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 املقدمة

 

وم وهو أحد سلسلة اإلصدارات  اإلحصائية التي يقم معجم " املصطلحات اإلحصائية" يسر مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية أن يقد

 واملصطلحات اإلحصائية وعلى كافة األصعدة مثل اإلحصائيةاملركز  بإصدارها وذلك من أجل توفير معجم موحد ومعتمد للمفاهيم 

م السكانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها. وذلك من أجل اإلرتقاء بجودة العمل اإلحصائي ومخرجاته وتطوير النظا

  ائي بإمارة عجمان.اإلحص
 
 يمكن الرجوع إليه وقد تم إعداد هذا املعجم باللغتين العربية واإلنجليزية ليكون مرجعا

 
 .سهال

ذلك  ائية من حيث تعريفها وما إلىوفي هذا السياق، فقد تم إغناء املعجم بأهم متطلبات املعرفة حول املفاهيم واملصطلحات اإلحص

 من املفاهيـم الضرورية من أجل التعرف على هذا الجانب الهام من جوانب العمل اإلحصائي

باحثين عمل وأن يستمر تحديـث هذا املعجم حتى يصل إلى أعلى مستويات املهنية مما سيسهل على الن نكون قد وفقنا في هذا الآملين أ

إلحصائين واملهتمين الحصول على ما يريدون بأقـل وقت وجهد ممكن. ويأمل املركز من خالل توفير هذا املعجم أن يلبي كافة احتياجات ا

 والباحثين ويتقدم خطوة أخرى نحو مستقبل واعد وبخ
 
 .طى واثقة دوما

 

 وهللا ولي التوفيق
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 املصطلح التعريف املصدر

مبادئ وتوصيات من اجل انشاء نظام لإلحصاءات 

واالجتماعية ، إدارة الشؤون االقتصادية 2الحيوية،التنقيح

 ألمم املتحدةا- 12فحة رقمص -شعبة اإلحصاءات

هي الزوال الدائم لجميع األدلة على الحياة في أي وقت بعد 

 حدوث الوالدة  الحية
 الوفاة

مبادئ وتوصيات من اجل انشاء نظام لإلحصاءات 

، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 2الحيوية،التنقيح

 م املتحدةاألم-12قم ر صفحة  -شعبة اإلحصاءات

هي الخروج الكامل أو االستخالص الكامل لنتاج الحمل من 

جسد أمه بصرف النظر عن مدة الحمل ، شريطة أن يكون 

ذلك النتاج بعد االنفصال نتاجا يتنفس أو يبدو عليه أي 

 دليل آخر على الحياة

 

 الوالدة الحية

 

مبادئ وتوصيات من اجل انشاء نظام لإلحصاءات 

، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 2الحيوية،التنقيح

 ألمم املتحدةا- 12فحة رقمص -شعبة اإلحصاءات

هي الوفاة قبل الخروج الكامل لنتاج الحمل من جسد أمه 

بغض النظر عن مدة الحمل ويستدل على الوفاة إذا كان 

الجنين بعد االنفصال ال يتنفس أو ال يبدو عليه أي دليل 

 الحياة آخر على

 

 الوفاة  الجنينة

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن، التنقيح ،

ألمم ا-146فحة ص – 2009، عام  67السلسله ميم، العدد 

 املتحدة

هي الوضع الشخص ي لكل فرد فيما يتصل بقوانين الزواج أو 

عاداته في البلد وفئات الحالة الزواجية املراد تحديدها هي 

تقدير كما يلي: أعزب )اي لم يسبق له على أقل 

الزواج(،متزوج،أرمل ولم يتزوج مره اخرى،مطلق ولم 

 يتزوج مره اخرى،متزوج لكن منفصل

 الحالة الزواجية

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-5صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

الذي في عصمته زوجة أو أكثر ... أو األنثى التي هو الذكـر 

 إذا عقد قرانه ، 
ً
تكون في عصمة رجل . ويعتبر الفرد متزوجا

 أم أنثىولو لم يتم ا
ً
 لدخول ، سواء أكان ذكرا

 متزوج

مبادئ وتوصيات من اجل انشاء نظام لإلحصاءات 

، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 2الحيوية،التنقيح

 ألمم املتحدةا-12فحة رقم ص -اإلحصاءاتشعبة 

هو فك قانوني نهائي لرابطة الزواج ، أي التفريق بين الزوج 

والزوجة بشكل يعطي كال من الطرفين الحق في الزواج من 

 وفقا لالحكام الدينية أو املدنيةجديد 

 الطالق

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-5فحة رقم ص -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 
ً
 ، سواء أكان ذكرا

ً
هو الفرد الذي لم يسبق له الزواج إطالقا

 أم أنثى
 
 
 لم يتزوج أبدا

مبادئ وتوصيات من اجل انشاء نظام لإلحصاءات 

، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 2الحيوية،التنقيح

 األمم املتحدة- 12قمر صفحة  -شعبة اإلحصاءات

هو قيام سلطة مختصة وفقا لقوانين البلد بابطال أو الغاء 

واقعة زواج وهو ما يجعل الطرفين كانهما لم يتزوج أحدهما 

 اآلخر .

 إبطال الزواج

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لهيئة العامة لالحصاء اململكة ا - 21فحةرقم ص -2018

 السعوديةالعربية 

هو الذكـر الذي توفيت زوجته وليس في عصمته زوجة 

  –أخرى 
ً
، أو األنثى التي توفي عنها زوجها ولم  –ولو عقدا

 تتزوج بآخر  ولو عقدا.

 أرمل
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  املصطلح   التعريف  املصدر

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن، التنقيح ،

 -153رقم  فحةص – 2009، عام  67السلسله ميم، العدد 

 األمم املتحدة

جميع األطفال املولودين أحياءأي باستثناء وفيات األجنة 

 طول حياة املرأة لفترة محددة.
 العمر الخصوبة على مدى

 

-  السكان إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية شعبة

األمم – 2010التوقعات السكانية في العالم تنقيح عام 

 املتحدة

 

قدرة النساء على اإلنجاب، ويمكن تقديرها الخصوبة هي 

عدد الوالدات   بعدة مؤشرات. املعدل اإلجمالي للخصوبة

 سنة. 49و  15امرأة من الفئة العمرية بين  1000املقابلة ل 

 

 الخصوبة

 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

رقم فحة  ص– 2013لطبعة الثالثة، عام ا-االقتصادية، 

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم- 266

هو عبارة عن عدد املواليد أحياء في سنة معينة لكل ألف 

سنة( في منتصف نفس  49 – 15من النساء في سن الحمل ) 

 .السنة

 

 معدل الخصوبة العام

 
دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

حصاء اململكة العامة لال الهيئة  - 13 صفحةرقم -2018

 العربية السعودية

ت هو الفــرق بيــن معــدل املواليــد الخــام ومعــدل الوفيــا

 .الخــام فــي ســنة معينــة
 معدل الزيادة الطبيعية

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 80فحة  رقم ص– 2013لطبعة الثالثة، عام ا-االقتصادية، 

 لعربيةمجلس التعاون لدول الخليج ا-

الفترة أو مجموع املواليد أحياء الذين أنجبتهم املرأة طوال 

عصمة رجل أو أكثر (طوال فترة  الفترات التي قضتها في

سواء كان هؤالء  جابية) حتى تاريخ اإلسناد الزمنيحياتها اإلن

 املواليد ال زالوا على قيد الحياة أو توفى بعضهم أو جميعهم.

 جملة الوالدات الحية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 18صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

يــالد وتاريــخ الفتــرة الزمنيــة املقــدرة أو املحســوبة بيــن تاريــخ امل

  عنهــا بالســنوات  ً
ً
ـال الشــهور الكاملــة مــع إهمـالزيــارة معبــرا

 واأليــام مهمــا كان عددهــا.

