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تقديم
لقد تم إعداد هذا الدليل ليكون أداة مناسبة لتجميع املفاهيم والتعاريف االحصائية ضمن مفهوم موحد
ومنسق يتماش ى مع املفاهيم واملصطلحات االحصائية املستخدمة في دول مجلس التعاون واملنظمات الدولية،
بغية توفير مرجعية علمية ملتخذي القرار والباحثين وعلى تحويل املعلومات واإلحصاءات إلى مجموعة مؤشرات
مرتبطة بأهداف التخطيط ووضع السياسات ورسم الخطط التي تحقق األهداف.
ّ ً
ويسرني أن أقدم لكم هذا اإلصدار دليل التعريفات واملفاهيم االحصائية  .امال أن يكون ذا فائدة كبيرة
للعاملين في مجال اإلحصاء واملتخصصين .وال يفوتني إال أن أقدم خالص الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي
بذلت إلنجاز هذا الدليل.

د .صالح بن محمد النابت
رئيس جهازالتخطيط واإلحصاء

6

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

املقدمة
تعــد اإلحصاءات أحــد أهــم العناصــر األساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ الق ـرارات لكافــة قطاعــات الدولــة ،ومــن
هــذا املنطلــق تكمــن أهميــة هــذا الدليــل الــذي يوحــد املصطلحــات واملفاهيــم اإلحصائية واالقتصادية التــي تســتخدم علــى
مســتوى املنظمــات والهيئــات اإلقليمية والدوليــة وبيــوت الخبــرة ،كونــه يعــد مرجعا عامــا وشــامل للتعريفــات واملفاهيــم
واملصطلحــات يستفيد منــه الباحثــون واملهتمــون واألكاديميون ومتخــذو الق ـرار.
وقــد اعتمــد هــذا الدليــل علــى الدليــل املوحــد للتعريفــات واملفاهيــم واملصطلحــات اإلحصائية لــدول مجلــس التعــاون
الخليجيــة حيث قام جهاز التخطيط واإلحصاء بتحديــث بعــض مفاهيم وإضافــة املفاهيــم الجديــدة ،و نأمــل بــأن يســاهم
فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل اإلحصائي وزيــادة الوعــي اإلحصائي لجميــع الفئــات املســتخدمة للبيانـات واملعلومــات
واملؤش ـرات اإلحصائية ،وســوف يتــم تطويــره وتحديثــه مــن قبل الجهاز متــى مــا تطلبــت الحاجــة لذلــك.
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الباب األول

مفاهيم عامة
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الفصلاألول:مفاهيم وتعاريف احصائية عامة –

GENERAL

STATISTICAL TERMS
 .1اإلحصاء Statistics
مجموعة الطرق والنظريات العلمية التي تعنى بجمع وعرض وتحليل البيانات الرقمية واستخدام نتائجها فـي أرـراض التنبـؤ
أو التقرير أو التحقق أو اتخاذ القرار.
 .2مصادرالبيانات Sources of Data
تنقسم املصادر التي تجمع منها البيانات اإلحصائية الالزمة لألبحاث والدراسات واتخاذ القرارات إلى مصدرين هما-:
 1-2املصادراألولية Primary Statistics
املص ــادر األص ــلية الت ــي تجم ــع منه ــا البيان ــات اإلحص ــائية مي ــدانيا س ــواء ك ــان ذل ــك ع ــن ري ــق املش ــاهدة املباش ــرة أو ع ــن
ري ــق اس ــتخدام اس ــتبانة إحص ــائية تع ــد له ــذا الغ ــرض .وم ــن أمثل ــة املص ــادر امليداني ــة التع ــدادات واملس ــو الس ــكانية
ً
واالقتصادية واالجتماعية ،ويطلق عليها أحيانا مصطلح املصادر امليدانية ( املباشرة).
 2-2املصادرالثانوية Secondary Statistics
املص ــادر الرس ــمية للبيان ــات اإلحص ــائية املحفوظ ــة ف ــي الا ــجالت وال ــدوريات س ــواء س ــبق نش ــرها أو ي ــتم نش ــرها بص ــفة
دورية من قبل األجهزة اإلحصائية والهيئات املتخصصـة فـي الدولـة .ومـن أمثلسهـا اـجالت املواليـد والوفيـات والاـجالت
ً
التجارية .ويطلق عليها أحيانا املصادر التاريخية أو املصادر رير املباشرة.
 .3عرض البيانات Data Presentation
العملية التي تلي عملية جمع البيانات ومراجعسها حيث يتم عـرض تلـك البيانـات بأشـكال متعـددة سـواء فـي جـداول إحصـائية
خاصـ ــة أعـ ــدت بصـ ــورة مسـ ــبقة أو تمثيلهـ ــا بأشـ ــكال أو رسـ ــوم بيانيـ ــة وذلـ ــك إلجـ ـراء املقارنـ ــات بـ ــين مختلـ ــف أوجـ ــه الظـ ــاهرة
املدروسة .
 .4وصف البيانات Data Description
بعد جمع البيانات وعرضها يهدف اإلحصاء إلى دراسة الخصائص األساسـية للظـاهرة املدروسـة لوصـفها وقياسـها بمقـاييس
مح ــدده تعع ــر ع ــن ه ــذه الخص ــائص  ،وم ــن أه ــم ه ــذه املق ــاييس املس ــتخدمة لوص ــف مجموع ــة م ــن البيان ــات مق ــاييس النزع ــة
املركزية ومقاييس التشتت وااللتواء واالعتدال والتفلطح.
 .5وحدة البحث Statistical Unit
الكيان أو املفردة أو الجزء الذي تجمع منه البيانات وتسمى وحدة العد التي تستخدم كأساس لجمع البيانات.
 .6مجتمع البحث Population
جميــع الوحــدات اإلحصــائية التــي نريــد إجـراء البحــث اإلحصــائي عليهــا ،ومــن الضــروري تعريــف هــذه الوحــدات بشــكل وا ــح
بحيـث تجمعهـا صـفة واحــدة أو صـفات مشـتركة .ومعظـم املجتمعــات اإلحصـائية مؤلفـة مـن وحــدات إحصـائية تتغيـر حســب
الزمن (مجتمعات متجددة) وبعضها األخر مجتمعات ثابتة ال تتغير حسب الزمن.
 .7املتغير Variable
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الخاصية التي تجمع عنها البيانات لكل مفردة من مفردات البحـث مثـل الحالـة الزواجيـة والعمـر والنـوع وعـدد مـرات الـزواج
وريرها .وهي نوعان:
أ -متغيركمي Quantitative Variable
ال ــذي يمك ــن قياس ــه باملق ــاييس الكمي ــة املعروف ــة مث ــل العم ــر ويق ــاس بع ــدد الس ــنوات ،وال ــوزن ويق ــاس ب ــالكيلو ج ـرام،
والطول ويقاس باملتر ...إلخ.
ب -متغيرنوعي ( وصفي ) Qualitative Variable
الــذي ال يمكــن قياســه باملقــاييس الكميــة املعروفــة ،إال أنــه تنــدرج تحــت كــل متغيــر وصــفي عــدد مــن األوجــه الخاصــة بــه
وتس ــأى أوج ــه املتغي ــر مث ــل متغي ــر الجنس ــية ( ك ــويتي ،س ــعودي ،مص ــري ،وهك ــذا ) ،ومتغي ــر الحال ــة الزواجي ــة ( مت ــزوج ،
مطلق  ...وهكذا) ...إلخ.
 .8اإلطار Frame
قائم ــة أو ا ــجل يش ــمل جمي ــع وح ــدات املجتم ــع اإلحص ــائي ويتض ــمن ع ــادة أس ــماء وعن ــاوين الوح ــدات اإلحص ــائية وبع ــض
املعلومــات املتعلقــة هــا ،واإل ــار هــو الــدليل أو مجموعــة الوثــائق التــي تســاعدنا فــي الوصــول إلــى الوحــدات اإلحصــائية لجمــع
البيانات عنها.
 .9أسلوب الحصرالشامل Complete Census
أس ــلوب البح ــث اإلحص ــائي ال ــذي ن ــدرس في ــه حال ــة جمي ــع وح ــدات املجتم ــع موض ــوع البح ــث دون اس ــت ناء ،وه ــذا يقت ـ ي
الوصول إلى كافة الوحدات اإلحصائية لجمع البيانات عنها.
 .10العينة Sample
ج ــزء م ــن املجتم ــع اإلحص ــائي ي ــتم اختي ــاره وف ــق أس ــاليب املعاين ــة اإلحص ــائية ويش ــتر أن تك ــون ممثل ــة للمجتم ــع ال ــذي نق ــوم
بدراسته  ،ولكي تكون العينة ممثلة للمجتمع يجـب أن تتضـمن خصـائص املجتمـع بشـكل يمكننـا مـن تعمـيم نتائجهـا لتقـدير
أهم معالم املجتمع اإلحصائي.
 .11أنواع العينات Types of Samples
يمكن تقسيم العينات إلى قسمين رئيسيين:
 1-11عينات احتمالية Probability Samples
الت ــي ي ــتم ا ــحسها عل ــى أس ــاس ق ــانون االحتم ــاالت حي ــث ي ــتم ا ــحب مفرداوه ــا بش ــكل متت ــال وباحتم ــال مع ــروف ،وم ــن
أنواعها:
 1-1-11العينة العشو ائية البسيطة Simple Random Sample
يتم اختيار مفرداوها على أساس إعطاء فرص متكافئة لجميع وحدات املجتمع ويعتمد االختيار كلية علـى عوامـل
الصدفة دون أية محاولة من الباحث للتحكم فـي االختيـار ،وتسـتخدم عـادة فـي حالـة املجتمعـات املتجانسـة نسـبيا
والتي تقل فيها درجة التباين واالختالف بين املفردات.
 2-1-11العينة الطبقية Stratified Sample
يقس ــم املجتم ــع موض ــوع الدراس ــة إل ــى بق ــات بق ــا ملع ــايير معين ــة وتختل ــف ه ــذه الطبق ــات فيم ــا بينه ــا م ــن ناحي ــة
الخاص ــية الت ــي نقيس ــها .ويراا ــى أن تتش ــابه املف ــردات فيم ــا بينه ــا داخ ــل ك ــل بقـ ة أكث ــر م ــن تش ــابه العناص ــر داخ ــل
املجتم ــع بأكمل ــه ،وي ــتم تطبي ــق أس ــلوب العين ــة العش ــوائية البس ــيطة ف ــي ك ــل بق ــة م ــن الطبق ــات ،وع ــاده تس ــتخدم
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العينة الطبقية في حالة املجتمعات رير املتجانسة.
 3-1-11العينة املنتظمة Systematic Sample
ي ــتم اختيـ ــار مفـ ــردات العينـ ــة علـ ــى أسـ ــاس تقسـ ــيم املجتمـ ــع إلـ ــى فتـ ـرات متسـ ــاوية عـ ــددها يسـ ــاوي وحـ ــدات العينـ ــة
املطلوبة ،ثم تحدد املفردة على أساس ريقة الاحب العشوائي وبذلك يتعين موقـع املفـردة األولـى ثـم نضـيف إلـى
هذا الرقم ول الفترة فيتحدد موقع املفردة الثانية ونضيف ـول الفتـرة فنحصـل علـى املفـردة الثالثـة وهكـذا إلـى
أن يتم احب جميع مفردات العينة والعينات املنتظمة شائعة االسـتخدام نظـرا لسـهولسها ولكـن االختيـار املنـتظم
قد يعرض العينة لبعض أخطاء التحيز إذا كان هنـا توافـق بـين فتـرة االختيـار وأي اثـر مـن تثـار التغيـرات الدوريـة
في ترتيب اإل ار املستخدم في احب العينة.
 4-1-11العينة العنقودية متعددة املراحل Clustered Multi-Stage Random Sample
الختيار مفردات العينة العنقودية املتعددة املراحل  ،يقسم املجتمع إلى وحدات أولية ويتم اختيار عينة مـن هـذه
الوح ــدات كمرحل ــة أول ــى ث ــم تقس ــم ك ــل وح ــدة م ــن الوح ــدات األولي ــة املخت ــارة إل ــى وح ــدات ثانوي ــة تؤخ ــذ منه ــا عين ــة
كمرحلة ثانية  ،ثم تقسم كل وحدة من الوحدات الثانوية إلى وحدات اصغر تؤخذ منها كمرحلة ثالثـة وهكـذا حتـى
نحص ــل عل ــى عج ــم العين ــة الالزم ــة  ،ويس ــتخدم ه ــذا الن ــوع م ــن العين ــات عن ــدما يك ــون املجتم ــع كبي ـرا يص ــعب في ــه
إعــداد إ ــار لجميــع املفــردات ويقتصــر تحضــير اإل ــار للوحــدات الثانويــة فقــط  ،وهكــذا نــوفر الكثيــر مــن الجهــود
والتكاليف.
 2-11عينات غيراحتمالية Non-Probability Samples
التي يتم اختيار وحداوها وفقا ملعايير يضعها الباحث دون التقيد بقوانين االحتماالت ومنها:
 1-2-11العينة العمدية Purposive Sample
ً
العين ــة الت ــي ي ــتم اختي ــار وح ــداوها ب ــالتحيز املتعم ــد وبعي ــدا ع ــن العش ــوائية ،نتيج ــة لطبيع ــة البح ــث ،ويص ــعب مع ــه
دراسة دقة نتائج البحث مما يعد من عيوب هذا النوع من العينات.
 2-2-11العينة الحصصية Quota Sample
نوع خاص مـن العينـات العمديـة وتسـتخدم فـي االسـتفتاءات ومعرفـة تراء النـاس فـي موضـوع معـين وهـي تتميـز بأ هـا
رير مكلفة ونتائجها سريعة وال تحتاج إلى خعرات ماهرة.
 .12االستبانة اإلحصائية Statistical Questionnaire
األداة الرئيس ــية الت ــي يس ــتخدمها الباح ــث لجم ــع البيان ــات م ــن املبح ــوثين وتحت ــوي عل ــى األس ــئلة الت ــي ت ــؤدي اإلجاب ــة عليه ــا إل ــى
الحص ــول عل ــى البيان ــات املطلوب ــة  .ويج ــب االهتم ــام والعناي ــة بش ــدة بتص ــميم االس ــتبانة لك ــي تحق ــق الحص ــول عل ــى البيان ــات
املطلوبة وبشكل سليم  .وتقسم االستبانة اإلحصائية إلى نوعين هما :
ـ استبانة فردية تخص وحدة إحصائية واحدة .
ـ استبانة جماعية بحيث تخصص االستبانة الواحدة لعدد من الوحدات اإلحصائية .
 .13التجربة القبلية Pre-test
العملي ــة الت ــي تس ــبق إجـ ـراء البح ــث وي ــتم خالله ــا اختب ــار العناص ــر األساس ــية للبح ــث (االس ــتمارة عل ــى وجـ ـ ه الخص ــوص –
التعليم ــات – العرن ــامج الزمن ــي وريره ــا) .وق ــد تتك ــرر ه ــذه العملي ــة أكث ــر م ــن م ــرة إذا م ــا أدى ه ــذا االختب ــار إل ــى ض ــرورة إج ـراء
التعديالت على أي عنصر من هذه العناصر.
 .14البحث االستطالعي ( التجريبي ) Pilot Survey
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اختيــار عــدد مــن الوحــدات اإلحصــائية وجمــع البيانــات عنهــا وتــدوينها فــي اســتبانات متخصصــة لهــدف االختيــار النهــائي لدقــة
تص ـ ــميم االس ـ ــتبانة واأللف ـ ــام واملص ـ ــطلحات املس ـ ــتخدمة وك ـ ــذلك اختب ـ ــار العملي ـ ــات التنفيذي ـ ــة امليداني ـ ــة والوق ـ ــوف عل ـ ــى
الصعوبات التي قد يواجهها الباحثون عند تنفيذ البحث.
 .15أنواع الخطأ الذي يتعرض له البحث اإلحصائي Kinds of Statistical Errors
15ـ  1خطأ الصدفة (الخطأ العشو ائي) RANDOM ERROR
ويمكــن التعــرف عليــه مــن مشــاهدة انتشــار نتــائج البحــث إذا تكــرر إجـرانه بــنفس األســلوب وتحــت نفــس الظــروف  ،وهــذا
الخط ــأ ال يختف ــي عن ــد اس ــتخدام أس ــلوب الحص ــر الش ــامل وذل ــك ألن ــه ين ــتج ع ــن اخ ــتالف الع ــدادين أو اخ ــتالف ال ــدافع
الشخص ـ ي لةجاب ــة عل ــى أس ــئلة البح ــث وف ــي معظ ــم األحي ــان يك ــون ه ــذا الخط ــأ ض ــئيال ويمك ــن قياس ــه ومعرف ــة ح ــدوده.
ويتوق ــف مق ــدار ه ــذا الخط ــأ عل ــى ع ــاملين أساس ــيين هم ــا م ــدى االخ ــتالف أو التب ــاين ب ــين وح ــدات املجتم ــع وعج ــم العين ــة
بالنســبة للمجتمــع الــذي اــحبت منــه فكلمــا ازداد التبــاين بــين وحــدات املجتمــع ازداد احتمــال الوقــوع فــي خطــأ الصــدفة،
أما بالنسبة لحجم العينة فكلما كعر عجم العينة انخفض احتمال الوقوع في هذا الخطأ.
15ـ  2خطأ التحيز  BIAS ERRORوهو نوعان:
 1-2-15خطأ التحيزفي التقدير Estimation Bias
وه ــو انح ـراف متوس ــط جمي ــع التق ــديرات املمكن ــة ل ــدليل املجتم ــع ع ــن قيمت ــه الحقيقي ــة ،وم ــن الص ــعب اكتش ــاف
ه ــذا الخط ــأ وال ــتخلص من ــه إال ب ــأجراء تع ــديالت جذري ــة عل ــى تص ــميم البح ــث أو ريق ــة جم ــع البيان ــات أو تع ــديل
النتائج.
 2-2-15خطأ التحيزفي املعاينة Sampling Bias
وه ــو التحي ــز ال ــذي يك ــون مقص ــودا وينش ــأ بس ــبب اإلدالء بمعلوم ــات ال تط ــابق الواق ــع م ــن قب ــل معط ــي البيان ــات أو
نتيجــة لتزوي ــر بيانــات االس ــتمارة مــن قب ــل الباحــث أو مص ــمأي البحــث وفق ــا مليــول أو أر ـراض مقصــودة  ،وأم ــا أن
يكون التحيـز ريـر مقصـود وهـو الـذي يتسـرب إلـى البحـث لعـدم فهـم املبحـوث للبيانـات املطلـوب تقـديمها أو لعـدم
إتاحة الفرصة لتحضير إجابات صحيحة .
 .16منحنى لورنز( :(Lorenz Curveيستخدم منحنى لورنز لغرض تمثيل التفاوت فـي توزيـع الـدخل أو اإلنفـاق أو متغيـرات أخـرى
بش ــكل بي ــاني  .ويرس ــم ه ــذا املنحن ــى ع ــادة ض ــمن مرب ــع ــول ض ــلعه يمث ــل  . 100%وبالنس ــبة لل ــدخل يرس ــم املنحن ــى باعتب ــار أن
اإلح ــدا ي األفق ــي ل ــه يمث ــل املتجم ــع الص ــاعد للنس ــب املئوي ــة لع ــدد األف ـراد و أن اإلح ــدا ي العم ــودي ل ــه يمث ــل املتجم ــع الص ــاعد
للنسب املئوية للدخل  .ويرسم عادة مع املنحنى املذكور ما يسأى بخـط املسـاواة  .وخـط املسـاواة هـو خـط القطـر الواصـل بـين
الزاوية أسفل املربع من اليسار والزاوية أعلى املربع من اليمين .
 .17معامــل جينــي(  : )Gini Coefficientيسـتخدم لقيـاس التفـاوت فـي توزيـع الـدخل مـا بـين جميـع السـكان  ،وقيمـة معامـل جينـي
املععــر عنهــا بشــكل نســبة مئويــة  ،تقــع مــا بــين صــفر و  100%وكلمــا كانــت قيمــة هــذا املعامــل أعلــى كلمــا كــان توزيــع الــدخل أكثــر
تفاوت ــا  ،وه ــي تس ــاوي ص ــفرا ف ــي حال ــة املس ــاواة التام ــة ف ــي توزي ــع ال ــدخل وتس ــاوي  100%ف ــي أقص ـ ى حال ــة ع ــدم مس ــاواة ف ــي توزي ــع
الدخل .
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الفصلالثاني:أهم املقاييس االحصائية -

MAIN STATISTICAL

MEASURES
• مقاييس النزعة المركزية Measures of Central Tendency
 .1الوسط الحسابي Arithmetic Mean
القيمة التي لو أعطيت لجميع املفردات لكان مجموعها يساوي مجموع القيم األصلية.
 .2الوسيط Median
هو الرقم األوسط ملجموعة من األرقام أي أن نصف األرقام يكون لها قيمة أكعر من الوسيط والنصف اآلخر له
قيمة أقل من الوسيط
 .3المنوال Mode
أكثر القيم شيوعا ،أي أنه القيمة األكثر تكرارا في مجموعة من املفردات .فاملنوال هو القيمة الغالبة في املجتمع
موضوع الدراسة باعتبار أن القيمة التي تتكرر أكثر من ريرها تعكس النزعة الغالبة للظاهرة.
 .4الوسط الهندسي Geometric Mean
الوسط الهندس ي ملجموعة من القيم املوجبة التي عددها ( ن ) هو الجذر النوني لحاصل ضرب هذه القيم ،أي
أن :
ن

هـ =

س x 1س x 2س x …… x 3س

ن

ً
{ ويساوي أس متوسط لوراريتم القيم س مرفوعا ألساس اللوراريتم ( 10أو } ) 2.718
 .5الوسط التوافقي Harmonic Mean
مقلوب الوسط الحسابي ملقلوب قيم املفردات ،فإذا كانت املفردات هي :

س ، 1س ، 2س ،.……… ، 3س فإن الوسط التوافقي هو :
ن
ق = ---------------------------------------------------------------
( /1س /1( + )1س /1( + )2س /1( + … + )3س ن)
 .6الربيع األدنى ( األول ) ( Lower Quartile ( First
القيمة التي تسبقها ربع القيم ويليها ثالثة أرباع القيم ويرمز لها بالرمز ( ر.) 1
 .7الربيع األعلى ( الثالث ) ( Upper Quartile ( Third
القيمة التي يسبقها ثالثة رباع القيم ويليها ربع القيم ويرمز لها بالرمز ( ر.) 3
ً
ً
ً
وإليجاد قيم كل منهما فيجب ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا فمثال بعد ترتيب القيم تصاعديا نوجد :
ترتيب الربيع األدنى = ( ) 4 /1ن  Xمجـ
ترتيب الربيع األعلى = (  )4 /3ن  Xمجـ
حيث أن:
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( ن ) = عدد القيم ،ثم نستخدم العالقة التالية:
ترتيب الربيع األدنى 1 -
الربيع األدنى (ر = )1الحد األدنى لفئة الربيع األدنى  x ----------------------------------- +ف
1 –2
ترتيب الربيع األعلى 1 -
الربيع األعلى (ر = )3الحد األدنى لفئة الربيع األعلى  x ------------------------------------ +ف
1 –2
حيث  = 1التكرار املتجمع الصاعد عند بداية فئة الربيع األدنى.
 =2التكرار املتجمع الصاعد عند هاية فئة الربيع األدنى.
ف = ول الفئة الربيعية
• مقاييس التشتت )Measures of Dispersion (Variation
 .1المدى Range

ابسط مقياس للتشتت ويعرف بأنه الفرق بين اكعر قيمة من املفردات وأصغرها .

 .2المدى الربيعي Quartile Range
الفرق بين الربيعين األعلى واألدنى (الثالث واألول )  ،أي أن :

 .3االنحراف الربيعي (نصف المدى الربيعي) Inter Quartile Range

عبارة عن نصف املدى الربيعي ،ويعطى بالعالقة التالية :

 .4التباين Variance

متوسط مربعات انحرافات قيم املفردات عن وسطها الحسابي ويحسب كالتالي:
مج (س  -س )2

ع=2

ن
حيث:

س = القيم
س = الوسط الحسابي للقيم
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ن = عدد القيم
 .5االنحراف المعياري Standard Deviation

الجذر التربيعي املوجب للتباين
فلو كانت لدينا املفردات التالية :س ،1س ،2س ،………،3س وكان الوسط الحسابي لها هو ( س ) ،فان االنحراف املعياري يكون :
ع=

مج (س  -س )2

ن

 .6معامل االختالف Coefficient of Variation

النسبة املئوية لالنحراف املعياري إلى الوسط الحسابي ،أي أن :

ويستخدم ملقارنة تجانس مجموعة البيانات املختلفة في حالة اختالف متوسطاوها أو وحداوها املستخدمة
لقياسها.
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الفصلاألول:التعدادالعامللسكانواملساكن
السكان Population -
• السكان Population -
هــم جميــع األفراد املقيميــن فــي الدولة وقــت املســح مــن القطريين وريــر القطريين.
حجم السكان Population Size -

يعــرف عجــم الســكان فــي الدولــة بأنه مجمــوع األفراد القا نين ضمــن الحــدود السياسية للدولــة فــي تاريــخ معيــن
ســواء كانــوا يتمتعــون بصفــة املوا نــة للدولــة أم كانــوا مقيميــن إقامــة دائمــة أو مؤقتــة ،ويقــدر عجــم الســكان
عــادة لســنة معينــة فــي منتصــف تلــك الســنة.
السياسة السكانية Population Policy -
هي مجموعــة اإلجراءات والعرامج التي تتخذها الحكومة وتســهم فــي تحقيــق األهداف االقتصادية واالجتماعية
والديموررافيــة والسياســية للدولة.
الحجم األمثل للسكان Population Optimum -
هــو العــدد الــذي يصــل بمتوســط الدخــل الحقيقــي للفــرد إلــى أعلــى مســتوى ممكــن ،ويعتمــد علــى االستغالل
األمثل للمــوارد املتاحــة فــي املجتمــع مــن ناحيــة و عــدد الســكان من ناحية أخرى ،وبافتـراض مقــدار معيــن مــن
األرض ورأس املــال ســيتزايد متوســط الناتــج الحقيقــي إلــى أن تصــل هــذه الزيــادة إلــى حدهــا األقص ى الــذي ال
يلبــث أن يهبــط بعــد ذلــك كلمــا تزايــد عــدد الســكان.
• اإلسقاطات السكانية Population Projections -
ي
تقديـرات مســتقبلية لحجــم الســكان اإلجمالي وتوزيعهــم العمــر والنوعــي باالعتماد علــى نتائــج تعــداد السكان
واملســاكن ،وعلــى افتراضــات معينــة ملســتقبل اتجــاه معدالت الخصوبــة والوفيــات والهجــرة.
• الكثافة السكانية Population Density -
عدد السكان لكل وحدة من مساحة األرض وتقاس كالتالي:

• الحضر Urban -
يتــم تعريــف املنا ــق الحضريــة وفــق مــا تحــدده كل دولــة حســب املعاييــر التــي تراهــا.

املناطــق الحضريــة والريفية حســب املعاييــر املحددة:
 .1املنا ــق الحضريــة ) :(Areas Urbanكل تجمــع ســكاني عــدد ســكانه أكثــر مــن  100,000نســمة.
 .2الحضــر اآلخر)  :(Another Urbanكل تجمــع ســكاني يساوي عــدد سكانه مــا بين أكثر مــن
5000نســمة و أقــل مــن  100,000نســمة.
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 .3املنا ــق الريفيــة ) :( Areas Ruralكل تجمــع ســكاني عــدد ســكانه أقــل مــن أو يســاوي 5000
نســمة.
• معدل التحضر Urbanization -

نسبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي الحضــر ويقــاس بنســبة ســكان الحضــر إلــى إجمالــي الســكان ،كالتالــي:
التحضر=

• الفوج Cohort -
مجموعــة مــن الســكان تشــتر فــي خاصيــة ديموررافيــة وتجــري مالحظسهم عبــر الزمــن.
التعداد Census -
دراســة اســتقصائية تنفــذ علــى كافــة املشــاهدات التابعــة ملجموعــة ســكانية معينــة أو مجــال محــدد.
• تعداد السكان Population Census -
تعداد السكان هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتقييم وتحليل ونشر و توفير البيانات اإلحصائية
لتوزيع السكان وخصائصهم األساسية (ديموررافية واجتماعية واقتصادية) في فترة مرجعية محددة لجميع
األشخاص داخل حدود الدولة" .ويتم اختيار لحظة زمنية محدد خالل الفترة املرجعية تسأى لحظة اإلسناد
الزمني (ليلة العد)

املالمح الرئيسة للتعداد
.1نطاق التغطية )(Coverage
أن يكــون التعــداد شامال لجميــع أفـراد املجتمــع (املوا نين واألجانب) الذيــن يتواجــدون فــي منتصــف ليلــة العــد
داخل حدود الدولــة دون حــذف أو تكـرار وهــذه الشــمولية ال تتوفــر فــي أي مصــدر تخــر مــن مصــادر البيانــات
الســكانية ،وقــد تدخــل االست ناءات علــى هــذا املفهــوم حســب متطلبــات الدولــة.
.2العد الفردي Individual-based Enumeration -

أن يتــم عــد أو حصــر كل فــرد علــى حــده ،وأن تســجل خصائصــه الديموررافيــة واالقتصادية واالجتماعية
منفصلــة عــن ريــر مــن األفراد ممــا يسهل تصنيف العديــد مــن الخصائــص للســكان مثل العمر والنوع واملستوى
التعليأي واملهنــة مع املستوى التعليأي والحالة العملية مع فئات العمر والجنس واملهنة والحالــة الزواجيــة،
وإعــداد الجــداول اإلحصائية ذات األبعاد والتقا عــات املتعــددة.
.3اآلنية Simultaneity -
جمــع بيانــات التعــداد فــي لحظــة زمنيـة معينــة تتمثــل فــي منتصف ليلــة العــد (لحظة اإلسناد) والتــي يتــم إسناد
بيانات التعداد إليها وذلــك ألن خصائــص الســكان تتغيــر مــن لحظــة إلــى أخــرى ،والبــدء مــن اختيــار لحظــة
محــددة بحيــث ال يشــمل التعــداد إال مــن كان عندهــا موجــودا وعلــى قيــد الحيــاة ،وتســأى لحظــة اإلسناد الزمنــي .
وينقســم اإلسناد الزمنــي لبيانــات التعــداد إلــى مجموعتيــن رئيســتين:

املجموعــة األولى :هــي البيانــات التــي تســند إلــى لحظــة زمنية معينــة تتمثــل فــي منتصــف ليلــة العــد
وتشــمل )خصائــص املســكن ،خصائــص األفراد األساسية والتعليميــة واالجتماعية وبيانــات الهجــرة
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واإلعاقة
املجموعــة الثانيــة :هــي البيانــات التــي تســند إلــى فتــرة زمنيــة معينة وتشــمل )بيانــات الخصوبــة
والبيانــات االقتصادية(.
.4الدورية Periodicity -
إجـراء التعــداد علــى فتـرات زمنيــة منتظمــة ،ولهــذه الدوريــة أهميــة كبــرى خاصــة فــي دراســة وتقديــر التغيـرات
الديموررافية واالقتصادية واالجتماعية التــي يمــر هــا املجتمــع ،وتقييــم مــدى نجــا املشــروعات والخطــط
املختلفــة فــي تنميــة املوارد البشــرية ،وتحســين مســتويات املعيشــة والصحــة باملجتمــع ،إضافــة إلــى تمكيــن
املختصيــن مــن التنبــؤ وتقديــر عجم السكان فــي الفتـرات الزمنيــة القادمــة.
(.5نطاق التعداد) اإلقليم المحدد Specific Region -
إجـراء التعــداد فــي منطقــة جغرافيــة محــددة تحديــدا وا حــا وذلــك ضمانــا لشــمولية التعــداد ودقتــه.
.6الرعاية الحكومية (الصفة الرسمية) Official Operation -

يحظــى التعــداد بالرعايــة الحكوميــة مــن الناحيــة القانونيــة واملاليــة واإلدارية ، ،فعــادة مــا يســتند التعــداد علــى
أســاس قانوني يتمثــل فــي مرســوم أو قـرار يحــدد الحقــوق والواجبــات لــكل مــن األفراد والقائميــن علــى التعــداد.
أسس إجراء التع ـ ــداد )(The Census Basis
يعتمــد إجـراء التعــداد الســكاني وتنفيــذه علــى أساســين يمكــن إبرازهمــا مــن خالل األسئلة املتعلقة بتنفيــذ
التعــداد ،وهمــا:
 .1أساس العد الفعلي De facto Basis
حصر األفراد حسب أماكن وجودهم في لحظة اإلسناد الزمني (منتصف ليلة العد) بصرف النظر عن كو هم من
سكان هذا املــكان بصفــة دائمــة أو زائريــن لــه بصفــة مؤقتــة ،وقــد يتبــع فــي تعــداد ســكان دولــة مــا أســاس العــد
الفعلــي مــع بعــض االست ناءات التــي تتناســب والظــروف املحليــة لهــذه الدولــة.
 .2أساس العد النظري De Jure Basis
حصــر األفراد حســب محــل إقامسهــم املعتــادة وليــس حســب أماكــن تواجدهــم ليلــة التعــداد ،أي أن الــزوار
ُ
ُ
املوجوديــن في مدينــة مــا ليلــة التعــداد يعدون فــي منا ــق إقامسهــم املعتــادة ،وال يعدون فــي املدينــة التــي تواجــدوا
فيهــا ليلــة التعــداد.
• مكان اإلقامة المعتادة Usual place of Residence -
املــكان الــذي يقيــم فيــه الفــرد بصفــة معتــادة معظــم أيــام الســنة أو الــذي ينــوي اإلقامة فيــه بصفــة معتــادة معظــم
أيــام الســنة .
• مكان اإلقامة السابقة Place of Previous ofً Residence -

مــكان اإلقامة الــذي أقــام فيــه الفــرد فعليا إقامــة معتــادة لفتــرة زمنيــة متصلــة قبــل انتقالــه مباشــرة لةقامة فــي
مــكان اإلقامة املعتــادة الحاليــة.
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Population Annual Growth
• معدل النمو السكاني السنوي Rate -
ً

املعــدل الــذي يزيــد بــه الســكان (أو يقلــون ( سنوبا خالل فتــرة زمنيــة معينــة بســبب الزيــادة الطبيعيــة وصافــي
الهجــرة ،ويعبـر عنه في صورة نسبة من السكان األساسيون.
• معدل الزيادة الطبيعية Natural Increase Rate -

الفــرق بيــن معــدل املواليــد الخــام ومعــدل الوفيــات الخــام فــي ســنة معينــة.
• التركيب العمري للسكان Age Composition of population -
هــو اصطال يعبــر عــن التوزيــع العــددي أو النســبي للســكان حســب الفئــات العمريــة املختلفــة ،تمثــل كل فئــة منهــا
األفراد الذين تقع أعمارهــم فــي تلــك الفئــة ،ويتــم في العادة تقسيم الســكان إلــى فئــات عمــر خمســية.
• التركيب النوعي للسكان Sex Composition of population -
هــو اصطال يعبــر عــن نســبة كل مــن الذكــور واإلناث كل علــى حــدة إلــى جملــة الســكان وفــق إســناد زمنــي معيــن.

• السكان المستهدفون في المسح
هــم جميــع األفراد املقيميــن فــي الدولة وقــت املســح مــن القطريين وريــر القطريين.
• مكان عينة المسح
هــم مجموعــة أفـراد األسر املعيشية املختــارة فــي العينــة بمــا فيهــم العمالــة املنزليــة ومــن فــي حكمهــم ،ويعيشــون فــي
ً
مســكن واحــد ويشــمل أيضــا أفـراد األسرة املتواجديــن خــارج الدولة للدراســة أو التجــارة أو الســياحة وريرهــا.
• العمر الوسيط Median Age -
ً
ً
هــو العمــر الــذي يكــون عنــده نصــف عــدد الســكان أكبــر سنا منــه ونصفهــم أصغــر سـنا منــه.
• الهجرة Migration -
انتقــال األفراد مــن مــكان إلــى تخــر عبــر الحــدود السياســية أو اإلدارية ،وهــي نوعــان:
.1الهجرة الدولية International Migration
انتقــال األفراد مــن وإلــى الدولــة عبــر حدودهــا السياســية ،وتقــاس معدالوها كالتالــي:
.1.1معدل الهجرة إلى الداخل Immigration Rate
نســبة عــدد الســكان مــن الوافديــن الذيــن يصلــون إلــى دولــة مــا لــكل ( )1000مــن ســكان تلــك لدولــة فــي ســنة
معينــة ،ويحســب كاآلتي:
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.1.2معدل الهجرة إلى الخارج Emigration Rate
نســبة عــدد الســكان املوا نيــن الذيــن رــادروا دولسهــم األصلية لكل  1000مــن ســكان تلــك الدولــة فــي ســنة معينة
ويحســب كاآلتي:

.1.3معدل صافي الهجرة Net Migration Rate
الفــرق بيــن معــدل الهجــرة إلــى الداخــل ومعــدل الهجــرة إلــى الخــارج لدولــة مــا منســوبا إلــى إجمالــي عــدد الســكان
فــي تلــك الدولــة فــي منتصــف الســنة ويحســب كاآلتي:

منتصف نفس السنة(*.1000
.2الهجرة الداخلية Internal Migration
انتقــال األفراد مــن منطقــة إلــى أخــرى عبــر الحــدود اإلدارية وضمــن الحــدود السياســية للدولــة وتقــاس معدالوها
كاآلتي:
.2.1معدل الهجرة الداخلية In-Migrant Rate
عــدد الســكان الذيــن يصلــون إلــى منطقــة مــا ضمــن حــدود دولــة مــا لــكل ) (1000مــن ســكان تلــك املنطقــة فــي ســنة
معينــة ويحســب كاآلتي:

.2.2معدل الهجرة الخارجة Out-Migrant Rate
عــدد الســكان الذيــن يغــادرون منطقــة مــا ضمــن حــدود دولــة مــا لــكل ) (1000مــن ســكان تلــك املنطقــة فــي ســنة
معينــة ويحســب كاآلتي:
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Population
• الهرم السكاني Pyramid
ً

شكل بياني يو ح توزيع السكان بقا ألعمارهم ونوعهم لكل من املوا نين ورير املوا نين كل على حدة.

خصائص األسرCharacteristics of Households -
• األسرة المعيشية Household -
فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أوال تربطهم صلة قرابة ويشتركون في املسكن واملأكل والجوانب املعيشية األخرى
ويعتعر من أفراد األسرة املعيشية كل من يقيم بصفه معتادة في الوحدة السكنية لألسرة محل العد (بما فيهم
الخدم)

.1

.2
.3
.4

األفراد الذيــن يقيمــون إقامــة معتــادة مــع األسرة وتغيبــوا عنهــا أثنــاء عمليــة املســح لوجودهــم خــارج
الدولة بصفــة مؤقتــة مثــل :رجــال األعمال واملســافرين للعـالج أو للســياحة والطـالب الدارســين فــي
الخــارج.
األفراد الذيــن يقيمــون مع األسرة بصفــة معتــادة وتغيبــوا عنهــا أثنــاء املســح لوجودهــم فــي فتـرات عمل
مســائية مثل :األ باء واملمرضيــن والصياديــن والعامليــن فــي املطــارات والحـراس  ...إلــخ..
الخــدم والســائقون ومــن فــي حكمهــم الذيــن يقيمــون مــع األسرة.
أفراد األسرة املسافرين داخل الدولة.

وتتخذ األسرة املعيشية أحد األشكال التالية:
 .1أسرة فردية ) :(Household Single Individualأسرة تتكون من فرد واحد.
 .2أســرة نوويــة ) :(Household Nuclearتتخــذ األسرة النووية أحد األشكال التالية:
▪
▪
▪

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

 .3أســرة ممتدة ) (Extend Nuclear Householdتتخــذ األسرة املمتدة أحد األشكال التالية:
▪
▪
▪
▪

▪

أسرة نووية باإلضافة إلى أقارب آخرين.
أســرتان نوويتــان أو أكثــر تربطهــم صلــة القرابــة
أسرتان نوويتان أو أكثر تربطهم صلة القرابة باإلضافة إلى أقارب آخرين.
شــخصان أو أكثــر تربطهــم صلــة قرابــة بشــرط أن ال يكــون
أحدهــم ضمــن أفــراد أســرة نوويــة.

 .4أســرة مركبة ) (Composite Householdتتخــذ األسرة املركبة أحد األشكال التالية:
▪
▪
▪
▪
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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.
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وتجــدر اإلشارة إلــى أنــه قــد يشــتمل أو ال يشــتمل أي نــوع مــن األسر النوويــة أو املمتــدة أو املركبــة علــى خــادم أو
أكثــر.
 .5األسرة الجماعية ) (Collective Householdمجموعة من األفراد تربطهــم أو ال تربطهــم صلــة قرابــة أو
نســب ،ويشتركون في مسكن واحد وال يتقاسمون تكاليف املعيشــة ،وإنمــا جمعسهم ظــروف التواجــد في
هــذا املــكان.
• العائلة Family -
مجموعــة مــن األفراد تربطهــم صلــة قرابــة ويمثلــون أســرة معيشــية بالكامــل أو جــزءا منهــا.
• متوسط حجم األسرة Average Size of Household -
متوســط عــدد األفراد فــي األسرة الواحــدة ويقــاس بقســمة عــدد أفـراد األسر فــي دولــة مــا علــى عــدد األسر لتلــك
الدولــة وتحســب كمــا يلــي:

• التكاليف المعيشية
ى
املصرو
فــات اليوميــة التــي تحتاجهــا األسرة للصــرف
هــي تكلفــة الحفــام علــى مســتو معيــن مــن املعيشــة .وتشــمل
علــى املــأكل وامللبــس واملواصالت ومــا شــابه.
• دخل األسرة المعيشية Household income -
هو العائد النقدي أو العيني املتحقق للفرد أو األسرة خالل فترة زمنية محددة كاألسبوع أو الشهر أو السنة,
وتتكون مصادر الدخل من البنود التالية :تتكون من البنود التالية -:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الرواتب واألجور النقدية من العمل الرئيسي والعمل الثانوي بما في ذلك المكافآت والعمل اإلضافي
وقيمة المزايا العينية .
صافي الدخل ألرباب العمل والعاملين لحسابهم من المشاريع الخاصة والمهن الحرة.
صافي الدخل من دخول الملكية .
صافي الدخل من التحويالت الجارية .
اإليجار المقدر للمسكن الملك  :وهو الدخل المحتسب لألسر القطرية التي تسكن في بيوت تمتلكها.
إعفاءات مياه الشرب والكهرباء لألسر القطرية .

• إنفاق األسرة المعيشية
هــو قيمــة مــا ينفقــه جميــع أفـراد األسرة خالل فتــرة اإلسناد الزمني مقابل الحصول على الســلع  ،والخدمات
(االسسهالكية وريــر االسسهالكية) ،ســواء كان هــذا اإلنفاق يتعلــق باألسرة مثــل  :اإلنفاق علــى الطعــام أو املســكن أو
الكهربــاء أو اقتنــاء الســلع املعمــرة ،أو مــا يتعلــق بإنفــاق أفرادهــا كاإلنفاق على املالبس أو األدوات الشخصية أو
نحــو ذلــك.

وتتكــون مجموعــات اإلنفاق علــى الســلع ،والخدمــات مــن اثنــي عشــر مجموعــة رئيســة ،وكل مجموعــة تتكــون مــن
مجموعــات فرعيــة ،تشــتمل علــى عــدد مــن الســلع أو الخدمــات ،واملجموعــات(األقسام) الرئيســة لةنفاق هــي:
 .1النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية.
 .2قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة.
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 .3السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي.
 .4القيمة التقديرية للمسكن الملك

• الوضع المالي لألسرة المعيشية
إن الوضــع االقتصادي والتنظيــم املالــي لألسرة مــن أهــم املفاهيــم فــي خصــوص اآلسرة املعيشــية  .ويعرف الوضع
االقتصادي والتنظيــم املالــي بكيفيــة تلبيــة الحاجــات اإلنسانية مــن قبــل األسرة ،وتعــرف الحاجــة بأ هــا الرربــة فــي
الحصــول علــى شــيء مــا ســواء كان هــذا الشــيء منظــورا(كالســلعة) أو ريــر منظــور كالخدمــة أو يأتــي لتلبيسهــا
والحصــول عليهــا .ويكــون اســتعداد األسرة لدفــع تكلفــة الحصول علــى تلك الحاجة متناســب رديــا مع قدروهــا
علــى الدفع وأهميــة تلــك الحاجــة بالنسبة لهــا .وتنحصــر عــادة حاجــة اآلسرة تحــت األنواع التاليــة :املــأكل
واملشــرب ،وامللبس والســكن ،واألمن ،والحاجــات االجتماعية ،والحاجــات الثقافيــة ،واملواصالت واالتصاالت.

خصائص األف ـراد Individual Characteristics -
• رئيس األسرة Head of Household -
ً
هو احد أفراد األسرة الراشدين الذي تعتعره األسرة رئيسا لها بصرف النظر عن القرابة أو الجنس أو السن أو
ً
ً
الدخل ويفضل أال يقل عمره عن ( 15سنة) ورالبا ما يكون مسئوال عن توجيه السياسة اإلنفاقية  ،وترتيب
املعيشة لألسرة  .أما في التجمعات العمالية فال يوجد رب أسرة حيث ال ينطبق على هذه التجمعات تعريف
األسرة
• العالقة برب األسرة Relation to Head of Household -
هي صلة القرابة أو العالقة التي تربط كل فرد من أفراد األسرة برب األسرة كأن تكون زوجة أو زوج ،ابن أو بنت،
أب أو أم ،أخ أو أخت ،قريب تخر ،زوج بنت  /زوجة ابن ،حفيد  /حفيدة ،ال قرابة ،عمال وخدم
• الجنس Sex -
نوع الفرد من ناحية الجنس أي كونه ذكرا أو أنثى.
الديانة Religion -
نــوع العقيــدة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد مــن ناحيــة األديان الســماوية كالديانــة اإلسالمية أو املســيحية  ...إلــخ.
• العمر Age -
الفترة الزمنية املقدرة أو املحسوبة بين تاريخ امليالد وتاريخ الزيارة مععرا عنها بالسنوات الكاملة مع إهمال الشهور
واأليام مهما كان عددها.
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• الجنسية Nationality -

تبعية الفرد القانونية ل دولة معينة يمثلها ويتسأى باسمها ،وتحدد عادة بجواز السفر الذي يحمله الفرد أو
الذي له الحق في الحصول عليه.
• مكان الوالدة Place of Birth -

املــكان الــذي ولــد فيــه الفــرد ســواء كانــت والدته داخــل البلد أو خارجها وبغــض النظر عن مــكان إقامتــه املعتــادة.
Duration
• مدة اإلقامة ً of Residence -
الفتــرة الزمنيــة التــي أمضاهــا الفــرد فعال فــي مــكان اإلقامة الفعلي ســواء كانــت هــذه الفتــرة متصلــة أو متقطعــة
علــى أال تزيــد املــدة بيــن الفتـرات عــن ســتة أشــهر ،وبالنســبة للفــرد الــذي ولــد فــي الدولــة ،تعــد مــدة إقامتــه الفتــرة
الزمنيــة منــذ والدته املــا هــي مســتمرة.
• بلد اإلقامة في الخارج للمواطن – Country of Residence Abroad for National

اسم الدولة التي يقيم ها املوا ن بصفة مؤقتة خارج بلده.

• سبب اإلقامة – Reason of Residence
الســبب الرئيــس الــذي مــن أجلــه يقيــم املوا ــن فــي الخــارج وريــر املوا ــن بالداخــل حســب األسباب املدرجــة أدنــاه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عمـــل ) :(Workأي أن الفرد دخل أو غادر البلد بقصد العمل.
مرافـــــق ): (Family Accompanyingأي أن الفرد دخل أو غادر البلــد علــى أســاس
مرافــق ألحــد أفــراد اآلسرة.
تدريــب  -تعليــم ) :(Study-Trainingأي أن الفــرد دخــل أو غادر البلد بقصــد التعليــم أو التدريــب.
عـــالج ): (Treatment Medicalأي أن الفرد دخل بقصــد عالج لــم يتوفــر خــارج أو داخــل
البلــد.
زواج ) :(Marriageأي أن الفــرد دخــل الدولــة بحكــم الزوجيــة ،أي زواجــه مــن طــرف
مواطــن ،أو يقيــم خــارج الدولــة بحكــم زواجــه مــن طــرف غيــر مواطن.
سيــــاحة ) :(Tourismأي أن الفــرد دخــل أو غــادر البلــد بقصــد الســياحة أو الترويــح عــن
النفــس.
زيـــــارة ) :(Visitأي أن الفــرد دخــل أو غــادر البلــد بغــرض زيــارة األقارب أو األصدقاء

• المعمر (كبير السن)
هو الشخص الذي تجاوز عمره  65سنة فأكثر.

2

جهاز التخطيط واإلحصاء

25

املباني واملساكن Buildings and Dwellings -
• المبنى – Building
املبنى املعماري :هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو علي املاء بصفة دائمة أو مؤقتة بصرف النظر عن
الغرض من إنشائه ونوع استخدامه الحالي  ،معد للسكن أو مزاولة أي نشا من األنشطة أو كليهما  .وقد يكون
ً
املبنى مأهوال أو مستغال ألحد األرراض وقت التعداد أو شاررا رير مأهول.
ً
وتمشيا مع أرراض التعداد اعتعرت األماكن اآلتية مباني - :

• األرض الفضاء املسورة إذا كانت مستخدمة كلها أو جزء منها للسكن أو العمل .
• األرض رير املسورة والتي يزاول فيها عمل (مثل ارض رير مسورة يصنع فيها ابوق).
• املبنى تحت الهدم .
• املبنى تحت التشييد .
• املباني الهامشية والتي قد تكون موجودة بصفه دائمة أو مؤقتة وقت الحصر بصرف النظر عن املادة
املشيدة منها مثل ( عشة  -كوخ  -خيمة – هيكل سيارة  -كشك ) إذا كانت مستخدمه للسكن أو العمل.
• املراكب الشراعية ( اللنجات ) الراسية في املواني واملستخدمة للسكن أو للعمل بصفة دائمة.
• اتصال هيكل المبنى – Building attachment
عبــارة عــن مــدى التصــاق املبنــى األساس (ال يشــمل املرافــق واألسوار واملالحق) هيــكل مبنــى تخــر ،أي هــو عبــارة
عــن التصــاق الجــزء املبنــي مــن القســيمة باملبانــي املجــاورة.
• ملكية المبنى – Building Ownership
القطــاع الــذي تــؤول إليــه ملكيــة املبنــى ســواء كان شــخصا بيعيــا أو اعتباريــا وتنــدرج تحتــه الفئــات التاليــة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أفــراد أو فــرد خــاص ) : (Private Individual/sالمبنــى مملــوك امتالكا قانونيــا لفــرد واحــد أو أكثــر،
ومثــال ذلــك أي منــزل مملــوك مــن المنــازل المســتخدمة للســكن.
منشــأة خاصة ( :(Private Establishmentالمبنــى امتالكا قانونيا لمنشــأة مــن منشــآت القطــاع
الخــاص.
حكومــي ) :(Governmentالمبنــى مملــوك امتالكا قانونيا للحكومــة.
مشــترك ) :(Jointالمبنــى مملــوك بشــكل مشــترك للحكومــة باإلضافة إلــى شــركاء آخريــن.
وقــف ) :(Waqfالمبنــى الــذي أوقــف ألعمال الخير)ال يمكن التصــرف فيــه مــن قبــل أحــد الورثــة ســواء بالبيــع أو
الشــراء) وهــو عــادة مــا يكــون تحــت إشــراف جهــة رســمية أو شــخص موثوق به من قبل العائلة.
تعاونــي) :(Co-operativeالمبنــى الــذي تنتمــي ملكيتــه إلــى الجمعيــات التعاونيــة.
أخــرى ) :(Otherالمبنــى الــذي ال تنتمــي ملكيتــه إلــى إحــدى الفئــات الســابقة مثــل المبنــى المملــوك إحدى الهيئــات
الدينية أو الخيريــة أو الدوليــة أو الســفارات أو القنصليــات أو المســاجد.

• االتصال بالشبكة العامة – Connected to the Main Community Scheme
اتصــال املبنــى بأنابيــب فرعيــة متصلــة بالشــبكة املركزيــة لتوزيــع املياه وكذلــك اتصالــه بأسال فرعيــة أو بكابــل
فرعــي خــاص يصله باألسال الرئيســة أو بالكابــل الرئيــس لتوزيــع الكهربــاء واتصاله أيضــا بأنابيــب تصريــف
خاصــة ،متصلــة بالشــبكة العامــة للمجــاري.
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• عمر المبنى – Building Age

العدد الفعلــي أو املقــدر بالســنوات للفتــرة مــا بيــن بــدء إنشــاء هــذا املبنــى وتاريــخ اإلسناد الزمنــي لجمــع البيانــات
(ووهمــل فتــرة الشــهور(
• المسكن – Dwelling
ً
هــو مبنــى أو جــزء مــن مبنــى مكــون مــن ررفة أو أكثــر معد أصال لســكن أســرة واحــدة ولــه بــاب أو عــدة أبــواب
ً
ً
مســتقله ســواء كان مشغوال بأســرة أو خالليــا أو مشغوال بعمــل أو مســتخدما كمســكن عــام أو تحــت التشــييد،
وقــد يقيــم باملســكن أكثــر مــن أســرة وقد تشغله منشــأة أو أكثر ،وقد يوجد به أســرة ومنشــأة فــي نفــس الوقــت،
ً
وقــد اعتبــر كل مــكان مســكون مســكنا لــم يعــد أصال للســكن مثــل :الدكاكيــن ،الــورش ،املــدارس…إلخ ومــن أنــواع
املســاكن الفيال واملنــزل الشعبي والشــقة.
• أنواع المسكن – Types of housing

 .1البيت الشعبي :هو مبنى معد لسكن أسرة واحدة وهو اقرب في التصميم للفيال حيث يفصل بين
السور والغرف املعيشية مساحة قد تتحول إلى حديقة أو توسعات في املبنى .ويتميز البيت الشعبي بأنه
معد من قبل الحكومة كنوع من املساعدة التي تقدمها الدولة للموظفين وذوي الدخل املحدود من
القطريين وعادة ما تكون هذه البيوت على شكل هندس ي واحد من الداخل والخارج .والبيت الشعبي
ً
يتكون أساسا من ابق واحد أو ابقين واملادة السائدة في بنائه هي الخرسانة املسلحة
ً
 .2فيال :مبنى معد أصال لسكن أسرة واحدة لذا تعتعر (وحدة سكنية واحدة)  ،وتتكون الفيال من ابق
ً
واحد أو ابقين يصل بينهما سلم داخلي .يحيط باملبنى سور ويفصل بين السور واملبنى مساحة رالبا
ما تكون ها حديقة  ،واملادة السائدة في بناء الفيال هي الخرسانة املسلحة ،والفيالت املصنفة ( بيوت
كبار املوظفين ) تدخل ضمن هذه املجموعة .ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحدى الغرف أو
املطابخ امللحقة مخصصة للخدم أو العاملين باألسرة.
 .3دور فــي منــزل شــعبي :فــي حالــة تقســيم املنــزل الشــعبي إلــى وحدتيــن ســكنيتين مستقلتين تمثــل كل
ً
وحــدة دورا تــم تقســيم الــدور.
ً
 .4دور فــي فيال :فــي حالــة تقســيم الفيال إلــى وحدتين ســكنيتين مســتقلتين تمثــل كل وحــدة دورا مستقال،
وإذا تم تقسيم الدور الواحد في الفيال إلى وحدتين سكنتين مستقلتين يعد نوع املسكن في هذه الحالة
شقة.
 .5شــقة :تتكون من ررفة أو أكثر مع املنافع األساسية ولها باب خارجي يؤدي إلى مدخل العمارة والطريق
العام دون الدخول في شقق أخرى .
 .6أخرى :وتشمل أنواعا أخرى من املساكن غير ما ذكر.
• خصائص المسكن – Characteristics of housing
هــي تشــمل عــدد الغــرف بأنواعهــا وعــدد الحمامــات وعــدد املطابــخ.

• حالة إشغال المساكن (المشغولة والشاغرة)
يقصد به كيفية االشغال الحالي وقت الحصرللمكان الجاري حصره والذي اعتبروحدة سكنية واحدة كما
سبق ذكره  .وهي الحاالت اآلتية - :
 .1سكن أسرة  -مقصود به أن الوحدة السكنية مشغولة كليه بسكن أسرة أو أكثر.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تجمع صغير – يقصد به أن الوحدة السكنية يقيم ها عدد من األفراد أقل من ( )6 – 2أفراد وال
يشكلون أسرة معيشية .
تجمع عمالي مقصود به أن الوحدة السكنية مشغولة كلية بسكن تجمع عمالي أو أكثر ويكون عدد
القا نين به  7أفراد أو أكثر.
مسكن عام  -في حالة كون الوحدة السكنية مسكن عام مثل بيت ضيافة  -استراحة  -مستشفى .
عمل  -إذا كانت الوحدة السكنية مشغولة كلية بمنشأة أو منشآت .
سكن وعمل  -مقصود به أن الوحدة السكنية مشغولة بأسرة أو أكثر في بعض أجزائها أو ررفها  ،وفي
نفس الوقت يزاول في بعض أجزائها أو ررفها األخرى نشا اقتصادي كمنشأة (مثل عيادة وسكن ) .
مغلقة  -هو املكان املخصص أصال لسكن أسرة واحدة ولكن وجدت مغلقة وقت الحصر ولم نتمكن
من معرفة بيعة اإلشغال .
خاللية  -هو املكان املخصص أصال لسكن أسرة واحدة ولكن وجدت خاللية وقت الحصر

• الحالة البنائية للمسكن
هي الحالة اإلنشائية العامة للمبنى التعدادي وقد يكون:

•
•
•

•

مكتمل  :ونعني به املبنى الذي اكتمل بنانه وأدخلت فيه كل الخدمات الضرورية من كهرباء وماء  ...الخ وقد
ً
يكون املبنى مأهوال بسكن أو مؤسسة أو خالليا وقت الحصر.
تحت الصيانة  :وهي تلك الحالة التي يكون املبنى قد أخلي من مستخدميه بنية إعادة ترميمه وصيانته وقد
ال يخلى من مستخدميه إذا كانت أعمال الصيانة بسيطة وال تؤثر على سالمة السكان .
تحت التشييد  :وهي تلك الحالة التي يكون فيها املبنى كله تحت اإلنشاء رير مهيأ أي جزء من أجزائه للسكن
أو العمل .ولغرض املاح اعتعر املبنى تحت التشييد حتى وأن تحددت معامله ولكن تنقصه بعض
ً
التشطيبات النهائية ليكون مكتمال أو صالحا لالستخدام.
تحت الهدم  :وهي تلك الحالة التي يكون املبنى قد أخلي من مستخدميه بنية إزالته".

• السكن الجماعي (المسكن العام) – Collective housing
هو مكان مخصص لةقامة الجماعية لةفراد (مثل األقسام الداخلية باملستشفيات  ،ومساكن الطلبة ،
الاجون  ...الخ) يقيمون فيه لغرض من األرراض وال يشكلون أسرة أو اسر تعدادية فيما بينهم بل تجمعهم
ً
ظروف التواجد باملسكن العام وليس لهم مكان إقامة معتاد في قطر أو أقاموا باملسكن العام بعيدا عن محل
إقامسهم املعتاد .
وقد تغلب صفه االستمرار عادة على اإلقامة في بعض أنواع املساكن العامة مثل املستشفى أو الاجن  .وقد ال
تستغرق اإلقامة رير ليلة واحدة أو عدد محدود من الليالي ثم يرحلون بعدها مثل الفندق أو بيت الضيافة
 .1الفنادق واالستراحات
 .2األقسام الداخلية واملستشــفيات ،وتشــمل عنابر املرض ى ..وســكن األ باء والهيئة التمريضية.
 .3املدن الجامعية.
 .4املدارس الداخلية.
 .5دور الضيافة ،وتشمل بيوت الطلبة.
 .6الاجون.
 .7مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 .8معسكرات العمال.
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 .9مركز التأهيل املنهي.
 .10سكن الجيش.
 .11السكن الجمااي للفئات األخرى
• متوسط عدد األفراد في المسكن
هو نسبة األفراد الذين يقطنون املسكن.
• تجمع البادية
ً
ل
موقــع أو منطقــة اعتــادت الباديــة التواجــد فيهــا أثنــاء فصــو معينــة مــن الســنة تتبعا للكأل ،بقصــد الرعــي أو
مواقــع قبليــة أو لوجــود املــاء.
• حيازة الوحدة العقارية

الكيفيــة التــي بموجسهــا يشــتغل قا نــو الوحــدة(ســواء األسرة أو املنشــاة)
ً
 .1ملك :إذا كان املسكن مملوكا ألحد أفراد األسرة التي تشغل املسكن.
ً
 .2إيجار :إذا كانت األسرة أو املنشأة تدفع إيجارا مقابل االنتفاع باملسكن ،وقد يكون املسكن مفروشا أو
رير مفروش.
 .3مقدم من الحكومة :يشمل املسكن الذي تقدمه الحكومة ملنسوبيها ،سواء كان ذلك دون مقابل ،أو
بإيجار رمزي ،أو بخصم جزء من الراتب.
 .4مقدم من صاحب العمل :وهو تأمين املسكن من جانب صاحب العمل ملنسوبيه كأحد املزايا
املمنوحة لهم.
 .5مساعدة :إذا كانت األسرة تقيم في مسكن مقدم إليها من قبل أحد األقارب أو ريرهم شريطة أال تكون
قد تملكت هذا املسكن.
 .6أخرى :وتعني أن املسكن مشغول بطريق الهبة أو رير ذلك.
عقاري للوحدة السكنية
• رهن
ً
ً
ً
ّ
ً
سواء كان فردا أو مؤسسة من أن يقترض نقودا ليشتري منزال أو أي عقار تخر ،وتكون
هو قرض ُيمكن املقترض
ً
ُ
ملكيته لهذا العقار ضمانا للقرض ،أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق املقرض اتخاذ
ً
اإلجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار ،وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهونا حتى يتم سداد القرض ولذلك
ُ
ُ
ً
ً
قرض مروهنا ،ويسأى املقترض راهنا ،وقد اتفق بعض العلماء املسلمين على جواز هذا النوع من
يسأى امل ِ
ً
شرعا دون ريره ،فيما نفى البعض اآلخر جوازه لثبوت املوانع الشرعية فيه.
القروض
• الدعم السكني
مــا تقدمــة الدولــة مــن وحــدة ســكنية ،أو أراض ســكنية ،أو تمويــل ،أو ائتمــان ،أو ريــر ذلــك مــن أوجــه الدعــم.
• المتقدم
من يتقدم عن األسرة بطلب الحصول على دعم سكني.
• المستفيد
مــن خصــص لــه دعــم ســكني مــن املتقدميــن الذيــن توافــرت فيهــم شــرو الدعــم الســكني.
• القروض السكنية الممنوحة للمواطنين كدعم سكني حكومي
هــو القـروض املقدمــة للموا نيــن مــن الدولــة كدعــم مــن أجل املســكن.
• عدد حجرات النوم – Number of Bedrooms
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ً
هي الغرف املعدة واملستخدمة أساسا للنوم ،و ال تعد عجرة نوم تلك الحجرات املستخدمة لغرض تخر حتى لو
ً
كانت تستعمل للنوم مثل عجرة الجلوس املستخدمة للنوم والجلوس معا.
• عدد الحجرات (الغرف) – Number of Rooms
الحجرة هي حيز في وحدة سكنية محا ة بجدران ولها سقف وتستخدم ألرراض النوم ،والجلوس ،والطعام،
والدراسة ،واملكاتب املنزلية ،وررف التسلية ،والغرف املخصصة للخدم ،وال تشمل الحمام واملطبخ واملمرات
ومدخل البيت ،واملسترا  ،والشرفة ،وكذلك ال تشمل الغرف املخصصة ألرراض العمل ،مثل الغرف
ً
املخصصة لعيادة الطبيب ،أو للخيا ة ،كما أن الصالة ال تعد ررفة إال إذا كانت مستخدمة فعال ،أو أعدت
الستخدامها للنوم أو األكل أو املعيشة ،وبالنسبة للخيمة أو العشة أو بيت الشعر يعد كل منها ررفة ،وإذا
استخدمت األسرة أكثر من خيمة أو عشة أو بيت شعر تعد كل واحدة منها ررفة.
• معدل التزاحم – Crowding Index

نســبة الســكان فــي دولــة أو منطقــة أو مدينــة أو حــي إلــى إجمالــي عــدد الغــرف فــي أي منهــا ويحســب كالتالــي:

• األرض الفضاء
األرض التــي لــم تنــم عمرانيــا للغــرض املخصصــة لـه ،وذلــك وفــق األنظمة واللوائــح ذات العالقــة الســارية وقــت
اإلعالن.
• األراضي البيضـــــــــاء
ي
كل أرض فضــاء مخصصــه لالستخدام الســكني ،أو الســكني التجــار  ،داخــل حــدود النطــاق العمرانــي.
• األراضي المطورة
األرض الفضــاء التــي اعتمــد تخطيطهــا بشــكل هائــي مــن الجهة املخصصة.
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• مصادر الكهربــــــاء – Sources of Electricity

 .1كهرباء عامة :تعني وصول التيار الكهربائي إلى املسكن عن ريق شبكة كهرباء عامة.
 .2مولد خاص :عبارة عن اتصال املسكن بواسطة مولد خاص يملكه فرد أو أكثر.
 .3ال يوجد :إذا كان املسكن رير متصل بالتيار الكهربائي.

• مصادر الميـــــــــاه – Water Supply
ويقصد به املصدر الرئيس ملياه الشرب ويشمل:
 .1شبكة عامة :إذا كان تزويد مياه الشرب يتم بواسطة أنابيب تصل إلى داخل املسكن من شبكة عامة
تملكها الدول:
 .2ميــاه موزعــة :ويقصــد بــه أن ميــاه الشــرب املســتخدمة هــي امليــاه التــي تبــاع وتــوزع مــن قبل محالت أو
ســيارات امليــاه املقطرة.
 .3قناني :ويقصد به املياه املعدنية املحفوظة في الزجاجات.
 .4بئــر :إذا كانــت امليــاه املستخدمة للشــرب يتــم جلسهــا مــن بئــر يقــع فــي املنطقــة التــي ها املســكن.
 .5تنقيــة خاصـة :فــي حالــة توفــر ريقــة مــن ــرق تنقيــة امليــاه فــي املنــزل ســواء كانــت حديثــة أو بدائية.
• نظام الصرف الصحي – Sewage Disposal System
اتصال املسكن بأنابيب تصريف خاصة متصلة بالشبكة العامة للمجاري ،أو قد يكون للمسكن خزان صرف
ً
)بالعة( ،أو يكون الصرف الصحي باملسكن متصال بحفرة معدة لهذا الغرض) َّبيارة(.

• تعداد المساكن :
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتقييم وتحليل ونشر و توفير البيانات اإلحصائية لتوزيع
وخصائص املساكن في فترة مرجعية معينة لجميع الوحدات السكنية داخل حدود الدولة .ومن الطبيعي أن
ً
يكون تعداد املباني أساسا في تعداد املساكن ،ألنه من الضروري عند حصر السكان واملساكن أن يتم معرفة
املباني املستخدمة للسكن و املباني املستخدمة ألرراض رير سكنية.
• تعداد المنشآت :
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتقييم ونشر و توفير البيانات اإلحصائية عن أعداد املنشآت ،
ً
وتوزيعها حسب خصائصها األساسية وعدد العاملين ها  ،موزعة جغرافيا داخل حدود الدولة أو جزء محدد
ً
ً
فيها تحديدا دقيقا  ،في فترة زمنية معينة .
• المدخل التعدادي :
هو مدخل املبنى املعماري الذي يوصل إلى كل أو جزء من أجزاء املبنى  ،فإذا كان للمبنى مدخل واحد فقط يكون
هو املدخل التعدادي له  .اما في حالة وجود أكثر من مدخل فإذا كانت جميعها توصل إلى مكونات املبنى يعتعر
ً
املدخل الرئيس ي هو املدخل التعدادي واملداخل األخرى تابعة  ،وإذا كان هنا مدخال أو أكثر يوصل ألجزاء من
ً
ً
املبنى ال يوصل إليها املدخل أو املداخل األخرى فيعتعر املدخل املوصل إلى جزء من أجزاء املبنى مدخال تعداديا
ً
مستقال .وسيرد كيفية معالجة كل نوع في تعليمات الحصر .وال تعتعر مداخل تعدادية تلك املداخل الخاصة
بالدكاكين والكراجات التي يضمها املبنى املعماري الواحد والذي يشمل على وحدات سكنية بجانب هذه
الكراجات والدكاكين  .ويعتعر املبنى املحتوى على مجموعة دكاكين فقط مبنى له مدخل تعدادي واحد .
• رقم واسم الشارع:
ً
هو رقم واسم الشارع الذي يقع عليه املدخل الرئيس ي للمبنى ،بقا للوحة املعدنية املوجودة في الشارع أو
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الخريطة التوضيحية ،وإذا وجد مدخل أو مداخل أخرى توصل إلى نفس مكونات املبنى التي يوصل إليها املدخل
الرئيس ي  ،واعتعرت مداخل فرعية أخذت الحرف (ت) يدون رقم واسم الشارع الذي يقع عليه املدخل الرئيس
للمبنى  ،أما إذا كان املدخل او املداخل األخرى توصل إلى مكونات أخرى  ،ال يوصل إليها املدخل الرئيس ي ،
فيكتب رقم واسم الشارع اآلخر الذي تقع عليه هذه املداخل األخرى .
• رقم البلدية للمبنى:
هو الرقم الذي وضعته البلدية على املدخل الرئيس ي للمبنى وعادة ما تكون اللوحة زرقاء اللون.

• القصر ً :
مبنى معد أصال لسكن أسرة واحدة يشيد عادة على مساحة كبيرة ويختلف شكله الهندس ي باختالف عمر املبنى.
فالقصور القديمة اقرب للبيوت العربية ولكن تختلف عنها في كعر الحجم ويوجد ها ديوان يفتح على الشارع
العام وبقية الغرف يوجد لها مدخل يؤدي إلى فناء (حوش) تفتح عليه الغرف .أما القصور الحديثة فهي اقرب في
التصميم للفيال العادية التي تتكون من ابقين أو أكثر يجمع بين الطوابق سلم داخلي .ويتميز القصر بكعر
املساحة املشيدة عليها املبنى وكثرة الغرف وارتفاع جدران الحجرات والسور .وفي بعض األحيان يضم سور
ً
القصر عددا من املباني املستقلة كملحقات للقصر لسكن أبناء األسرة وعائالوهم وكذلك لسكن الخدم
والعمال.
• البيت العربي :
هو مبنى مستقل من النوع القديم له فناء (حوش) داخلي تفتح عليه عجرات املبنى التي تكون مشيدة في الغالب
على السور الخارجي للمبنى ويوجد أمام الحجرات ليوان أو (فرندة) .وقد يوجد باملبنى مجلس خارجي في واجهة
ً
ً
املنزل ويكون مفتوحا على الطريق العام ويستخدم الستقبال الزوار .والبيت العربي يعد أصال لسكن أسرة
واحدة ويتكون في ارلب األحيان من ابق واحد.
• بيت العجزة :
هو أيضا نوع من املساكن الشعبية تقوم بتشييده الدولة إليواء العجزة واملسنين الذين ال عائل لهم كنوع من
ً
الضمان االجتمااي ويقدم لهم مجانا ،وبيت العجزة اقرب في التصميم للبيت الشعبي ولكنه يختلف عنه في
ً
ً
صغر الحجم ورالبا ما يكون مأهوال بعائلة صغيرة العدد ينطبق عليها أو على رب األسرة احد الشرو املطلوب
توفرها لحصوله على بيت عجزة .
• المبنى اإلضافي :
هو عجرة أو أكثر لها مدخل يؤدي إلى الطريق العام ولها في الغالب فناء صغير .وهو في الغالب إضافة لبيت
ً
ً
شعبي أو بيت عربي لم يكن موجودا في التصميم األصلي للمبنى ،واملبنى اإلضافي قد يكون معدا ألجل السكن أو
ً
ً
العمل أو كليهما .وقد يكون املبنى اإلضافي ملتصقا باملبنى األصلي أو منفصال عنه وقد يقسم املبنى األساس ي إلى
أكثر من مبنى إضافي ولكن تظل اإلضافات في حدود األرض املقام عليها املبنى األصلي (القسيمة)
• المنزل :
هو مبنى يتكون من ابق أو ابقين  ،بكل ابق شقة واحدة أو ررفة أو عدة ررف مستقلة  ،أما إذا زاد عدد
الشقق عن شقة واحدة بالطابق فيصنف عمارة .
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• العمارة السكنية :
ً
هي مبنى يتكون من ثالث وابق فأكثر وال يزيد عن أربعة عشر ابقا بما فيها الطابق األرض ي  .الذي قد يوجد به
محالت تجارية أو دكاكين أو ورش أو ريرها .ويحتوي كل ابق على شقة أو أكثر أعدت كل شقه لسكن أسرة
واحدة .وال يجمع بين الشقة واألخرى إال الدرج واملمر املوصل إلى الطريق العام  ،أما إذا وجد مبنى مكون من
ً
ابق أو ابقين  ،والطابق يحتوي على أكثر من شقه فيصنف عمارة أيضا .
• برج سكني :
هو مبنى مماثل للعمارة السكنية ولكنه يتكون من  15ابق فأكثر.
• مبنى عمال :
عبارة عن مبنى مكون من ابق أو ابقين بكل ابق مجموعة من الغرف املستقلة  ،يسكن كل ررفة فرد أو
مجموعة أفراد  ،وقد يستخدم شارلوا كل ررفة دورة مياه خاصة أو مشتركة مع تخرين من ساكني الغرف
األخرى .
• الشاليه:
ن
هو مبنى يتكو في الغالب من ابق واحد أو ابقين ومشيد عادة على شا ئ البحر مباشرة ويستخدم للسكن
أو اإلقامة املؤقتة على شا ئ البحر وفي ارلب األحيان يحيط به سور من ثالث جهات باست ناء الجهة املطلة
على البحر  ،وقد يتواجد في املنتجعات السياحية .
• المبنى الهامشي:
ً
مثل الشعرة والعشة والخيمة واملقطورة وبيت الشعر رير املعدة أصال للسكن ولكن وجدت مشغولة بالسكن
وقت الحصر.
تجاري:
• مبنى سكني ً /
هو املبنى املعد أصال الستخدامه ،للسكن كشقق وللعمل كمنشآت ومنها :
أ-

ب-

العمارات التي يكون في أسفلها محالت أو استخدمت بعض شققها كمنشآت وفي األعلى
وحدات سكنية .وتتكون من ثالث طوابق فأكثر وال يزيد عدد طوابقها عن أربعة عشر طابقا
.
برج سكني وتجاري :حيث يتكون من وحدات سكنية ومكاتب إدارية .وتتكون من خمسة
عشر طابقا أو أكثر.

• مبنى المنشأةً :
هو املبنى املعد أصال الستخدامه للعمل مثل املاجد واملدرسة واملستشفى والفندق واملصنع وريرها .وكذلك
ً
املبنى الهامش ي رير املعد أصال للعمل ولكن وجد به عمل وقت الحصر مثل الشعرة والعشة أو األرض الفضاء
سواء كانت مسورة أو رير مسورة.
• االستخدام الحالي للمبنى:
يقصد به نوع االستخدام الحالي للمبنى بصفة أساسية للسكن أو العمل أو للسكن والعمل بصرف النظر عن
شكله اإلنشائي أو املعماري وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه وفيما يلي بيان لكل منها.
أ  -المبنى المستخدم للسكن :يشمل المباني اآلتية :
.1
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المبنى المشيد أصال لغرض السكن ووجد مستخدما بصفة أساسية ألغراض السكن وقت الحصر
مثل قصر  /فيال  /بيت عربي  /بيت شعبي  /بيت عجزة  /مبنى إضافي /عمارة ...الخ  .ووجود
بعض الدكاكين أسفل المبنى تطل على الطريق العام ومشغولة بالعمل ال يخرج المبنى عن
مفهوم السكن.
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 .2مبنى هامشي وهو المكان الذي ال يصلح للسكن ولكن وجد مشغوال بالسكن وقت الحصر مثل
خيمة كشك عشة كوخ ...الخ وتسمى مباني جوازية .
ب  -المبنى المستخدم للعمل  :يشمل المباني اآلتية :
 .1المبنى المشيد ألغراض العمل أي مزاولة نشاط اقتصادي فيه مثل مصنع  /مدرسة مستشفى /
مسجد  ...الخ .
 .2المبنى المشيد أصال للسكن ولكن وجد مشغوال بصفة أساسية بالعمل مثل (فيال تم استخدامها
مقرا لشركة ما)  .ووجود بعض األماكن بالمبنى مشغولة كسكن مثل سكن الحارس ال يخرج
استخدام المبنى عن مفهوم العمل .
ج  -المبنى المستخدم للسكن والعمل :هو المبنى الذي وجدت بعض أجزائه مشغولة بالسكن والبعض
اآلخر مشغولة بالعمل مثل العمارة التي تستخدم بعض الشقق فيها للسكن والبعض اآلخر للعمل .
د  -ال استخدام  :وهي المباني الخاللية التي ال يبدو عليها أي مظهر من مظاهر االستخدام مثل وجود
أفراد أو وجود التيار الكهربائي أو وجود لوحة باسم المنشأة أو غيرها من مظاهر االستخدام .ويدخل
ضمن هذا التعريف المخازن المغلقة.

• المخازن المغلقة
هي الوضع القانوني ملالك املبنى املعماري بصرف النظر عن نوع إدارته ومن يستخدمه وقت إجراء الحصر
واملالك قد يكون:
أ-
ب-
ت-
ث-

ج-

حكومي :عندما يكون المبنى مملوكا للحكومة أو لمؤسسة حكومية .
مختلط :وهي الحالة التي يكون المبنى مملوكا للحكومة باالشتراك مع آخرين سواء كان
شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
خاص :عندما يكون المبنى مملوكا لفرد أو لمؤسسة خاصة.
وقف :وهي الحالة التي تؤول ملكية المبنى فيها إلى الهيئة العامة القطرية لألوقاف بغض
النظر عن نوع المبنى كأن يكون منزال أو مسجدا أو مؤسسة خيرية ...الخ .وبغض النظر
عن كيفية استغالله.
أخرى :وهي الحالة التي تكون ملكية المبنى فيها لجهة أخرى كالمنظمات اإلقليمية والدولية
والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي ال تهدف إلى الربح عادة ...الخ.

• سنة إنشاء المبنى:
هي سنة إتمام بناء الجزء األساس ي من املبنى أو أقدم جزء فيه.
• الطابق:
املقصود بالطوابق عدد األدوار التي يتكون منها املبنى مع األخذ بعين االعتبار أن الطابق األرض ي والبدروم أو
ً
القبو تحت مستوى الطريق العام يحسب ابق ألرراض التعداد وال يحتسب امليزانين ابقا .و وابق املبنى قد
ً
تكون متصلة بسلم داخلي كما في حالة الفيالت أو سلم خارجي كما هو الحال بالنسبة للعمارات .وال يعتعر ابقا
وجود بعض الحجرات على السطح للمنافع العامة إال إذا وجدت مشغولة بسكن أو عمل ،وفي هذه الحالة يتم
احتساب هذا الطابق باإلضافة إلى الطوابق األخرى .
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• الوحدة السكنية:
ً
هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصال لسكن أسرة واحدة ولها باب أو مدخل مستقل أو أكثر يوصل إلى الطريق
العام دون املرور في وحدة سكنية أخرى مثل (القصر  /فيال  /البيت العربي  /البيت الشعبي  /بيت العجزة /
املبنى اإلضافي  /الشقة أو الحجرة املستقلة في عمارة) .والوحدة السكنية قد تكون مشغولة وقت العد بأسرة
واحدة أو أكثر أو تجمع عمالي أو أكثر أو منشأة أو بمسكن عام كما قد تكون خاللية .ولغرض التعداد فقد اعتعر
ً
ً
املكان رير املعد أصال للسكن ولكنه وجد وقت العد مستخدما للسكن (وحدة سكنية) مثل العشة  /الكشك
ً
ً
الخيمة  ،وهو ما يسأى مبنى هامشيا أو جوازيا  .أي أن الوحدة السكنية تكون إحدى الحاالت اآلتية :
أ-
ب-
ت-
ث-

مبنى مشيد أصال الستخدام أسرة واحدة مثل :قصر  /فيال  /بيت عربي  /بيت شعبي  /مبنى
إضافي  /بيت عجزة  ...الخ.
جزء من عمارة سكنية أو منزل مثل شقة أو حجرة مستقلة..
المبنى الهامشي المشغول بسكن وقت الحصر.
مكان مشغول بسكن داخل مبنى منشأة أو داخل مبنى سكني مستخدم بصفه أساسية كمنشأة .

• الغرفة المستقلة :
هي ررفة قائمة بذاوها ليس لها منافع من الداخل  ، ،ويقصد بالغرفة مكان مساحته تزيد عن أربعة أمتار مربعة
محا ة بجدران وله سقف ويستخدم ألرراض املعيشة ويشمل الصالة واملجلس .وال تحسب املطابخ أو دورات
املياه أو املمرات الصغيرة أو البلكونات أو ما يشابه ذلك ضمن الحجرات .
• غرفة في وحدة :
هي ررفة داخل وحدة سكنية مع االنتفاع بالخدمات الداخلية (الحمام  /املطبخ) .
• جزء من وحدة  /أو جزء من مبنى :
عبارة عن ررفتين فأكثر داخل وحدة سكنية أو مبنى مع االنتفاع بالخدمات الداخلية (الحمام  /املطبخ) .
• المنشأة :
مشروع أو جزء من مشروع ،له موقع ثابت (داخل حدود املربع) في مبنى واحد أو عدة مباني أو جزء من مبنى،
يقوم بأداء نوع أو أكثر من األنشطة االقتصادية ،كالصناعة أو التجارة أو النقل أو تقديم الخدمات للغير
كالخدمـات الصحية أو االجتماعية أو الدينية أو الترفيهية أو خدمات اإلصال أو ريرها ،تحت إدارة واحدة،
ويشتر أن يعمل ها على األقل شخص واحد (قد يكون حائزها) ،ويملكها حائز واحد أو أكثر ،سواء كان هذا
ً
ً
ً
ً
الحائز فردا أو شركة أو الحكومة ،وقد يكون شخصا بيعيا أو اعتباريا أو جهة حكومية ،وقد يكون الهدف من
ً
ً
ً
ً
إنشائها الربح أو تقديم الخدمات للغير بدون ربح ،فقد يكون مصنعا أو بنكا أو متجرا أو ورشة أو ماجدا أو
ً
ً
ُ
جمعية أو ريرها .وتعتعر املنشآت التي تقع داخل الفنادق والتي تزاول نشا ا مختلفا عن نشا الفنادق ،منشآت
مستقلة .وعلى ذلك فإن أركان املنشأة العاملة هي:
أ -تكون في مكان ثابت في حدود المربع .
ب -مزاولة نشاط اقتصادي (لتقديم سلعة أو خدمة) .
ت -لها حائز (طبيعي أو اعتباري) .
ث -وجود مشتغلين بها .
فإذا كانت المنشأة :
أ -تزاول نشاطها في أكثر من مكان ،سواء كان النشاط واحدا أو متكامال أو متماثال ،وال تتوفر عنها
بيانات منفصلة ،فتعامل جميع األماكن داخل حدود المربع كمنشأة واحدة ما دام الحائز واحدا.
ب -تزاول أكثر من نشاط في مكان واحد أو عدة أماكن داخل حدود المربع وأمكن فصل حسابات كل
نشاط على حدة ،فيعامل كل نشاط باعتباره منشأة منفصلة.
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ت -في حالة عدم إمكانية فصل البيانات لكل نشاط على حدة ،فتعامل كلها كمنشأة واحدة ويغلّب النشاط
االقتصادي الذي تعتبره المنشأة رئيسياًَ لها .
ث -إذا تعدد الحائزون والذين يزاولون أنشطتهم في مكان واحد فتعتبر منشأة كل حائز منشاة مستقلة
حتى ولو كان النشاط واحدا .
وال يدخل ضمن تعريف المنشأة:
الباعة المتجولون .
أ-
ب -سيارات نقل المياه .
ت -سيارات نقل الركاب باألجرة (التاكسي) .
ث -قوارب الصيد .
ج -أكشاك الحراسة التي قد توجد أمام بعض المباني .
ح -مواقع العمل في تشييد الطرق والبناء .
خ -األكشاك غير الثابتة .
المخازن المغلقة التابعة للمنشآت وكذا األرض المسورة التي تستخدم لتخزين األدوات والمهمات
د-
التابعة للمنشأة والتي ال يعمل بها مشتغلون .
الجراجات الخصوصية .
ذ-
أكشاك المرور .
ر-
خزانات المياه.
ز-
س -محطات تقوية الكهرباء (المحوالت) .
ش -محطات تقوية اإلرسال واالستقبال الهاتف الجوال .
ص -دورات المياه العامة .
ض -الثكنات العسكرية وما تضمه من منشآت ،وكذلك محالت البيع داخل هذه الثكنات.

• التجمعات الصغيرة:
مجموعه من األفراد من جنس واحد (ذكور أو إناث ) يقيمون بصفة معتادة في الوحدة السكنية وبشكل جمااي
وال تربطهم صلة قرابة وال يشكلون أسرة معيشية ويتراو عددهم من( )6 – 2أفراد.
• التجمعات الكبيرة:
ن
مجموعة من األفراد من جنس واحد يقيمو بصفة معتادة في وحدات سكنية بشكل جمااي وال تربطهم صلة
قرابة وال يشكلون أسرة معيشية فيما بينهم وعددهم  7أفراد فأكثر ورالبا ما يتبعون جهة عمل واحدة (شركة
،مؤسسة...،الخ).
• اتصال المبنى بشبكة الكهرباء:
يقصد به أن املبنى مرتبط بشبكة الكهرباء العمومية التي توفرها كهرماء للمسسهلكين ،وال يتزود بالكهرباء عن
ريق املولدات الخاصة أو ريرها من مصادر الطاقة.
• اتصال المبنى بشبكة الماء:
يقصد به أن املبنى مرتبط بشبكة املاء العمومية التي توفرها كهرماء للمسسهلكين ،وال يتزود باملاء عن ريق
الصهاريج املتنقلة (التناكر) أو ريرها من املصادر.
• اتصال المبنى بشبكة الصرف الصحي:
يقصد به أن املبنى مرتبط بشبكة الصرف الصحي العمومية التي توفرها البلدية للمسسهلكين ،وال يتم نقل
املخلفات بواسطة الصهاريج املتنقلة (التناكر) أو ريرها من الوسائل.
• صفة اإلقامة :
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يقصد بصفة اإلقامة أحد الحاالت التالية -:
•
•

•
•

حاضر :هو أحد أفراد األسرة المقيم عادة في الوحدة السكنية الجاري حصرها والذي بات
بها ليله العد.
غائب مؤقتا  :هو أحد أفراد األسرة المقيم عادة في الوحدة السكنية الجاري حصرها ولكنه
لم يبت بها ليله العد ألي سبب من األسباب مثل العمل الليلي بصفة مستمرة أو مؤقته،
الصيد داخل المياه اإلقليمية ،أو العمل ضمن أفراد القوات المسلحة داخل حدود الدولة أو أي
سبب آخر أو أحد األفراد غير القطريين وكان تغيبه لفترة ال تزيد عن شهرين سابقين لليلة
العد.
زائر  :هو الفرد من غير أفراد األسرة المعيشية  ،وتصادف تواجده في الوحدة السكنية
الجاري بها العد ولكنه بات بها ليلة العد بصفة مؤقتة لفترة ال تزيد عن شهرين سابقين لليلة
العد  ،ولغير القطري الذي ليس له محل إقامة ثابت في دولة قطر .
المقيمون بالخارج  :هو أحد أفراد األسرة المقيم عادة في الوحدة السكنية الجاري حصرها
ولكنه متواجد حاليا خارج البالد بسبب الدراسة أو العمل أو العالج أو غيرها.

• تجمع عمالي صغير:
مجموعه من العاملين أو العامالت يقيمون بصفة دائمة في الوحدة السكنية وبشكل جمااي وال تربطهم صلة
قربي ويقل عددهم عن ( )7أفراد ( ) 6 – 2أفراد فيعاملوا كتجمع عمالي أو عدة أسر حسب التعريف.
• القاطنون بالتجمعات العمالية الكبيرة:
مجموعة من العاملين أو العامالت مقيمون بصفة دائمة في وحدات سكنية بشكل جمااي وال يشكلون أسرة أو
ً
ً
أسر تعدادية فيما بينهم  ،وال يقل عددهم عن ( )7أفراد ذكورا كانوا أم إناثا.
• الحالة التعليمية :
هي حالة الفرد من حيث حصوله على مؤهل تعليأي من عدمه  ،وتكون إحدى الحاالت اآلتية:
أ-
ب-

ت-

أمي  :يقصد به الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة بأية لغة من اللغات .
يقرأ ويكتب  :هو الفرد الذي يستطيع القراءة والكتابة بأية لغة من اللغات ولكنه لم يحصل
على مؤهل تعليمي معترف به حتى أسبوع المسح  .ويصنف الكفيف الذي يقرأ ويكتب
بطريقة برايل على أنه يقرأ ويكتب ما لم يحصل على مؤهل تعليمي وإال دخل ضمن
المؤهالت .
أعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه  :هو اسم آخر شهادة حصل عليها مع ذكر التخصص
بالتفصيل.

• العمل:
يعرف العمل بأنه مجموعة من املهام والواجبات التي ينفذها الشخص أو التي يمكن تكليفه ها  .وهذا العمل قد
ً
ً
ً
ً
ً
يكون عمال سابقا إذا كان الشخص عا ال  ،أو عمال مقبال إذا كان الشخص يبحث عن عمل.
• العمل الرئيسي :
يقصد بالعمل الرئيس ي ذلك العمل الذي يق ي فيه الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر) معظم الوقت املخصص
للعمل  ،وبالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام يعتعر عملهم ذلك هو العمل الرئيس ي .
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• العمل اإلضافي :
ويقصد به ذلك العمل الذي يق ي عنه الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر) ساعات زائدة عن الوقت املخصص
للعمل الرئيس ي في نفس جهة العمل التي يعمل ها .
• العمل الثانوي :
ويعرف بأنه ذلك العمل الذي يزاوله الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر) بعد انقضاء دوام العمل الرئيس ي ( سواء
كعامل أو صاحب عمل ) في جهة عمل رير تلك التي يزاول فيها عمله الرئيس ي أو اإلضافي إن وجد .
• المهنة :
يقصد باملهنة نوع العمل املعتاد الذي يقوم به الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر ) بصرف النظر عن النشا
االقتصادي للمنشأة أو جهة العمل التي يعمل ها أو حالته العملية خالل أسبوع املاح .أمـا بالنسبة للمتعطل
الذي سبق له العمل فاملهنة هي تخر عمل مارسه قبيل تعطله .
• االستقرار في العمل الرئيسي :
ُيحدد مدى استقرار الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر) في عمله الرئيس ي على النحو التالي :
أ-
ب-
ت-
ث-

دائم  :إذا كان مرتبطا بعقد عمل دائم بالمنشأة تزيد مدته عن سنة ويجدد تلقائيا.
مؤقت  :إذا كان مرتبطا بعقد عمل مؤقت ( لمدة شهور أو لسنة واحدة مثال) يجدد حسب
رغبة صاحب العمل .
موسمي  :إذا كان المشتغل يزاول عمله بشكل موسمي كالزراعة أو صيد األسماك أو الرعي
مثال .
متقطع  :إذا كان المشتغل يعمل بصورة متقطعة على مدار الشهر إما ألسباب اقتصادية غير
إرادية ( عدم توفر عمل ) أو ألسباب إرادية .

• عدد أيام العمل الفعلية :
يقصد ها عدد األيام التي زاول فيها الفرد املشتغل ( 15سنة فأكثر) عمله في أسبوع املاح عدا أيام اإلجازات (
سنوية أو مرضية ) والعطالت الرسمية والخاصة .
• ساعات العمل الفعلية :
ً
يقصد ها الساعات املستغرقة فعال في العمل خـالل أسبوع املاح  ،وتشمل ما يلي :
أ-
ب-
ت-

ث-

ج-

الساعات المستغرقة فعال في العمل أثناء فترات العمل العادية .
الساعات المستغرقة فعال في العمل زائدا عن مدة العمل المقررة (التشمل ساعات العمل
اإلضافي ).
الساعات المستغرقة فعال في مكان العمل في أنشطة مثل إعداد مكان العمل  ،أو إجراء بعض
التصليحات والصيانة  ،وتحضير األدوات وتنظيفها  ،وإعداد اإليصاالت  ،والجداول الزمنية
 ،والتقارير .
الساعات المستغرقة فعال في مكان العمل في حال انتظار أو استعداد ألسباب منها عدم
وصول الشغل المطلوب إنجازه  ،أو تعطل الماكينات  ،أو حـادث من الحوادث ،أو الساعات
المستغرقة في مكان العمل والذي ال يتم خالله أي عمل ولكن الشخص يحصل في مقابله على
أجر بموجب عقد عمل مضمون .
الساعات المقابلة لفترات الراحة القصيرة في مكان العمل بما فيها استراحة تناول الشاي
والقهوة .

وال تشمل ساعات العمل الفعلية ما يلي :
أ-
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ب-
ت-

استراحة تناول الوجبات .
الوقت المستغرق في االنتقال من المنزل إلى مكان العمل أو العكس .

• ساعات العمل المعتادة :
ينطبق مفهوم ساعات العمل املعتادة على األشخاص املوجودين في العمل أو األشخاص الغائبين عن العمل
بصفة مؤقتة  .ويشير هذا املفهوم إلى عدد الساعات سواء في األسبوع أو في اليوم التي ينتظر من املوظف أن
ً
يستغرقها في هذا العمل  ،والتي تحددها مثال شرو اتفاقه مع رب العمل  ،أو مقارنته بغيره من القائمين بعمل
مماثل.
• ساعات العمل اإلضافية:
ويقصد بساعات العمل اإلضافية هي عدد ساعات العمل التي قضاها الفرد املشتغل في نفس جهة عمله التي
ً
يعمل ها وخارج أوقات الدوام الرسأي ( الساعات املعتادة ) ويتقاض ى عنها أجرا .
• نوع فترة الصرف :
ً
ُيصنف املشتغلون بأجر ( 15سنة فأكثر) وفقا إلحدى الحاالت التالية :
أ-
ب-
ت-

يومي  :إذا كان المشتغل يتلقى أجره بصفة يومية  ،وينطبق ذلك على العمال الموسميين أو
الذين يعملون بشكل متقطع .
أسبوعي  :إذا كان المشتغل يتلقى أجره في نهاية كل أسبوع  ،وينطبق ذلك على عمال القطاع
الخاص بنشاط الصناعة والمقاوالت مثال .
شهري  :إذا كان المشتغل يتلقى أجره في نهاية كل شهر  ،وينطبق ذلك على العاملين
بالحكومة والقطاع العام بصفة خاصة  ،وعلى معظم العاملين بالقطاع الخاص بصفة عامة .

• إجمالي األجر :
ويشمل إجمالي ما يحصل عليه املشتغل بأجر ( 15سنة فأكثر) حسب تخر فترة صرف نظير عمله بما فيه املرتب
أو األجر األساس ي واألجر اإلضافي والحوافز والبدالت (سكن – بيعة عمل – عالوة اجتماعية – تنقل – أخرى)
واألجر العيني( سكن – سيارة – عام – أخرى).
• مدة البحث عن العمل بالشهور:
يقصد ها عدد الشهور (بإهمال األيام) التي انقضت ما بين تاريخ املقابلة وتاريخ تخر تعطل متصل ( وكان الفرد
يبحث خاللها عن العمل ويررب فيه) .
• الدورة التدريبية :
يقصد بالدورة التدريبية في هذا املاح التدريب الذي يتلقاه الفرد الباحث عن العمل (املتعطل) في مجاالت:
اللغة اإلنجليزية – الحاسب اآللي – السكرتارية – الطباعة وما إليها بما يسهل له الحصول على عمل .
• العمل الحرفي :
يشمل املهن التي يتطلب القيام ها مجموعة من املعارف والخعرات املتعلقة بالحرف اليدوية والحرف ذات املهارة .
ومن األمثلة على العمل الحرفي عامل املحجـر  ،ونقاش الحجر  ،والبنانون  ،والنجارون  ،واملبلطون ،واملبيضون
،والسباكون  ،واللحامون  ،والحدادون  ،وميكانيكو اآلالت  ،والكهربائيون  ،والعاملون في صناعة األجهزة
اإللكترونية  ،وصانعو املجوهرات  ،والجزارون … الخ .
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• استهالك األسرة :ينقسم الى:
أ-
ب-
ت-
ث-

النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية.
قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة.
السلع التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي.
القيمة التقديرية للمسكن الملك.

• معدل اإلعالة االقتصادية:
يقصد به نسبة السكان رير املشتغلين الى السكان املشتغلين:

• نفقات غير استهالكية :
ويندرج تحت هذا املفهوم السلع والخدمات التالية -:
أ-
ب-

ت-

الفوائد على القروض الخاصة باحتياجات األسرة (قروض استهالكية  -قروض بناء مسكن) .
رسوم إدارية (رسوم إصدار أو تجديد جواز سفر  -رسوم شهادات ميالد  -رسوم تأشيرة
سفر  -رسوم عقود زواج  -رسوم تصديق معامالت  -مخالفات سير  -رسوم رخصة سواقة
 غرامات نقدية .... ،إلخ) .مدفوعات تحويلية (تحويالت نقدية لغير أفراد األسرة  -تحويالت لألقارب  -المهور  -النفقة
 مساهمات التقاعد  -تأمين على الحياة  -تأمين صحي  -التأمين على وسائل النقل ،....إلخ) .

• اإلنفاق على سلع و خدمات أخرى غير الطعام-:
ويندرج تحت هذا املفهوم السلع والخدمات التالية -:
أ-
ب-
ت-
ث-

أدوات الكتابة والرسم (لغير المدارس) .
خدمات مالية وقانونية (خدمات مصرفية  -خدمات قانونية ورسوم قضائية  -خدمات تخليص
معامالت .........,إلخ) .
خدمات أخرى (تكاليف نشر إعالنات  -خدمات تصوير شخصية  -خدمات تصوير مستندات
 خدمات طباعة وترجمة .....,إلخ) .سلع وخدمات أخرى (مجوهرات  -ساعات  -تكاليف سفر خارج الدولة ..... ,إلخ).

• نسبة استهالك الطعام :

• االستهالك من اإلنتاج الذاتي :
ً
ً
ً
ويقصد به ما تسسهلكه األسرة من إنتاجها الذاتي سواء كان إنتاجا زراعيا أو حيوانيا أو صناعيا ،وتقيم سلع
اإلنتاج الذاتي بأسعار السوق .
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• السلع المعمرة :

ً
ويقصد ها مجموعات السلع والتسهيالت املنزلية التي تقتنيها األسرة أو ما قامت بشرائها خالل  12شهرا األخيرة
من تاريخ تخر زيارة لألسرة ,مثل األجهزة املنزلية والترفيهية واألثاث ...... ,الخ  ،باست ناء وسائل النقل الشخصية
ً
التي يتم شراءها خالل  36شهرا.
• الدخول األولية:
املقصود ها الدخول الجارية ألحد أفراد األسرة من املصادر التالية:
أ-
ب-
ت-
ث-

مكافآت العمل من االستخدام لدى الغير.
عوائد ملكية كالفوائد و األرباح والريع.
الدخل المختلط ألرباب العمل أو العاملين لحسابهم.
اإليجار المقدر للمسكن الملك .

• التحويالت الجارية:
و املقصود ها التحويالت الجارية لألسرة أو ألحد أفرادها من الغير بدون مقابل و تتكون من:
أ-
ب-
ت-
ث-

مساعدات نقدية حكومية (ضمان اجتماعي ,صحية ,تعليمية).
مساعدات نقدية غير حكومية (أفراد وأقارب و مؤسسات وجمعيات خيرية).
تعويضات التأمينات االجتماعية (معاشات تقاعدية).
تحويالت جارية أخرى (نفقات شرعية ,عائدات شركات التأمين ,تحويالت من الخارج).

• الدخل السنوي:
هو العائد النقدي أو العيني املتحقق ألفراد األسرة خالل السنة املنسهية بآخر زيارة لألسرة في شهر التاجيل.

• المصدر الرئيسي للدخلً :
و يقصد به الدخل االكثر ثباتا واستمرارية لألسرة .
• معدل الوحدة االستهالكية:
هو عدد األفراد املعياريين (البالغين) لكل أسرة وذلك حسب املقياس املكافئ التالي-:
أ-
ب-
ت-

األفراد التي أعمارهم  4 - 0سنوات  0.4فرد معياري .
األفراد التي أعمارهم  14-5سنة  0.5فرد معياري .
األفراد التي أعمارهم  15سنة فأكثر  1.0فرد معياري .

• فترة اإلسناد الزمني :
تتعلق بتواجد األفراد في األسرة أو التجمع العمالي ليلة التعداد أو املاح.
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الفصلالثاني:تعداد املنشآت
تعاريف عامة
• المؤسسة Enterprise -
هي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاول فيها نشا اقتصادي معين يملكها شخص أو مجموعة
أشخاص أو شركة أو قطاع شبه حكومي أو مؤسسة ،وهي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن
املشتغلين وتعويضاوهم املالية ،باإلضافة إلى النفقات واإليرادات والتكوينات الرأسمالية.
• النشاط االقتصادي Economic Activity -
ً
هو جميع ما تمارسه أو تقدمه املؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها ً
ً
مردودا
عائدا وأحيانا ال تجني املؤسسة من أعمالها
ًّ
ماديا كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التعرعات.
• الرواتب واألجور:
ُ
هي كافة املدفوعات النقدية التي تدفع بصورة دورية من قبل املنشأة للمشتغلين لديها مقابل ساعات العمل العادية وما
يعطى له من عالوات ثابتة قبل إجراء أي استقطاعات من ِقبل صاحب العمل فيما يتعلق بالضرائب ،واملساهمات من
العاملين في الضمان االجتمااي وأنظمة التقاعد ،وأقسا التأمين على الحياة ،والرسوم النقابية وريرها من االلتزامات
للموظفين.
• المزايا والبدالت:
هي املدفوعات النقدية والعينية املقدمة من صاحب العمل إلى املشتغلين عدا الرواتب واألجور ،وتشمل هذه املدفوعات كل
أنواع املزايا ,مثل املنح الدراسية ومدفوعات التعليم للمشتغل أو الذين يعولهم ،كذلك ما يدفع نظير املأكل أو املسكن ،وما
يدفع للتأمينات االجتماعية ،وبدل النقل ،وبدل العمل اإلضافي.
• تعويضات المشتغلين Compensation of employees -
هي جميع املبالغ من األجور واملرتبات واملزايا العينية واملساهمات االجتماعية املستحقة للموظفين خالل الفترة املحاسبية
مقابل العمل الذي يؤدونه سواء كانت نقديه أو عينيه قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات االجتماعية
والضرائب وما شا هها.
• النفقات التشغيلية Operatingً expenditure -
يقصد به قيمة ما استخدمته املنشأة فعال من سلع أو خدمات خالل السنة املالية للمنشأة نتيجة مزاولة النشا
ً
سواء كانت هذه املستلزمات مشتراه في نفس العام ،أو ماحوبة من مخزون تم شرانه في سنوات
االقتصادي الذي تقوم به
سابقة.
• اإليرادات التشغيلية Operating Revenues -
هي اإليرادات النقدية املحققة نتيجة ممارسة املنشأة لنشا ها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى كبيع وتسويق منتجاوها،
أو لقاء تقديم خدماوها للمسسهلكين ،أو في تجارة البضائع بصفة عامة ،كما تشمل العوائد اليومية املقبوضة نظير
التشغيل ،وتشمل هذه اإليرادات إجمالي قيمة املبيعات من املنتجات املصنعة باإلضافة إلى إيرادات تشغيلية أخرى ال
ترتبط بالنشا االقتصادي الرئيس للمؤسسة بل ترتبط بأنشطة املؤسسة الثانوية ،وتشمل إيرادات الخدمات الصناعية،
وإيرادات األنشطة الثانوية ،وإيرادات بيع مخلفات اإلنتاج وتأجير مباني وأراض ي رير زراعية ،وكذلك تأجير تالت ومعدات
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...إلخ ،وأية إيرادات تشغيلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك اإليرادات.
• اإليرادات التحويلية
هي كافة اإليرادات املحصلة أو املستحقة التحصيل عن عائدات االستثمار وأربا املشروعات وخالفه ،مثل أربا األسهم
واملشاركات والفوائد املحصلة وأربا بيع األصول الرأسمالية …إلخ ،وليست ناتجة عن مزاولة النشا االقتصادي الرئيس
أو األنشطة الثانوية األخرى ،كما تتضمن اإلعانات الحكومية والتعرعات املقدمة من اآلخرين ،وكذلك التعويضات املحصلة
من التأمين ...إلخ ،وأية إيرادات تحويلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك اإليرادات.
• التغير في المخزون Change in inventory -
هو القيمة السوقية للتغير الطبيعي خالل الفترة املحاسبية للبضائع املشتراه بغرض بيعها بنفس حالسها ،وكذا املواد األولية،
ً
واملنتجات تامة الصنع ،واملواد تحت التصنيع ،وفي الواقع فإن صافي املخزون هو عبارة عن قيمة مخزون هاية العام ناقصا
قيمة مخزون بداية العام.

• األصول الثابتة المشتراه خالل العام (التكوينات الرأسمالية)
هي املوجودات الثابتة التي اشتروها املنشأة خالل العام الستخدامها في تحقيق أرراضها وليس بقصد بيعها أو إدخاللها كمادة
أولية في عملياوها اإلنتاجية كاملباني واألراض ي ،ووسائل النقل ،واملعدات ،واآلالت ،واألثاث.
• المراجعة المكتبية Office review -
تتم من قبل الباحثين امليدانيين على مرحلتين( :املرحلة األولى) مراجعة ميدانية عند استالم االستمارة مباشرة مع املدلى
بالبيانات في مقر املنشأة( ،واملرحلة الثانية )مراجعة مكتبية في املركز الرئيس للمصلحة ،ووهدف هذه املراجعة للتأكد من
ً
شمولية البيانات ومنطقتيها وفق قواعد محددة مسبقا
• المراجعة اآللية Automated review -
تعتمد إجراءات املراجعة اآللية على إعداد قواعد للمراجعة اآللية ،وذلك بوضع برامج في الحاسب اآللي للتأكد من وقوع
البيانات في املدى املقبول لها أو عدم وجود بيانات لها أهمية كعرى في تحليل البيانات مثل ) عدم وجود نشا اقتصادي،
عدم وجود بيانات عن النفقات أو اإليرادات  ...إلخ (.وبعد ذلك تبدأ عملية إحالل البيانات للقيم املفقودة حيث تتم على
ثالث مراحل ،تتمثل املرحلة األولى في تقدير البيانات من أقرب مؤسسة تتفق من حيث النشا االقتصادي وفئة عجم
املشتغلين وهو ما يعرف بـ ( )deck hotومن ثم إحالل بيانات هذه املؤسسة محل البيانات الناقصة للمؤسسة ،في حين
تتمثل املرحلة الثانية في املاح عن بيانات لنفس املؤسسة من بيانات املاح السابق ،أما املرحلة الثالثة واألخيرة فتتمثل من
خالل إيجاد مصفوفة من املتوسطات حسب النشا االقتصادي وفئة عجم املشتغلين ،ومن ث َّم إحالل هذه املتوسطات
ً
محل البيانات الناقصة ،ويستخدم في الترميز الدليل الو ني لألنشطة االقتصادية وفقا للتصنيف الصنااي الدولي
لألنشطة االقتصادية.

• التعداد االقتصادي الشامل
دراسة علمية تقام كل خمس سنوات عن تحديث وتطوير وضمان شمول قاعدة البيانات االقتصادية وضمان التمثيل
الدقيق لعينة املسو االقتصادية الالحقة عند تكبير النتائج على املستوى الكلي ،وللوفاء بمتطلبات الدراسات والبحوث
االقتصادية بما في ذلك متطلبات إعداد الخطة التنموية العاشرة؛ ولضمان شمولية البيانات ملتطلبات الحسابات القومية
وتميزه عن ريره من التعدادات االقتصادية العامة بتضمينه بيانات تفصيلية ذات ابع شمولي تضمنت إضافة إلى ما
يشمله التعداد االقتصادي العام تفضيا ألنواع األنشطة االقتصادية وامللكية واملشتغلين حسب الجنس والجنسية،
وبيانات تفصيلية عن التعويضات املدفوعة للمشتغلين من رواتب وأجور ومزايا وبدالت ،إضافة إلى ُمدخالت ومخرجات
اإلنتاج والتكوينات الرأسمالية ،و هذه الشمولية في التغطية واملحتوى اكتسب تسميته بالتعداد االقتصادي الشامل.
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الفصلالثالث:التعدادالزرااي
تعاريف عامة
• التعدد الزراعي Census of Agriculture -
اإلحصاء الزرااي هو عملية إحصائية لجمع ومعالجة ونشر بيانات عن ُبنية الزراعة ،وتغطي هذه العملية الدولة بالكامل أو
ً
جزءا كبي ًرا منها ،والبيانات املعتادة التي ّ
يتم جمعها في اإلحصاء الزرااي هي عجم امللكية ،وحيازة األرض ،واستخدام األرض،
ومساحة املحاصيل ،والري وأعداد املاشية والعمالة واملدخالت الزراعية األخرى ،وفي إحصاء ما من اإلحصاءات الزراعية
ً
ّ
يتم جمع البيانات على مستوى امللكية إال أنه يمكن أيضا جمع بعض البيانات على مستوى املجتمعات الزراعية.
• الحيازة agricultural holding -
هي وحدة اقتصادية لةنتاج الزرااي بشقيه النباتي والحيواني ،وتخضع إلدارة واحدة ،وتشمل جميع الحيوانات املوجودة
ً
ً
فيها وكل األراض ي املستخدمة كليا أو جزيئا ألرراض اإلنتاج الزرااي ،بغض النظر عن امللكية أو الشكل القانوني أو
املساحة ،وقد تدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن األسرة ،وقد يشتر فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،
وقد تتولى هذه اإلدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية أو ريرها ،وقد تتكون أرض الحيازة
من جزء واحد أو أكثر ،وتقع في مسأى واحد بشر أن يشتر جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة أو
ً
ً
اآلالت واملعدات الزراعية ،وقد يكون االشترا وا حا وظاهرا ليعد وحدة اقتصادية واحدة.
• المزارع (الحائز) Farmer (Holder) -
شخص من الشخصيات املدنية أو االعتبارية ،يتخذ القرارات الرئيسة املتعلقة باستخدام املوارد وممارسة الرقابة اإلدارية
على الحيازة الزراعية ،ويتحمل الحائز املسؤولية الفنية واالقتصادية عن الحيازة ،وقد يضطلع بجميع املسؤوليات بصورة
مباشرة أو يفوض املسؤوليات املتعلقة بإدارة العمل اليومي ملدير يستأجره.

