأكل  التاليــة:  األنــواع  تحــت  األســرة  حاجــة  عــادًة  وتنحصــر 
والمشــرب، والملبــس، والســكن، واألمن، والحاجــات االجتماعية، 

واالتصــاالت. والمواصــالت  الثقافيــة،  والحاجــات 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Individual Characteristics - خصائص األفراد

:Head of Household  - رئيس األسرة •
هــو الشــخص الــذي تتخــذه األســرة رئيســًا لهــا مــن بيــن أفــراد 
األســرة الذيــن يقيمــون معهــا وعــادًة مــا يكــون هــو المســؤول 
عــن اتخــاذ القــرارات فــي الشــؤون األســـرية وال يقـــل عمــره عــن 
)15( ســنة، وإذا كانــت األســرة مكونــة مــن أطفــال ووالدتهــم 
ويرعــى شــؤونهم قريــب لهــم ال يقيــم معهــم فــال يعــد هــذا 
القريــب رئيًســا لألســرة وال يســجل ضمــن أفرادهــا، و تكــون األم 

فــي هــذه الحالــة هــي رئيســة األســرة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

                                             :Relation to Head of Household - العلقة برب األسرة •
درجــة العالقــة التــي تربــط أفــراد األســرة بــرب األســرة كأن يكــون 
بنــت، حفيــد،  ابــن، زوج  بنــت، زوجــة  ابــن،  الفــرد زوج، زوجــة، 

حفيــدة، قريــب، صديــق، زائــر ......... إلــخ.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Sex  - الجنس •
نوع الفرد من ناحية الجنس أي كونه ذكرًا أو أنثى.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Religion - الديانــة •
األديــان  ناحيــة  مــن  الفــرد  إليهــا  ينتمــي  التــي  العقيــدة  نــوع 

إلــخ.  ... المســيحية  أو  اإلســالمية  كالديانــة  الســماوية 
المصدر:

UN، Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses، Revision 2، Series M، No. 67/Rev.2، 2009.

:Age  - العمــــر •
الفتــرة الزمنيــة المقــدرة أو المحســوبة بيــن تاريــخ الميــالد وتاريــخ 
الشــهور  إهمــال  مــع  الكاملــة  بالســنوات  عنهــا  معبــرًا  الزيــارة 

واأليــام مهمــا كان عددهــا.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Nationality - الجنسيـــة •
تبعيــة الفــرد القانونيــة لدولــة معينــة يمثلهــا ويتســمى باســمها، 
وتحــدد عــادة بجــواز الســفر الــذي يحملــه الفــرد أو الــذي لــه الحــق 

فــي الحصــول عليــه.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Place of Birth  - مكان الوالدة •
المــكان الــذي ولــد فيــه الفــرد ســواًء كانــت والدتــه داخــل البــالد أو 

خارجهــا وبغــض النظــر عــن مــكان إقامتــه المعتــادة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Duration of Residence - مدة اإلقامة •
الفتــرة الزمنيــة التــي أمضاهــا الفــرد فعــاًل فــي مــكان اإلقامــة 
الفعلــي ســواء كانــت هــذه الفتــرة متصلــة أو متقطعــة علــى أال 
تزيــد المــدة بيــن الفتــرات عــن ســتة أشــهر، وبالنســبة للفــرد الــذي 
ولــد فــي الدولــة، تعــد مــدة إقامتــه الفتــرة الزمنيــة منــذ والدتــه 

طالمــا هــي مســتمرة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Country of  -  بلد اإلقامة في الخارج للمواطن •
 :Residence Abroad for National

اسم الدولة التي يقيم بها المواطن بصفة مؤقتة خارج بلده.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Reason of Residence - سبب اإلقامة •
الســبب الرئيــس الــذي مــن أجلــه يقيــم المواطــن فــي الخــارج 

وغيــر المواطــن بالداخــل حســب األســباب المدرجــة أدنــاه:
1. عمـــل )Work(: أي أن الفرد دخل أو غادر البلد بقصد العمل.
2. مرافـــــق )Accompanying Family(: أي أن الفرد دخل أو غادر 

البلــد علــى أســاس مرافــق ألحــد أفــراد األســرة.
3. تدريــب - تعليــم )Study-Training(: أي أن الفــرد دخــل أو غــادر 

البلــد بقصــد التعليــم أو التدريــب.
4. عــــالج )Medical Treatment(:  أي أن الفرد دخل أو غادر البلد 

بقصــد عــالج لــم يتوفــر خــارج أو داخــل البلــد.
5. زواج )Marriage(: أي أن الفــرد دخــل الدولــة بحكــم الزوجيــة، أي 
زواجــه مــن طــرف مواطــن، أو يقيــم خــارج الدولــة بحكــم زواجــه 

مــن طــرف غيــر مواطن.
6. سيــــاحة )Tourism(: أي أن الفــرد دخــل أو غــادر البلــد بقصــد 

ــح عــن النفــس. الســياحة أو التروي
ــارة  ــد بغــرض زي ــارة )Visit(: أي أن الفــرد دخــل أو غــادر البل 7. زيـــ

األقــارب أو األصدقــاء.
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• المعمر )كبير السن(:
هو الشخص الذي تجاوز عمره 65 سنة فأكثر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Building Ownership  - ملكية المبنى •
المبنــى ســواء كان شــخصًا  إليــه ملكيــة  تــؤول  الــذي  القطــاع 

التاليــة: الفئــات  تحتــه  وتنــدرج  اعتباريــًا  أو  طبيعيــًا 
1. أفــراد أو فــرد خــاص )Private Individual/s(: المبنــى مملــوك 
امتــالًكا قانونيــًا لفــرد واحــد أو أكثــر، ومثــال ذلــك أي منــزل 

مــن المنــازل المســتخدمة للســكن.
2. منشــأة خاصــة )Private Establishment(: المبنــى مملــوك 

لمنشــأة مــن منشــآت القطــاع الخــاص.
ــا  ــالًكا قانونيًّ 3. حكومــي )Government(: المبنــى مملــوك امت

للحكومــة.
4. مشــترك )Joint(: المبنــى مملــوك بشــكل مشــترك للحكومــة 

باإلضافــة إلــى شــركاء آخريــن.
5. وقــف )Waqf(: المبنــى الــذي أوقــف ألعمــال الخيــر )ال يمكــن 
التصــرف فيــه مــن قبــل أحــد الورثــة ســواء بالبيــع أو الشــراء( 
وهــو عــادة مــا يكــون تحــت إشــراف جهــة رســمية أو شــخص 

موثــوق بــه مــن العائلــة.
6. تعاونــي )Co-operative(: المبنــى الــذي تنتمــي ملكيتــه إلــى 

الجمعيــات التعاونيــة.
إحــدى  إلــى  ملكيتــه  تنتمــي  ال  الــذي  المبنــى   :)Other( أخــرى   .7
الفئــات الســابقة مثــل المبنــى المملــوك إلحــدى الهيئــات الدينية 
أو الخيريــة أو الدوليــة أو الســفارات أو القنصليــات أو المســاجد.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Connected to the Main  - العامــة  بالشــبكة  االتصــال   •
:Community Scheme

اتصــال المبنــى بأنابيــب فرعيــة متصلــة بالشــبكة المركزيــة لتوزيــع 
الميــاه، وكذلــك اتصالــه بأســالك فرعيــة أو بكابــل فرعــي خــاص يصلــه 
باألســالك الرئيســة أو بالكابــل الرئيــس لتوزيــع الكهربــاء، واتصالــه 
ــة بالشــبكة العامــة للمجــاري.  أيضــا بأنابيــب تصريــف خاصــة، متصل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Buildings and Dwellings - المباني والمساكن

 :Building - المبنــى •
هــو كل مشــيد قائــم بذاتــه ومثبــت علــى األرض بصفــة دائمــة 
أو مؤقتــة ويتكــون مــن دور واحــد أو أكثــر، ويحتــوي علــى غرفــة 
أو أكثــر، ولــه بــاب أو أكثــر يــؤدي إلــى جميــع أو أغلــب مشــتمالته، 
وقــد  بالســكان  مأهــول  غيــر  أو  مأهــواًل  المبنــى  يكــون  وقــد 
يكــون معــدًا للســكن أو لممارســة أي نــوع مــن أنــواع النشــاط 
االقتصــادي أو االجتماعــي أو الدينــي ... إلــخ أو للســكن والعمل 
ــعبي  ــزل الشـ ــارة والقصــر والفيــال والمن ــل:  المجمــع والعمـ مث
ــخ، مــع مالحظــة أن  ــرة الحكوميــة والمتجــر والمســجد... إل والدائ
ملحقــات المبنــى مثــل الكــراج، الــدكان، ملحــق الفيــال ال تعــد  
مبانــي منفصلــة، كمــا ال تعــد مبــاٍن كل مــن الجســور وغــرف 

الكهربــاء، وغــرف المحــركات، ومضخــات الميــاه.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Building attachment  - اتصال هيكل المبنى •
عبــارة عــن مــدى التصــاق المبنــى األســاس )ال يشــمل المرافــق 
عــن  عبــارة  أي هــو  آخــر،  بهيــكل مبنــى  واألســوار والمالحــق( 

التصــاق الجــزء المبنــي مــن القســيمة بالمبانــي المجــاورة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Building Age  - عمر المبنى •
العــدد الفعلــي أو المقــدر بالســنوات للفتــرة مــا بيــن بــدء إنشــاء 
ــات )وتهمــل  ــخ اإلســناد الزمنــي لجمــع البيان هــذا المبنــى وتاري

فتــرة الشــهور(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Dwelling  - المسكـن •
هــو مبنــى أو جــزء مــن مبنــى مكــون مــن غرفة أو أكثــر معد أصاًل 
ــواب مســتقله ســواًء  ــدة أب ــاب أو ع ــه ب لســكن أســرة واحــدة ول
كان مشــغواًل بأســرة أو خاليــًا أو مشــغواًل بعمــل أو مســتخدمًا 
كمســكن عــام أو تحــت التشــييد، وقــد يقيــم بالمســكن أكثــر مــن 
أســرة وقد تشــغله منشــأة أو أكثر، وقد يوجد به أســرة ومنشــأة 
فــي نفــس الوقــت، وقــد اعتبــر كل مــكان مســكون مســكنًا ولــو 
لــم يعــد أصــاًل للســكن مثــل: الدكاكيــن، الــورش، المــدارس... 

إلــخ ومــن أنــواع المســاكن الفيــال والمنــزل الشــعبي والشــقة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Types of housing - أنواع المساكن •
1. منــزل شــعبي : هــو المنــزل الــذي تتكــون جدرانــه غالبــًا مــن 
الطــوب أو الطيــن أو الحجــر أو البلــك وســقفه مــن الخشــب 
أو الجريــد أو الحديــد أو الشــينكو ومــا شــابه ذلــك بصــرف 
النظــر عــن عــدد أدواره، وقــد يكــون ســقفه مــن الخرســانة 
المســلحة وغيــر مقســم إلــى شــقق وال يزيــد عــدد األدوار 

ــن.  ــه عــن دوري في
2. فيــال: هــي مبنــى معــد أصــال لســكن أســرة واحــدة، وتتكــون 
الفيــال غالبــا مــن دوريــن يصــل بينهمــا ســلم داخلــي، ويحيــط 
بهــا ســور ويفصــل بيــن الســور والفيــال مســاحة غالبـــا مــا 
يكــون بهــا حديقـــة، والمـــادة الســـائدة فــي بنــاء الفيــال هــي 
ــر القصــر فيــال. ــانة المســلحة ، وألغــراض المســح أعتب الخرسـ

3. دور فــي منــزل شــعبي: فــي حالــة تقســيم المنــزل الشــعبي 
إلــى وحدتيــن ســكنيتين مســتقلتين تمثــل كل وحــدة دورا 

مســتقاًل.
وحدتيــن  إلــى  الفيــال  تقســيم  حالــة  فــي  فيــال:  فــي  دور   .4
ســكنيتين مســتقلتين تمثــل كل وحــدة دورا مســتقاًل، وإذا 
تــم تقســيم الــدور الواحــد فــي الفيـــال إلى وحدتين ســـكنيتين 

ــذه الحالــة شــقة. ــتقلتين يعــد نــوع المســكن فــي هـ مسـ
أكثــر  أو  جــزء مــن مبنــى يحتــوي علــى غرفــة  5. شــقة: هــي 
بمرافقهــا مثــل دورة الميــاه والمطبــخ مــع المنافــع ولهــا بــاب 

مســتقل.
6. أخرى وتشمل أنواعًا أخرى من المساكن غير ما ذكر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Characteristics of housing - خصائص المساكن •
وعــدد  الحمامــات  وعــدد  بأنواعهــا  الغــرف  عــدد  تشــمل  هــي 

المطابــخ. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• حالة إشغال المساكن ) المشغولة ، والشاغرة (:
حالة إشــغال المســكن نوعين مســاكن مشــغولة بأســر ومســاكن 

غير مشــغولة بأســر:
•  المســاكن المشــغولة بأســر: وهــي المســاكن التــي يوجــد 

بهــا أســرة.
ــر المشــغولة بأســرة: وهــي المســاكن التــي ال  •  المســاكن غي

يوجــد بهــا أســرة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• الحالة البنائية للمسكن:
تنقسم مادة البناء للمسكن إلى إحدى الحاالت التالية:

1. مســلح : إذا كانت القواعد واألعمدة والســقف من الخرســانة 
المسلحة.

2. بلك / طوب.
3. طين.
4. حجر.

5. أخرى: وتشمل غير ما ذكر.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

   :Collective Housing - )السكن الجماعي )المسكن العام •
مــكان يخــص ســكن مجموعــة مــن األفــراد ال تربطهــم صلــة قرابــة 
وإنمــا يربطهــم التواجــد فــي هــذا المــكان الــذي لــه فــي الغالــب 
الســكن  وأنــواع  خاصــة  معيشــية  وترتيبــات  مشــتركة  مرافــق 

الجماعــي هــي:
1.  الفنادق واالستراحات.

2.  األقســام الداخلية والمستشــفيات، وتشــمل عنابر المرضى 
وســكن األطبــاء والهيئة التمريضية.

3.  المدن الجامعية.
4. المدارس الداخلية.

5. دور الضيافة، وتشمل بيوت الطلبة.
6.  السجون. 

7. مؤسسات الرعاية االجتماعية.
8.  معسكرات العمال.

9.  مركز التأهيل المهني.
10. سكن الجيش.

11. السكن الجماعي للفئات األخرى.
المصدر:

UN، Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses، No. 67/Rev.2، 2009.

• متوسط عدد األفراد في المسكن:
هو نسبة األفراد الذين يقطنون المسكن.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• تجمع البادية:
موقــع أو منطقــة اعتــادت الباديــة التواجــد فيهــا أثنــاء فصــول 
ًعــا للــكأل، بقصــد الرعــي أو مواقــع قبليــة  معينــة مــن الســنة َتَتبُّ

أو لوجــود المــاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• حيازة الوحدة العقارية:
الكيفيــة التــي بموجبهــا يشــتغل قاطنــو الوحــدة )ســواء األســرة 
أو المنشــاة( هــذا المــكان يــوم اإلســناد الزمنــي ومــن أشــكالها:

1. ملــك: إذا كان المســكن مملــوكًا ألحــد أفــراد األســرة التــي 
تشــغل المســكن.

إيجــارًا مقابــل  تدفــع  المنشــأة  أو  كانــت األســرة  إذا  إيجــار:   .2
االنتفــاع بالمســكن، وقــد يكــون المســكن مفروشــَا أو غيــر 

مفــروش.
3. مقــدم مــن الحكومــة: يشــمل المســكن الــذي تقدمــه الحكومة 
لمنســوبيها، ســواء كان ذلــك دون مقابــل، أو بإيجــار رمــزي، 

أو بخصــم جــزء مــن الراتــب.
4. مقــدم مــن صاحــب العمــل: وهــو تأميــن المســكن مــن جانــب 

صاحــب العمــل لمنســوبيه كأحــد المزايــا الممنوحــة لهــم.
5. مســاعدة: إذا كانــت األســرة تقيــم فــي مســكن مقــدم إليهــا 
مــن قبــل أحــد األقــارب أو غيرهــم شــريطة أال تكــون قــد 

تملكــت هــذا المســكن.
6. أخــرى: وتعنــي أن المســكن مشــغول بطريــق الهبــة أو غيــر 

ذلك.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• رهن عقاري للوحدة السكنية:
هــو قــرض ُيَمّكــن المقتــرض ســواًء كان فــردًا أو مؤسســة مــن 
أن يقتــرض نقــودًا ليشــتري منــزاًل أو أي عقــار آخــر، وتكون ملكيته 
لهــذا العقــار ضمانــًا للقــرض، أي أنــه فــي حــال عجــزه عــن ســداد 
القــرض فــإن مــن حــق الُمقــرض اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتملكــه 
ــًا حتــى  لهــذا العقــار، وبصــورة أخــرى فــإن العقــار يبقــى مرهون
يتــم ســداد القــرض ولذلــك يســمى الُمقــِرض مرتهًنــا، ويســمى 
ــا، وقــد اتفــق بعــض العلمــاء المســلمين علــى  الُمقتــرض راهًن
جــواز هــذا النــوع مــن القــروض شــرًعا دون غيــره، فيمــا نفــى 

البعــض اآلخــر جــوازه لثبــوت الموانــع الشــرعية فيــه.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الدعم السكني:
أو  ســكنية،  أراٍض  أو  ســكنية،  وحــدة  مــن  الدولــة  تقدمــة  مــا 

الدعــم. أوجــه  مــن  ذلــك  غيــر  أو  ائتمــان،  أو  تمويــل، 

المصدر : تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )82(.

• المتقدم:
من يتقدم عن األسرة بطلب الحصول على دعم سكني.

المصدر: تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )82(.

• المستفيد:
ــن توافــرت  ــن الذي ــه دعــم ســكني مــن المتقدمي مــن خصــص ل

فيهــم شــروط الدعــم الســكني .

المصدر: تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )82( .

• القــروض الســكنية الممنوحــة للمواطنيــن كدعــم ســكني 
حكومــي:

هــو القــروض المقدمــة للمواطنيــن مــن الدولــة كدعــم مــن أجــل 
المســكن.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Number Of Bedrooms - عدد حجرات النوم •
هــي الغــرف المعــدة والمســتخدمة أساســًا للنــوم، و ال تعــد 
حجــرة نــوم تلــك الحجــرات المســتخدمة لغــرض آخــر حتــى لــو 
كانــت تســتعمل للنــوم مثــل حجــرة الجلــوس المســتخدمة للنــوم 

والجلــوس معــًا.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Number of Rooms - )عدد الحجرات )الغرف •
الحجــرة هــي حيــز فــي وحــدة ســكنية محاطــة بجــدران ولهــا ســقف 
وتســتخدم ألغــراض النــوم، والجلــوس، والطعــام، والدراســة، 
المخصصــة  والغــرف  التســلية،  وغــرف   المنزليــة،  والمكاتــب 
للخــدم، وال تشــمل الحمــام والمطبــخ والممــرات ومدخــل البيــت، 
والمســتراح، والشــرفة، وكذلــك ال تشــمل الغــرف المخصصــة 
ألغــراض العمــل، مثــل  الغــرف المخصصــة لعيــادة الطبيــب، أو 
للخياطــة، كمــا أن الصالــة ال تعــد غرفــة إال إذا كانــت مســتخدمة 
المعيشــة،  أو  األكل  أو  للنــوم  أعــدت الســتخدامها  أو  فعــاًل، 
منهــا  كل  يعــد  الشــعر  بيــت  أو  العشــة  أو  للخيمــة  وبالنســبة 
غرفــة، وإذا اســتخدمت األســرة أكثــر مــن خيمــة أو عشــة أو بيــت 

شــعر تعــد كل واحــدة منهــا غرفــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Crowding Index  - معدل التزاحم •
نســبة الســكان فــي دولــة أو منطقــة أو مدينــة أو حــي إلــى 

إجمالــي عــدد الغــرف فــي أي منهــا ويحســب كالتالــي:  

 :Sources of Electricity - مصادر الكهرباء •
1. كهربــاء عامــة: تعنــي وصــول التيــار الكهربائــي إلــى المســكن 

عــن طريــق شــبكة كهربــاء عامــة.
2. مولــد خــاص: عبــارة عــن اتصــال المســكن بواســطة مولــد 

خــاص يملكــه فــرد أو أكثــر.
3. ال يوجد: إذا كان المسكن غير متصل بالتيار الكهربائي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Water Supply - مصادر المياه •
ويقصد به المصدر الرئيس لمياه الشرب ويشمل:          

1. شــبكة عامة: إذا كان تزويد مياه الشــرب يتم بواســطة أنابيب 
تصــل إلــى داخــل المســكن مــن شــبكة عامة تملكهــا الدولة.

2. ميــاه موزعــة: ويقصــد بــه أن ميــاه الشــرب المســتخدمة هــي 
الميــاه التــي تبــاع وتــوزع مــن ِقبــل محــالت أو ســيارات الميــاه 

المقطــرة.
3. قناني: ويقصد به المياه المعدنية المحفوظة في الزجاجات.

4.  بئــر: إذا كانــت الميــاه المســتخدمة للشــرب يتــم جلبهــا مــن بئــر 
يقــع فــي المنطقــة التــي بها المســكن.

5.  تنقيــة خاصــة: فــي حالــة توفــر طريقــة مــن طــرق تنقيــة الميــاه 
فــي المنــزل ســواء كانــت حديثــة أو بدائية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

     :Sewage Disposal System - نظام الصرف الصحي •
بالشــبكة  بأنابيــب تصريــف خاصــة متصلــة  المســكن   اتصــال 
العامــة للمجــاري، أو قــد يكــون للمســكن خــزان صــرف )بالعــة(، 
أو يكــون الصــرف الصحــي بالمســكن متصــال بحفــرة معــدة لهــذا 

ــارة(. الغــرض )بيَّ

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

معدل التزاحم =

إجمالي عدد السكان في دولة أو منطقة أو مدينة أو 
حي  ÷  عدد الغرف في هذه الدولة أو المنطقة أو 

المدينة أو الحي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• األرض الفضاء: 
األرض التــي لــم تنــُم عمرانيــًا للغــرض المخصصــة لــه، وذلــك 
وفــق األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة الســارية وقــت اإلعــالن. 

المصدر: نظام رسوم األراضي البيضاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )48(.

• األراضي البيضاء:
كل أرض فضــاء مخصصــه لالســتخدام الســكني، أو الســكني 

التجــاري، داخــل حــدود النطــاق العمرانــي.

المصدر:نظام رسوم األراضي البيضاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )48(.

• األرض المطورة :
األرض الفضــاء التــي اعتمــد تخطيطهــا بشــكل نهائــي مــن الجهة 

المخصصة.
المصدر: نظام رسوم األراضي البيضاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )48(.
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• نسبة سكان المدن كنسبة من إجمالي السكان -
Urban population )% of total population(

رة عــن النمط العمراني  أحــد المؤشــرات االجتماعيــة األخرى المعبِّ
ــن يعيشــون فــي  ــدد الســكان الذي ــى ع ــث يشــير إل الســائد، حي

المــدن، وكــذا فــي الريــف إلــى إجمالــي عــدد الســكان. 

مــدى  لمعرفــة  أساســًا  المؤشــر  هــذا  يمثــل  كمــا  اإلنتاجيــة، 
العدالــة فــي توزيــع الخدمــات بيــن الريــف والحضــر، عندمــا يؤخــذ 

مــع مؤشــرات أخــرى للخدمــات. 

التنمية الحضرية والسكان -
Urban development & housing

عدد سكان المدن كنسبة من إجمالي السكان =
)عدد سكان المدن بالدولة في سنة ما  ÷  إجمالي 

عدد سكان الدولة في نفس السنة (*100.

نسبة عدد سكان الحضر إلى إجمالي عدد السكان = 
)عدد سكان الحضر بالدولة في سنة ما  ÷  إجمالي 

عدد سكان الدولة في نفس السنة(* 100.

النسبة المئوية للسكان المزودين بالكهرباء =
)عدد السكان المزودين بالكهرباء ÷عدد السكان (*100.

ويهــدف هــذا المؤشــر إلــى معرفــة النمــط العمرانــي بالدولــة 
ــن فــي األنمــاط المعيشــية واألنشــطة  بمــا يســتتبعه مــن تباي
اإلنتاجيــة، كمــا يمثــل هــذا المؤشــر أساًســا لمعرفة مــدى العدالة 
فــي توزيــع الخدمــات بيــن القريــة والمدينــة ، عندمــا يؤخــذ مــع 

مؤشــرات أخــرى للخدمــات.

• نسبة المقيمين في المناطق الحضرية )٪( -
Residents in urban areas )% of total population(

أحــد المؤشــرات االجتماعيــة األخرى المعبرة عــن النمط العمراني 
ــن يعيشــون فــي  ــدد الســكان الذي ــى ع ــث يشــير إل الســائد، حي
المناطــق الحضريــة، وكــذا فــي المناطــق الريفيــة إلــى إجمالــي 

عــدد الســكان.
ويهــدف هــذا المؤشــر إلــى معرفــة النمــط العمرانــي بالدولــة 
ــن فــي األنمــاط المعيشــية واألنشــطة  بمــا يســتتبعه مــن تباي

 • نسبة المساكن المتـصلة بالـطاقة الكهربائية )٪( -
Houses connected to source of electric energy )% of total(
علــى  يحصلــون  الذيــن  المئويــة ألولئــك  النســبة  إلــى  يشــير 
الكهربــاء عبــر الشــبكات الحكوميــة، وقــد يســتخدم هــذا المؤشــر 
بطريقــة أخــرى حيــث تتــم نســبة عــدد األســر المســتفيدة مــن 
ــى  ــة، ويهــدف إل ــي األســر فــي الدول ــى إجمال هــذه الخدمــة إل
التعــرف علــى مــدى توافــر الكهربــاء الالزمــة للتخلــي عــن الوقــود 
التقليــدي ولإلفــادة مــن خدمــات االتصــاالت وتدفــق المعلومات 

لكافــة فئــات المجتمــع. 

• عدد األفراد لكل غرفة )باستثناء المطبخ والحمام( - 
People per single room )except bathroom & kitchen(
يشــير هــذا المعــدل إلــى مــدى تزاحــم األفــراد فــي المســكن 
بالتعــرف علــى متوســط  عــدد األفــراد فــي الغرفــة )مــع اســتبعاد 
علــى  المعادلــة  نفــس  تطبيــق  ويمكــن  والحمــام(  المطبــخ 
مســتوى المحافظــات، وعلــى مســتوى الريــف والحضــر، وهــذا 
أحــد الجوانــب المهمــة ألزمــات اإلســكان،  المؤشــر يعبــر عــن 
فكمــا أنــه مــن حــق اإلنســان أن يجــد مســكنًا، فــإن مــن حقــه أن 
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يكــون هــذا المســكن مالئمــًا، وأن يتمتــع فيــه بقــدر معقــول مــن 
الخصوصيــة. 

النسبة المئوية للسكان المزودين بمياه الشرب 
المأمونة = )عدد السكان المزودين بالمياه من مصادر 

مأمونة ÷ عدد السكان ( *100.

متوسط عدد األفراد لكل غرفة =
)عدد السكان ÷ عدد الغرف(.

• نســبة الســكان الذين يحصلون على مياه الـــشرب المأمونة )٪( -
 Population with sustainable access to save water 

source )%(
 يشير إلى النسبة المئوية ألولئك الذين لديهم إمكانية

 للوصول إلى أي من األنواع التالية: إمدادات مياه الشرب،
 التوصيالت بمقر السكن، األنابيب الرأسية للعموم، الحفر
 األنبوبي، اآلبار المحفورة المحمية، الينابيع وتجمعات مياه

 األمطار المحمية، وتعرف اإلمكانية المعقولة بأنها توفر
 عشرين لترا على األقل لكل شخص في اليوم من مصدر

 .ضمن مسافة كيلو متر واحد من مكان إقامته

وقــد يســتخدم هــذا المؤشــر بطريقــة أخــرى حيــث تتــم نســبة عــدد 
األســر المســتفيدة مــن هــذه الخدمــة إلــى إجمالــي األســر فــي 
الدولــة، ويهــدف إلــى التعــرف علــى مــدى توافــر الميــاه النقيــة 

الالزمــة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة.

• نسبة األسر المواطنة التي تملك مسكنها )٪( -
Native families that own their houses )% of total(

نسبة األسر المواطنة التي تملك مسكنها =
)عدد األسر المواطنة التي تملك مسكنا ÷ إجمالي  

األسر المواطنة ( *100.
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الفصل الثاني: التعداد االقتصادي

:Enterprise - المؤسسة •
لهــا موقــع  كيــان قانونــي  اقتصاديــة ذات  هــي وحــدة عمــل 
يملكهــا شــخص  معيــن  اقتصــادي  نشــاط  فيهــا  يــزاول  ثابــت 
أو  حكومــي  أو قطــاع شــبه  أو شـــركة  أشــخاص  أو مجموعــة 
مؤسســة، وهــي أصغــر وحــدة اقتصاديــة يمكــن أن تتوفــر لديهــا 
بيانــات عــن المشــتغلين وتعويضاتهــم الماليــة، باإلضافــة إلــى 

الرأســمالية. والتكوينــات  واإليــرادات  النفقــات 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Economic Activity - النشاط االقتصادي •
هــو جميــع مــا تمارســه أو تقدمــه المؤسســة مــن أعمــال أو 
مــن  المؤسســة  تجنــي  ال  وأحياًنــا  عائــًدا  لهــا  تحقــق  خدمــات 
ــة  ــات الخيري ــا كمــا هــو الحــال فــي الجمعي أعمالهــا مــردوًدا ماديًّ

التــي تعتمــد علــى التبرعـــات.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الرواتب واألجور:
ُتدفــع بصــورة دوريــة  التــي  النقديــة  المدفوعــات  كافــة  هــي 
ــل ســاعات العمــل  ــل المنشــأة للمشــتغلين لديهــا مقاب مــن قب
أي  إجــراء  قبــل  ثابتــة  عــالوات  مــن  لــه  يعطــى  ومــا  العاديـــة 
اســتقطاعات مــن ِقبــل صاحــب العمــل فيمــا يتعلــق بالضرائــب، 
والمســاهمات مــن العامليــن فــي الضمــان االجتماعــي وأنظمــة 
النقابيــة  والرســوم  الحيــاة،  علــى  التأميــن  التقاعــد، وأقســاط 

وغيرهــا مــن االلتزامــات للموظفيــن.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

•المزايا والبدالت:تعاريف عامة 
صاحــب  مــن  المقدمــة  والعينيــة  النقديــة  المدفوعـــات  هــي 
العمــل إلــى المشــتغلين عــدا الرواتــب واألجــور، وتشــمل هــذه 
المدفوعــات كل أنــواع المزايــا, مثــل المنــح الدراســية ومدفوعــات 
التعليــم للمشــتغل أو الذيــن يعولهــم، كذلــك مــا يدفــع نظيــر 
المــأكل أو المســكن، ومــا يدفــع للتأمينــات االجتماعيــة، وبــدل 

النقــل، وبــدل العمــل اإلضافــي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Compensation of employees - تعويضات المشتغلين •
العينيــة  األجــور والمرتبــات والمزايــا  المبالــغ مــن  هــي جميــع 
والمســاهمات االجتماعيــة المســتحقة للموظفيــن خــالل الفتــرة 
المحاســبية مقابــل العمــل الــذي يؤدونــه ســواء كانــت نقديــه أو 
عينيــه قبــل خصــم أي اســتقطاعات منهــا مثــل حصــة التأمينــات 

ــة والضرائــب ومــا شــابهها. االجتماعي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Operating expenditure - النفقات التشغيلية •
يقصــد بــه قيمــة مــا اســتخدمته المنشــأة فعــاًل مــن ســلع أو 
خدمــات خــالل الســنة الماليــة للمنشــأة نتيجــة مزاولــة النشــاط 
االقتصــادي الــذي تقــوم بــه ســواًء كانــت هــذه المســتلزمات 
مشــتراه فــي نفــس العــام، أو مســحوبة مــن مخــزون تــم شــراؤه 

فــي ســنوات ســابقة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Operating Revenues - اإليرادات التشغيلية •
المنشــأة  ممارســة  نتيجــة  المحققــة  النقديــة  اإليــرادات  هــي 
لنشــاطها الرئيــس أو األنشــطة الثانويــة األخــرى كبيــع وتســويق 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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فــي  أو  للمســتهلكين،  خدماتهــا  تقديــم  لقــاء  أو  منتجاتهــا، 
اليوميــة  العوائــد  تشــمل  كمــا  عامــة،  بصفــة  البضائــع  تجــارة 
المقبوضــة نظيــر التشــغيل، وتشــمل هــذه اإليــرادات إجمالــي 
إلــى  باإلضافــة  المصنعــة  المنتجــات  مــن  المبيعــات  قيمــة 
إيــرادات تشــغيلية أخــرى ال ترتبــط بالنشــاط االقتصــادي الرئيــس 
للمؤسســة بــل ترتبــط بأنشــطة المؤسســة الثانويــة، وتشــمل 
الثانويــة،  األنشــطة  وإيــرادات  الصناعيــة،  الخدمــات  إيــرادات 
وإيــرادات بيــع مخلفــات اإلنتــاج وتأجيــر مبانــي وأراضــي غيــر 
إيــرادات  وأيــة  إلــخ،   ... تأجيــر آالت ومعــدات  زراعيــة، وكذلــك 

تشــغيلية أخــرى مــع ضــرورة تحديــد أنــواع تلــك اإليــرادات.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• اإليرادات التحويلية:
التحصيــل  المســتحقة  أو  المحصلــة  اإليــرادات  كافــة  هــي 
مثــل  وخالفــه،  المشــروعات  وأربــاح  االســتثمار  عائــدات  عــن 
بيــع  وأربــاح  المحصلــة  والفوائــد  والمشــاركات  األســهم  أربــاح 
األصــول الرأســمالية… إلــخ، وليســت ناتجــة عــن مزاولــة النشــاط 
االقتصــادي الرئيــس أو األنشــطة الثانويــة األخــرى، كمــا تتضمــن 
اإلعانــات الحكوميــة والتبرعــات المقدمــة مــن اآلخريــن، وكذلــك 
إيــرادات  وأيــة  إلــخ،  التأميــن...  مــن  المحصلــة  التعويضــات 

تحويليــة أخــرى مــع ضــرورة تحديــد أنــواع تلــك اإليــرادات. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Change in inventory - التغير في المخزون •
هــو القيمــة الســوقية للتغيــر الطبيعــي خــالل الفتــرة المحاســبية 
للبضائــع المشــتراه بغــرض بيعهــا بنفــس حالتهــا، وكــذا المــواد 
التصنيــع،  تحــت  والمــواد  الصنــع،  تامــة  والمنتجــات  األوليــة، 
قيمــة  عــن  عبــارة  هــو  المخــزون  صافــي  فــإن  الواقــع  وفــي 

مخــزون نهايــة العــام ناقصــًا قيمــة مخــزون بدايــة العــام.

 UN, SNA 2008 :المصدر

• األصول الثابتة المشتراه خلل العام )التكوينات الرأسمالية(:
ــة التــي اشــترتها المنشــأة خــالل العــام  هــي الموجــودات الثابت
بيعهــا  بقصــد  وليــس  أغراضهــا  تحقيــق  فــي  الســتخدامها 
كالمبانــي  اإلنتاجيــة  عملياتهــا  فــي  أوليــة  كمــادة  إدخالهــا  أو 
واألراضــي، ووســائل النقــل، والمعــدات، واآلالت، واألثــاث.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Office review - المراجعة المكتبية •
علــى مرحلتيــن: مراجعــة  الميدانييــن  الباحثيــن  قبــل  مــن  تتــم 
ميدانيــة عنــد اســتالم االســتمارة مباشــرة مــع المدلــى بالبيانــات 
فــي  مكتبيــة  مراجعــة  الثانيــة  والمرحلــة  المنشــأة،  مقــر  فــي 
ــز الرئيــس للمصلحــة، وتهــدف هــذه المراجعــة للتأكــد مــن  المرك
شــمولية البيانــات ومنطقيتهــا وفــق قواعــد محــددة مســبقًا.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Automated review - المراجعة اآللية •
تعتمــد إجــراءات المراجعــة اآلليــة علــى إعــداد قواعــد للمراجعــة 
اآلليــة، وذلــك بوضــع برامــج فــي الحاســب اآللــي للتأكــد مــن 
وقــوع البيانــات فــي المــدى المقبــول لهــا أو عــدم وجــود بيانــات 
لهــا أهميــة كبــرى فــي تحليــل البيانــات مثــل ) عــدم وجــود نشــاط 
اقتصــادي، عــدم وجــود بيانــات عــن النفقــات أو اإليــرادات ... إلــخ(.

المفقــودة  للقيــم  البيانــات  إحــالل  عمليــة  تبــدأ  ذلــك  وبعــد 
حيــث تتــم علــى ثــالث مراحــل، تتمثــل المرحلــة األولــى فــي 
ــات مــن أقــرب مؤسســة تتفــق مــن حيــث النشــاط  ــر البيان تقدي
 hot( االقتصــادي وفئــة حجــم المشــتغلين وهــو مــا يعــرف بـــ
deck( ومــن ثــم إحــالل بيانــات هــذه المؤسســة محــل البيانــات 
الناقصــة للمؤسســة، فــي حيــن تتمثــل المرحلــة الثانيــة فــي 
المســح  بيانــات  مــن  المؤسســة  لنفــس  بيانــات  عــن  المســح 
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الســابق، أمــا المرحلــة الثالثــة واألخيــرة فتتمثــل مــن خــالل إيجــاد 
مصفوفــة مــن المتوســطات حســب النشــاط االقتصــادي وفئــة 
حجــم المشــتغلين، ومــن َثــمَّ إحــالل هــذه المتوســطات محــل 
الوطنــي  الدليــل  الترميــز  الناقصــة، ويســتخدم فــي  البيانــات 
الدولــي  الصناعــي  للتصنيــف  وفًقــا  االقتصاديــة  لألنشــطة 

االقتصاديــة. لألنشــطة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• التعداد االقتصادي الشامل:
ــر  ــث وتطوي ــة تقــام كل خمــس ســنوات عــن  تحدي دراســة علمي
وضمــان شــمول قاعــدة البيانــات االقتصاديــة وضمــان التمثيــل 
الدقيــق لعينــة المســوح االقتصاديــة الالحقــة عنــد تكبيــر النتائــج 
علــى المســتوى الكلــي، وللوفاء بمتطلبات الدراســات والبحوث 
االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك متطلبــات إعــداد الخطــة التنمويــة 
الحســابات  لمتطلبــات  البيانــات  العاشــرة؛ ولضمــان شــمولية 
القوميــة وتميــزه عــن غيــره مــن التعــدادات االقتصاديــة العامــة 
بتضمينــه بيانــات تفصيليــة ذات طابــع شــمولي تضمنت إضافة 
إلــى مــا يشــمله التعــداد االقتصــادي العــام تفضيــال ألنــواع 
ــة والمشــتغلين حســب الجنــس  ــة والملكي األنشــطة االقتصادي
المدفوعــة  التعويضــات  عــن  تفصيليــة  وبيانــات  والجنســية، 
للمشــتغلين مــن رواتــب وأجــور ومزايــا وبــدالت، إضافــة إلــى 
وبهــذه  الرأســمالية،  والتكوينــات  اإلنتــاج  ومخرجــات  ُمدخــالت 
الشــمولية فــي التغطيــة والمحتــوى اكتســب تســميته بالتعــداد 

االقتصــادي الشــامل.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• إحصاءات الحج:
يقصــد بهــا العــد الشــامل لجميــع حجــاج الداخل حيث تقــوم الهيئة 
العامــة لإلحصــاء، وعــن طريــق مراكزهــا المنتشــرة علــى مداخــل 
مدينــة مكــة المكرمــة بالعــد الفعلــي لحجــاج الداخــل مصنفيــن 
العامــة  المديريــة  فــإن  الخــارج  حجــاج  أمــا  جنســياتهم،  حســب 
ــتواجدين  ــوظفيها المـ ــن طريــق مـ للجــوازات تتولــى حصرهــم عـ
علــى جميــع منافــذ المملكــة العربيــة الســعودية البريــة والبحريــة 

ــة. والجوي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المعتمر:
ا كان أو غيــر ســعودي، ذكــًرا كان  هــو الشــخص المحــرم - ســعوديًّ
أو أنثــى - الــذي قــام بتأديــة مناســك العمــرة خــالل ســنة البحــث 

1438هـ .

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• األفراد الذين قاموا بتأدية العمرة:
خــالل ســنة  العمــرة  مناســك  أدوا  الذيــن  األفــراد  جميــع  هــم 
البحــث )1438هـــ( مــن األســر القاطنــة داخــل حــدود المملكــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

إحصاءات الحج والعمرة
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:Census of Agriculture - التعداد الزراعي •

ــة لجمــع ومعالجــة ونشــر  ــة إحصائي اإلحصــاء الزراعــي هــو عملي
بيانــات عــن ُبنيــة الزراعــة، وتغطــي هــذه العمليــة الدولــة بالكامــل 
يتــّم جمعهــا  التــي  المعتــادة  والبيانــات  كبيــرًا منهــا،  جــزءًا  أو 
فــي اإلحصــاء الزراعــي هــي حجــم الملكيــة، وحيــازة األرض، 
وأعــداد  والــري  المحاصيــل،  ومســاحة  األرض،  واســتخدام 
الماشــية والعمالــة والمدخــالت الزراعيــة األخــرى، وفــي إحصــاء 
مــا مــن اإلحصــاءات الزراعيــة يتــّم جمــع البيانــات علــى مســتوى 
الملكيــة إال أنــه يمكــن أيضــًا جمــع بعــض البيانــات علــى مســتوى 

المجتمعــات الزراعيــة.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 2017م، البرنامج العالمي لإلحصاء 
الزراعي 2020م، المجلد األول البرنامج والمفاهيم والتعريفات، سلسلة 

التنمية اإلحصائية 15، روما.  

:agricultural holding - الحيازة •

النباتــي  بشــقيه  الزراعــي  لإلنتــاج  اقتصاديــة  وحــدة  هــي 
ــات  ــع الحيوان والحيوانــي، وتخضــع إلدارة واحــدة، وتشــمل جمي
جزيئــًا  أو  كليــًا  المســتخدمة  األراضــي  وكل  فيهــا  الموجــودة 
ألغــراض اإلنتــاج الزراعــي، بغــض النظــر عــن الملكيــة أو الشــكل 
القانونــي أو المســاحة، وقــد تــدار الحيــازة بواســطة شــخص 
واحــد بمفــرده أو ضمــن األســرة، وقــد يشــترك فيهــا شــخصان 
أو أســرتان أو أكثــر، وقــد تتولــى هــذه اإلدارة شــخصية اعتباريــة 
مثــل شــركة أو جمعيــة تعاونيــة أو وكالــة حكوميــة أو غيرهــا، وقــد 
تتكــون أرض الحيــازة مــن جــزء واحــد أو أكثــر، وتقــع فــي مســمى 
واحــد بشــرط أن يشــترك جميــع أجــزاء الحيــازة فــي وســائل إنتــاج 

الفصل الثالث: التعداد الزراعي
واحــدة مثــل العمالــة أو اآلالت والمعــدات الزراعيــة، وقــد يكــون تعاريف عامة 

االشــتراك واضحــًا وظاهــرًا ليعــد وحــدة اقتصاديــة واحــدة.
المصدر:

FAO statistical development series 11, World Programme for the 
Census of Agriculture 2010, ISSN 1014 - 3378.

:Farmer )Holder( - )المزارع )الحائز •

شــخص مــن الشــخصيات المدنيــة أو االعتباريــة، يتخــذ القــرارات 
الرئيســة المتعلقة باســتخدام الموارد وممارســة الرقابة اإلدارية 
الفنيــة  المســؤولية  الحائــز  ويتحمــل  الزراعيــة،  الحيــازة  علــى 
ــازة، وقــد يضطلــع بجميــع المســؤوليات  واالقتصاديــة عــن الحي
بــإدارة  المتعلقــة  المســؤوليات  يفــوض  أو  مباشــرة  بصــورة 

العمــل اليومــي لمديــر يســتأجره.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المالك:

هــو فــرد أو شــخصية اعتباريــة )مؤسســات أو شــركات أو هيئــات 
ــازة إليــه بموجــب ســند  ــة( تعــود ملكيــة قطعــة أرض الحي حكومي
توزيــع،  قــرار  مشــاع،  صــك  شــرعي،  )صــك  رســمي  تمليــك 

ــز. ــك هــو نفســه الحائ ــخ(، وقــد يكــون المال مزارعــة, ... إل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Holding Area - المساحة الكلية للحيازة •

هــي مســاحة كل أجــزاء الحيــازة مجتمعــة، بمــا فــي ذلك المســاحة 
المملوكــة أو المســاحة المســتأجرة مــن آخريــن وأي مســاحات 
يحوزهــا الحائــز وفــق حقــوق اســتغالل أخــرى، ويســتبعد منهــا 
المســاحة التــي يملكهــا الحائــز إذا كان قــد قــام بتأجيرهــا لآلخريــن، 
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وتتكــون الحيــازة مــن األراضــي المزروعــة واألراضــي المشــغولة 
ببيــت المزرعــة وحظائــر الحيوانــات والســاحات والطــرق، وتقــاس 

المســاحة للحيــازة بالدونــم والــذي يعــادل 1000 متــر مربــع.
المصدر:

FAO statistical development series 11, World Programme for the 
Census of Agriculture 2010, ISSN 1014 - 3378.

 Legal Status of Agricultural - ــز ــان القانونــي للحائ • الكي
:Holder

يتخــذ أحــد األشــكال القانونيــة التاليــة: )فــرد، مؤسســة، شــركة، 
شــراكة، هيئــة حكوميــة، مؤسســة تعاونيــة، أخــرى(.

• فــرد: هــو الشــكل المتعــارف عليه في الحيــازات التقليدية التي 
يكــون الحائــز فيهــا فــردَا واحــدَا أو األســرة بمجمــوع أفرادهــا، 
خاصــًة إذا كان هنــاك تجمــع للعمليــات الزراعيــة التــي يؤديهــا 

أعضــاء األســرة وللســلع التــي ينتجونهــا بصــورة موحــده.
• مؤسســة: هــو الشــكل الــذي يتخــذه الحائــز فــي اســتثمار حيازتــه 
علــى شــكل مؤسســة ذات طابــع فــردي لهــا تنظيــم محــدد، 
ا ومســجل  وقــد يكــون لهــا اســم اعتبــاري متعــارف عليــه رســميًّ

ــا. لــدى الجهــات الرســمية، وبالتالــي تملــك ســجال تجاريًّ
ا باســم  • شــركة: هــو تعبيــر عــن الكيــان القانوني المســجل رســميًّ
بالمملكــة،  التجاريــة  الشــركات  نظــام  أحــكام  ووفــق  اعتبــاري 
أو  األفــراد  مــن  لعــدد  ملــكًا  الحيــازة  مــال  رأس  يكــون  بحيــث 
نوعهــا  كان  مهمــا  خاصــة  شــركة  بينهــم  يشــكلون  الهيئــات 
)شــركة تضامنية، مســاهمة، توصية بســيطة، ذات مســؤولية 

محــدودة ... إلــخ(.
• شــراكة: هــي التــي تتخــذ أحــد أســاليب الشــراكة بيــن شــخصين 
يكــون  كأن  الحيــازة،  واســتثمار  وتمويــل  إدارة  فــي  أكثــر  أو 
أحدهمــا شــريك عمــل أو أن يكــون أحــد الشــركاء شــريك تمويــل 
بحيــث يتقاســمون عائــد اإلنتــاج مــن الحيــازة حســب أمــور متفــق 

عليهــا بينهــم، وهنــا يعــد الحائــز الفعلــي هــو الشــريك الــذي 
مقــرًا  الحيــازة  تكــون  أو  عليــه،  الحيــازة  إدارة  مســؤولية  تقــع 

إلقامتــه إذا كان يقيــم علــى أرض الحيــازة.
• هيئــة حكوميــة: فــي حــال عــودة الحيــازة إلــى هيئــة حكوميــة 
تتولــى التصــرف بمواردهــا وتديرهــا بشــكل مباشــر أو مــن 
ــة. ــة حكومي ــز يعــد هيئ ــر أو مؤسســة فــإن الحائ ــر بأج خــالل مدي
• تعاونيــة: تأخــذ أحــد أشــكال العمــل التعاونــي ككيــان منفصــل 
عــن األشــخاص الذيــن يشــكلون الجمعيــة التعاونيــة، بحيــث 
يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة حــق التصويــت فــي 
للجمعيــة  والتنظيميــة  واإلنتاجيــة  اإلداريــة  القــرارات  اتخــاذ 
بغــض النظــر عــن مــدى مســاهمته فــي تمويــل الجمعيــة أو 

اســتثمارها. فــي  الماليــة  المســاهمة 
• أخــرى: إذا كان الكيــان القانونــي غيــر مــا ذكــر ســابقًا، ويجــب 

تحديــد نــوع الكيــان القانونــي فــي  تصنيــف )أخــرى(.
المصدر:

FAO statistical development series 11, World Programme for the 
Census of Agriculture 2010, ISSN 1014 - 3378.

• نظام حيازة األرض:
هــي الترتيبــات أو الحقــوق التــي يتمكــن الحائــز بموجبهــا مــن 
األرض  حيــازة  نظــام  ويتمثــل  واســتغاللها،  األرض  حيــازة 
مملوكــة  مســتأجرة،  )مملوكــة،  التاليــة:  الحــاالت  إحــدى  فــي 

أخــرى(. ومســتأجرة، 
• مملوكــة: هــي قطعــة األرض التــي يملكهــا الحائــز بموجــب 
صــك ملكيــة أو صــك مشــاع أو قــرار وزاري، ولــه الحــق فــي 
تقديــر طبيعــة اســتخدامها، مــع مالحظــة أن المســاحة المؤجــرة 

للغيــر ال تدخــل ضمــن المســاحة الكليــة للحيــازة. 
• مســتأجرة )مقابــل مــال أو حصــة مــن اإلنتــاج(: هــي قطعــة 
األرض التــي يســتأجرها الحائــز مــن آخريــن لفتــرة محــدودة مــن 
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الزمــن، بمختلــف أشــكال وترتيبــات اإليجــار ســواء كان إيجــارا  
ثابتــَا  مقابــل مبلــغ نقــدي مــن المــال، أو إيجــارًا نســبيًا مقابــل 

ــًا. ــن مع ــاج أو االثني ــة مــن اإلنت حصــة معين
الحيــازة  أرض  مــن  جــزءًا  يكــون  أن  أي  ومســتأجرة:  مملوكــة   •

مســتأجرًا. منهــا  اآلخــر  والجــزء  مملــوكًا 
• أخــرى: أي قطعــة أرض يكــون نظــام الحيــازة فيهــا خــالف مــا 

ذكــر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نوع الحيازة:
ويأتــي نــوع الحيــازة فــي أحــد الشــكلين التالييــن: )تقليديــة أو 

متخصصــة(:
معظــم  فــي  الســائد  النــوع  وهــو  منظمــة(:  )غيــر  تقليديــة   •
الحيــازات الزراعيــة فــي المملكــة، وهــذا النــوع مــن الحيــازات ال 
ــه أخــذ موافقــة مســبقة أو تراخيــص مــن الجهــات  يتوجــب علي
أو  ــا،  حيوانيًّ أو  ــا  نباتيًّ إنتاًجــا  نشــاطها  يكــون  وقــد  المعنيــة، 

فمختلطــة.
التــي  )المشــاريع(  الحيــازات  يشــمل  )منظمــة(:  متخصصــة   •
تــم الموافقــة عليهــا، وُمنحــت تراخيــص مــن الجهــات المعنيــة 
بعــد تقديــم الدراســة الفنيــة واالقتصاديــة إلقامــة مثــل هــذه 
الحيــازات المتخصصــة ســواء كانــت متخصصــة فــي اإلنتــاج 
النباتي أو الحيواني أو مزارع الدواجن أو االســتزراع الســمكي، 
األســاليب  رئيســة  بصــورة  تتبــع  التــي  المشــاريع  تلــك  أو 
الحديثــة غيــر التقليديــة فــي نظــام الــري واســتخدام الميكنــة 
الزراعيــة والتقنيــة الحديثــة فــي اإلنتــاج الزراعــي والتخصــص 
فــي اإلنتــاج ســواء فــي الزراعــة المكشــوفة أو المحميــة، أو 
فــي تربيــة األبقــار إلنتــاج الحليــب، أو فــي تســمين العجــول 

والدواجــن. واألغنــام 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• أسلوب إدارة الحيازة:
يقصــد بهــا الشــخص المعنــي بــإدارة أنشــطة الحيــازة الزراعيــة 
واســتخدام مكوناتهــا ومتابعــة تنفيــذ هــذه األعمــال، وقــد يكــون 
الشــخص المعنــي بــإدارة الحيــازة )هــو الحائــز نفســه أو مديــر بأجــر 

أو أحــد أفــراد األســرة أو أخــرى(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Main Purpose of Production - الغــرض الرئيــس لإلنتــاج •
 :of the Holding

ويتمثل في أحد الحاالت التالية: )للبيع أو لالستهالك(.
• للبيــع: وهــو أن يكــون أكثــر مــن ٪50 مــن قيمــة اإلنتــاج المتحقق 
خــالل الســنة الزراعيــة مــن مختلــف أنشــطة الحيــازة قــد خصــص 
ــر أفــراد أســرة  ــاج الــذي يهــدى لغي للبيــع، مــع مالحظــة أن اإلنت

الحائــز يعــد للبيــع.
• لالســتهالك: وهــو أن يكــون أكثــر مــن ٪50 مــن قيمــة اإلنتــاج 
ــازة  ــف أنشــطة الحي ــة مــن مختل المتحقــق خــالل الســنة الزراعي
قــد خصــص الســتهالك األســرة مباشــرة كمــا هــو شــائع فــي 

ــة البســيطة. ــازات التقليدي الحي
المصدر:

FAO statistical development series 11, World Programme for the 
Census of Agriculture 2010, ISSN 1014 - 3378.

• النشاط الرئيس للحيازة:
هــو النشــاط الغالــب الــذي تمارســه الحيــازة فعــاًل والــذي يتفــق 
مــع عائدهــا االقتصــادي بحيــث يمثــل أكثــر مــن ٪50 مــن العائــد 
الســنوي لهــذه الحيــازة، وألغــراض التعــداد الزراعــي تــم تقســيم 
ــة أو  ــازة إلــى خمســة أقســام هــي: )نباتي النشــاط الرئيــس للحي

ــة أو دواجــن أو أســماك أو مختلطــة(. حيواني
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• نباتيــة: هــو النشــاط الــذي يمثــل أكثــر  مــن ٪50 مــن العائــد 
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــالل الســنة الزراعيــة مــن مختلــف 

أنــواع المحاصيــل الدائمــة والمؤقتــة الصيفيــة والشــتوية.
• حيوانيــة : هــو النشــاط الــذي يمثــل أكثــر مــن ٪50 مــن العائــد 
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــالل الســنة الزراعيــة مــن مختلــف 
أنــواع الثــروة الحيوانيــة الحيوانــات التــي تربــى فــي الحيــازة 
الجــر  حيوانــات  أو  األبقــار  أو  اإلبــل  أو  الماعــز  أو  )كالضــأن 

والركــوب وغيرهــا( وكذلــك خاليــا النحــل.
• دواجــن: هــو النشــاط الــذي يمثــل أكثــر مــن ٪50 مــن العائــد 
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــالل الســنة الزراعيــة مــن مختلــف 
ــاض، أمهــات  أنــواع الدواجــن )كالدجــاج الالحــم ، الدجــاج البيَّ
ات الدجــاج، الدجــاج البلــدي وغيرهــا مــن الطيــور  الدجــاج، جــدَّ
الداجنــة كالنعــام أو البــط أو اإلوز أو الســمان ... ( كمــا تصنــف 

ــب مــن الدواجــن. األران
ــد  ــر مــن ٪50 مــن العائ ــل أكث ــذي يمث • أســماك: هــو النشــاط ال
الســنوي للحيــازة المتحقــق خــالل الســنة الزراعيــة مــن تربيــة 
واســتزراع األســماك فــي الميــاه الداخليــة كمــزارع األســماك 

المتخصصــة فــي إنتــاج األســماك أو الروبيــان.
• مختلطــة: هــو النشــاط المتنــوع فــي الحيــازة والــذي ال يشــكل 
فــي أي مــن مكوناتــه نســبة تصــل إلــى أكثــر مــن ٪50 مــن 
الزراعيــة،  الســنة  خــالل  المتحقــق  للحيــازة  الســنوي  العائــد 
ويشــترط أن تمــارس الحيــازة ثالثــة أنشــطة مختلفــة فأكثــر مــن 
األنشــطة التاليــة: )نباتيــة، حيوانيــة، دواجــن، أســماك( وكلٌّ 

منهــا يمثــل أقــل مــن ٪50 مــن نشــاطها.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Main Occupation - مهنة الحائز الرئيسة •
هــي العمــل الرئيــس الــذي يمارســه الحائــز ويقضــي فيــه معظــم 
الوقــت المعتــاد للعمــل، ويتمثــل فــي أحــد المهنتيــن التاليتيــن: 

)الزراعــة أو غيــر الزراعــة(.

• الزراعــة: إذا كان يقضــي الحائــز أكثــر مــن ٪50 مــن وقــت عملــه 
خــالل الســنة فــي العمــل الزراعــي فــإن مهنتــه الرئيســية تعــد 

الزراعــة.

• غيــر الزراعــة: إذا كان يقضــي الحائــز أكثــر مــن ٪50 مــن وقــت 
عملــه خــالل الســنة فــي عمــل غيــر زراعي فــإن مهنته الرئيســية 

تعــد غيــر الزراعــة.

المصدر:
FAO statistical development series 11, World Programme for the 

Census of Agriculture 2010, ISSN 1014 - 3378.

:Agricultural Worker - العامل الزراعي •
هــو الفــرد الــذي عمــل فــي وقــت مــا داخــل الحيــازة خــالل الســنة 
الزراعيــة للتعــداد، ســواء عمــل مقابــل أجــر نقــدي أو عينــي، مــع 
مالحظــة أن الشــخص الــذي عمــل عــدة مــرات فــي الحيــازة خــالل 
الســنة الزراعيــة يعــد مــرة واحــدة مــع جمــع فترات عملــه، ويصنف 

العامــل الزراعــي إلــى ثالثــة أصنــاف رئيســة هــي:

 Permanent Agricultural  - الدائــم  الزراعــي  العامــل   - أ  
:Workers

ــازة  ــذي يعمــل بشــكل منتظــم ومســتمر فــي الحي هــو الفــرد ال
خــالل الســنة الزراعيــة، وعــادة مــا يقضــي فــي الحيــازة مــدة أكثــر 
مــن ســتة أشــهر كمــا يعــد الحائــز مــن العمالــة الدائمــة إذا كانــت 

مهنتــه الرئيســة »الزراعــة«.

 Occasional Agricultural - ب  - العامــل الزراعــي المؤقــت
 :Workers

هــو الفــرد الــذي يعمــل بشــكل غيــر منتظــم وغيــر مســتمر فــي 
العمالــة  تســتخدم  مــا  وغالبــًا  الزراعيــة  الســنة  خــالل  الحيــازة 
المؤقتــة لفتــرات قصيــرة تتــراوح بيــن ثالثــة وســتة أشــهر إلنجــاز 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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بانتهــاء  خدماتهــم  وتنتهــي  الثمــار،  كقطــف  محــدودة  مهــام 
إليهــم. المهمــة الموكلــة 

المصدر:
ILO Terminology - Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work, 2008+ Adpted from PCBS.

ت  - العامل الزراعي العابر )العرضي(: 
هــو العامــل الــذي يعمــل بشــكل غيــر منتظــم وغيــر مســتمر فــي 
الحيــازة خــالل الســنة الزراعيــة وغالبــًا مــا تســتخدم العمالــة العابــرة 
)العرضيــة( لفتــرات قصيــرة أقــل مــن ثالثــة أشــهر إلنجــاز مهــام 
المهمــة  بانتهــاء  خدماتهــم  وتنتهــي  الثمــار  كقطــف  محــدودة 

الموكلــة إليهــم.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Main Source of Water - مصادر مياه الري •
ــازة، وتشــمل:  هــي المصــدر الرئيــس المســتخدم فــي ري الحي
ارة، والســدود،  )اآلبــار االرتوازيــة، واآلبــار اليدويــة، واآلبــار الفــوَّ

ــري األخــرى(. والعيــون، واألمطــار، ومصــادر ال
أعمــاق  وفــي  آليــا  المحفــورة  اآلبــار  هــي  االرتوازيــة:  اآلبــار   •
مختلفــة وفــق طبيعــة كل منطقــة وتســمى اآلبــار األنبوبيــة.

• اآلبــار اليدويــة: هــي اآلبــار العاديــة المحفــورة باليــد فــي أغلــب 
األحيــان، ويكــون مســتوى عمقهــا أقــل عمقــًا مــن مســتوى 

اآلبــار االرتوازيــة عمومــًا.
ارة: هــي التــي تخــرج منهــا الميــاه ذاتيــًا دون أيــة  • اآلبــار الفــوَّ

وســيلة دفــع خارجيــة.
• الســدود: هي الســدود المقامة على مجاري الوديان والســيول 
بهــدف حفــظ الميــاه وزيــادة المخــزون الجوفــي، أو بهــدف الــري 
أو التحكم أو الشــرب، ســواء كانت ســدوًدا خرســانية أو ســدوًدا 
ترابيــة، وغالبــًا مــا يكــون مصــدر ميــاه الســدود األمطــار المنحدرة 

فــي الوديــان لتتجمــع فــي هــذه الســدود التــي يتــم االســتفادة 
منهــا فــي الــري فــي بعــض المناطــق.

• العيــون: هــي تكويــن طبيعــي فــي األرض علــى شــكل ُحفــر أو 
شــق فــي جــوف األرض يوجــد بــه مــاء وال يســيل علــى وجــه 
األرض مثــل عيــون األحســاء واألفــالج، وتعــد مــن أحــد مصــادر 
ــة منهــا، وقــد يســحب المــاء  ــازات التــي تكــون قريب ــري للحي ال

منهــا بواســطة المضخــات.
ــر  ــاه الناتجــة عــن هطــول األمطــار فــي كثي • األمطــار: هــي المي

ــم ســقاية المزروعــات منهــا. مــن المناطــق ويت
ســقاية  يتــم  التــي  المصــادر  هــي  األخــرى:  الــري  مصــادر   •
المزروعــات منهــا مثــل الصهاريــج، أو الــري بالميــاه المعالجــة 
مــن الصــرف الصحــي فــي بعــض المناطــق أو غيرهــا مــن 

األخــرى. المصــادر 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مصادر الطاقة المستخدمة للري:
هــي المصــدر الــذي تعتمــد عليــه الحيــازة بشــكل رئيــس للــري، 
ــاء خاصــة،  ــاء عامــة، وكهرب وتقســم مصــادر الطاقــة إلــى: )كهرب
والمنتجــات البتروليــة، ومصــادر أخــرى، أو ال يوجــد فــي الحيــازة 

أي مصــدر مــن مصــادر الطاقــة(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المنتجات البترولية المستخدمة في الحيازة:
وبنزيــن،  ديــزل،  مــن  البتروليــة  المنتجــات  أشــكال  كافــة  تشــمل 
وزيوت، وتم اســتخدامها في الحيازة خالل عام التعداد ســواء للري 
أو لتشــغيل المحــركات والمكائــن ومولــدات الكهربــاء والتجهيــزات 

ــازة. ــة، أو لوســائل النقــل المخصصــة ألنشــطة الحي اآللي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• الموسم الزراعي:
ينقســم الموســم الزراعــي إلــى نوعيــن رئيســين هما: )الموســم 

الشــتوي، الموســم الصيفي(.
• الموســم الشــتوي: تــزرع فيــه المحاصيــل الشــتوية، ودورتــه 
اإلنتاجيــة أقــل مــن عــام، وتــزرع فيــه المحاصيــل عادًة في شــهر 
نوفمبــر إلــى نهايــة شــهر ديســمبر وتحصــد خــالل شــهر مــارس 
مــن كل عــام، ســواء فــي حقــول مكشــوفة أو تحــت محاصيــل 
دائمــة كاألشــجار المثمــرة، ومــن أمثلــة محاصيــل الموســم 
 ، ، والبــازالء  ، والجــزر  )البصــل، والثــوم  يلــي  مــا  الشــتوي 
والقرنبيــط ، والكرفــس ، والجرجيــر ، والســبانخ ، والخــس ، 

ــخ (.  والفجــل ... إل
ــه  ــة ودورت ــل الصيفي ــه المحاصي ــزرع في • الموســم  الصيفــي: ت
اإلنتاجيــة أقــل مــن عــام، وتــزرع فيــه المحاصيــل عــادة خــالل 
شــهر مــارس وأبريــل ومايــو، وتحصــد خــالل أشــهر أغســطس 
وســبتمبر مــن كل عــام، ســواء كانــت فــي الحقــول المكشــوفة 
أمثلــة  ومــن  المثمــرة،  كاألشــجار  دائمــة  محاصيــل  تحــت  أو 
محاصيــل الموســم الصيفــي مــا يلــي )البطيــخ، والشــمام، 
والطماطــم، والخيــار، والباذنجــان، والباميــة، والقــرع العســلي، 

والملوخيــة، والفاصوليــا ... إلــخ(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الزراعة المكشوفة: 
هــي األراضــي المزروعــة بمختلــف المحاصيــل الزراعيــة مباشــرة، 
والتــي ال يحــول بينهــا وبيــن العوامــل الجوية المختلفــة أي حائل.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الزراعة المحمية: 
هــي األرض المغطــاة بغطــاء واقــي مــن الزجــاج أو البالســتيك 
ــات مــن العوامــل  ــة النبات ــك بهــدف حماي أو أي مــادة أخــرى وذل

والرطوبــة  والهــواء،  الحــرارة،  ودرجــة  )الضــوء،  مثــل  الخارجيــة 
النســبية( وتهيئــة البيئــة المناســبة لنمــو العديــد مــن أصنــاف 
النباتــات علــى مــدار العــام، ويســتخدم هــذا األســلوب غالبــا فــي 
زراعــة الخضــراوات وأزهــار القطــف المحميــة، والبيــوت المحميــة 

لهــا عــدة أنــواع هــي:
مــواد  عــدة  مــن  مصنعــة  بيــوت  وهــي  عــادي:  بالســتيك   )1
ــر مــن عــام وهــي  ــدوم أكث ــن التــي ال ت ــي إثلي ــة البول كأغطي
أكثرهــا انتشــارًا، ومــن أنــواع البيــوت البالســتيكية العاديــة 
المــزدوج والمغطــى بطبقتيــن مــن أغطيــة  إثليــن  البولــي 

البولــي إثليــن ويفصــل بينهمــا طبقــة مــن الهــواء. 
2( بالســتيك مكيــف: وتكــون علــى غــرار البيــوت البالســتيكية 

العاديــة، ولكــن لهــا خاصيــة التكييــف الصناعــي.
البيــوت  لتغطيــة  المســتخدمة  المــادة  هــو  الزجــاج  زجــاج:   )3
لألشــعة  عاليــة  بنفاذيــة  النــوع  هــذا  ويتمتــع  المحميــة، 
ــواع  ــة )%88(، ويعــد هــذا النــوع أطــول عمــرًا مــن أن الضوئي

المحميــة.  البيــوت 
4( فيبــر جــالس: ويســمى الليــف الزجاجــي المقــوى، وتصنــع 
الزجاجيــة  واألليــاف  البالســتيك  مــن  جــالس  الفيبــر  ألــواح 
باإلضافــة إلــى مــادة رابطــة، وهــذا النــوع يتحمــل الصدمــات 
أكثــر مــن البيــوت الزجاجيــة ويــدوم فتــرة أطــول مــن البيــوت 

البالســتيكية.
5( أخرى: وهي أن يكون نوع البيت المحمي خالف ما ُذكر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• وضع المحصول:
هــو الطريقــة أو األســلوب الــذي يتــم بهــا زراعــة المحصــول، 
هــي:  رئيســة  طــرق  ثالثــة  إلــى  المحصــول  وضــع  وينقســم 
)المحصــول المنفــرد، والمحاصيــل المحملــة وتســمى المقترنــة، 

المتعاقبــة(. والمحاصيــل 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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مــزروع  واحــد  نــوع  مــن  هــو محصــول  المنفــرد:  المحصــول   •
فــي مســاحة معينــة بشــكل مســتقل )أي بمفــرده دون وجــود 
ــواع أخــرى فــي نفــس المســاحة، كأن يكــون  ــل مــن أن محاصي

الحقــل مزروعــَا بالطماطــم أو بالخيــار فقــط(.

• المحاصيــل المحملــة )المقترنــة(: هــي المحاصيــل المزروعــة 
تحــت األشــجار الدائمــة بشــكل كامــل أو جزئــي، ويتــم تســجيل 
المســاحة  تســجل  بينمــا  المؤقــت  للمحصــول  المســاحة 

الدائــم. للمحصــول  اإلجماليــة 

• المحاصيــل المتعاقبــة: هــي زراعــة  نفــس المحصــول أو عــدة 
محاصيــل مختلفــة وحصدهــا بالتعاقــب علــى نفــس األرض 
أكثــر مــن مــرة خــالل الســنة الزراعيــة الواحــدة، وفــي هــذه الحالة 
يتــم احتســاب مســاحة المحاصيــل المتعاقبــة لــكل محصــول 
علــى حــدة وذلــك عنــد كل مــرة تبــذر فيهــا المســاحة أو تــزرع 
أثنــاء الســنة الزراعيــة، وعلــى ذلــك إذا تــم زراعــة محصوليــن 
مختلفيــن بالتعاقــب فــي نفــس الحقــل يظهــر هــذا الحقــل 
مرتيــن تحــت كلٍّ مــن المحصوليــن، مــع مالحظــة أنــه يجــب عــدم 
الخلــط بيــن عمليــات الحصــاد المتعاقبــة فــي نفــس المحصــول 
القائــم وبيــن الزراعــة المتعاقبــة حيــث إن مســاحة األرض فــي 

عمليــات الحصــاد المتعاقبــة تحســب مــرة واحــدة فقــط.

العالمــي  البرنامــج  2017م،  )الفــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  المصــدر: 
ــم والتعريفــات،  ــد األول البرنامــج والمفاهي لإلحصــاء الزراعــي 2020م، المجل

سلســلة التنميــة اإلحصائيــة 15، رومــا.  

• أسلوب الري في الحيازة:
يمكن أن يأخذ أسلوب الري في الحيازة أحد األشكال التالية:

• أســلوب الــري بالغمــر: هــو الــذي يتبــع األســلوب التقليــدي 
فــي ســقيا األراضــي المزروعــة فــي الحيــازة عــن طريــق مــلء 

المســاحة المزروعــة بالميــاه مــن خــالل قنــوات ترابيــة ســطحية 
تــوزع الميــاه مــن خاللهــا للمحاصيــل.

• أســلوب الــري الحديــث: هــو األســلوب الــذي يتــم فيــه ســقيا 
األراضــي المزروعــة فــي الحيــازة بأحــد أســاليب الــري الحديثــة 
مثــل الــري بالتنقيــط أو بالــرش المحــوري أو الثابــت أو الــري 
المدفعــي أو الــري بــأي أســلوب ري حديــث آخــر، وغالبــًا مــا يتــم 
اســتخدام هــذا األســلوب فــي الحيــازات الكبيــرة والمتخصصــة 
والحيــازات الحديثــة التــي لهــا شــبكات خاصــة للــري، ومــن أبــرز 

أســاليب الــري الحديثــة مــا يلــي:

أ  - الــري بالتنقيــط: ويتــم مــن خــالل توصيــل ميــاه الــري إلــى 
بطيئــة  وبطريقــة  هــدر  دون  مناســبة  بكميــات  النباتــات 
خــالل  مــن  وذلــك  أو متواصلــة  نقــط منفصلــة  بشــكل 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــري ت المنقطــات، وهــذه الطريقــة مــن ال
اإلنتــاج بالتحكــم بإضافــة األســمدة والميــاه إلــى النباتــات 
مباشــرة، وتقلــل مــن نمــو األعشــاب الضــارة، كمــا توفــر 

مــن كميــة الميــاه المســتخدمة فــي عمليــة الــري. 

ب  - الــري بالــرش: عبــارة عــن ري النباتــات بشــكل رذاذ ناتــج عــن 
اندفــاع الميــاه مــن خــالل فتحــات الرشــاش تحــت ضغــط 
معيــن يتــم توليــده علــى شــكل قطــرات أشــبه بقطــرات 
ويســتخدم  بالمــاء،  المســاحة  جميــع  لتغطــي  المطــر 
والشــعير  كالقمــح  الحقليــة  المحاصيــل  ري  فــي  غالبــًا 

والبرســيم. 

• أســلوب الــري باألمطــار: هــو االعتمــاد علــى األمطــار فــي 
النظــام   وهــذا  الحيــازة،  فــي  المزروعــة  المســاحات  ســقيا 

المملكــة. جنــوب  فــي  عــادة  منتشــر 

• أخرى: أن يكون أسلوب الري خالف ما ُذكر أعاله.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• مزارع األبقار المتخصصة:
هــي حيــازات تختــص بتربيــة األبقــار ألغــراض تجاريــة، وتحتــوي 
علــى مرابــط وحظائــر للتربيــة، ومحلــب آلــي، وغرفــة مبــردة أو 

خــزان مبــرد، ومســتودع لألعــالف ... وغيرهــا.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الدواجن والطيور في الحيازات غير المتخصصة:
تشــمل جميــع الدواجــن فــي الحيــازات غيــر المتخصصــة فــي 

إنتــاج الدواجــن كالدجــاج والحمــام ... إلــخ.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مشاريع الدواجن المتخصصة: 
تنقسم مشاريع الدواجن المتخصصة إلى ما يلي:

 أ  - مشــاريع الدجــاج الالحــم: هــي المــزارع المخصصــة لتربيــة 
الدجــاج بغــرض إنتــاج اللحــوم وتربــى فيهــا ســالالت لهــا 

قــدرة علــى تحويــل العلــف إلــى لحــم.

ــاج  ب  - مشــاريع الدجــاج البيــاض: هــي المــزارع المخصصــة إلنت
البيــض ولهــا قــدرة عاليــة علــى تحويــل العلــف إلــى بيــض.

ت  - مشــاريع أمهــات الدجــاج الالحــم: هــي المــزارع المخصصــة 
إلنتــاج البيــض الــذي يســتخدم إلنتــاج الدجــاج الالحــم.

ث  - مشــاريع جــدات الدجــاج البيــاض: هــي المــزارع المخصصــة إلنتاج 
بيــض التفقيــس الــذي يســتخدم إلنتــاج أمهات الدجــاج البياض.

 ج  - مشــاريع جــدات الدجــاج الالحــم: هــي المــزارع المخصصــة 
أمهــات  إلنتــاج  يســتخدم  الــذي  التفقيــس  بيــض  إلنتــاج 

الالحــم. الدجــاج 

ح  - مشــاريع أمهــات الدجــاج البيــاض: هــي المــزارع المخصصــة 
الدجــاج  إلنتــاج  يســتخدم  الــذي  التفقيــس  بيــض  إلنتــاج 

البيــاض.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مشاريع أخرى:
هــي مــزارع الدواجــن المتخصصــة فــي إنتــاج أنــواع أخــرى مــن 

الطيــور غيــر الدجــاج مثــل مــزارع النعــام والســمان ... إلــخ.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مشاريع االستزراع السمكي:
هــي بــرك أو بحيــرات صغيــرة مخصصــة ألجــل تربيــة األســماك 
داخــل الحيــازة ســواء كانــت تســتخدم فيها مياه عذبــة أو مياه مالحة، 

وســواء كان الهــدف مــن التربيــة هــو إكثــار أو إنتــاج األســماك.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• خليا النحل )داخل الحيازات(: 
تنقســم خاليــا النحــل إلــى نوعيــن همــا: خاليــا بلديــة )تقليديــة( أو 

خاليــا صناعيــة )حديثة(.
- خاليــا بلديــة )تقليديــة(: يقصــد بهــا كل خليــة خشــبية مصنعــة 
محليــًا ســواًء كانــت مــن جــذوع األشــجار المجوفــة أو كانــت 
يحاكــي  مســتطيل  شــكل  علــى  المصنــع  األبــالكاش  مــن 
جــذوع األشــجار المجوفــة ولكــن أقــل تكلفــة، ويمكــن أن تكــون 

بأشــكال مختلفــة، وال تحمــل غالبــًا مقاســات ثابتــة.
- خاليــا صناعيــة )حديثــة(: يقصــد بهــا كل خليــة خشــبية ذات أطــر 
متحركــة وتحمــل مقاســات معينــة ومكونــة مــن دوريــن أو أكثــر 

ويطلــق عليهــا )خليــة النجســترون( الدوليــة. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• المباني واإلنشاءات:
 ومن تلك المباني واإلنشاءات ما يلي:

1( المســاكن: عبــارة عــن مبنــى أو جــزء مــن مبنــى داخــل الحيــازة 
الزراعيــة ومســتقل عــن بقيــة المبانــي المشــغولة فــي أرض 
الحيــازة وهــو معــد أصــاًل لســكن الحائــز المقيــم فــي الحيــازة 
يكــون  ال  أن  شــريطة  الحيــازة  فــي  اآلخريــن  المقيميــن  أو 
مســتخدما بأكملــه ألغــراض غيــر الســكن خــالل الســنة الزراعيــة 
للتعــداد، مــع مالحظــة أن المســاكن المتنقلــة كالخيــام وغيرها 
ــار المســكن أحــد منشــآت  ال تعــد مــن المســاكن نظــرًا العتب

الحيــازات الثابتــة.

الحيوانــات  إليــواء  المخصصــة  المبانــي  هــي  الحظائــر:   )2
والدواجــن وهــي عــادًة مــا تكــون مجهــزة بتجهيــزات التغذيــة 
والمشــارب وعنابــر الدواجــن وأماكــن تربيــة وحلــب األبقــار 

واألغنــام.

اآلالت  لحفــظ  المخصصــة  المبانــي  هــي  المســتودعات:   )3
والمعــدات الزراعيــة وتشــمل مســتودعات التقــاوي أو الحبوب 
والمبيــدات  األســمدة  ومســتودعات  الصوامــع  بخــالف 

وغيرهــا. واألعــالف 

ــن  ــي المخصصــة فقــط لحفــظ وتخزي 4( الصوامــع: هــي المبان
ــف أنواعهــا وفــق مواصفــات محــددة. ــوب بمختل الحب

5( المبانــي واإلنشــاءات األخــرى: هــي مبانــي يمكــن أن تتواجــد 
ــر  ــة والكراجــات وغــرف المواتي ــب اإلداري ــازة كالمكات فــي الحي
وغيرهــا مــن المبانــي التــي لــم تدخــل فــي أحــد التبويبــات 
باإلضافــة  الحيــازة،  داخــل  للمبانــي واإلنشــاءات  الســابقة 

ــى مرافــق الطــرق والســاحات.  إل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• اآلالت والمعدات الزراعية:
أنــواع اآلالت والمعــدات والتجهيــزات اآلليــة  تشــمل مختلــف 
ــرات والحصــادات وآالت  ــاه و الدركت ــة ووحــدات ضــخ المي الزراعي
ــز،  ــرش وغيرهــا مــن اآلالت التــي يملكهــا الحائ ــر ال ــذر ومواتي الب
أو تكــون مســتأجرة مــن آخريــن، وســواًء كان اســتخدامها لإلنتــاج 
اآلالت  مــن  وتســتبعد  جزئيــًا،  أو  كليــًا  والحيوانــي  الزراعــي 
الســنة  أثنــاء  الزراعــة  غيــر  ألغــراض  يســتخدم  مــا  والمعــدات 

للتعــداد. الزراعيــة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• األسمدة:
المصنعــة  أو  الطبيعيــة  العضويــة  أو  الكيماويــة  المــواد  هــي 
الــري وفــق مقننــات  إلــى ميــاه  التربــة أو  إلــى  التــي تضــاف 
محــددة لتزويــد النباتــات بالمغذيــات الالزمــة والتــي تحتــوي علــى 
األقــل علــى نســبة ٪5 مــن واحــد أو أكثــر مــن المغذيــات الثالثــة 

)نيتروجيــن، فوســفات، بوتاســيوم(.
المصدر:

FAO statistical development series 11, World Programe for the 
Census of Agriculture, 2010 ISSN1014 - 3378.

:Pesticides - المبيدات •
هــي التــي تتضمــن مــواد كيماويــة اصطناعيــة وتكــون علــى 
شــكل مركــز، ويجــري تخفيفهــا قبــل اســتعمالها بمــواد مختلفــة 
مثــل المــاء والكيروســين وغيرهــا، وتســتخدم لتخفيــف أثر اآلفات 

ــات والقضــاء عليهــا. ــل أو الحيوان الضــارة بالمحاصي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• اإلرشاد الزراعي:
ــى  ــذي يهــدف إل ــي ال هــو النشــاط اإلرشــادي والتوعــوي الحقل
إمكانيتهــم  واســتغالل  وأســرهم  المزارعيــن  وتوعيــة  خدمــة 
المتاحــة وجهودهــم الذاتيــة ومســاعدتهم علــى رفــع مســتواهم 
الوســائل  اســتخدام  طريــق  عــن  واالقتصــادي  االجتماعــي 
واألســاليب العلميــة الحديثــة فــي تطويــر مهــارات المزارعيــن، 
وبالتالــي تحســين وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي، ومصــادر اإلرشــاد 

الزراعــي هــي:
  أ  - وزارة الزراعة.

ب  - الجمعيات التعاونية.
ت  - شركات/محالت بيع المواد الزراعية.

ث  - المزارعين اآلخرين.
ج  - وسائل اإلعالم.

ح  - مصــادر إرشــاد أخــرى، مثــل صندوق التنميــة الزراعية والكليات 
الزراعيــة فــي الجامعــات وكذلك المعــارض الزراعية... إلخ.

المصدر:
World Programme for the Census of Agriculture )WCA 2010(, FAO 

Statistics Division, 2005.

:Sources of Finance - مصادر التمويل •
علــى  للحصــول  الحائــز  إليهــا  لجــأ  التــي  الجهــات  بهــا  يقصــد 
األمــوال لتمويــل مشــاريع خاصــة بالحيــازة، علــى أن تكــون هــذه 
وليســت  الحيــازة  داخــل  الزراعيــة  المشــاريع  لتمويــل  األمــوال 
ــر الزراعــة، ومصــادر التمويــل  خارجهــا أو علــى مجــاالت أخــرى غي
هــي :)صنــدوق التنميــة الزراعيــة، والبنــوك التجاريــة، واألفــراد، 

والحائــز نفســه، أو مــن مصــادر تمويــل أخــرى(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الفصل األول: إحصاءات التعليم والصحة

 :Enrollment in Education - القيد بالتعليم •
تعليميــة  بمؤسســة  الفــرد  التحــاق  بالتعليــم  بالقيــد  يقصــد 
حكوميــة أو خاصــة بقصــد التحصيــل العلمــي فــي أي مرحلــة 
أو مستـــوى مــن مســتويات التعليــم خــالل فتــرة جمــع البيانــات، 
ويشــمل كذلــك كافــة المنتســبين للجامعــات والمعاهــد والكليات 
وغيــر ذلــك مــن أنــواع التعليــم عــن بعــد، وال يشــمل الــدورات 
التدريبيــة القصيــرة التــي تقــل مدتهــا عــن ســنة دراســية كاملــة 
والتــي تنظمهــا بعــض الجهــات الحكوميــة أو الشــركات الخاصــة، 

ــة: ــم أحــد األشــكال التالي ويتخــذ االلتحــاق بالتعلي
الفــرد   :)Enrolled Attending( بالدراســة  منتظــم  مقيــد   .1
كانــت  ســواًء  تعليميــة  مؤسســة  فــي  للدراســة  المتفــرغ 
حكوميــة أو خاصــة بأيــة مرحلــة مــن مراحــل  التعليــم المعتــرف 

بهــا، ويكــون مقيــدا بهــا ومنتظًمــا فــي صفوفهــا.
المصدر:

UNESCO. Revised Recommendation concerning the International 
Standardization of Educational Statistics. Paris, 1978. Also contained 

in UNESCO Statistical Yearbook, chap. 2. Paris, annual.

2. مقيد غير منتظم بالدراسة )Enrolled & not Attending(:الفرد 
الــذي يتابــع أي نــوع مــن الدراســات المعتــرف بهــا، ويكــون 
غيــر منتظــم فــي صفوفهــا، كمــا هــو الحــال للمنتســبين فــي 

الجامعــات والمعاهــد والتعليــم عــن بعــد.
المصدر:

UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 
Guidelines, 2009.

3. غيــــر مقيــد )Not Enrolled(: الفــرد الــذي ال يلتحــق حاليــًا بأيــة 
التحصيــل  بقصــد  خاصــة  أو  حكوميــة  تعليميــة  مؤسســة 
العلمــي أو الــذي أنهــى دراســته فــي مرحلــة معينــة مــن 

 Education - التعليم 

أي  فــي  أخــرى  دراســات  أيــة  يتابــع  وال  التعليــم،  مراحــل 
مســتوى مــن مســتويات التعليــم النظامــي أو االنتســاب أو 

التعليــم عــن بعــد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

4. لــم يلتحــق  أبــدًا )Never Enrolled(: الفــرد الــذي لــم يســبق لــه 
االلتحــاق بأيــة مرحلــة مــن مراحــل التعليــم المختلفــة ويبلــغ 

مــن العمــر 6 ســنوات فأكثــر.
المصدر:

UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 
Guidelines, 2009.

:Educational Level - المرحلة التعليمية •
إحــدى مراحــل التعليــم المعتــرف بهــا وهــي: ريــاض األطفــال - 
واالبتدائيــة - واإلعداديــة )المتوســطة( -والثانويــة - والمــدارس 
 - العالــي  والدبلــوم   - والجامعــة   - والمعاهــد   - المهنيــة 

إلــخ.  ... والدكتــوراه   – والماجســتير 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Educational Status -المستوى التعليمي •
أعلــى مؤهــل علمــي حصــل عليــه الفرد ويمكن حصرها بالمســتويات 

التالية:
1( االبتدائية: إذا أكمل الفرد مرحلة التعليم االبتدائي بنجاح.

التعليــم  مرحلــة  الفــرد  أكمــل  إذا  )اإلعداديــة(:  المتوســطة   )2
بنجــاح. يعادلهــا  مــا  أو  المتوســط 

3( دبلــوم فــوق اإلعداديــة: إذا أكمــل الفــرد مرحلــة دبلــوم فــوق 
اإلعداديــة أو مــا يعادلهــا بنجــاح.
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4( الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا: إذا أكمــل الفــرد مرحلــة التعليم 
الثانــوي أو مــا يعادلهــا بنجاح.

5( دبلــوم فــوق الثانويــة: إذا أكمــل الفــرد مرحلــة التعليــم مــا بعــد 
الثانــوي ودون الجامعــة بنجــاح وحصــل علــى شــهادة دبلــوم 

بــأي تخصــص.

6( الجامعية: إذا أكمل الفرد المرحلة الجامعية.

7( دبلــوم عالــي: إذا حصــل الفــرد بعــد المرحلــة الجامعيــة علــى 
شــهادة الدبلــوم العالــي.

علــى  الجامعيــة  المرحلــة  بعــد  الفــرد  حصــل  إذا  ماجســتير:   )8
الماجســتير. شــهادة 

9( دكتوراه: إذا حصل الفرد على شهادة الدكتوراه.

و بالنســبة للفــرد الــذي لــم يحصــل علــى مؤهــل علمــي فينــدرج 
تحــت مســمى التصنيفــات الموضحــة أدنــاه:

أمــي )Illiterate(: الفــرد الــذي ال يســتطيع القــراءة والكتابــة   .1
بــأي لغــة كانــت، ولــم يحصــل علــى أي شــهادة مــن  معــًا 

النظامــي. التعليــم 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

يقــرأ فقــط )Read only(: الفــرد الــذي يســتطيع القــراءة فقــط   .2
بــأي لغــة مــن اللغــات وال يســتطيع الكتابــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

يقــرأ ويكتــب )Read & Write(: الفــرد الــذي لــم ُيْنــِه أيــة مرحلــة   .3
دراســية ولكنــه يســتطيع قــراءة وكتابــة جمــاًل بســيطة  فــي 

حياتــه اليوميــة وبأيــة لغــة مــن اللغــات.

المصدر:
Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 1, United Nations, New York, 1998, para. 2.145.

:Specialization  - التخصص العلمي •
 نوعيــة البرامــج الدراســية وتمثــل المجــال الــذي تخصــص فيــه 
النهائيــة، كأن تكــون برامــج فــي  التعليــم  الفــرد خــالل مرحلــة 

المحاســبة أو برامــج فــي الهندســة الميكانيكيــة ... إلــخ.

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.

:Waste in Education - الفاقد في التعليم •
الفاقــد وهــو مــن مؤشــرات الكفــاءة الداخليــة للنظــام التعليمي، 
والــذي يتــم احتســابه لفــوج دراســي مغلــق )رســوب + تســرب( 
ســنوات  نتيجــة  االقتصــادي  الفاقــد  باعتبــاره  احتســابه  ويتــم 

مهــدرة فــي الرســوب والتســرب.

المصدر: وزارة التعليم.

•  والتسرب من التعليم:
التســرب يقصــد بــه انقطــاع الطالــب عــن الدراســة قبــل إنهــاء 

التعليميــة. المرحلــة 

المصدر:
UN, international classification of activities for Time – use statistic 1998.

• الموهوب:
اســتعدادات  لديهــم  يوجــد  الذيــن  الطلبــة  هــم  الموهوبــون 
وقــدرات غيــر عاديــة، أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانهــم فــي مجــال 
أو أكثــر مــن المجــاالت التــي ُيقّدرهــا المجتمــع، وبخاصــة فــي 
مجــاالت التفــوق العقلــي، واإلبــداع، والتحصيــل األكاديمــي، 

والمهــارات والقــدرات الخاصــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Training - التدريب •
هــو جهــد تنظيمــي مخطــط يهــدف لتســهيل اكتســاب المهــارات 
والحصــول علــى المعــارف التــي تســاعد علــى تحســين األداء 
ســواًء كان ذلــك فــي المجــال الشــخصي الدراســي, أو المالــي, 
أو العملــي, أو العائلــي, أو الصحــي، أو أي مجــال آخــر، وهــو 
وســيلة حديثــة وفعالــة لتحســين وتطويــر أي مجال مــن المجاالت 
الحياتيــة المختلفــة، ويكتســب الممــارس لعمــل مــا مــن خــالل 
التدريــب الخبــرة والمهــارة فــي التقــّدم وإنجــاز العمــل علــى أكمــل 

وجــه، ويســاهم فــي تطويــر وتحديــث العمــل.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المؤشرات التعليمية :
هــي أدوات للقيــاس والتشــخيص لتقديــر قيمــة متغيــرات نظــام 
التعليــم ســواء الكميــة أو الكيفيــة بشــكل مفــرد أو بإدمــاج عــدد 
مــن المتغيــرات فــي نقطــة معينــة، أو فــي سلســلة زمنيــة أو 
ــة بشــرط توافــر األســلوب العلمــي فــي بنائهــا وحســاب  مكاني

قيمتهــا ومــع توفــر مواصفــات القيــاس كالصــدق والثبــات.

ــر  ــة أو تغي ــارة عــن مقيــاس لحال كمــا يعــد المؤشــر التعليمــي عب
ــه. فــي النظــام التعليمــي بالنســبة إلــى أهدافـ

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المســتوى التعليمــي للســكان البالغيــن مــن العمــر 25 ســنة 
فمــا فــوق:

التوزيــع النســبي للســكان البالغيــن مــن العمــر )25 ســنة وأكثــر( 
للتصنيــف  وفًقــا  أكملــوه  تعليمــي  مســتوى  أعلــى  حســب 

للتعليــم. المقنــن  الدولــي 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• كلفة الطالب حسب المرحلة التعليمية -
:Cost for Student by Educational Level   

متوســط التكاليــف التــي تتحملهــا الدولــة لــكل طالــب حســب 
ثانــوي،  متوســط،  )إعــدادي(  ابتدائــي،  التعليميــة  المرحلــة 

يلــي:  كمــا  وتحســب  جامعــي، 

المستوى التعليمي للسكان البالغين من العمر 
25 سنة فما فوق = )عدد األشخاص الذين يبلغون 
)25 سنة وأكثر( من حيث أعلى مستوى تعليمي 
تم إكماله  ÷  مجموع عدد السكان في فئة العمر 

نفسها( * 100.

كلفة الطالب حسب المرحلة التعليمية =
إجمالي التكاليف ألي مرحلة تعليمية لسنة دراسية 

معينة  ÷  إجمالي الطلبة المقيدين في تلك المرحلة 
لنفس السنة الدراسية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• كلفة المعلم حسب عدد الطلب - 
:Salary cost of teachers per student   

متوســط مــا يدفــع للمعلــم مــن أجــور نقديــة وعينيــة إضافــة 
إلــى المســاهمات فــي صنــدوق الضمــان االجتماعــي أو أيــة 
مزايــا اجتماعيــة إضافــة إلــى أيــة بــدالت يتقاضاهــا هــذا المعلــم، 

وتحســب كمــا يلــي: 
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• متوسط ساعات التدريس لكل معلم في األسبوع - 
:Teaching Average Hours Per Teacher on week   

ــة التــي يقضيهــا المعلــم فــي  هــي متوســط الســاعات الفعلي
الفصــل خــالل أســبوع:  

:Students Per Classroom - كثافة الفصل •
متوســط عــدد الطــالب لــكل فصــل دراســي فــي ســنة دراســية 

معينــة بمرحلــة تعليميــة معينــة، ويحســب كمــا يلــي:

متوسط ساعات التدريس لكل معلم =
هي إجمالي عدد الساعات التي يقضيها المعلمون 

بالفعل في الفصل خلل أسبوع  لكل مرحلة 
تعليمية  ÷  عدد الساعات االعتيادية للمعلم في 

األسبوع والمقدرة حاليًا ب 30 ساعة.

كلفة المعلم حسب المرحلة التعليمية =
متوسط التكاليف المنفقة على المعلمين ألي 

مرحلة تعليمية لسنة دراسية معينة  ÷  إجمالي عدد 
المعلمين في تلك المرحلة لنفس السنة الدراسية.

متوسط عدد الطلب لكل معلم =إجمالي عدد 
الطلب المقيدين في سنة دراسية معينة وفي 

مرحلة تعليمية معينة  ÷  إجمالي عدد المعلمين في 
نفس السنة الدراسية ولنفس المرحلة التعليمية.

كثافة الفصل = إجمالي عدد الطلب المقيدين 
في سنة دراسية معينة وفي مرحلة تعليمية 

معينة  ÷  إجمالي عدد الفصول المستغلة في 
نفس السنة الدراسية ولنفس المرحلة التعليمية.

المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary.

 :Students Per Teacher - متوسط عدد الطلب لكل معلم •
نصيــب المعلــم مــن الطــالب فــي ســنة دراســية معينــة وبمرحلــة 

تعليميــة معينــة، ويحســب كمــا يلي: 

المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary.

المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary.

:Educational out-put - مخرجات التعليم •
النظــام  يضخهــا  التــي  والمهــارات  الكفــاءات  وأعــداد  نوعيــة 
التعليمــي فــي ســوق العمــل، وذلــك لشــغل المهــن والوظائــف 
وأنشــطته  بقطاعاتــه  الوطنــي  االقتصــاد  إليهــا  يحتــاج  التــي 
المختلفــة، وتعتمــد الكفــاءة الخارجيــة للنظــام التعليمــي علــى 
درجــة اســتجابة مخرجــات التعليــم لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

  :Literacy Rate - معدل القرائية •
 النســبة المئويــة لألفــراد  الذيــن يســتطيعون أن يقــرؤوا أو أن 
يكتبــوا بأنفســهم فقــرة بســيطة وموجــزة عــن حياتهــم اليوميــة 
ــن علــى مؤهــالت دراســية فــي  علــى األقــل، وكذلــك الحاصلي
ســنة معينــة إلــى إجمالــي عــدد الســكان البالغيــن فــي نفــس 

الســنة، ويحســب كمــا يلــي: 
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المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary.

:Crude Enrollment Ratio - معدل القيد الخام •
نســبة الطــالب المقيديــن فــي مراحــل التعليــم المختلفــة بغــض 
النظــر عــن العمــر إلــى إجمالــي الســكان فــي منتصــف نفــس 

الســنة ويحســب كالتالــي:

 :Age-Specific Enrollment Ratio - نسبة القيد حسب العمر •
ــدد  ــى ع ــة إل ــة معين نســبة الطــالب المســجلين فــي فئــة عمري

الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة، وتحســب كمــا يلــي:              

معدل التعلم = )السكان الذين يستطيعون أن يقرؤوا 
أو أن يكتبوا بأنفسهم  فقرة بسيطة وموجزة عن 
حياتهم اليومية وكذلك الحاصلين على مؤهلت 

دراسية لسنه معينة  ÷  إجمالي السكان في 
منتصف نفس السنة( * 100.

معدل القيد الخام = )إجمالي عدد الطلب المقيدين 
في التعليم لجميع األعمار والمراحل التعليمية  في 
سنة معينة  ÷  إجمالي عدد السكان في منتصف 

نفس السنة( * 100.

نسبة القيد حسب العمر = )إجمالي عدد الطلب 
المسجلين في فئة عمرية معينة  ÷  إجمالي عدد 

السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف نفس 
السنة( * 100.

نسبة القيد حسب المرحلة = )إجمالي عدد الطلب 
المسجلين في مرحلة تعليمية معينة عن السن  ÷  

إجمالي عدد السكان في نفس الفئة العمرية المقابلة 
لنفس المرحلة في منتصف نفس السنة( * 100.

معدل القيد العام = )إجمالي عدد الطلب المقيدين 
في التعليم لجميع األعمار والمراحل التعليمية في 

سنة معينة  ÷  إجمالي عدد السكان في سن التعليم 
في منتصف نفس السنة( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Refind Enrollment Ratio   - معدل القيد المنقح •
نســبة الطــالب المقيديــن فــي مراحــل التعليــم المختلفــة بغــض 
النظــر عــن العمــر إلــى إجمالــي الســكان فــي ســن التعليــم فــي 

منتصــف نفــس الســنة، ويحســب كالتالــي:

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Gross Enrollment Ratio - نسبة القيد اإلجمالي •
بغــض  تعليميــة،  أي مرحلــة  فــي  المســجلين  الطــالب  نســبة 
النظــر عــن الســن فــي عــام دراســي معيــن، إلــى عــدد الســكان 
فــي فئــة العمــر الرســمية المناظــرة للمرحلة التعليمية، وتحســب 

كمــا يلــي:  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Net Enrolment Ratio  - نسبة القيد الصافي •
نســبة عــدد الطــالب المســجلين فــي أي مرحلــة تعليميــة، ممــن 
هــم فــي فئــة العمر الرســمية المناظرة لتلــك المرحلة التعليمية، 
فــي عــام دراســي معيــن إلــى عــدد الســكان فــي هــذه الفئــة 

العمريــة فــي منتصــف نفــس الســنة وتحســب كمــا يلــي: 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة االلتحــاق اإلجماليــة بالصــف األول للتعليــم االبتدائــي 
  )%( Gross intake ratio to Grade 1 of primary education -
مجمــوع عــدد الملتحقيــن المســتجدين بالصــف األول االبتدائــي، 
مــن  مئويــة  كنســبة  عنــه  معبــرًا  الســن،  عــن  النظــر  بغــض 
بالصــف األول  لاللتحــاق  الرســمية  الســن  فــي  الســكان  عــدد 

يلــي: كمــا  االبتدائــي، وتحســب 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

قبــل  التعليــم  فــي  لــة  المعدَّ الصافيــة  القيــد  نســبة   •
االبتدائــي )ســنة واحــدة قبــل عمر االلتحــاق الرســمي بالتعليم 
 Participation rate in organized learning - )االبتدائــي
:)one year before the official primary entry age(

مجمــوع عــدد األطفــال المســجلين فــي برامــج التعليــم النظامــي 
)فــي مرحلــة تنميــة الطفولــة المبكــرة أو التعليــم االبتدائــي( 
اللتحــاق  الرســمي  العمــر  قبــل  واحــدة  ســنة  عمرهــم  ممــن 
بالتعليــم االبتدائــي، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن الســكان 

فــي فئــة العمــر المناظــرة المعنيــة.

نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األول للتعليم 
االبتدائي = )عدد الملتحقين المستجدين بالصف 
األول، بغض النظر عن السن في عام دراسي 

معين ÷  عدد السكان في السن الرسمية بالصف 
األول االبتدائي( * 100.

نسبة االلتحاق الصافية المعّدلة بالصف األول 
للتعليم االبتدائي = ) عدد األطفال في السن 

الرسمية لللتحاق بالصف األول االبتدائي 
الملتحقين بالتعليم االبتدائي  ÷  عدد السكان من 

نفس السن( * 100.

لة في التعليم قبل  نسبة القيد الصافية المعدَّ
االبتدائي )سنة واحدة قبل عمر االلتحاق الرسمي 
بالتعليم االبتدائي(  = ) عدد األطفال الملتحقين 

ببرامج التعليم النظامي )في مرحلة تنمية الطفولة 
المبكرة أو التعليم االبتدائي( ممن عمرهم سنة 

واحدة قبل العمر الرسمي لللتحاق بالتعليم 
االبتدائي  ÷  عدد السكان في فئة العمر المعنية 

المناظرة في سنة دراسية معينة( * 100.

نسبة القيد الصافي = )إجمالي عدد الطلب 
المسجلين في مرحلة تعليمية معينة وفي الفئة 
العمرية المقابلة لها  ÷  إجمالي عدد السكان في 

نفس الفئة العمرية في منتصف نفس السنة(* 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ــم  ــة بالصــف األول للتعلي ــة المعّدل • نســبة االلتحــاق الصافي
ــي: االبتدائ

ــن بالصــف األول االبتدائــي أو أعلــى ممــن هــم  عــدد الملتحقي
فــي الســن الرســمية لاللتحــاق بالصــف األول االبتدائــي معبــرًا 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.عنهــم كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان فــي نفــس الســن.
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• نســبة القيــد اإلجماليــة فــي برامــج تنميــة وتربيــة الطفولــة 
المبكــرة:

ــة  مجمــوع عــدد األطفــال المســجلين فــي برامــج تنميــة الطفول
المبكــرة بغــض النظــر عــن الســن، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن 

الســكان فــي فئــة العمــر المناظــرة المعنيــة.

:Transition Rate - معدل العبور •
الجــدد للصــف األول فــي أي مرحلــة  الداخليــن  عــدد  إجمالــي 
ــر  تعليميــة منســوبًا إلــى إجمالــي المقيديــن فــي الصــف األخي
للمرحلــة التعليميــة الســابقة لتلــك المرحلــة، ويطــرح منــه عــدد 
التعلميــة  المرحلــة  نفــس  فــي  األخيــر  الصــف  مــن  الراســبين 

ويعبــر عنــه بنســبة مئويــة، ويحســب كالتالــي:
نسبة القيد اإلجمالية في برامج تنمية وتربية 

الطفولة المبكرة = )عدد األطفال الملتحقين ببرامج 
تنمية وتربية الطفولة المبكرة، بغض النظر عن 
السن  ÷  عدد السكان في فئة العمر المعنية 

المناظرة في سنة دراسية معينة( * 100.

معدل العبور  =  )إجمالي عدد الطلب الداخلين 
الجدد للصف األول في مرحلة تعليمية ما  ÷ 

إجمالي عدد الطلب المقيدين في الصف األخير 
للمرحلة التعليمية السابقة لتلك المرحلة( – )إجمالي 
عدد الطلب الراسبين من الصف األخير في نفس 

المرحلة التعليمية( * 100.

نسبة الجاهزية للمدرسة = )عدد الملتحقين 
المستجدين بالصف األول االبتدائي الذين شاركوا 
في برنامج من برامج تنمية وتربية الطفولة المبكرة 

÷ عدد الملتحقين المستجدين بالصف األول 
االبتدائي في عام دراسي معين(*100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة الجاهزيــة للمدرســة: )النســبة المئويــة للملتحقيــن 
الجــدد بالصــف األول االبتدائــي الذيــن شــاركوا فــي برامــج 

تنميــة وتربيــة الطفولــة المبكــرة(:
عــدد الملتحقيــن المســتجدين بالصــف األول االبتدائــي الذيــن 
شــاركوا فــي برنامــج منظــم مــن برامــج تنميــة وتربيــة الطفولــة 
المبكــرة خــالل الســنة الماضيــة، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن 
مجمــوع عــدد الملتحقيــن المســتجدين بالصــف األول االبتدائــي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 ويمكــن قياســه علــى مســتوى كل فصــل دراســي علــى حــدة 
ــة. ــة التعليمي داخــل المرحل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Drop-Out - التسرب •
تــرك الدراســة فــي صــف دراســي فــي ســنة دراســية معينــة 

قبــل اجتيازهــا بنجــاح.

المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary. Cross 

References: survival rates.

:Crude Drop-Out Rate - معدل التسرب الخام •
إجمالــي عــدد الطــالب المتســربين فــي جميــع المراحــل التعليمية 
فــي ســنة دراســية معينــة قبــل الحصــول علــى مؤهــل تعليمــي 
المراحــل  تلــك  فــي  المســجلين  الطــالب  عــدد  إجمالــي  إلــى 

التعليميــة فــي نفــس الســنة الدراســية وتحســب كمــا يلــي:

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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كمــا يمكــن قيــاس هذا المعدل على مســتوى كل مرحلة تعليمية 
علــى حــدة بحيــث ينســب عــدد المتســربين فــي مرحلــة تعليميــة 

مــا إلــى إجمالــي المســجلين فــي تلــك المرحلــة التعليميــة.
المصدر:

Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary. Cross 
References: survival rates                

 :Age Specific Drop-Out Ratio - معدل التسرب العمري •
عــدد األفــراد )مــن غيــر الطــالب( فــي فئــة عمريــة معينــة الذيــن 
ــة منســوبًا  ــة فــي ســنة معين ــة معين ــة تعليمي ــازوا مرحل ــم يجت ل
إلــى إجمالــي الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة فــي منتصــف 

نفــس الســنة، ويحســب كالتالــي:  

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.

:General Illiteracy Ratio - معدل األمية العام •
يســتطيعون  ال  الذيــن  فأكثــر(  ســنوات   10( األفــراد  عــدد 
القــراءة والكتابــة فــي ســنة معينــة، إلــى إجمالــي عــدد الســكان 
ويحســب  الســنة  نفــس  منتصــف  فــي  فأكثــر(  )10ســنوات 

كاآلتــي:

معدل التسرب الخام = )إجمالي عدد الطلب 
المتسربين في سنة دراسية معينة قبل الحصول على 
مؤهل تعليمي ÷ إجمالي عدد الطلب المسجلين في 

نفس السنة الدراسية( * 100.

معدل األمية الخام  =  ) عدد األفراد الذين ال 
يستطيعون القراءة والكتابة في سنة معينة  ÷  

إجمالي السكان في منتصف نفس السنة ( * 100.

معدل األمية العام  = )عدد األفراد ) 10 سنوات 
فأكثر( الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة في سنة 
معينة  ÷  إجمالي عدد السكان )10 سنوات فأكثر( 

في منتصف نفس السنة( * 100.
معدل التسرب العمري = )إجمالي عدد األفراد )من 

غير الطلب (  في فئة عمرية معينة الذين لم يجتازوا 
مرحلة دراسية في سنة معينة  ÷  إجمالي عدد 

السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف نفس 
السنة( * 100.

المصدر:
Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary. Cross 

References: survival rates.

:Crude Illiteracy Ratio - معدل األمية الخام •
عــدد األفــراد الذيــن ال يســتطيعون القــراءة والكتابــة، إلــى إجمالي 

عــدد الســكان ويحســب كاآلتي: 

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.

:Age-Specific Illiterate Ratio - معدل األمية العمري •
عــدد األفــراد عنــد فئــة عمرية معينة الذين ال يســتطيعون القراءة 
والكتابــة فــي ســنة معينــة منســوبًا إلــى  إجمالــي الســكان فــي 
نفــس الفئــة العمريــة فــي منتصــف نفــس الســنة، ويحســب 

كالتالــي:
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ويحسب هذا المعدل لكلٍّ من الذكور واإلناث على حدة.
المصدر:

UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 
Guidelines, 2009.

• اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم العــام كنســبة مــن اإلنفــاق 
 Public education expenditure as % - الحكومــي العــام

of total government expenditure:
يشــمل اإلنفــاق الحكومي علــى التعليم العام جميع المصروفات 
العامــة علــى التعليــم العــام مــا قبــل الجامعــي بأنواعــه، )الجاريــة 
منهــا واالســتثمارية( مــن ِقبــل الموازنــات الحكوميــة )المركزيــة 

والمحليــة( والقــروض والمنــح الخارجيــة.

ــة  ــات الحكوميــة )المركزي ــل الموازن منهــا واالســتثمارية( مــن قب
الخارجيــة. والمنــح  والقــروض  والمحليــة(  معدل األمية العمري = )عدد األفراد في فئة عمرية 

معينة الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة في سنة 
معينة  ÷  إجمالي السكان في نفس الفئة العمرية 

في منتصف نفس السنة( * 100.
اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي كنسبة من 
اإلنفاق الحكومي العام = )مجموع اإلنفاق على 

التعليم  العالي  ÷  مجموع اإلنفاق الحكومي العام 
للدولة( * 100.

نسبة المعلمين لكل 1000 طالب = )إجمالي عدد 
المعلمين بالتعليم العام  ÷  إجمالي عدد الطلبة 

بالتعليم العام( * 1000.
اإلنفاق الحكومي على التعليم العام كنسبة من 
اإلنفاق الحكومي العام = )مجموع اإلنفاق على 

التعليم العام ما  قبل  الجامعي  ÷  مجموع اإلنفاق 
الحكومي العام للدولة(*100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

مــن  كنســبة  العالــي  التعليــم  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق   •
 Tertiary expenditure as % of - اإلنفــاق الحكومــي العــام

total government expenditure:
جميــع  العالــي  التعليــم  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  يشــمل 
)الجاريــة  بأنواعــه  العالــي  التعليــم  علــى  العامــة  المصروفــات 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Teachers per 1000 - ــب ــكل 1000طال ــن ل • نســبة المعلمي
 student:

هــي النســبة المئويــة للمعلميــن فــي التعليــم العــام لــكل 1000 
طالب.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Average - نصاب المعلم من الطلبة في التعليم الحكومي •
 number of students per teacher in government

  education:
عبــارة عــن متوســط عــدد الطــالب للمعلــم الواحــد في المســتوي 
التعليمــي المحــدد فــي ســنة دراســية مــا، وتحســب عــادًة لــكل 
مرحلــة تعليميــة علــى حــدة )االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة( 

وتحســب كالتالــي: 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم االبتدائي:
عــدد الطــالب المســجلين بالتعليــم االبتدائــي، معبــرًا عنه كنســبة 
مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة العمــر المناظــرة للتعليــم 

االبتدائــي.

• نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األخير للتعليم االبتدائي:
التعليــم  المســتجدين فــي الصــف األخيــر مــن  الطــالب  عــدد 
االبتدائــي، بغــض النظــر عــن عمرهــم، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة 
مــن مجمــوع الســكان فــي الفئــة العمريــة النظريــة لاللتحــاق بهــذا 

الصــف. 

نسبة عدد الطلبة لكل معلم = )عدد الطلب في 
مرحلة تعليمية ما في سنة ما  ÷  عدد المعلمين 

في نفس المرحلة وفي نفس السنة( *100.

نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم االبتدائي = 
)عدد الطلب المسجلين بالتعليم االبتدائية  ÷  
مجموع السكان في فئة العمر المناظرة للتعليم 

االبتدائي( *100.

دلة بالتعليم االبتدائي = )عدد  نسبة القيد الصافية المعَّ
الطلب في فئة العمر المناظرة للتعليم االبتدائي 

المسجلين بالتعليم االبتدائي أو الثانوي ÷ مجموع السكان 
في فئة العمر المناظرة للتعليم االبتدائي( * 100.

نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األخير للتعليم 
االبتدائي = )عدد الملتحقين المستجدين بالصف األخير 
االبتدائي، بغض النظر عن عمرهم  ÷  مجموع السكان 

في الفئة العمرية النظرية لللتحاق بالصف األخير 
االبتدائي( * 100.