 العمــــر

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن، التنقيح ،

 -165صفحةرقم  – 2009، عام  67السلسله ميم، العدد 

 األمم املتحدة

 هو عمر الفرد بالسنوات الكاملة

 .في وقت إتمام الزواج الفعلي.
 الزواج العمر عن

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 62صفحة رقم -2013ثة ، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هي الوفيات من السكان خالل  فترة زمنية محددة، ويمثل 

من  1000معدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات من كل 

 سنة معينة. السكان خالل

 الوفيات الخام

 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 13صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

الل فترة  املعــدل الــذي يزيــد بــه الســكان )أو يقلــون( ســنويا خ

ة، الطبيعيــة وصافــي الهجــر زمنيــة معينــة بســبب الزيــادة 

 .ويعبــر عنــه فــي صــورة ِنســب مــن الســكان األساســيين

 معــدل النمــو الســكاني الســنوي 

  املصطلح   التعريف  راملصد

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لهيئة العامة لالحصاء اململكة ا - 13فحةرقم ص -2018

 العربية السعودية

ت هــو  التوزيــع العــددي أو النســبي للســكان حســب الفئــا

ــن تقــع العمريــة املختلفــة، تمثــل كل فئــة منهــا األفــراد الذي

ـكان أعمارهــم فــي تلــك الفئــة، ويتــم في العادة تقســيم السـ

 إلــى فئــات عمــر خمســية

 كانالتركيب العمري للس

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 14صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

لسياســية انتقــال األفــراد مــن مــكان إلــى آخــر عبــر الحــدود ا

 أو اإلداريــة
 الهجرة

اإلحصائية ، عام دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 14صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

 الهجرة الدولية اســيةانتقــال األفــراد مــن وإلــى الدولــة عبــر حدودهــا السي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

اململكة  لهيئة العامة لالحصاءا - 15فحةرقم ص -2018

 العربية السعودية

اإلداريــة  انتقــال األفــراد مــن منطقــة إلــى أخــرى عبــر الحــدود

 وضمــن الحــدود السياســية للدولــة
 الهجرة الداخلية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لهيئة العامة لالحصاء اململكة ا - 15فحةرقم ص -2018

 العربية السعودية

دود عــدد الســكان الذيــن يصلــون إلــى منطقــة مــا ضمــن حــ

 ينــةمــن ســكان تلــك املنطقــة فــي ســنة مع1000دولــة ما لكل 
 ةيمعدل الهجرة الداخل

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لالحصاء اململكة هيئة العامة ال - 15فحةرقم ص -2018

 العربية السعودية

ولــة دعــدد الســكان الذيــن يغــادرون منطقــة مــا ضمــن حــدود 

 مــن ســكان تلــك املنطقــة فــي ســنة معينــة 1000ما لكل 
 معدل الهجرة الخارجة

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن، التنقيح ،

 -148صفحةرقم  – 2009عام ،  67السلسله ميم، العدد 

 األمم املتحدة

 الديانة هي العقيدة الروحية التي يؤمن بها الفرد أو ينتمي إليها

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 66صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

إليها الفرد من الناحية السياسية أسم الدولة التي ينتمي 

والدته، وبالنسبة ملن يحملون أكثر  بصرف النظر عن مكان

الد بموجبها للب من جنسية تعتبر الجنسية التي دخل الفرد

 هي الجنسية التي ينتمي إليها

 الجنسية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

حصاء اململكة العامة لال الهيئة  - 13 صفحةرقم -2018

 العربية السعودية

خــالل   وهو املعدل الــذي يزيــد بــه الســكان )أو يقلــون( ســنويا

فتــرة زمنيــة معينــة بســبب الزيــادة الطبيعيــة وصافــي 

الهجــرة، ويعبــر عنــه فــي صــورة ِنســب مــن الســكان 

 .األساســيين

 ـكاني الســنوي معــدل النمــو السـ

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 21صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

 متوسط عدد األفراد في املسكن .هو  معدل األفراد الذين يقطنون املسكن

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-23صفحة رقم -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

سنة فأكثر " الذي  15هو أحد أفراد األسرة  والذي عمره " 

 عن 
ً
 لها ، ويكون في الغالب مسؤوال

ً
تعتبره األسرة رئيسا

 أو 
ً
اإلنفاق عليها ، وال يشترط فيه أن يكون أكبر أفرادها سنا

 
ً
 أو أن يكون ذكرا

ً
، كما ال يشترط أن تربطه صلة قرابة  دخال

 . ببعض أو بكل أفرادها

 رب األسرة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-14صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 ألفراد العـاملين لدى األسـر، مثل : )خدم املنازل من ا كون توت

 -ل الخصوصيين حراس املناز  -الخصوصيين السائقين  -

 عمال الحديقة الخاصة باملنزل...الخ(

 األســر الخاصـة



 

  9          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   املصطلع    التعريف  املصدر 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-14صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

فأكثر ( بصرف النظر عن  2األفراد ) هي مجموعة من 

 في املسكن ، وقد يشتركون في 
ً
جنسياتهم ، يشتركون معا

 ما تكون من 
ً
املأكل ، وال تربطهم صلة قرابة عادة ، وهي غالبا

 . جنس واحد ذكور أو إناث

 األسـرة الجماعية

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-14فحة رقم ص -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي فرد أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 في املسـكن واملأكل ، وتربط معظمهم صلة 
ً
يشتركون معا

 هم رب أسرة يتفق عليه فيما بينهمقرابة ، ويكون ل

 األسـرة الخاصة املواطنة

الهيئة االتحادية دليل أهم املصطلحات املستخدمة ب

لهيئة االتحادية ا-14صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية 

 في املسكن واملأكل ، وتربط معظمهم 
ً
املتحدة يشتركون معا

صلة قرابة ، ويكون لهم رب أسرة يتفق عليه فيما بينهم . 

غير مواطنة إذا كان رب األسرة غير مواطن  وتعتبر األسرة

وجة أوالد والزوجة غير مواطنة حتى ولو كان لدى الز 

 مواطنون من زواج سابق.

 األسـرة الخاصة غير املواطنة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-14صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 في املسكن ووجه أو أكثر من 
ً
هي فرد أو أكثر يشـتركون معا

ترتيبات املعيشة ، يكونون فيما بينهم وحدة معيشية واحدة 

تنفق على احتياجاتها االستهالكية من السـلع والخدمات من 

 من 
ً
 واحدا

ً
اإليراد املتجمع لديها سواء أكان مصدره فردا

رابة ، ويكون لها في أفراد األسرة أم أكثر ، وقد تربطهم صلة ق

، وبالتالي ال هذه الحالة رب أسرة ، أو ال تربطهم صلة قرابة 

 يكون لها رب أسرة.

 األسرة املعيشية

قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير 

، منظمة العمل الدولية، املكتب 82صفحة  رقم  -املنظم

للتدريب اإلقليمي للدول العربية، مركز املرأة العربية 

 كوثر”والبحوث 

وهي األسر املعيشية التي ال رجل بالغ فيها، إما بسبب الطالق 

 أم االنفصال أم الهجرة أم عدم الزواج أم الترمل
 األسرة املعيشية التي ترأسها امرأة

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

ملكة لهيئة العامة لالحصاء املا - 16فحةرقم ص -2018

 العربية السعودية

أســًرة  هي مجموعــة مــن األفــراد تربطهــم صلــة قرابــة ويمثلــون 

 يشــية بالكامــل أو جــزء منها.مع
 العائلة
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 الفصل الثاني: القوى العاملة
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 املصطلح التعريف املصدر

 -املنظمقاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير 

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 48صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

وهي تضم جميع االشخاص الذين يكونون إما ملتحقين 

 بعمل او عاطلين عن العمل.
 القوى العاملة

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 86صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هم جميع األشخاص املستخدمين، بما في ذلك موظفو 

 الدولة.
 العمال

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

الدولية، املكتب اإلقليمي للدول ، منظمة العمل 20صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هي وحدة معنية بإنتاج السلع أو الخدمات املعروضة للبيع 

أو للمقايضة. ومن حيث التنظيم القانوني، قد تكون 

املنشآت إما شركات )بما في ذلك شبه الشركات(، أو 

منشآت غير مساهمة مؤسسات ال تستهدف الربح، أو 

مساهمة  حكومية، أو منشآت غيرمؤسسات  تملكها

 خاصة

 

 

 ملنشأةا

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 89صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 البشرية القوة داخل )فأكثر سنة 15 ( الفرد عالقة

 الحالة العملية خالل فترة االسناد الزمني الجاري  االقتصادي بالنشاط

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 20صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

املرجعية بعض األعمال هو كل شخص أدى خالل الفترة 

 يعمل  بأجر لقاء  أجر أو مرتب، نقدي أو عيني

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 15صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

رجعية بعض األعمال  هو كل شخص أدى خالل الفترة امل

 
ً
 ام عينا

ً
 بغرض الربح أو تحقيق كسب لألسرة، نقدا

 يعمل لحسابه الخاص

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 15صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

صاحب منشأة، قد تكون منشأة تجارية أو  هو كل شخص

مزرعة أو منشأة خدمات، كان أثناء الفترة املرجعية 

 منقطعا  عن العمل بصفة مؤقتة، ألي سبب معين

 صاحب منشأة ولكنه ال يعمل

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

ي للدول ، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليم17صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هو الشخص الذي يشغل وظيفة املستخدم لحسابه 

الخاص، ويعمل فيها ملصلحته االقتصادية الخاصة أو مع 

شريك واحد أو عدد قليل من الشركاء، ويقوم فيها، 

بصفته هذه، وعلى أساس مستمر )بما في ذلك الفترة 

غيل شخص أو أكثر ليعملوا لديه املرجعية(، بتش

كمستخدمين. ويتخذ شاغل  الوظيفة القرارات التنفيذية 

 التي تؤثر على املنشأة،

 صاحب العمل
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 املصطلح التعريف املصدر

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 46صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هي رزمة من املهام والواجبات ينفذها شخص واحد. 