• المالك
هو فرد أو شخصية اعتبارية (مؤسسات أو شركات أو هيئات حكومية) تعود ملكية قطعة أرض الحيازة إليه بموجب سند
تمليك رسأي) صك شراي ،صك مشاع ،قرار توزيع ،مزارعة , ...إلخ( ،وقد يكون املالك هو نفسه الحائز.
• المساحة الكلية للحيازة Holding Area -

هي مساحة كل أجزاء الحيازة مجتمعة ،بما في ذلك املساحة اململوكة أو املساحة املستأجرة من تخرين وأي مساحات
يحوزها الحائز وفق حقوق استغالل أخرى ،ويستبعد منها املساحة التي يملكها الحائز إذا كان قد قام بتأجيرها لآلخرين،
وتتكون الحيازة من األراض ي املزروعة واألراض ي املشغولة ببيت املزرعة وحظائر الحيوانات والساحات والطرق ،وتقاس
املساحة للحيازة بالدونم والذي يعادل  1000متر مربع.
• الكيان القانوني للحائز Legal Status of Agricultural Holder -
يتخذ أحد األشكال القانونية التالية( :فرد ،مؤسسة ،شركة ،شراكة ،هيئة حكومية ،مؤسسة تعاونية ،أخرى(.
 فرد  :هو الشكل املتعارف عليه في الحيازات التقليدية التي يكون الحائز فيها فردا واحدا أو األسرة بمجموع أفرادها،ً
خاصة إذا كان هنا تجمع للعمليات الزراعية التي يؤديها أعضاء األسرة وللسلع التي ينتجو ها بصورة موحده.
 -مؤسسة :هو الشكل الذي يتخذه الحائز في استثمار حيازته على شكل مؤسسة ذات ابع فردي لها تنظيم محدد،
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ًّ
ًّ
تجاريا.
رسميا وماجل لدى الجهات الرسمية ،وبالتالي تملك اجال
وقد يكون لها اسم اعتباري متعارف عليه
ًّ
 شركة :هو تعبير عن الكيان القانوني املاجل رسميا باسم اعتباري ووفق أحكام نظام الشركات التجارية ،بحيثً
يكون رأس مال الحيازة ملكا لعدد من األفراد أو الهيئات يشكلون بينهم شركة خاصة مهما كان نوعها )شركة
تضامنية ،مساهمة ،توصية بسيطة ،ذات مسؤولية محدودة  ...إلخ(.
 شراكة :هي التي تتخذ أحد أساليب الشراكة بين شخصين أو أكثر في إدارة وتمويل واستثمار الحيازة ،كأن يكونأحدهما شريك عمل أو أن يكون أحد الشركاء شريك تمويل بحيث يتقاسمون عائد اإلنتاج من الحيازة حسب أمور
ً
متفق عليها بينهم ،وهنا يعد الحائز الفعلي هو الشريك الذي تقع مسؤولية إدارة الحيازة عليه ،أو تكون الحيازة مقرا
إلقامته إذا كان يقيم على أرض الحيازة.
 هيئة حكومية :في حال عودة الحيازة إلى هيئة حكومية تتولى التصرف بمواردها وتديرها بشكل مباشر أو من خاللمدير بأجر أو مؤسسة فإن الحائز يعد هيئة حكومية.
 تعاونية :تأخذ أحد أشكال العمل التعاوني ككيان منفصل عن األشخاص الذين يشكلون الجمعية التعاونية ،بحيثيكون لكل عضو من أعضاء الجمعية حق التصويت في اتخاذ القرارات اإلدارية واإلنتاجية والتنظيمية للجمعية
بغض النظر عن مدى مساهمته في تمويل الجمعية أو املساهمة املالية في استثمارها.
ً
 أخرى :إذا كان الكيان القانوني رير ما ذكر سابقا ،ويجب تحديد نوع الكيان القانوني في تصنيف) أخرى(.• نظام حيازة األرض
هي الترتيبات أو الحقوق التي يتمكن الحائز بموجسها من حيازة األرض واستغاللها ،ويتمثل نظام حيازة األرض في إحدى
الحاالت التالية( :مملوكة ،مستأجرة ،مملوكة ومستأجرة ،أخرى(.
 مملوكة :هي قطعة األرض التي يملكها الحائز بموجب صك ملكية أو صك مشاع أو قرار وزاري ،وله الحق في تقديربيعة استخدامها ،مع مالحظة أن املساحة املؤجرة للغير ال تدخل ضمن املساحة الكلية للحيازة.
 مستأجرة (مقابل مال أو حصة من اإلنتاج) :هي قطعة األرض التي يستأجرها الحائز من تخرين لفترة محدودة منً
ً
الزمن ،بمختلف أشكال وترتيبات اإليجار سواء كان إيجارا ثابتا مقابل مبلغ نقدي من املال ،أو إيجارا نسبيا مقابل
ً
حصة معينة من اإلنتاج أو االثنين معا.
ً
ً
ً
 مملوكة ومستأجرة :أي أن يكون جزءا من أرض الحيازة مملوكا والجزء اآلخر منها مستأجرا. أخرى :أي قطعة أرض يكون نظام الحيازة فيها خالف ما ذكر• نوع الحيازة
ويأتي نوع الحيازة في أحد الشكلين التاليين ( :تقليدية أو متخصصة(:

 تقليدية (رير منظمة) :وهو النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في الدولة ،وهذا النوع من الحيازات ال يتوجبعليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات املعنية ،وقد يكون نشا ها ً
ًّ
إنتاجا ًّ
حيوانيا ،أو فمختلطة.
نباتيا أو
 متخصصة) منظمة(  :يشمل الحيازات ) املشاريع (التي تم املوافقة عليهاُ ،ومنحت تراخيص من الجهات املعنية بعد
تقديم الدراسة الفنية واالقتصادية إلقامة مثل هذه الحيازات املتخصصة سواء كانت متخصصة في اإلنتاج النباتي
أو الحيواني أو مزارع الدواجن أو االستزراع السمكي ،أو تلك املشاريع التي تتبع بصورة رئيسة األساليب الحديثة رير
التقليدية في نظام الري واستخدام املاكينة الزراعية والتقنية الحديثة في اإلنتاج الزرااي والتخصص في اإلنتاج
سواء في الزراعة املكشوفة أو املحمية ،أو في تربية األبقار إلنتاج الحليب ،أو في تسمين العجول واألرنام والدواجن.
• أسلوب إدارة الحيازة
يقصد ها الشخص املعني بإدارة أنشطة الحيازة الزراعية واستخدام مكوناوها ومتابعة تنفيذ هذه األعمال ،وقد يكون
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الشخص املعني بإدارة الحيازة ) هو الحائز نفسه أو مدير بأجر أو أحد أفراد األسرة أو أخرى).
• الغرض الرئيسي لإلنتاج – Main Purpose of Production of the Holding

ويتمثل في أحد الحاالت التالية ) للبيع أو لالسسهال (:
 للبيع :وهو أن يكون أكثر من  50 ٪من قيمة اإلنتاج املتحقق خالل السنة الزراعية من مختلف أنشطة الحيازة قدخصص للبيع ،مع مالحظة أن اإلنتاج الذي يهدى لغير أفراد أسرة الحائز يعد للبيع.
 لالسسهال :وهو أن يكون أكثر من  50 ٪من قيمة اإلنتاج املتحقق خالل السنة الزراعية من مختلف أنشطة الحيازةقد خصص السسهال األسرة مباشرة كما هو شائع في الحيازات التقليدية البسيطة.
• النشاط الرئيسي للحيازة
ً
هو النشا الغالب الذي تمارسه الحيازة فعال والذي يتفق مع عائدها االقتصادي بحيث يمثل أكثر من  50 ٪من العائد
السنوي لهذه الحيازة ،وألرراض التعداد الزرااي تم تقسيم النشا الرئيس للحيازة إلى خمسة أقسام هي) :نباتية أو
حيوانية أو دواجن أو أسما أو مختلطة(.
 نباتية :هو النشا الذي يمثل أكثر من  50 ٪من العائد السنوي للحيازة املتحقق خالل السنة الزراعية من مختلفأنواع املحاصيل الدائمة واملؤقتة الصيفية والشتوية.
 حيوانية  :هو النشا الذي يمثل أكثر من  50 ٪من العائد السنوي للحيازة املتحقق خالل السنة الزراعية منمختلف أنواع الثروة الحيوانية الحيوانات التي تربى في الحيازة )كالضأن أو املاعز أو اإلبل أو األبقار أو حيوانات
الجر والركوب وريرها (وكذلك خاليا النحل.
 دواجن :هو النشا الذي يمثل أكثر من  50 ٪من العائد السنوي للحيازة املتحقق خالل السنة الزراعية منالبياض ،أمهات الدجاجَّ ،
مختلف أنواع الدواجن(كالدجاج الالحم  ،الدجاج َّ
جدات الدجاج ،الدجاج البلدي وريرها
من الطيور الداجنة كالنعام أو البط أو اإلوز أو السمان (  ...كما تصنف األرانب من الدواجن.
 أسما :هو النشا الذي يمثل أكثر من  50 ٪من العائد السنوي للحيازة املتحقق خالل السنة الزراعية من تربيةواستزراع األسما في املياه الداخلية كمزارع األسما املتخصصة في إنتاج األسما أو الروبيان.
 -مختلطة :هو النشا املتنوع في الحيازة والذي ال يشكل في أي من مكوناته نسبة تصل إلى أكثر من  50 ٪من العائد

السنوي للحيازة املتحقق خالل السنة الزراعية ،ويشتر أن تمارس الحيازة ثالثة أنشطة مختلفة فأكثر من
األنشطة التالية) :نباتية ،حيوانية ،دواجن ،أسما (وكل منها يمثل أقل من  50 ٪من نشا ها.
• مهنة الحائز الرئيسية – Main Occupation
هي العمل الرئيس الذي يمارسه الحائز ويق ي فيه معظم الوقت املعتاد للعمل ،ويتمثل في أحد املهنتين التاليتين) :الزراعة
أو رير الزراعة(.
 الزراعة :إذا كان يق ي الحائز أكثر من  50%من وقت عمله خالل السنة في العمل الزرااي فإن مهنته الرئيسية تعدالزراعة.
 رير الزراعة :إذا كان يق ي الحائز أكثر من  50%من وقت عمله خالل السنة في عمل رير زرااي فإن مهنتهالرئيسية تعد رير الزراعة.
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• العامل الزراعي – Agricultural Worker

هو الفرد الذي عمل في وقت ما داخل الحيازة خالل السنة الزراعية للتعداد ،سواء عمل مقابل أجر نقدي أو عيني ،مع
مالحظة أن الشخص الذي عمل عدة مرات في الحيازة خالل السنة الزراعية يعد مرة واحدة مع جمع فترات عمله ،ويصنف
العامل الزرااي إلى ثالثة أصناف رئيسة هي:
أ -العامل الزراعي الدائم – Permanent Agricultural Workers

هو الفرد الذي يعمل بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية ،وعادة ما يق ي في الحيازة مدة أكثر من ستة
أشهر كما يعد الحائز من العمالة الدائمة إذا كانت مهنته الرئيسة الزراعة.
ب -العامل الزراعي المؤقت – Occasional Agricultural Workers
ً
هو الفرد الذي يعمل بشكل رير منتظم ورير مستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية ورالبا ما تستخدم العمالة املؤقتة
لفترات قصيرة تتراو بين ثالثة وستة أشهر إلنجاز مهام محدودة كقطف الثمار ،وتنتهي خدماوهم بانسهاء املهمة املوكلة إليهم
ت -العامل الزراعي العابر (العرض):
ً
هو العامل الذي يعمل بشكل رير منتظم ورير مستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية ورالبا ما تستخدم العمالة العابرة
)العرضية) لفترات قصيرة أقل من ثالثة أشهر إلنجاز مهام محدودة كقطف الثمار وتنتهي خدماوهم بانسهاء املهمة املوكلة
إليهم
• مصادر مياه الري – Main Source of Water
هي املصدر الرئيس املستخدم في ري الحيازة ،وتشمل) :اآلبار االرتوازية ،واآلبار اليدوية ،واآلبار َّ
الفوارة ،والسدود ،والعيون،
واألمطار ،ومصادر الري األخرى(.
 اآلبار االرتوازية :هي اآلبار املحفورة تليا وفي أعماق مختلفة وفق بيعة كل منطقة وتسأى اآلبار األنبوبية.ً
 اآلبار اليدوية :هي اآلبار العادية املحفورة باليد في أرلب األحيان ،ويكون مستوى عمقها أقل عمقا من مستوى اآلبارً
االرتوازية عموما.
ً
 اآلبار َّالفوارة :هي التي تخرج منها املياه ذاتيا دون أية وسيلة دفع خارجية.
 السدود :هي السدود املقامة على مجاري الوديان والسيول هدف حفظ املياه وزيادة املخزون الجوفي ،أو هدف الريً
ً
ً
سدودا ترابية ،ورالبا ما يكون مصدر مياه السدود األمطار
سدودا خرسانية أو
أو التحكم أو الشرب ،سواء كانت
املنحدرة في الوديان لتتجمع في هذه السدود التي يتم االستفادة منها في الري في بعض املنا ق
 العيون :هي تكوين بيعي في األرض على شكل ُحفر أو شق في جوف األرض يوجد به ماء وال يسيل على وجه األرضمثل عيون األحساء واألفالج ،وتعد من أحد مصادر الري للحيازات التي تكون قريبة منها ،وقد ياحب املاء منها
بواسطة املضخات.
 األمطار :هي املياه الناتجة عن هطول األمطار في كثير من املنا ق ويتم سقاية املزروعات منها. مصادر الري األخرى :هي املصادر التي يتم سقاية املزروعات منها مثل الصهاريج ،أو الري باملياه املعالجة من الصرفالصحي في بعض املنا ق أو ريرها من املصادر األخرى.
• مصادر الطاقة المستخدمة للري:
هي املصدر الذي تعتمد عليه الحيازة بشكل رئيس للري ،وتقسم مصادر الطاقة إلى( :كهرباء عامة ،وكهرباء خاصة،
واملنتجات البترولية ،ومصادر أخرى ،أو ال يوجد في الحيازة أي مصدر من مصادر الطاقة(.

• المنتجات البترولية المستخدمة في الحيازة:
تشمل كافة أشكال املنتجات البترولية من ديزل ،وبنزين ،وزيوت ،وتم استخدامها في الحيازة خالل عام التعداد سواء للري
أو لتشغيل املحركات واملكائن ومولدات الكهرباء والتجهيزات اآللية ،أو لوسائل النقل املخصصة ألنشطة الحيازة.
• الموسم الزراعي:
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ينقسم املوسم الزرااي إلى نوعين رئيسين هما( :املوسم الشتوي ،املوسم الصيفي)
ً
 املوسم الشتوي :تزرع فيه املحاصيل الشتوية ،ودورته اإلنتاجية أقل من عام ،وتزرع فيه املحاصيل عادة في شهرنوفمعر إلى هاية شهر ديسمعر وتحصد خالل شهر مارس من كل عام ،سواء في حقول مكشوفة أو تحت محاصيل
دائمة كاألشجار املثمرة ،ومن أمثلة محاصيل املوسم الشتوي ما يلي)البصل ،والثوم ،والجزر ،والبازالء ،والقرنبيط
 ،والكرفس ،والجرجير ،والسبانخ ،والخس ،والفجل  ...إلخ(.
 املوسم الصيفي :تزرع فيه املحاصيل الصيفية ودورته اإلنتاجية أقل من عام ،وتزرع فيه املحاصيل عادة خاللشهر مارس وأبريل ومايو ،وتحصد خالل أشهر أرسطس وسبتمعر من كل عام ،سواء كانت في الحقول املكشوفة أو
تحت محاصيل دائمة كاألشجار املثمرة ،ومن أمثلة محاصيل املوسم الصيفي ما يلي) البطيخ ،والشمام ،والطما م،
والخيار ،والباذنجان ،والبامية ،والقرع العسلي ،وامللوخية ،والفاصوليا  ...إلخ(.
• الزراعة المكشوفة:
هي األراض ي املزروعة بمختلف املحاصيل الزراعية مباشرة ،والتي ال يحول بينها وبين العوامل الجوية املختلفة أي حائل.
• الزراعة المحمية:
هي األرض املغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو البالستيك أو أي مادة أخرى وذلك هدف حماية النباتات من العوامل الخارجية
مثل (الضوء ،ودرجة الحرارة ،والهواء ،والر وبة النسبية) ووهيئة البيئة املناسبة لنمو العديد من أصناف النباتات على
مدار العام ،ويستخدم هذا األسلوب رالبا في زراعة الخضراوات وأزهار القطف املحمية ،والبيوت املحمية لها عدة أنواع
هي:
ً
 بالستيك عادي :وهي بيوت مصنعة من عدة مواد كأرطية البولي إثلين التي ال تدوم أكثر من عام وهي أكثرها انتشارا،ومن أنواع البيوت البالستيكية العادية البولي إثلين املزدوج واملغطى بطبقتين من أرطية البولي إثلين ويفصل بينهما
بقة من الهواء.
 بالستيك مكيف :وتكون على ررار البيوت البالستيكية العادية ،ولكن لها خاصية التكييف الصنااي. زجاج :الزجاج هو املادة املستخدمة لتغطية البيوت املحمية ،ويتمتع هذا النوع بنفاذية عالية لألشعة الضوئيةً
 ،88%ويعد هذا النوع أ ول عمرا من أنواع البيوت املحمية.
 فيعر جاس :ويسأى الليف الزجاجي املقوى ،وتصنع ألوا الفيعر جاس من البالستيك واأللياف الزجاجية باإلضافةإلى مادة رابطة ،وهذا النوع يتحمل الصدمات أكثر من البيوت الزجاجية ويدوم فترة أ ول من البيوت البالستيكية.
ُ
 أخرى :وهي أن يكون نوع البيت املحأي خالف ما ذكر.• وضع المحصول:
هو الطريقة أو األسلوب الذي يتم ها زراعة املحصول ،وينقسم وضع املحصول إلى ثالثة رق رئيسة هي) :املحصول
املنفرد ،واملحاصيل املحملة وتسأى املقترنة ،واملحاصيل املتعاقبة(.
 املحصول املنفرد :هو محصول من نوع واحد مزروع في مساحة معينة بشكل مستقل) أي بمفرده دون وجودمحاصيل من أنواع أخرى في نفس املساحة ،كأن يكون الحقل مزروعا بالطما م أو بالخيار فقط(.
 املحاصيل املحملة (املقترنة) :هي املحاصيل املزروعة تحت األشجار الدائمة بشكل كامل أو جزئي ،ويتم تاجيلاملساحة للمحصول املؤقت بينما تاجل املساحة اإلجمالية للمحصول الدائم.
 املحاصيل املتعاقبة :هي زراعة نفس املحصول أو عدة محاصيل مختلفة وحصدها بالتعاقب على نفس األرض أكثرمن مرة خالل السنة الزراعية الواحدة ،وفي هذه الحالة يتم احتساب مساحة املحاصيل املتعاقبة لكل محصول
على حدة وذلك عند كل مرة تبذر فيها املساحة أو تزرع أثناء السنة الزراعية ،وعلى ذلك إذا تم زراعة محصولين
مختلفين بالتعاقب في نفس الحقل يظهر هذا الحقل مرتين تحت ّ
كل من املحصولين ،مع مالحظة أنه يجب عدم
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الخلط بين عمليات الحصاد املتعاقبة في نفس املحصول القائم وبين الزراعة املتعاقبة حيث إن مساحة األرض في
عمليات الحصاد املتعاقبة تحسب مرة واحدة فقط
• أسلوب الري في الحيازة
يمكن أن يأخذ أسلوب الري في الحيازة أحد األشكال التالية:
 أســلوب الــري بالغمــر :هــو الــذي يتبــع األسلوب التقليــدي فــي ســقيا األراض ي املزروعــة فــي الحيــازة عــن ريــق مــلءاملساحة املزروعة باملياه من خالل قنوات ترابية سطحية توزع املياه من خاللها للمحاصيل.
 أسلوب الري الحديث :هو األسلوب الذي يتم فيه سقيا األراض ي املزروعة في الحيازة بأحد أساليب الري الحديثةً
مثل الري بالتنقيط أو بالرش املحوري أو الثابت أو الري املدفعي أو الري بأي أسلوب ري حديث تخر ،ورالبا ما يتم
استخدام هذا األسلوب في الحيازات الكبيرة واملتخصصة والحيازات الحديثة التي لها شبكات خاصة للري ،ومن أبرز
أساليب الري الحديثة ما يلي:
أ 0الري بالتنقيط :ويتم من خالل توصيل مياه الري إلى النباتات بكميات مناسبة دون هدر وبطريقة بطيئة
بشكل نقط منفصلة أو متواصلة وذلك من خالل املنقطات ،وهذه الطريقة من الري تؤدي إلى زيادة اإلنتاج
بالتحكم بإضافة األسمدة واملياه إلى النباتات مباشرة ،وتقلل من نمو األعشاب الضارة ،كما توفر من كمية
املياه املستخدمة في عملية الري.
ب -الري بالرش :عبارة عن ري النباتات بشكل رذاذ ناتج عن اندفاع املياه من خالل فتحات الرشاش تحت
ً
ضغط معين يتم توليده على شكل قطرات أشبه بقطرات املطر لتغطي جميع املساحة باملاء ،ويستخدم رالبا
في ري املحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والعرسيم.
 أسلوب الري باألمطار :هو االعتماد على األمطار في سقيا املساحات املزروعة في الحيازة.ُ
 أخرى :أن يكون أسلوب الري خالف ما ذكر أعاله• مزارع األبقار المتخصصة:
هي حيازات تختص بتربية األبقار ألرراض تجارية ،وتحتوي على مرابط وحظائر للتربية ،ومحلب تلي ،وررفة معردة أو خزان
معرد ،ومستودع لألعالف  ...وريرها.
• الدواجن والطيور في الحيازات غير المتخصصة:
تشــمل جميــع الدواجــن فــي الحيــازات ريــر املتخصصــة فــي إنتــاج الدواجــن كالدجــاج والحمــام  ...إلــخ.
• مشاريع الدواجن المتخصصة:
تنقسم مشاريع الدواجن املتخصصة إلى ما يلي:
أ  -مشاريع الدجاج الالحم :هي املزارع املخصصة لتربية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم وتربى فيها سالالت لها قدرة على تحويل
العلف إلى لحم.
ب  -مشاريع الدجاج البياض :هي املزارع املخصصة إلنتاج البيض ولها قدرة عالية على تحويل العلف إلى بيض.
ت  -مشاريع أمهات الدجاج الالحم :هي املزارع املخصصة إلنتاج البيض الذي يستخدم إلنتاج الدجاج الالحم.
ث  -مشاريع جدات الدجاج البياض :هي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم إلنتاج أمهات الدجاج
البياض.
ج  -مشاريع جدات الدجاج الالحم :هي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم إلنتاج أمهات
الدجاج الالحم مشاريع أمهات الدجاج البياض :هي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم إلنتاج الدجاج
البياض
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• مشاريع أخرى:
ى
ـور
هــي م ـزارع الدواجــن املتخصصــة فــي إنتــاج أنــواع أخــر مــن الطيـ ريــر الدجــاج مثــل م ـزارع النعــام والســمان  ...إلــخ
• مشاريع االستزراع السمكي:
هــي بــر أو بحي ـرات صغيــرة مخصصــة ألجــل تربيــة األسما داخــل الحيــازة ســواء كانــت تســتخدم فيها مياه عذبــة أو مياه
مالحة ،وســواء كان الهــدف مــن التربيــة هــو إكثــار أو إنتــاج األسما
• خاليا النحيل (داخل الحيازات):
تنقسم خاليا النحل إلى نوعين هما :خاليا بلدية) تقليدية (أو خاليا صناعية) حديثة(.
ً
ً
سواء كانت من جذوع األشجار املجوفة أو كانت
 خاليا بلدية) تقليدية (:يقصد ها كل خلية خشبية مصنعة محليامن األبالكاش املصنع على شكل مستطيل يحاكي جذوع األشجار املجوفة ولكن أقل تكلفة ،ويمكن أن تكون بأشكال
ً
مختلفة ،وال تحمل رالبا مقاسات ثابتة.
 خاليا صناعية) حديثة (:يقصد ها كل خلية خشبية ذات أ ر متحركة وتحمل مقاسات معينة ومكونة من دورين أوأكثر ويطلق عليها (خلية النجسترون) الدولية.
• المباني واإلنشاءات:
ومن تلك املباني واإلنشاءات ما يلي:
 املساكن :عبارة عن مبنى أو جزء من مبنى داخل الحيازة الزراعية ومستقل عن بقية املباني املشغولة في أرض الحيازةً
وهو معد أصال لسكن الحائز املقيم في الحيازة أو املقيمين اآلخرين في الحيازة شريطة أن ال يكون مستخدما بأكمله
ألرراض رير السكن خالل السنة الزراعية للتعداد ،مع مالحظة أن املساكن املتنقلة كالخيام وريرها ال تعد من
ً
املساكن نظرا العتبار املسكن أحد منشآت الحيازات الثابتة.
ً
 الحظائر :هي املباني املخصصة إليواء الحيوانات والدواجن وهي عادة ما تكون مجهزة بتجهيزات التغذية واملشاربوعنابر الدواجن وأماكن تربية وحلب األبقار واألرنام.
 املستودعات :هي املباني املخصصة لحفظ اآلالت واملعدات الزراعية وتشمل مستودعات التقاوي أو الحبوب بخافالصوامع ومستودعات األسمدة واملبيدات واألعالف وريرها.
 الصوامع :هي املباني املخصصة فقط لحفظ وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها وفق مواصفات محددة. املباني واإلنشاءات األخرى :هي مباني يمكن أن تتواجد في الحيازة كاملكاتب اإلدارية والكراجات وررف املواتير وريرهامن املباني التي لم تدخل في أحد التبويبات السابقة للمباني واإلنشاءات داخل الحيازة ،باإلضافة إلى مرافق الطرق
والساحات
• األسمدة:
هي املواد الكيماوية أو العضوية الطبيعية أو املصنعة التي تضاف إلى التربة أو إلى مياه الري وفق مقننات محددة لتزويد
النباتات باملغذيات الالزمة والتي تحتوي على األقل على نسبة  5 ٪من واحد أو أكثر من املغذيات الثالثة ) نيتروجين،
فوسفات ،بوتاسيوم).
• المبيدات –Pesticides
هي التي تتضمن مواد كيماوية اصطناعية وتكون على شكل مركز ،ويجري تخفيفها قبل استعمالها بمواد مختلفة مثل املاء
والكيروسين وريرها ،وتستخدم لتخفيف أثر اآلفات الضارة باملحاصيل أو الحيوانات والقضاء عليها.

• اإلرشاد الزراعي:
هو النشا اإلرشادي والتوعوي الحقلي الذي يهدف إلى خدمة وتوعية املزارعين وأسرهم واستغالل إمكانيسهم املتاحة
وجهودهم الذاتية ومساعدوهم على رفع مستواهم االجتمااي واالقتصادي عن ريق استخدام الوسائل واألساليب العلمية
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الحديثة في تطوير مهارات املزارعين ،وبالتالي تحسين وزيادة اإلنتاج الزرااي ،ومصادر اإلرشاد الزرااي هي:
أ  -وزارة الزراعة.
ب  -الجمعيات التعاونية.
ت  -شركات/محالت بيع املواد الزراعية.
ث  -املزارعين اآلخرين.
ج  -وسائل اإلعالم.
 مصادر إرشاد أخرى ،مثل صندوق التنمية الزراعية والكليات الزراعية في الجامعات وكذلك املعارض الزراعية ...إلخ• مصادر التمويل – Source of Finance
يقصــد هــا الجهــات التــي لجــأ إليهــا الحائــز للحصــول علــى األموال لتمويــل مشــاريع خاصــة بالحيــازة ،علــى أن تكــون هــذه
األموال لتمويــل املشــاريع الزراعيــة داخــل الحيــازة وليســت خارجهــا أو علــى مجاالت أخــرى ريــر الزراعــة ،ومصــادر التمويــل
هــي ):صنــدوق التنميــة الزراعيــة ،والبنــو التجاريــة ،واألفراد ،والحائــز نفســه ،أو مــن مصــادر تمويــل أخــرى(
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الباب الثالث

االحصاءات السكانية واالجتماعية
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الفصلاألول:اإلحصاءات السكانية والحيوية
الحالة االجتماعية والخصوبة
Status and Fertility Characteristics
• الزواج Marriage -
ً
يعني االرتبا القانوني لفردين من نوعين مختلفين) رجل وامرأة (وينشأ هذا الربا بطرق دينية أو مدنية تبعا للقوانين
املعمول ها في املجتمع.
• الطالق Divorce -
ً
هو انحالل لربا الزواج ،أو هو انفصال الزوج والزوجة بطريقة قانونية يتيح للطرفين الحق في الزواج مرة أخرى زواجا
ً
ً
ً
دينيا أو مدنيا أو باألسلوبين معا.
• الترمل Widowhood -
يعني حالة أحد الزوجين ) الزوج أو الزوجة (وبقائه دون زواج بعد وفاة الطرف الثاني.
• الحالة الزواجية Marital Status -
الحالة الدالة على وضع الفرد ملن بلغ  15سنة فأكثر من ناحية األحوال الشخصية وقوانين الزواج والطالق املعمول ها في
الدولة .ويندرج تحسها الحاالت اآلتية:
 .1لــم يســبق الــزواج لــه ) ( Married Neverالفــرد الــذي لــم يســبق لــه الــزواج مــن قبــل عنــد تاريــخ اإلسناد الزمنــي.
 .2العاقد قبل الدخول (  ) Contractually Marriedالفرد املرتبط بعقد زواج ساري ورير مقترن بالدخول عند
تاريخ اإلسناد الزمني.
 .3متــزوج ) :(Marriedالفــرد املرتبــط بعقـد زواج اقتــرن بالدخــول عنــد تاريــخ اإلسناد الزمنــي.
 .4مطلق ) :(Divorcedالفرد الذي سبق له الزواج وانتهى هذا الزواج بالطالق ،ولكنه رير مرتبط بأي عقد زواج
في تاريخ اإلسناد الزمني.
 .5أرمل ) :(Widowedالفرد الذي انسهت حياته الزوجية بوفاة الطرف اآلخر ،ورير مرتبط بأي عقد زواج في تاريخ
اإلسناد الزمني.
 .6املرأة املعلقة واملرأة املهجورة :هي التي تقدمت للمحكمة بطلب الطالق ألن الزوج علقها ورفض الطالق أو
ساومها على ذلك.
• العمر عند أول زواج Age at First Marriage -
ً
ل
ل
الفترة الزمنية بالسنوات الكاملة التي قضاها الفرد منذ والدته وحتى تاريخ الدخو الفعلي أو مرة بناء على عقد الزواج.
• مدة الحياة الزواجية (للنساء السابق لهن الزواج) Duration of Marriage (for Ever Married -
Women):

الفترة الزمنية أو جملة الفترات الزمنية بالسنوات الكاملة التي قضسها املرأة املتزوجة أو املطلقة أو األرملة في عصمة زوجها
أو أزواجها بمن فيهم الزوج الحالي للمرأة املتزوجة حتى تاريخ اإلسناد الزمني.
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• عدد الزوجات في العصمة Number of Wives -
عدد الزوجات الالتي يرتبط هن الرجل املتزوج بعقود زواج سارية من الناحية القانونية عند تاريخ اإلسناد الزمني بغض
النظر عن مكان إقامسهن.
• عدد مرات الزواج Number of Marriages -
ً
ً
ً
عدد املرات التي كان فيها الفرد) ذكرا أو أنثى ( رفا بعقد زواج وفقا للعرف السائد املعمول به في املجتمع بما في ذلك الزواج
الحالي بغض النظر عن عدد الزوجات في العصمة) بالنسبة للرجل (حتى تاريخ اإلسناد الزمني.

•

بينونة صغرىSmaller BA'AN -

ھو أن يتم الطالق األول أو الثاني بعد إنتھاء العدة بالزوجة املدخول بھا أو قبل الدخول بالزوجة.
•

طالق رجعيRAJEE-

هو الطالق الذى يقع على الزوجة املدخول بھا ورير مكمل للثالث.
•

الخلعKHULAA -

ھو ّ
حل عقد الزواج بتراض ي الزوجين بلفظ الخلع ،أو ما في معناه على بدل تبذله الزوجة ،وال يشتر أن يكون في حالة
ً
ھر املرأة ،ويكون فاخا
•

بينونة كبرىGREATER BA'AN-

وھو الطالق املكمل للثالثة أي املسبوق بطالقين وال يحق للمطلق إعادة مطلقته إال بعد زواجها من شخص تخر
ً
ً
ً
زواجا شرعيا صحيحا ثم الطالق منه.
•

متوسط العمر عند الزواج األول - Average age at first marriage-
ھو املتوسط املرجح لألعمار مع حساب عدد املتقدمين للزواج كأوزان وتضرب األعمار × األوزان ويجمع حاصل
الضرب ويقسم على مجموع األوزان

• اليتيم Orphan -
الف ــرد دون ســن  15ســنة الــذي فقــد أحــد الوالديــن أو كليهمــا بالوفــاة.
•

االحصاء الحيوي

هي املعلومات الالزمة عن كل ما يتعلق بواقعات الحياة في املجتمع ويشمل ذلك معطيات وبيانات عديدة عن املمراضة
والوفاة والزواج والوالدات والطالق وريرها من الوقائع الخاصة بالسكان والتي من خاللها يمكن إبراز املشاكل الصحية
في املجتمع وتوجيه الخدمات للتغلب عليها.
•

معدل الزواج الخام

هو عدد حاالت الزواج التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في سن الزواج ( 15سنة فأكثر) في منتصف نفس
العام .ويتم احتسابه كاآلتي:
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•

معدل الزواج العام

هو عدد حاالت الزواج التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في سن الزواج ( 15سنة فأكثر) في منتصف نفس
العام .ويتم احتسابه كاآلتي:

•

معدل الطالق الخام

هو عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام .ويتم احتسابه كاآلتي:

•

معدل الطالق العام

هو عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في سن الزواج ( 15سنة فأكثر) في منتصف نفس
العام .ويتم احتسابه كاآلتي:

•

معدل الطالق المنقحRefined Divorce Rate -

عدد حاالت الطالق التي حدثت خالل سنة معينة لكل ألف من السكان املتزوجين (15سنة فأكثر) في منتصف نفس
السنة ويحسب كما يلي:

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

• نسبة الجنس (النوع) عند الميالد Sex Ratio at Birth -

عــدد املواليد أحياء مــن الذكــور لــكل مئــة مولــود حــي مــن اإلناث فــي مجتمــع مــا ولســنة معينــة وتحســب كمــا يلــي:

• معدل الزواج الخام Crude Marriage Rate -
عــدد الزيجــات (عقــود الــزواج) فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:

• معدل الزواج العام General Marriage Rate -

عدد الزيجات) عقود الزواج (في سنة معينة لكل ألف من السكان  ) 15سنة فأكثر (في منتصف نفس السنة ويحسب كما
يلي:
فأكثر )
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• معدل الطالق الخام Crude Divorce Rate -

عــدد حاالت الطــالق التــي حدثــت خالل ســنة معينــة لــكل ألــف مــن الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:

• معدل الطالق العام General Divorce Rate -
عــدد حاالت الطــالق التــي حدثــت خالل ســنة معينــة لــكل ألــف مــن الســكان ) 15ســنة فأكثــر ( فــي منتصــف نفــس الســنة،
ويحســب كمــا يلــي:

فأكثر (
• معدل الطالق المنقح Refined Divorce Rate -

عدد حاالت الطالق التي حدثت خالل سنة معينة لكل ألف من السكان املتزوجين  ) 15سنة فأكثر ( في منتصف نفس
السنة ويحسب كما يلي
فأكثر )
• الوالدة الحية Live Birth -
خروج ناتج الحمل أو انفصاله التام عن أمه ،وهذا الناتج يقوم )بعد هذا االنفصال (بالتنفس أو تظهر عليه أية عالمة من
عالمات الحياة مثل ضربات القلب ،أو نبض الحبل السري ،أو الحركة الوا حة للعضات اإلرادية بصرف النظر عن مدة
ً
مولودا ً
حيا .Born
الحمل ،سواء كان الحبل السري قد انقطع أو انفصلت املشيمة أم ال ،ويعد الناتج في مثل هذه الوالدة
Live

• المولود الحي
ً
املولود الذي ظهرت عليه أية عالمة من عالمات الحياة عند والدته مثل البكاء والتنفس ونبض القلب ،وال يعد املولود حيا
إذا لم تظهر عليه أية عالمة من عالمات الحياة.
• جملة الوالدات الحية Children ever Born -
مجموع املواليد أحياء الذين أنجبسهم املرأة وال الفترة أو الفترات التي قضسها في عصمة رجل أو أكثر) وال فترة حياوها
اإلنجابية (حتى تاريخ اإلسناد الزمني سواء كان هؤالء املواليد ال زالوا على قيد الحياة أو توفى بعضهم أو جميعهم.
• المواليد الباقون على قيد الحياة Children Still Alive -
مجموع املواليد أحياء الذين أنجبسهم املرأة يلة فترة حياوها اإلنجابية وما زالوا على قيد الحياة أيا كانت أعمارهم أو جنسهم
أو جنسياوهم أو أماكن تواجدهم عند تاريخ اإلسناد الزمني
• الوالدات الحية خالل السنة السابقة Children Born in Previous Year -
عدد املواليد الذين أنجبسهم املرأة خالل السنة السابقة لتاريخ اإلسناد الزمني بغض النظر عما إذا كانوا ما زالوا على قيد
الحياة أو توفوا وبغض النظر عن حالة املرأة الزواجية عند تاريخ اإلسناد الزمني.
• تنظيم األسرة Family Planning -
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السياسات والعرامج املصممة ملساعدة األسر في تحقيق عجم األسرة املرروب ،وتنظيم الفترات الزمنية الفاصلة بين إنجاب
فل وتخر.
• الوفاة Mortality -
ً
االختفاء الدائم لجميع شواهد وعالمات الحياة في أي وقت بعد والدة املولود حيا ،ويستثنى منها حاالت وفيات األجنة
)املواليد املوتى (والسقط واإلجهاض ،ألن اختفاء شواهد الحياة فيها تحدث قبل انفصال الجنين عن األم.
• وفيات األطفال الرضع Infant Mortality -

الوفيات التي تقع بين املواليد أحياء قبل أن يكملوا السنة األولى من أعمارهم ،ويقاس العمر عند الوفاة في هذه الحالة باملدة
الزمنية التي انقضت بين تاريخ املياد وتاريخ الوفاة بالسنة والشهر واليوم والساعة.
• وفيات األجنة Fetal Deaths -
الوفاة قبل اكتمال إخراج أو انتزاع ناتج الحمل من أمه دون النظر لفترة الحمل ،والحقيقة التي تشير للوفاة هي أن الجنين
بعد هذا االنفصال عن أمه لم يتنفس أو يظهر عليه أية عالمة أخرى للحياة مثل ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو
الحركة الوا حة للعضات اإلرادية ،وتنقسم وفيات األجنة إلى ثالثة أنواع هي:
.1
.2
.3

وفيات األجنة املبكرة ) :( Early Fetal Deathsالوفيات التي تحدث لألجنة التي تكون مدة الحمل لها أقل من عشرين
ً
أسبوعا.
وفيات األجنة املتوسطة ( : (Intermediate Fetal Deathsالوفيات التي تحدث لألجنة التي تتراو مدة الحمل بين
ً
ً
عشرين أسبوعا إلى أقل من ثمانية وعشرين أسبوعا.
وفيات األجنة املتأخرة ) :(Late Fetal Deathsالوفيات التي تحدث لألجنة التي تكون مدة الحمل لها ثمانية وعشرين
ً
ً
أسبوعا فأكثر وتعد مرادفا للمواليد املوتى.

• المولود ميتا Still birth -
ً
ً
الجنين الذي ق ى في بطن أمه فترة ال تقل عن ) (28أسبوعا وولد ميتا سواء حدثت الوفاة قبل الوضع أو أثنائه ولم يظهر
على الجنين بعد االنفصال التام عن األم أية عالمة من عالمات الحياة.
• وزن المولود Birth Weight -
أول وزن ياجل للجنين أو املولود عند والدته خالل أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض في الوزن بعد الوالدة،
ً
ً
ويعد الوزن األقل من  2500جراما انخفاضا في وزن املولود.
• معدل المواليد الخام Crude Birth Rate -
عــدد املواليــد أحيــاء فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن الســكان فــي منتصــف نفــس الســنة ويحســب كمــا يلــي:

• معدل الخصوبة العام General Fertility Rate -
عدد املواليد أحياء في سنة معينة لكل ألف من السكان اإلناث في سن الحمل ) (49 – 15سنة في منتصف نفس السنة،
ويحسب كما يلي:
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• معدالت الخصوبة العمرية Age Specific Fertility Rates -

متوسط عدد املواليد أحياء في سنة معينة ألمهات في فئات عمرية معينة لكل ألف من السكان اإلناث في نفس الفئات
العمرية في منتصف نفس السنة ويحسب كما يلي:

• معدل الخصوبة الكلي Total Fertility Rate -
متوسط عدد املواليد أحياء الذين يمكن ان تنجسهم املرأة (أو مجموعة نساء) إذا سلكت خالل كل سنوات قدروها على
ً
االنجاب مسلكا يتمش ى مع معدالت الخصوبة العمرية حسب العمر في املجتمع محل الدراسة لسنة معينة .ويحسب بضرب
مجموع معدالت الخصوبة العمرية في  ( 5ول الفئة العمرية).
• معدل اإلحالل (التكاثر) االجمالي Gross Reproduction Rate -

متوسط عدد املواليد أحياء االناث الالتي يمكن ان تنجسهن امرأة واحدة أو فوج من النساء خالل فترة حياوها االنجابية وذلك
اذا تعرضت خالل تلك الفترة لنفس معدالت الخصوبة العمرية في املجتمع محل الدراسة لسنة معينة .ويتم حسابه بـضرب
معدل الخصوبة الكلي في نسب املواليد أحياء االناث من اجمالي املواليد أحياء في سنة معينة والتي تم فيها احتساب معدل
الخصوبة الكلي.
• معدل اإلحالل (التكاثر) الصافي Net Reproduction Rate -
متوسط عدد املواليد أحياء اإلناث الالتي يمكن أن تنجسهن امرأة أو فوج من النساء إذا تعرضت خالل فترة حياوها اإلنجابية
لنفس معدالت الخصوبة العمرية ولنفس معدالت الوفاة العمرية لةناث في نفس الفترة في املجتمع محل الدراسة لسنة
معينة ،وهو أقل من معدل اإلحالل اإلجمالي بسبب االفتراض بأن بعض النساء يتوفين قبل أن يكملن كامل سنوات قدروهن
على اإلنجاب.
• نسبة األطفال للنساء Child-Woman Ratio -
نسبة األ فال ممن أعمارهم أقل من  5سنوات في سنة معينة لكل  1000امرأة في سن الحمل واإلنجاب ) (15 – 49سنة في
منتصف نفس السنة ،وتحسب كما يلي:

• معدل الوفيات الخام Crude Death Rate -

عــدد حاالت الوفــاة التــي حدثــت فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مــن السكان فــي منتصــف نفــس الســنة ،ويحســب كمــا يلــي:
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• معدل الوفيات العمري Age Specific Death Rate -
معدل الوفيات الخاصة بالعمر في وقت معين ،ويعرف بأنه عدد الوفيات في فئة عمرية معينة في سنة معينة لكل ألف من
السكان في نفس الفئة العمرية وفي منتصف نفس السنة ويحسب كما يلي:
فئة
الفئة

ويمكن أن يحسب للذكور واإلناث كل على حدة.
• معدل الوفيات حسب سبب الوفاة Cause-Specific Death Rate -

عدد الوفيات التي تعزى إلى سبب محدد من أسباب الوفاة في سنة معينه لكل مائة ألف من السكان في منتصف نفس
السنة ويحسب كما يلي:
الوفيات الناتجة عن
الوفيات حسب سبب الوفاة =
في سنة معينة ÷
سبب وفاة
• معدل وفيات األمومة Maternal Mortality Rate -
عدد الوفيات بين النساء بسبب مضاعفات الحمل والوالدة والنفاس في سنة معينه لكل مائة ألف من املواليد أحياء لنفس
السنة ،ويحسب كما يلي:

يتوفين
نتيجة

• معدل وفيات ما حول الوالدة Perinatal Mortality Rate -
ً
عدد وفيات األ فال البالغين من العمر أقل من أسبوع مضافا إليه عدد وفيات األجنة املتأخرة ) املواليد موتى (في سنة
معينة لكل  1000مولود ) أحياء وموتى ( في نفس السنة ،ويحسب كالتالي:
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
• نسبة موتى المواليد Fetal Death Ratio -
عــدد املواليــد موتــى فــي ســنة معينــة لــكل ألــف مولــود حــي فــي نفــس الســنة ويحســب كالتالــي:
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• معدل موتى المواليد Fetal Death Rate -
عدد موتى املواليد في سنة معينة لكل  1000مولود) مواليد أحياء  +مواليد موتى ( في نفس السنة ويحسب كالتالي:

• معدل وفيات األطفال الرضع Infant Mortality Rate -
عدد وفيات األ فال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة في سنة معينة لكل ألف من املواليد أحياء خالل نفس السنة،
ويحسب كما يلي:

• الخدمات الصحية Health Services -

كل ما تتضمنه من توفير كافة مستويات الخدمات الصحية الوقائية والعالجية) األولية منها واملتخصصة (وتقدم لألفراد
واملجتمع ،عالوة على نشر الواي الصحي.
• اإلنفاق الصحي Health Expenditure -
اإلنفاق علــى املستشــفيات واملراكــز الصحيــة والعيــادات وخطــط التأميــن الصحــي وتنظيــم األسرة.
• عدد السكان لكل سرير Population Per Hospital Bed -
أحد مؤشرات الرعاية االجتماعية الصحية التي يستند إليها في املقارنات الدولية ،حيث يعكس مدى التقدم في تقديم
الخدمات الصحية للموا نين ،ويحسب هذا املؤشر بقسمة عدد السكان في منتصف سنة معينة على مجموع عدد األسرة
املتوفرة في املستشفيات في نفس السنة ،وكلما انخفض هذا الرقم فإن ذلك يشير إلى تقدم في الخدمات الصحية ،ويحسب
كما يلي:
سرير

• عدد السكان لكل طبيب Population Per Physician -
مؤشر مهم من مؤشرات أو معايير الرعاية الصحية ،ويستخدم أيضا في مقارنة هذا الجانب بين الدول ليعكس مدى تطور
الخدمات الصحية بين البلدان املختلفة ،ويحسب هذا املؤشر بقسمة عدد السكان في منتصف سنة معينة على مجموع
عدد األ باء العاملين في مستشفيات ومصحات وريرها في نفس السنة ،ويدل انخفاض هذا الرقم على تقدم الرعاية
الصحية في هذا البلد ،ويحسب كما يلي:
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• عدد السكان لكل صيدلي Population Per Pharmacist -
أحــد مؤش ـرات أو معاييــر الرعايــة الصحيــة ،حيــث يســتخدم ســنة معينــة علــى مجمــوع عــدد الصيادلــة العامليــن فــي مهنــة
ويحســب هــذا املؤشــر بقســمة عــدد الســكان فــي منتصــف للمقارنــات الدوليــة التــي تعكــس التقــدم الصحــي بيــن الــدول،
وانخفــاض هــذا الرقــم مــن ســنة إلــى أخــرى يــدل علــى مــدى الصيدلــة فــي جميــع مؤسســات الدولــة فــي نفــس الســنة ،تقــدم
الرعايــة الصحيــة فــي ذلــك البلــد ،ويحســب كمــا يلــي:

• عدد السكان لكل ممرض Population Per Nurse -
أحد مؤشرات أو معايير الرعاية الصحية املستخدم في املقارنات الدولية التي تعكس مدى تطور هذه الرعاية في نفس البلد
من سنة إلى أخرى ،ويحسب بقسمة عدد السكان املقيمين في منتصف سنة معينة على عدد املمرضين واملمرضات العاملين
في املستشفيات في نفس السنة ،ويدل انخفاض هذا الرقم من سنة إلى أخرى على تطور الخدمات الصحية في هذا البلد،
ويحسب كما يلي:

• نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف طبي أو صحي – Ratio Birth Attended
نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف أ باء أو ممرضات أو قابالت قانونيات أو أخصائيات الرعاية الصحية األولية
املدربات ،أو تحت إشراف القابالت التقليديات إلى إجمالي الوالدات في نفس السنة..
• المحصنون – Immunized
متوسط تحصين األ فال خالل السنة األولى من العمر ،باألمصال األربعة املستخدمة في العرنامج الشامل لتحصين
األ فال..

• األطفال الرضع
ً
ً
األ فال الرضع هم األ فال الذين ال تتجاوز أعمارهم عاما كامال.
• البلدية
ل
ل
املقصود بالبلدية هو مكان إقامة األم في جداو املواليد ومكان أقامه املتوفى في جداو الوفيات.
• فاقدي القيد
صدور
النشرة السنوية
فاقدي القيد هم املواليد الذين تم قيدهم في اجالت الصحة الوقائية في تاريخ الحق ملولدهم وبعد
للمواليد لنفس العام.
• معدل وفيات األطفال
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معدل وفيات اال فال هي احتمالية الوفاة (مععر عنها كمعدل لكل  1000والدة حية) بين تاريخ امليالد االول والخامس.

• معدل وفيات الخاص بعمر معين
معدل الوفيات الخاص بعمر معين يعرف بأنه النسبة بين عدد الوفيات بين مجموعة عمر معينة وإجمالي عدد السكان
لتلك املجموعة.

• معدل الوفيات الرضع (أقل من سنة)
معدل الوفيات الخاص بعمر معين يعرف بأنه النسبة بين عدد الوفيات بين مجموعة عمر معينة وإجمالي عدد السكان
لتلك املجموعة.

اإلعاقة Handicap -
• العاهة Physical Defect -
هي فقدان أو انحراف عنصر فسيولوجي أو عصبي أو تشريحي ،أو فقدان وظيفة عضو أو رف من أ راف الجسم) البعد
الخاص باأل راف والبدن(.
• العجز:
ويدل على أي قصور أو نقص في قدرة الشخص على أداء أي نشا بالطريقة أو في الحدود التي تعتعر عادية بالنسبة ألى
شخص :أي القصور في السمع أو الكالم أو املش ي أو أي نشا تخر (البعد الفردي) .

• السكان ذوو اإلعاقة
أي من الوظائف أو ُ
كل فرد لديه قصور في ّ
البنى الجسمية والتي تؤدي ملحدودية قدرته على املشاركة نتيجة للعوامل البيئية
والشخصية ،ولذلك تم استخدام مصطلح شدة الصعوبة ليعكس املحدودية في الوظائف ُ
والبنى الجسمية ,واالبتعاد عن
استخدام مصطلح الصعوبة ملا يحمله من وصمة تؤدي – على األرلب  -إلنكار وجودها ،وحسب تصنيف مجموعة واشنطن
للصعوبة يتم قياس الصعوبات بدرجاوها اللثاث ) خفيفة – شديدة  -بالغة ) ال يستطيع(.
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• اإلعاقة Disability -

هي إصابة الفرد بعجز أو بعاهة تحد من نشا ه وحركته في املجتمع حيث تمثل العاهة فقدان أو انحراف عنصر
فسيولوجي أو عصبي أو تشريحي أو وظيفة عنصر أو رف ن أ راف الجسم ،وفي حين يدل العجز على أي قصور أو نقص
في قدرة الشخص على أداء أي نشا في الحدود العادية ،على سبيل املثال :القصور في السمع أو الكالم أو الحركة ...إلخ،
ولةعاقات درجات مختلفة فقد تحتاج إلى فحص بي ملعرفسها وقد تكون وا حة ،وكما أ ها قد تبدأ مع والدة الشخص
وربما ال تتضح إال في سن متأخرة .وتمثل اإلعاقة في عدة أشكال منها:
 .1الصعوبات البصرية (الرؤيا) Difficulties in Seeing -
األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرنيا والتي تحد من قدروهم على أداء واجباوهم اليومية ،على سبيل
املثال قد ال يستطيع القراءة ،مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة ،وقد ال يستطيع الرنيا بعين
واحدة بشكل جيد ،أو قد ال يستطيع الرنيا إال ما هو أمامه وليس على الجوانب ،بمعنى أن أي مشكلة في الرنيا يعتعرو ها
صعبة يجب تحديدها وحصرها ،يسأل لجميع األفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال ،ويجب تذكير من يلبس نظارة أو
عدسات بية إذا كان يعاني من صعوبات في الرنيا.
 .2الصعوبات السمعية Difficulties in Hearing -

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدروهم على أداء أي جزء وجانب في
أدائهم اليومي ،مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه جيج ،أو ال يستطيع أن يسمع شخص يتكلم معه
مباشرة وبصوت عادي) دون صراخ ،أو صوت مرتفع( ،وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما.

 .3الصعوبات المتعلقة بالقدرة على التواصل والتفاهم مع اآلخرين Difficulties in Communication -
هي املشكالت التي يواجهها الفرد في التعبير وإيصال ما يريده لألخرين ,أو املشكالت في فهم ما يقوله اآلخرون أو كليهمــا معــا،
وترتبــط هــذه املشــكلة بشــكل رئيــس بالقــدرات اللغويــة التعبيريــة أو االستقاللية وتتمثــل فــي مشــكلة التعبير ,والفهــم ,أو
كليهمــا.
 .4الصعوبات المتعلقة بالتذكر والتركيز Difficulties in Remembering and concentrating -
يشير التذكر إلى القدرة على استعادة املعلومات واألحداث القريبة أو البعيدة من الذاكرة ،فيما يشير التركيز إلى القدرة على
متابعة موضوع واحد دون تشتت.

 .5الصعوبات المتعلقة بالعناية الشخصية:
أن يعاني الشخص من صعوبات في تأمين الرعاية لنفسه بشكل كلي أو جزئي مثل احتياجاته الضرورية اليومية الشخصية
واالجتماعية العادية مقارنة باآلخرين
 .6الصعوبات الحركية (المشي أو صعود الدرج)
األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد أو ال تحد من أدائهم
لألنشطة اليومية ،فمثال قد يجد صعوبة في مش ي مسافة قصيرة ،أو مشكلة في الصعود والهبو على السالم والدرج
واملنا ق الوعرة ،وال يستطيع مش ي أي مسافة دون استراحة أو توقف ،أو ال يستطيع املش ي دون االعتماد على عصا أو عكاز
أو أجهزة املش ي ،أو ال يستطيع الوقوف على القدمين ألكثر من دقيقة ويحتاج كرس ي بعجالت للتنقل من مكان آلخر ،وتشمل
هذه الصعوبة/اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحر داخل املنزل أو خارجه ،وكذلك املش ي لفترات تزيد عن 15
دقيقة.
• النظارة الطبية:
هي املعينة الطبية التي يستخدمها الفرد لتعينه على التغلب على مشكلة في البصر) يمكن أن تكون نظارة بية أو عدسات
بية الصقة.
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• المعينات السمعية:
ً
هي املعينات الطبية التي يستخدمها الفرد لتعينه على التغلب على مشكلة في السمع) أي الضعف في السمع سواء كان خفيفا
ً
شديدا (ويمكن للمعينة السمعية أن تكون سماعة ظاهرة خارج األذن أو سماعة صغيرة ً
ً
جدا ورير ظاهرة
أو متوسطا أو
توضع داخل األذن ،كما يمكن أن تكون مكعرات الصوت التي تستخدم في صفوف الضعف السمعي أو القاعات.
• المعينات المستخدمة في التنقل:
هي املعينة الطبية التي يستخدمها الفرد لتعينه في التنقل) مثل :العكاز ،الكرس ي املتحر العادي أو الكهربائي ،أو جهاز
الوقوف  ، walkerأو األ راف الصناعية العلوية أو السفلية ،أو حتى املساعدة من فرد تخر(.
• لغة اإلشارة"
هي الطريقة املستخدمة للتواصل مع الصم باستخدام حركة األصابع واليدين -بشكل أساس ي -للتعبير عن الحروف واألرقام
والكلمات ،حيث نستخدم تعابير الوجه ،وحركة الشفاه ،وحركة الجسم للتعبير عن الكلمات واملفاهيم واألرقام واألماكن.
الصعوبات التي تتعلق بالقدرة على عناية السكان ذوي اإلعاقة بأنفسهم:
يقصــد هــا املهــارات واملمارســات للحفــام علــى املظهــر والصحــة (مثــل :رســل اليديــن والوجــه ،وتنظيــف األسنان،
واالستحمام أو االرتسال ،ولبــس املالبس أو الحــذاء  ...إلــخ).
• القلق
ّ
ّ
ّ
ّ
يعرف القلق على أنه حالة نفسية تظهر على شكل توتر بشكل مستمر نتيجة شعور الفرد بوجود خطر يهدده ،وهذا الخطر
ً
ً
ً
قد يكون
موجودا فعال أو قد يكون متخيال الوجود له في الواقع واستمراره لفترات ويلة يعد حالة مرضية تتطلب العالج.
• االكتئاب
يمكن تعريف االكتئاب على أنه حالة من الشعور بالحزن املتواصل قد تستمر ألسبوعين أو أكثر ،ويعد حالة مرضية تتطلب
العالج.
• أسباب اإلعاقة Cause of Handicap -
السبب املباشر الذي أدى إلى حدوث اإلعاقة ومن هذه األسباب:
• سبب مرض ي
• أسباب خلقية
• متعلقة بالحمل
• متعلقة بالوالدة
• حوادث أخرى (كالسقو أو الحوادث الحرفية)
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• حوادث سير
• أسباب أخرى
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الفصلالثاني:إحصاءات الصحة
الصحة – Health
• المؤشرات الصحية:
هي أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة متغيرات النظام الصحي سواء الكمية أو الكيفية بشكل مفرد أو بإدماج عدد
من املتغيرات في نقطة معينة ،أو في سلسلة زمنية أو مكانية بشر توافر األسلوب العلأي في بنائها وحساب قيمسها ،مع توفر
مواصفات القياس كالصدق والثبات.
• معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate (%) -
عبارة عن متوسط عدد األ فال الذين يمكن أن تنجسهم امرأة) أو مجموعة من النساء (إذا كان سلوكها اإلنجابي ول
حياوها يطابق معدالت الخصوبة الخاصة بالعمر في سنة معينة ،بينما أن معدل الخصوبة العام هو عبارة عن عدد املواليد
أحياء في سنة معينة لكل ألف من النساء في سن الحمل ) (15- 49سنة في منتصف نفس السنة،
ُويحسب كما يلي:

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

معدل الخصوبة الكلي هو عبارة عن متوسط عدد األ فال الذين يمكن أن تنجسهم امرأة) أو مجموعة من النساء (إذا كان
سلوكها اإلنجابي ول حياوها يطابق معدالت الخصوبة الخاصة بالعمر في سنة معينة ،بينما أن معدل الخصوبة العام
للنساء املوا نات هو عبارة عن عدد املواليد املوا نين أحياء في سنة معينة لكل ألف من النساء في سن الحمل (15 – 49
سنة) منتصف نفس السنةُ ،ويحسب كما يلي:

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

عبارة عن مؤشر اقتصادي واجتمااي يو ح أثر تقدم عملية التنمية وزيادة مستويات املعيشة على عمر اإلنسان ،وهو
عبارة عن عدد سنوات البقاء املتوقعة على قيد الحياة عند املياد كمتوسط عام في املجتمع ،ويستخرج مؤشر توقع الحياة
من واقع جداول الحياة للموا نين سواء للذكور أو لةناث ،ويتطلب حساب هذا املؤشر توفر أعداد السكان املوا نين
ذكورا أو إناثا حسب فئات األعمار في منتصف العام املطلوب حساب املؤشر عنه ،وكذلك أعداد الوفيات للموا نين ذكورا
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أو إناثا في فئات األعمار املختلفة للعام نفسه ،وكما يمكن حساب هذا املؤشر حسب النوع على النحو السابق فإنه يمكن
حسابه بحسب املنا ق أو األقاليم.
• معدل وفيات األطفال دون الخامسة حسب الجنس لكل ألف مولود حي - Under 5 mortality rate by
sex per 1000 live births

عبارة عن نسبة العدد السنوي لوفيات األ فال دون سن الخامسة لكل ألف فل يولدون أحياء ،وبمزيد من التحديد ،هو
احتمال الوفاة خالل الفترة املحصورة بين الوالدة واكتمال السنة الخامسة من العمر.

• معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي حسب الجنس • Infant mortality rate by sex (per -
1000 live births):

عبارة عن نسبة عدد وفيات األ فال الرضع ذكورا وإناثا والذين تقل أعمارهم عن السنة ،في سنة معينة لكل ألف من
املواليد أحياء من الذكور أو اإلناث خالل نفس السنة ،ويعكس هذا املؤشر مدي الرعاية الصحية املتوفرة بالدولة.

• معدل وفيات األمهات لكل مائة ألف مولود حي-
)births

:Maternal mortality rate (per 100000 live

عبــارة عــن عــدد وفيــات النســاء ألســباب تتعلــق بالحمــل ،لــكل مائة ألــف فــل يولــدون أحيــاء ســنويا ،ويحسب كالتالــي
الوفيات بين النساء الناتجة عن الحمل والوضع والنفاس
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• مـعــدل انــتـشـــار وسـائــل مـنــع الحـمـل Contraceptive prevalence rate (%) -
َّ
عبارة عن النسبة املئوية للنساء املتزوجات في عمر الحمل )(49-15ويستخدمن أو يستخدم أزواجهن أي نوع من وسائل
منع الحمل سواء كانت حديثة أو تقليدية.

• معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة) اإليدز) Hiv prevalence rate (%) ages 15 - 49: -
معدل انتشار املرض بصفة عامة هو عبارة عن عدد الحاالت املتواجدة فعال من مرض معين عند وقت معين وفي منطقة
ً
معينة مقسوما على عدد السكان املعرضين لةصابة بنفس املنطقة وخالل نفس الفترة مضروبا في ألف ،وبالتالي فإن معدل
انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة) اإليدز (يمكن احتسابه كالتالي

الفترة)

• نسبة حديثي الوالدة الذين يولدون بوزن يقل عن  2500غرام (%) Infants with birth – weight -
less than 2500g

يععر عن أحد مؤشرات سوء التغذية ،وهو عبارة عن النسبة املئوية لعدد األ فال حديثي الوالدة الذين يولدون بوزن أقل
من  2500ررام في سنة معينة ،من مجموع األ فال املولودين في نفس السنة.

• معدل انتشار مرض المالريا لكل مائة ألف شخص Malaria cases (per 100000 people) -
ً
عبارة عن عدد الحاالت املتواجدة فعال من مرض املالريا عند وقت معين وفي منطقة معينة مقسوما على عدد السكان
املعرضين لةصابة باملرض بنفس املنطقة وخالل نفس الفترة مضروبا في مائة ألف ،وبالتالي فإن معدل انتشار مرض
المالريا يمكن احتسابه كالتالي:
معينة ÷ عدد
السكان المعرضين لإلصابة بنفس
الفترة) * 100000

•

•نسبة اإلعاقة بين السكان في الفئة العمرية)(0-18
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population in age group (0 - 18 years) (%):

ً
نسبة عدد السكان املعاقين في الفئة العمرية ) ( 0 – 18سنة مقسوما على عدد السكان في نفس الفئة العمرية مضروبا في
.100
نسبة اإلعاقة بين السكان في الفئة العمرية
العمرية * 100

• معدل انتشار مرض شلل األطفال )Polio prevalence rate (%
معدل انتشار مرض شلل األ فال هو عبارة عن عدد الحاالت املتواجدة فعال من مرض شلل األ فال عند وقت معين وفي
منطقة معينة مقسوما على إجمالي عدد األ فال املعرضين لةصابة باملرض بنفس املنطقة وخالل نفس الفترة وفي نفس
العمر مضروبا في مائة ألف ،وبالتالي فإن معدل انتشار مرض شلل األ فال يمكن أن يحسب كالتالي

نفس الفترة وفي نفس العمر) * .100

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

عبارة عن النسبة املئوية للوالدات التي تجري تحت إشراف أ باء أو ممرضات أو قابالت أو أخصائيات الرعاية الصحية
األولية املدربات ،أو تحت إشراف القابالت التقليديات.
نسبة الوالدات التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة=
)عدد حاالت الوضع التي تتم بإشراف أطباء أو ممرضات
أو قابالت أو أخصائيات الرعاية الصحية األولية المدربات أو
تحت إشراف القابالت التقليديات في سنة ما ÷ إجمالي
عدد حاالت الوضع التي تتم في نفس السنة( * 100

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

النسبة املئوية من السكان الذين يمكن أن يتوقعوا الحصول على العاج الطبي لألمراض واإلصابات الشائعة بما فيه
العقاقير األساسية املدرجة في القائمة الو نية وذلك خالل ساعة واحدة سيرا على األقدام أو سفرا منسوبا إلى إجمالي عدد
السكان.

2

جهاز التخطيط واإلحصاء

69

نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية

• عدد األطباء لكل مائة ألف شخص Physicians (per 100000 people) -
مؤشر مهم من مؤشرات أو معايير الرعاية الصحية ويستخدم أيضا في مقارنة هذا الجانب بين الدول ،ليعكس مدي تطور
الخدمات الصحية بين البلدان املختلفة ,ويحتسب هذا املؤشر كالتالي:

• عدد الممرضات لكل مائة ألف شخص Nurses (per 100000 people) -
مؤشر مهم من مؤشرات أو معايير الرعاية الصحية ويستخدم أيضا في مقارنة هذا الجانب بين الدول ،ليعكس مدي تطور
الخدمات الصحية بين البلدان املختلفة ،ويحتسب هذا املؤشر كالتالي

• نسب األطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية )- Children undernourished (%
under age 5

مؤشر يحسب لأل فال أقل من خمس سنوات (صفر – ً 59
شهرا) ويشمل:
 .1انخفاض)نقص) الوزن :وهو النسبة املئوية لأل فال دون الخامسة الذين تقل أوزا هم عن ناقص درجتين
لالنحراف املعياري من متوسط العالقة بين الوزن والعمر في مجموعة السكان املرجعية.
ُّ
ً
 .2الهزال) النحافة(:ويقاس بالنسبة املئوية لأل فال الذين تتراو أعمارهم بين  - 12 23شهرا ،والذين يقلون عن
ناقص درجتين لالنحراف املعياري ملتوسط العالقة بين الوزن والطول في مجموعة السكان املرجعية.
 .3توقف النمو) قصر القامة(:ويقاس بالنسبة املئوية لأل فال فيما بين ً 24 59
شهرا ،والذين هم أقل من ناقص
درجتين لالنحراف املعياري من متوسط عالقة الطول والعمر في مجموعة السكان املرجعية .ومجموعة السكان
املرجعية هي سكان الواليات املتحدة األمريكية بافتراض أ هم أفضل صحة ورعاية ،وقد جري حساب هذا املؤشر
بحساب النقص عن متوسط الوزن املحلي في العديد من الدول عند حساب مؤشر التنمية البشرية.
وتبين املؤشرات الثالثة حالة سوء التغذية بتبايناوها ،حيث يشير) قصر القامة (إلى سوء التغذية املزمن) قصار القامة
بالنسبة للعمر (,بينما تبين النحافة حدة سوء التغذية ،أما نقص الوزن فهو يظهر سوء التغذية املتوسط والشديد بين
األ فال ،وتتبع هذه املؤشرات ععر الزمن يظهر حالة التغذية بين فترة وأخرى ،كما أن تتبعها بين املنا ق املختلفة يظهر
الفروق في الحالة الغذائية ،ويحسب هذا املؤشر بالنسبة للنوع وأيضا للمنا ق ،كما أن التحسن في هذه املؤشرات يحتاج
ً
لكي يكون
محسوسا إلى فترة خمس سنوات على األقل ،وهو مؤشر يعكس حالة النمو االقتصادي والحالة الغذائية التي
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عليها املجتمع.
• نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف – One year-
olds fully ammonized against measles, rubella and mumps:

عبارة عن نسبة عدد األ فال الرضع البالغين سنة وما دون ،الذين أكملوا التحصينات األساسية خالل فترة معينة،
مقسوما على عدد املواليد أحياء البالغين سنة وما دون خالل نفس الفترة مضروبا في ألف..
المحصنين ضد
البالغين العمر سنة
نسبة
المواليد البالغين
الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف =
فترة
التحصينات األساسية
الذين
المواليد األحياء البالغين
معينة ÷
نفس الفترة)*1000
• نسبة التلقيح الثالثي (%) D.P.T. Vaccination ratio -

ً
تلقيحا ًّ
ثالثيا )الحصبة ،السل ،شلل األ فال) في عمر عام واحد بالنسبة
عبارة عن عدد األ فال الذين يتم تلقيحهم
إلجمالي عدد األ فال في نفس العمر.
نسبة التلقيح الثلثي = (عدد األطفال الذين يتم تلقيحا ثلثيا

• نسبة السكان الذين لديهم فرص مستدامه للحصول على مصادر محسنة للمياه Population using -
improved water sources (%):s

النسبة املئوية للسكان الذين يحصلون على إمدادات كافية من املياه املأمونة) رير امللوثة ( سواء كانت سطحية )معالجة أو
رير معالجة) أو من اآلبار والعيون ،والقدر الكافي للفرد هو  20لترا في اليوم الواحد ،ويحسب املعدل على النحو التالي

ويجب األخذ بعين االعتبار التعريف املستخدم في التنمية ،وهو أنه في املدن يكفي وجود صنبور عام أو مضخة على بعد ال
يتجاوز  200متر ،تكفي لحصول األسر على مياه نقية ،وفي الريف عند وجود مصدر للمياه النقية ،بحيث ال يضيع معظم
الوقت في اليوم في الحصول على املياه.
وتوافر املياه النقية هو واحد من مؤشرات الصحة الوقائية ،ويعد مؤشرا مهما في تخطيط املرافق العامة واملستو نات
البشرية وتحديد أولوياوها والعمل على زيادة نسبة السكان املستفيدين ،كما أن توزيعها على املنا ق املختلفة يظهر عدالة
توزيع الخدمة أو تميزها
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• نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على صرف صحي محسن - Population using adequate
sanitation facilities (%):s

هو واحد من مؤشرات الصحة الوقائية ،وقد ينافس توفير املياه النقية في األهمية الوقائية ،وهو مؤشر ذو أهمية في املرافق
العامة وتحديد أولوياوها ،كما أنه مؤشر من مؤشرات املستو نات البشرية ضمن املؤشرات االجتماعية األخرى ،وهو عبارة
عن النسبة املئوية للسكان الذين يحصلون على أساليب صحية للتخلص من الفضالت البشرية بحيث تحأي اإلنسان
والحيوان والحشرات من التعرض لها.

• نسبة اإلنفاق على الصحة كنسبة من اإلنفاق الحكومي العام - Health expenditure (as % of total
government expenditure):

اإلنفاق الحكومي على الصحة هو اإلنفاق الجاري واالستثماري على الخدمات الصحية من ميزانيات الحكومة) املحلية
واملركزية (والقروض الخارجية واملنح أو صناديق التأمين االجتماعية والصحية ويدل هذا املؤشر على مدى اهتمام الدولة
بالصحة والحجم الذي تستحوذ عليه من مجموع اإلنفاق العام ،ويحسب املؤشر كالتالي:
نسبة اإلنفاق على الصحة كنسبة من اإلنفاق
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الفصلالثالث:إحصاءات القوى العاملة
التعاريف واملؤشرات
مجموع السكان
يعرف عدد السكان في الدولة بأنه مجموع األفراد القا نين )ذكورا وإناثا (في حدود هذه الدولة في تاريخ معين سواء كانوا
يتمتعون بصفة املوا نة للدولة أم كانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة ،ويقدر مجموع السكان عادة في سنة معينة في
منتصف السنة.
مجموع السكان الذكور
مجموع األفراد الذكور القا نين في حدود الدولة في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون بصفة املوا نة للدولة ،أم كانوا مقيمين
إقامة دائمة أو مؤقتة ،ويقدر مجموع السكان الذكور عادة في سنة معينة في منتصف السنة.
مجموع السكان اإلناث
مجموع اإلناث القا نات في حدود الدولة في تاريخ معين سواء كن يتمتعن بصفة املوا نة للدولة ،أم َّ
كن مقيمات إقامة
دائمة أو مؤقتة ،ويقدر مجموع السكان اإلناث عادة في سنة معينه في منتصف السنة.
• معدل نمو السكان السنوي
عبارة عن معدل الزيادة الطبيعية مضافا إليه معدل صافي الهجرة) معدل الهجرة الداخلية – معدل الهجرة الخارجية (التي
رأت على السكان خالل السنة ،ويحسب هذا املعدل بطريقة رير مباشرة هي :عبارة عن الفرق بين الزيادة الكلية التي
رأت على السكان بين بداية و هاية السنة ،بغض النظر عن مصدر هذه الزيادة مقسومة على عدد السكان في منتصف
هذه السنة.
• نسبة السكان دون عمر  15عاما
تمثل شريحة من السكان خارج قوة العمل بقا لألعراف الدولية ،وهي تمثل السكان دون سن  15سنة إلى إجمالي عدد
السكان.
نسبة السكان دون سن  15عاما = )عدد السكان دون
15سنة ÷ عدد السكان اإلجمالي)* 100

• نسبة السكان في الفئة العمرية ()15 – 64
تمثــل شــريحة مــن الســكان داخــل الفئــة العمريــة ) (64-15إلــى إجمالــي عــدد الســكان.

• نسبة السكان في عمر  65عاما وما فوق
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تمثل شريحة من السكان خارج قوة العمل ًبقا لألعراف الدولية ،وهي تمثل السكان داخل الفئة العمرية )ً 65
عاما وما
فوق) إلى إجمالي عدد السكان.

• السكان في سن العمل:
ًّ
اقتصاديا )خارج
هم جميع األفراد  15سنة فأكثر ،ويشمل األفراد الناشطين اقتصاديا) قوة العمل (والسكان رير الناشطين
قوة العمل(
• الموارد البشرية
ً
جميع األفراد في املجتمع) ً
ذكورا وإناثا (القادرين على العمل واإلنتاج ،أو الذين ينتظر دخولهم سوق العمل في فترة معينة،
وبمعنى أكثر شموال فإن املوارد البشرية تشمل كل املهارات واملعرفة والقدرات التي يملكها األفراد فعال ،أو الطاقات الكامنة
املتاحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في املجتمع ،ومعنى ذلك أن املوارد البشرية ال تقتصر فقط على السكان الذين هم
في سن العمل فحسب بل تشمل أيضا املشاركة الفعلية والكاملة املتوقعة في مجال التنمية من جانب جميع أفراد املجتمع.
• قوة العمل
ذلك الجزء من السكان ) (15 – 64سنة الذي يمثل العرض املتا والقادر على العمل ويتكون من كل من األفراد الداخلين
في قوة العمل وكذلك األفراد الخارجين عن قوة العمل ،باإلضافة إلى األفراد البالغين من العمر  65سنة فأكثر ويعملون.
يتم تصنيفهم على النحو التالي:

 .1السكان النشطون اقتصاديا (القوة العاملة)
ن
ن
جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلغو من العمر 15سنة فأكثر ،ويمثلو العرض املتا من العمل إلنتاج السلع
والخدمات االقتصادية أثناء فترة اإلسناد الزمني ،ســواء كانــوا يعملــون بالفعــل( مشــتغلون) ،أو يبحثــون عــن
عمــل(متعطلــون).
 .2السكان غير النشطين اقتصاديا (خارج قوة العمل)
هم األفراد  ) 15سنة فأكثر (رير املصنفين ضمن القوى العاملة) رير مشتغلين أو متعطلين(وال يمثلون العرض من العمل
االزم إلنتاج السلع أو الخدمات االقتصادية ,وذلك لكو هم ال يعملون أو ال يبحثون عن عمل أو رير قادرين على العمل أو
رير مستعدين لاللتحاق به خالل فترة اإلسناد الزمني ,مثل :الطالب ,وربات البيوت ,واملتقاعدون الذين ال يعملون ,واألفراد
رير القادرين على العمل ,واألفراد الذين ال يرربون في العمل وال يبحثون عنه ،وريرهم ممن ال يعملون ألسباب أخرى.
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• تركيبة القوى العاملة
ن
توزيع القوى العاملة املوجودة في الدولة) بغض النظر عما إذا كانت تعمل حاليا أو ال تعمل (ويمكن أن يكو هذا التوزيع
حسب العمر ،أو حسب املهنة ،أو حسب الحالة التعليمية ،أو حسب الجنسية ...إلخ) أي املشتغلون  +املتعطلون (ويساعد
هذا املفهوم أو املؤشر صانعي القرار على تخطيط احتياجات الدولة املعنية حسب تخصصاوهم وقدراوهم املهنية
• نسبة السكان غير النشطين اقتصاديا -
يوفــر قيــاس الســكان خــارج القــوى العاملــة مــن إجمالــي السـكان فــي ســن العمــل ،ويتــم حســاب املؤشــر كالتالــي:

• الحالة العملية
عالقة الفرد ) 15سنة فأكثر (داخل القوة البشرية بالنشا
بالحاالت اآلتية:

االقتصادي الجاري خالل فترة اإلسناد الزمني وتصنف

 .1المشتغلون :األفراد ) 15سنة فأكثر) الذين هم خالل فترة اإلسناد الزمني (األسبوع السابق) لزيارة األسرة:
عملوا ملدة ساعة واحدة على األقل مقابل راتب أو ربح) نقدي أو عيني (كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب
ِ
عمل أو يعملون لحسا هم.
 أو قاموا بمساعدة أحد أفراد األسرة ملدة ساعة على األقل دون مقابل في أي نوع من األعمال التجارية أو فيمزرعة خاصة بأحد أفراد األسرة.
 أو ع ِملوا ملدة ساعة واحدة على األقل لدى الغير دون أجر أو ربح ) نقدي أو عيني) كمتطوعين.ً
ً
 أو تغيبوا مؤقتا عن عملهم يلة األسبوع بسبب إجازة أو مرض أو ألي سبب تخر وسوف يعودون إليه مجددا.ويشمل التعريف الطاب والباحثين عن عمل واملتقاعدين وربات البيوت  ...إلخ ,الذين ع ِملوا خالل األسبوع السابق للزيارة
ملدة ساعة واحدة على األقل ,مع مالحظة أن ذلك ال يشمل األعمال املنزلية مثل أعمال الطبخ والغسيل الذي تقوم به ربة
املنزل أو أعمال الصيانة املنزلية العادية التي يقوم ها أحد أفراد األسرة.
 .2المتعطلون :هم األفراد ) 15سنة فأكثر( الذين كانوا خالل فترة اإلسناد الزمني:
 بدون عمل خالل األسبوع السابق لزيارة األسرة :بحثوا عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارةاألسرة) قاموا على األقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل (ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل
خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص هم خالل
الفترة القادمة ،حيث إ هم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة اإلسناد.
 قادرون على العمل ومستعدون لاللتحاق به في حال توفره (متاحون للعمل) خالل األسبوع السابق لزيارة األسرة. املتعطلون الذين سبق لهم التدريب :هم األفراد املتعطلون ) 15سنة فأكثر ( الذين حصلوا على دورة تدريبيةخالل فترة اإلسناد الزمني) لالثني عشر شهرا السابقة لشهر املاح(.
 املتعطلون الذين سبق لهم العمل :الفرد )15سنة فأكثر ( الذي سبق له االرتبا بعمل ما هدف التكسب إال أنهً
ليس مرتبطا بأي عمل خالل فترة اإلسناد الزمني ،ررم قدرته على العمل ورربته فيه وقيامه بالبحث عنه ولم
يجده.
 .3طالب متفرغ  :الفرد ( 15سنة فأكثر) الــذي يواظــب علــى دراســة منتظمــة هــدف الحصــول علــى مؤهــل علمــي.
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 .4متفرغة ألعمال المنزل  :األنثى ) 15سنة فأكثر ( التي ال تعمل ،وال تبحث عن عمل ،وال تلتحق بمعاهد علمية ومتفررة
ألعمال منزلها أو منزل أسروها ،أو تشرف على خدم يقومون هذه األعمال.
 .5المستكفي اقتصاديا  :الفرد )  15سنة فأكثر ( القادر على العمل لكنه ال يعمل وال يبحث عن عمل بسبب كونه
ً
مستكفيا اقتصاديا لحصوله على إيراد من إعانات أو أما أو عقارات أو استثمارات أو مصادر أخرى
 .6زاهد في العمل  :الفرد )  15سنة فأكثر( القــادر علــى العمــل ولكنــه ريــر مرتبــط بــه لعــدم رربتــه فيــه.
ً
ً
 .7المتقاعد :الفرد ( 15سنة فأكثر ( الذي أحيل إلى التقاعد لوصوله إلى سن التقاعد ،أو لب تقاعدا مبكرا ألي سبب من
ً
ً
األسباب ،ورير مرتبط بعمل تخر ،ويستلم معاشا تقاعديا ،حتى تاريخ اإلسناد الزمني.
• الحالة العملية للمشتغل:
هي عالقة الفرد املشتغل باملنشأة التي يعمل ها مصنفة حسب وضعه في العمل ،وتنقسم إلى خمس فئات رئيسة حسب
التصنيف الدولي للحالة العملية (:(ICSE

 .1العاملون بأجر  :هم األفراد العاملون في وظائف بأجر ،أي أنه لديهم عقد عمل صريح) مكتوب أو شفهي (أو ضمني
وأتعا هم ال تعتمد مباشرة على إيرادات الوحدة التي يعملون فيها ،ويمكن أن تأخذ األتعاب شكل أجور ورواتب شهرية أو
أسبوعية أو على وحدة اإلنتاج أو عمولة من مبيعات ،أو نسبة من اإلنتاج أو إكرامية ،أو أجور عينية كالطعام أو السكن أو
التدريب ،ويندرج تحت ذلك العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات ،باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر في
مصلحة لألسرة أو لدى الغير
 .2أصحاب العمل  :هم األفراد الذين يعملون لحسا هم الخاص أو مع شريك واحد أو عدد محدود من الشركاء في وظائف
عمل ذاتي ،أي أنه تتوقف األتعاب بصورة مباشرة على األربا ) أو إمكانية األربا (املتأتية من السلع والخدمات املنتجة أو
التي أنتجت لالسسهال الخاص ،ويعمل لحسا هم مشتغل واحد بأجر على األقل وعلى أساس مستمر ،ويشمل ذلك أصحاب
العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج املنشآت بشر أن يعمل تحت إشرافهم أو لحسا هم مشتغل واحد على
األقل بأجر ،وال يعد حملة األسهم في الشركات املساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها.
 .3العاملون لحسابهم الخاص  :هم األفراد الذين يعملون لحسا هم الخاص أو مع شريك واحد أو عدد محدود من
الشركاء في وظيفة تشغيل ذاتي ،وال يعمل معهم أي مشتغلين بأجر بصورة مستمرة ،ويشمل األشخاص الذين يعملون
لحسا هم خارج املنشآت
ً
 .4أعضاء التعاونيات المنتجة  :هم األفراد الذين يعملون في جمعيات تعاونية تنتج سلعا وخدمات في األعمال الحرة،
ويشار كل منهم بجزء من العمل مع األعضاء اآلخرين ،وال يعمل معهم أي مشتغل بصورة مستمرة.
 .5العاملون المساهمون في األسرة  :هم األفراد الذين يعملون في منشأة مرتبطة بالسوق يديرها فرد من ضمن أفراد
األسرة ال يمكن اعتباره كشريك وذلك في وظيفة تشغيل ذاتي ،وال يعمل في هذه املنشأة أي مشتغل بصورة مستمرة.
 .6العاملون اآلخرون  :هم األفراد الذين يعملون ،وال يمكن تصنيفهم حسب الحاالت السابقة.

76

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

المهنـــة:
هي نوع العمل الذي يزاوله املشتغل في فترة اإلسناد سواء كان هذا العمل بأجر أو دون أجر بغض النظر عن مهنته األصلية
أو الرئيسة أو الثانوية أو مجال تعليمه.

 .1األخصائيون  :هم أشخاص حاصلون على مؤهالت جامعية أو ما يعادلها في مجال تخصصهم.
 .2الفنيون :هم أشخاص يعاونون األخصائيين بصفة مباشرة أو رير مباشرة في أعمال البحوث والتصميم والتطوير
واإلنتاج والصيانة ولهم مهارات يدوية وإملام كاف باملعلومات النظرية في مجال تخصصهم تمكنهم من أداء العمل وفهم
األسباب التي من أجلها يؤدى العمل على الوجه املنهي واألرراض التي يرمي لها هذا العمل ،ويحملون عادة مؤهالت في مجال
تخصصهم أو لهم خعرات ويلة في مجال عملهم.
المهنـــة الرئيسية:
نوع العمل الرئيس الذي يزاوله الفرد املشتغل خالل أسبوع اإلسناد الزمني بغض النظر عن نوع النشا االقتصادي الذي
يعمل فيه أو حالته العملية ،وبالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل تعد مهنته الرئيسة نوع العمل الذي زاوله قبل تعطله،
هذا مع مراعاة أن املتعطل الجديد ليس له مهنة ألنه لم يزاول بعد أي عمل يؤهله اكتساب مهنة.
• المهنـــة الثانوية:
نوع العمل الثانوي الذي يزاوله الفرد املشتغل إلى جانب مهنته الرئيسة خالل أسبوع اإلسناد الزمني بغض النظر عن نوع
النشا االقتصادي الذي يعمل فيه أو حالته العملية.
• معدل النشاط االقتصادي حسب العمر والنوع :
نسبة قوة العمل لفئة عمرية معينة ولنوع معين إلى إجمالي عدد السكان لنفس الفئة العمرية ونفس النوع في تاريخ إسناد
زمني معين ،ويحسب معدل النشا االقتصادي حسب فئات العمر على النحو التالي:

لفئة

الفئة

• نسبة إحالل القوى العاملة في المستقبل
ً
مقسوما على ثلث عدد السكان ) (64 – 15ويعد هذا املفهوم أو املؤشر دليا على قدرة
عدد السكان دون الخامسة عشرة
املجتمع على إحالل قوة عمل جديدة بدل قوة العمل الخارجة من العمل عندما تصل إلى سن التقاعد ،ويحسب كالتالي:

السكان في الفئة العمرية ()64 – 15

.100

• األجر
مقدار التعويض املالي التعاقدي الذي يتقاضاه الفرد املشتغل بأجر مقابل مساهمته في إنتاج سلعي أو خدمي ،في فترة
زمنية محددة) يومي ،أسبواي ،شهري  ...إلخ( ،أو كما في بعض عمليات اإلنتاج الصنااي حسب الوحدة من كمية املنتج
السلعي املحقق في فترة زمنية محددة.
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• األجر األساسي للمشتغل بأجر:
ن
هو ما يتقاضاه املشتغل من أجر دو أية إضافات أو بدالت أو استقطاعات أو حسومات نظير ساعات العمل الرسأي
خالل فترة اإلسناد الزمني.
• األجر اإلضافي للمشتغل بأجر:
هو ما يتقاضاه املشتغل من أجر مقابل ساعات العمل اإلضافية خالل فترة اإلسناد الزمني.
• متوسط الرواتب
ويقصد به متوسط ما يتقاضاه األفراد املشتغلون بأجر مقابل مساهمسهم في إنتاج سلعي أو خدمي في فترة زمنية محددة
)يومي ،أسبواي ،شهري  ...إلخ( ،أو كما في بعض عمليات اإلنتاج الصنااي حسب الوحدة من كمية املنتج السلعي املحقق في
فترة زمنية محددة ،يحسب كالتالي:
بأجر
المشتغلين بأجر

نفس السنة).

• متوسط األجر الشهري للمشتغلين بأجر
مؤشر يقيس متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )15سنة فأكثر( ،وهو عبارة عن مجموع األجر الشهري إلى
إجمالي املشتغلين مقابل أجر.
• نسبة متوسط أجر النساء إلى متوسط أجر الرجال
عبارة عن نسبة مقدار التعويض املالي التعاقدي الذي تتقاضاه املرأة العاملة مقابل مساهمسها في إنتاج السلع والخدمات
باملجتمع وبمعدل زمني محدد) يومي  /أسبواي /شهري  ../إلخ(  ،إلى مقدار التعويض املالي التعاقدي ذاته الذي يحصل عليه
الرجل نظير مساهمته في إنتاج السلع والخدمات ،وبنفس املعدل الزمني هدف معرفة مقدار التفاوت في األجور بسوق
العمل ،ومدي مساهمة املرأة في عملية التنمية واستقاللها االقتصادي ،والثقل الذي تمثله بسوق العمل.
• معدل اإلعالة العمرية
مؤشر لألعباء االقتصادية التي يجب أن يتحملها ذلك الجزء من السكان في سن العمل ،أي هي نسبة األفراد في سن اإلعالة
)أقل من  15سنة  +أكثر من  65سنة وال يعملون (إلى األشخاص في سن العمل (  ) 15 - 64بين السكان وتحسب على النحو
التالي:
أكثر

• معدل اإلعالة االقتصادية
هــو نســبة األشخاص ريــر النشــطين اقتصاديــا إلــى الســكان النشــطين اقتصاديــا.
اإلعالة االقتصادية = )السكان غير النشطين
اقتصاديا ÷ السكان النشطون اقتصاديا( * .100

• معدل المشاركة في قوة العمل:
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مقياس لنسبة السكان في سن العمل في الدولة الذين يشاركون بنشا في سوق العمل ،إما بالعمل أو البحث عن عمل؛
ً
ويوفر مؤشرا لحجم العرض من األيدي العاملة املتاحة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.
ً
ًّ
محوريا في دراسة العوامل التي تحدد عجم وتكوين املوارد البشرية للدولة ،وفي
ويلعب مؤشر املشاركة في قوة العمل دورا
ً
وضع توقعات للعمالة املستقبلية ،وتستخدم هذه املعلومات أيضا في صيارة سياسات العمالة ،وتحديد االحتياجات
التدريبية ،وحساب الحياة العملية املتوقعة للسكان الذكور واإلناث ،ومعدالت االنضمام إلى النشا االقتصادي والتقاعد
منه ،وهي معلومات حاسمة للتخطيط املالي ألنظمة الضمان االجتمااي ،يمكن حساب مؤشرين ملعدل املشاركة في قوة
العمل:
• معدل المشاركة في قوة العمل الخام:
يعرف معدل املشاركة في قوة العمل الخام بأنه النسبة املئوية لعدد األفراد في القوى العاملة إلى إجمالي السكان من جميع
األعمار ،وهذه تعطي فكرة عن عجم السكان الذين يقومون بالعمل الذي تعتمد عليه الحياة االقتصادية في املجتمع.

• معدل المشاركة في قوة العمل المنقح:
يعرف معدل املشاركة في قوة العمل املنقح بأنه النسبة املئوية لعدد األفراد في القوى العاملة إلى إجمالي السكان في سن
العمل.

فأكثر))*

ويختلف هذا املعدل باختالف التركيب العمرى والنواي للسكان والعادات االجتماعية وخاصة ما يتعلق منها بتشغيل املرأة،
ويمكن احتساب معدالت املشاركة في قوة العمل لكل فئة عمرية أو لكل جنسية أو لكل منطقة من منا ق الدولة.
• معدل المشاركة المواطنين في القوة العاملة:
يكتســب هــذا املؤشــر أهميتــه فــي الــدول التــي تعانــي مــن قلة األيدي العاملــة الو نية والتي تلجأ الى سد النقص باستقدام
العمالة األجنبية الستكمال املشروعات في هذه الدول ,ويحتســب كمــا يلــي:

فأكثر
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• معدل المشاركة المرأة في القوة العاملة

مؤشــر يعكس مدي مشــاركة اإلناث (املوا نات ورير املوا نات) في ســن العمــل في القــوة العاملة.

أما املعدل املنقح فيحسب باملعادلة التالية:

سن  15سنة فأكثر في البلد المعني)*.100

• معدل المشاركة المرأة المواطنة في قوة العمل
مؤشــر يعكــس نســبة مشــاركة اإلناث املوا نــات فــي ســن العمــل فــي القــوة العاملــة بالدولــة.

• نسبة العمالة إلى السكان
نسبة العاملين من إجمالي السكان في سن العمل  ,وتعد العمالة واحدة من الفئات الثالثة التي يشملها إ ار قوة العمل
ً
(البطالة  ,العمالة  ,ورير النشطين اقتصاديا)  ,وتشمل فئة العاملين أي شــخص يعمــل ولــو ملــدة ســاعة واحــدة فــي السبعة
أيام السابقة للزيارة (اإلسناد الزمني للماح)  ,كما تشمل األشخاص الغائبين عن العمل بشكل مؤقت  ,يمكن حساب
مؤشرين لنسبة العمالة الى السكان.

-

نسبة العمالة الى السكان :يتم حساب مؤشر نسبة العمالة الى إجمالي السكان بقسمة عدد العاملين على اجمالي
السكان في مختلف األعمار ,ويمكن حساب هذا املعدل حسب خصائص األفراد مثل النوع  ,والجنسية وفئات
العمر.
نسبة العمالة إلى السكان = (األفراد المشتغلون

-

نسبة العمالة الى السكان في سن العمل  :يتم حساب مؤشر نسبة العمالة الى السكان في سن العمل بقسمة عدد
العاملين في سن العمل على إجمالي السكان في سن العمل  ,في  ,100ويمكن حساب هذا املعدل حسب خصائص
األفراد مثل النوع ,والجنسية وفئات العمر.
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( 15سنة )) فأكثر .100

• معدل نمو القوى العاملة :
هي الـزيادة السنوية لكل  100مشتغل في بلد ما.

• نسبة القوة العاملة المواطنة إلى قوة العمل :
هــذا املؤشــر يبيــن مــدى مســاهمة قــوة العمــل الو نيــة فــي إجمالــي قــوة العمــل الفعليــة.

• البطالة :
يستند التعريــف القياس ي للبطالة إلى ثالث معايير رئيسية ال بد من توافرها في وقت واحد ,وهي:

-

-

-

دون عمل :أن يكــون الفــرد دون عمــل ،أي ال يعمــل بأجــر بــد مــن أو لحســابه الخــاص ،كمــا هــو محــدد فــي
ً ً
التعريــف الدولــي للعمالة ,وتعبير دون عمل يعني انعداما تاما للعمل  ,أي عــدم القيــام بــأي عمــل أثنــاء فتــرة
اإلسناد الزمنــي؛ لــذا فــإن الفرد يعد دون عمل إذا لم يكن قد عمل على اإل الق أثناء فترة اإلسناد الزمني ( وال حتى
ً
لساعة واحدة)  ,ولم يكن رائبا عن العمل بصفة مؤقتة على النحو املحدد في تعريف العمالة.
متاح للعمل :أن يكــون الفــرد متاحــا للعمــل فــي الوقــت الراهــن ،أي أنه متــا للعمــل بأجــر ،أو للعمــل لحســابه
ً
ً
الخاص أما بالنسبة ملعيــار اإلتاحة ،فــإن اإلتاحة تعني أن الفــرد يجب أن يكــون قادرا ومستعدا للعمل إذا
توافرت له الفرصة  ,مع مراعاة وجود فترة ( أسبوعين)  ,وذلك ألنه ليــس مــن املتوقع أن يكــون كل ممن يبحثون
ً
ً
عن عمل قادرا على البدء في العمل فورا  ,وبمجرد عرضه عليه.
باحث عــن عمــل :أن يكــون الفــرد باحثــا عــن عمــل ،أي أنه اتخــذ خطــوات محــددة مــن فتــرة قريبــة محــددة للبحــث
عــن عمل مقابل أجر أو ربح  ,وال يعتمد على ما إذا كان العمل املطلوب يقع ضمن الحدود الو نية أو خارجها,
ويشمل البحث عن عمل اتخاذ خطوة واحدة على األقل من الخطــوات التاليــة:
 oالتاجيل لدى وزارة الخدمة املدنية.
 oالتاجيل لدى وزارة العمل.
 oالتاجيل لدى صندوق تنمية املوارد البشرية.
 oالتاجيل في مكاتب التوظيف الخاصة.
 oتقديم لب ألصحاب العمل.
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 oتقديم لب باملراسلة ععر اإلنترنت أو العريد.
 oسؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل.
 oق ـراءة ،أو مشــاهدة ،أو إجابــة أو نشــر اإلعالنات فــي وسائل االعالم.
 oتقديم لب دعم مالي ( قرض ) أو أرض أو معدات...إلخ إلقامة مشروع خاص.
 oأخرى ( حدد )
وهنا بعص االست ناءات منها فئة خاصة من األفراد ,نستثنى من القاعدة العامة التي تقول بأن املعايير الثالثة ( دون عمل ,
ويبحث عن عمل  ,ومتا في الوقت الراهن) يجب أن تتوفر في وقت واحد لكي تتفق مع التعريف القياس ي للبطالة  ,ومن هذه
الفئات :
.1بدايات عمل جديد قريبا :األفراد الذين دونعمل ومتاحون له ولكنهم ال يبحثون عنه أل هم قاموا ببعض الترتيبات للبدء بعمل
في تاريخ الحق للفترة املرجعية وملدة أقل من  3شهور ,فهؤالء يصنفون على أ هم في حالة بطالة ررم عدم تحقق معيار البحث عن عمل.
.2املسـرحون مـن العمـل  :األفراد الذيــن علــق أربــاب العمــل عقد عملهم لفترة محدودة أو رير محدودة ,ويكون لهم في هاية الفترة حق
معترف به باستئناف عملهم مع رب العمل ,ويصنف هؤالء إلى:
 الذيــن لهــم ارتبــا رســأي بالعمــل علــى أ هــم فــي حالــة عمالة. الذين ليس لديهم ارتبا رسأي بالعمل ولكنهم يبحثون عن عمل ومتاحون للعمل على أ هم بطالة.يتم حساب مؤشر معدل البطالة بقسمة عدد املتعطلين عن العمل والذين هم في سن العمل خالل فترة اإلسناد الزمني على
إجمالي القوى العاملة في سن العمل لنفس فترة اإلسناد الزمني  ,ويمكن حسابه حسب الخصائص مثل النوع  ,فئات العمر ,
املستوى التعليأي.

• معدل بطالة المواطنين حسب الجنس
عبــارة عــن عدد األشخاص املوا نين (ذكــورا و إناثــا) القادريــن على العمل والراربين فيه ولكنهم عاجزون عن الحصول
ً
عليه ,مععرا عنه كنسبة مئوية من العدد الكلي لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل (العمال املشتغلون ,وكذلك الباحثون
عن عمل) في أي وقت من األوقات.

 .1معدل بطالة المواطنين الذكور:
ً
عبارة عن عدد الذكور املوا نين القادرين على العمل والراربين فيه  ,ولكنهم عاجزون عن الحصول عليه  ,مععرا عنه كنسبة
مئوية من العدد الكلي لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل (العمال املشتغلون وكذلك الباحثون عن عمل) في أي وقت من
األوقات.
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 .2معدل بطالة المواطنات اإلناث:
ً
عبارة عن عدد اإلناث املوا نات القادرات على العمل والراربات فيه  ,ولكنهن عاجزات عن الحصول عليه  ,مععرا عنه
كنسبه مئوية من العدد الكلي لألشخاص الذين يشكلون قوة العمل ( العمال املشتغلون وكذلك الباحثون عن عمل) في أي
وقت من األوقات.

• بطالة الشباب
يعرف الشباب على أ هم األفراد في الفئة العمرية  24-15سنة  ,ويعد هذا املؤشر أحد املؤشرات املهمة لكثير من
االقتصاديات ,بغض النظر عن درجة تقدمها  ,ألن الشباب في كثير من األحيان لديهم خعرة عملية ضئيلة أو معدومة ,ولهذا
هم يعانون عادة أعلى معدالت البطالة وتضانل فرص العمل لديهم ( في كثير من األحيان نجدهم يعملون في وظائف
منخفضة األجور ودون حماية اجتماعية) باملقارنة مع األكعر سنا.

وتنبع أهمية هذا املؤشر من كونه يساهم بشكل كبير في توضيح أحد جوانب مشاكل سوق العمل  ,وهي دراسة الفئة التي
توجد فيها أعلى نسبة بطالة  ,إضافة إلى التعرف على مشاكل الشباب  ,خاصة اإلناث منهم  ,وهذا يتيح املجال لدراسة وضع
املشاركة في قوة العمل التي تعد من أخفض النسب على املستوى العاملي  ,خاصة مشاركة اإلناث.
يتم حساب املؤشر من خالل اربعة أساليب رئيسية هي:
-

معدل الشباب المتعطلين من إجمالي الشباب في القوى العاملة:

(المشتغلون  +المتعطلون(( 24-15سنة))*.100
-

نسبة الشباب المتعطلين من إجمالي الشباب الكلي

-

نسبة بطالة الشباب من إجمالي البطالة:
البطالة الكلية =
نسبة بطالة الشباب
للشباب 24-15( 15سنة )

-

2

البطالة
البطالة

نسبة بطالة الشباب من بطالة البالغين:
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بطالة األكبر سنا
نسبة بطالة الشباب
البطالة
للشباب ( 24-15سنة) ÷
لألكبر سنا ( 64-25سنة)) .100

البطالة

• مدة التعطل (البطالة)
ً
ل
ق
الفترة الزمنية التي قضاها املتعطل سواء كان متعطال لم يسبق له العمل ويدخل سو العمل ألو مرة (متعطال جديدا) أو
متعطال سبق له العمل ,منذ بحثه عن العمل وحتى تاريخ اإلسناد الزمني ,وتحسب عادة باأليام أو بالشهور.
العمل أو التعليم أو التدريب
• الشباب ليس في ً
هذا املؤشر يوفر مقياسا عن الشباب الذين هم خارج النظام التعليأي وليسوا في العمل ,وبالتالي فهو بمثابة مقياس أوسع
من الداخلين املحتملين سوق العمل ,يتم حساب املؤشر:
 =NEETالمتعطلون الشباب  +الشباب خارج
المتعطلون) الملتحقون بالتعليم أو التدريب) ÷

• البطالة طويلة األجل
يهتم هذا املؤشر بفترة التعطل للمتعطلين عن العمل ,أي املتعطلين لفترات ويلة تزيد عن عام  ,حيث يكون الفرد في هذه
الفترة دون عمل ويبحث عن عمل دون توقف ودون الحصول على أي عمل ودون الحصول على أي عمل ولو ليوم واحد ,وقد
يكون الفرد ممن سبق له العمل أو ممن لم يسبق له العمل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل ,ويتم حساب املؤشر
بأسلوبين :
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 .1نســبة الشــباب المتعطليــن لمــدة ســنة فأكثــر مــن إجمالي المتعطلين:
سنة فأكثر = (األفراد المتعطلون
نسبة المتعطلين
لسنة أو أكثر ÷ األفراد في القوى

 .2نســبة الشــباب المتعطليــن لمــدة ســنة فأكثــر مــن إجمالــي المتعطليــن:
نسبة المتعطلين
أكثر

سنة فأكثر = (األفراد

• العاملون المحبطون
هم األفراد ممن أعمارهم  15سنة فأكثر رير املشتغلين ولكنهم لم يبحثوا عن عمل بسبب التعب من البحث عن عمل ,أو
االعتقاد بعدم وجود عمل ,أو مؤهالوهم رير مناسبة ,ويتم حساب املؤشر بأسلوبين:
 .1نسبة العاملين المحيطين من إجمالي السكان خارج القوى العاملة:
نسبة العاملين المحبطين = (العاملون المحبطون

 .2نسبة العاملين المحبطين من إجمالي الســكان في القــوى العاملة:
نسبة العاملين المحبطين= (العاملون المحبطون

• العمالة حسب القطاعات
يصنف مؤشر العمالة حسب القطاعات إلى ثالث مجموعات واسعة من النشا االقتصادي (الزراعة والصناعة
والخدمات) واملعلومات القطاعية مفيدة بوجه خاص في تحديد التحوالت الواسعة في العمالة ومراحل التنمية ,وفي معظم
ً
الدول تشكل الخدمات حاليا أكعر القطاعات من حيث العمالة ,وفي معظم الدول املتبقية تكون العمالة في الغالب زراعية.
. .1نســبة العامليــن فــي قطــاع الزراعة
ً
عبــارة عــن عــدد املشــتغلين فــي قطــاع الزراعــة منسوبا إلــى إجم ــالي القــوة العاملــة ،وتحسب كالتالــي:
نسبة العاملين في قطاع الزراعة = (األفراد المشتغلون
بقطاع الزراعة ÷ األفراد المشتغلون) *.100

 .2نســبة العاملين في قطاع الصناعة

عبــارة عــن عــدد املشــتغلين فــي قطــاع الصناعــة منســوبا إلــى إجمالــي القــوة العاملــة ،وتحســب كالتالــي:
نسبة العاملين في قطاع الصناعة = (األفراد المشتغلون
بقطاع الصناعة ÷ األفراد المشتغلون)*.100

 .3نسبة العاملين في قطاع الخدمات

2
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ً
عبــارة عــن عــدد املشــتغلين فــي قطــاع الخدمــات منســوبا إلى إجمالي القوى العاملة ,وتحسب كالتالي:
نسبة العاملين بقطاع الخدمات = (األفراد المشتغلون
بقطاع الخدمات ÷ األفراد المشتغلون)*.100

• نسبة المشتغلين حسب الحالة العملية
هذا املؤشر يميز بين ثالث فئات من العمالة ,هي :العاملون بأجر ,والعاملون لحسا هم الخاص ,والعاملون ملكسب عائلي.

ويوفر هذا املؤشر معلومات عن توزيع القوى العاملة حسب حالة العمل ,ويمكن توفير نسبة األشخاص العاملين في الدولة
ً
إن كانوا مستخدمين بأجر أو ممن لديهم مشاريعهم الخاصة .ووفقا للتصنيف الدولي للوضع في العمل ,وتصنيف األفراد
ً
ً
العاملين حسب حالة العمل يوفر أساسا إحصائيا لوصف سلو العمال وظروف عملهم ,ولتحديد املجموعة االجتماعية
واالقتصادية للفرد ,ويتيح كذلك الفرصة للتعرف على عجم العمالة بأجر والذي يدل على مدى توافر فرص العمل
الحقيقية ,ويمكن كذلك االستفادة من هذا املؤشر في التعرف على تركيبة قوة العمل ,ونوع االقتصاد في الدولة ,ويمكن
حساب املؤشر كالتالي:
نسبة العاملين بأجر = ((األفراد المشتغلون بأجر  +األفراد

نسبة العاملين لحسابهم الخاص = ( األفراد

نسبة العاملين لمكسب عائلي = (األفراد المشتغلون
لمكسب عائلي ÷ األفراد المشتغلون) *.100

ويمكن أن يتم حساب هذا املؤشر حسب الخصائص األساسية املتوفرة مثل النوع والجنسية واملستوى التعليأي والنشا
االقتصادي.
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• ساعات العمل األساسية:
هــي إجمالــي عــدد الســاعات الرســمية التــي عملهــا املشــتغل فــي املؤسســة خالل فتــرة اإلسناد.

• ساعات العمل اإلضافية:
هي إجمالي عــدد الساعات اإلضافية التي عملها املشتغل باملؤسسة خالل فترة اإلسناد الزمني.
• متوسط ساعات العمل:
ي
مؤشر يقيس متوسط ساعات العمل الفعلية واالعتيادية (يومي/أو أسبواي/أو شهر ...إلخ) للمشتغلين ( 15سنة فأكثر),
وهو عبارة عن مجموع ساعات العمل إلى إجمالي املشتغلين.
• متوسط ساعات العمل األسبوعية:

مؤشر يقيس متوسط ساعات العمل الفعلية واالعتيادية األسبوعية للمشتغلين( 15سنة فأكثر) ,وهو عبارة عن مجموع
ساعات العمل إلى إجمالي املشتغلين.
• عدد ساعات العمل في المؤسسة:
هو مجموع ساعات العمل الذي يقضيها املشتغل في عمله الرئيس ي واإلضافي بشكل يومي في املؤسسة ويمارس فيها أعماله
املوكلة إليه خالل فترة اإلسناد الزمني.
• عدد المشتغلين في المؤسسة:
ً
هي جملة جميع األفراد ( القطريين ورير القطريين) الذين يؤدون العمل في املؤسسة فعال بأجر أو دون أجر ,وأصحاب
ً
ً
ً
املؤسسة أو ذويهم أو املستخدمين لديهم ,سواء عملوا وقت الدوام كامال أو جزءا منه ,وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين ذكورا
ً
أو إناثا ,بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تدفع على أساس يومي أو اسبواي أو شهري ,ويشمل الشركاء واألعضاء في
ً
الشركات املساهمة ,ورنساء مجالس اإلدارات وأعضاءها ,كما يشمل أيضا املشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة
األجر.
• متوسط عدد المشتغلين في المؤسسة خالل العام:
هو متوسط عدد األفراد ( القطريين ورير القطريين) الذكور واإلناث ,الذين يعملون في املؤسسة من أصحاب املؤسسة
وشركائهم واملستخدمين لديهم الدائمين واملؤقتين ,الذين يعملون بأجر ودون أجر دواما كامال أو جزءا منه  ,والذين
يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو أسبواي أو شهري.