نسبة التخرج من المرحلة االبتدائي من التعليم =
)عدد الطلب الخريجين من مرحلة التعليم االبتدائي 
في سنة ما  ÷  عدد الطلب الذين التحقوا بالتعليم 

االبتدائي قبل عامين( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

دلة بالتعليم االبتدائي: • نسبة القيد الصافية المعَّ
عدد الطالب في فئة العمر المناظرة للتعليم االبتدائي المســجلين 
بالتعليــم االبتدائــي أو الثانــوي، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن عــدد 

الســكان فــي فئــة العمــر المناظــرة للتعليــم االبتدائي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 - التعليــم  مــن  االبتدائــي  المرحلــة  مــن  التخــرج  نســبة   •
Percentage of graduate of Primary education:

مرحلــة  مــن  الخريجيــن  الطــالب  لعــدد  المئويــة  النســبة  هــي 
التعليــم االبتدائــي فــي ســنة مــا، منســوًبا إلــى عــدد الطــالب 
الذيــن التحقــوا بمرحلــة التعليــم االبتدائــي قبل عامين، وتحســب 

كالتالــي: 

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.
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• نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة المتوسطة:
عنــه  معبــرًا  المتوســطة،  بالمرحلــة  المســجلين  الطــالب  عــدد 
كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة العمــر المناظــرة 

المتوســطة.  للمرحلــة 

النظريــة  العمريــة  الفئــة  فــي  الســكان  مجمــوع  مــن  مئويــة 
الصــف.  بهــذا  لاللتحــاق 

نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة المتوسطة = 
)عدد الطلب المسجلين بالمرحلة المتوسطة  ÷  
مجموع السكان في فئة العمر المناظرة للمرحلة 

المتوسطة( * 100.

نسبة التخرج من المرحلة المتوسط من التعليم = 
)عدد الطلب الخريجين من مرحلة التعليم المتوسط 
في سنة ما  ÷  عدد الطلب الذين التحقوا بالتعليم 

المتوسط قبل عامين( * 100.

دلة بالمرحلة المتوسطة=  نسبة القيد الصافية المعَّ
)عدد الطلب من فئة العمر المناظرة للمرحلة 

المتوسطة المسجلون بالمدرسة بغض النظر عن 
المرحلة التعليمية  ÷  مجموع السكان في فئة 

العمر المناظرة للمرحلة المتوسطة( * 100.

نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األخير للمرحلة 
المتوسطة = )عدد الملتحقين الجدد بالصف األخير 

من المرحلة المتوسطة، بغض النظر عن أعمارهم ÷ 
مجموع السكان في الفئة العمرية النظرية لللتحاق 

بالصف األخير من المرحلة المتوسطة( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

دلة بالمرحلة المتوسطة: • نسبة القيد الصافية المعَّ
عــدد الطــالب مــن فئــة العمــر المناظــرة للمرحلــة المتوســطة 
التعليميــة،  المرحلــة  عــن  النظــر  بالمدرســة بغــض  المســجلين 
معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة العمــر 

المتوســطة.  للمرحلــة  المناظــرة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األخير للمرحلة المتوسطة:
المرحلــة  عــدد الطــالب المســتجدين فــي الصــف األخيــر مــن 
المتوســطة، بغــض النظــر عــن أعمارهــم، معبــرًا عنــه كنســبة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة التخرج من المرحلة المتوسط من التعليم -
 Percentage of graduate of intermediate education:

مرحلــة  مــن  الخريجيــن  الطــالب  لعــدد  المئويــة  النســبة  هــي 
التعليــم المتوســط فــي ســنة مــا، منســوًبا إلــى عــدد الطــالب 
الذيــن التحقــوا بمرحلــة التعليــم المتوســط قبل عامين، وتحســب 

ــي:  كالتال

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.

• نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة الثانوية:
عــدد الطــالب المســجلين بالمرحلــة الثانويــة، معبــرًا عنــه كنســبة 
مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة العمــر المناظــرة للمرحلــة 

الثانويــة. 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

دلة بالمرحلة الثانوية: • نسبة القيد الصافية المعَّ
الثانويــة  للمرحلــة  المناظــرة  العمــر  فئــة  مــن  الطــالب  عــدد 
التعليميــة،  المرحلــة  عــن  النظــر  بغــض  بالمدرســة  المســجلين 
معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة العمــر 

الثانويــة.  للمرحلــة  المناظــرة 

• نسبة األطفال غير الملتحقين بالتعليم االبتدائي:
هــي عــدد األطفــال فــي ســن المدرســة االبتدائيــة أو أعلــى غيــر 
الملتحقيــن بالمدرســة االبتدائيــة مقســومًا علــى عــدد األطفــال 

فــي ســن المدرســة االبتدائيــة ويضــرب الناتــج فــي 100. 

نسبة األطفال غير الملتحقين بالتعليم االبتدائي = 
)عدد األطفال في سن المدرسة االبتدائية أو أعلى 
غير الملتحقين بالمدرسة االبتدائية  ÷  إجمالي عدد 

األطفال في سن المدرسة االبتدائية( * 100.

نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم المتوسط = 
)عدد الشباب في سن المرحلة المتوسطة أو أعلى 
غير الملتحقين بالمدرسة المتوسطة ÷ إجمالي عدد 

األفراد في سن المرحلة المعنية( * 100.

نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة الثانوية  = )عدد الطلب 
المسجلين بالمرحلة الثانوية  ÷  مجموع السكان في فئة 

العمر المناظرة للمرحلة الثانوية( * 100.

دلة بالمرحلة الثانوية =  نسبة القيد الصافية المعَّ
)عدد الطلب من فئة العمر المناظرة للمرحلة الثانوية 
المسجلين بالمرحلة الثانوية أو أعلى ÷ مجموع السكان 

من نفس الفئة العمرية( * 100.

نسبة التخرج من المرحلة الثانوية من التعليم = )عدد 
الطلب الخريجين من مرحلة التعليم الثانوي في سنة 
ما ÷ عدد الطلب الذين التحقوا بالتعليم الثانوي قبل 

عامين( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Percentage - نســبة تخرج من المرحلة الثانوية من التعليم •
of graduate of secondary education:

هــي النســبة المئويــة لعــدد الطــالب الخريجيــن مــن مرحلــة التعليم 
الثانــوي فــي ســنة مــا، منســوًبا إلــى عــدد الطــالب الذيــن التحقــوا 

بمرحلــة التعليــم الثانــوي قبــل عاميــن، وتحســب كالتالي: 

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical Guidelines, 2009. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم المتوسط:
هــي عــدد الشــباب فــي ســن المدرســة المتوســطة أو أعلــى غير 
الملتحقيــن بالمدرســة المتوســطة مقســومًا علــى عــدد الشــباب 

فــي ســن المدرســة المتوســطة ويضــرب الناتــج فــي 100. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم الثانوي:
ــر  ــة أو أعلــى غي هــي عــدد الشــباب فــي ســن المدرســة الثانوي
الملتحقيــن بالمدرســة الثانويــة مقســومًا علــى عــدد الشــباب 

فــي ســن المدرســة الثانويــة ويضــرب الناتــج فــي 100. 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة القيد بالتعليم الخاص:
مرحلــة  فــي  الخــاص  التعليــم  بمؤسســات  الملتحقيــن  عــدد 
تعليميــة معينــة، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الطــالب 

المســجلين فــي هــذه المرحلــة. 

• نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم العالي:
عــدد الطــالب المســجلين بالتعليــم العالــي )بغــض النظــر عــن 
ــة  ــة مــن عــدد الســكان فــي فئ ــه كنســبة مئوي ــرًا عن الســن( معب

العمــر المناظــرة للتعليــم العالــي. 

نسبة األفراد غير الملتحقين بالتعليم الثانوي = 
)عدد األفراد في سن المرحلة الثانوية أو أعلى 

غير الملتحقين بالمدرسة الثانوية  ÷  إجمالي عدد 
األفراد في سن المرحلة المعنية( * 100.

نسبة القيد بالتعليم الخاص = )عدد الطلب 
الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة في 
مستوى تعليمي معين  ÷  مجموع القيد )العام 

والخاص(  في المستوى التعليمي نفسه( * 100.

نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم العالي = )عدد 
الطلب المسجلين بالتعليم العالي )بغض النظر عن 
السن( ÷ مجموع السكان في فئة العمر المناظرة 

للتعليم العالي( * 100.

معدل سنوات الدراسة المرتقبة = مجموع نسب 
القيد حسب السن )بغض النظر عن المرحلة 

التعليمية( ÷ 100.

نسبة مشاركة الشباب في برامج التعليم التقني 
والمهني = )عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين )15 و 24 سنة( الملتحقين بالتعليم التقني 

والمهني ÷  مجموع القيد بالتعليم الثانوي( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة مشاركة الشباب في برامج التعليم التقني والمهني:
ســنة(  و24   15( بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الشــباب  عــدد 
كنســبة  عنــه  معبــرًا  والمهنــي،  التقنــي  بالتعليــم  الملتحقيــن 

الثانــوي.  بالتعليــم  القيــد  مجمــوع  مــن  مئويــة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

مــن أجــل المقارنــة الدوليــة، تعــد فئــة العمــر المناظــرة للتعليــم 
العالــي )5( ســنوات بعــد الســن النظريــة للتعليــم الثانــوي. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• معدل سنوات الدراسة المرتقبة:

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط سنوات الدراسة المرتقبة:
نســب  مجمــوع  المرتقبــة  الدراســة  ســنوات  متوســط  يعــادل 
القيــد حســب الســن بغــض النظــر عــن الصــف أو المســتوى 
ــم توزيعهــم  ــم يت ــن ل ــن الذي الدراســي، ويقســم عــدد الملتحقي
المناظــرة  العمريــة  للفئــة  الســكان  عــدد  علــى  العمــر  حســب 
للمســتوى التعليمــي المعنــي، ثــم يضــرب هــذا العــدد بمــدة 
الدراســة فــي ذلــك المســتوى، ويضــاف الناتــج إلــى مجمــوع 

نســب القيــد حســب الســن. 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مؤشر التكافؤ بين الجنسين:
معــدل قيمــة مؤشــر معيــن لإلنــاث علــى قيمــة نفــس المؤشــر 
للذكــور، ويعــد تحقيــق تكافــؤ الفــرص حينمــا يقــع المؤشــر بيــن 
)0,97-1,03( ويعــد عــدم التكافــؤ لصالــح الذكــور أقــل مــن )0,97( 

ولصالــح اإلنــاث أعلــى مــن )1,03(.

• معدل الترفيع:
المعيديــن(  )غيــر  معيــن  بصــف  الملتحقيــن  األطفــال  عــدد 
فــي العــام الدراســي الحالــي مقســومًا علــى عــدد األطفــال 
الماضــي  الدراســي  العــام  فــي  الصــف  بنفــس  الملتحقيــن 

 .100 فــي  الناتــج  ويضــرب 

النسبة المئوية للمعيدين حسب المرحلة 
التعليمية = )عدد الطلب المعيدين بمرحلة 

تعليمية معينة  ÷  مجموع عدد الطالب المقيدين 
المرحلة المعينة( * 100.

معدل الترفيع  = )عدد األفراد الملتحقين بصف 
معين )غير المعيدين( في العام الدراسي الحالي 
÷ عدد األفراد الملتحقين بالصف الذي قبله في 

العام الدراسي الماضي( * 100.

نسبة اإلعادة حسب الصف = عدد الطلب 
المعيدين لصف معين في عام دراسي معين  ÷ 

عدد الطلب المقيدين.

متوسط سنوات الدراسة المرتقبة = عدد الملتحقين 
من فئة 5 - 24 سنة  ÷  عدد السكان من فئة العمر 

5 - 24 سنة. 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين = )قيمة المؤشر عند 
اإلناث ÷ قيمة المؤشر عند الذكور(.

معدل التسرب =
100 – )معدل الترفيع + معدل اإلعادة(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• النسبة المئوية للمعيدين حسب المرحلة التعليمية:
مجمــوع الطــالب بمرحلــة تعليميــة معينــة الملتحقيــن بنفــس 
الصــف الــذي كانــوا بــه الســنة الماضيــة، معبــرًا عنــه كنســبة 

مئويــة مــن مجمــوع طــالب المرحلــة المعينــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة اإلعادة حسب الصف:
دراســي  عــام  فــي  الملتحقيــن بصــف معيــن  الطــالب  نســبة 
معيــن الذيــن كانــوا يدرســون بنفــس الصــف في العام الدراســي 

الســابق. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Age Specific Drop-Out Ratio - معدل التسرب •

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• نسبة االنتقال الفعلية إلى المرحلة الثانوية:
عــدد األطفــال الملتحقيــن بالصــف األخيــر مــن المرحلــة االبتدائيــة 
مــن  األول  بالصــف  هــم  مــن  الســابق  الدراســي  العــام  خــالل 
المرحلــة الثانويــة خــالل العــام الدراســي الحالــي مقســومًا علــى 
العــدد اإلجمالــي لألطفــال الملتحقيــن بالصــف األخيــر مــن المرحلــة 
االبتدائيــة خــالل العــام الدراســي الســابق باســتثناء المعيديــن بنفس 
الصــف فــي العــام الدراســي الحالــي ويضــرب الناتــج فــي 100. 

وبالنسبة لمجموع المرحلة التعليمية، يتم حسابه كالتالي: 

نسبة االنتقال الفعلية إلى المرحلة الثانوية = 
)عدد األفراد الملتحقين بالصف األخير من المرحلة 

االبتدائية خلل العام الدراسي السابق من هم 
في الصف األول من المرحلة الثانوية خلل 

العام الدراسي الحالي ÷ العدد اإلجمالي لألفراد 
الملتحقين بالصف األخير من المرحلة االبتدائية خلل 

العام الدراسي السابق باستثناء المعيدين بنفس 
الصف في العام الدراسي الحالي( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• النســبة المئويــة لألطفــال األكبــر ســنًا مــن عمــر صفهــم 
الدراســي بســنتين أو أكثــر:

عــدد الطالــب الملتحقيــن بصــف معيــن الذيــن يكبــر ســنهم عــن 
العمــر النظــري بالصــف المعنــي بســنتين أو أكثــر، معبــرًا عنــه 

ــي. ــة مــن مجمــوع طــالب الصــف المعن كنســبة مئوي

النسبة المئوية لألطفال األكبر سًنا من عمر صفهم 
الدراسي بسنتين أو أكثر = )عدد الطلب الملتحقين 

بصف معين الذين يكبر سنهم عن العمر النظري 
بالصف المعني بسنتين أو أكثر  ÷  مجموع طلب 

الصف المعني( * 100.

النسبة المئوية لألطفال األكبر سًنا من عمر صفهم 
الدراسي بسنتين أو أكثر = )مجموع عدد الطلب 
الملتحقين بكل صف الذين يكبر سنهم عن العمر 

النظري بالصف المعني بسنتين أو أكثر  ÷  مجموع 
القيد بالمرحلة المعنية( * 100.

توزيع النسبة المئوية ألسباب الترك أو عدم االلتحاق = 
)عدد األطفال الذين تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا بها 
حسب كل نوع من أنواع األسباب  ÷  مجموع األطفال 

غير الملتحقين ( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• توزيع النسبة المئوية ألسباب الترك أو عدم االلتحاق:
عــدد األطفــال الذيــن تركــوا المدرســة أو لــم يلتحقــوا بهــا حســب 
كل نــوع مــن أنــواع األســباب، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن 

ــن.  ــر الملتحقي مجمــوع األطفــال غي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة األفــراد الذيــن تبعــد مدرســتهم بأكثــر مــن ســاعة 
عــن مقــر ســكناهم: للوصــول  واحــدة 

ــر مــن ســاعة واحــدة  ــن تبعــد مدرســتهم بأكث عــدد األطفــال الذي
للوصــول عــن مقــر ســكناهم مقســومًا علــى العــدد اإلجمالــي 

لألطفــال الملتحقيــن بالمدرســة ويضــرب الناتــج فــي 100. 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة طــلب التعليــم االبتدائــي الذيــن تبعــد مدرســتهم 
ــر ســكنهم: ــن مق ــر ع ــن )5( كيلومت ــر م بأكث

عــدد طــالب التعليــم االبتدائــي الذيــن تبعــد مدرســتهم بأكثــر مــن 
)5( كيلومتــر عــن مقــرر ســكنهم، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن 

مجمــوع طــالب التعليــم االبتدائــي. 

تتضمــن مشــاركة الكبــار لألطفــال فــي النشــاطات التاليــة: قــراءة 
الكتــب أو تصفــح الكتــب المصــورة معهــم، وروايــة القصــص، 
وإنشــاء األناشــيد واألغانــي، واصطحــاب األطفــال إلــى خــارج 
المنــزل أو اصطحابهــم إلــى المجمع الســكني أو الســاحة للترويح 

عنهــم ، واللعــب معهــم. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• توزيــع النســبة المئويــة لألطفــال الموهوبيــن حســب مجــال 
الموهبــة:

ــرًا  عــدد األطفــال حســب كل مجــال مــن مجــاالت الموهبــة، معب
ــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع األطفــال الموهوبيــن. عن

نسبة األطفال الذين يعيشون في بيئة منزلية 
إيجابية وحافزة للتعلم حسب المرحلة التعليمية = 

)عدد األطفال الذين شارك معهم شخص بالغ في 
أربعة أو أكثر من األنشطة لتعزيز التعلم واالستعداد 

للمدرسة في الثلثة أيام األخيرة، حسب الفئة 
العمرية لمرحلة تعليمية معينة  ÷  مجموع األطفال 

من نفس الفئة العمرية( * 100.

نسبة األفراد الذين تبعد مدرستهم بأكثر من ساعة 
واحدة للوصول عن مقر سكناهم = )عدد األفراد الذين 

تبعد مدرستهم بأكثر من ساعة واحدة للوصول عن 
مقر سكناهم  ÷  العدد اإلجمالي لألفراد الملتحقين 

بالمدرسة( * 100.

نسبة طلب التعليم االبتدائي الذين تبعد مدرستهم 
بأكثر من )5( كيلومتر عن مقر سكنهم = )عدد طلب 
التعليم االبتدائي الذين تبعد مدرستهم بأكثر من )5( 
كيلومتر عن مقرر سكنهم  ÷  مجموع طلب التعليم 

االبتدائي( * 100.

توزيع النسبة المئوية لألطفال الموهوبين حسب مجال 
الموهبة = )عدد األطفال حسب كل مجال من مجاالت 

الموهبة  ÷  مجموع األطفال الموهوبين( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ــة  ــة إيجابي ــة منزلي ــن يعيشــون فــي بيئ • نســبة األطفــال الذي
ــة: ــة التعليمي ــم حســب المرحل وحافــزة للتعل

عــدد األطفــال الذيــن شــارك معهــم شــخص بالــغ فــي أربعــة أو 
أكثــر مــن األنشــطة لتعزيــز التعلــم واالســتعداد للمدرســة فــي 
الثالثــة أيــام األخيــرة، حســب الفئــة العمريــة لمرحلــة تعليميــة 
معينــة، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع األطفــال مــن 

ــة.  ــة العمري نفــس الفئ

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• توزيــع النســبة المئويــة للمصروفــات األســرية علــى التعليــم 
حســب نــوع اإلنفــاق:

مبلــغ إنفــاق األســرة حســب كل نــوع مــن أنــواع اإلنفــاق، معبــرًا عنه 
كنســبة مئويــة مــن مجمــوع المصروفات األســرية علــى التعليم. 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

االبتدائــي  بالتعليــم  اإلجماليــة  االلتحــاق  نســب  مجمــوع   •
 Combined )%(  - الجنــس  حســب  والعالــي  والثانــوي 
 primary, secondary and tertiary gross enrollment

:ratio by sex
هــو عبــارة عــن مجمــوع نســب عــدد الطلبــة و الطالبــات )ذكــوًرا 
التعليــم  مســتويات  بأحــد  والملتحقــات  الملتحقيــن  وإناًثــا( 
ــي( بغــض النظــر عــن العمــر كنســبة  ــوي/ العال ــي/ الثان )االبتدائ
مئويــة مــن مجمــوع الذيــن هــم فــي الســن الرســمي لدخــول 
يكــون  وقــد  المســتوى،  ذلــك  فــي  وإناًثــا(  )ذكــوًرا  المدرســة 
إجمالــي نســب االلتحــاق أكبــر مــن  ٪100 نتيجــة إعــادة الصــف 
أو الدخــول إلــى المــدارس فــي أعمــار أكبــر أو أصغــر مــن العمــر 

النموذجــي فــي ذلــك المســتوي مــن الصفــوف.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• صافــي نســب االلتحــاق فــي التعليــم االبتدائــي حســب 
 Net primary education enrollment ratio )%( - الجنس

:by sex
يقصــد بهــا النســبة المئويــة لحــاالت القيــد فــي ســن الدراســة 
االبتدائية  )أو في التعليم األساســي( حســب النوع االجتماعي 
)الجنــس( بغــض النظــر عــن الســنة الدراســية المقيــد بهــا الطالــب 
أو الطالبــة، مــن عــدد الســكان )ذكــوًرا وإناًثــا( فــي ســن التعليــم 
االبتدائــي المدرســي الرســمي، ويحســب المؤشــر بالطريقــة 

التاليــة:

* صافي نسب االلتحاق في التعليم االبتدائي للذكور:  توزيع النسبة المئوية للمصروفات األسرية على 
التعليم حسب نوع اإلنفاق = )مبلغ إنفاق األسرة 

حسب كل نوع من أنواع اإلنفاق  ÷  مجموع 
المصروفات األسرية على التعليم( * 100.

نسبة القيد الصافي للذكور في التعليم االبتدائي= 
)عدد الطلبة المقيدين في سن الدراسة االبتدائية 
÷ عدد السكان الذكور في سن التعليم االبتدائي 

الرسمي( * 100.

نسبة القيد الصافي لإلناث في التعليم االبتدائي = 
)عدد الطالبات المقيدات في سن الدراسة االبتدائية 

÷ عدد السكان اإلناث في سن التعليم االبتدائي 
الرسمي( * 100.

نسبة القيد الصافي للذكور في التعليم الثانوي= 
)عدد الطلبة المقيدين في سن الدراسة الثانوية 
÷ عدد السكان الذكور في سن التعليم الثانوي 

الرسمي( *  100.

* صافي نسب االلتحاق في التعليم االبتدائي لإلناث: 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

حســب  الثانــوي  التعليــم  فــي  االلتحــاق  نســب  صافــي   •
 Net secondary education enrollment ratio - الجنــس

:)%( by sex
يقصــد بهــا النســبة المئويــة لحــاالت القيــد فــي ســن الدراســة 
الثانويــة حســب النــوع االجتماعــي )الجنــس( بغــض النظــر عــن 
عــدد  مــن  الطالبــة،  أو  الطالــب  بهــا  المقيــد  الدراســية  الســنة 
ــا( فــي ســن التعليــم الثانــوي المدرســي  الســكان )ذكــوًرا أو إناًث

الرســمي، ويحســب المؤشــر بالطريقــة التاليــة: 

* صافي نسب االلتحاق في التعليم الثانوي للذكور: 
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• متوســط عــدد الســنوات الدراســية المتممــة - Mean years * صافي نسب االلتحاق في التعليم الثانوي لإلناث:
 of schooling: 5

ــارة عــن متوســط عــدد ســنوات الدراســة التــي حصــل  ذكــور: عب
ــر. ــر عمــره 25 ســنة أو أكث عليهــا كل ذك

إنــاث: عبــارة عــن متوســط عــدد ســنوات الدراســة التــي حصلــت 
عليهــا كل أنثــى عمرهــا 25 ســنة أو أكثــر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة الســكان فــي الفئــة العمريــة 25 – 64 الذيــن حصلــوا 
 Population successfully  - الثانويــة  الشــهادة  علــى 
 completed secondary stage )%( of age group 25 –

64 years: 5
عبــارة عــن نســبة الســكان فــي الفئــة العمريــة )25 - 64( عاًمــا 
الذيــن حصلــوا علــى شــهادة الثانويــة منســوًبا إلــى إجمالــي عــدد 

الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة مضروبــا فــي 10.

نسبة القيد الصافي لإلناث في التعليم الثانوي = 
)عدد الطالبات المقيدات في سن الدراسة الثانوية 

÷ عدد السكان اإلناث في سن التعليم الثانوي 
الرسمي( * 100.

نسبة السكان في الفئة العمرية )25 - 64 (  الذين 
حصلوا على الشهادة الثانوية = )عدد السكان في 
الفئة العمرية )25 - 64 ( عاًما الذين حصلوا على 
شهادة الثانوية ÷ إجمالي عدد السكان في الفئة 

العمرية )25-64( عاًما (*100.

نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم العالي = 
)عدد البنات المقيدات بالتعليم العالي ÷ عدد البنين 

المقيدين بنفس المرحلة ( *100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة البنــات إلــى البنيــن فــي مرحلــة التعليــم العالــي - 
:Female / male ratio )%( in tertiary education

العالــي  التعليــم  بمرحلــة  المقيــدات  البنــات  عــدد  عــن  عبــارة 
منســوبًا إلــى عــدد الذكــور المقيديــن بنفــس المرحلــة، وتحســب 

التاليــة:  بالطريقــة 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Children - معــدل البقــاء بالدراســة حتــى الصــف الخامــس •
reaching grade 5 )%(: 5

النســبة المئويــة لعــدد الطــالب المنتميــن إلــى فــوج بالصــف 
األول االبتدائــي مــن المســتوي التعليمــي االبتدائــي فــي عــام 
دراســي معيــن والذيــن يواصلــون الدراســة بهــذا المســتوي حتــى 
يبلغــوا الصــف الخامــس، ويمكــن اســتخراج تلــك النســبة  بقســمة 
عــدد الطلبــة والطالبــات بالصــف األول االبتدائــي ويصلــون إلــى 
نهايــة التعليــم االبتدائــي علــى عــدد الطلبــة والطالبــات الملتحقين 

والملتحقــات بالصــف األول االبتدائــي مضروًبــا فــي مائــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical 

Guidelines, 2009.

• معدل القدرة على القراءة عند الشباب:
عــدد األشــخاص المنتميــن إلــى فئــة العمــر )15-24 ســنة ( الذيــن 
يتنــاول  وقصيــر  بســيط  نــص  وفهــم  وكتابــة  قــراءة  يمكنهــم 
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ــًرا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان  حياتهــم اليوميــة، معبَّ
فــي فئــة العمــر نفســها.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة البالغيــن الذيــن شــاركوا فــي التدريــب خــلل األشــهر 
االثنــي عشــر الماضيــة:

عــدد البالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )15 و64 ســنة( الذيــن 
شــاركوا فــي التدريــب خــالل األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة، 
معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان مــن فئــة العمــر 

المعنيــة.  

معدل القدرة على القراءة عند الشباب = )عدد 
األشخاص المنتمين إلى فترة العمر )15 - 24 سنة( 
الذين يعرفون القراءة والكتابة ÷ إجمالي عدد السكان 

في الفئة العمرية  )15 - 24سنة(( * 100.

النسبة المئوية للبالغين الذين شاركوا في تعليم 
الكبار، حسب نوع النشاط التعليمي = )عدد البالغين 
لمن تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق الذين 

شاركوا في تعليم الكبار )حسب نوع النشاط 
التعليمي(  ÷  العدد اإلجمالي للبالغين من نفس 

الفئة العمرية( * 100.

نسبة البالغين الذين شاركوا في التدريب خلل 
األشهر االثني عشر الماضية = )عدد البالغين الذين 

تتراوح أعمارهم بين )15 و64 سنة( الذين شاركوا في 
التدريب خلل األشهر االثني عشر الماضية ÷ مجموع 

السكان من فئة العمر المعنية( * 100.

معدل اإللمام بالقراءة عند الكبار = )عدد األشخاص 
المنتمين إلى فئة العمر )15سنة وأكثر( الملمين 

بالقراءة والكتابة  ÷  مجموع السكان في فئة العمر 
نفسها( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• معدل اإللمام بالقراءة عند الكبار:
عــدد الســكان البالغيــن مــن العمــر )15 ســنة فمــا فــوق( الذيــن 
يتنــاول  وقصيــر  بســيط  نــص  وفهــم  وكتابــة  قــراءة  يمكنهــم 
حياتهــم اليوميــة، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان 

ــر(. فــي عمــر )15 ســنة وأكث

ويعتبــر معــدل األميــة النســبة المكملــة ل)100 ( لمعــدل اإللمــام 
بالقراءة. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• النســبة المئويــة للبالغيــن الذيــن شــاركوا فــي تعليــم الكبــار، 
حســب نــوع النشــاط التعليمــي:

عدد البالغين لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة الملتحقين 
التعليــم  مــن  العليــا  )بالمرحلــة  والمهنــي  التقنــي  بالتعليــم 
الثانــوي ( مقســمًا علــى العــدد اإلجمالــي للشــباب الملتحقيــن 
بالمرحلــة العليــا مــن التعليــم الثانــوي، ويضــرب الناتــج فــي 100. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• النســبة المئويــة للبالغيــن )15 - 64 عاًمــا( الذيــن شــاركوا 
ــة حســب  ــي عشــر الماضي ــب خــلل األشــهر االثن فــي التدري

مجــال التدريــب:
عــدد البالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )15 و64 ســنة( الذيــن 
شــاركوا فــي التدريــب خــالل األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة 
ــًرا عنــه كنســبة  التدريــب، ُمعبَّ حســب كل مجــال مــن مجــاالت 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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مئويــة مــن مجمــوع عــدد البالغيــن الذيــن شــاركوا فــي التدريــب 
ــة.  ــة العمــر المعني مــن نفــس فئ

• معــدل األميــة لــدى المواطنيــن البالغيــن )15 ســنة ومــا 
 Total national adults illiteracy - فــوق( حســب الجنــس

rate )%( )15 years and above(: e
النســبة المئويــة مــن األشـــخاص )الذكــور أو اإلنــاث( البالغيــن 
مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر الذيــن ال يســتطيعون قــراءة أو كتابــة 
جملــة بســيطة قصيــرة عــن الحيــاة اليوميــة وفهمهــا، وقــد يتــم 
كذلــك تفصيــل هــذا المؤشــر حســب فئــات الســن المختلفــة  
وخاصــة مــن 15 ـ 24 ســنة، كمــا يعــد هــذا المؤشــر دليــاًل علــى 
قــدرة مجتمــع مــا فــي الحصــول علــى المعرفــة التــي تعــد أحــد 
حقــوق الحيــاة الالئقــة، وعــادة مــا يتــم تفصيــل المؤشــر حســب 

ــا للنــوع كمــا يلــي: النــوع، ويتــم حســابه طبًق

 male Adult illiteracy )%( - معدل األمية لدى الذكور البالغين
     rate :e

معدل  األمية لدى البالغين )15 سنة وما فوق( = 
)عدد األشخاص األميين البالغين من العمر 15سنة 

فأكثر في سنة ما  ÷  عدد السكان البالغين من العمر 
15 سنة فأكثر في نفس السنة ( * 100.

معدل األمية لدى الذكور البالغين )15 سنة فأكثر( = 
)عدد الذكور األميين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر 
في سنة ما ÷ عدد السكان الذكور البالغين من العمر 

15 سنة فأكثر في نفس السنة ( *100.

معدل األمية لدى اإلناث البالغات )15 سنة فأكثر( = 
)عدد اإلناث األميات البالغات من العمر 15سنة فأكثر 
في سنة ما ÷ عدد السكان اإلناث البالغات من العمر 

15 سنة فأكثر في نفس السنة(*100.

النسبة المئوية للبالغين )15 - 64 عاما( الذين شاركوا 
في التدريب خلل األشهر االثني عشر الماضية 
حسب مجال التدريب = )عدد البالغين الذين تتراوح 
أعمارهم بين )15 و64 سنة( الذين شاركوا في 

التدريب خلل األشهر االثني عشر الماضية حسب 
كل مجال من مجاالت التدريب ÷ مجموع عدد البالغين 

الذين شاركوا في التدريب من نفس فئة العمر 
المعنية( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• معـدل األمـيـة لـدى البـالغـيـن  )15 سـنـة ومـا فـوق( -
Adult illiteracy rate )%( )15 years and above:

النســبة المئويــة مــن األشــخاص البالغيــن مــن العمــر 15 ســنة 
بســيطة  جملــة  كتابــة  أو  قــراءة  يســتطيعون  ال  الذيــن  فأكثــر 
قصيــرة عــن الحيــاة اليوميــة وفهمهــا، وقــد يتــم كذلــك تفصيــل 
هــذا المؤشــر حســب فئــات الســن المختلفــة وخاصــة مــن 15 
ـ 24 ســنة ، كمــا يعــد هــذا المؤشــر دليــاًل علــى قــدرة مجتمــع 
مــا فــي الحصــول علــى المعرفــة التــي تعــد أحــد حقــوق الحيــاة 

الالئقــة وعــادة مــا يتــم تفصيــل المؤشــر حســب النــوع.

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical Guidelines, 2009. 

 female Adult illiteracy - معــدل األميــة لــدى اإلنــاث البالغــات
    )%( rate:e

المصدر:
UNESCO institute for statistics-Education Indicators Technical Guidelines, 2009. 
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• المؤشرات الصحية:
هــي أدوات للقيــاس والتشــخيص لتقديــر قيمة متغيرات النظام 
الصحــي ســواء الكميــة أو الكيفيــة بشــكل مفــرد أو بإدمــاج عــدد 
مــن المتغيــرات فــي نقطــة معينــة، أو فــي سلســلة زمنيــة أو 
ــة بشــرط توافــر األســلوب العلمــي فــي بنائهــا وحســاب  مكاني

قيمتهــا، مــع توفــر مواصفــات القيــاس كالصــدق والثبــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

                                           :Total fertility rate)%( - معدل الخصوبة الكلية •
تنجبهــم  أن  يمكــن  الذيــن  األطفــال  عــدد  متوســط  عــن  عبــارة 
اإلنجابــي  ســلوكها  كان  إذا  النســاء(  مــن  مجموعــة  )أو  امــرأة 
طــول حياتهــا يطابــق معــدالت الخصوبــة الخاصــة بالعمــر فــي 
ســنة معينــة، بينمــا أن معــدل الخصوبــة العــام هــو عبــارة عــن 
عــدد المواليــد األحيــاء فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن النســاء 
فــي ســن الحمــل )15 ـ 49 ســنة( فــي منتصــف نفــس الســنة، 

وُيحســب كمــا يلــي: 

 Total fertility - معدل الخصوبة الكلية للنســاء المواطنات •
                                                              :rate )%( national women

معــدل الخصوبــة الكليــة هــو عبــارة عــن متوســط عــدد األطفــال 
الذيــن يمكــن أن تنجبهــم امــرأة )أو مجموعــة مــن النســاء( إذا 
كان ســلوكها اإلنجابــي طــول حياتهــا يطابــق معــدالت الخصوبــة 
ــة  ــة،  بينمــا أن معــدل الخصوب الخاصــة بالعمــر فــي ســنة معين
المواليــد  عــدد  عــن  عبــارة  هــو  المواطنــات  للنســاء  العــام 
المواطنيــن أحيــاء فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن النســاء فــي 
الســنة،  نفــس  ـ 49 ســنة( فــي منتصــف   15 ( الحمــل  ســن 

وُيحســب كمــا يلــي: 

 Health  - الصحة  

معدل الخصوبة العام = )عدد المواليد في سنة 
معينة  ÷  عدد النساء في سن الحمل في منتصف 

السنة( * 1000.

معدل الخصوبة العام للنساء المواطنات =
)عدد المواليد المواطنين في سنة معينة ÷عدد 
النساء المواطنات في سن الحمل في منتصف 

السنة( * 1000.

المصدر:
United Nations, 1958, Multilingual Demographic Dictionary, English 

Section. Department of Economic and Social Affairs, Population 
Studies, No. 29, United Nations, New York, para 63.

المصدر:
United Nations, 1958, Multilingual Demographic Dictionary, English 

Section. Department of Economic and Social Affairs, Population 
Studies, No. 29, United Nations, New York, para63.                                                              

• العمــر المتوقــع لــدى الــوالدة للمواطنيــن حســب الجنــس - 
:National life expectancy at birth by sex

عبــارة عــن مؤشــر اقتصــادي واجتماعــي يوضــح أثــر تقــدم عمليــة 
التنميــة وزيــادة مســتويات المعيشــة علــى عمــر اإلنســان، وهــو 
عبــارة عــن عــدد ســنوات البقــاء المتوقعــة علــى قيــد الحيــاة عنــد 
الميــالد كمتوســط عــام فــي المجتمــع، ويســتخرج مؤشــر توقــع 
الحيــاة مــن واقــع جــداول الحيــاة للمواطنيــن ســواء للذكــور أو 
لإلنــاث، ويتطلــب حســاب هــذا المؤشــر  توفــر أعــداد الســكان  
المواطنيــن ذكــورا أو إناثــا حســب فئــات األعمــار فــي منتصــف 
العــام  المطلــوب حســاب المؤشــر عنــه، وكذلــك أعــداد الوفيــات 
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للمواطنيــن ذكــورا أو إناثــا فــي فئــات األعمــار المختلفــة للعــام 
ــوع علــى  نفســه، وكمــا يمكــن حســاب هــذا المؤشــر حســب الن
النحــو الســابق فإنــه يمكــن حســابه بحســب المناطــق أو األقاليم.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

• معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة حســب الجنــس لــكل 
 Under 5 mortality rate by sex per - ألــف مولــود حــي

 1000 live births
عبــارة عــن نســبة العــدد الســنوي لوفيــات األطفــال دون ســن 
الخامســة لــكل ألــف طفــل يولــدون أحيــاء، وبمزيــد مــن التحديــد، 
الــوالدة  بيــن  المحصــورة  الفتــرة  خــالل  الوفــاة  احتمــال  هــو 

واكتمــال الســنة الخامســة مــن العمــر.  

• معــدل وفيــات الرضــع لــكل ألــف مولود حي حســب الجنس -
Infant mortality rate by sex )per 1000 live births(:  

عبــارة عــن نســبة عــدد وفيــات األطفــال الرضــع ذكــورا وإناثــا 
والذيــن تقــل أعمارهــم عــن الســنة، فــي ســنة معينــة لــكل 
ألــف مــن المواليــد األحيــاء مــن الذكــور أو اإلنــاث خــالل نفــس 
الســنة، ويعكــس هــذا المؤشــر مــدي الرعايــة الصحيــة المتوفــرة 

بالدولــة. 

معدل وفيات األطفال الذكور دون الخامسة = )عدد 
الوفيات من األطفال الذكور دون الخامسة من العمر 

في سنة ما  ÷  مجموع عدد األطفال الذكور دون 
الخامسة في منتصف تلك السنة( * 1000.

  معدل وفيات األطفال الرضع الذكور = )عدد الوفيات 
من األطفال الرضع الذكور خلل سنة  ÷  عدد المواليد 

األحياء الذكور خلل السنة ( *1000.

معدل وفيات األطفال الرضع اإلناث = )عدد الوفيات 
من األطفال الرضع اإلناث خلل سنة ÷ عدد المواليد 

األحياء اإلناث خلل السنة(*1000.

     معدل وفيات األطفال اإلناث دون الخامسة = 
)عدد الوفيات من األطفال اإلناث دون الخامسة     
من العمر في سنة ما ÷ مجموع عدد األطفال اإلناث 

دون الخامسة في منتصف تلك السنة( * 1000.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

• معدل وفيات األمهات لكل مائة ألف مولود حي -
:Maternal mortality rate )per 100000 live births(

عبــارة عــن عــدد وفيــات النســاء ألســباب تتعلــق بالحمــل، لــكل 
مائــة ألــف طفــل يولــدون أحيــاء ســنويا، وُيحســب كالتالــي:  
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المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 Contraceptive - مـعــدل انــتـشـــار وسـائــل مـنــع الحـمـل •
prevalence rate )%(:e

عبــارة عــن النســبة المئويــة للنســاء المتزوجــات فــي عمــر الحمــل 
)15-49( ويســتخدمن أو يســتخدم أزواجهــن أيَّ نــوع مــن وســائل 

منــع الحمــل ســواء كانــت حديثــة أو تقليديـــــة. 

لإلصابــة بنفــس المنطقــة وخــالل  نفــس الفتــرة مضروبــا فــي 
ألــف، وبالتالــي فــإن معــدل انتشــار فيــروس نقــص المناعــة 

المكتســبة )اإليــدز( يمكــن احتســابه كالتالــي: 

معدل وفيات األمهات لكل مائة ألف مولود حي = )عدد 
الوفيات بين النساء الناتجة عن الحمل والوضع والنفاس 

في مكان ما في سنة ما ÷ عدد المواليد األحياء في 
نفس المكان وفي نفس السنة( * 100000.

معدل انتشار وسائل منع الحمل = )عدد النساء 
المتزوجات في سن الحمل من )15-49( سنة 

ويستخدمن وسائل منع الحمل ÷  إجمالي عدد النساء 
المتزوجات ( * 100.

نسبة حديثي الوالدة الذين يولدون بوزن يقل عن 
2500 غرام = )عدد األطفال الذين يولدون بوزن 

أقل من 2500 غرام في سنة ما ÷ مجموع األطفال 
المولودين في نفس السنة ( * 100.

معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة 
)اإليدز( = )عدد الحاالت المتواجدة فعل من مرض 
اإليدز عند وقت معين وفي منطقة معينة ÷ عدد 
السكان المعرضين لإلصابة بنفس المرض وفي 

نفس المنطقة وخلل نفس الفترة( * 1000.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.                

• معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( -
Hiv prevalence rate )%( ages 15 - 49:

عــدد  عــن  عبــارة  هــو  عامــة  بصفــة  المــرض  انتشــار  معــدل 
الحــاالت المتواجــدة فعــال مــن مــرض معيــن عنــد وقــت معيــن 
وفــي منطقــة معينــة مقســومًا علــى عــدد الســكان المعرضيــن 

المصدر:
UNAIDS, Joint Programme on HIV/AIDS with Unicef, UNDP, UNFPA, 

UNDCP, UNESCO, WHO, World Bank. Report on the global HIV/AIDS 
epidemic. Geneva, biennial. AIDS epidemic update. Geneva, annual.

• نســبة حديثــي الــوالدة الذيــن يولــدون بــوزن يقــل عــن 2500 
)%( Infants with birth – weight less than 2500g - غرام

يعبــر عــن أحــد مؤشــرات ســوء التغذيــة، وهــو عبــارة عــن النســبة 
المئويــة لعــدد األطفــال حديثــي الــوالدة  الذيــن يولــدون بــوزن 
أقــل مــن 2500 غــرام فــي ســنة معينــة، مــن مجمــوع األطفــال 

المولوديــن فــي نفــس الســنة.

المصدر: منظمة الصحة العالمية.

• معدل انتشار مرض الملريا لكل مائة ألف شخص - 
 Malaria cases )per 100000 people(:   

عبــارة عــن عــدد الحــاالت المتواجــدة فعــاًل مــن مــرض المالريــا 
عنــد وقــت معيــن وفــي منطقــة معينــة مقســوما علــى عــدد 
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الســكان المعرضيــن لإلصابــة بالمــرض بنفــس المنطقــة وخــالل 
ــي فــإن معــدل  ــف، وبالتال ــة أل ــا فــي مائ ــرة مضروب نفــس الفت

ــي:  ــن احتســابه كالتال ــا يمك انتشــار مــرض المالري

المعرضيــن لإلصابــة بالمــرض بنفــس المنطقــة وخــالل نفــس 
الفتــرة وفــي نفــس العمــر مضروبــا فــي مائــة ألــف، وبالتالــي فإن 
معــدل انتشــار مــرض شــلل األطفــال يمكــن أن يحســب كالتالــي: 

نسبة اإلعاقة بين السكان في الفئة العمرية
)0 - 18( = )عدد السكان المعاقين في الفئة 

العمرية )0 - 18(  ÷  عدد السكان في نفس الفئة 
العمرية( * 100.

معدل انتشار مرض الملريا = )عدد الحاالت المصابة 
فعل بمرض الملريا عند وقت معين وفي منطقة 

معينة ÷ عدد السكان المعرضين لإلصابة بنفس 
المرض وفي نفس المنطقة وخلل نفس

الفترة( * 100000.

معدل انتشار مرض شلل األطفال = )عدد الحاالت 
المصابة فعل بمرض شلل األطفال عند وقت 

معين وفي منطقة معينة ÷ عدد السكان المعرضين 
لإلصابة بنفس المرض وفي نفس المنطقة وخلل 

نفس الفترة وفي نفس العمر(*100.

نسبة الوالدات التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة = 
)عدد حاالت الوضع التي تتم بإشراف أطباء أو ممرضات 

أو قابلت أو أخصائيات الرعاية الصحية األولية المدربات أو 
تحت إشراف القابلت التقليديات في سنة ما  ÷  إجمالي 

عدد حاالت الوضع التي تتم في نفس السنة( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة اإلعاقة بين السكان في الفئة العمرية )0 - 18( -
Disability ratio among total population in age  

group )0 - 18 years( )%(:
نســبة عــدد الســكان المعاقيــن فــي الفئــة العمريــة )0 - 18( 
ســنة مقســوما علــى عــدد الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة 

مضروبــًا فــي 100. 

المصدر:
Washigton Group for Disability Statistics. Revised Instructions, 2006.     

Polio prevalence rate )%( - معدل انتشار مرض شلل األطفال •
معــدل انتشــار مــرض شــلل األطفــال هــو عبــارة عــن عــدد الحــاالت 
المتواجــدة فعــال مــن مــرض شــلل األطفــال عنــد وقــت معيــن 
عــدد األطفــال  إجمالــي  وفــي منطقــة معينــة مقســوما علــى 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة الوالدات التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة 
)%( Births attended by skilled health staff -

عبــارة عــن النســبة المئويــة للــوالدات التــي تجــري تحــت إشــراف 
أطبــاء أو ممرضــات أو قابــالت أو أخصائيــات الرعايــة الصحيــة 

ــات. ــات، أو تحــت إشــراف القابــالت التقليدي ــة المدرب األولي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية األولية -
Population getting primary health care )as % of 

total population(: 
النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن يمكن أن يتوقعــوا الحصول 
علــى العــالج الطبــي لألمــراض واإلصابــات الشــائعة بمــا فيهــا 
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وذلــك  الوطنيــة  القائمــة  فــي  المدرجــة  األساســية  العقاقيــر 
خــالل ســاعة واحــدة ســيرا علــى األقــدام أو ســفرا منســوبا إلــى 

إجمالــي عــدد الســكان.

نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية 
األولية = )عدد السكان الذين يمكن أن يتـوقعوا أن 
يحصلوا على العلج الطبي لـألمراض واإلصابات 
الشائعة بما فيها العقاقير األساسية المدرجة في 
القائمة الوطنية وذلك خلل ساعة واحدة سيرا على 

األقدام  ÷  إجمالي عدد السكان( * 100.

عدد األطباء لكل مائة ألف شخص = )عدد األطباء 
في منتصف العام ÷ عدد السكان في منتصف 

العام( * 100000.

عدد الممرضات لكل مائة ألف من السكان = )عدد 
الممرضات في منتصف العام ÷ عدد السكان في 

منتصف العام( * 100000.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Physicians )per - عــدد األطبــاء لــكل مائــة ألــف شــخص •
100000 people(:e

مؤشــر مهم من مؤشــرات أو معايير الرعاية الصحية ويســتخدم 
ليعكــس مــدي  الــدول،  بيــن  الجانــب  أيضــا فــي مقارنــة هــذا 
تطــور الخدمــات الصحيــة بيــن البلــدان المختلفــة, ويحتســب هــذا 

المؤشــر كالتالــي: 

المصدر:
OECD Health Data 2001: A Comparative Analysis of 30 Countries, 

OECD, Paris, 2001, data sources, definitions and methods.

 Nurses )per  - ــف شــخص ــة أل ــكل مائ ــدد الممرضــات ل • ع
100000 people(:e

الصحيــة  الرعايــة  معاييــر  أو  مؤشــرات  مــن  مهــم  مؤشــر 
ويســتخدم أيضــا فــي مقارنــة هــذا الجانــب بيــن الــدول، لـــيعكس 

مــدي تطــور الخدمــات الصحيــة بيــن البلــدان المختلفــة، ويحتســب 
هــذا المؤشــر كالتالــي: 

المصدر:
OECD Health Data 2001: A Comparative Analysis of 30 Countries, 

OECD, Paris, 2001, data sources, definitions and methods.

• نســب األطفــال دون الخامســة الذيــن يعانــون مــن ســوء 
Children undernourished )%( under age 5 - التغذيــة
مؤشــر يحســب لألطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات )صفــر ـ 59 

شــهًرا( ويشــمل:

1. انخفــاض )نقــص( الــوزن: وهــو النســبة المئويــة لألطفــال 
درجتيــن  ناقــص  عــن  أوزانهــم  تقــل  الذيــن  الخامســة  دون 
لالنحــراف المعيــاري مــن متوســط العالقــة بيــن الــوزن والعمــر 

فــي مجموعــة الســكان المرجعيــة. 

2. الهــزال )النحافــة(: ويقــاس بالنســبة المئويــة لألطفــال الذيــن 
ــون عــن  تتــراوح أعمارهــم بيــن -12 23 شــهًرا، والذيــن يقلُّ
ناقــص درجتيــن لالنحــراف المعيــاري لمتوســط العالقــة  بيــن 

ــة. ــوزن والطــول فــي مجموعــة الســكان المرجعي ال

المئويــة  بالنســبة  القامــة(: ويقــاس  النمــو )قصــر  3. توقــف 
لألطفــال فيمــا بيــن 24 ـ 59 شــهًرا، والذيــن هــم أقــل مــن 
مــن متوســط عالقــة  المعيــاري  لالنحــراف  درجتيــن  ناقــص 

الطــول والعمــر فــي مجموعــة الســكان المرجعيــة. 

ومجموعــة الســكان المرجعيــة هــي ســكان الواليــات المتحــدة 
جــري  أنهــم أفضــل صحــة ورعايــة، وقــد  بافتــراض  األمريكيــة 
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نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة 
المحصنين ضد الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف 
= )عدد المواليد البالغين عام وما دون الذين أكملوا 

التحصينات األساسية خلل فترة معينة ÷ عدد 
المواليد األحياء البالغين عاما وما دون خلل نفس 

الفترة ( * 1000.

    نسبة التلقيح الثلثي = )عدد األطفال الذين يتم 
ا في عمر عام ÷ إجمالي عدد  تلقيحهم تلقيًحا ثلثيًّ

األطفال في نفس العمر(* 100.

الــوزن  عــن متوســط  النقــص  المؤشــر بحســاب  حســاب هــذا 
المحلــي فــي العديــد مــن الــدول عنــد حســاب مؤشــر التنميــة 

البشــرية.

وتبيــن المؤشــرات الثالثــة حالــة ســوء التغذيــة بتبايناتهــا، حيــث 
يشــير )قصــر القامــة( إلــى ســوء التغذيــة المزمــن )قصــار القامــة 
ــة، أمــا  ــن النحافــة حــدة ســوء التغذي بالنســبة للعمــر(, بينمــا تبي
نقــص الــوزن فهــو يظهــر ســوء التغذية المتوســط والشــديد بين 
األطفــال، وتتبــع هــذه المؤشــرات عبــر الزمــن يظهــر حالــة التغذية 
بيــن فتــرة وأخــرى، كمــا أن تتبعهــا بيــن المناطــق المختلفــة يظهــر 
الفــروق فــي الحالــة الغذائيــة، ويحســب هــذا المؤشــر بالنســبة 
للنــوع وأيضــا للمناطــق، كمــا أن التحســن فــي هــذه المؤشــرات 
ــرة خمــس ســنوات علــى  ــاج لكــي يكــون محسوًســا إلــى فت يحت
األقــل، وهــو مؤشــر يعكــس حالــة النمــو االقتصــادي والحالــة 

الغذائيــة التــي عليهــا المجتمــع.

المصدر:
UN Children’s Fund, WHO, The World Bank. UNICEF WHO- World 

Bank Joint Child Malnutrition Estimates. 

)UNICEF, New York; WHO, Geneva; The World Bank, Washington, 
DC; 2012(.

• نســبة األطفــال البالغيــن مــن العمــر ســنة واحــدة المحصنيــن 
 One – year – - ــكاف ــة والن ــة األلماني ــة والحصب ــد الحصب ض
 olds fully ammonized against measles, rubella and

mumps:s

ومــا  ســنة  البالغيــن  الرضــع  األطفــال  عــدد  نســبة  عــن  عبــارة 
دون، الذيــن أكملــوا التحصينــات األساســية خــالل فتــرة معينــة، 
مقســوما علــى عــدد المواليــد األحيــاء البالغيــن ســنة ومــا دون 

خــالل نفــس الفتــرة مضروبــا فــي ألــف.  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:)%( D.P.T. Vaccination ratio - نسبة التلقيح الثلثي •
ــا  عبــارة عــن عــدد األطفــال الذيــن يتــم تلقيحهــم تلقيًحــا ثالثيًّ
)الحصبــة، الســل، شــلل األطفــال( فــي عمــر عــام واحــد بالنســبة 

ــي عــدد األطفــال فــي نفــس العمــر.   إلجمال

 World Health Organization :المصدر

• نســبة الســكان الذيــن لديهــم فــرص مســتدامه للحصــول 
 Population using improved - على مصادر محسنة للمياه

 water sources )%(:s
النســبة المئويــة للســكان الذيــن يحصلــون علــى إمــدادات كافيــة 
ســطحية  كانــت  ســواء   ) الملوثــة  )غيــر  المأمونــة  الميــاه  مــن 
)معالجــة أو غيــر معالجــة( أو مــن اآلبــار والعيــون، والقــدر الكافــي 
للفــرد هــو 20 لتــرا فــي اليــوم الواحــد، ويحســب المعــدل علــى 

النحــو التالــي: 
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ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار التعريــف المســتخدم فــي التنميــة، 
وهــو أنــه فــي المــدن يكفــي وجــود صنبــور عــام أو مضخــة 
علــى بعــد ال يتجــاوز 200 متــر، تكفــي لحصــول األســر علــى 
ميــاه نقيــة، وفــي الريــف عنــد وجــود مصــدر للميــاه النقيــة، 
بحيــث ال يضيــع معظــم الوقــت فــي اليــوم فــي الحصــول 

علــى الميــاه.

الصحــة  مؤشــرات  مــن  واحــد  هــو  النقيــة  الميــاه  وتوافــر 
الوقائيــة، ويعــد مؤشــرا مهمــا فــي تخطيــط المرافــق العامــة 
والمســتوطنات البشــرية وتحديــد أولوياتهــا والعمــل علــى زيــادة 
ــى المناطــق  نســبة الســكان المســتفيدين، كمــا أن توزيعهــا عل

المختلفــة يظهــر عدالــة توزيــع الخدمــة أو تميزهــا.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة الســكان الذيــن يمكنهــم الحصــول علــى صــرف صحي 
 Population using adequate sanitation  - محســن 

facilities )%(:s
هــو واحــد مــن مؤشــرات الصحــة الوقائيــة، وقــد ينافــس توفيــر 
الميــاه النقيــة فــي األهميــة الوقائيــة، وهــو مؤشــر ذو أهميــة 
مؤشــر  أنــه  كمــا  أولوياتهــا،  وتحديــد  العامــة  المرافــق  فــي 
المؤشــرات  ضمــن  البشــرية  المســتوطنات  مؤشــرات  مــن 
ــة للســكان  ــارة عــن النســبة المئوي ــة األخــرى، وهــو عب االجتماعي
الذيــن يحصلــون علــى أســاليب صحيــة للتخلــص مــن الفضــالت 
مــن  والحشــرات  والحيــوان  اإلنســان  تحمــي  بحيــث  البشــرية 

التعــرض لهــا.

نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة = 
)عدد األسر التي تحصل على مياه مأمونة ÷ إجمالي 

عدد األسر( * 100 .

نسبة السكان الذين لديهم صرف صحي محسن = 
)عدد األسر التي لديها صرف صحي ÷ إجمالي عدد 

األسر( * 100.

نسبة اإلنفاق على الصحة كنسبة من اإلنفاق 
الحكومي العام = )مجموع اإلنفاق الجاري 

واالستثماري الحكومي على الصحة  ÷ مجموع 
اإلنفاق الحكومي العام ( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة اإلنفــاق علــى الصحــة كنســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي 
 Health expenditure )as % of total government - العام

expenditure(:s
اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة هو اإلنفاق الجاري واالســتثماري 
)المحليــة  الحكومــة  ميزانيــات  مــن  الصحيــة  الخدمــات  علــى 
التأميــن  صناديــق  أو  والمنــح  الخارجيــة  والقــروض  والمركزيــة( 
االجتماعيــة والصحيــة ويــدل هــذا المؤشــر علــى مــدى اهتمــام 
الدولــة بالصحــة والحجــم الــذي تســتحوذ عليــه مــن مجمــوع اإلنفــاق 

العــام، ويحســب المؤشــر كالتالــي: 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Marriage - الزواج •
يعنــي االرتبــاط القانونــي لفرديــن مــن نوعيــن مختلفيــن )رجــل 
وامــرأة( وينشــأ هــذا الربــاط بطــرق دينيــة أو مدنيــة تبعــًا للقوانين 

المعمــول بهــا فــي المجتمــع.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

:Divorce - الطلق •
والزوجــة  الــزوج  انفصــال  هــو  أو  الــزواج،  لربــاط  انحــالل  هــو 
بطريقــة قانونيــة يتيــح للطرفيــن الحــق فــي الــزواج مــرة أخــرى 

باألســلوبين معــًا. أو  أو مدنيــًا  دينيــًا  زواجــًا 

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

:Widowhood  - الترمل •
يعنــي حالــة أحــد الزوجيــن ) الــزوج أو الزوجــة( وبقائــه دون زواج 

بعــد وفــاة الطــرف الثانــي.

المصدر:
UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

الفصل الثاني: اإلحصاءات السكانية والحيوية
خصــائــص الحـالـة االجتــمـاعـيـة والخصـوبـة  -
Social Status and Fertility Characteristics

:Marital Status  - الحالة الزواجية •
ــر مــن  ــغ 15 ســنة فأكث ــى وضــع الفــرد لمــن بل ــة عل ــة الدال الحال
ناحيــة األحــوال الشــخصية وقوانيــن الــزواج والطــالق المعمــول 

بهــا فــي المملكــة.
المصدر:

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 
Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 

Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

ويندرج تحتها الحاالت اآلتية:
1. لــم يســبق الــزواج لــه )Never Married(:الفــرد الــذي لــم يســبق 

لــه الــزواج مــن قبــل عنــد تاريــخ اإلســناد الزمنــي.
المصدر:

UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

2. العاقــد قبــل الدخــول )Contractually Married(: الفــرد المرتبــط 
تاريــخ اإلســناد  بالدخــول عنــد  بعقــد زواج ســاري وغيــر مقتــرن 

الزمنــي.
المصدر:

UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

3. متــزوج )Married(: الفــرد المرتبــط بعقــد زواج اقتــرن بالدخــول 
عنــد تاريــخ اإلســناد الزمنــي.

المصدر:
UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

4. مطلــق )Divorced(: الفــرد الــذي ســبق لــه الــزواج وانتهــى 
هــذا الــزواج بالطــالق، ولكنــه غيــر مرتبــط بــأي عقــد زواج فــي 

تاريــخ اإلســناد الزمنــي.
المصدر:

UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.
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5. أرمــل )Widowed(:الفــرد الــذي انتهــت حياتــه الزوجيــة بوفــاة 
الطــرف اآلخــر، وغيــر مرتبــط بــأي عقــد زواج  فــي تاريخ اإلســناد 

الزمني.
المصدر:

UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

تقدمــت  التــي  هــي  المهجــورة:  والمــرأة  المعلقــة  المــرأة   .6
للمحكمــة بطلــب الطــالق؛ ألن الــزوج علقهــا ورفــض الطــالق 

أو ســاومها علــى ذلــك.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Age at First Marriage - العمر عند أول زواج •
الفتــرة الزمنيــة بالســنوات الكاملــة التــي قضاهــا الفــرد منــذ 
والدتــه وحتــى تاريــخ الدخــول الفعلــي أول مــرة بنــاًء علــى عقــد 

الــزواج.

المصدر:
UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.

• مدة الحياة الزوجية )للنساء السابق لهن الزواج( - 
Duration of Marriage )for Ever Married Women(:s

الفتــرة الزمنيــة أو جملــة الفتــرات الزمنيــة بالســنوات الكاملــة 
التــي قضتهــا المــرأة المتزوجــة أو المطلقــة أو األرملــة فــي 
للمــرأة  الحالــي  الــزوج  بمــن فيهــم  أزواجهــا  أو  زوجهــا  عصمــة 

الزمنــي. تاريــخ اإلســناد  حتــى  المتزوجــة 

المصدر:
UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 2009.                                                 

:Number of Wives  - عدد الزوجات  في العصمة •
ــزوج بعقــود زواج  عــدد الزوجــات الالتــي يرتبــط بهــن الرجــل المت
ســارية مــن الناحيــة القانونيــة عنــد تاريــخ اإلســناد الزمنــي بغــض 

النظــر عــن مــكان إقامتهــن.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Number of Marriages - عدد مرات الزواج •
عــدد المــرات التــي كان فيهــا الفــرد )ذكــرًا أو أنثــى( طرفــًا بعقــد 
زواج وفقــًا للعــرف الســائد المعمــول بــه فــي المجتمــع بمــا 
فــي ذلــك الــزواج الحالــي بغــض النظــر عــن عــدد الزوجــات فــي 

العصمــة )بالنســبة للرجــل( حتــى تاريــخ اإلســناد الزمنــي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Orphan  - اليتيــم •
ــذي فقــد أحــد الوالديــن أو كليهمــا  ــرد دون ســن 15 ســنة ال الفـ

بالوفــاة.

المصدر:
UNSD, 2005, Millennium Indicators Database, United Nations, New York.

:Sex Ratio - )نسبة الجنس )النوع •
عــدد الســكان الذكــور لــكل مئــة أنثــى فــي مجتمــع مــا وتحســب 

كمــا يلــي: 

نسبة الجنس )النوع( = )عدد السكان الذكور ÷  عدد 
السكان اإلناث( * 100.

المصدر:
United Nations. Multilingual Demographic Dictionary, English 

Section. Department of Economic and Social Affairs, Population 
Studies, No. 29 )United Nations publication, Sales No. E.58.XIII.4(
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 :Sex Ratio at Birth - نسبة الجنس )النوع( عند الميلد •
عــدد المواليــد األحيــاء مــن الذكــور لــكل مئــة مولــود حــي مــن 

اإلنــاث فــي مجتمــع مــا ولســنة معينــة وتحســب كمــا يلــي:

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 :Crude Divorce Rate - معدل الطلق الخام •
عــدد حــاالت الطــالق التــي حدثــت خــالل ســنة معينــة لــكل ألــف 
مــن الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:   

نسبة الجنس )النوع( عند الميلد = )عدد المواليد 
األحياء الذكور في سنة معينة  ÷  عدد المواليد 

األحياء اإلناث في نفس السنة( * 100.

معدل الزواج العام = )عدد عقود الزواج في سنة 
معينة ÷ عدد السكان )15 سنة فأكثر( في منتصف 

نفس السنة( * 1000.

معدل الزواج الخام = )عدد عقود الزواج في 
سنة معينة  ÷  عدد السكان في منتصف نفس 

السنة( * 1000.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

:Crude Marriage Rate - معدل الزواج الخام •
ــف مــن  ــكل أل ــة ل ــزواج( فــي ســنة معين عــدد الزيجــات )عقــود ال

الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي: 

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

:General Marriage Rate - معدل الزواج العام •
ــف مــن  ــكل أل ــة ل ــزواج( فــي ســنة معين عــدد الزيجــات )عقــود ال
الســكان )15ســنة فأكثــر( فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب 

كمــا يلــي: 

معدل الطلق الخام = )عدد حاالت الطلق في سنة معينة 
÷ في منتصف نفس السنة عدد السكان( * 1000.

معدل الطلق العام = )عدد حاالت الطلق في سنة 
معينة ÷ عدد السكان )15سنة فأكثر( في منتصف 

نفس السنة( * 1000.

المصدر:
          Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: 

Legal, Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.                                                                                        

 :General Divorce Rate - معدل الطلق العام •
عــدد حــاالت الطــالق التــي حدثــت خــالل ســنة معينــة لــكل ألــف 
مــن الســكان ) 15 ســنة فأكثــر( فــي منتصــف نفــس الســنة، 

ــي:  ويحســب كمــا يل

المصدر:
 Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991. 
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 :Refined Divorce Rate - معدل الطلق المنقح •
عــدد حــاالت الطــالق التــي حدثــت خــالل ســنة معينــة لــكل ألــف 
ــر( فــي منتصــف نفــس  مــن الســكان المتزوجيــن )15ســنة فأكث

الســنة ويحســب كمــا يلــي:

:Children ever Born - جملة الوالدات الحية •
مجمــوع المواليــد أحيــاء الذيــن أنجبتهــم المــرأة طــوال الفتــرة 
أو الفتــرات التــي قضتهــا فــي عصمــة رجــل أو أكثـــر )طــوال 
فتــرة حياتهــا اإلنجابيــة( حتــى تاريــخ اإلســناد الزمنــي ســواء كان 
هــؤالء المواليــد ال زالــوا علــى قيــد الحيــاة أو توفــى بعضهــم أو 

جميعهــم.

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affair, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.                                 

:Children Still Alive - المواليد الباقون على قيد الحياة •
المــرأة طيلــة فتــرة  أنجبتهــم  الذيــن  المواليــد األحيــاء  مجمــوع 
حياتهــا اإلنجابيــة ومــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة أيــا كانــت أعمارهــم 
أو جنســهم أو جنســياتهم أو أماكــن تواجدهــم عنــد تاريخ اإلســناد 

الزمنــي.

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affair, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

 Children Born in - الــوالدات الحيــة خــلل الســنة الســابقة •
Previous Year:s

عــدد المواليــد الذيــن أنجبتهــم المرأة خالل الســنة الســابقة لتاريخ 
اإلســناد الزمنــي بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا مــا زالــوا  علــى قيــد 
الحيــاة أو توفــوا وبغــض النظــر عــن حالــة المــرأة الزواجيــة عنــد 

تاريــخ اإلســناد الزمنــي.

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affair, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

معدل الطلق المنقح = )عدد حاالت الطلق في سنة 
معينة ÷ عدد السكان المتزوجين 15 )سنة فأكثر( في 

منتصف نفس السنة( * 1000.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991. 

 :Live Birth - الوالدة الحية •
خــروج ناتــج الحمــل أو انفصالــه التــام عــن أمــه، وهــذا الناتــج يقوم 
)بعــد هــذا االنفصــال( بالتنفــس أو تظهــر عليــه أيــة عالمــة مــن 
ــات القلــب، أو نبــض الحبــل الســري،  ــاة مثــل ضرب عالمــات الحي
عــن  النظــر  بصــرف  اإلراديــة  للعضــالت  الواضحــة  الحركــة  أو 
مــدة الحمــل، ســواء كان الحبــل الســري قــد انقطــع أو انفصلــت 
ــودًا  ــج فــي مثــل هــذه الــوالدة مول المشــيمة أم ال، ويعــد النات

.Born Live حًيــا

المصدر:
UN, Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 2, Series M, No. 67/Rev.2, 200. 

• المولود الحي:
المولــود الــذي ظهــرت عليــه أيــة عالمــة مــن عالمــات الحيــاة عنــد 
والدتــه مثــل البــكاء والتنفــس ونبــض القلــب، وال يعــد المولــود 

حيــًا إذا لــم تظهــر عليــه أيــة عالمــة مــن عالمــات الحيــاة. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Family Planning -  تنظيم األسرة •
السياســات والبرامــج المصممــة لمســاعدة األســر فــي تحقيــق 
حجــم األســرة المرغــوب، وتنظيــم الفتــرات الزمنيــة الفاصلــة بيــن 

إنجــاب طفــل وآخــر.
World Health Organization :المصدر

 :Mortality  - الوفــاة •
االختفــاء الدائــم لجميــع شــواهد وعالمــات الحيــاة فــي أي وقــت 
بعــد والدة المولــود حيــًا، ويســتثنى منهــا حــاالت وفيــات األجنــة 
)المواليــد الموتــى( والســقط واإلجهــاض، ألن اختفــاء شــواهد 

الحيــاة فيهــا تحــدث قبــل انفصــال الجنيــن عــن األم.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 :Infant Mortality - وفيات األطفال الرضع •
الوفيــات التــي تقــع بيــن المواليــد األحيــاء قبــل أن يكملــوا الســنة 
ــد الوفــاة فــي هــذه  ــى مــن أعمارهــم، ويقــاس العمــر عن األول
الحالــة بالمــدة الزمنيــة التــي انقضــت بيــن تاريــخ الميــالد وتاريــخ 

الوفــاة بالســنة والشــهر واليــوم والســاعة.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

:Fetal Deaths  - وفيات األجنة •
ــج الحمــل مــن أمــه دون  ــزاع نات الوفــاة قبــل اكتمــال إخــراج أو انت
النظــر لفتــرة الحمــل، والحقيقــة التــي تشــير للوفــاة هــي أن 
الجنيــن بعــد هــذا االنفصــال عــن أمــه لــم يتنفــس أو يظهــر عليــه 

أيــة عالمــة أخــرى للحيــاة مثــل ضربــات القلــب أو نبــض الحبــل 
وتنقســم  اإلراديــة،  للعضــالت  الواضحــة  الحركــة  أو  الســري 

وفيــات األجنــة إلــى ثالثــة أنــواع هــي:
1. وفيــات األجنــة المبكــرة )Early Fetal Deaths(: الوفيــات التــي 
تحــدث لألجنــة التــي تكــون مــدة الحمــل لهــا أقــل مــن عشــرين 

أسبوعًا.
 :)Intermediate Fetal Deaths( 2. وفيــات األجنــة المتوســطة
الوفيــات التــي تحــدث لألجنــة التــي تتــراوح مــدة الحمــل بيــن 

عشــرين أســبوعًا إلــى أقــل مــن ثمانيــة وعشــرين أســبوعًا.
3. وفيــات األجنــة المتـــأخرة )Late Fetal Deaths(: الوفيــات التــي 
تحــدث لألجنــة التــي تكــون مــدة الحمــل لهــا ثمانيـــة وعشــرين 

أســبوعًا فأكثــر وتعــد مرادفــًا للمواليــد الموتــى.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Still birth - المولود ميتًا •
الجنيــن الــذي قضــى فــي بطــن أمــه فتــرة ال تقــل عــن )28( 
أســبوعًا وولــد ميتــًا ســواء حدثــت الوفــاة قبـــل الوضــع أو أثنائــه 
ولــم يظهــر علــى الجنيــن بعــد االنفصــال التــام عــن األم أيــة 

عالمــة مــن عالمــات الحيــاة.
المصدر:

UN, Department of Economic and Social Affair, Population Division, 
World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 

)Updated: 28 June 2011(.

:Birth Weight - وزن المولود •
أول وزن يســجل للجنيــن أو المولــود عنــد والدتــه خــالل أولــى 
بعــد  الــوزن  فــي  انخفــاض  أي  حــدوث  وقبــل  الحيــاة  ســاعات 
الــوالدة، ويعــد الــوزن األقــل مــن 2500 جرامــًا انخفاضــًا فــي 

المولــود.  وزن 
World Health Organization :المصدر
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:Crude Birth Rate  - معدل المواليد الخام •
ــف مــن الســكان  ــكل أل ــة ل ــاء فــي ســنة معين ــد أحي ــدد الموالي ع

فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي :

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

:Rate Fertility Total - معدل الخصوبة الكلي •
متوســط عــدد المواليــد األحيــاء الذيــن يمكــن أن تنجبهــم المــرأة 
)أو مجموعــة نســاء( إذا ســلكت خــالل كل ســنوات قدرتهــا علــى 
العمريــة  الخصوبــة  معــدالت  مــع  يتمشــى  مســلكًا  اإلنجــاب 
معينــة،  لســنة  الدراســة  محــل  المجتمــع  فــي  العمــر  حســب 
ويحســب بضــرب مجمــوع معــدالت الخصوبــة العمريــة فــي 5 

)طــول الفئــة العمريــة(.
المصدر:

UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 
World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 

)Updated: 28 June 2011(.

  :Gross Reproduction Rate - معدل اإلحلل ) التكاثر( اإلجمالي •
متوســط عــدد المواليــد األحيــاء اإلنــاث الالتــي يمكــن أن تنجبهــن 
امــرأة واحــدة أو فــوج مــن  النســاء خــالل فتــرة حياتهــا اإلنجابيــة 
وذلــك إذا تعرضــت خــالل تلــك الفتــرة لنفــس معــدالت الخصوبــة 
ويتــم  لســنة معينــة،  الدراســة  محــل  المجتمــع  فــي  العمريــة 
حســابه بضــرب معــدل الخصوبــة الكلــي فــي نســب المواليــد 
األحيــاء اإلنــاث مــن إجمالــي المواليــد األحيــاء فــي ســنة معنيــة 

والتــي تــم فيهــا حســاب معــدل الخصوبــة الكلــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

معدل المواليد الخام = )عدد المواليد األحياء في 
سنة معينة  ÷  عدد السكان في منتصف نفس 

السنة( * 1000.

معدالت الخصوبة العمرية = )عدد المواليد األحياء 
األمهات  في فئة عمرية معينه في سنة معينة ÷ 
عدد السكان اإلناث في نفس الفئة العمرية في 

منتصف نفس السنة( * 1000.

معدل الخصوبة العام = )عدد المواليد األحياء في 
سنة معينة ÷ عدد النساء في سن الحمل )15 - 49( 

في منتصف نفس السنة( * 1000.

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 :General Fertility Rate - معدل الخصوبة العام •
ــف مــن الســكان  ــكل أل ــة ل ــاء فــي ســنة معين ــد أحي ــدد الموالي ع
اإلنــاث فــي ســن الحمــل )15 - 49 ســنة( فــي منتصــف نفــس 

الســنة، ويحســب كمــا يلــي:   

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

 Age Specific Fertility  - العمريــة  الخصوبــة  معــدالت   •
Rates:s

متوســط عــدد المواليــد أحيــاء فــي ســنة معينــة لألمهــات فــي 
ــاث فــي نفــس  ــف مــن الســكان اإلن ــكل أل ــة ل ــة معين ــات عمري فئ
الفئــات العمريــة فــي منتصــف نفــس الســنة، ويحســب كمــا يلــي: 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
75ديسمبر 2018 74



  :Net Reproduction Rate - معدل اإلحلل )التكاثر( الصافي •
متوســط عــدد المواليــد األحيــاء اإلنــاث الالتــي يمكــن أن تنجبهــن 
حياتهــا  فتــرة  خــالل  تعرضــت  إذا  النســاء  مــن  فــوج  أو  امــرأة 
اإلنجابيــة لنفــس معــدالت الخصوبــة العمريــة ولنفــس معــدالت 
الوفــاة العمريــة لإلنــاث فــي نفــس الفتــرة فــي المجتمــع محــل 
الدراســة لســنة معينــة، وهــو أقــل مــن معــدل اإلحــالل اإلجمالي 
بســبب االفتــراض بــأن بعــض النســاء يتوفيــن قبــل أن يكملــن 

كامــل ســنوات قدرتهــن علــى اإلنجــاب.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Child-Woman Ratio - نسبة األطفال للنساء •
نســبة األطفــال ممــن أعمارهــم أقــل مــن 5 ســنوات فــي ســنة 
معينــة لــكل 1000 امــرأة فــي ســن الحمــل واإلنجــاب )49-15 

ســنة( فــي منتصــف نفــس الســنة، وتحســب كمــا يلــي: 

:Age Specific Death Rate - معدل الوفيات العمري •
معــدل الوفيــات الخاصــة بالعمــر فــي وقــت معيــن، ويعــرف بأنــه 
ــكل  ــة ل ــة فــي ســنة معين ــة معين ــة عمري ــات فــي فئ عــدد الوفي
ــة وفــي منتصــف  ــة العمري ــف مــن الســكان فــي نفــس الفئ أل

نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:

نسبة األطفال للنساء = )عدد األطفال ممن أعمارهم 
أقل من 5 سنوات في سنة معينة  ÷  عدد النساء 

في سن الحمل )15 - 49( في منتصف نفس 
السنة( * 1000.

معدل الوفيات العمري  = )عدد الوفيات في فئة عمرية 
معينة في سنة معينة  ÷  عدد السكان في نفس الفئة 

العمرية في منتصف نفس السنة( * 1000.

معدل الوفيات حسب سبب الوفاة = )عدد الوفيات 
الناتجة عن سبب وفاة محدد في سنة معينة ÷ إجمالي 

السكان في منتصف نفس السنة( * 100000.

معدل الوفيات الخام = )عدد الوفيات في سنة معينة 
÷ عدد السكان في منتصف نفس السنة( * 1000.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Crude Death Rate - معدل الوفيات الخام •
عــدد حــاالت الوفــاة التــي حدثــت فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن 

الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة، ويحســب كمــا يلــي:

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

ويمكن أن يحسب للذكور واإلناث كلٍّ على حدة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Cause-Specific - معــدل الوفيــات حســب ســبب الوفــاة •
    Death Rate:s

عــدد الوفيــات التــي تعــزى إلــى ســبب محــدد مــن أســباب الوفــاة 
ــف مــن الســكان فــي منتصــف  ــة أل ــكل مائ ــه ل فــي ســنة معين

نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Maternal Mortality Rate - معدل وفيات األمومة •
عــدد الوفيــات بيــن النســاء بســبب مضاعفــات الحمــل والــوالدة 
والنفــاس فــي ســنة معينــه لــكل مائــة ألــف مــن المواليــد األحيــاء 

لنفــس الســنة، ويحســب كمــا يلــي:
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المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

 Prenatal Mortality - معــدل وفيــات مــا حــول الــوالدة •
Rate:s

عــدد وفيــات األطفــال البالغيــن مــن العمــر أقــل مــن أســبوع 
مضافــًا إليــه عــدد وفيــات األجنــة المتأخــرة )المواليــد موتــى( 
فــي ســنة معينــة لــكل 1000 مولــود )أحيــاء وموتــى( فــي نفــس 

الســنة، ويحســب كالتالــي:

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

 :Fetal Death Rate - معدل موتى المواليد •
لــكل 1000 مولــود  فــي ســنة معينــة  المواليــد  عــدد موتــى 
)مواليــد أحيــاء + مواليــد موتــى( فــي نفــس الســنة ويحســب 

كالتالــي:  

معدل وفيات األمومة = )عدد النساء اللتي يتوفين 
نتيجة الحمل والوالدة والنفاس في سنة معينه ÷ 

إجمالي المواليد األحياء في نفس السنة( * 100000.

معدل موتى المواليد = )عدد المواليد موتى في سنة 
معينة ÷ إجمالي عدد المواليد )أحياء + موتى( في 

منتصف نفس السنة( * 1000.

معدل وفيات األطفال الرضع = )عدد وفيات األطفال 
الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة في سنة معينة ÷ 
إجمالي عدد المواليد األحياء خلل نفس السنة(*1000.

معدل وفيات ما حول الوالدة = )عدد المواليد البالغين 
من العمر أقل من أسبوع + المواليد موتى في سنة 
معينة( ÷ )إجمالي عدد المواليد أحياء + عدد المواليد 

موتى في نفس السنة(*1000.

المصدر:
UN, Department of Economic and Socia l Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

:Fetal Death Ratio - نسبة موتى المواليد  •
عــدد المواليــد موتــى فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مولــود حــي 

فــي نفــس الســنة ويحســب كالتالــي:  

نسبة موتى المواليد = )عدد المواليد موتى في سنة 
معينة ÷ عدد المواليد أحياء في نفس السنة( * 1000.

المصدر:
UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

World Population Prospects, the 2010 Revision, Standard variants 
)Updated: 28 June 2011(.

:Infant Mortality Rate - معدل وفيات األطفال الرضع •
عــدد وفيــات األطفــال الرضــع الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنة 
فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن المواليــد األحيــاء خــالل نفــس 

الســنة، ويحســب كمــا يلــي:

المصدر:
Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, 

Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in 
Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.
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:Health Services - الخدمات الصحية •
كل مــا تتضمنــه مــن توفيــر كافــة مســتويات الخدمــات الصحيــة 
وتقــدم  والمتخصصــة(  منهــا  )األوليــة  والعالجيــة  الوقائيــة 

لألفــراد والمجتمــع، عــالوة علــى نشــر الوعــي الصحــي.
المصدر:

OECD, A System Of Health Accounts 2000.

:Health Expenditure - اإلنفاق الصحي •
والعيــادات  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  علــى  اإلنفــاق 

األســرة. وتنظيــم  الصحــي  التأميــن  وخطــط 
المصدر:

OECD, A System Of Health Accounts 2000.

:Years of Life Lost )YLLs( - سنوات العمر المفقودة •
مجمــوع الســنوات المفقــودة بســبب الوفــاة المبكــرة لــكل ألــف 
مــن الســكان، ممــا يعبــر عــن عــبء الوفيــات بالقيمــة المطلقــة.

المصدر:
OECD Health Data 2001: A Comparative Analysis of 30 Countries, 

OECD, Paris, 2001, data sources, definitions and methods.

:Population Per Hospital Bed - عدد السكان لكل سرير •
ــة التــي يســتند إليهــا  ــة الصحي ــة االجتماعي أحــد مؤشــرات الرعاي
فــي المقارنــات الدوليــة، حيــث يعكــس مــدى   التقــدم فــي 
تقديــم الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن، ويحســب هــذا المؤشــر 
بقســمة عــدد الســكان فــي منتصــف ســنة معينــة علــى مجمــوع 
عــدد األســرة المتوفــرة فــي المستشــفيات فــي نفــس الســنة، 
وكلمــا انخفــض هــذا الرقــم  فــإن ذلــك يشــير إلــى تقــدم فــي 

الخدمــات الصحيــة، ويحســب كمــا يلــي:

المصدر:
OECD, Glossary of Statistical Terms , 2007.

:Population Per Physician - عدد السكان لكل طبيب •
مؤشر مهم من مؤشرات أو معايير الرعاية الصحية، ويستخدم 
ليعكــس مــدى  الــدول  بيــن   الجانــب  أيضــا فــي مقارنــة هــذا 
تطــور الخدمــات الصحيــة بيــن البلــدان المختلفــة، ويحســب هــذا 
المؤشــر بقســمة عــدد الســكان فــي منتصــف ســنة معينــة علــى 
مجمــوع عــدد األطبــاء العامليــن فــي مستشــفيات ومصحــات 
ــدل انخفــاض هــذا الرقــم علــى  وغيرهــا فــي نفــس الســنة، وي

تقــدم الرعايــة الصحيــة فــي هــذا البلــد، ويحســب كمــا يلــي:  

عدد السكان لكل سرير = )إجمالي عدد السكان في 
منتصف سنة معينة ÷ إجمالي عدد األسرة المتوفرة 

في المستشفيات لنفس السنة( * 1000.

عدد السكان لكل طبيب = )إجمالي عدد السكان في 
منتصف سنة معينة  ÷  إجمالي عدد األطباء العاملين 

في المستشفيات والمصحات وغيرها في نفس 
السنة( * 1000.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Population Per Pharmacist - عدد السكان لكل صيدلي •

يســتخدم  حيــث  الصحيــة،  الرعايــة  معاييــر  أو  مؤشــرات  أحــد 
للمقارنــات الدوليــة التــي تعكــس التقــدم الصحــي بيــن الــدول، 
ويحســب هــذا المؤشــر بقســمة عــدد الســكان فــي منتصــف 
ســنة معينــة علــى  مجمــوع عــدد الصيادلــة العامليــن فــي مهنــة 
الصيدلــة فــي جميــع مؤسســات الدولــة فــي نفــس الســنة، 
وانخفــاض هــذا الرقــم مــن ســنة إلــى أخــرى يــدل علــى مــدى 
تقــدم الرعايــة الصحيــة فــي ذلــك البلــد، ويحســب كمــا يلــي: 
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المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Population Per Nurse - عدد السكان لكل ممرض •
فــي  المســتخدم  الصحيــة  الرعايــة  معاييــر  أو  مؤشــرات  أحــد 
المقارنــات الدوليــة التــي تعكــس مــدى تطــور هــذه الرعايــة فــي 
نفس البلد من ســنة إلى أخرى، ويحســب بقســمة عدد الســكان 
المقيميــن فــي منتصــف ســنة معينــة علــى عــدد الممرضيــن 
والممرضــات العامليــن فــي المستشــفيات فــي نفــس الســنة، 
ويــدل انخفــاض هــذا الرقــم مــن ســنة إلــى أخــرى علــى تطــور 

الخدمــات الصحيــة فــي هــذا البلــد، ويحســب كمــا يلــي:   

:Physical Defect - العاهة •
أو  عصبــي  أو  فســيولوجي  عنصــر  انحــراف  أو  فقــدان  هــي 
أطــراف  مــن   أو طــرف  أو فقــدان وظيفــة عضــو  تشــريحي، 

والبــدن(. باألطــراف  الخــاص  )البعــد  الجســم 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• السكان ذوو اإلعاقة:
كل فــرد لديــه قصــور فــي أيٍّ مــن الوظائــف أو الُبَنــى الجســمية 
والتــي تــؤدي لمحدوديــة قدرتــه علــى المشــاركة نتيجــة للعوامــل 
شــدة  مصطلــح  اســتخدام  تــم  ولذلــك  والشــخصية،  البيئيــة 
الصعوبــة ليعكــس المحدوديــة فــي الوظائف والُبنى الجســمية, 
واالبتعــاد عــن اســتخدام مصطلــح الصعوبــة لمــا يحملــه مــن 
وحســب  وجودهــا،  إلنــكار   - األغلــب  علــى   – تــؤدي  وصمــة 
تصنيــف مجموعــة واشــنطن للصعوبــة يتــم قيــاس الصعوبــات 

بدرجاتهــا الثــالث )خفيفــة – شــديدة - بالغــة )ال يســتطيع(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Disability  - اإلعاقة •
هــي إصابــة الفــرد بعجــز أو بعاهــة تحــد مــن نشــاطه وحركتــه 
فــي المجتمــع حيــث تمثــل العاهــة فقــدان أو انحــراف عنصــر 
فســيولوجي أو عصبــي أو تشــريحي أو وظيفــة عنصــر أو طــرف 
مــن أطــراف الجســم، وفــي حيــن يــدل العجــز علــى أي قصــور أو 
ــى أداء أي نشــاط فــي الحــدود  نقــص فــي قــدرة الشــخص عل
العاديــة، علــى ســبيل المثــال: القصــور فــي الســمع أو الــكالم 
ــى  ــاج إل ــخ، ولإلعاقــات درجــات مختلفــة فقــد تحت ــة ...إل أو الحرك
فحــص طبــي لمعرفتهــا وقــد تكــون واضحــة، وكمــا أنهــا قــد تبــدأ 

مــع والدة الشــخص وربمــا ال تتضــح إال فــي ســن متأخــرة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

عدد السكان لكل صيدلي = )إجمالي عدد السكان في 
منتصف سنة معينة ÷ إجمالي عدد الصيادلة العاملين 

في مهنة الصيدلة لنفس السنة( * 1000.

عدد السكان لكل ممرض = )إجمالي عدد السكان في 
منتصف سنة معينة أخرى ÷ إجمالي عدد الممرضين 

والممرضات العاملين في نفس السنة( * 1000.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة الــوالدات التــي تجــرى تحــت إشــراف طبــي أو صحــي- 
Ratio Birth Attended:s

نســبة الــوالدات التــي تتــم تحــت إشــراف أطبــاء أو ممرضــات 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  أخصائيــات  أو  قانونيــات  قابــالت  أو 
المدربــات، أو تحــت إشــراف القابــالت التقليديــات إلــى إجمالــي 

الــوالدات فــي نفــس الســنة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Immunized  - المحصنـون •
متوســط تحصيــن األطفــال خــالل الســنة األولى من العمــر، باألمصال 

األربعــة المســتخدمة فــي البرنامج الشــامل لتحصين األطفال. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Handicap - اإلعاقــة

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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وتمثل اإلعاقة في عدة أشكال منها:
 :)Difficulties in Seeing( )1. الصعوبــات البصريــة )الرؤيــا
األشــخاص الذيــن لديهــم بعــض اإلشـــكاليات الصـــعبة فـــي 
واجبـــــاتهم  أداء  علـــــى  قـــــدرتهم  مـــــن  تحـــــد  والتـــــي  الرؤيـــــا 
اليوميــة، علــى ســبيل المثــال قــد ال يســـتطيع القـــراءة، مثـــل 
ــادة  ــاء قيـ ــوارع أثنـ ــي الشـ ــات فـ ــى الالفتـ ــارات علـ ــراءة اإلشـ قـ
الســيارة، وقــد ال يســتطيع الرؤيــا بعيــن واحــدة بشــكل جيـــد، أو 
قـد ال يسـتطيع الرؤيـا إال مـا هـو أمامـه ولـيس علـى الجوانــب، 
ــا صـــعبة يجـــب  ــا يعتبرونهــ ــكلة فــــي الرؤيــ بمعنــــى أن أي مشــ
ــرد  ــان الفـ ــواء كـ ــراد سـ ــع األفـ ــأل لجميـ ــرها، يسـ ــدها وحصـ تحديـ
يلـبس نظـارة أم ال، ويجـب تـذكير مـن يلــبس نظـــارة أو عدســـات 

ــاني مـــــن صعوبــات فــي الرؤيــا. ــان يعـــ ــة إذا كـــ طبيــ

المصدر:
Washington Group for Disability Statistics. Revised Instructions, 2006.

 :)Difficulties in Hearing( 2. الصعوبات السمعية
األشــخاص الذيــن لديهــم بعــض اإلشـــكاليات الصـــعبة فـــي 
ــى أداء أي  ــدرتهم علـ ــن قـ الســمع والتــي تســاهم فــي الحــد مـ
جـزء وجانـب فـي أدائهـم اليـومي، مثـل صـعوبة ســماع شــخص 
ــجيج، أو ال يســتطيع أن  ــه ضــ ــزدحم وفيــ ــان مــ ــتكلم فــــي مكــ يــ
يســـمع شـــخص يـــتكلم معـــه مباشـــرة وبصـــوت عـــادي )دون 
ــن ال يســتطيع الســمع  ــد مـ ــع(، وتحديـ ــوت مرتفـ ــراخ، أو صـ صـ

بــأذن واحــدة أو كالهمــا.

المصدر:
Washington Group for Disability Statistics. Revised Instructions, 2006.

ــى التواصــل والتفاهــم  ــة بالقــدرة عل ــات المتعلق 3. الصعوب
 :)Difficulties in Communication(  مــع اآلخريــن

هــي المشــكالت التــي يواجههــا الفــرد فــي التعبيــر وإيصــال مــا 
يريــده لألخريــن, أو المشــكالت فــي فهــم مــا يقولــه اآلخــرون أو 

كليهمــا معــا، وترتبــط هــذه المشــكلة بشــكل رئيــس بالقــدرات 
اللغويــة التعبيريــة أو االســتقاللية وتتمثــل فــي مشــكلة التعبير, 

والفهــم, أو كليهمــا.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Difficulties in والتركيــز  بالتذكــر  المتعلقــة  الصعوبــات   .4
Remembering and concentrating:s

يشــير التذكــر إلــى القــدرة علــى اســتعادة المعلومــات واألحــداث 
القريبــة أو البعيــدة مــن الذاكــرة، فيمــا يشــير التركيــز إلــى القــدرة 

علــى متابعــة موضــوع واحــد دون تشــتت.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

5. الصعوبات المتعلقة بالعناية الشخصية: 
أن يعانــي الشــخص مــن صعوبــات فــي تأميــن الرعايــة لنفســه 
اليوميــة  الضروريــة  احتياجاتــه  مثــل  جزئــي  أو  كلــي  بشــكل 

باآلخريــن. مقارنــة  العاديــة  واالجتماعيــة  الشــخصية 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

6. الصعوبات الحركية )المشي أو صعود الدرج(:
فــي  الصعبــة  اإلشـــكاليات  بعــض  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
التنقــل والتجــول علــى األقــدام والتــي قــد تحــد أو ال تحــد مــن 
أدائهــم لألنشــطة اليوميــة، فمثــال قــد يجــد صعوبــة في مشــي 
علــى  والهبــوط  الصعــود  فــي  مشــكلة  أو  مســافة قصيــرة، 
الســاللم والــدرج والمناطــق الوعــرة، وال يســتطيع مشــي أي 
مســافة دون اســتراحة أو توقــف، أو ال يســتطيع المشــي دون 
االعتمــاد علــى عصــا أو عــكاز أو أجهــزة المشــي، أو ال يســتطيع 
كرســي  ويحتــاج  دقيقــة  مــن  ألكثــر  القدميــن  علــى  الوقــوف 
للتنقــل مــن مــكان آلخــر، وتشــمل هــذه الصعوبــة/ بعجــالت 
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اإلعاقــة األفــراد الذيــن لديهــم صعوبــات فــي التحــرك داخــل 
المنــزل أو خارجــه، وكذلــك المشــي لفتــرات تزيــد عــن 15 دقيقــة.

المصدر:
Washington Group for Disability Statistics. Revised Instructions, 2006                                 

• النظارة الطبية:
علــى  لتعينــه  الفــرد  يســتخدمها  التــي  الطبيــة  المعينــة  هــي 
التغلــب علــى مشــكلة فــي البصــر )يمكــن أن تكــون نظــارة طبيــة 

أو عدســات طبيــة الصقــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المعينات السمعية:
هــي المعينــات الطبيــة التــي يســتخدمها الفــرد لتعينــه علــى 
التغلــب علــى مشــكلة فــي الســمع )أي الضعــف فــي الســمع 
للمعينــة  ويمكــن  شــديًدا(  أو  متوســًطا  أو  خفيًفــا  كان  ســواء 
ســماعة  أو  األذن  خــارج  ظاهــرة  ســماعة  تكــون  أن  الســمعية 
صغيــرة جــًدا وغيــر ظاهــرة توضــع داخــل األذن، كمــا يمكــن أن 
تكــون مكبــرات الصــوت التــي تســتخدم فــي صفــوف الضعــف 

القاعــات. أو  الســمعي 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المعينات المستخدمة في التنقل:
فــي  لتعينــه  الفــرد  يســتخدمها  التــي  الطبيــة  المعينــة  هــي 
التنقــل )مثــل: العــكاز، الكرســي المتحــرك العــادي أو الكهربائــي، 
أو جهــاز الوقــوف walker، أو األطــراف الصناعيــة العلويــة أو 

الســفلية، أو حتــى المســاعدة مــن فــرد آخــر(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• لغة اإلشارة:
هــي الطريقــة المســتخدمة للتواصــل مــع الصــم باســتخدام حركــة 
األصابع واليدين -بشــكل أساســي- للتعبير عن الحروف واألرقام 

والكلمــات، حيــث نســتخدم تعابيــر الوجــه، وحركــة الشــفاه، وحركــة 
الجســم للتعبيــر عــن الكلمــات والمفاهيــم واألرقــام واألماكــن.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الصعوبــات التــي تتعلــق بالقــدرة علــى عنايــة الســكان ذوي 
اإلعاقــة بأنفســهم:

المظهــر  علــى  للحفــاظ  والممارســات  المهــارات  بهــا  يقصــد 
األســنان،  وتنظيــف  والوجــه،  اليديــن  غســل  )مثــل:  والصحــة 
واالســتحمام أو االغتســال، ولبــس المالبــس أو الحــذاء ... إلــخ(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• القلق:
يعــّرف القلــق علــى أّنــه حالــة نفســّية تظهــر علــى شــكل توّتر بشــكل 
مســتمر نتيجــة شــعور الفــرد بوجــود خطــر يهــدده، وهــذا الخطــر قــد 
يكــون موجــوًدا فعــاًل أو قــد يكــون متخيــاًل الوجــود لــه فــي الواقــع 

واســتمراره لفتــرات طويلــة يعــد  حالــة مرضيــة تتطلــب العــالج.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• االكتئاب:
يمكــن تعريــف االكتئــاب علــى أنــه حالــة مــن الشــعور بالحــزن 
المتواصــل قــد تســتمر ألســبوعين أو أكثــر، ويعــد حالــة مرضيــة 

تتطلــب العــالج.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:)Cause of Handicap( أسباب اإلعاقة •
السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث اإلعاقة ومن هذه األسباب:

• سبب مرضي. • أسباب خلقية.  
•  متعلقة بالحمل.     • حوادث سير. • متعلقة بالوالدة. 
• حوادث أخرى )كالسقوط أو الحوادث الحرفية...(.       • أسباب أخرى.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Administrative Region - المنطقة اإلدارية •
هــي جــزء مــن المملكــة العربيــة الســعودية يشــرف علــى إدارتهــا 
منطقــة  مثــل  الداخليــة،  لــوزارة  مباشــرة  تابــع  حكومــي  جهــاز 
الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة، ويوجــد فــي كل منطقــة إداريــة 

مدينــة تكــون مقــرًا لهــا.

:Governorate - المحافظة •
هــي جــزء مــن المنطقــة اإلداريــة وتعــد المســتوى اإلداري األول 
ضمــن مكوناتهــا، وتتبعهــا إداريــا، مثــل محافظــة الخــرج التابعــة 

لمنطقــة الريــاض.

:Center - المركز •
 هــو الجهــة اإلداريــة التابــع للمحافظــة مثــل مركــز الهياثــم التابــع 
لمحافظــة الخــرج وبعضهــا يتبــع لمقــر اإلمــارة مباشــرة، مثــل مركز 

عرقــة التابــع مباشــرة إلمــارة منطقــة الريــاض.

:City - المدينة •
مســمى ســكاني بــه بلديــة، أو يزيــد عــدد ســكانه عــن )5000( 

نســمة، وينقســم إلــى أحيــاء )حــارات(.

:District - الحي •
هــو جــزء مــن المدينــة يشــتمل علــى مجموعــة مــن المبانــي 
ــه  ــط ب ــه وتحي ــه اســم متعــارف علي والشــوارع والطــرق ويكــون ل

غالبــا شــوارع رئيســة تفصلــه عــن غيــره مــن األحيــاء. 

الفصل الثالث: إحصاءات الخدمات الحكومية
واإلحصاءات الجغرافية

Administrative divisions - التقسيمات اإلدارية:Sector - القطاع •
تقســيم إحصائــي اســتخدم ألغــراض التعــداد فــي المــدن وهــو 
عبــارة عــن مســاحة جغرافيــة تمثــل جــزءًا مــن الحــي وتحيــط بــه 

فــي الغالــب شــوارع رئيســة مــن جميــع الجهــات.

• البلك:
مســاحة جغرافيــة تحيــط بهــا الشــوارع مــن كل الجهــات، ويتكــون 
مــن مبنــى أو عــدة مبانــي متالصقــة ال يفصلهــا شــوارع، وقــد 
يكــون البلــك مربــع الشــكل أو مســتطيال أو دائريــا أو غيــر منتظــم 

كمــا فــي األحيــاء القديمــة، وقــد يكــون البلــك أرض فضــاء.

:Village - القرية •
ــه وعــدد  ــه اســم متعــارف علي ــه تجمــع ســكاني ثابــت ول مــكان ب

مســاكنه أكثــر مــن )10( مســاكن.

• المسمى السكاني:
والقريــة  كالمدينــة  ثابــت  ســكاني  تجمــع  بــه  مــكان  كل  هــو   

الميــاه. كمــورد  ثابــت  غيــر  أو  والمزرعــة 

• البعد واالتجاه ونوع الطريق:
ونــوع  كل مســمى ســكاني،  واتجــاه  متــر  بالكيلــو  المســافة   
الطريــق المــؤدي إلــى الوحــدة اإلداريــة التــي يرتبــط بهــا ســواًء 
كان مرتبطــا بإمــارة المنطقــة اإلداريــة مباشــرة، أو المحافظــة أو 

المركــز.
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• أقرب مدينة أو قرية بها تعليم أو صحة:
هــي أقــرب مســمى ســكاني تتوفــر بــه خدمــة تعليميــة مــن 
مراحــل التعليــم العــام الحكومــي، وأقــرب مســمى تتوفــر بــه 
خدمــة صحيــة )مركــز رعايــة صحيــة أولية، أو مستشــفى( حكومي.

• توزيع الخدمات على المكونات الجغرافية واإلدارية المختلفة:
توفــر بيانــات مســح حصــر الخدمــات فــي القــرى والمــدن التعــرف 
بشــكل واضــح علــى توزيــع الخدمــات الحكوميــة واألهليــة علــى 
جميع المحافظات والمراكز والمســميات الســكانية في المملكة 
العربيــة الســعودية )الخدمــات التعليمــة، والخدمــات الصحيــة، 
واالجتماعيــة  اإلداريــة  والخدمــات  العالــي،  التعليــم  وخدمــات 

ــة(. ــة المالي ــة والعامــة والمصرفي والزراعي

• متوسطات الخدمات التعليمية: 
مؤشــرات تقيــس متوســط كثافــة الطــالب للفصــول والمعلمين 
حســب كل مرحلــة تعليمــة علــى مســتوى المحافظــات أو المراكــز 

اإلدارية.

• نسبة حيازة المباني التعليمية:
مؤشــر يقيس نســبة المباني التعليمية المســتأجرة أو المملوكة 

للجهــات التعليمــة على مســتوى المحافظات.

• دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة العربية والسعودية :
المســمى  فــي  المتوفــرة  الخدمــات  لجميــع  عــن حصــر  عبــارة 
الســكاني )مــدن – قــرى( ســواء خدمــات تعليميــة أو صحيــة أو 
إداريــة أو اجتماعيــة أو زراعيــة أو عامــة حكوميــة وأهليــة محصــورة 

حصــرا شــامال وموزعــة حســب التقســيم اإلداري للمملكــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 - والشــخصية  الجماعيــة  الخدمــات  نشــاط  فــي  اإلنتــاج   •
:Output in Social and Personal Services

ــغ التــي حصلــت عليهــا المنشــأة خــالل العــام  ــة المبال هــي جمل
الســيارات  تأجيــر  نشــاط  ويشــمل  لآلخريــن،  خدماتهــا  نظيــر 
الســفريات  ووكاالت  الفيديــو  وأشــرطة  المنزليــة  والســلع 

الشــخصية. الخدمــات  وكذلــك  االجتماعيــة  والخدمــات 

.UN, SNA 2008 :المصدر

الخدمات الجماعية والشخصية
Social and Personal Services

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
83ديسمبر 2018 82



:Total population  - مجموع السكان •
يعــرف عــدد الســكان فــي الدولــة بأنــه مجمــوع األفــراد القاطنيــن 
)ذكــورا وإناثــا( فــي حــدود هــذه الدولــة فــي تاريــخ معيــن ســواء 
كانــوا يتمتعــون بصفــة المواطنــة للدولــة أم كانــوا مجرد مقيمين 
إقامــة دائمــة أو مؤقتــة، ويقــدر مجمــوع الســكان عــادة في ســنة 

معينــة فــي منتصــف الســنة.
المصدر:

Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 1. United Nations, New York, 1998, Series M, 

No. 67, Rev. 1, para. 2.42.

:)Male total population( مجموع السكان الذكور
مجمــوع األفــراد الذكــور القاطنيــن فــي حــدود الدولــة فــي تاريــخ 
أم  للدولــة،  المواطنــة  بصفــة  يتمتعــون  كانــوا  ســواء  معيــن 
كانــوا مقيميــن إقامــة دائمــة أو مؤقتــة، ويقــدر مجمــوع الســكان 

الذكــور عــادة فــي ســنة معينــة فــي منتصــف الســنة.
المصدر:

Principles and Recommendations for Population and Housing 
Censuses, Revision 1. United Nations, New York, 1998, Series M, 

No. 67, Rev. 1, para. 2.42.

:)Female total population( مجموع السكان اإلناث
 مجمــوع اإلنــاث القاطنــات فــي حــدود الدولــة فــي تاريــخ معيــن 
ســواء كــن يتمتعــن بصفــة المواطنــة للدولــة، أم كــنَّ مقيمــات 

الفصل الرابع: إحصاءات القوى العاملة
واألحوال االجتماعية

العمالة والموارد البشرية
Labor and human resources

ــاث عــادة  ــة، ويقــدر مجمــوع الســكان اإلن إقامــة دائمــة أو مؤقت
فــي ســنة معينــه فــي منتصــف الســنة.

المصدر:
Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses, Revision 1. United Nations, New York, 1998, Series M, 
No. 67, Rev. 1, para. 2.42.

 Annual population growth - معدل نمو الســكان الســنوي •
:rate

عبــارة عــن معــدل الزيــادة الطبيعيــة مضافــا إليــه معــدل صافــي 
الهجــرة )معــدل الهجــرة الداخليــة – معــدل الهجــرة الخارجيــة( التــي 
المعــدل  هــذا  ويحســب  الســنة،  خــالل  الســكان  علــى  طــرأت 
بطريقــة غيــر مباشــرة هــي: عبــارة عــن الفــرق بيــن الزيــادة الكليــة 
التــي طــرأت علــى الســكان بيــن بدايــة ونهايــة الســنة، بغــض 
النظــر عــن مصــدر هــذه الزيــادة مقســومة علــى عــدد الســكان 

فــي منتصــف هــذه الســنة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Population under - نســبة الســكان دون عمــر  15 عامــًا •
:age 15 )as % of Total(

تمثــل شــريحة مــن الســكان خــارج قــوة العمــل طبقــا لألعــراف 
الدوليــة، وهــي تمثــل الســكان دون ســن 15 ســنة إلــى إجمالــي 

عــدد الســكان. 

نسبة السكان دون سن 15 عامًا = ) عدد السكان دون 
15 سنة ÷ عدد السكان اإلجمالي(* 100

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• نسبة السكان في الفئة العمرية )15 - 64( - 
Population above age 15 and under age 64 )as% of total(
تمثــل شــريحة مــن الســكان داخــل الفئــة العمريــة  )15-64(  إلــى 

إجمالــي عــدد الســكان. 

:Human Resources  - الموارد البشرية •
جميــع األفــراد فــي المجتمــع )ذكــوًرا وإناًثــا( القادريــن على العمل 
واإلنتــاج، أو الذيــن ينتظــر دخولهــم ســوق  العمــل فــي فتــرة 
معينــة، وبمعنــى أكثــر شــموال فــإن المــوارد البشــرية تشــمل 
كل المهــارات والمعرفــة والقــدرات التــي يملكهــا األفــراد فعــال، 
أو الطاقــات الكامنــة المتاحــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
فــي المجتمــع، ومعنــى ذلــك أن المــوارد البشــرية ال تقتصــر 
فقــط علــى الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل فحســب بــل 
تشــمل أيضــا المشــاركة الفعليــة والكاملــة المتوقعــة فــي مجــال 

التنميــة مــن جانــب جميــع أفــراد المجتمــع.
المصدر:

ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

:Manpower  - قوة العمل •
ذلــك الجــزء مــن الســكان )15 - 64 ســنة( الــذي يمثــل العــرض 
األفــراد  مــن  كل  مــن  ويتكــون  العمــل  علــى  والقــادر  المتــاح 
الداخليــن فــي قــوة العمــل وكذلــك األفــراد الخارجيــن عــن قــوة 
العمــل، باإلضافــة إلــى األفــراد البالغيــن مــن العمــر 65 ســنة 

فأكثــر ويعملــون.

المصدر:
ILO, Current international recommendations on labour statistics,2000.

يتم تصنيفهم على النحو التالي:

1. السكان النشطون اقتصاديا )القوة العاملة( - 
Economically Active Population )Labor Force(:                                                         

جميــع األفــراد مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن يبلغــون مــن العمــر 
15 ســنة فأكثــر، ويمثلــون العــرض المتــاح مــن العمــل إلنتــاج 
الســلع والخدمــات االقتصاديــة أثنــاء فتــرة اإلســناد الزمنــي، 

نسبة السكان داخل الفئة العمرية )15 - 64( = )عدد 
السكان داخل الفئة العمرية )15 - 64( ÷ مجموع 

السكان( * 100.

نسبة السكان في عمر 65 عاًما وما فوق =
)عدد السكان داخل الفئة العمرية 65 عاًما وما فوق ÷ 

مجموع السكان( * 100

المصدر:
The European Union Labour Force Survey, Methods and Definitions, 

1998 edition, Eurostat, p.13.

• نسبة السكان في عمر 65 عاًما وما فوق - 
Population aged 65 and above )as % of total(   

تمثــل شــريحة مــن الســكان خــارج قــوة العمــل طبًقــا لألعــراف 
ــا  ــة )65 عاًم ــة العمري ــل الســكان داخــل الفئ ــة، وهــي تمث الدولي

ــدد الســكان.  ــي ع ــى إجمال ومــا فــوق( إل

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• السكان في سن العمل:
هــم جميــع األفــراد 15 ســنة فأكثــر، ويشــمل األفــراد الناشــطين 
ــا  الناشــطين اقتصاديًّ اقتصاديــا )قــوة العمــل( والســكان غيــر 

)خــارج قــوة العمــل(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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عــن  يبحثــون  أو  )مشــتغلون(،  بالفعــل  يعملــون  كانــوا  ســواء 
)متعطلــون(. عمــل 

المصدر:
ILO Terminology - Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work,2008.

ا )خارج قوة العمل( -  2. السكان غير النشطين اقتصاديًّ
Not Economically Active Population)Outside Manpower(:
هــم األفــراد )15 ســنة فأكثــر( غيــر المصنفيــن ضمــن القــوى 
العاملــة )غيــر مشــتغلين أو متعطليــن(وال يمثلــون العــرض مــن 
العمــل الــالزم إلنتــاج الســلع أو الخدمــات االقتصاديــة, وذلــك 
لكونهــم ال يعملــون أو ال يبحثــون عــن عمــل أو غيــر قادريــن 
علــى العمــل أو غيــر مســتعدين لاللتحــاق بــه خــالل فتــرة اإلســناد 
الزمنــي, مثــل: الطالــب, وربــات البيــوت, والمتقاعــدون الذيــن ال 
يعملــون, واألفــراد غيــر القادريــن علــى العمــل, واألفــراد الذيــن 
عنــه، وغيرهــم ممــن ال  يبحثــون  العمــل وال  يرغبــون فــي  ال 

ــون ألســباب أخــرى. يعمل
المصدر:

Eurostat, 1999, Guidelines and table programme for the Community 
programme of population and housing censuses in 2001, Vol. 
1: Guidelines, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg.

                                                            :Structure of Labour force  - تركيبة القوى العاملة •
توزيــع القــوى العاملــة الموجــودة فــي الدولــة )بغــض النظــر عمــا 
إذا كانــت تعمــل حاليــا أو ال تعمــل( ويمكــن أن يكــون هــذا التوزيــع 
حســب العمــر، أو حســب المهنــة، أو حســب الحالــة التعليميــة، أو 
حســب الجنســية... إلخ )أي المشــتغلون + المتعطلون( ويســاعد 
هذا المفهوم أو المؤشــر صانعي القرار على تخطيط احتياجات 

الدولــة المعنيــة حســب تخصصاتهــم وقدراتهــم المهنية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 of Not  %  - اقتصاديــًا  النشــطين  غيــر  الســكان  نســبة   •
 Economically Active Population )Outside the labour

force(: e
يوفــر قيــاس الســكان خــارج القــوى العاملــة مــن إجمالــي الســكان 

فــي ســن العمــل، ويتــم حســاب المؤشــر كالتالــي:

نسبة السكان خارج القوى العاملة = )األفراد خارج 
القوى العاملة ÷ السكان في سن العمل )15 سنة 

فأكثر(( * 100.

المصدر:
منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /

KILM13 Persons outside the labour force.

:Employment Status - الحالة العملية •
عالقــة الفــرد)15 ســنة فأكثــر( داخــل القــوة البشــرية بالنشــاط 
وتصنــف  الزمنــي  اإلســناد  فتــرة  خــالل  الجــاري  االقتصــادي 

اآلتيــة: بالحــاالت 

1. المشــتغلون )Employed(: األفــراد )15 ســنة فأكثــر( الذيــن 
ــارة  ــرة اإلســناد الزمنــي )األســبوع الســابق( لزي هــم خــالل فت

األســرة:
ــب أو  ــل راتــ ــى األقــل مـقابـ ــوا لمــدة ســاعة واحــدة عل • عِمَل
ربـــح )نقــدي أو عينــي( كموظفيــن منتظميــن أو مؤقتيــن أو 

أصحــاب عمــل أو يعملــون لحســابهم.
• أو قامــوا بمســاعدة أحــد أفــراد األســرة لمــدة ســاعة علــى 
األقــل دون مقابــل فــي أي نــوع مــن األعمــال التجاريــة أو 

فــي مزرعــة خاصــة بأحــد أفــراد األســرة.
• أو َعِمَلــوا لمــدة ســاعة واحــدة علــى األقــل لــدى الغيــر دون 

أجــر أو ربـــح )نقــدي أو عينــي( كمتطوعيــن.
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• أو تغيبــوا مؤقتــًا عــن عملهــم طيلــة األســبوع بســبب إجــازة أو 
مــرض أو ألي ســبب آخــر وســوف يعــودون إليــه مجــددًا .

ــن  ــن عــن عمــل والمتقاعدي ويشــمل التعريــف الطــالب والباحثي
وربــات البيــوت ... إلــخ, الذيــن َعِملــوا خــالل األســبوع الســابق 
للزيــارة لمــدة  ســاعة واحــدة علــى األقــل, مــع مالحظــة أن ذلــك 
ال يشــمل األعمــال المنزليــة مثــل أعمــال الطبــخ والغســيل الــذي 
تقــوم بــه ربــة  المنــزل أو أعمــال الصيانــة المنزليــة العاديــة التــي 

يقــوم بهــا أحــد أفــراد األســرة.