 .ويمكن ألي شخص أن يقوم بأكثر من وظيفة واحدة معا
 الوظيفة

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

اإلقليمي للدول ، منظمة العمل الدولية، املكتب 37صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هو عمل يؤديه شخص في منزله أو في أماكن أخرى 

يختارها، خالف مكان عمل صاحب العمل مقابل أجر 

 ويؤدي إلى ناتج أو خدمة وفقا  ملواصفات صاحب العمل

 العمل من املنزل 

االتحادية للتنافسية دليل أهم املصطلحات املستخدمة الهيئة 

 3واالحصاء صفحة 

 بسبب عاهة أو مرض 
ً
هو الفرد العاجز عن العمل تماما

 أوحادث أو غيره

غير قادر على العمل )العجز 

 الدائم(
الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

جلس م- 90صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 العربية التعاون لدول الخليج

( سنة فأكثر و قادر على العمل و 15هو الفرد الذي بلغ )

 الذي ال يزاول اي عمل واملتاح للعمل و الباحث عنه
 املتعطل

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 90صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

( سنة فأكثر و قادر على العمل و 15الذي بلغ ) هو الفرد

الذي ال يزاول اي عمل او املتاح للعمل و الباحث عنه 

الول مرة خالل االربعة اسابيع السابقة ليوم املقابلة و لم 

 يسبق له العمل داخل دولة اإلمارات

 متعطل لم يسبق له العمل

لشؤون ا -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 90صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

( سنة فأكثر و قادر على العمل و 15هو الفرد الذي بلغ )

الذي ال يزاول اي عمل خالل السبعة ايام السابقة ليوم 

املقابلة و املتاح للعمل و الباحث عنه ولكن سبق له 

 ماراتالعمل داخل دولة اإل 

 متعطل سبق له العمل

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 90صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

هو الفرد املنتسب ألي مرحلة من مراحل التعليم 

.النظام
ً
 للدراسة كليا

ً
 ي و يكون متفرغا

 طالب متفرغ

 -مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظمقاموس 

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 2صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

 

 

وهو العمل الذي يتضمن أشكال متنوعة ومتزايدة من 

العمل و اإلستخدام  تتسم باملرونة وبضعف الحماية. 

هذه األشكال: العمل بدوام جزئي، العمل العرض ي من 

واملوسمي، تقاسم العمل، العمل بعقود محددة 

األجل،العمل املؤقت عبر وكالة، العمل من املنزل، العمل 

عن بعد، العمل للحساب الخاص والعمل األسري 

 املساهم

 

 

 العمل غير النمطي
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 املصطلح التعريف املصدر

 -الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظمقاموس مصطلحات  نوع 

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 4صفحة  رقم 

 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هم العاملون على أساس عقد عمل ضمني أو صريح ال يتوقع له 

اإلستمرار أكثر من فترة قصيرة حيث تحدد مدتها الظروف 

ويمكن تصنيف العاملين في هذا النمط كمستخدمين الوطنية. 

أو كعاملين لحسابهم الخاص وذلك تبعا للسمات الخاصة بعقد 

 .العمل

 العاملون العرضيون 

 -قاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير املنظم

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 10صفحة  رقم 

 كوثر”العربية للتدريب والبحوث العربية، مركز املرأة 

هم األشخاص الذين تخولهم صلة القربى بالشخص املحمي حق 

االستفاده من إعانة الضمان االجتماعي بناء على حقوق 

املضمون نفسه)إعانات الورثة األرمل )ة( واأليتام  على سبيل 

 املثال(

 

 املعالون 

 -نظمقاموس مصطلحات  نوع الجنس، العمل، االقتصاد غير امل

، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 14صفحة  رقم 

 14 كوثر”العربية، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 

هم جميع األشخاص من الجنسين، الذين يوفرون عرض اليد 

العاملة إلنتاج السلع والخدمات االقتصاديه، حسب التعريف 

ات القومية، وذلك خالل الوارد في نظام األمم املتحدة للحساب

 .فترة زمنية مرجعية محددة

 

 السكان النشطون اقتصاديا

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 91صفحة رقم 2010ية الطبعة الثان-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

سنة فأكثر( القادر على العمل لكنه اليعمل  15هو الفرد )

 لحصوله على 
ً
واليبحث عن عمل بسبب كونه مستكف اقتصاديا

من استثمارات أو عقارات أو استثمارات  ايراد إعانات  أو  أمالك

 أو مصادر اخرى.

 
ً
 املستكفي اقتصاديا



 

  14          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: املال واألعمال
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 املصطلح  التعريف  املصدر

،  1993نظام الحسابات القومية تحديثات و تعديالت على  

صفحةرقم  -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة -111

هي وحدات مؤسسية منشأة ألغراض اإلنتاج، وهي في الغالب 

 ربحية أو وحدات حكومية. شركات ومؤسسات غير
 الكيــانات القـانونـية

، 2السلسلة واو، العدد،  2008نظام الحسابات القومية ، عام 

 ألمم املتحدةا-147فحةرقم ص-1اإلضافة  4التنقيح 

هي كيان قانوني معين وتم انشاءه بموجب القانون ويكون معترف 

بها بشكل مستقل من باقي الوحدات املؤسسية التي قد تمتلك 

 في عنوانها واسمها 
ً
اسهم في حقوق ملكيتها ويكون وجودها ممثال

 يحتفظ به لهذا الغرض . املسجلين في سجل خاص

 الشركة

، 2، السلسلة واو، العدد 2008نظام الحسابات القومية ، عام 

 ألمم املتحدةا-124فحةرقم ص-1اإلضافة  4التنقيح 

هي خدمات غير مطلوبة، أو خدمات ضارة مؤادة  بدون موافقـــة 

 الوحـــدات املتأثرة.إنها أعماّل ال تعاونية ذو عواقب غير مرغــوّب 

 فيها في العــادة،ّ مايناقض املعامالت السوقية

 األعمال الخارجية

، 2، السلسلة واو، العدد 2008نظام الحسابات القومية ، عام 

 ألمم املتحدةا-145فحةرقم ص-1اإلضافة  4التنقيح 

هي املؤسسات التي تخدم قطاع األسر املعيشية كافة املؤسسات 

 املؤسسات  التي تسيطر عليهاالغير هادفة للربح فيما عدا تلك 

والخدمات  إلى قطاع األسر  عالحكومة والتي تقوم بتوفير السل

 املعيشية  أو إلى املجتمع ككل .

املؤسسات الغير هادفة 

 للربح

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

فحةرقم ص -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 املتحدة األمم -101

هي كيانات قانونية منفصلة تتصرف مثل الشركات ولكن 

أعضاءها ال يتمتعون إال بمسؤوليات محدودة، ومن ثم فإن 

 .الشركاء هم حملة أسهم ومديرون في نفس الوقت

 شركات التضامن

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

صفحةرقم  -1اإلضافة ، 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة -101

هي الشركات التي تسيطر على مجموعة من الشركات التابعة والتي 

 ..يتمثل نشاطها الرئيس ي في ملكية هذه املجموعة وإدارتها
 القابضة الشركات

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

صفحةرقم  -1فة ، اإلضا4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة -101

يتكون  قطاع الشركات املالية من جميع الشركات  و أشباه  

 بالوساطة املالية أو بأنشطة 
ً
الشركات املقيمة التي تشتغل أساسا

 بالوساطة املالية
ً
 وثيقا

ً
 مالية ثانوية تتصل اتصاال

 الشركات املالية

،  1993القومية تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات 

صفحةرقم  -1ة ، اإلضاف4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة -101

هي الشركات التي يقوم نشاطها الرئيس ي عل إنتاج سلع للسوق أو 

 خدمات غير مالية
 الشركات غير املالية

، 2، السلسلة واو، العدد 2008نظام الحسابات القومية ، عام 

 ألمم املتحدةا-725فحةرقم ص-1اإلضافة  4التنقيح 
 تعرف ّباملؤسسة

ّ
ير ّمقيمة

ّ
وحدة غ

ّ
نتمي ل

ّ
ردية ت

ّ
 الفرع هو مؤسسة  ف

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

صفحةرقم  -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة -102

ات املساهمين في هي الشركة التي تسيطر على أكثر من نصف أصو 

أو  شركةأخرى، أو التي لها أسهم  في شركة أخرى مع حق تعيين

 .فصل غالبية أعضاء اإلدارة في تلك الشركة

 الشركة األم

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 112صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