األسبوع
• نســبة العامليــن الذيــن يعملــون  40ســاعة أو أكثــر فــي
ً
نســبة عــدد العامليــن الذيــن يعملــون  40ســاعة أو أكثــر فــي األسبوع مقسوما على إجمالي عدد العاملين.
• العمالة حسب المهنة
ويشمل مؤشر العمالة حسب املهنة ,املهن املصنفة حسب الفئات الرئيسية على النحو املحدد في التصنيف املعياري الدولي
للمهن()ISCO 2008

بحسب املؤشر حسب املجموعات الرئيسية للتصنيف املنهي املبينة أدناه:
 .1املشرعون وكبار املوظفين واملديرون.
 .2االختصاصيون.
 .3الفنيون ومساعدو االختصاصيين.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

الكتبة.
العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق واملحالت.
العاملون في الزراعة وصيد السمك.
الحرفيون واملهن املرتبطة هم.
مشغلو املصانع واآلالت وعمال التجميع.
العاملون في املهن األولية.
االختصاصيون ÷ جملة األفراد المشتغلين)*.100

وهكذا ينطبق على بقية بنود تصنيف املهن.
• العاملون بدوام جزئي
وتعرف منظمة العمل الدولية " العامل بدوام جزئي" " الشخص املشتغل الذي تقل ساعات عمله العادية عن ساعات عمل
العمال املتفررين (الدوام الكامل )" .وهكذا فإن نقطة تحديد العتبة مترو للدول لتحديده ,كعتبة العمل بدوام جزئي ,على
سبيل املثال 35 ,ساعة أو أكثر في األسبوع "عاملون بدوام كامل" وأولئك الذين يعملون أقل من  35ساعة " عاملون بدوام
جزئي"

يحسب املؤشر باالعتماد على ساعات العمل االعتيادية للفرد ,حيث إن العاملين بدوام جزئي هم األفراد الذين عدد ساعات
عملهم االعتيادية في األسبوع أقل من  35ساعة.
نسبة
اعتيادية

• عمالة األطفال
يعد مؤشر السكان املسسهدفين لقياس عمل األ فال بأنه" جميع االشخاص في الفئة العمرية  17-5سنة"

ويعكس مؤشر عمل األ فال عن مدى انخرا األ فال في األعمال املحظورة ,وبشكل عام  ,في أنواع من العمل الذي يتعين
ً
القضاء عليها  ,أل ها رير مرروب فيها اجتماعيا واخالقيا بحسب املعايير الو نية والدولية  ,ويحسب املؤشر كالتالي:

• نســبة مشــاركة األطفال دون  15ســنة مــن العمــر فــي ســوق العمــل
ً
احتســاب معــدالت املشــاركة في قوة العمل لكل فئة عمرية ( األ فال دون  15سنة مثال) كالتالي:

سنة ÷

السكان لنفس الفئة العمرية)*.100

• نوع القطاع:
يقصد بنوع القطاع الجهة التي يعمل فيها الفرد املشتغل وينقسم الى :
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.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7
.8

حكومــي :هــي جميع األجهزة الحكومية  ,كالوزارات واإلدارات واملصالح والبلديات واملدارس والجامعات واملعاهد
واملستشفيات الحكومية والقطاعات العسكرية والهيئات العامة ,مثل ( الهيئة العامة لةحصاء ,وهيئة الغذاء
ً
والدواء)والبنو الحكومية مثل ( بنك التسليف ,البنك الزرااي) وصناديق التنمية ,واملنشآت التي تنتج سلعا أو
ً
خدمات ,ويكون رأس مالها ملكا للدولة وتحت إشرافها مثل ( الخطو القطرية) ,
ً
قطــاع املنشــآت الخاصــة :هي املنشآت التي تنتج سلعا أو خدمات  ,ولها موقع ثلبت وكيان قانوني ,وتعود ملكيسها
لشخص أو مجموعة أشخاص مثل ( الشركات الخاصة ,واملحالت التجارية ,واملدارس الخاصة ,والبنو التجارية,
واملستشفيات الخاصة).
العاملــون لحســا هم :هــم األفراد الذيــن يقدمــون الســلع أو الخدمات بصفة شخصية أو بالتعاون مع مجموعة
أشخاص خارج املنشآت وليس لديهم موقع ثابت له صفة االستقرار ,مثل الباعة املتجولين ,وسائقي األجرة الذين
يعملون لحسا هم وليس لدى شركة خاصة.
القطــاع العائلــي :هــي األسر املنتجــة للســلع أو الخدمــات في املنازل ,وذلك مقابل أجر أو ربح ( نقدي أو عيني).
ً
قطاع املنظمات رير الربحية :هي الجمعيات والهيئات رير الحكومية التي تقدم سلعا أو خدمات للمجتمع دون
مقابل أو بسعر رمزي وال وهدف الى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات املهنية.
قطــاع العمالة املنزلية :هــم األفراد الذين يقدمــون خدمات لألسرة مقابل أجر ويقيمون معها  ,كالعاملة املنزلية,
والسائق ,والبستاني ,وحارس املنزل الذي يقيم مع األسرة.
قطاع املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.
القطاعات االخرى رير املصنفة.

استخدام الوقت
Time-Use
• األنشطة المتزامنة – Concurrent activities

نشا ان متوازي ــان أو أكث ــر يقــوم همـا شخص علـى مدى فترة مــن الزمن.
• سجل الوقت Record Time -

التس ــجيل الحص ــري واملرت ــب زمني ــا لجمي ــع أنش ــطة املستجيب علــى مدى  24ســاعة.
• معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا به Average Time Used in Implementing an -
Activity

األوقات الذي يقضيه األفراد الذين مارسوا النشا (بالساعات والدقائق) سواء كان الفرد ذكرا أو أنثى للقيام باألعمال
واألنشطة املختلفة سواء كانت تتعلق بالعمل الرسأي مدفوع األجر أو العمل رير مدفوع األجر أو الوقت الذي يقضيه الفرد
في إدارة املنزل أو العناية باأل فال أو الكبار  ,ورير ذلك من األنشطة واألعمال ,وذلك خالل فترة املاح.
• مكان ممارسة النشاط Place of activity -
ويقص ــد ب ــه املك ــان ال ــذي ت ــم في ــه تنفي ــذ االنشطة املختلفة من قبل الفرد ســواء كان ذكرا أو أنثى.
• النشاط Activity -
السلو البشري من ناحية ما يجري القيام به ومتى  ,خالل فترة زمنية محددة.
• وسلة التنقل Means of Transportation -
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ً
أي وسيلة يستخدمها الفرد للقيام بنشا التنقل ,وتشمل :السير مشيا على األقدام ,ووسائل النقل الخاصة كالسيارة
الخاصة والدراجات الهوائية ,ووسائل النقل العامة كالحافالت وسيارات األجرة ,وأية وسيلة نقل أخرى رير الوسائل سابقة
الذكر.
• الوقــت المســتخدم فــي تنفيــذ النشاط Time spent on Various activities -

ً
هو الوقت الذي تم قضانه في األنشطة املختلفة خالل  24ساعة مقسوما على جميع األفراد  ,بما فيهم األفراد الذين لم
يمارسوا النشا .
• العمالة واألنشطة األخرى Employment and related Activities -

يشير إلى العمالة ,التي تعرف بأ ها أنشطة إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات للدفع أو الربح واألنشطة األخرى املتصلة مباشرة
بالعمل.
"بالنسبة لألجر أو الربح" يشير إلى العمل املنجز كجزء من معاملة مقابل أجور مستحقة الدفع في شكل أجور أو مرتبات عن
وقت العمل أو العمل املنجز أو في شكل اربا مستمدة من السلع والخدمات املنتجة خالل السوق واملعامالت املحددة في
أحدث املعايير اإلحصائية الدولية املتعلقة باإليرادات املتصلة بالعمالة.
ً
أ .قد تكون املكافأة نقدية أو عينية  ,سواء كانت مستلمة ً
فعال أم ال ,ويمكن أن تشمل أيضا مكونات إضافية للدخل النقدي
أو العيني.
ب .يجوز دفع املكافأة مباشرة للشخص الذي يؤدي العمل أو بصورة رير مباشرة إلى أشرة أو أحد أفراد األسرة.
• التوظيف في الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الربحية Employment in corporations,
government - and non-profit institutions Corporation:

يشير إلى الوقت الذي تم قضانه في األنشطة املباشرة إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات للدفع أو الربح في جميع الوظائف في
الشركات واملؤسسات الحكومية ورير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية()NPISHs
• العمل في المشاريع المنزلية إلنتاج السلع – Employment in household enterprises to
produce goods:

يشير إلى الوقت الذي تم قضانه في األنشطة املباشرة إلنتاج السلع مقابل األجور أو الربح في مشاريع االسر املعيشية رير
املؤسسية.
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• العمل في المشاريع المنزلية واألسر المعيشية لتقديم الخدماتEmployment in households and -
household enterprises to provide services:

يشير إلى الوقت الذي يقضيه الشخص في األنشطة املباشرة لتوفير الخدمات للدفع أو الربح في املؤسسات واألسر املعيشية
رير املؤسسية لألسر املعيشية.
• األنشطة اإلضافية وفترات الراحلة المتعلقة بالعمالةAncillary activities and breaks related -
to employment:

األنشطة اإلضافية تشير إلى األنشطة التي ال وهدف مباشرة إلنتاج السلع أو الخدمات ولكنها ضرورية لجعل هذا اإلنتاج
ً
ً
ممكنا وقصيرا ,وتشير فترات الراحة إلى توقف/انقطاع في اإلنتاج ,وهي النتيجة الالزمة لتنظيم أنشطة العمل او استخدام
العمل ,مثل فترات الراحة القصيرة.
• التدريب والدراسات فيما يتعلق بالعمالة – Training and studies in relation to employment

يشير إلى التدريب والدراسات فيما يتعلق بالتوظيف.
-

ً
بالنســبة للموظفين ،يجــب أن يقر الحضور من قبل صاحب العمل  ,اي أن الحضور بعد جزءا من وقت العمل أو
الوقت الرسأي.
يجوز لصاحب العمل تغطية التكاليف الفعلية للتدريب أو الدراسات او عدم تغطيسها.
قد يكون الحضور خالل ساعات العمل املعتادة أو خارج ساعات العمل املعتادة.
بالنسبة إلى العاملين لحسا هم الخاص ,يجب أن يكون التدريب والدراسات مرتبطين مباشرة بعمل الشخص.

• البحث عن عمل – Seeking employment
ً
يشير إلى أنشطة للعثور على وظيفة في العمل بأجر ,وينظر هذا أيضا في العمل بدوام جزئي أو املؤقت ,أو املوسأي أو رير
الرسأي ,داخل اإلقليم الو ني أو في الخارج.
• إنشاء نشاط تجاري Setting up a business -
ً
يشير إلى أنشطة إلقامة مشروع تجاري أو زرااي  ,وينظر هذا ايضا في العمل بدوام جزئي  ,أو املؤقت ,أو املوسأي أو رير
الرسأي ,داخل اإلقليم الو ني أو في الخارج..
• السفر والتنقل من أجل التوظيف Travelling and commuting for employment -

يشــير إلــى الســفر مــن وإلــى مــكان العمــل والســفر املتعلــق بالتوظيــف فــي وقــت عــدم أداء أنشــطة العمــل.

• إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص Production of goods for own final use -
ً
يشير إلى أنشطة إنتاج السلع لالستخدام النهائي الخاص حيث تكون الوجهة املقصودة للناتج أساسا لالستخدام النهائي من
قبل املنتج في شكل تكوين راس املال أو االسسهال النهائي من قبل األسرة املعيشية أو أفراد األسرة الذين يعيشون في أسر
أخرى.
• صنع وتجهيز السلع لالستخدام النهائي الخاص – Making and processing goods for own
final use

ً
يشــير إلى تصنيع املنتجات /الســلع املعدة أساسا لالستخدام النهائي الخاص.

• أنشطة البناء لالستخدام النهائي الخاص – Construction activities for won final use
يشــير إلــى أنشــطة لبنــاء تكويــن رأس املــال الخــاص ،مثــل وضع الطوب ,والتجصيص  ,والزجاج ,والحك  ,وقطع الزجاج,
ً
والسباكة ,والتجارة  ,وابال  ,واألسال الكهربائية ,والطابق الرملي ,وتركيب الاجاد ,وذلك كبناء خاص فضال عن إصال
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املباني والطرق والسدود وريرها من املنشآت.
• الخدمــات المنزليــة غير المدفوعة لألسرة المعيشية وافراد األسرة Unpaid domestic services -
for household and family members:

يشــير األنشطة الرامية إلى تقديم الخدمات لالستخدام النهائي الخاص ,ويغطي:
 محاسبة األسر املعيشية واداروها ,وشراء السلع أو نقلها. إعداد أو تقديم الوجبات ,والتخلص من النفايات املنزلية وإعادة تدويرها. تنظيف وتزيين وصيانة املسكن الخاص أو املباني ,والسلع املعمرة وريرها من السلع ,والبستنة. رعاية الحيوانات املنزلية أو الحيوانات األليفة.• خدمــات تقديــم الرعايــة غيــر المدفوعــة لألسرة المعيشية وأفراد األسرة – Unpaid caregiving
services for household and family members:

يشير إلى األنشطة التي تقدم خدمات تقديم الرعاية لالستخدام النهائي الخاص كرعاية األ فال وتعليمهم ونقلهم ,ورعاية
املسنين أو املعالين أو ريرهم من أفراد األسرة ,وما إلى ذلك.
• غير مدفوع Unpaid -
ً
رياب األجر نقــدا أو عينا عن العمل املنجز أو ساعات العمل ,ومع ذلك قد يلتقي هؤالء العمال شكال من أشكال الدعم,
مثل تحويل منح التعليم أو املنح ,أو في بعض األحيان نقدا عندما يقل عن ثلث أجور السوق املحلية ( على سبيل املثال
بالنسبة للمصروفات الشخصية أو لتغطية نفقات املعيشة املتكبدة للنشا ) أو الدعم العيني ( على سبيل املثال:
الوجبات ,واملشروبات ,والنقل).
• غير إلزامي Non–compulsory -
يفسر على أنه عمل يتم دون متطلبات مدنية أو قانونية أو إدارية  ,تختلف عن الوفاء باملسؤوليات االجتماعية ذات الطابع
الطائفي أو الثقافي أو الديني.
• المتطــوع غيــر المدفــوع األجر ،المتــدرب وغيــر ذلــك مــن األعمال غير المأجورة – Unpaid
volunteer, trainee and other unpaid work:
ّ

متطــوع غيــر مدفــوع األجر :يشــير إلــى أي نشــا ريــر مدفــوع األجر ريــر إلزامــي لةنتاج ســلع أو تقديــم خدمــات لألخرين.
ويستبعد من العمل التطواي ما يلي:
أ .الخدمات املجتمعية والعمل الذي يقوم به الاجناء الذين تأمرهم محكمة أو سلطة مماثلة ,أو الخدمات املدنية
اإللزامية العسكرية أو الخدمة املدنية البديلة.
ب .العمل رير املأجور املطلوب كجزء من برامج التعليم أو التدريب ( أي املتدربين رير املأجورين)
ت .العمل بالنسبة لآلخرين الذين يؤدونه أثناء وقت العمل املرتبط بالوظيفة  ,أو أثناء إجازة مدفوعة األجر من
وظيفة املوظف التي يمنحها صاحب العمل.
متــدرب غيــر مدفــوع األجر :يشــير إلــى أي نشــا ريــر مدفــوع لةنتاج السلع أو تقديم الخدمات لآلخرين ,من أجل اكتساب
الخعرة في مكان العمل أو املهارات في التجارة أو املهنة .ويشمل عمل املتدربين رير املدفوع األجر األشخاص في
ّ
أ .املنــح التدريبيــة أو التلمــذة الصناعيــة أو التدريــب الداخلــي أو أي نوع اخر من العرامج وفقا للظروف الو نية ,
عندما يكون اشتراكهم في عملية اإلنتاج للوحدة االقتصادية رير مدفوع األجر.
ب .برامج التدريب على املهارات أو إعادة التدريب رير املدفوعة في إ ار برامج تعزيز العمالة ,عندما تشار في عملية
إنتاج الوحدة االقتصادية.
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ت.
ث.
ج.
ح.

فترات االختبار املرتبطة ببدء العمل.
التعليم العام أثناء العمل أو التعلم مدى الحياة أثناء العمل ,بما في ذلك في الوحدات السوقية ورير السوقية
التي يملكها أفراد أو أسرهم.
التوجيه والتعلم اثناء العمل التطواي.
التعلم أثناء االنخرا في أعمال اإلنتاج الخاص.

األعمال غير املأجورة األخرى :ويشــير العمــل ريــر املأجور األخر إلى األنشطة رير املأجورة من قبيل خدمة املجتمع,
والعمل رير املأجور الذي يقوم به الاجناء ,عندما تأمر به محكمة أو سلطة مماثلة ,والخدمة املدنية  ,أو الخدمة املدنية
ّ
البديلة رير املدفوعة األجر ,واي عمل إجباري اخر يؤدي دون أجر لآلخرين.
• العمل التطوعي المباشر غير مدفوع األجر لألسر األخرى Unpaid direct volunteering for -
other households:

يشير إلى األنشطة رير املدفوعة ورير اإللزامية إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات كمساعدة مرتبة من قبل املجتمع أو
املنظمة.
• العمــل التطوعــي غيــر المدفــوع علــى أســاس المجتمــع والمنظمات – Unpaid community – and
organization – based volunteering:

يشــير إلــى األنشطة رير املدفوعة ورير اإللزامية إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات كمساعدة مرتبة من قبل املجتمع أو
املنظمة.
• التعلم Learning -
يشير إلى الدراسات على جميع مستويات التعليم  :ما قبل االبتدائي ,واالبتدائي ,واملتوسط ,والثانوي والفني واملنهي ,وما بعد
الثانوي ,والتعليم العالي ,وفصول إضافية أو إلحاقيه وبرامج الفرصة الثانية ,وتنظر هذه املجموعة في محو األمية والعرامج
الخاصة األخرى لأل فال املعاقين والبالغين وريرهم من الفئات التي ال تتا لهم فرصة االلتحاق باملدارس ,واستكمال
الواجبات املنزلية ,والدراسات الخاصة  ,والبحوث  ,والدراسة لالمتحانات فيما يتعلق بالدورات ,وحضور حلقات دراسية
قصيرة األجل ,والحلقات الدراسية األخرى ,وما رلى ذلك  ,وفيما يتعلق بالتنمية املهنية للمرء ,والسفر من وإلى الصفوف.
Socializing and
• التنشئة االجتماعية واالتصال والمشاركة المجتمعية والممارسة الدينية -
communication, - community participation and religious practice

يشــير إلى التنشئة االجتماعية مع األسرة ,كزيارة األخرين أو استقبال الزوار.
• التآنس واالتصال Socializing and communication -
تشمل التحدث  ,والثرثرة ذات الطابع الشخص ي/االجتمااي بوجه عام أو رير محددة املضمون ,كما تشمل أداء األنشطة
والذهاب إلى األماكن أو األحداث معا ,والزيارة واستقبال الزوار ,وقراءة وكتابة العريد ذي الطابع الشخص ي /االجتمااي,
واملشاركة في األحداث الثقافية /االجتماعية للمجتمع املحلي.
• المشاركة في الفعاليات الثقافية  /االجتماعية المجتمعيةParticipating in community cultural- -
social events:

يشير إلى املشاركة في الفعاليات الثقافية /االجتماعية املجتمعية.
• المشــاركة فــي المســؤوليات المدنيــة والمســؤوليات ذات الصلةInvolvement in civic and -
related responsibilities:

يشــير إلى األنشطة املتعلقة باملسؤوليات املدنية ,مثل التصويت ,أو الشاهد أو املحلف ,وما إلى ذلك.
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• وقت السفر المتعلق بالتآنس واالتصاالت ،والمشاركة المجتمعية والممارسة الدينية Travelling time -
related to socializing and communication, community participation and
religious practice:

يشــير إلى الســفر املتعلــق بالتآنــس واالتصاالت ،واملشاركة املجتمعية واملمارسة الدينية  ,ويشمل:
ّ
 السفر من وإلى التواصل والتانس واالتصال واملشاركة املجتمعية واملمارسات الدينية ,بما في لك وقت االنتظار. القيادة الذاتية إلى مكان التنشئة االجتماعية واالتصال واملشاركة املجتمعية واملمارسات الدينية• الثقافة ,والترفيه ,ووسائل األعالم الجماهيري والممارسات الرياضية – Culture, leisure, mass-
media and sports practices:

يشير إلى حضور األحداث الثقافية أو الترفيهية واستخدام وسائل اإلعالم  ,فضال عن ممارسة الهوايات والرياضة.

• حضور أو زيارة األحداث واألماكن الثقافية والترفيهية والرياضية Attending Visiting cultural, -
entertainment and sports events-venues:

تشمل زيارة الفعاليات أو األماكن الثقافية ,واملعارض ,ومشاهدة العروض املسرحية ,واألفالم ,وزيارة املنتزهات العامة,
والحدائق ,وحدائق ,وحدائق الحيوان ,وزيارة املالهي ,واملعارض ,واملهرجانات و والسير ,ومشاهده أحداث األلعاب الرياضية.
• المشاركة الثقافية والهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية األخرىCultural participation, hobbies, -
games and other pastime activities:

تشمل االشترا الفعلي في الفنون ,واملوسيقى واملسر  ,والرقص ( ليس كوظيفة)  ,وممارسة هوايات تقنية من قبيل جميع
وابع العريد  ,والعمالت املعدنية ,وبطاقات صور املشاهير  ,واستخدام الحاسوب والعرمجيات ,والعرمجة والحرف ,والتسلي
ّ
باأللعاب ,وعندما ال تؤدي هذه األنشطة إلى انتاج السلع أو توفير الخدمات السسهال من قبل االخرين أو لالستخدام
الخاص.
• وسائط اإلعالم الجماهيري Mass Media -
تشمل االنشطة والقراءة الحرة ( وال تتعلق وسائط اإلعالم الجماهيري Mass Mediaعلى وجهه التحديد بالعمل ,والتعلم),
ومشاهدة التلفزيون والفيديو ,واالستمتاع إلى الراديو واألجهزة السمعية األخرى ,واستخدام تكنولوجيا الحاسوب ( ليس
بالتحديد ألرراض العمل ,والتعلم ,والتدابير املنزلي ,والتسوق) ,والذهاب إلى املكتبة ( ليس بالتحديد ألرراض العمل,
والتعلم)
• الرعاية والعناية الشخصيتان Self-care and maintenance -
ّ
تشمل األنشطة الالزمة للفرد فيما يتعلق باالحتياجات البيولوجية :النوم ,واألكل ,إلى اخرة ,القيام بالرعاية الشخصية
والصحية والعناية الخاصة ,أو تلقي هذا النوع من الرعاية الصحية.
• السفر المتصل بالوظيفة Employment-related travel -
يشــير إلــى أي ســفر يتعلــق بالتوظيــف ،ويختلــف عــن التنقــل من وإلى مكان العمل ,يشمل:
 السفر أو التنقل أو نقل أو مصاحبة البضائع أو األشخاص المرتبطين بالعمل ,في حين ال يؤدون أعمالهم. السفر بين مواقع العمل للوصول إلى المشاريع الميدانية ,ومناطق الصيد ,والمهام ,والمؤتمرات أو لتلبية مطالب العمالء.• التنقل Commuting -

يشــير إلــى الســفر مــن وإلــى مــكان العمــل فــي حيــن ال تنفذ مهــام وواجبــات وظيفيــة.
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الفصلالرابع:إحصاءات التعليم
التعليم Education -
• االلتحاق بالتعليم Enrollment in Education -
يقصد بالقيد بالتعليم التحاق الفرد بمؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة بقصد التحصيل العلأي في أي مرحلة أو مستوى
من مستويات التعليم خالل فترة جمع البيانات ،ويشمل كذلك كافة املنتسبين للجامعات واملعاهد والكليات ورير ذلك من
أنواع التعليم عن بعد ،وال يشمل الدورات التدريبية القصيرة التي تقل مدوها عن سنة دراسية كاملة والتي تنظمها بعض
الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة ،ويتخذ االلتحاق بالتعليم أحد األشكال التالية:
ً
 .1ملتحق منتظم بالدراسة ): (Enrolled Attendingالفرد املتفرغ للدراسة في مؤسسة تعليمية سواء كانت حكومية أو
ً
ومنتظما في صفوفها.
خاصة بأية مرحلة من مراحل التعليم املعترف ها ،ويكون مقيدا ها
 .2ملتحق رير منتظم بالدراسة) : (Enrolled & not Attendingالفرد الذي يتابع أي نوع من الدراسات املعترف ها،
ويكون رير منتظم في صفوفها ،كما هو الحال للمنتسبين في الجامعات واملعاهد والتعليم عن بعد
ً
 .3ري ــر ملتحق بالدراسة : (Enrolled) Notالفــرد الــذي ال يلتحــق حاليا بأيــة مرحلــة معينــة مــن مؤسســة تعليميــة
حكوميــة أو خاصــة بقصــد التحصيــل العلمــي أو الــذي أ هــى دراسته فــي مراحل التعليم ،وال يتابع أية دراسات أخرى
في أي مستوى من مستويات التعليم النظامي أو االنتساب أو التعليم عن بعد.
ً
 .4لم يلتحق أبدا ) : (Never Enrolledالفرد الذي لم يسبق له االلتحاق بأية مرحلة من مراحل التعليم املختلفة ويبلغ
من العمر  6سنوات فأكثر.
• المرحلة التعليمية Educational Level -
إحدى مراحل التعليم املعترف ها وهي :رياض األ فال -واالبتدائية – واإلعدادية )املتوسطة(  -والثانوية – واملدارس املهنية -
واملعاهد  -والجامعة  -والدبلوم العالي -واملاجستير – والدكتوراه  ...إلخ.
• المستوى التعليمي Educational Status -
أعلى مؤهل علأي حصل عليه الفرد ويمكن حصرها باملستويات التالية:
 .1االبتدائية :إذا أكمل الفرد مرحلة التعليم االبتدائي بنجا .
 .2املتوسطة )اإلعدادية) :إذا أكمل الفرد مرحلة التعليم املتوسط أو ما يعادلها بنجا .
 .3دبلوم فوق اإلعدادية :إذا أكمل الفرد مرحلة دبلوم فوق اإلعدادية أو ما يعادلها بنجا ..
 .4الثانوية العامة أو ما يعادلها :إذا أكمل الفرد مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها بنجا .
 .5دبلوم فوق الثانوية :إذا أكمل الفرد مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ودون الجامعة بنجا وحصل على شهادة دبلوم
بأي تخصص.
 .6الجامعية :إذا أكمل الفرد املرحلة الجامعية.
 .7دبلوم عالي :إذا حصل الفرد بعد املرحلة الجامعية على شهادة الدبلوم العالي.
 .8ماجستير :إذا حصل الفرد بعد املرحلة الجامعية على شهادة املاجستير.
 .9دكتوراه :إذا حصل الفرد على شهادة الدكتوراه.
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وبالنسبة للفرد الذي لم يحصل على مؤهل علمي فيندرج تحت مسمى التصنيفات املوضحة أدناه:
ً
 أمي :Illiterateالفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة معا بأي لغة كانت ،ولم يحصل على أي شهادة من التعليمالنظامي
 يق ـرأ فقــط : only Readالفــرد الــذي يســتطيع الق ـراءة فقــط بــأي لغــة مــن اللغــات وال يســتطيع الكتابــة.ً
ْ
 يقرأ ويكتب  : Read & Writeالفرد الذي لم ُين ِه أية مرحلة دراسية ولكنه يستطيع قراءة وكتابة جمال بسيطة فيحياته اليومية وبأية لغة من اللغات.
• التعليم النظامي
تعليم مؤسس ي ،مقصود ومقرر من خالل مؤسسات عامة وهيئات خاصة معترف ها ،التي تشكل في مجملها النظام التعليأي
النظامي للبلد .وبالتالي ،يتم االعتراف بالعرامج التعليمية النظامية هذه الصفة ،من قبل السلطات التعليمية الو نية
املختصة أو ما يعادلها ،على سبيل املثال ،أي مؤسسة أخرى بالتعاون مع السلطات التعليمية الو نية أو دون الو نية.
ً
ويتكون التعليم النظامي في الغالب من تعليم أولي .ويتم االعتراف رالبا بالتعليم املنهي وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة
ّ
وبعض أجزاء تعليم الكبار بأ ها تشكل جزءا من التعليم النظامي
• التعليم غير النظامي
تعليم مؤسس ي ،مقصود ومخطط من قبل الجهة التي تقدم التعليم .والصفة ّ
املميزة للتعليم رير النظامي أنه يشكل إضافة،
ِ
ّ
ً
ُ
وبديال و/أو ّ
ل
مكمال لتعليم نظامي ضمن عملية تعلم األفراد مدى الحياة .وهو رالبا ما يعطى لتأمين حق الحصو على
التعليم للجميع .ويقدم إلى أناس من جميع األعمار ،ولكنه ال ّ
يطبق بالضرورة بنية مسار تعليأي متواصل؛ ويمكن أن يكون
قصير املدة و/أو ضعيف الكثافة ،وهو ُيقدم في العادة في شكل دورات دراسية قصيرة ،وورش عمل أو حلقات دراسية.
ويؤدي التعليم رير النظامي في الغالب الى مؤهالت رير معترف ها كمؤهالت نظامية من قبل السلطات التعليمية الو نية
املعنية أو ال يؤدي الى أي مؤهالت على اال الق .ويمكن للتعليم رير النظامي أن يغطي برامج تساهم في إملام الكبار والشبان
بالقراءة والكتابة وتوفير التعليم للتالميذ خارج املدرسة ،فضال عن برامج تتناول مهارات حياتية ،ومهارات العمل ،وبرامج
التنمية االجتماعية أو الثقافية
• التخصص العلمي Specialization -
نوعية العرامج الدراسية وتمثل املجال الذي تخصص فيه الفرد خالل مرحلة التعليم النهائية ،كأن تكون برامج في املحاسبة
أو برامج في الهندسة امليكانيكية  ...إلخ
• الخدمات التعليمية :
مجموعة األنشطة التي وهدف إلى تنمية املعرفة والقيم األخالقية واملعنوية والفهم املطلوبين للسير في مختلف دروب الحياة
 ،وليس مجرد معرفة أو مهارة متعلقة بمجال محدد من نشا ها .
• االحتياجات التعليمية األساسية
ّ
تتضمن هذه االحتياجات أدوات التعلم األساسية (القراءة ،الكتابة ،الحساب وحل املسائل) واملضامين التعلمية األساسية
(املعارف ،املهارات ،القيم واملواقف) التي يحتاجها الناس للبقاء ،وتطوير قدراوهم ،العيش والعمل بكرامة ،املشاركة الكاملة
في التنمية ،وتحسين نوعية حياوهم ،اتخاذ قرارات مستنيرة ومتابعة التعلم.
• البرنامج التعليمي
َّ
َّ
املصممة واملنظمة لتحقيق أهداف تعليمية سبق تحديدها أو تحقيق
مجموعة متناسقة أو سلسلة من األنشطة التعليمية
مجموعة محددة من املهام التعليمية خالل فترة مستدامة .ويمكن ضمن العرنامج التعليأي أيضا جمع األنشطة التعليمية
ضمن عناصر فرعية توصف بأشكال مختلفة في السياقات الو نية بأ ها "دورات" ،أو "وحدات تعليم قياسية" ،أو "وحدات
دراسية" و/أو "مواضيع دراسية" .ويمكن لعرنامج ما أن يتكون من عناصر رئيسية رير موصوفة عادة بأ ها دورات تعليمية،
أو مواد دراسية أو وحدات تعليم قياسية ـ على سبيل املثال ،األلعاب التثقيفية ،وفترات الخعرة في العمل ،ومشاريع األبحاث
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وإعداد مشاريع البحث.
• التحصيل التعليمي
ُ
أعلى مستوى تعليأي من مستويات إسكد يتمه الفرد بنجا  .ويقاس ذلك عادة بالنسبة الى العرنامج التعليأي األعلى الذي
ّ
وتصنف املؤهالت املتوسطة على مستوى أدنى من مستوى
جرى إتمامه بنجا  ،واملصادق عليه عادة بمؤهل معترف به.
العرنامج نفسه
• التحصيل الدراسي
ً
ق
ويعني نتائج التالميذ في االمتحانات أو الروائز .ويععر هذا املعني أيضا عن نوعية التعليم عند التطر إلى تطور النظام
التربوي أو إجراء مقارنة النتائج داخل مدرسة أو بين مجموعة من املدارس.
• التخ ّرج (من برنامج تعليمي)
ّ
متخرج واحد أن يتخرج أكثر من مرة واحدة (حتى ضمن نفس
إتمام ناجح لعرنامج تعليأي .وتجدر االشارة الى أنه بإمكان
السنة األكاديمية) إذا التحق بالتزامن بعرنامجين أو أكثر وأتمهما بنجا .
• الخدمات التعليمية :
مجموعة األنشطة التي وهدف إلى تنمية املعرفة والقيم األخالقية واملعنوية والفهم املطلوبين للسير في مختلف دروب الحياة
 ،وليس مجرد معرفة أو مهارة متعلقة بمجال محدد من نشا ها .
• االحتياجات التعليمية األساسية
ّ
تتضمن هذه االحتياجات أدوات التعلم األساسية (القراءة ،الكتابة ،الحساب وحل املسائل) واملضامين التعلمية األساسية
(املعارف ،املهارات ،القيم واملواقف) التي يحتاجها الناس للبقاء ،وتطوير قدراوهم ،العيش والعمل بكرامة ،املشاركة الكاملة
في التنمية ،وتحسين نوعية حياوهم ،اتخاذ قرارات مستنيرة ومتابعة التعلم.
• البرنامج التعليمي
َّ
َّ
مجموعة متناسقة أو سلسلة من األنشطة التعليمية املصممة واملنظمة لتحقيق أهداف تعليمية سبق تحديدها أو تحقيق
مجموعة محددة من املهام التعليمية خالل فترة مستدامة .ويمكن ضمن العرنامج التعليأي أيضا جمع األنشطة التعليمية
ضمن عناصر فرعية توصف بأشكال مختلفة في السياقات الو نية بأ ها "دورات" ،أو "وحدات تعليم قياسية" ،أو "وحدات
دراسية" و/أو "مواضيع دراسية" .ويمكن لعرنامج ما أن يتكون من عناصر رئيسية رير موصوفة عادة بأ ها دورات تعليمية،
أو مواد دراسية أو وحدات تعليم قياسية ـ على سبيل املثال ،األلعاب التثقيفية ،وفترات الخعرة في العمل ،ومشاريع األبحاث
وإعداد مشاريع البحث.
• التحصيل التعليمي
أعلى مستوى تعليأي من مستويات إسكد يتمه الفرد بنجا ُ .ويقاس ذلك عادة بالنسبة الى العرنامج التعليأي األعلى الذي
ّ
وتصنف املؤهالت املتوسطة على مستوى أدنى من مستوى
جرى إتمامه بنجا  ،واملصادق عليه عادة بمؤهل معترف به.
العرنامج نفسه
• التحصيل الدراسي
ً
ويعني نتائج التالميذ في االمتحانات أو الروائز .ويععر هذا املعني أيضا عن نوعية التعليم عند التطرق إلى تطور النظام
التربوي أو إجراء مقارنة النتائج داخل مدرسة أو بين مجموعة من املدارس.
• التخ ّرج (من برنامج تعليمي)
ّ
متخرج واحد أن يتخرج أكثر من مرة واحدة (حتى ضمن نفس
إتمام ناجح لعرنامج تعليأي .وتجدر االشارة الى أنه بإمكان
السنة األكاديمية) إذا التحق بالتزامن بعرنامجين أو أكثر وأتمهما بنجا .
•

االنقطاع الدراسي

ويعني التلميذ أو الطالب الذي يتر املدرسة هائيا خالل سنة دراسية معينة
• الفاقد في التعليم Waste in Education -
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الفاقد وهو من مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليأي ،والذي يتم احتسابه لفوج دراس ي مغلق) رسوب  +تسرب( ويتم
احتسابه باعتباره الفاقد االقتصادي نتيجة سنوات مهدرة في الرسوب والتسرب.
• التسرب من التعليم
التســرب يقصــد بــه انقطــاع الطالــب عــن الدراســة قبــل إ هــاء املرحلــة التعليميــة.
• مخرجات التعليم:
نوعية وأعداد الكفاءات واملهارات التي يضخها النظام التعليأي في سوق العمل وذلك لشغل املهن والوظائف التي يحتاج
إليها االقتصاد الو ني بقطاعاته وأنشطته املختلفة وتعتمد الكفاءة الخارجية للنظام التعليأي على درجة استجابة
مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل .
•

التعليم النظامي :
هو تعليم مؤسس ي مقصود ،ومخطط من خالل مؤسسات عامة/حكومية وهيئات خاصة معترف ها .ويتألف باألساس
من التعليم األولي املخصص لأل فال والشباب قبل دخولهم سوق العمل للمرة األولى .ويشمل أيضا أنواع أخرى من
التعليم مثل التعليم املنهي وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتعليم الكبار شر اعتراف سلطات التعليم الو نية
املعنية با ها ً تشكل جزء ا من نظام التعليم النظامي.

•

التعليم األولي:
تعليم األفراد قبل أول دخول لهم إلى سوق العمل ،أي عندما يتلقون عادة التعليم بدوام كامل .وهو بالتالي يسسهدف
األفراد الذين ينظر إليهم كأ فال ،وشبان كبار من قبل مجتمعهم .ويتم توفيره في العادة من قبل مؤسسات تعليمية في
نظام ُي ومصمم كمسار تعليأي متواصل .

•

تعليم الكبار النظامي:
تعليم يسسهدف على وجه التحديد األفراد املعتعرين بالغين من قبل مجتمعهم لتحسين مؤهالوهم التقنية أو املهنية،
وتطوير كفاءاوهم وإرناء معارفهم هدف إتمام مستوى من مستويات التعليم النظامي ،أو اكتساب معارف ومهارات
وكفاءات أو إنعاشها أو تحديثها في مجال محدد .ويشمل ذلك أيضا ما يمكن أن يسأى "التعليم املستمر" ،أو "التعليم
املتكرر" أو "تعليم الفرصة الثانية" .

•

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة :
هذا التعليم مصمم لتسهيل تعلم األفراد الذين يحتاجون ،لجملة متنوعة من األسباب وإلى دعم إضافي وأساليب
تربوية مكيفة من أجل املشاركة وتحقيق أهداف التعلم في برنامج تعليأي معين .
التعليم المهني:
برامج تعليمية مصممة لكي يكتسب املتعلمون فيها معارف ومهارات وكفاءات محددة تمكنهم من القيام بمهنة معينة
أو عمل معين أو فئة من املهن أو األعمال .ويمكن أن تتكون هذه العرامج من عناصر قائمة على العمل .ويؤدي إتمام
هذه العرامج بنجا إلى الحصول على مؤهالت مهنية مناسبة لسوق العمل ومعترف ها من قبل السلطات الو نية و/أو
في سوق العمل.
التع ّلم
االكتساب الفردي أو تعديل في املعلومات ،واملعارف ،واالدرا  ،واملواقف ،والقيم ،واملهارات ،والكفاءات أو السلو
من خالل التجربة ،واملمارسة ،والدراسة أو التدريس
التع ّلم غير ّ المنظم
شكال التعلم التي تكون متعمدة أو وعية ولكنها ال تتم في مؤسسات .فهي أقل تنظيما وهيكلية من التعليم النظامي أو
ّ
ّ
رير النظامي على حد سواء .ويمكن للتعلم رير النظامي أن يشمل أنشطة تعلم تحصل داخل األسرة ،أو في مكان

•

•

•
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العمل ،أو في املجتمع املحلي ،أو في الحياة اليومية ،ويقوم على وجهة شخصية أو أسرية أو اجتماعية.
التعليم
العملية التي تنقل فيها املجتمعات بصورة متعمدة ما تراكم لديها ععر األجيال من معلومات ،ومعارف ،وإدرا ،
ّ
ومواقف ،وقيم ،ومهارات ،وكفاءات ،وسلو  .وهي تشمل االتصال الهادف الى تحقيق التعلم
مستويات التعليم:
هي مجموعة منتظمة لترتيب برامج التعليم حسب تدرج خعرات ال تعل وكذلك حسب املعارف واملهارات والكفاءات
التي صمم كل برنامج لنقلها .ويعكس مستوى إسكد درجة التعقيد والتخصص في محتويات العرامج التعليمية ،من
درجة تأسيسية الى درجة م عقدة
قنن للتعليم
إسكد :التصنيف الدولي الم ً
وهو نظام تصنيفي يوفر إ ارا للوصف اإلحصائي الشامل لألنظمة التربوية القطرية ومنهجية تسمح بترجمة العرامج
التعليمية القطرية إلى مستويات تعليمية قابلة للمقارنة على املستوى الدولي .ويعتعر العرنامج التعليأي الوحدة
األساسية للتصنيف الدولي .باإلضافة إلى ذلك يتم تصنيف العرامج حسب مجاالت الدراسة وتوجهات ومقاصد العرامج
تعليم الطفولة المبكرة (مستوى إسكد صفر):
يوفر تعل ا وأنشطة تعليمية وفق مقاربة شمولية لتعزيز انماء مبكر لأل فال معرفيا وجسديا واجتماعيا وعا فيا،
وتعريف صغار األ فال على التعليم املنظم خارج ا ار البيئة العائلية من أجل تنمية بعض املهارات الالزمة لالستعداد
للتعليم األكاديأي ،واعداد األ فال لدخول التعليم االبتدائي.
التعليم االبتدائي (:اسكد :)1
يوفر أنشطة تعلم وتعليم مصممة عادة لتزويد التالميذ بمهارات أساسية في مجاالت القراءة والكتابة والحساب،
وإلنشاء أساس متين للتعلم والفهم الصحيح للمجاالت األساسية للمعرفة وتنمية الشخصية ،واإلعداد للمرحلة األولى
من التعليم الثانوي وهو يركز على التعلم على مستوى محدود من التعقيد مع قدر قليل من التخصص ان وجد.
المرحلة األولى من التعليم الثانوي (مستوى إسكد :) 2
صم العرامج على هذا املستوى لتبني على نواتج التعلم مستوى إسكد  1وعلى العموم  ،يتمثل الهدف التعليأي لهذا
املستوى في إرساء األساس للتعلم والتنمية البشرية مدى الحياة  ،اللذين تستند اليهما النظم التعليمية لتوفير املزيد
من فرص التعليم .ويجري في العادة تركيز العرامج في نطاق هذا املستوى حول منهج أكثر توجها نحو املواد الدراسية ،
مع إدخالل مفاهيم نظرية ععر مجموعة واسعة من املواد الدراسية .
المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (مستوى إسكد :) 3
صم العرامج على هذا املستوى عادة إلتمام التعليم الثانوي استعدادا ً للتعليم العالي أو لتزويد املشاركين باملهارات
املتصلة بالعمل أو كليهما  .وتوفر العرامج للطالب على هذا املستوى تعليما أكثر تنوعا ً وتخصصا ً وتعمقا من العرامج
على مستوى املرحلة األولى من التعليم الثانوي (مستوى إسكد ) 2فهي اكثر اختالفا عنها وتنطوي على نطاق أوسع من
الخيارات واملسارات املتاحة
التعليم ما بعد الثانوي ( اسكد : ) 4
باالستناد الى التعليم الثانوي  ،ويعد الطالب لدخول سوق العمل وكذلك التعليم العالي .وهو موجه في العادة للطالب
الذين أتموا املرحلة الثانية من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  ) 3ولكنهم يرربون في زيادة فرصهم إما لدخول سوق
العمل أو للتقدم نحو التعليم العالي .وفي الغالب ،ال تكون العرامج على هذا املستوى أكثر تقدما بكثير من العرامج على
مستوى املرحلة الثانية من التعليم الثانوي ،كو ها تخدم عادة في توسيع نطاق املعارف واملهارات والكفاءات بدل
التعمق فيها وبالتالي يهدف هذا املستوى الى بلوغ تعلم دون املستوى من التعقيد الذي يتميز به التعليم العالي .
التعليم العالي ( مستويات اسكد  5الى : ) 8
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يبنى هذا التعليم على أسس التعليم الثانوي ويوفر أنشطة تعلم في مجاالت متخصصة من التعليم ويهدف الى تعلم
على مستوى أعلى من التعقيد والتخصص .ويشمل التعليم العالي ما يعرف عادة بالتعليم األكاديأي ولكنه يشمل أيضا
التعليم املنهي أو الفني املتقدم.
إتمام (برنامج تعليمي)
مشاركة في جميع عناصر برنامج تعليأي (بما في ذلك االمتحانات النهائية إن وجدت) ،بقطع النظر عن نتيجة أي تقييم
ّ
محتمل إلنجاز أهداف التعلم.
إتمام برنامج تعليمي بنجاح :
هو إنجاز أهداف التعلم للعرنامج الذي يتم التحقق منه عادة من خالل تقييم املعارف واملهارات والكفاءات املكتسبة.
ويتم توثيق إتمام العرنامج بنجا عادة بمنح مؤهل تعليأي
الصف :
هو في العادة مرحلة محددة من تلقي التعليم األولي أثناء سنة دراسية ورالبا ما يكون الطالب في ذات الصف من
أعمار مماثلة وهذا أيضا ما يشار إليه "بالصف" ،أو "الفوج" أو "السنة
مجال التعليم :
ى
مقرر
أو وحدة تعليمية وتتم اإلشارة اليه
هو امليدان الواسع أو الفرع أو نطاق املحتو الذي يشمله برنامج تعليأي ،أو
في الغالب كـ " موضوع" أو "فرع من املعارف" ،وكذلك يمكن اإلشارة إليه كـ "مجال دراسة".
التوجه :
هو درجة توجه برنامج تعليأي معين على وجه التحديد نحو فئة محددة من املهن أو الحرف .
الطالب بدوام كامل ودوام جزئي :
الطالب بدوام كامل :
هو الطالب املاجل بعرنامج تعليأي يبلغ فيه عبئ الدراسة املقررة  %75األقل من العبئ السنوي العادي للدراسة
بدوام كامل
الطالب بدوام جزئي :
هو الطالب املاجل بعرنامج تعليأي يقل فيه عبئ الدراسة املقررة عن  %75من العبئ السنوي العادي للدراسة بدوام
كامل
ساعات العمل التعاقدي (أو ساعات التدريس) للكادر التعليمي :
هي الساعات املحددة في عقود استخدامهم أو املفترضة ضمنا بموجب نوع االستخدام
ساعات العمل العادي أو القانوني للكادر التعليمي:
هي الساعات الضرورية الستيفاء الشرو وفقا للسياسات أو القوانين الو نية الرسمية لالستخدام بدوام كامل على
مستوى محدد من التعليم على مدى سنة دراسية أو أكاديمية كاملة
الكادر التعليمي بدوام كامل :
ى
هم العاملون بنسبة  %90على األقل من ساعات العمل العادي او القانوني للكادر التعليأي على مستو معين من
التعليم
عمر الفرد :
هو عمره بالسنوات في التاريخ املرجعي املستخدم لقياس األعمار في املسو الو نية ذات الصلة التي تتناول مستوى
تعليأي معين.
المؤسسات التعليمية :
هي كيانات توفر إما التعليم أو الخدمات والسلع املرتبطة به لألفراد واملؤسسات التربوية األخرى
المؤسسة التعليمية التدريسية :
هي مؤسسة توفر التدريس كهدف رئيس ي لها ،مثل املدرسة والكلية والجامعة أو مركز التدريب وفي العادة يجري
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اعتماد أو إقرار هذه املؤسسات من قبل سلطات التعليم الو نية ذات الصلة أو سلطات موازية لها ويمكن أن تتولى
إدارة املؤسسات التعليمية أيضا منظمات خاصة مثل هيئات دينية وجماعات ذات اهتمامات خاصة أو مؤسسات
تربوية وتدريبية خاصة  ،ربحية ورير ربحية على حد سواء .
المؤسسة التعليمية غير التدريسية :
هي مؤسسة توفر خدمات إدارية أو استشارية أو مهنية ذات صلة بالتعليم الى مؤسسات تعليمية أخرى .وتشمل
األمثلة على ذلك وزارات أو دوائر التعليم الو نية على املستوى الو ني أو دون الو ني وهيئات أخرى تتولى إدارة
التعليم على مختلف املستويات الحكومية أو املوازية لها في القطاع الخاص واملنظمات التي توفر خدمات متصلة
بالتعليم مثل تقديم املشورة املهنية أو النفسية والتوظيف واالختبارات والعون املالي للطالب وتطوير املناهج الدراسية
واألبحاث التربوية وخدمات تشغيل وصيانة املباني ونقل الطالب وإ عام وسكن الطالب
المؤسسة الحكومية (أو العامة) :
هي مؤسسة تتولى اإلشراف عليها وإداروها مباشرة سلطة أو وكالة حكومية للتعليم في البلد الذي توجد فيه أو وكالة
حكومية تتولى إداروها مباشرة أو بواسطة هيئة إدارية (مجلس أو لجنة أو ريرهما) ،ويكون معظم أعضاء تلك الهيئات
إما معينين من قبل السلطة الحكومية في البلد الذي توجد فيه أو منتخبين عن ريق التوكيل العام
المؤسسة الخاصة :
هي مؤسسة تتولى االشراف عليها وإداروها منظمة رير حكومية كالهيئات الدينية أو النقابات أو مؤسسة تجارية أو وكالة
دولية .ويتألف مجلس إداروها في معظمه من أعضاء لم يتم اختيارهم من قبل وكالة حكومية (عامة).
أجهزة الكمبيوتر لألغراض التربوية :
هي أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لدعم تقديم الدورات أو احتياجات التدريس والتعلم املستقلة ويمكن أن تشمل
هذه األنشطة استخدام أجهزة الكمبيوتر أو اإلنترنت لتلبية االحتياجات من املعلومات ألرراض البحث وإعداد
العروض والقيام بالتدريبات العملية والتجارب وتبادل املعلومات واملشاركة في منتديات النقاش على اإلنترنت
لألرراض التعليمية
اإلنترنت لألغراض التربوية :
هي خدمات اإلنترنت املتوفرة لتعزيز التعليم والتعلم والتي يمكن الوصول إليها من قبل التالميذ كما إ ها تشير إلى
استخدام شبكة اإلنترنت لتقديم املواد التعليمية على الكمبيوتر أو من خالل األجهزة األخرى وفقا لالحتياجات
التربوية للمتعلمين هذا النمط من التعليم يساعد على تطوير االستقاللية في أنشطة البحث ومهارات الواي باملعلومات
عدد الطالب :
ويقصد بعدد الطالب املقيدين ،تعداد الطالب الذين يدرسون في برنامج تعليأي معين خالل الفترة املرجعية للماح
المستجدون :
ى
ن
هم الطالب الذي يدخلو خالل السنة الدراسية أو السنة األكاديمية املرجعية أحد العرامج في مستو معين من
التعليم للمرة األولى ،بصرف النظر عما إذا كان دخولهم في بداية العرنامج أو في مرحلة متقدمة منه
المستجدون الذين لديهم خبرة سابقة في تعليم الطفولة المبكرة :
هم مستجدون في الصف األول من التعليم االبتدائي الذين تم قيدهم سابقا في أي من برامج التعليم قبل االبتدائي أو
برامج تنمية الطفولة املبكرة
المستجدون في التعليم العالي للمرة األولى :
هم الب لم يسبق لهم أن تاجلوا في أي برنامج تخر على مستوى التعليم العالي
المعيد :
هو الب ماجل في ذات الصف ملرة ثانية أو أكثر
الخريج :
ً
ً
هو الشخص الذي أتم برنامجا تعليميا بنجا خالل السنة الدراسية أو األكاديمية املرجعية
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البلد األصلي بالنسبة لطالب التعليم العالي:
ي
هو البلد الذي حصلوا فيه على مؤهالت املرحلة الثانية من التعليم الثانو ويمكن إعتبار البلد األصلي أيضا أنه بلد
التعليم األسبق
الطالب الدوليون:
هم األشخاص الذين يععرون الحدود الدولية بين بلدين مختلفين للمشاركة باألنشطة التعليمية في بلد املقصد
ويختلف بلد املقصد عن البلد األصلي للطالب
التدفق الصافي للطالب الدوليين
عدد الطالب األجانب الذين يدرسون في بلد ما ناقص عدد الطالب من نفس البلد الذين يدرسون بالخارج.
المدرس المؤهل :
هو الذي يتمتع بالحد األدنى من املؤهالت األكاديمية املطلوبة للتدريس على مستوى معين من التعليم في بلد معين وفي
العادة تكون تلك املؤهالت متصلة باملوضوع أو املواضيع التي تدرس
المدرس المدرب:
هو الذي استوفى على األقل الحد األدنى من متطلبات التدريب املنظم قبل الخدمة أو أثناءها لتدريس مستوى تعليأي
محدد وفق السياسة أو القانون الو ني ذات الصلة وتشمل هذه املتطلبات عادة املعارف التربوية واملعارف الحرفية
الراتب القانوني اإلجمالي السنوي :
هو املبلغ من املال  -حسب سلسلة الرواتب  -القائم قبل اقتطاع الضريبة أو الخصومات األخرى الذي يدفعه صاحب
العمل سنويا ملدرس صف بدوام كامل لسنة كاملة ولديه حد أدنى من التدريب الالزم لكي يصبح مؤهال بالكامل
للتدريس في بداية مهنته في مجال التدريس
تخطيط التعليم :
ً
ً
النظام التفصيل الشامل الذي وضع لتوجيه العمل التربوي في الدولة منطلقا من فلسفة املجتمع ساعيا إلى تحقيق
راياته  ،وينصرف تخطيط التعليم إلى عناصر أساسية ثالثة هي  :املوار البشرية ممثلة في املدرسين والطلبة  ،وهيكل
النظام التعليأي
تخطيط التعليم على المستوى الوطني:
ويقصد به دراسة وتحديد املؤسسات والعرامج التعليمية املناسبة التي تحقق األهداف التعليمية لدولة ما من منظور
الفرص التعليمية ومتطلبات القوى البشرية
تخطيط التعليم على مستوى المؤسسة التعليمية :
ويقصد به تخصيص املوارد التي تستخدم في تحقيق األهداف التنموية للمؤسسة التعليمية .
التعليم األساسي
ويعني مجموعة األنشطة التعليمية الرامية إلى تلبية االحتياجات التعلمية األساسية كما ّ
حددها اإلعالن العاملي حول
التعليم للجميع( .جومتيين ،تايلندا .)1990 ،وبحسب التصنيف الدولي املقنن للتعليم ،فان التعليم األساس ي يتضمن
التعليم االبتدائي (املرحلة األولى من التعليم األساس ي) ،واملرحلة األولى من التعليم الثانوي (املرحلة الثانية من التعليم
األساس ي) .وهو يغطي أيضا مجموعة متنوعة من األنشطة رير النظامية والعرضية ،الحكومية والخاصة ،والهادفة إلى
ّ
تلبية االحتياجات التعلمية األساسية للسكان من مختلف األعمار.
التعليم اإللزامي
ً
ويعني عدد السنوات التي يفترض لزاما على األ فال أن يتابعوا ها دراسسهم.
التعليم األولي
تعليم نظامي لألفراد قبل أول دخول لهم الى سوق العمل ،أي عندما يتلقون عادة التعليم بدوام كامل .وهو بالتالي
يسسهدف األفراد الذين ُينظر إليهم كأ فال ،وشبان وشبان كبار من قبل املجتمع الذي ينتمون إليه .ويتم توفيره في
العادة من قبل مؤسسات تعليمية في مسار تعليأي متواصل.
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التعليم االبتدائي :
ل
ى
التعليم في املرحلة األولى (املستو األو حسب التصنيف القياس ي الدولي للتعليم)  .ووظيفته األساسية هي توفير
عناصر التعليم األساسية مثل املدارس األولية واملدارس االبتدائية .
التعليم العام
التعليم الذي ُ
ص ّمم لتطوير املعارف العامة للمتعلمين ،ومهاراوهم وكفاءاوهم وإملامهم بالقراءة والكتابة واملهارات
الحسابية ،والذي ُي ُّ
عد الطالب عادة نحو برامج تعليمية أكثر تقدما على نفس مستويات إسكد أو مستويات أعلى منها
ّ
وإلرساء أسس التعلم مدى الحياة .وعلى وجه العموم تستند برامج التعليم العام في العادة الى تعليم على مستوى
ّ
املصممة إلعداد الطالب لدخول التعليم املنهي ،ولكن ال تعد
املدرسة أو الكلية .ويشمل التعليم العام العرامج التعليمية
الطالب للعمل في مهنة أو عمل محدد أو فئة من املهن أو األعمال ،كما أنه ال يؤدي مباشرة الى الحصول على مؤهل
يتصل بسوق العمل.
التعليم الثانوي :
التعليم في املستوى الثاني (املستوى الثاني واملستوى الثالث حسب التصنيف القياس ي الدولي للتعليم) .بعدد ال يقل
عن أربع سنوات من التعليم السابق في املستوى األول  .ويوفر التعليم الثانوي التعليم العام أو املتخصص أو كليهما ،
مثل املدارس املتوسطة واملدارس الثانوية واملدارس العليا  ،ومعاهد املعلمين التي هي من هذا املستوى ،و املدارس ذات
الطابع املنهي أو الفني .
التعليم الثانوي :
التعليم في املستوى الثاني (املستوى الثاني واملستوى الثالث حسب التصنيف القياس ي الدولي للتعليم) .بعدد ال يقل
عن أربع سنوات من التعليم السابق في املستوى األول  .ويوفر التعليم الثانوي التعليم العام أو املتخصص أو كليهما ،
مثل املدارس املتوسطة واملدارس الثانوية واملدارس العليا  ،ومعاهد املعلمين التي هي من هذا املستوى ،و املدارس ذات
الطابع املنهي أو الفني .
التعليم الثانوي الفني :
التعليم الذي توفره مدارس املستوى الثاني هدف إعداد التالميذ مباشرة ملزاولة حرفة أو مهنة أخرى رير التدريس .
التعليم العالي :
التعليم في املستوى الثالث (املستويات  7 ، 6 ، 5حسب التصنيف القياس ي الدولي للتعليم)  .مثل الجامعات ومعاهد
املعلمين العليا واملدارس الفنية العليا  ،التي تتطلب كحد أدنى للقبول فيها  ،اإلنسهاء بنجا من املستوى الثاني للتعليم
أو ما يثبت الحصول على مستوى مساو له في املعرفة .
تعليم الكبار :
التعليم الذي يوفر ملن فاوهم التعليم املدرس ي أو انقطعوا عنه  ،ويتم تنظيم برامج هذا التعليم و رائقه بما يتناسب
مع احتياجات هؤالء الكبار  ،وينأي قدراوهم على تحصيل املعلومات واملهارات والخعرات الضرورية للحياة في املجتمع .
التعليم المهني :
برامج التعليم التي تعد هدف إكساب بعض الطالب املعارف واملهارات الالزمة ملهنة معينة  ،وتكون هذه العرامج دون
املستوى الجامعي  .ويطلق على املعاهد التي تقدم هذه العرامج املدارس املهنية (إنظر التدريب املنهي) .
الخدمات التعليمية :
مجموعة األنشطة التي وهدف إلى تنمية املعرفة والقيم األخالقية واملعنوية والفهم املطلوبين للسير في محتلف دروب
الحياة  ،وليس مجرد معرفة أو مهارة متعلقة بمجال محدد من نشا ها .
الفاقد من التعليم :
مجموع ما يفقده النظام التعليأي جراء الرسوب (تكرار بقاء التلميذ في الصف الواحد) والتسرب (إنقطاع التلميذ عن
الدراسة قبل إ هاء املرحلة التعليمية)  .ولهذا الفاقد تثار وا حة على البنية التربوية واإلجتماعية واإلقتصادية  ،كما
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أن له تكاليف إقتصادية كبيرة على املجتمع .
القيد (التسجيل):
هنا أربعة معان ملفهوم القيد أو التاجيل هي -:
 يقصد بالتاجيل املدرس ي الدخول في املدرسة أو املؤسسة التعليمية في أية مرحلة عن ريق التاجيل الرسأيللتلميذ أو الطالب في املؤسسة التعليمية .
 يقصد هذا املصطلح بالنسبة للمدارس قبل التعليم العالي أعداد جميع التالميذ الذين اجلوا على مستوى الدولةأو املدينة أو املنطقة التعليمية أو الفصل خالل فترة زمنية معينة كالعام الدراس ي أو الفصل الدراس ي أو الشهر.
 عدد التالميذ في اجالت مدرسة في أي وقت . ويقصد هذا املصطلح في مؤسسات التعليم العالي (الجامعات واملعاهد العليا)  ،مجموع أعداد الطالب الذين اجلواً
خالل فصل دراس ي ما مطروحا منه الطالب الذين اناحبوا من التاجيل في نفس الفترة الزمنية  .وبالنسبة ألكثر من
فصل دراس ي يععر هذا املصطلح عن مجموع الطالب الذين تم تاجيلهم في هذه الفترة كلها (فصلين دراسيين أو أكثر)
مرة واحدة لكل الب .
الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي:
يقصد هذا املصطلح درجة إستجابة النظام التعليأي لتلبية متطلبات سوق العمل  ،وتقاس من خالل قدرته على
توفير األعداد الكافية باملؤهالت املناسبة لشغل املهن التي تحتاجها املؤسسات واألنشطة االقتصادية املختلفة ( .أنظر
الكفاءة الداخلية للنظام التعليأي  ،مخرجات التعليم) .
الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي :
تعني التقليل إلى أدنى حد ممكن من الهدر في العملية التعليمية سواء عن ريق تحقيق اإلستيعاب الكامل ملن هم في
سن التعليم وتأمين التدفق بين مراحل التعليم املختلفة بأقل معدالت للرسوب والتسرب  ،أو من خالل ترشيد
معدالت الطالب بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وأيضا بالنسبة للصف الدراس ي ( .أنظر الكفاءة الخارجية للنظام
التعليأي  ،مخرجات التعليم) .
مخرجات التعليم :
يقصد هذا املصطلح نوعية وإعداد الكفاءات واملهارات التي يضخها النظام التعليأي في سوق العمل  ،وذلك لشغل
املهن والوظائف التي يحتاج إليها االقتصاد الو ني بقطاعاته وأنشطته املختلفة  .وتعتمد الكفاءة الخارجية للنظام
التعليأي على درجة استجابة مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل( .أنظر الكفاءة الخارجية للنظام
التعليأي) .
التوزيع النسبي لخريجي التعليم العالي حسب مجاالت الدراسة الواردة في التصنيف الدولي المقنن للتعليم
ّ
املحددة في التصنيف الدولي املقنن للتعليم (إسكد)،
عدد خريجي التعليم العالي في كل مجال من مجاالت الدراسة
ّ
مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع عدد الخريجين من التعليم العالي.

مجموع عدد
الخريجين على مستوى التعليم العالي في عام دراسي
معين)*100
•

التوزيع النسبي لطالب التعليم العالي حسب مجاالت الدراسة الواردة في التصنيف الدولي المقنن للتعليم
ّ
عدد الطالب امللتحقين بكل مجال من مجاالت الدراسة نسبة للتصنيف الدولي املقنن للتعليم (إسكد) ،مععر عنه
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كنسبة مئوية من مجموع الطالب في التعليم العالي.

100

•

التوزيع النسبي لطالب التعليم العالي حسب مستويات التصنيف الدولي المقنن للتعليم
الب التعليم العالي امللتحقين بكل مستوى من مستويات التصنيف الدوليّ ،
مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع
الب التعليم العالي.

•

الجهة المقدمة للتعليم
املنظمة التي تقدم التعليم ،إما كهدف أساس ي أو كهدف ثانوي .ويمكن أن تكون مؤسسة تعليمية عامة كما يمكن أن
تكون مؤسسة تعليمية خاصة ،أو منظمة رير حكومية ،أو هيئة عامة رير تعليمية.
الخدمات االجتماعية
وتشمل الخدمات ّ
املقدمة للتالميذ والطالب في مجال الطعام واملأوى والنقل والصحة.
الجهة المقدمة للتعليم
ن
ي
املنظمة التي تقدم التعليم ،إما كهدف أساس ي أو كهدف ثانو  .ويمكن أن تكو مؤسسة تعليمية عامة كما يمكن أن
تكون مؤسسة تعليمية خاصة ،أو منظمة رير حكومية ،أو هيئة عامة رير تعليمية.
الخدمات االجتماعية
وتشمل الخدمات ّ
املقدمة للتالميذ والطالب في مجال الطعام واملأوى والنقل والصحة.
الرصيد
وحدة يتحقق من خاللها اإلتمام الناجح للدورات التعليمية أو الوحدات القياسية ويتم توثيقه عند هاية برنامج
تعليأيّ .
وتععر األرصدة عن عجم التعليم القائم على أساس األعباء الدراسية التي يحتاجها الطالب عادة من أجل
ّ
تحقيق أهداف التعلم املتوقعة.
السكان في عمر الدراسة
وهم السكان من فئة عمرية تقابل مرحلة تعليمية معينة كما أشار إليه العمر النظري للقبول في هذه املرحلة ومدة
الدراسة.
السن النظرية للقبول
هي السن التي يقبل فيها التالميذ أو الطالب في برنامج تعليأي أو مستوى ّ
معين من التعليم ،على افتراض أ هم كانوا قد
التحقوا بأدنى مستوى للتعليم في السن الرسمية للقبول ،وواصلوا دراسسهم خالل الفترة السابقة على أساس نظام
الوقت الكامل ،وتدرجوا في النظام التعليأي دون أن يعيدوا أو يتخطوا أي صف دراس ي .وتجدر اإلشارة إلى أن السن
النظرية للقبول في برنامج تعليأي أو مستوى معين من التعليم يمكن أن تكون مختلفة اختالفا كبيراعن سن القبول

•
•
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•
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ً
الفعلية وحتى عن سن القبول النموذجية أو األكثر شيوعا
السنة الدراسية
فترة التعليم أو االمتحان السنوية التي يحضر الطالب إثناءها الدورات الدراسية أو يخضعوا لالمتحانات النهائية،
دون حساب فترات االستراحة القصيرة .ويمكن أن تكون السنة األكاديمية أقصر من  12شهرا ،ولكنها ال تقل عادة عن
ً
ً
تسعة أشهر .ويمكن أن تتفاوت تبعا ملستويات التعليم املختلفة أو تبعا ألنواع مؤسسات التعليم في البلدُ .ويطلق عليها
أيضا إسم السنة الدراسية ،بالنسبة ملستوى التعليم قبل العالي
الصف
ُ
مرحلة محددة من الدراسة في التعليم األولي تغطى عادة في أثناء سنة أكاديمية .ويكون الطالب في نفس الصف على
مستوى متشابه في السن .وهذا ما ُيشار إليه أيضا بأنه "فئة"" ،فوج" ،أو "سنة".
الطالب في حركية دولية

هم الطالب الذين رادروا بلدهم األصلي لزمن محدود هدف متابعة دراسسهم واملاجلين بعرنامج تعليأي خارج بلدهم.
العاملون التربويون واإلداريون
وهم الفئة من املوظفين التي تتضمن مديري املدارس الذين ال يدرسون ،واإلداريين العاملين في هذه املدارس ،والنظار،
واملوجهين التربويين ،والعاملين في مجال الصحة واملكتبات املدرسية.
الفصل
ً
ويعني مجموعة من التالميذ الذين يتلقون معا التعليم نفسه .ومن املمكن أن يتواجد تالميذ من صفوف دراسية
مختلفة في الفصل نفسه ،كما هي الحال في املدارس ذات املعلم الوحيد أو ذات املعلمين .وبالعكس ،فقد تتضمن
ً
مدرسة ما عددا من الفصول ملستوى دراس ي واحد.
الفوج
ً
ويعني مجموعة من األشخاص يعيشون معا مجموعة من األحداث خالل فترة زمنية معينة .ويعني الفوج املدرس ي
مجموعة من التالميذ دخلوا الصف األول من مرحلة تعليمية معينة في نفس السنة املدرسية.
معهد اليونسكو لةحصاء
القرائية
وتعني القدرة على القراءة والكتابة وفهم نص بسيط وقصير يتناول الحياة اليومية .يفترض مثل هذا التحديد مجموعة
ً
متصلة من الكفايات في القراءة والكتابة ويتضمن رالبا كفايات أساسية في الحساب.
القيد
أفراد ماجلون رسميا في برنامج تعليأي ّ
معين ،أو مرحلة أو وحدة من هذا العرنامج ،بقطع النظر عن السن أو املشاركة
الفعلية.
المرحلة
ُ
مستوى فراي من برنامج تعليأي ،تحدد من حيث املدة النظرية أو مجموعة محددة من الوحدات الواجب إتمامها أو
األرصدة الواجب تحقيقها .وتتميز املرحلة املحددة بخصائص ّ
تفرقها عن مراحل أخرى من نفس العرنامج التعليأي
ويمكن املصادقة عليها منفردة من خالل مؤهل متوسط.
المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (مستوى إسكد )3
ً
ّ
تصمم العرامج على مستوى إسكد  3أو "املرحلة الثانية من التعليم الثانوي" عادة إلتمام التعليم الثانوي إستعدادا
ّ
للتعليم العالي ،أو لتوفير املهارات املتصلة بالعمالة أو كليهما .وتوفر العرامج على هذا املستوى للطالب تعليما أكثر
ً
ّ
تنوعا وتخصصا وعمقا من العرامج على مستوى املرحلة األولى من التعليم الثانوي (مستوى إسكد  .)2وهي أكثر تمايزا،
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مع مجموعة متزايدة من الخيارات واملسارات املتاحة.
المساواة بين الجنسين
وتعني أن الذكور واإلناث قد يواجهون نفس الفوائد واألضرار في ما له عالقة بااللتحاق بالتعليم واملعاملة والنتائج.
وبقدر ما تتخطى املساواة مسألة التكافؤ العددي  ،بقدر ما تصبح أكثر صعوبة في التحديد والقياس من التكافؤ.
وهكذا ،فان تحقيق مساواة تامة بين الجنسين في التعليم يتضمن :املساواة في الفرص التعليمية ،واملساواة في سيرورة
التعلم والنتائج ،خاصة منها الخارجية.
المعدل الصافي لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
امللتحقون الجدد بالصف األول االبتدائي املنتمون إلى السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية ،مععرا عنهم كنسبة
مئوية من السكان في نفس السن.
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•

المقرر (التعليمي/الدراسي)
وحدة تدريس مؤلفة من سلسلة من األنشطة التعليمية في ميدان محدد أو في مجموعة من مجاالت التعليم املتصلة.
ويمكن االشارة الى ذلك أيضا بأنه "وحدة تعليم قياسية" ،أو "وحدة دراسية" أو "موضوع".
الموظفون المساعدون
وهم فئة من املوظفين تشمل موظفي الكتابة والعاملين في أشغال البناء والصيانة واألمن واملطاعم داخل املؤسسات
التعليمية.
المؤهل
اإلثبات الرسأي ،عادة على شكل وثيقة تصادق على اإلتمام الناجح لعرنامج تعليأي أو ملرحلة من برنامج .ويمكن
الحصول على املؤهالت من خالل )1 :اإلتمام الناجح لعرنامج كامل؛  )2اإلتمام الناجح ملرحلة من برنامج (مؤهالت
متوسطة)؛ أو  )3املصادقة على املعارف واملهارات والكفاءات املكتسبة ،بصورة مستقلة عن املشاركة في مثل هذه
العرامج .وهذا ما يمكن اإلشارة إليه أيضا بأنه "شهادة".
بالصف األخير من التعليم االبتدائي
النسبة اإلجمالية لاللتحاق
ّ
ّ
الصف األخير من التعليم االبتدائي ،بغض النظر عن أعمارهمّ ،
مععر عنه كنسبة
مجموع عدد التالميذ املستجدين في
ّ
ّ
النظرية للقبول في هذا الصف .
مئوية من مجموع السكان في الفئة العمرية

•

النسبة اإلجمالية لاللتحاق المرتقبة بالصف األخير االبتدائي
عدد املستجدين في السنة األولى من التعليم االبتدائي في سنة معينة ،بغض النظر عن أعمارهم ،املرتقب وصولهم إلى
ّ
ّ
النظرية للقبول في التعليم االبتدائي لنفس
الصف االبتدائي األخير كنسبة مئوية من مجموع السكان في الفئة العمرية
السنة.

•

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول للمستوى التعليأي االبتدائي ،بغض النظر عن السنً ،
مععرا عنه كنسبة
مئوية من السكان في السن الرسمية لاللتحاق باملدرسة االبتدائية.

•

•

•
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•

النسبة المئوية للتلميذات (الطالبات)
ً
عدد التلميذات (الطالبات) في مرحلة تعليمية معينةّ ،
مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع التالميذ أو الطالب (ذكورا
ً
وإناثا) في نفس املرحلة ،لسنة مدرسية معينة.

•

النسبة المئوية للقيد (التمدرس) بالتعليم الثانوي حسب توجه البرنامج
التوزيع النسبي للقيد (التمدرس) بالتعليم الثانوي حسب توجه العرامج :ثانوي عام ،ثانوي منهي/فني/تقني بما فيه
إعداد املعلمين.

•

النسبة المئوية للقيد بالتعليم التقني و المهني
ى
عدد الطلبة املقيدين في العرامج التقنية و املهنية في مستو تعليأي معين كنسبة مئوية من مجموع عدد الطلبة
املقيدين في جميع برامج هذا املستوى من التعليم ( تقني ،منهي و عام).
النشاط التعليمي
ّ
ّ
املتعمد الذي ينطوي على شكل من االتصال الهادف الى تحقيق التعلم.
النشا
أهداف التع ّلم
ّ
ّ
مواصفات نتائج التعلم التي سيتم تحقيقها عند إتمام نشا تعليأي أو تعلأي .ويشمل ذلك تحسين املعارف،
ّ
واملهارات ،والكفاءات في إ ار أي سياق شخص ي ،أو مدني ،أو اجتمااي أو متصل بالعمل .وترتبط أهداف التعلم عادة
هدف االستعداد لدراسات أعلى و/أو للقيام بمهنة أو ائفة من املهن أو األعمال.
تحليل الفوج
ويعني تتبع تدفق فوج معين من خالل الترفيع واإلعادة والتسرب وإتمام الصف األخير من مرحلة تعليمية.

•

تعليم البالغين (أو تعليم الكبار)
ً
تعليم يسسهدف على وجه التحديد األفراد املعتعرين بالغين (كبارا) من قبل املجتمع الذي ينتمون إليه لتحسين

•
•

•
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مؤهالوهم التقنية أو املهنية ،وتطوير كفاءاوهم أكثر ،وإرناء معارفهم هدف إتمام مستوى من مستويات التعليم
النظامي ،أو إكتساب املعارف واملهارات والكفاءات في مجال جديد أو إلنعاش أو تحديث معارفهم في مجال محدد.
ويشمل ذلك أيضا ما يمكن أن يسأى "التعليم املستمر" ،أو "التعليم املتكرر" أو "تعليم الفرصة الثانية".
•

تعليم الطفولة المبكّرة (برنامج إسكد مستوى صفر)
ّ
ّ
ّ
يوفر تعليم الطفولة املبكرة أنشطة تعلم وتعليم بنهج شمولي لدعم مبكر للتنمية املعرفية ،واملادية ،واالجتماعية،
ّ
والعا فية لأل فال ولتعريف صغار األ فال بالتعليم املنظم خارج إ ار األسرة ،ولتطوير بعض املهارات الالزمة
لالستعداد األكاديأي وإلعدادهم للدخول الى التعليم االبتدائي

•

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

•

سنة  -تلميذ
وهي قياس رير نقدي للمدخالت أو املوارد التعليمية .وتعني عبارة تلميذ – سنة املوارد التي ّ
تم صرفها للمحافظة على
ّ
تلميذ واحد في املدرسة ملدة سنة.
شهادة علمية
ُ
مؤهل تعليأي يمنح عند اإلتمام الناجح لعرامج تعليمية محددة في التعليم العالي (تقليديا من قبل الجامعات
واملؤسسات املعادلة)
عدد السكان الكبار األميين
عدد السكان البالغين من العمر  15سنة فما فوق رير امللمين بالقراءة والكتابة ويعني الذين ال يستطيعون أن يقرنوا
ً
ًّ
ً
نصا بسيطا وقصيرا يتناول حياته اليومية.
ويكتبوا ويفهموا

•

عدد سنوات – تلميذ للخريج الواحد
هو متوسط مقدر لعدد سنوات – تلميذ يسسهلكها تالميذ أو الب فوج ّ
معين ّ
تخرجوا بنهاية مرحلة تعليمية معينة ،مع
األخذ في االعتبار السنوات – تلميذ التي أهدرت بسبب التسرب واإلعادة.
يقسم مجموع عدد
مالحظة :تساوي السنة املدرسية التي اسسهلكها تلميذ ما في صف ما سنة – تلميذ.
السنوات-تلميذ التي يمضيها فوج التالميذ (يضاف عدد املتسربين عن الدراسة إلى عدد الخريجين) في مستوى تعليأي
معين على مجموع عدد الدفعات املتتالية للخريجين املنتمين إلى الفوج نفسه .يتم احتساب هذا املؤشر على ريقة
إعادة تركيب الفوج والتي تستخدم بيانات حول القيد واملعيدين لسنتين متتاليتين.

•

•

املصمم لتسهيل تعليم األفراد الذين يحتاجون ،لجملة أسباب متنوعة ،الى دعم إضافي وأساليب ُّ
ّ
تكيف تربوية
التعليم
ّ
ّ
من أجل املشاركة وتحقيق أهداف التعلم في برنامج تعليأي معين .ويمكن لهذه األسباب أن تشمل (دون أن تقتصر
على) قصور في القدرات الجسدية ،والسلوكية ،والفكرية ،والعا فية ،واالجتماعية .ويمكن لعرامج تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة أن تتبع منهاجا تعليميا مشا ها للمنهاج التعليأي ّ
املقدم في نظام تعليأي عادي مواز ،ولكن مع أخذ
ً
ً
االحتياجات الخاصة لألفراد في الحسبان بتوفير موارد محددة (مثل عاملين مدربين تدريبا خاصا ،وتجهيزات ،أو أماكن
ّ
تعلم ّ
معدلة .وباإلمكان توفير هذه العرامج لألفراد من
خاصة) وإذا اقتضت الحاجة ،توفير محتوى تعليأي أو أهداف
ّ
الطالب في نطاق العرامج التعليمية القائمة ،أو إعطانها كصف منفصل في نفس املؤسسة التعليمية أو في مؤسسة
تعليمية منفصلة.
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•

متوسط عدد التالميذ للمدرس
ى
متوسط عدد التالميذ (الطالب) لكل معلم في مستو تعليأي معين في عام دراس ي معين.

•

مجال التعليم
مجال أو فرع أو ميدان واسع من املحتوى يغطيه برنامج تعليأي أو دورة دراسية أو وحدة تعليمية قياسية .ويشار إليه
في الغالب بأنه "موضوع" أو "مادة دراسية" .ويمكن أن يشار إليه أيضا بأنه "مجال الدراسة".
مدة الدراسة
وتعني عدد الصفوف أو السنوات الدراسية الخاصة بمرحلة تعليمية معينة.
مستويات التعليم
ّ
مجموعة منتظمة من الفئات ،وهدف إلى جمع العرامج التعليمية حسب مراحل أو درجات تجارب التعلم واملعارف
واملهارات والكفاءات ذات الصلة التي ُ
ص ّمم كل برنامج لنقلها .ويعكس مفهوم املستوى في تصنيف إسكد درجة
ّ
ّ
والتخصص في محتوى العرنامج التعليأي بين محدود التعقيد ومعقد.
التعقيد

•

معامل الكفاءة
عدد السنوات املقررة (أي في رياب إعادة الصفوف والتسرب) لعدد من تالميذ فوج معين إل هاء مرحلة تعليمية معينة
كنسبة مئوية من عدد السنوات الفعلية التي يقضيها نفس عدد التالميذ إل هاء هذه املرحلة .ومعامل الكفاءة هو
النسبة التبادلية بين املدخالت واملخرجات التي كثيرا ما تستخدم كمؤشر بديل للكفاءة الداخلية .ويحسب كل عام
دراس ي يقضيه التلميذ في صف ما بتلميذ  -سنة واحدة.

•

معدل اإلعادة حسب الصف
التالميذ امللتحقين بصف معين في سنة دراسية معينة الذين سيدرسون في نفس الصف في العام الدراس ي التالي.

•

معدل االنتقال
عدد التالميذ (أو الطالب) املستجدين في الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة مععر عنه كنسبة مئوية من
مجموع التالميذ (أو الطالب) املقيدين في الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى في السنة السابقة.

•
•
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•

يقسم عدد امللتحقين الجدد بالصف األول من الدورة التعليمية العليا املحددة أو املستوى التعليأي العالي املحدد على
عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى في السنة الدراسية السابقة ،ويضرب الناتج في .100
معدل البقاء في الدراسة حسب الصف
النسبة املئوية لعدد التالميذ املنتمين إلى فوج التحق بالصف األول من مستوى تعليأي معين في عام دراس ي معين
الذين من املتوقع أن يصلوا إلى الصفوف املتتالية.

•

معدل الترفيع
نسبة التالميذ املاجلين في صف ما لسنة ما الذين يتم انتقالهم إلى الصف التالي في السنة الدراسية التالية.

•

معدل التسرب حسب الصف الدراسي
النسبة املئوية من التالميذ أو الطالب املاجلين في صف معين في سنة دراسية محددة والغير ماجلين في السنة
الدراسية التالية.

•

معدل القرائية ومعدل األمية لدى الكبار
عدد السكان البالغين من العمر  15سنة فما فوق وامللمين بالقراءة والكتابةّ ،
مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع
ً
السكان في عمر  15سنة فما فوق .ويعتعر الشخص ملما بالقراءة والكتابة ،عندما يكون في استطاعته أن يقرأ ويكتب
ً
ًّ
ً
نصا بسيطا وقصيرا يتناول حياته اليومية .ويتضمن مفهوم القرائية عادة مفهوم "الحسابية" أو القدرة على
ويفهم
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إجراء العمليات الحسابية البسيطة .أما مفهوم األمية ،عكس القرائية ،فيعرف على انه عدد السكان البالغين من
العمر  15سنة فما فوق ورير امللمين بالقراءة والكتابةّ ،
مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر  15سنة
فما فوق.

2

•

معدل القيد الصافي
مجموع عدد املاجلين بمستوى تعليأي معين ممن هم في فئة العمر الرسمية املناظرة لهذا املستوى التعليأي ،مععرا
عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان املناظرة.

•

معدل القيد حسب السن
نسبة امللتحقين بالتعليم من عمر معينّ ،أيا كانت املرحلة التعليمية ،إلجمالي السكن في ذلك العمر.
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•

معدل سنوات الدراسة المرتقبة
عدد سنوات التعليم التي يتوقع لطفل ما ،في سن معينة ،قضاءها ،على افتراض أن احتماالت التحاقه بالتعليم في
عمر ما تبقى مساوية لنسب القيد السائدة بالنسبة لذلك العمر.

• معلمون أو هيئة تعليمية

وهم األشخاص الذين يوجهون ويقودون ،لوقت كامل أو لوقت جزئي ،عملية التعلم لدى التالميذ والطالب ،بصرف
النظر عن مؤهالوهم وأسلوب أدائهم :وجها لوجه و/أو عن بعد .مثل هذا التحديد يستثني العاملين في التربية والذين
ليست لديهم مهام تدريسية( ،كمديري ومديرات املدارس الذين ال ّيدرسون) وأولئك الذين يعملون في مناسبات معينة
ً
أو وعا.

•

معيد
وهو التلميذ أو الطالب الذي يتابع دراسته في الصف عينه للمرة الثانية أو أكثر.

•

مؤسسة تعليم خاص غير مدعومة
وهي املؤسسة الخاصة التي تتلقى أقل من  %50من تمويلها األساس ي من مصادر حكومية.
مؤسسة تعليم خاص مدعومة من قبل الحكومة
ّ
وهي املؤسسة التي تتلقى ما ال يقل عن  %50من تمويلها األساس ي ،من األجهزة الحكومية .تصنف مثل هذه املؤسسات،
كمؤسسات مدعومة في الحاالت التي يتم فيها دفع أجور الهيئة التعليمية فيها مباشرة من قبل جهاز حكومي أو
بواسطة املؤسسة.
موظفو التعليم
ً
وهو تعبير عام يغطي فئات ثالث -1 :أفرد الهيئة التعليمية املنخر ون مباشرة في تعليم التالميذ (انظر الهيئة
التعليمية) -2 .العاملون في التربية واإلدارة كمديري املؤسسات التعليمية وريرهم من اإلداريين العاملين في هذه
املؤسسات ،والنظار ،واملوجهين ،وموظفي الخدمات الصحية واملكتبات ومعدي املناهج وريرهم من اإلداريين التربويين
العاملين على املستوى املحلي أو اإلقليأي أو املركزي -3 .املوظفون املساعدون كاملستخدمين وعمال البناء والصيانة
والسالمة والنقل والطبخ..الخ
نتائج التع ّلم
مجموع املعلومات ،واملعارف ،واالدرا  ،واملواقف ،والقيم ،واملهارات ،والكفاءات أو السلو التي يتوقع من الفرد
إتقا ها أو اكتسا ها بعد إتمام برنامج تعليأي بنجا

•

نسبة التخرج اإلجمالية
ّ
عدد الخريجين من مستوى أو برنامج معين ،بغض النظر عن السن ،مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في
ّ
النظرية للتخرج من هذا املستوى أو هذا العرنامج.
الفئة العمرية
نسبة التخرج اإلجمالية المرتقبة من التعليم االبتدائي
عدد املستجدين في السنة األولى من التعليم االبتدائي في سنة معينة ،بغض النظر عن العمر ،الذين يرتقب أن
يتخرجوا من الصف األخير من التعليم االبتدائي ،بغض النظر عن اإلعادة ،مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع
ّ
ّ
النظرية للتخرج في الصف األخير في السنة عينها.
السكان في الفئة العمرية

•

•

•

•
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•

نسبة التخرج اإلجمالية من التعليم االبتدائي
مجموع عدد خريجي الصف األخير من التعليم االبتدائي ،بغض النظر عن أعمارهم ،مععر عنه كنسبة مئوية من
ّ
ّ
النظرية للتخرج في الصف األخير.
مجموع السكان في الفئة العمرية

•

نسبة التخرج اإلجمالية من برامج الدرجة الجامعية األولى (على مستويات إسكد ً 6و  )7من التعليم الجامعي
إجمالي الجريجين من برامج الدرجة الجامعية األولى (على مستويات إسكد  6و  )7مععرا عنهم كنسبة مئوية من السكان
ً
في العمر النظري إل هاء برنامج الدرجة الجامعية األولى األكثر شيوعا
نسبة التدفق الصافي للطالب الدوليين
عدد الطالب األجانب للتعليم العالي املقيدين ببلد معين ناقص عدد الب التعليم العالي لنفس البلد املقيدين
بالخارج كنسبة مئوية من جميع الطالب املقيدين في ذلك البلد.

•

نسبة القيد اإلجمالية
ى
مجموع عدد املاجلين بمستو تعليأي معين ،بغض النظر عن السن ،مععرا عنه كنسبة مئوية من السكان في السن
الرسمية لاللتحاق بنفس املستوى التعليأي في عام دراس ي معين.

•

نسبة القيد اإلجمالية في برامج تنمية و تربية الطفولة المبكرة
مجموع عدد األ فال املاجلين في برامج التنمية والتربية في مرحلة الطفولة املبكرة بغض النظر عن السن ،مععرا عنه
كنسبة مئوية من السكان في فئة العمر الرسمية املعنية.
يقسم عدد األ فال امللتحقين بعرامج تنمية وتربية الطفولة املبكرة ،بغض النظر عن السن ،على السكان في فئة العمر
املعنية الرسمية في سنة دراسية معينة ،ويضرب الناتج في .100
نسبة القيد/التمدرس اإلجمالية بالخارج

•

•

2
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عدد الطالب املقيدين خارج بلدهم مععر عنه كنسبة مئوية من الفئة السكانية للقيد في التعليم العالي في بلدهم
األصلي.
•

نسبة المعيدين
مجموع التالميذ امللتحقين بالصف نفسه الذين التحقوا به السنة املاضيةّ ،
مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع
التالميذ في هذا الصف.

•

نسبة الولوج الصافية

•
•
•
•

عدد التالميذ الجدد في الصف األول من مستوى تعليأي معين ،الذين هم في الفئة العمرية النظرية للدخول إلى هذا
ّ
املستوى ،مععر عنه كنسبة مئوية من السكان في الفئة العمرية نفسها.
نسبة حركية الطالب نحو الخارج
عدد الطالب من بلد معين املقيدين بالخارج كنسبة مئوية من جميع الطالب املقيدين في بلدهم األصلي
نسبة حركية للطالب نحو الداخل
عدد الطالب القادمين من الخارج للدراسة في بلد معين كنسبة مئوية من جميع الطالب بنفس البلد.
نشاط التع ّلم
ّ
نشا واي يشار فيه الفرد بنية التعلم.
هيأة خاصة
ل
ويعني األسرة ،املنشأة الخاصة أو املؤسسة رير النفعية (بما فيها املؤسسات الدينية) ،والتي قد تمو أنشطة تربوية،
ً
بالررم من أن نشا ها األساس ي ليس تربويا.

• وقت التعليم
ُ
ّ
مقدار الوقت الذي يتلقى الطالب أثناءه التعليم من مدرس الصف في نطاق املدرسة .وال يشمل وقت التعليم العطل أو أيام
ّ
تطوير مهارات املدرسين حين ال ُيتوقع أن يكون الطالب في املدرسة؛ أو فترات االستراحة أثناء اليوم الدراس ي؛ أو أوقات
الدراسة خارج املدرسة (كالواجب املنزلي ،والدروس الخصوصية).
• الموهوب
املوهوبون هم الطلبة الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات رير عادية ،أو أداء متميز عن بقية أقرا هم في مجال أو أكثر
من املجاالت التي ُي ّ
قدرها املجتمع ،وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي ،واإلبداع ،والتحصيل األكاديأي ،واملهارات والقدرات
الخاصة
• التدريب Training -
ً
سواء كان
هو جهد تنظيأي مخطط يهدف لتسهيل اكتساب املهارات والحصول على املعارف التي تساعد على تحسين األداء
ذلك في املجال الشخص ي الدراس ي ,أو املالي ,أو العملي ,أو العائلي ,أو الصحي ،أو أي مجال تخر ،وهو وسيلة حديثة وفعالة
لتحسين وتطوير أي مجال من املجاالت الحياتية املختلفة ،ويكتسب املمارس لعمل ما من خالل التدريب الخعرة واملهارة في
ّ
التقدم وإنجاز العمل على أكمل وجه ،ويساهم في تطوير وتحديث العمل
• التدريب األساسي :
املرحلة األولى لعملية إكتساب املعارف واملهارات واإلتجاهات الالزمة ألداء عمل أو ممارسة أي مهنة  ،ويرتبط هذا
التدريب بتنمية املحددات األساسية الالزمة ألداء هذا العمل أو هذه املهنة  .فهو يمثل نموذجا لبنود اإلتجاهات
واملعرفة واملهارة ألداء عمل معين وفقا ملعايير ومستويات محددة  .ويتم هذا النوع من التدريب في مراكز التدريب
واملعاهد والكليات الفنية  ،ووحدات التدريب داخل املؤسسات  ،وفي بعض األحيان يعطى في موقع اإلنتاج نفسه  ،على
أن يكون الهدف في هذه الحالة هو التدريب وليس اإلنتاج
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•

التدريب اإلضافي او التكميلي :
ل
جانب التدريب املنهي الذي يلي التدريب األساس ي في نظاق برنامج تدريبي يهدف إلى الحصو على مؤهالت معتر ها .
التدريب المهني :
مجموعة األنشطة والجهود التي وهدف إلى إكساب فئة العمال املهرة ونصف املهرة املعارف واملهارات واإلتجاهات
الالزمة ألداء أعمالهم سواء هدف إعدادهم أو رفع مستواهم  ،ويتم هذا الجهد رالبا من خالل نظم التعليم الصنااي
والتدريب األساس ي والتدريب السريع  ،ورفع مستوى املهارة ( .انظر التعليم املنهي) .
التدريب النظامي :
التدريب الذي يتم في منشأة مخصصة للتدريب  ،ويعمل ها مدربون مؤهلون لهذا الغرض  .ويتضمن التدريب النظامي
التدريب األساس ي الذي يعطى في ورشة مزودة بوسائل التدريب  ،والتدريب عن ريق املحاكاة وريرها من أنواع
التدريب الالزمة .
التدريب داخل المنشأة:
نوع من التدريب يتم بواسطة املنشأة وفي داخلها  .سواء تم داخل العمل أو في ورش التدريب امللحقة به ( .انظر
التدريب في الوظيفة) .

•

التدريب في الوظيفة :
تدريب يقدم لفرد ما أو مجموعة أفراد هدف إكسا هم املعارف واملهارات واالتجاهات التي تجعلهم قادرين على أداء
عمل محدد في وحدة معينة إلحدى املنشآت أو املؤسسات ( .أنظر التدريب داخل املنشأة) .

•

•

•

• المؤشرات التعليمية
هي أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة متغيرات نظام التعليم سواء الكمية أو الكيفية بشكل مفرد أو بإدماج عدد من
املتغيرات في نقطة معينة ،أو في سلسلة زمنية أو مكانية بشر توافر األسلوب العلأي في بنائها وحساب قيمسها ومع توفر
مواصفات القياس كالصدق والثبات .كما يعد املؤشر التعليأي عبارة عن مقياس لحالة أو تغير في النظام التعليأي بالنسبة
إلى أهدافه
• المستوى التعليمي للسكان البالغين من العمر  25سنة فما فوق:
ً
ى
التوزيع النسبي للسكان البالغين من العمر  ) 25سنة وأكثر( حسب أعلى مستو تعليأي أكملوه وفقا للتصنيف الدولي
املقنن للتعليم.
البالغين
يبلغون
فئة
•

*

النسبة المئوية التالميذ المسجلين بالتعليم الخاص
ّ
وتعني أعداد امللتحقين في مؤسسات التعليم الخاص في مرحلة تعليمية معينة ،مععر عنها كنسبة مئوية من مجموع
التالميذ املاجلين في هذه املرحلة.

فئة

2
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•

النسبة المئوية للمعلمات
ّ
عدد املعلمات (املدرسات) في مرحلة تعليمية معينة ،مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع املعلمين واملعلمات في هذه
املرحلة ،لسنة مدرسية معينة.

*
•

النسبة المئوية لطالبات التعليم العالي حسب مستويات التصنيف الدولي المقنن للتعليم
عدد الطالبات في كل مستوى من مستويات التصنيف الخاصة بالتعليم العاليّ ،
مععر عنه كنسبة مئوية من مجموع
الطالب والطالبات في هذا املستوى من التصنيف.

*
•

•

عدد المعلمين نصاب كامل
يتم التعبير عن النصاب الكامل عادة بكلمة أشخاص – سنة .أما وحدة القياس للنصاب الكامل فهي عمل املعلم
ً
ً
لوقت كامل .وهكذا ،فان معلما لوقت كامل يساوي معلما نصاب كامل .أما النصاب الكامل للمعلمين الذين يعملون
لوقت جزئي ،فيتم تحديده بتنسيب حصص العمل (الفعلية) التي أدوها إلى حصص العمل القانونية التي يؤديها معلم
ً
ّ
معلما ّ
املحددة
يدرس فقط ثلث عدد حصص التدريس
نصاب كامل خالل السنة املدرسية .وعلى سبيل املثال ،فان
ً
قانونا ملعلم نصاب كامل ،يساوي ثلث معلم نصاب كامل.
معدل القرائية ومعدل األمية
عدد السكان من فئة عمرية معينة وامللمين بالقراءة والكتابةّ ،
مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان من نفس
ً
ًّ
ً
نصا بسيطا
الفئة العمرية .ويعتعر الشخص ملما بالقراءة والكتابة ،عندما يكون في استطاعته أن يقرأ ويكتب ويفهم
ً
وقصيرا يتناول حياته اليومية .ويتضمن مفهوم القرائية عادة مفهوم "الحسابية" أو القدرة على إجراء العمليات
الحسابية البسيطة .أما مفهوم األمية ،عكس القرائية ،فيعرف على انه عدد السكان من فئة عمرية معينة ورير
امللمين بالقراءة والكتابةّ ،
مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان من نفس الفئة العمرية.
*

•

معدل القرائية لدى الشباب
عدد األشخاص املنتمين إلى فئة العمر  24-15سنة الذين يمكنهم قراءة وكتابة وفهم نص بسيط وقصير يتناول حياته
اليومية ،مقسوما على عدد السكان في فئة العمر نفسها.
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*

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

متوســط التكاليــف التــي تتحملهــا الدولــة لــكل الــب حســب املرحلــة التعليميــة ابتدائــي ،إعــدادي (متوســط) ،ثانــوي،
جامعــي ،وتحســب كمــا يلــي:
كلفة الطالب حسب المرحلة التعليمية=
إجمالي التكاليف ألي مرحلة تعليمية لسنة دراسية
لنفس السنة الدراسية.
• كلفة المعلم حسب عدد الطالب Salary cost of teachers per student -
متوسط ما يدفع للمعلم من أجور نقدية وعينية إضافة إلى املساهمات في صندوق الضمان االجتمااي أو أية مزايا
اجتماعية إضافة إلى أية بدالت يتقاضاها هذا املعلم ،وتحسب كما يلي:

المعلمين في تلك المرحلة لنفس السنة الدراسية.

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

هــي متوســط الســاعات الفعليــة التــي يقضيهــا املعلــم فــي الفصــل خالل أســبوع:
التدريس
يقضيها

حاليا
• متوسط عدد الطالب لكل معلم Students Per Teacher -
نصيــب املعلــم مــن الطــالب فــي ســنة دراســية معينــة وبمرحلــة تعليميــة معينــة ،ويحســب كمــا يلي:
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نفس السنة الدراسية ولنفس المرحلة التعليمية.

• كثافة الفصل Students Per Classroom -

متوســط عــدد الطالب لــكل فصــل دراســي فــي ســنة دراســية معينــة بمرحلــة تعليميــة معينــة ،ويحســب كمــا يلــي:

نفس السنة الدراسية ولنفس المرحلة التعليمية.
• مخرجات التعليم Educational out-put -
نوعية وأعداد الكفاءات واملهارات التي يضخها النظام التعليأي في سوق العمل ،وذلك لشغل املهن والوظائف التي يحتاج
إليها االقتصاد الو ني بقطاعاته وأنشطته املختلفة ،وتعتمد الكفاءة الخارجية للنظام التعليأي على درجة استجابة
مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل.
• معدل القرائية Literacy Rate -
النسبة املئوية لألفراد الذين يستطيعون أن يقرنوا أو أن يكتبوا بأنفسهم فقرة بسيطة وموجزة عن حياوهم اليومية على
األقل ،وكذلك الحاصلين على مؤهالت دراسية في سنة معينة إلى إجمالي عدد السكان البالغين في نفس السنة ،ويحسب كما
يلي:

التعلم( = السكان الذين يستطيعون أن يقرؤوا أو أن يكتبوا
عن حياتهم اليومية وكذلك
بأنفسهم فقرة بسيطة
الحاصلين على
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• معدل القيد الخام Crude Enrollment Ratio -

نسبة الطالب املقيدين في مراحل التعليم املختلفة بغض النظر عن العمر إلى إجمالي السكان في منتصف نفس السنة
ويحسب كالتالي

) * 100

• معدل القيد المنقح Refind Enrollment Ratio -
نسبة الطالب املقيدين في مراحل التعليم املختلفة بغض النظر عن العمر إلى إجمالي السكان في سن التعليم في منتصف
نفس السنة ،ويحسب كالتالي:

• نسبة القيد حسب العمر Age-Specific Enrollment Ratio -
نســبة الطــالب املســجلين فــي فئــة عمريــة معينــة إلــى عــدد الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة ،وتحســب كمــا يلــي:

السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف نفس

• نسبة القيد اإلجمالي Gross Enrollment Ratio -
نسبة الطالب املاجلين في أي مرحلة تعليمية ،بغض النظر عن السن في عام دراس ي معين ،إلى عدد السكان في فئة العمر
الرسمية املناظرة للمرحلة التعليمية ،وتحسب كما يلي:

• نسبة القيد الصافي Net Enrollment Ratio -
نسبة عدد الطالب املاجلين في أي مرحلة تعليمية ،ممن هم في فئة العمر الرسمية املناظرة لتلك املرحلة التعليمية ،في عام
دراس ي معين إلى عدد السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف نفس السنة وتحسب كما يلي:
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المسجلين في
مرحلة تعليمية معينة وفي الفئة

نفس الفئة العمرية في منتصف نفس السنة)*.100

• نسبة االلتحاق االجمالية بالصف األول للتعليم االبتدائي – (%) Gross intake ratio to Grade 1 of
primary education

عدد الســكان فــي الســن الرســمية اللتحاق بالصــف األول بغــض النظــر عــن الســن ،معب ـرا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع
عــدد امللتحقيــن املســتجدين بالصــف األول االبتدائي ،االبتدائي ،وتحســب كمــا يلــي:
نسبة االلتحاق اإلجمالية بالصف األول للتعليم االبتدائي( = عدد
الملتحقين المستجدين بالصف

• نسبة االلتحاق الصافية المعدلة بالصف األول للتعليم االبتدائي
ً
ل
عدد امللتحقين بالصف األول االبتدائي أو أعلى ممن هم في السن الرسمية لاللتحاق بالصف األو االبتدائي مععرا عنهم
كنسبة مئوية من عدد السكان في نفس السنة.
نسبة االلتحاق الصافية المعدلة بالصف األول للتعليم
االبتدائي = (عدد األطفال في السن الرسمية لاللتحاق
بالصف األول االبتدائي
السكان
الملتحقين بالتعليم االبتدائي ÷

• نسبة القيد الصافية المعدلة في التعليم قبل االبتدائي (سنة واحدة قبل عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي)
Participation rate in organized learning:(one year before the official
)primary entry age

مجموع عدد األ فال املاجلين في برامج التعليم النظامي )في مرحلة تنمية الطفولة املبكرة أو التعليم االبتدائي( ممن
ً
عمرهم سنة واحدة قبل العمر الرسأي اللتحاق بالتعليم االبتدائي ،مععرا عنه كنسبة مئوية من السكان في فئة العمر
املناظرة املعنية..

122

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

التعليم قبل االبتدائي(سنة
نسبة القيد الصافية
بالتعليم االبتدائي ( = )
االلتحاق
قبل
مرحلة تنمية الطفولة
الملتحقين ببرامج التعليم
قبل
سنة
المبكرة التعليم االبتدائي )
السكان
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ÷
العمر
فئة العمر المعنية

• نسبة القيد االجمالية في برامج تنمية وتربية الطفولة المبكرة:
ً
مجموع عدد األ فال املاجلين في برامج تنمية الطفولة املبكرة بغض النظر عن السن ،مععرا عنه كنسبة مئوية من السكان
في فئة العمر املناظرة املعنية.
الطفولة المبكرة =
(عدد األطفال الملتحقين ببرامج
السن ÷ عدد السكان في فئة العمر المعنية

• نسبة الجاهزية للمدرسة (النسبة المئوية للملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي الذين شاركوا في برامج تنمية
وتربية الطفولة المبكرة):
ل
عدد امللتحقين املستجدين بالصف األو االبتدائي الذين شاركوا في برنامج منظم من برامج تنمية وتربية الطفولة املبكرة
ً
خالل السنة املاضية ،مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع عدد امللتحقين املستجدين بالصف األول االبتدائي
الملتحقين المستجدين
نسبة الجاهزية للمدرسة =
االبتدائي الذين شاركوا في برنامج برامج تنمية
بالصف
وتربية الطفولة المبكرة
االبتدائي

• معدل العبور Transition Rate -
ً
إجمالي عدد الداخلين الجدد للصف األول في أي مرحلة تعليمية منسوبا إلى إجمالي املقيدين في الصف األخير للمرحلة
التعليمية السابقة لتلك املرحلة ،ويطر منه عدد الراسبين من الصف األخير في نفس املرحلة التعلمية ويععر عنه بنسبة
مئوية ،ويحسب كالتالي:

للمرحلة التعليمية السابقة لتلك المرحلة – )
نفس
الصف األخير
الراسبين
المرحلة التعليمية)*.100

ويمكــن قياســه علــى مســتوى كل فصــل دراســي علــى حــدة داخــل املرحلــة التعليميــة.
• التسرب Drop-Out -
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تــر الدراســة فــي صــف دراســي فــي ســنة دراســية معينــة قبــل اجتيازهــا بنجــا .
• معدل التسرب الخام Crude Drop-Out Rate -
إجمالي عدد الطالب املتسربين في جميع املراحل التعليمية في سنة دراسية معينة قبل الحصول على مؤهل تعليأي إلى إجمالي
عدد الطالب املاجلين في تلك املراحل التعليمية في نفس السنة الدراسية وتحسب كما يلي:

المتسربين في سنة دراسية معينة قبل الحصول على
المسجلين في
÷

تعليمي

كما يمكن قياس هذا املعدل على مستوى كل مرحلة تعليمية على حدة بحيث ينسب عدد املتسربين في مرحلة تعليمية ما إلى
إجمالي املاجلين في تلك املرحلة التعليمية.
• معدل التسرب العمري Age Specific Drop-Out Ratio -
ً
عدد األفراد )من رير الطالب) في فئة عمرية معينة الذين لم يجتازوا مرحلة تعليمية معينة في سنة معينة منسوبا إلى إجمالي
السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف نفس السنة ،ويحسب كالتالي
التسرب
فئة

غير
يجتازوا

معينة
معينة
السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف نفس

• معدل األمية الخام Crude Illiteracy Ratio -
عــدد األفراد الذين ال يســتطيعون الق ـراءة والكتابــة ،إلــى إجمالي عــدد الســكان ويحســب كالتي:

يستطيعون القراءة والكتابة في سنة معينة ÷

• معدل األمية العام General Illiteracy Ratio -
عدد األفراد (  10سنوات فأكثر (الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة في سنة معينة ،إلى إجمالي عدد السكان (  10سنوات
فأكثر) في منتصف نفس السنة ويحسب كاآلتي:
األمية العام = (عدد األفراد ) 10سنوات
فأكثر(
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• معدل األمية العمري Age-Specific Illiteracy Ratio -
ً
عدد األفراد عند فئة عمرية معينة الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة في سنة معينة منسوبا إلى إجمالي السكان في نفس
الفئة العمرية في منتصف نفس السنة ،ويحسب كالتالي:

معينة
الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة في سنة

ويحسب هذا املعدل لكل من الذكور واإلناث على حدة.
• اإلنفاق الجاري على التعليم
وهو اإلنفاق على السلع والخدمات املسسهلكة خالل سنة جارية والتي يفترض تجديدها في سنة الحقة.
• اإلنفاق الحكومي على التعليم العام كنسبة من اإلنفاق الحكومي العام -

Public education

expenditure as % of total government expenditure:

يشمل اإلنفاق الحكومي على التعليم العام جميع املصروفات العامة على التعليم العام ما قبل الجامعي بأنواعه )،الجارية
منها واالستثمارية (من ِقبل املوازنات الحكومية (املركزية واملحلية) والقروض واملنح الخارجية.

• اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي كنسبة من اإلنفاق الحكومي العام Tertiary expenditure as % -
of total government expenditure:

يشمل اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي جميع املصروفات العامة على التعليم العالي بأنواعه (الجارية منهــا واالستثمارية )
مــن قبــل املوازنــات الحكوميــة( املركزيــة واملحليــة) والقــروض واملنــح الخارجيــة.

• نسبة المعلمين لكل  1000طالب – Teachers per 1000 student

هــي النســبة املئويــة للمعلميــن فــي التعليــم العــام لــكل 1000الب.
نسبة
بالتعليم
بالتعليم
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• نصاب المعلم من الطلبة في التعليم الحكومي – Average number of students per teacher in
government education

ً
عبارة عن متوسط عدد الطالب للمعلم الواحد في املستوي التعليأي املحدد في سنة دراسية ما ،وتحسب عادة لكل مرحلة
تعليمية على حدة ) االبتدائية واإلعدادية والثانوية( وتحسب كالتالي:

• نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم االبتدائي:
ً
عدد الطالب املاجلين بالتعليم االبتدائي ،مععرا عنه كنسبة مئوية من عدد السكان في فئة العمر املناظرة للتعليم
االبتدائي.