2. المتعطلــون )Unemployed(: هــم األفــراد )15 ســنة فأكثــر( 
الذيــن كانــوا خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي:

•  بــدون عمــل خــالل األســبوع الســابق لزيــارة األســرة:  بحثــوا 
ــارة  ــة خــالل األســابيع األربعــة الســابقة لزي عــن عمــل بجدي
األســرة )قامــوا علــى األقــل باتخــاذ أســلوب واحــد للبحــث 
عــن عمــل( ويشــمل ذلــك الذيــن لــم يقومــوا بالبحــث عــن 
األســرة  لزيــارة  الســابقة  األربعــة  األســابيع  خــالل  عمــل 
عمــل  تأســيس  أو  عمــل  علــى  الحصــول  انتظــار  بســبب 
خــاص بهــم خــالل الفتــرة القادمــة، حيــث إنهــم ســبق لهــم 

ــرة اإلســناد. البحــث عــن عمــل قبــل فت
• قــادرون علــى العمــل ومســتعدون لاللتحــاق بــه فــي حــال 
توفــره )متاحــون للعمــل(, خــالل األســبوع الســابق لزيــارة 

األســرة. 
األفــراد  هــم  التدريــب:  لهــم  ســبق  الذيــن  المتعطلــون   •
المتعطلــون )15 ســنة فأكثــر( الذيــن حصلــوا علــى دورة 
تدريبيــة خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي )لالثنــي عشــر شــهرا 

الســابقة لشــهر المســح (.
• المتعطلــون الذيــن ســبق لهــم العمــل: الفــرد )15 ســنة 
فأكثــر(  الــذي ســبق لــه االرتبــاط بعمــل مــا بهــدف التكســب 
اإلســناد  فتــرة  خــالل  عمــل   بــأي  مرتبطــًا  ليــس  أنــه  إال 
الزمنــي، رغــم قدرتــه علــى العمــل ورغبتــه فيــه وقيامــه 

بالبحــث عنــه ولــم يجــده.

ســنة   15( الفــرد   :)Full Time Student( متفــرغ  طالــب   .3
فأكثــر( الــذي يواظــب علــى دراســة منتظمــة بهــدف الحصــول 

علــى مؤهــل علمــي.

 15( األنثــى   :)Home-Maker(المنــزل ألعمــال  متفرغــة   .4
ســنة فأكثــر( التــي ال تعمــل، وال تبحــث عــن عمــل، وال تلتحــق 
بمعاهــد علميــة ومتفرغــة ألعمــال منزلهــا أو منــزل أســرتها، أو 

تشــرف علــى خــدم يقومــون بهــذه األعمــال.
المصدر:

ILO, current international recommendations on labour statistics,2000.

5. المســتكفي اقتصادًيــا )Income Recipient(: الفــرد )15 
ســنة فأكثــر( القــادر علــى العمــل لكنــه ال يعمــل وال يبحــث عــن 
عمــل بســبب كونــه مســتكفيا اقتصاديــًا لحصولــه علــى إيــراد مــن 

إعانــات أو أمــالك أو عقــارات أو اســتثمارات أو مصــادر أخــرى.

6. زاهــد فــي العمــل )Not Interested to work(: الفــرد )15 
ســنة فأكثــر( القــادر علــى العمــل ولكنــه غيــر مرتبــط بــه لعــدم 

رغبتــه فيــه.

7. المتقاعــد )Pensioners(: الفــرد )15 ســنة فأكثــر( الــذي أحيــل 
إلــى التقاعــد لوصولــه إلــى ســن التقاعــد، أو طلــب تقاعــدًا مبكــرًا 
ألي ســبب مــن األســباب، وغيــر مرتبــط بعمــل آخــر، ويســتلم 

معاشــًا تقاعديــًا، حتــى تاريــخ اإلســناد الزمنــي.

المصدر:
Eurostat, 1999, Guidelines and table programme for the Community 

programme of population and housing censuses in 2001, Vol. 
1: Guidelines, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg.
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• الحالة العملية للمشتغل:
هــي عالقــة الفــرد المشــتغل بالمنشــأة التــي يعمــل بها مصنفة 
حســب وضعــه فــي العمــل، وتنقســم إلــى خمــس فئات رئيســة 

:)ICSE 93( حســب التصنيــف الدولي للحالــة العملية

ــر: هــم األفــراد العاملــون فــي وظائــف بأجــر،  ــون بأج 1. العامل
أي أنــه لديهــم عقــد عمــل صريــح )مكتــوب أو شــفهي( أو 
ــرادات الوحــدة  ضمنــي وأتعابهــم ال تعتمــد مباشــرة علــى إي
ــون فيهــا، ويمكــن أن تأخــذ األتعــاب شــكل أجــور  التــي يعمل
ورواتــب شــهرية أو أســبوعية أو علــى وحــدة اإلنتــاج أو عمولــة 
مــن مبيعــات، أو نســبة مــن اإلنتــاج أو إكراميــة، أو أجــور عينيــة 
كالطعــام أو الســكن أو التدريــب، وينــدرج تحــت ذلــك العاملــون 
الحكوميــة والشــركات، باإلضافــة  الــوزارات والهيئــات  فــي 
إلــى الذيــن يعملــون بأجــر فــي مصلحــة لألســرة أو لــدى الغيــر. 

الذيــن يعملــون لحســابهم  العمــل: هــم األفــراد  2. أصحــاب 
الخــاص أو مــع شــريك واحــد أو عــدد محــدود مــن الشــركاء 
فــي وظائــف عمــل ذاتــي، أي أنــه تتوقــف األتعــاب بصــورة 
مباشــرة علــى األربــاح )أو إمكانيــة األربــاح( المتأتيــة مــن الســلع 
الخــاص،  أنتجــت لالســتهالك  التــي  المنتجــة أو  والخدمــات 
ــى  ــى األقــل وعل ــر عل ويعمــل لحســابهم مشــتغل واحــد بأج
أســاس مســتمر، ويشــمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون 
مشــاريع أو مقــاوالت خــارج المنشــآت بشــرط أن يعمــل تحــت 
إشــرافهم أو لحســابهم مشــتغل واحــد علــى األقــل بأجــر، 
وال يعــد  حملــة األســهم فــي الشــركات المســاهمة أصحــاب 

عمــل حتــى ولــو عملــوا فيهــا.

ــون لحســابهم الخــاص: هــم األفــراد الذيــن يعملــون  3. العامل
لحســابهم الخــاص أو مــع شــريك واحــد أو عــدد محــدود مــن 
الشــركاء فــي وظيفــة تشــغيل ذاتــي، وال يعمــل معهــم أي 
مشــتغلين بأجــر بصــورة مســتمرة، ويشــمل األشــخاص الذين 

يعملــون لحســابهم خــارج المنشــآت.

4. أعضــاء التعاونيــات المنتجــة: هــم األفــراد الذيــن يعملــون 
فــي جمعيــات تعاونيــة تنتــج ســلًعا وخدمــات فــي األعمــال 
الحــرة، ويشــارك كل منهــم بجــزء مــن العمــل مــع األعضــاء 
اآلخريــن، وال يعمــل معهــم أي مشــتغل بصــورة مســتمرة.

5. العاملــون المســاهمون فــي األســرة: هــم األفــراد الذيــن 
يعملــون فــي منشــأة مرتبطــة بالســوق يديرهــا فــرد مــن 
ضمــن أفــراد األســرة ال يمكــن اعتبــاره كشــريك وذلــك فــي 
وظيفــة تشــغيل ذاتــي، وال يعمــل فــي هــذه المنشــأة أي 

مشــتغل بصــورة مســتمرة.

6. العاملــون اآلخــرون: هــم األفــراد الذيــن يعملــون، وال يمكــن 
تصنيفهــم حســب الحــاالت الســابقة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الحالة العملية للمشتغل بالمؤسسة: 
للفــرد بالمؤسســة مــن حيــث  العمليــة  هــي صفــة الوظيفــة 
ــه صاحــب عمــل يوظــف أو ال يوظــف، أو مشــتغل بأجــر أو  كون

دون أجــر.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Occupation  - المهنة •
هــي نــوع العمــل الــذي يزاولــه المشــتغل فــي فتــرة اإلســناد 
ســواء كان هــذا العمــل بأجــر أو دون أجــر  بغــض النظــر عــن مهنتــه 

األصليــة أو الرئيســة أو الثانويــة أو مجــال تعليمــه.
1. األخصائيــون )Specialists(:هــم أشــخاص حاصلــون علــى 

ــة أو مــا يعادلهــا فــي مجــال تخصصهــم. مؤهــالت جامعي

2. الفنيون )Technicians(: هم أشــخاص يعاونون األخصائيين 
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في أعمــال البحوث والتصميم 
والتطويــر واإلنتــاج والصيانــة ولهــم مهــارات يدويــة وإلمــام 
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كاٍف بالمعلومــات النظريــة فــي مجــال تخصصهــم تمكنهــم 
يــؤدى  أجلهــا  مــن  التــي  األســباب  العمــل وفهــم  أداء  مــن 
العمــل علــى الوجــه المهنــي واألغــراض التــي يرمــي لهــا هــذا 
العمــل، ويحملــون عــادة مؤهــالت فــي مجــال تخصصهــم أو 

لهــم خبــرات طويلــة فــي مجــال عملهــم.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Main Occupation - المهنة الرئيسة •
نــوع العمــل الرئيــس الــذي يزاولــه الفــرد المشــتغل خــالل أســبوع 
اإلســناد الزمنــي بغــض النظــر عــن نــوع النشــاط االقتصــادي 
الــذي يعمــل فيــه أو حالتــه العمليــة، وبالنســبة للمتعطــل الــذي 
ــه  ــه العمــل تعــد مهنتــه الرئيســة نــوع العمــل الــذي زاول ســبق ل
قبــل تعطلــه، هــذا مــع مراعــاة أن المتعطــل الجديــد ليــس لــه 

مهنــة ألنــه لــم يــزاول بعــد أي عمــل يؤهلــه اكتســاب مهنــة.

المصدر:
ILO, current international recommendations on labour statistics,2000.

:Secondary Occupation - المهنة الثانوية •
ــه الفــرد المشــتغل إلــى جانــب  ــذي يزاول ــوع العمــل الثانــوي ال ن
مهنتــه الرئيســة خــالل أســبوع اإلســناد الزمنــي بغــض النظــر عــن 

نــوع النشــاط االقتصــادي الــذي يعمــل فيــه أو حالتــه العمليــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• معدل النشاط االقتصادي حسب العمر والنوع -
Activity rate: Age-Sex Specific 

إلــى  معيــن  ولنــوع  معينــة  عمريــة  لفئــة  العمــل  قــوة  نســبة 
إجمالــي عــدد الســكان لنفــس الفئــة العمريــة ونفــس النــوع فــي 
تاريــخ إســناد زمنــي معيــن، ويحســب معــدل النشــاط االقتصادي 

حســب فئــات العمــر علــى النحــو التالــي:

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Future - نســبة إحــلل القــوى العاملــة فــي المســتقبل •
 :Labor Force Replacement Ratio

ــث عــدد  ــدد الســكان دون الخامســة عشــرة مقســوًما علــى ثل ع
الســكان )15-64( ويعــد هــذا المفهــوم أو المؤشــر دليــال علــى 
قــدرة المجتمــع علــى إحــالل قــوة عمــل جديــدة بــدل قــوة العمــل 
الخارجــة مــن العمــل عندمــا تصــل إلــى ســن التقاعــد، ويحســب 

كالتالــي: 

معدل النشاط االقتصادي حسب العمر والنوع=
)عدد أفراد قوة العمل لفئة عمرية معينة ونوع 

معين ÷ إجمالي عدد السكان لنفس الفئة العمرية 
ونفس النوع( * 100.

نسبة إحلل القوى العاملة في المستقبل =
)عدد األفراد أقل من 15 سنة  ÷  ثلث إجمالي عدد 

السكان في الفئة العمرية )15 - 64( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Wage - األجر •
الفــرد  يتقاضــاه  الــذي  التعاقــدي  المالــي  التعويــض  مقــدار 
المشــتغل بأجــر مقابــل مســاهمته فــي إنتــاج ســلعي أو خدمي، 
فــي فتــرة زمنيــة محــددة )يومــي، أســبوعي، شــهري ... إلــخ(، أو 
كمــا فــي بعــض عمليــات اإلنتــاج الصناعــي حســب الوحــدة مــن 

كميــة المنتــج الســلعي المحقــق فــي فتــرة زمنيــة محــددة.

المصدر:
ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• األجر األساسي للمشتغل بأجر:
هــو مــا يتقاضــاه المشــتغل مــن أجــر دون أيــة إضافــات أو بــدالت 
أو اســتقطاعات أو حســومات نظيــر ســاعات العمــل الرســمي 

خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• األجر اإلضافي للمشتغل بأجر:
هــو مــا يتقاضــاه المشــتغل مــن أجــر مقابــل ســاعات العمــل 

الزمنــي. اإلضافيــة خــالل فتــرة اإلســناد 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Wage Average - متوسط الرواتب •
بــه متوســط مــا يتقاضــاه األفــراد المشــتغلون بأجــر  ويقصــد 
مقابــل مســاهمتهم فــي إنتــاج ســلعي أو خدمــي فــي فتــرة 
زمنيــة محــددة )يومــي، أســبوعي، شــهري ... إلــخ(، أو كمــا فــي 
بعــض عمليــات اإلنتــاج الصناعــي حســب الوحــدة من كميــة المنتج 
الســلعي المحقــق فــي فتــرة زمنيــة محــددة، يحســب كالتالــي:

• نسبة متوسط أجر النساء إلى متوسط أجر الرجال -
Average female wage / average male wage ratio)%( 
الــذي  التعاقــدي  المالــي  التعويــض  مقــدار  نســبة  عــن  عبــارة 
تتقاضــاه المــرأة العاملــة مقابــل مســاهمتها فــي إنتــاج الســلع 
والخدمــات بالمجتمــع وبمعــدل زمنــي محــدد )يومــي / أســبوعي 
/ شــهري  ../ إلــخ (، إلــى مقــدار التعويــض المالــي التعاقــدي 
إنتــاج  فــي  نظيــر مســاهمته  الرجــل  عليــه  الــذي يحصــل  ذاتــه 
الســلع والخدمــات، وبنفــس المعــدل الزمنــي بهــدف معرفــة 
مقــدار التفــاوت فــي األجــور بســوق العمــل، ومــدي مســاهمة 
المــرأة فــي عمليــة التنميــة واســتقاللها االقتصــادي، والثقــل 

الــذي تمثلــه بســوق العمــل.

المصدر:
ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

:Age Dependency Ratio  - معدل اإلعالة العمرية •
مؤشــر لألعبــاء االقتصاديــة التــي يجــب أن يتحملهــا ذلــك الجــزء 
مــن الســكان فــي ســن العمــل، أي هــي نســبة األفــراد فــي 
وال  ســنة   65 مــن  أكثــر   + ســنة   15 مــن  )أقــل  اإلعالــة  ســن 
بيــن   )64-15( العمــل  ســن  فــي  األشــخاص  إلــى  يعملــون( 

التالــي: النحــو  الســكان وتحســب علــى 

متوسط األجر = )إجمالي األجور المدفوعة 
للمشتغلين بأجر خلل سنة معينة ÷ إجمالي عدد 

المشتغلين بأجر خلل نفس السنة(.

معدل اإلعالة العمرية = )السكان في سن اإلعالة 
)السكان أقل من 15 سنة + أكثر من 65 سنة وال 

يعملون( ÷ إجمالي السكان في سن العمل
)15 - 64( في منتصف نفس السنة( * 100.

المصدر:
ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

• متوسط األجر الشهري للمشتغلين بأجر:
 :Monthly wage Average

مؤشــر يقيــس متوســط األجــر الشــهري للمشــتغلين مقابــل أجــر 
ــى  ــارة عــن مجمــوع األجــر الشــهري إل ــر(، وهــو عب )15ســنة فأكث

إجمالــي المشــتغلين مقابــل أجــر.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر:
Eurostat, 1999, Guidelines and table programme for the Community 

programme of population and housing censuses in 2001, Vol. 
1: Guidelines, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg.
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 :Economic Dependency Ratio - معدل اإلعالة االقتصادية •
ــا  إلــى الســكان   ــر النشــطين اقتصادي هــو نســبة األشــخاص غي

النشــطين اقتصادًيــا.

للســكان الذكــور واإلنــاث، ومعــدالت االنضمــام إلــى النشــاط 
االقتصــادي والتقاعــد منــه، وهــي معلومــات حاســمة للتخطيــط 
المالــي ألنظمــة الضمــان االجتماعــي، يمكــن حســاب مؤشــرين 

لمعــدل المشــاركة فــي قــوة العمــل:

• معدل المشاركة في قوة العمل الخام:
ــه النســبة  يعــرف معــدل المشــاركة فــي قــوة العمــل الخــام بأن
المئويــة لعــدد األفــراد فــي القــوى العاملة إلى إجمالي الســكان 
مــن جميــع األعمــار، وهــذه تعطــي فكــرة عــن حجــم الســكان الذيــن 
يقومــون بالعمــل الــذي تعتمــد عليــه الحيــاة االقتصاديــة فــي 

المجتمــع.

معدل اإلعالة االقتصادية = )السكان غير النشطين 
اقتصاديًا ÷ السكان النشطون اقتصاديًا( * 100.

معدل المشاركة في قوة العمل الخام = )األفراد 
في القوى العاملة )المشتغلون + المتعطلون( ÷ 

السكان )جميع األعمار(( * 100.

معدل المشاركة في قوة العمل المنقح = )األفراد 
في القوى العاملة )المشتغلون + المتعطلون( ÷ 
السكان في سن العمل )15 سنة فأكثر(( * 100.

المصدر:
Eurostat, 1999, Guidelines and table programme for the Community 

programme of population and housing censuses in 2001, Vol. 
1: Guidelines, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg.

 :Poverty Line - خـط الفقر •
مســتوى الدخــل الــذي ال يمكــن دونــه تحمــل تكاليــف الحــد األدنى 

للغــذاء الكافــي والمتطلبــات األساســية غير الغذائية.

 .International Labour Organization :المصدر

• معدل المشاركة في قوة العمل - 
:Labor force participation rate  

ــة الذيــن  مقيــاس لنســبة الســكان فــي ســن العمــل فــي الدول
يشــاركون بنشــاط فــي ســوق العمــل، إمــا بالعمــل أو البحــث 
ــة  عــن عمــل؛ ويوفــر مؤشــرًا لحجــم العــرض مــن األيــدي العامل

المتاحــة للمشــاركة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات.
ــا فــي  ويلعــب مؤشــر المشــاركة فــي قــوة العمــل دورًا محوريًّ
دراســة العوامــل التــي تحــدد حجــم وتكويــن المــوارد البشــرية 
للدولــة، وفــي وضــع توقعــات للعمالــة المســتقبلية، وتســتخدم 
هــذه المعلومــات أيضــًا فــي صياغــة سياســات العمالــة، وتحديــد 
المتوقعــة  العمليــة  الحيــاة  وحســاب  التدريبيــة،  االحتياجــات 

• معدل المشاركة في قوة العمل المنقح:
يعــرف معــدل المشــاركة فــي قــوة العمــل المنقــح بأنــه النســبة 
إجمالــي  إلــى  العاملــة  القــوى  فــي  األفــراد  لعــدد  المئويــة 

الســكان فــي ســن العمــل. 

ويختلــف هــذا المعــدل باختالف التركيب العمرى والنوعي للســكان 
ــق منهــا بتشــغيل المــرأة،  ــة وخاصــة مــا يتعل والعــادات االجتماعي
ويمكــن احتســاب معــدالت المشــاركة فــي قــوة العمــل لــكل فئــة 

عمريــة أو لــكل جنســية أو لــكل منطقــة مــن مناطــق الدولــة. 

المصدر:
.KILM1 LFPR / منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسية
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• معدل مشاركة المواطنين في القوة العاملة -
 Participation ratio of the national labor force in total

 :labor Force
يكتســب هــذا المؤشــر أهميتــه فــي الــدول التــي تعانــي مــن 
ــى ســد النقــص  ــأ إل ــي تلج ــة والت ــة الوطني ــدي  العامل ــة األي قل
باســتقدام العمالــة األجنبيــة الســتكمال المشــروعات فــي هــذه 

ــدول، ويحتســب كمــا يلــي:  ال

أما المعدل المنقح فيحسب بالمعادلة التالية: 

معدل مشاركة المرأة في قوة العمل )المنقح( = )عدد 
القوي العاملة من اإلناث ÷ مجموع اإلناث اللتي في 

سن 15 سنة فأكثر في البلد المعني( *100.

معدل مشاركة المرأة المواطنة في القوة العاملة = 
عدد اإلناث المواطنات في سن العمل في سنة ما ÷ 

مجموع اإلناث المواطنات في نفس السنة.

معدل مشاركة المواطنين في قوة العمل = )عدد 
المواطنين )ذكوًرا وإناًثا( في قوة العمل في سنة 
ما ÷ مجموع السكان المواطنين )ذكوًرا وإناًثا( في 

نفس السنة( * 100.

معدل مشاركة المواطنين في قوة العمل 
)المنقح( = )عدد القوى العاملة المواطنة ÷ 

مجموع المواطنين في سن 15 سنة فأكثر في 
البلد المعني( * 100.

معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة = )عدد 
اإلناث )المواطنات وغير المواطنات( في قوة 

العمل في سنة ما ÷ مجموع اإلناث )المواطنات 
وغير المواطنات( في نفس السنة(*100.

المصدر:
Resolution Concerning Statistics of the Economically active Population, 
Employment, Unemployment and Underemployment, adopted by the 
13th International Conference of Labour Statisticians, October 1982.

• معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة:
:Female labor force participation rate

مؤشــر يعكس مدي مشــاركة اإلناث )المواطنات وغير المواطنات( 
فــي ســن العمــل في القــوة العاملة.

المصدر :
 Resolution Concerning Statistics of the Economically active Population, 

Employment, Unemployment and Underemployment, adopted by the 
13th International Conference of Labour Statisticians, October 1982.

• معدل مشاركة المرأة المواطنة في قوة العمل -
 :National female labor force participation rate

مؤشــر يعكــس نســبة مشــاركة اإلنــاث المواطنــات فــي ســن 
العمــل فــي القــوة العاملــة بالدولــة.  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Employment to population - نسبة العمالة إلى السكان •
 :ratio

نســبة العامليــن مــن إجمالــي الســكان فــي ســن العمــل، وتعــد 
العمالــة واحــدة مــن الفئــات الثالثــة التــي يشــملها إطــار قــوة 
العمــل )البطالــة، العمالــة، وغيــر النشــطين اقتصاديــًا(، وتشــمل 
فئــة العامليــن أي شــخص يعمــل ولــو لمــدة ســاعة واحــدة فــي 
الســبعة أيــام الســابقة للزيــارة )اإلســناد الزمنــي للمســح(، كمــا 
تشــمل األشــخاص الغائبيــن عــن العمــل بشــكل مؤقــت، يمكــن 

حســاب مؤشــرين لنســبة العمالــة إلــى الســكان:
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• نســبة العمالــة إلــى الســكان: يتــم حســاب مؤشــر نســبة العمالــة 
إلــى إجمالــي الســكان بقســمة عــدد العامليــن علــى إجمالــي 
الســكان فــي مختلــف األعمــار، ويمكــن حســاب هــذا المعــدل 
حســب خصائــص األفــراد مثــل النــوع، والجنســية وفئــات العمــر. 

• نسبة القوة العاملة المواطنة إلى قوة العمل - 
)%( of the national labor force to total labor force:
هــذا المؤشــر يبيــن مــدى مســاهمة قــوة العمــل الوطنيــة فــي 

إجمالــي قــوة العمــل الفعليــة. 

نسبة العمالة إلى السكان = )األفراد المشتغلون 
÷ السكان )جميع األعمار(( * 100.

نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل = 
)األفراد المشتغلون ÷ السكان في سن العمل 

)15 سنة فأكثر(( * 100.

معدل نمو القوى العاملة = )الـزيادة في عدد 
القوى العاملة خلل السنة ÷ عدد العمالة في 

السنة السابقة( * 100.

نسبة مشاركة القوة العاملة المواطنة إلى قوة العمل 
= )قوة العمل الوطنية ÷ جملة قوة العمل (*100.

ــة إلــى الســكان فــي ســن العمــل: يتــم حســاب  • نســبة العمال
مؤشــر نســبة العمالــة إلــى الســكان فــي ســن العمــل بقســمة 
عــدد العامليــن فــي ســن العمــل علــى إجمالــي الســكان فــي 
ســن العمــل، فــي 100، ويمكــن حســاب هــذا المعــدل حســب 

خصائــص األفــراد مثــل النــوع، والجنســية وفئــات العمــر. 

.KILM2 LFPR / المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسية

                 :Growth Rate of Labor Force - معدل نمو القوى العاملة •
هي الـزيادة السنوية لكل 100 مشتغل في بلد ما. 

المصدر:
International Labour Organization )ILO( Resolutions Concerning 

Economically Active Population, Employment, Unemployment and 
Underemployment Adopted by the 13th International Conference of 

Labour Statisticians, October 1982, para. 8.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Unemployment - البطالة •
يســتند التعريــف القياســي للبطالــة إلــى ثالثــة معاييــر رئيســة ال 

بــد مــن توافرهــا فــي وقــت واحــد، وهــي:
الفــرد دون عمــل، أي ال يعمــل بأجــر  • دون عمــل: أن يكــون 
أو لحســابه الخــاص، كمــا هــو محــدد فــي التعريــف الدولــي 
ــر دون عمــل يعنــي انعدامــًا تامــًا للعمــل، أي  ــة، وتعبي للعمال
عــدم القيــام بــأي عمــل أثنــاء فتــرة اإلســناد الزمنــي؛ لــذا فــإن 
الفــرد يعــد دون عمــل إذا لــم يكــن قــد عمــل علــى اإلطــالق 
ــم  ــرة اإلســناد الزمنــي )وال حتــى لســاعة واحــدة(، ول ــاء فت أثن
يكــن غائبــًا عــن العمــل بصفــة مؤقتــة علــى النحــو المحــدد فــي 

تعريــف العمالــة.
• متــاح للعمــل: أن يكــون الفــرد متاحــًا للعمــل فــي الوقــت 
الراهــن، أي أنــه متــاح للعمــل بأجــر، أو للعمــل لحســابه الخــاص، 
أمــا بالنســبة لمعيــار اإلتاحــة، فــإن اإلتاحــة تعنــي أن الفــرد يجب 
أن يكــون قــادرًا ومســتعدًا للعمــل إذا توافــرت لــه الفرصــة، 
مــع مراعــاة وجــود فتــرة )أســبوعين(، وذلــك ألنــه ليــس مــن 
المتوقــع أن يكــون كل فــرد ممــن يبحثــون عــن عمــل قــادرًا 

ــه. علــى البــدء فــي العمــل فــورًا، وبمجــرد عرضــه علي
• باحــث عــن عمــل: أن يكــون الفــرد باحثــًا عــن عمــل، أي أنــه 
اتخــذ خطــوات محــددة مــن فتــرة قريبــة محــددة للبحــث عــن 
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عمــل مقابــل أجــر أو ربــح، وال يعتمــد علــى مــا إذا كان العمــل 
المطلــوب يقــع ضمــن الحــدود الوطنيــة أو خارجهــا، ويشــمل 
مــن  األقــل  علــى  واحــدة  خطــوة  اتخــاذ  عمــل  عــن  البحــث 

التاليــة:  الخطــوات 
- التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية.

- التسجيل لدى وزارة العمل.
- التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

- التسجيل في مكاتب التوظيف الخاصة.
- تقديم طلب ألصحاب العمل.

- تقديم طلب بالمراسلة عبر اإلنترنت أو البريد.
- سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل.

فــي  اإلعالنــات  نشــر  أو  إجابــة  أو  مشــاهدة،  أو  قــراءة،   -
اإلعــالم. وســائل 

- تقديــم طلــب دعــم مالــي )قــرض( أو أرض أو معــدات .. إلــخ 
إلقامــة مشــروع خــاص.

- أخرى )حدد(.
وهنــاك بعــض االســتثناءات منهــا فئــة خاصــة مــن األفــراد، 
تســتثنى مــن القاعــدة العامــة التــي تقــول بــأن المعاييــر الثالثــة 
)دون عمــل، ويبحــث عــن عمــل، ومتــاح فــي الوقــت الراهن( يجب 
أن تتوفــر فــي وقــت واحــد لكــي تتفــق مــع التعريــف القياســي 

للبطالــة، ومــن هــذه الفئــات:
1. بدايــات عمــل جديــد قريبــًا: األفــراد الذيــن دون عمل ومتاحون 
ــات  ــه ألنهــم قامــوا ببعــض الترتيب ــون عن ــه ولكنهــم ال يبحث ل
للبــدء بعمــل فــي تاريــخ الحــق للفتــرة المرجعيــة ولمــدة أقــل 
مــن 3 شــهور، فهــؤالء يصنفــون علــى أنهــم فــي حالــة بطالــة 

رغــم عــدم تحقــق معيــار البحــث عــن عمــل.
2. المســرحون مــن العمــل: األفــراد الذيــن علــق أربــاب العمــل 
عقــد عملهــم لفتــرة محــدودة أو غيــر محــدودة، ويكــون لهــم 
فــي نهايــة الفتــرة حــق معتــرف بــه باســتئناف عملهــم مــع رب 

العمــل، ويصنــف هــؤالء إلــى:

- الذيــن لهــم ارتبــاط رســمي بالعمــل علــى أنهــم فــي حالــة 
عمالــة.

- الذيــن ليــس لديهــم ارتبــاط رســمي بالعمــل ولكنهــم يبحثــون 
عــن عمــل ومتاحــون للعمــل علــى أنهــم بطالــة.

يتــم حســاب مؤشــر معــدل البطالــة بقســمة عــدد المتعطليــن 
عــن العمــل والذيــن هــم فــي ســن العمــل خــالل فتــرة اإلســناد 
الزمنــي علــى إجمالــي القــوى العاملــة فــي ســن العمــل لنفــس 
فتــرة اإلســناد الزمنــي، ويمكــن حســابه حســب الخصائــص مثــل 

النــوع، فئــات العمــر، المســتوى التعليمــي.

معدل البطالة = )األفراد المتعطلون ÷ األفراد في 
القوى العاملة )المشتغلون + المتعطلون(( * 100.

معدل بطالة المواطنين =
)عدد المواطنين المتعطلين من الذكور واإلناث ÷ 

قوة العمل(* 100.

المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /
KILM9 Total unemployment.

• معدل بطالة المواطنين حسب الجنس -
National unemployment rate )by sex(:

عبــارة عــن عــدد األشــخاص المواطنيــن )ذكــورا و إناثــا( القادريــن 
علــى العمــل والراغبيــن فيــه ولكنهــم عاجــزون عن الحصــول عليه، 
معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن العــدد الكلــي لألشــخاص الذيــن 
يشــكلون قــوة العمــل )العمــال المشــتغلون، وكذلــك الباحثــون 

عــن عمــل( فــي أي وقــت مــن األوقــات.

المصدر:
The European Union Labour Force Survey - Methods and Definitions, 

1996, Eurostat, p.13.
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1. معدل بطالة المواطنين الذكور:
العمــل  علــى  القادريــن  المواطنيــن  الذكــور  عــدد  عــن  عبــارة 
والراغبيــن فيــه، ولكنهــم عاجــزون عــن الحصــول عليــه، معبــرًا عنــه 
كنســبة مئويــة مــن العــدد الكلــي لألشــخاص الذيــن يشــكلون 
قــوة العمــل )العمــال المشــتغلون وكذلــك الباحثــون عــن عمــل( 

فــي أي وقــت مــن األوقــات. 

فــرص العمــل لديهــم )فــي كثيــر مــن األحيــان نجدهــم يعملــون 
فــي وظائــف منخفضــة األجــور ودون حمايــة اجتماعيــة( بالمقارنة 

ا. مــع األكبــر ســنًّ
وتنبــع أهميــة هــذا المؤشــر مــن كونــه يســاهم بشــكل كبيــر فــي 
توضيــح أحــد جوانــب مشــاكل ســوق العمــل، وهــي دراســة الفئــة 
التــي  توجــد فيهــا أعلــى نســبة بطالــة، إضافــة إلــى التعــرف 
يتيــح  وهــذا  منهــم،  اإلنــاث  خاصــة  الشــباب،  مشــاكل  علــى 
المجــال لدراســة وضــع المشــاركة فــي قــوة العمــل التــي تعــد 
مــن أخفــض النســب علــى المســتوى العالمــي، خاصــة مشــاركة 

اإلنــاث.
يتم حساب المؤشر من خالل أربعة أساليب رئيسة هي:

• معــدل الشــباب المتعطليــن مــن إجمالــي الشــباب فــي القــوى 
العاملة:

معدل بطالة الذكور المواطنين = )عدد الذكور 
المواطنين المتعطلين ÷ )عدد العمال المتعطلين 
الذكور + عدد العمال المشتغلين الذكور ( * 100.

معدل بطالة اإلناث المواطنات = )عدد اإلناث 
المواطنات المتعطلت ÷ )عدد العاملت 

المتعطلت + عدد العاملت المشتغلت( * 100.

معدل البطالة للشباب = )األفراد المتعطلون 
)15 - 24 سنة( ÷ األفراد في القوى العاملة 

)المشتغلون + المتعطلون( )15 - 24 سنة((*100.

نسبة الشباب المتعطلين من إجمالي الشباب 
الكلي = )األفراد المتعطلون )15 - 24 سنة( ÷ 

األفراد الشباب )15 - 24 سنة(( * 100.

نسبة بطالة الشباب من البطالة الكلية = )معدل 
البطالة للشباب )15 - 24 سنة( ÷ معدل البطالة 

الكلي( * 100.

2. معدل بطالة المواطنات اإلناث:
العمــل  علــى  القــادرات  المواطنــات  اإلنــاث  عــدد  عــن  عبــارة 
والراغبــات فيــه، ولكنهــن عاجــزات عــن الحصــول عليــه، معبــرًا عنــه 
كنســبة مئويــة مــن العــدد الكلــي لألشــخاص الذيــن يشــكلون 
قــوة العمــل ) العمــال المشــتغلون وكذلــك الباحثــون عــن عمــل( 

فــي أي وقــت مــن األوقــات. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Youth unemployment - بطالة الشباب •
يعــرف الشــباب علــى أنهــم األفــراد فــي الفئــة العمريــة 24-15 
ــر مــن  ســنة، ويعــد هــذا المؤشــر أحــد المؤشــرات المهمــة لكثي
االقتصاديــات، بغــض النظــر عــن درجــة تقدمهــا، ألن الشــباب 
فــي كثيــر مــن األحيــان لديهــم خبــرة عمليــة ضئيلــة أو معدومــة، 
البطالــة وتضــاؤل  أعلــى معــدالت  عــادة  يعانــون  هــم  ولهــذا 

• نسبة الشباب المتعطلين من إجمالي الشباب الكلي: 

• نسبة بطالة الشباب من إجمالي البطالة:  
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• البطالة طويلة األجل - Long-term unemployment:• نسبة بطالة الشباب من بطالة البالغين:  
يهتــم هــذا المؤشــر بفتــرة التعطــل للمتعطليــن عــن العمــل، أي 
المتعطليــن لفتــرات طويلــة تزيــد عــن عــام، حيــث يكــون الفــرد 
فــي هــذه الفتــرة دون عمــل ويبحــث عــن عمــل دون توقــف 
ودون الحصــول علــى أي عمــل ولــو ليــوم واحــد، وقــد يكــون 
الفــرد ممــن ســبق لــه العمــل أو ممــن لــم يســبق لــه العمــل 
مــن الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل، ويتــم حســاب المؤشــر 

بأســلوبين:
ــي  ــر مــن إجمال ــن لمــدة ســنة فأكث 1. نســبة الشــباب المتعطلي

القــوى العاملــة:

ا =)معدل  نسبة بطالة الشباب من بطالة األكبر سنًّ
البطالة للشباب )15 - 24 سنة( ÷ معدل البطالة 

ا )25 - 64 سنة(( * 100. لألكبر سنًّ

نسبة المتعطلين لمدة سنة فأكثر = )األفراد 
المتعطلون لسنة أو أكثر ÷ األفراد في القوى 
العاملة )المشتغلون + المتعطلون(( * 100.

نسبة المتعطلين لمدة سنة فأكثر = )األفراد 
المتعطلون لسنة أو أكثر ÷ إجمالي المتعطلين( * 100.

NEET = ))المتعطلون الشباب + الشباب خارج 
القوى العاملة - )الشباب خارج القوى العاملة + 
المتعطلون( الملتحقون بالتعليم أو التدريب( ÷ 

إجمالي الشباب( * 100.

المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسية /
 KILM10 Youth unemployment.

:Unemployment Duration - )مدة التعطل )البطالة •
الفتــرة الزمنيــة التــي قضاهــا المتعطــل ســواء كان متعطــال لــم 
يســبق لــه العمــل ويدخــل ســوق العمــل ألول مــرة )متعطــال 
جديــدا( أو متعطــال ســبق لــه العمــل, منــذ بحثه عــن العمل وحتى 

تاريــخ اإلســناد الزمنــي، وتحســب عــادة باأليــام أو بالشــهور.

المصدر:
Handbook of Household Surveys, Revised Edition, Studies in Methods, 

Series F, No. 31, United Nations, New York, 1984, para. 11.110.

• الشباب ليس في العمل أو التعليم أو التدريب -
Youth not in employment, education or training )NEET(
خــارج  هــم  الذيــن  الشــباب  عــن  مقياًســا  يوفــر  المؤشــر  هــذا 
النظــام التعليمــي وليســوا فــي العمــل، وبالتالــي فهــو بمثابــة 
مقيــاس أوســع مــن الداخليــن المحتمليــن ســوق العمــل. يتــم 

حســاب المؤشــر:  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ــي  ــر مــن إجمال ــن لمــدة ســنة فأكث 2. نســبة الشــباب المتعطلي
المتعطليــن:

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Discourage employment - العاملون المحبطون
هــم األفــراد ممــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر غيــر المشــتغلين 
ولكنهــم لــم يبحثــوا عــن عمــل بســبب التعــب مــن البحــث عــن 
يعــرف طريقــة  أو ال  عمــل،  وجــود  بعــدم  االعتقــاد  أو  عمــل، 
فعالــة للبحــث عــن عمــل، أو مؤهالتهــم غيــر مناســبة، ويتــم 

بأســلوبين:  المؤشــر  حســاب 
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1. نســبة العامليــن المحبطيــن مــن إجمالــي الســكان خــارج القــوى 
العاملة: 

 )Employed ratio - 2. نســبة العامليــن فــي قطــاع الصناعــة
  in industry sector(:r

عبــارة عــن عــدد المشــتغلين فــي قطــاع الصناعــة منســوبا إلــى 
إجمالــي القــوة العاملــة، وتحســب كالتالــي: 

2. نســبة العامليــن المحبطيــن مــن إجمالــي الســكان فــي القــوى 
العاملة: 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Employment by sectors - العمالة حسب القطاعات •
يصنــف مؤشــر العمالــة حســب القطاعــات إلــى ثــالث مجموعــات 
واســعة مــن النشــاط االقتصــادي )الزراعــة والصناعــة والخدمــات( 
تحديــد  فــي  خــاص  بوجــه  مفيــدة  القطاعيــة  والمعلومــات 
وفــي  التنميــة،  ومراحــل  العمالــة  فــي  الواســعة  التحــوالت 
معظــم الــدول تشــكل الخدمــات حاليــا أكبــر القطاعــات مــن حيــث 
العمالــة، وفــي معظــم الــدول المتبقيــة تكــون العمالــة فــي 

الغالــب زراعيــة.                                             

 )Employed ratio - ــة ــن فــي قطــاع الزراع 1. نســبة العاملي
in agriculture sector(:r

عبــارة عــن عــدد المشــتغلين فــي قطــاع الزراعــة منســوًبا إلــى 
إجمـــالي القــوة العاملــة، وتحســب كالتالــي:

نسبة العاملين المحبطين = )العاملون المحبطون 
÷ إجمالي السكان خارج القوى العاملة( * 100.

نسبة العاملين المحبطين = )العاملون المحبطون 
÷ إجمالي السكان في القوى العاملة ( * 100.

نسبة العاملين في قطاع الزراعة = )األفراد المشتغلون 
بقطاع الزراعة ÷ األفراد المشتغلون( *100.

نسبة العاملين في قطاع الصناعة = )األفراد المشتغلون 
بقطاع الصناعة ÷ األفراد المشتغلون( *100.

نسبة العاملين بقطاع الخدمات = )األفراد المشتغلون 
بقطاع الخدمات ÷ األفراد المشتغلون(*100.

 )Employed ratio - 3. نســبة العامليــن فــي قطــاع الخدمــات
                 in service sector(:r

عبــارة عــن عــدد المشــتغلين فــي قطــاع الخدمــات منســوًبا إلــى 
إجمالــي القــوة العاملــة، وتحســب كالتالــي:  

المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /
KILM4 Employment by sector.

• نسبة المشتغلين حسب الحالة العملية -
% of employment by status: 

هــذا المؤشــر يميــز بيــن ثــالث فئــات مــن العمالة، هــي: العاملون 
بأجــر، والعاملــون لحســابهم الخاص، والعاملون لمكســب عائلي.

ويوفــر هــذا المؤشــر معلومــات عــن توزيع القوى العاملة حســب 
ــن فــي  ــر نســبة األشــخاص العاملي ــة العمــل، ويمكــن توفي حال
الدولــة إن كانــوا مســتخدمين بأجــر أو ممــن لديهــم مشــاريعهم 
العمــل،  فــي  للوضــع  الدولــي  للتصنيــف  ووفًقــا  الخاصــة، 
ــة العمــل يوفــر أساســًا  وتصنيــف األفــراد العامليــن حســب حال
إحصائيــًا لوصــف ســلوك العمــال وظــروف عملهــم، ولتحديــد 
كذلــك  ويتيــح  للفــرد،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المجموعــة 
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الفرصــة للتعــرف علــى حجــم العمالــة بأجــر والــذي يــدل علــى 
مــدى توافــر فــرص العمــل الحقيقيــة، ويمكــن كذلــك االســتفادة 
مــن هــذا المؤشــر فــي التعــرف علــى تركيبــة قــوة العمــل، ونــوع 

• ساعات العمل األساسية:االقتصــاد فــي الدولــة، ويمكــن حســاب المؤشــر كالتالــي: 
هــي إجمالــي عــدد الســاعات الرســمية التــي عملهــا المشــتغل 

فــي المؤسســة خــالل فتــرة اإلســناد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• ساعات العمل اإلضافية:
• هــي إجمالــي عــدد الســاعات اإلضافيــة التــي عملها المشــتغل 

بالمؤسســة خــالل فترة اإلســناد الزمني. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط ساعات العمل: 
مؤشــر يقيــس متوســط ســاعات العمــل الفعليــة واالعتياديــة 
)يومــي / أو أســبوعي/ أو شــهري ... إلــخ( للمشــتغلين )15ســنة 
ــي  ــى إجمال ــارة عــن مجمــوع ســاعات العمــل إل ــر(، وهــو عب فأكث

المشــتغلين.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط ساعات العمل األسبوعية:
مؤشــر يقيــس متوســط ســاعات العمــل الفعليــة واالعتياديــة 
عــن  عبــارة  وهــو  فأكثــر(،  )15ســنة  للمشــتغلين  األســبوعية 

المشــتعلين. إجمالــي  إلــى  العمــل  ســاعات  مجمــوع 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• عدد ساعات العمل في المؤسسة:
هــو مجمــوع ســاعات العمــل الــذي يقضيهــا المشــتغل في عمله 
الرئيســي واإلضافــي بشــكل يومــي فــي المؤسســة ويمــارس 

فيهــا أعمالــه الموكلــة إليــه خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

نسبة العاملين بأجر = ))األفراد المشتغلون بأجر + األفراد 
المتدربون مدفوعي األجر( ÷ األفراد المشتغلون(*100.

نسبة العاملين لمكسب عائلي = )األفراد المشتغلون 
لمكسب عائلي ÷ األفراد المشتغلون( *100.

نسبة العاملين لحسابهم الخاص = )األفراد 
المشتغلون في وجود مستخدمين )أصحاب العمل( + 
األفراد المشتغلون دون وجود مستخدمين )يعملون 

لحسابهم( ÷ األفراد المشتغلون( * 100.

ويمكن أن يتم حســاب هذا المؤشــر حســب الخصائص األساســية 
المتوفــرة مثــل النــوع والجنســية والمســتوى التعليمــي والنشــاط 

االقتصادي.

التوظف واألجور

المصدر:  منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /
.KILM3 Status in employment
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• عدد المشتغلين في المؤسسة:
الســعوديين(  وغيــر  )الســعوديين  األفــراد  جميــع  جملــة  هــي 
الذيــن يــؤدون العمــل فــي المؤسســة فعــاًل بأجــر أو دون أجــر، 
وأصحاب المؤسســة أو ذويهم أو المســتخدمين لديهم، ســواء 
عملــوا وقــت الــدوام كامــاًل أو جــزءًا منــه، وســواء كانــوا دائميــن 
أو مؤقتيــن ذكــورًا أو إناثــًا، بغــض النظــر عمــا إذا  كانــت أجورهــم 
ــاس يومــي أو أســبوعي أو شــهري، ويشــمل  تدفــع علــى أسـ
ورؤســاء  المســاهمة،  الشــركات  فــي  واألعضــاء  الشــركاء 
مجالــس اإلدارات وأعضاءهــا، كمــا يشــمل أيضــًا المشــتغلين 

ــر. ــن يتمتعــون بإجــازات مدفوعــة األجـ الذي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط عدد المشتغلين في المؤسسة خلل العام:
هــو متوســط عــدد األفــراد )الســعوديين وغيــر الســعوديين( الذكــور 
واإلنــاث، الذيــن يعملــون في المؤسســة من أصحاب المؤسســة 
ــن، الذيــن  ــن والمؤقتي وشــركائهم والمســتخدمين لديهــم الدائمي
والذيــن  منــه،  جــزءا  أو  كامــال  دوامــا  أجــر  ودون  بأجــر  يعملــون 
يتقاضــون أجورهــم علــى أســاس يومــي أو أســبوعي أو شــهري.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• عدد الوظائف الشاغرة في المؤسسة:
مــن  عــدد  حســب  اإلســناد  فتــرة  خــالل  الشــاغرة  الوظائــف  عــدد 
المتغيــرات مثــل )النشــاط االقتصــادي والمهنة والجنس والجنســية(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط رواتب الوظائف الشاغرة في المؤسسة:
إجمالــي رواتــب جميــع الوظائــف الشــاغرة مقســوما علــى عــدد 
ــل )النشــاط  ــرات مث الوظائــف الشــاغرة حســب عــدد مــن المتغي

االقتصــادي والمهنــة والجنــس والجنســية(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• عدد الوظائف المستقبلية في المؤسسة:
عــدد الوظائــف المتوقــع اســتحداثها فــي المســتقبل حســب عدد 
مــن المتغيــرات مثــل )النشــاط االقتصــادي والمهنــة والجنــس 

والجنســية(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• متوسط رواتب الوظائف المستقبلية في المؤسسة:
إجمالــي رواتــب الوظائــف المســتقبلية مقســوما علــى عددهــا 
حســب عــدد مــن المتغيــرات مثــل ) النشــاط االقتصــادي والمهنــة 

والجنــس والجنســية(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة العامليــن الذيــن يعملــون 40 ســاعة أو أكثــر فــي 
 Workers ratio who are working more than - األسبوع

  40 hours weekly )%(:
نســبة عــدد العامليــن الذيــن يعملــون 40 ســاعة أو أكثــر فــي 

األســبوع مقســوًما علــى إجمالــي عــدد العامليــن.

المصدر:
ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

:Employment by occupation - العمالة حسب المهنة •
المصنفــة  المهــن  المهنــة،  حســب  العمالــة  مؤشــر  ويشــمل 
حســب الفئــات الرئيســة علــى النحــو المحــدد فــي التصنيــف 

.)ISCO 2008( للمهــن  الدولــي  المعيــاري 
يحســب المؤشــر حســب المجموعات الرئيســة للتصنيف المهني 

المبينــة أدناه.
1. المشرعون وكبار الموظفين والمديرون.

2. االختصاصيون.
3. الفنيون ومساعدو االختصاصيين.
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4. الكتبة.
5.العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق والمحالت.

6.العاملون في الزراعة وصيد السمك.
7.الحرفيون والمهن المرتبطة بهم.

8.مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع.
9.العاملون في المهن األولية. 

•  نســبة األفــراد فــي العمالــة المرتبطــة بالوقــت مــن إجمالــي 
المشــتغلين:

نسبة المشتغلين االختصاصيين = )األفراد المشتغلون 
االختصاصيون ÷ جملة األفراد المشتغلين( * 100.

نسبة العاملين المرتبطة بالوقت من إجمالي 
المشتغلين = )األفراد المشتغلون في العمالة 
المرتبطة بالوقت ÷ األفراد المشتغلون( * 100.

نسبة العاملين بدوام جزئي = )األفراد العاملون 
أقل من 35 ساعة اعتيادية في األسبوع ÷ األفراد 

المشتغلون( * 100.

نسبة العاملين المرتبطة بالوقت من إجمالي القوة 
العاملة = )األفراد المشتغلون في العمالة المرتبطة 
بالوقت ÷ األفراد في القوى العاملة )المشتغلون + 

المتعطلون((* 100.

وهكذا ينطبق على بقية بنود تصنيف المهن.
المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /

KILM5 Employment by occupation.

 Time-related  - بالوقــت  المرتبطــة  الناقصــة  العمالــة   •
:underemployment

هــم األشــخاص العاملــون )المشــتغلون( والذيــن خــالل فتــرة 
ليــوم  الســابقة  أيــام  )الســبعة  المحــددة  الزمنــي  اإلســناد 
المقابلــة( أرادوا أن يعملــوا ســاعات عمــل إضافية، والذين بحثوا 
عــن عمــل، وكانــوا متوفريــن ومتاحيــن للعمــل ســاعات إضافيــة 
إذا توفــرت فرصــة لعمــل أكثــر، يحســب المؤشــر باالعتمــاد علــى 

ــن:   ــة للفــرد بأســلوبين اثني ســاعات العمــل االعتيادي
ــة المرتبطــة بالوقــت مــن إجمالــي  • نســبة األفــراد فــي العمال

ــة:  القــوى العامل

المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /
 KILM12 Time-related underemployment.

:Part-time workers - العاملون بدوام جزئي •
ــه  ــدوام جزئــي« بأن ــة »العامــل ب وتعــرف منظمــة العمــل الدولي
»الشــخص المشــتغل الــذي تقــل ســاعات عملــه العاديــة عــن 
ســاعات عمــل العمــال المتفرغيــن )الــدوام الكامــل(«. وهكــذا 
كعتبــة  لتحديــده،  للــدول  متــروك  العتبــة  تحديــد  نقطــة  فــإن 
العمــل بــدوام جزئــي، علــى ســبيل المثــال، 35 ســاعة أو أكثــر 
فــي األســبوع »عاملــون بــدوام كامــل«، وأولئــك الذيــن يعملــون 

أقــل مــن 35 ســاعة »عاملــون بــدوام جزئــي«.
االعتياديــة  العمــل  علــى ســاعات  باالعتمــاد  المؤشــر  يحســب 
للفــرد، حيــث إن العامليــن بــدوام جزئــي هــم األفــراد الذيــن عــدد 
ســاعات عملهــم االعتياديــة فــي األســبوع أقــل مــن 35 ســاعة.  

المصدر: منظمة العمل الدولية / مؤشرات سوق العمل الرئيسة /
KILM6 Part-time workers.

• العمالة غير الرسمية:
العمالــة غيــر الرســمية هــو مفهــوم يقــوم علــى أســاس الوظيفة 
وتشــمل تلــك الوظائــف التــي تفتقــر عمومــًا الحمايــة االجتماعيــة 
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أو القانونيــة األساســية أو اســتحقاقات العمــل، ويمكــن العثــور 
عليهــا فــي القطــاع الرســمي والقطــاع غيــر الرســمي أو األســر. 
العامليــن  كل  تشــمل  فهــي  الرســمي  غيــر  للقطــاع  بالنســبة 
ــي األفــراد  فــي هــذا القطــاع. يحســب المؤشــر بقســمة إجمال

المصدر:العامليــن كعمالــة غيــر رســمية إلــى إجمالــي العامليــن.  
ILO ,Current international recommendations on labour statistics,2000.

• نوع القطاع:
يقصــد بنــوع القطــاع الجهــة التــي يعمــل فيهــا الفــرد المشــتغل 

وينقســم إلــى:
كالــوزارات  الحكوميــة,  األجهــزة  جميــع  هــي  حكومــي:   .1
والجامعــات  والمــدارس  والبلديــات  والمصالــح  واإلدارات 
والمعاهــد والمستشــفيات الحكوميــة والقطاعــات العســكرية 
العامــة لإلحصــاء, وهيئــة  )الهيئــة  مثــل  العامــة،  والهيئــات 
الغــذاء والــدواء( والبنــوك الحكوميــة مثــل )بنــك التســليف، 
البنــك الزراعــي( وصناديــق التنميــة، والمنشــآت التــي تنتــج 
ســلًعا أو خدمــات، ويكــون رأس مالهــا ملــكًا للدولــة وتحــت 
إشــرافها مثــل )الخطــوط الســعودية، والمؤسســة العامــة 

أرامكــو(. الحديديــة، وشــركة  الســكك  لخطــوط 
2. قطــاع المنشــآت الخاصــة: هــي المنشــآت التــي تنتــج ســلًعا 
أو خدمــات، ولهــا موقــع ثابــت وكيان قانونــي، وتعود ملكيتها 
الخاصــة،  )الشــركات  مثــل  أشــخاص  مجموعــة  أو  لشــخص 
والمحــالت التجاريــة، والمــدارس الخاصــة، والبنــوك التجاريــة، 

والمستشــفيات الخاصــة(.
3. العاملــون لحســابهم: هــم األفــراد الذيــن يقدمــون الســلع 
مجموعــة  مــع  بالتعــاون  أو  شــخصية  بصفــة  الخدمــات  أو 
أشــخاص خــارج المنشــآت، وليــس لهــم موقــع ثابــت لــه صفــة 
االســتقرار، مثــل الباعــة المتجّوليــن، وســائقي األجــرة الذيــن 

ــدى شــركة خاصــة. ــون لحســابهم وليــس ل يعمل
4. القطــاع العائلــي: هــي األســر المنتجــة للســلع أو الخدمــات 

فــي المنــازل, وذلــك مقابــل أجــر أو ربــح )نقــدي أو عينــي(.

نسبة العمالة غير الرسمية = )األفراد العاملون 
كعمالة غير رسمية ÷ األفراد المشتغلون( * 100.

معـدل مشاركة األطفال دون 15 سنة في قوة 
العمل = )عدد أفراد قوة العمل من األطفال دون 15 

سنة ÷ عدد السكان لنفس الفئة العمرية( * 100.

عمالة األطفال = )األطفال العاملين )5 - 17 سنة( ÷ 
األطفال )5-17 سنة(( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Child Labour - عمالة األطفال •
يعــد مؤشــر الســكان المســتهدفين لقيــاس عمــل األطفــال بأنــه 

»جميــع األشــخاص فــي الفئــة العمريــة 5-17 ســنة«.
ويعكــس مؤشــر عمــل األطفــال عــن مــدى انخــراط األطفــال فــي 
األعمــال المحظــورة، وبشــكل عــام، فــي أنــواع مــن العمــل الــذي 
يتعيــن القضــاء عليهــا؛ ألنهــا غيــر مرغــوب فيها اجتماعيــا وأخالقيا 
بحســب المعاييــر الوطنيــة والدوليــة، ويحســب المؤشــر كالتالــي:

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• نســبة مشــاركة األطفــال دون 15 ســنة مــن العمــر فــي 
ســوق العمــل - 

% Participation ratio of children group less than 15 
years in the labor market:

احتســاب معــدالت المشــاركة فــي قــوة العمــل لــكل فئــة عمريــة 
)األطفــال دون 15 ســنة مثــال( كالتالــي: 
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ــات  ــات والهيئ ــة: هــي الجمعي ــر الربحي 5. قطــاع المنظمــات غي
ــة التــي تقــدم ســلًعا أو خدمــات للمجتمــع دون  غيــر الحكومي
مقابــل أو بســعر رمــزي وال تهــدف إلــى الربــح مثــل الجمعيــات 

الخيريــة والهيئــات المهنيــة.
6. قطــاع العمالــة المنزليــة: هــم األفــراد الذيــن يقدمــون خدمــات 
المنزليــة،  كالعاملــة  معهــا,  ويقيمــون  أجــر  مقابــل  لألســرة 
والســائق، والبســتاني، وحــارس المنــزل الــذي يقيــم مــع األســرة.

7. قطاع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية. 
8. القطاعات األخرى غير المصنفة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المنظمات المعنية بفئات اجــتماعية محددة -
:Organizations that care specific social groups

المنظمــات التــي تهتــم بشــئون ورعايــة فئــات اجتماعيــة محــددة 
مثــل )األطفــال ـ والمســنين ـ والنســاء ـ أو لهــا مجــاالت أخــرى 

معينــة(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المنظمات العاملة في مجال المحافظة على البيئة -
 Working organizations in the field of environment 

protection:
فيمــا  باالتفــاق  األفــراد  أو  الدولــة  تنشــئها  التــي  المنظمــات 
بينهــم وتكــون مهمتهــا المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا مــن 

والتلــوث. التدهــور  عوامــل 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• االتحادات أو النقابات المهنية -
 Unions or professional associations: 

االتحــادات النوعيــة التــي تختــص وتهتــم كل منهــا بشــئون فئــة 
مهنيــة معينــة مثــل األطبــاء والمحامين والقضــاة واالقتصاديين 

والتطبيقييــن والعلمييــن وأســاتذة الجامعــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• عدد االتـحـادات أو النقابات العمالية - 
The number of labor unions or associations:

مختلــف  فــي  العمــال  وواجبــات  بحقــوق  المعنيــة  االتحــادات 
بالدولــة. االقتصاديــة  القطاعــات 

المصدر:
Organisation for Economic Co-operation and Development.

مؤسسات المجتمع المدني
Civil society corporations

• عدد المنظمات األهلية )غير الحكومية( -
Non – government organizations:

األفــراد  ينشــئها  التــي  األهليــة  المنظمــات  عــدد  عــن  عبــارة 
أهــداف  لتحقيــق  بينهــم  فيمــا  وباالتفــاق  إرادتهــم  بمحــض 
مشــروعة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة  أو رياضيــة ...، وغيــر 

الحكوميــة. لــإلدارة  خاضعــة 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• عدد المنظمات الخيرية -
Number of social welfare organizations:  

عبــارة عــن عــدد المنظمــات التــي تــؤدي أعمــاال خيريــة )البــر - 
واإلحســان - والصدقــات - والــزكاة - ورعايــة األيتــام ... ( ســواء 

كانــت أهليــة أو حكوميــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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مــن  كنســبة  للمواطنيــن  الممنوحــة  الســكنية  القــروض   •
 Housing loans )as % of total  - اإلنفــاق الحكومــي العــام

public government expenditure(:e
عبــارة عمــا يتحصــل عليــه المواطنــون كقــروض ســكنية منســوًبا 

إلــى إجمالــي اإلنفــاق العــام.  

 Total recorded crimes )as % of total - معــدل الجرائــم •
 population(:e

يوضــح هــذا المؤشــر مــدي انتشــار العنــف االجتماعــي فــي بلــد 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحالــة  عــادة  الجريمــة  وترتبــط  مــا، 
والسياســية فــي المجتمــع، ومــن ثــمَّ فــإن اتجــاه المعــدل إلــى 
النقصــان يعنــي أنــه نتيجــة لتحســن األحــوال المعيشــية بصفــة 

ــم بالتالــي: عامــة، ويقــاس معــدل الجرائ

خدمات الرعاية االجتماعية والعدالة
Social assistance services & justice

القروض السكنية الممنوحة للمواطنين كنسبة من 
اإلنفاق الحكومي العام = )إجمالي القروض السكنية 
الممنوحة للمواطنين في سنة ما ÷ إجمالي اإلنفاق 

العام في نفس السنة( * 100.

عدد الجرائم لكل 1000 من السكان = )عدد الجرائم 
المسجلة ÷ عدد السكان في منتصف العام( * 1000.

معدل جرائم القتل لكل ألف من السكان =
)عدد جرائم القتل المسجلة ÷ عدد السكان في 

منتصف العام ( *1000.
نسبة المسجونين لكل مائة ألف من السكان = 

)عدد المسجونين ÷ عدد السكان( * 100000.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• معدل جرائم القتل -
Total recorded murder crimes )as % of total population(:

مؤشــر يوضــح مــدي انتشــار جرائــم االعتــداء علــى النفــس فــي 
بلــد مــا، وتقــاس كمــا يلــي:  

المصدر:
UN, Department of International Affairs of economic and social 

development. Statistical Office. Guide the development of criminal justice 
statistics. Studies in Methods Series F - number 43. New York, 1987.

المصدر:
UN, Department of International Affairs of economic and social 

development. Statistical Office. Guide the development of criminal justice 
statistics. Studies in Methods Series F - number 43. New York, 1987.

• عدد األشخاص المسجونين لكل مائة ألف من السكان -
Prisoners )per 100000 people(:e

يوضــح هــذا المؤشــر مــدي انتشــار الجريمــة فــي بلــد مــا، ومــدى 
الجهــد المبــذول للحــد مــن انتشــارها، نظــرا ألن خفــض العنــف 
ــك لمــا لهــا مــن  والجريمــة فــي المجتمــع هــدف أساســي؛ وذل
واألمــن،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحيــاة  علــى  ســلبية  آثــار 

ويحســب المعــدل كالتالــي: 

المصدر:
UN, Department of International Affairs of economic and social 

development. Statistical Office. Guide the development of criminal justice 
statistics. Studies in Methods Series F - number 43. New York, 1987.
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• معدل الوفيات المرتبطة باستخدام المخدرات -
Death rate due to having drugs )as % of total deaths(:

عبــارة عــن حــاالت الوفــاة بســبب تعاطــي المخــدرات منســوًبا 
الفتــرة  نفــس  العــام فــي  الوفــاة  حــاالت  عــدد  إجمالــي  إلــى 

 .100 فــي  مضروًبــا 

• نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس التشريعية -
 Seats in parliament held by women )as % of total(:
مجلــس  فــي  النســاء  تشــغلها  التــي  المقاعــد  إلــى  يشــير 
العمــوم أو النــواب أو مجلــس تشــريعي واحــد، أو فــي مجلــس 
شــيوخ أو أعيــان، ويتــم احتســابه بقســمة عــدد المشــاركات فــي 
األعــداد   إجمالــي  علــى  السياســي  القــرار  صنــع  مؤسســات 
التــي تتكــون منهــا تلــك المجالــس، وهــو يهــدف إلــى التعــرف 
ــن المــرأة فــي المجــال السياســي، فبالنســبة  علــى مــدى تمكي
للمجالــس التشــريعية، يتــم قســمة عــدد المشــاركات فيهــا إلــى 

إجمالــي عــدد األعضــاء حيــث إن: 

النسبة المئوية لمشاركة المرأة في المجالس 
التشريعية = )عدد المشاركات في المجالس 

التشريعية  ÷ عدد األعضاء( * 100 . 

معدل الوفيات المرتبطة باستخدام المخدرات = 
)عدد حاالت الوفاة الناجمة عن تعاطي المخدرات ÷   

عدد حاالت الوفاة العام( * 100.

المصدر:
UN, Department of International Affairs of economic and social 

development. Statistical Office. Guide the development of criminal justice 
statistics. Studies in Methods Series F - number 43. New York, 1987.     

• معدل حاالت ضبط المخدرات -   
Recorded drug offenses )% of total offenses(:

يوضــح هــذا المؤشــر مــدي الجهــد المبــذول فــي بلــد مــا للحد من 
انتشــار المخــدرات والمــواد المؤثــرة علــى األعصــاب، وارتفــاع 
الكميــات المصــادرة مــن المــواد المخــدرة يعنــي القضــاء عليهــا 
أو علــى األقــل خفــض انتشــار المخــدرات والمــواد المؤثــرة علــى 
األعصــاب وهــذا لــه دور ملمــوس علــى المجتمــع وعلــى الجريمــة 
والعنــف، ويتــم احتســاب هــذا المؤشــر برصــد كميــات المخــدرات 
الســلطات  تقــوم  التــي  األعصــاب  علــى  المؤثــرة  والمــواد 

بمصادرتهــا ســنوًيا. 

المصدر:
UN, Department of International Affairs of economic and social 

development. Statistical Office. Guide the development of criminal justice 
statistics. Studies in Methods Series F - number 43. New York, 1987.

 Woman - المرأة

• نســبة الـــرجال / النســاء مــن صانعــي القــرار علــى المســتوى 
الـــقيادي فــي الخدمــة المدنية -

Decision makers at civil service management )% 
ratio of men to women( :

عبــارة عــن إجمالــي عــدد الرجال في المســتوي القيــادي الحكومي 
أو المؤسســات التــي تخضــع إلشــراف جهــاز الخدمــة المدنيــة 
بالدولــة إلــى إجمالــي عــدد النســاء فــي نفــس المســتوى بنفــس 

تلــك الجهــات مضروبــا فــي 100.  
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• حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة -
Female workers in government )% of total 

workers in government(:
هــي عبــارة عــن النســبة المئويــة مــن عــدد النســاء العامــالت فــي 
القطــاع الحكومــي منســوبًا إلجمالــي عــدد العامليــن بالقطــاع 

الحكومــي ويضــرب الناتــج فــي 100.  

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• حصة المرأة من المستوى الوزاري - 
Women in government at ministerial level )as % 

of total(:
يعــرف هــذا المؤشــر بحســب تعريــف كل بلــد علــى حــده لمعنــى 
منصــب إداري كبيــر، ويشــمل النســاء فــي منصــب وزيــر أو نائــب 
وزيــر، والالتــي يتوليــن مناصــب وزاريــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 

أمانــات ســر برلمانيــة. 

• حصة المرأة من المستوى القيادي دون الوزاري -
Women in government at under - ministerial 

level )as % of total(
هــي عبــارة عــن النســبة المئويــة مــن عــدد النســاء العامــالت 
فــي المســتويات القياديــة دون الوزاريــة منســوًبا إلجمالــي عــدد 
العامليــن بالمســتوى القيــادي دون الــوزاري ويضــرب الناتــج فــي 

.100

نسبة الرجال / النساء من صانعي القرار على 
المستوى القيادي في الخدمة المدنية = )عدد الرجال 

في المستوى القيادي الحكومي أو المؤسسات 
التي تخضع إلشراف جهاز الخدمة المدنية بالدولة  ÷  
إجمالي عدد النساء في نفس المستوى بنفس تلك 

الجهات( * 100.

حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص = 
)عدد النساء العاملت في القطاع الخاص
 ÷  إجمالي العمالة بالقطاع الخاص(*100.

حصة المرأة من المستوى القيادي دون الوزاري = 
)عدد النساء العاملت في المستويات القيادية دون 
الوزارية ÷ إجمالي عدد العاملين بالمستوى القيادي 

دون الوزاري( * 100.

حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة = )عدد 
النساء العاملت في الحكومة ÷ إجمالي عدد  

العاملين بالحكومة( * 100.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• حصة المرأة من المشتغلين في الـقطاع الخاص -
 Female workers in private sector )% of total 

workers in private sector(:
هــي عبــارة عــن النســبة المئويــة مــن عــدد النســاء العامــالت 
فــي القطــاع الخــاص منســوًبا إلجمالــي عــدد العامليــن بالقطــاع 

الخــاص ويضــرب الناتــج فــي 100.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
105ديسمبر 2018 104



• حصة المرأة من الدخل المكتسب -
Woman share of earned income )% of total(

عبــارة عــن النســبة المئويــة لمــا تكتســبه المــرأة نتيجــة عملهــا 
الدخــل  إجمالــي  إلــى  منســوبًا  الخــاص  القطــاع  أو  بالحكومــة 
غيــر  أو  الحكومــي  الوظيفــي  الدخــل  مــن  ســواء  المكتســب 

الحكومــي. 

• معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا به -
:Average Time Used in Implementing an Activity

الوقــت الــذي يقضــيه األفراد الــذين مارســوا النشــاط )بالسـاعات 
أنثـــى للقيــام باألعمــال  أو  الفـــرد ذكــرا  كـــان  والـــدقائق( ســـواء 
الرســـمي  بالعمـــل  تتعلــق  كانــت  ســواء  المختلفــة  واألنشــطة 
مدفوع األجر أو العمـل غيـر مدفوع األجر أو الوقـت الـذي يقضـيه 
ــر  ــار، وغيـــ ــة باألطفــال أو الكبـــ ــزل أو العنايـــ ــرد فـــي إدارة المنـ الفـ

ــرة المســح. ــك خــالل فت ــن األنشــطة واألعمــال، وذل ــك مـــ ذل

المصدر:
Trial International Classification of Activities For Time-use Statistics, 2006.

:Place of activity - مكان ممارسة النشاط •
ويقصـــد بـــه المكـــان الـــذي تـــم فيـــه تنفيـــذ األنشطة المختلفة 

مــن قبــل الفــرد ســواء كان ذكــرا أو أنثى.

المصدر:
Trial International Classification of Activities For Time-use Statistics, 1998.

:Activity - النشاط •
الســلوك البشــري مــن ناحيــة مــا يجــري القيــام بــه ومتــى، خــالل 

فتــرة زمنيــة محــددة.

المصدر:
Trial International Classification of Activities For Time-use Statistics, 2006

:Means of Transportation - وسيلة التنقل •
أيـــة وســـيلة يســـتخدمها الفـــرد للقيـــام بنشـــاط التنقـــل، وتشــمل: 
الســير مشــيا علــى األقـــدام، ووســـائل النقـــل الخاصـــة كالســـيارة 
كالحافــالت  العامــة  النقــل  ووســـائل  الهوائيـــة،  والدراجـــة  الخاصـــة 
وســيارات األجــرة، وأيــة وســيلة نقــل أخــرى غير الوســائل ســابقة الذكر.

المصدر:
Trial International Classification of Activities For Time-use Statistics, 2006.

حصة المرأة من الدخل المكتسب = ) الدخل المكتسب 
نتيجة عملها بالحكومة أو القطاع الخاص 

÷ إجمالي الدخل المكتسب من الدخل الوظيفي 
الحكومي أو غير الحكومي( * 100.

Time-use - استخدام الوقت

:Concurrent activities - األنشطة المتزامنة •
نشـــاطان متوازيـــان أو أكثـــر يقــوم بهمـا شخص علـى مدى فترة 

مــن الزمن.

المصدر:
Guide to producing statistics on Time use: measuring paid and 

unpaid work, 2006.

:Record Time - سجل الوقت •
التســـجيل الحصـــري والمرتـــب زمنيـــا لجميـــع أنشـــطة المستجيب 

علــى مدى 24 ســاعة.

المصدر:
Trial International Classification of Activities For Time-use Statistics, 2006.

105



 Time spent on - الوقــت المســتخدم فــي تنفيــذ النشــاط •
Various activities:

هـــو الوقـــت الــــذي تـــم قضاؤه فــــي األنشــطة المختلفــــة خالل 
24 ســاعة مقســـوما علــى جميـــع األفــراد، بمــا فيهــم األفــراد 

ــم يمارســوا النشــاط. ــن ل الذي

المصدر:
Guide to producing statistics on Time use: measuring paid and 

unpaid work, 2006.

 Employment and related - العمالــة واألنشــطة األخــرى •
activities:

يشــير إلــى العمالــة، التــي تعــرف بأنهــا أنشــطة إلنتــاج الســلع أو 
ــة  ــح واألنشــطة األخــرى المتصل ــم الخدمــات للدفــع أو الرب تقدي

مباشــرة بالعمــل.

• »بالنســبة لألجــر أو الربــح« يشــير إلــى العمــل المنجــز كجــزء مــن 
معاملــة مقابــل أجــور مســتحقة الدفــع فــي شــكل أجــور أو 
مرتبــات عــن وقــت العمــل أو العمــل المنجــز أو في شــكل أرباح 
مســتمدة مــن الســلع والخدمــات المنتجــة مــن خــالل الســوق 
والمعامــالت المحــددة فــي أحــدث المعايير اإلحصائيــة الدولية 

المتعلقــة باإليــرادات المتصلــة بالعمالــة.

أ. قــد تكــون المكافــأة نقديــة أو عينيــة، ســواء كانــت مســتلمة 
أيضــا مكونــات إضافيــة  أن تشــمل  أم ال، ويمكــن  فعــال 

للدخــل النقــدي أو العينــي.

ب. يجــوز دفــع المكافــأة مباشــرة للشــخص الــذي يــؤدي العمــل 
أو بصــورة غيــر مباشــرة إلــى أســرة أو أحــد أفــراد األســرة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• التوظيــف فــي الشــركات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر 
 Employment in corporations, government الربحيــة - 

and non-profit institutions Corporation:
يشــير إلــى الوقــت الــذي تــم قضــاؤه فــي األنشــطة المباشــرة 
إلنتــاج الســلع أو تقديــم الخدمــات للدفــع أو الربــح فــي جميــع 
الوظائــف فــي الشــركات والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الهادفــة 

.)NPISHs(  للربــح التــي تخــدم األســر المعيشــية

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 Employment - العمل في المشاريع المنزلية إلنتاج السلع •
in household enterprises to produce goods:

يشــير إلــى الوقــت الــذي تــم قضــاؤه فــي األنشــطة المباشــرة 
األســر  فــي مشــاريع  الربــح  أو  األجــور  مقابــل  الســلع  إلنتــاج 

المؤسســية. غيــر  المعيشــية 

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• العمــل فــي المشــاريع المنزليــة واألســر المعيشــية لتقديــم 
 Employment in households and household - الخدمات

 enterprises to provide services:
األنشــطة  فــي  الشــخص  يقضيــه  الــذي  الوقــت  إلــى  يشــير 
المباشــرة لتوفيــر الخدمــات للدفــع أو الربــح فــي المؤسســات 

المعيشــية. المؤسســية لألســر  غيــر  المعيشــية  واألســر 

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.
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 Ancillary - األنشطة اإلضافية وفترات الراحة المتعلقة بالعمالة •
 activities and breaks related to employment:

تهــدف  ال  التــي  األنشــطة  إلــى  تشــير  اإلضافيــة  األنشــطة 
مباشــرة إلنتــاج الســلع أو الخدمــات ولكنهــا ضروريــة لجعــل هــذا 
إلــى توقــف/  الراحــة  اإلنتــاج ممكنــا وقصيــرا، وتشــير فتــرات 
انقطــاع فــي اإلنتــاج، وهــي النتيجــة الالزمــة لتنظيــم أنشــطة 

العمــل أو اســتخدام العمــل، مثــل فتــرات الراحــة القصيــرة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 Training and - التدريــب والدراســات فيمــا يتعلــق بالعمالــة •
studies in relation to employment:

يشير إلى التدريب والدراسات فيما يتعلق بالتوظيف.
- بالنســبة للموظفيــن، يجــب أن ُيقــر الحضــور مــن ِقبــل صاحــب 
العمــل، أي أن الحضــور يعــد جــزءا مــن وقــت العمــل أو الوقــت 

الرسمي.
- يجــوز لصاحــب العمــل تغطيــة التكاليــف الفعليــة للتدريــب أو 

الدراســات أو عــدم تغطيتهــا.
- قــد يكــون الحضــور خــالل ســاعات العمــل المعتــادة أو خــارج 

ســاعات العمــل المعتــادة.
- بالنســبة إلــى العامليــن لحســابهم الخــاص، يجــب أن يكــون 

الشــخص. بعمــل  مرتبطيــن مباشــرة  والدراســات  التدريــب 

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Seeking employment - البحث عن عمل •
يشــير إلــى أنشــطة للعثــور علــى وظيفــة فــي العمــل بأجــر، وينظر 
هــذا أيضــا فــي العمــل بــدوام جزئــي أو المؤقــت، أو الموســمي 

أو غيــر الرســمي، داخــل اإلقليــم الوطنــي أو فــي الخــارج.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Setting up a business  - إنشاء نشاط تجاري •
يشــير إلى أنشــطة إلقامة مشــروع تجاري أو زراعي، وينظر هذا 
أيضــا فــي العمــل بــدوام جزئــي، أو المؤقــت، أو الموســمي أو 

غيــر الرســمي، داخــل اإلقليــم الوطنــي أو فــي الخارج.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 Travelling and  - التوظيــف  أجــل  الســفر والتنقــل مــن   •
commuting for employment:

ــق  يشــير إلــى الســفر مــن وإلــى مــكان العمــل والســفر المتعل
بالتوظيــف فــي وقــت عــدم أداء أنشــطة العمــل.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 Production  - ــاص ــي الخ ــاج الســلع للســتخدام النهائ • إنت
of goods for own final use:

ــاج الســلع لالســتخدام النهائــي الخــاص  يشــير إلــى أنشــطة إنت
لالســتخدام  أساســا  للناتــج  المقصــودة  الوجهــة  تكــون  حيــث 
النهائــي مــن ِقبــل المنتــج فــي شــكل تكويــن رأس المــال أو 
أفــراد  أو  المعيشــية  النهائــي مــن قبــل األســرة  االســتهالك 

األســرة الذيــن يعيشــون فــي أســر أخــرى.
المصدر:

International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 Making  - صنع وتجهيز السلع للستخدام النهائي الخاص •
and processing goods for own final use:

يشــير إلى تصنيع المنتجات/ الســلع المعدة أساســا لالســتخدام 
النهائــي الخاص.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.
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• أنشطة البناء للستخدام النهائي الخاص:
 Construction activities for own final use:

مثــل  الخــاص،  المــال  رأس  تكويــن  لبنــاء  أنشــطة  إلــى  يشــير 
وضــع الطــوب، والتجصيــص، والزجــاج، والحــك، وقطــع الزجــاج، 
والســباكة، والنجــارة، والبــالط، واألســالك الكهربائيــة، والطابــق 
الرملــي، وتركيــب الســجاد، وذلــك كبنــاء خــاص فضــال عــن إصالح 

المبانــي والطــرق والســدود وغيرهــا مــن المنشــآت.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• الخدمــات المنزليــة غيــر المدفوعــة لألســرة المعيشــية وأفراد 
 Unpaid domestic services for household   - األســرة 

and family members:
يشــير إلــى األنشــطة الراميــة إلــى تقديــم الخدمــات لالســتخدام 

النهائــي الخــاص، ويغطــي:
-محاسبة األسر المعيشية وإدارتها، وشراء السلع أو نقلها.

ــة  ــات المنزلي ــات، والتخلــص مــن النفاي ــم الوجب ــداد أو تقدي - إع
ــادة تدويرهــا. وإع

المبانــي،  أو  الخــاص  المســكن  وصيانــة  وتزييــن  تنظيــف   -
والبســتنة. الســلع،  مــن  وغيرهــا  المعمــرة  والســلع 

- رعاية الحيوانات المنزلية أو الحيوانات األليفة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

ــر المدفوعــة لألســرة المعيشــية  ــة غي ــم الرعاي • خدمــات تقدي
 Unpaid caregiving services for  - األســرة  وأفــراد 

 household and family members:
الرعايــة  تقديــم  خدمــات  تقــدم  التــي  األنشــطة  إلــى  يشــير 
وتعليمهــم  األطفــال  كرعايــة  الخــاص  النهائــي  لالســتخدام 

ونقلهــم، ورعايــة المســنين أو المعاليــن أو غيرهــم مــن أفــراد 
ذلــك. إلــى  األســرة، ومــا 

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Unpaid - غير مدفوع •
غيــاب األجــر نقــدا أو عينــا عــن العمــل المنجــز أو ســاعات العمــل، 
ومــع ذلــك قــد يتلقــى هــؤالء العمــال شــكال مــن أشــكال الدعــم، 
مثــل تحويــل منــح التعليــم أو المنــح، أو فــي بعــض األحيــان نقــدا 
عندمــا يقــل عــن ثلــث أجــور الســوق المحليــة )علــى ســبيل المثــال 
بالنســبة للمصروفــات الشــخصية أو لتغطيــة نفقــات المعيشــة 
( أو الدعــم العينــي )علــى ســبيل المثــال:  المتكبــدة للنشــاط 

الوجبــات، والمشــروبات، والنقــل(.

19th ICLS paragraph 33c and 37b. :المصدر

:Non–compulsory - غير إلزامي •
يفســر علــى أنــه عمــل يتــم دون متطلبــات مدنيــة أو قانونيــة 
أو إداريــة، تختلــف عــن الوفــاء بالمســؤوليات االجتماعيــة ذات 

الطابع الطائفي أو الثقافي أو الديني. 

.19th ICLS paragraph 37c :المصدر

• المتطــوع غيــر المدفــوع األجــر، المتــدرب وغيــر ذلــك مــن 
 Unpaid volunteer, trainee and - األعمــال غيــر المأجــورة

 other unpaid work:
متطــوع غيــر مدفــوع األجــر: يشــير إلــى أي نشــاط غيــر مدفــوع 

األجــر غيــر إلزامــي إلنتــاج ســلع أو تقديــم خدمــات لآلخريــن.
ويستبعد من العمل التطوعي ما يلي:
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أ. الخدمــة المجتمعيــة والعمــل الــذي يقــوم بــه الســجناء الذيــن 
المدنيــة  الخدمــة  أو  مماثلــة،  ســلطة  أو  محكمــة  تأمرهــم 

البديلــة.  اإللزاميــة العســكرية أو الخدمــة المدنيــة 
ب. العمــل غيــر المأجــور المطلــوب كجــزء مــن برامــج التعليــم أو 

ــر المأجوريــن(. التدريــب )أي المتدربيــن غي
ــاء وقــت العمــل  ج. العمــل بالنســبة لآلخريــن الذيــن يؤدونــه أثن
المرتبــط بالوظيفــة، أو أثنــاء إجــازة مدفوعــة األجــر مــن وظيفة 

الموظــف التــي يمنحهــا صاحــب العمــل.

.19th  ICLS paragraph 37and 38 :المصدر

متــدرب غيــر مدفــوع األجــر: يشــير إلــى أي نشــاط غيــر مدفــوع 
إلنتــاج الســلع أو تقديــم الخدمــات لآلخريــن، مــن أجــل اكتســاب 
الخبــرة فــي مــكان العمــل أو المهــارات فــي التجــارة أو المهنــة.

ويشمل عمل المتدربين غير المدفوع األجر األشخاص في:
 أ. المنــح التدريبيــة أو التلمــذة الصناعيــة أو التدريــب الداخلــي 
أو أي نــوع آخــر مــن البرامــج وفقــا للظــروف الوطنيــة، عندمــا 
يكــون اشــتراكهم فــي عمليــة اإلنتــاج للوحــدة االقتصاديــة 

غيــر مدفــوع األجــر.
غيــر  التدريــب  إعــادة  أو  المهــارات  علــى  التدريــب  برامــج  ب.   
ــة، عندمــا تشــارك  ــز العمال المدفوعــة فــي إطــار برامــج تعزي

الوحــدة االقتصاديــة. إنتــاج  فــي عمليــة 
ويستبعد من عمل المتدرب غير المدفوع األجر:

أ. فترات االختبار المرتبطة ببدء العمل.
ب. التعليــم العــام أثنــاء العمــل أو التعلــم مــدى الحيــاة أثنــاء 
وغيــر  الســوقية  الوحــدات  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  العمــل، 

أســرهم.  أو  أفــراد  يملكهــا  التــي  الســوقية 
ج. التوجيه والتعلم أثناء العمل التطوعي.

د. التعلم أثناء االنخراط في أعمال اإلنتاج الخاص.

.19th ICLS paragraph 33, 34 and 35 :المصدر

األعمــال غيــر المأجــورة األخــرى: ويشــير العمــل غيــر المأجــور 
اآلخــر إلــى األنشــطة غيــر المأجــورة مــن قبيــل خدمــة المجتمــع، 
والعمــل غيــر المأجــور الــذي يقــوم بــه الســجناء، عندمــا تأمــر بــه 
محكمــة أو ســلطة مماثلــة، والخدمــة المدنيــة، أو الخدمة المدنية 
البديلــة غيــر المدفوعــة األجــر، وأي عمــل إجبــاري آخــر يــؤدى دون 

أجــر لآلخريــن.

.19th ICLS para. 8 :المصدر

ــر مدفــوع األجــر لألســر األخــرى -   • العمــل التطوعــي المباشــر غي
Unpaid direct volunteering for other households:

إلنتــاج  اإللزاميــة  وغيــر  المدفوعــة  غيــر  األنشــطة  إلــى  يشــير 
الســلع أو تقديــم الخدمــات لمســاعدة األســر األخــرى، وليــس 

ترتيًبــا مــن ِقبــل منظمــة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.             

• العمــل التطوعــي غيــر المدفــوع علــى أســاس المجتمــع 
Unpaid community - and organization- - والمنظمــات

based volunteering:
إلنتــاج  اإللزاميــة  وغيــر  المدفوعــة  غيــر  األنشــطة  إلــى  يشــير 
الســلع أو تقديــم الخدمــات كمســاعدة مرتبــة مــن ِقبــل المجتمــع 

أو المنظمــة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Learning - التعلم •
مــا  التعليــم:  مســتويات  جميــع  علــى  الدراســات  إلــى  يشــير 
ــي  ــوي والفن ــي، والمتوســط، والثان ــي، واالبتدائ ــل االبتدائ قب
وفصــول  العالــي،  والتعليــم  الثانــوي،  بعــد  ومــا  والمهنــي، 
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هــذه  وتنظــر  الثانيــة.  الفرصــة  وبرامــج  إلحاقيــة  أو  إضافيــة 
المجموعــة فــي محــو األميــة والبرامــج الخاصــة األخــرى لألطفــال 
المعاقيــن والبالغيــن وغيرهــم مــن الفئــات التــي ال تتــاح لهــم 
المنزليــة،  الواجبــات  واســتكمال  بالمــدارس؛  االلتحــاق  فرصــة 
والدراســات الخاصــة، والبحــوث، والدراســة لالمتحانــات فيمــا 
األجــل،  قصيــرة  دراســية  حلقــات  وحضــور  بالــدورات؛  يتعلــق 
يتعلــق  فيمــا  ذلــك،  إلــى  ومــا  األخــرى،  الدراســية  والحلقــات 
الصفــوف  وإلــى  مــن  والســفر  للمــرء؛  المهنيــة  بالتنميــة 

المدرســية. واألنشــطة 

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

المجتمعيــة  والمشــاركة  واالتصــال،  االجتماعيــة  التنشــئة   •
 Socializing and communication, - والممارســة الدينيــة

 community participation and religious practice:
يشــير إلــى التنشــئة االجتماعيــة مــع األســرة، كزيــارة  اآلخريــن أو 

اســتقبال الــزوار.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Socializing and communication  - التآنس واالتصال •
تشــمل التحـــدت، والثرثــــرة ذات الطابــع الشخصــــي/ االجتماعــي 
أداء  عــــام أو غيــــر محــــددة المضــــمون، كمــــا تشــــمل  بوجــــه 
األنشــطة والــــذهاب إلــــى األماكــن أو األحــداث معــــا، والزيــــارة 
واسـتقبال الــزوار، وقـــراءة وكتابـة البريد ذي الطـابع الشخصــــي/ 
االجتماعــي، والمشــــــاركة فــــــي األحــداث الثقافيــة/ االجتماعيــة 

ــي. للمجتمــع المحل

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• المشاركة في الفعاليات الثقافية / االجتماعية المجتمعية -
Participating in community cultural/ social events:

يشــير إلــى المشــاركة فــي الفعاليــات الثقافيــة / االجتماعيــة 
المجتمعيــة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 201.

والمســؤوليات  المدنيــة  المســؤوليات  فــي  المشــاركة   •
 Involvement in civic and related  - الصلــة  ذات 

responsibilities:
يشــير إلــى األنشــطة المتعلقــة بالمســؤوليات المدنيــة، مثــل 

ــف، ومــا إلــى ذلــك. ــت، أو الشــاهد أو المحل التصوي

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• وقــت الســفر المتعلــق بالتآنــس واالتصــاالت، والمشــاركة 
 Travelling time related - المجتمعيــة والممارســة الدينيــة
 to socializing and communication, community

participation and religious practice:
يشــير إلــى الســفر المتعلــق بالتآنــس واالتصــاالت، والمشــاركة 

المجتمعيــة والممارســة الدينيــة، ويشــمل:
- الســفر مــن وإلــى التواصــل والتآنــس واالتصــال والمشــاركة 
المجتمعيــة والممارســات الدينيــة، بمــا فــي ذلــك وقــت االنتظــار.
التنشــئة االجتماعيــة واالتصــال  إلــى مــكان  الذاتيــة  القيــادة   -
أمثلــة  ومــن  الدينيــة  والممارســات  المجتمعيــة  والمشــاركة 
ذلــك: الحــج، الســفر إلــى مكــة، وأيضــا الســفر لحضــور الجنائــز.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.                                   
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الجماهيــري  اإلعــلم  ووســائل  والترفيــه،  الثقافــة،   •
 Culture, leisure, mass-media - والممارســات الرياضيــة

 and sports practices:
ــة واســتخدام  ــة أو الترفيهي ــى حضــور األحــداث الثقافي يشــير إل

ــات والرياضــة. وســائل اإلعــالم، فضــال عــن ممارســة الهواي

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• حضــور أو زيــارة األحــداث واألماكــن الثقافيــة والترفيهيــة 
 Attending/visiting cultural, entertainment - والرياضية

 and sports events/venues:
تشــــــــمل زيــــــــارة الفعاليــــــــات أو األماكن الثقافيــــــــة، والمعــــارض، 
ــات  ــارة المتنزهـ ــرحية، واألفــالم، وزي ــروض المســ ــاهدة العــ ومشــ
العامـة، والحـدائق، وحـدائق الحيـوان، وزيـارة المالهي، والمعـارض، 

والمهرجانـــات، والســـير، ومشــاهدة أحــداث األلعــاب الرياضيــة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

• المشــاركة الثقافيــة والهوايــات واأللعــاب وأنشــطة التســلية 
 Cultural participation, hobbies, games and  - األخــرى

other pastime activities:
ــيقى،  ــون، والموســـ ــي الفنـــ ــي فـــ ــمل االشــتراك الفعلـــ تشـــ
والمســـرح، والـــرقص )لـــيس كوظيفـــة(، وممارســـة هوايـــات 
تقنيـــة مـــن قبيـــل جمـــع طوابـــع البريـــد، والعمالت المعدنيــــة، 
الحاســـوب  واســــــتخدام  المشــــــاهير،  صــــــور  وبطاقــــــات 
والبرمجيــــات، والبرمجــــة والحــــرف، والتســلي باأللعاب، وعندما 
ــر الخدمــات  ــاج الســلع أو توفي ال تــؤدي هــذه األنشــطة إلــى إنت

لالســتهالك مــن قبــل اآلخريــن أو لالســتخدام الخــاص.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

 :Mass Media - وسائط اإلعلم الجماهيري •
تشـــمل األنشــطة والقـــراءة الحــرة )وال تتعلـــق وســائط اإلعــالم 
بالعمــــل،  التحديـــد  وجـــه  علـــى   Mass Meadia الجماهيــري 
والــــتعلم(، ومشــــاهدة التلفزيــــون والفيــــديو، واالستماع إلــــى 
تكنولوجيــا  واســتخدام  األخــرى،  الســــمعية  واألجهــزة  الراديــــو 
والـــــــتعلم،  العمــــــــل،  ألغـــراض  بالتحديــد  )ليــس  الحاســوب 
ــة  ــى المكتبـــ ــذهاب إلـــ ــوق(، والـــ ــي، والتســـ ــدبير المنزلـــــ والتـــــ

)لـــــيس بالتحديـــــد ألغــراض العمــل، و التعلــم(.
المصدر:

International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Self-care and maintenance  - الرعاية والعناية الشخصيتان •
باالحتياجــات  يتعلــق  فيمــا  للفــرد  الالزمــة  األنشــطة  تشــمل 
البيولوجيـة: النـوم، واألكل، إلــى آخــره، القيــام بالرعايــة الشخصــية 
والصــــحية والعنايــــة الخاصــــة، أو تلقــــي هــــذا النــــوع مــــن الرعايــة.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Employment-related travel - السفر المتصل بالوظيفة •
يشــير إلــى أي ســفر يتعلــق بالتوظيــف، ويختلــف عــن التنقــل 

مــن وإلــى مــكان العمــل، يشــمل:
- الســفر أو التنقــل أو نقــل أو مصاحبــة البضائــع أو األشــخاص 

المرتبطيــن بالعمــل، فــي حيــن ال يــؤدون أعمالهــم.
- الســفر بيــن مواقــع العمــل للوصــول إلــى المشــاريع الميدانيــة، 
ومناطــق الصيــد، والمهــام، والمؤتمــرات أو لتلبيــة مطالــب العمــالء.

المصدر:
International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.

:Commuting - التنقل •
يشــير إلــى الســفر مــن وإلــى مــكان العمــل فــي حيــن ال تنفــذ 

ــة. ــات وظيفي مهــام وواجب
المصدر:

International Classification of Activities for Time-Use Statistics, 2016.
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الفصل األول: إحصاءات الحسابات القومية

نظــام الحســابات القوميــة هــو مجموعة من التوصيــات الموحدة 
ــا بشــأن قيــاس النشــاط االقتصــادي وفقــا  المتفــق عليهــا دولي

لمناهــج محاســبية صارمــة ترتكــز علــى مبــادئ اقتصاديــة.

 :Classification of Institutional Units - تصنيف المتعاملين •
يشــمل خمســة قطاعــات أساســية، إضافــة إلــى قطــاع العالــم 

الخارجــي، وهــذه القطاعــات هــي:
1( قطاع الشركات غير المالية.

2( قطاع الشركات المالية.
3( قطاع الحكومة العامة.

4( القطاع العائلي.
5( قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت.

• قطاعات النظام:

 )Non-Financial - 1. قطاع المشروعات غير المالية
Corporations(:s

يدخــل تحــت هــذا القطــاع المشــروعات )الوحــدات التنظيميــة( 
المســاهمة وشــبه المســاهمة المقيمة بما في ذلك المشــاريع 
االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع  فــي  تعمــل  التــي  األجنبيــة 
الماليــة  )البنــوك والتأميــن والخدمــات  الماليــة  عــدا األنشــطة 
المســاعدة( ويوصــي النظــام بتقســيم هــذا القطــاع الرئيــس 
إلــى قطاعــات فرعيــة هــي: المشــروعات العامــة غيــر الماليــة، 
والمشــروعات  الماليــة،  غيــر  الوطنيــة  الخاصــة  والمشــروعات 

األجنبيــة )الخاضعــة للســيطرة األجنبيــة( غيــر الماليــة.

2. قطاع المشروعات المالية )Financial Corporations(:                 الحسابات القومية
تشــتغل  التــي  المقيمــة  الشــركات  أشــباه  أو  الشــركات  هــي 
ــة مســاعدة  ــة أو بأنشــطة مالي بصــورة رئيســة بالوســاطة المالي
تتصــل اتصــاال وثيقــا بالوســاطة الماليــة، ويشــمل القطاعــات 

الفرعيــة لقطــاع الشــركات الماليــة مــا يلــى:

:)Central Bank( 1-2. البنك المركزي
هــو المؤسســة الماليــة العامــة التــي تمثــل الســلطة النقديــة أي 
التــي تصــدر أوراق النقــد وأحيانــا النقــود المعدنيــة وتحتفــظ بــكل 
االحتياطيــات النقديــة للبلــد أو بجــزء منهــا، وعلــى البنــك المركــزي 
أيضــا التزامــات )خصــوم( فــي شــكل ودائــع تحــت الطلــب أو 
ودائــع احتياطيــة للمؤسســات األخــرى التــي تقبــل ودائــع، وغالبــا 

مــا يحتفــظ بالودائــع الحكوميــة.

        :)Other depository Corporations( 2-2. شركات اإليداع األخرى
ــك  ــة المقيمــة عــدا البن هــي الشــركات وأشــباه الشــركات المالي
المركــزي التــي يكــون نشــاطها الرئيــس هــو الوســاطة الماليــة، 

ــة. ــع أو صكــوك مالي وتكــون عليهــا التزامــات فــي شــكل ودائ

3-2. الوسطاء الماليون عدا شركات التأمين وصناديق التقاعد - 
Financial Intermediaries except Insurance Corporations 

and Pension Funds:
تتألــف مــن جميع الشــركات وأشــباه الشــركات المقيمة المشــتغلة 
بالوســاطة المالية بصورة رئيســة، ماعدا شــركات اإليداع وشركات 
التأميــن وصناديــق التقاعــد، وهــي الشــركات التــي تقــوم بتدبيــر 
ــع  ــة، ولكــن ليــس فــي شــكل ودائ األمــوال مــن األســواق المالي
الماليــة  األصــول  مــن  أخــرى  أنــواع  امتــالك  فــي  وتســتخدمها 
وأنــواع مــن الشــركات التــي تشــتغل فــي تمويــل االســتثمارات 
أو تكويــن رأس المــال مثــل الشــركات المشــتغلة باإلجــارة الماليــة 
البيــع بالتقســيط، وغيرهــا مــن الشــركات المشــتغلة  وشــركات 

بتقديــم التمويــل الشــخصي أو االئتمــان االســتهالكي.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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:)Financial Auxiliaries( 4-2. الشركات المالية المساعدة
المقيمــة  الشــركات  وأشــباه  الشــركات  جميــع  مــن  تتكــون 
المشــتغلة بأنشــطة متصلــة بالوســاطة الماليــة، ولكنهــا ال تؤدى 
بنفســها دور الوســيط مثــل شــركات السمســرة فــي األوراق 
وشــركات  التأميــن،  وسماســرة  القــروض  وسماســرة  الماليــة 
طــرح األوراق الماليــة كمــا تشــمل الشــركات التي تكــون وظيفتها 
هــي تظهيــر الكمبيــاالت والصكــوك المشــابهة المــراد خصمهــا 

أو إعــادة تمويلهــا مــن قبــل شــركات ماليــة.

5-2  شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية -
Insurance Corporations and pension funds:

تشــمل شــركات التأميــن جميــع الوحــدات التــي تمــارس كافــة أنواع 
ــاة، مثــل الحريــق والتأميــن  ــر الحي ــاة، وعلــى غي التأميــن علــى الحي
البحــري والحــوادث والصحــة وااللتزام المالــي واإلصابات، وتأمين 
والمؤسســات  التأميــن  وسماســرة  وعمــالء  والكفالــة  األمانــة 
التــي تخــدم رجــال التأميــن والمستشــارين لحملــة عقــود ووثائــق 
التأميــن، أمــا صناديــق التقاعــد فيقصــد بهــا تلــك الصناديــق التــي 
تنشــأ مســتقلة أو منفصلــة عــن الوحــدات التي أنشــأتها المنظمة 
لهــا، ولهــذه الصناديــق أصولهــا وخصومهــا ومعامالتهــا الخاصــة.

وتنشــأ هــذه الصناديــق لتقديــم مزايــا عنــد التقاعد لمجموعــات محددة 
مــن العامليــن، وقــد تــدار أو تنظــم بواســطة صاحــب العمــل الخــاص 
أو مشــاركة بيــن صاحــب العمــل الخــاص والعمــال ويســاهم فيهــا كل 
مــن أصحــاب العمــل والعاملــون بصفــة منتظمــة، وال تشــمل هــذه 
الصناديــق أيــة ترتيبــات تقاعديــة للعامليــن فــي الوحــدات الخاصــة أو 
العامــة التــي ال يكــون لهــا صنــدوق منفصــل ومنظــم و ال أية ترتيبات 
منظمــة بواســطة صاحــب العمــل، حيــث يكــون احتياطــات الصنــدوق 
قــد أضيفــت إلــى احتياطــات رب العمــل أو اســتثمرت فــي أوراق 
ــة يكــون قــد أصدرهــا صاحــب العمــل، وعلــى ســبيل االســتثناء  مالي
مــن هــذا الشــرط فإنــه يدخــل ضمــن هــذه الصناديــق صناديــق التقاعــد 
كان  ولــو  حتــى  الحكومــة  فــي  العامليــن  تخــص  التــي  المنفصلــة 

معظــم أموالهــا مســتثمرا فــي أوراق ماليــة تصدرهــا الحكومــة.

:General Government Sector - 3. قطاع الحكومة العامة
يشــمل كافــة الوحــدات الحكوميــة علــى جميــع مســتوياتها وهــي 
وحــدات قانونيــة تنشــأ بالطــرق السياســية وتمــارس ســلطات 
تشــريعية أو تنفيذيــة أو قضائيــة فــي منطقــة معينــة والوظيفــة 
األساسيـــة لهذه الوحدات هي القيام بمســئولية تقديم الســلع 
والخدمــات للمجتمــع ككل، أو تقديمهــا إلــى العائــالت مجانــًا أو 
بســعر رمــزي، وتمــول هــذه الســلع والخدمــات مــن الضرائــب 
الحكومــة  أن  كمــا  الحكومــة،  التــي تحصلهــا  األخــرى  والدخــول 
التحويــالت  طريــق  عــن  والثــروة  الدخــل  توزيــع  بإعــادة  تقــوم 

ــر الســوقي. ــاج غي وتعمــل هــذه الوحــدات فــي مجــال اإلنت

:Household Sector - 4. قطاع األسرة المعيشية
تعــد األســرة بمثابــة الوحــدة التنظيميــة لهــذا القطــاع وتعــرف 
فــي  يشــتركون  األفــراد  مــن  )مجموعــة  أنهــا  علــى  األســرة 
ثرواتهــم  أو  دخولهــم  مــن  معــًا  ويســاهمون  واحــدة  معيشــة 
فــي تغطيــة تكاليــف المعيشــية ويســتهلكون بعــض الســلع 
والخدمــات بصــورة جماعيــة مثــل الســكن والطعــام ... إلــخ( وال 
أجــورًا مقابــل  )الذيــن تدفــع لهــم األســرة  المنــازل  يعــد خــدم 
خدماتهــم( جــزءًا مــن هــذه األســرة حتــى ولــو كانــوا يعيشــون 
مــع األســرة فــي مســكن واحــد، حيــث تعــد تكاليــف المعيشــة 
ــة المدفوعــة لهــم، إذ أن الخــدم ال  ــا العيني واألكل ضمــن المزاي
يشــاركون فــي وعــاء الدخــل المالــي لألســرة، ويســتتبع ذلــك 
عــدم احتســاب تكاليــف معيشــة هــؤالء الخــدم ضمــن اســتهالك 
األســرة التــي يعملــون لديهــا، وبالتالــي فإنهــم يعاملــون كأســر 
األســرة  أفــراد  الوحــدات  هــذه  عــداد  فــي  ويدخــل  مســتقلة، 
الذيــن يعيشــون فــي مؤسســات مثــل المرضــى الذيــن يبقــون 
فــي المستشــفيات لمــدة طويلــة، كذلــك الذيــن يعيشــون فــي 
محــالت وأماكــن العبــادة أو فــي الســجون لمــدة طويلــة، وكذلــك 
األفــراد مــن كبــار الســن الذيــن يعيشــون فــي بيــوت العجــزة 

حيــث تعــد هــذه عائلــة مؤسســية.
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5. قطاع المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 
 Non-profit institutions serving - المعيشية

households )NPISH(:s
هــي وحــدات قانونيــة أو اجتماعيــة تنشــأ لغــرض إنتــاج الســلع 
والخدمــات لتقديمهــا إلــى العائــالت بســعر رمــزي أو دون ســعر 
ــل قطــاع  ــك، وهــى تمث ــح مــن وراء ذل ــق رب وال تســتهدف تحقي
وتــدار  للربــح  تهــدف  التــي ال   الهيئــات  مســتقل وال تشــمل 
بواســطة الحكومة، وتتمثل في األحزاب السياســية والجمعيات 
الدينيــة وجمعيــات المســتهلكين والنــوادي والجمعيات الترفيهية 
والثقافيــة ومؤسســات الصداقــة والمحبــة، والمنظمــات التــي 
تقــدم معونــات أو مســاعدات عــن طريــق التحويــالت النقديــة 

والعينيــة االختياريــة.            

 :Rest of the world - 6. قطاع بقية العالم
يشــمل كافــة الوحــدات غيــر المقيمــة التــي تدخــل فــي معامــالت 
مــع الوحــدات المقيمــة أو يكــون لهــا روابــط اقتصاديــة مــع هــذه 
التنظيميــة  الوحــدات  تلــك  القطــاع  هــذا  ويشــمل  الوحــدات، 
غيــر المقيمــة الموجــودة داخــل حــدود الدولــة الجغرافيــة مثــل 
الســفارات والقواعــد العســكرية ... إلــخ، إضافــة إلــى الوحــدات 

ــة. ــر المقيمــة الموجــودة خــارج الدول غي

• حسابات النظام:

• نشرة الحسابات القومية السنوية:
نشــرة الحســابات القوميــة التفصيليــة وفــق نظــام )2008م(: 
االقتصاديــة  الحســابات  مــن  مجموعــة  تتضمــن  نشــرة  هــي 
المتكاملــة تشــمل مجموعــة الحســابات الجاريــة وفــق تسلســلها 
وكذلــك  المــال،  رأس  حســاب  إلــى  باإلضافــة  النظــام،  فــي 
المفاهيــم والمنهجيــات المســتخدمة، وتشــتمل هــذه الحســابات 
علــى حســاب اإلنتــاج وحســاب توليــد الدخــل، وحســاب تخصيــص 
للدخــل، وحســاب  الثانــوي  التوزيــع  األولــي، وحســاب  الدخــل 

إعــادة توزيــع الدخــل العينــي، وحســاب اســتخدام الدخــل، ثــم 
حســاب رأس المــال، كمــا تتضمــن مصفوفــة موحــدة لنظــام 

الحســابات القوميــة مــع حســابات فرعيــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Production account - حساب اإلنتاج •
 هــو الحســاب األول فــي سلســلة الحســابات الجاريــة، ويبــرز 
هــذا الحســاب القيمــة المضافــة كبنــد تــوازن، وتعــرض القيمــة 
المضافــة إجماليــة وصافيــة بعــد خصــم اإلهــالك، ويعــد هــذا 
وأنشــطة  لقطاعــات  التنظيميــة  الوحــدات  لكافــة  الحســاب 
ــات( ويظهــر  االقتصــاد القومــي )كمــا يعــد للمنشــآت والصناع
هــذا الحســاب قيمــة اإلنتــاج والمســتلزمات الســلعية والخدميــة 
لــكل قطــاع ونشــاط وحتــى على مســتوى الوحدات المؤسســية.

 Distribution of primary - حساب التوزيع األولي للدخل •
income account:

  يبيــن حســاب التوزيــع األولــي للدخــل كيفيــة توزيــع إجمالــي 
القيمــة المضافــة علــى عاملــي اليــد العاملــة ورأس المــال وعلى 
الحكومــة، وإذا اقتضــى األمــر، التدفقــات إلــى بقيــة العالــم 

ــة. ــد( الدخــول األولي ــزان )رصي ومنــه، وبنــده المــوازن هــو مي

:Generation of income account - حساب توليد الدخل •
هــو أول حســابات الدخــل فــي النظــام وحســاب توليــد الدخــل 
التوزيعيــة  والمعامــالت  المنتجيــن،  نظــر  وجهــة  مــن  يقيــد 
مــن  المــوارد  وتتألــف  اإلنتــاج،  بعمليــة  مباشــرة  المتصلــة 
ــن  القيمــة المضافــة، وتشــمل اســتخداماته تعويضــات العاملي
والضرائــب علــى اإلنتــاج وعلــى المســتوردات، مخصومــًا منهــا 
اإلعانــات بقــدر مــا تكــون مشــمولة فــي تقييــم المخرجــات والبنــد 

المــوازن هــو فائــض التشــغيل / الدخــل المختلــط.
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 Secondary Distribution - حساب التوزيع الثانوي للدخل • 
 of Income Account:

يهــدف إلــى إعــادة توزيــع الدخــل مــن خــالل التحويــالت النقديــة 
فقــط، وذلــك بهــدف التمييــز بيــن توزيعــات الدخــل مــن خــالل 
التحويــالت النقديــة وتوزيعاتــه مــن خــالل التحويــالت العينيــة، 
وبنــد التــوازن فــي هــذا الحســاب هــو الدخــل المتــاح، وبتضمــن 
هــذا الحســاب ثالثــة أنــواع مــن التحويــالت الجاريــة النقديــة، هــي:

1. الضرائــب الجاريــة علــى القطــاع العائلــي، والضرائــب الجاريــة 
علــى األربــاح كمــا فــي المشــروعات، وكذلــك الضرائــب علــى 

الثــروة التــي تدفــع بصفــة دوريــة.
2. المزايا والمســاهمات االجتماعية التي يحصل عليها العاملون 
فــي القطــاع األهلــي: وتشــمل مســاهمات أربــاب العمــل 
 - )إجباريــة  المســتخدمين  ومســاهمات  اختياريــة(   - )إجباريــة 
اختيارية( ومســاهمات العاملين  لحســابهم )إجبارية - اختيارية(
وكذلك تشــمل المنافع االجتماعية عدا  التحويالت االجتماعية 
العينيــة مثــل منافــع الضمــان االجتماعــي، والمنافــع النقديــة 
االجتماعيــة  المســاعدات  ومنافــع  الممولــة،  غيــر  والخاصــة 

النقديــة فــي جانبــي الحســاب الدائــن والمديــن.
3. التحويالت الجارية األخرى مثل صافي األقساط والمستحقات 
ــاة، كمــا يشــمل التحويــالت فيمــا بيــن  ــر الحي للتأميــن  علــى غي

الوحــدات الحكوميــة أو فيمــا بيــن القطــاع العائلــي.

 Redistribution of - ــع الدخــل العينــي ــادة توزي • حســاب إع
income in kind account:

يبيــن حســاب إعــادة توزيــع الدخــل العينــي عنصريــن آخريــن فــي 
االجتماعيــة  المنافــع  يبيــن  فهــو  التوزيــع  إعــادة  عمليــة  وصــف 
العينيــة، وتحويــالت الســلع والخدمــات الفرديــة غيــر الســوقية مثل 
م مجانــا أو بأســعار رمزيــة إلــى األســر  التعليــم والصحــة التــي ُتقــدَّ
المعيشــية، وجميــع هــذه المعامــالت ُتــدرج تحــت عنــوان التحويالت 

االجتماعيــة العينيــة فــي تصنيــف المعامــالت التوزيعيــة.

 :Use of income Account - حساب استخدام الدخل •
برصيــد  وينتهــي  للدخــل  المختلفــة  االســتخدامات  يعالــج 
هــو االدخــار، وينقســم إلــى حســابين فرعييــن همــا: حســاب 
الدخــل  اســتخدامات  وحســاب  المتــاح،  الدخــل  اســتخدامات 
المتــاح المعــدل، ومــن هذيــن الحســابين الفرعييــن يالحــظ أن 
االســتهالك النهائــي يســاوي اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي 
الفعلــي علــى المســتوى القومــي وإن اختلفــا علــى المســتوى 

القطاعــي.

 :Capital account - حساب رأس المال •
يقيــد حســاب رأس المــال المعامــالت المتصلــة باحتيــاز األصــول 
غيــر الماليــة والتحويــالت الرأســمالية التــي تنطــوي علــى إعــادة 
االدخــار  صافــي  األيســر  الجانــب  ويتضمــن  الثــروة،  توزيــع 
الرأســمالية  والتحويــالت  الملقــاة  الرأســمالية  والتحويــالت 
المدفوعــة )بإشــارة ســالبة( بغيــة التوصــل إلــى ذلــك الجــزء مــن 
التغيــرات فــي صافــي القيمــة الناجمــة عــن االدخــار وصافــي 
بيــن  المــال  رأس  حســاب  ويــدرج  الرأســمالية،  التحويــالت 
غيــر  األصــول  فــي  االســتثمار  أنــواع  مختلــف  االســتخدامات 
الماليــة، و نظــرًا ألن اســتهالك رأس المــال الثابــت هــو تغيــر 
بإشــارة  مســبوقًا  يقيــد،  فإنــه  الثابتــة  األصــول  فــي  ســالب 

ســالبة، فــي الجانــب األيمــن مــن الحســاب.
ويقيــد إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت )+( واســتهالك رأس 
المــال الثابــت )-( فــي هــذا الجانــب يعــادل قيــد صافــي تكويــن 
رأس المــال الثابــت. والبنــد المــوازن هــو إمــا صافــي اإلقــراض 
)+( الــذي يقيــس المبلــغ الصافــي الــذي يتــاح فــي النهايــة لوحدة 
أو قطــاع مــا لتمويــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وحــدات أو 
قطاعــات أخــرى، أو صافــي االقتــراض )-( الــذي يقابــل المبلــغ 
إلــى  النهايــة  أو قطاًعــا مــا مضطــرًا فــي  تكــون وحــدة  الــذي 

االقتــراض مــن اآلخريــن.
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 :Financial account  - الحساب المالي •
أو  كأصــول  الماليــة  بــاألدوات  المتعلقــة  العمليــات  ويعالــج 
خصــوم، حيــث تتســاوى التغيــرات فــي االلتزامــات مــع التغيــرات 
فــي األصــول علــى المســتوى اإلجمالــي، و لكنهــا تختلــف علــى 
ويعــد  الخارجــي،  العالــم  ذلــك  فــي  بمــا  القطاعــي  المســتوى 
الحســاب المالــي الحســاب الثانــي بعــد حســاب رأس المــال الــذي 
يعكــس التغيــرات التــي تحــدث علــى األصــول وااللتزامــات خــالل 
ــم  ــن القطاعــات وتقيي العــام محــل الدراســة نتيجــة التعامــالت بي
ــة بالقيمــة المدفوعــة الســتحواذها،  األصــول أو الخصــوم المالي
وال تشــمل القيمــة العمــوالت أو تكاليــف الخدمــات التــي تدفــع 
أثنــاء عمليــة االســتحواذ حيــث تســجل هــذه التكاليــف كمدفوعــات 
مثل شــراء الخدمات، كما تســتبعد أيضا الضرائب على العمليات 
الماليــة حيــث تعــد الضرائــب علــى الخدمــات ضمــن الضرائــب علــى 
المنتجــات، ويســجل الفــرق بيــن القيمــة االســمية وقيمــة اإلصدار 

علــى أنــه فوائــد متحققــة خــالل عمــر الورقــة الماليــة.
ويعــد لحســاب المالــي نقطــة البدايــة لجــداول التدفقــات المالية ذات 

البعــد الثالثــي والتــي تمثــل إضافــة مهمــة فــي النظــام الجديد.