النشاط الذي تزاوله املنشأة والذي يحقق أكبر حصة في جملة  هو

 املنشأة قيمة إنتاج
النشاط االقتصادي 

 الرئيس ي

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

 -83صفحةرقم  -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة

و مستعملو األصول الثابتة على هي األنشطة التي يقوم بها مالكو أ

نوا من استخدام األصول على مدى فترة 
ّ
فترات دورية لكي يتمك

عة )وهي تعَتبر تكاليف جارية ال يمكن تفاديها من أج
ّ
ل حياتها املتوق

 )استمرار استخدام األصول الثابتة

أعمال الصيانة واإلصالح 

 العادية

 )لألصول الثابتة(
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،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

 -102صفحةرقم  -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة

السلع والخدمات من مبيعات السلع والخدمات  تتكون صادرات

مقايضتها أو إعطائها كمنح أو هبات من وحدات مقيمة إلى أو 

 وحدات غير مقيمة

 والخدمات السلع صادرات

،  1993تحديثات و تعديالت على  نظام الحسابات القومية 

 -123صفحةرقم  -1، اإلضافة 4، التنقيح 2السلسلة واو،العدد 

 األمم املتحدة

واملقايضة في تتكّون واردات السلع والخدمات من املشتريات 

السلع والخدمات، أو تلقيها كهدايا أو هبات، من غير املقيمين إلى 

 املقيمين

 

 واردات  السلع والخدمات

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 161صفحةرقم  -2018

 السعودية

وأجرى عليها كافة اإلجراءات البضائع التي سبق استيرادها 

 الجمركية وأعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها
 إعادة التصدير

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 194صفحةرقم  -2018

 السعودية

خالل فترة زمنية، هو عبارة عن اإلنفاق على األصول الراسمالية 

 على أنه إضافة طاقات إنتاجية 
ً
معينة ويمكن تعريفة أيضا

جديدة إلى األصول اإلنتاجية املوجودة في املجتمع، بإنشاء 

هو اإلنفاق على  مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة

األصول الرأسمالية خال فترة زمنية معينة، وهو بذلك يعد الزيادة 

 املال الحقيقي للمجتمع. الصافية في رأس

 راإلستثما

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 194صفحةرقم  -2018

 السعودية

هو امتالك إحدى املؤسسات أو أحد األفراد في دولة ما ألصول 

 مؤسسات تعمل في دولة أخرى.
 اإلستثمار األجنبي

ليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام د

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 195صفحةرقم  -2018

 السعودية

و أكثــر مشــروع لــه شــخصية اعتباريــة يملــك فيــه مســتثمر مقيــم  أ

 ــت٪فــي اقتصــاد آخــر التصوي10مــن األســهم العاديــة أو حقــوق 

بالنســبة إلــى املشــروع ذات الشــخصية االعتباريــة، وتشــمل 

نــات تابعــة مشــاريع االســتثمار املباشــر الكيانــات املعرفــة بأنهــا كيا

عتبارية مملوكة أو مشــاركة أو مشــاريع غيــر ذات شــخصية ا

 بالكامل للمستثمر

مشــروع االســتثمار األجنبــي 

 املباشــر

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 195صفحةرقم  -2018

 السعودية

، أو تشــمل شــركة تابعــة )مملوكــة بالكامــل، مملوكــة بأكثريــة ـ

 
ً
ة، مؤسســة ًأســهمها أو مملوكــة بأقليــة أســهمها( أو فرع شــريك

ل هــذه ــتخدم تعبيــر مؤسســة تابعــة لإلشــارة إلــى كافــة أشــكاويس

 املؤسســات

 مؤسســة االســتثمار املباشــر

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 194صفحةرقم  -2018

 السعودية

أو  شــركات بشــراء نشــاط تجــاري آخــرهو عندمــا تقــوم إحــدى ال

ن تأســيس عمليــات جديــدة لشــركة قائمــة فــي بلــد مختلــف عــ

 أصــل الشــركة املســتثمرة

االستثمار األجنبي املباشر 

 الداخل

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لالحصاء اململكة العربية يئة العامة اله - 194فحةرقم ص -2018

 السعودية

ـى هو توســع شــركات االســتثمار األجنبي في نشــاطها االقتصادي إلـ

 بلــد أجنبــي آخر

االستثمار األجنبي املباشر 

 الخارج

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية للتنافسية 

 لهيئة االتحادية للتنافسيةا-16فحة رقم ص -واالحصاء

 واالحصاء

عبارة عن نقل ملكية السلع من املقيمين في الدولة إلى غير 

املقيمين، ويتم تقييم الصادرات بالقيمة السوقية في الحدود 

، وينظم بها بيانات (FOB) الجمركية للبلد الذي تصدر منه

 جمركية في مراكز التخليص الجمركية للدولة.

 الصادرات الوطنية

 



 

  18          

  

 املصطلح التعريف املصدر

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية للتنافسية 

لهيئة االتحادية للتنافسية ا-17فحة رقم ص -واالحصاء

 واالحصاء

هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة 

 النقد
 القوة الشرائية للنقود

للتنافسية دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية للتنافسية ا-17فحة رقم ص -واالحصاء

 واالحصاء

 ) هي عبارة عن قيمة الواردات السلعية على أساس )سيف(

C.I.F)وتعني ثمن السلعة أو البضاعة بكامل تكلفتها في بلد املنشأ ، 

 
ً
على ظهر الوسيلة الناقلة لها باتجاه الدولة املستوردة، مضافا

تأمين وأجور الشحن، حتى تصل إلى املركز الجمركي إليها رسوم ال

 اعتباره املقصد النهائي للبضاعة.للدخول للبلد املستورد، ب

 (C.I.F) القيمة )سيف(

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية للتنافسية 

لهيئة االتحادية للتنافسية ا-18فحة رقم ص -واالحصاء

 واالحصاء

 الصادرات السلعية على أساس مبدأ )فوب(هي عبارة عن قيمة 

(F.O.B) أي تقييم البضاعة أو السلعة املصدرة بسعر تكلفتها ،

 .محملة على متن وسيلة الشحن أو النقل على حدود البلد املصدر

 (F.O.B)القيمة )فوب(

دليل ميزان املدفوعات و وضع اإلستثمار الدولي، الطبعة 

 صندوق النقد الدولي -100فحة رقم ص -2009السادسة،عام 

هو فئة من فئات االستثمار عبر الحدود الذي يرتبط بمقيم في 

اقتصاد ما يتمتع بالسيطرة أو درجة عالية من النفوذ في إدارة 

 في اقتصاد آخرمؤسسة مقيمة 

 اإلستثمار

 املباشر

دليل ميزان املدفوعات و وضع اإلستثمار الدولي، الطبعة 

 ندوق النقد الدوليص -111قم ر صفحة  -2009السادسة،عام 

اإلستثمارات األخرى هي فئة متبقية تشمل املراكز و املعامالت 

عدا املدرجة في االستثمار املباشر أو استثمارات الحافظة أو 

حة للموظفين و املشتقات املالية و خيارات االكتتاب املمنو 

 األصول اإلحتياطية

 اإلستثمارات

 األخرى 

و وضع اإلستثمار الدولي، الطبعة  دليل ميزان املدفوعات

 ندوق النقد الدوليص -105فحة رقم ص -2009السادسة،عام 

هي األ موال التي يتم تمريرها عبر مؤسسة مقيمة في اقتصاد ما إلى 

األموال في  مؤسسة منتسبة في اقتصاد آخر، بحيث ال تستقر

 اقتصاد تلك املؤسسة.

 

 األموال املارة

الشؤون  -للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد 

مجلس - 199صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 الدولة الجغرافية من النفط الخام هى جملة ما يخرج من حدود

 أخرى مستوردة له. والغاز الطبيعى ويوجه إلى دول 
 النفطية الصادرات

الشؤون  -للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد 

مجلس - 132صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 
ً
ويقصد بها جميع السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها محليا

جريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها 
ُ
بالكامل أو التي أ

استيفاء اإلجراءات  رج البالد بعدوقيمتها واملعدة للتصدير خا

 .الجمركية املطلوبة عليها

 

 السلعية الصادرات

 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 199صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 مستهلك غير مقيم وتشملى خدمات مقدمة من مقيم إل

 خدمات النقل والسفر واالتصاالت

 والتشييد والتأمين والخدمات

 املالية وخدمات الكمبيوتر

 واملعلومات وحقوق االمتياز

 ورسوم الرخص وخدمات العمال

 والخدمات الشخصية واإلجتماعية

 الحكومية. والثقافية والترفيهية والخدمات

 

 صادرات من

 الخدمات
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الشؤون  -املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية الدليل

مجلس - 133صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

والتي  لتغطية االحتياجات املحلية هي كل السلع الواردة إلى البالد

لجمركي ت الجمركية املتبعة في اإلفراج تجري عليها كافة اإلجراءات

الجمركية أو  سواء كانت خاضعة للرسوم لع املستوردةعن الس

 املعفاة.