(عدد الطالب المسجلين بالتعليم االبتدائية بغض النظر عن
السن ÷ إجمالي عدد السكان منتصف العام لفئة العمر
المناظرة للتعليم االبتدائي)*.100

• نسبة القيد الصافية المعدلة بالتعليم االبتدائي:
ً
عدد الطالب في فئة العمر املناظرة للتعليم االبتدائي املاجلين بالتعليم االبتدائي أو الثانوي ،مععرا عنه كنسبة مئوية من
عدد السكان في فئة العمر املناظرة للتعليم االبتدائي
نسبة القيد الصافية المعدلة بالتعليم االبتدائي = )عدد الطالب
الملتحقين بالتعليم االبتدائي في فئة العمر المناظرة للتعليم
االبتدائي مقسوما على إجمالي عدد السكان منتصف العام لفئة
العمر المناظرة للتعليم االبتدائي(*.100

• نسبة االلتحاق االجمالية بالصف األخير للتعليم االبتدائي:
ً
عدد الطالب املستجدين في الصف األخير من التعليم االبتدائي ،بغض النظر عن عمرهم ،مععرا عنه كنسبة مئوية من
مجموع السكان في الفئة العمرية النظرية لاللتحاق هذا الصف.
االبتدائي = )عدد
الملتحقين المستجدين بالصف األخير االبتدائي ،بغض النظر
السكان
÷
االبتدائي)*.100

• نسبة التخرج من المرحلة االبتدائية من التعليم –

Percentage of graduate of Primary

education:

ً
منسوبا إلى عدد الطالب الذين التحقوا
هي النسبة املئوية لعدد الطالب الخريجين من مرحلة التعليم االبتدائي في سنة ما،
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بمرحلة التعليم االبتدائي قبل عامين ،وتحسب كالتالي:
نسبة التخرج

الخريجين
÷

المرحلة االبتدائي

التعليم=

مرحلة التعليم االبتدائي
الذين التحقوا بالتعليم

سنة

• نسبة القيد االجمالية بالمرحلة المتوسطةً :
عدد الطالب املاجلين باملرحلة املتوسطة ،مععرا عنه كنسبة مئوية من عدد السكان في فئة العمر املناظرة للمرحلة
املتوسطة.
نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة المتوسطة=
(عدد الطالب الملتحقين بالمرحلة المتوسطة بغض النظر عن
السن مقسوما على إجمالي عدد السكان منتصف العام لفئة
العمر المناظرة للمرحلة

• نسبة القيد الصافية المعدلة بالمرحلة المتوسطة:
ً
عدد الطالب من فئة العمر املناظرة للمرحلة املتوسطة املاجلين باملدرسة بغض النظر عن املرحلة التعليمية ،مععرا عنه
كنسبة مئوية من عدد السكان في فئة العمر املناظرة للمرحلة املتوسطة.
نسبة القيد الصافية المعدلة بالمرحلة المتوسطة =(عدد الطالب
الملتحقين بالمرحلة المتوسطة في فئة العمر المناظرة للمرحلة
المتوسطة مقسوما على إجمالي عدد السكان منتصف العام لفئة
العمر المناظرة للمرحلة المتوسطة(*.100

• نسبة االلتحاق االجمالية بالصف األخير للمرحلة المتوسطة:
ً
عدد الطالب املستجدين في الصف األخير من املرحلة املتوسطة ،بغض النظر عن أعمارهم ،مععرا عنه كنسبة مئويــة مــن
مجمــوع الســكان فــي الفئــة العمريــة النظريــة اللتحاق هــذا الصــف.
المتوسطة =
(عدد الملتحقين الجدد بالصف األخير

• نسبة التخرج من المرحلة المتوسطة من التعليم – Percentage of graduate of intermediate
education:

ً
منسوبا إلى عدد الطالب الذين التحقوا
هي النسبة املئوية لعدد الطالب الخريجين من مرحلة التعليم املتوسط في سنة ما،
بمرحلة التعليم املتوسط قبل عامين ،وتحسب كالتالي:
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التخرج
الخريجين

التعليم
التعليم
بالتعليم

• نسبة القيد االجمالية بالمرحلة الثانويةً :
عدد الطالب املاجلين باملرحلة الثانوية ،مععرا عنه كنسبة مئوية من عدد السكان في فئة العمر املناظرة للمرحلة الثانوية.
نسبة القيد اإلجمالية بالمرحلة الثانوية = )عدد الطالب الملتحقين
بالمرحلة الثانوية بغض النظر عن السن مقسوما على إجمالي عدد
السكان منتصف العام لفئة العمر المناظرة للمرحلة الثانوية(*.100

• نسبة القيد الصافية المعدلة بالمرحلة الثانوية:
ً
عدد الطالب من فئة العمر املناظرة للمرحلة الثانوية املاجلين باملدرسة بغض النظر عن املرحلة التعليمية ،مععرا عنه
كنسبة مئوية من عدد السكان في فئة العمر املناظرة للمرحلة الثانوية
نسبة القيد الصافية المعدلة بالمرحلة الثانوية = ) عدد الطالب
الملتحقين بالمرحلة الثانوية في فئة العمر المناظرة للمرحلة الثانوية
مقسوما على إجمالي عدد السكان منتصف العام لفئة العمر المناظرة
للمرحلة الثانوية)*.100

.

• نسبة التخرج من المرحلة الثانوية من التعليم – Percentage of graduate of secondary
education:

ً
منسوبا إلى عدد الطالب الذين التحقوا
هي النسبة املئوية لعدد الطالب الخريجين من مرحلة التعليم الثانوي في سنة ما،
بمرحلة التعليم الثانوي قبل عامين ،وتحسب كالتالي:
نسبة التخرج المرحلة الثانوية التعليم =
مرحلة التعليم الثانوي سنة ÷
بالتعليم الثانوي قبل عامين)

الخريجين
الذين التحقوا

• نسبة األطفال غير الملتحقين بالتعليم االبتدائي:
ً
هي عدد األ فال في سن املدرسة االبتدائية أو أعلى رير امللتحقين باملدرسة االبتدائية مقسوما على عدد األ فال في سن
املدرسة االبتدائية ويضرب الناتج في 100
( عدد األطفال في
سن المدرسة االبتدائية أو أعلى غير الملتحقين بالمدرسة
االبتدائية ÷ إجمالي عدد
االبتدائية)*
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• نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم المتوسط:
ً
هي عدد الشباب في سن املدرسة املتوسطة أو أعلى رير امللتحقين باملدرسة املتوسطة مقسوما على عدد الشباب في سن
املدرسة املتوسطة ويضرب الناتج في100

سن المرحلة المتوسطة
المتوسطة ÷

الشباب في
أعلى غير الملتحقين بالمدرسة

• نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم الثانوي:
ً
هي عدد الشباب في سن املدرسة الثانوية أو أعلى رير امللتحقين باملدرسة الثانوية مقسوما على عدد الشباب في سن املدرسة
الثانوية ويضرب الناتج في. 100
(عدد األفراد في
سن المرحلة الثانوية أو أعلى غير الملتحقين بالمدرسة
الثانوية ÷ إجمالي عدد

• نسبة القيد بالتعليم الخاص:
ً
عدد امللتحقين بمؤسسات التعليم الخاص في مرحلة تعليمية معينة ،مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع الطالب املاجلين
في هذه املرحلة.
الملتحقين
نسبة القيد بالتعليم الخاص =
بالمؤسسات التعليمية الخاصة في مستوى تعليمي معين ÷
القيد (العام

• نسبة مشاركة الشباب في برامج التعليم التقني والمهني:
ً
عدد الشباب الذين تتراو أعمارهم بين ) 15و  24سنة( امللتحقين بالتعليم التقني واملنهي ،مععرا عنه كنسبة مئوية من
مجموع القيد بالتعليم الثانوي
الشباب برامج التعليم التقني
نسبة
الشباب الذين تتراوح

=
بالتعليم

الثانوي)*

• نسبة القيد االجمالية بالتعليم العالي:
عــدد الط ـالب املســجلين بالتعليــم العالــي (بغــض النظــر عــن الســن) معب ـرا عنــه كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان فــي فئــة
العمر ملناظــرة للتعليــم العالــي.
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نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم العالي = (عدد الطالب الملتحقين بالتعليم
العالي بغض النظر عن السن مقسوما على إجمالي عدد السكان منتصف
العام لفئة العمر المناظرة للتعليم العالي)*.100

مــن أجــل املقارنــة الدوليــة ،تعــد فئــة العمــر املناظــرة للتعليــم العالــي ) (5ســنوات بعــد الســن النظريــة للتعليــم الثانــوي.
• معدل سنوات الدراسة المرتقبة:
سنوات الدراسة المرتقبة =
حسب السن (بغض النظر عن المرحلة

نسب القيد

• متوسط سنوات الدراسة المرتقبة:
يعادل متوسط سنوات الدراسة املرتقبة مجموع نسب القيد حسب السن بغض النظر عن الصف أو املستوى الدراس ي،
ويقسم عدد امللتحقين الذين لم يتم توزيعهم حسب العمر على عدد السكان للفئة العمرية املناظرة للمستوى التعليأي
املعني ،ثم يضرب هذا العدد بمدة الدراسة في ذلك املستوى ،ويضاف الناتج إلى مجموع نسب القيد حسب السن.
متوسط سنوات الدراسة المرتقبة = عدد الملتحقين
فئة العمر
24 - 5سنة ÷ عدد السكان
 24 - 5سنة.

فئة

• مؤشر التكافؤ بين الجنسين:
وهو مفهوم حسابي صرف .ويعني الوصول إلى هذا التكافؤ بين الجنسين في التعليم ،أن نفس النسبة من الذكور واإلناث –
ً
قياسا على الفئة العمرية لكل منهما – ستدخل النظام التعليأي وتشار في مختلف مراحله.
مؤشر التكافؤ بين الجنسين = (قيمة المؤشر عند

• نسبة االنتقال إلى التعليم الثانوي العام
ويعني عدد املاجلين الجدد في السنة األولى من التعليم الثانوي (برامج التعليم العام فقط) لسنة مدرسية معينة ،مععرّ
عنه كنسية مئوية من التالميذ امللتحقين بالصف األخير من التعليم االبتدائي خالل سنة مدرسية سابقة.
• النسبة المئوية للمعيدين حسب المرحلة التعليمية:
ً
مجموع الطالب بمرحلة تعليمية معينة امللتحقين بنفس الصف الذي كانوا به السنة املاضية ،مععرا عنه كنسبة مئوية من
مجموع الب املرحلة املعينة
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النسبة المئوية للمعيدين حسب المرحلة التعليمية =
المعيدين بمرحلة
(عدد

• معدل الترفيع:
ً
عدد األ فال امللتحقين بصف معين) رير املعيدين( في العام الدراس ي الحالي مقسوما على عدد األ فال امللتحقين بنفس
الصف في العام الدراس ي املاض ي ويضرب الناتج في 100
الترفيع = )عدد األفراد الملتحقين بصف معين (غير
المعيدين ( في العام الدراسي الحالي ÷ عدد األفراد الملتحقين
بالصف الذي قبله في

• نسبة اإلعادة حسب الصف:
نسبة الطالب امللتحقين بصف معين في عام دراس ي معين الذين كانوا يدرسون بنفس الصف في العام الدراس ي السابق.
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• معدل التسرب – Age Specific Drop-Out Ratio

الترفيع

• نسبة االنتقال الفعلية إلى المرحلة الثانوية:
عدد األ فال امللتحقين بالصف األخير من املرحلة االبتدائية خالل العام الدراس ي السابق من هم بالصف األول من املرحلة
ً
الثانوية خالل العام الدراس ي الحالي مقسوما على العدد اإلجمالي لأل فال امللتحقين بالصف األخير من املرحلة االبتدائية
خالل العام الدراس ي السابق باست ناء املعيدين بنفس الصف في العام الدراس ي الحالي ويضرب الناتج في .100
األفراد
الملتحقين بالصف األخير المرحلة االبتدائية
المرحلة
الصف
الدراسي السابق
الدراسي الحالي ÷ العدد
الثانوية
لألفراد الملتحقين بالصف األخير المرحلة االبتدائية
العام الدراسي السابق باستثناء المعيدين بنفس

• النسبة المئوية لألطفال األكبر سنا من عمر صفهم الدراسي بسنتين أو أكثر:
ً
عدد الطالب امللتحقين بصف معين الذين يكعر سنهم عن العمر النظري بالصف املعني بسنتين أو أكثر ،مععرا عنه كنسبة
مئوية من مجموع اب الصف املعني.
عمر صفهم الدراسي
النسبة المئوية لألطفال األكبر سنا
الملتحقين بصف معين الذين يكبر
بسنتين أو أكثر = (عدد
بسنتين أو أكثر ÷
عن العمر النظري بالصف

وبالنسبة ملجموع املرحلة التعليمية ،يتم حسابه كالتالي:
عمر صفهم الدراسي
النسبة المئوية لألطفال األكبر سنا
الملتحقين بكل صف
عدد
بسنتين أو أكثر =
بسنتين أو أكثر
الذين يكبر سنهم عن العمر النظري بالصف
القيد بالمرحلة المعنية(*.100
÷
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• توزيع النسبة المئوية ألسباب الترك أو عدم االلتحاق:
ً
عدد األ فال الذين تركوا املدرسة أو لم يلتحقوا ها حسب كل نوع من أنواع األسباب ،مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع
األ فال رير امللتحقين
توزيع النسبة المئوية ألسباب الترك أو عدم االلتحاق =
يلتحقوا
غير الملتحقين)*.100

• نسبة األفراد الذين تبعد مدرستهم بأكثر من ساعة واحدة للوصول عن مقر سكنهمً :
عدد األ فال الذين تبعد مدرسسهم بأكثر من ساعة واحدة للوصول عن مقر سكناهم مقسوما على العدد اإلجمالي لأل فال
امللتحقين باملدرسة ويضرب الناتج في .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)* 10

• نسبة طالب التعليم االبتدائي الذين تبعد مدرستهم بأكثر من  5كيلو متر عن مقر سكنهمً :
عدد الب التعليم االبتدائي الذين تبعد مدرسسهم بأكثر من ) (5كيلومتر عن مقرر سكنهم ،مععرا عنه كنسبة مئوية من
مجموع اب التعليم االبتدائي
تبعد

التعليم
كيلومتر
بأكثر
التعليم االبتدائي الذين تبعد
مقرر سكنهم ÷
االبتدائي)*.100

بأكثر

) (5كيلومتر عن
التعليم

• نسبة األطفال الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية وحافزة للتعلم حسب المرحلة التعليمية:
عدد األ فال الذين شار معهم شخص بالغ في أربعة أو أكثر من األنشطة لتعزيز التعلم واالستعداد للمدرسة في الثالثة
ً
أيام األخيرة ،حسب الفئة العمرية ملرحلة تعليمية معينة ،مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع األ فال من نفس الفئة
العمرية.

بالغ
لتعزيز
الفئة
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تتضمن مشاركة الكبار لأل فال في النشا ات التالية :قراءة الكتب أو تصفح الكتب املصورة معهم ،ورواية القصص،
وإنشاء األناشيد واألراني ،واصطحاب األ فال إلى خارج املنزل أو اصطحا هم إلى املجمع السكني أو الساحة للترويح عنهم ،
واللعب معهم.
• توزيع النسبة المئوية لألطفال الموهوبين حسب مجال الموهبة:
عــدد األ فال حســب كل مجــال مــن مجاالت املوهبــة ،معب ـرا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع األ فال املوهوبيــن.
توزيع

• توزيع النسبة المئوية للمصروفات األسرية على التعليم حسب نوع اإلنفاق:
مبلــغ إنفــاق االسرة حســب كل نــوع مــن أنــواع االنفاق ،معب ـرا عنه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع املصروفات األسرية علــى
التعليم.
التعليم حسب
أنواع
نوع اإلنفاق = )مبلغ إنفاق األسرة حسب كل نوع
اإلنفاق ÷

• مجموع نسب االلتحاق االجمالية بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي حسب الجنس Combined (%) -
primary, secondary and tertiary gross enrollment ratio by sex:

ً
هو عبارة عن مجموع نسب عدد الطلبة و الطالبات) ً
ذكورا وإناثا (امللتحقين وامللتحقات بأحد مستويات التعليم )االبتدائي /
ً
الثانوي /العالي (بغض النظر عن العمر كنسبة مئوية من مجموع الذين هم في السن الرسأي لدخول املدرسة) ً
ذكورا وإناثا (
في ذلك املستوى ،وقد يكون إجمالي نسب االلتحاق أكعر من  100 ٪نتيجة إعادة الصف أو الدخول إلى املدارس في أعمار
أكعر أو أصغر من العمر النموذجي في ذلك املستوي من الصفوف.
• صافي نسب االلتحاق في التعليم االبتدائي حسب الجنس – Net primary education enrollment
ratio by sex:

يقصد ها النسبة املئوية لحاالت القيد في سن الدراسة االبتدائية) أو في التعليم األساس ي (حسب النوع االجتمااي )الجنس (
ً
بغض النظر عن السنة الدراسية املقيد ها الطالب أو الطالبة ،من عدد السكان) ً
ذكورا وإناثا (في سن التعليم االبتدائي
املدرس ي الرسأي ،ويحسب املؤشر بالطريقة التالية:
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* صافي نسب االلتحاق في التعليم االبتدائي للذكور:
نسبة القيد الصافي للذكور في التعليم االبتدائي =(عدد الطالب
الذكور الملتحقين بالتعليم االبتدائي في فئة العمر المناظرة للتعليم
االبتدائي مقسوما على إجمالي عدد السكان الذكور منتصف العام
لفئة العمر المناظرة للتعليم االبتدائي)* 100
* صافي نسب االلتحاق في التعليم االبتدائي لإلناث:
نسبة القيد الصافي لإلناث في التعليم االبتدائي = )عدد الطالب
اإلناث الملتحقين بالتعليم االبتدائي في فئة العمر المناظرة للتعليم
االبتدائي مقسوما على إجمالي عدد السكان اإلناث منتصف العام
لفئة العمر المناظرة للتعليم االبتدائي)*100
• صافي نسب االلتحاق في التعليم الثانوي حسب الجنس – Net secondary education enrollment
ratio by sex:

يقصد ها النسبة املئوية لحاالت القيد في سن الدراسة الثانوية حسب النوع االجتمااي) الجنس (بغض النظر عن السنة
ً
الدراسية املقيد ها الطالب أو الطالبة ،من عدد السكان) ً
ذكورا أو إناثا (في سن التعليم الثانوي املدرس ي الرسأي ،ويحسب
املؤشر بالطريقة التالية:
* صافي نسب االلتحاق في التعليم الثانوي للذكور:
نسبة القيد الصافي للذكور في التعليم الثانوي =(عدد الطالب
الذكور الملتحقين بالتعليم الثانوي في فئة العمر المناظرة
للتعليم الثانوي مقسوما على إجمالي عدد السكان الذكور
منتصف العام لفئة العمر المناظرة للتعليم الثانوي)*100
* صافي نسب االلتحاق في التعليم الثانوي لإلناث:
نسبة القيد الصافي لإلناث في التعليم الثانوي =) عدد الطالب
اإلناث الملتحقين بالتعليم الثانوي في فئة العمر المناظرة للتعليم
الثانوي مقسوما على إجمالي عدد السكان اإلناث منتصف العام
لفئة العمر المناظرة للتعليم الثانوي)* 100

• نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم العالي –

Female / male ration (%) in tertiary

education:

ً
عبارة عن عدد البنات املقيدات بمرحلة التعليم العالي منسوبا إلى عدد الذكور املقيدين بنفس املرحلة ،وتحسب بالطريقة
التالية
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نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم العالي =)عدد البنات
المقيدات بالتعليم العالي ÷ عدد البنين
المقيدين بنفس المرحلة)*.100

• معدل البقاء بالدراسة حتى الصف الخامس – Children reaching grade 5 (%):

النسبة املئوية لعدد الطالب املنتمين إلى فوج بالصف األول االبتدائي من املستوي التعليأي االبتدائي في عام دراس ي معين
والذين يواصلون الدراسة هذا املستوي حتى يبلغوا الصف الخامس ،ويمكن استخراج تلك النسبة بقسمة عدد الطلبة
والطالبات بالصف األول االبتدائي ويصلون إلى هاية التعليم االبتدائي على عدد الطلبة والطالبات امللتحقين وامللتحقات
ً
مضروبا في مائة.
بالصف األول االبتدائي
• متوسط عدد السنوات الدراسية المتممة – Mean years of schooling:

ذكور :عبارة عن متوسط عدد سنوات الدراسة التي حصل عليها كل ذكر عمره  25سنة أو أكثر.
إناث :عبارة عن متوسط عدد سنوات الدراسة التي حصلت عليها كل أنثى عمرها  25سنة أو أكثر.
• نسبة السكان فيا لفئة العمرية  64 – 25الذين حصلوا على الشهادة الثانوية – Population
successfully completed secondary stage (%) of age group 25-64 years:

ً
عبارة عن نسبة السكان في الفئة العمرية )ً ( 25 – 64
منسوبا إلى إجمالي عدد
عاما الذين حصلوا على شهادة الثانوية
السكان في نفس الفئة العمرية مضروبا في .100
الفئة

نسبة
الثانوية

الفئة
الثانوية
الفئة

• معدل القدرة على القراءة عند الشباب:

عدد األشخاص املنتمين إلى فئة العمر ) (15 – 24سنة والذين يمكنهم قراءة وكتابة وفهم نص بسيط وقصير يتناول
حياوهــم اليوميــة ،معبـرا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان فــي فئــة العمــر نفســها.
األشخاص المنتمين إلى فترة العمر ) /(15- 24سنة الذين
يعرفون القراءة والكتابة ÷ إجمالي عدد السكان
في الفئة العمرية )24 – 15سنة(( .100

• معدل اإللمام بالقراءة عند الكبار:

عدد السكان البالغين من العمر  ) 15سنة فما فوق (الذين يمكنهم قراءة وكتابة وفهم نص بسيط وقصير يتناول حياوهم
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ً
اليومية ،مععرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر  ) 15سنة وأكثر(.
بالقراءة عند الكبار = (عدد األشخاص المنتمين
فئة العمر) 15سنة وأكثر ( الملمين بالقراءة والكتابة ÷
السكان في فئة العمر

ويعتبــر معــدل األمية النسبة املكملــة لـ (  (100ملعــدل اإلملام بالقراءة.
• النسبة المئوية للبالغين الذين شاركوا في تعليم الكبار حسب نوع النشاط التعليمي:

عدد البالغين ملن تتراو أعمارهم بين  15و  24سنة امللتحقين بالتعليم التقني واملنهي )باملرحلة العليا من التعليم الثانوي (
ً
مقسما على العدد اإلجمالي للشباب امللتحقين باملرحلة العليا من التعليم الثانوي ،ويضرب الناتج في.100
الكبار ،حسب نوع
بين 25
تتراوح
النشاط التعليمي = (عدد البالغين
فوق الذين شاركوا في تعليم الكبار( حسب نوع النشاط
سنة
للبالغين
الفئة العمرية(*.100

• نسبة البالغين الذين شاركوا في التدريب خالل األشهر االثنى عشر الماضية:
ً
عدد البالغين الذين تتراو أعمارهم بين (  15و  64سنة ( الذين شاركوا في التدريب خالل األشهر االثني عشر املاضية ،مععرا
عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان من فئة العمر املعنية.
نسبة البالغين الذين شاركوا التدريب
البالغين الذين تتراوح
الماضية
التدريب
سنة الذين شاركوا
÷

االثني عشر
)
بين )15
االثني عشر الماضية

• النسبة المئوية للبالغين ( 64-15عاما) الذين شاركوا في التدريب خالل األشهر االثنى عشر الماضية حسب مجال
التدريب:

عدد البالغين الذين تتراو أعمارهم بين ) 15و  64سنة ( الذين شاركوا في التدريب خالل األشهر االثني عشر املاضية حسب
كل مجال من مجاالت التدريبُ ،م َّ
عع ًرا عنه كنسبة مئويــة مــن مجمــوع عــدد البالغيــن الذيــن شــاركوا فــي التدريــب مــن نفــس
فئــة العمــر املعنيــة.
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النسبة المئوية للبالغين ) (15 – 64عاما الذين شاركوا التدريب
التدريب
بين
تتراوح
البالغين
التدريب
البالغين
التدريب
نفس فئة العمر
الذين شاركوا في التدريب
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• معدل األمية لدى البالغين ( 15سنة وما فوق) – Adult illiteracy rate (%) (15 years and
above):

النسبة املئوية من األشخاص البالغين من العمر  15سنة فأكثر الذين ال يستطيعون قراءة أو كتابة جملة بسيطة قصيرة
عن الحياة اليومية وفهمها ،وقد يتم كذلك تفصيل هذا املؤشر حسب فئات السن املختلفة وخاصة من 24 - 15سنة  ،كما
ً
يعد هذا املؤشر دليا على قدرة مجتمع ما في الحصول على املعرفة التي تعد أحد حقوق الحياة الالئقة وعادة ما يتم تفصيل
املؤشر حسب النوع.
البالغين
البالغين
البالغين

15

فأكثر
فأكثر

• معدل األمية لدى المواطنين ( 15سنة وما فوق) حسب الجنس – Total national adults illiteracy
rate (%) (15 years and above)by sex:

النسبة املئوية من األشخاص) الذكور أو اإلناث (البالغين من العمر  15سنة فأكثر الذين ال يستطيعون قراءة أو كتابة
جملة بسيطة قصيرة عن الحياة اليومية وفهمها ،وقد يتم كذلك تفصيل هذا املؤشر حسب فئات السن املختلفة وخاصة
ً
من  24 - 15سنة ،كما يعد هذا املؤشر دليا على قدرة مجتمع ما في الحصول على املعرفة التي تعد أحد حقوق الحياة
ً
الالئقة ،وعادة ما يتم تفصيل املؤشر حسب النوع ،ويتم حسابه بقا للنوع كما يلي:
معدل األمية لدى الذكور البالغين – Male Adult illiteracy (%) rate
األمية لدى الذكور البالغين ) 15سنة فأكثر = )
سنة ÷
األميين البالغين العمر  15سنة فأكثر
العمر
السكان الذكور البالغين
15سنة فأكثر في نفس السنة)*.100

الذكور

معدل األمية لدى اإلناث البالغات– Female Adult illiteracy (%) rate
فأكثر
فأكثر
 15سنة فأكثر في نفس
)

السنة(*.100
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البحث والتطوير
• البحث والتطوير التجريبي
هو كل عمل إبدااي يمارس وفق أساس منهجي هدف زيادة رصيد املعارف بما في ذلك املعارف الخاصة باإلنسانية والثقافة
واملجتمع ،واستخدام رصيد املعرفة هذا من أجل ابتكار تطبيقات جديدة .ويشمل مصطلح البحث والتطوير التجريبي ثالثة
أنشطة :البحث األساس ي والبحث التطبيقي والتطوير التجريبي.
.1البحث األساس ي

هو كل عمل تجريبي أو نظري يمارس أصال من أجل اكتساب معارف جديدة عن األسس التي تقوم عليها الظواهر والوقائع
املشاهدة دون توخي أي تطبيق خاص أو معين.
.2البحث التطبيقي
ً
هو أيضا بحوث أصلية تجرى بغية اكتساب معارف جديدة ،رير أن هذه البحوث ترمي في املقام األول إلى تحقيق ررض أو
هدف علأي معين.
.3التطوير التجريبي
هو عمل منهجي يعتمد على املعارف القائمة املكتسبة من البحوث و/أو الخعرة العلمية وترمي إلى استحداث مواد أو منتجات
أو أدوات جديدة ،وإنشاء عمليات ونظم ومرافق جديدة ،وإدخالل تحسينات كبيرة على ما أنتج أو أنش ئ منها فعال ،ويشمل
ً
البحث والتطوير التجريبي كال من البحث والتطوير التجريبي الرسأي في وحدات البحث والتطوير التجريبي والبحث
والتطوير التجريبي رير الرسأي أو العرض ّي في وحدات أخرى.
• قطاع مؤسسات األعمال
يشمل هذا القطاع كافة الشركات واملنظمات واملؤسسات التي يكون نشا ها األساس ي تسويق إنتاج السلع والخدمات
(باست ناء مؤسسات التعليم العالي) التي تعرض للبيع بسعر مميز اقتصاديا للناس ويشمل أيضا املؤسسات الخاصة التي ال
تسسهدف الربح التي ّ
تقدم خدمات لهذه املؤسسات.
• قطاع الدولة
يتكون هذا القطاع من كافة اإلدا ات واملكاتب وريرها من الهيئات التي ّ
ّ
تقدم الخدمات املشتركة للجماعة ،لكنها عادة ال
ر
تبيعها للمجتمع ،باست ناء التعليم العالي ،والتي ال يمكن تأمينها بطريقة أخرى بشرو مناسبة واقتصادية .وتشمل هذه
الهيئات تلك التي تنظم شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجموعة وكذلك املؤسسات التي ال تسسهدف
الربح والتي تشرف عليها الدولة وتقوم رالبا بتمويلها ،لكنها رير خاضعة إلدارة قطاع التعليم العالي .يشمل هذا القطاع
أقسام دائرة البحث ومعاهد البحوث التابعة للوزارات ومعاهد البحث الحكومية القائمة بذاوها وريرها من الهيئات التي
تجري بحوثا في مجال ممتلكات الدولة.
• قطاع التعليم العالي
ّ
يتكون هذا القطاع من كافة الجامعات واملدارس الكعرى ومعاهد التكنولوجيا وريرها من مؤسسات ما بعد التعليم
•
الثانوي مهما كان مصدر تمويلها أو وضعها القانوني؛ وكافة معاهد البحث واملراكز االختبارية والعيادات العاملة تحت
ّ
إشراف مؤسسات التعليم العالي املباشر أو بإداروها أو بالتعاون معها (دليل فراسكاتي ،الفقرة  .)206تجدر اإلشارة إلى أن
هذا القطاع يشمل ّ
كل معاهد البحوث التي هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة مماثلة حتى إذا كان اسم
الوزارة يوحي بارتبا ها بالتعليم العالي.
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• القطاع الخاص الذي ال يستهدف الربح
ّ
ق
يشمل هذا القطاع املؤسسات الخاصة رير التابعة للسو التي ال تسسهدف الربح والتي تقدم خدمات لألسر (أي املجتمع
ّ
ككل) ،واألفراد واألسر.
• قطاع الخارجي
يشمل هذا القطاع كافة املؤسسات واألفراد املتواجدين خارج الحدود السياسية لبلد ما ،باست ناء العربات والسفن
والطائرات وفضاء األقمار الصناعية املستخدمة من رف املؤسسات املحلية ،باإلضافة إلى أراض ي االختبارات التي اقتنسها
هذه املؤسسات؛ كافة املنظمات الدولية باست ناء مؤسسات األعمال ،بما في ذلك املرافق والعمليات التي تجري داخل حدود
البلد.
• المعادل بوقت كامل
تقيس بيانات املعادلين بوقت كامل عجم املوارد البشرية في مجال البحث والتطوير التجريبي 1 .معادل بوقت كامل هو
مساو لواحد شخص-سنة .وهذا يعني أن  1معادل بوقت كامل يساوي  1شخص يعمل بدوام كامل في البحث والتطوير
التجريبي ملدة  1سنة أو ّ
عدة أشخاص يعملون بدوام جزئي أو لفترة أقصر تساوي شخص-سنة.

• ّ موظفو البحث والتطوير التجريبي
موظفو البحث والتطوير التجريبي هم كل األشخاص العاملين مباشرة في مجال البحث والتطوير التجريبي وكذلك أولئك
ّ
الذين ّ
يقدمون خدمات مباشرة كمديري البحث والتطوير التجريبي ،واملسؤولين اإلداريين وموظفي املكاتب .ويستثنى
األشخاص الذين يقدمون خدمات رير مباشرة كموظفي املطاعم واألمن .
.1الباحثون
هم مهنيون عاملون في تصميم وابتكار معارف ومنتجات وعمليات وأساليب جديدة وكذلك في إدارة املشروعات املعنية
وينبغي اعتبار الب الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه كباحثين (التصنيف الدولي املقنن للتعليم ،املستوى )8
العاملون في البحث والتطوير التجريبي.
.2الفنيون وما يعادلهم
هم أشخاص تتطلب مهامهم الرئيسية معرفة تقنية وخعرة في ميدان واحد أو أكثر من ميادين الهندسة ،والعلوم الفيزيائية
وعلوم الحياة (فنيون) أو العلوم االجتماعية والدراسات االنسانية (موظفون معادلون لهم) ويشاركون في البحث والتطوير
التجريبي لتنفيذ مهام علمية وتقنية تتطلب تطبيق مفاهيم وأساليب تشغيلية تكون عادة تحت إشراف الباحثين.
.3موظفو الدعم
تشمل هذه الفئة حرفيين مؤهلين ورير مؤهلين ،وموظفي األمانة والخدمات العامة املشاركين في مشروعات البحث
والتطوير التجريبي أو املرتبطين ها مباشرة (أو الذين يقدمون خدمات للباحثين املشاركين بمثل هذه املشروعات).
• اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي
يتم تقسيم النفقات على البحث والتطوير التجريبي إلى فئتين كبيرتين من الحسابات ،وهما :

.1املصروفات الجارية:
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تتكون من:
ّ
• تكاليف اليد العاملة ملوظفي البحث والتطوير التجريبي (األجور واملرتبات السنوية ،وكافة التكاليف أو االمتيازات
األخرى)  .إذا لم يكن البحث والتطوير التجريبي هو الوظيفة األساسية لبعض االشخاص ،يمكن استخدام
املعامالت املستمدة من دراسات استخدام الوقت ،أو رق أخرى ،مباشرة على املستوى املناسب (فرد ،معهد،
قسم ،جامعة ،الخ) لتقدير حصة البحث والتطوير التجريبي في إجمالي تكاليف اليد العاملة (امللحق  2لدليل
فراسكاتي ،الفقرة .)50-47

• املصروفات الجارية األخرى والتي تشمل عمليات الشراء رير الرأسمالية ملواد وتجهيزات ومعدات لدعم أعمال
البحث والتطوير التجريبي ،بما في ذلك املاء والغاز والكهرباء؛ الكتب واملجالت والوثائق املرجعية ،واالشتراكات في
املكتبات والجمعيات العلمية ،الخ؛ املواد الالزمة للمختعرات مثل املواد الكيميائية أو الحيوانات؛ تكاليف
االستشاريين في املوقع؛ التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة األخرى (مثل مصاريف املكاتب والتأمين والعريد
واالتصال ات)؛ تكاليف الخدمات رير املباشرة (مثل األمن والتخزين وخدمات الكمبيوتر و باعة تقارير البحث
والتطوير التجريبي واستخدام وإصال وصيانة املباني واملعدات)؛ وتكاليف اليد العاملة للموظفين الذين ال يعملون
في البحث والتطوير التجريبي (دليل فراسكاتي ،الفقرة .)364-360
.2النفقات الرأسمالية:
هي النفقات اإلجمالية السنوية املرتبطة باألصول الثابتة املستخدمة في برامج البحث والتطوير التجريبي التابعة للوحدات
االخصائية ،بما في ذلك األراض ي واملباني؛ االدوات واملعدات؛ وبرامج الكمبيوتر .وينبغي اإلبالغ عن النفقات كاملة عن الفترة
التي حدثت فيها وال ّ
يتم تاجيلها كعامل اسسهال لألصول (دليل فراسكاتي ،الفقرة  .)374ينبغي استبعاد جميع
ّ
واملعدات عند قياس النفقات الداخلية (دليل
االعتمادات ،الحقيقية أو على الحساب ،السسهال األبنية واملنشآت
ّ
فراسكاتي ،الفقرة  .)375تختلف هذه املقاربة عن اإلجراء ات املحاسبية املوحدة التي تقسم النفقات الرأسمالية على عدد
ّ
معين من السنوات وفقا للقواعد املعمول ها في البلد أو الدولة التي يتم فيها االستقصاء .
تشمل النفقات الرأسمالية (دليل فراسكاتي ،الفقرة :)382-376
•
•

األراض ي واملباني .وتضم األراض ي املقتناة للبحث والتطوير التجريبي (مثل أراض ي االختبار ،أراض ي لبناء مختعرات
أو منشآت نموذجية (وبناء وشراء املباني ،بما في ذلك أعمال التحسين ،والتعديل وإصال الكبيرة.
ّ
االدوات واملعدات .يتعلق األمر بالنفقات املرتبطة باقتناء املعدات الثقيلة والتجهيزات الكبيرة املستخدمة في
أعمال البحث والتطوير ،بما في ذلك العرمجيات املدمجة.

• برمجيات الحاسوب .يشمل هذا اقتناء برامج الكمبيوتر التي يمكن تحديدها بشكل منفصل وتستعمل في تنفيذ
البحث والتطوير التجريبي .لكن في استقصاءات البحث والتطوير التجريبيّ ،
يتم إدراج العرمجيات املنتجة
لحساب وحدة بعينها 4في إ ار البحث والتطوير التجريبي في فئة التكلفة املناسبة (تكاليف اليد العاملة أو
املصروفات الجارية األخرى) (دليل فراسكاتي ،الفقرة .)383
• اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير التجريبي
ّ
هو اإلجمالي املوص ي به لنفقات البحث والتطوير التجريبي .إن اإلنفاق املحلي اإلجمالي في البحث والتطوير التجريبي هو
ّ
مجموع اإلنفاق الداخلي على البحث والتطوير التجريبي املنفذ على التراب الو ني خالل فترة معينة .ويشمل البحث
ّ
ّ
ّ
واملمول من الخارج لكنه ال يشمل األداءات لتنفيذ البحث والتطوير التجريبي
والتطوير التجريبي املنفذ على التراب الو ني
في الخارجّ .
يتكون اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير التجريبي من إجمالي النفقات الداخلية لقطاعات األداء
األربعة (التعليم العالي ،الدولة ،مؤسسات األعمال والقطاع الخاص الذي ال يسسهدف الربح) .ورالبا ما ّ
يقدم في شكل
ّ
مصفوفة ّ
تتكون من قطاعات األداء وقطاعات التمويل .إن اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير التجريبي
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ومصفوفة اإلنفاق املحلي اإلجمالي على البحث والتطوير التجريبي يشكالن أساس املقارنات الدولية في مجال نفقات البحث
ّ
ّ
والتطوير التجريبي .وهما يوفران أيضا نظام محاسبة يمكن من تطبيق التصنيفات املؤسسية والتوزيعات الوظيفية (انظر
القسم ( )3.4دليل فراسكاتي ،الفقرتين .)424-423
• اإلنفاق القومي اإلجمالي على البحث والتطوير التجريبي
يضم إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي ّ
املمول من قبل مؤسسات بلد ما خالل فترة معينة .ويشمل هذا املجموع
ّ
البحث والتطوير التجريبي املنفذ في الخارج ولكن بتمويل من مؤسسات و نية أو مقيمين ويستثني البحث والتطوير
ّ
املنفذ داخل البلد واملمول من الخارجّ .
يتم احتساب اإلنفاق القومي اإلجمالي في البحث والتطوير التجريبي بجمع
التجريبي
ّ
ّ
النفقات الداخلية املمولة محليا من كل قطاعات األداء والبحث والتطوير التجريبي املنفذ في الخارج لكن بتمويالت و نية.
ّ
يوفر اإلنفاق القومي اإلجمالي في البحث والتطوير التجريبي معلومات تكميلية عن التعاون في مجال البحث والتطوير
التجريبي بين أنواع مختلفة من الوحدات (دليل فراسكاتي ،الفقرة .)426
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الفصلالخامس:إحصاءات الثقافة
إحصاءات الثقافة
• الثقافة
ً
ا ها مجموعة متنوعة من الخصوصيات الدينية واملادية والفكرية والعا ية التي تميز مجتمعا معينا أو مجموعة معينة ،ال
تشمل الفن واألدب فقط ،بل أنما الحياة و رق العيش املشتر ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات.
• األنشطة الثقافية
ً
ً
راية في حدّ
أنشطة تجسد أو تنقل أشكاال للتعبير الثقافي ،بصرف النظر عن قيمسها التجارية .قد تكون األنشطة الثقافية
ِ
ذاوها ،أو قد تساهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية .
• التنوع الثقافي
ُيقصد بالتنوع الثقافي ،تعدد األشكال التي ّ
تععر من خاللها الجماعات واملجتمعات عن ثقافاوها .يتم تناقل أشكال التعبير
ِ
الثقافي داخل الجماعات واملجتمعات فيما بينها ،ومن جيل إلى تخر .ال يتجلى التنوع الثقافي فقط من خالل تنوع أساليب
ً
التعبير عن التراث الثقافي وإثرائه ونقله ،إنما أيضا من خالل تنوع أنما إبداع أشكال التعبير الفني ،وإنتاجها ،ونشرها،
ً
ُ
وتوزيعها ،والتمتع ها ،أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات املستخدمة في ذلك.
• السلع الثقافية
والرموز
وأساليب العيش ،تتمثل في الكتب ،واملجالت ،واملنتجات املتعددة الوسائط ،وبرامج
سلع اسسهالكية تنقل األفكار
الحاسوب ،والتاجيالت ،واألفالم ،وشرائط الفيديو ،والعرامج السمعية البصرية ،والحرف ،واألزياء.
• الصناعات الثقافية
ً
صناعات تنتج وتوزع السلع أو الخدمات الثقافية تما تم تعريفها سابقا .املناظر الطبيعية الثقافية  :هي أعمال مشتركة بين
الطبيعة واإلنسان ،تععر عن عالقة ويلة ووثيقة بين الشعوب والبيئة الطبيعية املحيطة ها.
• المشاركة الثقافية
هي املشاركة في الفنون واألنشطة اليومية التي يمكن ربطها بثقافة محددة .تشير هذه العبارة إلى "األساليب التي ّ
تععر فيها
ِ
االختالفات اإلثنية عن األذواق ،والقيم ،وأنما السلو الثقافية ،التي ليست لها أفضلية من الناحية الفنية واإلعالمية،
ً
تما أيضا تلك االختالفات التي تتضمن اختالفات في مختلف أوجه الحياة اليومية وملختلف أنما العيش " .تما ُيقصد هذه
ً
العبارة أيضا "األساليب التي ترتبط ها االختالفات املذكورة بغيرها من الخصائص االجتماعية ذات الصلة ،كالطبقة
االجتماعية والنوع االجتمااي.
• الخدمات الثقافية
هي خدمات وهدف إلى تلبية االهتمامات أو االحتياجات الثقافية .ال تمثل هذه الخدمات السلع الثقافية املادية ّ
بحد ذاوها،
إنما تيسر إنتاجها وتوزيعها .تشمل الخدمات الثقافية على سبيل املثال ،أنشطة الترخيص ،وريرها من الخدمات املتعلقة
ً
بحقوق املؤلف ،وأنشطة توزيع السلع السمعية البصرية ،وتعزيز فنون األداء واملناسبات الثقافية ،فضال عن الخدمات
املتعلقة باملعلومات الثقافية ،وحفظ الكتب ،والتاجيالت ،والصناعات الحرفية (في املكتبات ،ومراكز التوثيق ،واملتاحف).
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• الدورة الثقافية
ً
عبارة تشير إلى اإلنتاج الثقافي املتأتي عن سلسلة من العمليات أو املراحل املترابطة ،تشكل مجتمعة الدورة الثقافية ،أو
سلسلة األنشطة املضافة للقيمة الثقافية ،أو سلسلة اإلمدادات في املجال الثقافي.
• التغيير الثقافي
عملية أكعر وأوسع من عملية التغيير االجتمااي .إذ يشمل التغير الثقافي كل تطور أو تحول يحدث في عصر من عناصر
الثقافة ،سواء كان ذلك في الفن أو العلم أو الصناعة أو في الفلسفة أو في اللغة أو في األدب ،كما يشمل فوق ذلك كل
التغيرات التي تحدث في أشكال وقواعد النظام االجتمااي.
• التكامل الثقافي
ظاهرة اجتماعية يحتفظ بفضلها النظام الثقافي بطابعه أو يستمر قريبا من هذا الطابع ,عندما تحدث به تغيرات أو تطرأ
علية تجديدات .وذلك هو الحال عندما يراد إدخالل عادات أو معتقدات جديدة ،إذ يظل النظام محتفظا بطابعه على
العموم وذ باختيار العادات واملعتقدات أو النماذج التي تناسب ابعه ،أو بتغيير شكل النماذج املستعارة او وظيفسها
بحيث تصبح مناجمة مع نماذجه ،مما يغير النظام في نماذجه بما يتالءم والنماذج الجديدة ،بحيث يظل محتفظا بشكل
عام .وقد ذهب البعض إلى أن الثقافة نمط متناسق من الفكر والعمل .والتكامل الثقافي هو الذي يحقق التناسق بين الفكر
والعمل في سبيل تحقيق أهداف ورايات وأرراض املجتمع الذي تتواجد فيه الثقافة.

التراث الطبيعي والثقافي
• المتحف

وهو مؤسسة دائمة ال تتوخى الربح مفتوحة أمام الجمهور ،ووهدف إلى خدمة املجتمع وتنميته .ويقوم املتحف بجمع ،حفظ،
بحث ،تواصل وعرض التراث اإلنساني وتطوره ،ألرراض التعليم ،الدراسة والترفيه ،كما عرفة املجلس العاملي للمتاحف.
وهنا عشرات اآلالف من املتاحف في جميع أنحاء العالم وهتم بجمع أشياء ذات قيمة علمية ،فنية ،أو ذات أهمية تاريخية
وجعلها متاحة للجمهور من خالل املعارض التي قد تكون دائمة أو مؤقتة .وتعد املتاحف معينة للباحثين في املجاالت
التاريخية واألدبية والفنية ،وتقف شاهدا ً
حيا على ما وصلت إليه الحضارة.
• نشاط المتاحف

يتمثل نشا هذه املؤسسة في اقتناء التراث الثقافي املادي ورير املادي للبشرية وبنيسها ,وحفظه وإجراء البحوث بشأنه،
ونقله وعرضه لتعليمه ودراسته والتمتع به.
• شمولية مجال المتاحف
املتاحف الحية ،والتي تحتوي أشياء ال تزال تستخدم حتى اليوم في الطقوس أو االحتفاالت الدينية ،باإلضافة إلى املتاحف
االفتراضية املتوفرة ضمن أشكال إلكترونية مثل األقراص املدمجة ،أو املواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.
• اقتناء المعروضات في المتاحف

تسأى كل قطعة جديدة يضيفها املتحف ملجموعته القطعة املقتناة .وكثير من املقتنيات ما هي إال هدايا من هواة جمع
اللوحات واألعجار الكريمة وأعمال النحت .عرض املقتنيات والعناية ها تقوم هيئة العاملين باملتحف بإعداد املقتنيات
للعرض .وصيانة املتحف بتنظيمه ووقايته مع ترميم املعروضات قبل عرضها .باإلضافة إلى خدمات أخرى كتنظيم
محاضرات عن محتويات املتحف .وتقوم بعض املتاحف بأخذ املعروضات للمدارس ،وتقوم بجوالت إرشادية وإعداد برامج
أخرى لأل فال والكبار.
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• المتاحف الفنية
تعرض اللوحات واألعمال الفنية واملنحوتات وريرها من عدة عصور ،وتحتفظ ها .ومن هذه املتاحف متحف اللوفر بباريس
ومتحف املتروبوليتان للفن بنيويور وناشيونال جاليري بلندن.
• المتاحف التاريخية

تصور حياة املاض ي وأحداثه  ،وتشمل مجموعة مقتنيات هذه املتاحف وثائق وأدوات ومواد أخرى ،وتشمل املتاحف
التاريخية كذلك متاحف اآلثار القديمة التي تعرض أشياء مستخرجة من با ن األرض.
• المتاحف العلمية
تقدم معروضات عن العلوم الطبيعية والتقنية .وتسأى بعض متاحف العلوم الطبيعية متاحف التاريخ الطبيعي ،وتعرض
معروضات عن الحيوانات واألحافير والنباتات والصخور وريرها من األشياء والكائنات الحية املوجودة في الطبيعة.
• المتاحف العامة
تحتوي على معروضات عن الفن وعلم اآلثار والوثائق واملخطو ات القديمة.
• متاحف أخرى
مثل متاحف األ فال والصغار التي تعرض معروضات مصممة لشر العلوم والفنون لصغار السن ومتاحف الشمع التي
ً
تعرض أشكاال منحوتة بالحجم الطبيعي لشخصيات مهمة في التاريخ.
المحافظة
ُ
عملية وهدف على تفادي الضرر املحتمل الذي ستسببه عوامل بيئية أو عرضية وتشكل وهديدا في املحيط املباشر للش يء
ً
وبناء على ذلك فأن األساليب والتدابير الوقائية ال تطبق مباشرة في العادة وإنما تصمم بما يكفل
املراد الحفام عليه
التحكم في ظروف املناخ املحلي للبيئة هدف استئصال العوامل أو العناصر املضرة التي يمكن أن يكون لها تأثير مؤقت أو
دائم على تدهور حالة الوثيقة أو القطعة املعنية.
• األماكن األثرية والتاريخية
ً
هي املواقع واملباني األثرية التي تحمل قيما مختلفة تنطوي على دالالت رمزية تاريخية وفنية وجمالية.
• اآلثار
هي دراسة علمية للحضارة اإلنسانية املاضية .تدرس فيه حياة الشعوب القديمة ،مثل :املباني والعمائر ،والقطع الفنية،
واألدوات والفخار والعظام .وقد تكون بعض االكتشافات مثيرة ،مثل قعر فيه ُحلي ذهبية ،إال أن اكتشاف قليل من األدوات
الحجرية أو بذور من الحبوب املتفحمة ،ربما يكشف بشكل أفضل عن جوانب كثيرة من حياة الشعوب .وحياتنا الحالية .
كما يسهم في رسم صورة عن معالم الحياة في املجتمعات القديمة.
• المناظر الطبيعية والثقافية
هي عمل مشتر بين اإلنسان والطبيعة وهي تععر عن العالقة الطويلة والحميمة بين اإلنسان وبيئته الطبيعية.
• تصميم المناظر الطبيعية
نشا يغطي تصميم األراض ي والحدائق لالستخدام البشري يتصل ذلك عامة بتصميم املباني واألماكن املجاورة لها ،سواءً
ً
كانت خاصة أو عامة ،لكن يمكن أن يربط هذا التصميم أيضا باألماكن العامة الواسعة كالحدائق العامة واملحميات.
• المحمية الطبيعية
هي أي منطقة جغرافية محددة املساحة تكون تحت أشراف هيئة معينة عادة و تتميز هذه املنا ق بأ ها قد تحتوي علي
نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم حمايسها من التعديات اإلنسانية والتلوث بشتى الصور .تعرف املحميات
الطبيعية بأ ها منا ق محددة األبعاد جغرافيا تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد األبعاد الجغرافية
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ً
للمحميات ،من أجل املحافظة على ما تتميز به من التنوع البيئي الطبيعي حفاظا على تلك املوارد من االستغالل الجائر أو
االنقراض نتيجة املتغيرات الطبيعية والتنموية.
• المحمية الطبيعية العلمية )أبحاث علمية(
وهي مساحة أرضية أو مائية أو كليهما تتميز بنظم بيئية أو مالمح شكلية أو تضم أحياء متميزة أو متو نة و تشكيالت
ً
جيولوجية ،تخصص هذه املساحة للحفام على هذه املزايا أو إحداها بعيدا عن كل النشا ات واملؤثرات اإلنسانية.

• محمية الحياة البرية
وهي مساحة أرضية أو مائية أو كليهما) سبخات ،أ هار ،بحيرات (...لم يجر عليها أي تعديالت أو معدلة بشكل فيف،
وتحتفظ بخصائصها الطبيعية ،وال يوجد فيها أي سكن دائم يتعارض مع أهداف املحمية ،وتحأى وتدار لحفظ حالسها
الطبيعية.
• محمية اإلنسان والمحيط الحيوي
وهي مساحات كبيرة من النظم البيئية الطبيعية ،تحأى من أجل االرتقاء بالعالقة املتوازنة بين اإلنسان والطبيعة.
• المنتزه الوطني
وهي مساحة واسعة من األرض أو املاء أو كليهما وتتميز بخصائص بيئية أو جيولوجية أو جمالية أو بغطائها النباتي ،وقد
تكون على شكل أراض ي ر بة أو مائية )بحيرات ،أ هار(.
• المحمية البحرية الشاطئية
ً
وهي جزء من البيئة الشا ئية أو البحرية الو نية أو كليهما معا تخضع لقوانين وأنظمة و نية تؤمن حماية النظم البيئية
البحرية والشا ئية ومكوناوها بما في ذلك املالمح التاريخية والتراثية.
• المحمية الوقائية
ً
ن
وهو موقع واسع يمكن أن يكو أجردا أو ذو نسبة تغطية نباتية متدنية ويتعرض ألخطار بيعية أو بشرية ويتطلب
الحماية وإعادة التأهيل
• محمية التراث الطبيعي العالمي
وهي محمية تحتوي على األشكال الطبيعية التي تعتعر ذات أهمية عاملية.
• المحمية الطبيعية ذات األهمية الخاصة
ً
مساحة محدودة من األرض أو املياه أو كليهما معا تحتوي على نظام بيئي أو أنواع حية فريدة ال توجد في أماكن أخرى على
املستويين الو ني والدولي.
• التراث الطبيعي
يتضمن املعالم الطبيعية ،والتكوينات الجيولوجية والفزيوررافية واملنا ق املحددة واملؤلفة ملو ن األجناس الحيوانية
والنباتية املهددة واملواقع الطبيعية التي لها قيمة من املنظور العلأي ،واملحافظة على التراث أو الجمال الطبيعي .يشمل
التراث الطبيعي الحدائق واملحميات الطبيعية ،حدائق الحيوانات ،ومتاحف اإلحياء املائية والحدائق النباتية)
اليونسكو .)1972،األنشطة املتعلقة بالتراث الثقافي الطبيعي تتمثل بأنشطة إدارة املوقع ,املجموعات األثرية التي تحمل
دالالت تاريخية وجمالية وعلمية وبيئية واجتماعية باإلضافة إلى أنشطة الحفظ واألرشفة في املتاحف واملكتبات.
• التراث الثقافي
مصطلح يشمل الصناعات الحرفية ،واملعالم األثرية ،ومجموعة من املباني واملواقع التي لها قيمة متنوعة ،مثل القيم
الرمزية أو التاريخية أو الفنية أو الجمالية أو اإلثنولوجي (هو علم األجناس البشرية وخصائصها) أو األنثروبولوجي) دراسة
اإلنسان كعضو في املجتمع وتأثير قيم املجتمع عليه) أو العلمية أو االجتماعية.

2

جهاز التخطيط واإلحصاء

147

• إنتاج األدب /اإلنتاج الفكري
ي
األعمال القيمة التي تلقى التقدير من القراء لتميزها ،أو مجموع األعمال واإلنتاج الفكر في موضوع أو مجال ،أو تحده
محددات أخرى كاللغة  ،أو البلد  ،أو فترة معينة.
• الشعوب األصلية والقبلية
الشعوب القبلية هي جماعات تعيش في بلدان مستقلة ،تتميز بأوضاعها االجتماعية والثقافية واالقتصادية املختلفة عن
ً
ً
الشرائح األخرى في املجتمع الو ني .تنظم املركز القانوني لهذه الشعوب ،تليا أو جزئيا ،عادات أو تقاليد خاصة ها ،أو
ً
ً
ً
ُ
قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة .أما الشعوب األصلية ،فهي جماعات تعيش في بلدان مستقلة ،وتعتعر شعوبا أصلية نتيجة
ً
ً
النحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد فيما م ى ،أو إقليما جغرافيا ينتأي إليه هذا البلد وقت رزو أو استعمار،
ً
أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة .تحتفظ هذه الشعوب ،أيا كان مركزها القانوني ،ببعض أو بكامل نظمها االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والسياسية
• الحفظ
عملية تقيس حياة التراث الثقافي وتعزز في الوقت عينه نقل الرسائل والقيم التراثية املهمة (املركز الدولي لدراسة حفظ
املمتلكات الثقافية وترميمها(. 1998 ،أما في مجال امللكية الثقافية ،فإن هدف الصون هو الحفام على الخصائص املادية
والثقافية للش يء املعني بما يضمن عدم انخفاض قيمسها وبقاءها إلى ما بعد فترة حياتنا املحدودة (اليونسكو.(1988 ،

• الحرف أو المنتجات الحرفية ً
ً
منتجات يصنعها الحرفيون إما يدويا حصرا أو ععر استخدام أدوات يدوية أو حتى باستخدام أساليب ميكانيكية ،املا
ّ
تستمد املنتجات الحرفية بيعسها الخاصة من
بقيت املساهمة اليدوية املباشرة للحرفي العنصر األهم في املنتج النهائي...
سماوها املميزة التي يمكن أن تكون منفعية ،وجمالية ،وفنية ،وإبداعية ،وثقافية ،وزخرفية ،وعملية ،وتقليدية ،ورمزية
ومهمة على املستويين الديني واالجتمااي.
• التراث الثقافي غير المادي
عبارة ُيقصد ها املمارسات والتصورات وأشكال التعبير واملعارف واملهارات – وما يرتبط ها من تالت وقطع وصناعات حرفية
ً
ً
وأماكن ثقافية – التي تعتعرها املجتمعات والجماعات ،وأحيانا واألفراد ،جزءا من تراثهم الثقافي .إن هذا التراث الثقافي رير
ً
املادي املتوارث جيال بعد جيل ،تبدعه املجتمعات والجماعات من جديد بصورة مستمرة ،وبما يتفق مع بيئسها وتفاعالوها مع
الطبيعة وتاريخها ،تما ينأي لديها اإلحساس هويسها والشعور باستمراريسها ،ويعزز بالتالي من احترام التنوع الثقافي والقدرة
اإلبداعية البشرية.
• المعارف التقليدية
عبارة ُيقصد ها "املعارف واالبتكارات واملمارسات الخاصة بالجماعات األصلية واملحلية في شتى أنحاء العالم .تتأتى املعارف
ُ
التقليدية من الخعرة املكتسبة على مر العقود ،والتي يتم تكييفها مع الثقافة والبيئة املحليتين .وتتوارث املعارف التقليدية
ً
ً
شفويا ومن جيل إلى تخر ،وتكون عامة ذات ملكية جماعية ،ومنها القصص ،واألراني ،والفولكلور ،واألقوال املأثورة،
والقيم الثقافية ،واملعتقدات ،والطقوس ،والقوانين املحلية ،واللغة املحلية ،واملمارسات الزراعية ،بما في ذلك تطوير
ً
األصناف النباتية والحيوانية .تتسم املعارف التقليدية بصورة رئيسية بطابع عملي ،خاصة في مجاالت الزراعة ومصايد
األسما والصحة والبستنة والغابات واإلدارة البيئية عامة" .

فنون أداء الحفالت
• فنون األداء واالحتفاالت
انشطة فنية يؤديها مهنيون وهواه ،مثل املسر والرقص ،واألوبرا ،أو مسر العرائس ،واالحتفال باملناسبات الثقافية
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ً
(املهرجان واألعياد واملعارض) التي تنظم محليا والتي يمكن أن تكون ابع عير رسأي.
• المسرح
ً
ً
هو املكان الذي تؤدي فيه القصة ،ويعد أحد فروع األداء أو التمثيل الذي يجسد أو يترجم قصصا أو نصوصا أدبية أمام
املشاهدين باستخدام الحوار املسرحي والسينوررافيا واإليماءات واملوسيقى والصوت على خشبة املسر  ،ذلك البناء له
مواصفات خاصة في التصميم واإلخراج.
• العرض المسرحي
هو النص املسرحي الذي سيجسد على خشبة املسر .
• الحفلة الغنائية
هــي األداء املوســيقي واإلنشاد الغنائــي للفنــان علــى خش ـبة املســر  ،تســاعده الفرقــة املوســيقية ،ويســتمع إليــه الجمهور.
• المهرجان
هــو موســم فنــي يقــام ملختلــف الفنون»املهرجانــات العاملية للموسيقى« و»املهرجانات الفلكلورية«
• أنواع الفن والعرض المسرحي
 -األوبرا :ومثال ذلك اشهر دور األوبرا بالعالم تياترو ألالسكاال في ميالن بإيطاليا تأسس عام 1778م.

 التراجيديا :ومثال ذلك العرض املسرحي الفرنس ي (البخيل ملولبير). االرتجال :ومثال ذلك عرض (كوميديا ديالرتي).• مسرح العرائس
ومثال ذلك العرائس التي تتحر بالخيو والعصا.
• أنواع خشبات المسرح من حيث التصميم
 املســر املفتــو :املســر الــذي ال يوجــد فيــه مــا يفصــل املمثليــن عــن الجمهور ،مثــل تلــك املسار  :املسرالروماني.
 املسر املرن :هنا تكون خشبة املسر املقدم عليها العمل الفني أكعر من صالة املشاهدين ،وبالتالي استيعاب عددقليل من املشاهدين للعمل ،ويمكن للمشاهد أن يشاهد العمل املسرحي ،إما في وضع الوقوف أو في وضع
الجلوس ،أما مرونته فمستمدة من مرونة تغيير أماكن العرض والجمهور بما يتناسب مع كل مسرحية.
 املســر الدائــري :تتــوزع فيــه املقاعــد علــى جوانــب املســر األربعة ،ويدخــل املمثلــون املســر مــن جانــب املشــاهدينفــي الصالــة ،ولقــرب املشــاهدين مــن املمثليــن ،فــإن العــروض علــى هــذا النــوع مــن املســار تولد نــوع مــن الحميمية
والتعا ــف مــن قبــل الجمهــور.
ً
 املســر األمامي :وهــو أكثــر املســار شيوعا ،تكــون فيــه املقاعــد أمــام خشــبة املســر  ،هــذه الخشــبة مصممــةبحيــث يــرى املشــاهد العــرض املســرحي بكافــة أحداثــه مــن األمام فقــط.
 مســر الهــواء الطلق :ال يحكمــه مــكان ،ومتنقــل ،عروضــه تقــدم فــي الشــارع ،علــى الكورنيــش  ...إلخ.• الموسيقى Music -
ً
ُ
هــو فــن مؤلــف مــن األصوات والســكوت عبــر فتــرة زمنيــة وقــد كانت تعني ســابقا بالفنــون عموما ريــر أ هــا أصبحــت فيمــا بعــد
تطلــق علــى لغــة األلحان فقــط .وقــد عرفــت لفظــة موســيقى بأ هــا فــن األلحان وهــي صناعــة يبحــث فيهــا عــن تنظيــم األنغام
والعالقات فيمــا بينهــا وعــن اإليقاعات وأوزا هــا.

• التسجيل الموسيقي
هــو تدويــن املوســيقى فــي اجالت للحفــظ ،مثــال ذللك األقراص املدمجــة.
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• التأليف الموسيقي
كتابة نصوص موسيقية.
• التسجيل الغنائي
هو تدوين األرنية في اجالت للحفظ ،مثال ذلك األقراص املدمجة أو األسطوانات املخصصة لهذا الغرض.
• التحميل االلكتروني للتسجيل الغنائي
هــي عمليــة نقــل البيانــات مــن املواقــع االلكترونية خصيصــا للتســجيل الغنائــي وحفظهــا إمــا فــي ذاكــرة الحاســوب أو في
اجالت مخصصــة علــى حســب الحاجــة لذلــك.

الفنون البصرية والصناعات الحرفية
• اللوحات والرسومات المعروضة
هــو تعبيــر تشــكيلي يســتلزم عمــل عالقــة مــا علــى ســطح مــا ،وهــو التعبيــر عــن األشياء بواســطة الخــط أساســا أو البقــع أو بأي
أداة ،مثل :الرســم – األلوان – الخط – الهندســة – التصميم – فن العمــارة – النحــت – الصناعــات التقليديــة – األضواء.
• الفنانون التشكيليون
هو املبتكر الذي يقوم بصيارة اللوحات والرسومات الفنية.
• المعارض الفنية
عبــارة عــن صالــة أو مســاحة عــرض عامــة ،وهــي ريــر ربحيــة مملوكــة للقطــاع العــام أو املتاحــف التــي تعــرض مجموعــة
مختــارة مــن الفــن ،والهــدف منهــا اســتضافة معــرض دائــم أو املعــارض املتنقلــة أو املعــارض املؤقتــة بمــا فــي ذلــك الفنــون
املســتعارة مــن أماكــن أخــرى.
• المنحوتات المعروضة
هــي أشــكال ثالثية األبعاد ويتــم فيهــا نحــت الخشــب أو حفــر الحجــر أو لحــام املعــادن أو صــب الطيــن أو الشــمع ،كذلــك يتــم
تشــكيلها عــن ريــق الجمــع بيــن املــواد التــي عــادة مــا يصعــب عجــر مثــل الرخــام أو املعــدن والزجــاج ،أو الخشــب.
• الحرفيون
هــم العاملــون فــي الصناعــات الحرفيــة لغــرض إنتــاج أو تصنيــع منتجــات حرفيــة مــن املــادة املحليــة الطبيعيــة بالطــرق
التقليديــة هــدف اســتخدامها فــي االحتياجات اليومية لألفراد ،أو املنشــآت أو لغــرض االقتناء الدائــم أو املؤقــت ,ويعتمــد
الحرفــي فــي عملــه علــى مهاراتــه الفرديــة الذهنيــة واليدويــة.
• الصور الفوتوغرافية المعروضة
هــي الفنــون التــي تنشــأ عــن ريــق ممارســة خلــق الصــور مــن خالل تســجيل املرئــي باســتخدام الكامي ـرات ،والتــي يتــم عرضهــا
فــي املعــارض الشــخصية أو العامــة.

الكتب والصحافة
• أرشيف  /دار وثائق Archive -
مبنــى أو مــكان تحفــظ فيــه الوثائــق والاجالت الخاصــة بمؤسســة حكوميــة أو فــي مجــال معيــن أو ريــره ألرراض تاريخيــة فــي
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الغالــب.
• أرشيفي Archivist -
املتخصــص املســئول عــن إدارة مجموعــة (أرشــيفية) بالجمــع والتحقيــق والصيانــة والوصــف والتنظيــم واالسترجاع وتقديــم
خدمــات املعلومــات املتعلقــة هــا.
• إنتاج األدب/اإلنتاج الفكري Literature -
األعمال القيمــة التــي تلقــى التقديــر مــن الق ـراء لتميزهــا ،أو مجمــوع األعمال واإلنتاج الفكــري فــي موضــوع أو مجــال ،أو تحــده
محــددات أخــرى كاللغــة ،أو البلــد ،أو فتــرة معينــة.
• نشر Publishing -

اختيــار عمــل مــا يتوقــع اإلقبال علــى ش ـرائه واقتنائــه إذا مــا بــع ونشــر ،ويقــوم ناشــر مــا بتولــي مهمــة التعاقــد مــع املؤلفيــن
ووكالئهم لتحويلــه مــن صورتــه األولية مخطو ــا أو ريــره ،إلــى صورتــه النهائيــة املطبوعــة بالشــكل املالئم لنشــره وبيعــه
للمســتفيدين منــه ،مــع االلتزام بالقوانيــن املنظمــة لعمليــات الطباعــة والنشــر.
• ناشر Publisher -
شــخص أو مؤسســة توفــر أحيانــا رأس املــال الالزم ،ومعونــة فــي التحريــر لتحويــل نــص مــا إلــى مصــدر معلومــات منشــور ثــم
تســويق ذلــك املصــدر.
• المؤلف Author -
الشــخص أو مؤسســة ينســب إليــه عمــل مــا  ،ككتــاب أو مقــال ،أو قصــة أو مســرحية ،أو قصيــدة ،أو ريرهــا مــن األعمال
االبداعية يذكــر اســمه عــادة فــي مقدمــة ذلــك العمــل علــى صفحــة العنــوان ،وبالنســبة لفهــرس املؤلــف باملكتبــة فإنــه يتضمــن
بطاقــات ملــن أســهم فــي العمــل بشــكل أساســي كاملؤلــف الرئيســي واملشــار واملحــرر وريرهــم.
• معرض كتاب Book Fair -

معرض ســنوي/دوري تبــاع أو تعــرض فيــه الكتب ،ويشــار فيه الناشــرون واملوزعــون بعــرض مصــادر املعلومــات املختلفــة
لديهــم.
• مكتبة Library -
مصطلح مشــتق من الكلمة الالتينية  Liberالتي تعني (كتاب) .واملكتبــة هــي كيــان تتــا لــه مجموعــات مــن مصــادر املعلومــات
التــي يتــم تنظيــم وتيســير الوصــول إليهــا واســترجاع املعلومات منهــا لتلبيــة احتياجاوهــم ،بمســاعدة وإرشــاد العامليــن فيهــا مــن
املكتبييــن وريرهــم مــن املدربيــن فــي مجــال املعلومــات وخدماوها ،أو بشــكل مباشــر مــن قبــل املســتفيدين منهــا.
• مكتبة رقمية Digital Library -
املكتبــة التــي تزيــد مصادرهــا املختزنــة بشــكل رقمــي مقــروء تليــا ،عــن املصــادر املتوافــرة بأشــكال أخــرى كاملطبوعــة ،واملصغــرة،
وريرهــا.
• المكتبة االفتراضية  /التخيلية Library :Virtual -

كيــان افتراضــي (متعــدد الوســائط  Multimediaفــي الغالــب) ترتبط مكوناتــه منطقيــا بشــكل إلكترونــي ،وهــو كيــان ريــر
مرتبــط ماديــا ألن مصــادره قــد تكــون فــي أماكــن متباعــدة ،وتشــمل مصــادر إلكترونيــة وقواعــد بيانــات ،وشــبكات محليــة
للمعلومــات ،وريرهــا مــن املصــادر التــي ال يملكهــا املســتفيد أو املكتبــة التــي تتيــح لــه اســتفادة مــن املكتبــة االفتراضية ،ولكــن
تقــدم مــن خالل خدمــات إتاحسهــا وتوفيرهــا عبــر تلــك املكتبــات االفتراضية.
• مدير مكتبة Library Director -
شــخص مختــص فــي مجــال املكتبــات واملعلومــات تنــا بــه مسئوليات اإلشراف علــى مكتبــة واألنشطة التــي تقــوم هــا ،بمــا فــي
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ذلــك عمليــات التخطيــط والتطويــر والتقويــم وتنميــة املــوارد وتنظيمهــا وتقديــم خدمــات املعلومــات.
• أمين مكتبة Librarian -
شــخص مختــص فــي مجــال املكتبــات واملعلومــات ،ويعمــل علــى إدارة مكتبــة بمــا يتضمنــه ذلــك العمــل مــن تولــي ملســئوليات
إدارة وتنميــة مواردهــا البشــرية واملاديــة ،وتســخيرها لتقديــم وتطويــر خدمــات املعلومــات التــي تلبــي االحتياجات اآلنية
ً
واملســتقبلية ألفراد مجتمعهــا ،ويكــون حاصال علــى درجــة علميــة فــي مجــال املكتبــات واملعلومــات مــع تدريــب مهنــي فــي
املجــال ،وهــو فــي الــدول املتقدمــة يحمــل رالبــا درجــة املاجســتير ،بينمــا فــي الــدول الناميــة قــد يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي
التخصــص ،أو مؤهالت أخــرى ريــر ذلــك.
• إعارة Circulation -
إج ـراءات إعــارة الكتــب وريرهــا مــن املــواد إلــى خــارج املكتبــة ،أو العــدد الكلــي للمصــادر املعــارة خــارج املكتبــة مــن قبــل
املســتعيرين فــي فتــرة زمنيــة معينــة ،وهــي إحصــاءات باتــت أنظمــة اإلعارة اآللية تعدهــا تليــا ،وتقدمهــا عنــد الطلــب مقســمة
تحــت أقســام التصنيــف ،كمــا يعنــي املصطلــح عــدد م ـرات اســتعارة مصــدر معيــن فــي فتــرة معينــة رالبــا مــا تكــون ســنة
كاملــة ،كمــا يشــير املصطلــح أحيانــا إلــى أعــداد النســخ التــي تــم توزيعهــا مــن بعــة واحــدة ملصــدر معلومــات ،كجريــدة أو
مجلــة مــا.
• ستعير– Borrower
ُماجل باجالت املكتبــة ،ومصــر لــه باســتعارة كتــب ومصــادر معلومات شــخص خارج املكتبة بحســب النظم واللوائح
املتبعة فيهــا ،ويكــون لــه بطاقــة اســتعارة ت بــت شــخصيته وحقــه فــي االستعارة ،وذلــك إلتمام عمليــات اســتعارة املصــادر.
• مجلد Volume -
عمــل أو قســم مســتقل أو رئيــس مــن عمــل تخــر فــي األعمال التــي تتــوزع محتوياوهــا علــى أكثــر مــن مجلــد واحــد بحيــث يكــون
ً
ً
مستقال ماديا ،ولــه رالف وصفحة عنوان ،وترقيمه املســتقل للصفحــات فــي الغالــب ،و هــو الدوريــات تجميــع متسلســل،
ضمــن رالف واحــد ،ألعداد مــن الدوريــات التــي تصــدر تحــت عنــوان واحــد فــي ســنة أو فتــرة زمنيــة محــددة.
• كتاب Book -
مصــدر معلومــات يتضمــن مجموعــة مــن األوراق معظمهــا مطبــوع ومثبتــة معــا ضمــن رالف ،وقــد عرفــت منظمــة اليونســكو
الكتــاب أنــه املطبــوع ريــر الــدوري الــذي ال تقــل صفحاتــه عــن  49صفحــة ضمــن رالف يضمهــا.
• كتاب إلكترونيE-Book -

كتــاب تــم إعــداده باســتخدام الحاســب اآللي بشــكل الكتروني ،أو تحويلــه مــن شــكله املطبــوع إلــى شــكل رقمــي (مــن خالل
ً
املســح االلكتروني والتعــرف االلكتروني علــى الحــروف ،أو بوســائل أخــرى) ،واملســأى  E-Bookباإلنجليزية اختصــارا للكلمتين
.Electronic Book
• مجلة Magazine -
ً
ً
مجلــة عامــة أو متخصصــة تصــدر دوريا فــي تواتــر منتظــم رالبا ،ولها عنــوان ثابــت ،يســهم فــي الكتابــة فيهــا عــدد مــن الكتــاب
بمقاالت ودراســات يعدو هــا للنشــر بحســب اتجاهــات املجلــة وقواعــد وشــرو تضعهــا للنشــر فيهــا ،كمــا تتضمــن رالبــا
اإلعالنات التجاريــة واإلخطارات املهنيــة بيــن ثناياهــا منتجــات مناســبة وأحــداث متوقعــة وهــم مجتمــع قرائهــا.
• مجلة /نشرة الكترونية E-Zine -
مجلــة أو نشــرة إلكترونيــة تصدر علــى شــبكة االنترنت واملســأى  e-zineاختصــار للكلمتيــن . Electronic Magazine
• صحيفة Newspaper -

مطبوع دوري يصدر رالبا بشــكل يومي أو أســبواي ،ويتضمن األخبار واملقاالت واألعمدة الثابتــة للكتــاب ،باإلضافة إلــى
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الكاريكاتيــر ،واإلعالنات ،وريرهــا مــن املحتويــات التــي تقــع فــي نطــاق االهتمام العــام.
• صفحة Page -
صفحــة ورقيــة ،قــد تكــون صفحــة مــن كتــاب أو مصــدر ورقــي للمعلومــات ،كمــا أ هــا قــد تكــون صفحــة اعتباريــة منطقيــة
معروضــة علــى شاشــة الحاســب اآللي مــن وثيقــة محفوظــة بشــكل إلكترونــي.

• حقوق المؤلف
ً
فرع من فروع امللكية الفكرية ،ينطبق على "تل إنتاج في املجال األدبي والعلأي والفني ،أيا كانت ريقة أو شكل التعبير عنه.
يجب فهم عبارة "املصنفات األدبية والفنية" ،ألرراض حماية حقوق املؤلف ،على أ ها تشمل تل مصنف أصلي أنتجه مؤلف
ما ،بصرف النظر عن قيمته األدبية أو الفنية .وتشمل املصنفات األدبية والفنية الكتب والكتيبات وريرها من املحررات،
واملصنفات املوسيقية واملسرحية ،وتلك التي ُيععر عنها بحركات أو خطوات فنية ،باألسلوب الفوتوررافي ،واألفالم،
والتصوير بالخطو أو باأللوان ،والفن املعماري ،والحفر ،والطباعة على الحجر .

الوسائط املرئية واملسموعة
• الفنون الجميلة
وهــي كل مــا يتعلــق بالرســم والتصويــر والنحــت والنقــش والحفــر والتصميــم والتصــور الــذي يقــوم علــى ركائــز مختلفــة منهــا
الحجــارة واملعــادن والخشــب والــورق واللــون هــدف إنجــاز أو إتقــان عمــل فنــي معيــن يدخــل فيــه اإلبداع القائــم بالعمــل
ً
ً
الفنــي – قائما علــى أبعــاد تضفــي عليــه الجمــال والــذوق دعما للمعرفــة اإلنسانية.
• الفنون المرئية
هــو كل فــن يدخــل فــي حيــز الرنيــة املباشــرة كالتصوير الضوئي والرســم والنحــت الداخلــي والخارجــي ،وفــن العمــارة ،واملســر
والســينما والتلفزيــون .وتحفــز هــذه الفنــون ذائقــة الحــس الفنــي عنــد املتلقــي خاصــة حاســة التــذوق البصــري.
• الفنون البصرية
فنون تحاكي البصر بصورة أساسية ،وهي شكل من أشكال الفنون تركز على إبداع املصنفات ذات ابع البصري بصورة
رئيسية أو القطع املتعددة األبعاد.
• البث الحي على شبكة االنترنت
هــو اســتخدام شــبكات خاصــة فــي خدمــة توفيــر بــث تلفزيونــي علــى شــبكة االنترنت عبــر الوســائط املتعــددة مثــل الفيديــو–
واليوتيــوب ونقــل العامليــة علــى نطاق واســع شــامل الصوت والنــص والصــورة ضمــن اتفاقيــات االنترنت ،وأنظمــه امللكيــة
الفكريــة .والبــث املرئــي عــن ريــق االنترنت مــا هــو إال توصيــل أو إيصــال املعلومــات عبــر الوســائط املتعــددة مثــل الصــوت
والصــورة والنصــوص باســتخدام االنترنت إلــى مجموعــة مــن املســتفيدين منها.
• القنوات واإلذاعات المحلية واألجنبية
هــي قنــوات تلفزيونيــة وإذاعيــة ومحليــة وأجنبيــة تعــدد مصــدرا هامــا مــن مصــادر األنباء إضافــة للتثقيــف بالعرامــج الثقافيــة
واالجتماعية واالقتصادية والسياســية والترفيــه باألراني واملوســيقي ،وهنــا قنــوات وإذاعــات تخضــع إلشراف الدولة وتعبــر
عــن اتجاهاوهــا وقنـوات وإذاعــات خاصــة تعبــر عــن اتجاهــات مالكيهــا وال ـرأي العــام بصفــة عامــة.
• مواقع االتصال االجتماعي
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هــي نــوع مــن االتصال بيــن البشــر يتــم عبــر الفضــاء االلكتروني مســتخدما شــبكات االنترنت واملعلومــات واالتصاالت
املختلفــة :كأداة لتبــادل املعلومــات وتحليلهــا ومعالجسهــا وتبادل ال ـرأي مــن خاللها مدعومــا بالنــص والصــور فــي تفاعــل هــي مــع
الطــرف اآلخر ســواء بالسلب أو اإليجاب ومــن أمثلــة هــذه املواقــع الشــهرة (الفيــس بــو  -توتيــر  -مــاي ســبيس).
• ألعاب الفيديو المشتركة على شبكة االنترنت
هــي األلعاب االلكترونية أو ألعــاب الحاســوب وهــي ألعــاب معرمجــة بواســطة الحاســوب وتلعــب عــادة فــي أنظمــة ألعــاب
الفيديــو حيــث تعــرض علــى الشاشــة ،ويتــم التحكــم فيهــا عبــر عصــا التحكــم واألزرار أو لوحــة املفاتيــح أو الفــأرة – حيــث
تشــمل هــذه األلعاب الرياضــة ،والفضــاء ،والقتــال ،واأللغاز والســباقات وريرهــا.
• البرنامج اإلذاعي
هو مادة إعالمية قائمة بذاوها يشار إليها بعنوان أو بطريقة أخرى وتبث من خالل التلفزيون أو اإلذاعة في فترة يعلن عنها
سابقا.
• مؤسسة إذاعية تجارية
هي كل مؤسسة إذاعية مملوكة لشركة أو ألفراد وتتجه أساسا إلى تحقيق الربح.
• مؤسسة إذاعية محلية
هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية.
• مؤسسة إذاعية وطنية
هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية وهدف إلى تغطية القطر بأكمله.
• المؤسسة اإلذاعية
هي منظومة مرخص لها قانونا بتقديم خدمة إذاعية موجهة في املقام األول للجمهور بشكل عام في البلد الذي تعمل به.
• المؤسسة الثقافية
هي مؤسسة تتضمن السلع (األدوات واملعدات) املستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والرياضة .والتي
تسهل القيام بأنشطة الثقافة باملعنى الواسع.
• وسائل اإلعالم التفاعلية
ً
ُ
تعتعر وسائل اإلعالم تفاعلية عندما  )1يؤثر شيئان أو أتثر على بعضهما بعضا؛  )2يمكن للمستخدم إحداث تغيير في ش يء
ً
ً
ما أو في البيئة املحيطة (مثل املستخدمين الذين يلهون بألعاب الفيديو)؛ ( 3تفترض وسائل اإلعالم مشاركة فعلية من
املستخدم؛ أو ( 4يوجد تأثير متبادل ،على خالف التأثير األحادي أو التأثير الناتج عن عامل واحد.
• الترويح
ً
نشا ُيمارسه الفرد بحثا عن املتعة أو الراحة .يهدف الترويح عن النفس إلى التسلية والتنشيط .يشمل ذلك املقامرة
والتسلية ،لكنه يستثني أنشطة الترويح البدني التي تدخل في مجال الرياضة.

خدمات التصميم واإلبداع
• عروض األزياء و الموضة
وهــي عبــارة عــن حفــل اســتعراض لنمــاذج مبتكــرة مــن تصميــم املالبس لتقديمهــا فــي احتفاليــة ترويجيــة لهــذا النســق الجديــد
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مــن أزيــاء النســاء أو الرجــال هــدف تســويقها تجاريــا وتشــمل الخطــو الراقيــة فــي املالبس كعالقــة و يــدة بيــن الجســد
اإلنساني ولباســه.
• تصميم المناظر الطبيعية
هــو فــن تمثيــل أو رســم األشياء واملبانــي والكائنــات الحيــة واملناظــر الطبيعيــة واألشكال ســواء كانــت قريبــة أم بعيــدة حسب
وضعية املناظــر.
• خدمات اإلعالن
هــي مختلــف نواحــي النشــا التــي تــؤدي إلــى نشــر أو إذاعــة الرســائل اإلعالنية املرئيــة أو املســموعة أو املقــروءة علــى
الجمهــور هــدف حثــه علــى ش ـراء ســلع أو خدمــات أو مــن أجــل اســتمالته إلــى التقبــل الطيــب إلــى األفكار أو أشــخاص أو
منشــآت معلنــه عنهــا بقصــد اإلقناع مــن خالل بثهــا فــي قنــوات ووســائل اإلعالن املتعــددة.
• التصميم المعماري
هــو عمليــة عقليــة منظمــة يتــم التعامــل هــا مــع أنــواع متعــددة مــن املعلومــات ،وإدماجهــا فــي مجموعــة واحــدة مــن األفكار
والــرنى بقصــد االنسهاء برنيــة واحــدة تظهــر فــي شــكل رســومات هندســية وجــدول زمنــي ملراحلهــا لتنفيــذ مشــروع مــا يتــم
تصــوره مقدمــا والتعبيــر عنــه فــي صــورة الرســومات املعمارية.
• المصممون المعماريون
وهــم مهندســون متخصصــون فــي العمــارة البنائيــة لديهــم ميــزة ومهــارة خاصــة فــي اإلبداع واالبتكار والتفنــن فــي مجــال
العمــارة والهندســة وذلــك هــدف وضــع الخرائــط والرســومات الهندســية ملشــاريع بنائيــة ومنشــآت ذات جــدوى اقتصاديــة
واجتماعيــة وإســكانية.
• خدمات الديكور الداخلي
وهــي التخطيــط واالبتكار بنــاء علــى معطيــات معماريــة معينــة وهيئــة للمــكان الداخلــي ملعالجــة الف ـراغ أو املســاحة وكافــة

أبعادهــا بطريقــة تســتغل جميــع عناصــر التصميــم علــى نحــو جمالــي يســاعد علــى العمــل أو الســكن داخــل املبنــى.
• أنشطة التصميم الداخلي
أنشطة تضطلع ها مؤسسات وأفراد معنيين بصورة رئيسية بتصميم البيئة الداخلية للمباني الخاصة ،والعامة ،والسكنية،
والتجارية
• التصميم
مصطلح يشمل الوحدات املعنية بصورة رئيسية بالتصميم اإلبدااي والفني والجمالي لألشياء واألماكن والخدمات.
• تصميم األزياء
عبارة تشير إلى السلع والخدمات التي تنتجها الشركات أو األفراد املعنيين بصورة رئيسية بتصميم املالبس ،واألحذية،
ً
ومكمالت األزياء ،فضال عن األنشطة التي تضطلع ها هذه الشركات أو األفراد
• التصميم التخطيطي
نشا تضطلع به الشركات ،أو األفراد املعنيين بصورة رئيسية بتصميم املواد التخطيطية لعرضها أو نشرها(.يشمل
التصميم التخطيطي الحرف املعاصرة.
• خدمات الفن المعماري
خدمات تقدمها شركات وأفراد معنيين بجميع النواحي املرتبطة باملباني .وتشمل هذه الخدمات بصورة رئيسية تصميم
املباني السكنية والتجارية والصناعية الجديدة ،وإعداد خطط معمارية لترميم املباني الجديدة ،واإلشراف على أعمال
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البناء.

إحصاءات السياحة
Tourism
• السياحة Tourism -
هى سفر األشخاص إلى أماكن خارج بيئسهم املعتادة واإلقامة فيها ملدة ال تتجاوز سنة واحدة متصلة بغرض الترفيه أو العمل
ً
أو أي ررض تخر بخالف األنشطة التي يتلقون أجرا للقيام ها.
• السياحة المحلية Domestic Tourism -
هــي ســفر األشخاص املقيميــن فــي بلــد مــا إلــى منا ــق داخلــه ،ولكــن خــارج بيئسهــم املعتــادة ،واإلقامة فيهــا بصــورة متصلة
ً
لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي رــرض تخــر بخالف األنشطة التــي يتلقــون أج ـرا للقيــام هــا.
• السياحة الوافدة Inbound Tourism -

هــي سفر األشخاص رير املقيمين في بلد ما إليه واإلقامة فيه بصورة متصلة لتفرة ال تتجاوز العام بغرض الترفيه أو العمل
ً
أو أي ررض تخر بخالف األنشطة التي يتلقون أجرا للقيام ها.
• السياحة الخارجية Outbound Tourism -
هــي ســفر األشخاص املقيميــن فــي بلــد مــا إلــى خارجــه واإلقامة بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو
ً
العمــل أو أي رــرض تخــر بخالف األنشطة التــي يتلقــون أجــرا للقيــام هــا.
• السياحة الداخلية Internal Tourism -

وتشمل السياحة املحلية والسياحة الوافدة.

• السياحة الدولية International Tourism -
السياحة الدولية تتضمن السياحة الوافدة والسياحة الخارجية.
• السياحة الوطنية National Tourism -

وتشمل السياحة املحلية والسياحة الخارجية.

• الزائر Visitor -
هــو أي شــخص يســافر إلــى مــكان خــارج بيئتــه املعتــادة ملــدة ال تزيــد عــن العــام ،وال يكــون ررضــه األساس ي مــن الزيــارة هــو
ً
ممارســة أي نشــا يــدر لــه دخال فــي املنطقــة أو املــكان الــذي يقــوم بزيارتــه.
• السائح Tourist -
هو الزائر الذي يم ي ليلة أو أكثر في الجهة التي يزورها.
• زوار نفس اليوم Same-day Visitors -
ن
هــم الذيــن ال يقضــون الليلــة في الجهات التي يزورو ها ويعودو إلى أماكن إقامسهم املعتادة في نفس يوم ســفرهم.

• زوار زائر اليوم الواحد أو المتنزه
يصنف ا لزائر (المحلي ،أو الوافد أو الخارجي) بوصفه سائحا ) أو زائر مبيت( ،إذا تضمنت رحلته مبيتا ،أو كزائر ليوم
واحد ) أو متنزها ( خالفا لذلك.
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• الزائر المحلي Domestic Visitor -

هــو الشــخص املقيــم فــي دولــة مــا ويســافر إلــى مــكان داخــل الدولــة وخــارج بيئتــه املعتــادة ويقيــم فيــه بصــورة متصلــة ملــدة ال
ً
تتجــاوز العــام للترفيــه أو العمــل أو أي رــرض تخــر بخالف األنشطة التــي يتلقــى أجــرا للقيــام هــا.
• الزائر الدولي International Visitor -

هــو أي شــخص يســافر لبلــد تخــر ريــر بلــد إقامتــه وخــارج بيئتــه املعتــادة ويقيــم فيــه بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام
ً
للترفيــه أو العمــل أو ألي رــرض تخــر بخالف األنشطة التــي يتلقــى أج ـرا للقيــام هــا.
• الزائر الداخلي – Internal Visitor
هــو أي شــخص مقيــم فــي الدولــة ويســافر إلــى منطقــة أخــرى داخلهــا وخــارج بيئتــه املعتــادة ،أو قــادم إليهــا مــن الخــارج ويقيــم
فيها بصــورة متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو ألي رــرض تخــر بخالف األنشطة التــي يتلقــون أج ـرا
للقيــام هــا.

• زائر أعمال
زائر األعمال هو زائر غرضه الرئيسي هو القيام برحلة سياحية متعلقة بفئة غرض األعمال والغرض المهني(.
• البيئة المعتـــادة Usual Environment -
هـى املنطقة املحيطة بمكان إقامة الشخص أو عمله أو دراسته أو أي مكان يقوم بزيارته بصورة متكررة:
 .1هنا بعدان لهذا املفهوم هما تكرار الزيارة واألماكن التي تتكرر زياروها بصورة روتينية حتى وإن كانت تلك األماكن
بعيدة عن مكان إقامة الشخص.
 .2تعد املنا ق املجاورة ملكان إقامة الشخص بيئة معتادة حتى إذا لم تتم زياروها بصورة روتينية.
ً
 .3إذا البيئة املعتادة هى املحيط االعتيادي للشخص هو منطقة تغطي دائرة قطرها كيلو مترا حول مكان إقامته،
ً
باإلضافة إلى جميع األماكن التي يزورها مرة واحدة أسبوعيا.
• بلدة اإلقامة :Country of Residence -
هــو البلــد الــذي أقــام فيــه الزائــر معظــم أوقــات العــام املاضــي وينــوي العــودة لةقامة فيــه خالل عــام.
• منشأ الرحلة Trip Origin -
ويقصد باملنشأ مكان اإلقامة الفعلي للزائر.
• وجهة الزيارة Destination -
مــن املمكــن أن يكــون لــكل رحلــة ســياحية أكثــر مــن وجهــة ،ولكــن الوجهــة الرئيســة فيهــا واحــدة فقــط ،وهــي املــكان الــذي
ســيق ي فيــه الســائح فتــرة أ ــول مــن أي فتــرة يقضيهــا أو البلــد فــي أي وجهــة أخــرى.
• البلد المستقبل Receiving Country -

هو الجهة املستقبلة للزوار املقيمين في بلد تخر.

• غرض الزيارة Purpose of Visit -
الغرض من الزيارة يشير إلى الباعث على السفر ،إذ بدون هذا الباعث ال تتم زيارة مكان املقصد ،على الررم من أنه قد يكون
هنا أرراض متعددة لزيارة أماكن مختلفة في نفس الر حلة إال أن لكل زيارة سياحية ررض رئيس ي واحد والذي بدونه ال
تتم الرحلة.
• مدة الزيارة (الرحلة أو اإلقامة) Duration of Visit -

تقاس مدة الزيارة (اإلقامة أو الرحلة) بالوحدات التالية:
 -عدد الساعات إذا كانت الزيارة ليوم واحد.
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 عدد ليالي املبيت إذا كانت زيارة مبيتُ
 وتقاس مدة السياحة الدولية إما بالوقت الذي يق ى في البلد املستقبل في حال السياحة الوافدة ،أو الوقتً
الذي يق ي بعيدا عن مقر اإلقامة املعتادة في حال السياحة الخارجية.
ً
ومدة اإلقامة هى املقياس املستخدم من وجهة نظر البلد أو املكان املستقبل ،في حين أن مدة الرحلة هى منطقيا املقياس
الذي يستخدمه البلد أو املكان الذي تنطلق منه الرحلة.
• اإلنفاق السياحي Tourism Expenditure -
هــو إجمالــي النفقــات االسسهالكية التــي ينفقهــا الزائــر أو يتــم إنفاقهــا نيابــة عنــه نظيــر رحلتــه وإقامتــه في مــكان الزيــارة
وخاللها.
ال يشمل اإلنفاق السياحي ما يلي:
 املشتريات ألرراض تجارية ،أي بغرض إعادة بيعها ،التي تقوم ها أية فئة من الزوار واملشتريات التي يقوم ها زوارفي رحالت عمل نيابة عن أرباب عملهم االستثمارات أو الصفقات الرأسمالية التي يباشرها الزوار كشراء األراض ي
واملساكن والعقارات واألعمال الفنية ورير ذلك من املشتريات الهامة (كالسيارات والبيوت املتنقلة والقوارب) حتى
ً
وإن كانت ستستخدم مستقبال ألرراض السفر السياحي.
ً
 األموال النقدية التي تعطي لألقارب أو األصدقاء خالل رحلة إجازة والتي ال تمثل سدادا لقيمة سلع أو خدماتسياحية وكذلك التعرعات املقدمة إلى مؤسسات.
 يشمل اإلنفاق السياحي ما يلي: النفقات املسبقة الالزمة للتحضير للرحلة والقيام ها. املصروفات الناشئة أثناء السفر وفي األماكن التي تتم زياروها. النفقات املتصلة بالسفر التي تنفق في بلد املنشأ بعد العودة من رحلة في الخارج.• إنفاق السواح – Tourists Expenditure
هو جملة ما ينفقه السوا على وسائل اإلقامة واإلعاشة والخدمات واملشتريات السياحية املختلفة .بحسب إنفاق السوا
ً
بقا للمعادلة التالية:
إنفاق السواح=
الليالي السياحية
فترة

• اإلنفاق السياحي الدولي – International Tourism Expenditure
هــو مــا ينفقــه املســافرون للسياحة الخارجيــة فــي الــدول التــي يقصدو هــا بمــا فــي ذلــك املبالــغ التــي يدفعو هــا إلــى شــركات
النقــل األجنبية لقــاء النقــل الدولــي وأيــة مبالغ أخــرى يتم دفعها سواء قبل السفر أو أثناءه أو بعده مقابل بضائع أو خدمات
ينقلو ها في وجهسهم تلك ،ويشمل ما ينفقه املقيمون الذي يسافرون إلى الخارج في زيارات ليوم واحد.
• نفقات أجور السفر الدولية Travel International Expenditure

هــي أيــة دفعــات تقــدم لشــركات نقــل مســجلة فــي الخــارج مــن أي شــخص مقيــم فــي بلــد تجميــع اإلحصاءات.
• اإلنفاق السياحي المحلي Domestic Tourism Expenditure -

158

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

هــو اإلنفاق املتكبــد كنتيجــة مباشــرة لســفر املقيميــن داخــل بلد إقامسهــم ،ويشــمل اإلنفاق خالل الســفر وفــي األماكن التــي
يقومــون بزياروهــا ،باإلضافة إلــى النفقــات التــي ينفقو هــا اســتعدادا للســفر وكل النفقــات التــي تنفــق بعــد العــودة مــن الســفر
املرتبطــة بشــكل مــا بالســفر.
• اإلنفاق على السياحة Expenditure on Tourism -

هــو إجمالــي مــا تخصصــه الدولــة مــن ميزانيسهــا لتطويــر قطــاع الســياحة واألنشطة املتصلــة بــه.
• المدفوعات السياحية:

ُ
تعد نفقــات الزائــر إلــى بلــد إي ـرادات بالنســبة لذلــك البلــد املســتقبل ونفقــات بالنســبة للبلــد الــذي جــاء منــه الزائــر.
• إيرادات السياحة الدولية :International Tourism Receipts -
هــي إنفــاق الــزوار الدولييــن الوافديــن بمــا فــي ذلــك المبالــغ التــي تدفــع إلــى شــركات النقــل الوطنيــة لقــاء النقــل الدولــي.

وينبغــي أن تتضمــن هــذه اإليرادات أيضــا أيــة مبالــغ تدفــع مســبقا نظيــر ســلع وخدمــات يحصلــون عليهــا في بلـد املقصد .كمــا
ينبغــي أن تتضمــن اإليرادات مــن زوار اليــوم الواحــد.
• دخل السياحة Tourism Revenue -

يشمل دخل السياحة ما يلي:
 رسوم تأشيرات دخول السوا ومغادروهم. نفقات نقل السوا (نقل جوي ،بحري ... ،إلخ). رســوم خدمــة الطائ ـرات والســفن الســياحية باملوانــئ الجويــة  -رسوم هبو وإقالع الطائرات ورسوم عبور السفنالسياحية والبحريــة.
• الميزان السياحي Tourism Balance TB -
هــو الفــرق بيــن إجمالــي مــا ينفقــه الســوا فــي داخــل الدولــة التــي قدمــوا إليهــا وإنفــاق موا نــي نفــس الدولــة فــي الــدول
املســتقبلة لهــم كســوا .

 = TBإنفاق السواح األجانب بالداخل  -إنفاق السياحة

• األثر االقتصادي للسياحة :Tourism Economic Impact -

هــو مــا تضيفــه الســياحة إلــى أو تنقصــه مــن االقتصاد الو نــي ،أو اإلقليأي ،أو املحلــي مــن إي ـرادات أعمــال أو عمالة أو
دخــول شخصية أو قيمــة مضافــة أو إي ـرادات حكومية.
• الفائدة االقتصادية للسياحة Tourism Economic Benefit -
هــي جملــة مــا تضيفــه الســياحة لالقتصاد الو نــي أو اإلقليأي أو املحلــي مــن إي ـرادات أعمــال أو عمالــة أو دخــول شــخصية أو
قيمــة مضافة أو إي ـرادات حكوميــة.
• التكلفة االقتصادية للسياحة Tourism Economic Cost -
هــي التكلفــة التــي يتحملهــا االقتصاد الو نــي أو اإلقليأي أو املحلــي ج ـراء مــا يقدمــه مــن خدمــات للــزوار وللتصــدي ملــا قــد
ينجــم عنهــا مــن تثــار ســالبة.
• نموذج اإلنفاق السياحي Tourism Expenditure Model -

تمثيل رياض ي مبسط ملحاكاة عمليات إنفاق السائح.

• مضاعف اإلنفاق السياحي :Tourism Multiplier TM -
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من املعلوم أن األثر النهائي لةنفاق السياحي على الدخل القومي ال يتمثل في قيمة الدخل املتولد من قطاع السياحة فقط
ولكنه مجموع الدخول التي تولدت خالل دورات اإلنفاق السياحي وهو ما يعرف باألثر املضاعف للسياحة ،وبحسب معامل
مضاعف اإلنفاق السياحي كما يلي:
.(MPI + MPS) ÷1 = TM

حيث =  MPSامليل الحدي لالدخار ،و = MPIامليل الحدي لالستيراد.
• العرض السياحي Tourism Supply -
هــو مجموعــة املقومــات الســياحية الطبيعيــة وعناصــر الجــذب الســياحي األخرى التــي صنعهــا اإلنسان وكذلــك الخدمــات
والتسهيالت الســياحية التــي تقدمهــا الدولــة للســوا .
• الطلب السياحي Tourism Demand -
ل
عبــارة عــن مزيــج مركــب مــن عــدة عناصــر مختلفــة قوامها دوافــع ورربات وحاجــات وميــو الســوا باإلضافة إلى مؤث ـرات
اجتماعية أخرى.
• القيمة المضافة اإلجمالية السياحية Gross Tourism Value Added -
هــي الفــرق بيــن إجمالــي قيمــة مــا تنتجــه الجهــات العاملــة فــي مجاالت الســياحة مــن ســلع وخدمــات وقيمــة املدخالت
املســتخدمة فــي إنتاجهــا.

• استهالك السياحة
• يستخدم هذا املفهوم في ا ار عمل حساب السياحة الفراي وهو امتداد ملفهوم االنفاق السياحي ,والى جانب االنفاق السياحي,
فانه يشمل ايضا ،على سبيل املثال ،ما يطلق علية التحويالت االجتماعية العينية التي تقيد الزوار ,والقيمة التقديرية
لخدمات االقامة التي توفرها بيوت االجازات ألصحا ها ,الخ

• االنشطة السياحية التقليدية
• األنشطة السياحية التقليدية هي األنشطة التي تنتج عادة منتجات سياحية تقليدية  .وبالنظر إلى أن األصل الصنااي للمنتج
ً
)الصناعة التي تنتجه في التصنيف الصنااي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ( ليس معيارا ملجموعة املنتجات في
فئة مماثلة في التصنيف املركزي للمنتجات ،ال توجد عالقة مباشرة بين املنتجات والصناعات املنتجة لها بوصفها نواتجها
الرئيسية.

• االنفاق السياحي
• يشير اإلنفاق السياحي إلى املبلغ املدفوع للحصول على السلع االسسهالكية والخدمات ،وكذلك األشياء الثمينة ،ألرراض
االستخدام الخاص أو لةهداء ،ألرراض الرحالت السياحية وإثناءها .ويشمل نفقات الزوار أنفسهم ،وكذلك النفقات التي
تدفع للغير أو ترد لهم.

• االنفاق السياحي املحلى
• يمثل اإلنفاق السياحي املحلي اإلنفاق السياحي الذي يقوم به زائر مقيم في االقتصاد املرجعي.

• إنفاق السياحة الخارجية
إنفاق السياحة الخارجية هوا إلنفاق السياحي الذي يقوم ها زائر مقيم خارج االقتصاد املرجعي.
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• اإلنفاق السياحي الداخلي
يشمل اإلنفاق السياحي الداخلي جميع اإلنفاق السياحي للزوار  ,املقيمين ورير املقيمين على حد سواء ،في االقتصاد املرجعي  .وهو
مجموعة اإلنفاق السياحي املحلي واإلنفاق السياحي الوافد  .ويشمل الحصول على السلع والخدمات املستوردة في البلد املرجعي
واملباعة للزوار .ويوفر هذا املؤشر املقياس األشمل لةنفاق السياحي في االقتصاد املرجعي.

• االنفاق السياحي الو افد
إلنفاق السياحي الوافد هو اإلنفاق السياحي الذي يقوم به زائر رير مقيم في االقتصادي املرجعي

• بلد اإلقامة
ً
• يتحدد بلد إقامة األسرة املعيشية بحسب مركز املصلحة االقتصادية الغالبة ألفرادها .وإذا كان الشخص مقيما) أو ينوي
اإلقامة ) ملدة تزيد عن عام واحد في بلد معين وله فيه مركز مصلحة اقتصادية ) على سبيل املثال ،يق ى فيه أرلبية الوقت (
ً
فإنه يعتعر مقيما في هذا البلد

• بند السفر(في ميزان املدفوعات)
• يمثل السفر أحد بنود حساب السلع والخدمات في ميزان املدفوعات :تشمل حسابات السفر الدائنة السلع والخدمات
ألرراض االستخدام الخاص أو لةهداء التي يحصل عليها رير املقيمين من اقتصاد ما أثناء زياراوهم لذلك االقتصاد  .وتشمل
حسابات السفر املدينة السلع والخدمات ألرراض االستخدام الخاص أو لةهداء التي يحصل عليها املقيمون من اقتصادات
أخرى أثناء زياراوهم لالقتصادات األخرى .

• بيت االجازات
ً
ً
ً
• يمثل بيت اإلجازات) يطلق عليه أحيانا أيضا بيت قضاء اإلجازات ( مسكنا ثانويا يزوره أفراد األسرة املعيشية في الغالب
ألرراض الترويح ،أو قضاء اإلجازات أو أي شكل تخر من أشكال الراحة.

• جماعة السفر
ً
• تعرف جماعة ا لسفر با ها الزوار املسافرون معا في رحلة وتكون نفقاوهم مجمعة

• حساب السياحة الفرعي
• يمثل حساب السياحة الفراي املعيار الدولي الثاني املتعلق بإحصاءات السياحة الذي وضع من أجل عرض البيانات
االقتصادية ذات الصلة بالسياحة داخل إ ار من االتساق الداخلي والخارجي مع بقية النظام اإلحصائي من خالل صلته
بنظام الحسابات القومية .ويمثل إ ار عمل املطابقة األساسية إلحصاءات السياحة.

• الرحلة السياحية
• الرحالت التي يقوم ها الزوار هي رحالت سياحية.

• الرحلة السياحية املحلية
• تمثل الرحلة السياحية املحلية رحلة ذات وجهة رئيسية داخل البلد املرجعي للزائر.
• زائر األعمال هو زائر ررضه الرئيس ي هو القيام برحلة سياحية متعلقة بفئة ررض األعمال والغرض املنهي(.
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• الزيارة
• تتكون ا لرحلة من زيارة ألماكن مختلفة, .ويشير مصطلح “زيارة سياحية” إلى البقاء في املكان محل الزيارة أثناء الرحلة
السياحية.

• السفر/املسافر
• يشير السفر إلى نشا املسافرين .واملسافر هو الشخص الذي ينتقل بين مواقع جغرافية مختلفة ألي ررض وألي مدة .

• العمالة في قطاعات السياحة
ُ
• قد تقاس العمالة في قطاعات السياحة كحصر لألشخاص املستخدمين في قطاعات السياحة في أي من وظائفهم ،أو كحصر
لألشخاص املستخدمين في قطاعات السياحة في وظيفسهم الرئيسية ،أو كحصر للوظائف في قطاعات السياحة.

• الغرض التجاري واملنهي ( الرحلة سياحية )
• يشمل الغرض التجاري واملنهي للرحلة السياحية أنشطة املشتغلين لحساب أنفسهم واملستخدمين ،ما داموا رير مرتبطين
بعالقة صاحب عمل  -مستخدم ضمنية أو صريحة مع منتج مقيم في بلد أو مكان الزيارة ،وأنشطة املستثمرين ،ورجال
األعمال ،إلخ

• غرض الرحلة السياحية ( األساس ي )

ُيعرف الغرض األساس ي للرحلة السياحية بأنه الغرض التي لم تكن الرحلة لتحدث في ريابه .وتصنيف رحالت السياحة بحسب
الغرض األساس ي يشير إلى  9فئات :يسمح هذا التصنيف بتحديد املجموعات الفرعية املختلفة للزوار ( زوار األعمال ،وزوار
العبور ،إلخ ).

• قطاع السياحة
ً
ً
ً
• تشمل قطاعات السياحة جميعا ملؤسسات التي يكون نشا ها الرئيس ي نشا ا سياحيا تقليديا  .ومصطلح قطاعات السياحة
ً
معادل لألنشطة السياحية التقليدية ويستخدم املصطلح أحيانا على نحو مترادف في التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة .2008

• املنتجات السياحية التقليدية
املنتجات السياحية التقليدية هي املنتجات التي تفي بأحد املعيارين التاليين أو كليهما:
(أ) ينبغي أن يمثل اإلنفاق السياحي على املنتج حصة هامة من مجموع اإلنفاق السياحي) حصة اإلنفاق/حالة الطلب(؛
(ب) ينبغي أن يمثل اإلنفاق السياحي على املنتج حصة هامة من عرض املنتج في االقتصاد) حالة حصة العرض) .ويعني هذا
املعيار أن عرض املنتج السياحي التقليدي لن يكون له وجود بكمية هامة في حالة عدم وجود زوار .

• املنتجات ذات الصلة بالسياحة
• تحظى أهميسها في تحليل السياحة فيما يتعلق باالقتصاد املرجعي باالعتراف مع أن صلسها بالسياحة محدودة جدا على نطاق
العالم .ونتيجة لذلك ،ستكون قوائم تلك املنتجات خاصة بكل بلد.

• مجموعة السفر

162

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

ً
• تتكون مجموعة السفر من األفراد أو الجماعات املسافرة املسافرين معا :ومن األمثلة على ذلك األشخاص املسافرين في نفس
ً
ً
الجوالت الشاملة أو الشباب الذين يحضرون معسكرا صيفيا .
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الفصلالسادس:إحصاءات األحوال االجتماعية واملرأة
مؤسسات املجتمع املدني
Civil Society corporations
• الخدمات االجتماعية Social Services -

وتشمل كل ما يسهم في تنمية وتطوير املجتمع على مستوى األفراد أو األسر  .وأهم هذه الخدمات:-
الرعاية الصحية  :بما تتضمنه من توفير لكافة مستويات الخدمات الصحية العالجين (أألولية منها واملتخصصة)
والوقائية التي تختص بتوفير الخدمات الالزمة لحماية األفراد واملجتمع من األمراض الوبائية عالوة على نشر الواي
الصحي.
الرعاية االجتماعية  :تتمثل بمجموعة األنشطة التي تسسهدف توفير الحاجات األساسية لألفراد والجماعات لتحسين
ظروفهم االقتصادية واالجتماعية وتقديم الرعاية والحماية للفئات املحتاجة بما يمكن األفراد واألسر من تنمية
قدراوهم وتطوير مستوى معيشسهم وتحسين نوعين حياوهم وحل مشكالوهم واالعتماد على أنفسهم وتكيفهم مع املجتمع.
•

العدالة االجتماعية Social Justice -

يقصد هذا املصطلح تضافر الجهود في املجتمع إليجاد تضامن االجتمااي قوي وسليم بين األفراد  ،وتكوين مجتمع
مبنى على تكافؤ حقيقي للفرص  ،سواء من حيث نمو األفراد  ،أو من حيث تنشئسهم االجتماعية أو تربيسهم أو
وضعهم في املكان الذي يالئم موهبسهم وقدراوهم وكفايسهم.
وتعود فكرة العدالة االجتماعية إلى أصور تاريخية بعيدة  ،إال أ ها برزت بشكل أكعر بزهور اإلسالم  ،حيث وضع
اإلسالم الحنيف نظما ال حصر لها أساسا للعدالة االجتماعية وللتكامل بين أفراد الجماعة ولتقليل الفروق بين
الطبقات وتقريسهم بعضا إلى بعض  .ومن هذه النظم الزكاة والصدقات الواجبة واملستحبة  ،وتحريم رق الكسب
ريرا ملشروعة  ،ونظام اإلرث والوصية  ،وتقييد حقوق امللكية الفردية وفرض واجبات كثيرة على املالك يؤديها
للمجتمع واملعوزين.
•

النسق االجتماعي Social System

ً
ً
ً
النسق هو مجموعة من األجزاء املرتبة ترتيبا خاصا واملتصل بعضها ببعض اتصاال به تنسيق لكي تؤدي إلى ررض
ً
معين أو لكي تقوم بوظيفة خاصة  ،فاآللة مثال نسق  .أما النسق االجتمااي فهو يشير إلى املجتمع وكيف تكاملت
ً
ً
نظمه تكامال وثيقا وكيف رتبت األجزاء التي يتكون منها في إ ار أو شكل منسق  ،وكيف يقوم املجتمع بفضل تكامل
نظمه واتصالها ببعض واتصال األفراد بالنظم التي يخضعون لها واتصال الهيئات االجتماعية بعضها ببعض ...
كيف يؤدي ذلك كله إلى وصول املجتمع إلى تحقيق أرراضه وراياته االجتماعية  ،وهذا هو ما تشير إليه كلمة نسق
في حالة داللسها على تلة من اآلالت إلى انتظام األجزاء املكونة لتلك اآللة واتصال بعضها ببعض من أجل قيامها
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بتحقيق األهداف واألرراض املطلوبة منها.
فالنسق االجتمااي  :هو الصالت املوجودة بين أفراد املجتمع وهيئاته ،ووظيفة كل هيئة واتصالها بوظائف الهيئات
األخرى ووظائف النظم االجتماعية  ،وصلة هذه الوظائف بعضها ببعض ،والغاية التي يسسهدفها كل نظام ،
ومساعدة ذلك على قيام املجتمع بتحقيق أهدافه ( .أنر التوازن االجتمااي) .
•

الوعي االجتماعي Social Consciousness

إدرا كافة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في تنمية وتطور املجتمع واملشاكل التي يوجهها في الحاضر في
ضوء الدروس املستفادة من تجربة املاض ي  ،وبالتالي القدر على التعامل مع هذه املشاكل بطرق موضوعية .
• عدد المنظمات األهلية – Non-government organizations
عبارة عن عدد املنظمات األهلية التي ينشئها األفراد بمحض إرادوهم وباالتفاق فيما بينهم لتحقيق أهداف مشروعة
اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو رياضية ,...ورير خاضعة لةدارة الحكومية.
• عدد المنظمات الخيرية – Number of social welfare organizations
عبارة عن عدد املنظمات التي تؤدي أعماال خيرية ( العر – واإلحسان – والصدقات -والزكاة – ورعاية األيتام )...سواء كانت
أهلية أو حكومية.