• الدخل القومي:
الدخــول  منــه  مخصومــًا  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يســاوي 
األوليــة التــي تدفــع للوحــدات غيــر المقيمــة مضافــًا إليــه الدخــول 
يعــادل  وهــو  المقيمــة،  غيــر  الوحــدات  مــن  المتلقــاة  األوليــة 
مجمــوع الدخــول األوليــة لجميــع القطاعــات فــي حســابات توزيــع 

الدخــل األولــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الدخل القومي اإلجمالي:
ويســاوي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بســعر الســوق زائــدًا صافــي 
الدخــل األولــي مــن الخــارج ويغطــي الدخــل األولــي مــن الخــارج كل 

مــن تحويــالت األربــاح، ودخــل االســتثمار )الفوائــد، وأربــاح األســهم 
... إلــخ( المدفوعــة بواســطة وحــدة غيــر مقيمــة إلــى وحــدة مقيمة، 
والوحــدة المقيمــة هــي وحــدة لهــا مركــز مصالــح اقتصاديــة فــي 
البــالد، وعــادة تعــد الوحــدة لهــا مركــز مصالــح اقتصاديــة إذا كانــت 

مرتبطــة بنشــاط اقتصــادي لعــام واحــد علــى األقــل.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الدخل القومي المتاح: 
زائــدًا  الســوق  بســعر  اإلجمالــي  القومــي  الناتــج  ويســاوي   
إجمالــي  المؤشــر  هــذا  ويقيــس  الجاريــة  التحويــالت  صافــي 
الدخــل المتــاح للســكان مــن أجــل االســتهالك النهائــي )أي مــا 
يســتخدم لالســتهالك النهائــي اإلجمالــي، وإجمالــي التكويــن 
والخدمــات،  الســلع  مــن  الصــادرات  وصافــي  الرأســمالي، 

الجاريــة(. والتحويــالت  الخــارج  مــن  األولــي  الدخــل  وصافــي 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Assets - األصول •
المــوارد  هــي  والمحاســبة،  التجاريــة  األعمــال  فــي  األصــول 
االقتصاديــة التــي يملكهــا األفــراد، أو رجــال األعمــال، أو شــركة 
مــا، وهــي أيــة ملكيــة ملموســة أو غيــر ملموســة مالئمة لســداد 
الديــون يمكــن اعتبارهــا أحــد األصــول. واألصــول بعبــارة بســيطة 
هــي الممتلــكات الشــخصية ذات القيمــة التــي يمكــن تحويلهــا 
بســهولة إلــى نقــد )مــع أن النقــد فــي حــد ذاتــه يعــد أيضــا أحــد 

األصــول(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Saving - االدخار •
اســتخدام  فــي صيغتــي حســاب  المــوازن  البنــد  االدخــار هــو 
الدخــل، وقيمتــه ال تتغيــر ســواء حصــل عليــه مــن الدخــل المتــاح 
للتصــرف بــه مطروحــًا منــه اإلنفــاق علــى االســتهالك النهائــي 
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منــه  مطروحــًا  المعــدل  بــه  للتصــرف  المتــاح  الدخــل  مــن  أو 
االســتهالك النهائــي الفعلــي )فــي كلتــا الحاليــن بعــد أن تضــاف 
إلــى الدخــل فقــرة التعديــل لصناديــق المعاشــات التقاعديــة(.

كمــا لوحــظ بالفعــل أنــه ال يوجــد للشــركات الماليــة وغيــر الماليــة 
إنفــاق علــى االســتهالك النهائــي أو علــى اســتهالك نهائــي 
المتــاح  دخلهــا  صافــي  يســاوي  مدخراتهــا  وصافــي  فعلــي، 
للتصــرف بــه أو دخلهــا المتــاح للتصــرف بــه المعــدل )باســتثناء 

البنــد المعــدل لصناديــق المعاشــات التقاعديــة(.

• إجمالي المدخرات:
وهو الفرق بين الدخل المتاح واالستهالك النهائي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• التغير في األصول وااللتزامات:
)الموجــودات( ومــا  الدفتريــة لألصــول  القيمــة  علــى  التعــرف 
يحــدث عليهــا مــن تغيــرات فــي شــكل إضافــات مشــتراة أو مــن 
اإلنتــاج الذاتــي مطروحــا منهــا المبيعــات أو المســتبعد مــن هــذه 
األصــول وقيمــة اإلهــالك الســنوي، وتســجل القيمــة الدفتريــة 

فــي أول ونهايــة العــام.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• التغيرات األخرى في حجم األصول:
:Other changes in volume of assets account:

ــرات األخــرى فــي حجــم األصــول واألحــداث  ــد حســاب التغي يقي
االســتثنائية التــي تــؤدي إلــى تغيــر حجــم األصــول والخصــوم 
وليــس فقــط إلــى تغيــر قيمتهــا، فباإلضافــة إلــى نــوع األحــداث 
عناصــر  بعــض  الحســاب  هــذا  والــزالزل، يشــمل  الحــرب  كآثــار 
التعديــل مثــل التغيــرات فــي التصنيــف والهيــكل التــي يمكــن أن 

يكــون أو ال يكــون لهــا تأثيــر فــي صافــي القيمــة، ويقيــد البنــد 
ــة الناجمــة  ــرات فــي صافــي القيمــة المالي المــوازن وهــو التغي

عــن التغيــرات فــي حجــم األصــول فــي الجانــب األيســر.

 :Balance sheet - الميزانيات العمومية •
الميزانيــة االفتتاحيــة والميزانيــة الختاميــة تعرضــان األصــول فــي 
الجانــب المديــن  والخصــوم وصافــي القيمــة الماليــة فــي الجانــب 
الدائن، وتقيم األصول والخصوم باألســعار الســائدة في التاريخ 
الــذي تعــد فيــه الميزانيــة العموميــة. وصافــي القيمــة  أي الفــرق 
بيــن األصــول والخصــوم هــو البند المــوازن للميزانيات العمومية، 
وهــو يســاوي القيمــة الحاليــة لمخــزون القيمــة االقتصاديــة الــذي 
تقتنيــه وحــدة أو قطــاع مــا، وفــي طرائــق العــرض األكثــر تفصيــال 
للميزانيــات العموميــة، وتظهــر األصــول والخصــوم باســتعمال 

التصنيــف األكثــر تفصيــال لألصــول والخصــوم.
 

:Output  - المخرجات •
هــي الســلع أو الخدمــات التــي تنتــج داخــل المنشــأة وتصبــح 
متاحــة لالســتعمال النهائــي خــارج هــذه المنشــأة، وعندمــا يضــم 
المشــروع أكثــر مــن منشــأة فــان مخرجــات المشــروع هــي مجموع 

مخرجــات المنشــآت، وتنقســم المخرجــات إلــى: 
:)Market output( 1. المخرجات السوقية

فيهــا  التصــرف  يجــري  أو  اقتصاديــة  بأســعار  تبــاع  مخرجــات 
بطريقــة أخــرى فــي الســوق، أو يعتــزم بيعهــا أو التصــرف فيهــا 

فــي الســوق.
 )output of com  2. منتجــات للســتخدام الذاتــي النهائــي

   :final Use(
ــه ذلــك النــوع مــن المنتجــات التــي يعــاد اســتخدامها  ويقصــد ب
بواســطة أصحابهــا اســتخداما نهائيــا ذاتيــا وهــذه عــادة تكــون 

فــي شــكل اســتهالك نهائــي أو تكويــن رأســمالي.
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  :)Other non-market output( 3. منتجات أخرى غير سوقية
وهــي الســلع والخدمــات التــي تنتجهــا الحكومــة أو مؤسســات 
للوحــدات   رمزيــة  بأســعار  أو  للربــح وتقــدم مجانــا  غيــر هادفــة 

األخــرى أو للمجتمــع ككل.

:Intermediate Consumption - االستهلك الوسيط •
هــو قيمــة الســلع والخدمــات التــي تســتخدم كمدخــالت لعمليــة 
)أو  اســتهالكها  تعــد  التــي  الثابتــة  األصــول  باســتثناء  اإلنتــاج 
إهــالكا( لــرأس المــال الثابــت وقــد تحــول هــذه الســلع والخدمــات 
ــاج وقــد تعــود  ــة اإلنت ــًا فــي عملي المســتخدمة أو تســتهلك كلي
تحولــت  قــد  تكــون  أن  بعــد  الظهــور  إلــى  المدخــالت  بعــض 
ــًا  ــاك مدخــالت قــد تســتهلك كلي وأدمجــت فــي المخرجــات وهن

مثــل الكهربــاء والخدمــات المشــابهة.

 Final Consumption - اإلنفــاق على االســتهلك النهائــي •
Expenditure:

وهــي عبــارة عمــا تنفقــه كلٌّ مــن األســر المعيشــية والهيئــات 
التــي ال تهــدف إلــى ربــح، وتخــدم األســر المعيشــية والحكوميــة 
بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق  النهائــي،  العامــة علــى االســتهالك 

المحتســب علــى الخدمــات والســلع االســتهالكية.    
              

 Individual consumption - اإلنفاق على االستهلك الفردي •
 expenditure:

وهــو عبــارة عــن اإلنفــاق عــن الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها 
األســر المعيشــية وتســتعملها إلشــباع احتياجــات ورغبــات أفــراد 
تلــك األســرة. والســلع والخدمــات الفرديــة يمكــن دائمــا شــراؤها 
أو  مقابــل  دون  أيضــا  تقــدم  أنهــا  مــع  الســوق  فــي  وبيعهــا 
بأســعار غيــر مهمــة اقتصاديــا كتحويــالت عينيــة، و جميــع الســلع 

والخدمــات هــي فــي الواقــع ســلع وخدمــات فرديــة.

 Collective - اإلنفاق على االستهلك الجماعي •
consumption expenditure:

وهــو عبــارة عــن اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات التــي تقــدم 
بصــورة جماعيــة إلــى  المجتمــع ككل، ويمكن أن تلخص خصائص 
الخدمــات الجماعيــة فــي أنهــا تقــدم فــي نفــس الوقــت إلــى كل 
فــرد مــن أفــراد المجتمــع أو أفــراد قطــاع معيــن منــه، كمــا أن 
اســتعمال تلــك الخدمــات الــذي يحتــاج فــي العــادة إلــى إجــراء 
مــن جانــب المســتهلك، وال يحتــاج إلــى اتفــاق صريــح أو مشــاركة 
نشــطة مــن جانــب جميــع األفــراد المعنييــن، إضافــة إلــى  أن 
تقديــم الخدمــة الجماعيــة إلــى فــرد ال يقلــل مــن كميــة مــا هــو 
متــاح منهــا لبقيــة أفــراد نفــس المجتمــع أو قطــاع منــه )إذ ال 

يوجــد منافســة علــى حيازتهــا(.

• اإلنفاق االستهلكي النهائي الحكومي:
هــو قيمــة مــا تنفقــه الحكومــة العامــة إلنتــاج الســلع والخدمــات 
التــي تســتهلكها ذاتيــًا ـ أي أنــه يســاوي قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي 
وغيــر  المســوقة  المبيعــات  قيمــة  مجمــوع  ناقصــا  للحكومــة 
المســوقة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن إجمالــي قيمــة اإلنتــاج 
الحكومــي يســاوي مجمــوع قيمــة االســتهالك الوســيط مــن 
البضائــع والخدمــات وقيمـــة تعويضــات الموظفيــن وإهــالك 

رأس المــال الثابــت والضرائــب غيــر المباشــرة.

•  اإلنفاق االستهلكي النهائي العائلي:
االســتهالكية  الســلع  علــى  المقيمــة  األســر  إنفــاق  قيمــة 
مــن  مبيعاتهــم  ناقًصــا  والخدمــات  المعمــرة(  وغيــر  )المعمــرة 

المســتخدمة. الســلع 

• اإلنفــاق االســتهلكي النهائــي للمشــروعات التــي ال تهدف 
للربــح التــي تخدم األســر المعيشــية:

وخدمــات  ســلع  إلنتــاج  الهيئــات  تلــك  تنفقــه  مــا  قيمــة  هــو 
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لتقديمهــا مجانــا أو بأســعار رمزيــة لألســر وهــو يعــادل قيمــة 
المســوقة. المســوقة وغيــر  المبيعــات  اإلنتــاج مطروحــا منــه 

• اإلنفاق االستهلكي النهائي الخاص:
والمشــروعات  المقيمــة  لألســر  النهائــي  االســتهالك  قيمــة 

المعيشــية. األســر  وتخــدم  للربــح  تهــدف  التــي ال  الخاصــة 

:Actual final consumption - االستهلك النهائي الفعلي •
هــو عبــارة عــن االســتهالك الفعلــي النهائــي لألســر المعيشــية 
والحكومــة العامــة، وذلــك لعــدم وجــود اســتهالك نهائــي فعلــي 
للمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر المعيشــية.

 Actual - االســتهلك النهائــي الفعلــي للقطــاع العائلــي •
 final consumption of households:

يتكــون االســتهالك النهائــي  الفعلــي العائلــي مــن اســتهالك 
الســلع والخدمــات بواســطة أفــراد العائــالت عــن طريــق اإلنفــاق 
أو مــن خــالل التحويــالت االجتماعيــة العينيــة المســتلمة مــن 
الوحــدات الحكوميــة أو مــن الهيئــات التــي ال تهــدف إلــى الربــح 
وتخــدم العائــالت، ويمكــن الحصــول علــى االســتهالك النهائــي 

الفعلــي عــن طريــق جمــع العناصــر الثالثــة اآلتيــة:
1. اإلنفاقــات التــي تتــم بواســطة أفــراد العائــالت أنفســهم، أي 
قيمــة اإلنفــاق العائلــي علــى اســتهالك الســلع والخدمــات 
متضمنــة الســلع غيــر الســوقية أو الخدمــات المباعــة بأســعار 

غيــر اقتصاديــة.
2. قيمــة اإلنفــاق المتحقــق بواســطة الوحــدات الحكوميــة علــى 
تقــدم  التــي  الخدمــات  أو  للســلع  الشــخصي  االســتهالك 

للعائــالت كتمويــالت اجتماعيــة عينيــة.
3. قيمــة اإلنفــاق المتحقــق بواســطة الهيئــات التــي ال تهــدف 
إلى الربح وتخدم العائالت على اســتهالك الســلع والخدمات 

الشــخصية كتحويــالت اجتماعيــة عينيــة.

 Actual collective  - الفعلــي  الجماعــي  االســتهلك   •
 consumption:

تقدمهــا  التــي  الجماعيــة  االســتهالكية  الخدمــات  قيمــة  هــو 
الحكومــة العامــة إلــى المجتمــع أو إلــى قطاعــات عريضــة منــه.

:Gross capital formation - إجمالي تكوين رأس المال •
إجمالــي  المــال بمجمــوع قيمــة  إجمالــي تكويــن رأس  يقــاس 
واحتيــاز  المخــزون  فــي  والتغيــر  الثابــت  المــال  رأس  تكويــن 

منهــا. التخلــص  منــه  مخصومــا  النفائــس 

 Gross fixed capital - تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي •
formation:

مجمــوع قيــم مــا يحــوزه المنتجــون مــن أصــول ثابتــة مخصومــًا 
المنتجــون  يتخلــص منهــا  التــي  الثابتــة  منهــا قيمــة األصــول 
)اإلضافــات - االســتبعادات( خــالل الفتــرة المحاســبية، إضافــة 
إلــى اإلضافــات التــي تتــم علــى األصــول غيــر المنتجــة مثــل 
واالســتزراع  الغابــات  وتوســيع  وتنميــة  األراضــي  اســتصالح 
ســنة،  مــن  أكثــر  فتــرة  تســتغرق  والتــي  إلــخ،   ... والبســاتين 
وكذلــك تشــمل الثــروة الحيوانيــة مــن حيوانــات التربيــة وإدرار 
األلبــان ... إلــخ، كمــا تشــمل تكاليــف نقــل الملكيــة فيمــا يتعلــق 

بشــراء وبيــع األراضــي والمناجــم والغابــات ... إلــخ.

المتخلــص  منهــا  مخصوًمــا  الملموســة  الثابتــة  األصــول   •
 Acquisitions less disposals of tangible fixed - منهــا

 assets:
هــي أكبــر عنصــر مــن العناصــر المكونــة لــرأس المــال الثابــت 
اإلجمالــي علــى مســتوى االقتصــاد القومــي. واألصــول الثابتــة 
الملموســة وجــدت كمخرجــات لعمليــة اإلنتــاج مثــل المســاكن 

والمبانــي واإلنشــاءات األخــرى واآلالت والمعــدات وغيرهــا.

121



• األصــول الثابتــة غيــر الملموســة مخصومــا منهــا المتخلــص 
 Acquisitions less disposals of intangible fixed - منها

 assets:
تشــترك مــع األصــول الثابتــة الملموســة فــي خاصيتيــن هــي أن 
كال منهمــا ينتــج بوصفــه مخرجــات لعمليــة إنتــاج، كمــا يســتعمل 
كل منهــا بصــورة متكــررة أو مســتمرة فــي عمليــات إنتــاج أخــرى، 
ــال  ــر الملموســة علــى ســبيل المث ــة غي وتشــمل األصــول الثابت
برامــج الحاســب اآللــي الجاهــزة. أو األعمــال الفنيــة األصليــة 
التــي يقتصــر اســتعمالها فــي اإلنتــاج علــى الوحــدات التــي 

ــع بحقــوق ملكيتهــا. تتمت

• األصــول غيــر الماليــة غيــر المنتجــة مخصومــا منهــا المتخلــص 
Addition to the value of non-produced non- - منهــا

 financial assets:
و هي التي لم توجد بفعل عملية إنتاج وتشمل:

1. األصــول غيــر المنتجــة الملموســة: مثــل األراضــي واألصــول 
الجوفية.

2. األصــول غيــر المنتجــة غيــر الملموســة: مثــل بــراءة االختــراع، 
واســم الشــهرة، والعالمــة التجاريــة.

:Changes in inventories  - التغيرات في المخزون •
هــو عبــارة عــن الفــرق فــي قيمــة المخــزون مــن المــواد األوليــة 

والبضائــع تامــة وغيــر تامــة الصنــع فــي بدايــة العــام ونهايتــه.

 Exports of goods  - ــع والخدمــات • الصــادرات مــن البضائ
and services:

قيمــة البضائــع والخدمــات التــي تنتقــل ملكيتهــا مــن المقيميــن 
البضائــع  الصــادرات  وتشــمل  المقيميــن،  غيــر  إلــى  بالدولــة 
المحليــة  الموانــئ  فــي  المشــتراة  والســلع  للتجهيــز  المصــدرة 

مــة والذهــب غيــر النقــدي كمــا أن  بواســطة الناقــالت غيــر الُمَقيَّ
الصــادرات مــن الخدمــات تشــمل كافــة الخدمــات المقدمة إلى غير 
المقيميــن، مثــل خدمــات النقــل والســياحة واالتصــاالت والتأميــن 
والخدمــات الماليــة وحقــوق االمتيــاز وخدمــات األعمــال والخدمــات 

الشــخصية والثقافيــة والترفيهيــة والخدمــات الحكوميــة.

 Imports of goods and  - والخدمــات  البضائــع  واردات   •
 services:

قيمــة البضائــع التــي آلــت ملكيتهــا مــن غيــر المقيميــن بالدولــة 
ــر  إلــى المقيميــن وكذلــك الخدمــات المقدمــة مــن المنتجيــن غي
ــع والســلع  ــة وتشــمل البضائ ــن بالدول ــى المقيمي ــن إل المقيمي
التــي تعبــر الحــدود ألغــراض التجهيــز والســلع التــي يتــم تجهيزهــا 
فــي موانــئ أجنبيــة وتنقــل بناقليــن محلييــن، والذهــب غيــر 
والســياحة  النقــل  خدمــات  الخدمــات  تشــمل  كمــا  النقــدي، 
واالتصــاالت والتأميــن والتشــييد والخدمــات الماليــة، وحقــوق 
االمتيــاز ورســوم التراخيــص والخدمــات الشــخصية والثقافيــة 

والخدمــات الحكوميــة غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر.

:Wages and salaries - األجور والمرتبات •
وتشــمل األجــور والمرتبــات قيمــة مــا يحصــل عليــه العامــل مــن 
ــد  ــه عن ــة بصــورة منتظمــة شــهريا أو حســب مــا يتفــق علي نقدي

التعاقــد.

 Employers' social - مســاهمات أربــاب العمــل االجتماعيــة •
 Contribution:

يمثــل قيمــة المســاهمات االجتماعية التــي يتحملها أرباب العمل 
للحصــول علــى منافــع اجتماعيــة بســبب طــارئ أو بســبب انتهــاء 
الخدمــة وقــد تكــون مســاهمات أربــاب العمــل  االجتماعيــة فعليــة 
أو محتســبة، والغــرض منهــا تأميــن مــا يســتحقه المســتخدمون 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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مــن منافــع  اجتماعيــة فــي حالــة وقــوع أحــداث معينــة أو نشــوء 
ظــروف معينــة قــد تضــر بدخــل العامــل أو رفاهيتــه مثــل المــرض 

أو اإلصابــات واإلحالــة علــى التقاعــد … إلــخ. 

 Employers' - مســاهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية •
 actual  social  contributions:

العمــل  أربــاب  يدفعهــا  التــي  االجتماعيــة  المســاهمات  هــي 
االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  إلــى  مســتخدميهم  لمنفعــة 
ومشــاريع التأميــن وغيرهــا مــن الوحــدات المؤسســية المســئولة 
عــن إدارة وتنظيــم برامــج التأميــن االجتماعــي، ومــع أن أربــاب 
العمــل يدفعونهــا مباشــرة إلــى صنــدوق الضمــان االجتماعي أو 
غيــره مــن البرامــج فإنهــا تدفــع  مــن أجــل منفعــة المســتخدمين، 
وعليــه ينبغــي معاملــة المســتخدمين علــى أنهــم كوفئــوا بمبلــغ 
يســاوي قيمــة المســاهمات االجتماعيــة المدفوعــة، وتقيــد تلــك 
المكافــآت المحتســبة فــي حســاب توليــد الدخــل كمكــون مــن 

مكونــات تعويضــات المســتخدمين.

 Employers' - مســاهمات أرباب العمل االجتماعية المحتســبة •
 imputed  social  contributions:

العمــل  أربــاب  بعــض  يوفــره  لمــا  المحتســبة  القيمــة  هــي 
بأنفســهم مباشــرة مــن منافــع  اجتماعيــة إلــى مســتخدميهم أو 
مســتخدميهم الســابقين أو المعاليــن مــن قبــل مســتخدميهم 
أو  للتأميــن  الخاصــة دون اشــراك أي مشــروع  مــن مواردهــم 
صنــدوق مســتقل لمعاشــات التقاعــد، ودون إنشــاء صنــدوق 
ــة  خــاص أو احتياطــي منفصــل لهــذا الغــرض. وفــي هــذه الحال
يمكــن اعتبــار المســتخدمين الموجوديــن محمييــن مــن احتياجــات 
دفعــات  أيــة  تدفــع  لــم  وإن  حتــى  شــتى  محــددة  ظــروف  أو 
لتغطيتهــم. لذلــك ينبغــي احتســاب مكافــآت لهــؤالء الموظفيــن 
تســاوي قيمــة مبلــغ المســاهمات االجتماعيــة الالزمــة لتأميــن مــا 

يســتحقونه بحكــم الواقــع مــن المنافــع االجتماعيــة.

 Taxes on production - الضرائــب علــى اإلنتــاج والــواردات •
and imports:

تتكــون مــن الضرائــب علــى المنتجــات التــي تدفع على الســلع أو 
الخدمــات عنــد إنتاجهــا أو توريدهــا أو بيعهــا أو نقلهــا أو التخلــص 
منهــا، ومــن الضرائــب والرســوم علــى الــواردات التــي تصبــح 
مســتحقة الدفــع عندمــا تدخــل الســلع المنطقــة االقتصاديــة 
وعبورهــا الحــدود أو عندمــا تقــدم الخدمــات مــن وحــدات غيــر 
مقيمــة إلــى وحــدات مقيمــة باإلضافــة إلــى الضرائــب األخــرى 
علــى اإلنتــاج  التــي تتكــون بصفــة أساســية مــن الضرائــب علــى 
أخــرى  أصــول  أو  المبانــي  أو  األراضــي  واســتعمال  الملكيــة 

)الضرائــب العقاريــة(.

 :Taxes on products  - الضرائب على المنتجات •
إن الضريبــة علــى منتــج مــا هــي ضريبــة تدفــع حســب وحــدة 
الســلعة أو الخدمــة، ويمكــن أن تكــون الضريبــة مبلغــا محــددا 
لــكل وحــدة كميــة مــن الســلع أو الخدمــة )تقــاس الوحــدات الكميــة 
ــة كالحجــم أو  ــرات ماديــة متواصل أمــا بوحــدات محــددة أو بمتغي
يمكــن  أو   ،) إلــخ  الوقــت …  أو  المســاحة  أو  القــوة  أو  الــوزن 
حســابها علــى أســاس القيمــة كنســبه مئويــة معينــة من ســعر أو 
قيمــة وحــدة الســلعة أو الخدمــة التــي جــرى التعامــل بهــا. وفــي 
ــج مــا مســتحقة فــي ظــروف  ــى منت ــة عل ــح الضريب العــادة تصب
أخــرى، مثــال حيــن تصــدر الســلعة أو تؤجــر أو تحــول ملكيتهــا أو 
تســلم إلــى وحــدة أخــرى.  ويمكــن للمشــاريع أن تقيــد أو ال تقيــد 
مبلــغ الضريبــة علــى منتــج بشــكل منفصــل عــن ســعر المنتجيــن 

المبيــن فــي الفاتــورة الــذي تســتوفيه مــن زبائنهــا. 

 Value  - المضافــة  القيمــة  ضريبــة  نــوع  مــن  الضرائــب   •
                                                     added type taxes )VAT(:

ان الضرائــب مــن نــوع ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة 
المشــاريع  وتجمعهــا  الخدمــات  أو  الســلع  علــى  تســتوفى 
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ــة علــى المشــتري  ــة كامل علــى مراحــل ولكــن تحمــل فــي النهاي
النـــهائي، وتوصــف هــذه الضريبــة بأنهــا ضريبــة مقتطعــه ألنــه 
ال يفتــرض فــي العــادة أن يدفــع المنتجــون إلــى الحكومــة كامــل 
مبلــغ الضريبــة الــذي يضيفونــه علــى فواتيــر  زبائنهــم، حيــث 
يســمح لهــم باقتطــاع مبلــغ الضريبــة الــذي دفعــوه عنــد شــرائهم 
تكويــن  أو  الوســيط  بغــرض االســتهالك  الخدمــات  أو  الســلع 
رأس المــال الثابــت، وتحســب ضريبــة القيمــة المضافــة عــادة 
علــى أســاس ســعر الســلعة أو الخدمــة وأيــة ضرائــب أخــرى علــى  
المنتــج وتدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة أيضــا علــى اســتيراد 
الســلع أو الخدمــات باإلضافــة إلــى أيــة رســوم اســتيراد أو أيــة 

ــى االســتيراد. ــرى عل ــب أخ ضرائ

• الضرائــب والرســوم علــى الــواردات باســتثناء ضرائب القيمة 
 Taxes and duties on imports excluding  - المضافــة 

 VAT:
تتكــون الضرائــب علــى الــواردات مــن الضرائــب علــى الســلع 
والخدمــات التــي تصبــح مســتحقه الدفــع فــي اللحظــة التــي 
تعبــر فيهــا الســلع الحــدود الوطنيــة أو الحدود الجمركيــة للمنطقة 
االقتصاديــة أو عندمــا يــورد هــذه الخدمــات منتجــون غيــر مقيمين 

إلــى وحــدات مقيمــة.

 :Import duties - رسوم االستيراد •
ــواردات  تتكــون هــذه الرســوم الجمركيــة أو غيرهــا مــن رســوم ال
تدخــل  عندمــا  الســلع  مــن  أنــواع  معينــة  علــى  تدفــع  التــي 
المنطقــة االقتصاديــة، و تحــدد هــذه الرســوم بمقتضــى جــداول 
التعريفــة الجمركيــة، وقــد يقصــد منهــا جبايــة إيــرادات أو الحــد 

مــن االســتيراد لحمايــة منتجــي الســلع المقيميــن.

• الضرائــب علــى الــواردات باســتثناء ضرائب القيمــة المضافة 
 Taxes on imports excluding VAT  - الــواردات  ورســوم 

 and duties:
وتتكــون مــن جميــع الضرائــب باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة 
ورســوم االســتيراد كمــا هــي معرفــة فــي دليــل اإلحصــاءات 
الماليــة للحكومــة GFS، ومنشــور منظمــه التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة OECD، وتصبــح مســتحقة الدفــع عندمــا تدخــل الســلع  
المنطقــة االقتصاديــة أو عندمــا يــورد غيــر المقيميــن الخدمــات 

إلــى المقيميــن وهــي تتضمــن مــا يلــي:                                                                               
العامــة  الضرائــب  مــن  تتكــون  العامــة:  المبيعــات  ضريبــة   .1
علــى المبيعــات )باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة( التــي 
تدفــع علــى اســتيراد الســلع والخدمــات عندمــا تدخــل الســلع 
المنطقــة االقتصاديــة أو عنــد توريــد الخدمــات إلــى المقيميــن.
علــى  تفــرض  ضرائــب  مــن  تتكــون  االســتهالك:  رســوم   .2
أنــواع معينــة مــن الســلع مثــل المشــروبات الكحوليــة والتبــغ 
االســتيراد  رســوم  إلــى  باإلضافــة  تدفــع  وقــد  والوقــود، 

االقتصاديــة. المنطقــة  الســلع  تدخــل  عندمــا 
3. الضرائــب علــى خدمــات معينــة: قــد تدفــع هــذه الضرائــب 
عندمــا تــورد مشــاريع غيــر مقيمــة خدمــات إلــى وحــدات مقيمة 

فــي المنطقــة االقتصاديــة.
4. أربــاح احتــكارات االســتيراد: تتكــون من األربــاح التي حولها إلى 
الحكومــة مجالــس تســويق االســتيراد أو غيرهــا مــن المشــاريع 

العامــة التــي تحتكــر اســتيراد بعض الســلع والخدمات.
5. الضرائــب الناتجــة عــن تعــدد أســعار صــرف العمــالت: تتكــون 
تطبيــق  عــن  ناجمــة  الصــادرات  علــى  مــن ضرائــب ضمنيــة 
البنــوك المركزيــة أو غيرهــا مــن الــوكاالت الرســمية أســعار 

صــرف متعــددة.   

:Export taxes - ضرائب التصدير •
 تتكــون مــن الضرائــب علــى الســلع أو الخدمــات التــي تدفــع 
تــورد  عندمــا  أو  االقتصاديــة  المنطقــة  الســلع  تغــادر  عندمــا 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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الخدمــات إلــى غيــر المقيميــن، وتشــتمل ضرائــب التصديــر علــى 
ــب أو رســوم عامــة أو  رســوم التصديــر التــي تتكــون مــن ضرائ
محــددة علــى التصديــر، وتتضمــن أيضــا أربــاح احتــكارات التصديــر 
ــى الحكومــة مــن مجالــس  ــة إل ــاح المحول ــي تتكــون مــن األرب الت
ــر  ــر تصدي تســويق الصــادرات أو مــن مشــاريع عامــه أخــرى تحتك
التصديــر  ضرائــب  تتضمــن  كمــا  والخدمــات.  الســلع  بعــض 
ــون  ــي تتك ــب الناجمــة عــن أســعار الصــرف المتعــددة الت الضرائ
مــن ضرائــب ضمنيــة علــى الصــادرات ناجمــة مــن أعمــال نظــام 

رســمي ألســعار متعــدد الصــرف. 

• الضرائــب علــى المنتجات باســتثناء ضرائــب القيمة المضافة 
 Taxes on products,  - والتصديــر  االســتيراد  وضرائــب 

 except VAT, import and export taxes:
وتتكــون مــن ضرائــب علــى الســلع والخدمــات تصبــح مســتحقة 
الدفــع نتيجــة إنتــاج أو بيــع أو نقــل ملكيــة أو تأجيــر أو توريــد هــذه 
الســلع أو الخدمــات. أو نتيجــة اســتعمالها لالســتهالك الخــاص 
الضرائــب  تتضمــن  وهــي  الخــاص.  المــال  رأس  لتكويــن  أو 

الشــائعة اآلتيــة: 
1. الضرائــب العامــة علــى المبيعــات أو رقــم البيــع: وتشــمل 
الضرائــب علــى المصنعيــن وعلــى مبيعــات الجملــة والتجزئــة 
ال  ولكنهــا  ذلــك،  إلــى  ومــا  المبيــع  رقــم  علــى  والضرائــب 

تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة.
2. رســوم االســتهالك: وتتكــون مــن الضرائــب المفروضــة علــى 

أنــواع مثــل التبــغ والوقــود وخالفــه. معينــة مــن الســلع
علــى  الضرائــب  تشــمل  معينــة:  خدمــات  علــى  الضرائــب   .3
النقــل واالتصــاالت والتأميــن واإلعــالن والفنــادق أو الغــرف 
المؤجــرة والمطاعــم ووســائل التســلية والمباريــات الرياضيــة 

ــخ. … إل
4. الضرائــب علــى المعامــالت الماليــة و الرأســمالية: وتتكون من 
أربــاح االحتــكارات الماليــة المحولــة إلــى الحكومــة، و االحتــكارات 

الماليــة منشــآت منحــت احتــكارا قانونيــا إلنتــاج وتوزيــع نــوع 
معيــن مــن الســلع أو الخدمــات بغــرض تحقيــق إيــرادات وليــس 
لتعزيــز مصالــح السياســة االقتصاديــة أو االجتماعيــة العامــة. 
وهــذه االحتــكارات تعمــل فــي العــادة فــي إنتاج ســلع وخدمات 
ــل:  ــدان أخــرى مث ــب باهظــة فــي بل ــون خاضعــة لضرائ قــد تك
المشــروبات الكحوليــة، والتبــغ وعيــدان الثقــاب، والمنتجــات 
البتروليــة، والملــح، وورق اللعــب، ومــا إلــى ذلــك. وممارســة 
لتحقيــق  بديلــة  وســيلة  مجــرد  هــي  االحتكاريــة  الســلطات 
إيــرادات للحكومــة بــدال عــن اإلجــراء األكثــر صراحــة المتمثلــة 

فــي فــرض ضرائــب علــى إنتــاج هــذه المنتجــات.

 Other taxes on  -  الضــرائــــب األخـــرى عــلــى اإلنــتــــاج •
production:

وتتكــون مــن جميــع الضرائــب باســتثناء الضرائــب علــى المنتجــات 
التــي تتحملهــا المشــاريع نتيجــة لممارســتها اإلنتــاج وال تشــمل 
هــذه الضرائــب أي ضرائــب علــى  األربــاح أو علــى الدخــول األخرى 
التــي يحصــل عليهــا المشــروع وتدفــع بغــض النظــر عــن قيمــة 
األربــاح التــي يحققهــا اإلنتــاج، وتدفــع عــن األراضــي أو األصــول 
الثابتــة أو األيــدي العاملــة المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج أو 
علــى أنشــطة أو معامــالت معينــه والضرائــب، وتشــمل األخــرى 

علــى اإلنتــاج مــا يلــي:

1. الضرائب على جدول المرتبات واليد العاملة.
2. الضرائــب المتكــررة علــى األراضــي والمبانــي أو غيرهــا مــن 

اإلنشــاءات.
3. تراخيص األعمال التجارية والتراخيص المهنية.

4. الضرائب على استعمال األصول الثابتة أو على أنشطة أخرى.
5. رسوم الدمغة.

6. الضرائب على التلوث.
ــارج  ــة الســفر للخ ــة )ضريب ــى المعامــالت الدولي ــب عل 7. الضرائ

والتحويــالت الخارجيــة ومــا شــابهها(. 
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:Subsidies  - اإلعانات •
إلــى  الحكومــة  تقدمهــا  مقابــل  دون  جاريــة  مدفوعــات  هــي 
المنشــآت علــى أســاس مســتويات أنشــطتها اإلنتاجيــة أو علــى 
أســاس كميــات أو قيــم الســلع أو الخدمــات التــي تنتجهــا أو 
تبيعهــا أو تســتوردها، وهــي مقبوضــات بالنســبة للمنتجيــن أو 
المســتوردين المقيميــن. وفــي حــال المنتجيــن المقيميــن فإنهــا 
قــد تصمــم للتأثيــر علــى مســتويات إنتاجهــم أو علــى األســعار 
التــي تبــاع بهــا منتجــات المنشــأة أو علــى مكافــآت الوحــدات 
المؤسســية التــي تعمــل فــي مجــال اإلنتــاج. وتعــادل اإلعانــات 
فائــض  علــى  أثرهــا  إن  حيــث  اإلنتــاج،  علــى  ســالبة  ضريبــة 

التشــغيل معاكــس ألثــر الضريبــة علــى اإلنتــاج.

• اإلعانات اإلنتاجية:
علــى  الحكومــة  بواســطة  الدفــع  المســتحقة  المنــح  تشــمل 
الحســاب الجــاري للقطــاع الخــاص والقطــاع العــام وكذلــك المنــح 
الحكوميــة  للمشــاريع  العامــة  الســلطات  بواســطة  المدفوعــة 
لتعويــض الخســارة الناتجــة عــن سياســة الحكومــة فــي إبقــاء 
الســعر عنــد مســتوى معيــن، ويمكــن أن تحســب أيضــًا علــى أنهــا 
الفــرق بيــن الســعر المســتهدف وســعر الســوق الفعلــي الــذي 
يدفعــه المشــتري إذا تــم تغطيــة هــذا الفــرق بواســطة الحكومــة.

:Import subsidies - اإلعانة على الواردات •
تتكــون اإلعانــات علــى االســتيراد مــن اإلعانــات علــى الســلع 
والخدمــات التــي تصبــح مســتحقة الدفــع حيــن تعبــر الســلع حــدود 
وحــدات  إلــى  الخدمــات  تــورد  حيــن  أو  االقتصاديــة  المنطقــة 
مؤسســية مقيمــة. وتشــمل اإلعانــات الضمنيــة الناجمــة عــن 
أعمــال نظــام رســمي ألســعار الصــرف المتعــددة. و قــد تشــمل 
أيضــا الخســائر الناجمــة عــن سياســة حكوميــة مدروســة تتكبدهــا 
مؤسســات اتجــار حكوميــة وظيفتهــا شــراء منتجــات مــن غيــر 
المقيميــن وبيعهــا إلــى المقيميــن بأســعار أقــل. وال تشــمل 

ــى  ــات قــد تدفــع إل ــة إعان ــات علــى الســلع المســتوردة أي اإلعان
هــذه الســلع بعــد أن تكــون قــد عبــرت الحــدود الجمركيــة ودخلــت 

ــد. ــة للبل ــر داخــل المنطقــة االقتصادي ــداول الح فــي الت

 :Export subsidies  - اإلعانات على الصادرات •
الســلع  علــى  اإلعانــات  جميــع  مــن  التصديــر  إعانــات  تتكــون 
والخدمــات التــي تصبــح مســتحقة عندمــا تغــادر الســلع المنطقــة 
االقتصاديــة أو عندمــا تــورد الخدمــات إلــى وحــدات غيــر مقيمــة، 

ــات مــا يلــي:   وتشــمل هــذه اإلعان
1. إعانــات مباشــرة علــى الصــادرات تدفــع مباشــرة للمنتجيــن 
أو  االقتصاديــة  المنطقــة  الســلع  تغــادر  عندمــا  المقيميــن 

عندمــا تــورد الخدمــات إلــى غيــر المقيميــن.
2. تعويضــات عــن خســائر مؤسســات االتجــار الحكوميــة، وهــي 
تتكــون مــن الخســائر الناجمــة عــن سياســة حكوميــة مدروســة 
تتكبدهــا مؤسســات اتجــار حكوميــة وظيفتهــا شــراء منتجــات 
مشــاريع مقيمــة وبيعهــا بســعر أقــل إلــى غيــر المقيميــن 
والفــرق بيــن أســعار الشــراء والبيــع هــو إعانــة علــى الصــادرات.
وهــي  المتعــددة،  الصــرف  أســعار  عــن  الناجمــة  اإلعانــات   .3
تتكــون مــن إعانــات ضمنيــة ناجمــة عــن أعمــال نظــام رســمي 

ألســعار الصــرف المتعــددة.

 Other subsidies on - ــات األخــرى علــى  المنتجــات • اإلعان
Products:

علــى  إعانــات  مــن  المنتجــات  علــى  األخــرى  اإلعانــات  تتكــون 
الســلع أو الخدمــات المنتجــة كمخرجــات لمشــاريع مقيمــة تصبــح 
مســتحقة الدفــع نتيجــة إنتــاج أو تحويــل أو تأجيــر أو توريــد هــذه 
الســلع أو الخدمــات أو نتيجــة اســتعمالها لالســتهالك الذاتــي 
أو لتكويــن رأس المــال الخــاص )الذاتــي( واألنــواع األتيــة هــي 

أكثرهــا شــيوًعا:

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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1. اإلعانــات علــى المنتجــات المســتعملة محلًيــا: وتتكــون مــن 
اإلعانــات المدفوعــة إلــى المشــاريع المقيمــة عــن مخرجاتهــا 

المســتعملة أو المســتهلكة داخــل المنطقــة االقتصاديــة.
ــة: وتتكــون مــن الخســائر  ــار الحكومي 2. خســائر مؤسســات االتج
تتمثــل  التــي  الحكوميــة  االتجــار  تتكبدهــا مؤسســات  التــي 
وظيفتهــا فــي شــراء وبيــع منتجــات المشــاريع المقيمــة، وحين 
تتحمــل هــذه المؤسســات خســائر نتيجــة لسياســة اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة حكوميــة مدروســة عــن طريــق البيــع بأســعار أدنــى 
مــن األســعار التــي اشــتريت بهــا هــذه الســلع، فــإن الفــرق بيــن 
ســعر الشــراء والبيــع ينبغــي أن يعامــل علــى أنــه إعانــة. وتعــد 
مخزونــات الســلع التــي تحتفــظ بهــا هــذه المؤسســات بأســعار 
التــي تدفعهــا مؤسســات االتجــار وتقيــد اإلعانــات  الشــراء 

فــي الوقــت الــذي تبــاع فيــه الســلع.
3. اإلعانــات المقدمــة إلــى الشــركات وأشــباه الشــركات العامــة:  
وتتكــون مــن التحويــالت المنظمــة المدفوعــة إلــى الشــركات 
الخســائر  عــن  تعويضهــا  بهــدف  العامــة  الشــركات  وأشــباه 
الســالبة  التشــغيل  فوائــض  صافــي  عــن  أي   - المســتمرة 
لألســعار  نتيجــة  اإلنتاجيــة  أنشــطتها  فــي  تتكبدهــا  التــي   -
المتغيــرة التــي تكــون اقتصاديــة واجتماعيــة حكوميــة مدروســة 
المشــاريع  هــذه  لمخرجــات  األساســية  األســعار  ولحســاب 
ــة  ــراض معــدل ضمنــي موحــد لإلعان مــن الضــروري عــادة افت
بحســب القيمــة علــى هــذه المخرجــات، ويحــدد مقــدار اإلعانــة 

كنســبة مئويــة مــن قيمــة المبيعــات مضافــا إليــه اإلعانــة.

 Other subsidies on  - • اإلعانــات األخــرى علــى  اإلنتــاج 
 production:

اإلعانــات التــي قــد تتلقاها المشــاريع المقيمة نتيجة لممارســتها 
اإلنتــاج. ومــن أمثلة هــذه اإلعانات:  

العاملــة:   اليــد  علــى  أو  المرتبــات  جــداول  علــى  اإلعانــات   .1
وتتكــون مــن اإلعانــات المدفوعــة علــى األجــور أو المرتبــات 

علــى  أو  الكليــة،  العاملــة  اليــد  علــى  أو  المدفوعــة  الكليــة 
اســتخدام أنــواع معينــة مــن األشــخاص كالمعاقيــن جســديا أو 
األشــخاص العاطليــن عــن العمــل لفتــرات طويلــة. كمــا يمكــن 
أن تهــدف اإلعانــات أيضــا إلــى تغطيــة بعــض أو كل تكاليــف 

برامــج التدريــب التــي  تنظمهــا المشــاريع أو تمولهــا.
2. إعانــات تخفيــض التلــوث: تتكــون مــن اإلعانــات التــي تهــدف 
لع  إلــى تغطيــة بعــض أو كل تكاليــف المعالجــة اإلضافية المطَّ

بهــا لتخفيــض أو إزالــة إطــالق الملوثــات فــي البيئــة.

:Property income - دخل الملكية •
هــو الدخــل الــذي يتلقــاه مالــك أصــل مالــي أو أصــل ملمــوس 
ــم أمــوال، أو وضــع األصــل الملمــوس  ــل تقدي ــج مقاب ــر منت غي
غيــر المنتــج تحــت تصــرف وحــدة مؤسســية أخــرى، ويتكــون دخــل 

الملكيــة مــن البنــود التاليــة:

1. الفائدة.
2. دخل الشركات الموزع.

3. عائدات االستثمارات األجنبية المباشرة المعاد استثمارها.
4. دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصيات التأمين.

5. اإليجار )الريع(. 
6. األنصبة.

:Interest - الفائدة •
الفائــدة هــي شــكل مــن أشــكال دخــل الملكيــة يتلقاهــا مالكــو 
أصــول ماليــة مــن أنــواع معينــة هــي الودائــع، واألوراق الماليــة 

ــة األخــرى. عــدا األســهم والقــروض والحســابات الدائن
وقــد تعــرف الفائــدة بموجــب شــروط اإلدارة الماليــة التــي يتفــق 
المديــن  يصبــح  الــذي  المبلــغ  بأنهــا:  والمديــن  الدائــن  عليهــا 
مســئوال عــن دفعــه إلــى الدائــن عــن فتــرة زمنيــة دون إنقــاص 

مبلــغ األصــل القائــم.
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 Distributed income of  - المــوزع  الشــركات  دخــل   •
corporations:

وينقســم هــذا البنــد إلــى نوعيــن همــا األرباح الموزعة، والســحب 
من دخل أشــباه الشــركات.

:Dividends  - األرباح الموزعة •
هــي شــكل مــن أشــكال دخــل الملكيــة يســتحقه حاملــو األســهم 
والحصــول  الشــركات.  تصــرف  تحــت  أموالهــم  لوضــع  نتيجــة 
علــى رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم هــو أســلوب بديــل 
لالقتــراض، ولكــن وعلــى عكــس الحصــول علــى رأس المــال عــن 
ــق  ــى رأس المــال عــن طري ــق  القــروض، فــإن الحصــول عل طري
إصــدار أســهم ال تنشــأ عنــه مســئولية ماليــة محــددة بمبالــغ 
نقديــة ثابتــة، وال تعطــي حاملــي أســهم الشــركة الحــق فــي 

ــت أو محــدد مســبًقا. الحصــول علــى دخــل ثاب

 Withdrawals from - الســحب مــن دخــل أشــباه الشــركات •
 the income of quasi-corporations:

مــع أن شــبه الشــركة تعامــل كمــا لــو كانــت شــركة، إال إنهــا ال 
ــاح موزعــة إلــى مالكهــا ومــع  ــوزع دخــال  بدفــع أرب تســتطيع أن ت
ذلــك، قــد يختــار مالــك أو مالكــو شــبه الشــركة  ســحب بعــض أو 
كل دخــل التنظيــم مــن المشــروع، وســحب هــذا الدخــل يعــادل 
نظريــا توزيــع دخــل الشــركات ذوات الشــخصية االعتباريــة عــن 
طريــق األربــاح الموزعــة، ويعامــل كمــا لــو كان نوعــا مــن األربــاح 
الموزعــة، وينبغــي تحديــد شــبه الشــركة ليتســنى قيــاس دخلهــا 

ــزا عــن دخــل المالــك. بوصفــه دخــال متمي

ــدات االســتثمار األجنبــي المباشــر المعــاد اســتثمارها -   • عائ
 Reinvested earnings on direct foreign investment:
هــي عبــارة عــن فائــض تشــغيل مشــروع االســتثمار األجنبــي 
جاريــة  تحويــالت  أو  ملكيــة  دخــول  أيــة  إليــه  المباشــر مضافــا 

متلقــاة مخصومــا منهــا أيــة دخــول ملكيــة أو تحويــالت جاريــة 
مدفوعــة، بمــا فــي ذلــك التحويــالت الفعليــة إلــى المســتثمرين 
ــة مدفوعــة علــى  ــة ضرائــب جاري ــن وأي ــر المقيمي المباشــرين غي
دخــل أو ثــروة … إلــخ، لمشــروع االســتثمار األجنبــي المباشــر.

 - التأميــن  بوالــص  لحاملــي  يعــزى  الــذي  الملكيــة  دخــل   •
 Property income attributed to insurance policy

 holders:
بطــرق  الفنيــة  التأميــن  احتياطــات  التأميــن  مشــاريع  تســتثمر 
مختلفــة ومــن الشــائع  اســتخدامها لشــراء أصــول ماليــة وأراٍض 
ومبــاٍن. وتتلقــى مشــاريع التأميــن دخــل  ملكيــة مــن األصــول 
مــن  صافــي  تشــغيل  فائــض  وتكســب  واألراضــي،  الماليــة 
ومجمــوع  المبانــي.  مــن  وغيرهــا  الســكنية  المبانــي  تأجيــر 
الدخــول األوليــة التــي يتــم تلقيهــا بهــذه الطريقــة مــن اســتثمار 
احتياطيــات التأميــن الفنيــة توصــف بأنهــا دخــل اســتثمار. وهــي 
ال تشــمل بالطبــع أي دخــل يتــم تلقيــه مــن اســتثمار أصــول 
ــة  ــات الفني مشــاريع التأميــن الخاصــة بهــا. ونظــرا ألن االحتياطي
هــي أصــول لحاملــي بوالــص التاميــن، يتعيــن أن يقيــد دخــل 
االســتثمار الــذي تتلقــاه مشــاريع التأميــن فــي الحســابات وكأن 
الــذي  والدخــل  البوالــص.  لحاملــي  تدفعــه  التأميــن  مشــاريع 
تدفعــه مشــاريع التأميــن إلــى حاملــي البوالــص بهــذه الطريقــة 
يوصــف بأنــه دخــل ملكيــة يعــزى إلــى حاملــي بوالــص التأميــن. 
ولذلــك  الدخــل؛  بهــذا  عمليــا  تحتفــظ  التأميــن  أن مشــاريع  إال 
فانــه يعامــل وكأنــه أعيــد دفعــه إلــى مشــاريع التأميــن علــى 
هيئــة مكمــالت ألقســاط التأميــن التــي تضــاف إلــى األقســاط 

الفعليــة التــي تدفــع بموجــب شــروط بوالــص التأميــن.

:Rents  - الريع( اإليجار( •
الريــع هــو دخــل الملكيــة لألراضــي وهــو إيجارهــا، ويقيــد علــى 
أســاس االســتحقاق، أي مــا يســتحق عــن العــام محــل الدراســة 
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ويعامــل الريــع وكأن المالــك يكســبه بصــورة مســتمرة طــول مــدة 
عقــد اإليجــار الــذي يتفــق عليــه مالــك األرض والمســتأجر.

ــرول والغــاز  ــة مثــل )الفحــم والبت ــه فــي األصــول الجوفي كمــا أن
الطبيعــي وخالفــه( قــد يبــرم مالكهــا )قطــاع خــاص أو وحــدات 
لهــا  تســمح  أخــرى  مؤسســية  وحــدات  مــع  عقــودا  حكوميــة( 
باســتخراج تلــك الرواســب فــي غضــون مــدة زمنيــة مقابــل ريــع، 
ــة أو  ــع متوقفــا علــى كمي وفــي بعــض الحــاالت قــد يكــون الري

حجــم األصــول المســتخرجة.

• األنصبة:
ــل لحاملــي األســهم  قيمــة الدخــل المســتحق الدفــع أو التحصي
نتيجــة لوضــع أموالهــم تحــت تصــرف الشــركات، وهــي شــكل 

ــة. مــن أشــكال دخــول الملكي

 Current Taxes - الضرائــب الجاريــة علــى الدخــل والثــروة •
 On Income Wealth:

مدفوعــات إجباريــة دون مقابــل نقــدي أو عينــي مــن األفــراد 
والوحــدات التنظيميــة إلــى الوحــدات الحكوميــة وهــي تحويليــة 
ألن الحكومــة ال تقــدم أي عائــد للوحــدة التــي دفعــت الضريبــة، 
وذلــك بالرغــم مــن أن الحكومــة تقــدم ســلًعا وخدمــات للمجتمــع 
ككل، أو لوحــدات شــخصية أخــرى، أو مجموعــة مــن الوحــدات 
وذلــك كسياســة اقتصاديــة  أو اجتماعيــة. والضرائــب الجاريــة 
علــى الدخــل والثــروة تتكــون أساســًا مــن الضرائــب المفروضــة 
علــى دخــل العائــالت والمشــروعات، وهــي تشــكل تكاليــف علــى 
الدخــل وتســجل كاســتخدامات لقطاعــي العائــالت والمشــروعات 

فــي حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل.
ــة الدفــع بواســطة  وهــذه الضرائــب يمكــن أيضــًا أن تكــون واجب
غيــر المقيميــن أو ربمــا بواســطة وحــدات أو هيئــات ال تهــدف 

إلــى الربــح.

:Taxes on income  - ضرائب الدخل •
وتتكــون مــن الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح وعائــدات رؤوس 
األمــوال، وتقــدر علــى الدخــل الفعلــي أو المفتــرض أو األســر 
الضرائــب  وتشــمل  والشــركات  المؤسســات  أو  المعيشــية 
المقــدرة علــى الممتلــكات المقتنــاة مــن أرض أو عقــار عندمــا 
دخــل  لتقديــر  كأســاس  مســتعملة  المقتنيــات  هــذه  تكــون 
مالكيهــا، وفــي بعــض الحــاالت ال يمكــن البــت فــي مســئولية 
دفــع ضريبــة الدخــل إال فــي فتــرة محاســبية الحقــة للفتــرة التــي 
اكتســب فيهــا الدخــل، وتشــمل الضرائــب علــى الدخــل أنــواع 

الضرائــب اآلتيــة:

1. الضرائب على دخل األفراد أو على دخل األسر المعيشية.
2. الضرائب على دخل الشركات.

3. الضرائب على عائدات رأس المال.
4. الضرائب على أرباح اليانصيب أو القمار.

:Other current taxes - الضرائب الجارية األخرى •
تتكــون هــذه الضرائــب مــن نوعين األولـــى هي الضرائــب الجارية 

علــى رأس المــال، والثانيــة هــي الضرائب الجاريــة المتنوعة.

 Current taxes on  - الضرائــب الجاريــة علــى رأس المــال •
:capital:

ــة مــرة كل  ــب مســتحقة الدفــع بصــورة دوري ــون مــن الضرائ تتك
الوحــدات  ثــروة  العــادة علــى ممتلــكات أو صافــي  عــام فــي 
مــن  غيرهــا  أو  األراضــي  علــى  الضرائــب  عــدا  المؤسســية 
األصــول التــي تمتلكهــا أو تســتأجرها المشــاريع وتســتخدمها 
فــي اإلنتــاج حيــث تعامــل كضرائــب أخــرى علــى اإلنتــاج، وتتكــون 
الضرائــب الجاريــة علــى رأس المــال مــن الضرائــب على األراضي 
علــى  الثــروة والضرائــب  علــى صافــي  والمبانــي والضرائــب 
األصــول األخــرى مثــل المجوهــرات أو غيرهــا مــن مظاهــر الثــراء.
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                                                      :Miscellaneous current taxes - ضرائب جارية متنوعة •
تتكــون مــن أنــواع شــتى مــن الضرائــب التــي تدفــع بصــورة 
دوريــة ســنويًا فــي العــادة ومــن أكثرهــا شــيوعًا ضريبــة النفــوس 
المعيشــية  األســر  ومدفوعــات  اإلنفــاق  علــى  والضرائــب 
للحصــول علــى بعــض التراخيــص والضرائــب علــى المعامــالت 
وعلــى  الخــارج  إلــى  الســفر  علــى  الضرائــب  مثــل  الدوليــة 

األجنبيــة. االســتثمارات  وعلــى  الخارجيــة  التحويــالت 

 Social contributions  - المساهمات والمنافع االجتماعية •
                           and benefits:

األســر  تتلقاهــا  جاريــة  تحويــالت  هــي  االجتماعيــة  المنافــع 
المعيشــية بهــدف ســد االحتياجــات التــي تنشــأ فــي مناســبات 
أو ظــروف معينــة مثــل المــرض أو البطالــة أو التقاعــد أو الســكان 
المنافــع  مــن  نوعــان  ويوجــد  عائليــة.  ظــروف  أو  التعليــم  أو 
االجتماعيــة همــا منافــع التأميــن االجتماعــي ومنافــع المســاعدة 
االجتماعيــة، وقــد تقــدم منافــع التأميــن االجتماعــي بمقتضــى 
برامــج ضمــان اجتماعــي عامــة، أو برامــج ضمــان اجتماعي خاصة، 
أو برامــج ضمــان اجتماعــي غيــر ممولــة علــى هيئــة مشــاريع، 
أو ممولــة تمويــل تأميــن، أو صناديــق معاشــات تقاعــد يديرهــا 
أربــاب العمــل دون إشــراك طــرف ثالــث لمنفعــة مســتخدميهم 

الحالييــن أو الســابقين.
 

:social contribution  - المساهمات االجتماعية الفعلية
تدفــع المســاهمات االجتماعيــة دفعــات فعليــة إلــى برامج تأمين 
اجتماعــي، وقــد يدفعهــا أربــاب العمــل نيابــة عــن مســتخدميهم، 
أو قــد يدفعهــا المســتخدمون أو األشــخاص العاملــون لحســاب 

أنفســهم أو غيــر المســتخدمين باألصالــة عــن أنفســهم.

 Employers - مســاهمات أربــاب العمــل االجتماعيــة الفعلية •
                                         actual social contributions:

هــي مســاهمات اجتماعيــة يدفعهــا أربــاب العمــل إلــى صناديــق 
الضمــان االجتماعــي أو إلــى مشــاريع التأميــن أو إلــى صناديــق 
معاشات التقاعد المستقلة ذاتيًا التي تدير برامج تأمين اجتماعي 
إلــى مســتخدميهم، ونظــرًا ألن هــذه  اجتماعيــة  لتأميــن منافــع 
ــاب العمــل لمنفعــة مســتخدميهم فــإن  المســاهمات يدفعهــا أرب
قيمتهــا تقيــد مــع األجــور والمرتبــات العينيــة والنقديــة، بوصفهــا 
المســاهمات  تقيــد  ثــم  العامليــن،  تعويضــات  مكونــات  إحــدى 
االجتماعيــة وكأن المســتخدمين قــد دفعوهــا بوصفهــا تحويــالت 
جاريــة إلــى صناديــق الضمــان االجتماعــي أو إلــى مشــاريع التأميــن 

ــًا. أو إلــى صناديــق معاشــات التقاعــد المســتقلة ذاتي

 Social Employees  - االجتماعيــة  العامليــن  مســاهمات   •
contributions:

هــي مســاهمات اجتماعيــة يدفعهــا المســتخدمون إلــى صناديــق 
الضمــان االجتماعــي وإلــى برامــج التأميــن االجتماعــي الممولــة 
تمويــاًل خاصــًا، وتقيــد المســاهمات فــي الوقــت الــذي يــؤدى 
فيــه عمــل يــؤدي إلــى نشــوء التــزام يوجــب دفعهــا، وتتكــون 
مســاهمات المســتخدمين االجتماعيــة مــن مســاهمات فعليــة 
تدفــع كل فتــرة، يضــاف إليهــا فــي حــال البرامــج الممولــة تمويــاًل 
خاصــا مكمــالت المســاهمات التــي تدفــع مــن دخــل الملكيــة الذي 
يعــزى إلــى حاملــي بوالــص التأميــن والــذي يتلقــاه المســتخدمون 

المشــاركون فــي البرامــج مخصومــًا منــه تكاليــف الخدمــة.

• المســاهمات االجتماعيــة التــي يدفعهــا األشــخاص العاملــون 
 Social  - المســتخدمين  غيــر  واألشــخاص  أنفســهم  لحســاب 
 contributions by self-employed and non- employed

persons:
هــذه مســاهمات اجتماعيــة يدفعهــا أشــخاص غيــر مســتخدمين 
األشــخاص  أو  أنفســهم  لحســاب  العاملــون  األشــخاص  أي 
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العاطلــون عــن العمــل لمنفعتهــم الخاصــة، وتقيــد عندمــا  تنشــأ 
االلتزامــات التــي توجــب الدفــع، ويتكون بعضها من مســاهمات 
ضمــان اجتماعــي  إلزاميــة فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يتكــون 
مــن مســاهمات طوعيــة فــي برامــج ضمــان اجتماعــي، أو برامــج 
تأميــن اجتماعــي أخــرى. وتشــمل أيضــًا قيمــة المكمــالت التــي 
بوالــص  حاملــي  إلــى  يعــزى  الــذي  الملكيــة  دخــل  مــن  تدفــع 
يقيــدون  الذيــن  المســاهمون  األشــخاص  ويتلقــاه  التأميــن، 
وكأنهــم أعــادوا دفعــة إلــى مشــاريع التأميــن باإلضافــة إلــى 

مســاهماتهم األخــرى.

 Imputed social  - المحتســبة  االجتماعيــة  المســاهمات   •
contributions:

تقيــد المســاهمات االجتماعيــة المحتســبة فــي حســاب التوزيــع 
الثانــوي للدخــل مــن قبــل أربــاب العمــل الذيــن يديــرون برامــج 
الخطوتيــن  تلخيــص  ويمكــن  ممولــة  غيــر  اجتماعــي  ضمــان 

المتبعتين في االحتساب على النحو اآلتي:     
1. يقيــد أربــاب العمــل فــي حســاب توليــد الدخــل وكأنهــم دفعــوا 
مــن  جــزءًا  بوصفــه  مبلغــًا  الموجوديــن  إلــى مســتخدميهم 
تعويضاتهــم يوصــف بأنــه مســاهمات اجتماعيــة محتســبة 
يســاوي فــي القيمــة المســاهمات االجتماعيــة المقــدرة التــي 
غيــر  االجتماعيــة  المنافــع  تكاليــف  لتغطيــة  الزمــة  ســتكون 

ــح مســتحقة لهــم. ــي تصب ــة الت الممول
2. يقيــد المســتخدمون فــي حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل 
وكأنهــم ســددوا ألربــاب العمــل نفــس مبالــغ المســاهمات 
المحتســبة )بوصفهــا تحويــالت جاريــة( كمــا لــو أنهــم دفعوهــا 

ــن اجتماعــي منفصــل. ــى برنامــج تأمي إل

• المنافــع االجتماعيــة عــدا التحويــلت االجتماعيــة العينيــة - 
 Social benefits other than social transfers in kind:

وتشمل:

1. جميــع المنافــع االجتماعيــة النقديــة - منافــع التأميــن االجتماعــي 
الوحــدات  توفرهــا  التــي   - االجتماعيــة  المســاعدة  ومنافــع 
الحكوميــة بمــا فيهــا صناديق الضمان االجتماعي والمؤسســات 
غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر المعيشــية وهــذه تنقســم 

إلــى:
 أ  - منافع ضمان اجتماعي نقدية.

ب - منافع مساعدة اجتماعية نقدية.
أو  كانــت نقديــة  التأميــن االجتماعــي ســواء  2. جميــع منافــع 
عينيــة، والمقدمــة بموجــب تأميــن اجتماعــي، ممولــة تمويــاًل 

ــى: ــة، وهــذه تنقســم إل ــر ممول خاصــًا وغي
 أ  - منافع تأمين اجتماعي ممولة تمويال خاصا.

ب - منافع تأمين اجتماعي للمستخدمين غير ممولة.
العامــة  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  العينيــة  المنافــع  تقيــد  ال 
األســر  تخــدم  التــي  للربــح  الهادفــة  غيــر  والمؤسســات 
ولكنهــا  للدخــل،  الثانــوي  التوزيــع  حســاب  فــي  المعيشــية 
تشــكل جــزءًا مــن التحويــالت االجتماعيــة العينيــة، وتقيــد فــي 

العينــي. الدخــل  توزيــع  إعــادة  حســاب 

 Social assistance benefits - التحويلت العينية االجتماعية •
 in kind:

إن البنــد الوحيــد عــدا بنــد الموازنــة الــذي يقيــد فــي حســاب إعــادة 
توزيــع الدخــل العينــي هــو التحويالت االجتماعيــة العينية وتتكون 
هــذه مــن ســلع وخدمــات فرديــة تقــدم كتحويــالت عينيــة مــن 
الوحــدات الحكوميــة )بمــا فيهــا صناديــق الضمــان االجتماعــي( 
األســر  أفــراد  تخــدم  التــي  للربــح  الهادفــة  غيــر  والمؤسســات 
المعيشــية ســواء اشــتريت مــن الســوق أو أنتجــت كمخرجــات غيــر 
ســوقية للوحــدات الحكوميــة أو المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح 
التــي تخــدم األســر المعيشــية، وقــد تمــول مــن الضرائــب أو 
مــن دخــل حكومــي آخــر أو مــن مســاهمات الضمــان االجتماعــي 
أو مــن التبرعــات ودخــل  الملكيــة فــي حالــة المؤسســات غيــر 
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الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر المعيشــية وإذا تعــذر فصــل 
حســابات صناديــق الضمــان االجتماعــي عــن حســابات القطاعــات 
الفرعيــة  األخــرى مــن الحكومــة فإنــه ال يمكــن تقســيم المنافــع 
االجتماعــي  الضمــان  مــن  مقدمــة   منافــع  إلــى  االجتماعيــة 
ومنافــع مقدمــة مــن قطاعــات فرعيــة أخــرى. وتقســم منافــع 
الضمــان االجتماعــي العينيــة إلــى نوعيــن: نــوع تشــتري فيــه 
وبعــد  بنفســها  الخدمــات  أو  الســلع   المنتفعــة فعــل  األســر 
ذلــك تعــوض، ونــوع تقــدم فيــه الخدمــات ذوات الصلــة مباشــره 
التحويــالت  المنتفعين)كالصحــة والتعليــم مثــال( وتضــم  إلــى 

االجتماعيــة العينيــة التحويــالت التاليــة: 

 Social security - 1. منافع الضمان االجتماعي: التعويضات
benefits, reimbursements:

يعــد التعويــض الــذي تدفعــه صناديــق الضمــان االجتماعــي إلــى 
األســر المعيشــية عــن إنفاقهــا الموافــق عليــه علــى ســلع أو 
خدمــات معينــة شــكال مــن أشــكال المنافــع االجتماعيــة العينيــة، 
ــة علــى النفقــات التــي يمكــن  تعويضهــا اإلنفــاق  ومــن األمثل
علــى الــدواء أو العالــج، فعندمــا تشــتري أســرة معيشــية ســلعة 
صنــدوُق  كليــًا  أو  جزئيــًا  بعــد  فيمــا  عنهــا  يعوُضهــا  خدمــة  أو 
الضمــان االجتماعــي، فإنــه يمكــن اعتبــار األســرة كمــا لــو كانــت 

وكيــال  للصنــدوق. 

فــي الواقــع قدمــت األســرة ائتمانــًا قصيــر األجــل إلــى صنــدوق 
الضمــان االجتماعــي يصفــى حــال تعويــض األســرة، وقيمــة 
ــد وكأن الصنــدوق قــد تحملهــا مباشــرة  اإلنفــاق المعاوضــة ُتقيَّ
فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه األســرة بعمليــة الشــراء، فــي 
حيــن أن اإلنفــاق الوحيــد الــذي يقيــد األســرة هــو الفــرق - إن- 
وجــد بيــن الســعر الــذي دفعــه المشــتري والمبلــغ الــذي عــوض، 
وعليــه فــإن مبلــغ اإلنفــاق المعــوض ال يعامــل كتحويــل جــاٍر مــن 

ــى األســر المعيشــية. ــدوق إل الصن

 Other  - األخــرى  العينيــة  االجتماعــي  الضمــان  منافــع   .2
 social security benefits in kind:

تتكــون مــن التحويــالت االجتماعيــة العينيــة باســتثناء التعويضات 
األســر  إلــى  االجتماعــي  الضمــان  صناديــق  تقدمهــا  التــي 
المعيشــية ويتكــون معظمهــا مــن الســلع أو الخدمــات المرتبطة. 
نظــارات  الصقــة،  عدســات  )العــالج،  الطبيــة  الرعايــة  بتوفيــر 
الخدمــات  يقــدم  وقــد  إلــخ(  طبيــة...  ومعــدات  أجهــزه  طبيــة، 
منتجــون ســوقيون أو غيــر ســوقيين وينبغــي أن تقيــم وفقــا 
لذلــك وفــي كلتــا الحالتيــن ينبغــي اقتطــاع أيــة دفعــات اســمية 
تدفعهــا األســر المعيشــية نفســها، وينبغــي أن يقيــد التحويــل 
فــي الوقــت الــذي تمــول فيــه الســلع أو تقــدم فيــه الخدمــات.

 Social assistance - 3. منافــع المســاعدة االجتماعية العينيــة
 benefits in kind:

الحكوميــة  الوحــدات  تقدمهــا  عينيــة  تحويــالت  مــن  تتكــون 
والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر المعيشــية 
الضمــان  لمنافــع  مماثلــة  وهــي  المعيشــية  األســر  إلــى 
االجتماعــي العينيــة ولكنهــا ال تقــدم فــي إطــار برنامــج التأميــن 
االجتماعــي ويغلــب أن تقــدم فــي ظــل الظــروف اآلتيــة شــأنها 

فــي ذلــك شــأن منافــع المســاعدة االجتماعيــة النقديــة:

1-3. عدم وجود برنامج اجتماعي يغطى الظروف المعيشية. 

األســر  فــإن  اجتماعيــة  برامــج  وجــود  مــن  الرغــم  علــى   .3-2
المعيشــية ال تشــارك فيهــا وغيــر مؤهلــة للحصــول علــى 

االجتماعيــة. منافعــه 

3-3. منافــع التأميــن االجتماعــي غيــر كافيــة لتلبيــة االحتياجــات 
المســاعدة  منافــع  تقــدم  الحالــة  هــذه  فــي  المعيشــية 

إليهــا. إضافــة  االجتماعيــة 
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 - الســوقية  غيــر  الفرديــة  الخدمــات  أو  الســلع  تحويــلت   .4
 Transfers of individual non- market goods or services:
التــي يقدمهــا منتجــون غيــر  الخدمــات  أو  الســلع  تتكــون مــن 
ــر هادفــة  ســوقيين تملكهــم وحــدات حكوميــة أو مؤسســات غي
للربــح تخــدم األســر المعيشــية إلــى أفــراد األســرة المعيشــية 
مجانــًا أو بأســعار غيــر مهمــة اقتصاديــًا. ومــع أن بعــض الخدمــات 
غيــر الســوقية التــي تنتجهــا المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح 
ــة  التــي تخــدم األســر المعيشــية لهــا ســمات الخدمــات الجماعي
ــر الســوقية التــي تنتجهــا المؤسســات  فــإن جميــع الخدمــات غي
تعامــل  المعيشــية  األســر  تخــدم  التــي  للربــح  الهادفــة  غيــر 
علــى أنهــا خدمــات فرديــة بطبيعتهــا. والخدمــات التــي تقــدم 
ــًا  ــر مهمــة اقتصادي ــًا أو بأســعار غي ــى األســر المعيشــية مجان إل
توصــف بأنهــا خدمــات فرديــة تمييــزا لهــا عــن الخدمــات الجماعيــة 
عريضــة  قطاعــات  إلــى  أو  ككل  المجتمــع  إلــى  تقــدم  التــي 
ــة بصــورة رئيســة مــن الخدمــات  ــه. وتتكــون الخدمــات الفردي من
الصحيــة وخدمــات التعليــم مــع أن أنواعــًا أخــرى مــن الخدمــات 
مثــل خدمــات الســكان والثقافــة والترويــج تقــدم بصــورة متكــررة 
أيضــًا. وقــد يقدمهــا منتجــون ســوقيون أو غيــر ســوقين وتقيــم 
وفقــًا لذلــك. تقيــد الخدمــات التــي تقــدم إلــى األســر المعيشــية 
بوصفهــا تحويــالت اجتماعيــة عينيــة وقــت تقديمهــا وهــو وقــت 
إنتاجهــا وأيــة ســلعة يقدمهــا منتجــون غيــر ســوقيين مباشــرة 
إلــى األســر المعيشــية ينبغــي أن تقيــد فــي الوقــت الــذي يجــري 

ــة. ــر الملكي ــه تغيي في

 Non-Life  - المطالبــات علــى التأميــن علــى غيــر الحيــاة •
insurance:

تصبــح  التــي  المطالبــات  لتصفيــة  المدفوعــة  المبالــغ  هــي 
مســتحقة أثنــاء المــدة المحاســبية الجاريــة وتصبــح المطالبــات 
إلــى  يــؤدي  حــدث  فيهــا  يقــع  التــي  اللحظــة  فــي  مســتحقه 
مطالبــة صحيحــة مقبولــة لــدى مشــروع التأميــن.  تعامــل تصفيــة 

المطالبــات علــى التأميــن علــى غيــر الحيــاة علــى أنهــا تحويــل 
إلــى مقــدم المطالبــات وتعامــل هــذه الدفعــات دائمــًا علــى 
أنهــا تحويــالت جاريــة حتــى وإن انطــوت علــى مبالــغ كبيــرة نتيجــة 
لتدميــر أصــل ثابــت بصــورة عرضيــه أو إصابــة شــخص مــا بإصابــة 
ــر موجــه  ــات غي ــغ التــي يتلقاهــا مقدمــو المطالب ــرة والمبال خطي
فــي العــادة  ألي غــرض معيــن وال يشــترط إصــالح أو تعويــض 

الســلع واألصــول التالفــة والمدمــرة.

 Current  - العامــة  الحكومــة  داخــل  الجاريــة  التحويــلت   •
 transfers within general government:

وتتكــون مــن التحويــالت الجاريــة بيــن وحــدات حكوميــة مختلفــة 
أو بيــن قطاعــات فرعيــة مختلفــة مــن قطاعــات الحكومــة العامــة.

 Current international  - الجــاري  الدولــي  التعــاون   •
cooperation:

ويتكــون مــن التحويــالت الجاريــة النقديــة أو العينيــة بين حكومات 
البلــدان المختلفــة أو بيــن الحكومــات والمنظمــات الدولية مثل:

لتمويــل  متلقوهــا  يســتعملها  الحكومــات  بيــن  تحويــالت   .1
النفقــات الجاريــة بمــا فــي ذلــك مســاعدات الطــوارئ التــي 
تقــدم بعــد وقــوع كــوارث طبيعيــة وتشــمل تحويــالت عينيــة 

علــى هيئــة أغذيــة ومالبــس وأدويــة ... إلــخ .
2. المســاهمات الســنوية أو غيرهــا مــن المســاهمات المنتظمــة 

التــي تدفعهــا الحكومــات إلــى المنظمــات الدوليــة.
3. مدفوعــات الحكومــات أو المنظمــات الدوليــة إلــى حكومــات 
أخــرى لتغطيــة مرتبــات موظفــي المســاعدة الفنيــة الذيــن 
يعــدون مقيميــن فــي البلــد الــذي يعملــون فيــه، وال يشــمل 
ألغــراض  المخصصــة  التحويــالت  الجــاري  الدولــي  التعــاون 
تكويــن رأس المــال حيــث تقيــد هــذه التحويــالت كتحويــالت 

رأســمالية.
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 Miscellaneous current  - الجاريــة المتنوعــة  التحويــلت   •
 transfers:

ــة  ــواع التحويــالت الجاري تتكــون هــذه التحويــالت مــن مختلــف أن
التــي يمكــن أن تتــم بيــن الوحــدات المؤسســية المقيمــة أو بيــن 
الوحــدات المقيمــة وغيــر المقيمــة، وفيمــا يلــي بعــض أهــم 

هــذه التحويــالت:
1. التحويــلت الجاريــة إلــى المؤسســات غيــر الهادفــة للربح التي 

:Current transfers to NPISHs - تخدم األسر المعيشية
يتــم  نقديــة  تحويــالت  مــن  التحويــالت  هــذه  معظــم  تتكــون 
تلقيهــا مــن وحــدات مؤسســية آخــري مقيمــة أو غيــر مقيمــة 
علــى هيئــة رســوم عضويــة ومســاهمات  وتبرعــات ... إلــخ، 
ســواء أكانــت علــى أســاس منتظــم أو غيــر منتظــم ويقصــد مــن 
هــذه التحويــالت أن تغطــي تكاليــف اإلنتــاج غيــر الســوقي لهــذه 
المؤسســات أو لتوفيــر أمــوال يمكــن منهــا تقديــم تحويــالت 
إلــى األســر المعيشــية المقيمــة وغيــر المقيمــة علــى  جاريــة 
هيئــة منافــع مســاعدة اجتماعيــة، ويشــمل هــذا العنــوان أيضــًا 
تحويــالت عينيــة علــى هيئــة هبــات مــن األغذيــة والمالبــس ... 
إلــخ، تقــدم إلــى المؤسســات الخيريــة لتوزيعهــا علــى األســر 
المعيشــية المقيمــة وغيــر المقيمــة، إال أن رســوم العضويــة 
هادفــة  غيــر  مؤسســات  إلــى  تدفــع  التــي  المســاهمات  أو 
للربــح ســوقية تخــدم المصالــح التجاريــة مثــل الغــرف التجاريــة 
أو النقابــات المهنيــة تعامــل بوصفهــا دفعــات لقــاء الخدمــات 

المقدمــة وبالتالــي فإنهــا ليســت تحويــالت.

 C)Current  - المعيشــية  األســر  بيــن  الجاريــة  التحويــلت   .2
transfers between households(:

تتكــون هــذه التحويــالت مــن جميــع التحويــالت الجاريــة النقدية أو 
العينيــة التــي تقدمهــا أســر معيشــية مقيمــة إلــى أســر مقيمــة 
أو غيــر مقيمــة أو تتلقاهــا منهــا وتشــمل التحويــالت العاديــة 
ــن أعضــاء نفــس األســرة المقيميــن فــي أنحــاء مختلفــة مــن  بي

نفــس البلــد أو فــي بلــدان مختلفــة وتكــون عــادة مــن أحــد أفــراد 
ــد  ــر، والعوائ ــد أجنبــي لمــدة عــام أو أكث األســرة العامــل فــي بل
ليســت  أســرهم  إلــى  الموســميون  العمــال  يحولهــا  التــي 
فــي  مقيميــن  العمــال  هــؤالء  يظــل  حيــث  دوليــة  تحويــالت 
ــة  بلدهــم األصلــي أي أعضــاء فــي أســرهم المعيشــية األصلي

ــام. ــرة تقــل عــن ع ــرات قصي ــارج لفت ــون فــي الخ عندمــا يعمل

    :)Fines and Penalties( 3. الغرامات والجزاءات
تعامــل الغرامــات والجــزاءات التــي تفرضهــا المحاكــم أو هيئــات 
شــبه قضائيــة علــى الوحــدات المؤسســية علــى أنهــا تحويــالت 
جاريــة الزاميــة إال أن الغرامــات  أو الجــزاءات األخرى التي تفرضها 
الســلطات الضريبيــة نتيجــة للتهــرب مــن دفــع الضرائــب أو التأخــر 
فــي دفعهــا ال يمكــن فــي العــادة تمييزهــا الضرائــب نفســها، 
ولذلــك فإنهــا تجمــع معهــا فــي الممارســة العمليــة وال تقيــد 
تحــت هــذا العنــوان، كمــا أن الرســوم التــي تدفــع للحصــول علــى 
تراخيــص ال تدخــل تحــت هــذا العنــوان أيضــًا فهــذه الدفعــات إمــا 
أن تكــون ضرائــب، أو شــراء خدمــات تقدمهــا الوحــدات الحكومية.

:)Payments of Compensation( 4. دفع التعويضات
تتكــون هــذه مــن تحويــالت جاريــة تدفعهــا وحــدات مؤسســية 
إلــى وحــدات   مؤسســية أخــرى  تعويضــًا عــن إصابــات تلحــق 
األولــى  تســببه  الممتلــكات  يصيــب  تلــف  أو  باألشــخاص 
ويســتثنى منهــا تســديد المطالبــات علــى التأميــن علــى غيــر 
المحاكــم  تقــرره  إلزاميــًا  يكــون  قــد  التعويضــات  ودفــع  الحيــاة 
أو دفعــات مــن قبــل اإلكــرام يتفــق عليــه خــارج إطــار المحكمــة 
وينــدرج تحــت هــذا العنــوان فقــط  التعويــض عــن اإلصابــات 
ــي تســببها وحــدات مؤسســية أخــرى وأيضــًا مــا  أو األضــرار الت
تقدمــه الوحــدات الحكوميــة والمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح 
ــات  التــي  تخــدم األســر المعيشــية مــن تعويضــات عــن اإلصاب
قبيــل  مــن  وذلــك  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  واألضــرار 

المواســاة.
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5. التعديــل الناتــج عــن التغيــر فــي صافــي حقــوق األســر 
 Adjustment - المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية
 for the change in the net equity of households in

 pension funds reserves:
ويحتســب التعديــل الناتــج عــن التغيــر فــي صافــي حقــوق ملكيــة 
األســر المعيشــية فــي رأس مــال صناديــق المعاشــات التقاعدية 
الفعليــة  االجتماعيــة  المســاهمات  قيمــة  مجمــوع  يلــي:  كمــا 
المدفوعــة إلــى برنامــج معاشــات تقاعديــة ممولــة تمويــال خاصــًا 
)+( مجمــوع مكمــالت المســاهمات المدفوعــة مــن دخــل الملكيــة 
الــذي يعــزى إلــى حاملــي بوالــص التأميــن)أي الذيــن لهــم حقــوق 
تقاعديــة )-(قيمــة تكاليــف الخدمــات المتصلــة بهــا )-( مجمــوع 
ــة المدفوعــة بوصفهــا اســتحقاقات  قيمــة المعاشــات التقاعدي
ضمــان اجتماعــي مــن ِقبــل برامــج المعاشــات التقاعديــة الممولة 

تمويــال خاصــًا.

:Capital transfers - التحويلت الرأسمالية •
تقيــد التحويــالت الرأســمالية المتلقــة والمدفوعــة فــي الجانــب 
األيســر مــن حســاب رأس المــال ويعــرف التحويــل بأنــه معاملــة 
تقــدم فيهــا وحــدة مؤسســية تحويــال إمــا رأســماليا إلــى وحــدة 
أخــرى دون أي مقابــل نقديــًا فــي شــكل دفعــات نقديــة أو تحويال 

رأســماليًا عينيــًا.

:)Capital taxes( 1. الضرائب الرأسمالية
ــرات  تتكــون الضرائــب الرأســمالية مــن ضرائــب تفــرض علــى فت
غيــر منتظمــة وغيــر متكــررة علــى قيــم األصــول أو صافــي القيمــة 
المملوكــة لوحــدة مؤسســية   أو علــى قيــم األصــول التــي تنقــل 
ملكيتهــا بيــن وحدتيــن مؤسســتين نتيجــة  إلرث  أو هدايــا متبادلــة 
بيــن األحيــاء أو غيرهــا مــن التحويــالت وتشــمل الضرائــب اآلتيــة:

  أ - الضرائب المفروضة على رأس المال.
ب - الضرائب على التحويالت الرأسمالية.

:)Investment grants( 2. منح االستثمار
أو  نقديــة  رأســمالية  تحويــالت  مــن  االســتثمار  منــح  تتكــون 
مقيمــة  مؤسســية  وحــدات  إلــى  الحكومــات  تقدمهــا  عينيــة 
أو غيــر مقيمــة لتمويــل تكاليــف امتــالك أصــول ثابتــة كليــًا أو 
جزئيــًا ومتلقــو منــح االســتثمار ملزمــون باســتعمال المنــح التــي 
الثابــت  يتلقونهــا نقــدًا ألغــراض إجمالــي تكويــن رأس المــال 
وغالبــًا مــا ترتبــط هــذه المنــح بمشــاريع اســتثمارية محــددة مثــل 
المشــاريع العمرانيــة الكبــرى، وتتكــون منــح االســتثمار العينيــة 
مــن تحويــالت علــى هيئــة معــدات نقــل أو آالت وغيرهــا مــن 
ــر  المعــدات التــي تقدمهــا الحكومــة إلــى وحــدات مقيمــة أو غي

مقيمــة وتشــمل منــح االســتثمار أيضــًا تقديــم مبــان.

    :)Other Capital transfers( 3.  تحويلت رأسمالية أخرى
تتكــون التحويــالت الرأســمالية  األخــرى مــن جميــع التحويــالت 
الماليــة باســتثناء الضرائــب الرأســمالية ومنــح االســتثمار، ومــن 
الفئــات المهمــة المشــمولة هنــا شــطب الديــن باتفــاق متبــادل 
ــه تحويــل  بيــن الدائــن والمديــن فهــذا الشــطب يعامــل علــى أن
رأســمالي مــن الدائــن إلــى المديــن يســاوي قيمــة الديــن القائــم 
وقــت شــطبه، ويشــمل ديــن وحــدات مقيمــة علــى وحــدات غيــر 
مقيمــة والعكــس بالعكــس، وقــد  تأخــذ التحويــالت الرأســمالية 

أشــكاال مختلفــة أخــرى، فيمــا يلــي بعــض األمثلــة عليهــا:
 أ  - المدفوعــات الكبيــرة المقدمــة تعويضــًا عــن تلــف كبيــر أو 

إصابــات خطيــرة غيــر مغطــاة ببوالــص تأميــن.
ب - تحويــالت مــن الوحــدات الحكوميــة إلــى مشــاريع عامــة أو 
خاصــة لتغطيــة عجــوزات تشــغيل ضخمــة تراكمــت علــى مــدى 

عاميــن أو أكثــر.
ت - تحويــالت مــن الحكومــة المركزيــة إلــى وحــدات حكوميــة علــى 
مســتوى أدنــى لتغطيــة بعــض أو كل تكاليــف إجمالــي تكوين 
رأس المــال الثابــت أو لتغطيــة عجــوزات إنفــاق كبيــرة تراكمــت 

علــى مــدى عاميــن أو أكثــر. 
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ــاء بمــا فيهــا  ــة بيــن األحي ــرة المتبادل ــا الكبي ث - التــركات أو الهداي
ــة إلــى مؤسســات غيــر هادفــة للربــح. التــركات المحول

ج - المنــح الكبيــرة بشــكل اســتثنائي التــي تقدمهــا أســر معيشــية 
لتمويــل  للربــح  غيــر هادفــة  إلــى  مؤسســات  أو مشــاريع 
إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت مثــل الهدايــا المقدمــة 
إلــى الجامعــات لتغطيــة تكاليــف بنــاء مســاكن جامعيــة جديــدة 

ــات أو مختبــرات ... إلــخ. أو مكتب

 Gold’s Monetary - الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة •
and SDRs:

 أ   - حقوق الســحب الخاصة هي أصول احتياطية دولية أنشــأها 
صنــدوق النقــد الدولــي ويخصصهــا ألعضائــه الســتكمال 

األصــول االحتياطيــة الموجــودة. 
ب - تقيــد معامــالت حقــوق الســحب الخاصــة فــي الحســابات 
الماليــة للســلطات النقديــة وبقيــة العالــم علــى التوالــي.

ت - الذهــب النقــدي ال يكــون أصــال ماليــا إال بالنســبة للبنــك 
المركــزي والحكومــة المركزيــة وفــي هــذه الحالــة يعــد كمكــون 

ــة فقــط. ــات االحتياجــات األجنبي مــن مكون

:Currency - العملة •
المتداولــة  والمعدنيــة  الورقيــة  النقــود  مــن  العملــة  تتكــون 
ــادة كوســيلة دفــع )ينبغــي اســتبعاد النقــود  ــي تســتعمل ع الت

فعــال(.  المتداولــة  غيــر  التذكاريــة  المعدنيــة 

:Deposits  - الودائع •
هــي كافــة المطالبــات علــى البنــك المركــزي أو البنــوك التجاريــة 

وبعــض المؤسســات األخــرى.

 :Transferable deposits - الودائع القابلة للتحويل •
تتكون الودائع القابلة للتحويل من: 

 أ   - جميــع الودائــع القابلــة - عنــد الطلــب - للمبادلــة بقيمتهــا 
االســمية بــدون عقوبــة أو تقييــد.

ب - جميــع الودائــع القابلــة للتحويــل بحريــة بواســطة شــيك أو 
ــل. أمــر تحوي

ت - جميــع الودائــع المســتعملة عــادة كوســيلة دفع)مثــل أيــة 
للدفــع(. ســلع أساســية تســتعمل 

:Other deposits - ودائع أخرى •
تشــمل جميــع المطالبــات عــدا الودائــع القابلــة للتحويــل علــى 
الودائــع  تقبــل  التــي  االخــرى  والمؤسســات  المركــزي  البنــك 
وحــدات   علــى  الحــاالت  بعــض  وفــي  الحكوميــة  والوحــدات 
مؤسســية أخــرى ممثلــة بودائــع ثبوتيــة ومــن األمثلــة عليهــا 
ــع محــددة األجــل،  ــل، والودائ ــة للتحوي ــر القابل ــار غي ــع االدخ ودائ
األجنبيــة،  بالعملــة  المســماة  للتحويــل  القابلــة  غيــر  والودائــع 
وتشــمل أيضــًا أســهم أو ودائــع ثبوتية مماثلــة تصدرها جمعيات 
االدخــار والقــروض وجمعيــات البنــاء واتحــادات التســليف ومــا 
التــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  علــى  والمطالبــات  شــابهها 
تكــون جــزءًا مــن االحتياطــات  الدوليــة، باســتثناء تلــك المثبتــة 
ــة بحقــوق فــي عقــود  بقــروض، والدفعــات الهامشــية المتصل
الخيــار وعقــود البيــع اآلجــل، واتفاقــات إعــادة الشــراء لليلــة واحــدة 
وقصيــرة األجــل جــدًا، التــي تعــد جــزءًا مــن التعريفــات الوطنيــة 

العريضــة للنقــود.

                                                                                                :Bonds  - السندات •
فــي  غيــر مشــروط  الســند ورقــة ماليــة تعطــي حاملهــا حقــًا 
الحصــول علــى دخــل نقــدي ثابــت أو دخــل نقــدي متغيــر يحــدد 
تعاقديــًا علــى مــدى مــدة محــددة مــن الزمــن، كمــا يعطيــه أيضــًا 
تواريــخ(  تاريــخ)  فــي  ثابــت كســداد لألصــل  مبلــغ  فــي  الحــق 
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محدد)محــددة( إال فــي حالــة الســندات الدائمــة وفــي العــادة 
يتجــر فــي األســواق بالســندات ويتغيــر حامــل الســند عــدة مــرات 
أثنــاء حيــاة الســند لذلــك يســدد مصــدر الســند المبلــغ األصلــي 

القائــم فــي أي وقــت بشــرائه قبــل أوان اســتحقاقه.

 :Bills - الكمبياالت •
تعــرف الكمبيــاالت بأنهــا أوراق ماليــة تعطــي حاملهــا حقــًا غيــر 
مشــروط فــي الحصــول علــى مبلــغ ثابــت محــدد فــي تاريــخ 
معيــن وتصــدر الكمبيــاالت ويتاجــر بهــا فــي أســواق منظمــة 
بخصــم يتوقــف علــى فائــدة ومــدة االســتحقاق قــد تســتحق 
مكاســب أو خســائر االقتنــاء االســمية علــى الكمبيــاالت بنفــس 
ــن نظــرًا ألن  ــى الســندات ولك ــا عل الطريقــة التــي تســتحق فيه
الكمبيــاالت أوراق ماليــة قصيــرة األجــل فتــرة اســتحقاقها أقصــر  
بكثيــر فــإن مكاســب  االقتنــاء الناتجــة عــن تغيــرات فــي ســعر 
الفائــدة تكــون أصغــر بكثيــر بصــورة عامــة مــن تلــك المتحققــة 

علــى ســندات بنفــس القيمــة االســمية.

 Securities other than - األوراق الماليــة عــدا األســهم •
 shares:

وهذه تشــمل الكمبياالت والســندات وشــهادة اإليداع واألوراق 
التجاريــة وســندات الديــن  غيــر المغطــاة بضمانــة والمشــتقات 
التــي  المشــابهة  بهــا واألدوات  االتجــار  التــي يمكــن  الماليــة 
البنكيــة  المالية)والحــواالت  األســواق  فــي  عــادة  بهــا  يتاجــر 
المدعومــة  للتحويــل  القابلــة  الماليــة  واألوراق  المقبولــة 
بقــروض أو أصــول أخرى(والســندات أو األســهم تنــص علــى 
المشــاركة فــي العائــدات المتبقيــة المفضلــة التــي تدفــع دخــال 
ثابتــًا ولكنهــا ال تنــص علــى المشــاركة فــي العائــدات المتبقيــة 
ــة للتحويــل  ــة مــن الشــركة والســندات القابل أو القيمــة المتبقي

ــى أســهم. إل

:Loans - القروض •
تشمل القروض جميع األصول المالية التي: 

1. تنشأ حين يقوم الدائنون بإقراض أموال إلى المدينين مباشرة.
2. تكون مثبتة بوثائق غير قابلة للتداول.

3. ال يتلقى الدائن لقاءها ضمانًا مثبتًا للمعاملة.

:Short-term Loans - قروض قصيرة األجل •
تتكــون مــن قــروض تكــون مــدة اســتحقاقها األصليــة فــي العادة 
ســنة واحــدة أو أقــل  - ولكنهــا قــد تصــل إلــى ســنتين فأقــل 
ــة  ــع القــروض الواجب ــدان - وينبغــي لجمي لتبايــن ممارســات البل
قــروض قصيــرة  أنهــا  علــى  أن تصنــف  الطلــب  عنــد  الســداد 
األجــل حتــى وإن كان مــن المتوقــع أن تبقــى هــذه القــروض 

ــد علــى عــام.  قائمــة لمــدة تزي

 :Long- term Loans - قروض طويلة األجل •
تتكــون مــن قــروض مــدة اســتحقاقها األصليــة فــي العــادة أكثــر 
مــن ســنة - ولكنهــا قــد  تصــل إلــى أكثــر مــن ســنتين لتبايــن 
ممارســات البلــدان - ويستحســن تمييــز القــروض المضمونــة 

برهــن عقــاري عــن القــروض  األخــرى طويلــة األجــل.

 Shares - األســهم وحصــص )حقــوق( رأس المــال األخــرى •
 and other equity:

ــات  ــرف بمطالب ــود التــي تعت ــع األدوات والقي وتتكــون مــن جمي
ذوات  المشــاريع  مــن  المتبقيــة  القيمــة  علــى  مســتحقة 
الدائنيــن.  جميــع  مطالبــات  ســداد  بعــد  االعتباريــة  الشــخصية 
وســندات الحصــص ال تمنــح الحــق فــي دخــل محــدد مســبقًا أو 
فــي مبلــغ ثابــت عنــد تصفيــة مشــروع ذي شــخصية اعتباريــة. 
وتثبــت ملكيــة الحصــة عــادة باألســهم أو الســندات أو شــهادات 
المشــاركة أو بصكــوك مشــابهة، وتشــمل هــذه الفئــة أيضــًا 
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األســهم أو الســندات المفضلــة التــي تنــص علــى المشــاركة 
فــي توزيــع القيمــة المتبقيــة عنــد تصفيــة مشــروع ذي شــخصية 

اعتباريــة.

 Insurance technical  - الفنيــة  التأميــن  احتياطيــات   •
reserves:

هــي أصــول ماليــة تشــكل احتياطيــات تغطيــة المخاطــر القائمــة، 
واحتياطيــات التأميــن بربــح، والتســديد المســبق ألقســاط التأميــن، 
واحتياطيــات تغطيــة المطالبــات القائمــة، وقــد تكــون احتياطيــات 
التأميــن التزامــات ليــس علــى مشــاريع التأميــن على الحيــاة والتأمين  
علــى غيــر الحيــاة )ســواء كانــت مشــاريع مملوكــة لحاملــي البوالــص 
أو مشــاريع ذوات شــخصية اعتبارية(فقــط ولكنهــا التزامــات علــى 
صناديــق التقاعــد المســتقلة ذاتيــًا المشــمولة فــي القطــاع الفرعــي 
ــر  لمشــاريع التأميــن. كمــا أن بعــض صناديــق معاشــات التقاعــد غي
يديــر  الــذي  المؤســس  القطــاع  فــي  ذاتيــًا مشــمولة  المســتقلة 
الصنــدوق، وتقســم احتياطيــات التأميــن الفنيــة بيــن صافــي حقــوق 
وفــي  الحيــاة  علــى  التأميــن  احتياطيــات  فــي  المعيشــية  األســر 
وبيــن ســداد األقســاط  التقاعــد،  احتياطيــات صناديــق معاشــات 
واحتياطيــات تغطيــة المخاطــر القائمــة وذلــك كمــا هي معرفــة أدناه.

1. صافــي حقــوق األســر المعيشــية فــي احتياطيــات التأميــن 
 Net equity - علــى الحيــاة وفــي صناديــق معاشــات التقاعــد
 of households in life insurance reserves and pension

funds:
هــذه احتياطيــات تحتفــظ بهــا مشــاريع التأميــن ســواء أ كانــت 
اعتباريــة  شــخصية  ذوات  أو  البوالــص  لحاملــي  مملوكــة 
التأميــن علــى  التقاعــد لتغطيــة بوالــص  وصناديــق معاشــات 
ــاة وبوالــص الســناهية)بوالص تعطــى حاملهــا حــق تلقــى  الحي
مرتــب ســنوي مــدى الحيــاة(. وتعــد هــذه االحتياطيــات أصــوال 
لحاملــي البوالــص وليــس للوحــدات المؤسســية التــي تديرهــا.

واحتياطيــات  التأميــن  ألقســاط  المســبق  التســديد   .2
 Prepayments of insurance - تغطيــة المطالبــات القائــم
 premiums and reserves for outstanding claims:
االحتياطيــات علــى هيئــة تســديد مســبق لألقســاط ينتــج مــن 
حقيقــة أن أقســاط التاميــن بشــكل عــام تدفــع مســبقا وهــذه  
االحتياطيــات أصــول لحامـــلي البوالــص. أمــا احتياطيــات تغطيــة 
مشــاريع  بهــا  تحتفــظ  احتياطيــات  هــي  القائمــة  المطالبــات 
التأميــن لتغطيــة المبالــغ التــي تتوقــع أن تدفعهــا المطالبــات غيــر 
المســواة بعــد أو المطالبــات المطعــون فيهــا وتعــد احتياطيــات 

تغطيــة المطالبــات القائمــة  أصــوال للمنتفعيــن.

 Other accounts - الحســابات األخرى برســم القبض/الدفع •
 receivable  payable:

هــي أصــول ماليــة تكــون مــن ائتمانيــات تجاريــة وســلف وبنــود 
أخــرى برســم القبــض أو برســم الدفــع كمــا هــي معرفــة أدنــاه:

 )Trade credit and  - والســلف  التجاريــة  االئتمانيــات   .1
advances(:

تتكــون مــن االئتمانيــات التجاريــة للســلع والخدمــات المقدمــة 
مباشــرة إلــى  الشــركات والحكومــات والمؤسســات غيــر الهادفــة 
للربــح واألســر المعيشــية وبقيــة العالــم وأيضــًا مــن الســلف 
التــي تدفــع نظيــر األعمــال قيــد اإلنجــاز) إذا صنفــت كذلــك فــي 

ــات( أو األعمــال التــي ســتنفذ. المخزون

:)Other accounts( - 2.  حسابات أخرى
هــي حســابات برســم القبــض أو الدفــع عــدا بعــض الحســابات 
) مثــل الحســابات المتعلقــة بالضرائــب واألربــاح الموزعــة وشــراء 
وبيــع األوراق الماليــة والريــع واألجــور والمرتبــات والمســاهمات 
االجتماعيــة(، وقــد تــدرج تحــت العنــوان الفائــدة المكتســبة غيــر 

المدمجــة فــي األصــل الــذي اكتســبت عليــه.
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 Consumption of fixed - اســتهلك رأس المــال الثابــت •
 capital:

يقيــد فــي الجانــب األيمــن مــن حســاب رأس المــال بوصفــة 
تغيــرًا فــي األصــول، وهــو يمثــل التخفيــض فــي قيمــة األصول 
الثابتــة المســتخدمة فــي اإلنتــاج أثنــاء الفتــرة المحاســبية نتيجــة 
للتدهــور المــادي أو التقــادم العــادي أو التلــف العرضــي العــادي.

• احتيــاز األصــول غيــر الماليــة غيــر المنتجــة مخصومــًا منهــا 
 Acquisitions less disposals of - األصــول المتخلــص منهــا

 non- produced non - financial assets:
تتكــون األصــول غيــر الماليــة غيــر المنتجــة مــن األراضــي وغيرهــا 
مــن األصــول الملموســة األخــرى التــي قــد تســتعمل فــي إنتــاج 
الســلع والخدمــات واألصــول غيــر الملموســة. وتقيــد التغيــرات 
فــي قيمــة هــذه األصــول التــي تملكهــا وحــدات مؤسســية عــن  
معامــالت وحــدات مؤسســية أخــرى فــي حســاب رأس المــال، 

ومــن أمثلــة ذلــك:

1. احتيــاز األصــول غيــر المنتجــة الملموســة  األخــرى مخصومــًا 
 Acquisitions Iess  - منهــا  المتخلــص  األصــول  منــه 
 disposals of other tangible non-produced assets:
تتكــون هــذه مــن احتيــاز األصــول الجوفية مخصومــًا منه األصول 
المتخلــص   منهــا. وتتكــون األصــول الجوفيــة مــن الرواســب 
المعروفــة مــن الفحــم أو  البتــرول أو الغــاز أو غيرهــا مــن أنــواع 
الوقــود ومــن ركازات المعــادن الفلزيــة واألمــالح الالفلزيــة ... 
إلــخ الموجــودة تحــت أو علــى ســطح األرض بمــا فــي   ذلــك 
التــي  والمعامــالت  البحــار،  قــاع  تحــت  الموجــودة  الرواســب 
تقيــد فــي حســاب رأس المــال تتصــل باألصــول الجوفيــة فقــط 
المثبتــة حقــوق ملكيتهــا، وقــد يكــون أو ال يكــون ملكيــة األصــول 

ــة األرض.                                  ــه بملكي ــة اتصــاال ال انفصــام ل ــة متصل الجوفي

األخــرى  الملموســة   غيــر  المنتجــة  غيــر  األصــول  احتيــاز   .2
 Acquisitions  - منهــا  المتخلــص  األصــول  منــه  مخصومــًا 
 Less disposals Intangible non - produced assets:
تتكــون هــذه مــن بــراءات اختــراع، عقــود إيجــار وغيرهــا مــن العقــود 
القابلــة للتحويــل ومــن الشــهرة التجاريــة المشــتراة وغيرهــا مــن 
األصــول غيــر المنتجــة غيــر الملموســة وتكــون عقــود اإليجــار هــذه 

خاصــة بــأرض وأصــول جوفيــة ومبــان ســكنية وغيــر ســكنية.

 Economic - الظهــور االقتصــادي لألصــول غيــر المنتجــة •
appearance of non-produced assets:

1. ال تخلــق األصــول غيــر الماليــة غيــر المنتجــة فــي عمليــات 
إنتاجيــة، وبالتالــي فإنهــا ليســت مــن بيــن األصــول الناتجــة 
عــن إجمالــي تكويــن رأس المــال بصيغتــه المقيــد بهــا فــي 

المــال. حســاب رأس 
2. بعــض هــذه األصــول يتكــون بصــورة طبيعيــة والبعــض اآلخــر 
موجــود بطرائــق أخــرى عــدا عمليــات اإلنتــاج كتلــك التــي يشــار 

إليهــا علــى أنهــا مــن صنــع  المجتمــع.   
3. يســتعمل المصطلــح )ظهــور( للتفريــق بينــه وبيــن اإلضافــات 

التــي تنتــج عــن عمليــات إنتاجيــة محــددة.
4.  يقيــد )الظهــور االقتصــادي ( فــي الجانــب األيمن من حســاب 

التغيــرات األخــرى  فــي حجم األصول.
فــي  التغيــرات  االقتصــادي  الظهــور  علــى  األمثلــة  مــن   .5
االحتياطيــات المثبتــة لألصــول الجوفيــة ووضع أصــول طبيعية 
المؤسســية  الوحــدات  وإدارة  ومســؤولية  ســيطرة  تحــت 

مباشــرة. 
6. يمثــل )الظهــور االقتصــادي (إضافــة إلــى حجــم األصــول غيــر 
الماليــة غيــر المنتجــة الملموســة وذلــك فــي حالــة االحتياطيات 
الجوفيــة المثبتــة لألصــول  الجوفيــة والمــوارد البيولوجيــة غيــر 

المتفلحــة والمــوارد المائيــة.
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• الظهــور االقتصــادي لألصــول الماليــة غيــر المنتجــة غيــر 
 Economic appearance of intangible   - الملموســة 

 non-produced - financial assets:

زيــادة ســعر الشــراء مــا علــى صافــي القيمــة )الناتجــة عــن أصولــه 
األصــل  هــي  بصــورة مســتقلة(  محــددة ومقيمــة  وخصومــه 
الــذي يســمى )الشــهرة التجاريــة( المشــتراة. وتتــم القيــود فــي 

مشــروع غيــر ذي شــخصية اعتباريــة علــى النحــو التالــي:

تدخــل الشــهرة التجاريــة فــي الميزانيــة العموميــة للبائــع كزيــادة 
فــي ســعر شــراء المشــروع علــى صافــي قيمتــه مــن خــالل 
)حســاب التغيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول )بوصفهــا ظهــورًا 
اقتصاديــا( أصــل غيــر منتــج ممــا يمكــن مــن بيــع المشــروع بســعر 
ــادة  ــه، ومــن ثــم يتلخــص البائــع مــن هــذه الزي الشــراء المحــدد ل
بوصفهــا تخلصــًا مــن أصــول غيــر  ملموســة غيــر منتجــة فــي 
ــة فــي  ــد المشــتري الشــهرة التجاري ــم يقي حســاب رأس المــال ث

ــة الختاميــة. ــه العمومي ميزانيت

وتتــم القيــود فــي مشــروع ذي شــخصية اعتباريــة علــى النحــو 
التالــي: 

تمثــل الشــهرة التجاريــة زيــادة ســعر شــراء أســهم وحصــص 
ــل  رأســمالية أخــرى للشــركة أو شــبه الشــركة علــى قيمتهــا قب
البيــع وهــذه الزيــادة تدخــل الميزانيــة العموميــة مباشــرة لبائــع 
ــع بوصفهــا  ــل البي األســهم والحصــص الرأســمالية األخــرى قب
إعــادة تقييــم ألصــل مالــي وفــي نفــس الوقــت تدخــل الشــهرة 
األصــول  حجــم  فــي  األخــرى  التغيــرات  حســاب  المشــتراة 
منتــج  غيــر  ملمــوس  غيــر  أصــل  اقتصاديــًا  ظهــورًا  بوصفهــا 
وتقيــد بهــذه الصفــة فــي الميزانيــة العموميــة الختاميــة لهــذه 
الشــركة أو شــبه الشــركة. وتقيــد عمليــات بيــع وشــراء األســهم 
وغيرهــا مــن حصــص رأس المــال فــي الحســاب المالــي للبائــع 

والمشــتري.

 Economic  - المنتجــة  لألصــول  االقتصــادي  الظهــور   •
 appearance of reduced assets:

1. يقيــد ظهــور النفائــس واآلثــار التاريخيــة في حســاب )التغيرات 
األخــرى فــي حجــم األصــول (باعتبارها  أصــوال اقتصادية.

2. اآلثــار التاريخيــة هــي أشــياء أو إنشــاءات أو مواقــع ذوات 
والمبانــي  المســاكن  مــع  تشــمل  خاصــة  قيمــة  أو  أهميــة 

األصــول. تصنيــف  فــي  األخــرى  والمنشــآت 
واآلثــار  النفائــس  شــراء  المــال:  رأس  حســاب  فــي  يقيــد   .3
كمــا  أو مســتوردة  التاريخيــة بوصفهــا ســلعًا منتجــة حديثــًا 
يقيــد أيضــًا فــي هــذا الحســاب الســلع الموجــودة بالفعــل 

التاريخيــة. اآلثــار  أو  النفائــس  عــداد  فــي  المصنفــة 
الميزانيــات  فــي  بالفعــل  المقيــدة  غيــر  الســلع  حالــة  فــي   .4
العموميــة )إمــا لكــون الميزانيــة ســابقة للحســاب أو قيــدت 
أصــاًل بوصفهــا ســلعة اســتهالكية أو شــطبت بالفعــل إذا 
كانــت إنشــاءات عمرانيــة(، فــان االعتــراف بأهميتهــا أو قيمتهــا 
الخاصــة هــو الــذي يعــد ظهــورًا اقتصاديــًا يقيــد فــي حســاب 
قيدهــا  عــدم  رغــم  األصــول  حجــم  فــي  األخــرى  التغيــرات 

العموميــة. بالميزانيــات 

• النـمـو الطبـيـعـي للمـوارد البـيـولوجـيـة غـيـر المفـتـلـحـة - 
Natural growth of non-cultivated biological resources: 

المفتلحــة  غيــر  البيولوجيــة  للمــوارد  الطبيعــي  النمــو  يأخــذ   .1
ــخ( أشــكااًل  ــة والمــوارد الســمكية ...إل ــات الطبيعي ــل الغاب )مث
ــادة  ــة أو زي ــادة ارتفــاع طــول األشــجار الطبيعي ــل زي شــتى مث

أعــداد األســماك الموجــودة قــرب مصــاب األنهــار.
2. تعــد المــوارد البيولوجيــة غيــر المفتلحــة أصــوال اقتصاديــة 
تقــع  ال  ألنهــا  لهــا؛  الطبيعــي  النمــو  إنتاجــًا  يعــد  ال  بينمــا 
تحــت الســيطرة أو المســؤولية أو اإلدارة المباشــرة لوحــدة 

مؤسســية.
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3. تعــد الزيــادة فــي هــذه األصــول ظهــورًا اقتصاديــًا يقيــد فــي 
)حســاب التغيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول( وفــي المقابل 
يقيــد اســتنزاف هــذه المــوارد  بوصفــه )اختفــاًء اقتصاديــًا( 
األصــول  احتيــاز  قيــد  مــع  متســقًا  القيــد  هــذا  وســيكون 

والتخلــص منهــا كل علــى حــدة فــي حســاب رأس المــال.

4. عمليــًا فــإن العديــد مــن البلــدان تقيــد النمــو الطبيعــي كصــاٍف 
كقياســات  بالفعــل  تؤخــذ  الماديــة  المقاييــس  ألن  نظــرًا 

صافيــة.

• االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة:
Economic disappearance of non-produced assets:

يأخــذ  أن  المنتجــة  غيــر  لألصــول  االقتصــادي  االختفــاء  يمكــن 
أشــكاال أخــرى أيضــًا خــالف االســتنزاف لألصــول االقتصاديــة 
ــذي  ــة ال ــات المثبت ــل انخفــاض مســتوى  االحتياطي ــة مث الطبيعي
النســبية  فــي األســعار  أو  التكنولوجيــا  فــي  تغيــرات  يعكــس 
ــة نتيجــة للممارســات  ــاة البري أو يعكــس تدهــور األراضــي والحي
الزراعيــة غيــر الســليمة، ويشــمل االختفــاء االقتصــادي لألصــول 

ــر المنتجــة مــا يلــي: غي

 )Depletion - 1. اســتنزاف األصــول االقتصاديــة الطبيعيــة
 of natural economic assets(:

الجوفيــة وكــذا  الطبيعيــة لألصــول  الرواســب  مثــل اســتنزاف 
المحيطــات  فــي  الســمكية  والمــوارد  الطبيعيــة  الغابــات 
واألصــول البيولوجيــة غيــر المفتلحــة  األخــرى  والمــوارد المائيــة 
هــذه  قيمــة  فــي  التخفيــض  إلــى  يــؤدي  االســتنزاف  وهــذا 
أو غيرهــا مــن  الفعليــة واســتهالكها  نتيجــة إلزالتهــا  األصــول 

االســتعماالت.