 الواردات

 السلعية

 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 199صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

مثل الخدمات التي يتم شراؤها  بواسطة مقيم من غير مقيم 

النقل والسياحة واالتصاالت والتشييد والتأمين والخدمات ملالية 

وخدمات الكمبيوتر اواملعلومات وحقوق االمتياز ورسوم 

العمال األخرى والخدمات الشخصية  التراخيص وخدمات

 والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية.

 واردات الخدمات

 )خدمات

 مستوردة(

الشؤون  -واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم 

مجلس - 200صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 حدود الدولة الجغرافية من النفط هى جملة ما يدخل فى داخل

 أخرى مصدرة له. الخام والغاز الطبيعي من دول 

 الواردات

 النفطية

الشؤون  -واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم 

مجلس - 133صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 

 للصادرات والواردات السلعية، هو الفرق بين القيمة الكلية

يقال أن هناك فائض في  وعندما تكون قيمة الصادرات أكبر

الواردات أكبر يقال أن هناك  التجاري وعندما تكون قيمة امليزان

 في امليزان التجاري. عجز

 

 امليزان التجاري 

 

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

مجلس - 132صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

جريت عليها كافة 
ُ
اإلجراءات وهي البضائع التي سبق  استيرادها وأ

عيد  تصديرها دون إجراء أي تعديل يؤدي إلى تغيير
ُ
 الجمركية وأ

 قيمتها بشكل واضح. في شكلها أو

 إعادة الصادرات

 السلعية

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 136صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع املصدرة 

 املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة األساس. للخارج في فترة

الرقم القياس ي ألسعار 

 الصادرات

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

جلس م- 136صفحة رقم 2013لطبعة الثالثة ا-االقتصادية، 

 ول الخليج العربيةالتعاون لد

املستوردة  التي تطرأ على أسعار السلع هو مؤشر يقيس التغيرات

 .فترة األساس. ملقارنة منسوبة إلى أسعارها فيا من الخارج في فترة

الرقم القياس ي ألسعار 

 الواردات

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 205صفحة رقم 2013لثالثة االطبعة -االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

و االستثمار في األدوات املالية مثل السندات، أذونات الخزانة، ه

شهادات الودائع والصكوك، وكذلك االستثمارات في البورصات 

 %10على أال تزيدنسبة امللكية عن العاملية وفي األسهم 

 اإلستثمارات الحافظة

املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية للتنافسية دليل أهم 

لهيئة االتحادية للتنافسية ا-21فحة رقم ص -واالحصاء

 واالحصاء

هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة املستهلك أو 

داخل االقتصاد بشكل عام، وتستخدم في العمليات الحسابية 

 للرقم القياس ي

 أوزان الترجيح
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  املصطلح   التعريف  املصدر

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية،عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-20فحة رقم ص--2018

 العربية السعودية

 
ً
هي مبنى معد أصال لسكن أسرة واحدة، وتتكون الفيال غالبا

سلم داخلي، ويحيط بها سور ويفصل  من دورين يصل بينهما

بين السور والفيال مساحة غالبا ما يكون بها حديقة، واملادة 

 السائدة في بناء الفيال هي الخرسانة املسلحة .

 

 فيال

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية،عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-20صفحة رقم -2018

 العربية السعودية

لعدد الفعلي أو املقدر بالسنوات للفترة ما بين بدء إنشاء هذا ا

املبنى وتاريخ اإلسناد الزمني لجمع البيانات )وتهمل فترة 

 الشهور(.

 

 عمر املبنى

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 99صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 لدول الخليج العربيةمجلس التعاون -

كل مشيد قائم بذاته مستقل عما يجاوره من مبان، كما يجب 

  بصفة دائمة على األرض ويتكون من غرفة أو 
ً
أن يكون مرتكزا

أكثر وله مدخل أو أكثر يؤدي إلى الطريق العام ويشترط أن 

يكون للمبنى أساس وجدران وسقف . ويستخدم املبنى للسكن 

 أو للعمل أو للسكن وال
ً
 بصرف النظر عن كونه مأهوال

ً
عمل معا

 أو غير مأهول في تاريخ اإلسناد الزمني.

 

 

 املبنى

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

عبارة عن مدى التصاق املبنى األساس)ال يشمل املرافق 

واألسوار واملالحق( بهيكل مبنى آخر، أي هو عبارة عن التصاق 

 ي من القسيمة باملباني املجاورة.الجزء املبن

 

 اتصال هيكل املبنى

الشؤون  -دليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةال

صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 العربيةجلس التعاون لدول الخليج م- 100

 للسكن وله باب أو 
ً
هو املبنى نفسه أو جزء منه معد أساسا

 
ً
مدخل يؤدي إلى الطريق العام مستقل سواء كان مشغوال

 كمسكن عام أو 
ً
 بعمل أو مستخدما

ً
 أو مشغوال

ً
بأسرة أو خاليا

تحت التشييد وقد يقيم باملسكن أسرة واحدة أو أكثر من 

 من غرفة أسرة، أو أسرة ومنشأة، أو منشأة، وقد 
ً
يكون مكونا

 
ً
واحدة أو أكثر ويعتبر كل مكان مسكون وقت التعداد مسكنا

 للسكن كالدكاكين والورش.
ً
 ولو لم يعد أساسا

 

 

 املسكن

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

خصا ي تــؤول إليــه ملكيــة املبنــى ســواء كان شــالقطــاع الــذ

.
ً
 أو اعتباريا

ً
 طبيعيا

 ملكية املبنى

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 لفرد واحد أو اكثر،
ً
 قانونيا

ً
نزل مثل اي م املبنــى مملــوك امتالكا

 من املنازل املستخدمة للسكن
 املينى اململوك لفرد خاص أو أفراد

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 ـركاءباإلضافــة إلــى شـ املبنــى مملــوك بشــكل مشــترك للحكومــة

 آخريــن.
 مبنى مشترك

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

يــه مــن املبنــى الــذي أوقــف ألعمــال الخيــر )ال يمكــن التصــرف ف

ــا يكــون وهــو عــادة مقبل احد  الورثــة ســواء بالبيــع أو الشــراء( 

 .ــةتحــت إشــراف جهــة رســمية أو شــخص موثــوق بــه مــن العائل

 مبنى الوقف

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 منشأة خاصة طاع الخاص.هو املبنى اململوك ملنشأة من منشآت الق
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   املصطلح    التعريف  املصدر 

 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 للحكومة.
ً
 قانونيا

ً
 إذا كان املبنى مملوك امتالكا

 

 مبنى حكومي

واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام دليل التعريفات 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 مبنى تعاوني املبنى الذي تنتمي ملكيته إلى الجمعيات التعاونية.

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 99فحة رقم ص – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 لعربيةامجلس التعاون لدول الخليج -

 لفرد واحد أو أكثر. ومثال ذلك ا
ً
 قانونيا

ً
ملبنى مملوك استمالكا

 مبنى خاص أي منزل من املنازل املستخدمة للسكن

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-5صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 واالحصاءللتنافسية 

هو مبنى مكون من طابق واحد ، وتكون املادة السائدة في بنائه 

عادة الطابوق أو الهيكل الخرساني أو الجدران الجاهزة . ويكون 

نوع وحداته السكنية هو )شقة( أو )غرفة مستقلة( ، إذا كان 

فيه أكثر من وحدة سكنية واحدة ، أما إذا كان املبنى عبارة عن 

 وعها )مبنى من طابق(فيكون ن وحدة سكنية واحدة

 

 

 مبنى من طابق

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-5صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هو مبنى مكون من طابقين ، وال يوجد اتصال بينهما بسلم 

هي الهيكل داخلي كسلم الفيال ، واملادة السائدة في بنائه 

 من الوحدات السكنية أو غير 
ً
الخرساني ، ويحوي عددا

 نية هي الشقق أو الغرف املستقلة.السكنية ، ووحداته السك

 

 مبنى من طابقين

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-5صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

من ثالثة طوابق أو أكثر بما فيها الطابق األرض ي  هو مبنى مكون 

 أو مخازن أو دكاكين...الخ ، وتكون املادة 
ً
الذي قد يكون سكنا

 ة في بنائه هي الخرسانة املسلحة.السائد

 

 مبنى متكرر 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-4فحة رقم ص -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 لتسكنه أسرة واحدة ، وقد يكون أعدَّ 
ً
هو مبنى معد أصال

للعمل كقصر الرئاسة والديوان األميري ، ومشيد على مساحة 

واسعة ، ويشبه في تصميمه الفيال . ويمتاز القصر بكبر 

املساحة املبنية، وكثرة غرفه، وارتفاع جدرانه الخارجية ، 

داخل أسواره بعض التوابع التي وسعة حديقته. ويضم القصر 

 اد األسرة أو لسكن العاملين فيه.تستخدم لسكن بعض أفر 

 

 

 قصــــر

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-17صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي مبنى مؤقت مكون من الخشب ، وليس له شكل هندس ي 

 مميز.
 