• المنظمات المعنية بفئات اجتماعية محددة –

Organizations that care specific social

groups

املنظمات التي وهتم بشئون ورعاية فئات اجتماعية محددة مثل ( األ فال – واملسنين – والنساء -أو لها مجاالت اخرى
معينة))
• المنظمات العاملة في مجال المحافظة على البيئة – Working organizations in the field of
environment protection:

املنظمات التي تنشئها الدولة أو األفراد باالتفاق فيما بينهم وتكــون مهمسهــا املحافظــة علــى البيئــة وحمايسهــا من عوامل
التدهور والتلوث.
• االتحادات أو النقابات المهنية Unions or professional associations -
االتحادات النوعية التي تختص ووهتم كل منها بشئون فئة مهنية معينة مثل األ باء واملحامين والقضاة واالقتصاديين
والتطبيقيين والعلميين وأساتذة الجامعات.
عدد االتحادات أو النقابات العمالية The number of labor unions or associations -

االتحادات املعنيــة بحقــوق وواجبــات العمــال فــي مختلــف القطاعــات االقتصادية بالدولــة.
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خدمات الرعاية االجتماعية والعدالة
Social assistance services & justice

• القــروض الســكنية الممنوحــة للمواطنيــن كنســبة مــن اإلنفاق الحكومي العام Housing loans (as% of
)total public government expenditure

ً
عبــارة عمــا يتحصــل عليه املوا نــون كقــروض ســكنية منسوبا إلى إجمالي اإلنفاق العام
القروض السكنية الممنوحة للمواطنين كنسبة من

 • Total recorded murder crimes )as %معدل
of total population(:

مؤشــر يوضــح مــدي انتشــار جرائــم االعتداء علــى النفــس فــي بلــد مــا ،وتقــاس كما يلي:

• معدل الجرائم Total recorded crimes (as % of total population) -
يوضــح هــذا املؤشر مــدي انتشار العنــف االجتمااي في بلــد ما  ,وترتبط الجريمة عادة بالحالة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية في املجتمع  ,ومن ثم فإن اتجاه املعدل إلى النقصان يعني أنه نتيجة لتحسن األحوال املعيشية بصفة عامة ,
ويقاس معدل الجرائم بالتالي:

• عدد األشخاص المسجونين لكل مائة ألف من السكان – )Prisoners (per 100000 people
يو ح هذا املؤشر مدى انتشار الجريمة في بلد ما ,ومدى الجهد املبذول للحد من انتشارها ,نظرا ألن خفض العنف
ّ
والجريمة في املجتمع هدف أساس ي  ,وذلك ملا لها من اثار سلبية على الحياة االجتماعية واالقتصادية واألمن ,ويحسب املعدل
كالتالي:
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• معدل الوفيات المرتبطة باستخدام المخدرات – Death rate due to having drugs (as % of
)total deaths

ً
ً
عبارة عن حاالت الوفاة بسبب تعا ي املخدرات منسوبا إلى إجمالي عدد حاالت الوفاة العام في نفس الفترة مضروبا في 100

• معدل حاالت ضبط المخدرات – )Recorded drug offenses (% of total offenses
يو ح هذا املؤشر مدى الجهد املبذول غي بلد ما للحد من انتشار املخدرات واملواد املؤثرة على األعصاب ,وارتفاع الكميات
املصادرة من املواد املخدرة يعني القضاء عليها أو على األقل خفض انتشار املخدرات واملواد املؤثرة على األعصاب وهذا له
دور ملموس على املجتمع وعلى الجريمة والعنف ,ويتم احتساب هذا املؤشر برصد كميات املخدرات واملواد املؤثرة على
ً
األعصاب التي تقوم السلطات بمصادروها سنويا.

املرأة
Woman
• نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس التشريعية – Seats in parliament held by women
)(as % of total

يشير إلى املقاعد التي تشغلها النساء في مجلس العموم أو النواب أو مجلس تشريعي واحد ,أو في مجلس شيوخ أو أعيان,
ويتم احتسابه بقسمة عدد املشاركات في مؤسسات صنع القرار السياس ي على إجمالي األعداد التي تتكون منها تلك املجالس,
وهو يهدف الى التعرف على مدى تمكين املرأة في املجال السياس ي  ,فبالنسبة للمجالس التشريعية  ,يتم قسمة عدد
املشاركات فيها إلى إجمالي عدد األعضاء حيث إن:
النسبة المئوية لمشاركة المرأة في المجالس التشريعية
=(عدد المشاركات في المجالس
األعضاء)* .100
التشريعية ÷
• نسبة الرجال/النساء من صانعي القرار على المستوى القيادي في الخدمة المدنية – Decision makers
)at civil service management (% ratio of men to women

عبــارة عــن إجمالــي عــدد الرجال في املســتوي القيــادي الحكومي أو املؤسسات التي تخضع إلشراف جهاز الخدمة املدنية
ً
بالدولة إلى إجمالي عدد النساء في نفس املستوى بنفس تلك الجهات مضروبا في .100
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التي تخضع إلشراف جهاز الخدمة المدنية بالدولة ÷ إجمالي
عدد النساء في نفس المستوى بنفس تلك

• حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة – Female workers in government (% of total
)workers in government

ً
هي عبارة عن النسبة املئوية من عدد النساء العامالت في القطاع الحكومي منسوبا إلجمالي عدد العاملين بالقطاع الحكومي
ويضرب الناتج في .100

العاملين بالحكومة)*.100
• حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص – Female workers in private sector (% of
)total workers in private sector

ً
هي عبارة عن النسبة املئوية من عدد النساء العامالت في القطاع الخاص منسوبا إلجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص
ويضرب الناتج في .100

• حصة المرأة من المستوى الوزاري – Women in government at ministerial level (as %
)of total

يعرف هذا املؤشر بحسب تعريف كل بلد على حده ملعنى منصب إداري كبير ,ويشمل النساء في منصب وزير أو نائب وزير,
والالتي يتولين مناصب وزارية أخرى  ,بما في ذلك أمانات سر برملانية.
• حصة المرأة من المستوى القيادي دون الوزاري –

Women in government at under

)ministerial level (as % of total

يعرف هذا املؤشر بحسب تعريف كل بلد على حده ملعنى منصب إداري كبير ,ويشمل النساء في منصب وزير أو نائب وزير,
والالتي يتولين مناصب وزارية أخرى  ,بما في ذلك أمانات سر برملانية.
ً
هي عبارة عن النسبة املئوية من عدد النساء العامالت في املستويات القيادية دون الوزارية منسوبا إلجمالي عدد العاملين
باملستوى القيادي دون الوزاري ويضرب الناتج في .100

الوزارية ÷
إجمالي عدد العاملين بالمستوى القيادي
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• حصة المرأة من الدخل المكتسب – )Women share of earned income (% of total
ً
عبارة عن النسبة املئوية ملا تكتسبه املرأة نتيجة عملها بالحكومة أو القطاع الخاص منسوبا إلى إجمالي الدخل املكتسب
سواء من الدخل الوظيفي الحكومي أو رير الحكومي.
نتيجة

غير
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الفصلالثامن:إحصاءات البيئة
املصطلحات البيئية
• البيئة Environment -
هــي املحيــط الحيــوي الــذي تتجلــي فيــه مظاهــر الحيــاة بأشكالها الطبيعيــة املختلفــة ،ويتكــون هــذا املحيــط مــن عنصريــن،
األول بيعــي ويضــم الكائنــات الحيــة واملــوارد الطبيعيــة وكذلــك األنظمة الطبيعيــة ،والثانــي ريــر بيعــي ،ويشــمل كل مــا
أدخلــه اإلنسان إلــى البيئــة
• علم البيئة Environment Science -
هــو العلــم الــذي يــدرس نمــط حيــاة الكائنــات الحيــة فــي موا نهــا الطبيعيــة وتكيفهــا مــع البيئــة املحيطــة هــا ،وهــو العلــم الــذي
يــدرس بع العالقات بيــن الكائنــات الحيــة وبيئسهــا.
• المحيط الحيوي Biosphere -
يقصــد بــه الحيــز املكانــي الــذي توجــد بــه الحيــاة بأنما هــا املختلفــة ،أو تســمح بوجــود الحيــاة فيــه ،أو هــو الجــزء من ســطح
القشــرة األرضية (يابســا أو مــاء) ،وكذلــك الجــزء مــن الغالف الجــوي املحيــط بــه الــذي يمنــح أو يتيــح فــرص وجــود أي شــكل
مــن أشــكال الحيــاة.
• المحمية الطبيعية Natural Protected Area -
هــي األرض أو امليــاه التــي تتميــز بطبيعــة بيئيــة خاصــة وذات قيمــة ثقافيــة أو جماليــة أو بيئيــة ويصــدر هــا ق ـرار مــن السلطة
املختصــة باعتبارهــا محميــة بيعيــة.
• المحافظــة علــى التنــوع البيولوجي Maintenance of Biodiversity -

هــي املنا ــق العريــة أو البحريــة التــي يتــم إعال ها كمحميــات بيعيــة داخــل كل دولــة ألهميسها فــي املحافظــة علــى التنــوع
البيولوجــي ،وهنــا بعــض املؤش ـرات التــي تــدل علــى ذلــك منهــا:مســاحة املحميــات الطبيعيــة كنسبة مئويــة مــن إجمالــي
مســاحة الدولــة ،والثدييــات املهــددة كنسبة مئويــة مــن إجمالي األنواع املحلية ،والطيور املهددة كنسبة مئوية من إجمالي
األنواع املحلية ،والعرمائيات املهددة كنسبة مئوية من إجمالي األنواع املحلية.
• اإلحصاءات البيئية Environment Statistics -
هى اإلحصاءات التي تبين حالة واتجاهات البيئة وتغطي أوسا البيئة الطبيعية (الهواء ،املناخ ،املاء ،األرض أو التربة)
والكائنات الحية في األوسا البيئية واملستو نات البشرية ،وتقيس اإلحصاءات البيئية القوى املؤثرة أو الدافعة مثل النمو
السكاني واالقتصادي ،والنشا ات البشرية ،واألحداث الطبيعية ،ومدى تأثيرها على البيئة ،كما تقيس االستجابات
االجتماعية للتأثيرات البيئية.
• المؤشر البيئي Environment Indicator -
هــو قيمــة تشــير إلــى حالــة البيئــة وتوفــر معلومــات عنهــا أو تصفهــا كمؤشــر تلــوث الهــواء مؤشــر لدرجــة جــودة امليــاه أو جــودة
الهــواء ،أو مؤش ـرات قيــاس دالــة علــى املحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي املذكــورة فــي ) (5أو مؤش ـرات قيــاس التصحــر
والتنميــة الزراعيــة ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال مســاحة األراض ي املتضــررة بالتصحــر ،ومســاحة الغابــات ،ومســاحة األراض ي
املزروعــة ،ومســاحة األراض ي املتأثــرة بامللوحــة واملتشــبعة باملــاء ،وكميــة الطاقــة املســتخدمة فــي الزراعــة ،وكمية اســتخدام
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املبيدات الزراعية ،وكمية استخدام األسمدة ،ونسبة حموضــة التربــة ،ومتوســط نصيــب الفــرد مــن األراض ي الصالحــة
للزراعــة ،والدعــم الحكومــي الســنوي للقطــاع الزراعــي ،أو مؤش ـرات قيــاس كميــة اسسهال املــوارد املتجــددة علــى اختالفها.
• األوساط البيئية Environmental Domain -
هــي مجموعــة عناصــر البيئــة الطبيعيــة وتشــمل الهــواء واملــاء واألرض أو التربــة والكائنات الحية والغطاء النباتي واملياه
الجوفية واملوارد الخام رير املتجددة.
• التوازن البيئي Environmental Balance -
هــو تــوازن بيــن عناصــر البيئــة الرئيســة نباتيــة وحيوانيــة و بيعيــة بمــا يضمــن الحفــام علــى هــذه العناصــر واألنظمة ،دون
زيــادة أو تســارع فــي معدالت التغيــر واالنقراض الطبيعــي.
• الوعي البيئي Environmental Awareness -
هــو إدرا التأثي ـرات البيئيــة املختلفــة علــى الكائنــات الحيــة كاإلنسان والحيــوان والنبــات وتأثيــر هــذه الكائنــات علــى البيئــة
نفســها ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج تنعكــس إيجابيــا أو ســلبيا علــى النظــام البيئــي باملفهــوم الشــامل واملتكامــل والدولــي
والطبيعــي واالجتمااي واالقتصادي والثقافــي ،املــادي وريــر املــادي املتصــل بشــكل مباشــر بنوعيــة الحيــاة.
• تقييم التأثير البيئي Environmental Impact Assessment -
هــو دراســة وتحليــل الجــدوى أو اآلثار البيئيــة لألنشطة التــي يؤثــر إقامسهــا أو ممارســسها علــى سالمة البيئــة ،وهــي جــزء مهــم
مــن عمليــة التخطيــط للمشــاريع ،ويشــكل مــن خالل القانــون أو املمارســة جــزءا ال يتج ـزأ مــن دليــل دراســات الجــدوى.
• تلوث البيئة Environmental Pollution -
هــو التلــوث الناجــم بشــكل بيعي أو ريــر بيعــي ،وناتــج عــن قيــام اإلنسان بشــكل مباشــر أو ريــر مباشــر ،إرادي أو ال
إرادي ،بإدخالل أي مــن املــواد والعوامــل امللوثــة فــي عناصــر البيئــة الطبيعيــة والــذي ينشــأ مــن جرائــه أي خطــر علــى صحــة
اإلنسان أو الحيــاة النباتيــة أو الحيوانيــة.
• المــواد والعوامــل الملوثــة Polluted Substances and Factors -
أيــة مــواد صلبــة أو ســائلة أو رازيــة أو أدخنــة أو أبخــرة أو روائــح أو ضوضــاء أو إشــعاعات أو ح ـرارة أو وهــج اإلضاءة أو
اهت ـزازات تــؤدي بطريقة مباشــرة أو ريــر مباشــرة إلــى تلــوث البيئــة وتدهورهــا أو اإلضرار باإلنسان والكائنات الحية األخرى
تنتــج بشــكل بيعــي أو ريــر بيعــي ،أو الكائنــات الحيــة.
• مستوى تركيز الملوثات المنبعثة على سطح األرض Concentrations of pollutants emission -
هــو عبــارة عــن تواجــد أو ســقو املــواد أو الطاقــة (كالصــوت واالهتزاز واإلشعاع والح ـرارة) فــي مــكان معيــن ،بحيــث يترتــب
علــى هــذا التواجــد تغي ـرات ضــارة فــي أحــوال البيئــة املحيط ـة باإلنسان والنبــات والحيــوان.
• حمايــة البيئــة (مــع ذكــر حمايــة الحيــاة الطبيعيــة أي الكائنات الحية على اختالفها) – Environment
protection

يقصد بــه منــع التلــوث الــذي يصيــب الهــواء واملــاء والتربــة ومــا تحتويــه مــن مــواد أو التخفيــف مــن حدوثــه أو مكافحتــه
واملحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة وبالــذات الناضبــة منهــا والعمــل علــى تنميسهــا ،ويتمثــل فــي مجموعــة القواعــد واإلجراءات
والقوانيــن التــي تكفــل منــع التلــوث أو التخفيــف مــن حدتــه أو مكافحتــه ،واملحافظــة علــى البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة والتنــوع
البيولوجــي ،وإعــادة تأهيــل املنا ــق التــي تدهــورت بســبب املمارســات الضــارة ،وإقامــة املحميــات البحريــة والعريــة ،وتحديــد
منا ــق عازلــة حــول مصــادر التلــوث الثابتــة ،ومنــع التصرفــات الضــارة أو املدمــرة للبيئــة ،وتشــجيع أنمــا الســلو اإليجابي

• التلوث باألسبستوس Asbestos Pollution -
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تأثــر الحيــاة البشــرية نتيجــة استنشــاق مــادة األسبستوس بعــد تفــكك أليافهــا الدقيقــة وانتشــارها فــي الهــواء وتغلغلهــا فــي
الجهــاز التنفســي ،وتعــرف مــادة األسبستوس (الحريــر الصخــري) علــى أ هــا مــادة تتكون مــن أليــاف رفيعــة تحتــوي علــى
ســليكات املغنســيوم املائيــة ومــواد أخــرى مختلفــة مــن مركبــات الكالســيوم والحديــد ،وتســتخدم فــي البنــاء كعــوازل حراريــة،
وتعــد مــادة األسبستوس أحــد املخا ــر البيئيــة.
• االنبعاثات المحملــة بالبخــار (الســديم) Emission with Mist -
هــو الهــواء فــوق املتجمــع بأبخــرة املــاء والــذي كثي ـرا مــا يحتــوي علــى ملوثــات جامــدة أو مماثلــة أو رازيــة.
• مقياس االنبعاث Emission Measurement -
هــو املســتوى الــذي ينبغــي قانونــا عــدم تجــاوزه مــن حيــث جــودة مــا يحيــط بنــا مــن هــواء أو مــاء ،إلــخ.
• غازات الدفيئة Green House Gases -
هــي رــازات تحــدث تغيي ـرات فــي الغالف الجــوي وازديــادا فــي درجــات ح ـرارة األرض نتيجــة لعوامــل بيعية وأنشــطة اإلنسان،
وتتواجــد بعــض هــذه الغــازات بشــكل بيعــي فــي الغالف الجــوي وتعمــل علــى امتصــاص أو حبــس الح ـرارة فــي الجــو كــي
تجعــل األرض أكثــر دفئــا ومنهــا ثانــي أكســيد الكربــون وامليثــان وأكســيد النيتروجيــن ،وينتــج عــن هــذه العمليــة ظاهــرة بيعيــة
تســاعد علــى تســخين ح ـرارة الجــو املحيــط باألرض ،وازديــاد هــذه الغــازات باإلضافة إلــى رــازات أخــرى يــؤدي إلــى ظاهــرة
االحتباس الح ـراري ،وهنــا بعــض املؤش ـرات الدالــة علــى ذلــك مثــل :انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون ،وانبعــاث أكســيد
النيتروجيــن ،وانبعــاث رــاز امليثــان.
• التسخين الحراري العالمي Global Warming -
أحــد املخا ــر البيئيــة الناجمــة عــن تزايــد مســتويات تركيــز راز ثاني أكســيد الكربــون والغــازات األخرى فــي الجــو الــذي يترتــب
عليــه ارتفــاع درجــة ح ـرارة األرض بشــكل شــامل وعاملــي ،ويصاحــب ذلــك تغيــر مناخــي قــد يصيــب األنظمة الزراعيــة الســائدة
فــي كثيــر مــن املنا ــق الزراعيــة بالعالم بالفشــل التــام ،فقــد يــؤدي هــذا التســخين إلــى ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر خالل
القــرن القــادم ،ممــا يــؤدي إلــى رمــر املنا ــق الســاحلية التــي قــد تكــون منا ــق ذات كثافــة زراعيــة أو صناعيــة أو بشــرية.
• مصادر تلوث البيئةPollution of Environment Sources -

-

تلوث الهواء  :Air Pollution -والناتــج عــن احت ـراق الوقــود العضــوي كالبتــرول والفحــم واملخلفــات الصناعيــة وحــرق
النفايــات ومحــركات الســيارات وعربــات النقــل ومــا شــابه.

.1تركيــز غــاز األوزون األرض ي :حيــث يتكــون األوزون األرض ي قــرب ســطح األرض نتيجــة لتفاعــل أكاســيد النيتروجيــن
واملركبــات العضويــة املتطايــرة فــي وجــود الح ـرارة وأشــعة الشــمس مصحوبــة باألشعة فــوق البنفســجية ،وعــادة ما يتكــون
فــي فصــل الصيــف الحــار ،وتنبعــث املركبــات العضوية املتطايــرة مــن مصــادر مختلفــة بمــا فيهــا املركبات والنباتــات ومصافــي
تكريــر النفــط وبعــض الصناعــات ،ويمكــن للملوثــات التــي تــؤدي إلــى تكــون األوزون أن تنتقــل إلــى مئــات األميال
المتوسط السنوي لتلوث الهواء باألوزون=

.2تركيــز غــاز ثانــي أكســيد النيتروجيــن :يتكــون ثانــي النيتروجين نتيجة تأكسد أول أكسيد النيتروجين وريره من أكاسيد
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النيتروجين ،وينتج بشكل أساس ي عن عمليات االحتراق العالية الحرارة مثل محطات توليد الطاقة واملركبات وصناعة
حمض النيتريك ،ويتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع املركبات العضوية التي تحتوي على الهيدروكربون بوجود األشعة
الشمسية مما يؤدي إلى تكون الضباب ،كما أن أكاسيد النيتروجين بشكل عام تعد من أحد األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى
املطر الحم ي.
بثاني

النيتروجين

.3تركيــز غــاز أول أكســيد الكربــون :ينتــج أول أكســيد الكربــون عــن االحتراق ريــر الكامــل للكربــون فــي الوقــود وينبعــث
بشــكل أساســي مــن املركبــات ووســائل النقــل األخرى ،وعــادة مــا تكــون نســب هــذا الغــاز عاليــة فــي املنا ــق املزدحمــة بحركــة
السير وينتــج مــن عــوادم الســيارات ،كمــا ينتــج هــذا الغــاز أيضا عــن األنشطة الصناعيــة واحت ـراق الوقــود رير املســتخدم في
وســائل النقــل ومــن مصــادر بيعيــة كالحرائــق فــي الغابــات.

.4تركيــز غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت :يتكــون ثانــي أكسيد الكعريــت عنــد احت ـراق الوقــود األحفوري (النفــط والفحــم) الــذي
يحتــوي علــى الكعريــت وينتــج عــن عمليــات اســتخراج وإنتــاج وتكريــر النفــط صناعــة حمــض الكعريتيــك ،عوادم الســيارات
ومحطات توليــد الطاقــة.
المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالرصاص=

.5تركيــز الرصــاص :يتواجــد الرصــاص فــي الجــو علــى شــكل أبخــرة أو جزيئــات أو متحــد مــع عناصــر أخــرى ،وكانــت عــوادم
الســيارات أحــد أهــم أســباب انبعاث الرصــاص فــي الســابق ،كــون الرصــاص يضــاف إلــى الجازوليــن لتنظيــم عمليــة االحتراق
داخــل املحــركات وزيــادة كفــاءة املحــر  ،إال أن اســتخدام الجازوليــن الخاللــي مــن الرصــاص فــي معظــم دول العالــم خفــف
مــن هــذه النســب ،ومــن مصــادر انبعــاث الرصــاص أيضــا مصانــع البطاريات واملصاهر ،إال أنه بشــكل عــام ونتيجــة الستخدام
الجازوليــن االلي مــن الرصــاص فــي معظــم دول العالــم انخفضــت نســبته فــي الهــواء بشــكل كبير.
المتوسط السنوي لتلوث الهواء بثاني أكسيد الكبريت =
الرصد
قراءات جميع

.6تركيز الجســيمات الدقيقة :تشــمل الجســيمات املواد الصلبة والســائلة العالقــة فــي الهــواء والتــي تتواجــد لفت ـرات زمنيــة
ويلــة وتنتشــر ملســافات بعيــدة عــن مصدرهــا ،ويمكــن رنيــة الجســيمات بالعيــن املجــردة عندمــا تكــون كبيــرة الحجــم مثــل
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الغبــار ،عندمــا تكــون صغيــرة جــدا فال يمكــن رنيسهــا إال باملجهــر ،وتعتمــد الجســيمات الدقيقــة فــي تركيسهــا الفيزيائــي
والكيميائــي علــى بيعــة مصدرهــا ،وقــد تنتــج عــن عوامــل بيعية ،وكذلك عن األنشطة البشــرية مثل صناعة األسمنت
والطابــوق واملحاجــر والكســارات ،وعمليــات الحفــر والتنقيــب عــن النفــط واملعــادن ،وعــوادم وســائل النقــل املختلفــة وتآكل
اإل ارات وكذلــك مــن عمليــات االحتراق الكامــل الــذي يتخلــف عنــه رمــاد ومــن حرائــق الغابــات واملزروعــات.

.7تركيــز املركبــات الهيدروكربونيــة البتروليــة :وهــي مــواد عضويــة تتكــون مــن الهيدروجيــن والكربــون ،وتأتــي مصاحبــة
لألنشطة الصناعيــة التــي تعتمــد علــى البتروكيماويات وهــي املواد الرئيســة التــي يتكــون منهــا الوقــود النفطي كالبنزيــن
والديــزل والغــاز الطبيعــي ،وتنتــج عــن ريــق التبخــر املباشــر للوقــود أثنــاء تعبئتــه أو مــن خ ـزان الوقــود ،وأمــا علــى شــكل
رــازات ريــر محترقــة مــع رــازات عــوادم املركبــات ،وتتفاعــل فــي الجــو مــع أكاســيد النيتروجيــن تحــت أشــعة الشــمس لتكون
مركبات ضارة تسأى باملؤكسدات الضوء كيمائية.
المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالمركبات الهيدروكربونية
قراءات جميع
=

.8تركيــز املركبــات العضويــة املتطايــرة :هــي مركبــات بتروليــة مثــل البنزيــن والتوليــن والزيليــن تنبعــث مــن مصــادر مختلفــة
بمــا فيهــا املركبــات والنباتــات ومصافــي تكريــر النفــط وبعض الصناعــات ،ويتكــون األوزون األرض ي نتيجـة لتفاعــل أكاسيد
النيتروجيــن مــع هــذه املركبــات العضويــة املتطايــرة فــي وجــود الح ـرارة مصحوبــة باألشعة فــوق البنفســجية.
المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالمركبات العضوية

-

تلــوث املــاء ) :(Water Pollutionالناتــج عــن املخلفــات البشــرية أو النباتيــة أو الحيوانيــة أو املعدنيــة أو الصناعيــة أو
الكيميائيــة التــي تلقــى فــي املســطحات املائيــة مــن محيطــات وبحــار وبحي ـرات وأ هــار ،كمــا تتلــوث امليــاه الجوفيــة نتيجــة
لتســرب ميــاه الصــرف الصحــي والتصريــف إليهــا ومــا شــابه.

-

تلــوث األرض والتربة ) :(Soil pollutionبسبب تراكــم املــواد واملخلفــات الصلبــة التــي تنتــج مــن املصانــع وامل ـزارع
واملنــازل ،كمــا أن للمبيــدات الحشــرية دور فــي تلــوث التربــة ومــا شــابه.

-

التلوث الصوتي (الضوضاء) ) :(Noise Pollutionيكــون هــذا النــوع بســبب األصوات ريــر الطبيعيــة الصــادرة عــن
اآلالت امليكانيكيــة واملحــركات واملركبــات والقا ـرات ومكب ـرات الصــوت ومــا شــابه خارج املحطة املنتجة (املصنع).

• التصحر Desertification -
هــو تناقــص وتدهــور القــدرة البيولوجيــة للنظــام البيئــي بشــكل تكــون تثــاره البيئيــة واالقتصادية ســلبية علــى النظــم البيئيــة،
وبشــكل يقلــل مــن قدروهــا علــى أداء دورهــا الطبيعــي فــي الحياة.
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• إفساد (تشويه) األرض:
العمــل التخريبــي فــي األرض البكــر ،و ــر النفايــات فيهــا ويخــص بالذكــر فــي هــذا املجــال نشــا ات التعديــن الســطحي.
• النفايات (المخلفات) Waste -

هــي عبــارة عــن مــواد منبــوذة باعتبارهــا ريــر ذات قيمــة مباشــرة أو تخلفــت كفضالت فــي عمليــات التصنيــع أو التشــغيل وقــد
تكــون صلبــة أو ســائلة أو رازيــة.
• المخلفات الخطرة وغير الخطرة – Hazardous and Non-hazardous wastes
ً
يمكن أيضا تقسيم املخلفات إلى مخلفات خطرة ومخلفات رير خطرة ،وهنا بعض املؤشرات التي تدل على وجود وكمية
املخلفات الخطرة ،مثل :الكميات املنتجة من املخلفات الصناعية الخطرة الصلبة في السنة بالطن ،والكميات املنتجة من
املخلفات الصناعية الخطرة السائلة في السنة باملتر املكعب ،والكمية املعالجة من النفايات الخطرة الصلبة في السنة
بالطن ،والكميات املنتجة واملعالجة من املخلفات الطبية في السنة بالطن ،واملخلفات املشعة.
كما أن هنا بعض املؤشرات التي تدل على وجود املخلفات رير الخطرة وكميسها مثل :الكميات املنتجة من املخلفات املنزلية
الصلبة في السنة بالطن ،والكميات املنتجة من املخلفات األخرى الصلبة في السنة بالطن وتشمل املخلفات الزراعية
ومخلفات الهدم واإلنشاء وريرها ،ومعدل إعادة تدوير املخلفات الصلبة ،والكمية املعالجة من مياه الصرف الصحي باملتر
املكعب.
• مخلفات مواد كيماوية صلبة:
هــي املــواد التــي تنتــج أثنــاء مراحــل التصنيــع بشــكل صلــب ،مثــل :ربــار املــواد الكيميائيــة كمســاحيق املبيــدات ،وربــار
العمليات الصناعية مثل :األسمنت واألسبستوس (األميانت) وتدخل عن ريق األنف أو الفم.
• مخلفات مواد كيماوية سائلة:
هــي املــواد التــي تنتــج أثنــاء مراحــل التصنيــع بشــكل ســائل مثــل محاليــل عضويــة  -حمــوض  -دهانــات  -منظفــات ســائلة -
مبيــدات ســائلة وتدخــل عــن ريــق امتصــاص الجلــد أو البلــع أو الحقــن.
• مخلفات البالستيك:

هــي تلــك البوليم ـرات املصنعــة وهــي أحــد مشــتقات النفــط ،ويعــد البالستيك أو اللدائــن مــادة أساســية فــي العديــد مــن
الصناعــات.
• مخلفات المعادن الحديدية:
هــي فئــة مــن املعــادن الفلزيــة كل هــذه املعــادن تحتــوي علــى الحديــد .تكويــن الحديــد يختلــف مــن معــدن إلــى معــدن ،ومــن
أمثلــة املعــادن الحديديــة :الهيماتيــت (أكسيد الحديــد) املغنتيــت وهــو الكريستال األسود امللــون مــع الخصائــص املغنا يسية
الطبيعيــة وريرهــا.
• مخلفات المعادن غير الحديدية:
هــي املعــادن التــي ال تحتــوي علــى الحديــد كمــا أ هــا تحتــوي علــى واحــدة أو أكثــر مــن العناصــر األخرى مــا عــدا الحديــد ،ومــن
أمثلــة املعــادن ريــر الحديديــة :النحــاس والفضــة ،الذهــب.

• مخلفات ورقية:
ى
هــي النفايــات املتحــددة خصائصهــا بفضــل تكو هــا مــن الــورق والــورق املقــو والتــي يمكــن توليدهــا عــن ريــق أي نشــا ،
مثــل :الــورق والــورق املقوى ،الناتج عن األنشطة االقتصادية ،أو الناتــج عــن النفايــات البلديــة للمنشــأة.
• مخلفات إلكترونية:
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هــي عبــارة عــن فضالت األجهزة واألدوات االلكترونية والكهربائيــة التــي أتمــت عمرهــا أو مــدة اســتخدامها ،مثــل :التلفزيــون
والحاســوب والهواتــف ،وريرهــا من وســائل االتصال وأجهــزة التســجيل املرئــي والصوتــي ،وأف ـران املوجــة القصيــرة واألدوات
املنزليــة وريرهــا مــن األجهزة واألدوات واملنتجــات املســتخدمة فــي حياتنــا تدخــل ضمــن هــذه املجموعــة.
• المخلفات الزراعية:
ن
وهــي املخلفــات الصلبــة مــن ثمــار األشجار مثــل املخلفــات مــن ثمــار الزيتــو بعــد عصرهــا ،ولهــا فوائــد عديــدة ،فقــد تســتعمل
لتوليــد الطاقــة كاســتخدامها فــي صناعــة الخبــز بواســطة الطابــون وقــد تســتخدم كســماد لألشجار أو كأعالف للحيوانــات.
• الموارد المتجددة Renewable Resources -
هــي املــوارد التــي تجــدد نفســها بنفســها مثــل الهــواء واملــاء والتربــة والكائنــات الحيــة والطاقــة الشمســية والنباتــات.

.1املــوارد املائيــة) : (Resources Waterهنــا بعــض املؤش ـرات الدالــة علــى كميــة االسسهال مــن املــوارد املائيــة كمثــال علــى
املــوارد املتجــددة مثــل :كميــات الســحب الســنوي للميــاه الجوفيــة كنســبة مئويــة مــن امليــاه املتاحــة ،والطاقــة اإلنتاجية
املركبــة ملحطــات التحليــة باملليــون متــر مكعــب فــي للفــرد فــي اليــوم ،والكميــة املنتجــة مــن ميــاه التحليــة باملليــون متــر مكعــب
فــي الســنة ،والكميــة املنتجــة أو املســتخرجة الجوفيــة باملليــون متــر مكعــب فــي الســنة ،ونصيــب الفــرد مــن مــوارد امليــاه
العذبــة املتجــددة باملتــر مكعــب للفــرد فــي السنة ،ومــوارد امليــاه العذبــة املتجــددة باملتــر مكعــب فــي الســنة ،وموارد املياه
العذبة املتجددة باملتر مكعب في السنة ،وكميات اسسهال ملياه لكل فرد باملتر مكعب للفرد في السنة ،وكميات اسسهال املياه
املالحة لكل فرد باملتر مكعب للفرد في السنة.
.2الطاقــة الكهربائي ـة ) : (Energy Electricityوهنــا بعــض املؤش ـرات الدالــة علــى كميــة إنتــاج واسسهال الكهربــاء كمــورد
مــن املــوارد منهــا :الطاقــة الكهربائيــة املركبــة بامليجــاوات ،والطاقــة الكهربائيــة املولــدة في الســنة بالجيجاوات/ســاعة وكذا
الطاقــة الكهربائيــة املســسهلكة فــي الســنة بالجيجاوات/ســاعة ،ونصيــب الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة املســسهلكة فــي الســنة
بالكيلووات/ســاعة وكــذا نصيــب الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة املولــدة فــي الســنة بالكيلــووات ســاعة.
• استنفاد (نضوب) الموارد Resources Depletion -
يعنــي اســتنزاف املــوارد ،أي تقليــل قيمسهــا ،أو اختفائهــا عــن أداء دورهــا العــادي املحــدد لهــا فــي منظومــة الحيــاة.
• الموارد الناضبة (غير المتجددة) Depleted Resources -
هــي املــوارد التــي تنفــد ،والتــي تســتخرج مــن با ــن األرض مثــل املعــادن والفحــم الحجــري والنفــط وامليــاه الجوفيــة ريــر
املتجــددة ،إن كميــات هــذه املــوارد ثابتــة وتقــل كلمــا أخــذ منهــا إلــى أن تنضــب.
• حماية الموارد Protected Resources -
إ ــار بيئــي يرتكــز علــى دراســة وتحليــل وتركيــب وتوظيــف عناصــر البيئــة مــن أجــل االستخدام األمثل ملواردهــا وفــق ضوابــط
ومعاييــر معينــة بمــا يحقــق بقــاء املــوارد كمصــدر عطــاء دائــم وبالتالــي يقلــل مــن عمليــة اســتنزافها.
• مياه البحر:
هــي كميــة امليــاه املســسهلكة (املســتخدمة) فــي املؤسســة والتــي ال تعــود ملصدرهــا األصلي بعــد ســحسها.

• المياه السطحية العذبة:

هــي امليــاه املســتخرجة مــن أي مصــدر مائــي ســطحي مثــل األ هار والبحي ـرات أو ميــاه األمطار الدائمــة أو املؤقتــة.
• المياه الجوفية العذبة:
ي
هــي امليــاه العذبــة التــي يتــم اســتخراجها عــن ريــق اآلبار واســتخدامها وتحتــو علــى تركيــز قليــل مــن األمال  ،ممــا يجعلهــا
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صالحــة لالستخدام أو املعالجــة لشــر ها.
• المياه الجوفية المالحة:
هــي امليــاه التــي يتــم اســتخراجها عــن ريــق اآلبار واســتخدامها فــي املؤسســة وتحتــوي علــى أمــالح بتركيــز أقــل مــن األمال فــي
ميــاه البحــر.
• المياه المزالة ملوحتها:
هــي امليــاه املتحصــل عليهــا مــن إزالــة ملوحــة ميــاه البحــر أو امليــاه الجوفيــة املالحــة.
• المياه العادمة المعالجة:
هــي امليــاه املســتعملة التــي تم معالجسها كيميائيــا أو ميكانيكيا أو بيولوجيا لغرض إعادة اســتخدامها.
• استهالك المياه:
هــي كميــة امليــاه املســسهلكة (املســتخدمة) فــي املؤسســة والتــي ال تعــود ملصدرهــا األصلي بعــد ســحسها.
• المياه المشتراة:

هــي جميــع أنــواع امليــاه التــي يتــم ش ـرانها من الشــركة الو نية أو القطــاع الخــاص أو مــن األفراد أو أي مصــدر ش ـراء تخــر؛
وذلــك السسهالكها داخل املؤسســة أو في عمليات اإلنتاج.
• المياه المنتجة ذاتيا:
هي املياه التي يتم إنتاجها أو استخراجها من قبل املؤسسة.
• حاويات النفايات:
هــي الحاويــات التــي تســتخدم فــي تخزيــن النفايــات واملــواد ريــر املررــوب فيهــا بشــكل مؤقــت وتعــد إحــدى ــرق التخلــص مــن
النفايــات.
• حرق النفايات:
هــو اإلحراق املنظــم للنفايــات الــذي قــد يترافــق أو ال يترافــق باســتعادة الطاقــة املتأتيــة عنهــا ،وتعــد إحــدى ــرق التخلــص مــن
النفايــات.
• إعادة تدوير النفايات:
هــي عمليــة إعــادة تجهيــز النفايــات وفــق عمليــة إنتــاج لتحويلهــا خــارج خــط النفايــات ،ويســتثنى مــن ذلــك إعــادة اســتخدام
النفايــات كوقــود .ويشــمل هــذا التعريــف إعــادة التجهيــز للحصــول علــى نفــس املنتــج ،أو ألرراض مختلفــة ،وتعــد إعــادة
التدويــر إحــدى ــرق التخلــص مــن النفايــات.
• بيع النفايات:
ى
ى
هــي النفايــات التــي يتــم بيعهــا إلــى شــركات أخــر بغــرض إعــادة تدويرهــا أو إدخاللهــا فــي صناعــات أخــر كمــواد أوليــة ،وتعــد
إحــدى ــرق التخلــص مــن النفايــات.

• التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات:
هــي كميــة النفايــات الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا عــن ريــق شــركة أخــرى متعاقــد معهــا ،وتقــوم هــذه الشــركة بجمــع تلــك
النفايــات.
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البيئة Environment -
• انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون (لــكل فرد) Carbo Dioxide Emissions (Per Capita)-
مؤشــر يشــير إلــى درجــة تركيــز أحــد الغــازات املســؤولة عــن ظاهــرة االحتباس الح ـراري ،ويــدل علــى املســتوى االقتصادي
للدولــة ومســتوى التصنيــع فيهــا.
قراءات
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون( لكل فرد = )
العام ÷ عدد
الرصد بالدولة
• مســاحة المحميــات الطبيعيــة كنســبة مــن إجمالــي المســاحة الكليــة Major Protected Areas (As
% of National Territory):

ً
ً
يشــير املؤشــر إلــى مجمــوع املن ــا ق املحميــة (جزئيا أو كليا) وال تقــل مســاحسها عــن ألــف هكتــار ،والتــي يطلــق عليهــا الحدائــق
القوميــة ،أو اآلثار الطبيعيــة ،أو املنا ــق الخلويــة الطبيعيــة والبحريــة املحميــة ،ومالجئ الحيــاة العريــة ،أو املنا ــق املعزولــة
ألرراض علميــة ،مــع إعطــاء منفــذ محــدود للعامــة والبيانــات ال تشــمل مواقــع محميــة فــي ظــل القوانيــن اإلقليمية أو املحليــة.

• الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة من الطاقة المستخدمة GDP per unit of energy use -
نســبة الناتــج املحلــي اإلجمالي (معــادل القــوة الش ـرائية بالدوالر األمريكي) إلــى االستخدام التجــاري للطاقــة ،تحســب
بالكيلوجرامــات مكافــئ النفــط وتوفــر هــذه النســبة مقياســا لفعاليــة الطاقــة ،بإظهارهــا تقدي ـرا قابلــة للمقارنــة وأخــرى ثابتــة
للناتــج املحلــي اإلجمالي الحقيقــي عبــر الــدول بالنســبة إلــى املســتخدمات الطبيعيــة (وحــدات اســتعمال الطاقــة).
• األراضي الصالحــة للزراعــة لكـــل فرد Arable land per capita -
مــا يخــص الفــرد مــن الســكان مــن مجمــوع األراض ي القابلــة للزراعــة واملســتصلحة بالدولــة ،لقيــاس مــدى قدروهــا علــى تدبير
احتياجــات موا نيهــا مــن الغــذاء دون االعتماد علــى الخــارج.
االراضي الصالحة للزراعة =
نصيب الفرد
( األراضي القابلة للزراعة  +األراضي
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• نسبة التغيرات في الكيلو متر المربع من أراضي الغابات – Changes in square kilometer (%) of
forests land:

مؤشــر يهــدف لقيــاس مــدى اهتمــام الدولــة بحمايــة البيئــة والحيــاة العريــة فيهــا ،وهــو يشــير إلــى املعــدل الســنوي للتغيــر
بالزيــادة أو النقصــان فــي وحــدة مســاحة األرض (الكيلــو متــر املربــع) املوجــودة تحــت حامالت األشجار املغروســة أو
الطبيعيــة ســواء كانــت منتجــة أم ال.

• نســبة الســكان الذيــن يعتمــدون علــى الوقــود التقليــدي فــي استهالك الطاقة Traditional fuel -
consumption (as % of total energy use):

النســبة املئويــة األشخاص الذيــن يعتمــدون علــى حطــب الوقــود والفحــم النباتــي واملخلفــات العضويــة وتشــمل (روث السهائــم
والنباتــات املتحللــة) وذلــك لتلبيــة احتياجاوهم األساسية بالنســبة لطهــي الطعــام واإلضاءة والتدفئــة.
نسبة السكان الذين يعتمدون على الوقود التقليدي

• إعــادة تدويــر النفايــات كنســبة مــن إجمالــي النفايــات – Waste recycling (as % of total
)wastes

عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات هــي استخالص املــواد التــي هي نتــاج مرحلــة أو أكثــر مــن مراحــل عمليــة التصنيــع ،مــن نفايــات
الصناعــة والتجــارة وفضالت البيــوت وإعادوهــا إلــى العمليــة اإلنتاجية وبذلــك تتوافــر املــادة الخــام والتكاليــف التــي كانــت
ســتتطلب أو تتكبــد لــو اســتحضرت هــذه املــواد مــن خاماوهــا.
تدوير النفايات كنسبة
النفايات التي أعيد تدويرها ÷
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الفصلالثامن:إحصاءات الرياضة
إحصاءات ممارسة األنشطة الرياضية
• النشاط الرياضي Sport Activities -
تعــرف منظمــة الصحــة العامليــة النشــا الرياضــي بذلــك الجهــد البدنــي املبــذول بغيــة تحريــك عضالت الجســم ومرونسهــا
ويتســبب فــي تســريع وتيــرة التنفــس وتســريع نبضــات القلــب .بشــكل واضــح مــن قبيــل الركــض  -املشــي الســريع  -قيــادة دراجــة
بســرعة  -الســباحة  -األلعاب الرياضيــة التقليديــة ككــرة القــدم وكــرة اليــد وكــرة السلة ،وريــره.
• الفرد الممارس للنشاط البدني:
هــو مــن يقــوم بــأداء وتنفيــذ النشــا البدنــي ابتــداء مــن عمــر  15سنة فأكثــر .أمــا الوقــت الالزم قضــانه فــي ممارســة النشــا
الرياضــي ،فهــذا األمر يعتمــد علــى املمــارس نفســه والهــدف الــذي يســعى لــه مــن خالل الرياضــة التــي يمارســها.
ً
ونظرا لضرورة تحديد فترة زمنية يقاس على أسساها أن الفرد قام بممارسة النشا الرياض ي ،تم تعيين مدة  30دقيقة
كحد أدنى في اليوم الواحد معظم أيام األسبوع (خمسة أيام على األقل).
• األندية الرياضية Sports Clubs -
هــي األندية ذات التنظيــم الخاص والرســأي واملؤســس فــي محافظــة أو مســأى ســكاني أو حــي معيــن ومعتــرف بــه رســميا مــن
قبــل الهيئــة العامــة للرياض ـة ،ومــن قبــل االتحاد الــذي يتبــع لــه.
• المراكز الرياضية Sports Center -

هــي تلــك األماكن التــي تشــتمل علــى عــدد مــن الصاالت املغلقــة متعــددة األرراض والتــي يمكــن ألعضائها ومرتاديهــا ممارســة
عــدة أنــواع مــن األنشطة الرياضيــة وتكــون متاحــة لألفراد ســواء برســم دخــول يومــي أو باشــترا شــهري أو ســنوي (املراكــز
الرياضيــة الخاصــة) ،وقــد يكــون مركــز رياضــي تابــع لجهــة حكوميــة (مجانــي أو أسعار رمزيــة) ،وقــد يكــون املركز عبــارة عــن
صالــة رياضيــة منفــردة ومغلقــة ال يمــارس فيهــا إال نــوع واحــد مــن الرياضــات التــي تمــارس فــي املراكــز الرياضيــة.
• الشباب والتغيير العالمي
ً
ُ
ُ
عموما مرحلة انتقالية بين الطفولة وبين سن الرشدُ .وت ّ
عرف األمم املتحدة مرحلة الشباب
عتعر
الشباب هو فترة من الحياة ت
ِ
ُ
للذين تتراو أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين .وإذا كان العمر هو الدالة التي تحدد سن الشباب فيما
ّ
ّ
يتعلق بالتنمية الشبابية ،فاملفروض أال نعتعر الشباب كفئة ديموررافية ُمتجانسة ُمنفردة بل مجموعات فرعية ُمتعددة
ً
ُ
ُّ
واملقدرات .إذا ،في هذا التقرير ُيمكن تطبيق تعريف األمم املتحدة
التنوع وتشتمل على يف واسع من املدارات واالتجاهات
ِ
ِملرحلة الشباب بمرونة.
• الرياضة
ً
ً
ً
في سياق التنمية ،يشمل تعريف الرياضة عادة يفا واسعا وشامال من األنشطة املناسبة للناس من جميع األعمار
والقدرات ،مع التركيز على القيم اإليجابية للرياضة .وفي عام  ،2003قامت فرقة العمل املشتركة بين الوكاالت املعنية
بتاخير الرياضة ألرراض التنمية والسالم التابعة لألمم املتحدة بتعريف الرياضة ألرراض التنمية على أ ها "جميع أشكال
النشا البدني التي تساهم في اللياقة البدنية والرفاه العقلي والتفاعل االجتمااي ،مثل اللعب ،والترفيه ،والرياضة املنظمة
أو التنافسية ،والرياضة واأللعاب املحلية" .وقد تم قبول هذا التعريف منذ ذلك الحين من قبل العديد من مناصري
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"الرياضة من أجل التنمية والسالم ".
• النادي التجاري الرياضي الخاص (المجمع الرياضي)
هو منشأة رياضية خاصة أحادية أو متعددة األرراض والتي يتم تجهيزها باألدوات واملعدات الرياضية وقد تتضمن عدة
مالعب أو صاالت أو مرافق أو مباني أو أماكن أو فضاءات مفتوحة أو مغلقة أو مغطاة ومقامة بشكل متجاور أو متعامد
ومتكامل وذات املقاييس واملواصفات القانونية من أجل التدريب واملنافسات الرياضية الرسمية.
• المركز الرياضي التجاري
هو منشأة رياضية خاصة أحادية أو متعددة األرراض والتي يتم تجهيزها باألدوات واملعدات الرياضية وقد تتضمن عدة
مالعب أو صاالت أو مرافق أو مباني أو أماكن أو فضاءات مفتوحة أو مغطاة ذات املقاييس واملواصفات القانونية من أجل
التدريب واملنافسات الرياضية الرسمية.
• األكاديمية الرياضية التجارية
هي منشاة خاصة على هيئة مركز رياض ي ذات تنظيم تجاري مستمر يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق
تحصيل رسوم مالية محددة ومعلن عنها نظير تقديم خدمات رياضية ألفراد املجتمع سواء أكانوا أعضاء فيها أو مترددين
عليها من أجل تعلم املهارات الرياضية األساسية في أحد األلعاب الجماعية أو الفردية أو التدريب عليها لصقلها وتطوير
مستوى األداء الحركي بمزاولة لعبة واحدة أو أكثر.
• مركز التنمية البدنية والحركية التجارية
هو منشأة رياضية خاصة أحادية أو متعددة األرراض والتي يتم تجهيزها باألدوات واملعدات واألجهزة الرياضية ذات
املواصفات القياسية املحددة ،وهو ذات تنظيم تجاري مستمر يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق
تحصيل رسوم مالية محددة ومعلن عنها نظير تقديم داخله خدمات رياضية مرخص ها ومحددة ألفراد املجتمع الراربين في
ممارسسها والتي تسسهدف تطوير وتحسين التنمية البدنية والحركية واللياقة البدنية.
• االستشارات الرياضية للمؤسسات
هو نشا تجاري خاص يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق تحصيل رسوم مالية محددة ومعلن عنها أو
املتعاقد عليها نظير تقديم املشورة املتخصصة وإبداء الرأي الفني في املجاالت الرياضية املختلفة ذات الصلة بتطوير
النشا الرياض ي ملساعدة الجهات املستفيدة والراربة في الحصول على النصائح واإلرشادات الفنية املبنية على البيانات
الكمية والنوعية والدراسات العلمية املتخصصة لحل مشاكلها والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها وتحقيق
بعض أو كل أهدافها املؤسسية من أجل تحسين القدرة والفعالية املؤسسية لتحقيق امليزة التنافسية واملحافظة على ما
وصلت إليه.
• النادي
كل هيئة ذات تنظيم مستمر ،وهدف إلى القيام بنشا رياض ي ،وتيهئ الوسائل وتوفر الخدمات الالزمة لتحقيق أهدافها ،بما
يعود بالنفع على جميع األعضاء من جميع النواحي االجتماعية والترويجية والبدنية والصحية ،وال وهدف إلى تحقيق الربح
بصفة أساسية.
• الميثاق األولمبي
تدوين للمبادئ األساسية لألوملبياد والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة األوملبية الدولية ،والذي يحكم تنظيم وإجراءات
وعمليات الحركة األوملبية ،ويو ح شرو االحتفال باأللعاب األوملبية.
• اللجنة األولمبية الدولية
منظمة دولية مستقلة رير حكومية ،ورير ربحية ،مقرها مدينة لوزان بسويسرا ،وهي املسؤولة عن قيادة الحركة األوملبية
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الدولية وتعزيزها في العالم.
• اللجنة األولمبية القطرية
هيئة رياضية مستقلة ،ذات شخصية معنوية ،تأسست ملدة رير محددة ،ومقرها مدينة الدوحة ،ووهدف بصفة أساسية إلى
رعاية وتطوير الحركة األوملبية وفق األسس التي يقوم عليها امليثاق األوملبي ،ودعم تطوير األداء الرياض ي في إ ار الرو
ً
األوملبية ،وتمثل حصريا دولة قطر في األلعاب األوملبية ومنافسات الرياضات املتعددة على املستوى اإلقليأي أو القاري أو
الدولي ،التي يتم تنظيمها أو رعايسها من قبل اللجنة األوملبية الدولية.
• االتحادات الرياضية الدولية
جهات دولية رير حكومية تقوم بإدارة رياضة واحدة أو رياضات محددة على املستوى العاملي ،وتتولى وضع القواعد واللوائح
التي تعزز نزاهة هذه الرياضة أو الرياضات للمشاركين واملعنيين على املستوى الدولي ،وتطوير الالعبين املحتملين وتنظيم
البطوالت العاملية و /أو القارية.
• االتحادات الرياضية الوطنية
هيئات رياضية مستقلة ،تتمتع بالشخصية املعنوية ،وتتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة على املستوى املحلي التي تتبع
االتحادات الرياضية الدولية املعنية.
• الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلأي والتعليم وتنمية القدرات ملكافحة املنشطات ومراقبة تنفيذ املدونة العاملية
ملكافحة املنشطات التي تنسق سياسات مكافحة املنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.
• المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
الوثيقة األساسية املعتمدة من الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات والتي تنسق سياسات مكافحة املنشطات والقواعد
واللوائح ذات الصلة داخل املنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم.
• المنازعات الرياضية
كافة املنازعات ذات الصلة بالنشا الرياض ي لألندية الرياضية في املسابقات واملنافسات والبطوالت الرياضية التي يتم
تنظيمها أو اإلشراف عليها من قبل االتحادات الرياضية الو نية أو الدولية املعنية.
• الحركة الرياضية
يقصد ها كافة الجهود الو نية أو اإلقليمية أو الدولية لتنمية الرياضة واالرتقاء ها والتي يتعاون فيها كافة املؤسسات
الداعمة والجهات الحكومية واالندية واالتحادات واللجان الرياضية وأفراد املجتمع.
• الرياضة
نشا بشري يتضمن مجهود بدني ومهارة كمحور اساس ي للنشا  .مع عناصر املنافسة حيث قواعد وأنما السلو التي
ً
تحكم النشا موجود بشكل رسأي من خالل املنظمات ومن املعترف به عموما أ ها رياضة.
• الترويح الرياضي
هو املجال الذي يركز على ممارسة األفراد في وقت فرارهم لألنشطة الترويحية النشطة التي تعمل من أجل االسترخاء
والصحة والرفاهية واالستمتاع بممارسة النشا التي تتطلب مجهود بدني ملمارسسها.
• النشاط البدني
بقصد به كافة األنشطة الحركية التي تتطلب قيام الجهاز الحركي لجسم الفرد ببذل الجهد إلنتاج الطاقة الالزمة للتغلب
على مقدار العبء البدني املطلوب أدائه لفترات ويلة نسبيا والذي يحتاج مقادير محددة من املرونة والقوة العضلية
واللياقة الهوائية والتحمل.
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• النشاط البدني المعتدل
يعتمد على الفروق الفردية في النشا البدني املالئم ملستويات تقييم التباين في اإلعاقة الفردية واالحتياجات الشخصية
والقواعد القانونية لالشترا في املسابقات والبطوالت املعدلة للفئات الرياضية املختلفة.
• مراكز تأهيل الكوادر الرياضية
هو نشا تجاري خاص يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق تحصيل رسوم مالية محددة ومعلن عنها أو
املتعاقد عليها نظير تقديم خدمات اكتساب وتدريب وتحسين وتطوير املعارف التخصصية واملهارات املهنية لدى الكوادر
البشرية والرياضية إلعدادهم وتأهيلهم وتدريسهم وصقلهم ورفع كفاءة أدائهم للعمل بأعلى معدالت االحترافية في املهن
املرتبطة بمجاالت األنشطة الرياضية والبدنية في قطاع الرياضة.
• شركات األندية التجارية الرياضية
هي شركات تابعة لألندية الرياضية تعمل على االستثمار في برامج تنمية الشباب املرتكزة على التميز والجودة .ودعم تعليم
كرة القدم وتشجيع الالعبين الشباب على مواصلة مسيروهم التعليمية األكاديمية .وتوفير أفضل رق دعم الرعاية الطبية
لالعبين الشباب واملحترفين.
• تعهدات تنظيم فعاليات رياضية
هو نشا تجاري خاص يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق تنظيم الفعاليات الرياضية املختلفة سواء
أكانت بطوالت رسمية أو رير رسمية أو أنشطة رياضية ترفيهية.
• التسويق واالستثمار الرياضي
هو نشا تجاري خاص يسسهدف بصفة أساسية الحصول على الربح عن ريق مجموعة من االنشطة الرياضية التي توجه
تقديم الخدمات الرياضية والتسويق لها واستثمار املنشآت الرياضية واألحداث الرياضية.
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الفصلالتاسع:إحصاءات األمن والقضاء
• الحادث الخفيف
وهو الحادث الذي ينتج عنه اضرار او (تلفيات) باملمتلكات الخاصة او العامة وال ينجم عنه اصابة تتطلب عالجا إسعافيا او

فد ينجم عنه اصابة خفيفة يعالج في حينه ويخرج من املستشفى
• الحادث البليغ
وهو الحادث الذي ينتج عنه اصابات في االجسام او خسائر في االموال او جميع ذلك ويستداي الشخص املصاب املكوث في

املستشفى ألخذ العالج الالزم.
• حادث الوفاة
وهو الحادث الذي ينجم عنه إزهاق لألروا .
• حادث التصالح
وهو الحادث الذي ينجم عنه اضرار مادية فقط وال يستداي الذهاب الى املستشفى.
• قضايا الجنح
جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس ملدة ال تزيد عن  3سنوات أو الغرامة التي ال تزيد عن  1000ريال قطري
• قضايا الجنايات
جرائم يعاقب عليها القانون باإلعدام أو الحبس املؤبد أو الحبس الذي يزيد عن  ٣سنوات
• تقنية المعلومات
أي وسيلة مادية او رير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو رير مترابطة ،تستعمل لتخزين املعلومات وترتيسها وتنظيمها
ً
واسترجاعها ومعالجسها وتطويرها وتبادلها وفقا لألوامر والتعليمات املخزنة ها ،ويشمل ذلك جميع املدخالت واملخرجات
ً
ً
املرتبطة ها سلكيا أو السلكيا في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية
• الشبكة المعلوماتية
ل
ارتبا بين اكثر من وسيلة لتقنية املعلومات ،للحصو على املعلومات وتبادلها ،بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة

والشبكة العاملية "اإلنترنت"
• البرنامج المعلوماتي
مجموعة من البيانات أو األوامر ،القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية املعلومات واملعدة إلنجاز مهمة ما
• بيانات المرور
أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن ريق إحدى وسائل تقنية املعلومات تو ح مصدر االتصال والجهة املرسلة إليها

والطريق الذي تسلكه ،ووقت وتاريخ وعجم ومدة ونوع الخدمة
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• الجريمة اإللكترونية
أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية املعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة املعلوماتية ،بطريقة رير مشروعة ،بما

يخاللف أحكام القانون
• المخاللفات
هي الجرائم املعاقب عليها بالغرامة التي ال تزيد على الف ريال
• الشروع
هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ،إذا اوقف أو خاب أثره لسبب ال دخل إلرادة الفاعل فيه
• نظام العدالة الجنائية

ان عملية وضع احصاءات تتعلق بالعدالة الجنائية ترتبط بعمليات نظام العدالة الجنائية نفسه ،ويتكون النظام من
ُ
خمس هيئات هي :الشر ة والنيابة العامة واملحاكم والاجون والتدابير رير االعتقاية .ويمكن تقسيم كل من هذه املكونات
إلى مكونات فرعية اصغر ،فتكون النتيجة شبكة معقدة من الوكاالت املعنية بالجريمة واملجرمين و/أو الضحايا
• الشرطة
يتكون جهاز الشر ة عادة من وكاالت للشر ة و نية وحكومية وإقليمية و/أو محلية .وقد تكون هنا وكاالت متخصصة

تقوم بعمل الشر ة في مجاالت معينة مثل حركة السير واملخدرات وحماية كبار املسؤولين ،ومخاللفات الضرائب والجرائم
البيئية
• النيابة العامة
قد يتكون نظام النيابة العامة من َّ
املدعين العامين على مختلف املستويات الحكومية ،أو املحامين العامين أو نظم الدفاع

الخاصة.
• المحاكم
يمكن ان يمتد نظام املحاكم من املحاكم املحلية التي تتمتع بوالية قضائية محدودة إلى املحاكم البدائية ومحاكم االستئناف

واملحاكم التي تتمتع بواليات قضائية متخصصة مثل محاكم الضرائب ومحاكم األحداث واملحاكم البحرية
• السجون
ً
يضم نظام الاجون مؤسسات مثل أماكم االحتجاز للموقوفين قبل تقديمهم للمحاكمة ،واجونا للمحتجزين بعد

املحاكمة ،إضافة إلى مؤسسات متخصصة لألحداث واملخبولين ومرتكبي الجرائم الجنسية ومدمني الخمور واملخدرات.
وباإلضافة إلى ذلك يشمل هذا النظام في رالب األحيان ،وكاالت إلخالء السبيل مع املراقبة وإخالء السبيل املشرو وانواع
مختلفة من مراكز املعالجة املجتمعية واملأوى االنتقالية املتعاقد معها بصفة فردية
• الجريمة
ُ ّ
عرف التصنيف الدولي "الجريمة" بأ ها ما يخضع للعقاب من مخاللفات أو انسهاكات للقيود التي تفرضها التشريعات
ي ِ
الجنائية الو نية على السلو البشريُ .وينسب الجرم الجنائي ملن يرتكبه – من اشخاص أو شركات أو مؤسسات – َّ
يتحمل

تبعة السلو اإلجرامي املعني
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• الجريمة
ً
املنظور
االجتمااي بأنه كل فعل يتعارض مع قوانين الدولة ويعتعر خرقا للقواعد واملعايير األخالقية
يقصد بالجريمة من

للمجتمع األمر الذي يستوجب وضع العقوبات التي تتناسب مع نوع الجرم املرتكب
• إحصاءات الجريمة
ُ
تعرف على أ ها عملية جمع اإلحصاءات من مصادرها املتعددة ومراجعسها وتدقيقها وقياس املؤشرات وتحليلها ومن ثم نشرها
للمستخدمين ومتخذي القرار وواضعي السياسات
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الباب الرابع

االحصاءات االقتصادية
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الفصلاألول:إحصاءات الحسابات القومية
الحسابات القومية
ً
نظام الحسابات القومية هو مجموعة من التوصيات املوحدة املتفق عليها دوليا بشأن قياس النشا االقتصادي وفقا
ملناهج محاسبية صارمة ترتكز على مبادئ اقتصادية
• تصنيف المتعاملين Classification of Institutional Units -

يشــمل خمســة قطاعــات أساســية ،إضافــة إلــى قطــاع العالم الخارجي ،وهــذه القطاعــات هــي:
 )1قطاع الشركات رير املالية.
)2قطاع الشركات املالية.
)3قطاع الحكومة العامة.
 )4القطاع العائلي.
 )5قطاع الهيئات التي ال وهدف إلى الربح وتخدم العائالت.
• قطاعات النظام:
 .1قطاع المشروعات غير المالية – )(Non-Financial Corporations
يدخل تحت هذا القطاع املشروعات( الوحدات التنظيمية) املساهمة وشبه املساهمة املقيمة بما في ذلك املشاريع األجنبية
التي تعمل في جميع األنشطة االقتصادية عدا األنشطة املالية ( البنو والتأمين والخدمات املالية املساعدة) ويوص ي
النظام بتقسيم هذا القطاع الرئيس إلى قطاعات فرعية هي  :املشروعات العامة رير املالية ,واملشروعات الخاصة الو نية
رير املالية ,واملشروعات األجنبية ( الخاضعة للسيطرة األجنبية) رير املالية.
 .2قطاع المشروعات المالية – )(Financial Corporations
هي الشركات أو أشباه الشركات املقيمة التي تشتغل بصورة رئيسية بالوسا ة املالية أو بأنشطة مالية مساعدة تتصل
ً
اتصاال وثيقا بالوسا ة املالية ,ويشمل القطاعات الفرعية لقطاع الشركات املالية بما يلي:
 .2-1البنك المركزي – )(Central Bank
هي املؤسسة املالية العامة التي تمثل السلطة النقدية أي التي تصدر أوراق النقد وأحيانا النقود املعدنية وتحتفظ بكل
االحتيا ات النقدية للبلد أو بجزء منها ,وعلى البنك املركزي ايضا التزامات (خصوم) في شكل ودائع تحت الطلب أو ودائع
احتيا ية للمؤسسات األخرى التي تقبل ودائع ,ورالبا ما يحتفظ بالودائع الحكومية.
 .2-2شركات اإليداع األخرى – )(Other depository corporations
ن
هي الشركات واشباه الشركات املالية املقيمة عدا البنك املركزي التي يكون نشا ها الرئيس هو الوسا ة املالية ,وتكو عليها
التزامات في شكل ودائع أو صكو مالية.

 .2-3الوسطاء الماليون عدا شركات التأمين وصناديق التقاعد -

Financial Intermediaries except

Insurance Corporations and Pension Funds

تتألف من جميع الشركات وأشباه الشركات املقيمة املشتغلة بالوسا ة املالية بصورة رئيسة ,ماعدا شركات اإليداع
وشركات التامين وصناديق التقاعد ,وهي الشركات التي تقوم بتدبير األموال من األسواق املالية ,ولكن ليس في شكل ودائع
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وتستخدمها في امتال أنواع أخرى من األصول املالية وأنواع من الشركات التي تشتغل في تمويل االستثمارات أو تكوين رأس
املال مثل الشركات املشتغلة باإلجارة املالية وشركات البيع بالتقسيط ,وريرها من الشركات املشتغلة بتقديم التمويل
الشخص ي أو االئتمان االسسهالكي.
 .2-4الشركات المالية المساعدة – )(Financial Auxiliaries
تتكون من جميع الشركات وأشباه الشركات املقيمة املشتغلة بأنشطة متصلة بالوسا ة املالية ,ولكنها ال تؤدي بنفسها دور
الوسيط مثل شركات السمسرة في األوراق املالية وسماسرة القروض وسماسرة التأمين ,وشركات ر األوراق املالية كما
تشمل الشركات التي تكون وظيفسها هي تظهير الكمبياالت والصكو املشا هة املراد خصمها أو إعادة تمويلها من قبل شركات
مالية.
 .2-5شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية – )(Insurance Corporations and pension funds
تشمل شركات التأمين جميع الوحدات التي تمارس كافة أنواع التأمين على الحياة  ,وعلى خير الحياة ,مثل الحريق ,والتأمين
البحري والحوادث والصحة وااللتزام املالي واإلصابات ,وتأمين االمانة والكفالة وعمالء وسماسرة التأمين واملؤسسات التي
تخدم رجال التأمين واملستشارين لحملة عقود ووثائق التأمين  ,أما صناديق التقاعد فيقصد ها تلك الصناديق التي تنشــأ
مســتقلة أو منفصلة عن الوحدات التي أنشأوها املنظمة لها ,ولهذه الصناديق أصولها وخصومها ومعامالوها الخاصة.

وتنشأ هذه الصناديق لتقديم مزايا عند التقاعد ملجموعات محددة من العاملين ,وقد تدار أو تنظم بواسطة صاحب العمل
الخاص أو مشاركة بين صاحب العمل الخاص والعمال ويساهم فيها كل من أصحاب العمل والعاملون بصفة منتظمة ,وال
تشمل هذه الصناديق أية ترتيبات تقاعدية للعاملين في الوحدات الخاصة أو العامة التي ال يكون لها صندوق منفصل
ومنظم وال أية ترتيبات منظمة بواسطة صاحب العمل  ,حيث يكون احتيا ات الصندوق قد أضيفت إلى احتيا ات رب
العمل أو استثمرت في أوراق مالية يكون قد أصدرها صاحب العمل ,وعلى سبيل االست ناء من هذا الشر فإنه يدخل
ً
ضمن هذه الصناديق صناديق التقاعد املنفصلة التي تخص العاملين في الحكومة حتى لو كان معظم أموالها مستثمرا في
أوراق مالية تصدرها الحكومة.
 .3قطاع الحكومة العامة– )(General Government Sector
يشمل كافة الوحدات الحكومية على جميع مستوياوها وهي وحدات قانونية تنشأ بالطرق السياسية وتمارس سلطات
تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في منطقة معينة والوظيفة األساسية لهذه الوحدات هي القيام بمسئولية تقديم اللسع
ً
والخدمات للمجتمع ككل  ,أو تقديمها إلى العائالت مجانا أو بسعر رمزي ,وتمول هذه السلع والخدمات من الضرائب
والدخول األخرى التي تحصلها الحكومة ,كما أن الحكومة تقوم بإعادة توزيع الدخل والثروة عن ريق التحويالت وتعمل
هذه الوحدات في مجال اإلنتاج رير السوقي.
 .4قطاع األسرة المعيشية – )(Household Sector
ن
تعد األسرة بمثابة الوحدة التنظيمية لهذا القطاع وتعرف األسرة على أ ها ( مجموعة األفراد يشتركو في معيشة واحدة
ً
ويساهمون معا من دخولهم أو ثرواوهم في تغطية تكاليف املعيشة ويسسهلكون بعض السلع والخدمات بصورة جماعية مثل
ً
ً
السكن والطعام...إلخ) وال يعد خدم املنازل ( الذين تدفع لهم األسرة أجورا مقابل خدماوهم) جزءا من هذه األسرة حتى ولو
واألكل ضمن املزايا العينية املدفوعة لهم ,إذ أن الخدم
كانوا يعيشون مع األسرة في مسكن واحد ,حيث تعد تكاليف املعيشة ِ
ال يشاركون في وعاء الدخل املالي لألسرة  ,ويستتبع ذلك عدم احتساب تكاليف معيشة هؤالء الخدم ضمن اسسهال األسرة
التي يعملون لديها ,وبالتالي فإ هم يعاملون كأسر مستقلة ,ويدخل في عداد هذه الوحدات أفراد األسرة الذين يعيشون في
مؤسسات مثل املرض ى الذين يبقون في املستشفيات ملدة ويلة ,كذلك الذين يعيشون في محالت وأماكن العبادة أو في
الاجون ملدة ويلة  ,وكذلك األفراد من كبار السن الذين يعيشون في بيوت العجزة حيث تعد هذه عائلة مؤسسية.
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 .5قطاع المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية – Non-profit serving institution
)serving households (NPISH

هي وحدات قانونية أو اجتماعية تنشأ لغرض إنتاج السلع والخدمات لتقديمها إلى العائالت بسعر رمزي أو دون سعر وال
تسسهدف تحقيق ربح من وراء ذلك  ,وهي تمثل قطاع مستقل وال تشمل الهيئات التي ال وهدف للربح وتدار بواسطة الحكومة,
وتتمثل في األحزاب السياسية والجمعيات الدينية وجمعيات املسسهلكين والنوادي والجمعيات الترفيهية والثقافية
ومؤسسات الصداقة واملحبة ,واملنظمات التي تقدم معونات أو مساعدات عن ريق التحويالت النقدية والعينية
االختيارية.

 .6قطاع بقية العالم – )(Rest of the world
يشمل كافة الوحدات رير املقيمة التي تدخل في معامالت مع الوحدات املقيمة أو يكون لها روابط اقتصادية مع هذه
الوحدات ,ويشمل هذا القطاع تلك الوحدات التنظيمية رير املقيمة املوجودة داخل حدود الدولة الجغرافية مثل
السفارات والقواعد العسكرية ...إلخ ,إضافة إلى الوحدات رير املقيمة املوجودة خارج الدولة.
• حسابات النظام:
 نشرة الحسابات القومية السنوية:نشرة الحسابات القومية التفصيلية وفق نظام (2008م) :هي نشرة تتضمن مجموعة من الحسابات االقتصادية املتكاملة
تشمل مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها في النظام ,باإلضافة إلى حساب رأس املال ,وكذلك املفاهيم واملنهجيات
املستخدمة ,وتشتمل هذه الحسابات على حساب اإلنتاج وحساب توليد الدخل  ,وحساب تخصيص الدخل األولي ,وحساب
التوزيع الثانوي للدخل ,وحساب إعادة توزيع الدخل العيني ,وحساب استخدام الدخل ,ثم حساب رأس املال ,كما تتضمن
مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية.
• حساب اإلنتاج Production account -
هو الحساب األول في سلسلة الحسابات الجارية ,ويعرز هذا الحساب القيمة املضافة كبند توازن  ,وتعرض القيمة املضافة
إجمالية وصافية بعد خصم اإلهال  ,ويعد هذا الحساب لكافة الوحدات التنظيمية لقطاعات وأنشطة االقتصاد القومي (
كما يعد للمنشآت والصناعات) ويظهر هذا الحساب قيمة اإلنتاج واملســتلزمات الســلعية والخدمية لكل قطاع ونشا حتى
على مستوى الوحدات املؤسسية.
• حساب التوزيع األولي للدخل Distribution of primary income account -

يبين حساب التوزيع األولي للدخل كيفية توزيع إجمالي القيمة املضافة على عاملي اليد العاملة ورأس املال وعلى الحكومة ,
وإذا اقت ى االمر ,التدفقات إلى بقية العالم ومنه ,وبنده املوازن هو ميزان ( رصيد) الدخول األولية.
• حساب توليد الدخل Generation of income account -
هو أول حسابات الدخل في النظام وحساب توليد الدخل يقيد من وجهة نظر املنتجين ,واملعامالت التوزيعية املتصلة
مباشرة بعملية اإلنتاج ,وتتألف املوارد من القيمة املضافة  ,وتشمل استخداماته تعويضات العاملين والضرائب على اإلنتاج
ً
وعلى املستوردات  ,مخصوما منها اإلعانات بقدر ما تكون مشمولة في تقييم املخرجات والبند املوازن هو فائض التشغيل/
الدخل املختلط.
• حساب التوزيع الثانوي للدخل Secondary Distribution of Income Account -
يهدف إلى إعادة توزيع الدخل من خالل التحويالت النقدية فقط ,وذلك هدف التمييز بين توزيعات الدخل من خالل
التحويالت النقدية وتوزيعاته من خالل التحويالت العينية  ,وبند التوازن في هذا الحساب ثالثة أنواع من التحويالت الجارية
النقدية ,هي:
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 .1الضرائب الجارية على القطاع العائلي ,والضرائب الجارية على األربا كما في املشروعات ,وكذلك الضرائب على
الثروة التي تدفع بصفة دورية.
 .2املزايا واملساهمات االجتماعية التي يحصل عليها العاملون في القطاع األهلي :وتشمل مساهمات أرباب العمل
(إجبارية – اختيارية) ومساهمات املستخدمين ( إجبارية – اختيارية) ومساهمات العاملين لحسا هم (إجبارية-
اختيارية) وكذلك تشمل املنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية مثل منافع الضمان االجتمااي ,
واملنافع النقدية والخاصة رير املمولة ,ومنافع املساعدات االجتماعية النقدية في جانبي الحساب الدائن واملدين.
• حســاب إعــادة توزيــع الدخــل العيني Redistribution of income in kind account -
يبين حساب إعادة توزيع الدخل العيني عنصرين اخرين في وصف عملية إعادة التوزيع فهو يبين املنافع االجتماعية العينية
 ,وتحويالت السلع والخدمات الفردية رير السوقية مثل التعليم والصحة التي تقدم مجانا أو بأسعار رمزية إلى االسر
املعيشية ,وجميع هذه املعامالت تدرج تحت عنوان التحويالت االجتماعية العينية في تصنيف املعامالت التوزيعية.
• حساب استخدام الدخل Use of income Account -

يعالج االستخدامات املختلفة للدخل وينتهي برصيد هو االدخار ,وينقسم إلى حسابين فرعيين هما :حساب استخدامات
الدخل املتا  ,وحساب استخدامات الدخل املتا املعدل ,ومن هذين الحسابين الفرعيين يالحظ أن االسسهال النهائي
يساوي اإلنفاق االسسهالكي النهائي الفعلي على املستوى القومي وإن اختلفا على املستوى القطااي.
• حساب رأس المال Capital account -
يقيد حساب رأس املال املعامالت املتصلة باحتياز االصول رير املالية والتحويالت الرأسمالية التي تنطوي على إعادة توزيع
الثروة  ,ويتضمن الجانب االيسر صافي االدخار والتحويالت الرأسمالية امللقاة والتحويالت الرأسمالية املدفوعة(بإشارة
سالبة) بغية التوصل إلى ذلك الجزء من التغيرات في صافي القيمة الناجمة عن االدخار وصافي التحويالت الرأسمالية ,
ً
ويدرج حساب رأس املال بين االستخدامات مختلفة أنواع االستثمار في األصول رير املالية ,ونظرا ألن اسسهال رأس املال
ً
الثابت هو تغير سالب في األصول الثابتة فإنه يقيد  ,مسبوقا بإشارة سالبة  ,في الجانب األيمن من الحساب.

ويقيد إجمالي تكوين رأس املال الثابت( )+واسسهال رأس املال الثابت( )-في هذا الجانب يعادل قيد صافي تكوين رأس املال
الثابت .والبند املوازن هو إما صافي اإلقراض ( )+الذي يقيس املبلغ الصافي الذي يتا في النهاية لوحدة أو قطاع ما لتمويل
بصورة مباشرة أو رير مباشرة وحدات أو قطاعات أخرى ,أو صافي االقتراض( )-الذي يقابل املبلغ الذي تكون وحدة أو
ً
ً
ّ
قطاعا ما مضطرا في النهاية إلى االقتراض من االخرين.
• الحساب المالي Financial account -
ويعالج العمليات املتعلقة باألدوات املالية كأصول أو خصوم ,حيث تتساوى التغيرات في االلتزامات مع التغيرات في األصول
على املستوى اإلجمالي  ,ولكنها تختلف على املستوى القطااي بما في ذلك العالم الخارجي  ,ويعد الحساب املالي الحساب
الثاني بعد حساب رأس املال الذي يعكس التغيرات التي تحدث على األصول وااللتزامات خالل العام محل الدراسة نتيجة
التعامالت بين القطاعات وتقييم األصول أو الخصوم املالية بالقيمة املدفوعة الستحواذها  ,وال تشمل القيمة العموالت أو
تكاليف الخدمات التي تدفع أثناء عملية االستحواذ حيث تاجل هذه التكاليف كمدفوعات مثل شراء الخدمات ,كما
ً
تستبعد أيضا الضرائب على العمليات املالية حيث تعد الضرائب على الخدمات ضمن الضرائب على املنتجات ,وياجل
الفرق بين القيمة االسمية وقيمة اإلصدار على أنه فوائد متحققة خالل عمر الورقة املالية.

ويعد لحساب املالي نقطة البداية لجداول التدفقات املالية ذات البعد الثال ي والتي تمثل إضافة مهمة في النظام الجديد.
• الدخل القومي:
ً
ً
يساوي الناتج املحلي اإلجمالي مخصوما منه الدخول االولية التي تدفع للوحدات رير املقيمة مضافا إليه الدخول األولية
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املتلقاة من الوحدات رير املقيمة ,وهو يعادل مجموع الدخول األولية لجميع القطاعات في حسابات توزيع الدخل األولي.
• الدخل القومي اإلجمالي:
ً
ويساوي الناتج املحلي اإلجمالي بسعر السوق زائدا صافي الدخل األولي من الخارج ويغطي الدخل األولي من الخارج كل من
تحويالت األربا  ,ودخل االستثمار (الفوائد ,وأربا األسهم...إلخ) املدفوعة بواسطة وحدة رير مقيمة إلى وحدة مقيمة,
والوحدة املقيمة هي وحدة لها مركز مصالح اقتصادية في البالد ,وعادة تعد الوحدة لها مركز مصالح اقتصادية رذا كانت
مرتبطة بنشا اقتصادي لعام واحد على األقل.
• الدخل القومي المتاح:
ً
ويساوي الناتج القومي اإلجمالي بسعر السوق زائدا صافي التحويالت الجارية ويقيس هذا املؤشر إجمالي الدخل املتا
للسكان من اجل االسسهال النهائي (أي ما يســتخدم لالسسهال النهائي اإلجمالي  ,وإجمالي التكوين الرأسمالي ,وصافي
الصادرات من السلع والخدمات ,وصافي الدخل األولي من الخارج والتحويالت الجارية).
• األصول Assets -
االصول في االعمال التجارية واملحاسبة  ,هي املوارد االقتصادية التي يملكها األفراد  ,أو رجال األعمال  ,او شركة ما ,وهي أية
مليكة ملموسة أو رير ملموسة مالئمة لسداد الديون يمكن اعتبارها احد األصول  ,واألصول بعبارة بسيطة هي املمتلكات
ً
الشخصية ذات القيمة التي يمكن تحويلها بسهولة رلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعد ايضا أحد االصول).
• االدخار Saving -

االدخار هو البند املوازن في صيغتي حساب استخدام الدخل  ,وقيمته ال تتغير سواء حصل عليه من الدخل املتا للتصرف
ً
ً
به مطروحا منه اإلنفاق على االسسهال النهائي أو من الدخل املتا للتصرف به املعدل مطروحا منه االسسهال النهائي
الفعلي (في كلتا الحالين بعد أن تضاف إلى الدخل فقرة التعديل لصناديق املعاشات التقاعدية).
كما لوحظ بالفعل أنه ال يوجد للشركات املالية ورير املالية انفاق على االسسهال النهائي أو على اسسهال هائي فعلي ,وصافي
مدخراوها يساوي صافي دخلها املتا للتصرف به أو دخلها املتا للتصرف به املعدل (باست ناء البند املعدل لصناديق
املعاشات التقاعدية).
• إجمالي المدخرات:
وهو الفرق بين الدخل املتا واالسسهال النهائي.
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• التغير في األصول وااللتزامات:
ل
التعرف على القيمة الدفترية لألصو (املوجودات) وما يحدث عليها من تغيرات في شكل إضافات مشتراة أو من اإلنتاج
ً
الذاتي مطروحا منها املبيعات أو املستبعد من هذه االصول وقيمة اإلهال السنوي ,وتاجل القيمة الدفترية في أول و هاية
العام.
• التغيرات األخرى في حجم األصول Other changes in volume of assets account -
يقيد حساب التغيرات االخرى في عجم األصول واألحداث االست نائية التي تؤدي إلى تغير عجم األصول والخصوم وليس
ّ
فقط إلى تغير قيمسها ,فباإلضافة إلى نوع االحداث كاثار الحرب والزالزل ,يشمل هذا الحساب بعض عناصر التعديل مثل
التغيرات في التصنيف والهيكل التي يمكن أن يكون أو ال يكون لها تأثير في صافي القيمة  ,ويقيد البند املوازن وهو التغيرات في
صافي القيمة املالية الناجمة عن التغيرات في عجم األصول في الجانب األيسر.
• الميزانيات العمومية Balance sheet -
ل
امليزانية االفتتاحية وامليزانية الختامية تعرضان االصو في الجانب املدين والخصوم وصافي القيمة املالية في الجانب الدائن,
وتقيم االصول والخصوم باألسعار السائدة في التاريخ الذي تعد فيه امليزانية العمومية ,وصافي القيمة أي الفرق بين األصول
والخصوم هو البند املوازن للميزانيات العمومية ,وهو يساوي القيمة الحالية ملخزون القيمة االقتصادية الذي تقتنيه وحدة
أو قطاع ما ,وفي رائق العرض االكثر تفصيال للميزانيات العمومية ,وتظهر األصول والخصوم باستعمال التصنيف األكثر
ً
تفصيال لألصول والخصوم.
• المخرجات Output -
هي السلع او الخدمات التي تنتج داخل املنشأة وتصبح متاحة لالستعمال النهائي خارج هذه املنشأة  ,وعندما يضم املشروع
أكثر من منشأة فإن مخرجات املشروع هي مجموع مخرجات املنشآت  ,وتنقسم املخرجات إلى:
 .1المخرجات السوقية – )(Market output
مخرجات تباع بأسعار اقتصادية أو يجري التصرف فيها بطريقة أخرى في السوق ,أو يعتزم بيعها أو التصرف فيها في السوق.
 .2منتجات لالستخدام الذاتي النهائي – )(output of com final Use
ً
ويقصد به ذلك النوع من املنتجات التي يعاد استخدامها بواسطة أصحا ها استخداما هائيا ذاتيا وهذه عادة تكون في شكل
اسسهال هائي أو تكوين رأسمالي.
 .3منتجات أخرى غير سوقية – )(Other non-market output
وهي السلع والخدمات التي تنتجها الحكومة أو مؤسسات رير هادفة للربح وتقدم مجانا أو بأسعار رمزية للوحدات األخرى أو
للمجتمع ككل.
• االستهالك الوسيط Intermediate Consumption -
هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخالت لعملية اإلنتاج باست ناء األصول الثابتة التي تعد اسسهالكها ( أو
ً
إهالكها) لرأس املال الثابت وقد تحول هذه السلع والخدمات املستخدمة أو تسسهلك كليا في عملية اإلنتاج وقد تعود بعض
ً
املدخالت إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وادمجت في املخرجات وهنا مدخالت قد تسسهلك كليا مثل الكهرباء
والخدمات املشا هة.
• اإلنفاق على االستهالك النهائي Final consumption Expenditure -
وهو عبارة عما تنفقه كل من االسر املعيشية والهيئات التي ال وهدف إلى الربح  ,وتخدم األسر املعيشية والحكومية العامة
على االسسهال النهائي  ,بما في ذلك اإلنفاق املحتسب على الخدمات والسلع االسسهالكية.
• اإلنفاق على االستهالك الفردي Individual consumption Expenditure -
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وهو عبارة عن اإلنفاق عن السلع والخدمات التي تسسهلكها االسر املعيشية وتستعملها إلشباع احتياجات ورربات أفراد تلك
ً
ً
االسرة .والسلع والخدمات الفردية يمكن دائما شرانها وبيعها في السوق مع أ ها تقدم أيضا دون مقابل أو بأسعار رير مهمة
ً
اقتصاديا كتحويالت عينية ,وجميع السلع والخدمات هي في الواقع سلع وخدمات فردية.
• اإلنفاق على االستهالك الجماعي Collective consumption Expenditure -

وهو عبارة عن اإلنفاق على السلع والخدمات التي تقدم بصورة جماعية إلى املجتمع ككل ,ويمكن أن تلخص خصائص
الخدمات الجماعية في أ ها تقدم في نفس الوقت إلى كل فرد من أفراد املجتمع أو أفراد قطاع معين منه ,كما أن استعمال
تلك الخدمات الذي يحتاج في العادة إلى إجراء من جانب املسسهلك  ,وال يحتاج إلى اتفاق صريح أو مشاركة نشطة من جانب
جميع األفراد املعنيين ,إضافة إلى أن تقديم الخدمة الجماعية إلى فرد ال يقلل من كمية ما هو متا منها لبقية أفراد نفس
املجتمع أو قطاع منه (إذ ال يوجد منافسة على حيازوها).
• اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي:
ً
هو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة إلنتاج السلع والخدمات التي تسسهلكها ذاتيا-أي أنه يساوي قيمة اإلنتاج اإلجمالي
للحكومة ناقصا مجموع قيمة املبيعات املسوقة ورير املسوقة مع األخذ في االعتبار أن إجمالي قيمة اإلنتاج الحكومي يساوي
مجموع قيمة االسسهال الوسيط من البضائع والخدمات وقيمة تعويضات املوظفين وإهال رأس املال الثابت والضرائب
رير املباشرة.
• اإلنفاق االستهالكي النهائي العائلي:
ً
قيمة إنفاق االسر املقيمة على السلع االسسهالكية (املعمرة ورير املعمرة) والخدمات ناقصا مبيعاوهم من السلع املستخدمة.
• اإلنفاق االستهالكي النهائي للمشروعات التي ال تهدف للربح التي تخدم األسر المعيشية:
هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات إلنتاج سلع وخدمات لتقديمهــا مجانــا أو بأســعار رمزيــة لألسر وهــو يعــادل قيمــة اإلنتاج
مطروحــا منــه املبيعــات املســوقة وريــر املســوقة.
• اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص:
قيمــة االسسهال النهائــي لألسر املقيمــة واملشــروعات الخاصــة التــي ال وهــدف للربــح وتخــدم األسر املعيشــية.
• االستهالك النهائي الفعلي Actual final consumption -
هو عبارة عن االسسهال الفعلي النهائي لألسر املعيشية والحكومة العامة ,وذلك لعدم وجود اسسهال
للمؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية.

هائي فعلي

• االستهالك النهائي الفعلي للقطــاع العائلــي Actual final consumption of households -

يتكون االسسهال النهائي الفعلي العائلي من اسسهال السلع والخدمات بواسطة أفراد العائالت عن ريق اإلنفاق أو من
خالل التحويالت االجتماعية العينية املستلمة من الوحدات الحكومية او من الهيئات التي ال وهدف الى الربح وتخدم
ّ
العائالت ,ويمكن الحصول على االسسهال النهائي الفعلي عن ريق جمع العناصر الثالثة االتية:
 .1اإلنفاقات التي تتم بواسطة أفراد العائالت أنفسهم ,أي قيمة اإلنفاق العائلي على استعال السلع والخدمات
متضمنة السلع رير السوقية أو الخدمات املباعة بأسعار رير اقتصادية.
 .2قيمة اإلنفاق املتحقق بواسطة الوحدات الحكومية على االسسهال الشخص ي للسلع أو الخدمات التي تقدم
للعائالت كتمويالت اجتماعية عينية.
 .3قيمة اإلنفاق املتحقق بواسطة الهيئات التي ال وهدف إلى الربح وتخدم العائالت على اسسهال السلع والخدمات
الشخصية كتحويالت عينية.
• االستهالك الجماعي الفعلي collective Actual consumption -
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هــو قيمــة الخدمــات االسسهالكية الجماعيــة التــي تقدمهــا الحكومــة العامــة إلــى املجتمــع أو إلــى قطاعــات عريضــة منــه.
• إجمالي تكوين رأس المال Gross capital formation -
ً
يقاس إجمالي تكوين رأس املال بمجموع قيمة إجمالي تكوين رأس املال الثابت والتغير في املخزون واحتياز النفائس مخصوما
منه التخلص منها.
• تكوين رأس المال الثابت االجمالي Gross fixed capital formation -
ً
مجموع قيم ما يجوزه املنتجون من أصول ثابته مخصوما منها قيمة االصول الثابتة التي يتخلص منها املنتجون (اإلضافات-
االستبعادات) خالل الفترة املحاسبية ,إضافة اإلضافات التي تتم على األصول رير املنتجة مثل استصال األراض ي وتنمية
وتوسيع الغابات واالستزراع والبساتين...إلخ  ,والتي تستغرق فترة أكثر من سنة ,وكذلك تشمل الثروة الحيوانية من حيوانات
التربية وإدراد األلبان ...إلخ  ,كما تشمل تكاليف نقل امللكية فيما يتعلق بشراء وبيع االراض ي واملناجم والغابات...إلخ.
• األصول الثابتة الملموسة مخصوما منها المتخلص منها Acquisitions less disposals of -
tangible fixed assets

هي أكعر عنصر من العناصر املكونة لرأس املال الثابت اإلجمالي على مستوى االقتصاد القومي .واألصول الثابتة امللموسة
وجدت كمخرجات لعملية اإلنتاج مثل املساكن واملباني واإلنشاءات االخرى واآلالت واملعدات وريرها.
• األصول الثابتة غير الملموسة مخصوما منها المتخلص منها Acquisitions less disposals of -
intangible fixed assets

تشتر مع األصول الثابتة امللموسة في خاصيتين هي أن كال منهما ينتج بوصفه مخرجات لعملية إنتاج ,كما يستعمل كل منها
بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج أخرى ,وتشمل األصول الثابتة رير امللموسة على سبيل املثال برامج الحاسب
ّ
االلي الجاهزة .أو األعمال الفنية األصلية التي يقتصر استعمالها في اإلنتاج على الوحدات التي تتمتع بحقوق ملكيسها.
• األصول غير المالية مخصوما منها المتخلص منها Addition to the value of non-produced -
non- financial assets:

وهي التي لم توجد بفعل عملية إنتاج وتشمل:
 .1األصول رير املنتجة امللموسة :مثل األراض ي واألصول الجوفية.
 .2األصول رير املنتجة رير امللموسة :مثل براءة االختراع ,واسم الشهرة ,والعالمة التجارية.
• التغيرات في المخزون Changes in inventories -

هــو عبــارة عــن الفــرق فــي قيمــة املخــزون مــن املــواد األولية والبضائــع تامــة وريــر تامــة الصنــع فــي بدايــة العــام و هايتــه.
• الصــادرات مــن البضائــع والخدمات goods of Exports and services -

قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيسها من املقيمين بالدولة إلى رير املقيمين ,وتشمل الصادرات البضائع املصدرة
للتجهيز والسلع املشتراة في املوانئ املحلية بواسطة الناقالت رير املقيمة والذهب رير النقدي كما أن الصادرات من
الخدمات تشمل كافة الخدمات املقدمة إلى رير املقيمين ,مثل خدمات النقل والسياحة واالتصاالت والتأمين والخدمات
املالية وحقوق االمتياز وخدمات األعمال والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية.
• واردات البضائع والخدمات Imports of goods and services -
ّ
قيمة البضائع التي الت ملكيسها من رير املقيمين بالدولة إلى املقيمين وكذلك الخدمات املقدمة من املنتجين رير املقيمين إلى
املقيمين بالدولة وتشمل البضائع والسلع التي تععر الحدود ألرراض التجهيز والسلع التي يمكن تجهيزها في موانىء أجنبية
وتنتقل بناقليين محليين ,والذهب رير النقدي ,كما تشمل الخدمات خدمات النقل والسياحة واالتصاالت والتأمين
والتشييد والخدمات املالية ,وحقوق االمتياز ورسوم التراخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية رير
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ّ
املصنفة في مكان اخر.
• األجور والمرتبات Wages and salaries -
ً
وتشمل األجور واملرتبات قيمة ما يحصل عليه العامل من نقدية بصورة منتظمة شهريا أو حسب ما يتفق عليه عند
التعاقد.
• مساهمات أرباب العمل االجتماعية Employers social Contribution -
يمثل قيمة املساهمات االجتماعية التي يتحملها أرباب العمل للحصول على منافع اجتماعية بسبب ارىء أو بسبب انسهاء
الخدمة وقد تكون مساهمات أرباب العمل االجتماعية فعلية أو محتسبة ,والغرض منها تأمين ما يستحقه املستخدمون .من
منافع اجتماعية في حالة وقوع أحداث معينة او نشوء ظروف معينة قد تضر بدخل العامل أو رفاهيته مثل املرض ى أو
اإلصابات واإلحالة على التقاعد ...إلخ.
• مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية Employers Actual social Contribution -
هي املساهمات االجتماعية التي يدفعها أرباب العمل ملنفعة مستخدميهم إلى صناديق الضمان االجتمااي ومشاريع التأمين
وريرها من الوحدات املؤسسية املسئولة عن إدارة وتنظيم برامج التأمين االجتمااي  ,ومع أن أرباب العمل يدفعو ها مباشرة
إلى صندوق الضمان االجتمااي أو ريره من العرامج فإ ها تدفع من أجل منفعة املستخدمين ,وعليه ينبغي معاملة
املستخدمين على أ هم كوفئوا بمبلغ يساوي قيمة املساهمات االجتماعية املدفوعة ,وتقيد تلك املكافآت املحتسبة في حساب
توليد الدخل كمكون من مكونات تعويضات املستخدمين.
• مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة Employers imputed social Contribution -
هي القيمة املحتسبة ملا يوفره بعض أرباب العمل بأنفسهم مباشرة من منافع اجتماعية إلى مستخدميهم أو مستخدميهم
السابقين او املعالين من قبل مستخدميهم من مواردهم الخاصة دون اشرا أي مشروع للتأمين أو صندوق مستقل
ملعاشات التقاعد  ,ودون إنشاء صندوق خاص أو احتيا ي منفصل لهذا الغرض  ,وفي هذه الحالة يمكن اعتبار
املستخدمين املوجودين محميين من احتياجات أو ظروف محددة شتى حتى وإن لم تدفع أية دفعات لتغطيسهم .لذلك ينبغي
احتساب مكافئات لهؤالء املوظفين تساوي قيمة مبلغ املساهمات االجتماعية الالزمة لتأمين ما يستحقونه بحكم الواقع من
املنافع االجتماعية.
• الضرائــب على اإلنتاج والواردات Taxes on production and imports -
تتكون من الضرائب على املنتجات التي تدفع على السلع أو الخدمات عند إنتاجها أو توريدها أو بيعها أو نقلها أو التخلص
منها  ,ومن الضرائب والرسوم على الواردات التي تصبح مستحقة الدفع عندما تدخل السلع املنطقة االقتصادية وعبورها
الحدود أو عندما تقدم الخدمات من وحدات رير مقيمة إلى وحدات مقيمة باإلضافة إلى الضرائب األخرى على اإلنتاج التي
تتكون بصفة أساسية من الضرائب على امللكية واستعمال األراض ي أو املباني أو أصول أخرى (الضرائب العقارية).
• الضرائب على المنتجات Taxes on products -
إن الضريبة على منتج ما هي ضريبة تدفع حسب وحدة السلعة أو الخدمة ,ويمكن أن تكون الضريبة مبلغا محددا لكل
وحدة كمية من السلع أو الخدمة ( تقاس الوحدات الكمية اما بوحدات محددة أو بمتغيرات مادية متواصلة كالحجم أو
الوزن أو القوة أو املساحة أو الوقت...إلخ) ,أو يمكن حسا ها على اساس القيمة كنسبه مئوية معينة من سعر أو قيمة
وحدة السلعة أو الخدمة التي جرى التعامل ها ,وفي العادة تصبح الضريبة على منتج ما مستحقة في ظروف أخرى ,مثال
حين تصدر السلعة أو تؤجر أو تحول ملكيسها أو تسلم إلى وحدة أخرى  ,ويمكن للمشاريع أن تقيد أو ال تقيد مبلغ الضريبة
على منتج بشكل منفصل عن سعر املنتجين املبين في الفاتورة الذي تستوفيه من زبائنها.
• الضرائب من نوع ضريبة القيمة المضافة – )Value added type taxes (VAT
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إن الضرائب من نوع ضريبة القيمة املضافة هي ضريبة تستوفي على السلع أو الخدمات وتجمعها املشاريع على مراحل ولكن
تحمل في النهاية كاملة على املشتري النهائي ,وتوصف هذه الضريبة بأ ها ضريبة مقتطعة ألنه ال يفترض في العادة أن يدفع
املنتجون إلى الحكومة كامل مبلغ الضريبة الذي يضيفونه على فواتير زبائنهم  ,حيث يسمح لهم باقتطاع مبلغ الضريبة الذي
دفعوه عند شرائهم السلع أو الخدمات بغرض االسسهال الوسيط أو تكوين راس املال الثابت ,وتحسب ضريبة القيمة
ً
املضافة أيضا على استيراد أو اية ضرائب أخرى على االستيراد.
• الضرائــب والرســوم على الــواردات باســتثناء ضرائب القيمة Taxes and duties on imports -
on imports excluding VAT

تتكون الضرائب على الواردات من الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح مستحقه الدفع في اللحظة التي تععر فيها
السلع الحدود الو نية أو الحدود الجمركية للمنطقة االقتصادية أو عندما يورد هذه الخدمات منتجون رير مقيمين إلى
وحدات مقيمة.
• رسوم االستيراد Import duties -

تتكون هذه الرسوم الجمركية أو ريرها من رسوم الواردات التي تدفع على معينة أنواع من السلع عندما تدخل املنطقة
االقتصادية ,وتحدد هذه الرسوم بمقت ى جداول التعريفة الجمركية  ,وقد يقصد منها جباية إيرادات أو الحد من
االستيراد لحماية منتجي السلع املقيمين.
• الضرائــب على الــواردات باســتثناء ضرائب القيمة المضافة ورسوم الوارداتTaxes on imports -
excluding VAT and duties

وتتكون من جميع الضرائب باست ناء ضريبة القيمة املضافة ورسوم االستيراد كما هي معرفة في دليل اإلحصاءات املالية
للحكومة , GFSومنشور منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ,OECDوتصبح مستحقة الدفع عندما تدخل السلع املنطقة
االقتصادية أو عندما يورد رير املقيمين الخدمات إلى املقيمين وهي تتضمن ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

ضريبة املبيعات العامة :تتكون من الضرائب العامة على املبيعات(باست ناء ضريبة القيمة املضافة) التي تدفع
على استيراد السلع والخدمات عندما تدخل السلع املنطقة االقتصادية أو عند توريد الخدمات إلى املقيمين.
رسوم االسسهال  :تتكون من ضرائب تفرض على أنواع معينة من السلع مثل املشروبات الكحولية والتبغ والوقود
وقد تدفع باإلضافة إلى رسوم االستيراد عندما تدخل السلع املنطقة االقتصادية.
الضرائب على خدمات معينة :قد تدفع هذه الضرائب عندما تورد مشاريع رير مقيمة خدمات إلى وحدات مقيمة
في املنطقة االقتصادية.
أربا احتكارات االستيراد :تتكون من األربا التي حولها إلى الحكومة مجالس تسويق االستيراد أو ريرها من
املشاريع العامة التي تحتكر استيراد بعض اللسع والخدمات.
الضرائب الناتجة عن تعدد أسعار صرف العمالت :تتكون من ضرائب ضمنية على الصادرات ناجمة عن تطبيق
البنو املركزية أو ريرها من الوكاالت الرسمية أسعار صرف متعددة.

• ضرائب التصدير Export taxes -
تتكون من الضرائب على السلع أو الخدمات التي تدفع عندما تغادر السلع املنطقة االقتصادية أو عندما تورد الخدمات إلى
رير املقيمين  ,وتشمل ضرائب التصدير على رسوم التصدير التي تتكون من ضرائب أو رسوم عامة أو محددة على التصدير,
ً
وتتضمن ايضا أربا احتكارات التصدير التي تتكون من األربا املحولة إلى الحكومة من مجالس تسويق الصادرات أو من
مشاريع عامه أخرى تحتكر تصدير بعض السلع والخدمات  ,كما تتضمن ضرائب التصدير الضرائب الناجمة عن أسعار
الصرف املتعددة التي تتكون من ضرائب ضمنية على الصادرات ناجمة من أعمال نظام رسأي ألسعار متعدد الصرف.
• الضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة وضرائب االستيراد والتصديرTaxes on -
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products except Vat, import and export taxes:

وتتكون من ضرائب على السلع والخدمات تصبح مستحقة الدفع نتيجة إنتاج أو بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو توريد هذه
السلع أو الخدمات .أو نتيجة استعمالها لالسسهال الخاص أو لتكوين رأس املال الخاص .وهي تتضمن الضرائب الشائعة
ّ
االتية:
 .1الضرائب العامة على املبيعات أو رقم البيع :وتشمل الضرائب على املصنعين وعلى مبيعات الجملة والتجزئة
والضرائب على رقم املبيع وما إلى ذلك  ,ولكنها ال تشمل ضريبة القيمة املضافة.
 .2رسوم االسسهال  :وتتكون من الضرائب املفروضة على أنواع مثل التبغ والوقود وخالفه .معينة من السلع.
 .3الضرائب على خدمات معينة :تشمل الضرائب على النقل واالتصاالت والتأمين واإلعالن والفنادق أو الغرف
املؤجرة واملطاعم ووسائل التسلية واملباريات الرياضية  ...إلخ.
 .4الضرائب على املعامالت املالية والرأسمالية :وتتكون من أربا االحتكارات املالية املحولة إلى الحكومة,
واالحتكارات املالية منشآت منحت احتكارا قانونيا إلنتاج وتوزيع نوع معين من السلع أو الخدمات بغرض تحقيق
إيرادات وليس لتعزيز مصالح السياسة االقتصادية أو االجتماعية العامة .وهذه االحتكارات تعمل في العادة في
إنتاج سلع وخدمات قد تكون خاضعة لضرائب باهظة في بلدان أخرى مثل :املشروبات الكحولية ,والتبغ وعيدان
الثقاب ,واملنتجات البترولية ,وامللح ,وورق اللعب ,وما إلى ذلك .وممارسة السلطات االحتكارية هي مجرد وسيلة
بديلة لتحقيق إيرادات للحكومة بدال عن اإلجراء األكثر صراحة املتمثلة في فرض ضرائب على إنتاج هذه
املنتجات.
• الضــرائــــب األخرى على اإلنتاج Other taxes on production -
وتتكون من جميع الضرائب باست ناء الضرائب على املنتجات التي تتحملها املشاريع نتيجة ملمارسسها اإلنتاج وال تشمل هذه
الضرائب أي ضرائب على األربا أو على الدخول األخرى التي يحصل عليها املشروع وتدفع بغض النظر عن قيمة األربا التي
يحققها اإلنتاج ,وتدفع عن األراض ي أو األصول الثابتة أو األيدي العاملة املستخدمة في عملية اإلنتاج أو على أنشطة أو
معامالت معينه والضرائب  ,وتشمل االخرى على اإلنتاج ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الضرائب على جدول املرتبات واليد العاملة.
الضرائب املتكررة على األراض ي واملباني أو ريرها من اإلنشاءات.
تراخيص األعمال التجارية والتراخيص املهنية.
الضرائب على استعمال األصول الثابتة أو على أنشطة أخرى.
رسوم الدمغة.
الضرائب على التلوث.
الضرائب على املعامالت الدولية(ضريبة السفر للخارج والتحويالت الخارجية وما شا هها).

• اإلعانات Subsidies -
ّ
هي مدفوعات جارية دون مقابل تقدمها الحكومة إلى املنشات على أساس مستويات أنشطسها اإلنتاجية أو على أساس كميات
أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها .وهي مقبوضات بالنسبة للمنتجين أو املستوردين املقيمين.
وفي حال املنتجي ن املقيمين فإ ها قد تصمم للتأثير على مستويات إنتاجهم أو على األسعار التي تباع ها منتجات املنشأة أو
على مكافآت الوحدات املؤسسية التي تعمل في مجال اإلنتاج .وتعادل اإلعانات ضريبة سالبة على اإلنتاج  ,حيث إن أثرها
على فائض التشغيل معاكس ألثر الضريبة على اإلنتاج.

• • اإلعانات اإلنتاجية:
تشمل املنح املستحقة الدفع بواسطة الحكومة على الحساب الجاري للقطاع الخاص والقطاع العام وكذلك املنح املدفوعة
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بواسطة السلطات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى
ً
معين  ,ويمكن أن تحسب أيضا على أ ها الفرق بين السعر املسسهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه املشتري إذا تم
تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.
• اإلعانة على الواردات Import subsidies -

تتكون اإلعانات على االستيراد من اإلعالنات على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع حين تععر السلع حدود
املنطقة االقتصادية أو حين تورد الخدمات إلى وحدات مؤسسية مقيمة .وتشمل اإلعانات الضمنية الناجمة عن أعمال
ً
نظام رسأي ألسعار الصرف املتعددة .وقد تشمل أيضا الخسائر الناجمة عن سياسة حكومية مدروسة تنكبدها مؤسسات
اتجار حكومية وظيفسها شراء منتجات من رير املقيمين وبيعها إلى املقيمين بأسعار أقل .وال تشمل اإلعالنات على السلع
املستوردة أية إعانات قد تدفع إلى هذه السلع بعد أن تكون قد ععرت الحدود الجمركية ودخلت في التداول الحر داخل
املنطقة االقتصادية للبلد.
• اإلعانات على الصادرات Export subsidies -

تتكون إعانات التصدير من جميع اإلعانات على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة عندما تغادر السلع املنطقة
االقتصادية أو عندما تورد الخدمات إلى وحدات رير مقيمة ,وتشمل هذه اإلعالنات مايلي:
 .1إعالنات مباشرة على الصادرات تدفع مباشرة للمنتجين املقيمين عندما تغادر السلع املنطقة االقتصادية أو
عندما تورد الخدمات إلى رير املقيمين.
 .2تعويضات عن خسائر مؤسسات االتجار الحكومية ,وهي تتكون من الخسائر الناجمة عن سياسة حكومة
مدروسة تتكبدها مؤسسات اتجار حكومية وظيفسها شراء منتجات مشاريع مقيمة وبيعها بسعر أقل إلى رير
املقيمين والفرق بين أسعار الشراء والبيع هو إعانة على الصادرات.
 .3اإلعانات الناجمة عن أسعار الصرف املتعددة ,وهي تتكون من إعانات ضمنية ناجمة عن أعمال نظام رسأي
ألسعار الصرف املتعددة.
• اإلعانات األخرى علــى المنتجات Other subsidies on products -
تتكون اإلعانات األخرى على املنتجات من إعانات على السلع أو الخدمات املنتجة كمخرجات ملشاريع مقيمة تصبح مستحقة
الدفع نتيجة إنتاج أو تحويل أو تأجير أو توريد هذه السلع أو الخدمات أو نتيجة استعمالها لالسسهال الذاتي أو لتكوين
ً
ّ
رأس املال الخاص ( الذاتي) واألنواع االتية هي أكثرها شيوعا:
ً
 .1اإلعالنات على املنتجات املستعملة محليا :وتتكون من اإلعانات املدفوعة إلى املشاريع املقيمة عن مخرجاوها
املستعملة أو املسسهلكة داخل املنطقة االقتصادية.
 .2خسائر مؤسسات االتجار الحكومية :وتتكون من الخسائر التي تتكبدها مؤسسات االتجار الحكومية التي تتمثل
وظيفسها في شراء وبيع منتجات املشاريع املقيمة ,وحين تتحمل هذه املؤسسات خسائر نتيجة لسياسة اقتصادية
أو اجتماعية حكومية مدروسة عن ريق البيع بأسعار أدنى من األسعار التي اشتريت ها هذه السلع  ,فإن الفرق
بين سعر الشراء والبيع ينبغي أن يعامل على أنه إعانة .وتعد مخزونات السلع التي تحتفظ ها هذه املؤسسات
بأسعار الشراء التي تدفعها مؤسسات االتجار وتقيد اإلعانات في الوقت الذي تباع فيه السلع.
 .3اإلعانات املقدمة إلى الشركات وأشباه الشركات العامة :وتتكون من التحويالت املنظمة املدفوعة إلى الشركات
وأشباه الشركات العامة هدف تعويضها عن الخسائر املستمرة – أي عن صافي فوائض التشغيل السالبة – التي
تتكبدها في أنشطسها اإلنتاجية نتيجة لألسعار املتغيرة التي تكون اقتصادية واجتماعية حكومية مدروسة
ولحساب األسعار األساسية ملخرجات هذه املشاريع من الضروري عادة افتراض معدل ضمني موحد لةعانة
كنسبة مئوية من قيمة املبيعات مضافا إليه اإلعانة.
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• اإلعانات األخرى علــى اإلنتاج Other subsidies on production -

اإلعانات التي قد تتلقاها املشاريع املقيمة نتيجة ملمارسسها اإلنتاج ,ومن أمثلة هذه اإلعانات:
 .1اإلعانات على جداول املرتبات أو على اليد العاملة :وتتكون من اإلعانات املدفوعة على األجور أو املرتبات الكلية
املدفوعة أو على اليد العاملة الكلية ,أو على استخدام أنواع معينة من األشخاص كاملعاقين جسيديا أو
ً
األشخاص العا لين عن العمل لفترات ويلة .كما يمكن أن وهدف اإلعانات ايضا إلى تغطية بعض أو كل تكاليف
برامج التدريب التي تنظمها املشاريع أو تمولها.
 .2إعالنات تخفيض التلوث :تتكون من اإلعانات التي وهدف رلى تغطية بعض أو كل تكاليف املعالجة اإلضافية
املطلع ها لتخفيض أو إزالة إ الق امللوثات في البيئة.
• دخل الملكية Property income -
هو الدخل الذي يتلقاه مالك أصلي مالي أو أصل ملموس رير منتج مقابل تقديم أموال  ,أو وضع األصل امللموس رير املنتج
تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى ,ويتكون دخل امللكية من البنو التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفائدة.
دخل الشركات املوزع.
عائدات االستثمارات األجنبية املباشرة املعاد استثمارها.
دخل امللكية الذي يعزى إلى حاملي بوليصيات التأمين.
اإليجار ( الريع).
األنصبة.