ــر المنتجــة مثــل -  2. حــاالت االختفــاء االقتصــادي  األخــرى غي
 Other economic disappearance of non - produced

                  assets:
 أ   - التخفيضــات األخــرى فــي مســتوى المــوارد الجوفيــة التــي 

يمكــن اســتغاللها. 
ــرات  ــر المنتجــة نتيجــة لتغي ــر النوعــي فــي األصــول غي ب - التغي
أراضــي  تحويــل  مثــل  االقتصاديــة  االســتعماالت  فــي 

مزروعــة إلــى أراضــي رعــي جماعــي. 
ت - تدهــور األصــول غيــر المنتجــة نتيجــة لنشــاط اقتصــادي مثــل 
التدهــور العــادي المتكــرر - ولذلــك فهــو متوقــع - أو يكــون 
التدهــور بســبب التــآكل أو التلــف - حيــث تكــون إمكانية التنبؤ 
بــه أقــل - نتيجــة الجتثــاث الغابــات أو  الممارســات الزراعيــة 
غيــر الســليمة أو نتيجــة آلثــار األمطــار الحامضيــة  الضــارة 
بالمــوارد الســمكية أو األســمدة الزائــدة التــي تنجــرف مــن 

ميــاه الصــرف الزراعــي.
ث - شــطب وإلغــاء الشــهرة التجاريــة المشــترة والعقــود القابلــة 

للتحويــل واســتهالك حمايــة بــراءة االختــراع.

:Catastrophic losses - الكوارث الناتجة عن الخسائر •
1. التلــف العرضــي العــادي الــذي يلحــق بمختلــف فئــات األصــول 
الثابتــة بمــا فيهــا األصــول  المتفلحــة  يغطــى باســتهالك  

رأس المــال الثابــت. 
2. الخســائر المتكــررة فــي الســلع المحتفــظ بهــا فــي المخزونــات 

تغطــى بالتغيــرات فــي المخزونــات.
3. معــدالت االســتخراج أو الحصــاد العاديــة لألصــول الطبيعيــة 
غيــر  الطبيعيــة  األصــول  باســتنزاف  يغطــى  المنتجــة  غيــر 
المنتجــة المقيــد فــي مــكان آخــر مــن حســاب التغيــرات  األخــرى 

فــي حجــم األصــول.
4. التلــف الناتــج عــن نشــاط اقتصــادي يغطــى بتدهــور األصــول 

غيــر المنتجــة.
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5. أمــا تدميــر األصــول داخــل أي فئــة مــن فئــات األصــول )أصــول 
ثابتــة منتجــة أو غيــر منتجــة ومخزونــات( نتيجــة أحــداث واســعة 
النطــاق ومتميــزة ويمكــن تحديدهــا تغطــى بالخســائر الناتجــة 
ــن، واألمــواج  ــوران البراكي ــرة،  ث ــزالزل الكبي ــال ال عــن كــوارث )مث
والفيضانــات  والجفــاف،  جــدًا،  الشــديدة  واألعاصيــر  المديــة، 
غيــر العاديــة، وتفشــي األمــراض،  وحرائــق الغابــات، والدمــار 
العرضــي للعملــة أو الصكــوك المجبــرة لحامليهــا نتيجــة كــوارث 
طبيعية أو أحداث سياســية، واألعمال الحربية، وأعمال الشــغب 
السياســية، أو الحــوادث التكنولوجيــة مثــل تســرب مــواد ســامة 
علــى نطــاق واســع أو إطــالق جســيمات مشــعة فــي الهــواء(.

 Uncompensated  - تعويــض  دون  المصــادرة  أعمــال   •
 seizures:

ومن أمثلة ذلك:
1. تملــك وحــدات مؤسســية )حكوميــة أو غيرهــا( أصــول وحــدات 
تعويضهــا  غيــر مقيمــة( دون  أو  )مقيمــة  أخــرى  مؤسســية 
تعويضــا كامــاًل ألســباب عــدا دفــع الضرائــب أو الغرامــات أو 
مــا شــابهها مــن دفعــات تفرضهــا الحكومــات، وقــد تخالــف 
تعــد  الدوليــة وال  أو  الوطنيــة  القوانيــن  مصــادرة األصــول 

أعمــال المصــادرة تحويــاًل رأســماليًا.

2. الحجــز علــى الســلع وإعــادة اســتكمالها مــن قبــل الدائنيــن 
يعامــل  بــل  تعويــض  دون  مصــادرة  أنــه  علــى  يعامــل  ال 
كمعامــالت تخلــص مــن جانــب المدينيــن واحتيــاز مــن جانــب 
الدائنيــن )ألن االتفــاق  بيــن المديــن والدائــن إمــا  أن ينــص 
علــى ذلــك صراحــة وإمــا أن يكــون مفهومــًا بشــكل عــام(.

3. إذا كان التعويــض يقــل كثيــرًا عــن القيمــة الســوقية أو القيمــة 
ــه  ــة لألصــول المصــادرة فإن ــة العمومي ــة فــي الميزاني المبين
ــد الفــرق تحــت مصــادرة األصــول دون التعويــض  ينبغــي قي
ــة منتجــة،أو أصــول ملموســة  )قــد تكــون هــذه األصــول ثابت

زيــادة  بوصفــه  األســهم(  عــدا  ماليــة  أوراق  أو  منتجــة  غيــر 
التــي  المؤسســية  للوحــدة  األصــول  فــي  )المقتنيــات( 
صــادرت األصــل، ونقصــًا )للمقتنيــات( فــي األصــول للوحــدة 

المؤسســية التــي فقــدت األصــل.

غيــر  الماليــة  غيــر  األصــول  حجــم  فــي  األخــرى  التغيــرات   •
 Other volume changes in  - المصنفــة فــي مــكان آخــر 

non- financial assets n.e.c:
آثــار  تقيــد فــي حســاب التغيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول 
األحــداث غيــر المتوقعــة علــى المنافــع االقتصاديــة التــي يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن األصــول، وتشــمل هــذه التغيــرات اســتعمال 
األصــول الثابتــة قبــل أوانهــا نتيجــة لبلــى أو هشاشــة غير متوقعة 
... إلــخ، وأيضــا الخســائر االســتثنائية التــي تلحــق بالمخزونــات 
ــة ناتجــة عــن  ــات مــن األصــول الثابت ــادة فــي المقتني ــل زي أو تمث
اســتعادة للنظــام األصــل  مــا يظــل مســتعماًل فــي اإلنتــاج، وإن 

ــًا مــن خــالل اســتهالك  رأس المــال الثابــت. كان قــد شــطب كلي

• التغيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول والخصــوم الماليــة 
 Other volume changes in - غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر

 financial assets and liabilities n.e.c:
تنشــأ معظــم األصــول الماليــة - مطالبــات على وحدة مؤسســية 
أخــرى - عندمــا يقبــل المديــن التزامــًا بتقديــم دفعــة أو دفعــات 
المديــن  يفــي  عندمــا  وتنتهــي  المســتقبل  فــي  دائــن  إلــى 

بالتزامــه بموجــب شــروط االتفــاق. 

 Changes in  - والهيــكل  التصنيفــات  فــي  التغيــرات   •
 classification and structure:

األصــول  حجــم  فــي  األخــرى  التغيــرات   حســاب  فــي  يقيــد 
فقــط.  تعكــس  التــي  والخصــوم  األصــول  فــي  والتغيــرات 
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1. التغيــرات فــي تصنيــف الوحــدات المؤسســية بيــن القطاعــات 
 Changes in sector - وفــي هيــكل الوحــدات المؤسســية

:classification and structure
 Changes - 2. التغيــرات فــي تصنيــف األصول والخصوم نتيجة

  :in classification of assets and liabilities

  أ - تحويل الذهب إلى ذهب نقدي وبالعكس.
)Monetization Demonetization of gold(      

ب - التغيــرات  األخــرى فــي تصنيفــات األصــول أو الخصــوم 
ــد الســابق(. ــدا البن )ع

 Changes in classification of assets or liabilities other
.than monetization demonetization of gold

 :Holding gains - مكاسب االقتناء •
توصــف مكاســب االقتنــاء أحيانــًا بأنهــا أرباح رأســمالية، وتكتســب 
فقــط نتيجــة القتنــاء أصــول لمــدة معينــة دون تحويلهــا بأيــة 
المكاســب  كانــت ومكاســب االقتنــاء ال تشــمل فقــط  صــورة 
ــة واألراضــي واألصــول  ــل األصــول الثابت ــى رأس المــال مث عل
الماليــة فقــط، بــل تشــمل أيضــًا المكاســب علــى المخزونــات مــن 
جميــع أنــواع الســلع التــي يحتفــظ بهــا المنتجــون بمــا فــي ذلــك 

األعمــال قيــد اإلنجــاز، ومــن أمثلــة ذلــك:

 :)Nominal holding gains( - 1. مكاسب االقتناء االسمية
يعــرف مكســب االقتنــاء االســمى الــذي يكســبه مالــك أصــل 
معيــن أو كميــة معينــة مــن نــوع معيــن مــن األصــول بيــن فترتيــن 
زمنيتيــن بأنــه: القيمــة  النقديــة لذلــك  األصــل فــي نقطــة زمنيــة 
فــي  األصــل  لذلــك  النقديــة  القيمــة  منهــا  الحقــة مخصومــًا 
نقطــة زمنيــة ســابقة علــى افتــراض أن األصــل نفســه ال يتغيــر 

نوعــًا أو كمــا  أثنــاء تلــك الفتــرة.

  :)Neutral holding gains( - 2. مكاسب االقتناء المحايدة
يعــرف مكســب  االقتنــاء المحايــد بأنــه قيمــة مكســب  االقتنــاء 
الــذي ســيتحقق إذا تغيــر ســعر األصــل بمــرور الزمــن بنفــس 
النســبة  التــي تغيــر بهــا  مســتوى األســعار العــام )وبالتالــي 
فــإن قيمتــه لــم تــزد أو تنقــص بغــض النظــر عــن معــدل التضخــم 
ــد هــو قيمــة  ــاء المحاي ــارة أخــرى إن مكســب  االقتن العــام( وبعب
القيمــة  علــى  للحفــاظ  الالزمــة  االســمى  االقتنــاء  مكســب 

الحقيقيــة لألصــل علــى مــا هــي عليــه.

:)Real holding gains( - 3. مكاسب االقتناء الحقيقية
بيــن  بالفــرق  الحقيقــي  االقتنــاء  مكســب  عــن  التعبيــر  يمكــن 
مكســب االقتنــاء االســمى ومكســب االقتنــاء المحايــد علــى 

األصــل. ذلــك 

• تصنيف بنود الموازنة:
يتم تصنيف بنود الموازنة حسب اآلتي:

 )Classification of - 1. إجمالــي وصافــي القيمــة المضافــة
balancing Value added(:

حســاب  فــي  المــوازن  البنــد  هــي  المضافــة  القيمــة  إن 
ــاج للوحــدات المؤسســية أو القطاعــات أو المنشــآت أو  اإلنت
الصناعــات، وهــي تقيــس القيمــة التــي تنشــأ عــن اإلنتــاج 
اســتهالك  اقتطــاع  بعــد  أو  قبــل  إمــا  تحســب  أن  ويمكــن 
ــة المســتعملة،  ــق باألصــول الثابت ــت المتعل رأس المــال الثاب
المخرجــات  بأنــه قيمــة  المضافــة  القيمــة  إجمالــي  ويعــرف 
مخصومــًا منهــا قيمــة االســتهالك الوســيط، بينمــا يعــرف 
صافــي القيمــة المضافــة بأنــه قيمــة المخرجــات مخصومــًا 
منهــا قيمــة االســتهالك الوســيط وقيمــة اســتهالك رأس 

المــال الثابــت.
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 )Operating Surplus - 2. فائض التشغيل والدخل المختلط
and Mixed income(:

التــوازن  بنــدا  همــا  المختلــط  والدخــل  التشــغيل  فائــض 
وفائــض  القطاعــات.  مــن  مختلفيــن  لنوعيــن  ويســتعمالن 
التشــغيل أو الدخــل المختلــط هــو البنــد المــوازن فــي حســاب 

توليــد الدخــل، ويعــرف بأنــه: 
 القيمة المضافة )-( مخصومًا منها تعويضات المستخدمين 
علــى  المدفوعــة  الضرائــب  منهــا  مخصومــًا   )-( المدفوعــة 

اإلنتــاج )+( مضافــًا إليهــا اإلعانــات المتلقــاة.

:)Entrepreneurial Income( - 3. دخل التنظيم
هــو واحــد مــن عوائــد عوامــل اإلنتــاج ويقصــد بــه األربــاح. 
فقــط،  المؤسســية  والقطاعــات  للوحــدات  واحتســابه 
ودخــل التنظيــم للشــركات أو أشــباه الشــركات أو الوحــدات 
شــخصية  ذي  غيــر  مشــروعًا  تمتلــك  التــي  المؤسســية، 
اعتباريــة، تعمــل فــي اإلنتــاج الســوقي، ويعــرف بأنــه: فائض 
التشــغيل أو الدخــل المختلــط )+( مضافــا إليــه دخــل الملكيــة 
المتلقيــن أصــول ماليــة أو أصــول أخــرى يملكهــا المشــروع 
)-( مخصومــا منــه الفائــدة المدفوعــة عــن خصــوم المشــروع، 
غيــر  الملموســة  األصــول  مــن  غيرهــا  أو  األراضــي  وريــوع 

المنتجــة المســتأجرة مــن قبــل المشــروع.
ويمكــن أيضــا حســاب دخــل التنظيــم بالنســبة إلنتــاج خدمــات 
الســكان لالســتهالك النهائــي الخــاص، وفــي حالــة قطاعــي 
الشــركات غيــر الماليــة والماليــة ينبغــي مالحظــة أن الفــرق 
الوحيــد بيــن دخــل التنظيــم وميــزان الدخــول األوليــة هــو أن 
دخــل التنظيــم يقــاس قبــل توزيــع األربــاح وقبــل ســحوبات 

الدخــل مــن أشــباه الشــركات.

:)Balance of primary incomes( - 4.ميزان الدخول األولية
ميــزان الدخــول األوليــة يعــرف بأنــه القيمــة اإلجماليــة للدخــول 
األوليــة التــي تتلقاهــا وحــدة أو قطــاع مؤسســي مخصومــًا 

منهــا القيمــة اإلجماليــة للدخــول األوليــة المدفوعــة، وتوصف 
علــى صعيــد مجمــوع االقتصــاد بأنهــا الدخــل القومــي.

مــن  كبيــرًا  تفاوتــًا  األوليــة  الدخــول  ميــزان  تركيــب  يتفــاوت 
قطــاع إلــى آخــر نظــرًا ألن بعــض أنــواع الدخــول األوليــة تعــد 
مقبوضات بالنســبة لقطاعات معينة فقط أو لغير المقيمين 
. فالضرائــب علــى وجــه الخصــوص تعــد مقبوضــات بالنســبة 
لقطــاع الحكومــة العامــة، بينمــا تعــد تعويضــات المســتخدمين 
مقبوضــات بالنســبة لقطــاع األســر المعيشــية، وتتكــون هــذه 

الموازيــن مــن: 
)أ( ميــزان الدخــول األوليــة لقطاعــي الشــركات الماليــة وغيــر 
الماليــة الــذي يتكــون فقــط مــن فائــض التشــغيل مضافــًا 
إليــه دخــل الملكيــة المتلقــى ومخصومــًا منــه دخــل الملكيــة 

المدفــوع.
)ب( ميــزان الدخــول األوليــة لقطــاع الحكومــة العامــة الــذي 
يتكــون مــن الضرائــب، مخصومــًا منهــا اإلعانــات، الملقــاة 
أو المدفوعــة علــى اإلنتــاج وعلــى االســتيراد، مضافــًا إليهــا 
دخــل الملكيــة المتلقــى ومخصومــًا منهــا دخــل الملكيــة 
مــن  ضئيــل  مبلــغ  علــى  أيضــًا  تشــمل  وقــد  المدفــوع. 
فائــض تشــغيل مــن مشــاريع غيــر ذوات شــخصية اعتباريــة 

مملوكــة للحكومــة.
الــذي  المعيشــية  األســر  لقطــاع  األوليــة  الدخــول  ميــزان  )ج( 
الدخــول  ومــن  المســتخدمين  تعويضــات  مــن  يتكــون 
المختلطــة التــي تكتســبها األســر المعيشــية، مضافــًا إليهــا 
المدفــوع.  الملكيــة  الملكيــة ومخصومــًا منهــا دخــل  دخــل 
ويشــتمل أيضــًا علــى فائــض التشــغيل من خدمات الســكان 
الخــاص. الســاكنون الســتهالكهم  المالكــون  التــي ينتجهــا 

)د( ميــزان الدخــول األوليــة للمؤسســات غيــر الهادفــة للربــح 
التــي تخــدم قطــاع األســر المعيشــية الــذي يتكــون فــي 
ــه  ــًا من ــة المتلقــى مخصوم ــًا مــن دخــل الملكي ــه تقريب كليت

دخــل الملكيــة المدفــوع.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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مســتخدمين  تعويضــات  هيئــة  علــى  األوليــة  الدخــول  إن 
االســتيراد  علــى  أو  اإلنتــاج  علــى  إعانــات  أو  وضرائــب 
ودخــول الملكيــة )باســتثناء ريــع األراضــي( قــد تكــون جميعهــا 
مقبوضــات يتلقاهــا المقيمــون مــن غيــر المقيميــن وتدفــع 
لغيــر المقيميــن. والفــرق بيــن مجمــوع قيمــة الدخــول األوليــة 
ــن وتلــك المدفوعــة إليهــم يعــرف  ــر المقيمي الملقــاة مــن غي

عــادة بصافــي الدخــل مــع الخــارج.

:)Disposable income( - 5. الدخل المتاح
يســاوي الدخــل القومــي بســعر الســوق مضافــا إليــه صافــي 
التحويــالت الجاريــة مــن بقيــة العالــم، وهــو يمثــل مجمــوع 
أرصــدة حســابات التوزيــع الثانــوي للدخــل لجميــع القطاعــات.

:)Adjusted disposable income( - 6. الدخل المتاح المعدل
هــو الدخــل المتــاح مضافــا إليــه أو مخصومــا منــه التحويــالت 
التــي تقدمهــا الحكومــة والمشــروعات  االجتماعيــة العينيــة 
التــي ال تهــدف للربــح إلــى قطــاع األســر المعيشــية، وهــو 
يمثــل مجمــوع أرصــدة حســابات إعــادة توزيــع الدخــل العينــي 

لجميــع القطاعــات.

  :)Net Lending or borrowing( - 7. صافي االقتراض
يعرف بأنه البند الموازن لحساب رأس المال وهو يساوي: 

الرأســمالية  التحويــالت  إليــه  ( صافــي االدخــار مضافــًا  أ   (
المدفوعــة. الماليــة  التحويــالت  منــه  مخصومــاً  المتلقــاه 

)ب( قيمــة احتيــاز األصــول غير الماليــة مخصومًا منها المتخلص 
مــن أصــول غيــر ماليــة مخصومــًا منهــا اســتهالك رأس 

المــال الثابــت. 
يمثــل   - االقتــراض  أو  إقــراض  صافــي  أي   - بذلــك  وهــو 
الفــرق بيــن التغيــرات فــي صافــي القيمــة الناتجــة عــن االدخــار 
وعــن التحويــالت الرأســمالية وبيــن صافــي احتيــاز األصــول 

غيــر الماليــة أي يبيــن مقــدار المتبقــي ألغــراض االقتــراض أو 
ــن اقتراضهــا. التــي يتعي

:)Net Worth( - 8. صافي القيمة
ــع األصــول -  ــن قيمــة جمي إن صافــي القيمــة هــو الفــرق بي
المنتجــة وغيــر المنتجــة والماليــة - وجميــع الخصــوم فــي لحظة 
معينــة. وإلجــراء هــذا الحســاب، يتعيــن تحديــد وتقييــم كل 
أصــل مــن األصــول وكل بنــد مــن الخصــوم على حده، يحســب 
بالنســبة للوحــدات والقطاعــات المؤسســية ولالقتصــاد ككل.

• الوحدة التنظيمية:
األصــول  تملــك  حــق  لهــا  التــي  االقتصاديــة  الوحــدة  هــي 
وااللتزامــات وتتمتــع بســلطة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالنشــاط 
األخــرى  الوحــدات  مــع  صفقــات  فــي  والدخــول  االقتصــادي 

تنِشــئ حقوقــَا لهــا والتزامــات عليهــا.

:Current account balance  - ميزان الحساب الجاري •
والخدمــات  الســلع  صــادرات  بيــن  الفــرق  عــن  عبــارة  وهــو 
)ولكــن  مقابــل  بــدون  الخاصــة  التحويــالت  تدفقــات  وكذلــك 
قبــل التحويــالت الرســمية( وواردات الســلع والخدمــات وجميــع 

العالــم. أنحــاء  بقيــة  إلــى  مقابــل  بــدون  التحويــالت 

 :Gross domestic Product - الناتج المحلي اإلجمالي •
لجميــع  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة  مجمــوع  عــن  عبــارة  هــو 
الوحــدات التنظيميــة المقيمــة التــي تقــوم باإلنتــاج، مضافا إليها 
أي ضرائــب ناقصــا أي إعانــات علــى المنتجــات غيــر المتضمنــة 
قيمــة  إجمالــي  يســاوي  آخــر  بمعنــى  و  اإلنتــاج.  قيمــة  فــي 
اإلنتــاج بســعر المنتــج للمنتجيــن المقيميــن شــامال هوامــش 
التجــارة والنقــل ناقصــا االســتهالك الوســيط بســعر المشــتري.
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 Public non - financial - الشــركات العامــة غيــر الماليــة •
corporations:

مــن  فأكثــر   50٪ الحكومــة  تملــك  التــي  الشــركات  تلــك  هــي 
رأســمالها أو هــي الشــركات  التــي تباشــر الحكومــة رقابــه فعالــة 
علــى إدارتهــا أو تصرفاتهــا االقتصاديــة حتــى ولــو كانــت الحكومة 

تملــك أقــل مــن ٪50 مــن رأس المــال.

:Basic Prices - األسعار األساسية •
وتشــمل الســعر قبــل إضافــة الضرائــب وخصــم اإلعانــات علــى 

المنتجــات.

:Purchasers Prices - سعر المشتري •
وهــو عبــارة عــن تكلفــة الســلع والخدمــات فــي الســوق تســليم 
المشــتري وهــو يســاوي القيمــة بســعر المنتــج مضافــا إليهــا 
هوامــش النقــل التــي يدفعهــا المشــتري وأيــة ضرائــب مشــابهة 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  منهــا  مســتبعد  خصمهــا  يعــاد 

المقتطعــة. 

األسعار األساسية = سعر البيع - الضريبة على 
المنتجات + اإلعانات على المنتجات.

سعر المشتري - هوامش النقل والتجارة - الضرائب 
غير المستقطعة = سعر المنتج.

سعر المنتج = األسعار األساسية + الضرائب على 
المنتجات – اإلعانات على المنتجات باستثناء

ضريبة القيمة المضافة وما شابهها من الضرائب 
المستقطعة.

وال تشــمل األســعار األساســية أيــة هوامــش نقــل أو تجــارة 
علــى اإلنتــاج قــد تضــاف علــى الفاتــورة.

:Producers Prices - سعر  المنتج •
هــو الســعر الــذي يحصــل عليــة البائــع شــاماًل صافــي الضرائــب 
علــى المنتجــات باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة وأيــة ضرائــب 
ــى اإلنتــاج  ــارة  عل ــة هوامــش نقــل أو تج مســتقطعة أخــرى وأي

قــد تضــاف علــى الفاتــورة.

:Corporation - الشركة •
كيــان قانونــي أنشــئ بغــرض إنتــاج الســلع أو الخدمات للســوق، 
ويمكــن أن يكــون مصــدر ربــح أو كســب مــادي آخــر لمالكــه )أو 
ــه( ويملكــه مســاهمون ملكيــة مشــتركة، ولديهــم ســلطة  مالكي

تعييــن مديريــن مســؤولين عــن إدارتــه العامــة.

:Non-Profit institutions - المؤسسات غير الهادفة للربح •
هــي كيانــات قانونيــة أو اجتماعيــة تنشــأ بغــرض إنتــاج الســلع 
والخدمــات وال يمكّنهــا مركزهــا مــن أن تصبــح مصــدر دخــل أو ربــح 
أو غيــر ذلــك مــن الكســب المــادي  للمؤسســات التــي تنشــئها أو 

تســيطر عليهــا أو تمولهــا.

 :Financial Intermediation - الوساطة المالية •
هــي نشــاط إنتاجــي تتكبــد فيــه الوحــدة المؤسســية خصومــا 
ماليــة،  أصــول  امتــالك  بغــرض  نفســها  هــي  علــى حســابها 
وذلــك باالشــتغال فــي معامــالت ماليــة فــي الســوق. ويتمثــل 
دور الوســطاء المالييــن فــي توجيــه األمــوال مــن الدائنيــن إلــى 

المســتدينين بالتوســط فيمــا بينهــم.
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• خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:
ــاح المســتحقة التحصيــل  هــي الفــرق بيــن قيمــة الفوائــد واألرب
المســتحقة  الفوائــد  قيمــة  وبيــن  الماليــة  والهيئــات  للبنــوك 

للمودعيــن. الدفــع 

 :Financial enterprises - المشاريع المالية •
أو  الماليــة  الوســاطة  فــي  أساســا  تعمــل  مؤسســات  هــي 
تمــارس أنشــطة ماليــة مســاعدة تتصــل اتصــال وثيقــا بالوســاطة 
الماليــة. وهــي بذلــك تشــمل المشــاريع التــي تكــون وظيفتهــا 
الرئيســية تيســير الوســاطة الماليــة دون أن تعمــل هــي نفســها 

ــة. -بالضــرورة- بالوســاطة المالي

:Operating Leasing  - التأجير التشغيلي •
يطلــق مفهــوم التأجيــر التشــغيلي علــى نشــاط تأجيــر اآلالت  
أو المعــدات لفتــرات زمنيــة محــددة أقصــر مــن مجمــوع أعمــار 

الخدمــة المتوقعــة لــآلالت أو المعــدات.

:Insurance - التأمين •
هــو توفيــر حمايــة ماليــة لفــرادى الوحــدات المؤسســية المعرضة 

لبعــض المخاطــر ضــد العواقــب المترتبــة علــى أحــداث معينة.

 Consumption of fixed - اســتهلك  رأس المــال الثابــت •
capital:

قيمــة  فــي  المحاســبية(  الفتــرة  )أثنــاء  التناقــص  بأنــه  يعــرف 
نتيجــة  المنتــج  ويســتعملها  يمتلكهــا  التــي  الثابتــة  األصــول 
لمشــاركته فــي العمليــة اإلنتاجيــة أو القــدم أو التلــف الناتــج 
عــن حــوادث عاديــة. وال يتضمــن ذلــك قيمــة األصــول الثابتــة 
ــوارث  ــل الك ــة أو بأحــداث اســتثنائية مث ــي تدمــر بأعمــال حربي الت

الطبيعيــة الكبيــرة نــادرة الحــدوث ومــن ثــم فــإن اســتهالك رأس 
المــال الثابــت يقيــس االنخفــاض الحاصــل فــي منفعــة األصــول 

الثابتــة ألغــراض اإلنتــاج.

:Principal Activity - النشاط الرئيسي •
هــو النشــاط الــذي تفــوق قيمتــه المضافــة قيمــة أي نشــاط آخــر 

يضطلــع بــه داخــل الوحــدة نفســها.

:Secondary Activities - األنشطة الثانوية •
هــو نشــاط داخــل وحــدة منتجــة باإلضافــة إلــى النشــاط الرئيــس 
ويجــب أن تكــون مخرجاتــه كمخرجــات النشــاط الرئيســي مناســبا 
للتســليم إلــى خــارج الوحــدة المنتجــة، و تكــون القيمــة المضافــة 
للنشــاط الثانــوي أقــل مــن القيمــة المضافــة للنشــاط الرئيــس، و 

معظــم الوحــدات المنتجــة تنتــج بعــض المنتجــات الثانويــة.

:Ancillary activity - النشاط المساعد •
إيجــاد  بغيــة  المشــروع  داخــل  بــه  يضطلــع  داعــم  نشــاط  هــو 
الظــروف التــي يمكــن فيهــا  االضطــالع  بالنشــاط الرئيســي أو 
ــر  ــة  توفي ــه هــو وإنمــا فقــط بغي ــه لذات ــع ب ــوي، وال يضطل الثان
الخدمــات الداعمــة لألنشــطة الرئيســية أو الثانويــة التــي هــو 

مرتبــط بهــا.

:Cash basis - األساس النقدي •
نظــام  فــي  والتيــارات  التدفقــات  لتســجيل  الثــالث  األســاس 
األمــم المتحــدة للحســابات  القوميــة، حيــث تســجل الصفقــة 
عندمــا يتــم الســداد الفعلــي. وهــذا المبــدأ يقــوم باألصــل  علــى 
تحميــل حســابات قيــاس النتيجــة ، حســابات معامــالت الموازنــة 
بالمصروفــات التــي دفعــت فعــال خــالل الســنة ســواء تحققــت 
عــن أعمــال أو خدمــات تمــت خــالل الســنة أو كانــت متحققــة 
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عــن ســنة ســابقة أو أنهــا تعــود لســنة تاليــة. وكذلــك تحميــل  
ــرادات التــي قبضــت فعــال خــالل الســنة  الحســاب نفســه باإلي
الماليــة بغــض النظــر  عــن تاريــخ تحقيقهــا، وإنمــا يعتمــد التاريــخ 

الفعلــي للقبــض والتاريــخ الفعلــي للدفــع.

 :Goods and Services account - حساب السلع  والخدمات •
حســاب الســلع والخدمــات ســواء لمجموعــة مــن المنتجــات أو 
ــي مــن  ــة تســاوي المقــدار اإلجمال لالقتصــاد ككل لغــرض كيفي
اإلجمالــي  المقــدار  مــع  العــرض(  )جانــب  المتاحــة  المنتجــات 
المــوارد تســاوي جملــة  المســتخدم منهــا بحيــث تكــون جملــة 

التاليــة: األساســية  للمعادلــة  وذلــك طبقــا  االســتخدامات، 

 :Mixed income - الدخل المختلط •
غيــر  للمشــروعات  الدخــل  توليــد  حســاب  فــي  الموازنــة  بنــد 
كانــوا  ســواء  األســر  أعضــاء  بواســطة  المملوكــة  المنظمــة 
منفرديــن أو فــي شــركة مــع اآلخريــن، و قــد ســمي الدخــل 
المختلــط بهــذا االســم ألنــه دخــل مختلــط مــن العمــل )تعويضــات 

التشــغيل. وفائــض  العامليــن( 

 :Quasi – Corporations - أشباه الشركات •
هــي مشــاريع غيــر ذوات شــخصية اعتباريــة تتصــرف كمــا لــو 
غيــر ذي  أمــا مشــروع  الشــركة،  ويكــون  شــبه  كانــت شــركات 
شــخصية اعتباريــة تملكــه وحــدة مؤسســية مقيمــة  ويشــغل كمــا 
ــه بحكــم الواقــع عالقــة  ــه بمالك ــو كان شــركة مســتقلة وعالقت ل
شــركة بمســاهميها. و بالطبــع يتعيــن علــى أي مشــروع مــن هــذا 
النــوع أن يمســك مجموعــة كاملــة مــن الحســابات. أو مشــروع 
غيــر ذي شــخصية اعتباريــة تملكــه وحــدة مؤسســية غيــر مقيمــة 
ويعــد مقيمــًا ألنــه وحــدة مؤسســيه تشــتغل بقســط وافــر مــن 
اإلنتــاج فــي  اإلقليــم االقتصــادي علــى مــدى مــدة  طويلــة أو 

غيــر محــددة مــن الزمــن.

.UN, SNA 2008 :المصدر

اإلنتاج المحلي + واردات السلع والخدمات = 
االستهلك الوسيط + الصادرات + االستهلك 

النهائي + تكوين رأس المال اإلجمالي.

• السلع والخدمات  المسوقة:
قيمــة الســلع والخدمــات التــي تبــاع فــي الســوق أو المعــدة 
ــة تكلفــة  ــى تغطي ــع فــي الســوق بســعر يهــدف إل أساســًا للبي

اإلنتــاج.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• السلع والخدمات غير المسوقة:
قيمـــة الســلع والخدمــات األخــرى التــي تقـــدم بسعـــر ال يغطـــي 
ــها )مجانــًا أو بســعر رمــزي( ويتكــون معظمهــا  ــة إنتاجـ عــادة تكلفـ
مــن إنتــاج منتجــي الخدمــات الحكوميــة والهيئــات الخاصــة التــي 

ال تهــدف إلــى الربــح وتخــدم العائــالت.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 Gross domestic - )الناتــج المحلــي اإلجمالــي )مليــار دوالر •
product )us$ billions(: 

طبقــا لنظــام الحســابات القوميــة لعــام )1993م( فــإن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي القتصــاد مــا هــو مجمــوع القيمــة المضافــة 
التــي تقــوم  المقيمــة  التنظيميــة  الوحــدات  اإلجماليــة لجميــع 
باإلنتــاج ، مضــاف إليهــا أي ضرائــب ناقــص أي إعانــات علــى 
ــاج، ويجــب مالحظــة  ــة فــي قيمــة اإلنت ــر المتضمن المنتجــات غي
مصطلــح القيمــة المضافــة يتعلــق بوحــدة تنظيميــة أو قطــاع 
تنظيمــي، أمــا مصطلــح الناتــج المحلــي اإلجمالــي فهــو يتعلــق 
بجميــع الوحــدات اإلنتاجيــة المقيمــة بالدولــة وقــد يقــدر بالمليون 
دوالر أو بالمليــار دوالر مــن خــالل ســعر الصــرف الرســمي كمــا 

ــي. ــدوق النقــد الدول ــره صن يذك

ــة  ــي باألســعار الجاري ــج المحلــي اإلجمال ــرات نمــو النات • تقدي
ــة: والثابت

الزيــادة فــي كل مــن األســعار وكميــة  النمــو بســبب  يشــمل 
باألســعار  )أو  الثابتــة  باألســعار  الناتــج  حســاب  وعنــد  اإلنتــاج. 
ــر الســعر  ــل أث ــم تكييــف وتعدي الســائدة فــي عــام األســاس( يت

االقتصــادي. النمــو  علــى 

• نســبة الســكان الذيــن يقــل دخلهــم عــن دوالر واحــد فــي اليــوم  
  Population living below us$ 1 a day )% of total(:

الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر( =  مجموع 
القيم المضافة لكافة الوحدات التنظيمية المقيمة 

التي تقوم باإلنتاج بالمجتمع.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  )بألف 
دوالر( = الناتج المحلي اإلجمالي للدولة )بألف 

دوالر( ÷ عدد السكان بالدولة في منتصف العام.

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في 
اليوم = )عدد السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر 
واحد في اليوم ÷ إجمالي عدد السكان ( * 100.

نسبة السكان الفقراء =
)عدد األفراد الذين يقعون تحت خط الفقر ÷ 

المجموع الكلي للسكان (*100.

القيمة المضافة ألي وحدة تنظيمية = قيمة إجمالي 
اإلنتاج لوحدة تنظيمية معينة –  قيمة السلع والخدمات 

الوسيطة المستهلكة في ذلك اإلنتاج.

Economic performance - األداء االقتصادي

 • نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )ألــف دوالر( - 
GDP )us $ thousand(: 

يســتخرج الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد )بالــدوالر األمريكــي(, 
بقســمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بالــدوالر األمريكــي( علــى 

عــدد الســكان فــي منتصــف العــام.

 The percentage of poor  - الفقــراء  الســكان  نســبة   •
population:

عبــارة عــن نســبة األفــراد الذيــن يقــع إنفاقهــم أو دخلهــم تحــت 
خــط الفقــر المحــدد للمجتمــع إلــى مجمــوع عــدد الســكان فــي 

المجتمــع. 
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 )Agriculture - الزراعة كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي •
as % of GDP(:

يعبــر المؤشــر عــن مــدى الــوزن والثقــل الــذي يســاهم بــه قطــاع 
الزراعــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــو عبــارة عــن )مجمــوع 
ــه  ــاج النباتــي والحيوانــي والداجــن والســمكي مطروحــا من اإلنت
ــاج الوســيطة( مقســوما علــى الناتــج المحلــي  مســتلزمات اإلنت

اإلجمالــي.

 )Services - الخدمــات كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي •
as %of GDP(:

يعبــر المؤشــر عــن مــدى الــوزن والثقــل الــذي يســاهم بــه قطــاع 
عــن  عبــارة  وهــو  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  الخدمــات 
)مجمــوع إنتــاج قطــاع الخدمــات بأنواعــه مطروحــا منه مســتلزمات 
اإلنتــاج الوســيطة( مقســوما علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

ناتج قطاع الزراعة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي = 
)ناتج قطاع الزراعة ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100 .

ناتج قطاع الخدمات كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )ناتج قطاع الخدمات ÷ الناتج المحلي 

اإلجمالي ( *100.

االستثمار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  = 
)االستثمار ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

التجارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي = )مجموع 
الصادرات والواردات ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( *100.

ناتج قطاع الصناعة كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )ناتج قطاع الصناعة  ÷ الناتج المحلي

اإلجمالي( * 100.

 )Commerce - التجــارة كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالــي •
as % of GDP(:

علــى  وتصديــرا  اســتيرادا  الدولــة  انفتــاح  مــدى  علــى  مؤشــر 
العالــم الخارجــي، ومــدى مســاهمة التجــارة الخارجيــة فــي حجــم 

الناتــج اإلجمالــي للدولــة. 

 )Industry - الصناعــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي •
as % of GDP(:

يعبــر المؤشــر عــن مــدى الــوزن والثقــل الــذي يســاهم بــه قطــاع 
عــن  عبــارة  وهــو  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  الصناعــة 
)مجمــوع اإلنتــاج الصناعــي بأنواعــه مطروحــا منــه مســتلزمات 
اإلنتــاج الوســيطة( مقســوما علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

• االستثـمـار كنسـبـة مـن النـاتـج المحـلـي اإلجــمـالــي -
 )Investment )as % of GDP((:

الوحــدات  تملكهــا  التــي  المعمــرة  الســلع  قيمــة  عــن  عبــارة 
اإلنتاجيــة المقيمــة، بغيــة اســتعمالها لمــدة ســنة علــى األقــل 
رأس   نمــو  االســتثمار  هــذا  عــن  وينتــج  اإلنتــاج،  عمليــات  فــي 
المــال الثابــت لألمــة، وهــذا  المصطلــح مــرادف اإلجمالــي تكويــن 
رأس  المــال الثابــت، وتقــدر قيمــة االســتثمار اإلجمالــي بقيمــة 
األصــول الثابتــة قبــل حســاب امتالكهــا، فهــو شــامل للمقــدار 
الكلــي مــن الســلع الرأســمالية التــي يتــم إنتاجهــا لــكل األغــراض.  

 )Savings - ــي ــج المحلــي اإلجمال • االدخــار كنســبة مــن النات
as % of GDP(:

 االمتنــاع عــن االســتهالك، ولــه معــان مختلفــة فهنــاك االدخــار 
يكــون  وقــد  الحكومــي،  واالدخــار  الشــركات  وادخــار  الفــردي 
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االدخــار موجبــا وذلــك عندمــا يكــون الدخــل أكبــر مــن اإلنفــاق 
علــى االســتهالك، وقــد يكــون ســالبا عندمــا يكــون اإلنفــاق علــى 
االســتهالك أكبــر مــن الدخــل، وبالتالــي فــإن الفــرق بيــن قيمــة 

اإلنفــاق وقيمــة الدخــل يمثــل قيمــة االدخــار الســالب.

• االســتهلك الحكومــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي - 
Government consumption )as % of GDP(:

اإلنفــاق  فــإن   )1993( القوميــة  الحســابات  لنظــام  طبقــا 
االســتهالكي النهائــي الحكومــي يتكون مــن اإلنفاق الذي تقوم 
بــه الحكومــة العامــة متضمنــا اإلنفــاق المقــدر أو المحتســب، 
ســواء علــى اســتهالك الســلع والخدمــات الشــخصية أي ذات 
ــة أي أن  ــى الســلع والخدمــات الجماعي ــع الشــخصي أو عل الطاب

اإلنفــاق االســتهالكي الحكومــي يمكــن أن ينقســم إلــى:
 - إنفــاق حكومــي علــى الســلع والخدمــات الشــخصية )لألفــراد( 
ومثــال ذلــك اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم والصحــة ... إلــخ.
-  إنفــاق حكومــي علــى الســلع والخدمــات الجماعيــة ومثــال ذلــك 

اإلنفــاق الحكومــي علــى الدفــاع واألمــن والعدالــة ... إلــخ. 

اإلنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )مجموع اإلنفاق الحكومي ÷ الناتج 

المحلي اإلجمالي (*100.

االستهلك الحكومي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )اإلنفاق االستهلكي النهائي 
الحكومي ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

االستهلك الخاص كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )اإلنفاق االستهلكي النهائي الخاص 

÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

االدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي = 
)االدخار ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

• اإلنفــاق الحكومــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي - 
Government expenditure )as % of GDP(:

وإدارات  مكاتــب  جميــع  إنفــاق  الحكومــي  اإلنفــاق  يشــمل 
التــي  األجهــزة  مــن  وغيرهــا  المركزيــة  الحكومــة  ومؤسســات 
البلــد،  فــي  المركزيــة  الســلطة  أدوات  أو  وكاالت  مــن  تعتبــر 
وهــو يشــمل كل مــن اإلنفــاق الجــاري والرأســمالي أو اإلنفــاق 
اإلنمائــي، غيــر أنــه ال يشــمل اإلنفــاق اإلقليمــي أو المحلــي أو 

الخــاص.

• االســتهلك الخــاص كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي- 
Private consumption )as % of GDP(:

النهائــي  االســتهالكي  اإلنفــاق  يمثــل  الخــاص  االســتهالك 
لجميــع المقيميــن عــدا الوحــدات الحكوميــة، ويســاوي مجمــوع 
وللهيئــات  العائلــي  للقطــاع  النهائــي  االســتهالكي  اإلنفــاق 
الخاصــة التــي ال تهــدف إلــى الربــح وتخــدم العائــالت، ويســاوي 

األخيــر قيمــة الخدمــات التــي تنتجهــا لالســتخدام الذاتــي. 

 - اإلجمالـــي  المحلـــي  النـاتـــج  مــن  كنســبة  الصــادرات   •
Exports )as % of GDP(:

ملكيــة  نقــل  عــن  عبــارة  هــي  النظريــة  الناحيــة  مــن  الصــادرات 
البضائــع )بالمســتندات( مــن المقيميــن فــي دولــة مــا إلــى غيــر 
المنتجيــن  بواســطة  المقدمــة  الخدمــات  وكذلــك  المقيميــن، 
المقيميــن للدولــة المعنيــة إلــى غيــر المقيميــن، أمــا مــن الناحيــة 
العمليــة فــإن صــادرات الســلع يمكــن أن تحــدث نتيجــة الحركــة 
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حركــة  مــن  ، وكذلــك  الجمركيــة  الحــدود  عبــر  للبضائــع  الخارجيــة 
الســلع األخــرى عبــر حــدود إقليمهــا المحلــي متضمنــة المشــتريات 
المباشــرة التــي تقــوم بهــا هيئــات خــارج الحــدود وكذلــك األفــراد 
الــواردات مــن  غيــر المقيميــن داخــل تلــك الدولــة،  وحيــث إن 
البضائع لهذه الدولة تقوم بالقيمة  CIF، فإن صادرات الخدمات 
لهــذه الدولــة ينبغــي أن تكــون متضمنــة تكاليــف خدمــات النقــل 

والتأميــن التــي يقدمهــا المنتجــون المقيمــون بتلــك الدولــة. 

المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  الخارجــي  الديــن  صافــي   •
:Net foreign debt )as % of GDP(  - اإلجمالــي 

ذلــك  فــي  بمــا  الحكومــة،  علــى  التــزام  هــو  الخارجــي  الديــن 
ووكاالت  أقســام  مــن  ملحقاتهــا  إحــدى  أو  الوطنيــة  الحكومــة 
علــى  خارجيــة  التزامــات  وهنــاك  مســتقلة،  حكوميــة  وأجهــزة 
ــة وتســمي بالديــن  مديــن خــاص تضمــن ســدادها جهــة حكومي
المضمــون حكوميــا، كمــا أن هنــاك التزامــات على مدين خاص ال 
تضمــن ســدادها أي جهــة حكوميــة، وهــذه االلتزامــات بمجموعهــا 
ــرة  ــون قصي ــاك دي ــن العــام الخارجــي، وهن تشــكل مجمــوع الدي
األجــل ال تزيــد فتــرة ســدادها عــن ســنة، وديــون طويلــة األجــل 
وهــي ديــون يزيــد أجلهــا األصلــي أو الــذي جــري تأجيلــه عــن عــام، 
ويســدد الديــن عــادة إمــا بالعملــة األجنبيــة أو بالســلع والخدمات، 
وتســمي المدفوعــات الفعليــة ســداد لألصــل والفوائــد بخدمــة 
الديــن الخارجــي، وهــو مؤشــر يعبــر عــن مــدى قــدرة الدولــة علــى 

ســداد ديونهــا.

الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي = )القيمة 
الكلية للصادرات ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( *100.

الواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي = )القيمة 
الكلية للواردات ÷ الناتج المحلي اإلجمالي ( * 100.

 )Imports - الــواردات كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي •
as % of GDP(:

مــن الناحيــة النظريــة هــي كل نقــل لملكيــة الســلع والخدمــات 
مــن المنتجيــن غيــر المقيميــن لدولــة مــا إلــى المقيميــن ، وكذلــك 
الخدمــات المقدمــة مــن المنتجيــن غيــر المقيميــن إلــى المقيميــن 
فــي الدولــة، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن واردات الســلع يمكن أن 
تحــدث نتيجــة تحــرك البضائــع نحــو الداخــل عبــر الحــدود الجمركيــة 
المحلــي،  إقليمهــا  حــدود  عبــر  األخــرى  والســلع   مــا،  لدولــة 
وتشــمل المشــتريات المباشــرة مــن الخــارج للخدمــات الحكوميــة 
والعائــالت المقيمــة، وحيــث أن واردات البضائــع تكــون مقومــة 
CIF فإنهــا تتضمــن تكلفــة النقــل وخدمــات التأميــن مــن الدولــة 
المصــدرة إلــى الدولــة المســتوردة، ولقــد أحــدث النظــام الجديــد 
للحســابات القوميــة لعــام )1993م( تغييــرا جوهريــا فــي هــذا 
عنــد  بالقيمــة )FOB( أي  تقيــم  الــواردات  المجــال، حيــث جعــل 
حــدود الدولــة المســتوردة وذلــك مــن أجــل التنســيق بيــن نظــام 

ــزان المدفوعــات. ــة ودليــل مي الحســابات القومي

صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي = )صافي الدين الخارجي مقوما بالعملة 

الوطنية ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

• صافــي مســاعدات التنميــة الرســمية الموزعــة كنســبة مــن 
 Net official development - الدخــل القومــي اإلجمالــي

assistance )as % of GDP(:
والقــروض  المنــح  هــي  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدات   
التــي تقــدم إلــى البلــدان الناميــة والتــي يضطلــع بهــا القطــاع 
التنميــة  تعزيــز  إلــى  األولــى  بالدرجــة  وتهــدف  الرســمي، 
المســاعدات  هــذه  وتقــدم  االقتصــادي  والرفــاه  االقتصاديــة 

ميســرة. ماليــة  بشــروط 
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ــر  ــة مــن المنظمــات غي ــة الموزع • صافــي مســاعدات التنمي
 Net non  -  الحكوميــة كنســبة مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي
 government development organization assistances

)as % of GNP(:

• اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم كنســبة مــن الناتــج المحلي 
 )Government expenditure on education - اإلجمالــي

as % of GDP(:
يشــمل اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم جميــع المصروفــات 
ــة ( ــات الحكومي ــل الموازن ــة واالســتثمارية مــن قب العامــة الجاري

ــى  ــة باإلضافــة إل ــح الخارجي ــة( والقــروض المن ــة والمحلي المركزي
ــم الخــاص.   أوجــه الدعــم المقدمــة للتعلي

اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي = )اإلنفاق العام على 

الخدمات الصحية ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

اإلنفاق الحكومي على التعليم إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي = )مجموع اإلنفاق الحكومي على التعليم 

÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

اإلنفاق الحكومي على الدفاع كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي = )مجموع اإلنفاق الحكومي على

الدفاع ÷ الناتج المحلي اإلجمالي( * 100.

صافي مساعدات التنمية الموزعة من المنظمات 
غير الحكومية كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي = 
)صافي مساعدات التنمية الموزعة من المنظمات 

غير الحكومية ÷ الدخل القومي اإلجمالي(* 100.

مــن  كنســبة  الصحــي  القطــاع  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق   •
 Government expenditure on - الناتــج المحلــي اإلجمالــي

health )as % of GDP(:
يقصــد باإلنفــاق العــام علــى القطــاع الصحــي، اإلنفــاق الجــاري 
والمركزيــة(  )المحليــة  الحكومــة  موازنــات  مــن  والرأســمالي 
والقــروض الخارجيــة والمنــح أو صناديــق التأميــن االجتماعيــة 
والصحيــة، ويبيــن هــذا المؤشــر مــا يشــكله اإلنفــاق العــام علــى 
الصحــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــذا اإلنفاق يشــمل ما 
ينفــق علــى الخدمــات الصحيــة العالجيــة والوقائيــة ومســاعدات 
هــذه  مقارنــة  وتظهــر  األســرة،  تنظيــم  وأنشــطة  الطــوارئ، 
النســبة بالنســبة لإلنفــاق علــى القطاعــات األخــرى مــدى كفــاءة 
اإلنفــاق العــام الــذي يمكــن تصحيحــه متــى أمكــن تحديــد جوانــب 

القصــور. 

• اإلنفــاق الحكومــي علــى الدفــاع كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
 )Government expenditure on defense as - ــي اإلجمال

  % of GDP(:

االجتماعــي  الضمــان  إعانــات  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق   •
 Government  - اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة 
expenditure on social assistances )as % of GDP(:
الحاجــات  توفيــر  تســتهدف  االجتماعــي  الضمــان  إعانــات 
األساســية لألفــراد والجماعــات لتحســين ظروفهــم االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وتقديــم الرعايــة والحمايــة للفئــات المحتاجــة بمــا 
ــة قدراتهــم وتطويــر مســتوي  ــن األفــراد واألســر مــن تنمي يمك
معيشــتهم وتحســين نوعيــة حياتهــم وحل مشــكالتهم واالعتماد 

علــى أنفســهم وتكيفهــم مــع المجتمــع. 
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   Exports / imports  - الــواردات  إلــى  الصــادرات  نســبة   •
        ratio )%(:

مــن  للدولــة  الذاتيــة  المــوارد  قــدرة  مــدى  عــن  يعبــر  مؤشــر 
صادراتهــا الســلعية والخدميــة علــى تغطيــة نفقــات وارداتهــا.

:Currency Outside Banks  - النقد المتداول •
أيــدي  فــي  المتــداول  للنقــد  األســمية  القيمــة  فــي  يتمثــل 
الجمهــور، أي خــارج خزائــن البنــوك المحليــة، ويســاوي القيمــة 
فــي  النقــد  أرصــدة  منهــا  المصــدر مطروحــا  للنقــد  األســمية 

المحليــة. البنــوك  خزائــن 

 Money Supply in its  - ــق • عــرض النقــد بمفهومــه الضي
Narrow Definition )MI(:

عــرض النقــد بمفهومــه الضيــق )MI( يشــمل النقــد المتــداول 
خــارج المصــارف )عمــالت نقديــة ورقيــة ومعدنيــة( باإلضافــة 

إلــى ودائــع تحــت الطلــب )حســابات جاريــة(.

 :Negotiable Certificates of Deposits - شهادات اإليداع •
أوراق ماليــة قابلــة للتــداول، وتدخــل ضمــن تعريــف شــبه النقــد 
ذلــك الجــزء مــن شــهادات اإليــداع التــي تصدرهــا البنــوك المحلية 
ويحتفــظ بهــا الغيــر )أي باســتثناء ذلــك الجــزء الــذي تحتفــظ بــه 

هذه البنوك فيما بينها(. 

 Money Supply in its - عــرض النقــد بمفهومــه المتوســط •
Broad Definition )M2(:

يشــمل عــرض النقــد بمفهومــه الضيــق إضافــة إلــى الودائــع 
الزمنيــة واالدخاريــة.

 Money Supply in its - ــه الواســع ــرض النقــد بمفهوم • ع
Broad Definition )M3(:

ويشــمل عــرض النقــد بمفهومــه المتوســط إضافــة إلــى ودائــع 
الحكومــة.

اإلنفاق الحكومي على إعانات الضمان االجتماعي 
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  = )مجموع
إعانات الضمان االجتماعي ÷ الناتج المحلي 

اإلجمالي( * 100.

نسبة الصادرات إلى الواردات = )قيمة الصادرات 
السلعية والخدمية للدولة ÷ قيمة الواردات السلعية 

والخدمية للدولة ( *100.

 Total - الفائــض / العجــز اإلجمالــي فــي الميزانيــة الحكوميــة •
government budget surplus / deficit:

عبــارة عــن الزيــادة أو العجــز فــي اإليــرادات العامــة عــن النفقــات 
العامــة، بنوعيهــا الجــاري والرأســمالي.

• الفائــض / العجــز اإلجمالــي فــي الميزانيــة الحكوميــة كنســبة 
 Total government budget - مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

surplus / deficit )as % of GDP(:

ــرادات العامــة عــن النفقــات  ــادة أو عجــز اإلي ــارة عــن نســبة زي عب
الناتــج  إلــى  منســوبا  والرأســمالي  الجــاري  بنوعيهــا  العامــة 

فــي100. مضروًبــا  اإلجمالــي  المحلــي 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Claims on the private sector - مطالب على القطاع الخاص •
ويشــمل القــروض التــي تمنحهــا المصــارف للقطــاع الخــاص 
)غيــر المصــارف( + ســندات محليــة غيــر حكوميــة + األســهم فــي 

ــة. المصــارف المحلي

:Credit Advances - التسهيلت االئتمانية •
وتشــمل كافــة القــروض المقدمــة للقطــاع الحكومــي والقطــاع 

الخــاص )باســتثناء المصــارف(.

:Private Sector - القطاع الخاص •
الخاصــة،  والشــركات  والمؤسســات  األفــراد  بــه  ويقصــد 
وتلــك المنتميــة إلــى القطاعيــن المشــترك والعــام بمــا فيهــا 

المســتقلة. الميزانيــات  ذات  الحكوميــة  المؤسســات 

:Government  - الحكومة •
وتعنــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة والمؤسســات العامــة ذات 

الميزانيــات الملحقة.

 :Local Banks  - المصارف المحلية •
وهــي مصــارف قطاعــي الجملــة والتجزئــة المؤسســة محليــًا 

المتخصصــة. المصــارف  إلــى  إضافــة 

 Other - ــة ــع  األخــرى لــدى البنــوك المحلي ــات الودائ • مطلوب
Deposit Liabilities with Local Banks:

الودائــع ألجــل المســتحقة وغيــر المشــمولة بتعليمــات من العميل 
لتجديدهــا، والودائــع الخاصــة بالعمــالء فــي الفــروع والناتجــة عــن 
الرواتــب التــي تدفعهــا الحكومــة والمؤسســات عــن طريــق المركــز 
الرئيســي، واألمــوال المســتحقة للــوكالء بالعمولــة بخصــوص 

كتــب االعتمــاد، والرواتــب واألمــوال المحولــة إلــى بعــض العمــالء 
ممــن ليــس لديهــم حســابات ودائــع تحــت الطلــب أو ممــن لديهــم 
حســابات لــم يذكــر رقمهــا، وكذلــك الحســابات المعلقــة )مثــال: 

عنــوان العميــل غيــر معــروف(، ومطلوبــات أخــرى.

 Banks Outside  - المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد   •
Circulation in Currency:

أيــدي  فــي  المتــداول  للنقــد  األســمية  القيمــة  فــي  يتمثــل 
الجمهــور، أي خــارج خزائــن البنــوك المحليــة ويســاوي القيمــة 
األســمية  للنقــد  المصــدر مطروحــا منهــا أرصــدة النقــد  فــي 

المحليــة. البنــوك  خزائــن 
.)Money in the Fund( نقد في الصندوق -

  .)Monetary authority Deposits( ودائع لدى السلطة النقدية -
.)Banks Reserves( احتياطيات البنوك -

.)Demand Deposits( الودائع تحت الطلب -

 - M1 عرض النقود بمفهومه الضيق •
 Money )MI(: )Currency in circulation + Demand 

Deposits(: 
يســاوي النقــد المتــداول خــارج المصــارف + ودائــع تحــت الطلــب 

)ودائــع القطــاع الخــاص(:

.)Time Deposits( ودائع ألجل -
.)Local Deposits( بالعملة المحلية -

.)Deposits Foreign( بالعملة األجنبية -

 Monetary - )ــات - الموجــودات • المســح النقــدي )المطلوب
  Survey ) Assets – Liabilities(:

.)Claims on Government( المطالب على الحكومة -
.)Claims on Private Sector( المطالب على القطاع الخاص -
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- احتياطيات السلطة النقدية من النقد األجنبي.
.Monetary authority Reserves from foreign Money

.)Monetary Gold( ذهب -
.)Foreign Banks Deposits( أرصدة لدى بنوك أجنبية -

- سندات وأذونات خزينة أجنبية
.)Foreign Bonds and Bills treasury( 

- ودائع  حقوق السحب الخاصة
.)Special Drawing Rights Deposits(                                                                                                                      

.Others أخرى -

 :Total Official Reserves - االحتياطيات الرسمية اإلجمالية •
ســعر الصرف Exchange Rate )ســعر تحويل العمالت األجنبية( 
بيــن عملتيــن تحــدد كــم قيمــة العملــة األولــى بالنســبة للعملــة 

الثانيــة، المركــز المالــي الموحــد للمصــارف التجاريــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Gross domestic - الناتج المحلي اإلجمالي باألســعار الجارية •
product at current prices:

 G.D.P - )أواًل: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بطريقــة اإلنفــاق
 :expenditure approach

مجمــوع النفقــات النهائيــة بأســعار المشــترين بمــا فــي ذلــك الصــادرات 
مجمــوع  منهــا  مطروحــا  فــوب  بالقيمــة  والخدمــات  الســلع  مــن 
مــة بأســعار التســليم علـــى البواخــر بســعر فــوب.  المســتوردات مقيَّ

اإلحصاءات القومية

الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة اإلنفاق(= االنفاق 
االستهلكي النهائي الخاص + االنفاق االستهلكي 

النهائي الحكومي + التكوين الرأسمالي الثابت 
اإلجمالي + التغير في المخزون + صادرات السلع 

والخدمات - واردات السلع والخدمات.

الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة الدخل( = تعويضات 
الموظفين + استهلك رأس المال الثابت + الضرائب 

غير المباشرة - اإلعانات + فائض التشغيل.

 G.D.P - )ثانيــًا: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بطريقــة الدخــل
income approach:

يســاوي تعويضــات العامليــن مخصومــا منهــا اإلعانــات علــى 
اإلنتــاج وعلــى المســتوردات مضافــًا إليهــا الضرائــب والدخــل 

المختلــط اإلجمالــي وفائــض التشــغيل اإلجمالــي.

قائمة أولية بالمتغيرات ذات العالقة باالتحاد النقدي 
التــي تحتــاج إلــى اتبــاع منهجية موحدة فــي إعدادها: 
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 G.D.P - )ثالثــًا: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بطريقــة اإلنتــاج 
output approach:

مجمــوع القيــم المضافــة للمنتجيــن المقيميــن بســعر المنتــج 
المخرجــات  مجمــوع  هــو  أو  الجمركيــة،  الرســوم  إليــه  مضافــًا 
إليــه  مضافــًا  الوســيط  االســتهالك  مجمــوع  منــه  مخصومــًا 
غيــر  -إعانــات(  )ضرائــب  المنتجــات  علــى  الضرائــب  صافــي 

المخرجــات.  قيمــة  فــي  المدرجــة 

• األنصبــة القطاعيــة اإلجمالــي الناتــج المحلــي )قطــاع الزيــت 
ـ القطــاع الخــاص مــا عــدا قطــاع الزيــت ـ القطــاع الحكومــي مــا 
 Sectorial shares of - )عــدا قطــاع الزيــت ـ رســوم االســتيراد

G.D.P:s
هــو نســبة مشــاركة القطاعــات )المذكــورة آنفــًا( المئويــة فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الشــامل للرســوم الجمركيــة والمطروح 

منــه الخدمــات الماليــة المحتســبة فــي القطــاع المالــي.

 :Total Consumption - االستهلك الكلي •
يشــمل االســتهالك الخــاص و االســتهالك الحكومــي. ويعــرف 
االســتهالك على وجه العموم بأنه نشــاط يتكـــون من اســتخدام 
الوحــدة التنظيميــة )المؤسســية( الســلع أو الخدمــات إلشــباع 

احتياجــات فرديــة أو جماعيــة.
- االســتهلك الخــاص )private Consumption(: ويشــمل 
اســتهالك األســر المعيشــية المقيمة واســتهالك  المؤسســات 
التــي ال تهــدف إلــي الربــح المقيمــة وتخــدم األســر المعيشــية.

  :)Governmental Consumption( االســتهلك الحكومــي -
والخدمــات  الســلع  العامــة إلنتــاج  الحكومــة  تنفقــه  مــا  قيمــة 
التــي تســتهلكها ذاتيــًا أي أنــه يســاوي قيمــة اإلنتــاج اإلجمالــي 
وغيــر  المســوقة  المبيعــات  قيمــة  مجمــوع  ناقصــًا  للحكومــة 
المســوقة، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن إجمالــي قيمــة اإلنتــاج 
الحكومــي يســاوي مجمــوع قيمــة االســتهالك الوســيط مــن 
الموظفيــن وإهــالك  البضائــع والخدمــات وقيمــة تعويضــات 

رأس المــال الثابــت وصافــي الضرائــب غيــر المباشــرة.

:Total investment - االستثمار الكلي •
القطــاع  مــن  كل  بهــا  يقــوم  التــي  االســتثمارات  جملــة  هــو 
العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي ويشــمل مجمــوع 
التكوينــات الرأســمالية مضافــا إليهــا التغيــر فــي المخزونــات.

الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة اإلنتاج( =
المخرجات – االستهلك الوسيط.

 G.D.P at - )رابعــًا: الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بأســعار الســوق
market prices:

بطريقــة اإلنتــاج هــو مجمــوع إجمالــي القيــم المضافــة لجميــع 
إليــه الضرائــب  الســوق مضافــًا  المقيميــن بأســعار  المنتجيــن 

ومخصومــًا منــه اإلعانــات علــى المســتوردات.
ــة بأســعار  ومــن بطريقــة اإلنفــاق هــو مجمــوع النفقــات النهائي
المشــترين مخصومــًا منــه جميــع المســتوردات مقيمــة بأســعار 

التســليم علــى البواخــر.

• الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي:
G.D.P by type of economic activity:s

اقتصــادي  فــي كل نشــاط  المتولــدة  المضافــة  القيــم  مجمــوع 
طبقــًا لتصنيفــات الـــ ISIC المســتخدم وطبقــًا لمســتوى الحــد مــن 
النشــاط االقتصــادي المأخــوذ فــي االعتبــار مضافًا  إلــي  المجموع  
والرســوم  الجمركيــة  للــواردات  ومطروحــًا  مــن  المجموع الخدمات 

الماليــة المحتســبة فــي القطــاع المالــي.
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• التكوين الرأسمالي الكلي:
ــي  ــن رأس المــال الثابــت اإلجمال ــارة عــن مجمــوع قيمــة تكوي عب
والتغيــر فــي المخــزون واجتيــاز النفائــس مخصومــا منــه التخلــص 

مــن النفائــس.

• الصادرات الكلية من السلع والخدمات:

: )Exports of goods( صادرات من السلع -
تتكــون صــادرات الســلع مــن مبيعــات أو مقايضــة أو هدايــا أو 
عــادة  يواكبهــا  الســلع  مــن  المقيميــن  لغيــر  المقيميــن  هبــات 
تغيــر فــي الملكيــة. و هــي البضائــع والســلع المصــدرة للتجهيــز 
ــة بواســطة الناقــالت  والســلع المشــتراة فــي الموانــئ المحلي

ــر النقــدي. ــر المقيمــة والذهــب غي غي

:)services of Exports( صادرات من الخدمات -
غيــر مقيــم وتشــمل  إلــي مســتهلك  خدمــات مقدمــة مقيــم  
والتأميــن  والتشــييد  واالتصــاالت  والســفر  النقــل  خدمــات 
وحقــوق  والمعلومــات  الكمبيوتــر  وخدمــات  الماليــة  والخدمــات 
االمتيــاز ورســوم الرخــص وخدمــات األعمال والخدمات الشــخصية 

الحكوميــة.  والخدمــات  والترفيهيــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

• الواردات الكلية من السلع والخدمات:

:)goods of Imports( )سلع مستوردة )واردات السلع -
ــي  ــم إل ــر مقي ــم اســتيرادها مــن غي تتكــون مــن المــواد التــي يت
مقيــم وعــادة يتــم ذلــك بنقــل ملكيتهــا مــن غيــر المقيــم إلــي 
ــز و الســلع  ــع والســلع ألغــراض التجهي المقيــم وتشــمل البضائ
التــي تــم تجهيزهــا فــي موانــئ أجنبيــة بناقلين محلييــن والذهب 

غيــر النقــدي.

 :)services of Imports( )خدمات مستوردة )واردات الخدمات -
تتكــون مــن الخدمــات التــي يتــم شــراؤها بواســطة مقيــم مــن غيــر 
مقيــم مثــل النقــل  والســياحة واالتصــاالت والتشــييد والتأميــن 
الكمبيوتــر والمعلومــات  وحقــوق   الماليــة وخدمــات  والخدمــات 
االمتياز  ورسوم  التراخيص  وخدمات  األعمال األخرى والخدمات 

الشــخصية والثقافيــة والترفيهيــة والخدمــات الحكوميــة.

:Oil Export - الصادرات النفطية •
هــي جملــة مــا يخــرج مــن حــدود الدولــة الجغرافيــة مــن النفــط 
الخــام والغــاز الطبيعــي ويوجــه إلــى دول أخــرى مســتوردة لهــا.

:Non - oil exports - الصادرات غير النفطية •
الســلع  مــن  الصــادرات  منهــا  مطروحــا  الصــادرات  إجمالــي 
المصنفــة فــي الفصــل 27 )الوقــود المعدنــي وزيــوت معدنيــة 
ومنتجــات تقطيرهــا، مــواد البيتومينيــة، شــموع معدنيــة( مــن 

.)HS( المنســق  النظــام 

:Oil Imports - الواردات النفطية •
ــة مــن  ــة الجغرافي ــة مــا يدخــل فــي داخــل حــدود الدول هــي جمل

ــه. النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــن دول أخــرى مصــدرة  ل

 Net Factor  - الخــارج  • صافــي دخــل عوامــل اإلنتــاج مــن 
 Income from Abroad:s

هــو الفــرق بيــن عوائــد عوامــل الدخــل مــن خــارج الدولــة وعوائــد 
عوامــل الدخــل المحولــة إلــى خــارج الدولــة.

 :National Product Gross - الناتج القومي اإلجمالي •
عوائــد  صافــى  إليــه  مضافــا  اإلجمالــي  المحلــى  الناتــج  هــو 

اإلنتــاج. عوامــل 
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:Oil Domestic Product - الناتج المحلي النفطي •
أنــه يســاوى قيمــة  أي  النفــط  لقطــاع  المضافــة  القيمــة  هــو 
اإلنتــاج لذلــك القطــاع مخصومــا منــه مســتلزمات ذلــك القطــاع.

 Implicit - ــي المخفــض ــج الضمن ــي للنات ــي المحل • اإلجمال
Deflator of G.D.P:s

المحلــى  الناتــج  تقديــر  خاللهــا  مــن  يتــم  إحصائيــة  أداة  هــو 
اإلجمالــي الحقيقــي أي الناتــج المحلــى الــذى ال يكــون محمــال 

األســعار. بأثــر 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

الموازنة الحكومية:
إجمالي اإليرادات مضاًفا إليها المنح من الخارج
Total Revenue plus Grants from abroad

:Total Revenue - إجمالي اإليرادات •
تتمثــل اإليــرادات فــي كل مــا تحصــل عليــه مــن مــوارد ســواء 
كانــت مــوارد نفطيــة أو غيــر نفطيــة كالموارد الضريبيــة والجمركية 

وغيــر ذلــك مــن مــوارد تحصلهــا الحكومــة.

 :Current Revenue - اإليرادات الحالية •

   :)Tax Revenue( إيرادات الضرائب -
هــي كل مــا تحصلــه الحكومــة مــن إيــرادات ضريبيــة مفروضــة 

بحكــم القانــون ســواء كانــت مباشــرة أو  غيــر مباشــرة.

 :)Non-Tax Revenue( اإليرادات غير الضريبية -
فوائــض  مــن  الحكومــة  عليهــا  تحصــل  التــي  اإليــرادات  هــي 
مــن  وغيرهــا  المركــزي  المصــرف  فوائــض  وكذالــك  الشــركات 

الضريبيــة. غيــر  األخــرى  اإليــرادات 

:)Oil Revenue( اإليرادات النفطية -
الحكومــة مــن فوائــض  لــدى  التــي تتوفــر  المتحصــالت  هــي 

والغــاز. النفــط 

:Capital Revenue  - إيرادات رأس المال •
المملــوك والتــي  المــال  علــى رأس  المحصلــة  الفوائــد  هــي 

المدخــرة. األمــوال  رؤوس  مقابــل  تحصــل 
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:Grants from abroad - المنح والهبات من الخارج •

:)Current Grants( المنح الجارية -
هــي مــا تحصــل عليــه الدولــة مــن العالــم الخارجــي فــي صــورة 

منــح مختلفــة األشــكال.

:)Capital Grants( المنح الرأسمالية -
ــم الخــارج فــي صــورة  ــة مــن العال ــه الدول هــي مــا تحصــل علي

رأســمال أي ســلع طويلــة األجــل )رأســمالية(.

• إجمالــي المصروفــات الحكوميــة مطروحــا منهــا مدفوعــات 
 Total governmental expenditure minus  - الفوائــد 

:interest payments:s

:Total Expenditure - إجمالي المصروفات •

:)Current Expenditure( المصروفات الجارية -
هــي مــا تنفقــه الحكومــة فــي صــورة ســلع وخدمــات خــالل 
ســنة وتمثــل المســتلزمات الســلعية والمســتلزمات الخدميــة.

:)Capital Expenditure( المصروفات الرأسمالية -
تمثــل اإلضافــات الرأســمالية مــا تنفقــه الدولــة علــى ســلع 

طويلــة األجــل يزيــد عمرهــا اإلنتاجــي عــن عــام.

:Total Deficit / Surplus - الفائض/ العجز الكلي •
نسبة الفائض )العجز( إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

)Percent of surplus / deficit to G.D.P %(.

 :Finance the deficit - تمويل  العجز •

 )Finance the deficit from - تمويــل العجــز مــن الداخــل -
          local(: s

  تمويــل العجــز مــن الداخــل يقصد بــه تمويل العجز في الموازنة 
العامــة للدولــة مــن خــالل إصــدار أوراق ماليــة تشــكل َديًنــا علــى 

الحكومــة يكــون تمويلهــا مــن أفــراد المجتمــع المحليين.

 )Finance the deficit from - تمويــل العجــز مــن الخــارج -
     abroad(: s

ــة  ــل العجــز فــي الموازن ــارج يقصــد تموي ــل العجــز مــن الخ تموي
العامــة للدولــة مــن خــالل مصــادر خارجيــة فــي صــورة قــروض أو 

هبــات أو منــح.

:Total debt - الدين الكلي •
- الدين الكلي بمفهوم الحكومة العامة.

)Total Debt based on general government(.
- الدين الكلي بمفهوم الحكومة المركزية. 

)Total Debt based on Central government(. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Foreign World - العالم الخارجي •
إقليــم ال ينــدرج فــي األقاليــم االقتصادي لبلد مــا، ويتكون العالم 
ــم  ــدان األخــرى، واألقالي ــة للبل ــم االقتصادي الخارجــي مــن األقالي
والمنظمــات  األخــرى  للبلــدان  اإلقليميــة  والجيــوب  الدوليــة، 

ــد مــا. ــة لبل ــة الواقعــة داخــل الحــدود الوطني ــة الدولي اإلقليمي

:Custom Region - اإلقليم الجمركي •
هو اإلقليم الذي يطبق فيه بالكامل القانون الجمركي لدولة ما.

• ميناء الدخول:
ويقصــد بــه ذلــك المينــاء الــذي تمــر البضائــع والســلع مــن خاللــه 

للتخليــص الجمركــي.

• ميناء الخروج:
ويقصــد بــه ذلــك المينــاء الــذي تغــادر منــه البضاعــة بالفعــل إلــى 

البلــد المصــدر إليــه.

• وسيلة النقل:
ــرًا  ــم جــوًا أو ب هــو نمــط أو وســيلة لمعرفــة مــا إذا النقــل قــد ت

أو بحــرًا.

• بلد منشأ البضاعة:
وهــو بلــد اإلنتــاج فيمــا يتعلــق بالحاصــالت الزراعيــة والحيوانيــة 
ــرة فيمــا يتعلــق بالســلع  ــه الصناعــة األخي ــذي تمــت في ــد ال والبل
المصنوعــة وفيمــا يتعلــق بالمــواد الخــام للدولــة التي اســتخرجت 

تلــك المــواد مــن مناجمهــا.

الفصل الثاني: إحصاءات التجارة الخارجية
Foreign Trade - بلد المقصد:التجارة الخارجية •

جهــة المقصــد النهائيــة للبضاعــة وبــدون أن يحــدث بشــأنها قبــل 
وصولهــا لتلــك البلــد أي معاملــة تجاريــة وليســت البلــد التــي 

تتوقــف فيهــا البضاعــة أثنــاء مرورهــا.

• االستيراد: 
الســلع  كل  هــو  الخارجيــة  التجــارة  نظــام  وفــق  بــه  ويقصــد 
االحتياجــات  لتغطيــة  البــالد  إلــى  والداخلــة  الــواردة  والبضائــع 
المحليــة والتــي تجــرى عليهــا كافــة اإلجــراءات الجمركيــة المتبعــة 

فــي إنهــاء اســتيراد ســلعة مــا.

:Exports - الصادرات •
ــع الســلع التــي  ــة جمي ــارة الخارجي ويقصــد بهــا وفــق نظــام التج
تــم إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــا بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا 
عمليــات صناعيــة غيــرت مــن شــكلها وقيمتهــا والمعــدة للتصديــر 

خــارج المملكــة.

 :National Export - الصادرات الوطنية •
ويقصــد بهــا وفــق نظــام التجــارة الخارجيــة جميــع الســلع التــي تــم 
إنتاجهــا أو تصنيعهــا محليــا بالكامــل أو التــي أجــرى عليهــا عمليــه 
صناعيــة غيــرت مــن شــكلها وقيمتهــا والمعــدة للتصديــر خــارج 

المملكــة. بعــد اســتيفاء اإلجــراءات الجمركيــة عليهــا.

• إعادة التصدير:
البضائــع التــي ســبق اســتيرادها وأجــرى عليهــا كافــة اإلجــراءات 

ــد تصديرهــا دون إجــراء تعديــل واضــح عليهــا. ــة وأعي الجمركي
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التصدير المؤقت للسلع )أغراض التجهيز الخارجي( -
Temporary Export of goods )for Foreign Supply(:

بصفــة  جمركــي  إقليــم  فــي  التــداول  الحــرة  الســلع  تصديــر 
مؤقتــة أغــراض التصنيــع أو التجهيــز أو اإلصــالح فــي الخــارج ثــم 
يعــاد اســتيرادها مــع إعفــاء كلــي أو جزئــي مــن رســوم وضرائــب 

االســتيراد.

:Imports of Goods  - الواردات السلعية •
هــي كل الســلع الــواردة إلــى البــالد لتغطيــة االحتياجــات المحليــة 
المتبعــة فــي  الجمركيــة  تجــري عليهــا كافــة اإلجــراءات  والتــي 
اإلفــراج الجمركــي عــن الســلع المســتوردة ســواء كانــت خاضعــة 

ــة أو المعفــاة. للرســوم الجمركي
وتحســب قيمــة الــواردات الســلعية بالعملــة الوطنية وعلى أســاس 
)ســيف( وتتضمــن قيمــة البضائــع فــي محــل إنتاجهــا مضافــًا إليهــا 

أجــور الشــحن والتأميــن لحظــة وصولهــا إلــى المركــز الجمركــي.

:Free On Board )FOB( - )قيمه الصادرات )فوب •
)فــوب(  القيمــة  أســاس  علــى  المصــدرة  الســلع  قيــم  تحــدد 
ــا  ــرة( أي قيمــة البضاعــة مضاًف )تســليم ظهــر الســفينة أو الطائ
وســيلة  ظهــر  علــى  تســليمها  حتــى  األخــرى  التكاليــف  إليهــا 
الشــحن أو تتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف 

حتــى مكتــب التصديــر.

 Cost Insurance and Freight - )ــواردات )ســيف • قيمــة ال
)CIF(:

تحتســب قيــم الــواردات علــى أســاس )ســيف( وتتمثــل قيــم 
ــواردات دائمــًا فــي التكلفــة ) القيمــة محــل اإلرســال مضافــًا  ال
إليهــا تكلفــة التأميــن والنقــل أو الشــحن والتكاليــف األخــرى حتــى 
تســليم البضاعــة إلــى رصيــف التنـــزيل بمينــاء الدخــول ( عــدا 

الرســوم الجمركيــة. 

•الدليل اإلحصائي: 
ــة ذات  ــارة عــن اســتبدال الوصــف الســلعي برمــوز رقمي وهــو عب
مدلــول لهــذه المعلومــات إلمــكان تبويبهــا فــي صــورة جــداول 
إحصائيــة يمكــن االســتفادة منهــا في مختلــف األغراض اإلحصائية 
ــة  والدليــل اإلحصائــي المســتخدم فــي إحصــاءات التجــارة الخارجي
هــو النظــام المنســق ) H.S ( الخــاص بتصنيــف وتبويــب الســلع.

• الوزن الصافي:
يقصــد بــه كامــل وزن البضاعة مســتبعدا منــه وزن مواد التغليف 

والتعبئة.

• الوزن القائم:
يقصــد بــه كامــل وزن البضاعــة بمــا فيهــا وزن مــواد التغليــف 

والتعبئــة.

• اإلفراج المؤقت عن السلع )أغراض التجهيز الخارجي( -
 Temporary Release of goods )for Foreign Supply(:s

جلــب ســلع معينــة إلــى إقليــم جمركــي مــع إعفائهــا بشــروط مــن 
ســداد الرســوم والضرائــب الجمركيــة. وينبغــي أن يقصــد بهــذه 
الســلع أن يعــاد تصديرهــا خــالل فتــرة معينــة بعــد معالجتهــا 

ــز أو اإلصــالح. ــع أو التجهي بالتصني

ــًا بإعــادة تصديرهــا علــى  • اإلفــراج المؤقــت عــن الســلع )رهن
 Temporary Release of goods) Subject - )الحالــة ذاتهــا

to Re-exporting at the Same condition(:s
جلــب ســلع معينــة إلــى إقليــم جمركــي مــع إعفائهــا بشــروط 
مــن ســداد الرســوم والضرائــب الجمركيــة. وينبغــي أن تســتورد 
هــذه الســلع لغــرض معيــن وبقصــد إعــادة تصديرهــا خــالل فتــرة 
معينــة ودون أن تكــون قــد تعرضــت ألــي تغييــر باســتثناء التهالك 

الطبيعــي الــذي يعــزي إلــى اســتعمال الســلع.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
163ديسمبر 2018 162



 Re-Importing - ــة ذاتهــا • إعــادة اســتيراد الســلع علــى الحال
of goods )at the Same Condition(:

ــت  ــر أو كان ــداول الح ــي صــدرت وطرحــت للت اســتيراد الســلع الت
منتجــات تعويضيــة أن تجلــب لالســتخدام الداخلــي، معفــاة مــن 
ــون قــد أجــرى لهــا  ــة، بشــرط أال يك ــب الجمركي الرســوم والضرائ

ــز أو إصــالح. فــي الخــارج تصنيــع أو تجهي

 :Balance of Trade - الميزان التجاري •
هـو الـفــرق بيـن الـقيـمـة الـكلــيـة للصادرات والواردات السلعية، 
وعندمــا تكــون قيمــة الصــادرات أكبــر يقــال أن هنــاك فائــض فــي 
الميــزان التجــاري وعندمــا تكــون قيمــة الــواردات أكبــر يقــال أن 

هنــاك عجــز فــي الميــزان التجــاري.

• حجم التجارة:
هــو مجمــوع قيمــة الصــادرات والــواردات خــالل فتــرة معينــة مــن 

الزمن.

 :Transit Trade - )تجارة الترانزيت )التجارة العابرة •
تتضمــن البضائــع التــي تســتخدم مرافــق الدولــة مــن مخــازن 
وأرصفــة ومنافــذ جمركيــة وطــرق للعبــور فقــط وصــوال إلــى 

النهائــي. مقصدهــا 

:Free Zone  - المناطق الحرة •
جــزء مــن إقليــم الدولــة حيــث ينظــر إلــى أي ســلعة مقدمــة بصفة 
عامــة وبقــدر مــا يتعلــق األمــر برســوم وضرائــب االســتيراد علــى 
الجمركيــة  للرقابــة  تخضــع  وال  الجمركــي  األقاليــم  خــارج  أنهــا 
العاديــة. ويمكــن التمييــز بيــن المناطــق التجاريــة الحــرة و المناطــق 
الصناعيــة الحــرة. ففــي المناطــق التجاريــة الحــرة تكــون العمليــات 
المســموح بهــا قاصــرة بصفــة عامــة علــى العمليــات الالزمــة 

لحفــظ الســلع واألشــكال العاديــة للمعالجــة مــن أجــل تحســين 
نوعيتهــا التســويقية وتعبئتهــا، أو إعدادهــا للشــحن. أمــا فــي 
المناطــق الصناعيــة الحــرة، يــؤذن بعمليــات التجهيــز، ويســترعي 

ــة. ــة الجمركي التعريــف أن الســلع ال تخضــع للرقاب

• الدولة الشريكة:
هــي الدولــة التــي لديهــا تعامــالت اقتصاديــة بالمملكــة فيصــدر 
لهــا ويســتورد منهــا وبنــاًء علــى تلــك التعامــالت تقــدر قيمــة 
الصــادرات والــواردات وحجــم التجــارة بيــن الدولتيــن والميــزان 

التجــاري وأهــم الســلع المصــدرة والمســتوردة.

• معدل التبادل التجاري الصافي:

• معدل التبادل التجاري اإلجمالي:

معدل التبادل التجاري الصافي = )الرقم القياسي 
لمتوسط قيمة وحدة الصادرات ÷ الرقم القياسي 

لمتوسط قيمة وحدة الواردات( * 100.

معدل التبادل التجاري اإلجمالي = )الرقم القياسي لكمية 
الصادرات ÷ الرقم القياسي لكمية الواردات( * 100. 

:Transit Cargo  - الشحن العابر •
يعنــي نقــل الســلع تحــت الرقابــة الجمركيــة مــن واســطة النقــل 
منطقــة  ضمــن  المصــدرة  النقــل  واســطة  إلــى  المســتوردة 
مكتــب جمركــي واحــد هــو مكتــب كل مــن االســتيراد والتصديــر، 
وهــذا اإلجــراء ال ينطبــق علــى الســلع التــي تخضــع بالفعــل، 
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لــدى وصولهــا إلــى األقاليــم الجمركــي لبلــد مــا، اإلجــراء جمركــي 
)مثــل الترانزيــت الجمركــي( وتنقــل مــن واســطة نقــل إلــى أخــرى 
أثنــاء ســريان هــذا اإلجــراء، وهــذا النقــل تعالجــه الجمــارك بموجــب 
الســلع  علــى  أيضــًا  ينطبــق  وال  بالفعــل...  الســاري  اإلجــراء 

المنقولــة بالبريــد أو حقائــب المســافرين.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

األخــرى المســتخدمة علــى الســفن والطائــرات المحليــة واألجنبية 
مــن وإلــى دول العالــم المختلفــة.

.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

 :Services - الخدمات •
صــادرات وواردات الخدمــات وتشــمل النقــل والســفر وخدمــات 

االتصــاالت وخدمــات ماليــة مثــل التأميــن وخدمــات أخــرى.
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

:Income - الدخل •
هــو دخــل االســتثمار ويشــمل الفوائــد علــى الودائــع والقــروض 
ــغ المعــاد اســتثمارها  ــد األســهم الموزعــة ســنويا والمبال وعوائ

والفوائــد علــى الســندات.
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

:Investment income - دخل االستثمار •
ويمثــل العائــد علــى توفيــر األصــول الماليــة ويتضمــن توزيعــات 

األربــاح واألربــاح المعــاد اســتثمارها والفائــدة.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• دخل االستثمار من حقوق الملكية وصناديق االستثمار:
القــروض  فــي  األخــرى  االســتثمارات  مــن  المتحصــل  الدخــل 

والودائــع. والعملــة  التجــاري،  واالئتمــان 
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الدخل األولي:
أو  المســاهمة فــي عمليــة اإلنتــاج  المســتحق مقابــل  العائــد 
توفيــر األصــول الماليــة وتأجيــر المــوارد الطبيعيــة ويتمثــل فــي 

تعويضــات العامليــن ودخــل االســتثمار.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

ميزان المدفوعات

:Current Account - الحساب الجاري •
يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويالت الجارية.

.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

:Capital Account - الحساب الرأسمالي •
الرأســمالية  التحويــالت  مــن  الرأســمالي  الحســاب  يتكــون 
الحكوميــة كمــا يتضمــن حيــازة األصــول غيــر الماليــة غيــر المنتجــة.

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

 :Goods - السلع •
تشــمل الســلع الملموســة القابلــة للنقــل )صــادرات وواردات( 

وإصــالح الســلع.
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

 :General Merchandise - البضائع العامة •
تمثــل بشــكل عــام الســلع التــي تغيــرت ملكيتهــا وهــي جميــع 
صــادرت وواردات المملكــة مــن الســلع، والمحروقــات، والمــواد 
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• الدخل الثانوي:
بصــورة  تؤثــر  التــي  العينيــة  أو  النقديــة  التحويــالت  ويمثــل 
مباشــرة علــى مســتوى الدخــل المتــاح فــي االقتصاديــن القائــم 

بالتحويــل والمتلقــي وال ترتبــط بحيــازة أصــل ثابــت.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الذهب النقدي:
الســبائك الذهبيــة التــي تمتلكهــا الســلطات النقديــة وتحتفــظ 
بالذهــب  المربوطــة  الحســابات  وليــس  احتياطيــة  كأصــول  بــه 

والقابلــة للتســييل بصــورة غيــر مشــروطة. 
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• الذهب غير النقدي:
يمثــل الصــادرات والــواردات مــن الذهــب الــذي ال تحتفــظ بــه 
الســلطة النقديــة كأصــل احتياطي، ويشــمل الذهب المســتخدم 

الختــزان القيمــة، والذهــب المســتخدم ألغــراض صناعيــة.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• حقوق الملكية وأسهم صناديق االستثمار:
حقــوق الملكيــة هــي كافة األدوات والســجالت التي تثبت مطالبات 
القيمــة الباقيــة لشــركة أو شــبه شــركة بعــد الوفــاء بمطالبــات كافــة 
الدائنيــن، أمــا صناديــق االســتثمار فهــي مشــاريع اســتثمار جماعــي 
تصــدر أســهم يقــوم المســتثمرون مــن خاللهــا بتجميــع األمــوال 

الســتثمارها فــي أصــول ماليــة أو غيــر ماليــة أو كليهمــا.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

 :Current Transfer  - التحويلت الجارية •
العامليــن  بتحويلهــا  يقــوم  التــي  الماليــة  التحويــالت  هــي 

األصليــة. بالدهــم  إلــى  األجانــب 
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

:Personal transfers - التحويلت الشخصية •
جميع التحويالت الجارية بين األفراد المقيمين وغير المقيمين.

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

:Other personal transfers - التحويلت الشخصية األخرى •
ومنهــا تحويــالت القطاعــات الخاصــة إلــى الخــارج مثــل الهدايــا 
ونفقــات اإلعالــة والمخصصــات التقاعديــة والغرامــات وضرائــب 

الدخــل والتبرعــات والمســاهمات فــي مؤسســات خارجيــة. 
غيــر  الخاصــة  الشــركات  تدفعهــا  التــي  والتبرعــات  والضرائــب 

التقاعــد. وتحويــالت  للحكومــة  المقيمــة 

 Financial and Capital - الحســاب الرأســمالي والمالــي •
:Account

يشــمل جميــع التحويــالت الرأســمالية واإلعانــات الخارجيــة وكافــة 
)اســتثمار  أنواعهــا  بمختلــف  والــواردة  الصــادرة  االســتثمارات 
ــك  ــة، اســتثمارات أخــرى( وكذل مباشــر، اســتثمار الحافظــة المالي

األصــول  االحتياطيــة.
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 :المصدر

:Services account - حساب الخدمات •
ويســجل فيــه جميــع الخدمــات التــي يحصــل عليهــا المقيمــون 

فــي المملكــة مــن غيــر المقيميــن وبالعكــس.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• حساب السلع بالريال:
والمتمثلــة  العامــة  البضائــع  بنــد  مــن  الســلع  حســاب  يتكــون 
النقــدي. غيــر  الذهــب  وبنــد  الســلعية  والــواردات  بالصــادرات 

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.
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• حساب السلع والخدمات بالريال:
يقيــد حســاب الســلع والخدمــات صافــي المعامــالت التــي تمثــل 

مخرجــات اإلنتاج.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

:Portfolio Investment  - استثمارات الحافظة •
ــات  ــل الســندات، أذون ــة مث هــو االســتثمار فــي األدوات المالي
الخزانــة، شــهادات الودائــع والصكــوك، وكذلــك االســتثمارات 
فــي البورصــات العالميــة وفــي األســهم علــى أال تزيــد نســبة 

الملكيــة عــن %10.

 :Other Investment - استثمارات أخرى •
تشمل االستثمارات في القروض والودائع.

:Assets - األصول •
يرتكــز مفهــوم األصــول فــي وضــع االســتثمار الدولــي علــى 
الملكيــة االقتصاديــة، والمالــك االقتصــادي لألصــل هــو الطــرف 

الــذي يتحمــل مخاطــر حيــازة األصــل ويتمتــع بمزاياهــا.

:Reserve Assets - األصول االحتياطية •
تشــمل العمــالت األجنبيــة لــدى المصــرف المركــزي والذهــب 
النقــدي وحقــوق الســحب الخاصــة واالحتياطــي لــدى صنــدوق 

النقــد الدولــي.

• صافي تحمل الخصوم:
المتمثــل فــي المشــاركة فــي رأس المــال والمتحصــالت المعــاد 

اســتثمارها وأنــواع أخــرى مــن رأس المــال.

• صافي حيازة األصول المالية:
المتمثــل فــي المشــاركة فــي رأس المــال مــن خــالل المشــاركة 
فــي رأس مــال حقــوق ملكيــة الجهــات المســتثمرة فــي الشــركة 
وفروعهــا وكافــة األســهم فــي الشــركات التابعــة. كمــا يعنــي 
نصيــب  تشــمل  والتــي  اســتثمارها  المعــاد  المتحصــالت 
اســتثمار  إعــادة  عــن  الناتــج  الشــركات  ملكيــة  فــي  المســتثمر 
االقتــراض  ومعامــالت  المورديــن  ائتمــان  ويشــمل  عائداتــه. 

الشــركات.  بيــن  واإلقــراض 
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي :
ــد العضــو ســحبه مــن  هــو مجمــوع االحتياطــي التــي يجــوز للبل
الصنــدوق خــالل مهلــة قصيــرة وأي مديونيــة للصنــدوق فــي 
حســاب المــوارد العامــة تكــون متاحــة بســهولة للبلــد العضــو.

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• ميزان الحساب الجاري بالريال:
يتكــون الحســاب الجــاري مــن مجموعــة مهمــة مــن الحســابات 
ضمــن ميــزان المدفوعــات، ويعــرض تدفقــات الســلع والخدمــات 
والدخــل األولــي والدخــل الثانوي بيــن المقيمين وغير المقيمين.

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

            :Errors and Omissions - السهو والخطأ •
وهــو مــا تبقــى مــن مجمــوع البنــود الســابق ذكرهــا لمســاواة 

الحســاب الجــاري بالحســاب الرأســمالي والمالــي.
.IMF, Balance of Payments Manual fifth edition 1993 : المصدر
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• أســعــار الفــائـدة بــيــن المـصــارف لـمــدة ثـلثــة أشـهــر -
Inter-bank Interest Rate for three months:s

يتقاضــاه  الــذي  الســعر  يمثــل   Discount Rate الخصــم  ســعر 
الماليــة.  المؤسســات  إقــراض  مقابــل  المركــزي  البنــك 
االحتياطــي اإللزامــي Reserve Compulsory هــو نســبة معينــة 
مــن قيمــة الودائــع المودعــة لــدى البنــك والتــي ينبغــي علــى 
ــداع هــذه النســبة مــن االحتياطــي اإللزامــي  ــزام بإي ــك االلت البن

لــدى البنــك المركــزي.
المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الدليــل 
الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة فــي دول مجلــس 

التعــاون، الطبعــة الثالثــة، ) 2013 (.

• اتفاقيات إعادة الشراء:
هــو ســعر الفائــدة لمــدة ليلــة واحــدة أو لمــدة قصيــرة جــدا لعملية 
شــراء وبيــع ســندات حكوميــة مــن البنــك المركــزي، حيــث يشــتري 
يبيعونهــا  ثــم  معينــة  لمــدة  الحكومــة  ســندات  المتعاملــون 
للمســتثمرين لمــدة قصيــرة أو ليلــة واحــدة ويقومــون بشــرائها 

فــي اليــوم الثانــي.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

• اتفاقية إعادة الشراء المعاكس: 
هــو ســعر الفائــدة لمــدة ليلــة واحــدة أو لمــدة قصيــرة جــدا لعملية 

شــراء وبيــع ســندات حكوميــة مــن البنــوك التجارية.
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الفصل الثالث: إحصاءات األسعار
 Interest Rates - األسعار واألرقام القياسيةأسعار الفائدة

Prices And Index Numbers

:goods and services - السلع والخدمات •
الســلع والخدمات الرئيســة األكثر اســتهالًكا للمســتهلك األســري 

ألغراض معيشــية.
:Goods - 1. السلع

هــي أشــياء ماديــة يوجــد طلــب عليهــا، ويمكــن إثبــات حقــوق 
ملكيتهــا، كمــا يمكــن نقــل ملكيتهــا بيــن األفــراد والمؤسســات 

مــن خــالل التعامــل فــي الســوق.

:Services - 2. الخدمات
إثبــات حقــوق ملكيتهــا، وال  يمكــن  ليســت وحــدات مســتقلة 
يمكــن التعامــل التجــاري بشــأنها بصــورة منفصلــة عــن إنتاجهــا، 
والخدمــات مخرجــات متجانســة حســب الطلــب، وتتكــون فــي 
العــادة مــن تغييــرات فــي ظــروف الوحــدات المســتهلكة تتحقــق 
مــن خــالل أنشــطة المنتجيــن بنــاء علــى طلــب المســتهلكين، 
وفــي الوقــت الــذي يكتمــل فيــه إنتاجهــا البــد وأن تكــون قــد 

قدمــت إلــى المســتهلكين، وتســتهلك فــي وقــت اإلنتــاج.

 :Basket of Goods and Services - سلة السلع والخدمات •
هــي عينــة الســلع والخدمــات التــي تســتخدم لتمثــل كافــة الســلع 
والخدمــات الداخلــة فــي ســلة الرقــم القياســي، ففــي حالــة الرقم 
القياســي ألســعار المســتهلكين فهــذه الســلة مــن الســلع تمثــل 

كافــة الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها مــن قبــل األســر.

• األهمية النسبية للسلع والخدمات:
نســبة نصيــب اإلنفــاق علــى الســلعة أو الخدمــة مــن إجمالــي 
اإلنفــاق الكلــي لكافــة الســلع والخدمات داخل ســلة المســتهلك.
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:Price Unit - الوحدة التسعيرية •
الوحــدة التــي يتــم علــى أساســها تحديــد وزن وحجــم وكميــة بيــع 

المــواد )مثــل الكيلــو جــرام والرزمــة و اللتــر ... إلــخ(.

:Price - السعر •
يعــرف بوصفــه قيمــة وحــدة مــن منتــج تكــون كمياتــه متجانســة 
تمامــا، ليــس هــذا فحســب بــل مــن حيــث عــدد ســماته األخــرى كذلك.

 :Price Averages - متوسطات األسعار •
عبــارة عــن حاصــل مجمــوع تســعيرات ســلعة مقســومه علــى 
فــي  األســعار  متوســطات  مــن  ويســتفاد  التســعيرات،  عــدد 
إعــداد دراســات المقارنــة ألســعار الســلع المتشــابهة فــي دول 

العالــم.

• متوسطات أسعار السلع والخدمات:
مقيــاس إحصائــي للتغيــرات في متوســط أســعار بنــد بمواصفة 

وفتــرة ثابتــة ومحددة.

• الديمومة:
ضمان استمرار نقطة البيع في ممارسة النشاط لفترة طويلة.

• الترددية:
الحركة الشرائية في نقطة البيع.

 :Index Number - الرقم القياسي •
ــر فــي  ــه رقــم نســبي يقيــس التغي يعــرف الرقــم القياســي بأن
قيمــة  بنســبة  عليــه  الحصــول  ويتــم  أكثــر،  أو  واحــدة  ظاهــرة 
الظاهــرة فــي فتــرة المقارنــة إلــى قيمتهــا فــي فتــرة األســاس.

:Price Index Number  - الرقم القياسي لألسعار •
ــر فــي  ــه رقــم نســبي يقيــس التغي يعــرف الرقــم القياســي بأن
ــه  ــم الحصــول علي أســعار مجموعــة مــن الســلع والخدمــات، ويت
إلــى  المقارنــة  فتــرة  فــي  والخدمــات  الســلع  أســعار  بنســبة 

أســعارها فــي فتــرة األســاس.

• الرقم القياسي لتكلفة المعيشة:
هــو مقيــاس إحصائــي للتغيــرات فــي أســعار ســلة ســوق ثابتــة 

مــن الســلع والخدمــات.

 Consumer price - الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك •
 :index:s

التغيــر  لقيــم  المرجــح  الحســابي  المتوســط  عــن  عبــارة  هــو 
فــي أســعار ســلة مــن الســلع والخدمــات تدعــى بســلة الرقــم 

زمنيتيــن. فترتيــن  بيــن  مــا  القياســي 

.ILO, Consumer Price Index: Theory and Practice, 2004 :المصدر

• الوزن الترجيحي ألسعار المستهلك:
لــكل ســلعة فهــو نســبة إنفــاق الســكان علــى الســلعة إلــى 
مجمــوع اإلنفــاق العــام عليهــا. ويعتمــد علــى منهجيــة الســبير 
فــي حســاب الرقــم القياســي كــون أن األوزان الترجيحيــة فــي 
الجانــب التطبيقــي متوفــرة عــن فتــرة األســاس وليــس عــن فتــرة 
القياســي  الرقــم  المقارنــة. إن واحــدا مــن أهــم اســتخدامات 
المحلــي  للناتــج  ضمنــي  مكمــش  هــو  المســتهلك  أســعار 

اإلجمالــي.

.ILO, Consumer Price Index: Theory and Practice, 2004 :المصدر

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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 Producer Price Index - الرقــم القياســي ألســعار اإلنتــاج •
  :)PPI(  

الســلع  أســعار  علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  يقيــس  مؤشــر 
المنتجــة فــي فتــرة المقارنــة منســوبة إلــى أســعارها فــي فتــرة 

األســاس.

• الرقم القياسي ألسعار الجملة: 
الســلع  أســعار  فــي  التغيــرات  يقيــس متوســط  الــذي  الرقــم 
العربيــة  للمملكــة  األوليــة  فــي األســواق  المباعــة  والخدمــات 

الســعودية.

:Export Price Index - الرقم القياسي ألسعار الصادرات •
الســلع  أســعار  علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  يقيــس  مؤشــر 
المصــدرة للخــارج فــي فتــرة المقارنــة منســوبة إلــى أســعارها 

األســاس. فتــرة  فــي 

 :Import Price Index - الرقم القياسي ألسعار الواردات •
الســلع  أســعار  علــى  تطــرأ  التــي  التغيــرات  يقيــس  مؤشــر 
إلــى  منســوبة  المقارنــة  فتــرة  فــي  الخــارج  مــن  المســتوردة 

األســاس. فتــرة  فــي  أســعارها 

 Building  - البنــاء  مــواد  لألســعار  القياســي  الرقــم   •
Materials Price Index )BMPI(: 

ــاء  ــى أســعار مــواد البن ــي تطــرأ عل ــرات الت مؤشــر يقيــس التغي
فــي فتــرة المقارنــة منســوبة إلــى أســعارها في فترة األســاس.

• الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة:
هــو نــوع مــن المؤشــرات الســعرية للتجــارة الخارجيــة يوضــح فقط 

العالقــة بيــن القيــم لفتــرة المقارنــة مــع القيــم لفترة األســاس.

• األهمية النسبية للقطاعات واألصناف:
مقــدار مــا يمثلــه كل قطــاع وصنــف مــن نســبة تمثيلــة الداخلــة 

فــي تركيــب الرقــم القياســي.

• نسبة التغير:
هي معدل التغير بين فترة حالية وفترة سابقة وتحسب كما يلي:

نسبة التغير =  )متوسط الفترة الحالية - متوسط 
الفترة السابقة( ÷ متوسط الفترة السابقة( * 100.

الرقم القياسي البسيط لألسعار = 
100*( ∑ P0 ÷ ∑ P1 ) 

•نسب التغير الربعي:
الربــع  خــالل  الرقــم  علــى  الــذي يطــرأ  النســبي  التغيــر  مقــدار 

الســابق. بالربــع  مقارنــة  الحالــي 

•نسب التغير السنوي:
الربــع  خــالل  الرقــم  علــى  الــذي يطــرأ  النســبي  التغيــر  مقــدار 

الســابقة. الســنة  مــن  لــه  المماثــل  بالربــع  مقارنــة  الحالــي 

•الرقم القياسي البسيط لألسعار )مناسيب األسعار( -
 :Ratio Price

يحســب الرقــم القياســي البســيط لألســعار بقســمة مجمــوع 
أســعار الســلع الداخلــة فــي تركيبــه فــي فتــرة المقارنــة علــى  
ــرة األســاس ثــم يضــرب  مجمــوع أســعار نفــس الســلع فــي فت

ناتــج القســمة فــي 100.

حيث: P0 هو سعر السلعة في سنة األساس.
        P1 هو سعر السلعة في سنة المقارنة. 
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:Weighted Index - الرقم القياسي المرجح لألسعار •
لتالفــي عيــوب الرقــم القياســي البســيط والــذي يعطــي أهميــة 
متســاوية للســلع الداخلــة فــي تركيــب الرقــم القياســي فإنه يتم 
إعــداد أرقــام قياســية مرجحــة بحيــث يتــم ترجيــح الســلع الداخلــة 
فــي تركيبــة الرقــم القياســية بأهميتهــا النســبية )الــوزن( ففــي 
حالــة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين فإنــه يتــم ترجيــح 
الســلع الداخلــة فــي تركيبــة هــذا الرقــم بأهميتهــا لنســبية فــي 
ســلة اإلنفــاق الســلعي لألســر، ويكــون مصــدر هــذه األوزان 
مســح نفقــات ودخــل األســرة، وهنــاك عــدة أنــواع مــن األرقــام 

القياســية، ومنهــا األرقــام القياســية التاليــة:

1. الرقــم القياســي المرجــح بكميــات ســنة األســاس رقــم 
       :)Laspeyres( السبير لألسعار

وفقــا لصيغــة الســبير فإنــه يتــم ترجيــح الســلع الداخلــة فــي 
تركيــب الرقــم القياســي حســب أهميتهــا النســبية  )الــوزن( فــي 
ســنة األســاس، فمثــال فــي حالــة الرقــم القياســي للصــادرات 
تركيبــة وفقــا ألهميــة  الداخلــة فــي  الســلع  ترجيــح  يتــم  فإنــه 
الســلع المصــدرة مــن إجمالــي الســلع المصــدرة والداخلــة فــي 

تركيبــة الرقــم القياســي للصــادرات.

2. الرقــم القياســي المرجــح بكميــات ســنة المقارنــة رقــم 
:)Paache( لألســعار  بــاش 

وفقــا لصيغــة بــاش فإنــه يتــم ترجيــح الســلع الداخلــة فــي تركيــب 
الرقــم القياســي حســب أهميتهــا النســبية )الــوزن( فــي ســنة 
المقارنــة، فمثــال فــي حالــة الرقــم القياســي للــواردات فإنــه 
يتــم ترجيــح الســلع الداخلــة فــي تركيبــة وفقــا ألهميــة الســلع 
المســتوردة مــن إجمالــي الســلع المســتوردة فــي ســنة المقارنة 

والداخلــة فــي تركيبــة الرقــم القياســي للــواردات.

حيث: 
P0 هو سعر السلعة في سنة األساس. 
P1 هو سعر السلعة في سنة المقارنة. 

Q0 هو كمية )وزن( السلعة في سنة األساس.

رقم السبير لألسعار  = 
100 * ( ∑ P0 Q0 ÷ ∑ P1 Q0 )

رقم فيشر = 

رقم باش لألسعار  = 
100 * ( ∑ P0 Q1 ÷ ∑ P1 Q1 )

حيث:
P0 هو سعر السلعة في سنة األساس، Q1 هو كمية )وزن( 

     السلعة في سنة األساس.
P1 هو سعر السلعة في سنة المقارنة. 

3. الرقم القياسي األمثل لألسعار )رقم فيشر لألسعار(:
وفقــا لصيغــة فيشــر فإنــه يتــم تركيــب الرقــم القياســي عــن 
وبــاش  لرقمــي الســبير  الهندســي  الوســط  احتســاب  طريــق 

لألســعار.

حيث: P0 هو سعر السلعة في سنة األساس.

P1 هو سعر السلعة في سنة المقارنة.
Q1 هو كمية )وزن( السلعة في سنة المقارنة.
Q0 هو كمية )وزن( السلعة في سنة األساس.
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ــات ســنة األســاس وســنة  ــح بكمي 4. الرقــم القياســي المرج
المـــقارنة )لألســعار(:

وفقــا لصيغــة أدجــورث فإنــه يتــم ترجيح الســلع الداخلــة في تركيب 
الرقم القياســي حســب الوســط الحســابي أو الوســط الهندســي 
لألهميــة النســبية )الــوزن( فــي ســنة األســاس وســنة المقارنــة، 
فمثــال فــي حالــة الرقــم القياســي للــواردات فإنــه يتــم ترجيــح 
الســلع الداخلــة فــي تركيبــة وفقــا ألهميــة الســلع المســتوردة مــن 
إجمالــي الســلع المســتوردة فــي ســنة األســاس وســنة المقارنــة 

والداخلــة فــي تركيبــة الرقــم القياســي للــواردات.

• سعر فترة المقارنة ألسعار العقارات:
هــو ســعر المتــر المربــع المســجل للصنــف العقــاري فــي الفتــرة 

الزمنيــة الجاريــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• سعر فترة األساس ألسعار العقارات:
ــرة  ــع المســجل للصنــف العقــاري فــي فت ــر المرب هــو ســعر المت

ســابقة يقــارن بهــا لســعر الجــاري) فــي ســنة األســاس(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Base Year - سنة األساس •
الســنة أو الفتــرة التــي تنســب أســعار ســنة المقارنــة أو فتــرة 
المقارنــة بأســعارها، ويراعــى عنــد اختيــار ســنة األســاس أن تكون 
فتــرة عاديــة تتميــز باالســتقرار وبعدهــا عــن الظــروف الشــاذة 
مثــل األزمــات االقتصاديــة والحــروب وأن تكــون قريبــة نســبيا 
مــن فتــرة المقارنــة وعــادة مــا تكــون اثنــى عشــر شــهرا، وممكــن 
أن تؤخــذ علــى أســاس ثابــت أو متحــرك بحيــث تنســب أســعارها 

لألســعار الســابقة لهــا فقــط. 

:Comparable Year - سنة المقارنة •
الســنة أو الفتــرة التــي تنســب أســعارها ألســعار ســنة األســاس 

بهــدف قيــاس التغيــر فــي األســعار وقيــاس التضخــم.

:Base Price - سعر فترة األساس •
هــو الســعر المســجل للســلعة أو الخدمــة فــي فتــرة ســابقة 

يقــارن بــه الســعر الجــاري.

 :Comparable Price - سعر فترة المقارنة •
هو السعر المسجل للسلعة أو الخدمة في الفترة الزمنية الجارية.

رقم القياسي المرجح = 
 100 * ( ∑ P0 (Q1+Q0) ÷ ∑ P1( Q1 + Q0 ))

حيث: P0 هو سعر السلعة في سنة األساس.
P1 هو سعر السلعة في سنة المقارنة.

Q1 هو كمية )وزن( السلعة في سنة المقارنة.
 Q0 هو كمية )وزن( السلعة في سنة األساس.

:Estate Price Index - الرقم القياسي ألسعار العقارات •
أداة إحصائيــة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أســعار العقــارات بيــن 

فترتيــن زمنيتين. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• األهمية النسبية للصنف العقاري:
هــي نســبة إجمالــي قيمــة الصفقــات للصنــف العقــاري إلــى 
اإلجمالــي الكلــي لقيــم الصفقــات لجميــع األصنــاف العقاريــة 

فــي ســنة األســاس.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• نقاط البيع:
هــي المنشــآت أو الوحــدات التــي تجمــع منهــا بيانــات أســعار 
الســلع والخدمــات الداخلــة فــي ســلة الســلع، كمحــالت البيــع 
بالتجزئــة مثــل البقــاالت ومحــالت بيــع المالبــس إضافــة إلــى 
محــالت تقديــم الخدمــات المتنوعــة للمســتهلك مثــل خدمــات 
األطبــاء والوحــدات اإليجاريــة )شــقة، فيــال، دور مــن فيــال، بيــت 

شــعبي( وغيرهــا مــن محــالت الخدمــات.

• عينة الظل:
ــم العــودة إليهــا  ــي تت ــة الت ــع االحتياطي مجموعــة مــن نقــاط البي
عنــد الحاجــة إلــى اســتبدال أحــد نقــاط البيــع األساســية لتعــذر 
الحصــول علــى الســعر منهــا ألي ســبب كان ، كإغــالق المحــل 

نهائيــًا أو عــدم توفــر الســلعة بشــكل نهائــي.

 :Outlet Sample - عينة المصادر •
مجموعــة المحــالت أو المؤسســات المختــارة التــي يتــم منهــا 
الرقــم  ســلة  فــي  الداخلــة  والخدمــات  الســلع  أســعار  جمــع 

لألســعار. القياســي 

:Weight  - الوزن •
األهميــة النســبية للســلع والخدمــات الداخلــة فــي تركيــب الرقــم 

القياســي لألســعار.

:Chain Index - )إقامة الصلت )الربط •
تعنــي الجمــع بيــن سلســلتين متعاقبتيــن مــن عمليــات مراقبــة 
األســعار أو مؤشــرات األســعار تتداخــالن فــي فتــرة أو أكثــر، عــن 
طريــق إعــادة ترتيــب إحداهمــا بحيــث تكــون القيمــة فــي فتــرة 
التداخــل هــي ذاتهــا فــي السلســلتين، وذلــك بجمعهمــا فــي 

ــدة. ــة وحي ســلة متواصل

:Quality Change - التكيف النوعي •
مــن  لمنتــج  الملحوظــة  األســعار  تكييــف  عمليــة  الــى  يشــير 
ــر  ــور عب ــج  المذك ــة المنت ــر فــي نوعي ــر أي تغيي ــة أث المنتجــات إزال

الصــرف. الســعري  التغيــر  تحديــد  يمكــن  بحيــث  الزمــن 

:Pure Price Change - التغير السعري الصرف •
التغيــر فــي ســلعة أو خدمــة ال يعــزى إلــى أي تغيــر فــي النوعيــة، 
وعندمــا تتغيــر النوعيــة  يكــون التغيــر الســعري الصــرف هــو التغير 
الســعري المتبقــي بعــد إزالــة اإلســهام المقــدر لتغيــر النوعيــة 

فــي التغيــر الســعري الملحــوظ.