 صندقة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-17صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي مبنى من سعف النخيل أو من الصفيح أو الخشب الكسر 

 أو ما شابه ذلك

 

 عشة

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-20فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

هي جزء من مبنى يحتوي على غرفة أو أكثر بمرافقها مثل دورة 

 .املياه واملطبخ مع املنافع ولها باب مستقل
 

 شقة
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دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-4صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هو مبنى سابق التجهيز مثبت بصفة مؤقتة أو دائمة ، وتكون 

املادة السائدة في بنائه هي الخشب ، ويستخدم للسكن أو 

 ة واحدة إذا كان مستخدًما للسكن.العمل . ويعتبر وحدة سكني

 كرفـــــــان

بالهيئة االتحادية دليل أهم املصطلحات املستخدمة 

لهيئة االتحادية ا-17صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

( أمتار مربعة أو أكثر، محاط بجدران وله 4هي مكان مساحته )

سقف ، ويستخدم ألغراض النوم أو الجلوس أو الطعام أو 

املعيشة أو الدراسة أو الخدم . وعليه فتنقسم الغرف من 

الهندس ي للمسكن إلى : )غرف نوم _ وغرف حيث التصميم 

 ألحد 
ً
أخرى( . وتعتبر الصالة غرفة إذا كانت مستخدمة فعال

فإن املكان  -هذا التعريف  واستثناء من -األغراض السابقة . 

 للسكن كالدكان والجراج ، يعتبر غرفة 
ً
غير املخصص أساسا

 بأسرة وقت املسح  وال يعتبر غرفة كل
ً
من  نوم إذا كان مشغوال

 املطبخ والحمام ودورات املياه والشرفات أو) البلكونات (.

 الغرفة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-21صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هو مبنى من طابق واحد أو طابقين ، تقوم الدولة بتمويل بنائه 

 ما بقصد توزيعه على 
ً
 لهم ، وغالبا

ً
املواطنين الستخدامه سكنا

 عليه ، وهو مقام ضمن مجموعة 
ً
 متعارفا

ً
 مميزا

ً
يتخذ شكال

مبان متماثلة حتى ولو أدخل عليه بعض التعديالت ، وتكون 

املادة السائدة في بنائه هي الطابوق أو الهيكل الخرساني أو 

كنية ة سالجدران الجاهزة ، ويعتبر هذا النوع من املباني وحد

 واحدة.

 بيت شعبي

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-21صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 لهم أو 
ً
هو مبنى قام بتمويل بنائه األفراد الستخدامه سكنا

 الستثماره )أي تأجيره( ألفراد آخرين ، وتكون املادة السائدة في

بنائه هي الطابوق أو الهيكل الخرساني ، ويكون املبنى عادة على 

يتوسطه فناء )حوش( غير مسقوف ، ويكون  L أو U هيئة حرف

 النظر عن عدد األسر التي تشغله. وحدة سكنية واحدة بصرف

 

 

 بيت عربي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لكة العامة لإلحصاء املمالهيئة -20صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

ين إلــى وحدتيــن ســكنيت فــي حالــة تقســيم املنــزل الشــعبي 

  مســتقلتين
ً
 مستقال

ً
 تمثــل كل وحــدة دورا

 

 دور فــي منــزل شــعبي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

حصاء اململكة لهيئة العامة لإل ا-20فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

 في حالة تقسيم الفيال إلى وحدتين

، وإذا تم 
ً

 مستقال
ً
سكنيتين مستقلتين تمثل كل وحدة دورا

تقسيم الدور الواحد في الفيال إلى وحدتين سكنيتين مستقلتين 

 يعد نوع املسكن في هذه الحالة شقة.

 دور فــي فيــال

الشؤون  -ت اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحا

 65صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 لعربيةامجلس التعاون لدول الخليج -

مجموعة من األفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة أو نسب 

ويشتركون في مسكن واحد وال يتقاسمون تكاليف املعيشة 

 وإنما جمعتهم ظروف التواجد في هذا املكان.

 

 أسرة جماعية

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-24صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هو املسكن املخصص إلقامة الطالب أو الطالبات أو 

املمرضات أو املعلمات وما شابه، ويكون تحت إشراف وإدارة 

 تكون هذه  الجهة التي يتبع لها املقيمون 
ً
في ذلك املسكن وغالبا

 أو مبنى 
ً
املساكن دائمة ، وتكون مبانيها مباني متكررة أو فلال

 من طابق.

 

 سكن داخلي
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لهيئة العامة لإلحصاء اململكة ا-20فحة رقم ص- 2018

 السعوديةالعربية 

 املســاكن املشــغولة بأســر .وهــي املســاكن التــي يوجــد بهــا أســرة

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-20صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 غيــر املشــغولة بأســرةاملســاكن  .وهــي املســاكن التــي ال يوجــد بهــا أســرة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم- 101

 ألحد أفراد األسرة التي تشغل املسكن.
ً
 ملك إذا كان املسكن مملوكا

الشؤون  -واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم 

صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم- 101

 مقابل االنتفاع باملسك
ً
ن إذا كانت األسرة أو املنشأة تدفع إيجارا

 أو غير مفروش.
َ
 وقد يكون املسكن مفروشا

 إيجار

بالهيئة االتحادية دليل أهم املصطلحات املستخدمة 

لهيئة االتحادية ا-20صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

إذا كان األسرة قد استأجرت املسكن مع األثاث مباشرة من 

 املالك أو وكيله.
 إيجار مفروش

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لإلحصاء اململكة ئة العامة الهي-21فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

 ملنســوبيها ســواء كان يشــمل املســكن الــذي تقدمــه الحكومة

 .لراتــبذلــك دون مقابــل، أو بإيجــار رمــزي، أو بخصــم جــزء مــن ا
 سكن مقدم مــن الحكومــة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

صفحة رقم  – 2013طبعة الثالثة ، عام االقتصادية، ال

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم- 101

وبيه كأحد وهو تأمين املسكن من جانب صاحب العمل ملنس

 املزايا املمنوحة لهم.
 سكن مقدم من صاحب عمل

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لإلحصاء اململكة ئة العامة الهي-20فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

 هــي تشــمل عــدد الغــرف بأنواعهــا وعــدد الحمامــات وعــدد

 .املطابــخ
 خصائص املساكن

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-21صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

رابــة قمجموعــة مــن األفــراد ال تربطهــم صلــة مــكان يخــص ســكن 

ـي الغالــب وإنمــا يربطهــم التواجــد فــي هــذا املــكان الــذي لــه فـ

 مرافــق مشــتركة وترتيبــات معيشــية خاصــة.

 السكن الجماعي )املسكن العام(

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة الهيئة العام-23فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

اتصــال املســكن  بأنابيــب تصريــف خاصــة متصلــة بالشــبكة 

عــة(، العامــة للمجــاري، أو قــد يكــون للمســكن خــزان صــرف )بال 

ــذا أو يكــون الصــرف الصحــي باملســكن متصــال بحفــرة معــدة له

 ــرض )بيارة(.الغ

 نظام الصرف الصحي

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-22صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

ة إذا كان يتم تكييف املسكن بواسطة وحدات تكييف مجزأ

 )سبلت يونت( أو عادية )نوافذ(.
 تكييف وحدات املسكن

املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية دليل أهم 

لهيئة االتحادية ا-22صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 

إذا كان يتم تكييف املسكن من خالل وحدات مركزية للمبنى 

 بالكامل.