• الفائدة Interest -
الفائدة هي شكل من أشكال دخل امللكية يتلقاها مالكو اصول مالية من أنواع معينة هي الودائع  ,واألوراق املالية عدا
األسهم والقروض والحسابات الدائنة األخرى .وقد تعرف الفائدة بموجب شرو اإلدارة املالية التي يتفق عليها الدائن
ً
واملدين بأ ها :املبلغ الذي يصبح املدين مسئوال عن دفعة إلى الدائن عن فترة زمنية دون إنقاص مبلغ األصل القائم.
• دخل الشركات الموزع Distributed income of corporations -
وينقســم هــذا البنــد إلى نوعيــن هما االربا املوزعة ،والس ـحب من دخل أشباه الشركات.
• األرباح الموزعة Dividends -
هي شكل من اشكال دخل امللكية يستحقه حاملو األسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات .والحصول على رأس
املال عن ريق إصدار أسهم هو أسلوب بديل لالقتراض  ,ولكن وعلى عكس الحصول على رأس املال عن ريق إصدار
أسهم ال تنشأ عنه مسئولية مالية محددة بمبالغ نقدية ثابتة ,وال تعطي حاملي أسهم الشركة الحق في الحصول على دخل
ً
ثابت أو محدد مسبقا.
• الســحب من دخل أشباه الشركات Withdrawals from the income of quasi- -
corporations

مع أن شبه الشركة تعامل كما لو كانت شركة ,إال إ ها ال تستطيع أن توزع دخال بدفع أربا موزعة إلى مالكها ومع ذلك ,قد
يختار مالك أو مالكو شبه الشركة احب بعض أو كل دخل التنظيم من املشروع ,واحب هذا الدخل يعادل نظريا توزيع
دخل الشركات ذوات الشخصية االعتبارية عن ريق األربا املوزعة ,ويعامل كما لو كان نوعا من األربا املوزعة  ,وينبغي
تحديد شبه الشركة ليتسنى قياس دخلها بوصفه دخال متميزا عن دخل املالك.
• عائدات االستثمار األجنبي المباشر المعاد استثمارها Reinvested earnings on direct foreign -
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investment:

هي عبارة عن فائض تشغيل مشروع االستثمار األجنبي املباشر مضافا إليه أية دخول ملكية أو تحويالت جارية متلقاه
مخصوما منها أية دخول ملكية أو تحويالت جارية مدفوعة ,بما في ذلك التحويالت الفعلية إلى املستثمرين املباشرين رير
املقيمين وأية ضرائب جارية مدفوعة على دخل أو ثروة...إلخ  ,ملشروع االستثمار األجنبي املباشر.
• دخل الملكية الذي يعزي لحاملي بوالص التأمين -

to

attributed

income

Property

insurance policy

تستثمر مشاريع التأمين احتيا ات التأمين الفنية بطرق مختلفة ومن الشائع استخدامها لشراء أصول مالية وأراض ومبان.
وتتلقي مشاريع التأمين دخل ملكية من األصول املالية واألراض ي ,وتكسب فائض تشغيل صافي من تأجير املباني السكنية
وريرها من املباني .ومجموع الدخول األولية التي يتم تلقيها هذه الطريقة من استثمار احتيا ات التأمين الفنية توصف بأ ها
ً
دخل استثمار .وهي ال تشمل بالطبع أي دخل يتم تلقيه من استثمار أصول مشاريع التأمين الخاصة ها .ونظرا ألن
االحتيا ات الفنية هي أصول لحاملي بوالص التأمين  ,يتعين أن يقيد دخل االستثمار الذي تتلقاه مشاريع التأمين في
الحسابات وكأن مشاريع التامين تدفعه لحاملي البوالص  ,والدخل الذي تدفعه مشاريع التامين إلى حاملي البوالص هذه
الطريقة بوصف بأنه دخل ملكية يعزى إلى حاملي بوالص التأمين ,إال أن مشاريع التأمين تختفظ عمليا هذا الدخل  ,ولذلك
فإنه يعامل وكأنه أعيد دفعه إلى مشاريع التأمين على هيئة مكمالت ألقسا التأمين التي تضاف إلى األقسا الفعلية التي
تدفع بموجب شرو بوالص التأمين.
• (الريع) اإليجار Rents -
الريع هو دخل امللكية لألراض ي وهو إيجارها  ,ويقيد على أساس االستحقاق  ,أي ما يستحق عن العام محل الدراسة ويعامل
الريع وكأن املالك يكسبه بصورة مستمرة ول مدة عقد اإليجار الذي يتفق عليه مالك األرض واملستأجر.
كما أنه في االصول الجوفية مثل ( الفحم والبترول والغاز الطبيعي وخالفه) قد يعرم مالكها(قطاع خاص أو وحدات
حكومية) عقودا مع وحدات مؤسسية أخرى تماح لها باستخراج تلك الرواسب في رصون مدة زمنية مقابل ريع ,وفي بعض
الحاالت قد يكون الريع متوقفا على كمية أو عجم األصول املستخرجة.
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• األنصبة:

قيمة الدخل املستحق الدفع أو التحصيل لحاملي األسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات ,وهي شكل من
اشكال دخول امللكية.
• الضرائــب الجاريــة علــى الدخــل والثروة – Current Taxes on Income Wealth

مدفوعات إجبارية دون مقابل نقدي أو عيني من األفراد والوحدات التنظيمية إلى الوحدات الحكومية وهي تحويلية ألن
ً
الحكومة ال تقدم اي عائد للوحدة التي دفعت الضريبة ,وذلك بالررم من أن الحكومة تقدم سلعا وخدمات للمجتمع ككل,
أو لوحدات شخصية اخرى ,أو مجموعة من الوحدات وذلك كسياسة اقتصادية أو اجتماعية .والضرائب الجارية على
ً
الدخل والثروة تتكون أساسا من الضرائب املفروضة على دخل العائالت واملشروعات ,وهي تشكل تكاليف على الدخل
وتاجل كاستخدامات لقطااي العائالت واملشروعات في حساب التوزيع الثانوي للدخل.
ً
وهذه الضرائب يمكن أيضا أن تكون واجبة الدفع بواسطة رير املقيمين أو ربما بواسطة وحدات أو هيئات ال وهدف الى
الربح.
• ضرائب الدخل Taxes on income -
وتتكون من الضرائب على الدخل واألربا وعائدات رنوس األموال ,وتقدر على الدخل الفعلي أو املفترض أو األسر املعيشية
او املؤسسات والشركات وتشمل الضرائب املقدرة على املمتلكات املقتناة من أرض أو عقار عندما تكون هذه املقتنيات
مستعملة كأساس لتقدير دخل مالكيها  ,وفي بعض الحاالت ال يمكن البت في مسئولية دفع ضريبة الدخل إال في فترة
ّ
محاسبية ال حقة للفترة التي اكتسب فيها الدخل ,وتشمل الضرائب على الدخل أنواع الضرائب االتية:

 .1الضرائب على دخل األفراد أو على دخل األسر املعيشية.
 .2الضرائب على دخل الشركات.
 .3الضرائب على عائدات رأس املال.
 .4الضرائب على أربا اليانصيب أو القمار.
• الضرائب الجارية األخرى Other current taxes -
تتكــون هــذه الضرائــب من نوعين األولى هي الضرائب الجارية على رأس املال ,والثانية هي الضرائب الجارية املتنوعة.
• الضرائــب الجاريــة علــى رأس المال Current taxes on capital -
تتكون من الضرائب مستحقة الدفع بصورة دورية مرة كل عام في العادة على ممتلكات أو صافي ثروة الوحدات املؤسسية
عدا الضرائب على االراض ي أو ريرها من األصول التي تمتلكها أو تستأجرها املشاريع وتستخدمها في اإلنتاج حيث تعامل
كضرائب أخرى على اإلنتاج  ,وتتكون الضرائب الجارية على رأس املال من الضرائب على األراض ي واملياني والضرائب على
صافي الثروة والضرائب على االصول االخرى مثل املجوهرات أو ريرها من مظاهر الثراء
• ضرائب جارية متنوعة Miscellaneous current taxes -
ً
ً
تتكون من انواع شتى من الضرائب التي تدفع بصورة دورية سنويا في العادة ومن أكثرها شيوعا ضريبة النفوس والضرائب
على اإلنفاق ومدفوعات االسر املعيشية للحصول على بعض التراخيص والضرائب على املعامالت الدولية مثل الضرائب
على السفر إلى الخارج وعلى التحويالت الخارجية وعلى االستثمارات األجنبية.
• المساهمات والمنافع االجتماعية Social contributions and benefits -
املنافع االجتماعية هي تحويالت جارية تتلقاها األسر املعيشية هذ سد االحتياجات التي تنشأ في مناسبات أو ظروف معينة
مثل املرض أو البطالة أو التقاعد أو السكان أو التعليم أو ظروف عائلية .ويوجد نوعان من املنافع االجتماعية هما منافع
التأمين االجتمااي ومنافع املساعدة االجتماعية ,وقد تقدم منافع التأمين االجتمااي بمقت ى برامج ضمان اجتمااي عامة,
أو برامج ضمان اجتمااي خاصة ,أو برامج ضمان اجتمااي رير ممولة على هيئة مشاريع  ,أو ممولة تمويل تأمين  ,أو صناديق
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معاشات تقاعد يديرها أرباب العمل دون إشرا

رف ثالث ملنفعة مستخدميهم الحاليين أو السابقين.

• المساهمات االجتماعية الفعلية Social contribution -
تدفــع املساهمات االجتماعية دفعات فعلية إلى برامج تأمين اجتمااي ,وقد يدفعها أرباب العمل نيابة عن مستخدميهم ,أو قد
يدفعها املستخدمون أو االشخاص العاملون لحساب أنفسهم او رير املستخدمين باألصالة عن أنفسهم.
• •مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية Employers actual social contributions -
هي مساهمات اجتماعية يدفعها أرباب العمل إلى صناديق الضمان االجتمااي أو إلى مشاريع التأمين أو إلى صناديق معاشات
ً
ً
التقاعد املستقلة ذاتيا التي تدير برامج تأمين اجتمااي لتأمين منافع اجتماعية الى مستخدميهم ,ونظرا ألن هذه املساهمات
يدفعها أرباب العمل ملنفعة مستخدميهم فإن قيمسها تقيد مع األجور واملرتبات العينية والنقدية ,بوصفها إحدى مكونات
تعويضات العاملين ,ثم تقيد املساهمات االجتماعية وكأن املستخدمين قد دفعوها بوصفها تحويالت جارية إلى صناديق
ً
الضمان االجتمااي أو إلى مشاريع التأمين أو إلى صناديق معاشات التقاعد املستقلة ذاتيا.
• مســاهمات العاملين االجتماعية Social Employees contributions -
ً
هي مساهمات اجتماعية يدفعها املستخدمون إلى صناديق الضمان االجتمااي وإلى برامج التأمين االجتمااي املمولة تمويال
ً
خاصا ,وتقيد املساهمات في الوقت الذي يؤدي فيه عمل يؤدي إلى نشوء التزام يوجب دفعها ,وتتكون مساهمات
ً
املستخدمين االجتماعية من مساهمات فعلية تدفع كل فترة ,يضاف إليها في حال العرامج املمولة تمويال خاصا مكمالت
املساهمات التي تدفع من دخل امللكية الذي يعزى إلى حاملي بوالص التأمين والذي يتلقاه املستخدمون املشاركون في العرامج
ً
مخصوما منه تكاليف الخدمة.

• المســاهمات االجتماعية التي يدفعهــا األشخاص العاملون لحساب أنفسهم واالشخاص غير المستخدمين –
Social contributions by Self-employed and non-employed persons:

هذه مساهمات اجتماعية يدفعها أشخاص رير مستخدمين أي األشخاص العاملون لحساب أنفسهم أو االشخاص
العا لون عن العمل ملنفعسهم الخاصة ,وتقيد عندما تنشأ االلتزامات التي توجب الدفع ,ويتكون بعضها من مساهمات
ّ
ضمان اجتمااي إلزامية في حين أن البعض االخر يتكون من مساهمات وعية في برامج ضمان اجتمااي  ,أو برامج تأمين
ً
اجتمااي أخرى .وتشمل أيضا قيمة املكمالت التي تدفع من دخل امللكية الذي يعزى إلى حاملي بوالص التأمين ,ويتلقاه
األشخاص املساهمون الذين يقيدون وكأ هم أعادوا دفعة إلى مشاريع التأمين باإلضافة إلى مساهماوهم األخرى.
• المســاهمات االجتماعية المحتسبة Imputed social contributions -
تقيد املساهمات االجتماعية املحتسبة في حساب التوزيع الثانوي للدخل من قبل أرباب العمل الذين يديرون برامج ضمان
ّ
اجتمااي رير ممولة ويمكن تلخيص الخطوتين املتبعتين في االحتساب على النحو االتي:
ً
 .1يقيد أرباب العمل في حساب توليد الدخل وكأ هم دفعوا رلى مستخدميهم املوجودين مبلغاص بوصفه جزءا من
تعويضاوهم يوصف بأنه مساهمات اجتماعية محتسبة يساوي في القيمة املساهمات االجتماعية املقدرة التي
ستكون ألزمة لتغطية تكاليف املنافع االجتماعية رير املمولة التي تصبح مستحقة لهم.
 .2يقيد املستخدمون في حساب التوزيع الثانوي للدخل وكأ هم سددوا ألرباب العمل نفس مبالغ املساهمات
املحتسبة ( بوصفها تحويالت جارية) كما لو أ هم دفعوها إلى برنامج تأمين اجتمااي منفصل.

• المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية -

Social benefits other than social

transfers in kind:

وتشمل:
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 .1جميع املنافع االجتماعية النقدية – منافع التأمين االجتمااي ومنافع املساعدة االجتماعية – التي توفرها
الوحدات الحكومية بما فيها صناديق الضمان االجتمااي واملؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر
املعيشية وهذه تنقسم إلى:
أ .منافع ضمان اجتمااي نقدية.
ب .منافع مساعدة اجتماعية نقدية.
ً
ً
 .2جميع منافع التأمين االجتمااي سواء كانت نقدية أو عينية ,واملقدمة بموجب تأمين اجتمااي ,ممولة تمويال خاصا
ورير ممولة ,وهذه تنقسم إلى
أ .منافع تأمين اجتمااي ممولة تمويال خاصا.
ب .منافع تأمين اجتمااي للمستخدمين رير ممولة
ال تقيد املنافع العينية الي تقدمها الحكومة العامة واملؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم االسر املعيشية في حساب
ً
التوزيع الثانوي للدخل  ,ولكنها تشكل جزءا من التحويالت االجتماعية العينية  ,وتقيد في حساب إعادة توزيع الدخل العيني
.
• التحويالت العينية االجتماعية Social assistance benefits in kind -
إن البند الوحيد عدا بند املوازنة الذي يقيد في حساب إعادة توزيع الدخل العيني هو التحويالت االجتماعية العينية وتتكون
هذه من سلع وخدمات فردية تقدم كتحويالت عينية من الوحدات الحكومية ( بما فيها صناديق الضمان االجتمااي)

واملؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم أفراد األسر املعيشية سواء اشتريت من السوق أو انتجت كمخرجات رير سوقية
للوحدات الحكومية أو املؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية  ,وقد تمول من الضرائب أو من دخل
ّ
حكومي اخر أو من مساهمات الضمان االجتمااي أو من التعرعات ودخل امللكية في حالة املؤسسات رير الهادفة للربح التي
تخدم األسر املعيشية وإذا تعذر فصل حسابات صناديق الضمان االجتمااي عن حسابات القطاعات الفرعية األخرى من
الحكومة فإنه ال يمكن تقسيم املنافع االجتماعية إلى منافع مقدمة من الضمان االجتمااي ومنافع مقدمة من قطاعات
فرعية أخرى .وتقسم منافع الضمان االجتمااي العينية إلى نوعين :نوع تشتري فيه األسر املنتفعة فعل السلع أو الخدمات
بنفسها وبعد ذلك تعوض  ,ونوع تقدم فيه الخدمات ذوات الصلة مباشره إلى املنتفعين ( كالصحة والتعليم مثال) وتضم
التحويالت االجتماعية العينية التحويالت التالية:
 .1منافع الضمان االجتماعي :التعويضات – Social security benefits, reimbursements
يعد التعويض الذي تدفعه صناديق الضمان االجتمااي إلى األسر املعيشية عن إنفاقها املوافق عليه على سلع أو خدمات
معينة شكال من أشكال املنافع االجتماعية العينية ,ومن األمثلة على النفقات التي يمكن تعويضها اإلنفاق على الدواء أو
ً
ً
العالج ,فعندما تشتري أسرة معيشية سلعة أو خدمة يعوضها عنها فيما بعد جزئيا أو كليا صندوق الضمان االجتمااي ,فإنه
يمكن اعتبار االسرة كما لو كانت وكيال للصندوق.
ً
ائتمان قصير األجل إلى صندوق الضمان االجتمااي يصفي حال تعويض األسرة  ,وقيمة اإلنفاق
في الواقع قدمت األسرة

املعاوضة تقيد وكأن الصندوق قد تحملها مباشرة في الوقت الذي قامت فيه األسرة بعملية الشراء  ,في حين أن اإلنفاق
الوحيد الذي يقيد األسرة هو الفرق – إن -وجد بين السعر الذي دفعه املشتري واملبلغ الذي عوض ,وعليه فإن مبلغ اإلنفاق
املعوض ال يعامل كتحويل جار من الصندوق إلى األسر املعيشية.
 .2منافع الضمان االجتماعي العينية األخرى – Other social security benefits, in kind

تتكون من التحويالت االجتماعية العينية باست ناء التعويضات التي تقدمها صناديق الضمان االجتمااي إلى األسر املعيشية
وتتكون معظمها من السلع أو الخدمات املرتبطة .بتوفير الرعاية الطبية(العالج ,عدسات الصقة ,نظارات بية ,أجهزة
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ومعدات بية...إلخ) وقد يقدم الخدمات منتجون سوقيون أو رير سوقيين وينبغي أن تقيم وفقا لذلك وفي كلتا الحالتين
ينبغي اقتطاع أية دفعات اسمية تدفعها األسر املعيشية نفسها ,وينبغي أن يقيد التحويل في الوقت الذي تمول فيه السلع أو
تقدم فيه الخدمات.
 .3منافع المساعدة االجتماعية العينية – Social assistance benefits, in kind
تتكون من تحويالت عينية تقدمها الوحدات الحكومية واملؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية إلى األسر
املعيشية وهي مماثلة ملنافع الضمان االجتمااي العينية ولكنها ال تقدم في إ ار برنامج التأمين االجتمااي ويغلب أن تقدم في
ّ
ظل الظروف االتية شأ ها في ذلك شأن منافع املساعدة االجتماعية النقدية:

 .3-1عدم وجود برنامج اجتمااي يغطي الظروف املعيشية.
 .3-2على الررم من وجود برامج اجتماعية فإن األسر املعيشية ال تشار فيها ورير مؤهلة للحصول على منافعه
االجتماعية.
 .3-3منافع التأمين االجتمااي رير كافية لتلبية االحتياجات املعيشية في هذه الحالة تقدم منافع املساعدة االجتماعية
إضافة إليها.
 .4تحويالت السلع أو الخدمات الفردية غير السوقية – Transfers of individual non- market goods or
services

تتكون من السلع أو الخدمات التي يقدمها منتجون رير سوقيين تملكهم وحدات حكومية أو مؤسسات رير هادفة للربح
ً
ً
تخدم األسر املعيشية إلى أفراد األسرة املعيشية مجانا أو بأسعار رير مهمة اقتصاديا .ومع أن بعض الخدمات رير السوقية
التي تنتجها املؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية لها سمات الخدمة الجماعية فإن جميع الخدمات رير
السوقية التي تنتجها املؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية تعامل على أنه خدمات فردية بطبيعسها
ً
ً
والخدمات التي تقدم إلى األسر املعيشية مجانا أو بأسعار رير مهمة اقتصاديا توصف بأ ها خدمات فردية تتميزا لها عن
الخدمات الجماعية التي تقدم إلى املجتمع ككل أو إلى قطاعات عريضة منه .وتتكون الخدمات الفردية بصورة رئيسية من
ً
الخدمات الصحية وخدمات التعليم مع أن أنواعا أخرى من الخدمات مثل خدمات السكان والثقافة والترويج تقدم بصورة
ً
ً
متكررة أيضا .وقد يقدمها منتجون سوقيون او رير سوقين وتقيم وفقا لذلك .تقيد الخدمات التي تقدم إلى األسر املعيشية
بوصفها تحويالت اجتماعية عينية وقت تقديمها وهو وقت إنتاجها وأية سلعة يقدمها منتجون رير سوقيين مباشرة إلى
األسر املعيشية ينبغي أن تقيد في الوقت الذي يجري فيه تغيير امللكية .
• المطالبــات علــى التأميــن علــى غيــر الحيــاة – Non-Life insurance

هي املبالغ املدفوعة لتصفية املطالبات التي تصبح مستحقة اثناء املدة املحاسبية الجارية وتصبح املطالبات مستحقة في
اللحظة التي يقع فيها حدوث يؤدي إلى مطالبة صحيحة مقبولة لدى مشروع التأمين  .تعامل تصفية املطالبات على التأمين
ً
على رير الحياة على أ ها تحويل إلى مقدم املطالبات وتعامل هذه الدفعات دائما على أ ها تحويالت جارية حتى وإن انطوت
على مبالغ كبيرة نتيجة لتدمير أصل ثابت بصورة عرضيه أو إصابة شخص ما بإصابة خطيرة واملبالغ التي يتلقاها مقدمو
املطالبات رير موجه في العادة ألي ررض معين وال يشتر إصال أو تعويض السلع واألصول التالفة واملدمرة.
• التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة – Current transfers within general government

وتتكون من التحويالت الجارية بين وحدات حكومية مختلفة أو بين قطاعات فرعية مختلفة من قطاعات الحكومة العامة.
• التعاون الدولي الجاري Current international cooperation -

ويتكــون مــن التحويالت الجارية النقدية أو العينية بين حكومات البلدان املختلفة أو بين الحكومات واملنظمات الدولية
مثل:

2

جهاز التخطيط واإلحصاء

205

 .1تحويالت بيــن الحكومــات يســتعملها متلقوهــا لتمويــل النفقات الجارية بما في ذلك مساعدات الطوارئ التي تقدم
بعد وقوع كوارث بيعية وتشمل تحويالت عينية على هيئة أرذية ومالبس وأدوية...إلخ.
 .2املساهمات السنوية أو ريرها من املساهمات املنتظمة التي تدفعها الحكومات إلى املنظمات الدولية.
 .3مدفوعات الحكومات أو املنظمات الدولية إلى حكومات أخرى لتغطية مرتبات موظفي املساعدة الفنية الذين
يعدون مقيمين في البلد الذي يعملون فيه ,وال يشمل التعاون الدولي الجاري التحويالت املخصصة ألرراض
تكوين رأس املال حيث تقيد هذه التحويالت كتحويالت رأسمالية.
• التحويالت الجاريــة المتنوعة Miscellaneous current transfers -
تتكون هذه التحويالت من مختلف أنواع التحويالت الجارية التي يمكن أن تتم بين الوحدات املؤسسية املقيمة أو بين
الوحدات املقيمة ورير املقيمة ,وفيما يلي بعض أهم هذه التحويالت:
 .1التحويالت الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية Current transfers to -
NPISHs

تتكون معظم هذه التحويالت من تحويالت نقدية يتم تلقيها من وحدات مؤسسية أخرى مقيمة أو رير مقيمة على هيئة
رسوم عضوية ومساهمات وتعرعات...إلخ ,سواء أكانت على أساس منتظم أو رير منتظم ويقصد من هذه التحويالت أن
تغطي تكاليف اإلنتاج رير السوقي لهذه املؤسسات أو لتوفير أموال يمكن منها تقديم تحويالت جارية إلى االسر املعيشية
ً
املقيمة ورير املقيمة على هيئة منافع مساعدة اجتماعية ,ويشمل هذا العنوان أيضا تحويالت عينية على هيئة هبات من
األرذية واملالبس...إلخ ,تقدم إلى املؤسسات الخيرية لتوزيعها على األسر املعيشية ورير املقيمة ,إال أن رسوم العضوية أو
املساهمات التي تدفع إلى مؤسسات رير هادفة للربح سوقية تخدم املصالح التجارية مثل الغرف التجارية أو النقابات
املهنية تعامل بوصفها دفعات لقاء الخدمات املقدمة وبالتالي فإ ها ليست تحويالت.

 .2التحويالت الجاريــة بيــن األسر المعيشــية – )(Current transfers between households
تتكون هذه التحويالت من جميع التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي تقدمها أسر معيشية مقيمة رلى أسر مقيمة أو
رير مقيمة أو تتلقاها منها وتشمل التحويالت العادية بين أعضاء نفس األسرة املقيمين في أنحاء مختلفة من نفس البلد أو في
بلدان مختلفة وتكون عادة من أحد أفراد األسرة العامل في بلد أجنبي ملدة عام أو أكثر  ,والعوائد التي يحولها العمال
املوسميون إلى أسرهم ليست تحويالت دولية حيث يظل هؤالء العمال مقيمين في بلدهم األصلي أي أعضاء في أسرهم
املعيشية االصلية عندما يعملون في الخارج لفترات قصيرة تقل عن عام.
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 .3الغرامات والجزاءات Fines and Penalties -
تعامل الغرامات والجزاءات التي تفرضها املحاكم أو هيئات شبه قضائية على الوحدات املؤسسية على أ ها تحويالت جارية
الزامية إال أن الغرامات أو الجزاءات األخرى التي تفرضها السلطات الضريبية نتيجة للسهرب من دفع الضرائب أو التأجير في
دفعها ال يمكن في العادة تمييزها الضرائب نفسها ,ولذلك فإ ها تجمع معها في املمارسة العملية وال تقيد تحت هذا العنوان,
ً
كما أن الرسوم التي تدفع للحصول على تراخيص ال تدخل تحت هذا العنوان أيضا فهذه الدفعات إما أن تكون ضرائب ,أو
شراء خدمات تقدمها الوحدات الحكومية.
 .4دفع التعويضات Payments of Compensation -
ً
تتكون هذه من تحويالت جارية تدفعها وحدات مؤسسية إلى وحدات مؤسسية أخرى تعويضا عن إصابات تلحق
باألشخاص أو تلف يصيب املمتلكات تسببه األولى ويستثنى منها تسديد املطالبات على التأمين على رير الحياة ودفع
التعويضات قد يكون إلزاميا تقرره املحاكم أو دفعات من قبل اإلكرام يتفق عليه خارج إ ار املحكمة ويندرج تحت هذا
ً
العنوان فقط التعويض عن اإلصابات أو األضرار التي تسبسها وحدات مؤسسية أخرى وأيضا ما تقدمه الوحدات الحكومية
واملؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية من تعويضات عن اإلصابات واألضرار الناجمة عن الكوارث
الطبيعية وذلك قبيل املواساة.
 .5التعديل الناتج عن التغير في صافي حقوق االسر المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية Adjustment for -
the change in the net equity of households in pension funds reserves:

ويحتسب التعديل الناتج عن التغير في صافي حقوق ملكية االسر املعيشية في راس مال صناديق املعاشات التقاعدية كما
يلي :مجموع قيمة املساهمات االجتماعية الفعلية املدفوعة إلى برنامج املعاشات التقاعدية ممولة تمويال خاصا( )+مجموع
مكمال املساهمات املدفوعة من دخل امللكية الذي يعزى رلى حاملي بوالص التأمين (أي الذين لهم حقوق تقاعدية ( )-قيمة
تكاليف الخدمات املتصلة ها ( )-مجموع قيمة املعاشات التقاعدية املدفوعة بوصفها استحقاقات ضمان اجتمااي من قبل
ً
برامج املعاشات التقاعدية املمولة تمويال خاصا.
• التحويالت الرأسمالية Capital transfers -

تقيد التحويالت الرأسمالية املتلقة واملدفوعة في الجانب األيسر من حساب رأس املال ويعرف التحويل بأنه معاملة تقدم
ً
ً
فيها وحدة مؤسسية تحويال إما رأسماليا إلى وحدة أخرى دون أي مقابل نقديا في شكل دفعات نقدية أو تحويال رأسماليا
ً
عينيا.
 .1الضرائب الرأسمالية – )(Capital taxes
تتكون الضرائب الرأسمالية من ضرائب تفرض على فترات رير منتظمة ورير متكررة على قيم األصول أو صافي القيمة
اململوكة لوحدة مؤسسية أو على قيم األصول التي تنقل ملكيسها بين وحدتين مؤسستين نتيجة اإلرث أو هدايا متبادلة بين
ّ
األحياء أو ريرها من التحويالت وتشمل الضرائب االتية:
أ -الضرائب املفروضة على رأس املال.
ب -الضرائب على التحويالت الرأسمالية.
 .2منح االستثمار – )(Investment grants

ً
املعــدات التــي تقدمهــا الحكومــة إلــى وحــدات مؤسسية مقيمــة أو ريــر مقيمة لتمويل تكاليف امتال أصول ثابته كليا أو
ً
ً
ً
جزئيا ومتلقو منح االستثمار ملزمون باستعمال املنح التي يتلقو ها نقدا ألرراض إجمالي تكوين راس املال الثابت ورالبا ما
ترتبط هذه املنح بمشاريع استثمارية محددة مثل املشاريع العمرانية الكعرى ,وتتكون منح االستثمار العينية من تحويالت
ّ
على هيئة معدات نقل أو االت وريرها من املعدات التي تقدمها الحكومة إلى وحدات مقيمة او رير مقيمة وتشمل منح
االستثمار أيضا تقديم مبان.
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 .3تحويالت رأسمالية أخرى – )(Other Capital transfers
تتكون التحويالت الرأسمالية األخرى من جميع التحويالت املالية باست ناء الضرائب الرأسمالية ومنح االستثمار ,ومن
الفئات املهمة املشمولة هنا شطب الدين باتفاق متبادل بين الدائن واملدين فهذا الشطب يعامل على أنه تحويل رأسمالي من
الدائن إلى املدين يساوي قيمة الدين القائم وقت شطبه ,ويشمل دين وحدات مقيمة على وحدات رير مقيمة والعكس
بالعكس ,وقد تأخذ التحويالت الرأسمالية أشكاال مختلفة أخرى ,فيما يلي بعض األمثلة عليها:

أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

املدفوعات الكبيرة املقدمة تعويضا على تلف كبير أو إصابات خطيرة رير مغطاه ببوالص التأمين.
تحويالت من الوحدات الحكومية إلى مشاريع عامة او خاصة لتغطية عجوزات تشغيل خمة تراكمت على مدى
عامين أو أكثر.
تحويالت من الحكومة املركزية إلى وحدات حكومية على مستوى أدنى لتغطية بعض أو كل تكاليف إجمالي تكوين
رأس املال الثابت أو لتغطية عجوزات إنفاق كبيرة تراكمت على مدى عامين أو أكثر
التركات أو الهدايا الكبيرة املتبادلة بين األحياء بما فيها التركات املحولة إلى مؤسسات رير هادفة للربح.
املنح الكبيرة بشكل است نائي التي تقدمها أسر معيشية أو مشاريع إلى مؤسسات رير هادفة للربح لتمويل إجمالي
تكوين رأس املال الثابت مثل الهدايا املقدمة إلى الجامعات لتغطية تكاليف بناء مساكن جامعية جديدة أو
مكتبات أو مختعرات ...إلخ.

• الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة – Gold’s Monetary and SDRs
أ .حقوق الاحب الخاصة هي أصول احتيا ية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي ويخصصها ألعضائه الستكمال
األصول االحتيا ية املوجودة.
ب .تقيد معامالت حقوق الاحب الخاصة في الحسابات املالية للسلطات النقدية وبقية العالم على التوالي.
ً
ت .الذهب النقدي ال يكون أصال ماليا إال بالنسبة للبنك املركزي والحكومة املركزية وفي هذه الحالة يعد كمكون من
مكونات االحتياجات األجنبية فقط.
• العملة Currency -
تتكون العملة من النقود الورقية واملعدنية املتداولة التي تستعمل عادة كوسيلة دفع (ينبغي استبعاد النقود املعدنية
التذكارية رير املتداولة فعال).
• الودائع Deposits -
ى
ي
هي كافة املطالبات على البنك املركــز أو البنــو التجارية وبعــض املؤسســات األخر .
• الودائع القابلة للتحويل Transferable deposits -

تتكون الودائع القابلة للتحويل من:
أ .جميع الودائع القابلة – عند الطلب -للمبادلة بقيمسها األسمية بدون عقوبة أو تقييد.
ب .جميع الودائع القابلة للتحويل بحرية بواسطة شيك أو أمر تحويل.
ت .جميع الودائع املستعملة عادة كوسيلة دفع ( مثل اية سلع أساسية تستعمل للدفع)
• ودائع أخرى Other deposits -
تشمل جميع املطالبات عد الودائع القابلة للتحويل على البنك املركزي واملؤسسات االخرى التي تقبل الودائع والوحدات
الحكومية وفي بعض الحاالت على وحدات مؤسسية أخرى ممثلة بودائع ثبوتية ومن األمثلة عليها ودائع االدخار رير القابلة
ً
للتحويل ,والودائع محددة األجل  ,والودائع رير القابلة للتحويل املسماة بالعملة األجنبية  ,وتشمل أيضا أسهم أو ودائع
ثبوتية مماثلة تصدرها جمعيات االدخار والقروض وجمعيات البناء واتحادات التسليف وما شا هها واملطالبات على صندوق
النقد الدولي التي تكون جزءا من االحتيا ات الدولية ,باست ناء تلك املثبتة بقروض ,والدفعات الهامشية املتصلة بحقوق في
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ً
ً
ّ
عقود الخيار وعقود البيع االجل ,واتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة وقصيرة األجل جدا ,التي تعد جزءا من التعريفات
الو نية العريضة للنقود.
• السندات Bonds -
ً
ً
السند ورقة مالية تعطي حاملها حقا رير مشرو في الحصول على دخل نقدي ثابت أو دخل نقدي متغير يحدد تعاقديا
ً
على مدى مدة محددة من الزمن ,كما يعطيه أيضا الحق في مبلغ ثابت كسداد لألصل في تاريخ ( تواريخ) محدد (محددة) إال
في حالة السندات الدائمة وفي العادة يتجر في األسواق بالسندات ويتغير حامل السند عدة مرات أثناء حياة السند لذلك
يسدد مصدر السند املبلغ األصلي القائم في أي وقت بشرائه قبل أوان استحقاقه.
• الكمبياالت Bills -
ً
تعرف الكمبياالت بأ ها أوراق مالية تعطى حاملها حقا رير مشرو في الحصول على مبلغ ثابت محدد في تاريخ معين وتصدر
الكمبياالت ويتاجر ها في أسواق منظمة بخصم يتوقف على فائدة ومدة االستحقاق ق تستحق مكاسب او خسائر االقتناء
ً
االسمية على الكمبياالت بنفس الطريقة التي تستحق فيها على السندات ولكن نظرا ألن الكمبياالت اوراق مالية قصيرة
األجل فترة استحقاقها اقصر بكثير فإن مكاسب االقتناء الناتجة عن تغيرات في سعر الفائدة تكون أصغر بكثير بصورة
عامة من تلك املتحققة على سندات بنفس القيمة االسمية.
• األوراق المالية عدا األسهم Securities other than shares -
وهذه تشمل الكمبياالت والسندات وشهادة اإليداع واألوراق التجارية وسندات الدين رير املغطاة بضمانة واملشتقات
املالية التي يمكن االتجار ها واألدوات املشا هة التي يتاجر ها عادة في األسواق املالية(والحواالت البنكية املقبولة واألوراق
املالية القابلة للتحويل املدعومة بقروض او أصول أخرى) والسندات أو األسهم تنص على املشاركة في العائدات املتبقية
املفضلة التي تدفع دخال ثابتا ولكنها ال تنص على املشاركة في العائدات املتبقية او القيمة املتبقية من الشركة والسندات
القابلة للتحويل إلى أسهم.
• القروض Loans -
ل
تشمل القروض جميع األصو املالية التي:

 .1تنشأ حين يقوم الدائنون بإقراض أموال إلى املدينين مباشرة.
 .2تكون مثبتة بوثائق رير قابلة للتداول
 .3ال يتلقى الدائن لقاءها ضمانا مثبتا للمعاملة.
• قروض قصيرة األجل Short-term Loans -

تتكون من قروض تكون مدة استحقاقها األصلية في العادة سنة واحدة أو أقل -ولكنها قد تصل إلى سنتين فأقل لتباين
ممارسات البلدان – وينبغي لجميع القروض الواجبة السداد عند الطلب أن تصنف على أ ها قروض قصيرة األجل حتى
وإن كان من املتوقع ان تبقى هذه القروض قائمة ملدة تزيد عن عام.
• قروض طويلة األجل Long-term Loans -
تتكون من قروض مدة استحقاقها األصلية في العادة أكثر من سنة – ولكنها قد تصل إلى أكثر من سنتين لتباين ممارسات
البلدان -ويستحسن تمييز القروض املضمونة برهن عقاري عن القروض األخرى ويلة األجل.

2

جهاز التخطيط واإلحصاء

209

• األسهم وحصص (حقــوق) رأس المــال األخــرى – Shares and other equity

وتتكون من جميع األدوات والقيود التي تعترف بمطالبات مستحقة على القيمة املتبقية من املشاريع ذوات الشخصية
ً
االعتبارية بعد سداد مطالبات جميع الدائنين .وسندات الحصص ال تمنح الحق في دخل محدد مسبقا أو في مبلغ ثابت عند
نصفية مشروع ذي شخصية اعتباريه .وتثبت ملكية الحصة عادة باألسهم أو السندات أو شهادات املشاركة أو بصكو
ً
مشا هة  ,وتشمل هذه الفئة أيضا األسهم أو السندات املفضلة التي تنص على املشاركة في توزيع القيمة املتبقية عند
تصفية مشروع ذي شخصية اعتبارية.
• احتياطيــات التأميــن الفنية Insurance technical reserves -
هي أصول مالية تشكل احتيا ات تغطية املخا ر القائمة  ,واحتيا ات التأمين بربح ,والتسديد املسبق ألقسا التأمين,
واحتيا ات تغطية املطالبات القائمة ,وقد تكون احتيا ات التأمين التزامات ليس على مشاريع التأمين على الحياة والتأمين
على رير الحياة (سواء كانت مشاريع مملوكة لحاملي البوالص أو مشاريع ذوات شخصية اعتبارية) فقط ولكنها التزامات على
ً
صناديق التقاعد املستقلة ذاتيا املشمولة في القطاع الفراي ملشاريع التأمين  .كما أن بعض معاشات التقاعد رير املستقلة
ً
ذاتيا مشمولة في القطاع املؤسس ي الذي يدير الصندوق ,وتقسم احتيا ات التأمين الفنية بين صافي حقوق األسر املعيشية
في احتيا ات التأمين على الحياة وفي احتيا ات صناديق معاشات التقاعد  ,وبين سداد األقسا واحتيا ات تغطية
املخا ر القائمة وذلك كما هي معرفة أدناه.
 .1صافي حقوق األسر المعيشية في احتياطات التأمين على الحياة وفي صناديق معاشات التقاعد – Net equity of
households in life insurance reserves and pension funds:

هذه احتيا ات تحتفظ ها مشاريع التأمين سواء أكانت مملوكة لحاملي البوالص أو ذوات شخصية اعتبارية وصناديق
معاشات التقاعد لتغطية بوالص التأمين على الحياة وبوالص السناهية ( بوالص تعطي حاملها حق تلقي مرتب سنوي مدى
الحياة) .وتعد هذه االحتيا ات أصوال لحاملي البوالص وليس للوحدات املؤسسية التي يديرها.
 .2التسديد المسبق ألقساط التأمين واحتياطيات تغطية المطالبات القائم Prepayments of insurance -
premiums and reserves for outstanding claims:

االحتيا ات على هيئة تسديد مسبق لألقسا ينتج من حقيقة أن أقسا التأمين بشكل عام تدفع مسبقا وهذه
االحتيا ات أصول لحاملي البوالص .أما احتيا ات تغطية املطالبات القائمة هي احتيا ات تحتفظ ها مشاريع التأمين
لتغطية املبالغ التي تتوقع أن تدفعها املطالبات رير املسواة بعد أو املطالبات املطعون فيها وتعد احتيا يات تغطية
ً
املطالبات القائمة أصوال للمنتفعين.
• الحســابات األخرى برســم القبض/الدفع – Other accounts receivable payable
هــي أصــول ماليــة تكــون مــن ائتمانيــات تجاريــة وســلف وبنــود أخــرى برســم القبــض أو برســم الدفــع كمــا هــي معرفــة أدنــاه:
 .1االئتمانيات التجارية والسلف – Trade and credit Advances
تتكون من االئتمانيات التجارية للسلع والخدمات املقدمة مباشرة إلى الشركات والحكومات واملؤسسات رير الهادفة للربح
ً
واألسر املعيشية وبقية العالم وأيضا من السلف التي تدفع نظير األعمال قيد اإلنجاز ( إذا صنفت كذلك في املخزونات) أو
األعمال التي ستنفذ.
 .2حسابات أخرى – Other accounts
هي حسابات برسم القبض أو الدفع عدا بعض الحسابات ( مثل الحسابات املتعلقة بالضرائب واألربا املوزعة وشراء وبيع
األوراق املالية والريوع واألجور واملرتبات واملساهمات االجتماعية)  ,وقد تدرج تحت العنوان الفائدة املكتسبة رير املدمجة
في األصل الذي اكتسبت عليه.
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• استهالك رأس المال الثابت Consumption of fixed capital -
ً
ل
يقيد في الجانب األيمن من حساب رأس املال بوصفة تغيرا في األصول  ,وهو يمثل التخفيض في قيمة األصو الثابتة
املستخدمة في اإلنتاج أثناء الفترة املحاسبية نتيجة للتدهور املادي أو التقادم العادي أو التلف العرض ي العادي.
• احتياز األصول غير المالية غير المنتجة مخصوما منها األصول المتخلص منها Acquisitions less -
disposals of - non- produced non - financial assets:

تتكون األصول رير املالية رير املنتجة من األراض ي وريرها من األصول امللموسة األخرى التي تستعمل في إنتاج السلع
والخدمات واألصول رير امللموسة ،وتقيد التغيرات في قيمة هذه األصول التي تملكها وحدات مؤسسية عن معامالت
وحدات مؤسسية أخرى في حساب رأس املال ,ومن أمثلة ذلك:
.1احتياز األصول غير المنتجة الملموسة األخرى مخصوما منه األصول المتخلص منها – Acquisitions less
disposals of other tangible non – produced assets:

ً
تتكون هذه من احتياز األصول الجوفية مخصوما منه األصول املتخلص منها .وتتكون األصول الجوفية من الرواسب
املعروفة من الفحم أو البترول أو الغاز أو ريرها من أنواع الوقود ومن ركازات املعادن الفلزية واألمال الالفلزية ...إلخ
املوجودة تحت قاع البحار  ,واملعامالت التي تقيد في حساب رأس املال تتصل باألصول الجوفية فقط املثبتة حقوق ملكيسها ,
وقد يكون أو ال يكون ملكية األصول الجوفية متصلة اتصاال ال انفصام له بملكية األرض.
.2احتيــاز األصول غيــر المنتجــة غيــر الملموســة األخـرى مخصوما منه األصول المتخلص منها-

Acquisitions less disposals Intangible non – produced assets:

تتكون هذه من براءات اختراع  ,عقود إيجار وريرها من العقود القابلة للتحويل ومن الشهرة التجارية املشتراة وريرها من
االصول رير املنتجة رير امللموسة وتكون عقود اإليجار هذه خاصة بأرض وأصول جوفية ومبان سكنية ورير سكنية.
• الظهور االقتصادي لألصول غير المنتجة -

Economic appearance of non-produced

assets:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ال تخلق األصول رير املالية رير املنتجة في عمليات إنتاجية ,وبالتالي فإ ها ليست من بين األصول الناتجة عن
إجمالي تكوين رأس املال بصيغته املقيد ها في حساب رأس املال.
ّ
بعض هذه األصول يتكون بصورة بيعية والبعض االخر موجود بطرائق أخرى عدا عمليات اإلنتاج كتلك التي
يشار إليها على أ ها من صنع املجتمع .
يستعمل املصطلح (ظهور) للتفريق بينه وبين اإلضافات التي تنتج عن عمليات إنتاجيه محددة.
يقيد (الظهور االقتصادي) في الجانب األيمن من حساب التغيرات األخرى في عجم األصول.
من األمثلة على الظهور االقتصادي التغيرات في االحتيا ات املثبتة لألصول الجوفية ووضع أصول بيعية تحت
سيطرة ومسؤولية وإدارة الوحدات املؤسسية مباشرة.
يمثل (الظهور االقتصادي) إضافة إلى عجم األصول رير املالية رير املنتجة امللموسة وذلك في حالة االحتيا ات

الجوفية املثبتة لألصول الجوفية واملوارد البيولوجية رير املتفلحة واملوارد املائية.
• الظهور االقتصادي لألصول غير المنتجة غير الملموسة Economic appearance of intangible -
non – produced – financial assets:

زيادة سعر الشراء ما على صافي القيمة ( الناتجة عن أصوله وخصومه محددة ومقيمة بصورة مستقلة) هي األصل الذي
يسأى(الشهرة التجارية) املشتراة .وتتم القيود في مشروع رير ذي شخصية اعتبارية على النحو التالي:
تدخل الشهرة التجارية في امليزانية العمومية للبائع كزيادة في سعر شراء املشروع على صافي قيمته من خالل (حساب
ً
التغيرات األخرى في عجم األصول(بوصفها ظهورا اقتصاديا) أصل رير منتج مما يمكن من بيع املشروع بسعر الشراء املحدد
ً
له ,ومن ثم يتلخص البائع من هذه الزيادة بوصفها تلخصا من أصول رير ملموسة رير منتجة في حساب رأس املال ثم يقيد
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املشتري الشهرة التجارية في ميزانيته العمومية الختامية.
وتتم القيود في مشروع ذي شخصية اعتبارية على النحو التالي:
تمثل الشهرة التجارية زيادة سعر شراء أسهم وحصص رأسمالية أخرى للشركة او شبه الشركة على قيمسها قبل البيع وهذه
الزيادة تدخل امليزانية العمومية مباشرة لبائع األسهم والحصص الرأسمالية األخرى قبل البيع بوصفها إعادة تقييم ألصل
ً
ً
كالي وفي نفس الوقت تدخل الشهرة املشتراة حساب التغيرات األخرى في عجم األصول بوصفها ظهورا اقتصاديا أصل رير
ملموس رير منتج وتقيد هذه الصفة في امليزانية العمومية الختامية لهذه الشركة أو شبه الشركة .وتقيد عمليات بيع وشراء
األسهم وريرها من حصص رأس املال في الحساب املالي للبائع واملشتري.
• الظهــور االقتصادي لألصول المنتجــة – Economic appearance of reduced assets
ّ
 .1يقيد ظهور النفائس واالثار التاريخية في حساب(التغيرات األخرى في عجم األصول) باعتبارها أصوال اقتصادية.
ّ
ّ
 .2االثار التاريخية هي أشياء أو إنشاءات أو مواقع ذوات أهمية أو قيمة خاصة تشمل مع املساكن واملباني واملنشات
األخرى في تصنيف األصول.
ُ
ً
ّ
 .3يقيد في حساب رأس املال :شراء النفائس واالثار التاريخية بوصفها سلعا منتجة حديثا أو مستوردة كما يقيد
ً
ّ
أيضا في هذا الحساب السلع املوجودة بالفعل املصنفة في عداد النفائس أو االثار التاريخية.
 .4في حالة السلع رير املقيدة بالفعل في امليزانيات العمومية (إما لكون امليزانية سابقة للحساب أو قيدت أصال
بوصفها سلعة اسسهالكية أو شطبت بالفعل إذا كانت إنشاءات عمرانية) ,فإن االعتراف بأهميسها أو قيمسها
ً
ً
الخاصة هو الذي يعد ظهورا اقتصاديا يقيد في حساب التغيرات األخرى في عجم األصول ررم عدم قيدها
بامليزانيات العمومية.

• النمو الطبيعي للمواد البيولوجية غير المفتلحة -

Natural growth of non-cultivated

biological resources:

ً
 .1يأخذ النمو الطبيعي للموارد البيولوجية رير املفتلحة (مثل الغابات الطبيعية واملوارد السمكية ...إلخ) اشكاال
شتى مثل زيادة ارتفاع ول األشجار الطبيعية أو زيادة أعداد األسما املوجودة قرب مصاب األ هار.
ً
 .2تعد املوارد البيولوجية رير املفتلحة أصوال اقتصادية بينما ال يعد إنتاجا النمو الطبيعي لها  ,أل ها ال تقع تحت
السيطرة أو املسؤولية أو اإلدارة املباشرة لوحدة مؤسسية.
ً
ً
 .3تعد الزيادة في هذه األصول ظهورا اقتصاديا يقيد في (حساب التغيرات األخرى في عجم األصول) وفي املقابل يقيد
ً
ً
ً
(اختفاء اقتصاديا) وسيكون هذا القيد متسقا مع قيد احتياز األصول والتخلص
استنزاف هذه املوارد بوصفه
منها كل على حدة في حساب رأس املال.
ً
ً
 .4عمليا فإن العديد من البلدان تقيد النمو الطبيعي كصاف نظرا ألن املقاييس املادية تؤخذ بالفعل كقياسات
صافية.
• االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة Economic disappearance of non-produced -
assets:
ً
ً
يمكن االختفاء االقتصادي لألصول رير املنتجة أن يأخذ أشكاال أخرى أيضا خالف االستنزاف لألصول االقتصادية
الطبيعية مثل انخفاض مستوى االحتيا ات املثبتة الذي يعكس تغيرات في التكنولوجيا أو في األسعار النسبية أو يعكس
تدهور األراض ي والحياة العرية نتيجة للممارسات الزراعية رير السليمة ,ويشمل االختفاء االقتصادي لألصول رير املنتجة
ما يلي:

 .1اســتنزاف األصــول االقتصاديــة الطبيعيــة (Depletion of natural economic assets) -
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مثل استنزاف الرواسب الطبيعية لألصول الجوفية وكذا الغابات الطبيعية واملوارد السمكية في املحيطات واألصول
البيولوجية رير املفتلحة األخرى واملوارد املائية وهذا االستنزاف يؤدي إلى التخفيض في قيمة هذه األصول نتيجة إلزالسها
الفعلية واسسهالكها أو ريرها من االستعماالت.
 .2حاالت االختفاء االقتصادي األخرى غير المنتجة مثل Other economic disappearance of non – -
produced assets

أ .التخفيضات األخرى في مستوى املوارد الجوفية التي يمكن استغاللها.
ب .التغير النواي في األصول رير املنتجة نتيجة لتغيرات في االستعماالت االقتصادية مثل تحويل أراض ي مزروعة إلى
أراض ي راي جمااي.
ت .تدهور األصول رير املنتجة نتيجة لنشا اقتصادي مثل التدهور العادي املتكرر -ولذلك فهو متوقع – أو يكون
التدهور بسبب التآكل أو التلف – حيث تكون إمكانية التنبؤ به أقل – نتيجة الجتثاث الغابات أو املمارسات
الزراعية رير السليمة أو نتيجة آلثار األمطار الحامضية الضارة باملوارد السمكية أو األسمدة الزائدة التي تنجرف
من مياه الصرف الزرااي.
ث .شطب وإلغاء الشهرة التجارية املشترة والعقود القابلة للتحويل واسسهال حماية براءة االختراع.

• الخسائر الناتجة عن الكوارث Catastrophic losses -
 .1التلف العرض ي العادي الذي يلحق بمختلف فئات األصول الثابتة بما فيها األصول املتفلحة يغطي باسسهال رأس
املال الثابت.
 .2الخسائر املتكررة في السلع املحتفظ ها في املخزونات تغطي بالتغيرات في املخزونات.
 .3معدالت االستخراج أو الحصاد العادية لألصول الطبيعية رير املنتجة يغطي باستنزاف األصول الطبيعية رير
ّ
املنتجة املقيد في مكان اخر من حساب التغيرات األخرى في عجم األصول.
 .4التلف الناتج عن نشا اقتصادي يغطي بتدهور األصول رير املنتجة.
 .5أما تدمير األصول داخل أي فئة من فئات األصول (أصول ثابتة منتجة أو رير منتجة ومخزونات) نتيجة أحداث
واسعة النطاق ومتميزة ويمكن تحديدها تغطى بالخسائر الناتجة عن كوارث ( مثال الزالزل الكبيرة ,ثوران
ً
العراكين ,واألمواج املدية .واألعاصير الشديدة جدا ,والجفاف ,والفيضانات رير العادية ,وتفش ي األمراض ,وحرائق
الغابات ,والدمار العرض ي للعملة أو الصكو املجعرة لحامليها نتيجة كوارث بيعية أو أحداث سياسية ,واألعمال
الحربية و وأعمال الشغب السياسية ,أو الحوادث التكنولوجية مثل تسرب مواد سامة على نطاق واسع أو إ الق
جسيمات مشعة في الهواء).
• أعمــال المصــادرة دون تعويــض – Uncompensated seizures

ومن أمثلة ذلك:
 .1تملك وحدات مؤسسية ( حكومية أو ريرها ) أصول وحدات مؤسسية أخرى ( مقيمة أو رير مقيمة) دون
ً
تعويضها تعويضا كامال ألسباب عدا دفع الضرائب أو الغرامات أو ماشا هها من دفعات تفرضها الحكومات  ,وقد
ً
ً
تخاللف مصادرة األصول القوانين الو نية أو الدولية وال تعد أعمال املصادرة تحويال رأسماليا.
 .2الحجز على السلع وإعادة استمالها من قبل الدائنين ال يعامل على أنه مصادرة دوت تعويض بل يعامل
كمعامالت تخلص من جانب املدينين واحتياز من جانب الدائنين ( ألن االتفاق بين املدين والدائن إما أن ينص
ً
على ذلك صراحة وإما أن يكون مفهوما بشكل عام).
ً
 .3إذا كان التعويض يقل كثيرا عن القيمة السوقية أو القيمة املبينة في امليزانية العمومية لألصول املصادرة فإنه
ينبغي قيد الفرق تحت مصادرة األصول دون التعويض ( قد تكون هذه األصول ثابتة منتجة  ,أو أصول ملموسة
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رير منتجة أو أوراق مالية عدا األسهم) بوصفة زيادة (املقتنيات) في األصول للوحدة املؤسسية التي صادرت
ً
األصل ,ونقصا (للمقتنيات) في األصول للوحدة املؤسسية التي فقدت األصل.
• التغيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول غيــر الماليــة غيــر المصنفة في مكان ّاخرother volume -
change in non- financial assets n.e.c:

ّ
تقيد في حساب التغيرات األخرى في عجم األصول اثار األحداث رير املتوقعة على املنافع االقتصادية التي يمكن الحصول
عليها من األصول  ,وتشمل هذه التغيرات استعمال األصول الثابتة قبل أوا ها نتيجة لبلى أو هشاشة رير متوقعة ...إلخ,
ً
وأيضا الخسائر االست نائية التي تلحق باملخزونات أو تمثل زيادة في املقتنيات من األصول الثابتة ناتجة عن استعادة للنظام
ً
ً
األصل ما يظل مستعمال في اإلنتاج  ,وإن كان قد شطب كليا من خالل اسسهال رأس املال الثابت.
• التغيرات األخــرى فــي حجــم األصــول والخصــوم الماليــة غير المصنفة في مكان أخر Other volume -
changes in financial assets and liabilities n.e.c:

ً
تنشأ معظم األصول املالية – مطالبات على وحدة مؤسسية أخرى – عندما يقبل املدين التزامنا بتقديم دفعة أو دفعات إلى
دائن في املستقبل وتنتهي عندما يفي املدين بالتزامه بموجب شرو االتفاق.
• التغيــرات فــي التصنيفــات والهيــكل Changes in classification and structure -

يقيــد فــي حســاب التغي ـرات األخرى فــي عجــم األصــول والتغي ـرات فــي األصــول والخصــوم التــي تعكــس فقــط.

 .1التغيرات في تصنيف الوحدات المؤسسية بين القطاعات وفي هيكل الوحدات المؤسسية -
Changes In sector classification and structure
 .2التغيرات في تصنيف األصول والخصوم نتيجة Changes in classification of -
assets and liabilities:
أ -تحويل الذهب إلى ذهب نقدي وبالعكسMonetization Demonetization of .
))gold
ب -التغيرات األخرى في تصنيفات األصول أو الخصوم (عدا البند السابق) Changes
in classification of assets or liabilities other than monetization
demonetization of gold.
• مكاسب االنتقاء Holding gains -
ً
توصف مكاسب االقتناء أحيانا بأ ها أربا رأسمالية  ,وتكتسب فقط نتيجة القتناء أصول ملدة معينة دون تحويلها بأية
صورة كانت ومكاسب االقتناء ال تشمل فقط املكاسب على رأس املال مثل األصول الثابتة واألراض ي واألصول املالية فقط ,
ً
بل تشمل أيضا املكاسب على املخزونات من جميع أنواع السلع التي يحتفظ ها املنتجون بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز ,
ومن أمثلة ذلك:
 .1مكاسب االنتقاء االسمية Nominal holding gains -
يعرف مكسب االقتناء االسأي الذي يكسبه مالك أصل معين أو كمية معينة من نوع معين من األصول بين فقرتين زمنيتين
ً
بأنه  :القيمة النقدية لذلك األصل في نقطة زمنية الحقة مخصوما منها القيمة النقدية لذلك األصل في نقطة زمنية سابقة
ً
على افتراض أن األصل نفسه ال يتغير نوعا أو كما أثناء تلك الفترة.
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 .2مكاسب االنتقاء المحايدة Neutral holding gains -
يعرف مكسب االقتناء املحايد بأنه قيمة مكسب االقتناء الذي سيتحقق إذا تغير سعر األصل بمرور الزمن بنفس النسبة
التي تغير ها مستوى األسعار العام ( وبالتالي فإن قيمته لم تزد أو تنقص بغض النظر عن معدل التضخم العام) وبعبارة
أخرى إن مكسب االقتناء املحايد هو قيمة مكسب االقتناء االسأي الالزمة للحفام على القيمة الحقيقية لألصل على ما هي
عليه.
 .3مكاسب االنتقاء الحقيقية Real holding gains -
يمكن التعبير عن مكسب االقتناء الحقيقي بالفرق بين مكسب االقتناء االسأى ومكسب االقتناء املحايد على ذلك األصل.
• تصنيف بنود الموازنة:
ّ
يتم تصنيف بنود املوازنة حسب االتي:
 .1إجمالي وصافي القيمة المضافة (Classification of balancing Value added) -

إن القيمة املضافة هي البند املوازن في حساب اإلنتاج للوحدات املؤسسية أو القطاعات أو املنشآت أو الصناعات ,وهي
تقيس القيمة التي تنشأ عن اإلنتاج ويمكن أن تحسب إما قبل أو بعد اقتطاع اسسهال رأس املال الثابت املتعلق باألصول
ً
الثابتة املستعملة ,ويعرف إجمالي القيمة املضافة بأنه قيمة املخرجات مخصوما منها قيمة االسسهال الوسيط ,بينما يعرف
ً
صافي القيمة املضافة بأنه قيمة املخرجات مخصوما منها قيمة االسسهال الوسيط وقيمة اسسهال رأس املال الثابت.

 .2فائض التشغيل والدخل المختلط (Operating surplus and Mixed income) -
فائض التشغيل والدخل املختلط هما بندا التوازن ويستعمالن لنوعين مختلفين من القطاعات .وفائض التشغيل أو
الدخل املختلط هو البند املوازن في حساب توليد الدخل ,ويعرف بأنه:
ً
ً
القيمة املضافة ( )-مخصوما منها تعويضات املستخدمين املدفوعة (  )-مخصوما منها الضرائب املدفوعة على اإلنتاج ()+
ً
مضافا إليها اإلعانات املتلقاة.
 .3دخل التنظيم (Entrepreneurial Income) -
هو واحد من عوائد عوامل اإلنتاج ويقصد به األربا  .واحتسابه للوحدات والقطاعات املؤسسية فقط  ,ودخل التنظيم
ً
للشركات أو أشباه الشركات أو الوحدات املؤسسية  ,التي تمتلك مشروعا رير ذي شخصية اعتبارية  ,تعمل في اإلنتاج
السوقي  ,ويعرف بأنه  :فائض التشغيل أو الدخل املختلط ( )+مضافا إليه دخل امللكية املتلقين أصول مالية أو أصول أخرى
يملكها املشروع ( )-مخصوما منه الفائدة املدفوعة عن خصوم املشروع ,وريوع األراض ي أو ريرها من األصول امللموسة رير
املنتجة املستأجرة من قبل املشروع.
ً
ويمكن أيضا حساب دخل التنظيم بالنسبة إلنتاج خدمات السكان لالسسهال النهائي الخاص  ,وفي حالة قطااي الشركات
رير املالية واملالية ينبغي مالحظة أن الفرق الوحيد بين دخل التنظيم وميزان الدخول األولية هو أن دخل التنظيم يقاس
قبل توزيع األربا وقبل احوبات الدخل من أشباه الشركات.
 .4ميزان الدخول األولية (Balance of primary incomes) -
ً
ميزان الدخول األولية يعرف بأنه القيمة اإلجمالية للدخول األولية التي تتلقاها وحدة أو قطاع مؤسس ي مخصوما منها
القيمة اإلجمالية للدخــول األولية املدفوعة  ،وتوصف على صعيد مجموع االقتصاد بأ ها الدخل القومي.
ّ
ً
ً
ً
يتفاوت تركيب ميزان الدخول األولية تفاوتا كبيرا من قطاع إلى اخر نظرا ألن بعض أنواع الدخول األولية تعد مقبوضات
بالنسبة لقطاعات معينة فقط أو لغير املقيمين  .فالضرائب على وجه الخصوص تعد مقبوضات بالنسبة لقطاع الحكومة
العامة  ,بينما تعد تعويضات املستخدمين مقبوضات بالنسبة لقطاع األسر املعيشية  ,وتتكون هذه املوازين من :
ً
أ .ميزان الدخول األولية لقطااي الشركات املالية ورير املالية الذي يتكون فقط من فائض التشغيل مضافا إليه
ً
دخل امللكية املتلقي ومخصوما منه دخل امللكية املدفوع.
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ب.

ت.

ث.
ج.

ً
ميزان الدخول األولية لقطاع الحكومة العامة الذي يتكون من الضرائب ,مخصوما منها اإلعانات ,امللقاة أو
ً
ً
املدفوعة على اإلنتاج وعلى االستيراد ,مضافا إليها دخل امللكية املتلقي ومخصوما منها دخل امللكية املدفوع .وقد
ً
تشمل أيضا على مبلغ ضئيل من فائض تشغيل من مشاريع رير ذوات شخصية اعتبارية مملوكة للحكومة.
ميزان الدخول األولية لقطاع األسر املعيشية الذي يتكون من تعويضات املستخدمين ومن الدخول املختلطة التي
ً
ً
ً
تكتسسها األسر املعيشية ,مضافا إليها دخل امللكية ومخصوما منها دخل امللكية املدفوع .ويشمل أيضا على فائض
التشغيل من خدمات السكان التي ينتجها املالكون الساكنون السسهالكهم الخاص.
ً
ميزان الدخول األولية للمؤسسات رير الهادفة للربح التي تخدم قطاع األسر املعيشية الذي يتكون في كليته تقريبا
ً
من دخل امللكية املتلقي مخصوما منه دخل امللكية املدفوع.
إن الدخول األولية على هيئة تعويضات مستخدمين وضرائب أو إعالنات على اإلنتاج أو على االستيراد ودخول
امللكية ( باست ناء ريع األراض ي) قد تكون جميعها مقبوضات يتلقاها املقيمون من رير املقيمين وتدفع لغير
املقيمين  .والفرق بين مجموع قيمة الدخول األولية امللقاة من رير املقيمين وتلك املدفوعة إليهم يعرف عادة
بصافي الدخل من الخارج.

 .5الدخل المتاح (Disposable income) -
يساوي الدخل القومي بسعر السوق مضافا إليه صافي التحويالت الجارية من بقية العالم ,وهو يمثل مجموع أرصدة
حسابات التوزيع الثانوي للدخل لجميع القطاعات.
 .6الدخل المتاح المعدل (Adjusted disposable income) -
ً
هو الدخل املتا مضافا إليه أو مخصوما منه التحويالت االجتماعية العينية التي تقدمها الحكومة واملشروعات التي ال
وهدف للربح إلى قطاع األسر املعيشية ,وهو يمثل مجموع أرصدة حسابات إعادة توزيع الدخل العيني لجميع القطاعات.
 .7صافي االقتراض (Net Lending or borrowing) -

يعرف بأنه البند املوازن لحساب رأس املال وهو يساوي :
ً
ً
أ .صافي االدخار مضافا إليه التحويالت الرأسمالية املتلقاه مخصوما منه التحويالت املالية املدفوعة.
ً
ً
ب .قيمة احتياز األصول رير املالية مخصوما منها املتخلص من أصول رير مالية مخصوما منها اسسهال رأس املال
الثابت.

وهو بذلك – أي صافي إقراض أو االقتراض – يمثل الفرق بين التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن االدخار وعن
التحويالت الرأسمالية وبين صافي احتياز األصول رير املالية أي يبين مقدار املتبقي ألرراض االقتراض أو التي يتعين
اقتراضها.
 .8صافي القيمة (Net Worth) -
إن صافي القيمة هو الفرق بين قيمة جميع األصول املنتجة ورير املنتجة واملالية – وجميع الخصوم في لحظة معينة .وإلجراء
هذا الحساب ,يتعين تحديد وتقييم كل أصل من األصول وكل بند من الخصوم على حده  ,يحسب بالنسبة للوحدات
والقطاعات املؤسسية ولالقتصاد ككل.
• الوحدة التنظيمية:
ل
هي الوحدة االقتصادية التي لها حق تملك األصو وااللتزامات وتتمتع بسلطة اتخاذ القرارات املتعلقة بالنشا االقتصادي
ً
والدخول في صفقات مع الوحدات األخرى تنش ئ حقوقا لها والتزامات عليها.
• ميزان الحساب الجاري Current account balance -
وهو عبارة عن الفرق بين صادرات السلع والخدمات وكذلك تدفقات التحويالت الخاصة بدون مقابل (ولكن قبل
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التحويالت الرسمية) وواردات السلع والخدمات وجميع التحويالت بدون مقابل إلى بقية أنحاء العالم.
• الناتج المحلي اإلجمالي Gross domestic Product -
ً
هو عبارة عن مجموع القيمة املضافة اإلجمالية لجميع الوحدات التنظيمية املقيمة التي تقوم باإلنتاج  ,مضافا إليها اي
ً
ضرائب ناقصا أي إعالنات على املنتجات رير املتضمنة في قيمة اإلنتاج .وبمعنى أخرى يساوي إجمالي قيمة اإلنتاج بسعر
املنتج للمنتجين املقيمين شامال هوامش التجارة والنقل ناقصا االسسهال الوسيط بسعر املشتري.
• الشــركات العامــة غيــر الماليــة – Public non-financial corporations

هي تلك الشركات التي تمتلك الحكومة  %50فأكثر من رأسمالها او هي الشركات التي تباشر الحكومة رقابة فعالة على إداروها
أو تصرفاوها االقتصادية حتى ولو كانت الحكومة تملك أقل من  %50من راس املال.
• األسعار األساسية Basic Prices -
وتشمل السعر قبل إضافة الضرائب وخصم اإلعانات على املنتجات.

المنتجات  +اإلعالنات على المنتجات.

وال تشمل االسعار األساسية أية هوامش نقل أو تجارة على اإلنتاج قد تضاف على الفاتورة.
• سعر المنتج Producers Prices -
ً
هو السعر الذي يحصل عليه البائع شامال صافي الضرائب على املنتجات باست ناء ضريبة القيمة املضافة وأية ضرائب
مستقطعة اخرى واية هوامش نقل أو تجارة على اإلنتاج قد تضاف على الفاتورة.
سعر المنتج = األسعار االساسية  +الضرائب على
ضريبة القيمة المضافة
الضرائب
شابهها
• سعر المشتري Purchasers Prices -
هو عبارة عن تكلفة السلع والخدمات في السوق تسليم املشتري وهو يساوي القيمة بسعر املنتج مضافا إليها هوامش النقل
التي يدفعها املشتري وأية ضرائب مشا هة يعاد خصمها مستبعد منها ضريبة القيمة املضافة املقتطعة.
النقل والتجارة  -الضرائب
سعر المشتري -
غير المستقطعة = سعر المنتج.
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• الشركة Corporation -
ّ
ن
ق
كيان قانوني أنش ئ بغرض إنتاج السلع أو الخدمات للسو  ,ويمكن أن يكو مصدر ربح أو كسب مادي اخر ملكامله ( أو
مالكيه) ويملكه مساهمون ملكية مشتركة  ,ولديهم سلطة تعيين مديرين مسؤولين عن إدارته العامة.
• المؤسسات غير الهادفة للربح Non-Profit institutions -

هي كيانات قانونية أو اجتماعية تنشأ بغرض إنتاج السلع والخدمات وال يمكنها مركزها من أن تصبح مصدر دخل أو ربح أو
رير ذلك من الكسب املادي للمؤسسات التي تنشئها أو تسيطر عليها أو تمولها.
• الوساطة المالية Financial Intermediation -
هــي نشــا إنتاجــي تتكبــد فيــه الوحــدة املؤسس ـية خصومــا على حسا ها هي نفسها بغرض امتال أصول مالية ,وذلك
باالشتغال في معامالت مالية في السوق .ويتمثل دور الوسطاء املاليين في توجيه األموال من الدائنين إلى املستدينين بالتوسط
فيما بينهم.
• خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:
هي الفرق بين قيمة الفوائد واألربا املستحقة التحصيل للبنو والهيئات املالية وبين قيمة الفوائد املستحقة الدفع
للمودعين.
• المشاريع المالية Financial enterprises -

ً
هي مؤسسات تعمل أساسا في الوسا ة املالية أو تمارس أنشطة مالية مساعدة تتصل اتصال وثيقا بالوسا ة املالية .وهي
بذلك تشمل املشاريع التي تكون وظيفسها الرئيسية تيسير الوسا ة املالية دون ان تعمل هي نفسها – بالضرورة – بالوسا ة
املالية.
• التأجير التشغيلي Operating Leasing -
يطلق مفهوم التأجير التشغيلي على نشا تأجير اآلالت أو املعدات لفترات زمنية محددة أقصر من مجموع أعمار الخدمة
املتوقعة لآلالت أو املعدات.
• التأمين Insurance -
هو توفير حماية مالية لفرادى الوحدات املؤسسية املعرضة لبعض املخا ر ضد العواقب املترتبة على أحداث معينة.
• استهالك رأس المال الثابت Consumption of fixed capital -
يعرف بأنه التناقض ( أثناء الفترة املحاسبية) في قيمة األصول الثابتة التي يمتلكها ويستعملها املنتج نتيجة ملشاركتة في
العملية اإلنتاجية أو القدم أو التلف الناتج عن حوادث عادية  .وال يتضمن ذلك قيمة األصول الثابتة التي تدمر بأعمال
حربية أو بأحداث است نائية مثل الكوارث الطبيعية الكبيرة نادرة الحدوث ومن ثم فإن اسسهال راس املال الثابت يقيس
االنخفاض الحاصل في منفعة األصول الثابتة ألرراض اإلنتاج.
• النشاط الرئيسي Principal Activity -
ّ
هــو النشا الــذي تفوق قيمته املضافة قيمة أي نشا اخر يضطلع به داخل الوحدة نفسها.
• األنشطة الثانوية Secondary Activities -
هو نشا داخل وحدة منتجة باإلضافة إلى النشا الرئيس ويجب أن تكون مخرجاته كمخرجات النشا الرئيس ي مناسبا
للتسليم إلى خارج الوحدة املنتجة ,وتكون القيمة املضافة للنشا الثانوي أقل من القيمة املضافة للنشا الرئيس ,
ومعظم الوحدات املنتجة تنتج بعض املنتجات الثانوية.
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• النشاط المساعد Ancillary activity -
ي
هو نشا داعم يضطلع به داخل املشروع بغية إيجاد الظروف التي يمكن فيها االضطالع بالنشا الرئيس ي أو الثانو  ,وال
يضطلع به لذاته هو وإنما فقط بغية توفير الخدمات الداعمة لألنشطة الرئيسية أو الثانوية التي هو مرتبط ها.
• األساس النقدي Cash basis -

األساس الثالث لتاجيل التدفقات والتيارات في نظام األمم املتحدة للحسابات القومية وحيث تاجل الصفقة عندما يتم
السداد الفعلي .وهذا املبدأ يقوم باألصل على تحميل حسابات قياس النتيجة  ,حسابات معامالت املوازنة باملصروفات التي
دفعت فعال خالل السنة سواء تحققت عن أعمال أو خدمات تمت خالل السنة أو كانت متحققة عن سنة سابقة أو أ ها
تعود لسنة تالية  .وكذلك تحميل الحساب نفسه باإليرادات التي قبضت فعال خالل السنة املالية بغض النظر عن تاريخ
تحقيقها و وإنما يعتمد التاريخ الفعلي للقبض والتاريخ الفعلي للدفع.
• حساب السلع والخدمات Goods and Services account -
ي
حساب السلع والخدمات سواء ملجموعة من املنتجات أو لالقتصاد ككل لغرض كيفية تساو املقدار اإلجمالي من املنتجات
املتاحة ( جانب العرض) مع املقدار اإلجمالي املستخدم منها بحيث تكون جملة املوارد تساوي جملة االستخدامات منها
بحيث تكون جملة املوارد تساوي جملة االستخدامات  ,وذلك بقا للمعادلة األساسية التالية:

• السلع والخدمات المسوقة:
ً
قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو املعدة أساسا للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة اإلنتاج.
• السلع والخدمات غير المسوقة:
ً
قيمة السلع والخدمات األخرى التي تقدم بسعر ال يغطي عادة تكلفة إنتاجها (مجانا أو بسعر رمزي) ويتكون معظمها من
إنتاج منتجي الخدمات الحكومية والهيئات الخاصة التي ال وهدف إلى الربح وتخدم العائالت.
• الدخل المختلط Mixed income -

بند املوازنة في حساب توليد الدخل للمشروعات رير املنظمة اململوكة بواسطة أعضاء األسر سواء كانوا منفردين أو في
ّ
شركة مع االخرين  ,وقد سأي الدخل املختلط هذا االسم ألنه دخل مختلط من العمل (تعويضات العاملين) وفائض
التشغيل.
• أشباه الشركات Quasi – Corporations -
هي مشاريع رير ذوات شخصية اعتبارية تتصرف كما لو كانت شركات ويكون شبه الشركة ,أما مشروع رير ذي شخصية
اعتبارية تملكه وحدة مؤسسية مقيمة ويشغل كما لو كان شركة مستقلة وعالقته بمالكه بحكم الواقع عالقة شركة
بمساهميها .وبالطبع يتعين على أي مشروع من هذا النوع أن يمسك مجموعة كاملة من الحسابات  ,أو مشروع رير ذي
ً
شخصية اعتبارية تملكه وحدة مؤسسية رير مقيمة ويعد مقيما ألنه وحدة مؤسسية تشتغل بقسط وافر من اإلنتاج في
اإلقليم االقتصادي على مدى مدة ويلة أو رير محددة من الزمن.
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األداء االقتصادي
Economic Performance
• الناتــج المحلي اإلجمالي) مليار دوال) Gross domestic product (us$ billions) -

بقا لنظام الحسابات القومية لعام (1993م) فإن الناتج املحلي اإلجمالي القتصاد ما هو مجموع القيمة املضافة اإلجمالية
لجميع الوحدات التنظيمية املقيمة التي تقوم باإلنتاج ,مضاف إليها أي ضرائب ناقص أي إعالنات على املنتجات رير
املتضمنة في قيمة اإلنتاج ,ويجب مالحظة مصطلح القيمة املضافة يتعلق بوحدة تنظيمية أو قطاع تنظيأي ,أما مصطلح
الناتج املحلي اإلجمالي فهو يتعلق بجميع الوحدات اإلنتاجية املقيمة بالدولة وقد يقدر باملليون دوالر أو بامليار دوالر من
خالل سعر الصرف الرسأي كما يذكره صندوق النقد الدولي.
الناتج المحلي اإلجمالي (مليار دوالر) = مجموع القيم
المضافة لكافة الوحدات التنظيمية المقيمة

القيمة المضافة ألي وحدة تنظيمية = قيمة إجمالي اإلنتاج لوحدة
تنظيمية معينة – قيمة السلع والخدمات

• نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (ألــف دوالر)GDP (us $ thousand) -
يستخرج الناتج املحلي اإلجمالي للفرد ( بالدوالر األمريكي)  ,بقسمة الناتج املحلي اإلجمالي (بالدوالر األمريكي) على عدد
السكان في منتصف العام.

• تقديــرات نمــو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتــة:

يشمل النمو بسبب الزيادة في كل من األسعار وكمية اإلنتاج  ,وعند حساب الناتج باألسعار الثابتة (أو باألسعار السائدة في
عام األساس) يتم تكييف وتعديل أثر السعر على النمو االقتصادي.
• نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم – population living below us$ 1 a
)day (% of total

• نسبة السكان الفقراء The percentage of poor population -
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عبارة عن نسبة األفراد الذين يقع إنفاقهم أو دخلهم تحت خط الفقر املحدد للمجتمع إلى مجموع عدد السكان في املجتمع.
(عدد األفراد الذين يقعون خط الفقر÷

• الزراعة كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي – Agriculture as % of GDP

يععر املؤشر عن مدى الوزن والثقل الذي يساهم به قطاع الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي ,وهو عبارة عن (مجموع اإلنتاج
النباتي والحيواني والداجن والسمكي مطروحا منه مستلزمات اإلنتاج الوسيطة) مقسوما على الناتج املحلي اإلجمالي.
كنسبة
الناتج

ناتج
(ناتج

الناتج

• التجارة كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Commerce as % of GDP -

مؤشر على مدى انفتا الدولة استيراد وتصديرا على العالم الخارجي ,ومدى مساهمة التجارة الخارجية في عجم الناتج
اإلجمالي للدولة.
التجارة كنسبة

الناتج
الناتج

• الصناعة كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Industry as % of GDP -

يععر املؤشر عن مدى الوزن والثقل الذي يساهم به قطاع الصناعة في الناتج املحلي اإلجمالي  ,وهو عبارة عن (مجموع
ً
ً
اإلنتاج الصنااي بأنواعه مطروحا منه مستلزمات اإلنتاج الوسيطة) مقسوما على الناتج املحلي اإلجمالي.
ناتج قطاع الصناعة كنسبة من الناتج المحلي
الناتج

( ناتج

• الخدمات كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Services as % of GDP -
يععر املؤشر عن مدى الوزن والثقل الذي يساهم به قطاع الخدمات في الناتج املحلي اإلجمالي  ,وهو عبارة عن (مجموع إنتاج
ً
قطاع الخدمات بأنواعه مطروحا منه مستلزمات اإلنتاج الوسيطة) مقسوما على الناتج املحلي اإلجمالي
كنسبة

ناتج
(ناتج

الناتج
الناتج

• االستثمار كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Investment as % of GDP -

عبارة عن قيمة السلع املعمرة التي تملكها الوحدات اإلنتاجية املقيمة  ,بغية استعمالها ملدة سنة على األقل في عمليات
اإلنتاج  ,وينتج عن هذا االستثمار نمو رأس املال الثابت لألمة ,وهذا املصطلح مرادف اإلجمالي بقيمة األصول الثابتة قبل
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حساب امتالكها  ,فهو شامل للمقدار الكلي من السلع الرأسمالية التي يتم إنتاجها لكل األرراض.
الناتج

الناتج
• االدخار كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Saving as % of GDP -
االمتناع عن االسسهال  ,وله معان مختلفة فهنا االدخار الفردي وادخار الشركات واالدخار الحكومي ,وقد يكون االدخار
موجبا وذلك عندما يكون الدخل أكعر من اإلنفاق على االسسهال  ,وقد يكون سالبا عندما يكون اإلنفاق على االسسهال أكعر
من الدخل  ,وبالتالي فإن الفرق بين قيمة اإلنفاق وقيمة الدخل يمثل قيمة االدخار السالب.
الناتج
الناتج
• اإلنفاق الحكومي كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Government Expenditure as % of -
GDP

يشمل اإلنفاق الحكومي إنفاق جميع مكاتب وإدارات ومؤسسات الحكومة املركزية وريرها من األجهزة التي تعتعر من وكاالت
أو أدوات السلطة املركزية في البلد ,وهو يشمل كل من اإلنفاق الجاري والرأسمالي أو اإلنفاق اإلنمائي  ,رير أنه ال يشمل
اإلنفاق اإلقليأي أو املحلي أو الخاص.
الناتج
الناتج

• االستهالك الخاص كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Private consumption as % of GDP -
االسسهال الخاص يمثل اإلنفاق االسسهالكي النهائي لجميع املقيمين عدا الوحدات الحكومية ,ويساوي مجموع اإلنفاق
االسسهالكي النهائي للقطاع العائلي وللهيئات الخاصة التي ال وهدف إلى الربح وتخدم العائالت  ,ويساوي األخير قيمة الخدمات
التي تنتجها لالستخدام الذاتي.
كنسبة

الناتج

الناتج
• االستهالك الحكومي كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Government consumption as % of -
GDP

بقا لنظام الحسابات القومية ( )1993فإن اإلنفاق االسسهالكي النهائي الحكومي يتكون من اإلنفاق الذي تقوم به الحكومة
العامة متضمنا اإلنفاق املقدر أو املحتسب ,سواء على اسسهال السلع والخدمات الشخصية أي ذات الطابع الشخص ي أو
على السلع والخدمات الجماعية أي أن اإلنفاق االسسهالكي الحكومي يمكن أن ينقسم إلى:
-

إنفاق حكومي على السلع والخدمات الشخصية (لألفراد) ومثال ذلك اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة
...إلخ.
إنفاق حكومي على السلع والخدمات الجماعية ومثال ذلك اإلنفاق الحكومي على الدفاع واألمن والعدال...إلخ.
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الناتج المحلي
اإلجمالي
• الصادرات كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Exports as % of GDP -
الصادرات من الناحية النظرية هي عبارة عن نقل ملكية البضائع ( باملستندات) من املقيمين في دولة إلى رير املقيمين,
وكذلك الخدمات املقدمة بواسطة املنتجين املقيمين للدولة املعنية إلى رير املقيمين ,أما من الناحية العملية فإن صادرات
السلع يمكن أن تحدث نتيجة الحركة الخارجية للبضائع ععر الحدود الجمركية ,وكذلك من حركة السلع األخرى ععر حدود
إقليمها املحلي متضمنة املشتريات املباشرة التي تقوم ها هيئات خارج الحدود وكذلك األفراد رير املقيمين داخل تلك الدولة,
وحيث إن الواردات من البضائع لهذه الدولة تقوم بالقيمة  ,CIFفإن صادرات الخدمات لهذه الدولة ينبغي أن تكون متضمنة
تكاليف خدمات النقل والتأمين التي يقدمها املنتجون املقيمون بتلك الدولة.

الكلية

الناتج
الناتج

• الواردات كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Imports as % of GDP -
من الناحية النظرية هي كل نقل مللكية السلع والخدمات من املنتجين رير املقيمين لدولة ما إلى املقيمين ,وكذلك الخدمات
املقدمة من املنتجين رير املقيمين إلى املقيمين في الدولة ,ومن الناحية العملية فإن واردات السلع يمكن أن تحدث نتيجة
تحر البضائع نحو الداخل ععر الحدود الجمركية لدولة ما  ,والسلع األخرى ععر حدود إقليمها املحلي ,وتشمل املشتريات
املباشرة من الخارج للخدمات الحكومية والعائالت املقيمة  ,وحيث أن واردات البضائع تكون مقومة  CIFفإ ها تتضمن تكلفة
النقل وخدمات التأمين من الدولة املصدرة إلى الدولة املستوردة  ,ولقد أحدث النظام الجديد للحسابات القومية لعام
(1993م) تغييرا جوهريا في هذا املجال  ,حيث جعل الواردات تقيم بالقيمة ( )FOBأي عند حدود الدولة املستوردة وذلك
من أجل التنسيق بين نظام الحسابات القومية ودليل ميزان املدفوعات.

الكلية

الناتج
الناتج

• صافي الدين الخارجي كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Net foreign debt as % of GDP -
الدين الخارجية هو التزام على الحكومة  ,بما في ذلك الحكومة الو نية أو إحدى ملحقاوها من أقسام ووكاالت وأجهزة
حكومية مستقلة و وهنا التزامات خارجية على مدين خاص تضمن سدادها جهة حكومية وتسأي بالدين املضمون
حكوميا ,كما أن هنا التزامات على مدين خاص ال تضمن سدادها أي جهة حكومية ,وهذه االلتزامات بمجموعها تشكل
مجموع الدين العام الخارجي  ,وهنا ديون قصيرة األجل ال تزيد فترة سدادها عن سنة  ,وديون ويلة األجل وهي ديون يزيد
أجلها األصلي أو الذي جرى تأجيله عن عام  ,ويسدد الدين عادة إما بالعملة األجنبية أو بالسلع والخدمات ,وتسأى
املدفوعات الفعلية سداد لألصل والفوائد بخدمة الدين الخارجي ,وهو مؤشر يععر عن مدى قدرة الدولة سداد ديو ها.
صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي
الناتج

• صافي مساعدات التنمية الرسمية الموزعة كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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development assistance as % of GDP

املساعدات اإلنمائية الرسمية هي املنح والقروض التي تقدم إلى البلدان النامية والتي يضطلع ها القطاع الرسأي ,ووهدف
بالدرجة األولى إلى تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه االقتصادي وتقدم هذه املساعدات بشرو مالية ميسرة.
• اإلنفاق الحكومي على القطاع الصحي كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-

Government

expenditure on health as % of GDP

يقصد باإلنفاق العام على القطاع الصحي ,اإلنفاق الجاري والرأسمالي من موازنات الحكومة ( املحلية واملركزية) والقروض
الخارجية واملنح أو صناديق التأمين االجتماعية والقروض الخارجية واملنح أو صناديق التأمين االجتماعية والصحية ,ويبين
هذا املؤشر ما يشكله اإلنفاق العام على الصحة من الناتج املحلي اإلجمالي ,وهذا اإلنفاق يشمل ما ينفق على الخدمات
الصحية العالجية والوقائية ومساعدات الطوارىء ,وأنشطة تنظيم األسرة  ,وتظهر مقارنة هذه النسبة بالنسبة لةنفاق على
القطاعات األخرى مدى كفاءة اإلنفاق العام الذي يمكن تصحيحة متى أمكن تحديد جوانب القصور.

الصحية الناتج
• اإلنفاق الحكومي على التعليم كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Government expenditure on -
education as % of GDP

يشــمل اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم جميــع املصروفــات العامة الجارية واالستثمارية من قبل املوازنات الحكومية( املركزية
واملحلية) والقروض املنح الخارجية باإلضافة إلى أوجه الدعم املقدمة للتعليم الخاص.
التعليم

الناتج
التعليم

الناتج
• اإلنفاق الحكومي على الدفاع كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Government expenditure on -
defense as % of GDP
اإلنفاق الحكومي على الدفاع كنسبة من الناتج
الناتج
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• اإلنفاق الحكومي على إعانات الضمان االجتماعي كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي Government -
expenditure on social assistances as % of GDP

إعانات الضمان االجتمااي تسسهدف توفير الحاجات األساسية لألفراد والجماعات لتحسين ظروفهم االقتصادية
واالجتماعية وتقديم الرعاية والحماية للفئات املحتاجة بما يمكن األفراد واألسر من تنمية قدراوهم وتطوير مستوى
معيشسهم وتحسين نوعية حياوهم وحل مشكالوهم واالعتماد على أنفسهم وتكيفهم مع املجتمع.
كنسبة
الناتج
الناتج
• نسبة الصادرات إلى الواردات Exports / Imports ration (%) -
مؤشــر يعبــر عــن مــدى قــدرة املــوارد الذاتيــة للدولــة مــن صادراوهــا الســلعية والخدميــة علــى تغطيــة نفقــات وارداوهــا.

والخدمية للدولة)*.100

• الفائض  /العجز اإلجمالي في الميزانية الحكومية -

Total government budget surplus /

deficit

عبارة عن الزيارة أو العجز في االيرادات العامة على النفقات العامة ,بنوعيها الجاري والرأسمالي.
• الفائض  /العجز اإلجمالي في الميزانية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي Total government -
)budget surplus / deficit (as % of GDP

عبارة عن نسبة زيادة أو عجز اإليرادات العامة عن النفقات العامة بنوعيها الجاري والرأسمالي منسوبا إلى الناتج املحلي
ً
اإلجمالي مضروبا في .100

تعاريف املتغيرات النقدية
• النقد المتداول Currency Outside Banks -
يتمثل في القيمة األسمية للنقد املتداول في أيدي الجمهور ,أي خارج خزائن البنو املحلية ,ويساوي القيمة األسمية للنقد
املصدر مطروحا منها أرصدة النقد في خزائن البنو املحلية.
• عــرض النقــد (مMoney Supply (MI) - )1
ً
يمثل النقد املتداول لدى الجمهور مضافا إليه ودائع القطاع الخاص واملؤسسات الحكومية واملؤسسات شبه الحكومية
تحت الطلب بالريال القطري.

• شبه النقد
ً
يمثل ودائع القطاع الخاص واملؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (االدخار وألجل) بالريال القطري مضافا إليها ودائع
القطاع الخاص واملؤسسات الحكومية واملؤسسات شبه الحكومية بالعمالت األجنبية
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• شهادات اإليداع Negotiable Certificates of Deposits -

أوراق مالية قابلة للتداول ,وتدخل ضمن تعريف شبه النقد ذلك الجزء من شهادات اإليداع التي تصدرها البنو املحلية
ويحتفظ ها الغير(أي باست ناء ذلك الجزء الذي تحتفظ به هذه البنو فيما بينها)
• عــرض النقــد (م- )2
)ً Money Supply (M2
ً
يساوي عرض النقد (م )1مضافا إليه شبه النقد ،ويعادل أيضا مجموع كل من صافي املوجودات األجنبية وصافي املوجودات
املحلية للجهاز املصرفي.
• عــرض النقــد (مMoney Supply (M3) - )3

ً
يساوي عرض النقد (م )2مضافا إليه الودائع الحكومية.

• المطالبات المحلية
ً
تشمل االئتمان املقدم للقطاع الخاص واملؤسسات الحكومية واملؤسسات شبه الحكومية مضافا إليه استثمار البنو
التجارية في األوراق املالية املحلية رير الحكومية.
• التسهيالت االئتمانية Credit Advances -
تشمل جميع األرصدة القائمة لجميع أنواع التسهيالت االئتمانية وعمليات التمويل املباشرة (جاري مدين ،أوراق مخصومة،
سلف وقروض ،أية تسهيالت أخرى) املقدمة لجميع القطاعات االقتصادية باست ناء البنو واملؤسسات املالية
• القطاع الخاص Private Sector -
األفراد املقيمون والشركات واملؤسسات والكيانات القانونية األخرى املقيمة بخالف القطاع العام.
• الحكومة Government -
وتعنــي الــوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات العامة ذات امليزانيات امللحقة.
• المصارف المحلية Local Banks -
ً
وهــي مصــارف قطاعــي الجملــة والتجزئــة املؤسســة محليــا إضافــة إلــى املصارف املتخصصــة.
• مطلوبات الودائع األخرى لدى البنوك المحلية Other Deposit Liabilities with Local Banks -

الودائع ألجل املستحقة ورير املشمولة بتعليمات من العميل لتجديدها  ,والودائع الخاصة بالعمالء في الفروع والناتجة
الرواتب التي تدفعها الحكومة واملؤسسات عن ريق املركز الرئيس ي  ,واألموال املستحقة للوكالء بالعمولة بخصوص كتب
االعتماد  ,والرواتب واألموال املحولة إلى بعض العمالء ممن ليس لديهم حسابات ودائع تحت الطلب أو ممن لديهم حسابات
لم يذكر رقمها وكذلك الحسابات املعلقة( مثال :عنوان العميل رير معروف) ,ومطلوبات أخرى.
• النقــد المتــداول خــارج المصارف Banks outside circulation in currency -
يتمثل في القيمة األسمية للنقد املتداول في أيدي الجمهور ,اي خارج خزائن البنو املحلية ويساوي القيمة األسمية للنقد
ً
املصدر مطروحا منها أرصدة النقد في خزائن البنو املحلية:
-

نقد في الصندوق (.)Money in the fund
ودائع لدى السلطة النقدية(.)Monetary authority Deposits
احتيا ات البنو (.)Banks Reserves
الودائع تحت الطلب (.)Demand Deposits
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• المســح النقــدي)المطلوبــات  -الموجــودات) – )Monetary Survey (Assets – Liabilities
 املطالب على الحكومة (.)Claims of Government•

املطالب على القطاع الخاص (.)Claims of Private Sector

•

احتيا يات السلطة النقدية من النقد األجنبي (.)Monetary authority Reserves from foreign Money

•

ذهب (.)Monetary Gold

•

أرصدة لدى بنو أجنبية (.)Foreign Banks Deposits

•

سندات وأذونات خزينة أجنبية (.)Foreign Bonds and Bills treasury
ودائع حقوق الاحب الخاصة (.)Special Drawing Rights Deposits

•

أخرى Others

•

قائمة أولية باملتغيرات ذات العالقة باالتحاد النقدي
الي تحتاج إلى اتباع منهجية موحدة في إعداداها:
اإلحصاءات القومية
• الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةGross domestic product at current prices
أوال :الناتج المحلي اإلجمالي (بطريقة اإلنفاق) – GDP expenditure approach
ً
مجموع النفقات النهائية بأسعار املشترين بما في ذلك الصادرات من السلع والخدمات بالقيمة فوب مطروحا منها مجموع
املستوردات مقيمة بأسعار التسليم على البواخر بسعر فوب.
الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة اإلنفاق = (اإلنفاق االستهالكي
النهائي الخاص  +االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي +
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي  +التغير في المخزون +
صادرات السلع

ثانيا :الناتج المحلي اإلجمالي (بطريقة الدخل) – GDP income approach
يســاوي تعويضــات العامليــن مخصومــا منهــا اإلعانــات علــى اإلنتــاج وعلــى املســتوردات مضافــا إليهــا الضرائــب والدخــل
املختلــط اإلجمالــي وفائــض التشــغيل اإلجمالــي.
(بطريقة الدخل) = )تعويضات الموظفين +
الناتج المحلي
الثابت  +الضرائب
استهالك رأس
غير المباشرة  -اإلعانات  +فائض التشغيل.
ثانيا :الناتج المحلي اإلجمالي (بطريقة اإلنتاج) – GDP output approach
ً
ً
مجموع القيم املضافة للمنتجين املقيمين بسعر املنتج مضافا إليه الرسوم الجمركية ,أو هو مجموع املخرجات مخصوما
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ً
منه مجموع االسسهال الوسيط مضافا إليه صافي الضرائب على املنتجات ( ضرائب – إعانات) رير املدرجة في قيمة
املخرجات.
الناتج المحلي اإلجمالي (بطريقة اإلنتاج)=

ثانيا :الناتج المحلي اإلجمالي (بأسعار السوق) – GDP market prices
ً
ً
ق
بطريقة اإلنتاج هو مجموع إجمالي القيم املضافة لجميع املنتجين املقيمين بأسعار السو مضافا إليه الضرائب ومخصوما
منه اإلعانات على املستوردات.
ً
ومن بطريقة اإلنفاق هو مجموع النفقات النهائية بأسعار املشترين مخصوما منه جميع املستوردات مقيمة بأسعار التسليم
على البواخر.
• الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي – GDP by type of economic activity’s

ً
ً
مجموع القيم املضافة املتولدة في كل نشا اقتصادي بقا لتصنيفات ال  ISICاملستخدم و بقا ملستوى الحد من النشا
ً
ً
االقتصادي املأخوذ في االعتبار مضافا إلى املجموع والرسوم الجمركية للواردات ومطروحا من املجموع الخدمات املالية
املحتسبة في القطاع املالي.
• األنصبة القطاعية اإلجمالي الناتج المحلي ( قطاع الزيت – القطاع الخاص ماعدا قطاع الزيت – القطاع الحكومي
ما عدا قطاع الزيت – رسوم االستيراد) – Sectorial shares of GDPs
ّ ً
هو نسبة مشاركة القطاعات (املذكورة انفا) املئوية في الناتج املحلي اإلجمالي الشامل للرسوم الجمركية واملطرو منه
الخدمات املالية املحتسبة في القطاع املالي.
• االستهالك الكلي Total Consumption -
يشمل االسسهال الخاص واالسسهال الحكومي ,ويعرف االسسهال على وجه العموم بأنه نشا يتكون من استخدام الوحدة
التنظيمية ( املؤسسية) السلع أو الخدمات إلشباع احتياجات فردية أو جماعية.

-

االستهالك الخــاص )(Private Consumption

ويشمل اسسهال األسر املعيشية املقيمة واسسهال املؤسسات التي ال وهدف إلى الربح املقيمة وتخدم االسر
املعيشية.

 االستهالك الحكومي)(Governmental Consumptionً
ي
قيمة ما تنفقه الحكومة العامة إلنتاج السلع والخدمات التي تسسهلكها ذاتيا أي أنه يساو قيمة اإلنتاج اإلجمالي
ً
للحكومة ناقصا مجموع قيمة املبيعات املسوقة ورير املسوقة  ,مع األخذ في االعتبار أن إجمالي قيمة اإلنتاج
الحكومي يساوي مجموع قيمة االسسهال الوسيط من البضائع والخدمات وقيمة تعويضات املوظفين وإهال
رأس املال الثابت وصافي الضرائب رير املباشرة.
• االستثمار الكلي Total investment -
هو حملة االستثمارات التي يقوم ها كل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ويشمل مجموع التكوينات
الرأسمالية مضافا إليها التغير في املخزونات.
• التكوين الرأسمالي الكلي:
عبارة عن مجموع قيمة تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي والتغير في المخزون واجتياز النفائس مخصوما منه
التخلص من النفائس.
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• الصادرات الكلية من السلع والخدمات:
 -صادرات من السلع Exports of goods -

تتكون صادرات السلع من مبيعات أو مقايضة أو هدايا أو هبات املقيمين لغير من السلع يواكسها عادة تغير في
امللكية .وهي البضائع والسلع املصدرة للتجهيز والسلع املشتراة في املوانئ املحلية بواسطة الناقالت رير املقيمة
والذهب رير النقدي.

 صادرات من الخدمات Services of goods -خدمات مقدمة مقيم إلى مسسهلك رير مقيم وتشمل خدمات النقل والسفر واالتصاالت والتشييد والتأمين
والخدمات املالية وخدمات الكمبيوتر واملعلومات وحقوق االمتياز ورسوم الرخص وخدمات الكمبيوتر
واملعلومات وحقوق االمتياز ورسوم الرخص وخدمات األعمال والخدمات الشخصية واالجتماعية والثقافية
والترفيهية والخدمات الحكومية.
• الواردات الكلية من السلع والخدمات:
 -سلع مستوردة (واردات السع) – )(goods of imports

تتكون من املواد التي يتم استيرادها من رير مقيم إلى مقيم وعادة يتم ذلك بنقل ملكيسها من رير املقيم إلى املقيم
وتشمل البضائع والسلع ألرراض التجهيز والسلع التي تم تجهيزها في موانىء أجنبية بناقلين محليين والذهب رير
النقدي.

 خدمات مستوردة (واردات الخدمات) – )(services of importsتتكون من الخدمات التي يتم شرانها بواسطة مقيم من رير مقيم مثل النقل والسياحة واالتصاالت والتشييد
والتأمين والخدمات املالية وخدمات الكمبيوتر واملعلومات وحقوق االمتياز ورسوم التراخيص وخدمات األعمال
األخرى والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية.
• الصادرات النفطية Oil Export -
هــي جملــة مــا يخــرج مــن حــدود الدولــة الجغرافيــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي ويوجــه إلــى دول أخــرى مســتوردة لهــا.
• الصادرات غير النفطية Non - oil exports -
إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع املصنفة في الفصل ( 27الوقود املعدني وزيوت معدنية ومنتجات
تقطيرها  ,مواد البيتومينية ,شموع معدنية ) من النظام املنسق (.)HS
• الواردات النفطية Oil Imports -
ى
ل
هــي جملــة مــا يدخــل فــي داخــل حــدود الدولــة الجغرافيــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــن دو أخــر مصــدرة لــه.
• صافــي دخــل عوامــل اإلنتاج مــن الخارج Net Factor Income from Abroad: s -

هــو الفــرق بيــن عوائــد عوامــل الدخــل مــن خــارج الدولــة وعوائــد عوامل الدخــل املحولــة إلــى خــارج الدولــة.
• الناتج القومي اإلجمالي National Product Gross -

هــو الناتــج املحلــى اإلجمالي مضافــا إليــه صافــى عوائــد عوامــل اإلنتاج.
• الناتج المحلي النفطي Oil Domestic Product -

هــو القيمــة املضافــة لقطــاع النفــط أي أنــه يســاوى قيمــة اإلنتاج لذلــك القطاع مخصوما منه مستلزمات ذلك القطاع.
• المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي Implicit Deflator of G.D.P:s -

هو أداة إحصائية يتم من خاللها تقدير الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي أي الناتج املحلي الذي ال يكون محمال بأثر األسعار.
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املوازنة الحكومية
إجمالي اإليرادات مضافا إليها املنح من الخارج
Total Revenue plus Grants from abroad
• إجمالي اإليرادات Total Revenue -
تتمثل اإليرادات في كل ما تحصل عليه من موارد سواء كانت موارد نفطية أو رير نفطية كاملوارد الضريبية والجمركية ورير
ذلك من موارد تحصلها الحكومة.
• اإليرادات الحالية Current Revenue -
 -إيرادات الضرائب (Tax Revenue) -

هــي كل مــا تحصلــه الحكومــة مــن إي ـرادات ضريبيــة مفروضــة بحكــم القانــون ســواء كانــت مباشــرة أو ريــر مباشــرة.

 اإليرادات غير الضريبية (Non-Tax Revenue) -هي اإليرادات التي تحصل عليها الحكومة من فوائض الشركات وكذلك فوائض املصرف املركزي وريرها من
االيرادات األخرى رير الضريبية.
 اإليرادات النفطية (Oil Revenue) -هي املتحصالت التي تتوفر لدى الحكومة من فوائض النفط والغاز.
• إيرادات رأس المال Capital Revenue -
هي الفوائد املحصلة على رأس املال اململو والتي تحصل مقابل رنوس األموال املدخرة.
• المنح والهبات من الخارج Grants from abroad -
 -المنح الجارية (Current Grants) -

هي ما تحصل عليه الدولة من العالم الخارجي في صورة منح مختلفة األشكال.

 المنح الرأسمالية (Capital Grants) -هــي مــا تحصــل عليــه الدولــة مــن العالــم الخــارج فــي صــورة رأسمال أي سلع ويلة األجل (رأسمالية).

• إجمالــي المصروفــات الحكوميــة مطروحــا منهــا مدفوعــات الفوائد -

Total governmental

expenditure minus interest payments
• إجمالي المصروفات Total Expenditure -
 -المصروفات الجارية Current Expenditure -

هــي مــا تنفقــه الحكومــة فــي صــورة ســلع وخدمــات خالل سنة وتمثــل املســتلزمات الســلعية واملســتلزمات الخدميــة.

 المصروفات الرأسمالية Capital Expenditure -تمثــل اإلضافات الرأســمالية مــا تنفقــه الدولــة علــى ســلع ويلــة األجل يزيــد عمرهــا اإلنتاجي عــن عــام.
• الفائض  /العجز الكلي Total Deficit / Surplus -
نسبة الفائض (العجز) إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
)Percent of surplus / deficit to G.D.P %(.
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• تمويل العجز Finance the deficit -
 -تمويل العجز من الداخل – Finance the deficit from local

تمويل العجز من الداخل يقصد به تمويل العجز في املوازنة العامة للدولة من خالل إصدار أوراق مالية تشكل
ً
دينا على الحكومة يكون تمويلها من أفراد املجتمع املحليين.

-

تمويل العجز من الخارج – Finance the deficit from abroad

تمويل العجز من الخارج يقصد تمويل العجز في املوازنة العامة للدولة من خالل مصادر خارجية في صورة قروض
أو هبات أو منح.

• الدين الكلي Total debt -

2

-

الدين الكلي بمفهوم الحكومة العامة. (TotalDebtbasedongeneralgovernment).

-

الدين الكلي بمفهوم الحكومة املركزية. (TotalDebtbasedonCentralgovernment).
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الفصلالثاني:إحصاءات التجارة الخارجية
التجارة الخارجية
Foreign Trade
• العالم الخارجي Foreign World -
هو األراض ي واألقاليم االقتصادية التي تقع خارج سيادة الدولة وهي تتبع لسيادة دول أخرى.
• اإلقليم الجمركي Custom Region -
هي األراض ي التي يسري فيها القانون الجمركي للدولة.
• المنفذ الجمركي:
وهو املععر الحدودي الذي يسري فيه قانون الجمار للدولة ويشمل ميناء الدخول أو ميناء الخروج ويخضع لسيادة الدولة
تحت إشراف الجمار .
• وسيلة النقل:
هو رق النقل الدولية للبضائع والسلع وتشمل النقل العري والبحري والجوي.
• بلد منشأ البضاعة:
ً
وهو يقصد به البلد الذي تم فيه إنتاج أو تصنيع البضاعة وفقا ملعايير محددة ألرراض تطبيق التعرفة الجمركية أو القيود
الكمية أو أية إجراءات أخرى تتعلق بالتجارة .
• بلد المقصد:
ن
جهة املقصد النهائية للبضاعة وبدو أن يحدث بشأ ها قبل وصولها لتلك البلد أي معاملة تجارية وليست البلد التي تتوقف
فيها البضاعة أثناء مرورها.
• االستيراد:

ويقصد به وفق نظام التجارة الخارجية هو كل السلع والبضائع الواردة والداخلة إلى البالد لتغطية االحتياجات املحلية والتي
تجرى عليها كافة اإلجراءات الجمركية املتبعة في إ هاء استيراد سلعة ما.
• الصادرات Exports -
ويقصد ها وفق نظام التجارة الخارجية جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات
صناعية ريرت من شكلها وقيمسها واملعدة للتصدير خارج الدولة.
• الصادرات الوطنية National Export -
ويقصد ها وفق نظام التجارة الخارجية جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليه
صناعية ريرت من شكلها وقيمسها واملعدة للتصدير خارج الدولة .بعد استيفاء اإلجراءات الجمركية عليها.
• إعادة التصدير:
هي السلع التي تم استيرادها بغرض االستخدام املحلي في الدولة (تجاري أو صنااي) ثم أعيد تصديرها على نفس الحالة التي
تم استيرادها عليها ,أي لم تتعرض لعمليات تغير من اصلها بشكل او بآخر..