 :Inflation - التضخم •
االرتفــاع فــي المســتوى العــام ألســعار الســلع والخدمــات خــالل 
فتــرة زمنيــة محــددة، كمــا يعــرف التضخــم بأنــه انخفــاض فــي 
القيمــة الفعليــة للنقــد  )العملــة(، فعندمــا يرتفــع المســتوى 
العــام لألســعار فــإن الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها لــكل 

ــة( تتضــاءل. ــة )عمل وحــدة نقدي

:Inflation rate - معدل التضخم •
ــر فــي أســعار المســتهلك  ــارة عــن متوســط نســبة التغي هــو عب
الفتــرة األولــى فتــرة األســاس  تدعــى  زمنيتيــن  بيــن فترتيــن 
والثانيــة فتــرة المقارنــة، ويعتمــد حســاب معــدل التضخــم علــى 
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )CPI(، و كلمــا ارتفــع هــذا 
المؤشــر دل ذلــك علــى األثــر الســلبي للتغيــر فــي األســعار على 
فئــات المجتمــع المختلفــة وخاصــة أصحــاب األجــور والمرتبــات 
ــة هــذا المعــدل بســعر  ــة بصفــة عامــة، وبمقارن والدخــول الثابت
الفائــدة علــى المدخــرات يمكــن االســتدالل عمــا إذا كان ســعر 
الفائــدة الحقيقــي ســالبا أم موجبــا، وغنــي عــن البيــان أثــر ســعر 

الفائــدة الحقيقــي علــى ميــل األفــراد إلــى االدخــار.  
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• المقلص )المكمش(:
هــو ناتــج األســعار الجاريــة علــى األســعار الثابتــة، لــذا فهــو عبــارة 
والتضخــم،  االقتصــاد  فــي  األســعار  لتغيــرات  مقيــاس  عــن 
ويحتســب باعتبــاره النســبة المئويــة للزيــادة أو االنخفــاض فــي 

المقلــص مــن ســنة إلــى أخــرى.

 Purchasing Power  - ــلت القــوة الشــرائية للنقــود • مماث
                     Parity )PPP(:

مماثــالت القــوة الشــرائية )PPP(  بيــن بلديــن هــي مقيــاس لعــدد 
الالزمــة لشــراء مقــدار محــدد  المحليــة  العملــة  مــن  الوحــدات 
مــن نفــس الســلع والخدمــات التــي تشــتريها عملــة فــي البلــد 

المقــارن.

المصدر:
ILO, Consumer Price Index: Theory and Practice, 2004.

معدل التضخم= ))الرقم القياسي لألسعار للسنة 
أو الفترة الحالية - الرقم القياسي للسنة أو الفترة 

السابقة ( ÷ الرقم القياسي للسنة أو الفترة 
السابقة ( * 100.
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الفصل األول: إحصاءات الصناعة

 :Establishment - المنشأة •
مشــروع أو جــزء مــن مشــروع، لــه موقــع ثابــت يقــوم بــأداء نــوع 
أو أكثــر مــن األنشــطة االقتصاديــة تحــت إدارة واحــدة ولديهــا 
أو يمكــن أن يكــون لديهــا حســابات منتظمــة، وقــد يكــون حائــز 

المشــروع شــخصًا طبيعيــًا أو اعتباريــا.
.SNA2008 5.21, 6.80 :المصدر

 :Characteristic of Establishment - صفة المنشأة •
ا،  هــي حالــة المنشــأة مــن حيــث كونهــا )مفــردة، أو مركــزا رئيســيًّ

أو مكاتــب اإلدارة والوحــدات المســاعدة للفــرع(.
1. مفــردة - Individual: منشــأة تمثــل وحــدة اقتصاديــة قائمــة 

بذاتهــا، أي ال تتبــع لمركــز رئيســي وليــس لهــا فــروع.
اإلدارة  بهــا  توجــد  Headquarter: منشــأة   - رئيســي  مركــز   .2
العامــة، تمــارس نشــاطًا أو أنشــطة اقتصاديــة ويتبعهــا فــرع 

أو فــروع أخــرى داخــل الدولــة.
 Administration  - المســاعدة  والوحــدات  اإلدارة  مكاتــب   .3
Offices and Assisting Units: أماكــن مكاتــب اإلدارة المركزيــة 
كمقــار الرئاســة وإدارة الحســابات اإللكترونيــة وغيرهــا التــي  
تخــدم أساســًا المؤسســة وفروعهــا المختلفــة وال يمــارس 
فيهــا أي نشــاط اقتصــادي غيــر الخدمــة الذاتيــة للمؤسســة 

وفروعهــا.
 Local branch has an - لــه بيانــات مســتقلة 4. فــرع محلــي 
ــزًا رئيســيًا يباشــر  ــع مرك independent data: هــو منشــأة تتب
نشــاطه داخــل الدولــة، وقــد يتمثــل فــي مكتب بيــع أو معرض 

… إلــخ، ولــه بيانــات ماليــة مســتقلة.

5. فرع لمنشأة أجنبية لها بيانات مستقلة - Foreign company تـعاريف عامة                                                                                
branch has an independent data: منشــأة تعمــل داخــل 
الدولــة فــي حيــن أن مركزهــا الرئيســي أو الشــركة المســجلة 

خــارج الدولــة، ولهــا بيانــات ماليــة مســتقلة.
 Local branch has - ــه بيانــات مســتقلة 6. فــرع محلــي ليــس ل
رئيســيًا  مركــزًا  تتبــع  منشــأة  هــو   :no independent data
يباشــر نشــاطه داخــل الدولــة، وقــد يتمثــل فــي مكتــب بيــع أو 

ــة مســتقلة. ــات مالي ــه بيان ــخ، و ليــس ل معــرض … إل
 Foreign - 7. فــرع لمنشــأة أجنبيــة ليــس لهــا بيانــات مســتقلة
company branch has no an independent data: منشــأة 
تعمــل داخــل الدولــة فــي حين أن مركزها الرئيســي أو الشــركة 

المســجلة خــارج الدولــة، وليــس لهــا بيانــات ماليــة مســتقلة.

:State of Establishment - حالة المنشأة •
ــث ممارســة  ــي مــن حي ــان وضــع المنشــأة الحال ويقصــد بهــا بي

ــي:  ــى مــا يل ــة المنشــأة إل النشــاط وتصنــف حال
نشــاطها  تمــارس  التــي  المنشــأة  وهــي   :)Work( عاملــة   .1

التعــداد. وقــت  معتــاد  بشــكل 
2. مغلقــة )Closed(: وهــي المنشــأة التــي تمــارس نشــاطها 
االقتصــادي غيــر أنهــا وجــدت مغلقــة طــوال فتــرة التعــداد ألي 
ســبب وســوف تعــاود ممارســة نشــاطها وتشــمل المنشــآت 

التــي تحــت التأســيس.
3. أخــرى )Other(: وهــي المنشــأة التــي توقفــت عــن ممارســة 
ــة صاحبهــا فــي تصفيتهــا  نشــاطها بســبب اإلفــالس أو رغب
وتكــون وقــت التعــداد قيــد التصفيــة والخــروج مــن الســوق. 

:Legal Status - الكيان القانوني •
الوضــع القانونــي لملكيــة رأس مــال المنشــآت التــي تهــدف 
إلــى الربــح وتشــمل المنشــآت الفرديــة، وشــركات التضامــن، 
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وشــركات التوصيــة، والشــركات ذات  المســؤولية المحــدودة، 
المســاهمة. والشــركات 

المنشــأة   :)Individual Establishment( الفرديــة  المنشــأة   .1
فــي  يشــاركه  وال  طبيعــي(  )شــخص  فــرد  يحوزهــا  التــي 

أحــد. حيازتهــا 
2. شــركة تضامــن )Partnership Company(: شــركة تتكــون مــن 
شــخصين أو أكثــر وتســجل بعقــد رســمي، (كل شــريك فيهــا 
متضامــن(  أي ضامنــًا لغيــره مــن الشــركاء متضامنــًا معهــم، 
وكل منهــم مســؤول عــن التزامــات الشــركة الماليــة مســؤولية 
مطلقــة فــي حــدود رأس المــال المدفــوع للشــركة وكذلــك 

أمالكــه الخاصــة.
:)Limited Partnership Company( 3. شركة تضامنية محدودة

شــركة تتكــون مــن شــخصين أو أكثــر، وتســجل بعقــد رســمي 
موصــون،  شــركاء  الشــركاء:  مــن  فريقيــن  علــى  وتحتــوي 
وشــركاء متضامنــون، وقــد تتكــون الشــركة مــن شــريك واحــد 
مــن كل فريــق، والشــركاء الموصــون هــم شــركاء منصــوص 
علــى أســمائهم فــي عقــد الشــركة بصفتهــم هــذه، وهــم 
مســؤولية  الماليــة  الشــركة  التزامــات  عــن  مســؤولون 
مقيــدة فــي حــدود أنصبتهــم مــن رأس المــال، أمــا الشــركاء 
الشــركاء  مثــل  محــددة  غيــر  فمســؤوليتهم  المتضامنــون 

التضامــن. شــركات  فــي  المتضامنــون 
:)Stock Partnership Company( 4. شركة تضامنية باألسهم

مــن  فريــق  مــن  وتتكــون  رســمي،  بعقــد  مســجلة  شــركة 
الشــركاء المتضامنيــن وفريــق مــن الشــركاء الموصيــن، شــأنها 
فــي ذلــك شــأن شــركة التوصيــة البســيطة، إال أن حصــة فريــق 
الشــركاء الموصيــن فــي رأس المــال تكــون عبــارة عــن أســهم 
ُيكتتــب فيهــا، وال تذكــر أســماء هــؤالء المســاهمين فــي عقــد 
الشــركة، وال ُيســأل هؤالء المســاهمون عن التزامات الشــركة 

الماليــة إال فــي حــدود قيمــة األســهم التــي ســاهموا بهــا.

 :)Limited Liability Company( 5. شركة ذات مسؤولية محدودة
شــركة يتطلب قيامها توفر الشــروط األساسية اآلتية:

-  تتكــون مــن شــريكين أو أكثــر بعقــد رســمي، وال يزيــد عــدد 
الشــركاء فيهــا عــن عــدد تنــص عليــه قوانيــن الدولــة المعنية، 

يذكــرون باألســهم فــي عقــد الشــركة.
-  ال يقــل رأس مــال الشــركة عــن مبلــغ تحــدده قوانيــن الدولــة 

المعنية.
- كل شــريك مــن  الشــركاء مســؤول عــن االلتزامــات الماليــة 

للشــركة بقــدر حصتــه فــي رأس المــال فقــط.
-  محظــور علــى الشــركة االشــتغال فــي أعمــال التأميــن أو 
أعمــال البنــوك أو االدخــار أو تلقــي الودائــع أو اســتثمار 

األمــوال لحســاب الغيــر بوجــه عــام.
- تؤســس الشــركة  لمــدة  محــددة  وُينــص علــى المــدة  فــي 

عقــد تأســيس الشــركة.
ــارة ذات  -  ال بــد أن يكــون اســم الشــركة التجــاري متبوعــًا بعب
مســؤولية محــدودة  )ذ.م.م(  أي أنــه يمكــن معرفــة هــذا 
ــوع مــن الشــركات مــن واقــع عنوانهــا أو اســمها التجــاري. الن

6. شــركة مســاهمة )Joint-stock Company(: شــركة يصــدر بهــا 
مرســوم مــن الســلطات العليــا بالدولــة، ويتكــون رأســمالها 
من المســاهمين فيها، وال ُيســأل المســاهمون عن التزامات 
ــوا بهــا.  ــة إال بقــدر قيمــة األســهم التــي اكتتب الشــركة المالي
وينــص القانــون علــى أن ال يقــل رأس مــال الشــركة عــن مبلــغ 
يحــدد حســب قوانيــن الدولــة المعنية بالنســبة للشــركات التي 
تطــرح أســهمها للجمهــور فــي اكتتــاب عــام، وعــن مبلــغ يحــدد 
ــة بالنســبة للشــركات التــي ال  ــة المعني ــن الدول حســب قواني

تطــرح أســهمها فــي اكتتــاب عــام.
 :)Private Joint-stock Company( 7. شــركة مســاهمة خاصــة
القيمــة  متســاوية  أســهم  مــن  رأســمالها  يتكــون  شــركة 
للتــداول،  قابلــة  وغيــر  العــام  لالكتتــاب  مطروحــة  غيــر 
ويطــرح االكتتــاب فيهــا لعــدد محــدود مــن األشــخاص عــادة 
المؤسســون، وال يتعــدى مســؤولية المســاهم حــدود حصتــه 

الشــركة. رأســمال  فــي  األســهم  مــن 
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ــة )Foreign Company Branch(: منشــأة  8. فــرع لمنشــأة أجنبي
مرخصــة فــي الدولــة تعــد فرعــًا لمنشــأة أجنبيــة وعــادة تحمــل 
نفــس اســم الشــركة األم، وتتعهــد الشــركة األم بتســديد 
كافــة االلتزامــات الماليــة لفــرع المنشــأة داخــل الدولــة فــي 
الكيــان  حســب  للغيــر  ماليــة  التزامــات  أيــة  حــدوث   حالــة 

األم. للشــركة  القانونــي 
المنشــأة   :)Governmental Company( حكوميــة  منشــأة   .9
كانــت  ســواء  مباشــرة،  الدولــة  إلــى  ملكيتهــا  تعــود  التــي 
لهــا ميزانيــة مســتقلة. أو  للدولــة  العامــة  بالميزانيــة  مرتبطــة 

10. شركة محاصة )Particular Partnership Company(: تتألف 
شــركة المحاصــة مــن شــخصين أو أكثــر للقيــام بأعمــال تجاريــة 
ــر،  أو مدنيــة، وهــي شــركة مســتترة ال تســري فــي حــق الغي
وال تتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وال تخضــع إجــراءات القيــد 
فــي الســجل التجــاري أو الشــهري، وال يجــوز لشــركة المحاصــة 

أن تصــدر أســهمًا أو ســندات قابلــة للتــداول.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:)Establishment Sector( ملكية المنشأة •
حيــث  مــن  المنشــأة  إليــه  تنتمــي  الــذي  القطــاع  بــه  ويقصــد 

لملكيــة. ا

1. إدارة حكوميــة )Government Sector(: المنشــآت الحكوميــة 
هــي التــي تمــارس عــادة نشــاطًا إداريــًا أو خدميــًا حكوميــًا 
)مثــل الــوزارات واإلدارات (، وتكــون هــذه اإلدارات منتجــة غيــر 
ســوقية، أي تنتــج ســلعًا وخدمــات يتــم توريدهــا إلــى األفــراد 
أو المنشــآت  األخــرى بالمجــان أو بأســعار رمزيــة ليســت ذات 
داللــة اقتصاديــة، ويمكــن أن تقــوم هــذه اإلدارات بتوريــد 

ــة أخــرى. ــى إدارات حكومي ســلعها أو خدماتهــا إل
 Public Sector  - حكوميــة(  )مؤسســات  عــام  قطــاع   .2
)Government Establishment(: وتضــم المؤسســات التــي 

تمــارس نشــاطًا إنتاجيــًا وتملــك الحكومــة رأســمالها بالكامــل، 
وتســمح الحكومــة إلدارة هــذه المؤسســات أو الشــركات بقــدر 
كبيــر مــن الســلطة للتصــرف ليــس فقــط بــإدارة عمليــة اإلنتــاج  
ولكــن فــي اســتخدام األمــوال أيضــًا، ويجــب أن تتمكــن هــذه 
المؤسســات أو الشــركات مــن االحتفــاظ  بأرصدتهــا العاملــة 
وائتمانهــا التجــاري، وتتمكــن مــن تمويــل بعــض أو كل تكويــن 
رأس المــال مــن مدخراتهــا هــي نفســها أو احتياطيــات التهالك 

أو باالقتــراض.
3. قطــاع مشــترك )مختلــط( ))Common Sector )Mixed: وهــو 
القطــاع الــذي يضــم المنشــآت التــي تســاهم الحكومــة فــي 
رأســمالها مــع جهــة أخــرى ســواء كانــت هــذه الجهــة وطنيــة أو 

أجنبيــة.
التــي  المنشــآت  يضــم   :)Private Sector( خــاص  قطــاع   .4
يملكهــا فــرد أو مجموعــة أفــراد ســواء كانــوا مواطنيــن أو غيــر 
اعتبارييــن.  أو  أشــخاصًا طبيعييــن  كانــوا  مواطنيــن وســواء 
وتشــمل أيضــًا المنشــآت التــي يشــترك فــي رأســمالها أفــراد 
مواطنــون أو غيــر مواطنيــن، ويشــمل الشــركات المســاهمة 
التــي يملــك رأســمالها مواطنــون أو غيــر مواطنيــن ... إلــخ.
 )Diplomatic or - ــة 5. قطــاع األنشــطة الدبلوماســية أو الدولي
)International Activities Sector: ويشــمل المنشــآت التــي 
لــدول أخــرى )مثــل  تمــارس نشــاطًا دبلوماســيًا أو قنصليــًا 
الســفارات والقنصليــات … إلــخ(. وكذلــك المنشــآت التــي 

تتبــع المنظمــات الدوليــة و اإلقليميــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Declared Capital - رأس المال االسمي •
هــو رأس المــال المعلــن والموافــق عليــه مــن قبــل الجهــات 

الربــح. إلــى  تهــدف  التــي  للمنشــآت  بالنســبة  الرســمية 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Paid-in Capital - رأس المال المدفوع •
هــو ذلــك الجــزء مــن رأس المــال االســمي الــذي دفــع فعــال 

االقتصــادي. النشــاط  لمزاولــة 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Main Economic Activity - النشاط االقتصادي الرئيس •
هــو النشــاط الــذي تزاولــه المنشــأة والــذي يحقــق أكبــر حصــة فــي 

جملــة قيمــة إنتاج المنشــأة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Secondary Economic  - الثانــوي  االقتصــادي  النشــاط   •
:Activity

المنشــأة  تمارســها  التــي  األخــرى  األنشــطة  أو  النشــاط  هــو 
الرئيــس.  النشــاط  بجانــب 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Employment )Employees( - )العمالة )المشتغلون •
هــم جميــع األفــراد )مواطنــون أو غيــر مواطنيــن( الذيــن تربطهــم 
بالمنشــأة عالقــة عمــل مقابــل أجــر يحصلــون عليــه نهايــة كل 
ــدون أجــر ســواء  ــرة صــرف )يومــي، أســبوعي، شــهري( أو ب فت
كان هــؤالء األفــراد يعملــون كل الوقــت أو  جــزءًا منــه ذكــورًا أو  
إناثــًا دائميــن أو مؤقتيــن، ويشــمل ذلــك المتغيبيــن فــي إجــازات 
مرضيــة أو اعتياديــة أو دورات تدريبيــة أو منــح دراســية، ويتــم 

تصنيــف المشــتغلين حســب االتــي:

 :)Working Proprietors( بهــا  العاملــون  المنشــأة  1. أصحــاب 
هــم األفــراد الحائــزون أو أصحــاب رأس المــال الذيــن يعملــون 

فعــال بالمنشــأة ســواء كان ذلــك نظيــر أجــر أو بــدون أجــر.

:)Working Proprietors( 2. أصحاب المنشأة العاملون بدون أجر
هــم أصحــاب العمــل أو وذوهــم أو شــركاؤهم الذيــن يعملــون 
بالمنشــأة الفرديــة أو شــركات األشــخاص كل الوقــت أو لجــزء 
ــه علــى أن ال يقــل عــن ثلــث الوقــت، وال يتقاضــون أجــرًا  من

منتظمــًا نظيــر عملهــم.
العاملــون  األفــراد  هــم   :)Paid Workers( بأجــر  العاملــون   .3
بالمنشــأة نظيــر أجــر ســواء كانــوا دائميــن أو مســتخدمين جــزءًا 
مــن الــدوام، ويدخــل فــي عــداد المشــتغلين المتغيبــون عــن 
ــة.                           ــة والمرضي ــازات العادي ــل اإلج ــة مث العمــل ألســباب مؤقت

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مساهمة العاملين في أقساط التأمين االجتماعي -
Share of Employees in Social Security Installments:

هــي عبــارة عــن المبالــغ التــي تخصــم مــن رواتــب العامليــن نظيــر 
اشــتراكهم فــي نظــام التأمينــات االجتماعيــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مسـاهمة المنشـأة في أقسـاط التأمـيـن االجتـمـاعـي -
Share of Establishment in Social Security Installments:
هــي عبــارة عــن الحصــة التــي تتحملهــا المنشــأة لصالــح العامليــن 

لديهــا والمشــتركة فــي نظــام التأمينــات االجتماعيــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

                                           :Other Activities Revenues - إيرادات األنشطة األخرى •
وذلــك  المنشــأة  عليهــا  تحصــل  التــي  اإليــرادات  جميــع  هــي 
الرئيــس  لقيامهــا بأنشــطة اقتصاديــة ثانويــة خــالف النشــاط 
مســتلزمات  فصــل  المنشــأة  هــذه  تســتطيع  ال  أن  شــريطة 

الرئيــس. النشــاط  عــن  الثانويــة  لألنشــطة  اإلنتــاج 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 :Intermediate Goods - المستلزمات السلعية •
ـ الخامات: يقصد بها كل المواد األولية المشــتراه والمســتهلكة 

خــالل العــام فــي تحقيــق اإلنتــاج أو أداء الخدمة. 
ـ مــواد تعبئــة وتغليــف وحــزم: قيمــة مــا أنفقتــه المنشــأة خــالل 
أوراق  مثــل  والحــزم  والتغليــف  التعبئــة  مــواد  علــى  العــام 
اللــف وأكيــاس الــورق والبالســتك وعلــب الكرتــون والصناديــق 

الخشــبية واألقمشــة والجــواالت … إلــخ.
ـ وقــود وزيــوت وقــوى: قيمــة مــا اســتهلكته المنشــأة مــن وقــود 

وزيــوت وقــوى خــالل العام.  
ـ كهرباء: قيمة ما استهلكته المنشأة من الكهرباء خالل العام.

ـ مياه: قيمة ما استهلكته المنشأة من مياه خالل العام.  
ـ قطــع غيــار وعــدد وأدوات مســتهلكة: يقصــد بهــا كل مــا أنفقتــه 
المنشــأة علــى قطــع الغيار والعــدد واألدوات الالزمة للمحافظة 

علــى كفــاءة المعــدات واآلالت المنشــأة خــالل العام.
ـ أدوات كتابيــة ومطبوعــات: قيمــة مــا أنفقتــه المنشــأة خــالل 

العــام علــى األدوات الكتابيــة والمطبوعــات. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Intermediate Services  - المستلزمات الخدمية •
ــه المنشــأة مــن  ــة: تتضمــن كل مــا أنفقت 1. مصروفــات الصيان
أجــل المحافظــة علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة لــآلالت والمعــدات 
االصــالح  نفقــات  أي  …إلــخ،  واألثــاث  النقــل  ووســائل 

الجاريــة. والصيانــة 
2. خدمــات نقــل وانتقــاالت عامــة وشــحن وتفريــغ: يقصــد بهــا كل 
مــا أنفقتــه المنشــأة خــالل مباشــرة نشــاطها خــالل العــام، كمــا 
تــدون تكلفــة مصاريــف النقــل وبــدل الســفر للعامليــن بالمنشــأة.
ــه  3. إيجــارات معــدات  ووســائل النقــل: يقصــد بهــا مــا  تحملت
ــر قيامهــا باســتئجار معــدات وآالت نقــل خــالل  المنشــأة نظي

العــام.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Added Value  - القيمة المضافة •
مجمــوع قيمــة اإلنتــاج )المنتجــات بســعر المنتــج + إيــرادات أخــرى( 
مطروحــًا منهــا قيمــة مجمــوع  المســتلزمات الســلعية والخدميــة 

)المدخــالت الوســيطة(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Depreciation  - االهتلكات •
الجاريــة  القيمــة  فــي  المحاســبية،  الفتــرة  أثنــاء  التناقــص، 
التــي تمتلكهــا وتســتخدمها المنشــأة نتيجــة  الثابتــة  لألصــول 
التلــف المــادي أو القــدم أو التلــف الناتــج عــن حــوادث عاديــة، 
ــة أو  ــة التــي ُتدمــر بأعمــال حربي وتســتبعد قيمــة األصــول الثابت

الطبيعيــة. الكــوارث  مثــل  اســتثنائية  بأحــداث 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• إهلك رأس المال الثابت:
يمثــل النقــص فــي قيمــة األصــول الثابتــة المســتعملة فــي 
أو  المــادي  للتدهــور  نتيجــة  المحاســبية  الفتــرة  خــالل  اإلنتــاج 
التقــادم أو التلــف العــادي، ويمكــن أن يقتطــع هــذا اإلهــالك مــن 
إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت اإلجمالــي للحصــول علــى 

صافــي تكويــن رأس المــال الثابــت.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الضرائــب علــى اإلنتــاج واالســتيراد )الضرائــب غيــر المباشــرة( - 
Taxes on Output and Imports )Indirect Taxes(:

هــي المبالــغ النقديــة أو العينيــة اإلجبارية التي تدفعها المنشــأة 
ــن  إلــى الحكومــة، وتشــمل الضرائــب المفروضــة علــى المنتجي
)للســلع والخدمــات( فيمــا يتعلــق باإلنتــاج والبيــع والشــراء أو 
اســتعمال الســلع والخدمــات التــي تحمــل عــادة علــى تكاليــف 

ــة. ــاج وتشــمل كذلــك الرســوم الجمركي اإلنت
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• صافي الضرائب على المنتجات والواردات:
ناقصــَا  والــواردات  المنتجــات  علــى  الضرائــب  قيمــة  تســاوي 

اإلنتــاج.  إعانــات  قيمــة 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Fixed Assets - األصول الثابتة •
بصــورة  تســتعمل  والتــي  المعمــرة  المنتجــة  األصــول  هــي 
متكــررة أو مســتمرة فــي عمليــات إنتاجيــة لمــدة ال تقــل عــن عــام، 
وال تشــمل األراضــي واحتياطــات المناجــم والغابــات وغيرهــا 
مــن األصــول الماديــة المشــابهة والتــي ال يمكــن إعــادة إنتاجهــا، 
وتشمل األصول الثابتة فضال عن المنشآت اآلالت والمعدات 
األصــول الزراعيــة  والحيوانيــة التــي تســتعمل بصــورة متكــررة 
أو مســتمرة مثــل أشــجار الفواكــه المثمــرة وحيوانــات اإلكثــار 
ــر  ــان والجــر، وكذلــك تشــمل األصــول غي والتســمين وإدرار األلب
الملموســة، مثــل: برامــج الحاســوب واألعمــال الفنيــة األصليــة 

ــاج. المســتعملة فــي اإلنت
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

  :Current Assets - األصول المتداولة •
خــالل  نقديــة  إلــى  تحويلهــا  يمكــن  التــي  األصــول  مجموعــة 

أطــول. أيهمــا  التشــغيلية  الــدورة  أو  الماليــة  الســنة 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Sequin ties - األوراق المالية •
أي حقــوق ملكيــة، أو دالالت، أو بيانــات متعــارف عليهــا أنهــا 
األســهم  مثــل  أجنبيــة،  أو  محليــة  كانــت  ســواء  ماليــة  أوراق 

والســندات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Additions - اإلضافــات الرأســمالية الثابتــة خــلل العــام •
Capita:

تتمثــل فــي قيمــة مــا تــم إنفاقــه خــالل العــام علــى األصــول 
ووســائل  وأراضــي  ومبانــي  ومعــدات  آالت  مــن  الثابتــة 
نقــل وأثــاث وغيرهــا مــن األصــول الماديــة المشــابهة وذلــك 

والخدمــات. الســلع  إنتــاج  فــي  اســتخدامها 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Operating Surplus - فائض التشغيل •
يســاوي اإلنتــاج اإلجمالــي علــى أســاس قيمــة المنتــج مطروحــًا 
منــه االســتهالك الوســيط )المســتلزمات الســلعية والخدميــة( 
علــى أســاس تكلفــة المشــتري وتعويضــات العامليــن واهتــالك 
رأس المــال الثابــت، وصافــي الضرائــب غيــر المباشــرة )الضرائــب 

غيــر المباشــرة مطروحــًا منهــا اإلعانــات اإلنتاجيــة(.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Inventory  - المخزون •
هــو القيمــة الســوقية للمخــزون مــن الســلع التامــة الصنــع أو 
نصــف المصنعــة فــي لحظــة معينــة مــن الزمــن. ويتضمــن ذلــك 
مخــزون المنتجــات التــي أنتجتهــا المنشــأة والتــي ال تــزال تحتفــظ 
بهــا قبــل إدخــال المزيــد مــن التجهيــز عليهــا أو بيعهــا أو توريدهــا 
إلــى منشــآت أخــرى أو اســتعمالها بطــرق أخــرى، كذلــك مخــزون 
المنتجــات التــي تحــوز عليهــا المنشــأة مــن منشــآت أخــرى بهــدف 
اســتخدامها لالســتهالك الوســيط أو إعــادة بيعهــا دون إدخــال 

مزيــد مــن التجهيــز عليهــا.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Stocks Profits  - أرباح األسهم •
شــكل مــن أشــكال دخــل الملكيــة يســتحقه حاملــو األســهم نتيجــة 

لوضــع أموالهــم تحــت تصــرف الشــركات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :capital profits  - األرباح الرأسمالية •
األربــاح الناتجــة عــن بيــع األســهم بســعر أعلــى مــن الســعر الــذي 

تــم الشــراء بــه.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Property Income - دخل الملكية •
هــو الدخــل الــذي يتلقــاه مالــك أصــل مالــي أو أصــل ملمــوس 
غيــر منتــج مقابــل تقديــم أمــوال إلــى وحــدة مؤسســية أخــرى 
أو وضــع األصــل الملمــوس تحــت تصــرف وحــدة مؤسســية 
أخــرى، بمعنــى أن يتلقــى مالكــو األصــول الماليــة واألصــول 
الملموســة غيــر المنتجــة دخــول ملكيــة بصــورة رئيســة مــن أراض 
تحــت  عنــد وضــع هــذه األصــول  وأصــول جوفيــة، وتكتســب 
تصــرف وحــدات مؤسســية أخــرى، وقــد يضــع مالكــو األراضــي 
واألصــول الجوفيــة هــذه األصــول تحــت تصــرف وحــدات أخــرى 
بإبــرام عقــود إيجــار، ومــا قــد يدفــع مقابــل اإليجــار هــو دخــل 

ــع. ــة ري ــة علــى هيئ ملكي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 :Factory - المصنع •
لهــا  الصناعــي  اإلنتــاج  وحــدات  مــن  اقتصاديــة  وحــدة  هــي 
موقــع ثابــت تخضــع إلدارة واحــدة يتــم مــن خاللهــا إنتــاج وحــدات 
لالســتخدام النهائــي أو الســتخدامها كمــواد أوليــة فــي إنتــاج 

وحــدات أخــرى.

:Production - اإلنتاج
هــو تلــك األنشــطة المرتبطــة بعمليــة توفيــر الســلع والخدمــات، 
مــن خــالل تحويــل المدخــالت إلــى مخرجــات، ويعــرف بأنــه عمليــة 
صورتهــا  فــي  اســتهالكية  مــواد  إلــى  الخــام  المــواد  تحويــل 
النهائيــة فــي شــكل ســلع وخدمــات بغــرض تحقيــق عائــدًا ماديــًا 
مجزيــًا للمؤسســة، كمــا تعــرف العمليــة اإلنتاجيــة بأنهــا حركــة 
عناصــر اإلنتــاج التــي مــن خاللهــا يمكــن إشــباع رغبــات المجتمــع 
وتعتمــد علــى مراحــل عمليــة تحويــل المــواد الخــام مــرورا بالتبادل 

ووصــوال إلــى العمليــة االســتهالكية.

 :Row Materials - المواد األولية •
وتمثــل مدخــالت اإلنتــاج أو المــواد الخــام التــي يتــم اســتخدمها 
ــم معالجتهــا بعــد، وقــد  ــم تت ــج، وهــذه المــواد ل ــاج منت فــي إنت

ــا فــي إنتــاج وحــدات أخــرى. ــا أو جزئيًّ تدخــل كليًّ

 :Fabricated Materials  - المواد المصنعة  •
هــي مــواد دخــل عليهــا بعــض العمليــات اإلنتاجيــة وقــد تدخــل 

ــًا فــي إنتــاج وحــدات أخــرى. ــًا أو جزئي كلي

 Industry  - إحصاءات الصناعة
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:Production Input - مدخلت اإلنتاج •
ويقصد بها المواد األولية والخامات والمســتلزمات المســتخدمة 

والالزمــة فــي العملية اإلنتاجية.

:Production Output  - مخرجات اإلنتاج •
وتشــمل جميــع المنتجــات النهائيــة أو الوســيطة  ســواء كانــت 
منتجــات أساســية أو منتجــات ثانويــة وتشــمل الوحــدات المعمرة 

وغيــر المعمــرة.

:Quarrying and Mining - الصناعة االستخراجية •
ــة الموجــودة فــي  ــة التعديني ــة اســتخراج للخامــات الطبيعي عملي
باطــن األرض، أو علــى ســطحها كمــواد صلبــة )مثــل الفحــم أو 
الحجــر أو الرمــل(، أو كمــواد ســائلة )مثــال النفــط الخــام(  أو كمــواد 

غازيــة )مثــل الغــاز الطبيعــي(. 

 :Manufacturing - الصناعات التحويلية •
أو  للمــواد  الكيميائــي  أو  الطبيعــي  التحويــل  عمليــة  هــي 
المكونــات إلــى منتجــات جديــد ســواء كان ذلــك بالماكينــات التــي 
تعمــل بالطاقــة أو باليــد وســواء تــم فــي المصنــع أو خارجــه 
ويشــمل تصليــح وتركيــب اآلالت بمــا فيهــا وســائل النقــل مــا 

عــدا الســيارات.

:Electricity and Water  - الكهرباء والماء •
ويشــمل هــذا القســم كل مــا يتعلــق بتوليــد وتوزيــع الكهربــاء 

وتنقيــة الميــاه وتوزيعهــا بكافــة الوســائل.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الفصل الثاني: إحصاءات السياحة

:Tourism - السياحة •
المعتــادة  بيئتهــم  خــارج  أماكــن  إلــى  األشــخاص  ســفر  هــي 
واإلقامــة فيهــا لمــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة متصلــة بغــرض 
التــي  آخــر بخــالف األنشــطة  الترفيــه أو العمــل أو أي غــرض 

أجــرا للقيــام بهــا. يتلقــون 

:Domestic Tourism - السياحة المحلية •
هــي ســفر األشــخاص المقيميــن فــي بلــد مــا إلــى مناطــق 
داخلــه، ولكــن خــارج بيئتهــم المعتــادة، واإلقامــة فيهــا بصــورة 
متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي 
غــرض آخــر بخــالف األنشــطة التــي يتلقــون أجــرا للقيــام بهــا.

 :Inbound Tourism - السياحة الوافدة •
هــي ســفر األشــخاص غيــر المقيميــن فــي بلــد مــا إليــه واإلقامــة 
ــه أو  ــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفي ــة لفت ــه بصــورة متصل في
ــرا  ــي يتلقــون أج ــر بخــالف األنشــطة الت العمــل أو أي غــرض آخ

للقيــام بهــا.

:Outbound Tourism - السياحة الخارجية •
خارجــه  إلــى  مــا  بلــد  فــي  المقيميــن  األشــخاص  ســفر  هــي 
واإلقامــة بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه 
أو العمــل أو أي غــرض آخــر بخــالف األنشــطة التــي يتلقــون أجــرا 

للقيــام بهــا.

:Internal Tourism - السياحة الداخلية •
وتشمل السياحة المحلية والسياحة الوافدة.

Tourism - إحصاءات السياحة:International Tourism - السياحة الدولية •
السياحة الدولية تتضمن السياحة الوافدة والسياحة الخارجية.

:National Tourism - السياحة الوطنية •
وتشمل السياحة المحلية والسياحة الخارجية.

:Visitor - الزائر •
هــو أي شــخص يســافر إلــى مــكان خــارج بيئتــه المعتــادة لمــدة ال 
ــارة هــو  ــد عــن العــام، وال يكــون غرضــه األساســي مــن الزي تزي
ممارســة أي نشــاط يــدر لــه دخــال فــي المنطقــة أو المــكان الــذي 

يقــوم بزيارتــه.

 :Tourist - السائح •
هو الزائر الذي يمضي ليلة أو أكثر في الجهة التي يزورها.

:Same-day Visitors - زوار نفس اليوم •
هــم الذيــن ال يقضــون الليلــة في الجهات التي يزورونها ويعودون 

إلى أماكن إقامتهم المعتادة في نفس يوم ســفرهم.

 :Domestic Visitor - الزائر المحلي •
هــو  الشــخص المقيــم فــي دولــة مــا  ويســافر إلــى مــكان داخــل 
الدولــة وخــارج بيئتــه المعتــادة ويقيــم فيــه بصــورة متصلــة لمــدة 
ال تتجــاوز العــام للترفيــه أو العمــل أو أي غــرض آخــر بخــالف 

األنشــطة التــي يتلقــى أجــرا للقيــام بهــا.

:International Visitor - الزائر الدولي •
ــه  ــارج بيئت ــه وخ ــد إقامت ــر بل ــر غي ــد آخ هــو أي شــخص يســافر لبل
المعتــادة ويقيــم فيــه بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام 
للترفيــه أو العمــل أو ألي غــرض آخــر بخــالف األنشــطة التــي 

يتلقــى أجــرا للقيــام بهــا.
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 :Internal Visitor  - الزائر الداخلي •
هــو أي شــخص مقيــم فــي الدولــة ويســافر إلــى منطقــة أخــرى 
داخلهــا وخــارج بيئتــه المعتــادة، أو قــادم إليهــا مــن الخــارج ويقيــم فيها 
بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو 

ألي غــرض آخــر بخــالف األنشــطة التــي يتلقــون أجــرا للقيــام بهــا.

:Usual Environment - البيئة المعتادة •
هــي المنطقــة المحيطــة بمــكان إقامــة الشــخص أو عملــه أو 

دراســته أو أي مــكان يقــوم بزيارتــه بصــورة متكــررة. 
1. هنــاك بعــدان لهــذا المفهــوم همــا تكــرار الزيــارة واألماكــن 
التــي تتكــرر زيارتهــا بصــورة روتينيــة حتــى وإن كانــت تلــك 

األماكــن بعيــدة عــن مــكان إقامــة الشــخص.  
2. تعــد المناطــق المجــاورة لمــكان إقامــة الشــخص بيئــة معتــادة 

حتــى إذا لــم تتــم زيارتهــا بصــورة روتينيــة.   
إذا البيئــة المعتــادة هــي المحيــط االعتيادي للشــخص هو منطقة 
تغطــي دائــرة  قطرهــا كيلــو متــرًا حــول مــكان إقامتــه، باإلضافــة 

إلــى جميــع األماكــن التــي يزورهــا بمعــدل مــرة واحــدة أســبوعًيا.

   :Country of Residence  - بلد اإلقامة •
هــو البلــد الــذي أقــام فيــه الزائــر معظــم أوقــات العــام الماضــي 

وينــوي العــودة لإلقامــة فيــه خــالل عــام.

:Trip Origin - منشأ الرحلة •
ويقصد بالمنشأ مكان اإلقامة الفعلي للزائر.

:Destination - وجهة الزيارة •
مــن الممكــن أن يكــون لــكل رحلــة ســياحية أكثــر مــن وجهــة، ولكــن 
الوجهــة الرئيســة فيهــا واحــدة فقــط، وهــي المــكان أو البلــد 
الــذي ســيقضي فيــه الســائح فتــرة أطــول مــن أي فتــرة يقضيهــا 

فــي أي وجهــة أخــرى.

:Receiving Country - البلد المستقبل •
هو الجهة المستقبلة للزوار المقيمين في بلد آخر.

:Purpose of Visit - غرض الزيارة •
الغــرض مــن الزيــارة يشــير إلــى الباعــث علــى الســفر، إذ بــدون 
هــذا الباعــث ال تتــم زيــارة مــكان المقصــد، علــى الرغــم مــن  أنــه 
قــد يكــون هنــاك أغــراض متعــددة لزيــارة أماكــن مختلفــة فــي 
نفــس الرحلــة إال إن  لــكل زيــارة ســياحية غــرض رئيــس واحــد 

والــذي بدونــه ال  تتــم الرحلــة.

:Duration of Visit  - )مدة الزيارة )الرحلة أو اإلقامة •
تقاس مدة الزيارة )اإلقامة أو الرحلة( بالوحدات التالية:

- عدد الساعات إذا كانت الزيارة ليوم واحد.
- عدد ليالي المبيت إذا كانت زيارة مبيت. 

- وتقــاس مــدة الســياحة الدوليــة إمــا بالوقت الــذي ُيقضى في البلد 
المســتقبل فــي حــال الســياحة الوافــدة، أو الوقــت الــذي يقضــي 

بعيــدا عــن مقــر اإلقامــة المعتــادة فــي حــال الســياحة الخارجيــة. 
ومــدة اإلقامــة هــي المقيــاس المســتخدم مــن وجهــة نظــر البلــد 
أو المــكان المســتقبل، فــي حيــن أن مــدة الرحلــة هــي منطقيــا 
المقيــاس الــذي يســتخدمه البلــد أو المــكان الــذي تنطلق منــه الرحلة.

 :Tourism Expenditure - اإلنفاق السياحي •
ــم  ــر أو يت ــا الزائ ــي ينفقه ــي النفقــات االســتهالكية الت هــو إجمال
إنفاقهــا نيابــة عنــه نظيــر رحلتــه وإقامتــه في مــكان الزيــارة وخاللها.

ال يشمل اإلنفاق السياحي ما يلي: 
ــي  ــادة بيعهــا، الت ــة، أي بغــرض إع ــراض تجاري - المشــتريات ألغ
تقــوم بهــا أيــة فئــة مــن الــزوار والمشــتريات التــي يقــوم بهــا 

زوار فــي رحــالت عمــل نيابــة عــن أربــاب عملهــم. 
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ــزوار  االســتثمارات أو الصفقــات الرأســمالية التــي يباشــرها ال  -
كشــراء األراضــي والمســاكن  والعقــارات  واألعمــال  الفنيــة 
وغيــر  ذلــك  مــن  المشــتريات  الهامــة )كالســيارات والبيــوت 
المتنقلــة والقــوارب( حتــى وإن كانــت ستســتخدم مســتقبال 

ألغــراض الســفر الســياحي. 
األمــوال النقديــة التــي تعطــى لألقــارب أو األصدقــاء خــالل   -
رحلــة إجــازة والتــي ال تمثــل ســدادا لقيمــة ســلع أو خدمــات 

ســياحية وكذلــك التبرعــات المقدمــة إلــى مؤسســات. 
يشمل اإلنفاق السياحي ما يلي:

النفقات المسبقة الالزمة للتحضير للرحلة والقيام بها.  -
المصروفات الناشئة أثناء السفر وفي األماكن التي تتم زيارتها.  -

النفقــات المتصلــة بالســفر التــي تنفــق فــي بلــد المنشــأ بعــد   -
العــودة مــن رحلــة فــي الخــارج.

:Tourists Expenditures - إنفاق السواح •
هــو جملــة مــا ينفقــه الســواح علــى وســائل اإلقامــة واإلعاشــة 
والخدمــات والمشــتريات الســياحية المختلفــة. يحســب إنفــاق 

ــة:  ــة التالي الســواح طبقــا للمعادل

ســواء قبــل الســفر أو أثنــاءه أو بعــده مقابــل بضائــع أو خدمــات 
يتلقونهــا فــي وجهتهــم تلــك. ويشــمل مــا ينفقــه المقيمــون 

الذيــن يســافرون إلــى الخــارج فــي زيــارات ليــوم واحــد.

 International Travel  - الدوليــة  الســفر  أجــور  نفقــات   •
:Expenditures

هــي أيــة دفعــات تقــدم لشــركات نقــل مســجلة فــي الخــارج مــن 
أي شــخص مقيــم فــي بلــد تجميــع اإلحصــاءات.

:Domestic Tourism Expenditure - اإلنفاق السياحي المحلي •
هــو اإلنفــاق المتكبــد كنتيجــة مباشــرة لســفر المقيميــن داخــل بلد 
إقامتهــم، ويشــمل اإلنفــاق خــالل الســفر وفــي األماكــن التــي 
يقومــون بزيارتهــا، باإلضافــة إلــى النفقــات التــي ينفقونهــا 
اســتعدادًا للســفر وكل النفقــات التــي تنفــق بعــد العــودة مــن 

الســفر المرتبطــة بشــكل مــا بالســفر.

 :Expenditure on Tourism - اإلنفاق على السياحة •
هــو إجمالــي مــا تخصصــه الدولــة مــن ميزانيتهــا لتطويــر قطــاع 

ــة بــه. الســياحة واألنشــطة المتصل

• المدفوعات السياحية:
البلــد  لذلــك  بالنســبة  إيــرادات  بلــد  إلــى  الزائــر  نفقــات  ُتعــد 
الزائــر. منــه  جــاء  الــذي  للبلــد  بالنســبة  ونفقــات  المســتقبل 

                                     :International Tourism Receipts - إيرادات السياحة الدولية •
هــي إنفــاق الــزوار الدولييــن الوافديــن بمــا فــي ذلــك المبالــغ 
التــي تدفــع إلــى شــركات النقــل الوطنيــة لقــاء النقــل الدولــي. 
وينبغــي أن تتضمــن هــذه اإليــرادات أيضــا أيــة مبالــغ تدفــع 
مســبقا نظيــر ســلع وخدمــات يحصلــون عليهــا في بلــد المقصد. 

ــرادات مــن زوار اليــوم الواحــد. كمــا ينبغــي أن تتضمــن اإلي

إنفاق السواح =
عدد الليالي السياحية *متوسط اإلنفاق اليومي.
= عدد السواح *متوسط فترة اإلقامة * متوسط 

اإلنفاق اليومي.

 International Tourism  - الدولــي  الســياحي  اإلنفــاق   •
 Expenditure:

هــو مــا ينفقــه المســافرون للســياحة الخارجيــة فــي الــدول التــي 
يقصدونهــا بمــا فــي ذلــك المبالــغ التــي يدفعونهــا إلــى شــركات 
النقــل األجنبيــة لقــاء النقــل الدولــي وأيــة مبالغ أخــرى يتم دفعها 
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:Tourism Revenue - دخل السياحة •
يشمل دخل السياحة ما يلي:

- رسوم تأشيرات دخول السواح ومغادرتهم.
- نفقات نقل السواح )نقل جوي، بحري، ... إلخ(.

- رسوم هبوط وإقالع الطائرات ورسوم عبور السفن السياحية.
- رســوم خدمــة الطائــرات والســفن الســياحية بالموانــئ الجويــة 

والبحريــة.

:Tourism Balance TB - الميزان السياحي •
  هــو الفــرق بيــن إجمالــي مــا ينفقــه الســواح فــي داخــل الدولــة 
التــي قدمــوا إليهــا وإنفــاق مواطنــي نفــس الدولــة فــي الــدول 

المســتقبلة لهــم كســواح. 

                                    :Tourism Expenditure Model - نموذج اإلنفاق السياحي •
تمثيل رياضي مبسط لمحاكاة عمليات إنفاق السائح.

:Tourism Multiplier TM - مضاعف اإلنفاق السياحي •
مــن المعلــوم أن األثــر النهائــي لإلنفــاق الســياحي علــى الدخــل 
القومــي ال يتمثــل فــي قيمــة الدخــل المتولد من قطاع الســياحة 
فقــط ولكنــه مجمــوع الدخــول التــي تولــدت خــالل دورات اإلنفــاق 
الســياحي، وهــو مــا يعــرف باألثــر المضاعــف للســياحة. ويحســب 

معامــل مضاعــف اإلنفــاق الســياحي كمــا يلــي:

TB= إنفاق السواح األجانب بالداخل - إنفاق السياحة 
الخارجة بالخارج= فائض )أو عجز(.

.)MPI + MPS( ÷1 = TM

:Tourism Economic Impact - األثر االقتصادي للسياحة •
االقتصــاد  مــن  تنقصــه  أو  إلــى  الســياحة  تضيفــه  مــا  هــو 
الوطنــي، أو اإلقليمــي، أو المحلــي مــن  إيــرادات أعمــال أو 
عمالــة أو دخــول  شــخصية أو قيمــة مضافــة أو إيــرادات حكومية.

:Tourism Economic Benefit - الفائدة االقتصادية للسياحة •
أو  الوطنــي  لالقتصــاد  الســياحة  تضيفــه  مــا  جملــة  هــي 
اإلقليمــي أو المحلــي مــن إيــرادات  أعمــال أو عمالــة أو دخــول 

حكوميــة. إيــرادات  أو  مضافــة  قيمــة  أو  شــخصية 

:Tourism Economic Cost - التكلفة االقتصادية للسياحة •
هــي التكلفــة التــي يتحملهــا االقتصــاد الوطنــي أو اإلقليمــي 
أو المحلــي جــراء مــا يقدمــه مــن خدمــات للــزوار وللتصــدي لمــا 

قــد ينجــم عنهــا مــن آثــار ســالبة.

حيث MPS = الميل الحدي لالدخار، وMPI = الميل الحدي لالستيراد.

:Tourism Supply - العرض السياحي •
ــة وعناصــر الجــذب  هــو مجموعــة المقومــات الســياحية الطبيعي
الخدمــات  وكذلــك  اإلنســان  التــي صنعهــا  األخــرى  الســياحي 

والتســهيالت الســياحية التــي تقدمهــا الدولــة للســواح.

:Tourism Demand - الطلب السياحي •
عبــارة عــن مزيــج مركــب مــن عــدة عناصــر مختلفــة قوامها دوافــع ورغبات 

وحاجــات وميــول الســواح باإلضافــة إلى مؤثــرات اجتماعية أخرى.

 Tourism Gross - القيمــة المضافــة اإلجماليــة الســياحية •
Value Added:

العاملــة  الجهــات  تنتجــه  مــا  قيمــة  إجمالــي  بيــن  الفــرق  هــي 
فــي مجــاالت الســياحة مــن ســلع وخدمــات وقيمــة المدخــالت 

إنتاجهــا. فــي  المســتخدمة 

المصدر:
UN/WTO International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008.
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الفصل الثالث: إحصاءات األعمال

 Output account in - حســاب اإلنتــاج فــي نشــاط البنــوك •
                                 banking:

المحصلــة  )الفوائــد  المحتســبة  المصرفيــة  الخدمــة  مجمــوع 
 + الســندات  وعوائــد  األســهم  أربــاح   + المدفوعــة  الفوائــد  ـ 
وإيــرادات  األخــرى  المصرفيــة  الخدمــة  وإيــرادات  العمــوالت 

أخــرى(. إنتاجيــة 

:Bank Interests - فوائد البنوك •
فوائــد مقبوضــة نظيــر تقديــم قــروض ماليــة معينــة مــن البنــك 

المعنــي وفوائــد مدفوعــة نظيــر أخــذ قــروض للبنــك.

:Insurance Companies - شركات التأمين •
المتبــادل وغيــره مــن  للتأميــن  كيانــات ذات شــخصية اعتباريــة 
أشــكال التأميــن، تكــون وظيفتهــا الرئيســية توفيــر التأميــن علــى 
الحيــاة وضــد الحــوادث والمــرض والحــرق وغيــر ذلــك مــن أشــكال 

التأميــن إلــى األفــراد والمنشــآت.

:Insurance Policy - وثيقة التأمين •
شهادة تأمين تثبت التأمين ضد خطر معين.

:Insurance Premiums -  أقساط التأمين •
ويتمثــل ذلــك فــي األقســاط المســتحقة لشــركات التأميــن أو 
إعــادة التأميــن عــن بوالــص التأميــن علــى الحيــاة أو البوالــص 
التــي اكتتــب بهــا عمــالء الشــركة ضــد الحــوادث مثــل الســرقة أو 

الحريق … إلخ. 

المال والتأمين
Financial and insurance activities

:Insurance Compensations - تعويضات التأمين •
المبالــغ التــي تدفــع للمؤمــن لــه للتعويــض عــن تعرضــه إلــى 

نــوع مــن أنــواع المخاطــر المؤمــن عليهــا.

 Compensations - تعويضــات محصلــة مــن إعــادة التأميــن •
Earned from Reinsurance:

ــن مــن  ــغ المســتحقة لشــركات التأمي ــل فــي قيمــة المبال وتتمث
تعويضــات مــن قبــل شــركات إعــادة التأميــن الناتجــة عــن إعــادة 
التأميــن علــى بوالــص التأميــن علــى الحيــاة أو الحــوادث الخاصــة 

بزبائنهــا.

:Reinsurance  - إعادة التأمين •
هــو تقســيم األخطــار بنســبة معينــة بيــن شــركة التأميــن األصليــة 
وشــركات معيــدي التأميــن بحيــث يحصــل كل طــرف علــى نســبة 
معينــة مــن األقســاط إلــى فــرع مــن فــروع التأميــن مثــل الحريــق 
والتأميــن البحــري وتأميــن  الســيارة ويتحمــل نفــس النســبة مــن 

الخســائر أو التعويضــات فــي حــال حصولهــا.

 Output account in - حســاب اإلنتــاج فــي نشــاط التأميــن •
Insurance:

مجمــوع الخدمــة المحتســبة للتأميــن )أقســاط تأميــن محصلــة - 
المدفوعــة + صافــي دخــل اســتثمار االحتياطــات  التعويضــات 
الفنيــة - التغيــرات فــي كل مــن االحتياطــات الكوارثيــة واحتياطــات 
التأميــن ذي الربــح + عمولــة إعــادة التأميــن وإيــرادات إنتاجية أخرى(.

• التأمين الطبي:
هــو عبــــــارة عــن اتفــاق بيــن شــركة التأميــن والعميــل المؤمــن لــه 
يتحمــل فيــه الطــرف األول النفقـــــات المترتبـــــة علــى الخدمــات 
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العالجيــة المقدمــة للطــرف الثانــي )فــرد أو مؤسســة أو شــركة( 
خــالل فتــرة معينــة مقابــل مبلــغ محــدد، يتــم دفعــه جملــة واحــدة 

أو على هيئة أقساط. 

• التأمين العام:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد الشــركة 
بمقتضــاه بدفــع مبلــغ مــن المــال، عنــد حــدوث خطــر معيــن، 
ســنة،  كل  معينــًا  مبلغــًا  للشــركة  يدفــع  أن  العميــل  ويلتــزم 
ويختلــف مقــدار هــذا المبلــغ علــى حســب نــوع التأميــن وينــدرج 

تحــت هــذا النــوع أنــواع التأميــن التاليــة: 

1. التأمين على الحوادث والمسؤولية وغيرها:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد علــى 
لــه  المؤمــن  فيهــا  يتســبب  التــي  العارضــة  البدنيــة  اإلصابــة 
فــي ســياق أعمالــه والخســارة أو الضــرر العــارض الــذي يلحــق 
بممتلــكات الغيــر والتــي يتســبب فيهــا المؤمــن لــه أثنــاء العمــل.

2. التأمين على الممتلكات:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد فيــه 
شــركة التأميــن علــى تغطيــة الخســارة أو الضــرر الطــارئ الــذي 
يلحــق بالممتلــكات المؤمــن عليهــا، ويعــد غطــاء التأميــن علــى 
العقــار ضــد جميــع األخطــار مناســبا لألخطــار التــي تتعــرض لهــا 
التأميــن  الكبيــرة ويشــمل  الصناعيــة  أو  التجاريــة  المؤسســات 

والصواعــق. الحريــق 

3. تأمين الطيران:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد فيــه 
ــف آثــار المخاطــر التــي قــد  شــركة التأميــن علــى تغطيــة وتخفي

يتعــرض لهــا النقــل الجــوي )تحطــم الطائــرة، وغيرهــا(.

4. تأمين الهندسي:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهد فيه شــركة 
التأميــن علــى تغطيــة وتخفيــف آثــار المخاطــر التــي تلحــق بأعمــال 
اإلنشــائية،  والمعــدات  اآلالت  ذلــك  فــي  بمــا  المقــاوالت، 

ممتلــكات الغيــر، الممتلــكات المجــاورة.

5. التأمين على المركبات اإللزامي:
التــي تنشــأ  النــوع تغطيــة تأمينيــة لألضــرار  حيــث يوفــر هــذا 
للطــرف الثالــث بســبب حــوادث الســير الناتجــة عــن المركبــات 
بكافــة أنواعهــا, ويعــد هــذا النــوع مــن التأميــن بمثابــة كفالــة غــرم 
وأداء للحــق الخــاص بالطــرف الثالــث وذلــك عــن مســؤولية مالــك 
المركبــة نتيجــة وقــوع حــادث اشــتركت فيــه المركبــة المؤمن عليها 
أثنــاء قيادتهــا بنفســه أو مــن يصــرح لــه قيادتهــا وذلــك وفقــًا لمــا 

هــو وارد فــي جــدول الوثيقــة مــن شــروط واســتثناءات.

6. التأمين على المركبات الشامل: 
للمركبــات  شــاملة  تأمينيــة  تغطيــة  النــوع  هــذا  يوفــر  حيــث 
والمعــدات بأنواعهــا المختلفــة ضــد مخاطــر الطريــق مــن حــوادث 
مروريــة أثنــاء الســير أو الســطو أو الســرقة أو الحريــق إضافــة 
إلــى تغطيــة حمولــة الشــاحنات ضــد أخطــار الســير أو مخاطــر 
الســطو, إضافــة إلــى تغطيــة الســائق والــركاب والمســؤولية 
ــًا لمــا هــو وارد فــي  ــك وقف ــث, وذل ــاه الطــرف الثال ــة تج المدني

جــدول الوثيقــة مــن شــروط واســتثناءات.

7. التأمين البحري:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهد فيه شــركة 
التأميــن علــى تغطيــة وتخفيــف آثــار المخاطــر التــي قــد يتعــرض 
لهــا النقــل البحــري )احتــراق الســفينة، أو البضائــع وتلفهــا، غــرق 

الســفينة، اختطــاف الســفينة، وغيرهــا(.
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8. تأمين الطاقة:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد الشــركة 
بمقتضــاه بدفــع مبلــغ مــن المــال، عنــد حــدوث خطــر معيــن، 
وهــذا النــوع مــن التأميــن هــو نــوع متخصــص مــن التأمينــات 
والمنشــآت  والهيدروكربونيــة  البتروكيماويــة  بالطاقــة  يتعلــق 
النفطيــة وكل مــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة الهامــة مثــل النفــط 
والغــاز والكهربــاء حيــث يغطــي التأميــن كافــة األخطــار التــي قــد 
ــد  تتعــرض لهــا ضــد الحريــق والتلــف والهــالك واالنفجــار، وتمت
التغطيــة لتشــمل المســؤوليات والخســائر التبعيــة ومصاريــف 

التشــغيل، وإزالــة األنقــاض وتأمينــات حمايــة البيئــة.

9. تأمين الحماية واالدخار:
هــو عقــد تتعهــد بمقتضــاه شــركة التأميــن بــأن تدفــع للمؤمــن لــه 
مبلــغ أو مبالــغ بمــا فيهــا حصيلــة  االدخــار، وفي تاريخ مســتقبلي 

مقابــل مــا يدفعــه المؤمــن لهــا من اشــتراكات.

10. تأمين أخطاء الممارسات المهنية الطبية:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن والمؤمــن لــه تتعهــد الشــركة 
حــدوث خطــر معيــن  عنــد  المــال،  مــن  بدفــع مبلــغ  بمقتضــاه 
لممارســي المهــن الطبيــة مــن المخاطــر المرتبطــة بعملهــم، 
والمســؤولية تجــاه الغيــر التــي قــد تنتــج بفعــل خطــأ أو إهمــال أو 

ــة العمــل. ســهو خــالل مزاول

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

تقــاس مخرجــات النقــل بقيمــة المبالــغ الملقــاة نظيــر نقل الســلع 
أو األشــخاص، وفــي االقتصــاد ُتميــز الســلعة الموجــودة فــي 
مــكان مــا بأنهــا مختلفــة نوعيــًا عــن نفــس الســلعة فــي مــكان 
آخــر؛ لذلــك فــإن النقــل مــن مــكان إلــى آخــر هــو عمليــة إنتاجيــة 
يتــم فيهــا تحويــل هــام اقتصاديــًا حتــى وإن بقيــت الســلعة فيمــا 

عــدا ذلــك علــى حالهــا.
ــن معاملتهــا  ــي تتوفــر فــي وقــت الحــق قــد تتعي فالســلعة الت
كســلعة مختلفــة نوعيــًا عــن نفــس الســلعة المتوفــرة فــي وقــت 
ســابق إذا تغيــر عرضهــا والطلــب عليهــا أثنــاء ذلــك، وهكــذا فــإن 
تخزيــن ســلعة مــا قــد يكــون عمليــة إنتــاج يحــدث مــن خاللهــا تحول 

مهــم اقتصاديــًا حتــى وإن بقيــت الســلعة علــى حالهــا ماديــًا.

:Land Transport - النقل البري •
أو  والضواحــي  المــدن  بيــن  والبضائــع  الــركاب  نقــل  يشــمل 
فيمــا بيــن المــدن بمواعيــد محــددة، كمــا يشــمل نقــل الــركاب 
والبضائــع غيــر المحــددة بمواعيــد مثــل تشــغيل ســيارات األجــرة 
وتأجيــر ســيارات النقــل بســائق لغــرض نقــل البضائــع والنقــل 

الحديديــة. بالســكك 

:Sea Transport - النقل البحري •
يشمل نقل الركاب والبضائع عبر البحار وبمحاذاة السواحل.

:Air Transport - النقل الجوي •
يشــمل نقــل الــركاب والبضائــع بطريــق الجــو واألنشــطة الداعمــة 

مثــل الشــحن والتفريــغ.

النقل والتخزين - 
)Transportation and Storage(

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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1. القادمون  )Arrivals(: القادمون عبر منافذ الدولة.
2. المغادرون )Departures(: المغادرون من منافذ الدولة.

3. عابــرون )Transit(: المســتخدمون لمنافــذ الدولــة للعبــور إلــى 
دول أخــرى دون الدخــول للدولــة.

4. حركــة الطيــران )Aircraft(: جميــع الرحــالت القادمــة والمغــادرة 
فــي مطــارات الدولــة.

5. البضائع )Cargo(: الســلع التجارية المســتوردة للدولة والمصدرة 
منها.

6. رحالــة الطيــران المنتظمــة )Scheduled Flights(: هــي رحــاالت 
الطيــران المجدولــة والمتفــق علــى عددها األســبوعي مســبقًا 

وتســتمر لفتــرة معينة.
7. رحالت الطيران غير المنتظمة )Non-Scheduled Flights(: الرحالت 

التي تتبع مواســم معينة وليســت مجدولة بشــكل مســبق.

:Post  - البريد •
يشــمل نقــل وتســليم البريــد والطــرود) المحليــة أو الدوليــة (وبيع 
ــك  ــى ذل ــدي ومــا إل ــع والتســليم البري ــة والتوزي ــع البريدي الطواب
كمــا يشــمل األنشــطة التــي يقــوم بهــا رســول خــاص وهــي 

عــادة خطابــات وطــرود صغيــرة الحجــم.
 

 :Store - التخزين •
يشــمل مرافــق التخزيــن الخاصــة بالســلع مــن جميــع األنــواع مثــل 
التخزيــن فــي صوامــع الحبــوب والمخــازن العامــة للســلع ومخــازن 

التبريــد ومــا إلــى ذلــك.

 :Road - الطرق •
هــي خطــوط النقــل )وســيلة الســفر( التــي تســتخدم طريقــًا 
ثابتــًا عــدا الســكك الحديديــة ومهابــط الطائــرات وتكــون مفتوحــة 
أساســي  بشــكل  تســتخدمها  بحيــث  العامــة  للمواصــالت 

تجــري علــى عجــالت. التــي  المحــرك  المركبــات ذات 

:Road network  - شبكة الطرق •
تشمل جميع الطرق في المنطقة المحددة بمختلف أنواعها.

 :Road traffic casualties - المصابون في حوادث الطرق •
إصابات األفراد الناتجة من حوادث الطرق. 

1. وفاة )Deaths(: الوفيات الناتجة من حوادث الطرق.
2. إصابــات بليغــة )Major Injury(: اإلصابــات التــي تســتدعي 

اإلقامة في المستشفى لمدة طويلة. 
3. إصابــات خفيفــة )Minor Injury(:اإلصابــات الخفيفــة التــي ال 
ــرة   تســتدعي اإلقامــة فــي المستشــفى أو اإلقامــة القصي

التــي ال تتعــدى يوميــن.

  :Road Users - المستخدمون  للطرق •
كل مستخدم للطريق سواء مشاة أو ركاب.

المركبــات  يقــودون  الذيــن  )Drivers(:الســائقون  ســائقون   .1
علــى الطــرق بجميــع أنواعهــا.

المركبــات  مســتخدمو  الــركاب  جميــع   :)Passengers( ركاب   .2
علــى الطــرق بمــا فيهــم الســائق.

3. مشاة )Pedestrian(: المشاة المستخدمون للطرق.

 :Public Transport Services  - خطوط النقل العامة •
بمواعيــد  محــددة  حافــالت  بهــا  تقــوم  التــي  الرحــالت  وهــي 

: معينــة

 )Average Length of Line - )الخــط )م.ك 1. طــول متوســط 
))K.M(: مجمــوع أطــوال الخطــوط علــى عددهــا.

 :)Number of Vehicles Scheduled( 2. عدد المركبات المخصصة
عــدد المركبــات المخصصــة للنقــل العــام بمــا فيهــا المركبــات 

االحتياطية.
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 :)Number of Vehicles Operated( 3. عــدد المركبــات العاملــة
ــة. ــة الفعلي ــات العامل عــدد المركب

4.  الســعة المقعديــة )Seating Capacity(: عــدد المقاعــد بمــا 
أدائهــا  عنــد  المركبــة  فــي  المتوفــرة  الســائق  مقعــد  فيهــا 

الخدمــات التــي أعــدت ألجلهــا بشــكل أساســي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 Commercial - الهامــش التجــاري لمشــتريات بغــرض البيــع •
Margin of Purchases for Sale:

لشــراء  المدفــوع  المحتســب  أو  الفعلــي  الســعر  بيــن  الفــرق 
ســلعة مــا وإعــادة بيعهــا والســعر الــذي يتعيــن علــى المــوزع أن 
يدفعــه لتعويــض الســلعة فــي الوقــت الــذي يبيعهــا أو يتخلــص 
منهــا فيــه، والهوامــش المتحققــة علــى بعــض الســلع قــد تكــون 
ســالبة إذا تعيــن تخفيــض أســعارها، و البــد أن تكــون ســالبة 

ــاع ألنهــا تتلــف أو تســرق. بالنســبة للســلع التــي ال تب

 Output of - اإلنتــاج فــي نشــاط تجــارة الجملــة و التجزئــة •
 Wholesale and Retail Trade:

اإلنتــاج يســاوي الهامــش التجــاري + قيمــة العمولــة المحصلــة 
لبضائــع األمانــة لحســاب الغيــر + اإليــرادات األخــرى.

:Sales value - قيمة المبيعات •
هــي المبيعــات مــن البضائــع مشــتراه بغــرض بيعهــا بنفــس 
البضائــع،  لتلــك  مشــتريات  قيمــة  تدويــن  تــم  والتــي  حالتهــا 
البيــع   ( الثانــوي  أو  الرئيــس  للنشــاط  المبيعــات  كانــت  ســواء 
ــة المتحققــة  ــرادات النقدي ــة (، كمــا تشــمل اإلي ــة والتجزئ بالجمل
نتيجــة ممارســة المؤسســة نشــاط صيانــة وإصــالح المركبــات 

األخــرى. الثانويــة  األنشــطة  أو  المحــركات  ذات 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

تجارة الجملة والتجزئة -
Wholesale and Retail Trade Repair

 :Wholesale Trade - تجارة الجملة •
هــي إعــادة بيــع الســلع الجديدة والمســتعملة دون إجــراء عمليات 
تحويليــة عليهــا أو بعــد إدخــال بعــض العمليــات البســيطة مثــل 
التجاريــة  للمنشــآت  أو  التجزئــة  لتجــار  وذلــك  والفــرز  التعبئــة 
والصناعيــة وأصحــاب الحــرف والهيئــات المختلفــة أو لتجــار جملــة 
آخريــن وكذلــك العمــل بالوكالــة فــي شــراء الســلع لحســاب مــن 

ســبق ذكرهــم أو بيــع الســلع إليهــم.

:Retail Trade  - تجارة التجزئة •
هــي إعــادة بيــع الســلع الجديــدة والمســتعملة للجمهــور دون 
إجــراء عمليــات تحويليــة عليهــا وذلــك لالســتهالك أو لالســتخدام 
التجاريــة  المحــالت  بواســطة  وذلــك  العائلــي  أو  الشــخصي 

واألكشــاك. وصيانــة وإصــالح الســيارات والدراجــات الناريــة.
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 General Contracts for  - العامــة للمبانــي  • المقــاوالت 
Buildings:

وتعديــل  بإنشــاء  تختــص  التــي  العامــة  المقــاوالت  تشــمل 
وإصــالح وهــدم المبانــي عامــة مثــل المدارس والدوائــر الحكومية 

التجاريــة والصناعيــة.  والمســاكن والمنشــآت 

 General Contracts - المقــاوالت العامــة لغيــر المبانــي •
for non – building:

وتعديــل  بإنشــاء  تختــص  التــي  العامــة  المقــاوالت  تشــمل 
وإصــالح المشــاريع الهندســية مثــل الطرق والجســور والمطارات 
وإنشــاء الموانــئ واألرصفــة وأحــواض الســفن وتمديد شــبكات 
الميــاه والمجــاري والكهربــاء والتلفونــات ونظــم الــري، وتســتثنى 
األنشــطة اإلنشــائية المتصلــة اتصــاال مباشــرًا باســتخراج النفــط 

والغــاز الطبيعــي.

:Partial Contracts - المقاوالت الجزئية •
تشــمل المقــاوالت التــي تختــص بتنفيــذ جــزء مــن المشــروع 
والبنــاء  الكهربــاء   وأعمــال  الصحيــة  األعمــال  مثــل  فقــط، 
بالطــوب والحجــر وتركيــب األرضيــات واألصبــاغ وعمليــات الحفــر 

واألساســات.

 Sub-Contracts and - مقــاوالت الباطــن والتشــغيل للغيــر •
Services Rendered to Others:

هــي قيمــة األعمــال التــي تــم إنجازهــا خــالل العــام والتــي أخذتها 
المنشــأة كمقاوالت مــن الباطن.

• قيمــة األعمــال المنفــذة بواســطة المنشــأة خــلل العــام - 
 Value of Work Done by the Establishment:

تتضمــن قيمــة جميــع األعمــال التــي قامــت بهــا المنشــأة خــالل 
ســنة البحــث لــكل مشــروع، ويجــب تقديــر مــا تــم تنفيــذه مــن 
المشــروع خــالل ســنة البحــث فــي حــال اســتغراق المشــروع أكثــر 

مــن عــام.

 Gross - نشــاط البنــاء والتشــييد فــي اإلنتــاج اإلجمالــي •
Output in Construction:

هــو قيمــة مــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال خــالل الســنة زائــدًا قيمــة 
المنفــذة  األعمــال  قيمــة  منهــا  مطروحــًا  األخــرى  اإليــرادات 
بواســطة مقاولــي الباطــن وقيمــة المــواد المشــتراه بغــرض 

بيعهــا بنفــس حالتهــا.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Construction - البناء والتشييد
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الفصل الرابع: إحصاءات المال واالستثمار

:Investment  - االستثمار • 
زمنيــة  فتــرة  خــالل  الرأســمالية  علــى األصــول  اإلنفــاق  هــو 
معينــة، وهــو بذلــك يعــد الزيــادة الصافيــة فــي رأس المــال 
أو  فرديــا  يكــون  أن  إمــا  واالســتثمار  للمجتمــع،  الحقيقــي 
اســتثمار شــركات، وإمــا أن يكــون اســتثمارا حكوميــا  تمولــه 
الحكومــة مــن فائــض الميزانيــة أو باالقتــراض بإصــدار ســندات 
فــي داخــل الدولــة أو فــي الســوق الماليــة الدوليــة أو مــن 
الهيئــات والحكومــات األجنبيــة أو مــن المنظمات الدولية )البنك 
الدولــي مثــال( ويكــون االســتثمار الحكومــي بتكويــن رأس مــال 
حقيقــي جديــد، مثــل إنشــاء الطــرق والكبــاري والمستشــفيات 
...إلــخ، وقــد يكــون االســتثمار داخليــا عنــد تكويــن رأس مــال 
ــك  ــة، أو اســتثمار أجنبــي وذل ــد فــي داخــل الدول حقيقــي جدي
ــة إلــى تكويــن رأس مــال حقيقــي  عندمــا توجــه مدخــرات الدول

ــة. ــة أجنبي ــد فــي دول جدي

:Direct Investment - االستثمار المباشر •
يقــوم علــى أســاس إنشــاء فــروع لشــركات أجنبيــة فــي الدولــة 
التــي تكــون فــي حاجــة إلــى رؤوس األمــوال بحيــث تقــوم هــذه 
الفــروع بإنتــاج ســلع كانــت تســتورد قبــال، وهــو إجــراء قــد يخفــف 
إليهــا  يهاجــر  التــي  الدولــة  مدفوعــات  ميــزان  علــى  الضغــط 
رأس المــال، لكــن التوســع فــي االعتمــاد علــى هــذه الهجــرة 
ــح  ــة إلــى أن يصب ــة يــؤدي فــي النهاي ــرؤوس األمــوال األجنبي ل
اقتصــاد الدولــة تابعــا لهــذه األمــوال األجنبيــة التــي تعمــل وفقــا 
لصالحهــا الخــاص دون أن تأخــذ فــي اعتبارهــا مصلحــة الــدول 

التــي تهاجــر إليهــا.

االستثمار األجنبي
 Foreign Investment

 :Foreign Investment  - االستثمار األجنبي •
هــو امتــالك إحــدى المؤسســات أو أحــد األفــراد فــي دولــة مــا 
ألصــول مؤسســات تعمــل فــي دولــة أخــرى، ويتضمــن هــذا 

االســتثمار نوعيــن همــا:
1. االستثمار األجنبي المباشر.

2. االستثمار األجنبي المباشر الداخل.
3. االستثمار األجنبي المباشر الخارج. 

4. استثمار الحافظة )امتالك األسهم والسندات(.
5. االستثمارات األجنبية األخرى )االئتمان التجاري وغيره(.

        :Foreign Direct Investment - االستثمار المباشر األجنبي •
دائــم  واهتمــام  األمــد  طويلــة  عالقــة  يعكــس  اســتثمار  هــو 
لكيــان مقيــم فــي اقتصــاد آخــر غيــر اقتصــاد المســتثمر. وهــدف 
المســتثمر المباشــر هــو ممارســة نــوع مــن التأثيــر علــى إدارة 
المقيمــة فــي االقتصــاد اآلخــر.” وتطّبــق نســبة  المؤسســة 
ــة أو قــوة  ــة الحقــوق )أي األســهم العادي ــر مــن ملكي ٪10 أو أكث
االســتثمار  يمكــن وصــف  (حتــى  المؤسســة  فــي  التصويــت 

علــى أنــه اســتثمار أجنبــي مباشــر.

• االستثمار األجنبي المباشر الداخل:
ينطــوي االســتثمار الداخلــي علــى كيــان خارجــي أو أجنبــي إمــا أن 
يســتثمر فــي الســلع المحليــة أو يشــتريها. وهنــاك نــوع شــائع 
مــن االســتثمارات الداخليــة هــو االســتثمار المباشــر األجنبــي، 
يحــدث ذلــك عندمــا تقــوم إحــدى الشــركات بشــراء نشــاط تجــاري 
آخــر أو تأســيس عمليــات جديــدة لشــركة قائمــة فــي بلــد مختلــف 

عــن أصــل الشــركة المســتثمرة.

• االستثمار األجنبي المباشر الخارج:
هو توســع شــركات االســتثمار األجنبي في نشــاطها االقتصادي 

إلــى بلــد أجنبــي آخر.
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 )Foreign portfolio Investment - استثمار المحافظ األجنبية •
FPI(:

هــو اســتثمار يعكــس اهتمــام لكيــان مقيــم فــي اقتصــاد آخــر 
غيــر  ماليــة  ســندات  امتــالك  فــي  المســتثمر  اقتصــاد  غيــر 
نشــطة إداريــا وأصــول أخــرى تشــتمل علــى حــق اإلدارة النشــطة 
والســيطرة لجهــة إصــدار الســندات وتطبــق نســبة أقــل مــن)10٪(  
مــن ملكيــة الحقــوق حتــى يمكــن وصــف االســتثمار علــى أنــه 

اســتثمار محفظــة أجنبيــة.

 Foreign Direct - مشــروع االســتثمار األجنبــي المباشــر •
 Investment Enterprise:

مقيــم  مســتثمر  فيــه  يملــك  اعتباريــة  شــخصية  لــه  مشــروع 
ــر مــن األســهم العاديــة أو حقــوق  فــي اقتصــاد آخــر ٪10 أو أكث
ــة،  التصويــت بالنســبة إلــى المشــروع ذات الشــخصية االعتباري
ــات المعرفــة بأنهــا  وتشــمل مشــاريع االســتثمار المباشــر الكيان
كيانــات تابعــة أو مشــاركة أو مشــاريع غيــر ذات شــخصية اعتباريــة 

مملوكــة بالكامــل للمســتثمر.

 :Foreign Direct Investor - المستثمر األجنبي المباشر •
شــركة  أو  شــخصا”  المباشــر  األجنبــي  المســتثمر  يكــون  قــد 
محــدودة أو غيــر محــدودة عامــة أو خاصــة أو حكومــة أو مجموعــة 
ــن أو مجموعــة مــن الشــركات المحــدودة  مــن األفــراد المترابطي
أو غيــر المحــدودة المترابطــة”. والــذي لديــه مشــروع اســتثمار 
مباشــر ـ فرعــا” أو شــركة تابعــة أو مؤسســة شــريكة - تعمــل 
فــي بلــد غيــر بلــد إقامــة المســتثمر األجنبــي المباشــر أو بلــدان 
المســتثمرون  ويملــك  المباشــرين”.  األجانــب  المســتثمرين 
األجانــب المباشــرون ٪10 أو أكثــر مــن األســهم العاديــة أو مــن 

ســلطة التصويــت فــي تلــك المؤسســة.

 Direct Investment  - المباشــر  االســتثمار  مؤسســة   •
 Corporation:

بأكثريــة  مملوكــة  بالكامــل،  )مملوكــة  تابعــة  شــركة  تشــمل 
أســهمها أو مملوكــة بأقليــة أســهمها( أو فرًعــا، أو مؤسســة 
إلــى  لإلشــارة  تابعــة”  تعبيــر »مؤسســة  ويســتخدم  شــريكًة، 

المؤسســات. هــذه  أشــكال  كافــة 

 Types - ــي المباشــر • أشــكال مؤسســات االســتثمار األجنب
 of Foreign Direct Investment Corporations:

1. الشــركة التابعــة: شــركة محــدودة يمتلــك فيهــا المســتثمر 
األجنبــي المباشــر أكثــر مــن ٪50 مــن أســهم التصويــت ويحــق لــه 
تعييــن أو إقالــة غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أو هيئــة الرقابــة، 
بكامــل  مملوكــة  أحياًنــا  المحــدودة  التابعــة  الشــركات  تكــون  و 
أســهمها )عندمــا يملــك المســتثمر األجنبــي المباشــر ٪100 مــن 
األســهم( أو مملوكــة بغالبيــة أســهمها )عندمــا يملــك المســتثمر 

المباشــر أكثــر مــن ٪50 مــن األســهم(.
وفــي حــال يمتلــك المســتثمرون األجانــب المباشــرون بيــن 10 
- ٪50 مــن األســهم، ال يطلــق علــى المؤسســة اســم شــركة 

ــل يشــار إليهــا بأنهــا مؤسســة شــريكة. تابعــة، ب

بالكامــل  غيــر محــدودة، مملوكــة  هــو شــركة  الفــرع  الفــرع:   .2
أو بالتضامــن مــن قبــل المســتثمر األجنبــي المباشــر، إن فــرع 
االســتثمار المباشــر هــو شــركة غيــر محــدودة في البلــد المضيف، 

ويكــون:
 أ   - منشــأة دائمــة أو مكتــب للمســتثمر األجنبــي المباشــر، أو 
بيــن مســتثمر  أو مشــروع مشــترك  غيــر محــدودة  شــراكة 
أجنبــي مباشــر وأطــراف ثالثــة، أو أراٍض أو بنــى )باســتثناء 
تلــك التــي تملكهــا كيانــات حكوميــة أجنبيــة( ومعــدات غيــر 
ــد المضيــف تكــون مملوكــة مباشــرة مــن  ــة فــي البل منقول

ــم. ــر المقي ــل غي قب
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ب - أجهــزة منقولــة ) مثــل الســفن والطائــرات وأجهــزة التنقيــب 
عــن الغــاز والنفــط( تعمــل فــي اقتصــاد معيــن لســنة واحــدة 
علــى األقــل إذا تــم  احتســابها بشــكل منفصــل مــن قبــل 
ويكــون  الضرائــب،  ســلطات  بذلــك  واعترفــت  المشــغل  
ــف. ــد المضي ــة فــي البل عندهــا اســتثمار فــي مؤسســة وطني

شــركة  هــي  الشــريكة  المؤسســة  الشــريكة:  المؤسســة   .3
ــن ٪10 و٪50 مــن  ــك فيهــا المســتثمر المباشــر بي محــدودة يمل

قــوة التصويــت.

ــة” الشــركات  ــر »شــركة فرعي ــة: يشــمل تعبي 4. الشــركة الفرعي
يســتخدم  وهــو  الشــريكة،  والمؤسســات  والفــروع  التابعــة 

لوصــف شــركة متمركــزة فــي بلــد مــا عندمــا: 
مقيميــن  مســتثمرين  مــن  مجموعــة  أو  مســتثمر  يملــك  أ  - 
ــر مــن األســهم العاديــة أو ســلطة  ــد آخــر ٪10 أو أكث فــي بل

التصويــت، فــي حــال كانــت الشــركة كياًنــا »مســجال«.
ب  - يملــك مســتثمر أو مجموعــة مــن مســتثمرين مقيميــن فــي 
بلــد آخــر مصالــح تــوازي ٪10 أو أكثــر مــن فــرع أو مشــروع غيــر 

مسجل.

 Foreign Direct - مؤسســات االســتثمار األجنبي المباشــر •
Investment Corporations:

لــه شــخصية  مشــروع االســتثمار األجنبــي المباشــر: مشــروع 
آخــر 10٪  اعتباريــة يملــك فيــه مســتثمر مقيــم فــي اقتصــاد 
بالنســبة  التصويــت  أو حقــوق  العاديــة  مــن األســهم  أكثــر  أو 
وتشــمل مشــاريع  االعتباريــة،  الشــخصية  ذي  المشــروع  إلــى 
تابعــة  كيانــات  بأنهــا  المعرفــة  الكيانــات  المباشــر  االســتثمار 
اعتباريــة مملوكــة  غيــر ذات شــخصية  أو مشــاريع  أو مشــاركة 

للمســتثمر. بالكامــل 

 )Foreign portfolio Investment - استثمار المحافظ األجنبية •
FPI(:

هــو اســتثمار يعكــس اهتمــام لكيــان مقيــم فــي اقتصــاد آخــر 
غيــر  ماليــة  ســندات  امتــالك  فــي  المســتثمر  اقتصــاد  غيــر 
نشــطة إداريــا وأصــول أخــرى تشــمل علــى حــق اإلدارة النشــطة 
والســيطرة لجهــة إصــدار الســندات وتطبــق نســبة أقــل مــن)10٪(  
مــن ملكيــة الحقــوق حتــى يمكــن وصــف االســتثمار علــى أنــه 

اســتثمار محفظــة أجنبيــة.

:Financial Derivatives - المشتقات المالية •
بــأداة معينــة أو مؤشــر، أو ســلعة  ترتبــط  هــي أدوات ماليــة 
والتــي مــن خاللهــا يمكــن بيــع وشــراء المخاطــر الماليــة فــي 

الماليــة. األســوق 

 :Residence - اإلقامة •
المؤسســية  الوحــدات  جميــع  مــن  االقتصــاد  مجمــوع  يتكــون 
المقيمــة ويقســم إلــى قطاعــات، وتعــد الوحــدة المؤسســية 
مقيمــة فــي بلــد مــا عندمــا يكــون لهــا مركــز اهتمــام اقتصــادي 
)مصلحــة اقتصاديــة (فــي اإلقليــم االقتصــادي لذلــك البلــد، 
ــا عندمــا يكــون لهــا موقــع  ويقــال إن لهــا مركــز اهتمــام اقتصاديًّ
ــام  ــوي أن تســتمر فــي القي ــه نشــاطها، وتن ــه أو من تمــارس في

ــام. ــر مســمى أو لمــدة أطــول مــن ع ــى أجــل غي ــك إل بذل

• اإلقامة غير المرتكزة على الجنسية:
يعــد الشــخص مقيمــا فــي بلــد معّيــن إذا مــا أقــام أو عمــل 
فــي هــذا البلــد ألكثــر مــن ســنة، ويعــد ويعتبــر المشــروع مقيمــا 
فــي بلــد معّيــن إذا كان لهــذا المشــروع مصلحــة اقتصاديــة فــي 
ــة أو خدمــة فــي اقتصــاد  ــه قاعــدة إنتاجي ــد المعنــي، أو لدي البل
البلــد الــذي يتمركــز فيــه أو الــذي يقــود منــه أنشــطته وعملياتــه 
االقتصاديــة علــى نطــاق واســع لغــرض االســتمرار ســواء لفتــرة 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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غيــر محــدودة أو محــدودة، ويتــم احتســاب الفتــرة عــادة علــى أنهــا 
ســنة واحــدة وعلــى القاعــدة اإلنتاجيــة أو الخدميــة أن تكــون ثابتــة 
طالمــا أنهــا متمركــزة فــي المنطقــة االقتصاديــة فــي البلــد، 
بأنهــا  البلــد(  )عــادة  االقتصاديــة  المنطقــة  هــذه  تحديــد  ويتــم 

ــة. المنطقــة الجغرافي

 :Resident Shareholders  - أصحاب األسهم المقيمون •
المقيمــون ســواء أفــراد أو كيانــات )عامــة أو خاصــة( هــم الذيــن 
يشــاركون فــي أنشــطة خدميــة أو إنتاجيــة فــي البلــد، بغــض النظر 
عــن جنســيتهم، وهــم مقيمــون فــي البلــد ويمارســون على نطاق 
واســع أنشــطة اقتصاديــة بهــدف االســتمرار، ويقــاس االســتمرار 

فــي ســنة واحــدة، بصــورة مســتمرة، أو بنيــة ذلــك. 

 Nonresident  - المقيميــن  غيــر  األســهم  أصحــاب   •
Shareholder:

أفــراد أو كيانــات تمتلــك أســهًما أو حصًصــا فــي شــركات وطنيــة 
أو شــركات عاملــة فــي البلــد، ولكــن ليــس لديهــم قاعــدة أنشــطة 

اقتصاديــة أو يقيمــون فــي البلــد.

 :Undistributed Profits - )األرباح غير الموزعة )المحتجزة •
األربــاح غيــر الموزعــة هــي القيمــة الصافيــة لعمليــات شــركة 
مــا، وتأتــي بشــكل األربــاح المعــاد اســتثمارها مــن الســنوات 
الماضيــة، مــن قبــل مؤسســة االســتثمار األجنبــي المباشــر.

 Other Shareholders  - الحقــوق  األخــرى للمســاهمين •
                               Equities:

 هــي صافــي المدخــوالت أو المدخــوالت المحولــة مــن قبــل 
مؤسســة االســتثمار األجنبي المباشــر، و مثال ذلك االحتياطي 
القانونــي، واالحتياطــي العــام، واألربــاح الموزعــة المقترحــة، 

وعــالوات األســهم.

1. المســتحقات قصيرة األجل: مســتحقات تأتي من المســتثمرين 
األجانــب المباشــرين، والشــركات التابعــة األجنبيــة ومؤسســات 
غيــر مقيمــة أخــرى، والتــي تســتحق خــالل فتــرة ال تتعــدى ســنة 
)التجــارة فــي الســلع  التجاريــة  واحــدة، وتشــمل المســتحقات 
والخدمــات( ومســتحقات أخــرى، مثــل الفوائــد وحصــة األربــاح   
التقاعديــة،  والمعاشــات  المدفوعــة،  وغيــر  عنهــا  المعلــن 

وأقســاط التأميــن واألجــور.

2. القــروض طويلــة األجــل: تمثــل مطالــب أو التزامــات علــى 
كيانــات غيــر مقيمــة فــي البلــد، وتكــون مســتحقة بعــد ســنة 
الممنوحــة  األجــل  الطويلــة  القــروض  وتشــمل  أكثــر،  أو 
البلــد  فــي  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  مؤسســات  مــن 
إلــى مســتثمرين أجانــب مباشــرين، وشــركات تابعــة أجنبيــة 

أخــرى غيــر مقيمــة. ومؤسســات اســتثمار مباشــر 

• الخصوم أو المطلوبات لغير المقيمين:
وتتضمن:

1. المدفوعات قصيرة األجل: وتتضمن كل المدفوعات قصيرة 
األجــل للمســتثمرين األجانــب المباشــرين، والشــركات التابعــة 
األجنبيــة ومؤسســات اســتثمار مباشــر مقيمــة فــي الخــارج، 
المدفوعــات  وتشــمل  واحــدة،  ســنة  فتــرة  فــي  وتســتحق 
أخــرى،  الســلع والخدمــات( ومدفوعــات  )اســتيراد  التجاريــة  
مثــل الفوائــد وأربــاح األســهم المعلــن عنهــا وغيــر المدفوعــة، 

ــة، وأقســاط التأميــن واألجــور. والمعاشــات التقاعدي

القــروض الطويلــة  القــروض طويلــة األجــل: وتشــمل كل   .2
مــن  األجنبــي  االســتثمار  لمؤسســات  الممنوحــة  األجــل 
قبــل مســتثمرين أجانــب مباشــرين، وشــركات تابعــة أجنبيــة 
ومؤسســات اســتثمار مباشــر أخــرى وتســتحق خــالل ســنة أو 

أكثــر.
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                                  :Reinvested Profits  - األرباح المعاد استثمارها •
التابعــة  وشــركاتها  الشــركة  اكتســبتها  التــي  األربــاح  مجمــوع 
والشــريكة فــي الفتــرة المغطــاة، بعد اقتطــاع الضرائب والفوائد 
ــل حصــة  ــي، تمث ــاح األســهم، وهــي بالتال ــار وأرب وقيمــة االندث

ــد اســتثمارها فــي المؤسســة. ــي أعي ــاح الت األرب

• عــائــدات االستـثـمـار األجنـبـي المـعــاد استـثـمــارها  -
 Reinvested Earnings on Foreign Direct Investment:

إلــى  موزعــة  أرباًحــا  أجنبــي  اســتثمار  مشــروع  يدفــع  عندمــا 
مســاهميه أو عندمــا يســحب مشــروع اســتثمار أجنبــي )شــبه 
أو  المدفوعــات  هــذه  تقيــد  المشــروع،  دخــل  مــن  شــركة( 
العالــم  إلــى  ملكيــة  دخــل  تدفقــات  بوصفهــا  المســحوبات 
الخارجــي )تدفقــات دوليــة(. وإذا أعــاد المشــروع اســتثمار هــذه 
األربــاح ولــم تحــول إلــى الخــارج فــإن النظــام يعالــج هــذه العوائــد 
المســتبقاة لمشــروع اســتثماري أجنبــي مباشــر وكأنهــا وزعــت 
وحولــت إلــى المســتثمرين ثــم أعــادوا اســتثمارها، أي أن هنــاك 
ــن، أحدهمــا  قيديــن فــي حســابات المشــروع وحســابات المالكي
لتحويــل العوائــد المحتســبة )المســتبقاة( واآلخــر إعــادة اســتثمار 

هــذه العوائــد المســتبقاة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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إحصاءات المعرفة 
والموارد الطبيعية

الباب الخامس

الفصل األول: إحصاءات الطاقة.

الفصل الثاني: إحصاءات الزراعة.

الفصل الثالث: إحصاءات البيئة.

الفصل الرابع: إحصاءات المعرفة.

202

210

212

222



الفصل األول: إحصاءات الطاقة

:Hard coal - الفحم الحجري •
يشــير الفحــم الحجــري إلــى الفحــم ذي القيمــة الســعرية اإلجمالية 
والتــي تكــون أكبــر مــن 23865 كيلــو جــول/ كيلــو جــرام )5700 
كيلــو ســعر/ كيلوجــرام( خاليــا مــن الرمــاد لكــن ذا قاعــدة رطبــة 
بمعامــل انعــكاس عشــوائي متوســط لفيتريانيــت علــى األقــل 

فــي )0،6( . 
المصدر:

Glossary for Transport Statistics, prepared by the Intersecretariat 
Working Group on Transport Statistics – Eurostat, European Conference 
of Ministers of Transport )ECMT(, United Nations Economic Commission 

for Europe )UNECE(.

يتكون الفحم الصلب من:
أ  - فحــم الكــوك  )Coking coal(: فحــم يتميــز بالجــودة يســمح 

بإنتــاج فحــم مناســب لدعــم شــحنة الفــرن العالــي.
المصدر:

 Energy Statistics of OECD Countries: 1999 - 2000, 2002 Edition, 
International Energy Agency,  Paris, Part 2 – Notes on Energy Sources.

ب  - الفحــم البخــاري )Steam coal( : »أنــواع الفحــم البيتوميني 
) القــاري( األخــرى« و »األنثراســيت« )الفحــم البخــاري( هــو الفحــم 
بالبخــار،  والدفــع  المســاحات  تســخين  ألغــراض  المســتخدم 
ويشــمل جميــع أنــواع الفحــم األنثراســيت، وال يتضمــن فحــم 

ــواع الفحــم البيتومينــي. الكــوك أن

Coal - الفحم:)Lignite Brown coal( - )ليجنت )الفحم البني •
فحــم الليجنــت )الفحــم البنــي( نــوع فحــم غيــر متكتــل بقيمــة 
ــة أقــل مــن 17.435 كيلوجول/كيلوجــرام )4.165  ســعرية إجمالي
كيلــو باســكال / كيلــو جــرام( وأكبــر مــن ٪31 مــادة متطايــرة علــى 
قاعــدة خاليــة مــن المــواد المعدنيــة الجافــة، وتضــم هــذه الفئــة 
النفــط الطفلــي والرمــل القيــري أو األســفلتي المنتــج والمحتــرق 
مباشــرة، كمــا تشــمل أيضــا هــذه الفئــة كال مــن النفــط الطفلــي 
فــي  كمدخــالت  المســتخدم  األســفلتي  أو  القيــري  والرمــل 
النفــط  مــن  جــزءا  ذلــك  يشــمل  و  األخــرى،  التحويــل  عمليــات 
الطفلــي أو الرمــل القيــري المســتهلك فــي عمليــة التحويــل.

.International Energy Agency :المصدر

:Coke oven coke - كوك أفران الكوك •
منتــج صلــب يحصــل عليــه مــن كربنــة الفحــم خاصــة فحــم الكــوك 
فــي درجــات عاليــة ودرجــة الرطوبــة منخفضــة كمــا تنخفــض فيــه 
المــواد المتطايــرة، ويســتخدم فحــم أفــران الكــوك بشــكل رئيــس 
فــي صناعــة الحديــد والصلــب ويعمــل كمصــدر للطاقــة وعامــل 
كيميائــي مســاعد، وتشــمل هــذه الفئــة فحــم الكــوك الدقيــق 
أيضــا  الفئــة  هــذه  وتضــم  المســبك،  وفحــم  الكــوك(  )نفايــة 
ــارة عــن منتــج  الفحــم شــبه المكــوك أو فحــم المكربــن، وهــو عب
ــرارة  ــة الفحــم فــي درجــة ح ــه مــن كربن ــم الحصــول علي ــب يت صل
منخفضــة، ويســتخدم الفحــم شــبه المكــوك كوقــود منزلــي أو 
قــد يتــم الحصــول عليــه مــن خــالل تحــول النبــات نفســه، كمــا 
ينــدرج تحــت هــذا العنــوان الفحــم ونفايــة الكــوك والفحــم شــبه 

المكــوك مــن فحــم الليجنت/الفحــم البنــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Blast Furnace Gas - غاز أفران الصهر •
يتــم الحصــول عليــه كمنتــج جانبــي فــي تشــغيل الفــرن العالــي، 
ويتــم اســتخالصه ممــا تتركــه األفــران ويســتخدم بشــكل جزئــي 
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النفط والمشتقات النفطية
Oil and oil products

ــب  ــة الصل ــات صناع ــي فــي عملي ــع وبشــكل جزئ ضمــن المصن
ــاء المجهــزة لحرقــه، ويجــب تقديــر كميــة  أو فــي محطــات الكهرب

ــة. ــة )الســعرية( اإلجمالي الوقــود بالقيمــة الحراري
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Coke oven gas - غاز أفران الكوك •
يتــم الحصــول عليــه كمنتــج جانبــي مــن كربنــة الوقــود الصلــب 
وعمليــات التحــول إلــى غــاز )التغويــز( التــي يقــوم بهــا منتجــو 
بوحــدات  تتصــل  ال  التــي  والصلــب  الحديــد  ومصانــع  الفحــم 
إنتــاج الغــاز ومصانــع الغــاز المحليــة، يجــب تقديــر كميــة الوقــود 

بالقيمــة الحراريــة )الســعرية( اإلجماليــة.
المصدر:

Energy Statistics of OECD Countries: 1999 - 2000, 2002 Edition, 
International Energy Agency, Paris, Part 2 – Notes on Energy Sources.

• الحطب:
جميع أنواع الحطب المستخدمة والمستغلة كوقود.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

الكبيــر، وتضــم هــذه الفئــة المــواد المكثفــة المســتخلصة مــن 
الغــازات المصاحبــة وغيــر المصاحبــة بالغــاز الخــام حيــث تختلــط 

بمجــرى غســل الخــام التجــاري.
المصدر:

Energy indicators for sustainable development :guidelines and 
methodologies— Vienna: International Atomic Energy Agency, 2005.

:Oil and gas extraction - استخراج النفط والغاز •
واســتخراج  والتعديــن  الخــام  البتــرول  اســتخراج  أنشــطة  هــي 
النفــط مــن الصخــر النفطــي ورمــال النفــط وإنتــاج الغــاز الطبيعي 
أنشــطة  هــذا  ويشــمل  الهيدروكربونيــة،  الســوائل  واســترداد 
تفعيــل و/أو تكويــن خصائــص ميــدان الغــاز بمــا فيهــا األنشــطة 
الفصــل،  أدوات  وتشــغيل  اآلبــار  وتجهيــز  وإتمــام  كالتنقيــب، 
األنشــطة  وكافــة  الخــام،  للبتــرول  وتحليــة  تكســير  ومعــدات 
األخــرى فــي تحضيــر النفــط والغــاز حتــى لحظــة الشــحن مــن 

الُمنِتجــة. الملكيــة 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Oil refineries - معامل تكرير النفط •
هــي مصانــع تحــول النفط الخــام والمــواد الهيدروكربونية األخرى 
ــة الغــازات  ــة، مــن المنتجــات النهائي ــة نهائي ــى منتجــات بترولي إل
البتروليــة الُمســالة والنفتــا، وبنزيــن المحــركات، وزيــوت الغــاز 
ووقــود الطائــرات، وأنــواع الكيروســين األخــرى وزيــوت الوقــود.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:NGL - سوائل الغاز الطبيعي •
أو  مســالة  هيدروكربونــات  هــي  الطبيعــي  الغــاز  ســوائل 
ســائلة مســتخلصة مــن الغــاز الطبيعــي فــي مرافــق الفصــل 
أو محطــات معالجــة الغــاز، وتشــمل ســوائل الغــاز الطبيعــي 
ــان  ــان )عــادي وأيســو(، و)أيســو( بينت ــن والبيوت ــان والبروبي اإليث

:Crude oil - النفط الخام •
هــو مكــون معدنــي مــن أصــل طبيعــي يتكــون مــن خليــط مــن 
الهيدروكربونــات والشــوائب األخــرى مثــل الكبريــت، يوجــد فــي 
العاديــة  الســطح  حــرارة  ودرجــة  ضغــط  تحــت  الســائلة  الحالــة 
بالتغيــر  إلــخ(  اللزوجــة،  )الكثافــة،  الفيزيائيــة  وتتميــز خصائصــه 
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والبينتــان المعــزز )أحيانــا يشــار إليــه كبنزيــن الغــاز أو نواتــج تكثيــف 
المحطــات( وقــد يســتخلص الغــاز الطبيعــي مــع الزيــت الخــام 
)الغــاز المرافــق( أو مــن حقــل الغــاز بــدون الزيــت الخــام، ويمكــن 
إزالــة ســوائل الغــاز الطبيعــي مــن دفــق الغــاز الطبيعــي القريــب 
مــن رأس البئــر أو نقلهــا إلــى محطــة معالجــة غــاز طبيعــي. وعنــد 
حــدوث عمليتــي معالجــة الغــاز وإنتــاج الزيــت الخــام، مــن الشــائع 
بالنســبة الحتــكاك بعــض نواتــج التكثيــف أن يتــم حقنهــا فــي 

دفــق الغــاز الخــام.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Refinery Feedstock - لقائم معامل التكرير •
التكريــر  زيــت تغذيــة معامــل  التكريــر أو  زيــوت لقائــم معامــل 
هــو زيــت معالــج يســتخدم فــي مزيــد مــن المعالجــة )مثــل زيــت 
وقــود التشــغيل المباشــر أو زيــت غــاز التفريــغ( باســتثناء المــزج 
إلــى  والتوليــف، ومــع المزيــد مــن المعالجــة، ســيتم تحويلــه 
مكــون أو أكثــر أو إلــى منتجــات جاهــزة، ويشــمل هــذا التعريــف 
أيضــا المرتجعــات مــن صناعة البتروكيماويــات إلى صناعة التكرير 
ومقتطعــات  الحــراري،  االنحــالل  بنزيــن  المثــال  ســبيل  )علــى 
األجــزاء البتروليــةC4  وزيــت الغــاز )الســوالر( ومقتطعــات األجــزاء 

ــة مــن زيــت الوقــود. البترولي
.International Energy Agency :المصدر

:Refinery Gas - غاز التكرير •
غــاز التكريــر )غيــر مســال( يشــمل غــاز التكريــر خليطــا مــن  الغــازات 
مــن  أساســي  بشــكل  تتكــون  والتــي  للتكثيــف  القابلــة  غيــر 
الهيدروجيــن والميثــان واإليثــان واألوليفنــات التــي يتم الحصول 
عليهــا أثنــاء تقطيــر الزيــت الخــام، أو معالجــة منتجــات البتــرول 
)مثــل التكســير( فــي معامــل التكريــر، ويشــمل ذلــك الغــازات 

المرتجعــة مــن صناعــة البتروكيماويــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Ethane - اإليثان •
ورمــزه  الحلقــات  مســتقيمة  سلســلة  ذي  غــازي  هيدروكربــون 
الكيميائــي )C2H6(يســتخلص مــن الغــاز الطبيعــي وغــاز التكريــر.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Ethylene - إثيلين •
هيدروكربون غازي يستخلص من الغاز الطبيعي وغاز التكرير.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:LPG - الغازات البترولية المسالة •
ــر  ــات التكري ــة خفيفــة مشــتقة مــن عملي ــات بارافيني هيدروكربون
وتركيــز الزيــت الخــام ومحطــات معالجــة الغــاز الطبيعــي، وتتكــون 
 )C4H10( )C3H8(والبيوتــان  البروبيــن  مــن  أساســي  بشــكل 
البروبيليــن  أيضــا  تشــمل  كمــا  معــا،  االثنيــن  مــن  كمزيــج  أو 
هــذه  والبيوتليــن واأليســوبيوتين واأليســوبيوتلين، وتســيل 

الغــازات تحــت الضغــط للنقــل والتخزيــن.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• الغازات البترولية السائلة:
الغــاز  مــن  عليهــا  الحصــول  ويتــم  الغــازات  مــن  مزيــج  هــي 
باألســاس  ويتكــون  الخــام،  النفــط  تجزئــة  مــن  أو  الطبيعــي 
مــن البروبــان والبيوتــان أو خليــط منهمــا، ويســتعمل كوقــود 
ــواع المحــركات،  ــي، ووقــود لبعــض أن ــخ المنزل للتســخين والطب

الكيميائيــة. الصناعــات  فــي  خــام  وكمــادة 
• بروبــان: مركــب كيميائــي يتــم اشــتقاقه مــن خــالل تقطيــر 

الطبيعــي. الغــاز  اســتخراج  عمليــات  أثنــاء  أو  النفــط، 
• بيوتــان: هــو وقــود هيدروكربونــي يســتعمل بشــكل رئيــس 
فــي محــركات االحتــراق الداخلــي، األوكتــان 95ويمثــل هــذا 

الرقــم مقاومــة االحتــراق األولــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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:Gasoline - بنزين •
الســيارات مــن  أو  المحــركات  بنزيــن  يتكــون  المحــركات:  بنزيــن 
مزيــج مــن تقطيــر الهيدروكربونــات الخفيفــة بيــن درجــة حــرارة 35 
مئويــة و215 مئويــة، ويســتخدم كوقــود لمحــركات اإلشــعال 
اإلضافــات  المحــركات  بنزيــن  يشــمل  قــد  األرضيــة،  بالشــرر 
والمؤكســجات ومحســنات األوكتــان بمــا فــي ذلــك المركبــات 

إلــى مجموعتيــن: الرصاصيــة وينقســم بنزيــن المحــركات 
• بنزيــن 91: هــو وقــود هيدروكربونــي يســتعمل بشــكل رئيــس 
فــي محــركات االحتــراق الداخلــي، األوكتــان 91 ويمثــل هــذا 

الرقــم مقاومــة االحتــراق األولــي.
• بنزيــن 95: هــو وقــود هيدروكربونــي يســتعمل بشــكل رئيــس 
فــي محــركات االحتــراق الداخلــي، األوكتــان 95 ويمثــل هــذا 

الرقــم مقاومــة االحتــراق األولــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مادة القاز )الكيروسين(:
هــو زيــت متوســط يتقطــر مــا بيــن  150-300 درجــة مئويــة، يبلــغ 
الوزن النـوعي لهـذا الزيـت 8 تقريبـا ودرجـة االشـتعال أعلـى من 

38 درجــة مئويــة. ال يســتخدم فــي قطــاع الطيــران.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مادة الغاز )LPG( غاز البيتان:
ويتكــون مــن مزيــج مــن الغــازات ويتــم الحصــول عليــه مــن الغــاز 
الخــام، ويتكــون باألســاس مــن  النفــط  الطبيعــي أو مــن تجزئــة 
البروبــان والبوتــان أو خليــط منهمــا، ويســتعمل كوقــود للتســخين 
والطبــخ المنزلــي، ووقــود لبعــض أنــواع المحــركات، وكمــادة خــام 
فــي الصناعــات الكيميائيــة، ويتم تســويقه عادة على شــكل عبوات 

أســطوانية معدنيــة، أو خزانــات فــوق أو تحــت ســطح األرض.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Kerosene - الكيروسين •
مزيــج مــن الهيدروكربونــات تتقطــر علــى درجــات حــرارة تتــراوح 

بيــن 145و300درجــة مئويــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• كيروسين للطائرات:
تقطيــر  ناتــج  الكيروســين:  نــوع  مــن  النفاثــة  المحــركات  وقــود 
لوحــدات الطاقــة التوربينيــة للطائــرات، و يحتــوي علــى نفــس 
خصائــص التقطيــر بيــن 150 درجــة مئويــة و300 درجــة مئويــة 
)بشــكل عــام وبشــكل عــام ليــس أعلــى مــن 250 درجــة مئويــة( 
ونقطــة الوميــض كنقطــة وميــض الكيروســين، باإلضافــة إلــى 
أن لــه خصائــص معينــة )مثــل نقطــة التجمــد( التــي حددهــا اتحــاد 
مكونــات  الفئــة  هــذه  تشــمل   .)IATA(الدولــي الجــوي  النقــل 

توليــف الكيروســين.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Other Kerosene - أنواع الكيروسين األخرى •
المكــرر  للبتــرول  المقطــرة  النواتــج  مــن  الكيروســين  يتكــون 
والمذيبــات  واإلضــاءة  والطبــخ  التدفئــة  ألغــراض  ويســتخدم 
ومحــركات االحتــراق الداخلــي خــالف قطاعــات النقــل بالطائــرات، 

ويقطــر بيــن 150 درجــة مئويــة و300 مئويــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Naphtha - النفتا •
هــو زيــت تغذيــة مخصــص إمــا لصناعــة البتروكيماويــات )مثــل 
األروماتيــة(.  أو  العطريــة  المركبــات  إنتــاج  أو  اإليثليــن  تصنيــع 
وتنشــأ النفتــا مــن مــادة فــي نطــاق تقطيــر بيــن 30 درجــة مئويــة 
و210 مئويــة أو مــن جــزء مــن هــذا النطــاق، وتســتورد النفتــا 
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الســتخدامها فــي المــزج والتوليــف، وتــم ذكرهــا فــي صــف نقــل 
ــج  ــج إيجابــي للمنت ــا، وكنات ــج ســلبي للنفت ــة كنات المنتجــات البيني

ــق. الجاهــز المطاب
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Gas oil - زيت الغاز •
هــي الزيــوت الغازيــة النصــف مقطــرة تتكــون بشــكل أساســي 
مــن أنــواع الكربــون تتقطــر علــى درجــات حــرارة تتــراوح بيــن 160و 

420 درجــة مئويــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Diesel / Fuel Oil - )مادة الديزل )زيت الوقود •
هــو وقــود هيدروكربونــي ســائل يتــم الحصــول عليــه مــن خــالل 
تقطيــر النفــط الخــام، وهــو زيــت ثقيــل يتقطــر مــا بيــن 200 - 
380 درجــة مئويــة. درجــة االشــتعال لــه دائمــا أعلــى مــن 50 درجــة 

مئويــة، والــوزن النوعــي أعلــى مــن 82.0.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Fuel  - الوقود •
 هــو أي مــادة تســتعمل إلنتــاج طاقــة، بواســطة تفاعــل حــراري 

كيميائــي.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Fuel Oil - زيت الوقود •
يشــمل زيــت الوقــود جميــع غــازات الوقــود المتبقيــة )الثقيلة( بما 
فــي ذلــك )الغــازات التــي يتــم الحصــول عليهــا بالمــزج والتوليــف( 
وتكــون اللزوجــة الكيماتيــة )الحركيــة( لزيــت الوقــود أعلــى مــن 10 
cSt فــي 80 درجــة مئويــة، أمــا نقطــة الوميــض فدائمــا أعلــى 

مــن 50 درجــة مئويــة والكثافــة أعلــى مــن 90 كجم/لتــر.

- محتــوى كبريتــي منخفــض: زيــت وقــود ثقيــل بمحتــوى كبريتــي 
أقــل مــن 1%.

- محتــوى كبريتــي عالــي: زيــت وقــود ثقيــل بمحتــوى كبريتــي 
%1 أو أعلــى.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• زيوت التشحيم:
هــي زيــوت منتجــة مــن النفــط الخــام وتســتخدم بشــكل أساســي 
ــكاك بيــن األســطح المنزلقــة وخــالل عمليــة قــص  لتقليــل االحت

المعــادن.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Petroleum coke - كوك البترول •
تكســير  مــن  عليــه  اللــون يحصــل  أســود  جانبــي صلــب  منتــج 
وكربنــة زيــوت التغذيــة المشــتقة مــن البتــرول والقيعــان الفارغــة 
البطــيء أو  التكويــك  والقطــران والزفــت فــي عمليــات مثــل 
التكويــك الســائل، ويتكــون أساســا مــن الكربــون )%90 إلــى 
%95( ويحتــوي كميــة قليلــة مــن الرمــاد، ويســتخدم كمغــذي 
التســخين،  وألغــراض  الصلــب  صناعــة  فــي  الكــوك  ألفــران 
ولتصنيــع األقطــاب وإلنتــاج المــواد الكيميائيــة، وأهــم أنواعــه 
الكلســي«.  و»الكــوك  األخضــر«  »الكــوك  الجــودة  ناحيــة  مــن 
وتشــمل هــذه الفئــة أيضــا »الكــوك المســاعد« الــذي يســتخدم 
ــاء عمليــات التكريــر، وال يســتعاد هــذا النــوع  كعامــل مســاعد أثن

مــن الكــوك، ويحــرق عــادة كوقــود فــي معامــل التكريــر.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Bitumen - )البيتومين )القار •
هــو مــادة صلبــة أو شــبه صلبــة أو هيدروكربونــات لزجــة ذات 
تركيــب غــروي يميــل إلــى اللــون البني أو األســود ويتــم الحصول 
بواســطة  أو  الخــام  البتــرول  تقطيــر  عمليــة  فــي  كبقايــا  عليــه 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
207ديسمبر 2018 206



التقطيــر الهوائــي للبقايــا البتروليــة مــن التقطيــر الجــوي، يشــار 
إلــى البيتوميــن غالبــا باألســفلت ويســتخدم بشــكل أســاس فــي 
رصــف الطــرق وفــي مــواد التســقيف، وتشــمل هــذه الفئــة 

القــار المســار، والقــار المخفــف بالمذيبــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

•  المكثفات البترولية:
ــل هــذه  ــة مــن الغــاز الخــام وتســتخدم مث  هــي مكثفــات بترولي
المحســن،  البنزيــن  أو إلنتــاج  البنزيــن،  مــع  لمزجهــا  المنتجــات 
ولــذا يطلــق عليهــا »البنزيــن الطبيعــي« ويمكــن إضافتهــا إلــى 
النفــط المصــدر لزيــادة كميتــه وتحســين كثافــة هــذا النفــط، فهــو 
الخفيفــة،  الهيدروكربونيــة  الســوائل  علــى  اعتياديــًا  يتضمــن 
وهــي مــواد ذات قيمــة عاليــة إذ تســتخدم أيضــًا فــي صناعــة 

البتروكيمياويــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Other pet. Products - منتجات بترولية أخرى •
منتجــات بتروليــة أخــرى لــم تذكــر ســابقا وفقــا لدليــل إحصــاءات 

.IRES الطاقــة
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

والغــاز »المرافــق« المنتــج باالقتــران مــع البتــرول الخــام باإلضافــة 
إلــى الميثــان المســتخلص مــن مناجــم الفحــم )غــاز المناجــم(.