 تكييف مركزي للمسكن

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-22فحة رقم ص -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 ، والجزء 
ً
 مركزيا

ً
إذا كان يتم تكييف جزء من املسكن تكييفا

.اآلخر بواسطة 
ً
 وحدات ، كما في بعض الفلل مثال

 تكييف مشترك للمسكن
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 املصطلح  التعريف  املصدر 

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

مارات العربية ال ا –زارة األشغال العامة و  –29صفحة رقم 

 املتحدة

طرق مزدوجة مقسمة بجزيرة وسطية أو منصف أسمنتي أو 

 معدني وهي نوعان:

 طرق سريعة حرة-1

 طرق سريعة غير حرة -2

 

 طرق سريعة

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –العامة  ألشغالاوزارة  –29صفحة رقم 

 املتحدة

جميع التقاطعات عليها في مستويات مختلفة " حرة " ويمكن 

النفاذ إليها في نقاط محددة مهيأة لذلك ويمكن تقييدها على 

 بعض أصناف من املركبات .

 طرق سريعة حرة

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

لعربية المارات اا –شغال العامة األ وزارة  –29صفحة رقم 

 املتحدة

 طرق سريعة غير حرة طرق تحوي تقاطعات على مستويات مختلفة

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –عامة زارة األشغال الو  –29صفحة رقم 

 املتحدة

ض القارعة طرق تتكون من حارتين لالتجاهين بحيث ال يقل عر 

 متر وتقاطعاتها سطحية و عالية الكفاءة . 7املزفتة عن 
 طرق درجة أولى

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

االمارات العربية  –وزارة األشغال العامة  –29صفحة رقم 

 املتحدة

طرق تتكون من حارتين لإلتجاهين بحيث ال يقل عرض القارعة 

 متر , وهي غير مقسمة و تقاطعاتها سطحية. 6 املزفتة عن
 طرق درجة ثانية

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

االمارات العربية  –وزارة األشغال العامة  –29صفحة رقم 

 املتحدة

متر, و تعبر عن الطرق  5طرق عرض قارعتها املعبدة ال تقل عن 

 الخدمية.
 طرق درجة ثالثة

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

االمارات العربية  –وزارة األشغال العامة  –29صفحة رقم 

 املتحدة

 طرق درجة رابعة متر. 5طرق ال يقل عرض قارعتها املعبدة عن 

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –امة زارة األشغال العو  –30صفحة رقم 

 املتحدة

هي أصغر أشكال املناطق العامة وهي عبارة عن شوارع ضيقة 

تربط األحياء السكنية ببعضها البعض. إنها، وبشكل أكثر 

، تعمل على ربط كل منزل بكل من املنطقة السكنية 
ً
تحديدا

 ومرافق املجتمع

 السكة

 املصطلح التعريف املصدر
 2لتعدادات السكان واملساكن التنقيح مبادئ وتوصيات  

ألمم ا–225فحة رقمص -2009،عام  67السلسله ميم العدد 

 املتحدة

هو أي بناء مستقل قائم بذاته  مؤلف من غرفه او أكثر أو مساحات 

 بجدران خارجيه أو 
ً
 مايكون محاطا

ً
أخرى  يغطيه سقف  وغالبا

 جدران فاصلة تمتد من األساسات حتى السقف.

 بنىنوع امل

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-19صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي تقسيم إداري ، له حدود واضحة على الطبيعة وعلى الخرائط . 

 وتوجد مناطق في املدن ومناطق في الريف.
 املنطقة

واملصطلحات اإلحصائية، عام دليل التعريفات واملفاهيم 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-19صفحة رقم - 2018

 السعودية

اتصال املبنى بأنابيب فرعية متصلة بالشبكة املركزية لتوزيع املياه، 

وكذلك اتصاله بأسالك فرعية أو بكابل فرعي خاص يصله باألسالك 

واتصاله أيضا بأنابيب  الرئيسة أو بالكابل الرئيس لتوزيع الكهرباء،

 تصريف خاصة، متصلة بالشبكة العامة للمجاري.

 اإلتصال بالشبكة العامة

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –زارة األشغال العامة و  –6صفحة رقم 

 املتحدة

 ة السكنيةاملجاور  ألف نسمة. 6-3منطقة سكنية يتراوح عدد سكانها من 

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –زارة األشغال العامة و  –6صفحة رقم 

 املتحدة

 القطاع السكني ألف نسمة. 45-30منطقة سكنية تحتوي علي عدد سكان من 

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

االمارات العربية  –عامة وزارة األشغال ال –6صفحة رقم 

 املتحدة

منطقة سكنية تحتوي علي عدد من املجاورات السكنية, تحتوي علي 

 نسمة ألف 15-10تجمعات أسرية من 
 الحي السكني

- 2011دليل املعايير العمرانية للمجاورات السكنية ، عام 

المارات العربية ا –زارة األشغال العامة و  –6صفحة رقم 

 املتحدة

مجموعة من املباني السكنية تحتوي علي تجمعات اسرية تبلغ في 

 نسمة. 1200-900مجملها من 
 املجموعة السكنية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-23صفحة رقم - 2018

 السعودية

لمسكن عن طريق شبكة ء لكهرباء عامة: تعني وصول الكهربا-1

 كهرباء عامة

بارة عن اتصال املسكن بواسطة مولد خاص مولد خاص: ع -2

 يملكه فرد أو أكثر

  يوجد : اذا كان املسكن غير متصل بالتيار الكهربائيال -3

 مصادر الكهرباء

 

 

 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لإلحصاء اململكة العربية  العامةالهيئة -23صفحة رقم - 2018

 السعودية

 يقصد به املصدر الرئيس ملياه الشرب ويشمل:

ذا كان تزويد مياه الشرب يتم بواسطة أنابيب تصل اشبكة عامة : -1

 الي داخل املسكن من شبكة عامة تملكها الدولة.

يقصد بها أن مياه الشرب املستخدمة هي املياه التي و مياه موزعة: -2

 وزع من قبل محالت أو سيارات املياه املقطرةتباع وت

 ناني: ويقصد بها املياه املعدنية املحفوظة في زجاجات.ق-3

ت املياه املستخدمة للشرب يتم جلبها من بئر تقع بئر: اذا كان-4

 باملنطقة التي بها املسكن

ر طريقة من طرق تنقية املياه في املنزل في حال توفي تنقية خاصة: -5

 حديثة أم بدائية. سواء أكانت

 

 

 

 مصادر املياه

 

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن التنقيح 

ألمم ا–7فحة رقمص -2009،عام  67السلسله ميم العدد 

 املتحدة

هي مجمل عملية جمع البيانات التي تخص كل اماكن السكن, 

 في فترة 
ً
زمنية وشاغليها في البلد او في جزء محدد منه تحديدا دقيقا

معينة, وتصنيف تلك البيانات اإلحصائية وعرضها وتحليلها ونشرها 

 أو توزيعها بشكل أخر.

 

 تعداد املساكن



 

  26          

  

 املصطلح التعريف املصدر
دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-22صفحة رقم - 2018

 السعودية

الغرف املعدة أساسا للنوم, وال تعد حجرة نوم تلك هو عدد 

الحجرات املستخدمة لغرض أخر حتى لو كانت تستعمل للنوم مثل 

.
ً
 حجرة الجلوس املستخدمة للنوم والجلوس معا

عدد حجرات 

 النوم)الغرف(

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

حصاء اململكة لهيئة العامة لإل ا-171فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين  فترتين 

 زمنيتين.

الرقم القياس ي ألسعار 

 العقارات

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لهيئة العامة لإلحصاء اململكة ا-171صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

املتر املربع املسجل للصنف العقاري في الفترة  الزمنية  هو سعر

 الجارية.

سعر فترة املقارنة ألسعار 

 العقارات

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-21صفحة رقم - 2018

 السعودية

واء األسرة  أو الكيفية التي بموجبها يشتغل قاطنو الوحدة )س

 املنشاة(  هذا املكان يوم اإلسناد الزمني.
 حيازة الوحدة العقارية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-20صفحة رقم - 2018

 السعودية

حالة إشغال املسكن نوعين مساكن مشغولة بأسر ومساكن غير 

 أسر :مشغولة ب

 املساكن املشغولة بأسر: وهي املساكن التي يوجد بها أسرة.

 املساكن غير املشغولة بأسرة: وهي املساكن التي ال يوجد بها أسره

 

 حالة إشغال املساكن

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لهيئة العامة لإلحصاء اململكة العربية ا-22فحة رقم ص- 2018

 السعودية

ما تقدمة الدولة من وحدة سكنية، أو أراٍض سكنية، أو تمويل، أو 

 ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
 الدعم السكني

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-21صفحة رقم - 2018

 السعودية

 -للمسكن إلى إحدى الحاالت التالية:تنقسم مادة البناء 

: إذا كانت القواعد واألعمدة والسقف من الخرسانة  مسلح -

 املسلحة

 بلك / طوب -

 طين -

 حجر-

 أخرى وتشمل غير ما ذكر -

 

 الحالة البنائية للمسكن

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

اء اململكة العربية لهيئة العامة لإلحصا-22فحة رقم ص- 2018

 السعودية

 املتقدم من يتقدم عن األسرة بطلب الحصول على دعم سكني.