232

دليل التعاريف واملفاهيم واملصطلحات االحصائية

• التصدير المؤقت للسلع (أغراض التجهيز الخارجي) –

Temporary Export of goods (for

)Foreign Supply

تصدير السلع الحرة التداول في إقليم جمركي بصفة مؤقتة أرراض التصنيع أو التجهيز أو اإلصال في الخارج ثم يعاد
استيرادها مع إعفاء كلي أو جزئي من رسوم وضرائب االستيراد.
• الواردات السلعية Imports of Goods -
هي كل السلع الواردة إلى البالد لتغطية االحتياجات املحلية والتي تجري عليها كافة اإلجراءات الجمركية املتبعة في اإلفراج
الجمركي عن السلع املستوردة سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو املعفاة.
ً
وتحسب قيمة الواردات السلعية بالعملة الو نية وعلى أساس (سيف) وتتضمن قيمة البضائع في محل إنتاجها مضافا إليها
أجور الشحن والتأمين لحظة وصولها إلى املركز الجمركي.
• قيمة الصادرات (فوب) – )Free on Board (FOB
يتم تحديد قيمة السلع املصدرة على اساس القيمة( فوب) (تسليم ظهر السفينة) ,وتشمل القيم من نوع فوب قيمة
الصفقة للسلع وقيمة الخدمات املؤداة لتسليم السلع الى حدود البلد املصدر.
• قيمة الواردات (سيف) – )Coast Insurance and Freight (CIF
يتم احتساب قيم الواردات على اساس القيم من نوع التكلفة والتأمين والشحن (سيف)  ,وتشمل القيم من نوع سيف قيمة
الصفقة للسلع وقيمة الخدمات املؤداة لتسليم السلع الى حدود بلد التصدير  ,وقيمة الخدمات املؤداة لتسليم السلع من
حدود بلد التصدير الى حدود البلد املستورد.
• الدليل اإلحصائي:
ل
ل
هو عبارة عن استبدال الوصف السلعي برموز رقمية ذات مدلو لهذه املعلومات إلمكان تبويسها في صورة جداو إحصائية
يمكن االستفادة منها في مختلف األرراض اإلحصائية والدليل اإلحصائي املستخدم في إحصائيات التجارة الخارجية هو
النظام املنسق ( )H.Sالخاص بتصنيف وتبويب السلع.
• الوزن الصافي:
ً
يقصد به كامل وزن البضاعة مستبعدا منه وزن مواد التغليف والتعبئة.
• الوزن القائم:
يقصد به كامل وزن البضاعة بما فيها وزن مواد التغليف والتعبئة.
• اإلفراج المؤقت عن السلع (أغراض التجهيز الخارجي) Temporary Release of goods (for -
Foreign Supply):s

جلب سلع معينة إلى إقليم جمركي مع إعفائها بشرو من سداد الرسوم والضرائب الجمركية .وينبغي أن يقصد هذه السلع
أن يعاد تصديرها خالل فترة معينة بعد معالجسها بالتصنيع أو التجهيز أو اإلصال .
• اإلفراج المؤقت عن السلع (رهنا بإعادة تصديرها على الحالة ذاتها) Temporary Release of -
goods (subject – to Re-exporting at the Same conditions):s

جلب سلع معينة إلى إقليم جمركي مع إعفائها بشرو من سداد الرسوم والضرائب الجمركية .وينبغي أن تستورد هذه
السلع لغرض معين وبقصد إعادة تصديرها خالل فترة معينة ودون أن تكون قد تعرضت إلى تغيير باست ناء السهالك الطبيعي
الذي يعزي إلى استعمال السلع.
• إعادة استيراد السلع على الحالة ذاتها Re-Importing of goods (at the Same Condition) -
يقصد ها اإلجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه إدخالل البضاعة التي سبق تصديرها ،لالستعمال الداخلي معفاة من رسوم
وضرائب االستيراد ،شريطة أن تكون قد خضعت ألي تصنيع أو معاجلة أو إصال في الخارج ،وشريطة أن يتم سداد أية
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مبالغ متوجبة نتيجة إلعادة أو إعفاء رسوم أو ضرائب أو أية إعانات أو مبالغ أخرى ممنوحة فيما يتعلق بالتصدير ،أو
اإلعفاء املشرو منها.
• الميزان التجاريBalance of Trade -
هو الفرق بين القيمة الكلية للصادرات والواردات السلعية ,وعندما تكون قيمة الصادرات أكعر يقال أن هنا فائض في
املي ـزان التجــاري وعندمــا تكــون قيمــة الــواردات أكبــر يقــال أن هنا عجز في امليزان التجاري.
• حجم التجارة:

هو مجموع قيمة الصادرات والواردات خالل فترة معينة من الزمن.
• تجارة الترانزيت) التجارة العابر) Trade Transit -

يقصد به اإلجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمار من جمر إلى تخر.
• المناطق الحرة Free Zone -

جزء من إقليم الدولة حيث ينظر إلى أي سلعة مقدمة بصفة عامة وبقدر ما يتعلق األمر برسوم وضرائب االستيراد على أ ها
خارج األقاليم الجمركي وال تخضع للرقابة الجمركية العادية .ويمكن التمييز بين املنا ق التجارية الحرة واملنا ق الصناعية
الحرة  ,ففي املنا ق التجارية الحرة تكون العمليات املسمو ها قاصرة بصفة عامة على العمليات الالزمة
لحفظ السلع واألشكال العادية للمعالجة من أجل تحسين نوعيسها التسويقية وتعبئسها ,أو إعدادها للشحن .أما في املنا ق
الصناعية الحرة  ,يؤذن بعمليات التجهيز ,ويستراي التعريف أن السلع ال تخضع للرقابة الجمركية.
• الدولة الشريكة:
هي الدولة التي لديها تعامالت اقتصادية فيصدر لها ويستورد منها ً
وبناء على تلك التعامالت تقدر قيمة الصادرات والواردات
وعجم التجارة بين الدولتين وامليزان التجاري وأهم السلع املصدرة للرقابة الجمركية.
• معدل التبادل التجاري الصافي:

التبادل التجاري الصافي( = الرقم القياسي لمتوسط قيمة
الصادرات ÷ الرقم القياسي

• معدل التبادل التجاري اإلجمالي:
التبادل التجاري

• الشحن العابر Transit Cargo -
يعني نقل السلع تحت الرقابة الجمركية من واسطة النقل املستوردة إلى واسطة النقل املصدرة ضمن منطقة مكتب جمركي
واحد هو مكتب كل من االستيراد والتصدير ,وهذا اإلجراء ال ينطبق على السلع التي تخضع بالفعل,

لدى وصولها إلى األقاليم الجمركي ليلد ما  ,اإلجراء جمركي (مثل الترانزيت الجمركي) وتنقل من واسطة نقل إلى أخرى أثناء
ً
سريان هذا اإلجراء  ,وهذا النقل تعالجه الجمار بموجب اإلجراء الساري بالفعل  ...وال ينطبق أيضا على السلع املنقولة
بالعريد أو حقائب املسافرين.
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الفصلالثالث:إحصاءات األسعار
األسعارواألرقام القياسية
Prices and Index Numbers
• السلع والخدمات goods and services -
ً
ي
السلع والخدمات الرئيسية األكثر اســسهالكا للمســسهلك األسر ألرراض معيشــية.
 .1السلع :Goods -
هي أشياء مادية يوجد لب عليها  ,ويمكن إثبات حقوق ملكيسها  ,كما يمكن نقل ملكيسها بين األفراد واملؤسسات من خالل
التعامل في السوق.
 .2الخدمات :Services -
ي
ق
ليست وحدات مستقلة يمكن إثبات حقو ملكيسها  ,وال يمكن التعامل التجار بشأ ها بصورة منفصلة عن إنتاجها,
والخدمات مخرجات متجانسة حسب الطلب  ,وتتكون في العادة من تغيرات في ظروف الوحدات املسسهلكة تتحقق من خالل
أنشطة املنتجين بناء على لب املسسهلكين  ,وفي الوقت الذي يكتمل فيه إنتاجها ال بد وأن تكون قد قدمت إلى املسسهلكين ,
وتسسهلك في وقت اإلنتاج.

• سلة السلع والخدمات Basket of Goods and Services -
هي عينة السلع والخدمات التي تستخدم لتمثل كافة السلع والخدمات الداخلة في سلة الرقم القياس ي  ,ففي حالة الرقم
القياس ي ألسعار املسسهلكين فهذه السلة من السلع تمثل كافة السلع والخدمات التي يتم شرانها من قبل األسر.
• األهمية النسبية للسلع والخدمات:
نســبة نصيــب اإلنفاق علــى الســلعة أو الخدمــة مــن إجمالــي اإلنفاق الكلي لكافة السلع والخدمات داخل سلة املسسهلك.
• الوحدة التسعيرية Price Unit -
الوحــدة التي على أساسها تحديد وزن وعجم وكمية بيع املواد (مثل الكيلو جرام والرزمة واللتر ...إلخ).
• السعر Price -
يعــرف بوصفه قيمة وحدة من منتج تكون كمياته متجانسة تماما  ,ليس هذا فحسب بل من حيث عدد سماته األخرين
كذلك.
• متوسطات األسعار Price Averages -
عبارة عن حاصل مجموع تسعيرات سلعة مقسومه على عدد التسعيرات ,ويستفاد من متوسطات األسعار في إعداد دراسات
املقارنة ألسعار السلع املتشا هة في دول العالم.
• متوسطات أسعار السلع والخدمات:
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مقياس إحصائي للتغيرات في متوسط أسعار بند بمواصفة وفترة ثابتة ومحددة.
• الديمومة:
ضمان استمرار نقطة البيع في ممارسة النشا لفترة ويلة.
• الترددية:
الحركة الشرائية في نقطة البيع.
• الرقم القياسي Index Number -
يعرف الرقم القياس ي بأنه رقم نسبي يقيس التغير في ظاهرة واحدة أو أكثر  ,ويتم الحصول عليه بنسبة قيمة الظاهرة في
فترة املقارنة إلى قيمسها في فترة األساس.
• الرقم القياسي لألسعار Price Index Number -
يعرف الرقم القياس ي بأنه رقم نسبي يقيس التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات ,ويتم الحصول عليه بنسبة
أسعار السلع والخدمات في فترة املقارنة إلى أسعارها في فترة األساس.
• الرقم القياسي لتكلفة المعيشة:

هو مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار سلة سوق ثابتة من السلع والخدمات.
• الرقــم القياســي ألســعار المستهلك Consumer price :index: s -
هو عبارة عن املتوسط الحسابي املرجح لقيم التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات تداى بسلة الرقم القياس ي ما بين
فترتين زمنيتين.
• الوزن الترجيحي ألسعار المستهلك:
لكل سلعة فهو نسبة إنفاق السكان على السلعة إلى مجموع اإلنفاق العام عليها  .ويعتمد على منهجية السبير في حساب
الرقم القياس ي كون أن األوزان الترجيحية في الجانب التطبيقي متوفرة عن فترة األساس وليس عن فترة املقارنة .إن واحدا
من أهم استخدامات الرقم القياس ي أسعار املسسهلك هو مكمش ضمني للناتج املحلي اإلجمالي.
• الرقــم القياسي ألسعار اإلنتاج Index Price Producer (PPI) -
مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع املنتجة في فترة املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة األساس.
• الرقم القياسي ألسعار الجملة:
الرقم الذي يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات املباعة في األسواق األولية للدولة.
• الرقم القياسي ألسعار الصادرات Export Price Index -
مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع املصدرة للخارج في فترة املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة االساس.
• الرقم القياسي ألسعار الواردات Import Price Index -

مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع املستوردة من الخارج في فترة املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة
األساس.
• الرقــم القياســي ألســعار مــواد البناء - Building Materials Price index (BMPI) -

مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار مواد البناء في فترة املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة األساس.

• الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة:
هو نوع من املؤشرات السعرية للتجارة الخارجية يو ح فقط العالقة بين القيم لفترة املقارنة مع القيم لفترة األساس.
• األهمية النسبية للقطاعات واألصناف:
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مقدار ما يمثله كل قطاع وصنف من نسبة تمثيلية الداخلة في تركيب الرقم القياس ي.
• نسبة التغير:
هي معدل التغير بين فترة حالية وفترة سابقة وتحسب كما يلي:
الفترة السابقة (÷ متوسط الفترة السابقة(*.100
• نسب التغير الربعي:
مقدار التغير النسبي الذي يطرأ على الرقم خالل الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
• نسب التغير السنوي:
مقدار التغير النسبي الذي يطرأ على الرقم خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة املماثلة له من السنة السابقة.
• الرقم القياسي البسيط لألسعار) مناسيب األسعار(Ratio Price-
يحسب الرقم القياس ي البسيط لألسعار بقسمة مجموع أسعار السلع الداخلة في تركيبه في فترة املقارنة على مجموع أسعار
نفس السلع في فترة األساس ثم يضرب ناتج القسمة في .100
الرقم القياسي البسيط لألسعار=

) 100*( ∑ P0 ÷ ∑ P1
حيث  :P0هو سعر السلعة في سنة األساس.
 :P1هو سعر السلعة في سنة املقارنة.
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• الرقم القياسي المرجح لألسعار weighted Index -

لتالفي عيوب الرقم القياس ي البسيط و الذي يعطي أهمية متساوية للسلع الداخلة في تركيب الرقم القياس ي فإنه يتم إعداد
أرقام قياسية مرجحة بحيث يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيبة الرقم القياسية بأهميسها النسبية (الوزن) ففي حالة الرقم
القياس ي ألسعار املسسهلكين فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيبة هذا الرقم بأهميسها لنسبية في سلة اإلنفاق السلعي
لألسرة  ،و يكون مصدر هذه األوزان ماح نفقات و دخل األسرة  ،و هنا عدة أنواع من األرقام القياسية  ،و منها األرقام
القياسية التالية :
.1الرقــم القياســي المرجــح بكميــات ســنة األساس رقــم السبير لألسعار )(Laspeyres
وفقا لصيغة السبير فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيب الرقم القياس ي حسب أهميسها النسبية (الوزن) في سنة
األساس  ،فمثال في حالة الرقم القياس ي للصادرات فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيبة وفقا ألهمية السلع املصدرة
من إجمالي السلع املصدرة و الداخلة في تركيبة الرقم القياس ي للصادرات.
رقم السبير لألسعار=

) 100 * ( ∑ P0 Q0 ÷ ∑ P1 Q0
حيث:
P0هو سعر السلعة في سنة األساس.
P1هو سعر السلعة في سنة املقارنة.
Q0هو كمية( وزن) السلعة في سنة األساس.
.2الرقــم القياســي المرجــح بكميــات ســنة المقارنــة رقــم باش لألسعار )(Paache
وفقا لصيغة باش فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيب الرقم القياس ي حسب أهميسها النسبية (الوزن) في سنة املقارنة،
فمثال في حالة الرقم القياس ي للواردات فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيبة وفقا ألهمية السلع املستوردة من إجمالي
السلع املستوردة في سنة املقارنة و الداخلة في تركيبة الرقم القياس ي للواردات .

) 100 * ( ∑ P0 Q1 ÷ ∑ P1 Q1
حيث:
P0هو سعر السلعة في سنة األساس،
 Q1هو كمية (وزن) السلعة في سنة األساس.
P1هو سعر السلعة في سنة املقارنة.
.3الرقم القياسي األمثل لألسعار(رقم فيشر لألسعار):
وفقا لصيغة فيشر فإنه يتم تركيب الرقم القياس ي عن ريق احتساب الوسط الهندس ي لرقأي السبير وباش لألسعار.

رقم فيشر=

حيث P0 :هو سعر السلعة في سنة األساس.
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 P1هو سعر السلعة في سنة املقارنة.
 Q1هو كمية(وزن) السلعة في سنة املقارنة.
 Q0هو كمية (وزن)السلعة في سنة األساس.
.4الرقــم القياســي المرجــح بكميــات ســنة األســاس وســنة المقارنة (لألسعار):
وفقا لصيغة أدجورث فإنه يتم ترجيح السلع الداخلة في تركيب الرقم القياس ي حسب الوسط الحسابي أو الوسط
الهندس ي لألهمية النسبية (الوزن) في سنة األساس و سنة املقارنة  ،فمثال في حالة الرقم القياس ي للواردات فإنه يتم ترجيح
ً
السلع الداخلة في تركيبة وفقا ألهمية السلع املستوردة من إجمالي السلع املستوردة في سنة األساس وسنة املقارنة و
الداخلة في تركيبة الرقم القياس ي للواردات .

)) 100 * ( ∑ P0 (Q1+Q0) ÷ ∑ P1( Q1 + Q0
حيث P0 :هو سعر السلعة في سنة األساس.
 P1هو سعر السلعة في سنة املقارنة.
 Q1هو كمية (وزن)السلعة في سنة املقارنة.
 Q0هو كمية (وزن) السلعة في سنة األساس.
• الرقم القياسي ألسعار العقارات Estate Price Index -
أداة إحصائيــة لقيــاس التغيــر النســبي فــي أسعار العقارات بيــن فترتين زمنيتين .

• األهمية النسبية للصنف العقاري :
هي نسبة إجمالي قيمة الصفقات للصنف العقاري إلى اإلجمالي الكلي لقيم الصفقات لجميع األصناف العقارية في سنة
األساس.
• سعر فترة المقارنة ألسعار العقارات:
هــو سعر املتر املربع املاجل للصنف العقاري في الفترة الزمنية الجارية .
• سعر فترة األساس ألسعار العقارات:
هــو ســعر املتــر املربــع املســجل للصنــف العقــاري فــي فتــرة ســابقة يقــارن هــا لســعر الجــاري( فــي ســنة األســاس).
• سنة األساس Base Year -
السنة او الفترة التي تنسب أسعارها سنة املقارنة أو فترة املقارنة بأسعارها ويرااى عند اختيار سنة األساس أن تكون فترة
ً
عادية تتميز باالستقرار وبعدها عن الظروف الشاذة مثل األزمات االقتصادية والحروب و أن تكون قريبة نسبيا من فترة
ً
ً
املقارنة و عادة ما تكون اثنى عشر شهرا وممكن أن تؤخذ على أساس ثابت أو متحر بحيث تنسب أسعارها لألسعار
السابقة لها فقط .
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• سنة المقارنة Comparable Year -

السنة أو الفترة التي تنسب أسعارها ألسعار سنة األساس هدف قياس التغير في األسعار وقياس التضخم .
• سعر فترة األساس Base Price -
ي
ن
هــو الســعر املســجل للســلعة أو الخدمــة فــي فتــرة ســابقة يقــار بــه الســعر الجــار .
• سعر فترة المقارنة Comparable Price -

هو السعر املاجل للسلعة أو الخدمة في الفترة الزمنية الجارية.
• نقاط البيع:

هي املنشآت أو الوحدات التي تجمع منها بيانات أسعار السلع و الخدمات الداخلة في سلة السلع كمحالت البيع بالتجزئة
مثل البقاالت ومحالت بيع املالبس إضافة الى محالت تقديم الخدمات املتنوعة للمسسهلك مثل خدمات األ باء و الوحدات
اإليجارية (شقة ,فيال ,دور من فيال ,بيت شعبي) وريرها من محالت الخدمات.
• عينة الظل:
مجموعة من نقا البيع االحتيا ية التي تتم العودة إليها عند الحاجة إلى استبدال أحد نقا البيع األساسية لتعذر
الحصول على السعر منها ألي سبب كان كإرالق املحل هائيا أو عدم توفر السلعة بشكل هائي .
• عينة المصادر Outlet Sample -
مجموعة املحالت أو املؤسسات املختارة التي يتم منها جمع أسعار السلع و الخدمات الداخلة في سلة الرقم القياس ي
لألسعار .
• الوزن Weight -
األهمية النسبية للسلع و الخدمات الداخلة في تركيب الرقم القياس ي لألسعار .
• إقامة الصالت (الربط) Chain Index -

تعني الجمع بين سلسلتين متعاقبتين من عمليات مراقبة األسعار أو مؤشرات األسعار تتداخالن في فترة أو أكثر عن ريق
إعادة ترتيب إحداهما بحيث تكون القيمة في فترة التداخل هي ذاوها في السلسلتين و ذلك بجمعهما في سلة متواصلة وحيدة .
• التكيف النوعي Quality Change -
يشير الى عملية تكييف األسعار امللحوظة ملنتج من املنتجات إزالة أثر أي تغيير في نوعية املنتج املذكور ععر الزمن بحيث
يمكن تحديد التغير السعري الصرف.
• التغير السعري للصرف Pure Price Change -
التغير في سلعة أو خدمة ال يعزى إلى أي تغير في النوعية و عندما تتغير النوعية يكون التغير السعري الصرف هو التغير
السعري املتبقي بعد إزالة اإلسهام املقدر لتغيير النوعية في التغير السعري امللحوم .
• التضخم Inflation -
االرتفاع في املستوى العام ألسعار السلع والخدمات خالل فترة زمنية محددة كما يعرف التضخم بأنه انخفاض في القيمة
الفعلية للنقد (العملة )فعندما يرتفع املستوى العام لألسعار فإن السلع و الخدمات التي يتم شرانها لكل وحدة نقدية
(عملة) تتضاءل.
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• معدل التضخم Inflation rate -

هو عبارة عن متوسط نسبة التغير في أسعار املسسهلك بين فترتين زمنيتين تداى الفترة األولى فترة األساس والثانية فترة
املقارنة و يعتمد حساب معدل التضخم على الرقم القياس ي ألسعار املسسهلك و كلما ارتفع)(CPIهذا املؤشر دل ذلك على
األثر السلبي للتغيير في األسعار على فئات املجتمع املختلفة و خاصة أصحاب األجور و املرتبات والدخول الثابتة بصفة
عامة و بمقارنة هذا املعدل بسعر الفائدة على املدخرات يمكن االستدالل عما إذا كان سعر الفائدة الحقيقي سالبا ام
موجبا و رني عن البيان أثر سعر الفائدة الحقيقي على ميل األفراد الى االدخار.
التضخم = ((الرقم القياسي لألسعار للسنة أو الفترة
الحالية  -الرقم القياسي للسنة أو الفترة السابقة (÷ الرقم القياسي
للسنة أو الفترة

• المقلص (المكمش):
هو ناتج األسعار الجارية على األسعار الثابتة لذا فهو عبارة عن مقياس لتغيرات األسعار في االقتصاد و التضخم و يحتسب
باعتباره النسبة املئوية للزيادة أو االنخفاض في املقلص من سنة إلى أخرى.
• مماثالت القــوة الشــرائية للنقود Power Purchasing Parity (PPP) -
بين بلدين هي مقياس لعدد الوحدات من العملة )(PPPمماثالت القوة الشرائية املحلية الالزمة لشراء مقدار محدد من
نفس السلع و الخدمات التي تشتريها عملة في البلد املقارن.

2
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الفصلالرابع:إحصاءات الصناعة
تعاريف عامة
• المنشأة Establishment -
مشروع أو جزء من مشروع ،له موقع ثابت يقوم بأداء نوع أو أكثر من األنشطة االقتصادية تحت إدارة واحدة و لديها أو
يمكن أن يكون لديها حسابات منتظمة و قد يكون حائز املشروع شخصا بيعيا أو اعتباريا .
• صفة المنشأة Characteristic of Establishment -

هي حالة املنشأة من حيث كو ها (مفردة ,أو مركزا رئيسيا ,أو مكاتب اإلدارة والوحدات املساعدة للفرع).
 .1مفردة  :Individual-منشأة تمثل وحدة اقتصادية قائمة بذاوها  ,أي ال تتبع ملركز رئيس ي وليس له فروع.
ً
 .2مركز رئيس ي :Headquarter-منشأة توجد ها اإلدارة العامة ,تمارس نشا ا أو أنشطة اقتصادية ويتبعها فرع أو
فروع أخرى داخل الدولة.
 .3مكاتب اإلدارة والوحدات املساعدة –  :Administration offices and Assisting Unitsأماكن مكاتب اإلدارة
ً
املركزية كمقار الرئاسة وإدارة الحسابات اإللكترونية وريرها التي تخدم أساسا املؤسسة وفروعها املختلفة وال
يمارس فيها أي نشا اقتصادي رير الخدمة الذاتية للمؤسسة وفروعها.
ً
ً
 .4فرع محلي له بيانات مستقلة – :Local branch has an independent dataهو منشأة تتبع مركزا رئيسيا يباشر
نشا ه داخل الدولة ,وقد يتمثل في مكتب بيع أو معرض ...إلخ ,وله بيانات مالية مستقلة.
 .5فرع ملنشأة أجنبية لها بيانات مستقلة  : Foreign company branch has an independent data -منشأة تعمل
داخل الدولة في حين أن مركزها الرئيس ي أو الشركة املاجلة خارج الدولة ,ولها بيانات مالية مستقلة.
ً
ً
 .6فرع محلي ليس له بيانات مستقلة –  :Local branch has no independent dataهو منشأة تتبع مركزا رئيسيا
يباشر نشا ه داخل الدولة ,وقد يتمثل في مكتب بيع أو معرض ...إلخ ,وليس له بيانات مالية مستقلة.
 .7فرع ملنشأة أجنبية ليس لها بيانات مستقلة –: Foreign company branch has no an independent data
منشأة تعمل داخل الدولة في حين أن مركزها الرئيس ي أو الشركة املاجلة خارج الدولة ,وليس لها بيانات مالية
مستقلة.
• حالة المنشأة State of Establishment -
ويقصــد هــا بيــان وضــع املنشــأة الحالــي مــن حيــث ممارســة النشا وتصنف حالة املنشأة إلى ما يلي:
 .1عاملة( :)Workوهي املنشأة التي تمارس نشا ها بشكل معتاد وقت التعداد.
 .2مغلقة (:)Closedوهي املنشأة التي تمارس نشا ها االقتصادي رير أ ها وجدت مغلقة وال فترة التعداد ألي
ّ
سبب وسوف تعاود ممارسة نشا ها وتشمل املنشات التي تحت التأسيس.
 .3أخرى( :)Otherوهي املنشأة التي توقفت عن ممارسة نشا ها بسبب اإلفالس أو رربة صاحسها في تصفيسها وتكون
وقت التعداد قيد التصفية والخروج من السوق.
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• الكيان القانوني Legal Status -

الوضــع القانونــي مللكيــة رأس مــال املنشــآت التــي وهــدف إلــى الربــح وتشــمل املنشــآت الفرديــة ،وشــركات التضامــن ،وشــركات
التوصيــة ،والشــركات ذات املســؤولية املحدودة والشركات املســاهمة.
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

2

املنشأة الفردية ( :)Individual Establishmentاملنشأة التي يجوزها فرد(شخص بيعي) وال يشاركه في حيازوها
أحد.
شركة تضامن( :)Partnership Companyشركة تتكون من شخصين أو أكثر وتاجل بعقد رسأي ),كل شريك
ً
ً
فيها متضامن) أي ضامنا لغيره من الشركاء متضامنا معهم ,وكل منهم مسؤول عن التزامات الشركة املالية
مسؤولية مطلقة في حدود رأس املال املدفوع للشركة وكذلك أمالكه الخاصة.
شركة تضامنية محدودة ( :)Limited Partnership Companyشركة تتكون من شخصين أو أكثر  ,وتاجل بعقد
رسأي وتحتوي على فريقين من الشركاء :شركاء موصون ,وشركاء متضامنون ,وقد تتكون الشركة من شريك واحد
من كل فريق ,والشركاء املوصون هم شركاء منصوص على أسمائهم في عقد الشركة بصفسهم هذه ,وهم مسؤولون
عن التزامات الشركة املالية مسؤولية مقيدة في حدود أنصبسهم من رأس املال  ,أما الشركاء املتضامنون
فمسؤوليسهم رير محددة مثل الشركاء املتضامنون في شركان التضامن.
شركة تضامنية باألسهم() :شركة ماجلة بعقد رسأي ,وتتكون من فريق من الشركاء املتضامنين وفريق من
الشركاء املوصين ,شأ ها في ذلك شأن شركة التوصية البسيطة  ,إال أن حصة فريق الشركاء املوصين في رأس املال
تكون عبارة عن أسهم يكتتب فيها ,وال تذكر أسماء هؤالء املساهمين في عقد الشركة ,وال يسأل هؤالء املساهمون
عن التزامات الشركة املالية إال في حدود قيمة األسهم التي ساهموا ها.
شركة ذات مسؤولية محدودة )(Limited Liability Company
شركة يتطلب قيامها توفر الشرو األساسية اآلتية:
 تتكــون مــن شــريكين أو أكثــر بعقــد رســأي ،وال يزيــد عــدد الشركاء فيها عن عدد تنص عليه قوانين الدولةاملعنية ,يذكرون باألسهم في عقد الشركة.
 ال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ تحدده قوانين الدولة املعنية. كل شريك من الشركاء مسؤول عن االلتزامات املالية للشركة بقدر حصته في رأس املال فقط. محضور على الشركة االشتغال في أعمال التأمين أو أعمال البنو أو االدخار أو تلقي الودائع أو استثماراألموال لحساب الغير بوجه عام.
 تؤسس الشركة ملدة محددة وينص على املدة في عقد تأسيس الشركة.ً
 ال بد أن يكون اسم الشركة التجاري متبوعا بعبارة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)أي أنه يمكن معرفةهذا النوع من الشركات من واقع عنوا ها أو اسمها التجاري.
شركة مساهمة( :)Joint – stock Companyشركة يصدر ها مرسوم من السلطات العليا بالدولة ,ويتكون
رأسمالها من املساهمين فيها  ,وال يسأل املساهمون عن التزامات الشركة املالية إال بقدر قيمة األسهم التي اكتتبوا
ها .وينص القانون على أن ال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ يحدد حسب قوانين الدولة املعنية بالنسبة
للشركات التي تطر أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ,وعن مبلغ يحدد حسب قوانين الدولة املعنية بالنسبة
للشركات التي ال تطر أسهمها في اكتتاب عام.
شركة مساهمة خاصة(:)Private Joint – stock Companyشركة يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة رير
مطروحة لالكتئاب العام ورير قابلة للتداول ,ويطر االكتتاب فيها لعدد محدود من األشخاص عادة املؤسسون
 ,وال يتعدى مسؤولية املساهم حدود حصته من االسهم في رأسمال الشركة.
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ً
 .8فرع ملنشأة أجنبية ( :)Foreign Company Branchمنشأة مرخصة في الدولة تعد فرعا ملنشأة أجنبية وعادة
تحمل نفس اسم الشركة األم ,وتتعهد الشركة األم بتسديد كافة االلتزامات املالية لفرع املنشأة داخل الدولة في
حالة حدوث أية التزامات مالية للغير حسب الكيان القانوني للشركة األم.
 .9منشأة حكومية( :)Government Companyاملنشأة التي تعود ملكيسها إلى الدولة مباشرة سواء كانت مرتبطة
بامليزانية العامة للدولة أو لها ميزانية مستقلة.
 .10شركة محاصة( :)Particular Partnership Companyتتألف شركة املحاصة من شخصين أو أكثر للقيام بأعمال
تجارية أو مدنية  ,وهي شركة مستترة ال تسري في حق الغير  ,وال تتمتع بالشخصية املعنوية ,وال تخضع إجراءات
ً
القيد في الاجل التجاري أو الشهري ,وال يجوز لشركة املحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول.
• ملكية المنشأة (Establishment Sector) -
ويقصد به القطاع الذي ينتأي إليه املنشأة من حيث امللكية.
ً
ً
ً
ً
 .1إدارة حكومية (:)Government Sectorاملنشآت الحكومية هي التي تمارس عادة نشا ا إداريا أو خدميا حكوميا (
ً
مثل الوزارات واإلدارات) ,وتكون هذه اإلدارات منتجة رير سوقية ,أي تنتج سلعا وخدمات يتم توريدها إلى األفراد
أو املنشآت األخرى باملجان أو بأسعار رمزية ليست ذات داللة اقتصادية  ,ويمكن أن تقوم هذه اإلدارات بتوريد
سلعها أو خدماوها إلى إدارات حكومية أخرى.
 .2قطاع عام (مؤسسات حكومية) :)Government Establishment( Public sector-وتضم املؤسسات التي تمارس
ً
ً
نشا ا إنتاجيا وتملك الحكومة رأسمالها بالكامل ,وتسمح الحكومة إلدارة هذه املؤسسات أو الشركات بقدر كبير
ً
من السلطة للتصرف ليس فقط بإدارة عملية اإلنتاج ولكن في استخدام األموال أيضا ,ويجب أن تتمكن هذه
املؤسسات أو الشركات من االحتفام بأرصدوها العاملة وائتما ها التجاري  ,وتتمكن من تمويل بعض أو كل تكوين
رأس املال من مدخراوها هي نفسها أو احتيا ات السهالك أو باالقتراض.
 .3قطاع مشتر (مختلط)( :Common Sector)Mixedوهو القطاع الذي يضم املنشآت التي تساهم الحكومة في
رأسمالها مع جهة أخرى سواء كانت هذه الجهة و نية أو أجنبية.
 .4قطاع خاص ( :) Private sectorيضم املنشآت التي يملكها فرد أو مجموعة أفراد سواء كانوا موا نين أو رير
ً
ً
موا نين وسواء كانوا أشخاصا بيعيين أو اعتباريين .وتشمل أيضا املنشآت التي يشتر في رأسمالها أفراد
موا نون أو رير موا نين ,ويشمل الشركات املساهمة التي يملك رأسمالها موا نون أو رير موا نين  ...إلخ.
 .5قطاع األنشطة الدبلوماسية أو الدولية –) : (Diplomatic or International Activities Sectorويشمل املنشآت
ً
ً
التي تمارس نشا ا دبلوماسيا أو قنصليا لدول أخرى (مثل السفارات والقنصليات...إلخ) .وكذلك املنشآت التي
تتبع املنظمات الدولية واإلقليمية.
• رأس المال االسمي Declared Capital -
هــو رأس املــال املعلــن واملوافــق عليــه مــن قبــل الجهــات الرســمية بالنســبة للمنشــآت التــي وهــدف إلــى الربــح.
• رأس المال المدفوع:Paid-in Capital -
هــو ذلــك الجــزء مــن رأس املــال االسأي الــذي دفــع فعــال ملزاولــة النشــا االقتصادي.
• النشاط االقتصادي الرئيسي Main Economic Activity
هــو النشــا الــذي تزاولــه املنشــأة والــذي يحقــق أكبــر حصــة فــي جملــة قيمــة إنتاج املنشــأة.
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• النشاط االقتصادي الثانوي Economic Secondary Activity -

هــو النشــا أو األنشطة األخرى التــي تمارســها املنشــأة بجانــب النشــا الرئيــس.

• العمالة (المشتغلون Employment (Employees) -
ن
هــم جميــع األفراد (موا نــون أو ريــر موا نيــن) الذيــن تربطهــم باملنشــأة عالقــة عمــل مقابــل أجــر يحصلــو عليــه هايــة كل
فتــرة صــرف (يومــي ،أســبواي ،شــهري) أو بــدون أجــر ســواء كان هؤالء األفراد يعملــون كل الوقــت أو جــزءا منــه ذكــورا أو إناثــا
دائميــن أو مؤقتيــن ،ويشــمل ذلــك املتغيبيــن فــي إجــازات مرضيــة أو اعتياديــة أو دورات تدريبيــة أو منــح دراســية ،ويتــم
تصنيــف املشــتغلين حســب التالي:

.1أصحــاب املنشــأة العاملــون هــا ) : (Working Proprietorsهم األفراد الحائــزون أو أصحــاب رأس املــال الذيــن يعملــون
ً
فعال باملنشــأة ســواء كان ذلــك نظيــر أجــر أو بــدون أجــر.
.2أصحاب املنشأة العاملون بدون أجر) : (Working Projectorsهــم أصحــاب العمــل أو وذوهــم أو شــركانهم الذيــن يعملــون
باملنشــأة الفرديــة أو شــركات األشخاص كل الوقــت أو لجــزء منه علــى أن ال يقــل عــن ثلــث الوقــت ،وال يتقاضــون أج ـرا
منتظمــا نظيــر عملهــم.
.3العاملــون بأجــر) : (Paid Workersهــم األفراد العاملــون باملنشــأة نظيــر أجــر ســواء كانــوا دائميــن أو مســتخدمين جــزءا مــن
الــدوام ،ويدخــل فــي عــداد املشــتغلين املتغيبــون عــن العمــل ألســباب مؤقتــة مثــل اإلجازات العاديــة واملرضيــة.
• مساهمة العاملين في أقساط التأمين االجتماعي Share of Employees in Social Security -
Installments:

هــي عبــارة عــن املبالــغ التــي تخصــم مــن رواتــب العامليــن نظيــر اشتراكهم فــي نظــام التأمينــات االجتماعية.
• مسـاهمة المنشـأة في أقسـاط التأمـيـن االجتماعي -

- Share of Establishment in Social

Security Installments:

هــي عبــارة عــن الحصــة التــي تتحملهــا املنشــأة لصالــح العامليــن لديهــا واملشــتركة فــي نظــام التأمينات االجتماعية.
• إيرادات األنشطة األخرى Other Activity Revenues -
هــي جميــع اإليرادات التــي تحصــل عليهــا املنشــأة وذلــك لقيامهــا بأنشــطة اقتصاديــة ثانويــة خاللف النشــا الرئيــس شــريطة
أن ال تســتطيع هــذه املنشــأة فصــل مســتلزمات اإلنتاج لألنشطة الثانويــة عــن النشــا الرئيــس.

• المستلزمات السلعية :Intermediate Goals -
 -الخامات :يقصد ها كل املواد األولية املشتراة واملسسهلكة خالل العــام فــي تحقيــق اإلنتاج أو أداء الخدمة.

-

2

مــواد تعبئــة وتغليــف وحــزم :قيمــة مــا أنفقتــه املنشــأة خالل العــام علــى مــواد التعبئــة والتغليــف والحــزم مثــل
أوراق اللــف وأكيــاس الــورق والبالستك وعلــب الكرتــون والصناديــق الخشــبية واألقمشة والجواالت … إلــخ..
وقــود وزيــوت وقوى  :قيمــة مــا اسسهلكته املنشــأة مــن وقــود وزيــوت وقــوى خالل العام.
كهرباء :قيمة ما اسسهلكته املنشأة من الكهرباء خالل العام.
مياه :قيمة ما اسسهلكته املنشأة من مياه خالل العام.
قطـع ريــار وعــدد وأدوات مســسهلكة :يقصــد هــا كل مــا أنفقتــه املنشأة علــى قطـع الغيار والعدد واألدوات الالزمة
للمحافظة علــى كفــاءة املعــدات واآلالت واملعدات املنشأة خالل العام.
أدوات كتابيــة ومطبوعــات :قيمــة مــا أنفقتــه املنشــأة خالل العــام علــى األدوات الكتابيــة واملطبوعــات.
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• المستلزمات الخدمية :Intermediate Services -
 .1مصروفــات الصيانــة :تتضمن كل ما أنفقته املنشأة من أجل املحافظة على الكفاءة اإلنتاجية آلالت واملعدات ووسائل
النقل واألثاث …إلخ ،أي نفقات اإلصال والصيانة الجارية.
 .2خدمات نقل وانتقاالت عامة وشحن وتفريغ :يقصد ها كل ما أنفقته املنشأة خالل مباشرة نشا ها خالل العام ،كما
تدون تكلفة مصاريف النقل وبدل السفر للعاملين باملنشأة.
 .3إيجارات معدات ووسائل النقل :يقصد ها ما تحملته املنشأة نظير قيامها باستئجار معدات وتالت نقل خالل العام
• القيمة المضافة Added Value -
مجموع قيمة اإلنتاج (المنتجات بسعر المنتج  +إيرادات أخرى) مطروحا منها قيمة مجموع
المستلزمات السلعية والخدمية
• االهتالكات Depreciation -
األصول الثابتــة التــي تمتلكهــا وتســتخدمها املنشــأة نتيجــة التناقــص ،أثنــاء الفتــرة املحاســبية ،فــي القيمــة الجاريــة وتســتبعد
ُ
قيمــة األصول الثابتــة التــي تدمر بأعمــال حربيــة أو التلــف املــادي أو القــدم أو التلــف الناتــج عــن حــوادث عاديــة ،بأحــداث
اســت نائية مثــل الكــوارث الطبيعيــة.
• إهالك رأس المال الثابت:
إجمالــي تكويــن رأس املــال الثابــت اإلجمالي للحصــول علــى التقــادم أو التلــف العــادي ،ويمكــن أن يقتطــع هــذا اإلهال مــن
اإلنتاج خالل الفتــرة املحاســبية نتيجــة للتدهــور املــادي أو يمثــل النقــص فــي قيمــة األصول الثابتــة املســتعملة فــي صافــي
تكويــن رأس املــال الثابــت.
• الضرائب على اإلنتاج واالستيراد (الضرائب غير المباشرة) Taxes on Output and Imports -
(Indirect Taxes):

اســتعمال الســلع والخدمــات التــي تحمــل عــادة علــى تكاليــف( للســلع والخدمــات )فيمــا يتعلــق باإلنتاج والبيــع والش ـراء أو إلــى
الحكومــة ،وتشــمل الضرائــب املفروضــة علــى املنتجيــن هــي املبالــغ النقديــة أو العينيــة اإلجبارية التي تدفعها املنشــأة إلنتاج
وتشــمل كذلــك الرســوم الجمركيــة.
• صافي الضرائب على المنتجات والواردات:
تســاوي قيمــة الضرائــب علــى املنتجــات والــواردات ناقصــا قيمــة إعانــات اإلنتاج.
• األصول الثابتة :Fixed Assets

هي األصول املنتجة املعمرة والتي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية ملدة ال تقل عن عام ،وال تشمل
األراض ي واحتيا ات املناجم والغابات وريرها من األصول املادية املشا هة والتي ال يمكن إعادة إنتاجها ،وتشمل األصول
الثابتة فضال عن املنشآت اآلالت واملعدات األصول الزراعية والحيوانية التي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة مثل
أشجار الفواكه املثمرة وحيوانات اإلكثار والتسمين وإدرار األلبان والجر ،وكذلك تشمل األصول رير امللموسة ،مثل :برامج
الحاسوب واألعمال الفنية األصلية املستعملة في اإلنتاج.
• األصول المتداولة Current Assets -
مجموعــة األصول التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقديــة خالل الســنة املاليــة أو الــدورة التشــغيلية أيهمــا أ ــول.
• األوراق المالية Current Assets -
أي حقــوق ملكيــة ،أو دالالت ،أو بيانــات متعــارف عليهــا أ هــا أوراق ماليــة ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة ،مثــل األسهم
والســندات.
• اإلضافات الرأســمالية الثابتــة خالل العــام Additions Capita -
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تتمثــل فــي قيمــة مــا تــم إنفاقــه خالل العــام علــى األصول الثابتــة مــن تالت ومعــدات ومبانــي وأراضــي ووســائل نقــل وأثــاث
وريرهــا مــن األصول املاديــة املشــا هة وذلــك الســتخدامها فــي إنتــاج الســلع والخدمــات.
• فائض التشغيل – :Operating Surplus
يســاوي اإلنتاج اإلجمالي علــى أســاس قيمــة املنتــج مطروحــا منــه االسسهال الوســيط (املســتلزمات الســلعية والخدميــة) علــى
أســاس تكلفــة املشــتري وتعويضــات العامليــن واهتال رأس املــال الثابــت ،وصافــي الضرائــب ريــر املباشــرة (الضرائــب ريــر
املباشــرة مطروحــا منهــا اإلعانات اإلنتاجية).
• المخزون Inventory -
هــو القيمــة الســوقية للمخــزون مــن الســلع التامــة الصنــع أو تحتفــظ نصــف املصنعــة فــي لحظــة معينــة مــن الزمــن،
ويتضمــن ذلــك مخــزون املنتجــات التــي أنتجسهــا املنشــأة والتــي ال ت ـزال تحتفظ ها قبل إدخالل املزيد من التجهيز عليها أو بيعها
أو توريدها إلى منشآت أخرى أو استعمالها بطرق أخرى ،كذلك مخزون املنتجات التي تحوز عليها املنشأة من منشآت أخرى
هدف استخدامها لالسسهال الوسيط أو إعادة بيعها دون إدخالل مزيد من التجهيز عليها.
• أرباح األسهم Stocks Profits -
شــكل مــن أشكال دخــل امللكيــة يســتحقه حاملــو األسهم نتيجــة لوضــع أموالهــم تحــت تصــرف الشــركات.
• األرباح الرأسمالية Capital profits -
األربا الناتجــة عــن بيــع األسهم بســعر أعلــى مــن الســعر الــذي تــم الش ـراء بــه.
• دخل الملكية Property Income -
هــو الدخــل الــذي يتلقــاه مالــك أصــل مالــي أو أصــل ملمــوس ريــر منتــج مقابــل تقديــم أمــوال إلــى وحــدة مؤسســية أخــرى أو
وضــع األصل امللمــوس تحــت تصــرف وحــدة مؤسســية أخــرى ،بمعنــى أن يتلقــى مالكــو األصول املاليــة واألصول امللموســة ريــر
املنتجــة دخــول ملكيــة بصــورة رئيســة مــن أراض وأصــول جوفيــة ،وتكتســب عنــد وضــع هــذه األصول تحــت تصــرف وحــدات
مؤسســية أخــرى ،وقــد يضــع مالكــو األراض ي واألصول الجوفيــة هــذه األصول تحــت تصــرف وحــدات أخــرى بإب ـرام عقــود
إيجــار ،ومــا قــد يدفــع مقابــل اإليجار هــو دخــل ملكيــة علــى هيئــة ريــع.

إحصاءات الصناعة Industry
• المصنع Factory -

هــي وحــدة اقتصاديــة مــن وحــدات اإلنتاج الصناعــي لهــا موقــع ثابــت تخضــع إلدارة واحــدة يتــم مــن خاللها إنتــاج وحــدات
لالســتخدام النهائــي أو الستخدامها كمــواد أوليــة فــي إنتــاج وحــدات أخــرى.
• اإلنتاج Production -
هــو تلــك األنشط املرتبطــة بعمليــة توفيــر الســلع والخدمــات ،مــن خالل تحويــل املدخالت إلــى مخرجــات ،ويعــرف بأنــه عمليــة
تحويــل املــواد الخــام إلــى مــواد اسسهالكية فــي صوروهــا النهائيــة فــي شــكل ســلع وخدمــات بغــرض تحقيــق عائــدا ماديــا مجزيــا
للمؤسســة ،كمــا تعــرف العمليــة اإلنتاجية بأ هــا حركــة عناصــر اإلنتاج التــي مــن خاللها يمكــن إشــباع رربــات املجتمــع وتعتمــد
ً
علــى مراحــل عمليــة تحويــل املــواد الخــام مــرورا بالتبادل ووصوال إلــى العمليــة االسسهالكية.
• المواد األولية Row Materials -
ً
وتمثل مدخالت اإلنتاج أو املواد الخام التي يتم استدامها في إنتاج منتج ،وهذه املواد لم تتم معالجسها بعد ،وقد تدخل كليا أ,
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ً
جزئيا في إنتاج وحدات أخرى.
• المواد المصنعة Fabricated Materials -
ً
هــي مــواد دخــل عليهــا بعــض العمليــات اإلنتاجية وقــد تدخــل كليــا أو جزئيا فــي إنتــاج وحــدات أخــرى.
• مدخالت اإلنتاج Production Input -
ويقصد ها املواد األولية والخامات واملستلزمات املستخدمة والالزمة في العملية اإلنتاجية.
• مخرجات اإلنتاج Production Output -
وتشــمل جميــع املنتجــات النهائيــة أو الوســيطة ســواء كانــت أساسية أو منتجــات ثانويــة وتشــمل الوحــدات املعمرة منتجــات
وريــر املعمــرة.
• الصناعة االستخراجية Quarrying and Mining -
عمليــة اســتخراج للخامــات الطبيعيــة التعدينيــة املوجــودة فــي با ــن األرض ،أو علــى ســطحها كمــواد صلبـة (مثــل الفحــم أو
ً
الحجــر أو الرمــل) ،أو كمــواد ســائلة (مثال النفط الخام) أو كمواد رازية (مثل الغاز الطبيعي).
• الصناعات التحويلية Manufacturing -

هــي عمليــة التحويــل الطبيعــي أو الكيميائــي للمــواد أو املكونات إلى منتجات جديدة سواء كان ذلك باملاكينات التي تعمل
بالطاقة أو باليد وسواء تم في املصنع أو خارجه ويشمل تصليح وتركيب اآلالت بما فيها وسائل النقل ما عدا السيارات.
• الكهرباء والماء Electricity and Water -
ويشــمل هــذا القســم كل مــا يتعلــق بتوليــد وتوزيــع الكهربــاء وتنقيــة امليــاه وتوزيعهــا بكافــة الوســائل.
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الفصلالخامس:إحصاءات األعمال
املال والتأمين
Financial and insurance activities
• حساب اإلنتاج في نشاط البنوك Output account in banking -
مجمــوع الخدمــة املصرفيــة املحتســبة (الفوائــد املحصلــة العموالت وإي ـرادات الخدمــة املصرفيــة األخرى وإي ـرادات ـ الفوائــد
املدفوعــة  +أربــا األسهم وعوائــد الســندات +إنتاجيــة أخــرى).
• فوائد البنوك Bank Interests -
فوائــد مقبوضــة نظيــر تقديــم قــروض ماليــة معينــة مــن البنــك املعنــي وفوائــد مدفوعــة نظيــر أخــذ قــروض للبنــك.
• شركات التأمين Insurance Companies -
كيانــات ذات شــخصية اعتباريــة للتأميــن املتبــادل وريــره مــن أشــكال التأميــن ،تكــون وظيفسهــا الرئيســية توفيــر التأميــن علــى
الحيــاة وضــد الحــوادث واملــرض والحــرق وريــر ذلــك م ـن أشكال التأميــن إلــى األفراد واملنشــآت.
• وثيقة التأمين Insurance Policy -

شهادة تأمين تثبت التأمين ضد خطر معين.

• أقساط التأمين Insurance Premiums -
ويتمثــل ذلــك فــي األقسا املســتحقة لشــركات التأميــن أو إعــادة التأميــن عــن بوالص التأميــن علــى الحيــاة أو البوالــص التــي
اكتتــب هــا عمالء الشــركة ضــد الحــوادث مثــل الســرقة أو الحريق  ...إلخ.
• تعويضات التأمين Insurance Compensations -

املبالــغ التــي تدفــع للمؤمــن لــه للتعويــض عــن تعرضــه إلــى نــوع مــن أنــواع املخا ــر املؤمــن عليهــا.
• تعويضــات محصلــة مــن إعــادة التأميــنCompensations Earned from Reinsurance

وتتمثــل فــي قيمــة املبالــغ املســتحقة لشــركات التأميــن مــن تعويضــات مــن قبــل شــركات إعــادة التأميــن الناتجــة عــن إعــادة
التأميــن علــى بوالــص التأميــن علــى الحيــاة أو الحــوادث الخاص ـة بزبائنها.
• إعادة التأمين Reinsurance -
هــو تقسيم األخطــار بنسبة معينــة بيــن شــركة التأميــن األصلية وشــركات معيــدي التأميــن بحيــث يحصــل كل ــرف علــى
نســبة معينــة مــن األقســا إلــى فــرع مــن فــروع التأميــن مثــل الحريــق والتأميــن البحــري وتأميــن الســيارة ويتحمــل نفــس
النســبة مــن الخســائر أو التعويضــات فــي حــال حصولهــا.
• حساب اإلنتاج في نشاط التأمين Output account in Insurance -
مجمــوع الخدمــة املحتســبة للتأميــن (أقســا تأميــن محصلــة  -التعويضــات املدفوعــة  +صافــي دخــل اســتثمار االحتيا ات
الفنية  -التغي ـرات فــي كل مــن االحتيا ات الكوارثيــة واحتيا ــات التأميــن ذي الربــح  +عمولــة إعــادة التأميــن وإي ـرادات
إنتاجية أخرى).
• التأمين الطبي:
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هــو عب ـ ــارة عــن اتفــاق بيــن شــركة التأميــن والعميــل املؤمــن لــه يتحمــل فيــه الطــرف األول النفقـ ــات املترتبـ ــة علــى الخدمــات
العالجية املقدمــة للطــرف الثانــي (فــرد أو مؤسســة أو شــركة) خالل فتــرة معينــة مقابــل مبلــغ محــدد ،يتــم دفعــه جملــة واحــدة
أو على هيئة أقسا .
• التأمين العام:

هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد الشــركة بمقتضــاه بدفــع مبلــغ مــن املــال ،عنــد حــدوث خطــر معيــن،
ويلتــزم العميــل أن يدفــع للشــركة مبلغــا معينــا كل ســنة ويختلــف مقــدار هــذا املبلــغ علــى حســب نــوع التأميــن وينــدرج تحت
هــذا النــوع أنــواع التأميــن التاليــة:
.1التأمين على الحوادث والمسؤولية وغيرها:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد علــى اإلصابة البدنيــة العارضــة التــي يتســبب فيهــا املؤمــن لــه فــي ســياق
أعمالــه والخســارة أو الضــرر العــارض الــذي يلحــق بممتلــكات الغيــر والتــي يتســبب فيهــا املؤمــن لــه أثنــاء العمــل.
.2التأمين على الممتلكات:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد فيــه شــركة التأميــن علــى تغطيــة الخســارة أو الضــرر الطــارئ الــذي
يلحــق باملمتلــكات املؤمــن عليهــا ،ويعــد رطــاء التأميــن علــى العقــار ضــد جميــع األخطار مناســبا لألخطار التــي تتعــرض لهــا
املؤسســات التجاريــة أو الصناعيــة الكبيــرة ويشــمل التأميــن الحريــق والصواعــق.
.3تأمين الطيران:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد فيــه شــركة التأميــن علــى تغطيــة وتخفيــف تثــار املخا ــر التــي قــد
يتعــرض لهــا النقــل الجــوي (تحطم الطائــرة ،وريره ـا).
.4التأمين الهندسي:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهد فيه شـركة التأميــن علــى تغطيــة وتخفيــف تثــار املخا ــر التــي تلحــق
بأعمــال املقاوالت ،بمــا فــي ذلــك اآلالت واملعــدات اإلنشائية ،ممتلــكات الغيــر ،املمتلــكات املجــاورة.
.5التأمين على المركبات اإللزامي:
حيــث يوفــر هــذا النــوع تغطيــة تأمينيــة لألضرار التــي تنشــأ للطــرف الثالــث بســبب حــوادث الســير الناتجــة عــن املركبــات
بكافــة أنواعهــا ,ويعــد هــذا النــوع مــن التأميــن بمثابــة كفالــة رــرم وأداء للحــق الخــاص بالطــرف الثالــث وذلــك عــن مسؤولية
مالــك املركبــة نتيجــة وقــوع حــادث اشــتركت فيــه املركبــة املؤمن عليها أثنــاء قيادوهــا بنفســه أو مــن يصــر لــه قيادوهــا وذلــك
ً
وفقا ملــا هــو وارد فــي جــدول الوثيقــة مــن شــرو واســت ناءات.
.6التأمين على المركبات الشامل:

حيث يوفر هذا النوع تغطية تأمينية شاملة للمركبات واملعدات بأنواعها املختلفة ضد مخا ر الطريق من حوادث مرورية
أثناء السير أو السطو أو السرقة أو الحريق إضافة إلى تغطية حمولة الشاحنات ضد أخطار السير أو مخا ر السطو،
ً
إضافة إلى تغطية السائق والركاب واملسؤولية املدنية تجاه الطرف الثالث ،وذلك وفقا ملا هو وارد في جدول الوثيقة من
شرو واست ناءات.
.7التأمين البحري:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهد فيه شــركة التأميــن علــى تغطيــة وتخفيــف تثــار املخا ــر التــي قــد
يتعـرض لهــا النقــل البحــري (احت ـراق الســفينة ،أو البضائــع وتلفهــا ،رــرق الســفينة ،اختطــاف الســفينة ،وريرهــا).
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 .8تأمين الطاقة:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد الشــركة بمقتضــاه بدفــع مبلــغ مــن املــال ،عنــد حــدوث خطــر معيــن،
وهــذا النــوع مــن التأميــن هــو نــوع متخصــص مــن التأمينــات يتعلــق بالطاقــة البتروكيماويــة والهيدروكربونيــة واملنشــآت
النفطيــة وكل مــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة الهامــة مثــل النفــط والغــاز والكهربــاء حيــث يغطــي التأميــن كافــة األخطار التــي قــد
تتعــرض لهــا ضــد الحريــق والتلــف والهــالك واالنفجار ،وتمتــد التغطيــة لتشــمل املســؤوليات والخســائر التبعيــة ومصاريــف
التشــغيل ،وإزالــة األنقاض وتأمينــات حمايــة البيئــة.
.9تأمين الحماية واالدخار:
هــو عقــد تتعهــد بمقتضــاه شــركة التأميــن بــأن تدفــع للمؤمــن لــه مبلــغ أو مبالــغ بمــا فيهــا حصيلــة االدخار ،وفي تاريخ مســتقبلي
مقابــل مــا يدفعــه املؤمــن لهــا من اشــتراكات.
.10تأمين أخطاء الممارسات المهنية الطبية:
هــو عقــد يتــم بيــن شــركة التأميــن واملؤمــن لــه تتعهــد الشــركة بمقتضــاه بدفــع مبلــغ مــن املــال ،عنــد حــدوث خطــر معيــن
ملمارســي املهــن الطبيــة مــن املخا ــر املرتبطــة بعملهــم ،واملســؤولية تجــاه الغيــر التــي قــد تنتــج بفعــل خطــأ أو إهمــال أو ســهو
خالل مزاولــة العمــل.

النقل والتخزين
Transportation and Storage
ُ
تقــاس مخرجــات النقــل بقيمــة املبالــغ امللقــاة نظيــر نقل الســلع أو األشخاص ،وفــي االقتصاد تميز الســلعة املوجــودة فــي
مــكان مــا بأ هــا مختلفــة نوعيــا عــن نفــس الســلعة فــي مــكان تخــر؛ لذلــك فــإن النقــل مــن مــكان إلــى تخــر هــو عمليــة إنتاجيــة
ً
يتــم فيهــا تحويــل هــام اقتصاديا حتــى وإن بقيــت السلعة فيمــا عــدا ذلــك علــى حالهــا.
ً
فالســلعة التــي تتوفــر فــي وقــت الحــق قــد تتعيــن معاملسهــا كسلعة مختلفــة نوعيا عــن نفــس السلعة املتوفــرة فــي وقــت ســابق
إذا تغيــر عرضهــا والطلــب عليهــا أثنــاء ذلــك ،وهكــذا فــإن تخزيــن سلعة مــا قــد يكــون عمليــة إنتــاج يحــدث مــن خاللها تحول
مهـم اقتصاديــا حتــى وإن بقيــت الســلعة علــى حالهــا ماديــا.
• النقل البري Land Transport -
يشــمل نقــل الــركاب والبضائــع بيــن املــدن والضواحــي أو فيمــا بيــن املــدن بمواعيــد محــددة ،كمــا يشــمل نقــل الــركاب
والبضائــع ريــر املحــددة بمواعيــد مثــل تشــغيل ســيارات األجرة وتأجيــر ســيارات النقــل بســائق لغــرض نقــل البضائــع والنقــل
بالســكك الحديديــة.
• النقل البحري Sea Transport -
يشمل نقل الركاب والبضائع ععر البحار وبمحاذاة السواحل.
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• النقل الجوي Air Transport -

يشــمل نقــل الــركاب والبضائــع بطريــق الجــو واألنشطة الداعمــة مثــل الشــحن والتفريــغ.
.1القادمون ) : (Arrivalsالقادمون ععر منافذ الدولة.
 2.املغادرون ) :(Departuresاملغادرون من منافذ الدولة.
.3عاب ـرون ) :(Transitاملس ـتخدمون ملناف ـذ الدول ـة للعبور إل ـى دول أخ ـرى دون الدخ ـول للدول ـة.
.4حرك ـة الطي ـران ) :(Aircraftجمي ـع الرحالت القادم ـة واملغ ـادرة ف ـي مط ـارات الدولة
.5البضائع ):(Cargoالس ـلعالتجاريةاملس ـتوردةللدولةواملصدرة منها.
.6رحالت الطيران املنتظمة ) : (Scheduled Flightsه ـي رحالت الطي ـران املجدول ـة واملتف ـق عل ـى عددها األسبواي مسـبقا
وتس ـتمر لفتـرة معينة.
.7رحالتالطيرانريراملنتظمة): (Non-Scheduled Flightsالرحالت التيتتبعمواس ـممعينةوليسـتمجدولةبش ـكلمسـبق.
• البريد Post -
يشمل نقل وتسليم العريد والطرود (املحلية أو الدولية) وبيع الطوابع العريدية والتوزيع والتسليم العريدي وما إلى ذلك كما
يشمل األنشطة التي يقوم ها رسول خاص وهى عادة خطابات و رود صغيرة الحجم.
• التخزين Store -
يشــمل مرافــق التخزيــن الخاصــة بالســلع مــن جميــع األنواع مثــل التخزيــن فــي صوامــع الحبــوب واملخــازن العامــة للســلع
ومخــازن التعريــد وما إلــى ذلــك.
• الطرق Road -
ن
هــي خطــو النقــل (وســيلة الســفر) التــي تســتخدم ريقــا ثابتــا عــدا الســكك الحديديــة ومهابــط الطائ ـرات وتكــو مفتوحــة
للمواصالت العامــة بحيــث تســتخدمها بشــكل أساســي املركبــات ذات املحــر التــي تجــري علــى عجالت.
• شبكة الطرق Road network -
تشمل جميع الطرق في املنطقة املحددة بمختلف أنواعها.
• المصابون في حوادث الطرق Road traffic casualties -

إصابات األفراد الناتجة من حوادث الطرق.
.1وفاة) :( Deathsالوفيات الناتجةمنحوادث الطرق.
.2إصابــاتبليغــة):(MajorInjuryاإلصاباتالتــيتســتداي اإلقامة في املستشفى ملدة ويلة.
 .3إصاب ـات خفيف ـة ) : (Minor Injuryاإلصابات الخفيف ـة الت ـي ال تســتداي اإلقامة فــي املستشــفى أو اإلقامة القصيــرة التــي ال تتعــدى
يوميــن.
• المستخدمون للطرق Road Users -

كل مستخدم للطريق سواء مشاة أو ركاب
.1ســائقون ) : (Driversالســائقون الذيــن يقــودون املركبــات على الطرق بجميع أنواعها.
.2ركاب ) : (Passengersجميــع الــركاب مســتخدمو املركبــات علــى الطــرق بمــا فيهــم الســائق.
.3مشاة ) : (Pedestrianاملشاة املستخدمون للطرق.
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• خطوط النقل العامة :Public Transport Services -

وهــي الرح ـالت التــي تقــوم هــا حاف ـالت محــددة بمواعيــد معينــة:

 .1ول متوسط الخط (م :Average Length of Line (K.M) – ) .مجموع أ وال الخطو على عددها.
.2عدد املركبات املخصصة ) : (Scheduled Vehicles of Numberعــدداملركبــاتاملخصصــةللنقــلالعــامبمــافيهــااملركبــات االحتيا ية.
 .3عــدد املركبــات العاملــة ): (NumberofVehiclesOperatedعــدداملركبــاتالعاملــةالفعليــة.
.4الســعة املقعديــة ) : (Seating Capacityعــدد املقاعــد بمــا فيهــا مقعــد الســائق املتوفــرة فــي املركبــة عنــد أدائهــا الخدمــات التــي
أعــدت ألجلها بشــكل أساســي.

تجارة الجملة والتجزئة
Wholesale and Retail Trade Repair
• تجارة الجملة:
ن
هــي إعــادة بيــع الســلع الجديدة واملستعملة دو إج ـراء عمليات تحويليــة عليهــا أو بعــد إدخالل بعــض العمليــات البســيطة
التعبئة والفرز وذلك لتجار التجزئة أو للمنشآت التجارية والصناعية وأصحاب الحرف والهيئات املختلفة أو لتجار جملة
تخرين وكذلك العمل بالوكالة في شراء السلع لحساب من سبق ذكرهم أو بيع السلع إليهم.
• تجارة التجزئة:
هــي إعــادة بيــع الســلع الجديــدة واملســتعملة للجمهــور دون إج ـراء عمليــات تحويليــة عليهــا وذلــك لالسسهال أو لالستخدام
الشــخص ي أو العائلــي وذلــك بواســطة املحالت التجاريــة واألكشا .وصيانــة وإصال الســيارات والدراجــات الناريــة.
• الهامــش التجــاري لمشــتريات بغــرض البيــع -
Sale

Commercial Margin of Purchases for

الفــرق بيــن الســعر الفعلــي أو املحتســب املدفــوع لش ـراء ســلعة مــا وإعــادة بيعهــا والســعر الــذي يتعيــن علــى املــوزع أن يدفعــه
لتعويــض الســلعة فــي الوقــت الــذي يبيعهــا أو يتخلــص منهــا فيــه ،والهوامــش املتحققــة علــى بعــض الســلع قــد تكــون ســالبة إذا
تعيــن تخفيــض أســعارها ،و البــد أن تكــون ســالبة بالنســبة للســلع التــي ال تبــاع أل ها تتلــف أو تســرق.
• اإلنتاج فــي نشــاط تجــارة الجملــة و التجزئــة Output of Wholesale and Retail Trade -

اإلنتاج يســاوي الهامــش التجــاري  +قيمــة العمولــة املحصلــة لبضائــع األمانة لحســاب الغيــر  +اإليرادات األخرى

• قيمة المبيعات Sales value -
هــي املبيعــات مــن البضائــع مشــتراه بغــرض بيعهــا بنفــس حالسهــا والتــي تــم تدويــن قيمــة مشــتريات لتلــك البضائــع ،ســواء كانــت
املبيعــات للنشــا الرئيــس أو الثانــوي (البيــع بالجملة والتجزئــة) ،كمــا تشــمل اإليرادات النقديــة املتحققــة نتيجــة ممارســة
املؤسســة نشــا صيانــة وإصال املركبــات ذات املحــركات أو األنشطة الثانويــة األخرى.
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البناء والتشييد
Construction
• المقاوالت العامة للمباني General Contracts for Buildings -

تشــمل املقاوالت العامــة التــي تختــص بإنشــاء وتعديــل وإصال وهــدم املباني عامــة مثــل املدارس والدوائــر الحكومية
واملســاكن واملنشــآت التجاريــة والصناعيــة.
• المقاوالت العامة لغير المباني General Contracts for non-Buildings -
تشمل املقاوالت العامة التي تختص بإنشاء وتعديل وإصال املشاريع الهندسية مثل الطرق والجسور واملطارات وإنشاء
املوانئ واألرصفة وأحواض السفن وتمديد شبكات املياه واملجاري والكهرباء والتلفونات ونظم الري ،وتستثنى األنشطة
ً
ً
اإلنشائية املتصلة اتصاال مباشرا باستخراج النفط والغاز الطبيعي.
• المقاوالت الجزئية Partial Contracts -
تشمل املقاوالت التي تختص بتنفيذ جزء من املشروع فقط ،مثل األعمال الصحية وأعمال الكهرباء وعمليات الحفر
واألساسات.
• مقاوالت الباطن والتشغيل للغير Sub Contracts and Services Rendered to Others: -

ه ـي قيمــة األعمال التــي تــم إنجازهــا خالل العــام والتــي أخذوها املنشــأة كمقاوالت مــن البا ن.

• قيمــة األعمال المنفــذة بواســطة المنشــأة خالل العام Establishment: the by Done Work of -
Value

تتضمــن قيمــة جميــع األعمال التــي قامــت هــا املنشــأة خالل ســنة البحــث لــكل مشــروع ،ويجــب تقديــر مــا تــم تنفيــذه مــن
املشــروع خالل ســنة البحــث فــي حــال اســتغراق املشــروع أكثــر من عام.
• نشاط البنــاء والتشــييد فــي اإلنتاج اإلجمالي Gross Output in Construction -
هــو قيمــة مــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال خالل الســنة زائــدا قيمــة اإليرادات األخرى مطروحــا منهــا قيمــة األعمال املنفــذة بواســطة
مقاولــي البا ــن وقيمــة املــواد املشتراه بغــرض بيعها بنفــس حالسهــا.
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الفصلالسادس:إحصاءات املال واالستثمار
االستثماراألجنبي
Investment Foreign
• االستثمارInvestment -
هو اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنية معينة ،وهو بذلك بعد الزيادة الصافية في رأس املال الحقيقي
ً
ً
ً
للمجتمع ،واالستثمار إما أن يكون فرديا أو استثمار شركات ،وإمكان أن يكون استثمارا حكوميا تموله الحكومة من فائض
امليزانية أو باالقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق املالية الدولية أو من الهيئات والحكومات األجنبية أو
من املنظمات الدولية (البنك الدولي مثال) ويكون االستثمار الحكومي بتكوين رأس مال حقيقي جديد ،مثل إنشاء الطرق
ً
والكباري واملستشفيات  ...إلخ ،وقد يكون االستثمار داخليا عند تكوين رأس مال حقيقي جديد في داخل الدولة ،أو استثمار
أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد في دولة أجنبية.
• االستثمار المباشر Direct Investment -
يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رنوس األموال بحيث تقوم هذه الفروع
ً
بإنتاج سلع كانت تستورد قبال ،وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس املال ،لكن
ً
التوسع في االعتماد على هذه الهجرة لرنوس األموال األجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعا لهذه األموال
ً
األجنبية التي تعمل وفقا لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي وهاجر إليها.
• االستثمار األجنبي Foreign Investment -
ى
ل
هو امتال إحدى املؤسسات أو أحد األفراد في دولة ما ألصو ومؤسسات تعمل في دولة أخر  ،ويتضمن هذا االستثمار
نوعين هما:

.1االستثمار األجنبي املباشر.
.2االستثمار األجنبي املباشر الداخل.
.3االستثمار األجنبي املباشرالخارج.
.4استثمار الحافظة (امتال األسهم والسندات).
.5االستثمارات األجنبية األخرى (االئتمان التجاري وريره).
• االستثمار المباشر األجنبي Foreign Direct Investment -

هو استثمار يعكس عالقة ويلة األمد واهتمام دائم لكيان مقيم في اقتصاد تخر رير اقتصاد املستثمر ،وهدف املستثمر
املباشر هو ممارسة نوع من التأثير على إدارة املؤسسة املقيمة في االقتصاد اآلخر .وتطبق نسبة  %10أو أكثر من ملكية
الحقوق (أي األسهم العادية أو قوة التصويت في املؤسسة) حتى يمكن وصف االستثمار على أنه استثمار أجنبي مباشر.
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• االستثمار األجنبي المباشر الداخل
ينطوي االستثمار الداخلي على كيان خارجي أو أجنبي إما أن يستثمر في السلع املحلية أو يشتريها ،وهنا نوع شائع من
االستثمارات الداخلية هو االستثمار املباشر األجنبي ،يحدث ذلك عندما تقوم إحدى الشركات بشراء نشا تجاري تخر أو
تأسيس عمليات جديدة لشركة قائمة في بلد مختلف عن أصل الشركة املستثمرة.
• االستثمار األجنبي المباشر الخارج
هو توســع شــركات االستثمار األجنبي في نشا ها االقتصادي إلى بلــد أجنبــي تخر.
• استثمار المحافظ األجنبية – )Foreign Portfolio Investment (FPI
ً
هو استثمار يعكس اهتمام لكيان مقيم في اقتصاد تخر رير اقتصاد املستثمر في امتال سندات مالية رير نشطة إداريا
وأصول أخرى تشتمل على حق اإلدارة النشطة والسيطرة لجهة إصدار السندات وتطبق نسبة أقل من ( )%10من ملكية
الحقوق حتى يمكن وصف االستثمار على أنه استثمار محفظة أجنبية.
• مشروع االستثمار األجنبي المباشر Foreign Direct Investment Enterprise -
مشروع له شخصية اعتباريه يملك فيه مستثمر مقيم في اقتصاد تخر  %10أو أكثر من األسهم العادية أو حقوق التصويت
بالنسبة إلى املشروع ذات الشخصية االعتبارية ،وتشمل مشاريع االستثمار املباشر الكيانات املعرفة بأ ها كيانات تابعة أو
مشاركة أو مشاريع رير ذات شخصية اعتباريه مملوكة بالكامل للمستثمر.
• المستثمر األجنبي المباشر Foreign Direct Investor -
ً
قد يكون املستثمر األجنبي املباشر شخصا أو شركة محدودة أو رير محدودة عامة أو خاصة أو حكومة أ و مجموعة من
ً
األفراد املترابطين أو مجموعة من الشركات املحدودة أو رير املحدودة املترابطة والذي لديه مشروع استثمار مباشر – فرعا
أو شركة تابعة أو مؤسسة شريكة – تعمل في بلد رير بلد إقامة املستثمر األجنبي املباشر أو بلدان املستثمرين األجانب
املباشرين ،ويملك املستثمرون األجانب املباشرون  %10أو أكثر من األسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك
املؤسسة.
• مؤسســة االستثمار المباشر Investment Direct Corporation -
ً
تشمل شركة تابعة (مملوكة بالكامل ،مملوكة أكثرية أسهمها أو مملوكة بأقلية أسهمها) أو فرعا أو مؤسسة شريكة
ويستخدم تعبير "مؤسسة تابعة" لةشارة إلى كافة أشكال هذه املؤسسات.
• أشكال مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر -
Corporations:

Types of Foreign Direct Investment

.1الشــركة التابعــة :شركة محدودة يمتلك فيها املستثمر األجنبي املباشر أكثر من  %50من أسهم التصويت ويحق له تعيين
ً
أو إقالة رالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة وتكون الشركات التابعة املحدودة أحيانا مملوكة بكامل أسهمها
(عندما يملك املستثمر األجنبي املباشر  %100من األسهم) أو مملوكة بغالبية أسهمها (عندما يملك املستثمر املباشر أكثر
من  %50من األسهم).
وفي حال يمتلك املستثمرون األجانب املباشرون بين  %50 – 10من األسهم ،ال يطلق على املؤسسة ا سم شركة تابعة ،بل
يشار إليها بأ ها مؤسسة شريكة.
.2الفــرع :الفرع هو شركة رير محدودة ،مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل املستثمر األجنبي املباشر ،إن فرع االستثمار
املباشر هو شركة رير محدودة في البلد املضيف ويكون:
أ .منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي املباشر ،أو شراكة رير محدودة أو مشروع مشتر بين مستثمر أجنبي
مباشر وأ راف ثالثة ،أو أراض أو بنى (باست ناء تلك التي تملكها كيانات حكومية أجنبية) ومعدات رير منقولة في
البلد املضيف تكون مملوكة مباشرة من قبل رير املقيم.
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ب .أجهــزة منقولــة ( مثــل الســفن والطائ ـرات وأجهــزة التنقيــب عــن الغــاز والنفــط )تعمــل فــي اقتصــاد معيــن لس ـنة
واحــدة علــى األقل إذا تــم احتســا ها بشــكل منفصــل مــن قبــل املشــغل واعترفــت بذلــك ســلطات الضرائــب ،ويكــون
عندهــا اســتثمار فــي مؤسســة و نيــة فــي البلــد املضيــف.
.3املؤسســة الشــريكة :املؤسســة الشــريكة هــي شــركة محــدودة يملــك فيهــا املســتثمر املباشــر بيــن 10 ٪و 50 ٪مــن قــوة
التصويــت.
.4الشــركة الفرعيــة  :يشمل تعبير "شركة فرعية" الشركات التابعة والفروع واملؤسسات الشريكة ،وهو يستخدم لوصف
شركة متمركزة في بلد ما عندما:
أ .يملك مستثمر أو مجموعة من مستثمرين مقيمين في بلد تخر  %10أو أكثر من األسهم العادية أو سلطة
ً
ً
التصويت ،في حال كانت الشركة كيانا "ماجال".
ب .يملك مستثمر أو مجموعة مستثمرين مقيمين في بلد تخر توازي  %10أو أكثر من فرع أو مشروع رير ماجل.
• مؤسســات االستثمار األجنبي المباشر Direct Foreign Investment Corporations -
مشروع االستثمار األجنبي املباشر :مشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم في اقتصاد تخر  %10أو أكثر من
األسهم العادية أو حقوق التصويت بالنسبة إلى املشروع ذي الشخصية االعتبارية ,وتشمل مشاريع االستثمار املباشر
الكيانات املعرفة بأ ها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع رير ذات شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل للمستثمر.
• استثمار المحافظ األجنبية – )Foreign Portfolio Investment (FPI
ً
هو استثمار يعكس اهتمام لكيان مقيم في اقتصاد تخر رير اقتصاد املستثمر في امتال سندات مالية رير نشطة إداريا
وأصول أخرى تشمل على حق اإلدارة النشطة والسيطرة لجهة إصدار السندات وتطبق نسبة أقل من  %10من ملكية
الحقوق حتى يمكن وصف االستثمار على أنه استثمار محافظة أجنبية.
• المشتقات المالية Financial Derivatives -

هــي أدوات ماليــة ترتبــط بــأداة معينــة أو مؤشــر ،أو ســلعة والتــي مــن خاللها يمكــن بيــع وش ـراء املخا ــر املاليــة فــي األسواق
املاليــة.
• اإلقامة Residence -
يتكــون مجمــوع االقتصاد مــن جميــع الوحــدات املؤسســية املقيمــة ويقســم إلــى قطاعــات ،وتعــد الوحــدة املؤسســية مقيمــة
فــي بلــد مــا عندمــا يكــون لهــا مركــز اهتمــام اقتصــادي (مصلحــة اقتصاديــة ) فــي اإلقليم االقتصادي لذلــك البلــد ،ويقــال إن
لهــا مركــز اهتمــام اقتصاديــا عندمــا يكــون لهــا موقــع تمــارس فيــه أو منــه نشــا ها ،وتنــوي أن تســتمر فــي القيــام بذلــك إلــى
أجــل ريــر مســأى أو ملــدة أ ــول مــن عــام.

• اإلقامة غير المرتكزة على الجنسية
يعد الشــخص مقيمــا فــي بلــد معين إذا مــا أقــام أو عمــل فــي هــذا البلــد ألكثر مــن سنة ،ويعــد ويعتبــر املشــروع مقيمــا فــي بلــد
معين إذا كان لهــذا املشــروع مصلحــة اقتصاديــة فــي البلــد املعنــي ،أو لديــه قاعــدة إنتاجيــة أو خدمــة فــي اقتصــاد البلــد الــذي
يتمركــز فيــه أو الــذي يقــود منــه أنشــطته وعملياتــه االقتصادية علــى نطــاق واســع لغــرض االستمرار ســواء لفتــرة ريــر
محــدودة أو محــدودة ،ويتــم احتســاب الفتــرة عــادة علــى أ هــا سنة واحــدة وعلــى القاعــدة اإلنتاجية أو الخدميــة أن تكــون
ثابتــة املــا أ هــا متمركــزة فــي املنطقــة االقتصادية فــي البلــد ،ويتــم تحديــد هــذه املنطقــة االقتصادية (عــادة البلــد) بأ هــا
املنطقــة الجغرافيــة.
• أصحاب األسهم المقيمون :Resident Shareholders -

املقيمون سواء أفراد أو كيانات (عامة أو خاصة) هم الذين يشاركون في أنشطة خدمية أو إنتاجية في البلد  ،بغض النظر
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عن جنسيسهم ،وهم مقيمون في البلد ويمارسون على نطاق واسع أنشطة اقتصادية هدف االستمرار ،ويقاس االستمرار في
سنة واحدة بصورة مستمرة أو بنية ذلك.
• أصحاب األسهم غـير المقيمونNon-resident - Shareholders:
ً
ً
ً
أفرادا أو كيانات تمتلك أسهما أو حصصا في شركات و نية أو شركات عاملة في البلد ،ولكن ليس لديهم قاعدة أنشطة
اقتصادية او يقيمون في البلد.
• األرباح غير الموزعة (المحتجزة) :Undistributed Profits-

األربا رير املوزعة هى القيمة الصافية لعمليات شركة ما ،وتأتي بشكل األربا املعاد استثمارها من السنوات املاضية من
قبل مؤسسة االستثمار األجنبي املباشر.
• الحقوق األخرى للمساهمين Other Shareholders - Equities:
هى صافي املدخوالت أو املدخوالت املحولة من قبل مؤسسة االستثمار األجنبي املباشر ،ومثال ذلك االحتيا ي القانوني
واالحتيا ي العام واألربا املوزعة املقترحة وعالوات األسهم.

.1املســتحقات قصيرة األجل :مستحقات تأتي من املستثمرين األجانب املباشرين ،والشركات التابعة األجنبية ومؤسسات
رير مقيمة أخرى والتي تستحق خالل فترة ال تتعدى سنة واحدة وتشمل املستحقات التجارية (التجارة في السلع والخدمات
ومستحقات أخرى ،مثل الفوائد وحصة األربا املعلن عنها ورير املدفوعة ،واملعاشات التقاعدية ،وأقسا التأمين واألجور.
.2القــروض ويلــة األجل :تمثل مطالب أو التزامات على كيانات رير مقيمة في البلد وتكون مستحقة بعد سنة أو أكثر،
وتشمل القروض الطويلة األجل املمنوحة من مؤسسات االستثمار األجنبي املباشر في البلد إلى مستثمرين أجانب مباشرين
وشركات تابعة أجنبية ومؤسسات استثمار مباشر أخرى رير مقيمة.
• الخصوم أو المطلوبات لغير المقيمين:

وتتضمن:
.1املدفوعات قصيرة األجل :وتتضمن كل املدفوعات قصيرة األجل للمستثمرين األجانب املباشرين ،والشركات التابعة
األجنبية ومؤسسات استثمار مباشر مقيمة في الخارج وتستحق في فترة سنة واحدة ،وتشمل املدفوعات التجارية (استيراد
السلع والخدمات) ومدفوعات أخرى ،مثل الفوائد وأربا األسهم املعلن عنها ورير املدفوعة ،واملعاشات التقاعدية،
وأقسا التأمين واألجور.
.2املدفوعات ويلــة األجل :وتشمل كل القروض الطويلة األجل املمنوحة ملؤسسات االستثمار األجنبي من قبل مستثمرين
أجانب مباشرين ،وشركات تابعة أجنبية ومؤسسات استثمار مباشر أخرى وتستحق خالل سنة أو أكثر.
• األرباح المعاد استثمارها Reinvested Profits -
مجموع األربا التي اكتسبسها الشركة وشركائها التابعة والشريكة في الفترة املغطاة بعد اقتطاع الضرائب والفوائد وقيمة
االندثار وأربا األسهم وهى بالتالي ،تمثل حصة األربا التي أعيد استثمارها في املؤسسة.
• عائدات االستثمار األجنبي المعادة استثمارها Reinvested Earnings on Foreign Direct -
Investment:

ً
عندما يدفع مشروع استثمار أجنبي أرباحا موزعة إلى مساهميه أو عندما ياحب مشروع استثمار أجنبي (شبه شركة) من
دخل املشروع ،تفيد هذه املدفوعات أو املاحوبات بوصفها تدفقات دخل ملكية إلى العالم الخارجي (تدفقات دولية) ،وإذا
أعاد املشروع استثمار هذه األربا ولم تحول إلى الخارج فإن النظام يعالج هذه العوائد املستبقاة ملشروع استثماري أجنبي
مباشر وكأ ها وزعت وحولت إلى املستثمرين ثم أعادوا استثمارها ،أي أن هنا قيدين في حسابات املشروع وحسابات
املالكين ،أحدهما لتحويل العوائد املحتسبة (املستبقاة) واآلخر إعادة استثمار هذه العوائد املستبقاة.
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الفصلالسابع:إحصاءات الطاقة
الفحم Coal -
• الفحم الحجري – Hard Coal
يشير الفحم الحجري إلى الفحم ذي القيمة السعرية اإلجمالية والتي تكون أكعر من 23865كيلو جول/كيلو جرام (5700
ً
كيلو سعر/كيلو جرام) خالليا من الرماد لكن ذا قاعدة ر بة بمعامل انعكاس عشوائي متوسط لفيتربانيت على األقل في
).(0.6

أ  -فحــم الكــوك ) : (Coking coalفحــم يتميــز بالجــودة يســمح بإنتاج فحــم مناســب لدعم شحنة الفرن العالي.
ب – الفحم )" : (Steam coalأنواع الفحم البيتوميني" (القاري) األخرى و"األنثراسيت" (الفحم البخاري) هو الفحم
املستخدم ألرراض تاخين املساحات والدفع بالبخار ،ويشمل جميع أنواع الفحم األنثراسيت ،وال يتضمن فحم الكو
أنواع الفحم البيتوميني.
• ليجنت (الفحم البني) Lignite Brown coal -
فحم الليجنت (الفحم البني) نوع فحم رير متكتل بقيمة سعرية إجمالية أقل من  17.435كيلوجول/كيلوجرام (4.165
كيلو باسكال  /كيلو جرام) وأكعر من  31%مادة متطايرة على قاعدة خاللية من املواد املعدنية الجافة .وتضم هذه الفئة
ً
النفط الطفلي والرمل القيري أو األسفلتي املنتج واملحترق مباشرة ،كما تشمل أيضا هذه الفئة كال من النفط الطفلي والرمل
ً
القيري أو األسفلتي املستخدم كمدخالت في عمليات التحويل األخرى ،ويشمل ذلك جزءا من النفط الطفلي أو الرمل
القيري املسسهلك في عملية التحويل.
• كوك أفران الكوك Coke oven coke -
منتج صلب يحصل عليه من كربنة الفحم خاصة فحم الكو في درجات عالية ودرجة الر وبة منخفضة كما تنخفض فيه
املواد املتطايرة ،ويستخدم فحم أفران الكو بشكل رئيس في صناعة الحديد والصلب ويعمل كمصدر للطاقة وعامل
ً
كيمائي مساعد ،وتشمل هذه الفئة فحم الكو الدقيق (نفاية الكو ) وفحم املسبك ،وتضم هذه الفئة أيضا الفحم شبه
املكو أو فحم املكرين ،وهو عبارة عن منتج صلب يتم الحصول عليه من كربنة الفحم في درجة حرارة منخفضة،
ويستخدم الفحم شبه املكو كوقود منزلي أو قد يتم الحصول عليه من خالل تحول النبات نفسه ،كما يندرج تحت هذه
العنوان الفحم ونفاية الكو والفحم شبه املكو من فحم الليجنت/الفحم البني.
• غاز أفران الصهر Blast Furnace Gas -
يتــم الحصــول عليــه كمنتــج جانبــي فــي تشغيل الفــرن العالــي ،ويتــم استخالصه ممــا تتركــه األفران ويســتخدم بشــكل جزئــي
ضمــن املصنــع وبشــكل جزئــي فــي عمليــات صناعــة الصلــب أو فــي محطــات الكهربــاء املجهــزة لحرقــه ،ويجــب تقديــر كميــة
الوقــود بالقيمــة الحراريــة( الســعرية )اإلجمالية).
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• غاز أفران الكوك :Coke oven gas -
ل
يتــم الحصــول عليــه كمنتــج جانبــي مــن كربنــة الوقــود الصلــب وعمليــات التحــو إلــى رــاز (التغويــز) التــي يقــوم هــا منتجـو
الفحم ومصانــع الحديــد والصلــب التــي ال تتصــل بوحدات إنتــاج الغــاز ومصانــع الغــاز املحليــة ،يجــب تقديــر كميــة الوقــود
بالقيمــة الحراريــة (الســعرية) اإلجمالية.
• الحطب:
جميع أنواع الحطب املستخدمة واملستغلة كوقود.

النفط واملشتقات النفطية
Oil and Oil Products
• النفط الخام Crude oil -
هــو مكــون معدنــي مــن أصــل بيعــي يتكــون مــن خليــط مــن الهيدروكربونات والشــوائب األخرى مثــل الكعريــت ،يوجــد فــي
الحالــة الســائلة تحــت ضغــط ودرجــة ح ـرارة الســطح العاديــة وتتميــز خصائصــه الفيزيائيــة (الكثافــة ،اللزوجــة ،إلــخ) بالتغيــر
الكبيــر ،وتضــم هــذه الفئــة املــواد املكثفــة املســتخلصة مــن الغازات املصاحبــة وريــر املصاحبــة بالغــاز الخــام حيــث تختلــط
بمجــرى رســل الخــام التجــاري.
• استخراج النفط والغاز Oil and gas extraction -
هــي أنشــطة اســتخراج البتــرول الخــام والتعديــن واســتخراج النفــط مــن الصخــر النفطــي ورمــال النفــط وإنتــاج الغــاز
الطبيعي واســترداد الســوائل الهيدروكربونيــة ،ويشــمل هــذا أنشــطة تفعيــل و/أو تكويــن خصائــص ميــدان الغــاز بمــا فيهــا
األنشطة كالتنقيــب ،وإتمــام وتجهيــز اآلبار وتشــغيل أدوات الفصــل ،ومعــدات تكســير وتحليــة للبتــرول الخــام ،وكافــة
األنشطة األخرى فــي تحضيــر النفــط والغــاز حتــى لحظــة الشــحن مــن امللكيــة املنتجة.
• معامل تكرير النفط Oil refineries -
هــي مصانــع تحــول النفط الخــام واملــواد الهيدروكربونية األخرى إلــى منتجــات بتروليــة هائيــة ،مــن املنتجــات النهائيــة الغــازات
البتروليــة املسالة والنفتا ،وبنزيــن املحــركات ،وزيــوت الغــاز ووقــود الطائ ـرات ،وأنــواع الكيروســين األخرى وزيــوت الوقــود.
• سوائل الغاز الطبيعي NGL -
ســوائل الغــاز الطبيعــي هــي هيدروكربونــات مســالة أو ســائلة مســتخلصة مــن الغــاز الطبيعــي فــي مرافــق الفصــل أو محطــات
معالجــة الغــاز ،وتشــمل ســوائل الغــاز الطبيعــي اإليثان والعروبين والبيوتــان (عــادي وأيســو) ،و(أيســو) بينتان .والبينتــان
املعــزز (أحيانــا يشــار إليــه كبنزيــن الغــاز أو نواتــج تكثيــف املحطــات) ،وقــد يســتخلص الغــاز الطبيعــي مــع الزيــت الخــام (الغــاز
املراف ـق) أو مــن حقــل الغــاز بــدون الزيــت الخــام ،ويمكــن إزالة ســوائل الغــاز الطبيعــي مــن دفــق الغــاز الطبيعــي القريب من
رأس البئــر أو نقلهــا إلــى محطــة معالجــة رــاز بيع ـي ،وعنــد حــدوث عمليتــي معالجــة الغــاز وإنتــاج الزيــت الخــام ،مــن الشــائع
بالنســبة الحتكا بعــض نواتــج التكثيــف أن يتــم حقنهــا فــي دفــق الغــاز الخــام.
• لقائم معامل التكرير Refinery Feedstock -
زيــوت لقائــم معامــل التكريــر أو زيــت تغذيــة معامــل التكريــر هــو زيــت معالــج يســتخدم فــي مزيــد مــن املعالجــة (مثــل زيــت وقــود
التشــغيل املباشــر أو زيــت رــاز التفري ـغ) باســت ناء املــزج والتوليــف ،ومــع املزيــد مــن املعالجــة ،ســيتم تحويلــه إلــى مكــون أو
أكثــر أو إلــى منتجــات جاهــزة ،ويشــمل هــذا التعريــف أيضــا املرتجعــات مــن صناعة البتروكيماويــات إلى صناعة التكرير (علــى
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ســبيل املثــال بنزيــن االنحالل الح ـراري ،ومقتطعــات األجزاء البتروليــة C4وزيــت الغــاز (السوالر) ومقتطعــات األجزاء
البتروليــة مــن زيــت الوقــود.
• غاز التكرير Refinery Gas -
ً
راز التكرير (رير مسال) يشمل راز التكرير خليطا من الغازات رير القابلة للتكثيف والتي تتكون بشكل أساس ي من
الهيدروجين وامليثان واإليثان واألوليفنات التي يتم الحصول عليها أثناء تقطير الزيت الخام ،أو معالجة منتجات البترول
(مثل التكسير) في معامل التكرير ،ويشمل ذلك الغازات املرتجعة من صناعة البتروكيماويات.
• اإليثان Ethane -
هيدروكربــون رــازي ذي سلســلة مســتقيمة الحلقــات ورمــزه الكيميائــي ) (C2H6يستخلص مــن الغــاز الطبيعــي ورــاز التكريــر.
• إثيلين Ethylene -
هيدروكربون رازي يستخلص من الغاز الطبيعي وراز التكرير.
• الغازات البترولية المسالة LPG -
هيدروكربونــات بارافينيــة خفيفــة مشــتقة مــن عمليــات التكريــر وتركيــز الزيــت الخــام ومحطــات معالجة الغــاز الطبيعــي،
ً
وتتكــون بشــكل أساســي مــن العروبيــن) (C3H8والبيوتــان ) (C4H10هــذه أو كمزيــج مــن االثنين معــا ،كمــا تشــمل أيضــا
العروبيليــن والبيوتليــن واأليســوبيوتين واأليســوبيوتلين ،وتســيل الغــازات تحــت الضغــط للنقــل والتخزيــن.
• الغازات البترولية السائلة:
هــي مزيــج مــن الغــازات ويتــم الحصــول عليهــا مــن الغــاز الطبيعــي أو مــن تجزئــة النفــط الخــام ،ويتكــون باألساس مــن العروبــان
والبيوتــان أو خليط منهمــا ،ويســتعمل كوقــود للتســخين والطبــخ املنزلــي ،ووقــود لبعــض أنــواع املحــركات ،وكمــادة خــام فــي
الصناعــات الكيميائيــة.
 بروبــان :مركــب كيميائــي يتــم اشــتقاقه مــن خالل تقطيــر النفــط ،أو أثنــاء عمليــات اســتخراج الغــاز الطبيعــي. بيوتــان :هــو وقــود هيدروكربونــي يســتعمل بشــكل رئيــس فــي محــركات االحتراق الداخلــي ،األوكتان  95ويمثــلهــذا الرقــم مقاومــة االحتراق األولي.
• بنزين:Gasoline -

بنزيــن املحــركات :يتكــون بنزيــن املحــركات أو الســيارات مــن مزيــج مــن تقطيــر الهيدروكربونــات الخفيفــة بيــن درجــة ح ـرارة 35
مئوية و  215مئويــة ،ويســتخدم كوقــود ملحــركات اإلشعال بالشــرر األرضية ،قــد يشــمل بنزيــن املحــركات اإلضافات
واملؤكســجات ومحســنات األوكتان بمــا فــي ذلــك املركبــات الرصاصيــة وينقســم بنزيــن املحــركات إلــى مجموعتيــن:
 بنزيــن  :91هــو وقــود هيدروكربونــي يســتعمل بشــكل رئيــس فــي محــركات االحتراق الداخلــي ،األوكتان  91ويمثــلهــذا الرقــم مقاومــة االحتراق األولي.
 بنزيــن  :95هــو وقــود هيدروكربوني يستعمل بشــكل رئيــس فــي محــركات االحتراق الداخلــي ،األوكتان 95ويمثــل هــذا الرقــم مقاومــة االحتراق األولي.
• مادة القاز (الكيروسين)
هــو زيــت متوســط يتقطــر مــا بيــن  300-150درجــة مئويــة ،يبلــغ الوزن النـواي لهـذا الزيـت  8تقريبـا ودرجـة االشتعال أعلـى من
38درجــة مئويــة .ال يســتخدم فــي قطــاع الطي ـران.
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• مادة الغاز ) (LOGغاز البيتان:
ن
ل
ويتكــون مــن مزيــج مــن الغــازات ويتــم الحصــو عليــه مــن الغــاز الطبيعــي أو مــن تجزئــة النفــط الخــام ،ويتكــو باألساس مــن
العروبــان والبوتــان أو خليــط منهمــا ،ويســتعمل كوقــود للتســخين والطبــخ املنزلــي ،ووقــود لبعــض أنــواع املحــركات ،وكمــادة
خــام فــي الصناعات الكيميائيــة ،ويتم تســويقه عادة على شــكل عبوات أســطوانية معدنيــة ،أو خزانــات فــوق أو تحــت ســطح
األرض.
• الكيروسين Kerosene -
مزيــج مــن الهيدروكربونــات تتقطــر علــى درجــات ح ـرارة تت ـراو بيــن 145و  300درجــة مئويــة.
• كيروسين للطائرات:
وقــود املحــركات النفاثــة مــن نــوع الكيروســين :ناتــج تقطيــر لوحدات الطاقــة التوربينيــة للطائ ـرات ،و يحتــوي علــى نفــس
خصائــص التقطيــر بيــن  150درجــة مئويــة و 300درجــة مئويــة (بشــكل عــام وبشــكل عــام ليــس أعلــى مــن  250درجــة مئويــة)
ونقطــة الوميــض كنقطــة وميــض الكيروســين ،باإلضافة إلــى أن لــه خصائــص معينــة (مثــل نقطــة التجمــد) التــي حددهــا
اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي ) (IATAتشــمل هــذه الفئــة مكونــات توليــف الكيروســين.
• أنواع الكيروسين األخرى Other Kerosene -
يتكــون الكيروســين مــن النواتــج املقطــرة للبتــرول املكــرر ويســتخدم ألرراض التدفئــة والطبــخ واإلضاءة واملذيبــات ومحــركات
االحتراق الداخلــي خاللف قطاعــات النقــل بالطائ ـرات ،ويقطــر بيــن  150درجــة مئويــة و 300مئويــة.
• النفتاNaphtha -
هــو زيــت تغذيــة مخصــص إمــا لصناعــة البتروكيماويــات (مثــل تصنيــع اإليثلين أو إنتــاج املركبــات العطريــة أو األروماتية)
وتنشــأ النفتــا مــن مــادة فــي نطــاق تقطيــر بيــن  30درجــة مئويـة و 210مئويــة أو مــن جــزء مــن هــذا النطــاق ،وتســتورد النفتــا
الستخدامها فــي املــزج والتوليــف ،وتــم ذكرهــا فــي صــف نقــل املنتجــات البينيــة كناتــج ســلبي للنفتــا ،وكناتــج إيجابــي للمنتــج
الجاهــز املطابــق.
• زيت الغاز Gas oil -
ن
ن
هــي الزيــوت الغازيــة النصــف مقطــرة تتكــو بشــكل أساســي مــن أنــواع الكربــو تتقطــر علــى درجــات ح ـرارة تت ـراو بيــن 160و
420درجــة مئويــة.
• مادة الديزل (زيت الوقود) Diesel / Fuel Oil -
هــو وقــود هيدروكربونــي ســائل يتــم الحصــول عليــه مــن خالل تقطيــر النفــط الخــام ،وهــو زيــت ثقيــل يتقطــر مــا بيــن - 200
 380درجــة مئويــة. .درجــة االشتعال لــه دائمــا أعلــى مــن  50درجــة مئويــة ،والــوزن النوعــي أعلــى مــن.82.0
• الوقود Fuel -
هــو أي مــادة تســتعمل إلنتاج اقــة ،بواســطة تفاعــل ح ـراري كيميائــي.
• زيت الوقود Fuel Oil -
يشــمل زيــت الوقود جميــع رــازات الوقــود املتبقيــة (الثقيلة) بما فــي ذلك (الغــازات التــي يتــم الحصول عليهــا باملــزج والتوليف)
وتكــون اللزوجة الكيمائية (الحركيــة) لزيــت الوقود أعلــى مــن  cSt 10فــي  80درجــة مئويــة ،أمــا نقطــة الوميــض فدائمــا أعلــى
مــن  50درجــة مئويــة والكثافــة أعلــى مــن  90كجم/لتــر.
 محتــوى كعريتــي منخفــض :زيــت وقــود ثقيــل بمحتــوى كعريتــي أقــل مــن.1% -محتــوى كعريتــي عالــي :زيــت وقــود ثقيــل بمحتــوى كعريتــي  1%أو أعلــى.
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• زيوت التشحيم:

هــي زيــوت منتجــة مــن النفــط الخــام وتســتخدم بشــكل أساســي لتقليــل االحتكا بيــن األسطح املنزلقــة وخالل عمليــة قــص
املعــادن.
• كوك البترول Petroleum coke -

منتــج جانبــي صلــب أســود اللــون يحصــل عليــه مــن تكســير وكربنــة زيــوت التغذيــة املشــتقة مــن البتــرول والقيعــان الفاررــة
والقط ـران والزفــت فــي عمليــات مثــل التكويــك البطــيء أو التكويك الســائل ،ويتكــون أساســا مــن الكربون ( 90%إلى )95%
ويحتوي كميــة قليلــة مــن الرمــاد ،ويســتخدم كمغــذي ألفران الكــو فــي صناعــة الصلــب وألرراض التســخين ،ولتصنيــع
األقطاب وإلنتاج املــواد الكيميائيــة ،وأهــم أنواعــه مــن ناحيــة الجــودة« الكــو األخضر »و«الكــو الكلســي».
وتشــمل هــذه الفئــة أيضــا« الكــو املســاعد »الــذي يســتخدم كعامــل مســاعد أثنــاء عمليــات التكريــر ،وال يســتعاد هــذا النــوع
مــن الكــو  ،ويحــرق عــادة كوقــود فــي معامــل التكريــر.
• البيتومين (القاز) Bitumen -

هــو مــادة صلبــة أو شــبه صلبــة أو هيدروكربونــات لزجــة ذات تركيــب رــروي يميــل إلــى اللــون البني أو األسود ويتــم الحصول
عليــه كبقايــا فــي عمليــة تقطيــر البتــرول الخــام أو بواســطة التقطيــر الهوائــي للبقايــا البتروليــة مــن التقطيــر الجــوي ،يشــار
إلى البيتوميــن رالبــا باألسفلت ويســتخدم بشــكل أســاس فــي رصــف الطــرق وفــي مــواد التســقيف ،وتشــمل هــذه الفئــة القــار
املســار ،والقــار املخفــف باملذيبــات.
• المكثفات البترولية
هــي مكثفــات بتروليــة مــن الغــاز الخــام وتســتخدم مثــل هــذه املنتجــات ملزجهــا مــع البنزيــن ،أو إلنتاج البنزيــن املحســن ،ولــذا
يطلــق عليهــا »البنزيــن الطبيعــي «ويمكــن إضافسهــا إلــى النفــط املصــدر لزيــادة كميتــه وتحســين كثافــة هــذا النفــط ،فهــو
يتضمــن اعتياديــا علــى الســوائل الهيدروكربونيــة الخفيفــة ،وهــي مــواد ذات قيمــة عاليــة إذ تســتخدم أيضــا فــي صناعــة
البتروكيمياويــات.
• منتجات بترولية أخرىOther pet. Products -
منتجــات بتروليــة أخــرى لــم تذكــر ســابقا وفقــا لدليــل إحصــاءات الطاقــة.IRES

الغازالطبيعي
Natural Gas
• الغاز الطبيعي Natural Gas -
يتكــون مــن عــدة رــازات وينشــأ فــي رواســب تحــت ســطح األرض ســواء فــي شــكل ســائل أو رــازي ،ويتكــون أساســا مــن امليثــان،
ويشــمل الغــاز الطبيعــي كال مــن الغــاز« ريــر املرافــق »الناتــج من الحقــول املنتجــة للهيدروكربونــات فــي الشــكل الغــازي فقــط،
والغــاز »املرافق« املنتــج باالقتران مــع البترول الخــام باإلضافة إلى امليثان املســتخلص مــن مناجــم الفحــم (رــاز املناجــم).
• الغاز الطبيعي المسال LNG -
يتــم تعريــد الغــاز الطبيعــي فــي  160درجــة مئويــة تقريبــا تحــت الضغط الجــوي ليتكثــف إلــى شــكله الســائل املســأى الغــاز
الطبيعــي املســال أو ، LNGوهــو عديــم الرائحــة ،واللــون وريــر ســام ،وال يســبب التــآكل.
• الغاز الطبيعي المضغوط Compressed natural gas (CNG) -
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هــو خليــط رــازي قابــل لالحتراق يتألــف مــن رــازات الهيدروكربــون كغــاز امليثــان ورــاز اإليثان املتوف ـران فــي الطبقــات
العميقــة لألرض.

الطاقة املتجددة
Renewable Energy
• الطاقة الشمسية Solar Energy (Thermal, Photovoltaic) -

األشعة الشمسية املستغلة فــي إنتــاج املــاء الســاخن وتوليــد الكهرباء بواســطة:
 أجهــزة تجميــع علــى شــكل أ بــاق مســطحة وبشــكل أساســي مــن نــوع املثعــب الح ـراري (تعريــد املحــر لتســخيناملــاء فــي املنــازل أو التدفئــة املوســمية فــي حمامــات الســباحة)
 الخاليا الفلتية الضوئية. املحطات الكهربائية الحرارية الشمسية.• الطاقة الحرارية األرضية (الجوفية) :Geothermal -
ن
تتوفر هذه الطاقة كحرارة منبعثة من القشرة األرضية وعادة ما تكو في شكل ماء أو بخار ساخن ويتم استغاللها في مواقع
مناسبة:
 بالنسبة لتوليد الكهرباء باستخدام البخار الجاف ومحلول املحتوى الحراري العالي بعد حدوث الوميض. ومباشرة كحرارة لتدفئة بعض املنا ق أو في الزراعة إلخ.• الكتلة البيولوجية الصلبة (وقود الخشب ،الفحم النباتي ومنتجات أخرى) Biomass: wood, Fuel
Charcoal & Other biomass:

تغطــي املــواد العضويــة ريــر الحفريــة ذات األصل البيولوجــي التــي قــد تســتخدم كوقــود إلنتاج الح ـرارة أو توليــد الكهربــاء،
وتتكــون مــن:
 الفحــم النباتــي :ه ــو ن ــاتج ص ــلب يحت ــوي بش ــكل رئيــس عل ــى الكرب ــون وي ــتم الحص ــول علي ــه ع ــن ري ــق عملي ــةالتقطي ــر اإلتالفي للحط ــب ف ــي ريــاب الهــواء.
 الخشب ونفايات الخشب والنفايات الصلبة األخرى :تغطي ما يسأي بمحاصيل الطاقة املزروعة لغرض معين(خشب الحور وشجر الصفصاف  ..إلخ) وهى مجموعة املواد الخشبية الناتجة عن عملية صناعية (صناعة
الخشب/الورق بشكل خاص) أو تؤخذ مباشرة من الغابات والزراعة (الحطب والقطع الخشبية ولحاء
الخشب ونشارة الخشب ،واحابات الخشب السائل األسود إلخ) باإلضافة إلى البقايا مثل القش وأعواد األرز،
وقشر الجوز ونفايات الدواجن ،وبقايا ماحوق أشجار العنب إلخ ،واالحتراق هو التقنية املفضلة الستخدام
هذه النفايات الصلبة ،ويجب ذكر كمية الوقود املستخدمة كأساس قيمة سعرية صافي.
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• النفايات Wastes -

-

-

-

النفايــات الصناعيــة :نفايــات مــن أصــل صناعــي ريــر متجــدد (مثــل املــواد الصلبــة) أو الســوائل والتــي تحتــرق
مباشــرة إلنتاج الكهربــاء أو الح ـرارة أو كالهما ،ويجــب ذكــر كميــة الوقود املســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية
صافــي ،ويجــب ذكــر النفايــات الصناعيــة املتجــددة فـي الكتلــة البيولوجيــة الصلبــة ،والغــاز الحيــوي ،وفئــات
الوقــود الحيــوي الســائل أو كالهمــا.
النفايــات الصلبــة املحليــة (املتجــددة) :النفايــات التــي تنتجهــا املنــازل ،والصناعــة ،واملستشــفيات ،واألنشطة
األخرى التــي تحتــوي علــى مــواد بيولوجيــة التــدرج التــي تتحــول إلــى رماد فــي بعــض املنشــآت املعينــة ،ويجــب
ذكــر كميــة الوقود املســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية صــاف.
النفايــات الصلبــة املحليــة (ريــر املتجــددة) :النفايــات التــي تنتجهــا املنــازل والصناعــة واملستشــفيات واألنشطة
األخرى التــي تحتــوي علــى مــواد ريــر بيولوجيــة التــدرج التــي تتحــول إلــى رمــاد فــي بعــض املنشــآت املعينــة،
ويجــب ذكــر كميــة الوقــود املســتخدمة كأســاس قيمــة ســعرية صــاف.

• الغاز الحيوي Biogas -
ً
رــاز يتكــون أساســا مــن امليثــان وثنائــي أكســيد الكربــون يتــم إنتاجــه بالتحلــل الهوائــي للكتلــة البيولوجيــة ،ويتكــون مــن:
 الغاز املتولد من القمامة ،ويتكون بواسطة تحلل النفايات. رــاز املجاريــر (ميــاه املجــاري) املنتجــة مــن التجزئــة الهوائيــة لرواســب املجــاري. الغــازات الحيويــة األخرى مثــل الغــازات املنتجــة مــن التخمــر ومصانــع املــواد الكحوليــة والصناعــات الغذائيــةالزراعيــة الهوائــي مــن روث ونفايــات الحيوانــات فــي الســخانات األخرى.
• •طاقة الرياح :Wind Energy -
الطاقــة الحركيــة للريــا املســتغلة فــي توليــد الكهربــاء فــي محــركات الريــا التوربينيــة.
• الطاقة الكهرومائية : Hydroelectricity -
الطاقــة الحركيــة والكامنــة للمــاء والتــي تحــول إلــى كهربــاء فــي املحطــات الهيدوكهربائيــة ،كمــا يشــمل ذلــك توليــد الكهربــاء
بالضــخ ،ويجــب أن تذكــر أعجــام املحطــات التفصيليــة صافــي توليــد الكهربــاء بالضــخ.