:LNG - الغاز الطبيعي المسال •
يتــم تبريــد الغــاز الطبيعــي فــي 160 درجــة مئويــة تقريبــا تحــت 
الضغــط الجــوي ليتكثــف إلــى شــكله الســائل المســمى الغــاز 
الطبيعــي المســال أو LNG، و هــو عديــم الرائحــة، واللــون وغيــر 

ــآكل. ســام، وال يســبب الت

 Compressed natural gas  - الغــاز الطبيعــي المضغــوط •
)CNG(:

هــو خليــط غــازي قابــل لالحتــراق يتألــف مــن غــازات الهيدروكربــون 
ــان المتوفــران فــي الطبقــات العميقــة  ــان وغــاز اإليث كغــاز الميث

لــألرض.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

Natural Gas - الغاز الطبيعي

Renewable Energy - الطاقة المتجددة

:Natural Gas - الغاز الطبيعي •
يتكــون مــن عــدة غــازات وينشــأ فــي رواســب تحــت ســطح األرض 
ســواء فــي شــكل ســائل أو غــازي، ويتكــون أساســا مــن الميثــان، 
ويشــمل الغــاز الطبيعــي كال مــن الغــاز »غيــر المرافــق« الناتــج من 
الحقــول المنتجــة للهيدروكربونــات فــي الشــكل الغــازي فقــط، 

:Solar Energy )Thermal, Photovoltaic( - الطاقة الشمسية •
األشــعة الشمســية المســتغلة فــي إنتــاج المــاء الســاخن وتوليــد 

الكهرباء بواســطة:

- أجهــزة تجميــع علــى شــكل أطبــاق مســطحة وبشــكل أساســي 
مــن نــوع المثعــب الحــراري )تبريــد المحــرك لتســخين المــاء فــي 

المنــازل أو التدفئــة الموســمية فــي حمامــات الســباحة(.
- الخاليا الُفلتية الضوئية.

- المحطات الكهربائية الحرارية الشمسية.
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:Geothermal - )الطاقة الحرارية األرضية )الجوفية •
تتوفــر هــذه الطاقــة كحــرارة منبعثــة مــن القشــرة األرضيــة وعــادة 
مــا تكــون فــي شــكل مــاء أو بخــار ســاخن، و يتــم اســتغاللها فــي 

مواقع مناســبة:
- بالنســبة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام البخــار الجــاف ومحلــول 

المحتــوى الحــراري العالــي بعــد حــدوث الوميــض.
- ومباشرة كحرارة لتدفئة بعض المناطق أو في الزراعة إلخ.

• الكتلــة البيولوجيــة الصلبــة )وقــود الخشــب، الفحــم النباتــي 
 Biomass: Fuel wood, Charcoal &  - أخــرى(  ومنتجــات 

Other biomass:
تغطــي المــواد العضويــة غيــر الحفريــة ذات األصــل البيولوجــي 
التــي قــد تســتخدم كوقــود إلنتــاج الحــرارة أو توليــد الكهربــاء، 

وتتكــون مــن:
- الفحــم النباتــي: هـــو نـــاتج صـــلب يحتـــوي بشـــكل رئيــس علـــى 
الكربـــون ويـــتم الحصـــول عليـــه عـــن طريـــق عمليـــة التقطيـــر 

ــاب الهــواء. ــي غي ــب فـ ــي للحطـ اإلتالفـ

- الخشــب ونفايــات الخشــب والنفايــات الصلبــة األخــرى: تغطــي 
معيــن  لغــرض  المزروعــة  الطاقــة  بمحاصيــل  يســمى  مــا 
)خشــب الحــور وشــجر الصفصــاف ... إلــخ( و هــي مجموعــة 
عــن عمليــة صناعيــة )صناعــة  الناتجــة  الخشــبية  المــواد  مــن 
الخشــب/ الــورق بشــكل خــاص( أو تؤخــذ مباشــرة مــن الغابــات 
و الزراعــة )الحطــب و القطــع الخشــبية و لحــاء الخشــب و نشــارة 
الخشــب، وســحاجات الخشــب الســائل األســود إلــخ( باإلضافــة 
إلــى البقايــا مثــل القــش وأعــواد األرز، وقشــر الجــوز ونفايــات 
واالحتــراق  إلــخ،  العنــب  أشــجار  مســحوق  وبقايــا  الدواجــن، 
هــو التقنيــة المفضلــة الســتخدام هــذه النفايــات الصلبــة، 
ويجــب ذكــر كميــة الوقــود المســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية 

صافــي.

:Wastes - النفايات •
- النفايــات الصناعيــة: نفايــات مــن أصــل صناعــي غيــر متجــدد 
)مثــل المــواد الصلبــة أو الســوائل( والتــي تحتــرق مباشــرة 
إلنتــاج الكهربــاء أو الحــرارة أو كالهمــا، ويجــب ذكــر كميــة الوقود 
ذكــر  ويجــب  ســعرية صافــي،  قيمــة  كأســاس  المســتخدمة 
النفايــات الصناعيــة المتجــددة فــي الكتلــة البيولوجيــة الصلبــة، 
ــوي الســائل أو كالهمــا. ــات الوقــود الحي ــوي، وفئ ــاز الحي والغ

- النفايــات الصلبــة المحليــة )المتجــددة(: النفايــات التــي تنتجهــا 
األخــرى  واألنشــطة  والمستشــفيات،  والصناعــة،  المنــازل، 
التــي تحتــوي علــى مــواد بيولوجيــة التــدرج التــي تتحــول إلــى 
رمــاد فــي بعــض المنشــآت المعينــة، ويجــب ذكــر كميــة الوقود 

المســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية صــاٍف.

التــي  - النفايــات الصلبــة المحليــة )غيــر المتجــددة(: النفايــات 
تنتجهــا المنــازل والصناعــة والمستشــفيات واألنشــطة األخــرى 
ــدرج التــي تتحــول  ــة الت ــر بيولوجي التــي تحتــوي علــى مــواد غي
إلــى رمــاد فــي بعــض المنشــآت المعينــة، ويجــب ذكــر كميــة 

الوقــود المســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية صــاٍف.

:Biogas - الغاز الحيوي •
غــاز يتكــون أساًســا مــن الميثــان وثنائــي أكســيد الكربــون يتــم 

إنتاجــه بالتحلــل الهوائــي للكتلــة البيولوجيــة، ويتكــون مــن:

- الغاز المتولد من القمامة، ويتكون بواسطة تحلل النفايات.

- غــاز المجاريــر )ميــاه المجــاري( المنتجــة مــن التجزئــة الهوائيــة 
المجــاري. لرواســب 

- الغــازات الحيويــة األخــرى مثــل الغــازات المنتجــة مــن التخمــر 
الســخانات  فــي  الحيوانــات  ونفايــات  روث  مــن  الهوائــي 
الزراعيــة  الغذائيــة  والصناعــات  الكحوليــة  المــواد  ومصانــع 

األخــرى.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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:Wind Energy - طاقة الرياح •
فــي  الكهربــاء  توليــد  فــي  المســتغلة  للريــاح  الحركيــة  الطاقــة 

التوربينيــة. الريــاح  محــركات 

:Hydroelectricity - الطاقة الكهرومائية •
الطاقــة الحركيــة والكامنــة للمــاء والتــي تحــول إلــى كهربــاء فــي 
الكهربــاء  الهيدوكهربائيــة، كمــا يشــمل ذلــك توليــد  المحطــات 
بالضــخ، ويجــب أن تذكــر أحجــام المحطــات التفصيليــة صافــي 

توليــد الكهربــاء بالضــخ.

• الحرارة:
هــي إحــدى أشــكال الطاقــة وتنجم عن الحركــة االنتقالية الدورانية 
االهتزازيــة للمــواد المكونــة لهــا باإلضافــة إلــى التغيــرات التــي 

تحصــل فــي حالتهــا الفيزيائيــة.

• التبريد:
هــو كميــة الحــرارة التــي ســحبت مــن الجســم أو خفــض درجــة 
حــرارة حيــز مــن المــكان أو مــادة إلــى درجــة حــرارة أقــل مــن الدرجــة 

التــي كانــت عليهــا.

• البخار:
هــو الحالــة الغازيــة للمــاء، وهــو ينتــج مــن غليــان وتبخــر المــاء 

الســائل، وهــو يكــون عديــم اللــون، وأخــف مــن الهــواء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Electricity - الكهرباء •
ــرارة  ــة مــن ح ــاء كمصــدر طاقــة ثانوي ــى الكهرب ــم الحصــول عل يت
االنشــطار النــووي المتولــدة مــن الوقــود النــووي، ومــن الطاقــة 
الحراريــة األرضيــة والطاقــة الحراريــة الشمســية، وعــن طريــق 
حــرق مصــادر الوقــود الرئيســة القابلــة لالحتــراق مثــل الفحــم 
والغــاز الطبيعــي والنفــط والكتلــة الحيــة والنفايــات. وبعــد إنتــاج 
الكهربــاء، يتــم توزيعهــا علــى المســتهلكين النهائييــن مــن خــالل 

ــة. ــة أو الدولي ــع الوطني شــبكات النقــل والتوزي

:Electrical power - الطاقة الكهربائية •
هــي الشــغل المبــذول لتحريــك شــحنة كهربائيــة فــي موصــل، 
ووحــدة قيــاس الطاقــة الكهربائيــة المســتنفذة هــي الكيلــوواط 

ســاعة.

Electricity - الكهرباء

• استهلك الطاقة المنزلي:
هــي الطاقــة المســتهلكة مــن قبــل الســكان لألغــراض المنزليــة 

فقــط )تســخين ميــاه، تدفئــة ،إنــارة ،طهــي ... إلــخ(.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

الطاقة الكهربائية المستهلكة =
القدرة )كيلو واط( × الزمن )ساعة(.
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الفصل الثاني: إحصاءات الزراعة

تهتــم اإلحصــاءات الزراعيــة بتوفيــر البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة 
القــرار   متخــذي  دعــم  فــي  تســاهم  حيــث  الزراعــي،  بالنشــاط 
وراســمي السياســات، باإلضافــة إلــى دعــم البحــث العلمــي 
باالحتياجــات  التنبــؤ  فــي  والمســاعدة  الزراعــي،  المجــال  فــي 
المســتقبلية، وذلــك مــن خــالل المســوح والتعــدادات الزراعيــة.

 :Agricultural Holdings  - الحيازات الزراعية •
الزراعــي تخضــع إلدارة  وحــدة اقتصاديــة مــن وحــدات اإلنتــاج 
ــع  ــات المحتفــظ بهــا، وجمي ــع رؤوس الحيوان واحــدة وتضــم جمي
األراضــي التــي تســتخدم كليــًا أو جزئيــًا فــي أغــراض اإلنتــاج 
الزراعــي، بغــض النظــر عــن الملكيــة والشــكل القانونــي والحجــم، 
وقــد تتألــف أراضــي الحيازة مــن قطعة منفصلة أو أكثر )مربعات 
مدمجــة بســيطة مــن األراضــي(  تقــع فــي تقســيم أرضــي أو 
إداري أو أكثــر، بشــرط أن تتقاســم القطــع نفــس وســائل اإلنتــاج 
المســتخدمة فــي الحيــازة، مثــل اليــد العاملــة ومبانــي المزرعــة 

ــات الجــر. واآلالت أو حيوان

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Holding Plot - قطعة الحيازة •
هــي قطعــة مــن األرض تحيــط بهــا تمامــًا أراٍض أخــرى، أو ميــاه 
أو طــرق، أو غابــات أو غيــر ذلــك، ممــا ال يشــكل جــزءًا مــن الحيــازة، 

وقــد تتألــف القطعــة مــن حقــل واحــد أو عــدة حقــول متجــاورة.
وألغــراض اإلحصــاء الزراعــي، يمكــن تصنيــف اســتخدام األرض 

)Land Used( كالتالــي:

Agriculture - أرض ذات محاصيل مؤقتة.الزراعة  LU1
أرض ذات مروج ومراعي مؤقتة.  LU2

أرض بور بصورة مؤقتة.  LU3
أرض ذات محاصيل دائمة.  LU4

أرض ذات مروج ومراعي دائمة.  LU5
أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع.  LU6

غابات وأراٍض أخرى كثيفة األشجار.  LU7
أرض مستخدمة في الزراعة )شاملة المياه الداخلية   LU8

            والشاطئية إذا كانت جزءا من الملكية(.
مساحة أخرى لم تصنف في موضع آخر.  LU9

العالمــي  البرنامــج  2017م،  )الفــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  المصــدر: 
لإلحصــاء الزراعــي 2020، المجلــد األول البرنامــج والمفاهيــم والتعريفــات، 

التنميــة اإلحصائيــة 15، رومــا. سلســلة 

:Field - الحقل •
جــزء مــن األرض فــي قطعــة منفصلــة عــن بقية القطع بواســطة 
خطــوط تقســيم يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة، مثــل الممــرات 
واألســيجة والحــدود المســاحية والحواجــز، تــزرع فوقهــا مجموعــة 

مــن المحاصيــل بمواعيــد زرع أو تركيبــة محصوليــة معينــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Agricultural Production - اإلنتاج الزراعي •
ينقســم اإلنتــاج الزراعــي إلــى قســمين همــا اإلنتــاج النباتــي 

الحيوانــي. واإلنتــاج 

الفعليــة  الكميــة  بأنــه  اإلنتــاج  يعــرف  النباتــي:  اإلنتــاج   .1
المحصــودة مــن المحصــول والجاهــزة للبيــع أو االســتهالك وبعد 
ــى قســمين  ــل إل اســتقطاع فاقــد الحصــاد، وتنقســم المحاصي

محاصيــل مؤقتــة ومحاصيــل دائمــة.
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أ. المحاصيــل المؤقتــة هــي تلــك المحاصيــل التــي تكــون دورتهــا 
الحبــوب  محاصيــل  مثــل  واحــدة  ســنة  مــن  أقــل  الزراعيــة 
المحصــودة  والخضــروات )مكشــوفة ومحميــة( والمســاحة 
هــي تلــك المســاحة التــي تــم جنــي المحصــول منهــا، بعــد 
اســتبعاد المســاحة المدمــرة بســبب الجفــاف أو الفيضــان 
أو اإلصابــة باآلفــات أو أي ســبب آخــر، مــع األخــذ بالحســبان 
يدمــر  ولــم  بأضــرار  أصيــب  الــذي  المحصــول  أمــا  الفاقــد، 
فيدخــل فــي المســاحة المحصــودة، وإذا أمكن، يتم اســتبعاد 
األجــزاء غيــر المزروعــة مثــل الممــرات والحفــر والمرتفعــات 
وأطــراف الطــرق وأحزمــة األشــجار مــن المســاحة المحصــودة، 
تــّم  التــي  المحاصيــل المتتاليــة هــي المحاصيــل المؤقتــة 
زراعتهــا أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي نفــس األرض فــي نفــس 

ــة. الســنة الزراعي

ب. المحاصيــل الدائمــة هــي محاصيــل ذات دورة زراعيــة تزيــد 
المحاصيــل  زراعــة  يتــم  أن  ويمكــن  الواحــدة،  الســنة  عــن 
ــة مجمعــة أو متفرقــة )بشــكل منتظــم أو  الدائمــة فــي زراع
غيــر منتظــم( مثــل محاصيــل األعــالف والفواكــه بمــا فيهــا 

نخيــل التمــر.

العالمــي  البرنامــج  2017م،  )الفــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  المصــدر: 
لإلحصــاء الزراعــي 2020، المجلــد األول البرنامــج والمفاهيــم والتعريفــات، 

رومــا.  ،15 اإلحصائيــة  التنميــة  سلســلة 

2.  اإلنتــاج الحيوانــي: وهــو عبــارة عــن اســتغالل الحيوانــات 
ــة يمكــن الوصــول  ــة بهــدف الحصــول علــى أعلــى إنتاجي الزراعي
مــن  عليــه  نحصــل  مــا  كل  ويشــمل  التكاليــف،  بأقــل  إليهــا 
ــات المزرعيــة مــن لحــم، وحليــب )بمشــتقاته(، وصــوف،  الحيوان

وجلــد، وشــعر، وســماد.

ــاج الحيوانــي، قســم  ــم اإلنت ــل، 2016، مقدمــة فــي عل المصــدر: جامعــة باب
ــل، العــراق. ــة األساســية، باب ــة التربي ــوم، كلي العل

:Factors of Production  - عناصر اإلنتاج •
هــي المدخــالت االقتصاديــة المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج، 
ومســتلزمات  والطاقــة  والعمالــة  المــال  رأس  عــادة  وتشــمل 

اإلنتــاج األخــرى.

المصــدر: منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( 2017، البرنامــج العالمــي لإلحصــاء 
البرنامــج والمفاهيــم والتعريفــات، سلســلة  المجلــد األول   ،2020 الزراعــي 

التنميــة اإلحصائيــة 15، رومــا.

:Fixed Cost - التكاليف الثابتة •
والتــي  اإلنتــاج،  مقــدار  بتغيــر  تتغيــر  ال  التــي  التكاليــف  هــي 

ينتــج. لــم  أو  أنتــج  المــزارع ســواء  يدفعهــا 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Variable Costs - التكاليف المتغيرة •
هــي التكاليــف التــي تتغيــر مــع اإلنتــاج وهــي تقيــس تكاليــف 

العناصــر المتغيــرة للمزرعــة )مســتلزمات اإلنتــاج(.

العالمــي  البرنامــج  2017م،  )الفــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  المصــدر: 
لإلحصــاء الزراعــي 2020، المجلــد األول البرنامــج والمفاهيــم والتعريفــات، 

رومــا.  ،15 اإلحصائيــة  التنميــة  سلســلة 
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الفصل الثالث: إحصاءات البيئة

 :Environment - البيئة •
هــي المحيــط الحيــوي الــذي تتجلــي فيــه مظاهــر الحيــاة بأشــكالها 
المختلفــة، ويتكــون هــذا المحيــط مــن عنصريــن، األول طبيعــي 
الحيــة والمــوارد الطبيعيــة وكذلــك األنظمــة  الكائنــات  ويضــم 
أدخلــه  مــا  كل  ويشــمل  طبيعــي،  غيــر  والثانــي  الطبيعيــة، 

اإلنســان إلــى البيئــة الطبيعيــة.

:Environment Science - علم البيئة •
هــو العلــم الــذي يــدرس نمــط حيــاة الكائنــات الحيــة فــي مواطنهــا 
الطبيعيــة وتكيفهــا مــع البيئــة المحيطــة بهــا، وهــو العلــم الــذي 

يــدرس طابــع العالقــات بيــن الكائنــات الحيــة وبيئتهــا.

 :Biosphere - المحيط الحيوي •
بأنماطهــا  الحيــاة  بــه  توجــد  الــذي  المكانــي  الحيــز  بــه  يقصــد 
المختلفــة، أو تســمح بوجــود الحيــاة فيــه، أو هــو الجــزء من ســطح 
ــك الجــزء مــن  الغــالف  ــة )يابســا أو مــاء(، وكذل القشــرة األرضي
الجــوي المحيــط بــه الــذي يمنــح أو  يتيــح فــرص وجــود أي شــكل 

ــاة. مــن أشــكال الحي

:Natural Protected Area - المحمية الطبيعية •
ــاه التــي تتميــز بطبيعــة بيئيــة خاصــة وذات  هــي األرض أو المي
قيمــة ثقافيــة أو جماليــة أو بيئيــة ويصــدر بهــا قــرار مــن الســلطة 

المختصــة باعتبارهــا محميــة طبيعيــة.

• المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي - Maintenance of المصطلحات البيئية
 Biodiversity:

هــي المناطــق البريــة أو البحريــة التــي يتــم إعالنهــا كمحميــات 
طبيعيــة داخــل كل دولــة ألهميتهــا فــي المحافظــة علــى التنــوع 
البيولوجــي، وهنــاك بعــض المؤشــرات التــي تــدل علــى ذلــك 
منهــا: مســاحة المحميــات الطبيعيــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 
مســاحة الدولــة، والثدييــات المهــددة كنســبة مئويــة مــن إجمالي 
األنــواع المحليــة، والطيــور المهــددة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 
مــن  مئويــة  كنســبة  المهــددة  والبرمائيــات  المحليــة،  األنــواع 

إجمالــي األنــواع المحليــة.

 :Environment Statistics - اإلحصاءات البيئية •
ــة، وتغطــي  ــة واتجاهــات البيئ هــي اإلحصــاءات التــي تبيــن حال
أو  األرض  المــاء،  المنــاخ،  )الهــواء،  الطبيعيــة  البيئــة  أوســاط 
التربــة( والكائنــات الحيــة فــي األوســاط البيئيــة والمســتوطنات 
البشــرية،  النشــاطات  البيئيــة  اإلحصــاءات  وتقيــس  البشــرية، 
ــة، كمــا تقيــس  ــة، ومــدي تأثيرهــا علــى البيئ واألحــداث الطبيعي

االســتجابات االجتماعيــة للتأثيــرات البيئيــة.

  :Environment Indicator - المؤشر البيئي •
هــو قيمــة تشــير إلــى حالــة البيئــة وتوفــر معلومــات عنهــا أو 
تصفهــا كمؤشــر تلــوث الهــواء مؤشــر لدرجــة جــودة الميــاه أو 
جــودة الهــواء، أو مؤشــرات قيــاس دالــة علــى المحافظــة علــى 
قيــاس  مؤشــرات  أو   )5( فــي  المذكــورة  البيولوجــي  التنــوع 
التصحــر والتنميــة الزراعيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مســاحة  
ومســاحة  الغابــات،  ومســاحة  بالتصحــر،  المتضــررة  األراضــي 
بالملوحــة   المتأثــرة  المزروعــة،  ومســاحة األراضــي  األراضــي 
ــة الطاقــة المســتخدمة فــي الزراعــة،  والمتشــبعة بالمــاء، وكمي
وكمية اســتخدام المبيدات الزراعية، وكمية اســتخدام األســمدة، 
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ونســبة حموضــة التربــة، ومتوســط نصيــب الفــرد مــن األراضــي 
الصالحــة للزراعــة، والدعــم الحكومــي الســنوي للقطــاع الزراعــي، 
ــة اســتهالك  المــوارد المتجــددة علــى  أو مؤشــرات قيــاس كمي

اختالفهــا.

:Environmental Media - األوساط البيئية •
هــي مجموعــة عناصــر البيئــة الطبيعيــة وتشــمل الهــواء والمــاء 

واألرض أو التربــة.

:Environmental Balance - التوازن البيئي •
هــو تــوازن بيــن عناصــر البيئــة الرئيســة نباتيــة وحيوانيــة وطبيعيــة 
بمــا يضمــن الحفــاظ علــى هــذه العناصــر واألنظمــة، دون زيــادة 

أو تســارع فــي معــدالت التغيــر واالنقــراض الطبيعــي.

:Environmental Awareness - الوعي البيئي •
الحيــة  الكائنــات  علــى  المختلفــة  البيئيــة  التأثيــرات  إدراك  هــو 
كاإلنســان والحيــوان والنبــات وتأثيــر هــذه الكائنــات علــى البيئــة 
نفســها، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج تنعكــس إيجابيــا أو 
الشــامل والمتكامــل  بالمفهــوم  البيئــي  النظــام  ســلبيا علــى 
والثقافــي،  واالجتماعــي واالقتصــادي  والطبيعــي  والدولــي 
المــادي وغيــر المــادي المتصــل بشــكل مباشــر بنوعيــة الحيــاة.

 Environmental Impact  - البيئــي  التأثيــر  تقييــم   •
 Assessment:

يؤثــر  التــي  لألنشــطة  البيئيــة  الجــدوى  وتحليــل  دراســة  هــو 
إقامتهــا أو ممارســتها علــى ســالمة البيئــة، وهــي جــزء مهــم 
مــن عمليــة التخطيــط للمشــاريع، ويشــكل مــن خــالل القانــون أو 

الممارســة جــزءا ال يتجــزأ مــن دليــل دراســات الجــدوى.

 :Environmental Pollution - تلوث البيئة •
هــو التلــوث الناجــم بشــكل طبيعــي أو غيــر طبيعــي، وناتــج عــن 
قيــام اإلنســان بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إرادي أو ال إرادي، 
بإدخــال أي مــن المــواد والعوامــل الملوثــة فــي عناصــر البيئــة 
الطبيعيــة والــذي ينشــأ مــن جرائــه أي خطــر علــى صحــة اإلنســان 

أو الحيــاة النباتيــة أو الحيوانيــة.

 Polluted Substances and - المــواد والعوامــل الملوثــة •
Factors:

أيــة مــواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو أدخنــة أو أبخــرة أو روائــح 
أو ضوضــاء  أو إشــعاعات أو حــرارة أو وهــج اإلضــاءة أو اهتــزازات 
تنتــج بشــكل طبيعــي أو غيــر  طبيعــي، تــؤدي بطريقة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة إلــى تلــوث البيئــة وتدهورهــا أو اإلضــرار باإلنســان 

أو الكائنــات الحيــة.

• مســتوى تركيــز الملوثــات المنبعثــة علــى ســطح األرض - 
Concentrations of pollutants emission:

 هــو عبــارة عــن تواجــد أو ســقوط  المــواد أو الطاقــة  )كالصــوت 
واالهتــزاز واإلشــعاع والحــرارة( فــي مــكان معيــن، بحيــث يترتــب 
ــة المحيطــة  ــرات ضــارة فــي أحــوال البيئ علــى هــذا التواجــد تغي

باإلنســان والنبــات والحيــوان.

• حمايــة البيئــة )مــع ذكــر حمايــة الحيــاة الطبيعيــة أي الكائنــات 
:Environment protection - )الحيــة علــى اختلفهــا

يقصــد بــه منــع التلــوث الــذي يصيــب الهــواء والمــاء والتربــة 
ومــا تحتويــه مــن مــواد أو التخفيــف مــن حدوثــه أو مكافحتــه 
الناضبــة منهــا  المــوارد الطبيعيــة وبالــذات  والمحافظــة علــى 
القواعــد  مجموعــة  فــي  ويتمثــل  تنميتهــا،  علــى  والعمــل 
واإلجــراءات والقوانيــن التــي تكفــل منــع التلــوث أو التخفيــف 
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ومواردهــا  البيئــة  علــى  والمحافظــة  مكافحتــه،  أو  حدتــه  مــن 
الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، وإعــادة تأهيــل المناطــق التــي 
المحميــات  وإقامــة  الضــارة،  الممارســات  بســبب  تدهــورت 
البحريــة والبريــة، وتحديــد مناطــق عازلــة حــول مصــادر التلــوث 
الثابتــة، ومنــع التصرفــات الضــارة أو المدمــرة للبيئــة، وتشــجيع 

اإليجابــي. الســلوك  أنمــاط 

 :Asbestos Pollution  - التلوث باألسبستوس •
األسبســتوس  مــادة  استنشــاق  نتيجــة  البشــرية  الحيــاة  تأثــر 
بعــد تفــكك أليافهــا الدقيقــة وانتشــارها فــي الهــواء وتغلغلهــا 
فــي الجهــاز التنفســي، وتعــرف مــادة األسبســتوس )الحريــر 
الصخــري( علــى أنهــا مــادة تتكــون مــن  أليــاف رفيعــة تحتــوي 
علــى ســليكات المغنســيوم المائيــة ومــواد أخــرى مختلفــة مــن 
مركبــات الكالســيوم والحديــد، وتســتخدم فــي البنــاء كعــوازل 

حراريــة، وتعــد مــادة  األسبســتوس أحــد المخاطــر البيئيــة.

 Emission with - )االنبعاثــات المحملــة بالبخــار )الســديم •
:Mist

هــو الهــواء فــوق المتجمــع بأبخــرة المــاء والــذي كثيــرا مــا يحتــوي 
علــى ملوثــات جامــدة أو مماثلــة  أو غازيــة.

:Emission Measurement  - مقياس االنبعاث •
هــو المســتوى الــذي ينبغــي قانونــا عــدم تجــاوزه مــن حيــث جــودة 

مــا يحيــط بنــا مــن هــواء أو مــاء، إلــخ.

 :Green House Gases - غازات الدفيئة •
هــي غــازات تحــدث تغييــرات فــي الغــالف الجــوي وازديــاًدا فــي 
درجــات حــرارة األرض نتيجــة لعوامــل طبيعية وأنشــطة اإلنســان، 
وتتواجــد بعــض هــذه الغــازات بشــكل طبيعــي فــي الغــالف 

الجــوي وتعمــل علــى امتصــاص أو حبــس الحــرارة فــي الجــو كــي 
تجعــل األرض أكثــر دفئــا ومنهــا ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان 
وأكســيد النيتروجيــن، وينتــج عــن هــذه العمليــة ظاهــرة طبيعيــة 
تســاعد علــى تســخين حــرارة الجــو المحيــط بــاألرض، وازديــاد 
هــذه  الغــازات  باإلضافــة إلــى غــازات أخــرى يــؤدي  إلــى ظاهــرة 
علــى  الدالــة  المؤشــرات  بعــض  وهنــاك  الحــراري.  االحتبــاس 
ذلــك مثــل: انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون، وانبعــاث أكســيد 

ــان. ــاز الميث ــن، وانبعــاث غ النيتروجي

 :Global Warming - التسخين الحراري العالمي •
أحــد المخاطــر البيئيــة الناجمــة عــن تزايــد مســتويات تركيــز غاز ثاني 
أكســيد الكربــون والغــازات  األخــرى فــي الجــو الــذي يترتــب عليــه 
ــرارة األرض بشــكل شــامل وعالمــي، ويصاحــب  ــة ح ارتفــاع درج
ذلــك تغيــر مناخــي قــد يصيــب األنظمــة الزراعيــة الســائدة فــي 
كثيــر مــن المناطــق الزراعيــة بالعالــم بالفشــل التــام، فقــد يــؤدي 
هــذا التســخين إلــى ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر خــالل القــرن 
القــادم، ممــا يــؤدي إلــى غمــر المناطــق الســاحلية التــي قــد 

تكــون مناطــق ذات كثافــة زراعيــة أو صناعيــة أو بشــرية.

:Pollution of Environment Sources - مصادر تلوث البيئة •

:Air Pollution تلوث الهواء -

والفحــم  كالبتــرول  العضــوي  الوقــود  احتــراق  عــن  والناتــج   
الســيارات  ومحــركات  النفايــات  وحــرق  الصناعيــة  والمخلفــات 

شــابه. ومــا  النقــل  وعربــات 
ــز غــاز األوزون األرضــي: حيــث يتكــون األوزون األرضــي  1. تركي
النيتروجيــن  أكاســيد  لتفاعــل  نتيجــة  األرض  ســطح  قــرب 
والمركبــات العضويــة المتطايــرة فــي وجــود الحــرارة  وأشــعة   
وعــادة  البنفســجية،  فــوق  باألشــعة  مصحوبــة  الشــمس 
المركبــات  الحــار، وتنبعــث  مــا يتكــون فــي فصــل الصيــف 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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العضويــة المتطايــرة مــن مصــادر  مختلفــة بمــا فيهــا المركبات 
الصناعــات،  وبعــض  النفــط  تكريــر  ومصافــي  والنباتــات 
ويمكــن للملوثــات التــي تــؤدي إلــى  تكــون األوزون أن تنتقــل 

إلــى مئــات األميــال.

4. تركيــز غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت: يتكــون ثانــي أكســيد الكبريــت 
عنــد احتــراق الوقــود األحفــوري )النفــط والفحــم( الــذي يحتــوي 
علــى الكبريــت وينتــج عــن عمليــات اســتخراج وإنتــاج وتكريــر 
النفــط صناعــة حمــض  الكبريتيــك، عوادم الســيارات ومحطات 

توليــد الطاقــة.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء باألوزون=
مجموع قراءات جميع محطات الرصد خلل العام ÷ 

عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بأول أكسيد 
الكربون = مجموع قراءات جميع محطات الرصد خلل 

العام÷ عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالرصاص = 
مجموع قراءات جميع محطات الرصد خلل العام÷ 

عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بثاني أكسيد 
النيتروجين = مجموع قراءات جميع محطات الرصد 

خلل العام ÷عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بثاني أكسيد 
الكبريت = مجموع قراءات جميع محطات الرصد خلل 

العام ÷ عدد القراءات.

ثانــي أكســيد  النيتروجيــن: يتكــون  ثانــي أكســيد  2. تركيــز غــاز 
النيتروجيــن نتيجــة تأكســد أول أكســيد النيتروجيــن وغيــره مــن 
النيتروجيــن، وينتــج بشــكل أساســي عــن عمليــات  أكاســيد 
الطاقــة  توليــد  محطــات  مثــل  الحــرارة  العاليــة  االحتــراق 
ثانــي  ويتفاعــل  النيتريــك،  حمــض  وصناعــة  والمركبــات 
تحتــوي  التــي  العضويــة  المركبــات  مــع  النيتروجيــن  أكســيد 
علــى الهيدروكربــون بوجــود األشــعة الشمســية ممــا  يــؤدي 
إلــى تكــون الضبــاب، كمــا أن أكاســيد النيتروجيــن بشــكل عــام 
تعــد مــن أحــد األســباب الرئيســة التــي تــؤدي إلــى المطــر 

الحمضــي.

3. تركيــز غــاز أول أكســيد الكربــون: ينتــج أول أكســيد الكربــون عــن 
االحتــراق غيــر الكامــل للكربــون فــي الوقــود وينبعــث بشــكل 
أساســي مــن المركبــات ووســائل  النقــل  األخــرى، وعــادة مــا 
تكــون نســب هــذا الغــاز عاليــة فــي المناطــق المزدحمــة بحركــة 
الســير وينتــج مــن عــوادم الســيارات، كمــا ينتــج هــذا الغــاز أيضا 
عــن األنشــطة الصناعيــة واحتــراق الوقــود غير المســتخدم في 
وســائل النقــل ومــن مصــادر طبيعيــة كالحرائــق فــي الغابــات. 

5. تركيــز الرصــاص: يتواجــد الرصــاص فــي الجــو علــى شــكل 
أبخــرة أو جزيئــات أو متحــد مــع عناصــر أخــرى، وكانــت عــوادم 
الســيارات أحــد أهــم أســباب انبعــاث الرصــاص فــي الســابق، 
عمليــة  لتنظيــم  الجازوليــن  إلــى  يضــاف  الرصــاص  كــون 
أن  إال  المحــرك،  كفــاءة  وزيــادة  المحــركات  داخــل  االحتــراق 
معظــم  فــي  الرصــاص  مــن  الخالــي  الجازوليــن  اســتخدام 
دول العالــم خفــف مــن هــذه النســب، ومــن مصــادر انبعــاث 
الرصــاص أيضــا مصانــع البطاريــات والمصاهر، إال أنه بشــكل 
عــام ونتيجــة الســتخدام الجازوليــن الخالــي مــن الرصــاص فــي 
معظــم دول العالــم انخفضــت نســبته فــي الهــواء بشــكل 

كبيــر. 
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6. تركيز الجســيمات الدقيقة: تشــمل الجســيمات المواد  الصلبة 
ــة  ــرات زمني والســائلة العالقــة فــي الهــواء والتــي تتواجــد لفت
ويمكــن  مصدرهــا،  عــن  بعيــدة  لمســافات  وتنتشــر  طويلــة 
رؤيــة الجســيمات بالعيــن المجــردة عندمــا تكــون كبيــرة الحجــم 
مثــل الغبــار، عندمــا  تكــون صغيــرة جــدا  فــال يمكــن رؤيتهــا إال 
بالمجهــر، وتعتمــد الجســيمات الدقيقــة فــي تركيبهــا الفيزيائــي 
والكيميائــي علــى طبيعــة  مصدرهــا، وقــد تنتــج عــن عوامــل 
طبيعية، وكذلك عن األنشــطة البشــرية مثل صناعة األســمنت 
والطابــوق والمحاجــر والكســارات، وعمليــات الحفــر والتنقيــب 
عــن النفــط والمعــادن، وعــوادم وســائل النقــل المختلفــة وتآكل 
اإلطــارات وكذلــك مــن عمليــات االحتــراق  الكامــل الــذي يتخلــف 

عنــه رمــاد ومــن حرائــق الغابــات والمزروعــات.

ــز المركبــات العضويــة المتطايــرة: هــي مركبــات بتروليــة  8. تركي
مثــل البنزيــن والتوليــن والزيليــن تنبعــث مــن مصــادر مختلفــة 
بمــا فيهــا المركبــات والنباتــات ومصافــي تكريــر النفــط وبعض 
الصناعــات، ويتكــون األوزون األرضــي  نتيجــة لتفاعــل أكاســيد 
فــي  المتطايــرة  العضويــة  المركبــات  مــع هــذه  النيتروجيــن 

وجــود الحــرارة مصحوبــة باألشــعة فــوق البنفســجية.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالجسيمات 
الدقيقة = مجموع قراءات جميع محطات الرصد خلل 

العام ÷ عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالمركبات العضوية 
المتطايرة = مجموع قراءات جميع محطات الرصد 

خلل العام ÷ عدد القراءات.

المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالمركبات 
الهيدروكربونية = مجموع قراءات جميع محطات 

الرصد خلل العام ÷ عدد القراءات.

مــواد  وهــي  البتروليــة:  الهيدروكربونيــة  المركبــات  تركيــز   .7
عضويــة تتكــون مــن  الهيدروجيــن والكربــون، وتأتــي مصاحبــة 
لألنشــطة الصناعيــة التــي تعتمــد علــى البتروكيماويــات وهــي 
المــواد الرئيســة التــي يتكــون منهــا  الوقــود النفطــي كالبنزيــن 
والديــزل والغــاز الطبيعــي، وتنتــج عــن طريــق التبخــر المباشــر 
للوقــود أثنــاء تعبئتــه أو مــن خــزان الوقــود، وأمــا علــى شــكل 
غــازات غيــر محترقــة مــع  غــازات عــوادم  المركبــات،  وتتفاعــل 
الشــمس  أشــعة  تحــت  النيتروجيــن  أكاســيد  مــع  الجــو  فــي 
ــة.  ــات ضــارة تســمى بالمؤكســدات الضــوء كيميائي لتكــون مركب

المخلفــات  عــن  الناتــج   :)Water Pollution( المــاء  تلــوث   -
البشــرية أو النباتيــة أو الحيوانيــة أو المعدنيــة أو الصناعيــة أو 
الكيميائيــة التــي تلقــى فــي المســطحات المائيــة مــن محيطــات 
نتيجــة  الجوفيــة  الميــاه  تتلــوث  كمــا  وأنهــار،  وبحيــرات  وبحــار 
لتســرب ميــاه الصــرف الصحــي والتصريــف إليهــا ومــا شــابه.

تراكــم  بســبب   :)Soil pollution( والتربــة  األرض  تلــوث   -
المــواد والمخلفــات الصلبــة التــي تنتــج مــن المصانــع والمــزارع 
والمنــازل، كمــا أن للمبيــدات الحشــرية دور فــي تلــوث التربــة 

ومــا شــابه.

- التلــوث الصوتــي )الضوضــاء( )Noise Pollution(: يكــون 
هــذا النــوع بســبب األصــوات غيــر الطبيعيــة الصــادرة عــن اآلالت  
ومكبــرات  والقاطــرات  والمركبــات  والمحــركات  الميكانيكيــة 

الصــوت ومــا شــابه.

:Desertification - التصحر •
ــة للنظــام البيئــي بشــكل  هــو تناقــص وتدهــور القــدرة البيولوجي
تكــون آثــاره البيئيــة واالقتصاديــة ســلبية علــى النظــم البيئيــة، 
وبشــكل يقلــل مــن قدرتهــا علــى أداء دورهــا الطبيعــي فــي الحياة.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• إفساد )تشويه( األرض:
فيهــا  النفايــات  وطــرح  البكــر،  األرض  فــي  التخريبــي  العمــل 
ويخــص بالذكــر فــي هــذا المجــال نشــاطات التعديــن الســطحي.

:Waste - )النفايات )المخلفات •
هــي عبــارة عــن مــواد منبــوذة باعتبارهــا غيــر ذات قيمــة مباشــرة 
أو تخلفــت كفضــالت فــي عمليــات التصنيــع أو التشــغيل وقــد 

تكــون صلبــة أو ســائلة أو غازيــة.

Hazardous and Non- - المخلفــات الخطــرة وغيــر الخطــرة •
hazardous wastes:

يمكــن أيضــا تقســيم المخلفــات إلــى مخلفــات خطــرة ومخلفــات 
ــر خطــرة، وهنــاك بعــض المؤشــرات التــي تــدل علــى وجــود  غي
وكميــة المخلفــات الخطرة، مثــل: الكميات المنتجة من المخلفات 
الصناعيــة الخطــرة الصلبــة في الســنة بالطــن، والكميات المنتجة 
مــن المخلفــات الصناعيــة الخطــرة الســائلة فــي الســنة بالمتــر 
المكعــب، والكميــة المعالجــة مــن النفايــات الخطــرة الصلبــة فــي 
الســنة بالطــن، والكميــات المنتجــة والمعالجــة مــن المخلفــات 

الطبيــة فــي الســنة بالطــن، والمخلفــات المشــعة.
وجــود  علــى  تــدل  التــي  المؤشــرات  بعــض  هنــاك  أن  كمــا 
المخلفــات غيــر الخطــرة وكميتهــا مثــل: الكميــات المنتجــة مــن 
والكميــات  بالطــن،  الســنة  فــي  الصلبــة  المنزليــة  المخلفــات 
المنتجــة مــن المخلفــات  األخــرى الصلبــة فــي الســنة بالطــن 
وتشــمل المخلفــات الزراعيــة ومخلفات الهدم واإلنشــاء وغيرها، 
ومعــدل إعــادة  تدويــر المخلفــات الصلبــة، والكميــة المعالجــة مــن 

ميــاه الصــرف الصحــي بالمتــر المكعــب.

• مخلفات مواد كيماوية صلبة:
هــي المــواد التــي تنتــج أثنــاء مراحــل التصنيــع بشــكل صلــب، 
وغبــار  المبيــدات،  كمســاحيق  الكيميائيــة  المــواد  غبــار  مثــل: 

العمليــات الصناعيــة مثــل األســمنت واألسبســتوس )األميانــت( 
وتدخــل عــن طريــق األنــف أو الفــم.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مخلفات مواد كيماوية سائلة:
هــي المــواد التــي تنتــج أثنــاء مراحــل التصنيــع بشــكل ســائل 
مثــل  محاليــل عضويــة - حمــوض - دهانــات - منظفــات ســائلة 
ــع  ــد أو البل ــدات ســائلة وتدخــل عــن طريــق امتصــاص الجل - مبي

أو الحقــن.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مخلفات البلستيك:
هــي تلــك البوليمــرات المصنعــة وهــي أحــد مشــتقات النفــط، 
ويعــد البالســتيك أو اللدائــن مــادة أساســية فــي العديــد مــن 

الصناعــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مخلفات المعادن الحديدية:
هــي فئــة مــن المعــادن الفلزيــة كل هــذه المعــادن تحتــوي علــى 
ــد يختلــف مــن معــدن إلــى معــدن، ومــن  ــد. تكويــن الحدي الحدي
أمثلــة المعــادن الحديديــة: الهيماتيــت )أكســيد الحديــد( المغنتيــت 
وهــو الكريســتال األســود الملــون مــع الخصائــص المغناطيســية 

الطبيعيــة وغيرهــا. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مخلفات المعادن غير الحديدية:
هــي المعــادن التــي ال تحتــوي علــى الحديــد كمــا أنهــا تحتــوي 
علــى واحــدة أو أكثــر مــن العناصــر األخــرى مــا عــدا الحديــد، ومــن 

ــة: النحــاس والفضــة، الذهــب. ــر الحديدي ــة المعــادن غي أمثل
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• مخلفات ورقية:
هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن الــورق 
والــورق المقــوى والتــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق أي نشــاط، 
مثــل:  الــورق والــورق المقوى، الناتج عن األنشــطة االقتصادية، 

أو الناتــج عــن النفايــات البلديــة للمنشــأة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• مخلفات إلكترونية:
االلكترونيــة  واألدوات  األجهــزة  فضــالت  عــن  عبــارة  هــي 
مثــل:   اســتخدامها،  مــدة  أو  عمرهــا  أتمــت  التــي  والكهربائيــة 
التلفزيــون والحاســوب والهواتــف، وغيرهــا من وســائل االتصال 
وأجهــزة التســجيل المرئــي والصوتــي، وأفــران الموجــة القصيــرة 
واألدوات المنزليــة وغيرهــا مــن األجهــزة واألدوات والمنتجــات 

المســتخدمة فــي حياتنــا تدخــل ضمــن هــذه المجموعــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المخلفات الزراعية:
وهــي المخلفــات الصلبــة مــن ثمــار األشــجار مثــل المخلفــات مــن 
ثمــار الزيتــون بعــد عصرهــا، ولهــا فوائــد عديــدة، فقــد تســتعمل 
بواســطة  الخبــز  صناعــة  فــي  كاســتخدامها  الطاقــة  لتوليــد 
الطابــون وقــد تســتخدم كســماد لألشــجار أو كأعــالف للحيوانــات.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

:Renewable Resources - الموارد المتجددة •
هــي المــوارد التــي تجــدد نفســها بنفســها مثــل الهــواء والمــاء 

والتربــة والكائنــات الحيــة والطاقــة الشمســية والنباتــات.

بعــض  هنــاك   :)Water Resources( المائيــة  المــوارد   .1
المؤشــرات الدالــة علــى كميــة االســتهالك مــن المــوارد المائيــة 

كمثــال علــى المــوارد المتجــددة مثــل: كميــات الســحب الســنوي 
للميــاه الجوفيــة كنســبة مئويــة مــن الميــاه المتاحــة، والطاقــة 
اإلنتاجيــة المركبــة لمحطــات التحليــة بالمليــون متــر مكعــب فــي 
اليــوم، والكميــة المنتجــة مــن ميــاه التحليــة بالمليــون متــر مكعــب 
الميــاه  مــن  المســتخرجة  أو  المنتجــة  والكميــة  الســنة،  فــي 
الجوفيــة بالمليــون متــر مكعــب فــي الســنة، ونصيــب الفــرد 
ــر مكعــب للفــرد فــي  ــة المتجــددة بالمت ــاه العذب مــن مــوارد المي
الســنة، ومــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة بالمتــر مكعــب فــي 
مكعــب  بالمتــر  فــرد  لــكل  الميــاه  اســتهالك  وكميــات  الســنة، 
للفــرد فــي الســنة، وكميــات اســتهالك  الميــاه المحالــة لــكل فــرد 

بالمتــر مكعــب للفــرد فــي الســنة.

2. الطاقــة الكهربائيــة )Electricity Energy(: وهنــاك بعــض 
المؤشــرات الدالــة علــى كميــة إنتــاج واســتهالك  الكهربــاء كمــورد 
بالميجــاوات،  المركبــة  الكهربائيــة  الطاقــة  منهــا:  المــوارد  مــن 
والطاقــة الكهربائيــة المولــدة في الســنة بالجيجاوات/ســاعة وكذا 
الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة فــي الســنة بالجيجاوات/ســاعة، 
ونصيــب الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة فــي الســنة 
بالكيلووات/ســاعة وكــذا نصيــب الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة 

المولــدة فــي الســنة بالكيلــووات ســاعة.

:Resources Depletion - استنفاد) نضوب ( الموارد •
يعنــي اســتنزاف المــوارد، أي تقليــل قيمتهــا، أو اختفائهــا عــن 

ــاة. أداء دورهــا العــادي المحــدد لهــا فــي منظومــة الحي

           :Depleted Resources - )الموارد الناضبة )غير المتجددة •
هــي المــوارد التــي تنفــد، والتــي تســتخرج مــن باطــن األرض 
مثــل المعــادن والفحــم الحجــري والنفــط والميــاه الجوفيــة غيــر 
المتجــددة، إن كميــات هــذه المــوارد ثابتــة وتقــل كلمــا أخــذ منهــا 

ــى أن تنضــب. إل
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:Protected Resources - حماية الموارد •
إطــار بيئــي يرتكــز علــى دراســة وتحليــل وتركيــب وتوظيــف عناصــر 
البيئــة مــن أجــل االســتخدام األمثــل لمواردهــا وفــق ضوابــط 
ومعاييــر معينــة بمــا يحقــق بقــاء المــوارد كمصــدر عطــاء دائــم 

ــة اســتنزافها. وبالتالــي يقلــل مــن عملي

• مياه البحر:
ــاه المســتهلكة )المســتخدمة( فــي المؤسســة  ــة المي هــي كمي

والتــي ال تعــود لمصدرهــا األصلــي بعــد ســحبها. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه السطحية العذبة:
هــي الميــاه المســتخرجة مــن أي مصــدر مائــي ســطحي مثــل 

األنهــار والبحيــرات أو ميــاه األمطــار الدائمــة أو المؤقتــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه الجوفية العذبة:
يتــم اســتخراجها عــن طريــق اآلبــار  التــي  العذبــة  الميــاه  هــي 
ممــا  األمــالح،  مــن  قليــل  تركيــز  علــى  وتحتــوي  واســتخدامها 

لشــربها. المعالجــة  أو  لالســتخدام  صالحــة  يجعلهــا 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه الجوفية المالحة:
هــي الميــاه التــي يتــم اســتخراجها عــن طريــق اآلبــار واســتخدامها 
فــي المؤسســة وتحتــوي علــى أمــالح بتركيــز أقــل مــن األمــالح 

فــي ميــاه البحــر.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه المزالة ملوحتها:
هــي الميــاه المتحصــل عليهــا مــن إزالــة ملوحــة ميــاه البحــر أو 

الميــاه الجوفيــة المالحــة.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه العادمة المعالجة:
هــي الميــاه المســتعملة التــي تم معالجتها كيميائًيــا أو ميكانيكًيا 

أو بيولوجًيا لغرض إعادة اســتخدامها.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• استهلك المياه:
ــاه المســتهلكة )المســتخدمة( فــي المؤسســة  ــة المي هــي كمي

والتــي ال تعــود لمصدرهــا األصلــي بعــد ســحبها. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه المشتراه:
هــي جميــع أنــواع الميــاه التــي يتــم شــراؤها من الشــركة الوطنية 
أو القطــاع الخــاص أو مــن األفــراد أو أي مصــدر شــراء آخــر؛ وذلــك 

الســتهالكها داخل المؤسســة أو في عمليات اإلنتاج.  
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• المياه المنتجة ذاتًيا:
هي المياه التي يتم إنتاجها أو استخراجها من قبل المؤسسة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• حاويات النفايات:
ــات والمــواد  ــن النفاي ــي تســتخدم فــي تخزي ــات الت هــي الحاوي
غيــر المرغــوب فيهــا بشــكل مؤقــت وتعــد إحــدى طــرق التخلــص 

مــن النفايــات.  
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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• حرق النفايات:
هــو اإلحــراق المنظــم للنفايــات الــذي قــد يترافــق أو ال يترافــق 
باســتعادة الطاقــة المتأتيــة عنهــا، وتعــد إحــدى طــرق التخلــص 

ــات. مــن النفاي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• إعادة تدوير النفايات:
هــي عمليــة إعــادة تجهيــز النفايــات وفــق عمليــة إنتــاج لتحويلهــا 
اســتخدام  إعــادة  ذلــك  مــن  ويســتثنى  النفايــات،  خــط  خــارج 
التجهيــز  إعــادة  التعريــف  هــذا  ويشــمل  كوقــود.  النفايــات 
للحصــول علــى نفــس المنتــج، أو ألغــراض مختلفــة، وتعــد إعــادة 

التدويــر إحــدى طــرق التخلــص مــن النفايــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• بيع النفايات:
هــي النفايــات التــي يتــم بيعهــا إلــى شــركات أخــرى بغــرض 
إعــادة تدويرهــا أو إدخالهــا فــي صناعــات أخــرى كمــواد أوليــة، 

وتعــد إحــدى طــرق التخلــص مــن النفايــات.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

• التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات:
عــن  التخلــص منهــا  يتــم  التــي  النفايــات الصلبــة  هــي كميــة 
طريــق شــركة أخــرى متعاقــد معهــا، وتقــوم هــذه الشــركة بجمــع 

تلــك النفايــات.

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائية المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، ) 2013 (.

 Carbon - )ــكل فــرد ــون )ل ــات غــاز ثانــي أكســيد الكرب • انبعاث
Dioxide Emissions )Per Capita(:

إلــى درجــة تركيــز أحــد الغــازات المســؤولة عــن  مؤشــر يشــير 
ظاهــرة االحتبــاس الحــراري، ويــدل علــى المســتوى االقتصــادي 

للدولــة ومســتوى التصنيــع فيهــا. 

ENVIORNMENT - البيئة

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )لكل فرد( = مجموع 
قراءات محطات الرصد بالدولة خلل العام ÷ عدد 

السكان بالدولة خلل نفس العام .

نسبة مساحة المحميات =
مساحة األراضي المحمية ÷ مساحة أراضي الدولة.

• مســاحة المحميــات الطبيعيــة كنســبة مــن إجمالــي المســاحة 
 Major Protected Areas )As % Of National  - الكليــة 

Territory(:
ــا(  ــا أو كلًي ــاطق المحميــة )جزئًي يشــير المؤشــر إلــى مجمــوع المنـ
عليهــا  يطلــق  والتــي  هكتــار،  ألــف  عــن  مســاحتها  تقــل  وال 
الخلويــة  المناطــق  أو  الطبيعيــة،  اآلثــار  أو  القوميــة،  الحدائــق 
أو  البريــة،  الحيــاة  ومالجــئ  المحميــة،  والبحريــة  الطبيعيــة 
ــة، مــع إعطــاء منفــذ محــدود  ــة ألغــراض علمي المناطــق المعزول
للعامــة والبيانــات ال تشــمل مواقــع محميــة فــي ظــل القوانيــن 

المحليــة.  أو  اإلقليميــة 
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• الناتــج المحلــي اإلجمالــي لكل وحدة من الطاقة المســتخدمة 
GDP per unit of energy use :

الشــرائية  القــوة  )معــادل  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نســبة 
بالــدوالر األمريكــي( إلــى االســتخدام التجــاري للطاقــة، تحســب 
بالكيلوجرامــات مكافــئ النفــط وتوفــر هــذه النســبة مقياســا 
لفعاليــة الطاقــة،  بإظهارهــا تقديــرا قابلــة للمقارنــة وأخــرى ثابتــة 
للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي عبــر الــدول بالنســبة إلــى 

المســتخدمات الطبيعيــة )وحــدات اســتعمال الطاقــة(.

 Arable land per - ــرد ــل ف ــة لكـ ــة للزراع • األراضــي الصالح
capita:

مــا يخــص الفــرد مــن الســكان مــن مجمــوع األراضــي القابلــة 
للزراعــة والمســتصلحة بالدولــة، لقيــاس مــدى قدرتهــا علــى تدبير 

احتياجــات مواطنيهــا مــن الغــذاء دون االعتمــاد علــى الخــارج. 

• نســبة الســكان الذيــن يعتمــدون علــى الوقــود التقليــدي 
 Traditional fuel consumption - فــي اســتهلك الطاقــة

)as % of total energy use(:
حطــب  علــى  يعتمــدون  الذيــن  األشــخاص  المئويــة  النســبة 
الوقــود والفحــم النباتــي والمخلفــات العضويــة وتشــمل )روث 
البهائــم والنباتــات المتحللــة( وذلــك لتلبيــة احتياجاتهم األساســية 

بالنســبة لطهــي الطعــام واإلضــاءة والتدفئــة.

نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزراعة =
مجموع ) األراضي القابلة للزراعة + األراضي 

المستصلحة ( ÷ عدد السكان بالدولة.

نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود التقليدي 
في استهلك الطاقة  =)عدد األشخاص الذين 
يعتمدون على حطب الوقود والفحم النباتي 
والمخلفات العضوية في استهلك الطاقة ÷ 

إجمالي عدد السكان(*100.

النسبة المئوية لمعدل )إضافة / إزالة( الغابات = 
100> - 1 )مساحة الغابات في السنة س ÷ مساحة 

        الغابات في السنة ص ( < 1 )س- ص( 3.

إعادة تدوير النفايات كنسبة من إجمالي النفايات = 
)قيمة النفايات التي أعيد تدويرها ÷ إجمالي قيمة 

النفايات( *100.

• نسبة التغيرات في الكيلو متر المربع من أراضي الغابات -
 Changes in square kilometer )%( of forests land:

البيئــة  بحمايــة  الدولــة  اهتمــام  مــدى  لقيــاس  يهــدف  مؤشــر 
والحيــاة البريــة فيهــا، وهــو يشــير إلــى المعــدل الســنوي للتغيــر 
بالزيــادة أو النقصــان فــي وحــدة مســاحة األرض )الكيلــو متــر 
أو  المغروســة  األشــجار  حامــالت  تحــت  الموجــودة  المربــع( 

الطبيعيــة ســواء كانــت منتجــة أم ال.

 - النفايــات  إجمالــي  مــن  كنســبة  النفايــات  تدويــر  إعــادة   •
Waste recycling )as % of total wastes(:

عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات هــي اســتخالص المــواد التــي هي 
نتــاج مرحلــة أو أكثــر مــن مراحــل عمليــة التصنيــع، مــن نفايــات 
الصناعــة والتجــارة وفضــالت البيــوت وإعادتهــا إلــى العمليــة 
ــت  ــك تتوافــر المــادة الخــام  والتكاليــف التــي كان ــة وبذل اإلنتاجي
ــو اســتحضرت هــذه المــواد مــن خاماتهــا. ــد ل ســتتطلب أو تتكب

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائية المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013(.
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الفصل الرابع: إحصاءات المعرفة

• تقنيات المعلومات واالتصاالت:
المعلومــات  تقنيــة  لوســائط  النفــاذ  وطــرق  أدوات  وصــف  هــو 
والقيــام بعمليــات اســترجاع البيانــات وتخزينهــا وتنظيمهــا وأســاليب 
معالجــة إنتاجهــا، كذلــك وصــف وســائل عــرض المعلومــات وتبادلها 
مــن خــالل الطــرق اإللكترونيــة واليدويــة، ومــن بعــض أدوات تقنيــة 
المعلومــات الحواســيب والماســحات الضوئيــة والكاميــرات الرقمية 
والهواتــف والفاكســات واألقــراص المضغوطــة، والبرامــج مثــل 

نظــام قواعــد البيانــات والتطبيقــات متعــددة الوســائط.

• النفاذ واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت:
تقنيــات  إلــى  بالنفــاذ  نعنيــه  مــا  بيــن  التمييــز  المهــم  مــن 
المعلومــات واالتصــاالت واســتخدام هــذه التقنيــات، فالنفــاذ 
إلــى تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت هــو مــدى توفــر هــذه 
المعلومــات  تقنيــات  اســتخدام  أمــا  األســرة،  لــدى  التقنيــات 
واالتصــاالت فهــو يشــير إلــى اســتخدام واحــد أو أكثــر مــن أفــراد 
ــك فــي  ــة المعلومــات ســواء كان ذل األســرة لالتصــاالت وتقني

المســكن أو فــي مــكان آخــر.

                                                   :Telecommunication - االتصاالت السلكية واللسلكية •
هــي جميــع العمليــات )إرســال أو بــث أو اســتقبال ( التــي تجــرى 
للعالمــات واإلشــارات والكتابــة والصــور واألصــوات أو الــذكاء 
مــن أي طبيعــة بواســطة أنظمــة ســلكية أو راديويــة أو بصريــة أو 

غيرهــا مــن األنظمــة الكهرومغناطيســية.
المصــدر : االتحــاد الـدولــــــــي لالتصــاالت، دلـيــــــــــل جمـــــع البيــانـــــات اإلداريـــــة 

بشـــــأن االتصـــاالت/تكنــولــوجيــــا المعلـــومــــات واالتصــــاالت،2011.

• الخطوط الهاتفية الرئيسة - Main Telephone Lines:                                مصطلحات عامة
الطرفيــة  المعــدات  يصــل  هاتفــي  خــط  هــو  الرئيــس  الخــط 
للمشــترك بالشــبكة العموميــة التبديليــة، ولــه منفــذ مخصــص 
فــي معــدات البدالــة الهاتفيــة. وهــذا المصطلح يــرادف مصطلح 
المحطــة الرئيســة أو خــط البدالــة المباشــر )DEL( الــذي يشــيع 

اســتعماله فــي وثائــق االتصــاالت.
•

:G.S.M - الهاتف المتنقل 
إلــى  النفــاذ  توفــر  خلويــة  تقنيــة  المتنقــل  الهاتــف  يســتخدم 
الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة )PSTN(. ويشــمل ذلــك 
األنظمــة والتقنيــة الخلويــة التماثليــة والرقميــة، مثــل أنظمــة 
 )G3( الثالــث الجيــل  2000 مــن  المتنقلــة الدوليــة  االتصــاالت 

المتقدمــة.  المتنقلــة  )G4( واألنظمــة  الرابــع  والجيــل 
والمســتخدمون هــم مــن النوعيــن: المشــتركون بأســلوب الدفــع 

المســبق أو المؤجــل )فاتــورة(.

1. الهاتــف المتنقــل الذكــي: الهاتــف الذكــي هــو الهاتــف الــذي 
اإللكترونــي  البريــد  ومزامنــة  اإلنترنــت  تصفــح  مزايــا  يوفــر 
وفتــح ملفــات األوفيــس، ويحتــوي علــى لوحــة مفاتيــح كاملــة 
QWERTY، ويعــرف أيضــا بأنــه الهاتــف الــذي يعمــل علــى 
أحــد أنظمــة التشــغيل التاليــة: وينــدوز فــون، ســيمبيان أو 
مشــتقاته، لينوكــس أو مشــتقاته وبــالك بيــري. الهواتــف 
الحواســيب  المحمولــة،  الحواســيب  عــن  تختلــف  ال  الذكّيــة 
ــة  ــزة الذكّي ــر فــي شــيء، كل األجِه ــاٍز آخ الشــخصّية أو أي جه
 Hardware تتكــون مــن جزئيــن مكمليــن لبعضهــم وهمــا الـــ
وهــو الجــزء الفيزيائــي الُممكــن لمُســه، الـــ Software وهــو 

الجــزء البرمجــي الُمشــغل للجهــاز )نظــام التشــغيل(.

2. الهاتــف المتنقــل غيــر الذكــي: الهاتــف غيــر الذكــي هــو الهاتف 
الــذي يوفــر خدمــة االتصــاالت الهاتفيــة واســتقبالها وإرســال 

رســائل الـ SMS أو رســائل الوســائط.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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:Internet - اإلنترنت •
هــي عبــارة عــن شــبكة حاســوبية عمالقــة تتكــون مــن شــبكات 
أصغــر، بحيــث يمكــن ألي شــخص متصــل باإلنترنــت  أن يتجــول 
فــي هــذه الشــبكة وأن يحصــل على جميــع المعلومات في هذه 
الشــبكة )إذا ســمح له بذلك( وهــــي وســــيلة للتواصــــل وتبــــادل 
المعلومــات بـين مختلـف األفـراد والمؤسسـات. ويمكـن النفـاذ 
لخدمـــة اإلنترنـــت بعـــدة طـرق منهـا االتصـال الهـاتفي، والنطـاق 

العريــض والخــط الرقمــي والبريــد اإلكترونــي.

:Computer - جهاز الحاسوب •
يشــمل الحاســوب حاســوب مكتبيــي أو حاســوب محمــول أو 
حاســوب لوحــي، وهــو ال يشــمل المعــدات المــزودة بقــدرات 
واألجهــزة  الذكيــة،  التلفزيــون  أجهــزة  مثــل  مدمجــة  حاســوبية 

المعــدة للمهاتفــة كوظيفــة أوليــة مثــل الهواتــف الذكيــة.
ثابتــا  يظــل  عــن حاســوب  عبــارة  المكتبــي: هــو  الحاســوب   .1
فــي مــكان واحــد عموًمــا. ويتواجــد المســتخدم عــادة أمــام 

المفاتيــح. لوحــة  ويســتعمل  الحاســوب 
ــر الحجــم بمــا  ــارة عــن حاســوب صغي 2. الحاســوب المحمــول: عب
يكفــي للتمكــن مــن حملــه ويســمح عموما بإنجــاز نفس المهام 
الحاســوب  أجهــزة  ويشــمل  المكتبــي،  بالحاســوب  مقارنــة 
الصغيــرة مــن نــوع »نــوت بــوك« ولكنــه ال يشــمل الحواســيب 

اللوحيــة ومــا شــابه ذلــك مــن حواســيب تحمــل باليــد. 
شاشــة  فــي  مدمــج  حاســوب  هــو  اللوحــي:  الحاســوب   .3
اللمــس المســطحة، تعمــل بلمــس الشاشــة بــدل )أو فضــال 

عــن( اســتخدام لوحــة مفاتيــح ماديــة.

:)LAN( الشبكة المحلية •
تشــير LAN لشــبكة ســلكية تربــط أجهــزة الكمبيوتــر داخــل منطقــة 
جغرافيــة واحــدة مثــل مبنــى واحــد أو إدارة أو موقــع، وقــد تكــون 

هــذه الشــبكة الســلكية.

:Extranet - إكسترانت •
لتبــادل  اإلنترنــت  بروتوكــوالت  هــي شــبكة مغلقــة تســتخدم 
أو  المورديــن  مــع  آمــن  بشــكل  التجاريــة  األعمــال  معلومــات 
العمــالء أو شــركاء األعمــال اآلخريــن. ويمكــن أن تتخــذ شــكل 
تمديــد آمــن لشــبكة اإلنترانــت تســمح للمســتخدمين الخارجييــن 
بالنفــاذ إلــى بعــض أجــزاء مــن شــبكة اإلنترانــت للمنشــأة. ويمكن 
أن يكــون أيضــا جــزءا خاصــا مــن موقــع الويــب للمنشــأة، حيــث 
ــم  ــر هــذه الشــبكة بعــد أن تت يمكــن لشــركاء األعمــال التنقــل عب
المصادقــة علــى صفــة نفاذهــم فــي صفحــة تســجيل الدخــول.

:)intranet( الشبكة الداخلية إنترانت •
تشــير الشــبكة الداخليــة إنترانــت إلــى شــبكة اتصــاالت داخليــة 
داخــل  باالتصــال  وتســمح  اإلنترنــت  بروتوكــوالت  تســتخدم 
المنشــأة )وإلــى األشــخاص المرخــص لهــم اآلخريــن(، وعــادة 
مــا يتــم إنشــاؤها خلــف جــدار firewall مــن أجــل الســيطرة علــى 

النفــاذ إليهــا.

• أنماط االتصال باإلنترنت:
شــركات  إحــدى  مــن  اإلنترنــت  بشــبكة  االشــتراك  نــوع  هــي 
مــزودي خدمــات اإلنترنــت، ومــن تلــك األنمــاط بواســطة الهاتــف 

المتنقــل:
ــة تســمح  ــف المتنقل ــات تســتخدم فــي الهوات هــي شــرائح بيان

لمســتخدميه بتصفــح اإلنترنــت عبــر الشــبكة الالســلكية.
أ  - خطــوط المشــتركين الرقميــة )DSL(: هــي تكنولوجيــا لجلــب 
والمنشــآت  المســاكن  إلــى  عــال  نطــاق  عــرض  معلومــات 
االقتصاديــة الصغيــرة عبــر خطــوط الهاتــف الثابــت )النحاســية( 

التقليديــة.
ب  - األليــاف البصريــة: هــي أســالك ضوئيــة مرنــة ودقيقــة 
تحمــل البيانــات فــي شــكل ضــوء. هــذه التكنولوجيــا ذات 
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ســرعة عاليــة جــدا تســمح لالســتفادة مــن أقصــى ســرعة على 
الخــط الخــاص حتــى 60 مــرة أكبــر مــن خطــوط المشــتركين 

.DSL الرقميــة
ت  - واي ماكــس: يشــير واي ماكــس إلــى معيــار االتصــاالت 
الالســلكية الــذي يتــم اســتخدامه اليــوم فــي الغالــب كنظــام 
نقــل ونفــاذ إلــى االنترنــت ذات النطــاق العريــض، ويغطــي 

ــة واســعة. مســاحة جغرافي
ث  - إنترنــت عبــر األقمــار الصناعيــة: هــو اســتخدام اإلنترنــت عــن 

طريــق موجــات تبــث مباشــرة مــن األقمــار الصناعيــة.
التــي  الخطــوط  تلــك  هــي  المؤجــرة:  اإلنترنــت  خطــوط   - ج    
تســتخدمها بعــض المنشــآت مــن خــالل دفــع مبالــغ لشــركات 

أخــرى وال تكــون تابعــه للمنشــآت بشــكل مباشــر لهــا.
 )Integrated اختصــارَا لـــ ISDN تعــد :)ISDN( ح  - أي إس دي إن 
)Services Digital Network أو الشــبكة الرقميــة للخدمــات 
المتكاملــة وهــي شــبكة تنقــل اإلشــارات رقميــا بيــن األجهزة، 
وتوفــر هــذه الشــبكة ســرعة وكفــاءة أكبــر مــن شــبكات الهاتــف 

وأجهــزة المــودم.
 خ  - مــودم متنقــل / USB: هــو الجهــاز الــذي ينقــل اإلشــارات 
ــر  ــاز رقمــي آخ ــاز الحاســوب أو جه ــة الصــادرة مــن جه الرقمي
ــل تشــكيل اإلشــارة  ــف ويزي ــة لخــط هات ــى إشــارات تماثلي إل
للجهــاز  رقميــة  إشــارة  إلــى  ويحولهــا  الــواردة  التماثليــة 

الرقمــي.

• النطاق العريض:
مصطلــح عــام يعنــي إشــارة أو جهــاز اتصــاالت يســتعمل عــرض 
نطــاق أكبــر بالمقارنــة مــع إشــارة أو جهــاز عــادي أو تقليــدي؛ وكلمــا 
كان النطــاق واســعا كلمــا كانــت ســعة الحركــة أكبــر، وفــي ســياق 
اتصــاالت البيانــات، يشــير هــذا المصطلــح إلــى معــدل نقــل 

البيانــات الــذي يبلــغ kbit/s 256 علــى األقــل.

• شبكة ثابتة )سلكية( ضيقة النطاق:
 ISDNيشمــــل المــودم التماثلــي )مراقمــة عبــر خــط الهاتف العــادي( و
)شــبكة رقميــة متكاملــة الخدمــات( وDSL )الخــط الرقمــي للمشــترك( 
بســرعات تقــل عــن kbit/s 256 واألشــكال أخــرى للنفــاذ ذات ســرعات 

.kbit/s 256 التنزيــل المعلنــة التــي تقــل عــن

:USB شبكة متنقلة عريضة النطاق عبر بطاقة أو مودم •
الثالــث )G3( علــى  الجيــل  النطــاق مــن  شــبكة متنقلــة عريضــة 
األقــل مثــل النظــام العالمــي لالتصــاالت المتنقلــة )UMTS( عبــر 
.USB المدمجــة فــي حاســوب( أو مودم SIM بطاقــة )مثــل بطاقــة

• شبكة متنقلة عريضة النطاق عبر جهاز يحمل باليد:
شــبكة متنقلــة عريضــة النطــاق مــن الجيــل الثالــث )G3( علــى 
األقــل مثــل النظــام العالمــي لالتصــاالت المتنقلــة )UMTS( عبــر 

جهــاز يحمــل باليــد.

• شبكة ساتلية عريضة النطاق:
شــبكة ســاتلية عريضــة النطــاق )عبــر توصيــل ســاتلي( بســرعات 

تنزيــل معلنــة تبلــغ kbit/s 256 علــى األقــل.

• شبكة ثابتة عريضة النطاق )السلكية( لألرض:
تشــير إلــى تكنولوجيــات ذات ســرعات تبلــغ kbit/s 256 علــى 

الثابــت.  CDMA والنفــاذ WiMAX األقــل، مثــل تكنولوجيــا

:kbps أو kbit/s )kbit/s( •
كيلوبايــت فــي الثانيــة )1 كيلوبايــت فــي الثانيــة = ألــف بايــت 
فــي الثانيــة(. وهــي وحــدة بيانــات تســاوي 1024 بايــت. وتعبــر 
 )True( البايــت الواحــد عــن 1 أو 0 فــي النظــام االثنينــي أو صــح

أو خطــأ )False( فــي النظــام المنطقــي.
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• موقع الويب:
هــو مجموعــة صفحــات ويــب مرتبطــة ببعضهــا البعــض ومخزنــة 
الخــاص  الويــب  موقــع  زيــارة  ويمكــن  الخــادم،  نفــس  علــى 
بالمنشــأة عبــر اإلنترنــت بفضــل خدمــة الويــب ومــن خــالل برنامــج 

حاســوبي يدعــى متصفــح الويــب.

• مدونة:
مدونــة )اختصــار للتعبيــر مدونــة ويــب( هــو موقــع للمناقشــة 
أو موقــع إعالمــي ينشــر فــي الشــبكة العالميــة ويتألــف مــن 
مدخــالت منفصلــة )“Posts”( وهــي مرتبــة ترتيبــا زمنيــا تصاعديــا 

)مــن األحــدث إلــى األقــدم(.

:E-mail البريد اإللكتروني •
هــي وســيلة تســمح لمســتعملي الشــبكة محليــا وعالميــا لتبــادل 
الرســائل والنصــوص والملحقــات مــن حاســوب إلــى آخــر موجــود 

داخــل المنشــأة أو خارجهــا. 

• صندوق البريد:
هــو صنــدوق معدنــي يوجــد أمــام المنشــأة التــي يتبــع لهــا، 
والهــدف منــه اســتالم وإرســال الرســائل، ويعــرف أيضــًا بأنــه 
أحيانــًا فيمــا  جهــة معينــة، ويوجــد  أو  لفــرد،  عنــوان مخصــص 
يســمى )مكتــب البريــد(، ويحــق لصاحــب أو أصحــاب صنــدوق 
البريد، اســتخدامه في إرســال واســتقبال الرســائل، والمغلفات، 
أو الطــرود البريديــة، وذلــك مقابــل دفــع مبلــغ معين عند اســتئجار 
الصنــدوق، والــذي يعتمــد علــى شــروط خاصــة بمكاتــب البريــد 

ــة التــي تتبــع لهــا. فــي الدول

• العنوان الوطني:
العربيــة  المملكــة  فــي  وشــامل  موحــد  وطنــي  عنــوان  هــو 
الســعودية؛ طورته مؤسســة البريد الســعودي وفق مواصفات 
معياريــة وتقنيــة، بهــدف االســتدالل علــى المواقــع بــكل يســر 
وســهولة، وذلــك مــن خــالل تأســيس نظــام اتصالــي حديــث 
ــة وأنشــطة  ــه تطبيقــات الحكومــة اإللكتروني ــة تقــوم علي للعنون
التجــارة اإللكترونيــة ويتكــون العنــوان الوطنــي مــن ثالثــة أقســام 
رئيســية هــي  الرمــز البريــدي، ورقــم المبنى، والرقــم اإلضافي.

:Social Media - مواقع التواصل االجتماعي •
هــي مجموعــة مــن المواقــع اإللكترونيــة، الموجــودة علــى شــبكة 
اإلنترنــت، وهدفهــا الرئيــس هــو بنــاء تواصــل بيــن مجموعــة 
ومــن  العالــم  أرجــاء  مختلــف  فــي  المنشــآت  أو  األفــراد  مــن 
الخدمــات التــي تقدمهــا معظــم مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
القــدرة علــى التحــدث المكتــوب مــع األفــراد اآلخريــن، والتواصــل 
الصوتــي، والمرئــي، ومــن تلــك المواقــع )تويتــر، فيــس بــوك، 

ــخ(. انســتقرام وســناب شــات ... إل

• التطبيقات المحمولة:
هــي برامــج حاســوبية مصممــة لتعمــل علــى الهواتــف المتنقلــة 
األجهــزة  مــن  وغيرهــا  اللوحيــة  الحاســوب  أجهــزة  أو  الذكيــة 
متجــر  مــن  التطبيقــات  هــذه  تحميــل  ويتــم  الذكيــة.  المتنقلــة 
أبــل ســتور )App Store( بالنســبة للبرامــج التــي تخــص أجهــزة 
ــاد، أمــا بالنســبة للتطبيقــات المصممــة بنظــام  اآليفــون واآليب
التشــغيل أندرويــد والــذي يعمــل علــى بقيــة األجهــزة األخــرى 
كجهــاز سامســونغ وســوني فيتــم تحميلهــا مــن متجــر جوجــل 
فــي  التطبيقــات مجانيــة  هــذه  وتكــون   .)Google Play( بــالي 
الغالــب لتشــجيع المســتخدم لتحميلهــا واســتخدامها مــن المتجــر، 
كمــا أن هنــاك بعــض التطبيقــات ال يتــم تحميلهــا إال بعــد دفــع 

مبلــغ معيــن للمتجــر.
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:Viruses - الفيروسات •
عبــارة عــن برامــج صغيــرة لهــا القــدرة العمــل فــي الخفــاء والتكاثــر 
يتــم وضعهــا فــي أجهــزة الحاســوب وهــذه البرامــج تســتهدف 
البرامــج األخــرى بالتعديــل فيها واختراقها ومحاولــة التوالد داخلها، 
وليــس مــن الضــروري أن يكــون الهــدف هــو تعطيــل البرنامــج لكنــه 
فــي الغالــب ينتقــل الفيــروس مــن جهــاز حاســوب إلــى آخــر عنــد 

تشــغيل البرنامــج المصــاب أو عنــد فتــح ملفــات مصابــة.

• برامج الحماية:
ــي قــد  ــة الت ــى اكتشــاف الملفــات الخبيث هــي برامــج تعمــل عل
تصيــب أجهــزة الحاســوب وتعمــل علــى إزالتهــا بشــكل تلقائــي 
لحمايــة  صــد  كحائــط  تعمــل  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن 
الحســابات علــى أجهــزة الحاســوب عنــد اتصالهــا باإلنترنــت ضــد 
برامــج التجســس وغيرهــا مــن البرامــج الخبيثــة التــي قــد تصيــب 

األجهــزة.

• جهاز التلفزيون:
ــث  ــى اســتقبال إشــارات الب ــون هــو جهــاز قــادر عل جهــاز التلفزي
التلفــازي باســتخدام طــرق نفــاذ شــائعة مثــل عبــر األثيــر أو الكبــل 
المحــوري أو الســواتل الصناعيــة. وجهــاز التلفزيــون هــو جهــاز 
مســتقل عــادة أو ضمــن جهــاز آخــر، مثــل الحاســوب أو الهاتــف 

المحمــول.

• جهاز الراديو:
الراديويــة  البــث  إشــارات  إمكانيــة الســتقبال  لديــه  جهــاز  هــو 
ويمكــن   .SW, FM, AM, LW مثــل عامــة  تــرددات  باســتخدام 
ــه  ــه أو ضمــن جهــاز آخــر أو مدمــج ب أن يكــون الراديــو قائمــا بذات
مثــل ســاعة منبهــة أو جهــاز اســتماع صوتــي أو هاتــف متنقــل 

حاســوب. أو 

:Public Phones  - الهواتف العمومية •
جميــع أنــواع الهواتــف العموميــة، بمــا فيهــا هواتــف العملــة 
وهواتــف بطاقــات االئتمــان والبطاقــات مســبقة الدفــع، وهــذه 

الهواتــف متوفــرة فــي األماكــن العامــة.

• خط هاتف ثابت:
يشــير خــط الهاتــف الثابــت إلــى خــط الهاتــف الــذي يوصــل جهــاز 
المســتخدم الطرفــي )مثــل جهــاز هاتــف أو فاكــس( مــع الشــبكة 
ــي لهــا منفــذ خــاص  ــة )PSTN( والت ــة التبديلي ــة العمومي الهاتفي

علــى بدالــة )مقســم( الهاتــف.

:Internet Café - مقاهي اإلنترنت •
وهــي المحــالت العامــة التــي تســتخدم فيهــا خدمــة اإلنترنــت 
مــن خــالل أجهــزة متوفــرة بمقابــل مــادي معيــن وقــد تقــدم فيهــا 

المشــروبات.

• خدمات الحكومة اإللكترونية:
هــو نظــام تتبنــاه األجهــزة الحكوميــة باســتخدام الشــبكة العنكبوتية 
مختلــف  وربــط  ببعــض،  بعضهــا  أجهزتهــا  ربــط  فــي  العالميــة 
ووضــع  عمومــا،  والجمهــور  الخاصــة  بالمؤسســات  خدماتهــا 
المعلومــة فــي متنــاول األفــراد والمنشــآت وذلــك لخلــق عالقــة 
شــفافة تتصــف بالســرعة والدقــة تهــدف لالرتقــاء بجــودة األداء.

• البيع والشراء عبر اإلنترنت:
تابعــة  إلكترونــي أو فــي صفحــة  هــو وجــود متجــر أو موقــع 
ــه بعــرض منتجاتهــا للعمــالء،  لموقــع المنشــأة تقــوم مــن خالل
ــه  أو أن المنشــأة تلجــأ إلــى متجــر أو موقــع إلكترونــي مــن خالل
تتمكــن المنشــأة مــن شــراء المنتجــات المعروضــة بســهولة مــن 
وغالبــًا  الذكــي،  المتنقــل  الهاتــف  أو  الحاســوب  أجهــزة  خــالل 

تتوفــر أفضــل أنــواع المنتجــات وبأفضــل األســعار.
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• سياسة تقنية المعلومات:
هي الئحة االســتخدام اآلمن ألجهزة وشــبكة الحواســيب الخاصة 
بالمنشــأة تقــدم إلــى كافــة المشــتغلين بهــا وتكــون الئحــة ملزمــة 
لهــم بهــدف االســتخدام الســليم واآلمــن لممتلــكات المنشــأة 
وأجهــزة  والمعلومــات  والشــبكات  والبرمجيــات  كالمعــدات 

االتصــاالت منعــَا لحــدوث أي اختراقــات أو مشــاكل قانونيــة.

• سياسة أمن لمجال تقنية المعلومات واالتصاالت:
هــي الئحــة تعتمــد علــى حمايــة معلومــات معينــة للمنشــأة مــن 
أن تعايــن، أو تســتخدم مــن قبــل أفــراد أو منشــآت غيــر مخــول 
لهــم ذلــك، أو مــن أن تكشــف للعلــن أو تــوزع، أو أن تعــّدل أو 

تدمــر أو تحــذف.

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائية المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013(.

• مجموع سعة البداالت العمومية المحلية:
مجمــوع ســعة البــداالت العموميــة إلــى العــدد األعظــم مــن 
الخطــوط الهاتفيــة الثابتــة التــي يمكــن توصيلهــا، ويشــمل هــذا 
الرقــم الخطــوط الهاتفيــة الثابتــة الموصولــة فعــال والخطــوط 
الثابتــة المتاحــة للتوصيــل فــي المســتقبل، بمــا فيهــا الخطــوط 
االختبــار(.  )أرقــام  للبدالــة  التقنــي  للتشــغيل  المســتعملة 
والقيــاس هــو الســعة الفعليــة الموصولــة فعــال للنظــام، وليس 
اســتعمال  لــدى  أو  بالنظــام  االرتقــاء  عنــد  النظريــة  اإلمكانيــة 

الضغــط.  تكنولوجيــا 

• اشتراكات الهاتف الثابت:
تشــير اشــتراكات الهاتــف الثابــت إلــى مجمــوع العــدد الفعــال 
مــن خطــوط الهاتــف الثابــت التماثليــة واشــتراكات نقــل الصــوت 
المحليــة  العــروة  واشــتراكات   )VoIP( اإلنترنــت  بروتوكــول  عبــر 
 ISDN الصــوت  قنــاة  ومكافــآت   )WLL( الثابتــة  الالســلكية 
والهواتــف العموميــة الثابتــة. كان هــذا المؤشــر يســمى ســابقا 

خطــوط الهاتــف الرئيســية قيــد التشــغيل.

• خطوط الهاتف الثابت التماثلية:
عــدد الخطــوط الفعالــة التــي توصل معدات مطراف المشــتركين 
بالشــبكة PSTN والتــي لهــا بوابــة مكرســة فــي معــدات التبديــل 
الهاتفــي. وهــي تشــمل كل الخطــوط المؤجلــة الدفــع وتلــك 
الخطــوط المســبقة الدفــع التــي ســجلت نشــاطا األشــهر الثالثــة 
ــر ’محطــة رئيســية’ و ’خــط  ــر مــرادف لتعبي ــرة. وهــذا التعبي األخي
تبديل مباشــر’ )DEL(  الرائج االســتعمال في وثائق االتصاالت.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت / االتصاالت

 شبكات الهاتف الثابت:

 Main - عــدد أجهــزة الهاتــف الثابــت لــكل مئــة مــن الســكان •
telephone lines )per 100 people(:

يهــدف إلــى معرفــة مــدي انتشــار خدمــة االتصــاالت التليفونيــة 
علــى مســتوي الدولــة كأحــد عناصــر البنيــة األساســية الالزمــة 
الخدمــات االجتماعيــة، وهــو  لتطويــر منــاخ االســتثمار وزيــادة 
يشــير إلــى عــدد الهواتــف الثابتــة لــكل مئــة فــرد مــن الســكان 

بالدولــة.

نسبة عدد أجهزة الهاتف الثابت لكل مئة من 
السكان = )عدد أجهزة الهاتف الثابت ÷ عدد 

السكان بالدولة( * 100.
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:)VoIP(اشتراكات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنترنت •
بروتوكــول  بواســطة  الصــوت  نقــل  اشــتراكات  مؤشــر  يشــير 
اإلنترنــت )VoIP( إلــى عــدد اشــتراكات الخطــوط الثابتــة فــي هــذا 

النمــط مــن نقــل الصــوت. 
ويعــرف أيضــا بتعبيــر نقــل الصــوت بواســطة النطــاق العريــض 
)VoB( ويشــمل اشــتراكات VoIP مــن خــالل الالســلكي الثابــت، 
البصــري  )DSL( والكبــل والليــف  الرقميــة  المشــترك  وخطــوط 
وغيرهــا مــن منصــات اإلنترنــت العريــض النطــاق الثابتــة التــي 
وهــو  اإلنترنــت.  بروتوكــول  بواســطة  الثابتــة  المهاتفــة  توفــر 
 VoIP ــات )مثــل يســتثني تطبيقــات VoIP القائمــة علــى البرمجي
بواســطة Skype مــن حاســوب إلــى حاســوب أو مــن حاســوب 
ــي  ــف(. وينبغــي أال تحســب اشــتراكات VoIP هــذه الت ــى هات إل
ال تتضمــن رســوما شــهرية متكــررة إال إذا وّلــدت حركــة واردة أو 

ــرة. ــة األخي ــاء األشــهر الثالث صــادرة أثن

• اشتراكات العروة المحلية اللسلكية الثابتة:
الثابتــة  الالســلكية  المحليــة  العــروة  اشــتراكات  مؤشــر  يشــير 
)WLL( إلــى االشــتراكات التــي يقدمهــا مشــغلو هاتــف الخــط 
الثابــت المرخــص لهــم والذيــن يوفــرون نفــاذ ’ الميــل األخيــر’ 
للمشــترك باســتعمال التقنيــة الراديويــة، وحيــث تكــون معــدات 
مطــراف المشــترك إمــا ثابتــة أو محــدودة مــن حيــث المجــال الــذي 

ــه. تســتعمل في

• النسبة المئوية الشتراكات الهاتف الثابت السكنية:
الثابــت  الهاتــف  الشــتراكات  المئويــة  النســبة  مؤشــر  يشــير 
ــة التــي ُيحصــل عليهــا بتقســيم  الســكنية إلــى النســبة المئوي
عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابــت الفعالــة التــي تخــدم األســر 
المعيشــية )أي الخطوط التي ال تســتخدم في أغراض األعمال 
أو كمحطــات هاتفيــة  أخــرى  أو ألغــراض مهنيــة  الحكومــة  أو 

عموميــة( علــى عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابــت ثــم ضربــه برقــم 
100. وتعــرف األســرة المعيشــية بأنهــا تتألــف مــن فــرد أو أكثــر، 
قــد يكــون أو ال يكــون بينهــم قرابــة، يشــاركون فــي المســكن 
وفــي مشــترياتهم مــن الطعــام. وتشــمل االشــتراكات الفعالــة 
كل االشــتراكات مؤجلــة الدفــع واالشــتراكات مســبقة الدفــع 

ــاء األشــهر الثالثــة األخيــرة. التــي ســجلت نشــاطا أثن

• النســبة المئويــة الشــتراكات الهاتــف الثابــت فــي المناطــق 
الحضريــة:

يشــير مؤشــر النســبة المئويــة الشــتراكات الهاتــف الثابــت فــي 
المناطــق الحضريــة إلــى النســبة المئويــة التــي يتــم الحصــول 
ــت فــي المناطــق  ــف الثاب ــدد اشــتراكات الهات عليهــا بتقســيم ع
البلــد  فــي  الثابــت  الهاتــف  اشــتراكات  عــدد  علــى  الحضريــة 
مضروًبــا برقــم 100.وينبغــي تعريــف مفهــوم ’ الحضريــة’ الــذي 

يســتخدمه البلــد.

:)ISDN( اشتراكات الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات •
يشــير مؤشــر اشــتراكات الشــبكة الرقميــة المتكاملــة الخدمــات  
)ISDN( إلــى عــدد االشــتراكات فــي الشــبكة الرقميــة المتكاملــة 
الخدمــات. ويمكــن تفريــق ذلــك إلــى خدمة ســطح بيني بمعدل 
 ITU-T أساســي وخدمــة ســطح بينــي بمعــدل أولــي )التوصيــة

I.420 ( لذلــك يمكــن تفصيــل المؤشــر، علــى النحــو التالــي:

1. اشــتراكات ISDN بمعدل أساســي: يشــير إلى عدد االشــتراكات 
في خدمة ســطح بيني في الشــبكة ISDN بمعدل أساســي.

2. اشــتراكات ISDN بمعــدل أولــي: يشــير إلــى عــدد االشــتراكات 
فــي خدمــة ســطح بينــي فــي الشــبكة ISDN بمعــدل أولــي.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• مكافئــات قنــوات الصــوت فــي الشــبكة الرقميــة المتكاملــة 
:)ISDN( الخدمــات

يشــير مؤشــر مكافئــات قنــوات الصــوت فــي الشــبكة الرقميــة 
قنــوات  مكافئــات  مجمــوع  إلــى   )ISDN( الخدمــات  المتكاملــة 
- B( بمعــدل أساســي وبمعــدل  القنــوات  )مكافــأت  الصــوت 
أولــي. ومؤشــر مكافــأت قنــوات الصــوت بمعــدل أساســي هــو 
عــدد اشــتراكات ISDN  بمعــدل أساســي برقــم مضروًبــا برقــم 
ــي هــو عــدد  ــوات الصــوت بمعــدل أول 2 ،ومؤشــر مكافــأت قن
اشــتراكات ISDN بمعــدل أولــي مضروًبــا برقــم 23 أو 30 تبًعــا 

ــه. ــار المأخــوذ ب للمعي

• تنقلية أرقام الهاتف الثابت:
يشــير مؤشــر تنقليــة أرقــام الهاتــف الثابــت إلــى عــدد معامــالت 
التنقيــل ضمــن شــبكة خطــوط الهاتــف الثابــت التــي جــرت ألرقــام 

الهاتــف الثابــت أثنــاء الســنة المرجعيــة.

 شبكات االتصاالت المتنقلة:

• عــدد المشــتركين بالهاتــف المتنقــل لــكل مائــة مــن الســكان - 
:Cellular mobile subscribers )per 100 people(

ــة مــن الســكان( فــي  ــكل مائ ــة )ل نســبة عــدد المشــتركين بالدول
ــي تؤمــن  ــة الت ــة النقال ــة التلقائي شــبكة عامــة للخدمــات الهاتفي
الوصــل بشــبكة التحويــل الهاتفيــة العامــة عبــر اســتخدام التقنيــة 
عمليــة  ويســر  وســهولة  تقــدم  علــى  مؤشــر  وهــو  الخلويــة، 

التواصــل واالســتفادة مــن تقنيــات االقتصــاد الرقمــي. 

المؤجــل/ الدفــع  بحســب   ، المتنقــل  الهاتــف  اشــتراكات   •
المســبق:

يشــير مؤشــر االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة إلــى عــدد 
التــي  العموميــة  المنقــل  الهاتــف  خدمــات  فــي  االشــتراكات 
توفــر النفــاذ إلــى شــبكة PSTN باســتخدام تكنولوجيــا خلويــة. 
ويتضمــن المؤشــر )وينقســم إلــى( عــدد االشــتراكات المؤجلــة 
الدفــع، وعــدد الحســابات المســبقة الدفــع الفعالــة )أي التــي 
اســُتخدمت فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة(. وينطبــق المؤشــر 
علــى كل االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة التــي توفــر االتصــاالت 
الصوتيــة. وهــو يســتثني االشــتراكات عبــر بطاقــات البيانــات أو 
مودمــات USB، واالشــتراكات فــي خدمــات البيانــات المتنقلــة 
العموميــة، والخدمــات الراديويــة المتنقلــة لالتصــاالت الخاصــة، 
عــن  والقيــاس  الراديــوي  واالســتدعاء   ،telepoint والمهاتفــة 
ُبعــد. ويمكــن تفصيــل االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة بحســب 

نــوع الَعقــد، كمــا يلــي:
إلــى  يشــير  الدفــع:  المتنقــل مســبقة  الهاتــف  اشــتراكات   .1
ــة التــي تســتخدم  ــة المتنقل مجمــوع عــدد االشــتراكات الخلوي
بطاقــات الدفــع المســبق. وهــي اشــتراكات يشــتري فيهــا 
المســتعمل وحــدات معينــة مــن زمــن االســتعمال، بــداًل مــن 
دفــع رســوم شــهرية جاريــة. وينبغــي تضميــن االشــتراكات 
ــاء  ــة فقــط )أي تلــك المســتخدمة مــرة علــى األقــل أثن الفعال
األشــهر الثالثــة األخيــرة إلجــراء أو تلقــي مكالمــة أو القيــام 
بنشــاط غيــر صوتــي مثــل إرســال أو قــراءة رســالة SMS أو 

النفــاذ إلــى اإلنترنــت(. 
اشــتراكات الهاتــف المتنقــل المفوتــرة: يشــير إلــى مجمــوع   .2
عــدد االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة حيــث يتلقــى المشــتركون 
فاتــورة الحســاب، بعــد اســتعمالهم الخدمــات المتنقلــة، فــي 
نهايــة كل شــهر. وتقــّدم الخدمــة المؤجلــة الدفــع علــى أســاس 
ترتيــب مســبق مــع مشــغل خدمــة متنقلــة خلويــة. وينــص 
عقــد المشــترك، عمومــًا، علــى حــد أعلــى مــن الدقائــق أو 

نسبة المشتركين بالهاتف المنتقل لكل مائة من 
السكان = )عدد المشتركين بخدمة الهاتف المتنقل 

على مستوي الدولة ÷ عدد السكان( * 100.
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ــورة المشــترك  ــك. وتتضمــن فات ــر ذل ــة أو غي الرســائل النصي
مبلغــًا مقطوعــًا مقابــل أي اســتعمال يعــادل أو يقــل عــن 

الحصــة المحــددة.
رســوم  عليــه  يترتــب  الحصــة  هــذه  فــوق  اســتعمال  وأي 
إضافيــة. ونظريــًا، ال يفــرض علــى المشــترك فــي هــذه الحالة 
أي حــدود علــى اســتعمال الخدمــات المتنقلــة، ومــن ثــم فهــو 

ــر محــدود. ــع بائتمــان غي يتمت

المتنقلــة، بحســب ســرعة  الخلويــة  الهاتفيــة  • االشــتراكات 
النفــاذ إلــى البيانــات:

يمكــن تفصيــل عــدد االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة 
بحســب الســرعة، كمــا يلــي:

1. االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة مع النفاذ إلى توصيل 
البيانــات بمعــدالت ســرعة منخفضــة ومتوســطة: وهــو يشــير 
إلــى عــدد االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة مــع النفــاذ 
إلــى توصيــل البيانــات )مثــل اإلنترنــت( بمعــدالت ســرعة فــي 
يشــمل  وهــذا  كيلوبت/ثانيــة.   256 دون  الهابطــة  الوصلــة 
 CDMA2000 1xو  GPRS مثــل  المتنقلــة  الخلويــة  التقنيــات 
 .)EDGE( وغالبيــة معــدالت البيانــات المعــززة للتطــور العالمــي
اســتعمال  علــى  نظريــًا  المشــتركين  قــدرة  إلــى  يشــير  كمــا 
خدمــات بيانــات متنقلــة بســرعة غيــر النطــاق العريــض، بــداًل مــن 

عــدد المســتعملين النشــطين لهــذه الخدمــات.

إلــى  النفــاذ  مــع  المتنقلــة  الخلويــة  الهاتفيــة  االشــتراكات   .2
توصيــل البيانــات بمعــدالت ســرعة النطــاق العريــض: وهــو 
يشــير إلــى عــدد االشــتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة مــع 
بمعــدالت  اإلنترنــت(  )مثــل  البيانــات  توصيــل  إلــى  النفــاذ 
ســرعة نطــاق عريــض فــي الوصلــة الهابطــة ) ُيعــرف هنــا بأنــه 
يســاوي أو يزيــد عــن 256 كيلوبت/ثانيــة(. كمــا يشــير إلى قدرة 
المشــتركين نظريــًا علــى اســتعمال خدمــات بيانــات متنقلــة 

المســتعملين  عــدد  مــن  بــداًل  العريــض،  النطــاق  بســرعة 
الخدمــات. وهــذا يشــمل كل االشــتراكات  لهــذه  النشــطين 
الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة عاليــة الســرعة مــع النفــاذ إلــى 
توصيــل البيانــات، بمــا فــي ذلــك التقنيــات الخلويــة المتنقلــة 
مثــل النفــاذ المتعــدد بتقســيم شــفري فــي النطــاق العريــض  
 WCDMA( العالمــي(  المتنقلــة  االتصــاالت  نظــام  )فــي 
UMTS( والتقنيــات المصاحبــة لهــا مثــل النفــاذ الرزمــي فائــق 
 WiMAX(و  EV-DO x CDMA2000 و1   )HSPA( الســرعة 
وهــو   .)LTE( األجــل  طويــل  والتطــور  المتنقلــة   )802.16e
يســتثني اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل المنخفــض 

الســرعة واشــتراكات اإلنترنــت )الســلكية( الثابتــة.

• نسبة التغطية الجغرافية لشبكة االتصاالت المتنقلة:
يشــير مؤشــر النســبة المئوية للمســاحة الجغرافية التي تغطيها 
شــبكة االتصــاالت المتنقلــة  إلــى إجمالــي المســاحة الجغرافيــة. 
التــي تشــملها  الجغرافيــة   المســاحة  ويتــم حســابه بتقســيم 
المســاحة  إجمالــي  علــى  المتنقلــة  االتصــاالت  إشــارة شــبكة 

الجغرافيــة وضــرب الحاصــل برقــم 100.

شــبكة  تشــملهم  الذيــن  الســكان  مــن  المئويــة  النســبة   •
المتنقلــة: الهاتــف 

يشــير مؤشــر النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم 
للســكان  المئويــة  النســبة  إلــى  المتنقلــة  الخلويــة  الشــبكة 
ــة، بغــض النظــر عمــا إذا  ــة المتنقل ضمــن مــدى اإلشــارة الخلوي
كانــوا مشــتركين أو مســتعملين أم ال. ويتــم حســاب المؤشــر 
بتقســيم عــدد الســكان ضمــن مــدى اإلشــارة الخلويــة المتنقلــة 

علــى مجمــوع عــدد الســكان وضــرب الحاصــل برقــم 100.

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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• النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم علــى األقــل 
:)3G( شــبكة الجيــل الثالــث

يشــير مؤشــر النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم 
المئويــة  النســبة  المتنقلة)3G(إلــى  الشــبكة  األقــل  علــى 
ــة  للســكان الواقعيــن علــى األقــل ضمــن مــدى اإلشــارة الخلوي
المتنقلــة )3G(  بصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا مشــتركين أم ال. 
ويتــم حســاب المؤشــر بتقســيم عــدد الســكان الذيــن تشــملهم 
علــى األقــل الشــبكة المتنقلــة )3G(  علــى مجمــوع عــدد الســكان 

وضــرب الحاصــل برقــم 100.

• األرقام المنقولة في خدمة الهاتف المتنقل:
يشــير مؤشــر األرقــام المنقولــة فــي الخدمــة الخلويــة المتنقلــة 
إلــى عــدد معامــالت التنقيــل فــي الخدمــة المتنقلــة التــي تمــت 

أثنــاء الســنة المرجعيــة.

 اإلنترنت: 

• عرض نطاق اإلنترنت الدولية، بوحدة ميغابت/ثانية:
يشــير مؤشــر عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة إلــى مجمــوع الســعة 
المســتخدمة مــن عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة مقــدرًا بوحــدة 
ميغابــت فــي الثانية)Mbit/s(.وهــو يقــاس بوصفــه مجموع الســعة 
المســتخدمة فــي كل نقــاط تبــادل اإلنترنــت )المواقــع حيــث يتــم 
تبــادل حركــة اتصــاالت اإلنترنــت( التــي تقــدم عــرض نطــاق دوليــًا.

1. عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة الصــادر، بوحــدة ميغابت/ثانية: 
يشــير إلــى مجمــوع الســعة المســتخدمة فــي الحركــة الصــادرة 
فــي عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة مقــدرًا بوحــدة ميغابــت/

ثانيــة. وهــو يقــاس بوصفه مجموع الســعة الصــادرة )الوصلة 
الصاعــدة( فــي كل نقــاط تبــادل اإلنترنــت التــي تقــدم عــرض 

نطــاق دوليــًا.

2.  عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة الــوارد، بوحــدة ميغابت/ثانيــة: 
يشــير إلــى مجمــوع الســعة المســتخدمة فــي الحركــة الــواردة 
فــي عــرض نطــاق اإلنترنــت الدوليــة، مقــدرًا بوحــدة ميغابــت/

ثانيــة. وهــو يقــاس بوصفــه مجمــوع الســعة الــواردة )الوصلــة 
الهابطــة( فــي كل نقــاط تبــادل اإلنترنــت التــي تقــدم عــرض 

نطــاق دولــي.

• عرض نطاق اإلنترنت الوطنية، بوحدة ميغابت/ثانية:
مجمــوع  إلــى  الوطنيــة  اإلنترنــت  نطــاق  عــرض  يشــير مؤشــر 
الســعة المســتخدمة مــن عــرض نطــاق اإلنترنــت الوطنيــة مقــدرًا 

.)Mbit/s( بوحــدة ميغابــت فــي الثانيــة

 اشتراكات اإلنترنت الثابتة )السلكية(:

•عــدد المشــتركين بشــبكة اإلنترنــت لكـــل مائــة مــن الســكان - 
Internet Users )per 100 people(:

لتدفــق  الالزمــة  اإلنترنــت  خدمــات  انتشــار  مــدى  إلــى  يشــير 
البيانــات وتبــادل المعلومــات وتيســير االتصــاالت، وهــو يعنــي 
نســبة المواطنيــن مســتخدمي خدمــة اإلنترنــت بيــن كل مائــة 

فــرد مــن ســكان الدولــة.

نسبة مستخدمي خدمة اإلنترنت لكل مائة فرد من 
السكان  = )عدد مستخدمي اإلنترنت  
        بالدولة  ÷  عدد السكان( * 100.

 • اشتراكات اإلنترنت )السلكية( الثابتة:
ــى عــدد  ــة إل ــت )الســلكية( الثابت يشــير مؤشــر اشــتراكات اإلنترن
اشــتراكات اإلنترنــت )الســلكية( الثابتــة بمعــدالت ســرعة أقــل 
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مــن 256 كيلوبت/ثانيــة )مثــل اشــتراكات المراقمــة وغيرهــا مــن 
اشــتراكات غيــر النطــاق العريــض الثابتــة( ومجمــوع اشــتراكات 
النطــاق العريــض الثابــت )الســلكي(. ويتضمــن هــذا المؤشــر 

)ولكنــه ليــس بالضــرورة مجمــوع االثنيــن(:
جميــع  إلــى  يشــير  وهــو  بالمراقمــة:  اإلنترنــت  اشــتراكات   .1
اشــتراكات اإلنترنــت النشــطة التــي تســتخدم مودمــًا وخطــًا 
مــن  تتطلــب  والتــي  باإلنترنــت،  للتوصيــل  ثابتــًا  هاتفيــًا 
المــودم المراقمــة عنــد الحاجــة إلــى النفــاذ إلــى اإلنترنــت، 
وإذا لــم تكــن هنالــك حاجــة إلــى االشــتراكات مــن أجــل النفــاذ 
بالمراقمــة، عندهــا يشــير المؤشــر إلــى عــدد المســتعملين 
النشــطين )أي أولئــك الذيــن يتصلــون باإلنترنــت مــرة واحــدة 
ــرة(. وهــو يســتثني  ــة األخي ــاء األشــهر الثالث ــى األقــل أثن عل
االتصــال  نقــاط  أو  اإلنترنــت  مقاهــي  فــي  المســتعملين 

.Wi-Fi Hotspots باإلنترنــت  الالســلكي 
2. اشــتراكات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت: يشــير إلــى 
اشــتراكات النفــاذ عالــي الســرعة إلــى اإلنترنــت العموميــة 
توصيــل )TCP/IP( بمعــدالت تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد 
عــن 256 كيلوبت/ثانيــة. ويشــمل ذلــك مــودم كبلــي وخــط 
مشــتِرك رقمــي )DSL( وتوصيــل ليفــي إلــى المنزل/المبنــى 
)الســلكي(  العريــض  النطــاق  اشــتراكات  مــن  ذلــك  وغيــر 
الثابــت. ويقــاس هــذا المجمــوع  بصــرف النظــر عــن طريقــة 
إلــى  نفــاذ  لهــا  التــي  االشــتراكات  يســتثني  وهــو  الدفــع. 
توصيــل البيانــات )بمــا فيهــا اإلنترنــت( عبــر الشــبكات الخلويــة 
المتنقلــة. وينبغــي أن يســتثني التقنيــات المدرجــة فــي فئــة 

النطــاق العريــض الالســلكي.

بحســب  الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق  اشــتراكات   •
التقنيــة:

يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت، 
العريــض  النطــاق  اشــتراكات  عــدد  إلــى  التقنيــة،  بحســب 

)الســلكي( الثابــت فــي اإلنترنــت العموميــة مفصلــة بحســب 
النحــو  علــى  المؤشــر  تفصيــل  ويمكــن  المســتخدمة.  التقنيــة 

التالــي:
1. اشــتراكات اإلنترنــت بالمــودم الكبلــي: وهــو يشــير إلــى عــدد 
اشــتراكات اإلنترنــت التــي تســتند إلــى خدمــة مــودم كبلــي 
للنفــاذ إلــى اإلنترنــت، بمعــدالت ســرعة تدفق هابطة تســاوي 
أو تزيــد عــن256 كيلوبت/ثانيــة. والمــودم الكبلــي هــو مــودم 

متصــل بشــبكة تلفزيــون كبلــي.
2. اشــتراكات اإلنترنــت بخــط المشــتِرك الرقمــي )DSL(: وهــو 
يشــير إلــى عــدد اشــتراكات اإلنترنــت التــي تســتعمل خطــًا 
مشــتِركًا رقميــًا )DSL( للنفــاذ إلــى اإلنترنــت، بمعــدالت ســرعة 
تدفــق هابطــة تســاوي أو تزيــد عــن 256 كيلوبت/ثانيــة. وخــط 
المشــترك الرقمــي )DSL( هــو تكنولوجيــا مــن شــأنها توصيــل 
معلومــات النطــاق العريــض العالــي الســرعة إلــى المنــازل 
وصغــار مشــاريع األعمــال عبــر خطــوط هاتــف نحاســية عاديــة. 
المشــتِرك  خــط  اشــتراكات  المؤشــر  يســتثني  أن  وينبغــي 
فيهــا  اســتخدم  إذا   )VDSL( جــدًا  الســرعة  عالــي  الرقمــي 

توصيــل الليــف مباشــرة إلــى المــكان المقصــود.
3. اشــتراكات اإلنترنــت بتوصيــل الليــف إلــى المنزل/المبنــى: 
وهــو يشــير إلــى عــدد اشــتراكات اإلنترنــت التــي تســتعمل 
توصيــل الليــف إلــى المنــزل أو الليف إلــى المبنى، بمعدالت 
كيلوبــت/ عــن 256  تزيــد  أو  تســاوي  هابطــة  تدفــق  ســرعة 
ثانيــة. وينبغــي أن تشــمل االشــتراكات التــي يصــل فيهــا 
الليــف مباشــرة إلــى مــكان المشــترك أو اشــتراكات توصيــل 
الليــف إلــى المبنــى التــي تنتهــي ضمــن مســافة ال تزيــد عــن 
ــك  ــى، و ُيســتثنى مــن ذل ــن مــن الجــدار الخارجــي للمبن متري

ــى العقــدة. ــة والليــف إل ــى الخزان توصيــالت الليــف إل
4. اشــتراكات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت األخــرى: وهــو 
يشــير إلــى عــدد اشــتراكات اإلنترنــت التــي تســتعمل تقنيــات 
إلــى  للنفــاذ  األخــرى  الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق 
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البصريــة(،  الكبلــي واألليــاف  )عــدا DSLوالمــودم  اإلنترنــت 
بمعــدالت تنزيــل هابطــة تســاوي أو تزيــد عــن 256 كيلوبــت/

شــبكة  إيثرنــت  قبيــل  مــن  تقنيــات  ذلــك  ويشــمل  ثانيــة. 
المنطقــة المحليــة )LAN( واتصــاالت النطــاق العريــض عبــر 
خطــوط الكهربــاء)BPL( وتشــير اشــتراكات إيثرنــت LAN  إلــى 
  BPL اشــتراكات  وتشــير   IEEE 802.3 تكنولوجيــا.  اســتخدام 
إلــى االشــتراكات التــي تســتخدم خدمــات النطــاق العريــض 
عبــر خطــوط الكهربــاء، و ُيســتثنى مــن ذلــك مســتعملو النفــاذ 
المؤقــت بالنطــاق العريــض )مثــل التجــوال بين نقــاط االتصال 
 ))PWLAN( لشــبكة المنطقــة المحليــة الالســلكية العموميــة
ومســتعملو WiMAX وأولئــك الذيــن ينفــذون إلــى اإلنترنــت 

عبــر الشــبكات الخلويــة المتنقلــة.

بحســب  الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق  اشــتراكات   •
الســرعة:

يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت، 
العريــض  النطــاق  اشــتراكات  عــدد  إلــى  الســرعة  بحســب 
)الســلكي( الثابــت فــي اإلنترنــت العموميــة مصنفــة بحســب 

التنزيــل.  ســرعة 

1. اشــتراكات 256 كيلوبــت / ثانيــة إلــى أقــل مــن 2 ميغابــت/
النطــاق  إنترنــت  اشــتراكات  جميــع  إلــى  يشــير  وهــو  ثانيــة: 
العريــض )الســلكي( الثابــت المعلنــة علــى أســاس معــدالت 
ــة  ــد عــن 256 كيلوبت/ثاني ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزي

وتقــل عــن 2 ميغابت/ثانيــة.

ــت/ ــى أقــل مــن 10 ميغاب ــة إل اشــتراكات مــن 2 ميغابت/ثاني  .2
النطــاق  إنترنــت  اشــتراكات  جميــع  إلــى  يشــير  وهــو  ثانيــة: 
العريــض )الســلكي( الثابــت المعلنــة علــى أســاس معــدالت 
2ميغابت/ثانيــة  عــن  تزيــد  أو  تســاوي  هابــط  تدفــق  ســرعة 

وتقــل عــن 10 ميغابت/ثانيــة.

3.  اشــتراكات تســاوي أو تزيد عن 10 ميغابت/ثانية: وهو يشــير 
إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض )الســلكي( 
الثابــت المعلنــة علــى أســاس معــدالت ســرعة تدفــق هابــط 

تســاوي أو تزيــد عــن 10ميغابت/ثانيــة.

4.  اشــتراكات تســاوي أو تقــل عــن 100 ميغابت/ثانيــة: وهــو 
العريــض  النطــاق  إنترنــت  اشــتراكات  جميــع  إلــى  يشــير 
)الســلكي( الثابــت المعلنــة علــى أســاس معــدالت ســرعة 
تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 10ميغابت/ثانيــة وتقــل عــن 

ميغابت/ثانيــة.  100

5.  اشــتراكات تســاوي 100 ميغابت/ثانيــة وتقــل عــن 1 جيجابــت/
النطــاق  إنترنــت  اشــتراكات  جميــع  إلــى  يشــير  وهــو  ثانيــة: 
العريــض )الســلكي( الثابــت المعلنــة علــى أســاس معــدالت 
ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 100 ميغابت/ثانيــة 

وتقــل عــن 1 جيجابت/ثانيــة.

إلــى  يشــير  وهــو  جيجابت/ثانيــة:   1 عــن  تزيــد  اشــتراكات    .6
جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت 
المعلنــة علــى أســاس معــدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي 

أو تزيــد عــن 1جيغابت/ثانيــة. 

 اشتراكات النطاق العريض الالسلكي:

• اشتراكات النطاق العريض اللسلكي:
إلــى  الالســلكي  العريــض  النطــاق  اشــتراكات  مؤشــر  يشــير 
مجمــوع اشــتراكات النفــاذ النطــاق العريض عبر األقمــار الصناعية 
والنطــاق العريــض الالســلكي الثابــت لــألرض والنطــاق العريــض 

المتنقــل النشــط إلــى اإلنترنــت العموميــة.
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• اشتراكات النطاق العريض عبر األقمار الصناعية:
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض الســاتلي إلــى عــدد 
زيــل  تــن  ســرعة  أســاس  علــى  الســاتلية  اإلنترنــت  اشــتراكات 
معلنــة ال تقــل عــن 256كيلوبت/ثانيــة. وهو يشــير إلــى تكنولوجيا 

اشــتراكات التجزئــة وليــس إلــى تكنولوجيــا الشــبكات الفقريــة.

• اشتراكات النطاق العريض اللسلكي الثابت:
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض الالســلكي الثابــت 
إلــى عــدد اشــتراكات اإلنترنــت الالســلكي الثابــت علــى أســاس 
ســرعة تنزيــل معلنــة ال تقــل عــن 256 كيلوبت/ثانيــة. ويتضمــن 
المؤشــر اشــتراكات WiMAX واالشــتراكات الالســلكية الثابتــة، 
ولكنــه يســتثني المســتعملين مــن حيــن آلخــر فــي النقــاط 
باإلنترنــت  الالســلكي  االتصــال  نقــاط  الســاخنة ومشــتركي 
النطــاق  اشــتراكات  أيضــًا  يســتثني  وهــو   ،Wi-Fi Hotspots
إلــى  النفــاذ  للمســتعمل  يمكــن  حيــث  المتنقــل  العريــض 

ــة متاحــة. ــث تكــون التغطي ــد حي ــاء البل الخدمــة فــي كل أنح

• اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة:
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل النشــطة 
إلــى مجمــوع اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل القياســية 
والمكرســة مــن أجــل النفــاذ إلــى اإلنترنــت العموميــة، وهــو 
يشــمل المشــتركين الحالييــن، وليــس المشــتركين المحتمليــن 
ــأة للنطــاق العريــض.  ــة مهي ــو كان لديهــم أجهــزة محمول ــى ل حت

ويمكــن تفصيــل المؤشــر  إلــى مؤشــرين فرعييــن:
1. اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل القياســية : وهــو يشــير 
إلــى االشــتراكات الخلويــة المتنقلــة النشــطة علــى أســاس 
ــن  تمكِّ أكثــر  أو  كيلوبت/ثانيــة   256 بمقــدار  معلنــة  ســرعة 
ــر مــن خــالل بروتوكــول نقــل  مــن النفــاذ إلــى اإلنترنــت األكب
النصــوص المترابطــة )HTTP( وتكــون قــد اســُتخدمت إلقامــة 

أثنــاء   )IP( اإلنترنــت  بروتوكــول  باســتخدام  بيانــات  توصيــل 
 SMS األشــهر الثالثــة األخيــرة، وال يعــد التراســل بأســلوب
ــو  ــات إنترنــت نشــطة، حتــى ل ــة توصيــالت بيان وMMS بمثاب
تــم توصيلهــا بواســطة بروتوكــول اإلنترنــت. وهــو يشــمل 
االشــتراكات المتنقلــة التــي تســتفيد مــن خدمــات النطــاق 
العريــض المتنقــل علــى أســاس ’الدفــع بحســب االســتعمال. 
علــى أســاس خطــة  المتنقلــة  وهــو يســتثني االشــتراكات 
العريــض  النطــاق  إلــى  للنفــاذ  منفصلــة  شــهرية  بيانــات 
المتنقــل )انظــر لمؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل 

المكرســة(.
2. اشــتراكات النطــاق العريــض المتنقــل المكرســة: وهــو يشــير 
ــن مــن  إلــى خدمــات البيانــات المكّرســة )عبــر شــبكة متنقلــة( تمكِّ
النفــاذ إلــى اإلنترنــت األكبــر ويتــم شــراؤها بصــورة منفصلــة 
عــن خدمــات الصــوت، إمــا كخدمــة قائمــة بذاتهــا )مثــال ذلــك 
اســتعمال بطاقــة البيانــات مــن قبيــل مودم/دونغــل USB( ،أو 
تتطلــب  التــي  الصــوت  إلــى خدمــات  بيانــات مضافــة  كرزمــة 
اشــتراكًا إضافيــًا. ويتــم تضميــن كل اشــتراكات النطــاق العريــض 
المتنقــل المكرســة علــى أســاس رســوم اشــتراك متكــرر بمثابــة 
اســتعمالها  عــن  النظــر  بصــرف  نشــطة’  بيانــات  ’اشــتراكات 
الفعلــي. وتســتوجب خطــط النطــاق العريض المتنقل المســبقة 
الدفــع اســتعمالها أثنــاء األشــهر الثالثــة األخيــرة إذا لــم يكــن 
هنالــك مــن اشــتراك شــهري، ويمكــن أن يتضمــن هــذا المؤشــر 

أيضــًا اشــتراكات WiMAX المتنقلــة إن ُوجــدت فــي البلــد. 

 الحركة:

• حركة الهاتف الوطنية من ثابت إلى ثابت، بالدقائق:
يشــير مؤشــر حركــة الهاتــف الوطنيــة مــن ثابــت إلــى ثابــت إلــى 
حركــة المهاتفــة الصوتيــة المســتكملة المحليــة والوطنيــة )بعيــدة 
المســافة( بواســطة الهاتــف الثابــت، وينبغــي التبليــغ عــن هــذا 
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ــة، وينبغــي  ــاء الســنة المرجعي المؤشــر بعــدد دقائــق الحركــة أثن
أن يســتثني ذلــك الدقائــق المســتهلكة للنفــاذ إلــى اإلنترنــت 
بالمراقمــة، ويمكــن تفصيــل هــذا المؤشــر علــى النحــو التالــي:

1. حركــة الهاتــف المحليــة مــن ثابــت إلــى ثابــت، بالدقائــق: وهــو 
ــة  ــة )المســتكملة( الفعلي ــة المهاتفــة الصوتي ــى حرك يشــير إل
بواســطة الهاتــف الثابــت المتبادلــة ضمــن منطقــة الترســيم 
المحليــة التــي تقــع فيهــا المحطــة المنــاداة، وهــذه المنطقــة 
آخــر  ينــادي مشــتركًا  أن  لمشــترك  يمكــن فيهــا  التــي  هــي 
التبليــغ  وينبغــي  ُوجــد(.  )إن  المحلــي  الرســم  دفــع  مقابــل 
ــذي ينبغــي أن يســتثني  ــق ال عــن هــذا المؤشــر بعــدد الدقائ

الدقائــق المســتهلكة للنفــاذ إلــى اإلنترنــت بالمراقمــة.
إلــى  ثابــت  مــن  المســافة(  )بعيــدة  الوطنيــة  الهاتــف  حركــة   .2
ثابــت، بالدقائــق: وهــو يشــير إلــى حركــة المهاتفــة الصوتيــة 
)بعيــدة المســافة( الفعليــة بواســطة  )المســتكملة( الوطنيــة 
الهاتــف الثابــت المتبادلــة مــع محطــة تقــع خــارج منطقة الترســيم 
المحليــة التــي تقــع فيهــا المحطــة المنــاداة، وينبغــي التبليــغ 
عــن هــذا المؤشــر بعــدد الدقائــق فــي الحركــة. وهــو يســتثني 
المتنقلــة  الشــبكات  نحــو  والمكالمــات  المحليــة  المكالمــات 
والمكالمــات نحــو الخــارج والمكالمــات نحــو أرقــام الخدمة الخاصة 

مثــل مقدمــي الخدمــة للنفــاذ إلــى اإلنترنــت بالمراقمــة.

• حركة الهاتف من ثابت إلى متنقل، بالدقائق:
يشــير مؤشــر حركــة الهاتــف مــن ثابــت إلــى متنقــل إلــى مجمــوع 
الحركــة مــن جميــع شــبكات الهاتــف الثابــت إلــى جميــع الشــبكات 
هــذا  عــن  التبليــغ  وينبغــي  البلــد،  ضمــن  المتنقلــة  الخلويــة 

المؤشــر بعــدد دقائــق الحركــة أثنــاء الســنة المرجعيــة.

• حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة والواردة، بالدقائق:
يشــير مؤشــر حركــة الهاتــف الثابــت الدوليــة الصــادرة والــواردة 
شــبكة  فــي  والــواردة  الصــادرة  الصــوت  حركــة  مجمــوع  إلــى 

المؤشــر  عــن هــذا  التبليــغ  الدوليــة. وينبغــي  الثابــت  الهاتــف 
بعــدد دقائــق الحركــة أثنــاء الســنة المرجعيــة. ويمكــن تفصيلــه 

علــى النحــو التالــي:
وهــو  بالدقائــق:  الصــادرة،  الدوليــة  الثابــت  الهاتــف  حركــة   .1
يشــير إلــى حركــة المهاتفــة الصوتيــة الثابتــة )المســتكملة( 
الفعليــة الصــادرة فــي بلــد مــا نحــو جهــات خــارج ذلــك البلــد. 
وينبغــي أن يشــمل ذلــك الحركــة نحــو الهواتــف المتنقلــة 
دقائــق  بعــدد  المؤشــر  عــن  التبليــغ  وينبغــي  البلــد.  خــارج 
الحركــة. وهــو يســتثني المكالمــات الصــادرة مــن بلــدان أخــرى. 
ولكــن ينبغــي أن يشــمل حركــة الصــوت بواســطة بروتوكــول 

 .)VoIP( اإلنترنــت 
2. حركــة الهاتــف الثابــت الدوليــة الصــادرة، بالدقائــق: وهــو يشــير 
إلــى حركــة المهاتفــة الصوتيــة الثابتــة )المســتكملة( الفعليــة 
الصــادرة مــن خــارج البلــد والــواردة إلــى داخــل البلــد، بصــرف 
النظــر عمــا إذا كان مكالمــه مــن مشــترك فــي هاتــف ثابــت أم 
متنقــل. وهــو يســتثني دقائــق مكالمــة المنتهيــة فــي بلــدان 
بواســطة  الصــوت  حركــة  يشــمل  أن  ينبغــي  ولكــن  أخــرى، 

.)VoIP( ــت ــول اإلنترن بروتوك

• حركة المهاتفة المتنقلة الوطنية، بالدقائق:
يشــير مؤشــر حركــة المهاتفــة المتنقلــة الوطنيــة إلــى مجمــوع 
الخدمــة  فــي  المشــتركين  عــن  الصــادرة  المكالمــات  دقائــق 
مشــتركي  نحــو  الدقائــق  فيهــا  )بمــا  البلــد  ضمــن  المتنقلــة 
ويمكــن  المتنقلــة(.  المهاتفــة  ومشــتركي  الثابتــة  المهاتفــة 

التالــي: النحــو  علــى  المؤشــر  تفصيــل 

المتنقلــة،  الشــبكة  نفــس  نحــو  الصــادرة  المتنقلــة  الحركــة   .1
بالدقائــق: وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق المكالمــات الصــادرة 
مــن مشــتركي الخدمــة المتنقلــة نحــو نفــس الشــبكة المتنقلــة 
)ضمــن البلــد(. كمــا يشــير إلــى عــدد الدقائــق الصــادرة عــن 
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الشــبكات المتنقلــة والمنتهيــة فــي نفــس الشــبكة المتنقلــة 
مــن  النــداءات  دقائــق  يشــمل  ال  ولكنــه  الشــبكة(.  )ضمــن 
ــة أو مــن الشــبكات  ــى الشــبكات الثابت ــة إل الشــبكات المتنقل

المتنقلــة إلــى شــبكات متنقلــة أخــرى.

أخــرى،  متنقلــة  شــبكات  نحــو  الصــادرة  المتنقلــة  الحركــة   .2
بالدقائــق: وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق المكالمــات الصــادرة 
مــن مشــتركي الخدمــة المتنقلــة نحــو شــبكات متنقلــة أخــرى 
)ضمــن البلــد(. كمــا يشــير إلــى عــدد الدقائــق الصــادرة عــن 
الشــبكات المتنقلــة والمنتهيــة فــي شــبكات متنقلــة وطنيــة 
مــن  المكالمــات  دقائــق  يشــمل  ال  ولكنــه  الشــبكة(.  )خــارج 
ــة أو مــن الشــبكات  ــى الشــبكات الثابت ــة إل الشــبكات المتنقل

المتنقلــة إلــى نفــس الشــبكات المتنقلــة.

3. الحركــة المتنقلــة الصــادرة نحــو شــبكات ثابتــة، بالدقائــق: وهــو 
يشــير إلــى عــدد دقائــق المكالمــات الصــادرة مــن الشــبكات 
الخلويــة المتنقلــة نحــو شــبكات المهاتفــة الثابتــة ضمــن البلــد. 
كمــا يشــير إلــى عــدد الدقائــق الصــادرة عــن الشــبكات المتنقلة 

والمنتهيــة فــي شــبكات المهاتفــة الثابتــة ضمــن البلــد.

• الحركة المتنقلة الصادرة إلى الجهات الدولية، بالدقائق:
يشــير مؤشــر الحركــة المتنقلــة الصــادرة إلــى الجهــات الدوليــة 
إلــى عــدد دقائــق المكالمــات المتنقلــة الصــادرة مــن بلــد إلــى أي 

جهــة خــارج ذلــك البلــد.

• الحركة الدولية الواردة إلى الشبكة المتنقلة، بالدقائق:
يشــير مؤشــر الحركــة الدوليــة الــواردة إلــى الشــبكة المتنقلــة 
ــة( التــي  ــة والمتنقل ــواردة )الثابت إلــى عــدد دقائــق المكالمــات ال

تتلقاهــا الشــبكات المتنقلــة مــن بلــد آخــر.

• التجــوال مــن جانــب مشــتركي الشــبكات الوطنيــة فــي الخارج 
)التجــوال الصــادر(، بالدقائق:

يشــير مؤشــر التجــوال مــن جانــب مشــتركي الشــبكات الوطنيــة 
ــق المكالمــات  فــي الخــارج )التجــوال الصــادر( إلــى مجمــوع دقائ
ــة المنشــأة والمتلقــاة فــي شــبكات  ــن الشــبكة الوطني مــن زبائ
ــة  أجنبيــة )التجــوال الصــادر(، أي دقائــق التجــوال الدولــي بالتجزئ
مــن مشــتركي الشــبكة الوطنيــة أثنــاء التجــوال فــي شــبكات 
أجنبيــة فــي الخــارج. ويســتثني المؤشــر دقائــق االتصــال مــن 
مســتعملين ليســوا مشــتركين فــي الشــبكات المتنقلــة الوطنيــة 

ــًا فــي هــذه الشــبكات. ــاء التجــوال مؤقت أثن

الــوارد(،  )التجــوال  أجانــب  جانــب مشــتركين  مــن  التجــوال   •
بالدقائــق:

يشــير مؤشــر التجــوال مــن جانــب مشــتركين أجانــب )التجــوال 
الــزوار  المشــتركين  مكالمــات  دقائــق  مجمــوع  إلــى  الــوارد( 
)األجانــب( الذيــن ينشــؤون ويتلقــون مكالمــات ضمــن بلــد مــا 

الــوارد(. )التجــوال 

• رسائل  SMS المرسلة:
يشــير مؤشــر رســائل SMS المرســلة إلــى مجمــوع عــدد الرســائل 
SMS المرســلة عبــر الخدمــة المتنقلــة إلــى جهــات وطنيــة ودوليــة 
علــى الســواء. وينبغــي أن يســتثني ذلــك الرســائل المرســلة 
مــن الحواســيب إلــى األجهــزة المتنقلــة المحمولــة يدويــًا أو إلــى 

الحواســيب األخــرى.

• رسائل SMS الدولية:
يشــير مؤشــر رســائل SMS الدوليــة إلــى مجمــوع عــدد رســائل 
خدمــة SMS المتنقلــة المرســلة إلــى جهــات دوليــة. وينبغــي أن 
يســتثني ذلــك الرســائل المرســلة مــن الحواســيب إلــى األجهــزة 

المتنقلــة المحمولــة يدويــًا أو إلــى الحواســيب األخــرى.
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• رسائل MMS المرسلة:
يشــير مؤشــر رســائل MMS المرســلة إلى مجموع عدد الرســائل 
المتعــددة الوســائط MMS المرســلة عبــر الخدمــة المتنقلــة إلــى 
أن يســتثني  الســواء. وينبغــي  علــى  جهــات وطنيــة ودوليــة 
ذلــك الرســائل المرســلة مــن الحواســيب إلــى األجهــزة المتنقلــة 

المحمولــة يدويــًا أو إلــى الحواســيب األخــرى.

 )VoIP( اإلنترنــت  بروتوكــول  بواســطة  الصــوت  حركــة   •
ئــق: بالدقا

اإلنترنــت  بروتوكــول  بواســطة  الصــوت  حركــة  مؤشــر  يشــير 
)VoIP( إلــى عــدد الدقائــق مــن هــذه الحركــة باســتخدام مهاتفــة 
نقــل الصــوت بواســطة بروتوكــول اإلنترنــت الثابتــة المــدارة. 
وخدمــة VoIP المــدارة هــي خدمــة مهاتفــة متاحــة للعمــوم تتوفــر 
باســتخدام VoIP لتوليــد مكالمــة ، حيــث يتحكــم المشــغل بنوعيــة 
 VoIP حركــة  المؤشــر مجمــوع  هــذا  ويحــدد  المقدمــة.  الخدمــة 
المتبادلــة  الحركــة  يســتثني  أن  وينبغــي  والدوليــة(.  )الوطنيــة 
ــد  باســتخدام  VoIP القائــم علــى أســاس البرمجيــات، حيــث تتول
المكالمــات باســتخدام حواســيب ليــس لها رقــم هاتف مخصص.

• مجموع حركة الهاتف الدولية الواردة و الصادرة، بالدقائق:
يشــير مؤشــر مجمــوع حركــة الهاتــف الدوليــة الــواردة والصــادرة 
إلــى مجمــوع حركــة المهاتفــة الدوليــة الثابتــة والمتنقلــة الــواردة 

والصــادرة. ويمكــن تفصيــل المؤشــر علــى النحــو التالــي:

بالدقائــق: وهــو  الدوليــة الصــادرة،  الهاتــف  1. مجمــوع حركــة 
يشــير إلــى عــدد دقائــق حركــة المهاتفــة الدوليــة )المكتملــة( 
الفعليــة الصــادرة مــن الشــبكات الوطنيــة، الثابتــة والمتنقلــة، 
بروتوكــول  بواســطة  الصــوت  نقــل  حركــة  ذلــك  فــي  بمــا 

المــدارة.  )VoIP( اإلنترنــت 

2. مجمــوع حركــة الهاتــف الدوليــة الــواردة، بالدقائــق: وهــو يشــير 
إلــى عــدد دقائــق حركــة المهاتفــة الدوليــة )المكتملــة( الفعليــة 
الــواردة مــن خــارج البلــد والمنتهيــة فــي الشــبكات الوطنيــة 
الثابتــة والمتنقلــة دون مــرور عابــر ، بمــا فــي ذلــك حركــة نقــل 

الصــوت بواســطة بروتوكــول اإلنترنــت)VoIP( المــدارة. 

• حركة اإلنترنت على المستوى الوطني:
يشــير مؤشــر حركــة اإلنترنــت علــى المســتوى الوطنــي إلــى 
متوســط حجــم الحركــة، معبــرًا عنهــا بوحــدة جيجابــت فــي الثانيــة 
)Gbit/s(. المتبادلــة عبــر نقــاط تبــادل اإلنترنــت العموميــة فــي 

ســنة مــا.

 تعريفات الخدمة الهاتفية المحلية الثابتة:

• رسوم التركيب لخدمة هاتف سكنية: 
يشــير مؤشــر رســوم التركيــب لخدمــة هاتــف ســكنية إلــى رســم 
وحيــد لــدى طلــب االنتفــاع بخدمــة هاتــف ثابــت ســكنية أساســية.

• االشتراك الشهري لخدمة هاتف سكنية:
يشــير مؤشــر االشــتراك الشــهري لخدمــة هاتــف ســكنية إلــى 
ثابتــة متكــررة لالشــتراك فــي خدمــة شــبكة هاتفيــة  رســوم 
وينبغــي  الدفــع،  مؤجلــة  ســكنية   )PSTN( تبديليــة  عموميــة 
أن تشــمل الرســوم إيجــار الخــط، وليــس إيجــار المطــراف )أي 
جهــاز الهاتــف(، حيــث تكــون ســوق معــدات المطاريــف متحــررة. 
فــإذا كانــت رســوم اإليجــار تنطــوي علــى أي مراعــاة فــي شــكل 
وحــدات مكالمــة مجانيــة أو بســعر مخفــض، عندئــذ ينبغــي بيــان 

ذلــك.
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• ثمن مكالمة محلي لمدة ثلث دقائق إلى خط هاتف ثابت:
يشــير مؤشــر ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى خــط 
هاتــف ثابــت إلــى ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق مــن 
خــط هاتــف ثابــت ســكني، بمــا فــي ذلــك أي رســوم إلقامــة 
المكالمــة، ضمــن نفــس منطقــة التبديــل باســتعمال مطــراف 
المشــتِرك بالــذات )أي ليــس مــن هاتــف عمومــي(. وينبغــي 

ــي: ــى النحــو التال تقســيم المؤشــر عل

1. ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى خــط هاتــف 
ثابــت، معــدل الــذروة.

2. ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى خــط هاتــف 
ثابــت، معــدل خــارج الــذروة.

• ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــلث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل 
خلوي:

يشــير مؤشــر ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى 
هاتــف متنقــل خلــوي إلــى ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث 
دقائــق مــن خــط هاتــف ثابــت ســكني، بمــا فــي ذلــك أي رســوم 
إلقامــة المكالمــة، إلــى رقــم هاتــف متنقــل خلــوي. وينبغــي 

تقســيم المؤشــر علــى النحــو التالــي:

1. ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل 
خلــوي، معــدل الــذروة.

2. ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثــالث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل 
خلــوي، معــدل خــارج الــذروة.

• رسوم التركيب لخدمة هاتف تجارية:
يشــير مؤشــر رســوم التركيــب لخدمــة هاتــف تجاريــة إلــى رســم 
وحيــد لــدى طلــب االنتفــاع بخدمــة هاتــف ثابــت تجاريــة أساســية.

• االشتراك الشهري لخدمة هاتف تجارية:
يشــير مؤشــر االشــتراك الشــهري لخدمــة هاتــف تجاريــة إلــى 
رســوم ثابتــة متكــررة لالشــتراك فــي خدمــة شــبكة هاتفيــة ثابتــة 
مؤجلــة الدفــع لالســتعمال التجــاري. وينبغي أن تشــمل الرســوم 
إيجــار الخــط، وليــس إيجــار المطــراف )أي جهــاز الهاتــف(، حيــث 
تكــون ســوق معــدات المطاريــف متحــررة. فــإذا كانــت رســوم 
اإليجــار تنطــوي علــى أي مراعــاة فــي شــكل وحــدات مكالمــة 

مجانيــة أو بســعر مخفــض، عندئــذ ينبغــي بيــان ذلــك.

 تعريفات الهاتف المتنقل الخلوي:

•رسم توصيل خدمات الهاتف المتنقل مسبقة الدفع:
رســم توصيــل الخدمــة الخلويــة المتنقلــة المســبقة الدفــع هــو 
الخدمــة  فــي  جديــد  المــرة الشــتراك  الوحيــد  األولــي  الرســم 
الخلويــة المتنقلــة المســبقة الدفــع. وينبغــي أال تؤخــذ فــي 
ــل  ــل رســم التوصي ــة لالســترداد. ويقاب ــع القابل الحســبان الودائ
عــادة ثمــن شــريحة هويــة المشــترك )SIM(ولكنــه قــد يتضمــن 
رســومًا أخــرى. وينبغــي بيــان مــا إذا كان رســم التوصيــل يتضمــن 
دقائــق مجانيــة أو رســائل SMSمجانيــة أو خدمــات مجانيــة أخــرى.

• الهاتف المتنقل - قيمة أرخص بطاقة إلعادة الشحن:
يشــير مؤشــر الهاتــف المتنقــل الخلــوي - قيمــة أرخــص بطاقــة 
إلعــادة الشــحن إلــى أرخــص بطاقــة إلعــادة الشــحن مســبقة 

الدفــع متاحــة. 

•الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
ــة: ــي لمــدة دقيق محل

يشــير مؤشــر الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن نــداء 
محلــي لمــدة دقيقــة إلــى ثمــن كل دقيقــة فــي نــداء مســبق الدفــع 
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مــن هاتــف متنقــل خلــوي علــى أســاس اشــتراك مســبق الدفــع. 
وينبغــي تقســيم المؤشــر 51 إلــى المؤشــرات الفرعيــة التاليــة:

1. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )ذروة، ذات الشــبكة(.

2.  الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )خــارج الــذروة، ذات الشــبكة(.

3. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )نهايــة األســبوع، ذات الشــبكة(.

4. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )ذروة، خــارج الشــبكة(.

ــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة  ــف المتنقــل الخل 5.الهات
ــذروة، خــارج الشــبكة(. محلــي لمــدة دقيقــة )خــارج ال

ــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة  ــف المتنقــل الخل 6.الهات
ــة األســبوع، خــارج الشــبكة(. محلــي لمــدة دقيقــة )نهاي

7.  الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )ذروة، إلــى شــبكة ثابتــة(.

8.  الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )خــارج الــذروة، إلــى شــبكة ثابتــة(.

9. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن مكالمــة 
محلــي لمــدة دقيقــة )نهايــة األســبوع، إلــى شــبكة ثابتــة(.

10. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - رســم توصيل 
مكالمة.

وهو يشير إلى أي رسم مكالمة مطلوب إلقامة التوصيل.

• الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن رســالة 
:)SMS(

يشــير مؤشــر الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن 
مــن   )SMS( رســالة قصيــرة  إرســال  ثمــن  إلــى   )SMS( رســالة 

هاتــف متنقــل خلــوي علــى أســاس اشــتراك مســبق الدفــع إلــى 
رقــم هاتــف متنقــل خلــوي. وينبغــي أن يقســم المؤشــر 52 

إلــى المؤشــرين التالييــن: 
 SMS 1. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن رســالة

)ذات الشركة(.

 SMS 2. الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع - ثمــن رســالة
)خارج الشــبكة(.

 تعريفات إنترنت النطاق العريض )السلكي( الثابت:

• شبكة ثابتة )سلكية( عريضة النطاق :
 kbit/s 256 تشــير إلــى تقنيــات بســرعات تنزيــل معلنــة تبلــغ
علــى األقــل مثــل خــط المشــترك الرقمــي والمــودم الكبلــي 
إلــى  األليــاف  وتوصيــل  الســرعة  عاليــة  المؤجــرة  والخطــوط 
المســكن/المبنى وخطــوط الطاقــة وغيرهــا مــن الشــبكات الثابتــة 

)الســلكية( عريضــة النطــاق.

• رسم توصيل النطاق العريض )السلكي( الثابت:
)الســلكي(  العريــض  النطــاق  توصيــل  رســم  مؤشــر  يشــير 
ــد  ــل جدي ــد المــرة مــن أجــل توصي ــي وحي ــى رســم أول ــت إل الثاب
بإنترنــت النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت. وينبغــي أن تمثــل 
التعريفــات أرخــص خطــة لنطــاق عريــض )ســلكي( ثابــت علــى 

أســاس 1 جيغابايتــة )GB( مــن االســتعمال الشــهري.

• رسم االشتراك الشهري في النطاق العريض )السلكي( الثابت:
يشــير مؤشــر رســم االشــتراك الشــهري فــي النطــاق العريــض 
لقــاء  الشــهري  االشــتراك  رســم  إلــى  الثابــت  )الســلكي( 
خدمــة إنترنــت النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت. ويعتبــر 
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مكــرس  توصيــل  أي  الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق 
باإلنترنــت بمعــدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 

256كيلوبت/ثانيــة.

•
 سرعة النطاق العريض )السلكي( الثابت، بوحدة ميغابت/ثانية:

يشــير مؤشــر ســرعة النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت، بوحــدة 
ميغابت/ثانيــة إلــى ســرعة التنزيــل النظريــة العظمــى المعلــن 
عنهــا، وليــس إلــى معــدالت الســرعة المضمونــة للمســتعمل 
والمرتبطــة باالشــتراك الشــهري فــي إنترنــت النطــاق العريــض 

)الســلكي( الثابــت.

• الحــد األقصــى الســتعمال النطــاق العريــض )الســلكي( 
الثابــت، بوحــدة جيغابايتــة:

العريــض  النطــاق  الســتعمال  األقصــى  الحــد  مؤشــر  يشــير 
)الســلكي( الثابــت إلــى الحــد األقصــى مــن بيانــات اإلنترنــت، 
شــهر،  ضمــن  نقلهــا  يمكــن  التــي   )GB( جيغابايتــة  بوحــدة 
العريــض  النطــاق  فــي  الشــهري  االشــتراك  فــي  المتضمــن 

الثابــت. )الســلكي( 

ثمــن االســتعمال   - الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق   •
الفائــض:

ثمــن   - الثابــت  )الســلكي(  العريــض  النطــاق  مؤشــر  يشــير 
االســتعمال الفائــض إلــى ســعر كل جيغابايتــة )GB( إضافيــة 
مــن بيانــات اإلنترنــت المنزلــة حالمــا ينتهــي اســتهالك المقــدار 
)الســلكي(  العريــض  النطــاق  الشــتراك  شــهريًا  المخصــص 

الثابــت.

 نوعية الخدمة:

• األعطال في كل 100 خط هاتف ثابت في السنة:
يشــير مؤشــر األعطــال فــي كل 100 خــط هاتــف ثابــت فــي الســنة 
ــغ عنهــا بشــأن خطــوط الهاتــف  إلــى مجمــوع عــدد األعطــال المبلَّ
ــون مباشــرة مــن  ــي ال تك ــة. وينبغــي اســتثناء األعطــال الت الثابت
ــة. وينبغــي أن يعكــس  مســؤولية مشــغل االتصــاالت العمومي
عــدد األعطــال فــي كل 100 خــط هاتــف ثابت في الســنة المجموع 
ــغ عنــه مــن جانــب جميــع مشــغلي الهاتــف الثابــت فــي البلــد. المبلَّ

• النســبة المئويــة مــن أعطــال الهاتــف الثابــت التــي أصلحــت 
بحلــول يــوم العمــل التالــي:

يشــير مؤشــر النســبة المئويــة مــن أعطــال الهاتــف الثابــت التــي 
ــغ  ُأصلحــت بحلــول يــوم العمــل التالــي إلــى عــدد األعطــال المبلَّ
بنهايــة  ُأصلحــت  والتــي  الثابــت  الهاتــف  بشــأن خطــوط  عنهــا 
يــوم العمــل التالــي )أي باســتثناء أيــام غيــر العمــل، مثــل نهايــة 

ــة(. ــام العطل األســبوع وأي
التــي  األعطــال  عــدد  مجمــوع  المؤشــر  يعكــس  أن  وينبغــي 
البلــد. فــي  الثابــت  الهاتــف  مشــغلي  جميــع  لــدى  ُأصلحــت 

 الموظفون:

مجــال  فــي  الكامــل  الــدوام  يعــادل  بمــا  الموظفــون   •
التصــاالت: ا

يشــير مؤشــر الموظفــون بمــا يعــادل الــدوام الكامــل فــي مجــال 
االتصاالت إلى مجموع عدد األشخاص، مقدرًا بوحدات مكافئة 
مــن الموظفيــن بــدوام كامــل )FTE( الذيــن يوظفهــم مشــغلو 
االتصــاالت فــي البلــد مــن أجــل تقديــم خدمــات االتصــاالت، بمــا 
يشــمل خدمــات الهاتــف الثابــت والمتنقــل الخلــوي، واإلنترنــت 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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والبيانــات. ويســتثني هــذا المؤشــر الموظفيــن العامليــن فــي 
اإلذاعيــة  الخدمــات  ســوى  تقــدم  ال  التــي  اإلذاعيــة  الهيئــات 
التقليديــة. وينبغــي اإلبــالغ عــن الموظفيــن بــدوام جزئــي فــي 
 .)FTE( كامــل  بــدوام  الموظفيــن  مــن  مكافئــة  وحــدات  شــكل 

وينقســم المؤشــر علــى النحــو التالــي:  

1. األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت الثابتة.
2. األشــخاص الذيــن يوظفهــم مشــغلو االتصــاالت المتنقلــة: 
وهــو يشــير إلــى الوحــدات المكافئــة مــن الموظفيــن بــدوام 
كامــل لــدى مشــغلي الشــبكات الخلويــة المتنقلــة. ويقتصــر 

علــى موظفــي المشــغلين فــي الخدمــة المتنقلــة فقــط.

3. األشــخاص الذيــن يوظفهــم مقدمــو خدمــات اإلنترنــت: وهــو 
يشــير إلــى الوحــدات المكافئــة مــن الموظفيــن بــدوام كامــل 
لــدى مقدمــي خدمــات اإلنترنــت. وعندمــا يتعــذر علــى وجــه 
الدقــة فصــل عــدد الموظفيــن العامليــن فــي خدمــات اإلنترنت، 
ينبغــي تقديــم رقــم تقديــري. وينبغــي أن يشــمل المؤشــر 
ــت الســلكية والالســلكية علــى الســواء. مقدمــي خدمــات اإلنترن

• الموظفــون بمــا يعــادل الــدوام الكامل في مجــال االتصاالت 
بحســب الجنس:

يشــير مؤشــر الموظفــون بمــا يعــادل الــدوام الكامــل فــي مجــال 
بوحــدات  مقــدرًا  األشــخاص،  عــدد  مجمــوع  إلــى  االتصــاالت 
مكافئــة مــن الموظفيــن بــدوام كامــل )FTE( الذيــن يوظفهــم 
خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  البلــد  فــي  االتصــاالت  مشــغلو 
والمتنقــل  الثابــت  الهاتــف  خدمــات  يشــمل  بمــا  االتصــاالت، 
الموظفيــن  المؤشــر  هــذا  ويســتثني  واإلنترنــت.  الخلــوي، 
العامليــن فــي الهيئــات اإلذاعيــة التــي ال تقــدم ســوى الخدمــات 
بــدوام  اإلذاعيــة التقليديــة. وينبغــي اإلبــالغ عــن الموظفيــن 
جزئــي فــي شــكل وحــدات مكافئــة مــن الموظفيــن بــدوام كامــل 

)FTE(. وينقســم المؤشــر علــى النحــو التالــي:

1. األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت الثابتة، إناث.

2. األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت المتنقلة، ذكور.

 اإليرادات:

• اإليرادات من جميع خدمات االتصاالت: 
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن جميــع خدمــات االتصــاالت إلــى 
الثابــت  للهاتــف  التجزئــة  خدمــات  مــن  المحققــة  اإليــرادات 
والمتنقــل الخلــوي واإلنترنــت والبيانــات التــي يقدمهــا مشــغلو 
والذيــن  الســواء(  علــى  واالفتراضيــة  )الشــبكية  االتصــاالت 

البلــد. خدماتهــم ضمــن  يقدمــون 
خدمــات  مكاســب  مــن  األعمــال(  )رقــم  اإليــرادات  وتتألــف 
االتصــاالت بالتجزئــة )ومــن ثــم تســتثني اإليــرادات مــن أنشــطة 

البيــع بالجملــة( أثنــاء الســنة الماليــة قيــد النظــر. 

• اإليرادات من خدمات الهاتف الثابت: 
إلــى  الثابــت  الهاتــف  خدمــات  مــن  اإليــرادات  مؤشــر  يشــير 
الهاتــف  )تركيــب(  توصيــل  خدمــات  مــن  المحققــة  اإليــرادات 
الثابــت واإليــرادات مــن رســوم االشــتراك المتكــررة فــي الشــبكة 
الهاتفيــة العموميــة التبديليــة )PSTN( واإليــرادات مــن مكالمــات 

الهاتــف الثابــت. 

• اإليرادات من رسوم توصيل الهاتف الثابت:
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن رســوم توصيــل الهاتــف الثابــت إلى 
إيــرادات التجزئــة مــن توصيــل )تركيــب( خدمــات الهاتــف الثابــت. 

وقــد يشــمل ذلــك رســوم التحويــل أو انهــاء الخدمــة.

241



• اإليرادات من رسوم اشتراك الهاتف الثابت: 
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن رســوم اشــتراك الهاتــف الثابــت 
إلــى اإليــرادات مــن الرســوم المتكــررة لالشــتراكات فــي الشــبكة 
الهاتفيــة العموميــة التبديليــة )PSTN(، بمــا فــي ذلــك النفــاذ 

ــت. ــه عــن الهاتــف الثاب ــم يمكــن فصل ــت إذا ل ــى اإلنترن إل

• اإليرادات من مكالمات الهاتف الثابت: 
إلــى  الثابــت  الهاتــف  مكالمــات  مــن  اإليــرادات  يشــير مؤشــر 
إيــرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة المحققة من رســوم المكالمات 
ــة والمكالمــات  ــة الوطني ــة ومكالمــات المســافات الطويل المحلي
الدوليــة. ويمكــن تقســيم المؤشــر 63 إلــى المؤشــرات التاليــة:

يشــير  وهــو  الثابتــة:  المحليــة  المكالمــات  مــن  اإليــرادات   .1
ــة المحققــة مــن رســوم  إلــى إيــرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئ

البينــي. التوصيــل  رســوم  باســتثناء  المحليــة،  المكالمــات 

2. اإليــرادات مــن مكالمــات المســافات الطويلــة الوطنية الثابتة: 
وهــو يشــير إلــى إيــرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة المحققــة 
مــن رســوم مكالمــات المســافات الطويلــة الوطنيــة. فــإذا 
اعتبــرت كل المكالمــات محليــة )مثــال ذلــك، عندمــا تتســاوى 
فــي  تنتهــي  التــي  الثابتــة  الخطــوط  مكالمــات  كل  رســوم 
شــبكة خطــوط ثابتــة وطنيــة أخــرى(، عندئــذ ينبغــي اإلبــالغ عــن 

هــذا البنــد فــي اإليــرادات مــن المكالمــات المحليــة.

ــرادات مــن المكالمــات الوطنيــة مــن ثابــت إلــى متنقــل:  3. اإلي
مــن  بالتجزئــة  الثابــت  الهاتــف  مكالمــات  إلــى  يشــير  وهــو 
المتنقلــة،  الخلويــة  الهواتــف  إلــى  الوطنيــة  المكالمــات 

البينــي. التوصيــل  رســوم  باســتثناء 

4. اإليــرادات مــن المكالمــات الدوليــة الثابتــة: وهــو يشــير إلــى 
مكالمــات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة مــن المكالمــات الدوليــة، 

ــي. ــل البين باســتثناء رســوم التوصي

• اإليرادات من الشبكات المتنقلة:
ــرادات  ــى إي ــة إل ــرادات مــن الشــبكات المتنقل يشــير مؤشــر اإلي
الخلويــة  االتصــاالت  خدمــات  توفيــر  مــن  المحققــة  التجزئــة 
المتنقلــة، بمــا فيهــا خدمــات الصــوت ورســائل SMS والبيانــات 
مــا  المؤشــر   العريــض(. ويشــمل  والنطــاق  الضيــق  )النطــاق 

يلــي: 

ــرادات  ــى إي ــرادات مــن خدمــات الصــوت: وهــو يشــير إل 1. اإلي
خدمــات  توفيــر  مــن  بالتجزئــة  المتنقلــة  الخلويــة  الخدمــة 
المكالمــات  مــن  الصــوت  إيــرادات  يشــمل  وهــو  الصــوت. 
الوطنيــة والدوليــة، ولكنــه يســتثني اإليــرادات مــن خدمــات 

التجــوال.

2. اإليــرادات مــن التجــوال الصــادر: وهــو يشــير إلــى كل إيــرادات 
بالــذات  الشــبكة  مــن مشــتركي  المتنقلــة  الخلويــة  التجزئــة 
عنــد التجــوال فــي الخــارج. وهــو ال يشــمل مشــتركي الخدمــة 
المتنقلــة األجانــب عنــد التجــوال فــي البلــد وال المكالمــات 
الدوليــة الصــادرة عــن شــبكات البلــد المتنقلــة أو المنتهيــة 

فيهــا.

3. اإليــرادات مــن خدمــات البيانــات المتنقلــة: وهــو يشــير إلــى 
فيهــا  بمــا  الصــوت،  غيــر  الخدمــات  توفيــر  مــن  اإليــرادات 
خدمــات الرســائل والبيانــات واإلنترنــت. ويســتثني الخدمــات 
الخلويــة المتنقلــة األخــرى وخدمــات النفــاذ الالســلكي إلــى 
اإلنترنــت غيــر المرتبطــة بالشــبكات المتنقلــة )مثــل التقنيــات 

الالســلكية الثابتــة عبــر األقمــار الصناعيــة أو لــألرض(.
والمتعــددة  النصيــة  الرســائل  خدمــات  مــن  اإليــرادات   .4
الوســائط: وهــو يشــير إلــى اإليــرادات مــن خدمــات الرســائل 
النصيــة والرســائل المتعــددة الوســائط )MMS و SMS(. و قــد 
تحتســب بعــض البلــدان هــذه الخدمــات بأســاليب مختلفــة. إذ 
 SMS أو MMS تشــمل بعــض الخطــط المتنقلــة مثــاًل رســائل
ــف بمثابــة إيــرادات صــوت بــداًل مــن إيــرادات  مجانيــة قــد تصنَّ
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األوليــة  الرســائل  معاملــة  تتفــاوت  وقــد  متنقلــة.  رســائل 
بيــن المشــغلين - حيــث يدفــع المســتعمل مبلغــًا إضافيــًا 
عــالوًة علــى رســم الرســالة االعتيــادي - إذ أنهــم يشــاركون 
الخدمــة األوليــة. وقــد  اإليــرادات مــع مقــدم  عمومــًا فــي 
يــدرج المشــغلون أيضــًا إيــرادات مــن المراســلة الدوليــة فــي 
فئــات أخــرى. ومــن المستحســن تضميــن كل اإليــرادات التــي 
يحققهــا المشــغل مــن توفيــر خدمــات الرســائل إلــى زبائــن 
التجزئــة. وينبغــي أن يبيــن فــي مالحظــة أي انحــراف عــن هــذا 

التعريــف.

• اإليرادات من خدمات اإلنترنت )السلكية( الثابتة: 
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن خدمــات اإلنترنــت )الســلكية( الثابتــة 
إلــى إيــرادات التجزئــة المحققــة مــن توفيــر خدمــات اإلنترنــت 
)الســلكية( الثابتــة مثــل االشــتراكات وتوصيــل الحركــة البيانــات. 
وهــو يســتثني توفيــر خطــوط النفــاذ للتوصيــل بشــبكة اإلنترنــت 
الثابتــة المســتخدمة  الثابتــة )مثــل خطــوط الهاتــف  )الســلكية( 

.))DSL( فــي النفــاذ إلــى توصيــالت خــط المشــترك الرقمــي
ويشمل المؤشر ما يلي: 

1. اإليــرادات مــن خدمــات النطــاق العريــض )الســلكي( الثابــت: 
توصيليــة  توفيــر  مــن  التجزئــة  إيــرادات  إلــى  يشــير  وهــو 
كيلوبــت/  256 عــن  يقــل  ال  )مــا  الســرعة  العاليــة  البيانــات 

ثانيــة( والخدمــات المتصلــة بهــا عبــر بنيــة تحتية)ســلكية( ثابتــة. 
 )DSL(ــل خــط المشــترك الرقمــي ويتضمــن خدمــات مــن قبي
المنــزل  إلــى  البصــري  الليــف  وتوصيــل  الكبلــي  والمــودم 

.)FTTH(

• اإليرادات من خدمات النطاق العريض اللسلكي األخرى:
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن خدمــات النطاق العريض الالســلكي 
البيانــات  توصيليــة  توفيــر  مــن  التجزئــة  إيــرادات  إلــى  األخــرى 

ــة(. ــة الســرعة )مــا ال يقــل عــن 256 كيلوبت/ثاني العالي
والخدمــات المتصلــة بهــا عبــر بنيــة تحتيــة الســلكية غيــر البنيــة 
التحتيــة الخلويــة المتنقلــة، مــن قبيــل البنــى التحتيــة  للنطــاق 
العريــض الالســلكي الثابــت عبــر األقمــار الصناعيــة أو لــألرض.

• اإليرادات من الخطوط المؤجرة:
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن الخطــوط المؤجــرة إلــى إيــرادات 
التجزئــة المحققــة مــن توفيــر الخطــوط المؤجــرة. لالطــالع علــى 
تعريــف الخطــوط المؤجــرة، )انظــر لمؤشــر اشــتراكات الخطــوط 

المؤجــرة(.

• اإليرادات من خدمات االتصاالت الثابتة ذات القيمة المضافة:
يشــير مؤشــر اإليــرادات مــن خدمــات االتصــاالت الثابتــة ذات 
القيمــة المضافــة إلــى إيــرادات التجزئــة المتولــدة فــي قطــاع 
ذات  الثابتــة  االتصــاالت  خدمــات  لقــاء  االتصــاالت  خدمــات 
ــرة  ــة المكالمــات و المفوت ــل خدمــات إحال القيمــة المضافــة، مث
التفصيليــة والمكالمــات المؤتمريــة والرســائل الصوتيــة. وتعني 
خــط  إيجــار  علــى  عــالوًة  المضافــة’ خدمــات إضافيــة  ’القيمــة 

والمكالمــات. األساســية  الهاتفيــة  الخدمــة 

• إيرادات االتصاالت األخرى:
إيــرادات  أي  إلــى  األخــرى  االتصــاالت  إيــرادات  مؤشــر  يشــير 
اتصــاالت أخــرى بالتجزئــة محققــة ولكنهــا غيــر محتســبة فــي أي 

مؤشــر آخــر.

• اإليرادات من التجوال الدولي الوارد:
إلــى  الــوارد  الدولــي  التجــوال  مــن  اإليــرادات  مؤشــر  يشــير 
الــزوار )األجانــب( الذيــن  اإليــرادات المحققــة مــن المشــتركين 
يقيمــون ويتلقــون المكالمــات ضمــن البلــد المعنــي، ويحصــل 
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مــن  اإليــرادات  هــذه  علــى  البلــد  داخــل  الشــبكات  مشــغلو 
إلــى  المؤشــر  الــزوار. ويشــير  المشــتركين  مشــغلي شــبكات 
الخلــوي مــن المشــتركين األجانــب  التجــوال المتنقــل  إيــرادات 
الذيــن يســتخدمون التجــوال فــي الشــبكات المتنقلــة فــي البلــد 
المعنــي. وهــو ال يشــمل تجــوال مشــتركي الخدمــة المتنقلــة 
عــن  الصــادرة  الدوليــة  المكالمــات  وال  الخــارج،  فــي  الوطنيــة 
فيهــا.  المنتهيــة  أو  المعنــي  البلــد  فــي  المتنقلــة  الشــبكات 
وهــو ال يشــير إلــى اإليــرادات اإلجماليــة المتولــدة عــن التجــوال 
المتنقــل، ألن حصــة مــن هــذه اإليــرادات ســوف يشــارك فيهــا 

أجانــب. مشــغلون 

 االستثمار:

• االستثمار السنوي في خدمات االتصاالت: 
يشــير مؤشــر االســتثمار الســنوي فــي خدمات االتصــاالت، الذي 
يشــار إليــه أيضــًا بوصفــه اإلنفــاق الرأســمالي الســنوي، إلــى 
االســتثمار أثنــاء الســنة الماليــة فــي خدمات االتصــاالت )بما في 
ذلــك الخدمــات الثابتــة والمتنقلــة وخدمــات اإلنترنــت( بغيــة حيــازة 
الممتلــكات ونشــر الشــبكات أو االرتقــاء بهــا. وتشــمل الممتلكات 
واألصــول  الماديــة،  المنشــآت  مثــل  الملموســة،  األصــول 
الفكريــة وغيــر الملموســة، مثــل البرمجيات الحاســوبية. والمؤشــر 
ــة لالتصــاالت فــي  ــة التحتي ــارة عــن االســتثمار فــي البني هــو عب
البلــد، وهــو يشــمل اإلنفــاق فــي المنشــآت األوليــة والتوســع 
فــي المنشــآت القائمــة حيــث يتوقــع أن يمتــد االســتعمال أثنــاء 
فتــرة مطولــة مــن الزمــن. وهــو يســتثني اإلنفــاق فــي مجــال 
البحــث والتطويــر)R&D( والرســوم الســنوية لتراخيــص التشــغيل 
أو  برمجيــات  فــي  واالســتثمار  الراديــوي  الطيــف  واســتخدام 
الداخلــي. ويمكــن  االســتعمال  أجــل  مــن  االتصــاالت  معــدات 

تقســيم المؤشــر علــى النحــو التالــي:

1. االســتثمار الســنوي فــي خدمــات الهاتــف الثابــت: وهو يشــير 
إلــى االســتثمار فــي خدمــات الهاتــف الثابــت مــن أجــل حيــازة 
الممتلــكات والشــبكات واالرتقــاء بهــا ضمــن البلــد. كمــا يشــير 
إلــى االســتثمار الســنوي فــي األصــول المتصلــة بشــبكات 

الهاتــف الثابــت وفــي تقديــم الخدمــات.

2. االســتثمار الســنوي فــي خدمــات النطــاق العريض )الســلكي( 
الثابــت: وهــو يشــير إلــى االســتثمار فــي خدمــات النطــاق 
الممتلــكات  حيــازة  أجــل  مــن  الثابــت  )الســلكي(  العريــض 
إلــى  يشــير  كمــا  البلــد.  ضمــن  بهــا  واالرتقــاء  والشــبكات 
االســتثمار الســنوي فــي األصــول المتصلــة بشــبكات النطــاق 

العريــض )الســلكي( الثابــت وفــي تقديــم الخدمــات.

3. االســتثمار الســنوي فــي الخدمــات المتنقلــة: وهــو يشــير 
حيــازة  أجــل  مــن  المتنقلــة  الخدمــات  فــي  االســتثمار  إلــى 
الممتلــكات والشــبكات واالرتقــاء بهــا ضمــن البلــد. وينبغــي 
أن يشــمل االســتثمارات مــن أجــل خدمــات النطــاق العريــض 
المتنقــل. كمــا يشــير إلــى االســتثمار الســنوي فــي األصــول 
تقديــم  وفــي  المتنقلــة  االتصــاالت  بشــبكات  المتصلــة 
شــبكات  فــي  االســتثمار  يشــمل  أن  وينبغــي  الخدمــات. 

المتنقــل. العريــض  النطــاق 

4. االســتثمار الســنوي فــي خدمــات االتصــاالت األخــرى: وهــو 
يشــير إلــى االســتثمار فــي خدمــات االتصــاالت األخــرى، مثــل 
ــر األقمــار  النطــاق العريــض الالســلكي الثابــت والخدمــات عب

الصناعيــة والخطــوط المؤجــرة.

•االستثمار السنوي في األصول غير الملموسة:
يشــير مؤشــر االســتثمار الســنوي فــي األصــول غيــر الملموســة 
إلــى االســتثمار أثنــاء الســنة الماليــة المرتبــط بحيــازة الممتلــكات 
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غيــر الملموســة، مثــل الملكيــة الفكريــة والبرمجيــات الحاســوبية. 
المتاحــة  االتصــاالت  خدمــات  علــى  ينطبــق  هــذا  أن  ويالحــظ 
للجمهــور، ويســتثني االســتثمار مــن أجــل االســتعمال الداخلــي. 
وهــو يســتثني أيضــًا اإلنفــاق بشــأن رســوم الترخيــص الســنوية.

• االستثمار األجنبي السنوي في االتصاالت:
يشــير مؤشــر االســتثمار األجنبــي الســنوي في االتصــاالت إلى 
االســتثمار أثنــاء الســنة الماليــة فــي خدمــات االتصــاالت )بمــا 
فيهــا الخدمــات الثابتــة و الخدمــات المتنقلــة وخدمــات اإلنترنــت( 
باســم االســتثمار  أيضــًا  أجنبيــة، ويعــرف  الــوارد مــن مصــادر 

.)FDI( األجنبــي المباشــر

 النفاذ العمومي:

• النســبة المئويــة مــن التجمعــات الســكانية المحليــة التــي 
ــف:  ــة هات ــا خدم لديه

الســكانية  التجمعــات  مــن  المئويــة  النســبة  مؤشــر  يشــير 
المحليــة التــي لديهــا خدمــة هاتــف إلــى النســبة المئويــة مــن 
التجمعــات الســكانية المحليــة التــي لديهــا خدمــة هاتــف ثابــت 
أو خدمــة هاتــف متنقــل، أو كلتاهمــا. وتعزيــزًا للفائــدة، ينبغــي 
التــي لديهــا خدمــة  بيــان مجمــوع عــدد المجتمعــات المحليــة 
هاتفيــة وكذلــك عــدد ســكانها. ويعنــي توفــر خدمــة الهاتــف 
إقامــة  المحلــي  الســكانية  التجمعــات  ســكان  باســتطاعة  أن 
واســتقبال مكالمــات هاتفيــة فيــه. وتشــمل خدمــات الهاتــف 
توفــر خدمــات المرافــق العموميــة و/أو خدمــات االشــتراك بنــاء 
علــى الطلــب. ويعــرف التجمــع الســكاني المحلي بأنــه مجموعة 
متميــزة مــن الســكان، أي ســكان يعيشــون فــي مبــان متجــاورة: 
أ( تشــكل منطقــة مبنيــة مســتمرة لهــا تشــكيلة واضحــة مــن 
الشــوارع ؛ أو ب( إن لــم تكــن جــزءًا مــن منطقــة مبنيــة علــى هــذا 

النحــو، تشــكل مجموعــة مــن المبانــي يرتبــط بهــا اســم مــكان 
فريــد معــروف محليــًا ؛ أو ج( إن لــم تــِف بــأي مــن الشــرطين 
ــي ال يبتعــد أي منهــا  ــة مــن المبان الســابقين، تشــكل مجموع

عــن أقــرب جــار بأكثــر مــن 200 متــر. 

• الهواتف العمومية المأجورة:
يشــير مؤشــر الهواتــف العموميــة المأجــورة إلــى مجمــوع عــدد 
التــي  أنــواع الهواتــف العموميــة، بمــا فيهــا الهواتــف  جميــع 
تعمــل بقطــع النقــود أو بالبطاقــات والهواتــف العموميــة فــي 
مكاتــب الهاتــف. وينبغــي أن تدخــل فــي الحســبان الهواتــف 
المتاحــة للعمــوم والمركبــة فــي أماكــن خاصــة، وكذلــك الهواتــف 
العموميــة المتنقلــة المدفوعــة. وينبغــي تعــداد جميــع الهواتــف 
العموميــة، بصــرف النظــر عــن مقدرتهــا )أي اقتصارهــا علــى 
تفصيــل  وينبغــي  مثــاًل(.  الوطنيــة  أو  المحليــة  المكالمــات 

الهواتــف العموميــة المأجــورة علــى النحــو التالــي: 

1. الهواتــف العموميــة المأجــورة الثابتــة: يشــير مؤشــر الهواتــف 
العموميــة المأجــورة الثابتــة إلــى الهواتــف المأجــورة المتاحــة 

للعمــوم باســتخدام الشــبكة الثابتــة.

مؤشــر  يشــير  المتنقلــة:  المأجــورة  العموميــة  الهواتــف   .2
الهواتــف  إلــى  المتنقلــة  المأجــورة  العموميــة  الهواتــف 
الخلويــة  الشــبكة  باســتخدام  للعمــوم  المتاحــة  المأجــورة 

. لمتنقلــة ا

اللســلكية  المحليــة  المنطقــة  إلــى شــبكة  النفــاذ  نقــاط   •
العموميــة:

المحليــة  المنطقــة  شــبكة  إلــى  النفــاذ  نقــاط  مؤشــر  يشــير 
الالســلكية العموميــة )PWLAN( إلــى عــدد نقــاط النفــاذ إلــى 
شــبكة المنطقــة المحليــة الالســلكية العموميــة )التــي تعــرف 
وتقــوم  المعنــي.  البلــد  فــي  الســاخنة(  النقــاط  باســم  أيضــًا 

245



الشــبكات  PWLANs علــى معيــار IEEE 802.11 ، الــذي يعــرف 
.Wi-Fi باســم  بصــورة شــائعة 

 مؤشرات اإلذاعة والمؤشرات األخرى:

 Radio sets )per - ــف مــن الســكان ــل أل ــو لكـ • أجهــزة الرادي
1000 people(:

ــو كأداة مســموعة هامــة  ــى مــدى انتشــار أجهــزة الرادي يشــير إل
علــى  الحصــول  وأحــد مصــادر  واألعــالم،  والتثقيــف  للتوعيــة 

وتبــادل  الثقافــات  بيــن  التواصــل  وتحقيــق  البيانــات  وتدفــق 
المعــارف واآلراء، ويمكــن الحصــول علــى عــدد أجهــزة التليفزيــون 
مــن بيانــات تقاريــر التنميــة البشــرية الدوليــة أو األجهــزة والدوائــر 
االحصائيــة فــي دول االســكوا،  وبيانــات التعــداد العام، وبيانات 

المســوح ذات الصلــة.
 TV & radio - عــدد محطــات اإلرســال اإلذاعــي والتلفزيوني •

broadcasting  stations:
عبــارة عــن عــدد محطــات اإلرســال اإلذاعــي والتلفزيونــي التــي 

ــة. تقــوم بالبــث المســموع أو المرئــي بالدول

• متوسط ساعات اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني - 
Average TV & radio broadcasting hours:

هــو عبــارة عن متوســط عدد ســاعات البث اإلذاعــي والتلفزيوني 
أجهزة اإلعالم )باليوم أو األســبوع حســب نوعية البرامج(.

نسبة أجهزة الراديو لكل ألف من السكان =
)عدد أجهزة الراديو÷ عدد السكان( * 1000.

عدد أجهزة الحاسوب الخاصة لكل مائة من السكان = 
)عدد أجهزة الحاسوب ÷ عدد السكان(*100.

نسبة أجهزة التليفزيون لكل ألف من السكان = )عدد 
أجهزة التليفزيون ÷ عدد السكان ( * 1000.

عدد أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان = )عدد 
خطوط الفاكس ÷ عدد السكان( * 1000.

الحصــول  البيانــات واالتصــاالت ويمكــن  المعلومــات وتدفــق 
علــى عــدد أجهــزة الراديــو مــن بيانــات تقاريــر التنميــة البشــرية 
الدوليــة أو األجهــزة والدوائــر االحصائيــة فــي دول االســكوا، 

وبيانــات التعــداد العــام، وبيانــات المســوح ذات الصلــة.
 TV sets )per - ــف مــن الســكان ــكل أل ــون ل • أجهــزة التليفزي

1000 people(:
 يشــير إلــى مــدى انتشــار أجهــزة التليفزيــون كأداة مرئيــة للتوعيــة 
والتثقيــف واإلعــالم،  وأحــد مصــادر الحصــول علــى المعلومــات 

• عــدد أجهــــزة الحاســوب الخاصــة لــكل مائــة مــن الســكان - 
Personal computers )per 100 people(:
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يشــير إلــى مــدى اســتخدام أجهــزة الحاســوب للحصــول علــى 
المعلومــات.   وتدفــق  البيانــات 

 Faxes )per - عــدد أجهــزة الفاكــس لــكل ألــف مــن الســكان •
1000 people(:

ــات والمعلومــات  ــادل البيان مؤشــر علــى مــدى يســر وســرعة تب
ــزال عنصــر الوقــت. ــاز المعامــالت واخت وإنج

:Daily magazines - عدد الصحف اليومية •
ــة  ــارة عــن عــدد وســائل اإلعــالم المقــروء التــي تصــدر بالدول عب
ســواء من خالل مؤسســاتها اإلعالمية الحكومية أو مؤسســاتها 

الخاصــة والنوعيــة.

• اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات:
إلــى  القنــوات  المتعــدد  التلفزيــون  اشــتراكات  مؤشــر  يشــير 
الخدمــات التــي توفــر برمجــة تلفزيونيــة إضافيــة تتجــاوز قنــوات 
ــوات  اإلرســال الحــر لــألرض، وخدمــات التلفزيــون المتعــدد القن
هــي التلفزيــون الكبلــي، والخدمــات الســاتلية المباشــرة إلــى 
المنــزل، وتلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت، والتلفزيــون الرقمــي 
ــف خدمــات التلفزيــون المتعــدد القنــوات وتعــّرف  لــألرض. ُتصنَّ

علــى النحــو التالــي:

خدمــة التلفزيــون الكبلــي )CATV( - برمجــة متعــددة القنــوات 
تصــل بواســطة كبــل متحــد المحــور للمشــاهدة علــى شاشــة 

تلفزيــون. 

عبــر  ُتســتقبل   -  )DTH(المنــزل إلــى  مباشــرة  خدمــات ســاتلية 
هوائــي مكافئــي ســاتلي قــادر علــى اســتقبال برامــج تلفزيونيــة 

ســاتلية.  

تلفزيون بروتوكول اإلنترنت )IPTV( – خدمات متعددة الوسائط 

مثــل تلفزيــون/ فيديــو/ صــوت/ نصــوص/ رســوم/ بيانات ُترســل 
عبــر شــبكة قائمــة علــى أســاس بروتوكــول اإلنترنــت مهيأة لدعم 
الســوية المطلوبــة مــن نوعيــة الخدمــة ونوعيــة الخبــرة واألمــن 
والتفاعليــة والموثوقيــة، وهــذا ال يشــمل النفــاذ إلــى الفيديــو 
عبــر اإلنترنــت العموميــة، مــن قبيــل التدفــق مثــاًل. وترمــي 
خدمــات  IPTVعمومــًا إلــى المشــاهدة علــى شاشــة تلفزيــون ال 

علــى شاشــة حاســوب شــخصي.

التلفزيــون الرقمــي لــألرض)DTT( - التطــور التكنولوجــي مــن 
التلفزيــون التماثلــي لــألرض، وهــو يوفــر إمكانيــة عــدد كبيــر جــدًا 

مــن القنــوات. 

أنظمــة تلفزيــون أخــرى لــألرض - مثــل أنظمــة التوزيــع المتعــدد 
الهوائــي  وتلفزيــون   )MMDS( الصغريــة  بالموجــات  النقــاط 

.)SMATV( األساســي  الســاتلي 

• اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات لألرض:
ــألرض  ــوات ل ــون المتعــدد القن يشــير مؤشــر اشــتراكات التلفزي
لــألرض،  القنــوات  المتعــدد  التلفزيــون  اشــتراكات  عــدد  إلــى 
 )IPTV( ــت ــول اإلنترن ــون بروتوك ــي وتلفزي ــون الكبل ــل التلفزي مث
ــع المتعــدد  ــألرض )DTT( وأنظمــة التوزي ــون الرقمــي ل والتلفزي

 .)MMDS( النقــاط بالموجــات الصغريــة

• اشتراكات الهوائي الساتلي المباشر إلى المنزل:
يشــير مؤشــر اشــتراكات الهوائي الســاتلي المباشــر إلى المنزل 
)DTH( إلــى عــدد االشــتراكات التــي تســتطيع أن تســتقبل البــث 

التلفزيونــي مباشــرة مــن الســواتل.

• المنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي:
يشــير مؤشــر المنــازل التــي يصلهــا التلفزيــون الكبلــي إلــى عــدد 
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األســر المعيشــية التــي لديهــا توصيــل تلفزيــون كبلــي، ســواء 
كانــت مشــتركة فــي الخدمــة أم ال.

• اشتراكات الخطوط المؤجرة:
يشــير مؤشــر اشــتراكات الخطــوط المؤجــرة إلــى عــدد التوصيــالت 
الخاصــة المكرســة، و يصــل الخــط المؤجــر موقعيــن بغيــة تقديــم 
ــات. ويمكــن أن يكــون  ــل الصــوت و/أو البيان خدمــة خاصــة لتوصي
الخــط المؤجــر إمــا كبــاًل ماديــًا مكرســًا أو وصلــة افتراضيــة تحجــز 
ــدة فــي كل  ــدارة مفتوحــة وحي ــن. وهــو يحتفــظ ب ــن نقطتي دارة بي

• الفرد الممارس للنشاط البدني:

ــداًء مــن عمــر  ــأداء وتنفيــذ النشــاط البدنــي ابت هــو مــن يقــوم ب
ممارســة  فــي  قضــاؤه  الــالزم  الوقــت  أمــا  فأكثــر.  15ســنة 
النشــاط الرياضــي، فهــذا األمــر يعتمــد علــى الممــارس نفســه 
والهــدف الــذي يســعى لــه مــن خــالل الرياضــة التــي يمارســها. 
ونظــًرا لضــرورة تحديــد فتــرة زمنيــة ُيقــاس علــى أساســها ان 
الفــرد قــام بممارســة النشــاط الرياضــي، تــم تعييــن مــدة 30 
دقيقــة كحــد أدنــى فــي اليــوم الواحــد معظــم أيــام األســبوع 

)خمســة أيــام علــى األقــل(.

:Sports Clubs - األندية الرياضية •
والمؤســس  والرســمي  الخــاص  التنظيــم  ذات  األنديــة  هــي 
فــي محافظــة أو مســمى ســكاني أو حــي معيــن، ومعتــرف 
بــه رســميًا مــن قبــل الهيئــة العامــة للرياضــة ومــن قبــل االتحــاد 

ــه. ــع ل ــذي يتب ال

:Sports Center - المراكز الرياضية •
هــي تلــك األماكــن التــي تشــتمل علــى عــدد مــن الصــاالت 
المغلقــة متعــددة األغــراض والتــي يمكــن ألعضائهــا ومرتاديهــا 
الرياضيــة وتكــون متاحــة  مــن األنشــطة  أنــواع  عــدة  ممارســة 
باشــتراك شــهري أو  أو  لألفــراد ســواء برســم دخــول يومــي 
ــز رياضــي  ــة الخاصــة(، وقــد يكــون مرك ــز الرياضي ســنوي )المراك
تابــع لجهــة حكوميــة )مجانــي أو أســعار رمزيــة(، وقــد يكــون المركز 
ــة منفــردة ومغلقــة ال يمــارس فيهــا إال  ــة رياضي ــارة عــن صال عب
نــوع واحــد مــن الرياضــات التــي تمــارس فــي المراكــز الرياضيــة.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

إحصاءات ممارسة األنشطة الرياضية: 

ــة  األوقــات، خالفــًا لمــا هــو الحــال فــي خدمــات الهاتــف التقليدي
التــي تعيــد اســتخدام نفــس الخطــوط لمحادثــات عديــدة مختلفــة 
مــن خــالل عمليــة تدعــى التبديــل. و مــن الشــائع جــدًا أن تســتخدم 
الخطــوط المؤجــرة مــن قبل مؤسســات األعمــال لتوصيل المكاتب 

الفرعيــة، ألن الخطــوط تضمــن عــرض النطــاق لحركــة الشــبكة.

المصدر: االتحاد الـدولـــي لالتصاالت، دلـيل جمع البيـانـات اإلداريـة 
بشأن االتصاالت/تكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت،2011.

:Sport Activities - النشاط الرياضي •
تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة النشــاط الرياضــي بذلــك الجهــد 
ومرونتهــا  الجســم  عضــالت  تحريــك  بغيــة  المبــذول  البدنــي 
ويتســّبب فــي تســريع وتيــرة التنفــس وتســريع نبضــات القلــب 
بشــكل واضــح مــن قبيــل الركــض - المشــي الســريع - قيــادة 
دراجــة بســرعة - الســباحة - األلعــاب الرياضيــة التقليديــة ككــرة 

ــرة الســّلة .. وغيــره. ــد وك ــرة الي القــدم وك
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إحصاءات الثقافة
الباب السادس



:Museum - المتحف •
كلمــة متحــف بالعربيــة تعنــي المــكان الــذي تجمــع فيــه التحــف 
واألشــياء النــادرة والثمينــة وتتزايــد قيمتــه كلمــا مــر عليــه الزمــن، 
ويرجــع أصــل كلمــة متحــف Museum إلــى أصــل يونانــي يرتبــط 
بكلمــة Musa بمعنــى )ســيدة الجبــل(. وهــو مؤسســة دائمــة 
ــح مفتوحــة أمــام الجمهــور، وتهــدف إلــى خدمــة  ال تتوخــى الرب
المجتمــع وتنميتــه. ويقــوم المتحــف بجمــع، وحفــظ، وبحــث، 
وتواصــل وعــرض التــراث اإلنســاني وتطويــره ألغــراض التعليم، 
والدراســة والترفيــه، كمــا عرفــه المجلــس العالمــي للمتاحــف. 
وهنــاك عشــرات اآلالف مــن المتاحــف فــي جميــع أنحــاء العالــم 
تهتــم بجمــع أشــياء ذات قيمــة علميــة، وفنيــة، أو ذات أهميــة 
تاريخيــة وجعلهــا متاحــة للجمهــور مــن خــالل المعــارض التــي قــد 

تكــون دائمــة أو مؤقتــة. 
وتعــد المتاحــف معينــة للباحثيــن في المجــاالت التاريخية واألدبية 

والفنيــة، وتقــف شــاهدا حيــًا علــى مــا وصلت إليــه الحضارة.

:Museum Activity - نشاط المتاحف •
يتمثــل نشــاط هــذه المؤسســة فــي اقتنــاء التــراث الثقافــي 
المــادي وغيــر المــادي للبشــرية وبنيتهــا، وحفظــه وإجــراء البحــوث 

بشــأنه، ونقلــه وعرضــه لتعليمــه ودراســته والتمتــع بــه. 
.)ICOM2007( المصدر : المجلس الدولي للمتاحف

• شمولية المتاحف:
ــى  ــزال تســتخدم حت ــوي أشــياء ال ت ــي تحت ــة، والت المتاحــف الحي
ــى  ــة، باإلضافــة إل ــوم فــي الطقــوس أو االحتفــاالت الديني الي

ــل التراث الطبيعي والثقافي ــة مث ــة المتوفــرة ضمــن أشــكال إلكتروني المتاحــف االفتراضي
شــبكة  علــى  اإللكترونيــة  المواقــع  أو  المدمجــة،  األقــراص 

األنترنــت.

• اقتناء المعروضات في المتاحف:
تســمى كل قطعــة جديــدة يضيفهــا المتحــف لمجموعته القطعة 
ــا مــن هــواة  ــات مــا هــي إال هداي ــر مــن المقتني ــاة، وكثي المقتن

جمــع اللوحــات واألحجــار الكريمــة وأعمــال النحــت. 

• عرض المقتنيات والعناية بها:
للعــرض.  المقتنيــات  بإعــداد  بالمتحــف  العامليــن  هيئــة  تقــوم 
وصيانــة المتحــف بتنظيمــه ووقايتــه مع ترميــم المعروضات قبل 
عرضهــا. باإلضافــة إلــى  خدمــات أخــرى كتنظيــم محاضــرات عــن 
محتويــات المتحــف. وتقــوم بعــض المتاحــف بأخــذ المعروضــات 
أخــرى  برامــج  وإعــداد  إرشــادية  بجــوالت  وتقــوم  للمــدارس، 

لألطفــال والكبــار.

• أنواع المتاحف:
يوجد من المتاحف ثالثة أنواع رئيسية:

• المتاحف الفنية.
• المتاحف التاريخية. 
• المتاحف العلمية. 

وتلحــق بهــا المتاحــف العامــة، ومتاحــف أخــرى )المتاحــف البحريــة، 
ومتاحــف  المتنقلــة،  والمتاحــف  والحربيــة،  العســكرية  والمتاحــف 
العلــوم،  ومتاحــف  الطلــق،  الهــواء  ومتاحــف  الطبيعــي،  التاريــخ 
والمتاحــف المتخصصــة، والمتاحــف االفتراضيــة، وحدائــق الحيوان(.

الفنيــة  واألعمــال  اللوحــات  تعــرض  الفنيــة:  المتاحــف   .1
والمنحوتــات وغيرهــا مــن عــدة عصــور، وتحتفــظ بهــا ومــن 
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هــذه المتاحــف متحــف اللوفــر بباريس ومتحــف المتروبوليتان 
للفــن بنيويــورك وناشــيونال جاليــري بلنــدن.

2. المتاحــف التاريخيــة: وتصــور حيــاة الماضــي وأحداثه،  وتشــمل 
ومــواد  وأدوات  وثائــق  المتاحــف  هــذه  مقتنيــات  مجموعــة 
اآلثــار  متاحــف  كذلــك  التاريخيــة  المتاحــف  وتشــمل  أخــرى، 
القديمــة التــي تعــرض أشــياء مســتخرجة مــن باطــن األرض.

العلــوم  عــن  معروضــات  وتقــدم  العلميــة:  المتاحــف   .3
العلــوم  متاحــف  بعــض  وتســمى  والتقنيــة.  الطبيعيــة 
الطبيعيــة متاحــف التاريــخ الطبيعــي، وتعــرض معروضــات 
عــن الحيوانــات واألحافيــر والنباتــات والصخــور وغيرهــا مــن 

الطبيعــة. فــي  الموجــودة  الحيــة  والكائنــات  األشــياء 

4. المتاحــف العامــة: تحتــوي علــى معروضــات عــن الفــن وعلــم 
اآلثــار والوثائــق والمخطوطــات القديمــة.

5. متاحــف أخــرى: مثــل متاحــف األطفــال والصغــار التــي تعــرض 
معروضــات مصممــة لشــرح العلــوم والفنــون لصغــار الســن 
بالحجــم  منحوتــة  أشــكال  تعــرض  التــي  الشــمع  ومتاحــف 

الطبيعــي لشــخصيات مهمــة فــي التاريــخ.

• المحافظة:
الــذي ستســببه  المحتمــل  الضــرر  تفــادي  إلــى  تهــدف  عمليــة 
عوامــل بيئيــة أو عرضيــة وتشــكل تهديــًدا فــي المحيــط المباشــر 
ــاًء علــى ذلــك فــإن األســاليب  للشــيء المــراد الحفــاظ عليــه وبن
ــق مباشــرة وإنمــا تصمــم بمــا يكفــل  ــة ال تطب ــر الوقائي والتدابي
ــة بهــدف اســتئصال  ــاخ المحلــي للبيئ التحكــم فــي ظــروف المن
العوامــل أو العناصــر المضــرة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
مؤقــت أو دائــم علــى تدهــور حالــة الوثيقــة أو القطعــة المعنيــة 
أمــا فــي مجــال الملكيــة الثقافيــة، فــإن هــدف ذلــك هــو الحفــاظ 
بمــا  المعنــي  للشــيء  والثقافيــة  الماديــة  الخصائــص  علــى 

يضمــن عــدم انخفــاض قيمتهــا وبقاؤهــا إلــى مــا بعــد فتــرة 
حياتنــا المحــدودة وهــي عمليــة تقيــس حيــاة التــراث الثقافــي 
وتعــزز فــي الوقــت عينــه نقــل الرســائل والقيــم التراثيــة المهمــة.

• األماكن األثرية والتاريخية:
هــي المواقــع والمبانــي األثريــة التــي تحمــل قيمــًا مختلفــة 

تاريخيــة وفنيــة وجماليــة. رمزيــة  تنطــوي علــى دالالت 

• اآلثار:
هــي دراســة علميــة للحضــارة اإلنســانية الماضيــة. تــدرس فيــه 
حيــاة الشــعوب القديمــة، مثــل: المبانــي والعمائــر، والقطــع 
بعــض  تكــون  وقــد  والعظــام.  والفخــار  واألدوات  الفنيــة، 
االكتشــافات مثيــرة، مثــل قبــر فيــه ُحلــي ذهبيــة، إال أن اكتشــاف 
قليــل مــن األدوات الحجريــة أو بــذور من الحبــوب المتفحمة، ربما 
يكشــف بشــكل أفضــل عــن جوانــب كثيــرة مــن حيــاة الشــعوب. 
وحياتنــا الحاليــة. كمــا يســهم فــي رســم صــورة عــن معالــم الحيــاة 

فــي المجتمعــات القديمــة.

• المناظر الطبيعية والثقافية:
ــن اإلنســان والطبيعــة وهــي تعبــر عــن  هــي عمــل مشــترك بي
العالقــة الطويلــة والحميمــة بيــن اإلنســان وبيئتــه الطبيعيــة.

• تصميم المناظر الطبيعية:
نشــاط يغطــي تصميــم األراضــي والحدائق لالســتخدام البشــري 
يتصــل ذلــك عامــة بتصميــم المبانــي واألماكــن المجــاورة لهــا، 
ســواًء كانــت خاصــة أو عامــة، لكــن يمكــن أن يربــط هــذا التصميــم 
أيضــًا باألماكــن العامــة الواســعة  كالحدائــق  العامــة والمحميــات.
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:Nature Reserve  - المحمية الطبيعية •
هــي أي منطقــة جغرافيــة محــددة المســاحة تكــون تحــت إشــراف 
هيئــة معينــة عــادة، وتتميــز هــذه المناطــق بأنهــا قــد تحتــوي علــى 
نباتــات أو حيوانــات مهــددة باالنقــراض ممــا يســتلزم حمايتها من 
التعديــات اإلنســانية والتلــوث بشــتى الصــور. تعــرف المحميــات 
الطبيعيــة بأنهــا مناطــق محــددة األبعــاد جغرافيــا تفــرض عليهــا 
الجغرافيــة  األبعــاد  بتحديــد  خاصــة  قوانيــن  بموجــب  الحمايــة 
ــز بــه مــن التنــوع  للمحميــات، مــن أجــل المحافظــة علــى مــا تتمي
البيئــي الطبيعــي حفاظــًا علــى تلــك المــوارد مــن االســتغالل 

ــة. ــة والتنموي ــرات الطبيعي ــر أو االنقــراض نتيجــة المتغي الجائ

التصنيف العالمي للمناطق المحمية:
ــوازن  ــة مغلقــة تمامــًا: لضمــان اســتمرارية الت ــة طبيعي  أ. محمي

الطبيعــي دون تعريــض المنطقــة ألي تدخــل.
ب. متنــزه وطنــي تكــون عــادة مناطــق  طبيعيــة واســعة لحمايــة 
بحيــث ال  المناظــر والطبيعــة ألهــداف تعليميــة وترفيهيــة 

يســمح باســتخدام المصــادر الموجــودة فيهــا.
)الغابــة  معيــن  معلــم  لحمايــة  الطبيعــي  المعلــم  محميــة  ت. 

المتحجــرة(.
ث. محميــة األحيــاء البريــة للتأكيــد علــى اســتمرارية ووجــود البيئــة 

المناســبة التــي تضمــن اســتمرارية النــوع.
ج. محمية المناطق األرضية ذات الطابع اإلجمالي. 

ح. محميــات المصــادر الطبيعيــة الحمايــة العامــة لحفــظ المصــادر 
الســتعماالت المســتقبلية علــى أســاس فهــم وتخطيــط ســليم.
خ .المحميات اإلنسانية السماح لطرق الحياة التقليدية باالستمرار. 
د . المحميــات متعــددة األغــراض: تأميــن اســتمرارية اإلنتــاج مــن 

الميــاه واألخشــاب والحيــاة البريــة والرعــي. 
المجموعــات  علــى  المحافظــة  الحيــوي:  المحيــط  محميــات  ذ. 
الحيويــة للحاضــر والمســتقبل ضمــن نظــام بيئــي طبيعــي 
والمحافظــة علــى التنــوع الجينــي الــذي يعتمــد عليــه التطــور.

أهداف المحميات الطبيعية:
 أ. الحفــاظ علــى العمليــات البيئيــة التــي ترتبط باســتمرارية الحياة 
وبقــاء اإلنســان، وذلــك مــن خــالل حمايــة األنــواع النباتيــة 
باالنقــراض  منهــا  المهــدد  وخاصــة  الموجــودة  والحيوانيــة 
والــذي يشــكل أضعــف الحلقــات فــي السلســلة الغذائيــة 
مــن حيــث الواقــع وبنفــس الوقــت أقواهــا مــن خــالل أهميتــه 

وضــرورة الحفــاظ عليــه.
ب. البحث العلمي في مجال األحياء والنظم البيئية.

ت. حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية الوطنية.
ث. االستخدام المستدام للموارد الحيوية والنظم البيئية الطبيعية.

ج. االســتثمار الســياحي البيئــي للمحميــة بالشــكل الــذي ال يؤثــر 
ســلبًا علــى مكوناتهــا الحيويــة.

ح. التربية وزيادة الوعي بأهميـة األحياء. 
خ. الحفــاظ علــى التــراث الوطنــي في اســتثمار الموارد الطبيعية 

المتجــددة والتراث الطبيعي وصيانتهما.

أنواع المحميات:

 Strict Nature - )1. المحميــة الطبيعيــة العلميــة )أبحاث علمية
:Reserve

و هــي مســاحة أرضيــة أو مائيــة أو كليهمــا تتميــز بنظــم بيئيــة أو 
مالمــح شــكلية أو تضــم أحيــاًء متميــزة أو متوطنــة و تشــكيالت 
جيولوجيــة، تخصــص هــذه المســاحة للحفــاظ علــى هــذه المزايــا 

أو إحداهــا بعيــدًا عــن كل النشــاطات والمؤثــرات اإلنســانية.

:Wilderness Reserve  - 2. محمية الحياة البرية
أنهــار،  )ســبخات،  كليهمــا  أو  مائيــة  أو  أرضيــة  وهــي مســاحة 
بشــكل  معدلــة  أو  تعديــالت  أي  عليهــا  يجــِر  لــم   )... بحيــرات 
طفيــف، وتحتفــظ بخصائصهــا الطبيعيــة، وال يوجــد فيهــا أي 
وتــدار  المحميــة، وتحمــى  أهــداف  مــع  يتعــارض  دائــم  ســكن 

الطبيعيــة. حالتهــا  لحفــظ 

دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية
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:Biosphere Reserve- 3. محمية اإلنسان والمحيط الحيوي

وهــي مســاحات كبيــرة مــن النظــم البيئيــة الطبيعيــة، تحمــى مــن 
أجــل االرتقــاء بالعالقــة المتوازنــة بيــن اإلنســان والطبيعــة.

:National Park - 4. المتنزه الوطني

ــز  وهــي مســاحة واســعة مــن األرض أو المــاء أو كليهمــا وتتمي
بخصائــص بيئيــة أو جيولوجيــة أو جماليــة أو بغطائهــا النباتــي، 
وقــد تكــون علــى شــكل أراضــي رطبــة أو مائيــة )بحيــرات، أنهــار(.

:Marine-Coastal Reserve - 5. المحمية البحرية الشاطئية

وهــي جــزء مــن البيئــة الشــاطئية أو البحريــة الوطنيــة أو كليهمــا 
النظــم  حمايــة  تؤمــن  وطنيــة  وأنظمــة  لقوانيــن  تخضــع  معــًا 
البيئيــة البحريــة والشــاطئية ومكوناتهــا بمــا فــي ذلــك المالمــح 

التاريخيــة والتراثيــة.

6. المحمية الوقائية:

وهــو موقــع واســع يمكــن أن يكــون أجــردًا أو ذو نســبة تغطيــة 
نباتيــة متدنيــة ويتعــرض ألخطــار طبيعيــة أو بشــرية ويتطلــب 

الحمايــة وإعــادة التأهيــل.

 World Natural  - العالمــي  الطبيعــي  التــراث  محميــة   .7
:Heritage Sites

وهــي محميــة تحتــوي علــى األشــكال الطبيعيــة التــي تعــد ذات 
أهميــة عالميــة.

8. المحمية الطبيعية ذات األهمية الخاصة:

ــوي  ــاه أو كليهمــا معــًا تحت مســاحة محــدودة مــن األرض أو المي
علــى نظــام بيئــي أو أنــواع حيــة فريــدة  ال توجــد  فــي أماكــن 

أخــرى علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

• التراث الطبيعي:
يتضمــن المعالــم الطبيعية، والتكوينات الجيولوجية والفوتوغرافية، 
والمناطــق المحــددة والمؤلفــة لموطــن األجنــاس الحيوانيــة والنباتيــة 
المنظــور  مــن  قيمــة  لهــا  التــي  الطبيعيــة  والمواقــع  المهــددة، 
العلمــي، والمحافظــة علــى التــراث أو الجمــال الطبيعــي. يشــمل 
التــراث الطبيعــي الحدائــق والمحميات الطبيعية، وحدائق الحيوانات، 

ومتاحــف األحيــاء المائيــة والحدائــق النباتيــة )اليونســكو1972م(.

• التراث الثقافي:
األثريــة،  والمعالــم  الحرفيــة،  الصناعــات  يشــمل  مصطلــح 
ومجموعــة  مــن  المبانــي والمواقــع التــي لهــا قيمــة متنوعــة، 
أو  اإلجماليــة  أو  الفنيــة  أو  التاريخيــة  أو  الرمزيــة  القيــم  مثــل 
)أو  وخصائصهــا  البشــرية  األجنــاس  علــم  )هــو  اإلثنولوجيــة 
ــر  ــة( دراســة اإلنســان كعضــو فــي المجتمــع وتأثي اإلنثروبولوجي

االجتماعيــة. أو  العلميــة  أو  عليــه(  المجتمــع  قيــم 

• األنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي: 
هــي أنشــطة إدارة المواقــع، والمجموعــات األثريــة التــي تحمــل 
ــة باإلضافــة  ــة واجتماعي ــة وبيئي ــة وعلمي ــة وجمالي دالالت تاريخي

إلــى أنشــطة الحفــظ واألرشــفة فــي المتاحــف والمكتبــات.

• األنشطة اإلنتاجية في مجال التراث الثقافي والطبيعي:
ــع  ــل الطواب ــه مث ــون وأنشــطة الترفي ــة والفن األنشــطة اإلبداعي
البريديــة أو الطوابــع الماليــة أو المغلفــات البريديــة ومــا يمثلهــا 
لــدى هــواة جمــع القطــع ذات األهميــة كالقطــع الحيوانيــة أو 
النباتيــة أو المعدنيــة أو التاريخيــة أو جمــع العمــالت والتحــف. 
التاريخيــة  والمبانــي  المواقــع،  وتشــغيل  المتاحــف،  أنشــطة 
وتشــمل جميــع خدمــات المتاحــف، وخدمــات المحفظــة علــى 
المواقــع والمبانــي التاريخيــة، وأنشــطة حدائــق النباتــات وحدائــق 
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الحيــوان والمحميــات الطبيعيــة وتشــمل حدائــق النباتــات وحدائق 
الحيــوان، وخدمــات المحميــات الطبيعيــة.

• التجــارة الدوليــة للســلع والخدمــات المتعلقة بالتــراث الثقافي 
والطبيعي: 

بالتــراث  المتعلقــة  والخدمــات  للســلع  الدوليــة  التجــارة  تشــمل 
جمــع  هــواة  لــدى  والقطــع  )المجموعــات  والطبيعــي  الثقافــي 
القطــع ذات األهميــة كالقطــع الحيوانيــة، أو التاريخيــة، أو جمــع 
العمــالت باإلضافــة إلــى التحــف التــي يزيــد عمرهــا عــن مائــة عام(.

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.

• الحفلة الغنائية:
هــي األداء الموســيقي واإلنشــاد الغنائــي للفنــان علــى خشــبة 
المســرح، تســاعده الفرقــة الموســيقية، ويســتمع إليــه الجمهور.

• المهرجان:
 هــو موســم فّنــي ُيقــام لمختلــف الفنون »المهرجانــات العالمّية 

للموسيقى« و»المهرجانات الفلكلورية«.

• أنواع الفن والعرض المسرحي:
- األوبــرا: ومثــال ذلــك أشــهر دور األوبــرا بالعالــم  تياترو  ألالســكاال 

فــي ميــإلن  بإيطاليــا تأســس عام 1778م.
لوليــم  مكبــث  المســرحي  العــرض  ذلــك  ومثــال  التراجيديــا:   -

. شكســبير
- الكوميديــا: ومثــال ذلــك العــرض المســرحي الفرنســي )البخيــل 

لمولييــر(.
- االرتجال: ومثال ذلك عرض )كوميديا ديالرتي( .

• مسرح العرائس:
 ومثال ذلك العرائس التي تتحرك بالخيوط والعصا.

• أنواع خشبات المسرح من حيث التصميم:
يفصــل  مــا  فيــه  يوجــد  الــذي ال  المســرح  المفتــوح:  المســرح   -
الممثليــن عــن الجمهــور، مثــل تلــك المســارح: المســرح الرومانــي. 
- المســرح المــرن: هنــا تكــون خشــبة المســرح المقــدم عليهــا العمل 
ــة المشــاهدين، وبالتالــي اســتيعاب عــدد  ــر مــن صال الفنــي أكب
قليــل مــن المشــاهدين للعمــل، ويمكــن للمشــاهد أن يشــاهد 
العمــل المســرحي، إمــا فــي وضــع الوقــوف أو فــي وضــع 
أماكــن  تغييــر  مرونــة  مــن  فمســتمده  مرونتــه  أمــا  الجلــوس، 

العــرض والجمهــور بمــا يتناســب مــع كل مســرحية.

فنون أداء االحتفاالت

• المسرح:
هــو المــكان الــذي تــؤدى فيــه القصــة، ويعــد أحــد فــروع األداء 
أو التمثيــل الــذي يجســد أو يترجــم قصًصــا أو  نصوًصــا أدبيــة 
أمــام  المشــاهدين باســتخدام الحــوار المســرحي والســينوغرافيا 
المســرح،  خشــبة  علــى  والصــوت  والموســيقى  واإليمــاءات 

ــم واإلخــراج. ــه مواصفــات خاصــة فــي التصمي ــاء ل ــك البن ذل

• العرض المسرحي:
هو النص المسرحي الذي سيجسد على خشبة المسرح.
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- المســرح الدائــري: تتــوزع فيــه المقاعــد علــى جوانــب المســرح 
األربعــة ، ويدخــل الممثلــون المســرح مــن جانــب المشــاهدين 
فــإن  الممثليــن،  مــن  المشــاهدين  ولقــرب  الصالــة،  فــي 
العــروض علــى هــذا النــوع مــن المســارح تولــد نــوع مــن الحميمية 

والتعاطــف مــن قبــل الجمهــور. 
تكــون فيــه  المســارح شــيوعًا،  أكثــر  المســرح األمامــي: وهــو   -
المقاعــد أمــام خشــبة المســرح، هــذه الخشــبة مصممــة بحيــث 
يــرى المشــاهد العــرض المســرحي بكافــة أحداثــه مــن األمــام 

فقــط.
- مســرح الهــواء الطلــق :ال يحكمــه مــكان، ومتنقــل، عروضــه تقــدم 

فــي الشــارع، علــى الكورنيــش ... إلــخ.

:Music - الموسيقى •
هــو فــن مؤلــف مــن األصــوات والســكوت عبــر فتــرة زمنيــة وقــد 
كانــت ُتعنــى ســابقا بالفنــون عمومــا غيــر أنهــا أصبحــت فيمــا بعــد 
تطلــق علــى لغــة األلحــان فقــط. وقــد عرفــت لفظــة موســيقى 
بأنهــا فــن األلحــان وهــي صناعــة يبحــث فيهــا عــن تنظيــم األنغــام  

والعالقــات فيمــا بينهــا وعــن اإليقاعــات وأوزانهــا.

• التسجيل الموسيقي:
ذلــك  مثــال  للحفــظ،  فــي ســجالت  الموســيقى  تدويــن  هــو 

المدمجــة. األقــراص 

• التأليف الموسيقي:
كتابة نصوص موسيقية.

• التسجيل الغنائي:
هــو تدويــن األغنيــة فــي ســجالت للحفــظ، مثــال ذلــك األقــراص 

المدمجــة أو األســطوانات المخصصــة لهــذا الغــرض.

• التحميل اإللكتروني للتسجيل الغنائي:
هــي عمليــة نقــل البيانــات مــن المواقــع اإللكترونيــة خصيصــًا 
للتســجيل الغنائــي وحفظهــا إمــا فــي ذاكــرة الحاســوب أو فــي 

ــك. ســجالت مخصصــة علــى حســب الحاجــة لذل

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.

الفنون البصرية والصناعات الحرفية

•اللوحات والرسومات المعروضة: 
هــو تعبيــر تشــكيلي يســتلزم عمــل عالقــة مــا علــى ســطح مــا، 
وهــو التعبيــر عــن األشــياء  بواســطة الخــط أساســًا أو البقــع أو 
بأي أداة، مثل: الرســم – األلوان – الخط – الهندســة – التصميم 

– فــن العمــارة – النحــت – الصناعــات التقليديــة – األضــواء.

• الفنانون التشكيليون:
هو المبتكر الذي يقوم بصياغة اللوحات والرسومات الفنية .

• المعارض الفنية: 
ربحيــة  غيــر  عــرض عامــة، وهــي  أو مســاحة  عــن صالــة  عبــارة 
تعــرض مجموعــة  التــي  المتاحــف  أو  العــام  للقطــاع  مملوكــة 
دائــم  الفــن، والهــدف منهــا اســتضافة معــرض  مــن  مختــارة 
أو المعــارض المتنقلــة أو المعــارض المؤقتــة بمــا فــي ذلــك 

أخــرى. أماكــن  مــن  المســتعارة  الفنــون 
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• المنحوتات المعروضة:
ــة األبعــاد ويتــم فيهــا نحــت الخشــب أو حفــر  هــي أشــكال ثالثي
الحجــر أو لحــام المعــادن أو صــب الطيــن أو الشــمع، كذلــك يتــم 
تشــكيلها عــن طريــق الجمــع بيــن المــواد التــي عــادة مــا يصعــب 

حجــر مثــل الرخــام أو المعــدن والزجــاج، أو الخشــب.

• الحرفيون: 
هــم العاملــون فــي الصناعــات الحرفيــة لغــرض إنتــاج أو تصنيــع 
منتجــات حرفيــة مــن المــادة المحليــة الطبيعيــة بالطــرق التقليديــة 
بهــدف اســتخدامها فــي االحتياجــات اليومية لألفراد، أو المنشــآت 
أو لغــرض  االقتنــاء الدائــم أو المؤقــت, ويعتمــد الحرفــي فــي 

عملــه علــى مهاراتــه الفرديــة الذهنيــة واليدويــة.

• الصور الفوتوغرافية المعروضة:
الصــور  خلــق  عــن طريــق ممارســة  تنشــأ  التــي  الفنــون  هــي 
ــرات، والتــي يتــم  مــن خــالل تســجيل المرئــي باســتخدام الكامي

عرضهــا فــي المعــارض الشــخصية أو العامــة.

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.

:Archivist  - أرشيفي  •
المتخصــص المســئول عــن إدارة مجموعــة )أرشــيفية( بالجمــع 
والتحقيــق والصيانــة والوصــف والتنظيــم واالســترجاع وتقديــم 

خدمــات المعلومــات المتعلقــة بهــا.

:Literature - إنتاج األدب/اإلنتاج الفكري •
األعمــال القيمــة التــي تلقــى التقديــر مــن القــراء لتميزهــا، أو 
مجمــوع األعمــال واإلنتــاج الفكــري فــي موضــوع أو مجــال، أو 

تحــده محــددات أخــرى كاللغــة، أو البلــد، أو فتــرة معينــة.

:Publishing  - نشر •
اختيــار عمــل مــا يتوقــع اإلقبــال علــى شــرائه واقتنائــه إذا مــا طبــع 
ونشــر، ويقــوم ناشــر مــا بتولــي مهمــة التعاقــد مــع المؤلفيــن 
ووكالئهــم لتحويلــه مــن صورتــه األوليــة مخطوطــًا أو غيــره، إلــى 
وبيعــه  لنشــره  المالئــم  بالشــكل  المطبوعــة  النهائيــة  صورتــه 
للمســتفيدين منــه، مــع االلتــزام بالقوانيــن المنظمــة لعمليــات 

الطباعــة والنشــر.

  :Publisher - ناشر •
شــخص أو مؤسســة توفــر أحيانــًا رأس المــال الــالزم، ومعونــة 
ــل نــص مــا إلــى مصــدر معلومــات منشــور  ــر لتحوي فــي التحري

ثــم تســويق ذلــك المصــدر.

 :Author - المؤلف •
الشــخص أو مؤسســة ينســب إليــه عمــل مــا ، ككتــاب أو مقــال، 
األعمــال  مــن  غيرهــا  أو  قصيــدة،  أو  مســرحية،  أو  قصــة  أو 
االبداعيــة يذكــر اســمه عــادة فــي مقدمــة ذلــك العمــل علــى 
صفحــة العنــوان، وبالنســبة لفهــرس المؤلــف بالمكتبــة فإنــه 
يتضمــن بطاقــات لمــن أســهم فــي العمــل بشــكل أساســي 

والمحــرر وغيرهــم. والمشــارك  الرئيســي  كالمؤلــف 

:Archive  - أرشيف/ دار وثائق •
الخاصــة  والســجالت  الوثائــق  فيــه  تحفــظ  مــكان  أو  مبنــى 
بمؤسســة حكوميــة أو فــي مجــال معيــن أو غيــره ألغــراض تاريخيــة 

فــي الغالــب.

الكتب والصحافة
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:Book Fair - معرض كتاب •
معــرض ســنوي/ دوري تبــاع أو تعــرض فيــه الكتب، ويشــارك فيه 
الناشــرون والموزعــون بعــرض مصــادر المعلومــات المختلفــة 

لديهــم.

 :Library - مكتبة •
مصطلح مشــتق من الكلمة الالتيـــنية Liber التي تعني )كتاب(. 
والمكتبــة هــي كيــان تتــاح لــه مجموعــات مــن مصــادر المعلومــات 
التــي يتــم تنظيــم وتيســير الوصــول إليهــا واســترجاع المعلومات 
فيهــا  العامليــن  وإرشــاد  بمســاعدة  احتياجاتهــم،  لتلبيــة  منهــا 
مــن المكتبييــن وغيرهــم مــن المدربيــن فــي مجــال المعلومــات 

وخدماتهــا، أو بشــكل مباشــر مــن قبــل المســتفيدين منهــا.

:Digital Library - مكتبة رقمية •
ــة بشــكل رقمــي مقــروء  ــد مصادرهــا المختزن ــي تزي ــة الت المكتب
كالمطبوعــة،  أخــرى  بأشــكال  المتوافــرة  المصــادر  عــن  آلًيــا، 

وغيرهــا. والمصغــرة، 

:Virtual Library - المكتبة االفتراضية/ التخيلية •
كيــان افتراضــي )متعــدد الوســائط Multimedia فــي الغالــب( 
غيــر  كيــان  وهــو  إلكترونــي،  بشــكل  منطقيــًا  مكوناتــه  ترتبــط 
متباعــدة،    أماكــن  فــي  تكــون  قــد  ماديــًا ألن مصــادره  مرتبــط 
وتشــمل   مصــادر   إلكترونيــة   وقواعــد   بيانــات، وشــبكات 
يملكهــا  ال  التــي  المصــادر  مــن  وغيرهــا  للمعلومــات،  محليــة 
المكتبــة  لــه اســتفادة مــن  تتيــح  التــي  المكتبــة  أو  المســتفيد 
االفتراضيــة، ولكــن تقــدم مــن خــالل خدمــات إتاحتهــا وتوفيرهــا 

االفتراضيــة. المكتبــات  تلــك  عبــر 

:Library Director - مدير مكتبة •
شــخص مختــص فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات تنــاط بــه 
مســئوليات اإلشــراف علــى مكتبــة واألنشــطة التــي تقــوم بهــا، 
ــة  ــم وتنمي ــر والتقوي ــط والتطوي ــات التخطي ــك عملي بمــا فــي ذل

المــوارد وتنظيمهــا وتقديــم خدمــات المعلومــات.

:Librarian  - أمين مكتبة •
شــخص مختــص فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات، ويعمــل 
تولــي  مــن  العمــل  ذلــك  يتضمنــه  بمــا  مكتبــة  إدارة  علــى 
والماديــة،  البشــرية  مواردهــا  وتنميــة  إدارة  لمســئوليات 
وتســخيرها لتقديــم وتطويــر خدمــات المعلومــات التــي تلبــي  
ويكــون  مجتمعهــا،  ألفــراد  والمســتقبلية  اآلنيــة  االحتياجــات 
ــات والمعلومــات  ــة فــي مجــال المكتب ــى درجــة علمي حاصــال عل
ــدول المتقدمــة  مــع تدريــب مهنــي فــي المجــال، وهــو فــي ال
يحمــل غالبــًا درجــة الماجســتير، بينمــا فــي الــدول الناميــة قــد 
يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التخصــص، أو مؤهــالت أخــرى 

غيــر ذلــك.

:Circulation - إعارة •
إجــراءات إعــارة الكتــب وغيرهــا مــن المــواد إلــى خــارج المكتبــة، 
قبــل  مــن  المكتبــة  خــارج  المعــارة  للمصــادر  الكلــي  العــدد  أو 
إحصــاءات  وهــي  معينــة،  زمنيــة  فتــرة  فــي  المســتعيرين 
ــا، وتقدمهــا عنــد الطلــب  باتــت أنظمــة اإلعــارة اآلليــة تعدهــا آلي
مقســمة تحــت أقســام التصنيــف، كمــا يعنــي المصطلــح عــدد 
مــرات اســتعارة مصــدر معيــن فــي فتــرة معينــة غالبــًا مــا تكــون 
ســنة كاملــة، كمــا يشــير المصطلــح أحيانــًا إلــى أعــداد النســخ 
التــي تــم توزيعهــا مــن طبعــة واحــدة لمصــدر معلومــات، كجريــدة 

أو مجلــة مــا.
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:Borrower  - مستعير •
ُمســَجل بســجالت المكتبــة، ومصــرح لــه باســتعارة كتــب ومصــادر 
معلومات شــخص خارج المكتبة بحســب النظم واللوائح المتبعة 
فيهــا، ويكــون لــه بطاقــة اســتعارة تثبــت شــخصيته وحقــه فــي 

االســتعارة، وذلــك إلتمــام عمليــات اســتعارة المصــادر.

:Volume  - مجلد •
عمــل أو قســم مســتقل أو رئيــس مــن عمــل آخــر فــي األعمــال 
التــي تتــوزع محتوياتهــا علــى أكثــر مــن مجلــد واحــد بحيــث يكــون 
مســتقاًل ماديــًا، ولــه غــالف وصفحة عنوان، وترقيمه المســتقل 
للصفحــات فــي الغالــب، و هــو الدوريــات تجميــع متسلســل، 
ضمــن غــالف واحــد، ألعــداد مــن الدوريــات التــي تصــدر تحــت 

عنــوان واحــد فــي ســنة أو فتــرة زمنيــة محــددة.

:Book - كتاب •
معظمهــا  األوراق  مــن  مجموعــة  يتضمــن  معلومــات  مصــدر 
منظمــة  عرفــت  وقــد  غــالف،  ضمــن  معــًا  ومثبتــة  مطبــوع 
تقــل  ال  الــذي  الــدوري  غيــر  المطبــوع  أنــه  الكتــاب  اليونســكو 

يضمهــا. غــالف  ضمــن  صفحــة   49 عــن  صفحاتــه 

:E-Book  - كتاب إلكتروني •
كتــاب تــم إعــداده باســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل إلكترونــي، 
أو تحويلــه مــن شــكله المطبــوع إلــى شــكل رقمــي )مــن خــالل 
الحــروف،  علــى  اإللكترونــي  والتعــرف  اإللكترونــي  المســح 
باإلنجليزيــة اختصــارًا   E-Book أخــرى(. والمســمى أو بوســائل 

.Electronic Book للكلمتيــن 

:Magazine  - مجلة •
مجلــة عامــة أو متخصصــة تصــدر دوريــًا فــي تواتــر منتظــم غالبــًا، 
ولهــا عنــوان ثابــت، يســهم فــي الكتابــة فيهــا عــدد مــن الكتــاب 
ــة  بمقــاالت ودراســات يعدونهــا للنشــر بحســب اتجاهــات المجل
غالبــًا  تتضمــن  كمــا  فيهــا،  للنشــر  تضعهــا  وشــروط  وقواعــد 
اإلعالنــات التجاريــة و اإلخطــارات المهنيــة بيــن ثناياهــا منتجــات 

مناســبة وأحــداث متوقعــة تهــم مجتمــع قرائهــا.

:E-Zine  - مجلة/ نشرة إلكترونية •
اإلنترنــت،  شــبكة  علــى  تصــدر  إلكترونيــة  نشــرة  أو  مجلــة 
.Electronic Magazine اختصــار للكلمتيــن e-zine والمســمى

:Newspaper - صحيفة •
مطبوع دوري يصدر غالبًا بشــكل يومي أو أســبوعي، ويتضمن 
األخبــار والمقــاالت واألعمــدة الثابتــة للكتــاب، باإلضافــة إلــى 
الكاريكاتيــر، واإلعالنــات، وغيرهــا مــن المحتويــات التــي تقــع فــي 

نطــاق االهتمــام العــام.

 :Page - صفحة •
ــة، قــد تكــون صفحــة مــن كتــاب أو مصــدر ورقــي  صفحــة ورقي
منطقيــة  اعتباريــة  تكــون صفحــة  قــد  أنهــا  كمــا  للمعلومــات، 
ــي مــن وثيقــة محفوظــة  معروضــة علــى شاشــة الحاســب اآلل

إلكترونــي. بشــكل 

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.
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• الفنون الجميلة:
والنقــش  والنحــت  والتصويــر  بالرســم  يتعلــق  مــا  كل  وهــي 
والحفــر والتصميــم والتصــور الــذي يقــوم علــى ركائــز مختلفــة 
منهــا الحجــارة والمعــادن والخشــب والــورق واللــون بهــدف إنجــاز 
أو إتقــان عمــل فنــي معيــن يدخــل فيــه اإلبــداع القائــم بالعمــل 
الفنــي – قائمــًا علــى أبعــاد تضفــي عليــه الجمــال والــذوق دعمــًا 

ــية. للمعرفــة اإلنسانـ

• الفنون المرئية: 
هــو كل فــن يدخــل فــي حيــز الرؤيــة المباشــرة كالتصوير الضوئي 
والرســم والنحــت الداخلــي والخارجــي، وفــن العمــارة، والمســرح 
الحــس  ذائقــة  الفنــون  هــذه  وتحفــز  والتلفزيــون.  والســينما 

الفنــي عنــد المتلقــي خاصــة حاســة التــذوق البصــري.
 

• البث الحي على شبكة اإلنترنت:
هــو اســتخدام شــبكات خاصــة فــي خدمــة توفيــر بــث تلفزيونــي 
علــى شــبكة اإلنترنــت عبــر الوســائط المتعــددة مثــل الفيديــو – 
واليوتيــوب ونقــل العالميــة علــى  نطاق  واســع  شــامل الصوت 
والنــص والصــورة ضمــن اتفاقيــات اإلنترنــت، وأنظمــه الملكيــة 
الفكريــة. والبــث المرئــي عــن طريــق اإلنترنــت مــا هــو إال توصيــل 
أو إيصــال المعلومــات عبــر الوســائط المتعــددة مثــل الصــوت 
ــى مجموعــة مــن  ــت إل والصــورة والنصــوص باســتخدام اإلنترن

المســتفيدين منهــا.

• القنوات واإلذاعات المحلية واألجنبية:
هــي قنــوات تلفزيونيــة وإذاعيــة ومحليــة وأجنبيــة تعــدد مصــدرًا 
هامــًا مــن مصــادر األنبــاء إضافــة للتثقيــف بالبرامــج الثقافيــة 
باألغانــي  والترفيــه  والسياســية  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
إلشــراف  تخضــع  وإذاعــات  قنــوات  وهنــاك  والموســيقي، 
الدولــة وتعبــر عــن اتجاهاتهــا وقنــوات وإذاعــات خاصــة تعبــر عــن 

اتجاهــات مالكيهــا والــرأي العــام بصفــة عامــة.

• مواقع االتصال االجتماعي:
هــي نــوع مــن االتصــال بيــن البشــر يتــم عبــر الفضــاء اإللكترونــي 
واالتصــاالت  والمعلومــات  اإلنترنــت  شــبكات  مســتخدمًا 
المختلفــة: كأداة لتبــادل المعلومــات وتحليلهــا ومعالجتهــا وتبادل 
الــرأي مــن خاللهــا مدعومــًا بالنــص والصــور فــي تفاعــل هــي 
مــع الطــرف اآلخــر ســواء بالســلب أو اإليجــاب ومــن أمثلــة هــذه 

ــر - مــاي ســبيس(. ــوك - توتي المواقــع الشــهرة )الفيــس ب

• ألعاب الفيديو المشتركة على شبكة اإلنترنت:
هــي األلعــاب اإللكترونيــة أو ألعــاب الحاســوب وهــي ألعــاب 
مبرمجــة بواســطة الحاســوب وتلعــب عــادة فــي أنظمــة ألعــاب 
فيهــا  التحكــم  ويتــم  الشاشــة،  علــى  تعــرض  حيــث  الفيديــو 
عبــر عصــا التحكــم واألزرار أو لوحــة المفاتيــح أو الفــأرة – حيــث 
تشــمل هــذه األلعــاب الرياضــة، والفضــاء، والقتــال، واأللغــاز 

وغيرهــا. والســباقات 

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.
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• عروض األزياء و الموضة:
وهــي عبــارة عــن حفــل اســتعراض لنمــاذج مبتكــرة مــن تصميــم 
المالبــس لتقديمهــا فــي احتفاليــة ترويجيــة لهــذا النســق الجديــد 
مــن أزيــاء النســاء أو الرجــال بهــدف تســويقها تجاريــًا وتشــمل 
الخطــوط الراقيــة فــي المالبــس كعالقــة وطيــدة بيــن الجســد 

اإلنســاني ولباســه.

• تصميم المناظر الطبيعية:
هــو فــن تمثيــل أو رســم األشــياء والمبانــي والكائنــات الحيــة 
والمناظــر الطبيعيــة واألشــكال ســواء كانــت قريبــة أم بعيــدة 

حســب وضعيــة المناظــر.

خدمات اإلعلن:
 هــي مختلــف نواحــي النشــاط التــي تــؤدي إلــى نشــر أو إذاعــة 
الرســائل اإلعالنيــة المرئيــة أو المســموعة أو المقــروءة علــى 
مــن  أو  خدمــات  أو  ســلع  شــراء  علــى  حثــه  بهــدف  الجمهــور 
أجــل اســتمالته إلــى التقبــل الطيــب إلــى األفــكار أو أشــخاص 
أو منشــآت معلنــه عنهــا بقصــد اإلقنــاع مــن خــالل بثهــا فــي 

قنــوات ووســائل اإلعــالن المتعــددة.

• التصميم المعماري:
هــو عمليــة عقليــة منظمــة يتــم التعامــل بهــا مــع أنــواع متعــددة 
مــن المعلومــات، وإدماجهــا فــي مجموعــة واحــدة مــن األفــكار 
شــكل  فــي  تظهــر  واحــدة  برؤيــة  االنتهــاء  بقصــد  والــرؤى 

رســومات هندســية وجــدول زمنــي لمراحلهــا لتنفيــذ مشــروع 
مــا يتــم تصــوره مقدمــًا والتعبيــر عنــه فــي صــورة الرســومات 

المعماريــة.

• المصممون المعماريون: 
البنائيــة لديهــم  العمــارة  وهــم مهندســون متخصصــون فــي 
ميــزة ومهــارة خاصــة فــي اإلبــداع  واالبتــكار والتفنــن فــي مجــال 
العمــارة  والهندســة وذلــك بهــدف وضــع الخرائــط والرســومات 
الهندســية لمشــاريع بنائيــة ومنشــآت ذات جــدوى اقتصاديــة 

واجتماعيــة وإســكانية.

• خدمات الديكور الداخلي:  
وهــي التخطيــط واالبتــكار بنــاًء علــى معطيــات معماريــة معينــة 
وكافــة  المســاحة  أو  الفــراغ  لمعالجــة  الداخلــي  للمــكان  تهيئــة 
أبعادهــا بطريقــة تســتغل جميــع عناصــر التصميــم علــى نحــو 

جمالــي يســاعد علــى العمــل أو الســكن داخــل المبنــى.

المصــدر: األمانــة العامــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الدليــل الموحــد للمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة 

فــي دول مجلــس التعــاون، الطبعــة الثالثــة، )2013م(.

خدمات التصميم و اإلبداع
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