• الحرارة:
هــي إحــدى أشــكال الطاقــة وتنجم عن الحركــة االنتقالية الدورانية االهتزازية للمــواد املكونــة لهــا باإلضافة إلــى التغي ـرات التــي
تحصــل فــي حالسهــا الفيزيائيــة.
• التبريد:
هــو كميــة الح ـرارة التــي ســحبت مــن الجســم أو خفــض درجــة ح ـرارة حيــز مــن املــكان أو مــادة إلــى درجــة ح ـرارة أقــل مــن
الدرجــة التــي كانــت عليهــا .
• البخار:
هــو الحالــة الغازيــة للمــاء ،وهــو ينتــج مــن رليــان وتبخــر املــاء الســائل ،وهــو يكــون عديــم اللــون ،وأخــف مــن الهــواء.
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الكهرباء
Electricity
• الكهرباء Electricity -

يتــم الحصــول علــى الكهربــاء كمصــدر اقــة ثانويــة مــن ح ـرارة االنشطار النــووي املتولــدة مــن الوقــود النــووي ،ومــن الطاقــة
الحراريــة األرضية والطاقــة الحراريــة الشمســية ،وعــن ريــق حــرق مصــادر الوقــود الرئيســة القابلــة لالحتراق مثــل الفحــم
والغــاز الطبيعــي والنفــط والكتلــة الحيــة والنفايــات .وبعــد إنتــاج الكهربــاء ،يتــم توزيعهــا علــى املســسهلكين النهائييــن مــن خالل
شــبكات النقــل والتوزيــع الو نيــة أو الدوليــة.
• الطاقة الكهربائية Electrical power -
هــي الشــغل املبــذول لتحريــك شــحنة كهربائيــة فــي موصــل ،ووحــدة قيــاس الطاقــة الكهربائيــة املســتنفذة هــي الكيلــووا
ســاعة.
الطاقة الكهربائية المستهلكة=

• استهالك الطاقة المنزلي
هــي الطاقــة املســسهلكة مــن قبــل الســكان ألرراض املنزليــة فقــط (تســخين ميــاه ،تدفئــة ،إنــارة  ،هــي  ...إلــخ).
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الفصلالثامن:إحصاءات الزراعة
الزراعة Agriculture -
وهتــم االحصاءات الزراعيــة بتوفيــر البيانــات االحصائية املتعلقــة بالنشــا الزراعــي ،حيــث تســاهم فــي دعــم متخــذي الق ـرار
وراســأي السياســات ،باإلضافة إلــى دعــم البحــث العلمــي فــي املجــال الزراعــي ،واملســاعدة فــي التنبــؤ باالحتياجات
املســتقبلية ،وذلــك مــن خالل املســو والتعــدادات الزراعيــة.
• الحيازات الزراعية Agricultural Holdings -
وحــدة اقتصاديــة مــن وحــدات اإلنتاج الزراعــي تخضــع إلدارة واحــدة وتضــم جميــع رنوس الحيوانــات املحتفــظ هــا ،وجميــع
األراض ي التــي تســتخدم كليــا أو جزئيــا فــي أر ـراض اإلنتاج الزراعــي ،بغــض النظــر عــن امللكيــة والشــكل القانونــي والحجــم،
وقــد تتألــف أراضــي الحيازة مــن قطعة منفصلة أو أكثر (مربعات مدمجــة بســيطة مــن األراض ي) تقــع فــي تقســيم أرضــي أو
إداري أو أكثــر ،بشــر أن تتقاســم القطــع نفــس وســائل اإلنتاج املســتخدمة فــي الحيــازة ،مثــل اليــد العاملــة ومبانــي املزرعــة
واآلالت أو حيوانــات الجــر.
• قطعة الحيازة Holding Plot -

هــي قطعــة مــن األرض تحيــط هــا تمامــا أراض أخــرى ،أو ميــاه أو ــرق ،أو رابــات أو ريــر ذلــك ،ممــا ال يشــكل جــزءا مــن
الحيــازة ،وقــد تتألــف القطعــة مــن حقــل واحــد أو عــدة حقــول متجــاورة ،وألرراض اإلحصاء الزراعــي يمكــن تصنيــف
اســتخدام األرض) (Land Usedكالتالــي:
 LU1أرض ذات محاصيل مؤقتة.
 LU2أرض ذات مروج ومرااي مؤقتة.
 LU3أرضبوربصورةمؤقتة.
 LU4أرض ذات محاصيل دائمة.
 LU5أرض ذات مروج ومرااي دائمة.
 LU6أرض ذات أفنية مزارع ومباني مزارع.
 LU7رابات وأراض أخرى كثيفة األشجار.
 LU8أرض مستخدمة في الزراعة (شاملة املياه الداخلية والشا ئيةإذا كانت جزءا من امللكية).
 LU9مساحة أخرى لم تصنف في موضع تخر.
• الحقل Field -
جــزء مــن األرض فــي قطعــة منفصلــة عــن بقية القطع بواســطة خطــو تقســيم يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة ،مثــل املم ـرات
واألسيجة والحــدود املســاحية والحواجــز ،تــزرع فوقهــا مجموعــة مــن املحاصيــل بمواعيــد زرع أو تركيبــة محصوليــة معينــة.
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• اإلنتاج الزراعي Agricultural Production -

ينقسم اإلنتاج الزراعــي إلــى قســمين همــا اإلنتاج النباتــي واإلنتاج الحيوانــي.
.1اإلنتاج النباتــي :يعــرف اإلنتاج بأنــه الكميــة الفعليــة املحصــودة مــن املحصــول والجاهــزة للبيــع أو االسسهال
اســتقطاع فاقــد الحصــاد ،وتنقســم املحاصيــل إلــى قســمين محاصيــل مؤقتــة ومحاصيــل دائمــة.

وبعد

أ -املحاصيــل املؤقتــة هــي تلــك املحاصيــل التــي تكــون دوروهــا الزراعيــة أقــل مــن ســنة واحــدة مثــل محاصيــل
الحبــوب والخضــروات (مكشــوفة ومحميــة) واملســاحة املحصــودة هــي تلــك املســاحة التــي تــم جنــي املحصــول
منهــا ،بعــد اســتبعاد املســاحة املدمــرة بســبب الجفــاف أو الفيضــان أو اإلصابة باآلفات أو أي ســبب تخــر ،مــع
األخذ بالحســبان الفاقــد ،أمــا املحصــول الــذي أصيــب بأض ـرار ولــم يدمــر فيدخل فــي املســاحة املحصــودة ،وإذا
أمكن ،يتم استبعاد األجزاء ريــر املزروعــة مثــل املم ـرات والحفــر واملرتفعــات وأ ـراف الطــرق وأحزمــة األشجار
مــن املســاحة املحصــودة ،املحاصيــل املتتاليــة هــي املحاصيــل املؤقتــة التــي تــم زراعسهــا أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي
نفــس األرض فــي نفــس الســنة الزراعيــة.
ب -املحاصيــل الدائمــة هــي محاصيــل ذات دورة زراعيــة تزيــد عــن الســنة الواحــدة ،ويمكــن أن يتــم زراعــة
املحاصيــل الدائمــة فــي زراعــة مجمعــة أو متفرقــة( بشــكل منتظــم أو ريــر منتظــم )مثــل محاصيــل األعالف
والفواكــه بمــا فيهــا نخيــل التمــر.
.2اإلنتاج الحيو انــي :وهــو عبــارة عــن استغالل الحيوانــات الزراعيــة هــدف الحصــول علــى أعلــى إنتاجيــة يمكــن الوصــول
إليهــا بأقــل التكاليــف ،ويشــمل كل مــا نحصــل عليــه مــن الحيوانــات املزرعيــة مــن لحــم ،وحليــب (بمشــتقاته) ،وصــوف ،وجلــد،
وشــعر ،وســماد.
• عناصر اإلنتاج Factors of Production -
هــي املدخالت االقتصادية املســتخدمة فــي عمليــة اإلنتاج ،وتشــمل عــادة رأس املــال والعمالــة والطاقــة ومســتلزمات
اإلنتاج األخرى.
• التكاليف الثابتة Fixed Cost -
هــي التكاليــف التــي ال تتغيــر بتغيــر مقــدار اإلنتاج ،والتــي يدفعها امل ـزارع ســواء أنتــج أو لــم ينتــج.
• التكاليف المتغيرة Variable Cost -
هــي التكاليــف التــي تتغيــر مــع اإلنتاج وهــي تقيــس تكاليــف العناصــر املتغيــرة للمزرعــة (مســتلزمات اإلنتاج).
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الفصلالتاسع:إحصاءات املعرفة
مصطلحات عامة
• تقنيات المعلومات واالتصاالت:
هــو وصــف أدوات و ــرق النفــاذ لوســائط تقنيــة املعلومــات والقيــام بعمليــات اســترجاع البيانــات وتخزينهــا وتنظيمهــا وأساليب
معالجة إنتاجهــا ،كذلــك وصــف وســائل عــرض املعلومات وتبادلها مــن خالل الطــرق االلكترونية واليدويــة ،ومــن بعــض
أدوات تقنيــة املعلومات الحواســيب واملاســحات الضوئيــة والكاميرات الرقمية والهواتــف والفاكســات واألقراص املضغو ــة،
والعرامــج مثــل نظــام قواعــد البيانــات والتطبيقــات متعــددة الوســائط.
• النفاذ واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت:
مــن املهــم التمييــز بيــن مــا نعنيــه بالنفــاذ إلــى تقنيــات املعلومــات واالتصاالت واســتخدام هــذه التقنيــات ،فالنفــاذ إلــى تقنيــات
املعلومــات واالتصاالت هــو مــدى توفــر هــذه التقنيــات لــدى األسرة ،أمــا اســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصاالت فهــو يشــير
إلــى استخدام واحــد أو أكثــر مــن أف ـراد األسرة لالتصاالت وتقنيــة املعلومــات ســواء كان ذلــك فــي املســكن أو فــي مــكان تخــر.
• االتصاالت السلكية والالسلكية Telecommunication -
هــي جميــع العمليــات (إرســال أو بــث أو استقبال) التــي تجــرى للعالمات واإلشارات والكتابــة والصــور واألصوات أو الــذكاء مــن
أي بيعــة بواســطة أنظمــة ســلكية أو راديويــة أو بصريــة أو ريرهــا مــن األنظمة الكهرومغنا يســية.
• الخطوط الهاتفية الرئيسية Main Telephone Lines -

الخــط الرئيــس هــو خــط هاتفــي يصــل املعــدات الطرفيــة للمشــتر بالشــبكة العموميــة التبديليــة ،ولــه منفــذ مخصــص فــي
معــدات البدالــة الهاتفيــة .وهــذا املصطلح ي ـرادف مصطلح املحطــة الرئيســة أو خــط البدالــة املباشــر ) (DELالــذي يشــيع
اســتعماله فــي وثائــق االتصاالت.
• الهاتف المتنقل – G.S.M
يســتخدم الهاتــف املتنقــل تقنيــة خلويــة توفــر النفــاذ إلــى الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة ) (PSTNويشــمل ذلــك
األنظمة والتقنيــة الخلويــة التماثليــة والرقميــة ،مثــل أنظمــة االتصاالت املتنقلــة الدوليــة  2000مــن الجيــل الثالــث)(G3
والجيــل الرابــع ) (G4واألنظمة املتنقلــة املتقدمــة .واملستخدمون هــم مــن النوعيــن :املشــتركون بأســلوب الدفــع املســبق أو
املؤجــل (فاتــورة).

.1الهاتــف املتنقــل الذكــي :الهاتــف الذكــي هــو الهاتــف الــذي يوفــر مزايــا تصفــح االنترنت ومزامنــة العريــد االلكتروني وفتح
ملفــات األوفيس ،ويحتــوي علــى لوحــة مفاتيــح كاملــة  ،QWERTYويعــرف أيضــا بأنــه الهاتــف الــذي يعمــل علــى أحــد أنظمــة
التشــغيل التاليــة :وينــدوز فــون ،ســيمبيان أو مشــتقاته ،لينوكــس أو مشــتقاته وبال بيــري .الهواتــف الذكية ال تختلــف عــن
الحواسيب املحمولــة ،الحواســيب الشخصية أو أي جهــاز تخــر فــي شــيء ،كل األجهزة الذكيــة تتكــون مــن جزئيــن مكمليــن
لبعضهم وهمــا ال ـ Hardwareوهــو الجــزء الفيزيائــي املمكن ملسه ،ال ـ  Softwareوهــو الجــزء العرمجــي املشــغل للجهــاز (نظــام
التشــغيل).
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.2الهاتــف املتنقــل غيــر الذكــي :الهاتــف ريــر الذكــي هــو الهاتف الذي يوفــر خدمــة االتصاالت الهاتفيــة واســتقبالها وإرســال
رســائل الـ  SMSأو رســائل الوســائط.
• االنترنتInternet -
هــي عبــارة عــن شــبكة حاســوبية عمالقة تتكــون مــن شــبكات أصغــر ،بحيــث يمكــن ألي شــخص متصــل باإلنترنت أن يتجــول
فــي هــذه الشــبكة وأن يحصــل على جميــع املعلومات في هذه الشبكة (إذا ســمح له بذلك) وه ــي وسيلة للتواص ــل وتب ــادل
املعلومــات بـين مختلـف األفراد واملؤسسـات .ويمكـن النفـاذ لخدمة االنترنت بع ــدة ـرق منها االتصال الهـاتفي ،والنطـاق
العريض والخــط الرقمــي والعريــد االلكتروني.
• جهاز الحاسوب Computer -
يشــمل الحاســوب حاســوب مكتبيــي أو حاســوب محمــول أو حاســوب لوحــي ،وهــو ال يشــمل املعــدات املــزودة بقــدرات
حاســوبية مدمجــة مثــل أجهــزة التلفزيــون الذكيــة ،واألجهزة املعــدة للمهاتفــة كوظيفــة أوليــة مثــل الهواتــف الذكيــة.
ً
.1الحاســوب املكتبــي :هــو عبــارة عــن حاســوب يظــل ثابتــا فــي مــكان واحــد عموما .ويتواجــد املســتخدم عــادة أمــام الحاســوب
ويســتعمل لوحــة املفاتيــح.
.2الحاســوب املحمــول :عبــارة عــن حاســوب صغيــر الحجــم بمــا يكفــي للتمكــن مــن حملــه ويســمح عموما بإنجــاز نفس املهام
مقارنــة بالحاســوب املكتبــي ،ويشــمل أجهــزة الحاســوب الصغيرة مــن نــوع »نــوت بــو «ولكنه ال يشــمل الحواســيب اللوحيــة
ومــا شــابه ذلــك مــن حواســيب تحمــل باليــد
ً
.3الحاســوب اللوحــي :هــو حاســوب مدمــج فــي شاشــة اللمــس املســطحة ،تعمــل بلمــس الشاشــة بــدل (أو فضال عــن)
استخدام لوحــة مفاتيــح ماديــة.
• الشبكة المحلية(LAN) -
تشــير  LANلشــبكة ســلكية تربــط أجهــزة الكمبيوتــر داخــل منطقــة جغرافيــة واحــدة مثــل مبنــى واحــد أو إدارة أو موقــع ،وقــد
تكــون هــذه الشــبكة الســلكية.
• اكسترانت Extranet -
هــي شــبكة مغلقــة تســتخدم بورتوكوالت االنترنت لتبــادل معلومــات األعمال التجاريــة بشــكل تمــن مــع املورديــن أو العمالء أو
شــركاء األعمال اآلخرين .ويمكــن أن تتخــذ شــكل تمديــد تمــن لشــبكة االنترنت تســمح للمســتخدمين الخارجييــن بالنفــاذ إلــى
بعــض أج ـزاء مــن شبكة االنترنت للمنشــأة .ويمكن أن يكــون أيضــا جــزءا خاصــا مــن موقــع الويــب للمنشــأة ،حيــث يمكن
لشــركاء األعمال التنقــل عبــر هــذه الشــبكة بعــد أن تتــم املصادقــة علــى صفــة نفاذهم فــي صفحــة تســجيل الدخــول.
• الشبكة الداخلية انترانت Intranet -
تشــير الشــبكة الداخليــة إنترانــت إلــى شــبكة اتصاالت داخليــة تســتخدم بروتوكوالت االنترنت وتماح باالتصال داخــل
املنشــأة (وإلــى األشخاص املرخــص لهــم اآلخرين) ،وعــادة مــا يتــم إنشــانها خلــف جــدار  firewallمــن أجــل الســيطرة علــى
النفــاذ إليهــا.
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• أنماط االتصال باإلنترنت:

بواســطة الهاتــف

هــي نــوع االشترا بشــبكة االنترنت مــن إحــدى شــركات مــزودي خدمــات االنترنت ،ومــن تلــك األنما
املنتقل:
هــي ش ـرائح بيانــات تســتخدم فــي الهواتــف املتنقلــة تســمح ملســتخدميه بتصفــح االنترنت عبــر الشــبكة الالسلكية:
أ  -خطــوط املشــتركين الرقميــة ) :(DSLهــي تكنولوجيــا لجلــب معلومــات عــرض نطــاق عــال إلــى املســاكن واملنشــآت
االقتصادية الصغيــرة عبــر خطــو الهاتــف الثابــت (النحاسية) التقليدية.
ب  -األلياف البصريــة :هــي أســالك ضوئيــة مرنــة ودقيقــة تحمــل البيانــات فــي شــكل ضــوء .هــذه التكنولوجيــا ذات ســرعة
عاليــة جــدا تســمح لالستفادة مــن أقصــى ســرعة على الخــط الخــاص حتــى  60مــرة أكبــر مــن خطــو املشــتركين الرقميــة
.DSL
ت -واي ماكــس :يشــير واي ماكــس إلــى معيــار االتصاالت الالسلكية الــذي يتــم اســتخدامه اليــوم فــي الغالــب كنظــام نقــل
ونفــاذ إلــى االنترنت ذات النطــاق العريــض ،ويغطــي مســاحة جغرافيــة واســعة.
ث  -إنترنــت عبــر األقمار الصناعيــة :هــو اســتخدام االنترنت عــن ريــق موجــات تبــث مباشــرة مــن األقمار الصناعيــة.
ج  -خطــوط االنترنت املؤجــرة :هــي تلــك الخطــو التــي تستخدمها بعــض املنشــآت مــن خالل دفــع مبالــغ لشــركات أخــرى وال
تكــون تابعــه للمنشــآت بشــكل مباشــر لهــا.
ً
ح – أي إس دي إن ) :(ISDNتعد  ISDNاختصارا لـ ) (Integrated Services Digital Networkأو الشبكة الرقيمة
ً
للخدمات املتكاملة وهى شبكة تنقل اإلشارات رقميا بين األجهزة ،وتوفر هذه الشبكة سرعة وكفاءة أكعر من شبكات الهاتف
وأجهزة املودم.
خ  -مــودم متنقــل  :USBهــو الجهــاز الــذي ينقــل اإلشارات الرقميــة الصــادرة مــن جهــاز الحاســوب أو جهــاز رقمــي تخــر إلــى
إشــارات تماثليــة لخــط هاتــف ويزيــل تشــكيل اإلشارة التماثليــة الــواردة ويحولهــا إلــى إشــارة رقميــة للجهــاز الرقمــي.
• النطاق العريض
مصطلــح عــام يعنــي إشــارة أو جهــاز اتصاالت يســتعمل عــرض نطــاق أكبــر باملقارنــة مــع إشــارة أو جهــاز عــادي أو تقليــدي؛
وكلمــا كان النطــاق واســعا كلمــا كانــت ســعة الحركــة أكبــر ،وفــي ســياق اتصاالت البيانــات ،يشــير هــذا املصطلــح إلــى معــدل
نقــل البيانــات الــذي يبلــغ  256 kbit/sعلــى األقل.
•شبكة ثابتة (سلكية) ضيقة النطاق:
يشم ــل املــودم التماثلــي (مراقمـة عبــر خــط الهاتف العادي) و( ISDNشــبكة رقميــة متكاملــة الخدمــات) و ( DSLالخــط
الرقمــي للمشــتر ) بســرعات تقــل عــن  kbit/s 256واألشكال أخــرى للنفــاذ ذات ســرعات التنزيل املعلنــة التي تقــل عــن 256
.kbit/s
• شبكة متنقلة عريضة النطاق عبر بطاقة أو مودمUSB
شــبكة متنقلــة عريضــة النطــاق مــن الجيــل الثالــث ) (G3علــى األقل مثــل النظــام العاملــي لالتصاالت املتنقلــة ) (UMTSعبــر
بطاقــة (مثــل بطاقــة  SIMاملدمجــة فــي حاســوب) أو مودم.USB

• شبكة متنقلة عريضة النطاق عبر جهاز يحمل باليد
شــبكة متنقلــة عريضــة النطــاق مــن الجيــل الثالــث ) (G3علــى األقل مثــل النظــام العاملــي لالتصاالت املتنقلــة ) (UMTSعبــر
جهاز يحمل باليد.
• شبكة ساتلية عريضة النطاق:
شــبكة ســاتلية عريضــة النطــاق (عبــر توصيــل ســاتلي) بســرعات تنزيــل معلنــة تبلــغ  kbit/s256علــى األقل.
• شبكة ثابتة عريضة النطاق (السلكية) لألرض:
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تشــير إلــى تكنولوجيــات ذات ســرعات تبلــغ  kbit/s 256علــى األقل ،مثــل تكنولوجيــا  WiMAXوالنفــاذ  CDMAالثابــت.
• ) Kbit/s (Kbit/sأو Kbps
كيلوبايــت فــي الثانيــة ( 1كيلوبايــت فــي الثانيــة = ألــف بايــت فــي الثانيــة) ،وهــي وحــدة بيانــات تســاوي  1024بايــت .وتعبــر
البايــت الواحــد عــن  1أو  0فــي النظــام االثنيني أو صــح) (Trueأو خطــأ ) (Falseفــي النظــام املنطقــي.

• موقع الويب
هــو مجموعــة صفحــات ويــب مرتبطــة ببعضهــا البعــض ومخزنــة علــى نفــس الخــادم ،ويمكــن زيــارة موقــع الويــب الخــاص
باملنشــأة عبــر االنترنت بفضــل خدمــة الويــب ومــن خالل برنامــج حاســوبي يدعــى متصفــح الويــب.
• مدونة
مدونة (اختصــار للتعبيــر مدونــة ويــب) هــو موقــع للمناقشــة أو موقــع إعالمي ينشــر فــي الشــبكة العامليــة ويتألــف مــن
مدخالت منفصلــة (“ )”Postsوهــي مرتبــة ترتيبــا زمنيــا تصاعديــا (من األحدث إلى األقدم).
• البريد االلكتروني E-mail -
هــي وسيلة تســمح ملســتعملي الشبكة محليــا وعامليــا لتبــادل الرســائل والنصــوص وامللحقــات مــن حاســوب إلــى تخــر موجــود
داخــل املنشــأة أو خارجهــا.

• صندوق البريد
هــو صنــدوق معدنــي يوجــد أمــام املنشــأة التــي يتبــع لهــا ،والهــدف منــه استالم وإرســال الرســائل ،ويعــرف أيضــا بأنــه عنــوان
مخصــص لفــرد ،أو جهــة معينــة ،ويوجــد أحيانــا فيمــا يســأى (مكتــب العريــد) ،ويحــق لصاحــب أو أصحــاب صنــدوق العريد،
اســتخدامه في إرســال واستقبال الرسائل ،واملغلفات ،أو الطــرود العريديــة ،وذلــك مقابــل دفــع مبلــغ معين عند اســتئجار
الصنــدوق ،والــذي يعتمــد علــى شــرو خاصــة بمكاتــب العريــد فــي الدولــة التــي تتبــع لهــا.
• العنوان الوطني
هــو عنــوان و نــي موحــد وشــامل فــي دولة قطر؛ هــدف االستدالل علــى املواقــع بــكل يســر وســهولة ،وذلــك مــن خالل تأســيس
نظــام اتصالــي للعنونــة تقــوم عليــه تطبيقــات الحكومــة االلكترونية وأنشــطة حديــث التجــارة االلكترونية ويتكــون العنــوان
الو نــي مــن ثالثة أقسام رئيسية هــي الرمــز العريــدي ،ورقــم املبنى ،والرقــم اإلضافي.
• مواقع التواصل االجتماعي – Social Media
هــي مجموعــة مــن املواقــع االلكترونية ،املوجــودة علــى شبكة االنترنت ،وهدفهــا الرئيــس هــو بنــاء تواصــل بيــن مجموعــة مــن
األفراد أو املنشآت في مختلف أرجاء العالم ومن الخدمات التي تقدمها معظم مواقع التواصل االجتمااي ،القدرة على
التحدث املكتوب مع األفراد اآلخرين ،والتواصل الصوتي ،واملرئي ،ومن ذلك املواقع (تويتر – فيس بو  ،انستقرام وسناب
شاب  ...إلخ).

• التطبيقات المحمولة
هى برامج حاسوبية مصممة لتعمل على الهواتف املتنقلة الذكية أو أجهزة الحاسوب اللوحية وريرها من األجهزة املتنقلة
الذكية ،ويتم تحميل هذه التطبيقات من متجر أبل ستور ) (App Storeبالنسبة للعرامج التي تخص أجهزة اآليفون واآليباد،
أما بالنسبة للتطبيقات املصممة بنظام التشغيل أندرويد والذي يعمل على بقية األجهزة األخرى كجهاز سامسونغ وسوني
فيتم تحميلها من متجر جوجل بالي ) .Google Playوتكون هذه التطبيقات مجانية في االلب لتشجيع املستخدم لتحصيلها
واستخدامها من املتجر .كما أن هنا بعض التطبيقات ال يتم تحميلها إال بعد دفع مبلغ معين للمتجر.
• الفيروسات Viruses -

عبــارة عــن برامــج صغيــرة لهــا القــدرة العمــل فــي الخفــاء والتكاثــر يتــم وضعهــا فــي أجهــزة الحاســوب وهــذه العرامــج تســسهدف
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العرامج األخرى بالتعديــل فيها واختراقها ومحاولــة التوالد داخلها ،وليــس مــن الضــروري أن يكــون الهــدف هــو تعطيــل العرنامج
لكنــه فــي الغالــب ينتقــل الفيــروس مــن جهــاز حاســوب إلــى تخــر عنــد تشــغيل العرنامــج املصــاب أو عنــد فتــح ملفــات مصابــة.
• برامج الحماية
هــي برامــج تعمــل علــى اكتشــاف امللفــات الخبيثــة التــي قــد تصيــب أجهــزة الحاســوب وتعمــل علــى إزالسهــا بشــكل تلقائــي مــن
ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تعمــل كحائــط صــد لحمايــة الحســابات علــى أجهــزة الحاســوب عنــد اتصالهــا باإلنترنت ضــد برامــج
التجســس وريرهــا مــن العرامــج الخبيثــة التــي قــد تصيــب األجهزة.
• جهاز التلفزيون
جهــاز التلفزيــون هــو جهــاز قــادر علــى اســتقبال إشــارات البــث التلفــازي باستخدام ــرق نفــاذ شــائعة مثــل عبــر األثير أو
الكبــل املحــوري أو الســواتل الصناعيــة .وجهــاز التلفزيــون هــو جهــاز مســتقل عــادة أو ضمــن جهــاز تخــر ،مثــل الحاســوب أو
الهاتــف املحمــول.
• جهاز الراديو
هــو جهــاز لديــه إمكانيــة الستقبال إشــارات البــث الراديويــة باســتخدام تــرددات عامــة مثــل ، LW AM, FM, .SW,ويمكن أن
يكــون الراديــو قائمــا بذاتــه أو ضمــن جهــاز تخــر أو مدمــج بــه مثــل ســاعة منسهــة أو جهــاز اســتماع صوتــي أو هاتــف متنقــل أو
حاســوب.
• الهواتف العمومية Public Phones -

جميــع أنــواع الهواتــف العموميــة ،بمــا فيهــا هواتــف العملــة وهواتــف بطاقــات االئتمان والبطاقــات مســبقة الدفــع ،وهــذه
الهواتــف متوفــرة فــي األماكن العامــة.
• خط هاتف ثابت
يشــير خــط الهاتــف الثابــت إلــى خــط الهاتــف الــذي يوصــل جهــاز املســتخدم الطرفــي (مثــل جهــاز هاتــف أو فاكــس) مــع
الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة ) (PSTNوالتــي لهــا منفــذ خــاص علــى بدالــة (مقســم) الهاتــف.
• مقاهي االنترنت Internet Café -
وهــي املحالت العامــة التــي تســتخدم فيهــا خدمــة االنترنت مــن خالل أجهــزة متوفــرة بمقابــل مــادي معيــن وقــد تقــدم فيهــا
املشــروبات.

• خدمات الحكومة االلكترونية
هــو نظــام تتبنــاه األجهزة الحكومية باســتخدام الشــبكة العنكبوتية املعلومــة فــي ربــط أجهزوهــا بعضهــا ببعــض ،وربــط
مختلــف خدماوهــا باملؤسســات الخاصــة والجمهــور عمومــا ،ووضــع العامليــة فــي متنــاول األفراد واملنشــآت وذلــك لخلــق عالقــة
شــفافة تتصــف بالســرعة والدقــة وهــدف لالرتقاء بجــودة األداء.
• البيع والشراء عبر االنترنت
هــو وجــود متجــر أو موقــع إلكترونــي أو فــي صفحــة تابعــة ملوقــع املنشــأة تقــوم مــن خالله بعــرض منتجاوهــا للعمالء ،أو أن
املنشــأة تلجــأ إلــى متجــر أو موقــع إلكترونــي مــن خالله تتمكــن املنشــأة مــن ش ـراء املنتجــات املعروضــة بســهولة مــن خالل
أجهــزة الحاســوب أو الهاتــف املتنقــل الذكــي ،ورالبــا تتوفــر أفضــل أنــواع املنتجــات وبأفضــل األسعار.
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• سياسة تقنية المعلومات
ن
هي الئحة لالستخدام اآلمن ألجهزة وشــبكة الحواســيب الخاصة باملنشــأة تقــدم إلــى كافــة املشــتغلين هــا وتكــو الئحة ملزمــة
لهــم هــدف االستخدام الســليم واآلمن ملمتلــكات املنشــأة كاملعــدات والعرمجيــات والشــبكات واملعلومــات وأجهــزة االتصاالت
منعــا لحــدوث أي اختراقــات أو مشــاكل قانونيــة.
• سياسة أمن لمجال تقنية المعلومات واالتصاالت
هــي الئحة تعتمــد علــى حمايــة معلومــات معينــة للمنشــأة مــن أن تعايــن ،أو تســتخدم مــن قبــل أف ـراد أو منشــآت ريــر مخــول
لهــم ذلــك ،أو مــن أن تكشــف للعلــن أو تــوزع ،أو أن تعــدل أو تدمــر أو تحــذف.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /االتصاالت
❖ شبكات الهاتف الثابت
• عــدد أجهــزة الهاتــف الثابــت لــكل مئــة مــن السكان Main telephone lines (per 100 -
people):

يهــدف إلــى معرفــة مــدي انتشــار خدمــة االتصاالت التليفونيــة علــى مســتوي الدولــة كأحــد عناصــر البنيــة األساسية الالزمة
لتطويــر منــاخ االستثمار وزيــادة الخدمــات االجتماعية ،وهــو يشــير إلــى عــدد الهواتــف الثابتــة لــكل مئــة فــرد مــن الســكان
بالدولــة.

• مجموع سعة البدالت العمومية المحلية:
مجمــوع ســعة البدالت العموميــة إلــى العــدد األعظم مــن الخطــو الهاتفيــة الثابتــة التــي يمكــن توصيلهــا ،ويشــمل هــذا الرقــم
الخطــو الهاتفيــة الثابتــة املوصولــة فعــال والخطــو الثابتــة املتاحــة للتوصيــل فــي املســتقبل ،بمــا فيهــا الخطــو
ً
املســتعملة للتشــغيل التقنــي للبدالــة (أرقــام االختبار) .والقيــاس هــو السعة الفعليــة املوصولــة فعال للنظــام ،وليس اإلمكانية
النظريــة عنــد االرتقاء بالنظــام أو لــدى اســتعمال تكنولوجيــا الضغــط.

• اشتراكات الهاتف الثابت
تشــير اشــتراكات الهاتــف الثابــت إلــى مجمــوع العــدد الفعــال مــن خطــو الهاتــف الثابــت التماثليــة واشــتراكات نقــل الصــوت
عبــر بروتوكــول االنترنت ) (VoIPواشــتراكات العــروة املحليــة السلكية الثابتــة ) (WLLومكافــآت قنــاة الصــوت ISDN
والهواتــف العموميــة الثابتــة .كان هــذا املؤشــر يســأى ســابقا خطــو الهاتــف الرئيســية قيــد التشــغيل.
• خطوط الهاتف الثابت التماثلية
عــدد الخطــو الفعالــة التــي توصل معدات مطراف املشــتركين بالشــبكة PSTNوالتــي لهــا بوابــة مكرســة فــي معدات التبديــل
الهاتفي .وهــي تشــمل كل الخطــو املؤجلــة الدفــع وتلــك الخطــو املســبقة الدفــع التــي اجلت نشــا ا األشهر الثالثة األخيرة .
وهــذا التعبيــر م ـرادف لتعبيــر’ محطــة رئيســية ’و’ خــط تبديل مباشــر (’ )DELالرائج االستعمال في وثائق االتصاالت.
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• اشتراكات نقل الصوت بواسطة بروتوكول االنترنت)(VoIP

يشــير مؤشــر اشــتراكات نقــل الصــوت بواســطة بروتوكــول االنترنت) (VoIPإلــى عــدد اشــتراكات الخطــو الثابتة فــي هــذا
النمــط مــن نقــل الصــوت.
ويعــرف أيضــا بتعبيــر نقــل الصــوت بواســطة النطــاق العريــض ) (VoBويشــمل اشــتراكات  VoIPمــن خالل الالسلكي الثابــت،
وخطــو املشــتر الرقميــة ) (DSLوالكبــل والليــف البصــري وريرهــا مــن منصــات االنترنت العريــض النطــاق الثابتــة التــي
توفــر املهاتفــة الثابتــة بواســطة بروتوكــول االنترنت ،وهــو يســتثني تطبيقــات  VoIPالقائمــة علــى العرمجيــات (مثــلVoIP
بواســطة  Skypeمــن حاســوب إلــى حاســوب أو مــن حاســوب أو إلــى هاتــف) ،وينبغــي أال تحســب اشــتراكات  VoIPهــذه التــي ال
تتضمــن رســوما شــهرية متكــررة إال إذا ولــدت حركــة واردة صــادرة أثنــاء األشهر الثالثة األخيرة.
• اشتراكات العروة المحلية الالسلكية الثابتة
يشــير مؤشــر اشــتراكات العــروة املحليــة الالسلكية الثابتــة ) (WLLإلــى االشتراكات التــي يقدمهــا مشــغلو هاتــف الخــط الثابــت
املرخــص لهــم والذيــن يوفــرون نفــاذ امليــل األخير للمشــتر باســتعمال التقنيــة الراديويــة ،وحيــث تكــون معــدات مط ـراف
املشــتر إمــا ثابتــة أو محــدودة مــن حيــث املجــال الــذي تســتعمل فيــه.
• النسبة المئوية الشتراكات الهاتف الثابت السكنية
يشــير مؤشــر النســبة املئويــة الشتراكات الهاتــف الثابــت الســكنية إلــى النســبة املئويــة التــي يحصل عليهــا بتقســيم عــدد
اشــتراكات الهاتــف الثابــت الفعالــة التــي تخــدم األسر املعيشية (أي الخطو التي ال تستخدم في أرراض األعمال أو الحكومــة
أو ألرراض مهنيــة أخــرى أو كمحطــات هاتفيــة عموميــة) علــى عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابت ثــم ضربــه برقــم  100وتعــرف
األسرة املعيشــية بأ هــا تتألــف مــن فــرد أو أكثــر ،قــد يكــون أو ال يكــون بينهــم قرابــة ،يشــاركون فــي املســكن .وفــي مشــترياوهم
مــن الطعــام .وتشــمل االشتراكات الفعالية كل االشتراكات مؤجلــة الدفــع واالشتراكات مســبقة الدفــع التــي ســجلت نشــا ا
أثنــاء األشهر الثالثة األخيرة.
• النســبة المئويــة الشتراكات الهاتــف الثابــت فــي المناطــق الحضريــة
يشــير مؤشــر النســبة املئويــة الشتراكات الهاتــف الثابــت فــي املنا ــق الحضريــة إلــى النســبة املئويــة التــي يتــم الحصــول عليهــا
بتقســيم عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابــت فــي املنا ــق الحضريــة علــى عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابــت فــي البلــد مضروبــا برقــم
 ،100وينبغي تعريــف مفهــوم ’الحضريــة’ الــذي يســتخدمه البلــد.
• اشتراكات الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات)(ISDN
يشــير مؤشــر اشــتراكات الشــبكة الرقميــة املتكاملة الخدمات ) (ISDNإلى عــدد االشتراكات فــي الشبكة الرقميــة املتكاملــة
الخدمات ويمكــن تفريــق ذلــك إلــى خدمة ســطح بيني بمعدل أساســي وخدمــة ســطح بينــي بمعــدل أولــي (التوصيــة (ITU-T
I.420لذلــك يمكــن تفصيــل املؤشــر ،علــى النحــو التالي:
.1اشتراكات  ISDNبمعدل أساســي :يشــير إلى عدد االشتراكات في خدمة ســطح بيني في الشــبكة  ISDNبمعدل أساســي.
.2اشتراكات  ISDNبمعــدل أولــي :يشــير إلــى عــدد االشتراكات فــي خدمــة ســطح بينــي فــي الشــبكة  ISDNبمعــدل أولــي.
• مكافئــات قنــوات الصــوت فــي الشــبكة الرقميــة المتكاملــة الخدمــات)(ISDN
يشــير مؤشــر مكافئــات قنــوات الصــوت فــي الشــبكة الرقميــة املتكاملــة الخدمــات ) (ISDNإلــى مجمــوع مكافئــات قنــوات
الصــوت (مكافآت القنوات –  )Bبمعل أساس ي وبمعدل أولي ،ومؤشر مكافآت قنوات الصوت بمعدل أساس ي هو عدد
ً
اشتراكات  ISDNبمعدل أساس ي برقم مضروبا برقم  2ومؤشرات مكافآت قنوات الصوت بمعدل أولي هو عدد اشتراكات
ً
ً
 ISDNبمعدل أولي مضروبا برقم  23أو  30تبعا للمعيار املأخوذ به.
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• تنقلية أرقام الهاتف الثابت
يشــير مؤشــر تنقليــة أرقــام الهاتــف الثابــت إلــى عــدد معامالت التنقيــل ضمــن شــبكة خطــو الهاتــف الثابــت التــي جــرت
ألرقام الهاتــف الثابــت أثنــاء الســنة املرجعيــة.

❖ شبكات االتصاالت املتنقلة:
• عــدد المشــتركين بالهاتــف المتنقــل لــكل مائــة مــن الســكان Cellular mobile subscribers -
)(per 100 people

نســبة عــدد املشــتركين بالدولــة (لــكل مائــة مــن الســكان) فــي شــبكة عامــة للخدمــات الهاتفيــة التلقائيــة النقالــة التــي تؤمــن
الوصل بشــبكة التحويــل الهاتفيــة العامــة عبــر اســتخدام التقنيــة الخلويــة ،وهــو مؤشــر علــى تقــدم وســهولة ويســر عمليــة
التواصــل واالستفادة مــن تقنيــات االقتصاد الرقمــي.
نسبة المشتركين بالهاتف المنتقل لكل مائة من

• اشــتراكات الهاتــف المتنقــل ،بحســب الدفــع المؤجــل /المســبق
يشــير مؤشــر االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة إلــى عــدد االشتراكات فــي خدمــات الهاتــف املنقــل العموميــة التــي توفر
النفاذ إلى شبكة  PSTNباستخدام تكنولوجيا خلوية ،ويتضمن املؤشر (وينقسم إلى) عدد االشتراكات املؤجلة الدفع ،وعدد
الحسابات املسبقة الدفع الفعالة (أي التي استخدمت في األشهر الثالثة األخيرة) ،وينطبق املؤشر على كل االشتراكات
الخلوية املتنقلة التي توفر االتصاالت الصوتية .وهو يستثنى االشتراكات ععر بطاقات البيانات أو مودمات ،USB
واالشتراكات في خدمات البيانات املتنقلة العمومية ،والخدمات الراديوية املتنقلة لالتصاالت الخاصة ،واملهاتفة ،tele point
واالستدعاء الراديوي والقياس عن ُبعد ،ويمكن تفصيل االشتراكات الخلوية املتنقلة بحسب نوع العقد كما يلي:

.1اشــتراكات الهاتــف املتنقــل مســبقة الدفــع :يشــير إلــى مجمــوع عــدد االشتراكات الخلويــة املتنقلــة التــي تســتخدم بطاقــات
ً
الدفــع املســبق .وهــي اشــتراكات يشــتري فيهــا املســتعمل وحــدات معينــة مــن زمــن االستعمال ،بدال مــن دفــع رســوم شــهرية
جاريــة .وينبغــي تضميــن االشتراكات الفعالــة فقــط (أي تلــك املستخدمة مــرة علــى األقل أثنــاء األشهر الثالثــة األخيرة إلجراء أو
تلقــي مكاملــة أو القيــام بنشا ريــر صوتــي مثــل إرســال أو ق ـراءة رســالة  SMSأو النفــاذ إلــى االنترنت.
.2اشــتراكات الهاتــف املتنقــل املفوتــرة :يشــير إلــى مجمــوع عــدد االشتراكات الخلويــة املتنقلــة حيــث يتلقــى املشــتركون فاتــورة
الحســاب ،بعــد استعمالهم الخدمــات املتنقلــة ،فــي هاية كل شــهر ،وتقدم الخدمــة املؤجلــة الدفــع علــى أســاس ترتيــب مســبق
مــع مشــغل خدمــة متنقلــة خلويــة .وينــص عقــد املشــتر  ،عمومــا ،علــى حــد أعلــى مــن الدقائــق أو الرســائل النصيــة أو ريــر
ذلــك ،وتتضمــن فاتــورة املشــتر مبلغــا مقطوعــا مقابــل أي اســتعمال يعــادل أو يقــل عــن الحصــة املحــددة .وأي اســتعمال
ً
فــوق هــذه الحصــة يترتــب عليــه رســوم إضافيــة .ونظريا ،ال يفــرض علــى املشــتر فــي هــذه الحالة أي حــدود علــى اســتعمال
الخدمــات املتنقلــة ،ومــن ثــم فهــو يتمتــع بائتمــان ريــر محــدود.
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• االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة المتنقلــة ،بحســب ســرعة النفــاذ إلــى البيانــات:

يمكــن تفصيــل عــدد االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة بحســب الســرعة ،كمــا يلــي:
 .1االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة مع النفاذ إلى توصيل البيانــات بمعدالت ســرعة منخفضــة ومتوســطة :وهــو
يشــير إلــى عــدد االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة مــع النفــاذ إلــى توصيــل البيانــات (مثــل االنترنت) بمعدالت ســرعة فــي
الوصلــة الهابطــة دون  256كيلوبت/ثانيــة .وهــذا يشــمل التقنيــات الخلويــة املتنقلــة مثــل  GPRSو  1x CDMA2000ورالبية
معدالت البيانــات املعــززة للتطــور العاملي ) . (EDGEكمــا يشــير إلــى قــدرة املشــتركين نظريــا علــى اســتعمال خدمــات بيانات
ً
متنقلــة بســرعة ريــر النطــاق العريــض ،بــدال مــن عــدد املســتعملين النشــطين لهــذه الخدمــات.
 .2االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة مــع النفــاذ إلــى توصيل البيانات بمعدالت سرعة النطاق العريض :وهو يشير
إلى عدد االشتراكات الهاتفية الخلوية املتنقلة مع النفاذ إلى توصيل البيانات (مثل االنترنت) بمعدالت سرعة نطاق عريض في
ً
الوصلة الهابطة ُ(يعرف هنا بأنه يساوي أو يزيد عن  256كيلوبايت/ثانية) .كما يشير إلى قدرة املشتركين نظريا على استعمال
ً
خدمات بيانات متنقلة بســرعة النطــاق العريــض ،بدال مــن عــدد املســتعملين النشــطين لهــذه الخدمــات .وهــذا يشــمل كل
االشتراكات الهاتفيــة الخلويــة املتنقلــة عاليــة الســرعة مــع النفــاذ إلــى توصيل البيانــات ،بمــا فــي ذلــك التقنيــات الخلويــة
املتنقلــة مثــل النفــاذ املتعــدد بتقســيم شــفري فــي النطــاق العريــض( فــي نظــام االتصاالت املتنقلــة العاملــي) (UMTS
) WCDMAوالتقنيات املصاحبة لها مثل النفاذ الرزمي فائق السرعة ) (HSPAو  EV-DO × CDMA2000و (802. 16E
) WiMAXاملتنقلة والتطور ويل األجل ) ،(LETوهو يستثنى اشتراكات النطاق العريض املتنقل املنخفض السرعة
واشتراكات االنترنت (السلكية) الثابتة.
• نسبة التغطية الجغرافية لشبكة االتصاالت المتنقلة
يشــير مؤشــر النسبة املئوية للمســاحة الجغرافية التي تغطيها شبكة االتصاالت املتنقلــة إلــى إجمالــي املســاحة الجغرافيــة.
ويتــم حســابه بتقســيم املســاحة الجغرافيــة التــي تشــملها إشــارة شــبكة االتصاالت املتنقلــة علــى إجمالــي املســاحة الجغرافيــة
وضــرب الحاصــل برقــم.100
• النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم شــبكة الهاتــف المتنقلــة:
يشــير مؤشــر النســبة املئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم الشــبكة الخلويــة املتنقلــة إلــى النســبة املئويــة للســكان ضمــن مــدى
اإلشارة الخلويــة املتنقلــة ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا مشــتركين أو مســتعملين أم ال .ويتــم حســاب املؤشــر بتقســيم عــدد
الســكان ضمــن مــدى اإلشارة الخلويــة املتنقلــة علــى مجمــوع عــدد الســكان وضــرب الحاصــل برقــم.100
• النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم علــى األقل شــبكة الجيــل الثالــث)(3G

يشــير مؤشــر النســبة املئويــة مــن الســكان الذيــن تشــملهم علــى األقل الشــبكة املتنقلة) (3Gإلــى النســبة املئويــة للســكان
الواقعيــن علــى األقل ضمــن مــدى اإلشارة الخلويــة املتنقلــة ) (3Gبصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا مشــتركين أم ال .ويتــم حســاب
املؤشــر بتقســيم عــدد الســكان الذيــن تشــملهم علــى األقل الشــبكة املتنقلــة ) (3Gعلــى مجمــوع عــدد الســكان وضــرب
الحاصــل برقــم.100
• األرقام المنقولة في خدمة الهاتف المتنقل:
يشــير مؤشــر األرقام املنقولــة فــي الخدمــة الخلويــة املتنقلــة إلى عــدد معامالت التنقيــل فــي الخدمــة املتنقلــة التــي تمــت أثنــاء
الســنة املرجعيــة.
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❖ االنترنت:
• عرض نطاق االنترنت الدولية ،بوحدة ميغابت/ثانية
يشــير مؤشــر عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة إلــى مجمــوع السعة املســتخدمة مــن عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة مقــدرا بوحــدة
ميغابــت فــي الثانية ).(Mbit/sوهــو يقــاس بوصفــه مجموع الســعة املســتخدمة فــي كل نقــا تبــادل االنترنت (املواقــع حيــث
يتــم تبــادل حركــة اتصاالت االنترنت) ،التــي تقــدم عــرض نطــاق دوليــا.
 .1عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة الصــادر ،بوحــدة ميغابت/ثانية :يشــير إلــى مجمــوع السعة املستخدمة فــي الحركــة
الصــادرة فــي عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة مقــدرا بوحــدة ميغابــت/ثانية ،وهــو يقـاس بوصفه مجموع الســعة الصــادرة
ً
(الوصلة الصاعــدة) فــي كل نقــا تبــادل االنترنت التــي تقــدم عــرض نطــاق دوليا.
.2عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة الــوارد ،بوحــدة ميغابت/ثانيــة :يشــير إلــى مجمــوع الســعة املســتخدمة فــي الحركــة الــواردة
فــي عــرض نطــاق االنترنت الدوليــة ،مقــدرا بوحــدة ميغابــت/ثانية ،وهــو يقــاس بوصفــه مجمــوع السعة الــواردة (الوصلــة
الهابطــة) فــي كل نقــا تبــادل االنترنت التــي تقــدم عــرض نطــاق دولــي.
• عرض نطاق االنترنت الوطنية ،بوحدة ميغابت/ثانية
يشــير مؤشــر عــرض نطــاق االنترنت الو نيــة إلــى مجمــوع السعة املستخدمة مــن عــرض نطــاق االنترنت الو نيــة مقــدرا
بوحــدة ميغابــت فــي الثانيــة).(Mbit/s

❖ اشتراكات االنترنت الثابتة (السلكية):
• عــدد المشــتركين بشــبكة االنترنت لكـــل مائــة مــن السكان Internet Users (per 100 people): -
يشــير إلــى مــدى انتشــار خدمــات االنترنت الالزمة لتدفــق البيانات وتبــادل املعلومــات وتيســير االتصاالت ،وهــو يعنــي نســبة
املوا نيــن مســتخدمي خدمــة االنترنت بيــن كل مائــة فــرد مــن ســكان الدولــة.

• اشتراكات االنترنت (السلكية) الثابتة
يشــير مؤشــر اشــتراكات االنترنت (الســلكية) الثابتــة إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت (الســلكية) الثابتــة بمعدالت ســرعة أقــل مــن
 256كيلوبت/ثانيــة (مثــل اشــتراكات املراقمــة وريرهــا مــن اشــتراكات ريــر النطــاق العريــض الثابتــة) ومجمــوع اشــتراكات
النطــاق العريــض الثابــت (الســلكي) ،ويتضمــن هــذا املؤشــر (ولكنــه ليــس بالضــرورة مجمــوع االثنين):

.1اشــتراكات االنترنت باملر اقمــة  :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات االنترنت النشــطة التــي تســتخدم مودمــا وخطــا هاتفيــا
ثابتــا للتوصيــل باإلنترنت ،والتــي تتطلــب مــن املــودم املراقمــة عنــد الحاجــة إلــى النفــاذ إلــى االنترنت ،وإذا لــم تكــن هنالــك
حاجــة إلــى االشتراكات مــن أجــل النفــاذ باملراقمــة ،عندهــا يشــير املؤشــر إلــى عــدد املســتعملين النشــطين (أي أولئــك الذيــن
يتصلــون باإلنترنت مــرة واحــدة علــى األقل أثنــاء األشهر الثالثــة األخيرة) ،وهــو يســتثني املســتعملين فــي مقاهــي االنترنت أو
نقــا االتصال الالسلكي باإلنترنت Hotspots .Wi-Fi
.2اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت  :يشــير إلــى اشــتراكات النفــاذ عالــي الســرعة إلــى االنترنت العموميــة
توصيــل ) (TCP/IPبمعدالت تدفــق هابــط تساوي أو تزيــد عــن  256كيلوبت/ثانيــة .ويشــمل ذلــك مــودم كبلــي وخــط مشــتر
رقمــي ) (DSLوتوصيــل ليفــي إلــى املنزل/املبنــى وريــر ذلــك مــن اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت ،ويقــاس هــذا
املجمــوع بصــرف النظــر عــن ريقــة الدفــع .وهــو يســتثني االشتراكات التــي لهــا نفــاذ إلــى توصيــل البيانــات (بمــا فيهــا االنترنت)
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عبــر الشــبكات الخلويــة املتنقلــة ،وينبغــي أن يســتثني التقنيــات املدرجــة فــي فئــة النطــاق العريــض الالسلكي.
• اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت بحســب التقنيــة
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت ،بحســب التقنيــة ،إلــى عــدد اشــتراكات النطــاق العريــض
(الســلكي) الثابــت فــي االنترنت العموميــة مفصلــة بحســب التقنيــة املســتخدمة ،ويمكــن تفصيــل املؤشــر علــى النحــو التالــي:
.1اشــتراكات االنترنت باملــودم الكبلــي :وهــو يشــير إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت التــي تســتند إلــى خدمــة مــودم كبلــي للنفــاذ
إلــى االنترنت ،بمعدالت ســرعة تدفق هابطة تســاوي أو تزيــد عــن  256كيلوبت/ثانيــة .واملــودم الكبلــي هــو مــودم متصــل
بشــبكة تلفزيــون كبلــي.
.2اشــتراكات االنترنت بخــط املشــترك الرقمــي ) :(DSLوهــو يشــير إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت التــي تســتعمل خطــا مشــتركا
ً
رقميا ) (DSLللنفــاذ إلــى االنترنت ،بمعدالت ســرعة تدفــق هابطــة تســاوي أو تزيــد عــن  256كيلوبت/ثانيــة .وخــط املشــتر
الرقمــي ) (DSLهــو تكنولوجيــا مــن شأ ها توصيل معلومــات النطــاق العريــض العالي الســرعة إلــى املنــازل وصغار مشــاريع
األعمال عبــر خطــو هاتــف نحاســية عاديــة .وينبغــي أن يســتثني املؤشــر اشــتراكات خــط املشــتر الرقمــي عالــي الســرعة جــدا
)(VDSLإذا اســتخدم فيهــا توصيــل الليــف مباشــرة إلــى املــكان املقصــود.
.3اشــتراكات االنترنت بتوصيــل الليــف إلــى املنزل/املبنــى :وهــو يشــير إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت التــي تســتعمل توصيل
الليــف إلــى املنــزل أو الليف إلــى املبنى ،بمعدالت ســرعة تدفــق هابطــة تســاوي أو تزيــد عــن  256كيلوبــت /ثانيــة .وينبغــي أن
تشــمل االشتراكات التــي يصــل فيهــا الليــف مباشــرة إلــى مــكان املشــتر أو اشــتراكات توصيــل الليف إلــى املبنــى التــي تنسهــي
ضمــن مســافة ال تزيــد عــن متريــن مــن الجــدار الخارجــي للمبنــى ،ويستثنى مــن ذلــك توصيالت الليــف إلــى الخزانــة والليــف إلــى
العقــدة.
.4اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت األخرى :وهــو يشــير إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت التــي تســتعمل تقنيــات
النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت األخرى للنفــاذ إلــى االنترنت (عــدا DSLواملــودم الكبلــي واأللياف البصريــة) ،بمعدالت
تنزيل هابطة تساوي أو تزيد عن  256كيلوبت/ثانية .ويشمل ذلك تقنيات من قبيل إيثرنت شبكة املنطقة املحلية )(LAN
واتصاالت النطاق العريض ععر خطو الكهرباء ) (BPLوتشير اشتراكات إيثرنت  LANإلى استخدام تكنولوجيا ،IEEE 802.3
وتشير اشتراكات  PBLإلى االشتراكات التي تستخدم خدمات النطاق العريض ععر خطو الكهرباء ،ويستثنى من ذلك
مستعملو النفاذ املؤقت بالنطاق العريض (مثل التجوال بين نقا االتصال لشبكة املنطقة املحلية الالسلكية
العمومية ) )(PWLANومستعملو  WiMAXوأولئك الذين ينفذون إلى االنترنت ععر الشبكات الخلوية املتنقلة.
• اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت بحســب الســرعة
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت ،بحســب الســرعة إلــى عــدد اشــتراكات النطــاق العريــض
(الســلكي) الثابــت فــي االنترنت العموميــة مصنفــة بحســب ســرعة التنزيــل.

.1اشــتراكات  256كيلوبــت  /ثانيــة إلــى أقــل مــن  2ميغابــت /ثانيــة :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق
العريــض (الســلكي) الثابــت املعلنــة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن  256كيلوبت/ثانيــة وتقــل
عــن  2ميغابت/ثانيــة.
.2اشــتراكات مــن  2ميغابت/ثانيــة إلــى أقــل مــن  10ميغابــت /ثانيــة :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق
العريــض (الســلكي) الثابــت املعلنــة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 2ميغابت/ثانيــة وتقــل عــن
10ميغابت/ثانيــة.
.3اشــتراكات تســاوي أو تزيد عن  10ميغابت/ثانية :وهو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض (الســلكي)
الثابــت املعلنــة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 10ميغابت/ثانيــة.
.4اشــتراكات تســاوي أو تقــل عــن  100ميغابت/ثانيــة  :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض (الســلكي)
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الثابــت املعلنــة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن 10ميغابت/ثانيــة وتقــل عــن 100
ميغابت/ثانيــة.
.5اشــتراكات تســاوي  100ميغابت/ثانيــة وتقــل عــن  1جيجابــت /ثانيــة :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق
العريــض (الســلكي) الثابــت املعلنــة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن  100ميغابت/ثانيــة وتقــل
عــن  1جيجابت/ثانيــة.
.6اشــتراكات تزيــد عــن  1جيجابت/ثانيــة :وهــو يشــير إلــى جميــع اشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت
املعلنة علــى أســاس معدالت ســرعة تدفــق هابــط تســاوي أو تزيــد عــن  1جيجابت/ثانيــة.

❖ اشتراكات النطاق العريض الالسلكي:
• اشتراكات النطاق العريض الالسلكي
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض الالسلكي إلــى مجمــوع اشــتراكات النفــاذ النطــاق العريض ععر األقمار الصناعية
والنطــاق العريــض الالسلكي الثابــت لألرض والنطــاق العريــض املتنقــل النشــط إلــى االنترنت العموميــة.
• اشتراكات النطاق العريض عبر األقمار الصناعية
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض الســاتلي إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت الســاتلية علــى أســاس ســرعة تنزيل معلنــة ال
تقــل عــن  256كيلوبت/ثانية .وهو يشــير إلــى تكنولوجيا اشــتراكات التجزئــة وليــس إلــى تكنولوجيــا الشــبكات الفقريــة.
• اشتراكات النطاق العريض الالسلكي الثابت
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض الالسلكي الثابــت إلــى عــدد اشــتراكات االنترنت الالسلكي الثابــت علــى أســاس ســرعة
تنزيــل معلنــة ال تقــل عــن  256كيلوبت/ثانيــة .ويتضمــن املؤشــر اشــتراكات  WiMAXواالشتراكات الالسلكية الثابتــة ،ولكنــه
يســتثني املســتعملين مــن حيــن آلخر فــي النقــا الســاخنة ومشــتركي نقــا االتصال الالسلكي باإلنترنت ،Wi-Fi Hotspots
وهــو يســتثني أيضــا اشــتراكات النطــاق العريــض املتنقــل حيــث يمكــن للمســتعمل النفاذ إلى الخدمــة فــي كل أنحــاء البلــد حيــث
تكــون التغطيــة متاحــة.
• اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة:
يشــير مؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض املتنقــل النشــطة إلــى مجمــوع اشــتراكات النطــاق العريــض املتنقــل القياســية
واملكرســة مــن أجــل النفــاذ إلــى االنترنت العموميــة ،وهو يشمل املشتركين الحاليين ،وليس املشتركين املحتملين حتى لو كان
لديهم أجهزة محمولة مهيأة للنطاق العريض .ويمكن تفصيل املؤشر إلى مؤشرين فرعيين:

 .1اشتراكات النطاق العريض املتنقل القياسية :وهو يشير إلى االشتراكات الخلوية املتنقلة النشطة على اساس سرعة
معلنة بمقدار  256كيلوبت/ثانية أو أكثر تمكن من النفاذ إلى االنترنت األكعر من خالل بروتوكول نقل النصوص املترابطة
) (HTTPوتكون قد استخدمت إلقامة توصيــل بيانــات باســتخدام بروتوكــول االنترنت ) (IPأثنــاء األشهر الثالثــة األخيرة ،وال
يعد التراســل بأســلوب و  MMSبمثابــة توصيالت بيانــات إنترنــت نشــطة ،حتــى لــو  SMSتــم توصيلهــا بواســطة بروتوكــول
االنترنت ،وهــو يشــمل االشتراكات املتنقلــة التــي تســتفيد مــن خدمــات النطــاق العريض املتنقــل علــى أســاس’ الدفــع بحســب
االستعمال .وهــو يســتثني االشتراكات املتنقلــة علــى أســاس خطــة بيانــات شــهرية منفصلــة للنفــاذ إلــى النطــاق العريــض
املتنقــل (انظــر ملؤشــر اشــتراكات النطــاق العريــض املتنقــل املكرسة).
 .2اشــتراكات النطــاق العريــض املتنقــل املكرســة :وهــو يشــير إلى خدمات البيانات املكرسة (ععر شبكة منفصلة) تمكن من
النفاذ إلى االنترنت األكعر ويتم شرانها بصورة منفصلة عن خدمات الصوت ،إما كخدمة قائمة بذاوها (مثال ذلك استعمال
ً
بطاقة البيانات من قبيل مودم/دونغل  ،)USBأو كرزمة بيانات مضافة إلى خدمات الصوت التي تتطلب اشتراكا إضافيا.
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ويتم تضمين كل اشتراكات النطاق العريض املتنقل املكرسة على أساس رسوم اشترا متكرر بمثابة اشتراكات بيانات
نشطة بصرف النظر عن استعمالها الفعلي ،وتستوجب خطط النطاق العريض املتنقل املسبقة الدفع استعمالها أثناء
ً
االشهر الثالثة األخيرة إذا لم يكن هنالك من اشترا شهري ،ويمكن أن يتضمن هذا املؤشر أيضا اشتراكات WiMAX
املتنقلة إن وجدت في البلد.

❖ الحركة:
• حركة الهاتف الوطنية من ثابت إلى ثابت ،بالدقائق
يشير مؤشر حركة الهاتف الو نية من ثابت إلى ثابت إلى حركة املهاتفة الصوتية املستكملة املحلية والو نية (بعيدة
املسافة) بواسطة الهاتف الثابت ،وينبغي التبليغ عن هذا املؤشــر بعــدد دقائــق الحركــة أثنــاء الســنة املرجعيــة ،وينبغــي أن
يســتثني ذلــك الدقائــق املســسهلكة للنفــاذ إلــى االنترنت باملراقمــة ،ويمكــن تفصيــل هــذا املؤشــر علــى النحــو التالــي:

.1حركــة الهاتــف املحليــة مــن ثابــت إلــى ثابــت ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى حركــة املهاتفــة الصوتيــة (املســتكملة) الفعليــة
بواســطة الهاتــف الثابــت املتبادلــة ضمــن منطقــة الترســيم املحليــة التــي تقــع فيهــا املحطــة املنــاداة ،وهــذه املنطقــة هــي التــي
يمكــن فيهــا ملشــتر أن ينــادي مشــتركا تخــر مقابــل دفــع الرســم املحلــي (إن وجد) ،وينبغــي التبليــغ عــن هــذا املؤشــر بعــدد
الدقائــق الــذي ينبغــي أن يســتثني الدقائــق املســسهلكة للنفــاذ إلــى االنترنت باملراقمــة.
:.2حركــة الهاتــف الوطنيــة (بعيــدة املســافة) مــن ثابــت إلــى ثابــت ،بالدقائــق :وهو يشير إلى حركة املهاتفة الصوتية
(املستكملة) الو نية (بعيدة املسافة) الفعلية بواسطة الهاتف الثابت املتبادلة مع محطة تقع خارج منطقة الترسيم املحلية
التي تقع فيها املحطة املناداة ،وينبغي التبليغ عن هذا املؤشر بعدد الدقائق في الحركة وهو يستثنى املكاملات املحلية
واملكاملات نحو الشبكات املتنقلة واملكاملات نحو الخارج واملكاملات نحو أرقام الخدمة الخاصة مثل مقدمي الخدمة للنفاذ إلى
االنترنت باملراقمة.
• 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 الخلويــة املتنقلــة ضمــن البلــد ،وينبغــي التبليــغ عــن هــذا املؤشــر بعــدد دقائــق الحركــة أثنــاء الســنة املرجعيــة.
• حركة الهاتف الثابت الدولية الصادرة والواردة ،بالدقائق
يشــير مؤشــر حركــة الهاتــف الثابــت الدوليــة الصــادرة والــواردة إلــى مجمــوع حركــة الصــوت الصــادرة والــواردة فــي شــبكة
الهاتــف الثابــت الدوليــة .وينبغــي التبليــغ عــن هــذا املؤشــر بعــدد دقائــق الحركــة أثنــاء الســنة املرجعيــة .ويمكــن تفصيلــه علــى
النحــو التالــي:
 .1حركــة الهاتــف الثابــت الدوليــة الصــادرة ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى حركــة املهاتفــة الصوتيــة الثابتــة (املســتكملة)
الفعليــة الصــادرة فــي بلــد مــا نحــو جهــات خــارج ذلــك البلــد .وينبغــي أن يشــمل ذلــك الحركــة نحــو الهواتــف املتنقلــة خــارج
البلــد .وينبغــي التبليــغ عــن املؤشــر بعــدد دقائــق الحركة ،وهو يستثنى املكاملات الصادرة من بلدان أخرى ولكن ينبغي ان
يشمل حركة الصوت بواسطة بروتوكول االنترنت ).(VoIP
.2حركــة الهاتــف الثابــت الدوليــة الصــادرة ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلى حركة املهاتفة الصوتية الثابتة (املستكملة) الفعلية
الصادرة من خارج البلد والواردة إلى داخل البلد ،بصرف النظر عما إذا كان مكاملة من مشتر في هاتف ثابت أم متنقل،
وهو يستثنى دقائق مكاملة املنسهية في بلدان أخرى ،ولكن ينبغي أن يشمل حركة الصوت بواسطة بروتوكوالت االنترنت
).(VoIP
• حركة المهاتفة المتنقلة الوطنية ،بالدقائق
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يشــير مؤشــر حركــة املهاتفــة املتنقلــة الو نيــة إلــى مجمــوع املكاملــات الصــادرة عــن املشــتركين فــي الخدمــة املتنقلــة ضمــن
البلــد (بمــا فيهــا الدقائــق نحــو مشــتركي دقائــق املهاتفــة الثابتــة ومشــتركي املهاتفــة املتنقلــة) ،ويمكــن تفصيــل املؤشــر علــى
النحــو التالــي:
.1الحركــة املتنقلــة الصــادرة نحــو نفــس الشــبكة املتنقلــة بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق املكاملــات الصــادرة مــن
مشــتركي الخدمــة املتنقلــة نحــو نفــس الشــبكة املتنقلــة (ضمــن البلــد) ،كمــا يشــير إلــى عــدد الدقائــق الصــادرة عــن الشــبكات
املتنقلــة واملنسهيــة فــي نفــس الشــبكة املتنقلــة (ضمــن الشــبكة) ،ولكنــه ال يشــمل دقائــق النــداءات مــن الشــبكات املتنقلــة إلــى
الشــبكات الثابتــة أو مــن الشــبكات املتنقلــة إلــى شــبكات متنقلــة أخــرى.
 .2الحركــة املتنقلــة الصــادرة نحــو شــبكات متنقلــة أخــرى ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق املكاملــات الصــادرة من
مشتركي الخدمة املتنقلة نحو شبكات متنقلة أخرى (ضمن البلد) ،كما يشير إلى عدد الدقائق الصادرة عن الشبكات
املتنقلة واملنسهية في شبكات متنقلة و نية (خارج الشبكة) ،ولكنه ال يشمل دقائق املكاملات من الشبكات املتنقلة إلى
الشبكات الثابتة أو من الشبكات املتنقلة إلى نفس الشبكات املتنقلة.
.3الحركــة املتنقلــة الصــادرة نحــو شــبكات ثابتــة ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق املكاملــات الصــادرة مــن الشــبكات
الخلوية املتنقلــة نحــو شــبكات املهاتفــة الثابتــة ضمــن البلــد .كمــا يشــير إلــى عــدد الدقائــق الصــادرة عــن الشــبكات املتنقلة
واملنسهيــة فــي شــبكات املهاتفــة الثابتــة ضمــن البلــد.
• الحركة المتنقلة الصادرة إلى الجهات الدولية ،بالدقائق
يشــير مؤشــر الحركــة املتنقلــة الصــادرة إلــى الجهــات الدوليــة إلــى عــدد دقائــق املكاملــات املتنقلــة الصــادرة مــن بلــد إلــى أي
جهــة خــارج ذلــك البلــد.
• الحركة الدولية الواردة إلى الشبكة المتنقلة ،بالدقائق
يشــير مؤشــر الحركــة الدوليــة الــواردة إلــى الشــبكة املتنقلــة إلــى عــدد دقائــق املكاملــات الــواردة (الثابتــة واملتنقلــة) التــي تتلقاهــا
الشــبكات املتنقلــة مــن بلــد تخــر.
• التجــوال مــن جانــب مشــتركي الشــبكات الوطنيــة فــي الخارج (التجــوال الصــادر) ،بالدقائق
يشــير مؤشــر التجــوال مــن جانــب مشــتركي الشــبكات الو نيــة فــي الخــارج (التجــوال الصــادر) إلــى مجمــوع دقائــق املكاملــات
مــن زبائــن الشــبكة الو نيــة املنشــأة واملتلقــاة فــي شــبكات أجنبيــة (التجــوال الصــادر) ،أي دقائــق التجــوال الدولــي بالتجزئــة
مــن مشــتركي الشــبكة الو نيــة أثنــاء التجــوال فــي شــبكات أجنبيــة فــي الخــارج .ويســتثني املؤشــر دقائــق االتصال مــن
مســتعملين ليســوا مشــتركين فــي الشــبكات املتنقلــة الو نيــة أثنــاء التجــوال مؤقتــا فــي هــذه الشــبكات.
• التجــوال مــن جانــب مشــتركين أجانــب (التجــوال الــوارد) ،بالدقائــق
يشــير مؤشــر التجــوال مــن جانــب مشــتركين أجانــب( التجــوال الــوارد) إلــى مجمــوع دقائــق مكاملــات املشــتركين الــزوار
(األجانب) الذيــن ينشــؤون ويتلقــون مكاملــات ضمــن بلــد مــا (التجــوال الــوارد).
• رسائل  SMSالمرسلة
يشــير مؤشــر رســائل  SMSاملرســلة إلــى مجمــوع عــدد الرســائل املرسلة عبــر الخدمــة املتنقلــة إلــى جهــات و نيــة ودوليــة علــى
ً
الســواء .وينبغــي أن يســتثني ذلــك الرســائل املرســلة  SMSمــن الحواسيب إلــى األجهزة املتنقلــة املحمولــة يدويا أو إلــى
الحواســيب األخرى.
• رسائل  SMSالدولية
يشــير مؤشــر رســائل  SMSالدوليــة إلــى مجمــوع عــدد رســائل خدمــة  SMSاملتنقلــة املرســلة إلــى جهــات دوليــة .وينبغــي أن
يســتثني ذلــك الرســائل املرســلة مــن الحواســيب إلــى األجهزة املتنقلــة املحمولــة يدويــا أو إلــى الحواســيب األخرى.
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• رسائل  MMSالمرسلة:

يشــير مؤشــر رســائل  MMSاملرســلة إلى مجموع عدد الرســائل املتعــددة الوســائط  MMSاملرســلة عبــر الخدمــة املتنقلــة إلــى
جهــات و نيــة ودوليــة علــى الســواء .وينبغــي أن يســتثني ذلــك الرســائل املرســلة مــن الحواســيب إلــى األجهزة املتنقلــة املحمولــة
يدويــا أو إلــى الحواســيب األخرى.
• حركــة الصــوت بواســطة بروتوكــول االنترنت) (VoIPبالدقائــق
يشــير مؤشــر حركــة الصــوت بواســطة بروتوكــول االنترنت ) (VoIPإلــى عــدد الدقائــق مــن هــذه الحركــة باســتخدام مهاتفــة
نقــل الصــوت بواســطة بروتوكــول االنترنت الثابتــة املــدارة .وخدمــة  VoIPاملــدارة هــي خدمــة مهاتفــة متاحــة للعمــوم تتوفــر
باستخدام  VoIPلتوليــد مكاملــة  ،حيــث يتحكــم املشغل بنوعيــة الخدمة املقدمــة ،ويحــدد هــذا املؤشــر مجمــوع حركــة
(VoIPالو نيــة والدوليــة) ،وينبغــي أن يســتثني الحركــة املتبادلــة باســتخدام  VoIPالقائــم علــى أســاس العرمجيــات ،حيــث
تتولــد املكاملــات 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 املهاتفــة الدوليــة الثابتــة واملتنقلــة الــواردة
والصــادرة .ويمكــن تفصيــل املؤشــر علــى النحــو التالــي:

.1مجمــوع حركــة الهاتــف الدوليــة الصــادرة ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلــى عــدد دقائــق حركــة املهاتفــة الدوليــة (املكتملــة) بمــا
فــي ذلــك حركــة نقــل الصــوت بواســطة بروتوكــول الفعليــة الصــادرة مــن الشــبكات الو نيــة ،الثابتــة واملتنقلــة ،االنترنت
)(VoIPاملــدارة.
.2مجمــوع حركــة الهاتــف الدوليــة الــواردة ،بالدقائــق :وهــو يشــير إلى عــدد دقائــق حركــة املهاتفــة الدوليــة (املكتملــة)
الفعليــة الــواردة مــن خــارج البلــد واملنسهيــة فــي الشــبكات الو نيــة الثابتــة واملتنقلــة دون مــرور عابــر  ،بمــا فــي ذلــك حركــة نقــل
الصــوت بواســطة بروتوكــول االنترنت ) (VoIPاملــدارة.
• حركة االنترنت على المستوى الوطني
ى
يشــير مؤشــر حركــة االنترنت علــى املســتو الو نــي إلــى متوســط عجــم الحركــة ،معب ـرا عنهــا بوحــدة جيجابــت فــي
الثانيــة ) (Gbit/sاملتبادلــة عبــر نقــا تبــادل االنترنت العموميــة فــي ســنة مــا.

❖ تعريفات الخدمة الهاتفية املحلية الثابتة:
• رسوم التركيب لخدمة هاتف سكنية
يشــير مؤشــر رســوم التركيــب لخدمــة هاتــف ســكنية إلــى رســم وحيــد لــدى لــب االنتفاع بخدمــة هاتــف ثابــت ســكنية
أساســية.
• االشتراك الشهري لخدمة هاتف سكنية
يشــير مؤشــر االشترا الشــهري لخدمــة هاتــف ســكنية إلــى رســوم ثابتــة متكــررة لالشترا فــي خدمــة شــبكة هاتفيــة عموميــة
تبديليــة ) (PSTNســكنية مؤجلــة الدفــع ،وينبغــي أن تشــمل الرســوم إيجــار الخــط ،وليــس إيجــار املط ـراف (أي جهــاز الهاتــف)،
حيــث تكــون ســوق معــدات املطاريــف متحــررة فــإذا كانــت رســوم اإليجار تنطــوي علــى أي مراعــاة فــي شــكل وحــدات مكاملــة
مجانيــة أو بســعر مخفــض ،عندئــذ ينبغــي بيــان ذلــك.
• ثمن مكالمة محلي لمدة ثلث دقائق إلى خط هاتف ثابت
يشــير مؤشــر ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثالث دقائــق إلــى خــط هاتــف ثابــت إلــى ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثــالث دقائــق مــن خــط
هاتــف ثابــت ســكني ،بمــا فــي ذلــك أي رســوم إلقامة املكاملــة ،ضمــن نفــس منطقــة التبديــل باســتعمال مط ـراف املشــتر
بالــذات (أي ليــس مــن هاتــف عمومــي) ،وينبغــي تقســيم املؤشــر علــى النحــو التالــي:
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.1ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثــالث دقائــق إلــى خــط هاتــف ثابــت ،معــدل الــذروة
.2ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثالث دقائــق إلــى خــط هاتــف ثابــت ،معــدل خارج الــذروة.
• ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة ثالث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل خلوي
يشــير مؤشــر ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثالث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل خلــوي إلــى ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثالث دقائــق مــن خــط
هاتــف ثابــت ســكني ،بمــا فــي ذلــك أي رســوم إلقامة املكاملــة ،إلــى رقــم هاتــف متنقــل خلــوي .وينبغــي تقســيم املؤشــر علــى
النحــو التالــي:

.1ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة ثالث دقائــق إلــى هاتــف متنقــل خلــوي ،معــدل الــذروة
.2ثمــن مكاملــة محلــي ملــدة 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 لــب االنتفاع بخدمــة هاتــف ثابــت تجاريــة
أساســية.
• االشتراك الشهري لخدمة هاتف تجارية
يشــير مؤشــر االشترا الشــهري لخدمــة هاتــف تجاريــة إلــى رســوم ثابتــة متكــررة لالشترا فــي خدمــة شــبكة هاتفيــة ثابتــة
مؤجلــة الدفــع لالستعمال التجــاري  .وينبغي أن تشــمل الرســوم إيجــار الخــط ،وليــس إيجــار املط ـراف (أي جهــاز الهاتــف)،
حيــث تكــون ســوق معــدات املطاريــف متحــررة .فــإذا كانــت رســوم اإليجار تنطــوي علــى أي مراعــاة فــي شــكل وحــدات مكاملــة
مجانية أو بســعر مخفــض ،عندئــذ ينبغــي بيــان ذلــك.

❖ تعريفات الهاتف املتنقل الخلوي:
• رسم توصيل خدمات الهاتف المتنقل مسبقة الدفع
رســم توصيــل الخدمــة الخلويــة املتنقلــة املســبقة الدفــع هــو الرســم األولي الوحيــد املــرة الشترا جديــد فــي الخدمــة الخلويــة
املتنقلــة املســبقة الدفــع .وينبغــي أال تؤخــذ فــي الحســبان الودائــع القابلــة لالسترداد .ويقابــل رســم التوصيــل عــادة ثمــن
شــريحة هويــة املشــتر ) (SIMولكنــه قــد يتضمــن رســوما 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 املتنقــل الخلــوي  -قيمــة أرخــص بطاقــة إلعادة الشــحن إلــى أرخــص بطاقــة إلعادة الشــحن مســبقة
الدفــع متاحــة.
• الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع  -ثمــن مكالمــة محلــي لمــدة دقيقــة
يشــير مؤشــر الهاتــف املتنقــل الخلــوي املســبق الدفــع  -ثمــن نــداء محلــي ملــدة دقيقــة إلــى ثمــن كل دقيقــة فــي نــداء مســبق
الدفــع مــن هاتــف متنقــل خلــوي علــى أســاس اشــترا مســبق الدفــع .وينبغــي تقســيم املؤشــر  51إلــى املؤش ـرات الفرعيــة
التاليــة:

 .1الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (ذروة ،ذات الشبكة).
 .2الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (خارج الذروة ،ذات الشبكة).
 .3الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة ( هاية األسبوع ،ذات الشبكة).
 .4الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (ذروة ،خارج الشبكة).
 .5الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (خارج الذروة ،خارج الشبكة).
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 .6الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة ( هاية األسبوع ،خارج الشبكة).
 .7الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (ذروة ،إلى شبكة ثابتة).
 .8الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة (خارج الذروة ،إلى شبكة ثابتة).
 .9الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – ثمن مكاملة محلي ملدة دقيقة ( هاية األسبوع ،إلى شبكة ثابتة).
 .10الهاتف املتنقل الخلوي املسبق الدفع – رسم توصيل مكاملة
وهو يشير إلى أي رسم مكاملة مطلوب إلقامة التوصيل.
• الهاتــف المتنقــل الخلــوي المســبق الدفــع  -ثمــن رســالة )(SMS
يشــير مؤشــر الهاتــف املتنقــل الخلــوي املســبق الدفــع  -ثمــن رســالة ) (SMSإلــى ثمــن إرســال رســالة قصيــرة ) (SMSمــن هاتــف
متنقــل خلــوي علــى أســاس اشــترا مســبق الدفــع إلــى رقــم هاتــف متنقــل خلــوي .وينبغــي أن يقســم املؤشــر  52إلــى املؤشــرين
التالييــن:

.1الهاتــف املتنقــل الخلــوي املســبق الدفــع  -ثمــن رسـالة ( SMSذات الشركة).
.2الهاتــف املتنقــل الخلــوي املســبق الدفــع  -ثمــن رسـالة( SMSخارج الشــبكة).

❖ تعريفات إنترنت النطاق العريض( السلكي )الثابت:
• شبكة ثابتة (سلكية) عريضة النطاق
تشــير إلــى تقنيــات بســرعات تنزيــل معلنــة تبلغ  kbit/s 256علــى األقل مثــل خــط املشــتر الرقمــي واملــودم الكبلــي والخطــو
املؤجــرة عاليــة الســرعة وتوصيــل األلياف إلــى املســكن/املبنى وخطــو الطاقــة وريرهــا مــن الشــبكات الثابتـة (الســلكية)
عريضــة النطــاق.
• رسم توصيل النطاق العريض (السلكي) الثابت
يشــير مؤشــر رســم توصيــل النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت إلــى رســم أولــي وحيــد املــرة مــن أجــل توصيــل جديــد بإنترنــت
النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت .وينبغــي أن تمثــل التعريفــات أرخــص خطــة لنطــاق عريــض (ســلكي) ثابــت علــى أســاس 1
جيغابايتــة ) (GBمــن االستعمال الشــهري.
• رسم االشتراك الشهري في النطاق العريض (السلكي) الثابت
يشــير مؤشــر رســم االشترا الشهري فــي النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت إلــى رســم االشترا الشــهري لقــاء خدمــة إنترنــت
النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت ويعتبــر النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت أي توصيــل مكــرس باإلنترنت بمعدالت 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 املعلــن
عنهــا ،وليــس إلــى معدالت الســرعة املضمونــة للمســتعمل واملرتبطــة باالشترا الشــهري فــي إنترنــت النطــاق العريــض
(الســلكي) الثابــت.
• الحد األقصى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت ،بوحدة جيغابايتة
يشير مؤشر الحد األقص ى الستعمال النطاق العريض (السلكي) الثابت إلى الحد األقص ى من بيانات االنترنت ،بوحدة
جيغابايتة ) (GBالتي يمكن نقلها ضمن شهر ،املتضمن في االشترا الشهري في النطاق العريض (السلكي) الثابت.
• النطاق العريض (السلكي) الثابت – ثمن االستعمال الفائض
يشير مؤشر النطاق العريض (السلكي) الثابت – ثمن االستعمال الفائض إلى سعر كل جيغابايتة ) (GBإضافية من بيانات
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ً
االنترنت املنزلية حاملا ينتهي اسسهال املقدار املخصص شهريا الشترا النطاق العريض (السلكي) الثابت.

❖ نوعية الخدمة:
• • األعطال في كل  100خط هاتف ثابت في السنة:

يشــير مؤشــر األعطال فــي كل  100خــط هاتــف ثابــت فــي السنة إلــى مجمــوع عــدد األعطال املبلغ عنهــا بشــأن خطــو الهاتــف
الثابتــة .وينبغــي اســت ناء األعطال التــي ال تكــون مباشــرة من مســؤولية مشــغل االتصاالت العموميــة ،وينبغــي أن يعكــس
عــدد األعطال فــي كل  100خــط هاتـف ثابت في السنة املجموع املبلغ عنــه مــن جانــب جميــع مشــغلي الهاتف الثابــت فــي البلــد.
أصلحــت بحلــول يــوم العمــل التالــي
• النســبة المئويــة مــن أعطــال الهاتــف الثابــت التــي ُ
يشــير مؤشــر النســبة املئويــة مــن أعطــال الهاتــف الثابــت التــي أصلحت بحلــول يــوم العمــل التالــي إلــى عــدد األعطال املبلغ
عنها بشأن خطو الهاتف الثابت والتي أصلحت بنهاية يوم العمل التالي (أي باست ناء أيام رير العمل ،مثل هاية األسبوع وأيام
العطلة).
وينبغي أن يعكس املؤشر مجموع عدد األعطال التي أصلحت لدى جميع مشغلي الهاتف الثابت في البلد.

❖ املوظفون:
• الموظفون بما يعادل الدوام الكامل في مجال االتصاالت
ً
يشير مؤشر املوظفون بما يعادل الدوام الكامل في مجال االتصاالت إلى مجموع عدد األشخاص ،مقدرا بوحدات مكافئة من
املوظفين بدوام كامل ) (FTEالذين يوظفهم مشغلو االتصاالت في البلد من أجل تقديم خدمات االتصاالت بما يشمل
خدمات الهاتف الثابت واملتنقل الخلوي ،واالنترنت .والبيانــات ،ويســتثني هــذا املؤشــر املوظفيــن العامليــن فــي الهيئــات
اإلذاعية التــي ال تقــدم ســوى الخدمــات اإلذاعية التقليديــة .وينبغــي اإلبالغ عــن املوظفيــن بــدوام جزئــي فــي شــكل وحــدات
مكافئــة مــن املوظفيــن بــدوام كامــل). (FTE
وينقســم املؤشــر علــى النحــو التالــي:
.1األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت الثابتة.
.2األشخاص الذيــن يوظفهــم مشــغلو االتصاالت املتنقلــة :وهــو يشــير إلــى الوحــدات املكافئــة مــن املوظفيــن بــدوام كامل لــدى
مشــغلي الشــبكات الخلويــة املتنقلــة .ويقتصــر علــى موظفــي املشــغلين فــي الخدمــة املتنقلــة فقــط.
.3األشخاص الذيــن يوظفهــم مقدمــو خدمــات االنترنت :وهــو يشــير إلــى الوحــدات املكافئــة مــن املوظفيــن بــدوام كامــل لــدى
مقدمــي خدمــات االنترنت .وعندمــا يتعــذر علــى وجــه الدقــة فصــل عــدد املوظفيــن العامليــن فــي خدمات االنترنت ،ينبغــي
تقديــم رقــم تقديــري .وينبغــي أن يشــمل املؤشر مقدمــي خدمــات االنترنت الســلكية والالسلكية علــى الســواء.
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• الموظفــون بما يعادل الدوام الكامل في مجال االتصاالت بحسب الجنس
يشــير مؤشــر املوظفــون بمــا يعــادل الــدوام الكامــل فــي مجــال االتصاالت إلــى مجمــوع عــدد األشخاص ،مقــدرا بوحــدات
مكافئــة مــن املوظفيــن بــدوام كامــل ) (FTEالذيــن يوظفهــم مشــغلو االتصاالت فــي البلــد مــن أجــل تقديــم خدمــات االتصاالت،
بمــا يشــمل خدمــات الهاتــف الثابــت واملتنقــل الخلــوي ،واالنترنت .ويســتثني هــذا املؤشــر املوظفيــن العامليــن فــي الهيئــات
اإلذاعية التــي ال تقــدم ســوى الخدمــات اإلذاعية التقليديــة .وينبغــي اإلبالغ عــن املوظفيــن بــدوام جزئــي فــي شــكل وحــدات
مكافئــة مــن املوظفيــن بــدوام كامــل ) ،(FTEو ينقســم املؤشــر علــى النحــو التالــي:
.1األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت الثابتة ،إناث.
.2األشخاص الذين يوظفهم مشغلو االتصاالت املتنقلة ،ذكور.

❖ اإليرادات:
• اإليرادات من جميع خدمات االتصاالت
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن جميــع خدمــات االتصاالت إلــى اإليرادات املحققــة مــن خدمــات التجزئــة للهاتــف الثابــت واملتنقــل
الخلــوي واالنترنت والبيانــات التــي يقدمهــا مشــغلو االتصاالت (الشــبكية واالفتراضية علــى الســواء) ،والذيــن يقدمــون
خدماوهم ضمــن البلــد.
وتتألــف اإليرادات (رقــم األعمال) مــن مكاســب خدمــات االتصاالت بالتجزئــة (ومــن ثــم تســتثني اإليرادات مـن أنشــطة البيــع
بالجملــة) أثنــاء الســنة املاليــة قيــد النظــر.
• اإليرادات من خدمات الهاتف الثابت
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن خدمــات الهاتــف الثابــت إلــى اإليرادات املحققــة مــن خدمــات توصيــل (تركيــب) الهاتــف الثابــت
واإليرادات مــن رســوم االشترا املتكــررة فــي الشــبكة الهاتفيــة العموميــة التبديليــة ) (PSTNواإليرادات مــن مكاملــات الهاتــف
الثابــت.
• اإليرادات من رسوم توصيل الهاتف الثابت
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن رســوم توصيــل الهاتــف الثابــت إلى إي ـرادات التجزئــة مــن توصيــل (تركيــب) خدمــات الهاتــف
الثابــت .وقــد يشــمل ذلــك رســوم التحويــل أو ا هــاء الخدمــة.
• اإليرادات من رسوم اشتراك الهاتف الثابت
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن رســوم اشــترا الهاتــف إلــى اإليرادات مــن الرســوم املتكــررة لالشتراكات فــي الشبكة الثابــت
الهاتفيــة العموميــة التبديليــة) ، (PSTNبمــا فــي ذلــك النفــاذ إلــى االنترنت إذا لــم يمكــن فصلــه عــن الهاتــف الثابــت.
• اإليرادات من مكالمات الهاتف الثابت
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن مكاملــات الهاتــف الثابــت إلــى إي ـرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة املحققة من رســوم املكاملات
املحليــة ومكاملــات املســافات الطويلــة الو نيــة واملكاملــات الدوليــة .ويمكــن تقســيم املؤشــر  63إلــى املؤش ـرات التاليــة:

.1اإليرادات مــن املكاملــات املحليــة الثابتــة :وهــو يشــير إلــى إي ـرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة املحققــة مــن رســوم املكاملــات
املحليــة ،باســت ناء رســوم التوصيــل البينــي.
.2اإليرادات مــن مكاملــات املســافات الطويلــة الو نية الثابتة :وهــو يشــير إلــى إي ـرادات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة املحققــة مــن
رســوم مكاملــات املســافات الطويلــة الو نيــة .فــإذا اعتبــرت كل املكاملــات محليــة (مثــال ذلــك ،عندمــا تتســاوى رســوم كل
مكاملــات الخطــو الثابتــة التــي تنسهــي فــي شبكة خطــو ثابتــة و نيــة أخــرى) ،عندئــذ ينبغــي اإلبالغ عــن هــذا البنــد فــي
اإليرادات مــن املكاملــات املحليــة.
.3اإليرادات مــن املكاملــات الو نيــة مــن ثابــت إلــى متنقــل :وهــو يشــير إلــى مكاملــات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة مــن املكاملــات
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الو نيــة إلــى الهواتف الخلويــة املتنقلــة ،باســت ناء رســوم التوصيــل البينــي.
.4اإليرادات مــن املكاملــات الدوليــة الثابتــة :وهــو يشــير إلــى مكاملــات الهاتــف الثابــت بالتجزئــة مــن املكاملــات الدوليــة ،باســت ناء
رســوم التوصيــل البينــي.
• اإليرادات من الشبكات المتنقلة
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن الشــبكات املتنقلــة إلــى إي ـرادات التجزئــة املحققــة مــن توفيــر خدمــات االتصاالت الخلويــة
املتنقلــة ،بمــا فيهــا خدمــات الصــوت ورســائل  SMSوالبيانــات (النطــاق الضيــق والنطــاق العريــض) ،ويشــمل املؤشــر مــا يلــي:

.1اإليرادات مــن خدمــات الصــوت :وهــو يشــير إلــى إيرادات الخدمــة الخلويــة املتنقلــة بالتجزئــة مــن توفيــر خدمــات الصــوت .
وهــو يشــمل إي ـرادات الصــوت مــن املكاملــات الو نيــة والدوليــة ،ولكنــه يســتثني اإليرادات مــن خدمــات التجــوال.
.2اإليرادات مــن التجــوال الصــادر :وهــو يشــير إلــى كل إي ـرادات التجزئــة الخلويــة املتنقلــة مــن مشــتركي الشــبكة بالــذات عنــد
التجــوال فــي الخــارج .وهــو ال يشــمل مشــتركي الخدمــة املتنقلــة األجانب عنــد التجــوال فــي البلــد وال املكاملــات الدوليــة الصــادرة
عــن شــبكات البلــد املتنقلــة أو املنسهيــة فيهــا.
.3اإليرادات مــن خدمــات البيانــات املتنقلــة :وهــو يشــير إلــى اإليرادات مــن توفيــر الخدمــات ريــر الصــوت ،بمــا فيهــا خدمات
الرســائل والبيانــات واالنترنت ،ويســتثني الخدمــات الخلويــة املتنقلــة األخرى وخدمــات النفــاذ الالسلكي إلــى االنترنت ريــر
املرتبطــة بالشــبكات املتنقلــة (مثــل التقنيــات الالسلكية الثابتــة عبــر األقمار الصناعيــة أو لألرض).
 .4اإليرادات مــن خدمــات الرســائل النصيــة واملتعــددة الوسائط :وهــو يشــير إلــى اإليرادات مــن خدمــات الرســائل النصيــة
والرســائل املتعــددة الوســائط ) MMSو  .(SMSو قــد تحتســب بعــض البلــدان هــذه الخدمات بأســاليب مختلفــة .إذ تشــمل
ً
ً
بعــض الخطــط املتنقلـة مثال رســائل  MMSأو SMSمجانيــة قــد تصنف بمثابــة إي ـرادات صــوت بدال مــن إي ـرادات رســائل
متنقلــة .وقــد تتفــاوت معاملــة الرســائل األولية بيــن املشــغلين  -حيــث يدفــع املســتعمل مبلغــا إضافيــا عالوة علــى رســم الرســالة
ً
االعتيادي  -إذ أ هــم يشــاركون عموما فــي اإليرادات مــع مقــدم الخدمــة األولية ،وقــد يــدرج املشــغلون أيضــا إي ـرادات مــن
املراســلة الدوليــة فــي فئــات أخــرى .ومــن املستحســن تضميــن كل اإليرادات التــي يحققهــا املشــغل مــن توفيــر خدمــات
الرســائل إلــى زبائــن التجزئــة .وينبغــي أن يبيــن فــي مالحظة أي انح ـراف عــن هــذا التعريــف.
• اإليرادات من خدمات االنترنت (السلكية) الثابتة
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن خدمــات االنترنت (الســلكية) الثابتــة إلــى إي ـرادات التجزئــة املحققــة مــن توفيــر خدمــات االنترنت
(الســلكية) الثابتــة مثــل االشتراكات وتوصيــل الحركــة البيانــات .وهــو يســتثني توفيــر خطــو النفــاذ للتوصيــل بشــبكة
االنترنت (الســلكية) الثابتــة (مثل خطــو الهاتــف الثابتــة املســتخدمة فــي النفــاذ إلــى توصيالت خــط املشــتر
الرقمــي) .((DSLويشمل املؤشر ما يلي:
.1اإليرادات مــن خدمــات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت :وهــو يشــير إلــى إي ـرادات التجزئــة مــن توفيــر توصيليــة البيانــات
العاليــة الســرعة (مــا ال يقــل عــن  256كيلوبــت/ثانية) والخدمــات املتصلــة هــا عبــر بنيــة تحتية (سلكية) ثابتــة .ويتضمــن
خدمــات مــن قبيــل خــط املشــتر الرقمــي )(DSLواملــودم الكبلــي وتوصيــل الليــف البصــري إلــى املنــزل).(FTTH
• اإليرادات من خدمات النطاق العريض الالسلكي األخرى
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن خدمــات النطاق العريض الالسلكي األخرى إلــى إي ـرادات التجزئــة مــن توفيــر توصيليــة البيانــات
العاليــة الســرعة (مــا ال يقــل عــن  256كيلوبت/ثانيــة).
والخدمــات املتصلــة هــا عبــر بنيــة تحتيــة الســلكية ريــر البنيــة التحتيــة الخلويــة املتنقلــة ،مــن قبيــل البنــى التحتيــة للنطــاق
العريــض الالسلكي الثابــت عبــر األقمار الصناعيــة أو لألرض.
• اإليرادات من الخطوط المؤجرة
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يشــير مؤشــر اإليرادات مــن الخطــو املؤجــرة إلــى إي ـرادات التجزئــة املحققــة مــن توفيــر الخطــو املؤجــرة .لال الع علــى
تعريــف الخطــو املؤجــرة( ،انظــر ملؤشــر اشــتراكات الخطــو املؤجــرة).
• اإليرادات من خدمات االتصاالت الثابتة ذات القيمة المضافة
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن خدمــات االتصاالت الثابتــة ذات القيمة املضافــة إلــى إي ـرادات التجزئــة املتولــدة فــي قطــاع
خدمــات االتصاالت لقــاء خدمــات االتصاالت الثابتــة ذات القيمــة املضافــة مثــل خدمــات إحالــة املكاملــات و املفوتــرة
التفصيليــة واملكاملــات املؤتمريــة والرســائل الصوتيــة ،وتعني القيمة املضافة خدمات إضافية عالوة على إيجار خط الخدمة
الهاتفية األساسية واملكاملات.
• إيرادات االتصاالت األخرى
يشــير مؤشــر إي ـرادات االتصاالت األخرى إلــى أي إي ـرادات اتصاالت أخــرى بالتجزئــة محققــة ولكنهــا ريــر محتســبة فــي أي
مؤشــر تخــر.
• اإليرادات من التجوال الدولي الوارد
يشــير مؤشــر اإليرادات مــن التجــوال الدولــي الــوارد إلــى اإليرادات املحققــة مــن املشــتركين الــزوار (األجانب) الذيــن يقيمــون
ويتلقــون املكاملــات ضمــن البلــد املعنــي ،ويحصــل مشــغلو الشــبكات داخــل البلــد علــى هــذه اإليرادات مــن مشــغلي شــبكات
املشــتركين الــزوار .ويشــير املؤشــر إلــى إي ـرادات التجــوال املتنقــل الخلــوي مــن املشــتركين األجانب الذيــن يســتخدمون التجــوال
فــي الشــبكات املتنقلــة فــي البلــد املعنــي .وهــو ال يشــمل تجــوال مشــتركي الخدمــة املتنقلــة الو نيــة فــي الخــارج ،وال املكاملــات
الدوليــة الصــادرة عــن الشــبكات املتنقلــة فــي البلــد املعنــي أو املنسهيــة فيهــا .وهــو ال يشــير إلــى اإليرادات اإلجمالية املتولــدة عــن
التجــوال املتنقــل ،ألن حصــة مــن هــذه اإليرادات ســوف يشــار فيهــا مشــغلون أجانــب.

❖ االستثمار:
• االستثمار السنوي في خدمات االتصاالت
ي
يشــير مؤشــر االستثمار الســنوي فــي خدمات االتصاالت ،الذي يشــار إليــه أيضــا بوصفــه اإلنفاق الرأســمالي الســنو  ،إلــى
االستثمار أثنــاء الســنة املالية فــي خدمات االتصاالت (بما في ذلــك الخدمــات الثابتــة واملتنقلــة وخدمــات االنترنت) بغيــة
حيــازة املمتلكات ونشر الشبكات أو االرتقاء هــا ،وتشــمل املمتلكات األصول امللموســة ،مثــل املنشــآت املاديــة ،واألصول
الفكرية وريــر امللموسة ،مثل العرمجيات الحاسوبية ،واملؤشر هو عبارة عن االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت في
البلد ،وهو يشمل اإلنفاق في املنشآت األولية والتوسع في املنشآت القائمة حيث يتوقع أن يمتد االستعمال أثناء فترة مطولة
من الزمن ،وهو يستثنى اإلنفاق في مجال البحث والتطوير ) (R&Dوالرسوم السنوية لتراخيص التشغيل واستخدام الطيف
الراديوي واالستثمار في برمجيات أو معدات االتصاالت من أجل االستعمال الداخلي ،ويمكن تقســيم املؤشــر علــى النحــو
التالــي:

.1االستثمار الســنوي فــي خدمــات الهاتــف الثابــت :وهو يشــير إلــى االستثمار فــي خدمــات الهاتــف الثابــت مــن أجــل حيــازة
املمتلــكات والشــبكات واالرتقاء هــا ضمــن البلــد .كمــا يشــير إلــى االستثمار الســنوي فــي األصول املتصلــة بشــبكات الهاتــف
الثابــت وفــي تقديــم الخدمــات.
.2االستثمار الســنوي فــي خدمــات النطــاق العريض (الســلكي) الثابــت :وهــو يشــير إلــى االستثمار فــي خدمــات النطــاق
العريــض (الســلكي) الثابــت مــن أجــل حيــازة املمتلــكات والشــبكات واالرتقاء هــا ضمــن البلــد .كمــا يشــير إلــى االستثمار الســنوي
فــي األصول املتصلــة بشــبكات النطــاق العريــض (الســلكي) الثابــت وفــي تقديــم الخدمــات.
.3االستثمار الســنوي فــي الخدمات املتنقلــة :وهــو يشــير إلــى االستثمار فــي الخدمــات املتنقلــة مــن أجــل حيــازة املمتلــكات
والشــبكات واالرتقاء هــا ضمــن البلــد .وينبغــي أن يشــمل االستثمارات مــن أجــل خدمــات النطــاق العريــض املتنقــل .كمــا يشــير
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إلــى االستثمار الســنوي فــي األصول املتصلــة بشــبكات االتصاالت املتنقلــة وفــي تقديــم الخدمات ،وينبغي أن يشــمل االستثمار
في شبكات النطاق العريض املتنقل.
.4االستثمار الســنوي فــي خدمــات االتصاالت األخرى :وهــو يشير إلى االستثمار في خدمات االتصاالت األخرى ،مثل النطاق
العريض الالسلكي الثابت والخدمات ععر األقمار الصناعية والخطو املؤجرة.
• االستثمار السنوي في األصول غير الملموسة
يشــير مؤشــر االستثمار الســنوي فــي األصول ريــر امللموســة إلــى االستثمار أثنــاء الســنة املاليــة املرتبــط بحيــازة املمتلــكات رير
امللموسة مثل امللكية الفكرية والعرمجيات الحاسوبية ،ويالحظ أن هذا ينطبق على خدمات االتصاالت املتاحة للجمهور،
ً
ويستثنى االستثمار من أجل االستعمال الداخلي ،وهو يستثنى أيضا اإلنفاق بشأن رسوم التراخيص السنوية.
• االستثمار األجنبي السنوي في االتصاالت
يشــير مؤشــر االستثمار األجنبي السنوي في االتصاالت إلى االستثمار أثناء السنة املالية في خدمات االتصاالت (بما فيها
ً
الخدمات الثابتة والخدمات املتنقلة وخدمات االنترنت) الوارد من مصادر أجنبية ،ويعرف أيضا باسم االستثمار األجنبي
املباشر ).(FDI

❖ النفاذ العمومي:
• النســبة المئويــة مــن التجمعــات الســكانية المحليــة التي لديها خدمة هاتف
يشير مؤشر النسبة املئوية من التجمعات السكانية املحلية التي لديها خدمة هاتف إلى النسبة املئوية من التجمعات
ً
السكانية املحلية التي لديها خدمة هاتف ثابت أو خدمات هاتف متنقل ،أو كلتاهما ،وتعزيزا للفائدة ينبغي بيان مجموع
عدد املجتمعات املحلية الت لديها خدمة هاتفية وكذلك عدد سكا ها ،ويعني توفر خدمة الهاتف أن باستطاعة سكان
التجمعات السكانية املحلي إقامة واستقبال مكاملات هاتفية فيه ،وتشمل خدمات الهاتف توفر خدمة املرافق العمومية
و /أو خدمات االشترا بناء على الطلب .ويعرف التجمع السكاني املحلي بأنه مجموعة متميزة من السكان ،أي سكان
ً
يعيشون في مبان متجاورة :أ) تشكل منطقة مبنية مستمرة لها تشكيلة وا حة من الشوارع؛ ب) إن لم تكن جزءا من
ً
منطقة مبنية على هذا النحــو ،تشــكل مجموعــة مــن املبانــي يرتبــط هــا اســم مــكان فريد معروف محليا؛ أو ج) إن لم تف بأي
من الشر ين السابقين ،تشكل مجموعة من املباني ال يبتعد أي منها عن أقرب جار بأكثر من  200متر.
• الهواتف العمومية المأجورة
يشير مؤشر الهواتف العمومية املأجورة إلى مجموع عدد جميع أنواع الهواتف العمومية ،بما فيها الهواتف التي تعمل بقطع
النقود أو بالبطاقات والهواتف العمومية في مكاتب الهاتف .وينبغي أن تدخل في الحسبان الهواتف املتاحة للعموم واملركبة
في أماكن خاصة وكذلك الهواتف العمومية املتنقلة املدفوعة ،وينبغي تعداد جميع الهواتف العمومية بصرف النظر عن
ً
مقدروها (أي اقتصارها على املكاملات املحلية أو الو نية مثال) .وينبغي تفصيل الهواتف العمومية املأجورة على النحو التالي:

.1الهواتف العمومية املأجورة الثابتة  :يشير مؤشر الهواتف العمومية املأجورة الثابتة إلى الهواتف املأجورة املتاحة للعموم
باستخدام الشبكة الثابتة.
.2الهواتف العمومية املأجورة املتنقلة :يشير مؤشر الهواتف العمومية املأجورة املتنقلة إلى الهواتف املأجورة املتاحة
للعموم باستخدام الشبكة الخلوية املتنقلة.
• نقاط النفاذ إلى شبكة المنطقة المحلية الالسلكية العمومية
يشير مؤشر نقا النفاذ إلى شبكة املنطقة املحلية الالسلكية العمومية ) (PWLANإلى عدد نقا النفاذ إلى شبكة املنطقة
ً
املحلية الالسلكية العمومية (التي تعرف أيضا باسم النقا الساخنة) في البلد املعني وتقوم الشــبكات  PWLANsعلــى
معيــار  ،802.11 IEEEالــذي يعــرف بصــورة شــائعة باســم .Wi-Fi
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❖ مؤشرات اإلذاعة واملؤشرات األخرى:
• أجهــزة الراديــو لكـــل ألــف مــن الســكان – Radio set (per 1000 people):
يشــير إلــى مــدى انتشــار أجهــزة الراديــو كأداة مســموعة هامــة للتوعيــة والتثقيــف واألعالم ،وأحــد مصــادر الحصــول علــى
املعلومات وتدفق البيانات واالتصاالت ويمكن الحصول على عدد أجهزة الراديو من بيانات تقارير التنمية البشرية الدولية
أو األجهزة والدوائر اإلحصائية في دول االسكوا ،وبيانات التعداد العام ،وبيانات املسو ذات الصلة.

• أجهــزة التلفزيون لكـــل ألــف مــن الســكان – TV set (per 1000 people):
ل
يشــير إلــى مــدى انتشــار أجهــزة التليفزيــون كأداة مرئيــة للتوعيــة والتثقيــف واإلعالم ،وأحــد مصــادر الحصــو علــى املعلومــات
وتدفــق البيانــات وتحقيــق التواصــل بيــن الثقافــات وتبــادل املعارف واآلراء ،ويمكــن الحصــول علــى عــدد أجهــزة التليفزيــون
مــن بيانــات تقاريــر التنميــة البشــرية الدوليــة أو األجهزة والدوائــر االحصائية فــي دول االسكوا ،وبيانــات التعــداد العام،
وبيانات املســو ذات الصلــة.
نسبة

السكان =
التليفزيون لكل
السكان ) .1000
التليفزيون ÷

• عــدد محطــات اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني – TV & Radio broadcasting stations:

عبــارة عــن عــدد محطــات اإلرسال اإلذااي والتلفزيونــي التــي تقــوم بالبــث املســموع أو املرئــي بالدولــة.

• متوسط ساعات اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني Average TV & radio broadcasting hours -

هــو عبــارة عن متوســط عدد ســاعات البث اإلذااي والتلفزيوني أجهزة اإلعالم (باليوم أو األسبوع حســب نوعية العرامج).

• عدد أجهزة الحاسوب الخاصة لكل مائة من السكان Personal computers (per 100 people) -

يشــير إلــى مــدى اســتخدام أجهــزة الحاســوب للحصــول علــى البيانــات وتدفــق املعلومــات.

• عــدد أجهــزة الفاكــس لــكل ألــف مــن السكان – )Faxes (per 1000 people
مؤشــر علــى مــدى يســر وســرعة تبــادل البيانــات واملعلومــات وإنجــاز املعامالت واخت ـزال عنصــر الوقــت.
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• عدد الصحف اليومية Daily magazines -

عبــارة عــن عــدد وســائل اإلعالم املقــروء التــي تصــدر بالدولــة ســواء من خالل مؤسســاوها اإلعالمية الحكومية أو مؤسســاوها
الخاصــة والنوعيــة .
• اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات
يشير مؤشر اشتراكات التلفزيون املتعدد القنوات إلى الخدمات التي توفر برمجة تلفزيونية إضافية تتجاوز قنوات اإلرسال
الحر لألرض ،وخدمات التلفزيون املتعدد القنوات هى التلفزيون الكبلي ،والخدمات السائلية املباشرة إلى املنزل ،وتلفزيون
بروتوكول االنترنت ،والتلفزيون الرقأي لألرض .تصنف خدمات التلفزيون املتعدد القنوات وتعرف علــى النحــو التالــي:

-

-

خدمــة التلفزيــون الكبلي ) - (CATVبرمجــة متعددة القنــوات تصــل بواســطة كبــل متحــد املحــور للمشــاهدة علــى
شاشــة تلفزيــون.
خدمــات ســاتلية مباشــرة إلــى املنــزل ) - (DTHتستقبل ععر هوائي كافئي ساتلي قادر على استقبال برامج
تلفزيونية ساتلية.
 خدمات متعددة الوسائط ساتلية .مثل)(IPTV
تلفزيون بروتوكول االنترنت
التلفزيون/فيديو/صوت/نصوص/رسوم /بيانات ترسل ععر شبكة قائمة على أساس بروتوكول االنترنت مهيأة
لدعم السوية املطلوبة من نوعية الخدمة ونوعية الخعرة واألمن والتفاعية واملوثوقية ،وهذا ال يشمل النفاذ إلى
ً
ً
الفيديو ععر االنترنت العمومية ،من قبيل التدفق مثال وترمى خدمات  IPTVعموما إلى املشاهدة على شاشة
تلفزيون ال على شاشة حاسوب شخص ي.
التلفزيــون الرقمــي لألرض ) - (DDTالتطــور التكنولوجــي مــن التلفزيــون التماثلــي لألرض ،وهــو يوفــر إمكانيــة عــدد
كبيــر جــدا مــن القنــوات.
أنظمة تلفزيون أخرى لألرض – مثل أنظمة التوزيع املتعدد النقا باملوجات الصغرية ) (MMDSوتلفزيون
الهوائي الساتلي األساس ي ).(SMATV

• اشتراكات التلفزيون المتعدد القنوات لألرض
يشــير مؤشــر اشــتراكات التلفزيــون املتعــدد القنــوات لألرض إلــى عــدد اشــتراكات التلفزيــون املتعــدد القنــوات لألرض ،مثــل
التلفزيــون الكبلــي وتلفزيــون بروتوكــول االنترنت ) (IPTVوالتلفزيــون الرقمــي لألرض ) (DTTوأنظمــة التوزيــع املتعــدد النقــا
باملوجــات الصغريــة ).(MMDS
• اشتراكات الهوائي الساتلي المباشر إلى المنزل
يشــير مؤشــر اشــتراكات الهوائي الســاتلي املباشــر إلى املنزل ) (DTHإلى عدد االشتراكات التي تستطيع أن تستقبل البث
التلفزيوني مباشرة من السواتل.
• المنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي
ن
يشير مؤشر املنازل التي يصلها التلفزيون الكبلي إلى عدد األسر املعيشية التي لديها توصيل تلفزيو كبلي ،سواء كانت فــي
الخدمــة أم ال.
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• اشتراكات الخطوط المؤجرة
يشــير مؤشــر اشــتراكات الخطــو املؤجــرة إلــى عــدد التوصيالت الخاصــة املكرســة ،ويصــل الخــط املؤجــر موقعيــن بغيــة
ً
ً
ً
تقديــم خدمــة خاصــة لتوصيــل الصــوت و/أو البيانــات .ويمكــن أن يكون الخط املؤجر إما كبال ماديا مكرسا أو وصيلة
ً
افتراضية تحجز دارة بين نقطتين ،وهو يحتفظ بدارة مفتوحة وحيدة في كل األوقات ،خالفا ملا هو الحال في خدمة الهاتف
ً
التقليدية التي تعيد استخدام نفس الخطو ملحادثات عديدة مختلفة من خالل عملية تداى التبديل ،ومن الشائع جدا أن
تستخدم الخطو املؤجرة من قبل مؤسسات األعمال لتوصيل املكاتب الفرعية ،ألن الخطو تضمن عرض النطاق
لحركة الشبكة.
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