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-22صفحة رقم - 2018

 السعودية

 أو مؤسسة من أن يقترض 
ً
هو قرض يمكن املقترض سواًء كان فردا

 أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار 
ً

 ليشتري منزال
ً
نقودا

 للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق 
ً
ضمانا

قرض اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار.
ُ
 امل

رهن عقاري للوحدة 

 السكنية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة العربية لهيئة العامة لا-22حة رقم صف- 2018

 السعودية

من خصص له دعم سكني من املتقدمين الذين توافرت فيهم شروط 

 الدعم السكني.
 املستفيد

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-23صفحة رقم - 2018

 السعودية

 للغرض املخصصة له، وذلك وفق 
ً
األرض التي لم تنُم عمرانيا

 األنظمة واللوائح ذات العالقة السارية وقت اإلعالن.
 األرض الفضاء
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 املصطلح  التعريف املصدر 
دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لهيئة العامة لإلحصاء اململكة العربية ا-23فحة رقم ص- 2018

 السعودية

 

كل أرض فضاء مخصصه لإلستخدام السكني، أو السكني التجاري، 

 داخل حدود النطاق العمراني.
 

 األراض ي البيضاء

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة العربية ة العامة لالهيئ-23فحة رقم ص- 2018

 السعودية

تخطيطها بشكل نهائي من الجهة األرض الفضاء التي اعتمد 

 املخصصة.
 األراض ي املطورة

 2مبادئ وتوصيات  لتعدادات السكان واملساكن التنقيح 

ألمم ا–225فحة رقمص -2009،عام  67السلسله ميم العدد 

 املتحدة

 البناء( سنة البناء )فترة ُيقصد به  عمر املبنى الذي توجد فيه أماكن السكن.

 2دات السكان واملساكن التنقيح مبادئ وتوصيات  لتعدا

ألمم ا–225فحة رقمص -2009،عام  228السلسله ميم العدد 

 املتحدة

الذي توجد  حوائط الخارجية للمبنىقصد بها املواد املستخدمة في الي

 فيه مجموعات السكن أو العمل .
مواد البناء للحوائط 

 الخارجية

املعيارية إصدار  دليل التصنيفات اإلحصائية سلسلة األدلة 

حادية الهيئة اإلت -56صفحة رقم – 2013عام  15رقم 

 للتنافسية واإلحصاء

 نوع الوحدة العقارية .يقصد بها الشكل املعماري للوحدة العقارية

دليل التصنيفات اإلحصائية سلسلة األدلة املعيارية إصدار  

ة اإلتحادية ئالهي -60فحة رقم ص– 2013عام  15رقم 

 واإلحصاء للتنافسية

الغرض الذي تستخدم فية الوحدة السكنية أما للسكن اوالعمل او 

 او انها مغلقة أو خالية.
ً
 السكن والعمل معا

 إستخدام الوحدة السكنية

دليل التصنيفات اإلحصائية سلسلة األدلة املعيارية إصدار  

حادية الهيئة اإلت -61صفحة رقم – 2013عام  15رقم 

 للتنافسية واإلحصاء

قصد بها طريقة اشغال املسكن إما إيجار عادي أو ايجار مفروش ي

 أو يوفره العمل أو ملك أو أخرى مثل الهبة وما إلى  ذلك.

 نوع الحيازة للمسكن

 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-17صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

إحصائي استحدث ألغراض التعداد داخل املنطقة في هو تقسيم 

املدينة ، وهو جزء من هذه املنطقة ، له حدود واضحة على الطبيعة 

 مسلسلة داخل كل 
ً
وعلى الخرائط ، وقد أعطيت القطاعات أرقاما

( وتنتهي بآخر رقم قطاع داخل املنطقة . 1منطقة تبدأ بالرقم )

يرة قد قسم ألغراض التعداد وتجدر اإلشارة إلى أن بعض القرى الكب

 إلى قطاعات ومربعات مثلما تم تقسيم املدن .

 القطاع

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-18صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هو تقسيم إحصائي استحدث ألغراض التعداد ، وهو جزء من 

منطقة عمل املشرف ، وله حدود واضحة على  القطاع ، ويكون 

 من املباني والوحدات السكنية 
ً
الطبيعة وعلى الخرائط ، ويضم عددا

واملنشآت . ويتم وضع عالمات مميزة لجميع حدوده على الطبيعة 

أثناء العمل امليداني ، وال يشترط أن يكون للمربع أربعة حدود ، بل 

 مسلسلة قد يكون له أكثر أو أقل من ذلك . وت
ً
أخذ املربعات أرقاما

 ( وتنتهي بآخر رقم مربع داخل القطاع.1داخل القطاع تبدأ برقم )

 املربــــع
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  املصطلح   التعريف  املصدر

مية سلسلة التن  -البرنامج العاملي لالحصاء  الزراعي

ية منظمة األغذ -3قم ر  صفحة- 2020االحصائية، عام 

 والزراعة لألمم املتحدة

عملية إحصائية لجمع ومعالجة ونشر بيانات عن بنية 

 منها  وهو  تغطي الدولة بالكامل أو الزراعة، 
ً
 كبيرا

ً
جزءا

البرنامج اإلحصائي الوحيد الذي ينتج معلومات هيكلية حول 

لتالي امللكيات بمستوياتها الجغرافية واإلدارية الدنيا، وهو با

الحكوميين وصناع القرار مصدر معلومات أساس ي للمسؤولين 

 اآلخرين.

 

 االحصاء الزراعي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة لهيئة العامة لا-33صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

وتشــمل: هــي املصــدر الرئيــس املســتخدم فــي ري الحيــازة، 

ارة والعيــون، )اآلبــار االرتوازيــة، واآلبــار اليدويــة، واآلبــار الفــو 

 ـار، ومصــادر الــري األخــرى(.واألمطـ

 

 مصادر مياه الري 

مية سلسلة التن  -البرنامج العاملي لالحصاء  الزراعي

نظمة األغذية م -161صفحة رقم - 2020االحصائية، عام 

 املتحدةوالزراعة لألمم 

تشتمل هذه املجموعة على اإلنتاج املشترك للمحاصيل 

 الزراعة املختلطة والحيوانات  بدون إنتاج متخصص للمحاصيل او الحيوانات .

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ململكة لهيئة العامة لإلحصاء اا-34فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

ــرة، األراضــي املزروعــة بمختلــف املحاصيــل الزراعيــة مباشهــي 

 الزراعة املكشوفة ي حائل.أوالتــي ال يحــول بينهــا وبيــن العوامــل الجوية املختلفــة 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-9صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 االحصاءللتنافسية و 

شخص مدني او شخصية قانونية او يمارس سيطرة إدارية 

على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما 

يتعلق بإستخدام املوارد املتاحة. وتقع على عاتق الحائز 

مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة. وقد يتولى جميع 

ة اليومية إلى املسؤوليات مباشرة او يوكل مسؤوليات اإلدار 

 .مدير بأجر

 الحائز الزراعي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة يئة العامة لاله-36فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

هي حيازات  تختص بتربية األبقار ألغراض تجارية وتحتوي على 

أو خزان مبرد حظائر ومرابط للتربية ومحلب آلي وغرفة مبردة 

 ومستودع لألعالف ....وغيرها .

 مزارع األبقار املتخصصة

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة يئة العامة لاله-36فحة رقم ص- 2018

 العربية السعودية

هي املزارع املخصصة لتربية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم وتربى 

 لقدرة  على تحويل العلف الى لحم.ا فيها سالالت لها
 مشاريع الدجاج الالحم
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  املصطلح   التعريف  املصدر
دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-36صفحة رقم - 2018

 السعودية

هي املزارع املخصصة إلنتاج البيض ولها قدرة عالية على 

 مشاريع  الدجاج البياض تحويل العلف إلى بيض.

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة العربية ة العامة لالهيئ-36فحة رقم ص- 2018

 السعودية

هي املزارع املخصصة إلنتاج بيض التفقيس الذي يستخدم 

 إلنتاج الدجاج البياض.
مشاريع أمهات الدجاج 

 البياض

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -6فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

تشمل األراض ي الصالحة للزراعة واألراض ي التي تزرع فيها 

تستخدم بصفة دائمة كمروج  محاصيل دائمة واألراض ي  التي

 ومراع.

 أرض زراعية

، السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية

 ألمم املتحدةا -6فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

ا من ارض لحقها الضرر نتيجة عمليات االستخراج او غيره

 العمليات الصناعية ثم هجرت.
 ارض مهجورة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -6فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

أو يوجد بها غطاء ارض غير مبينة إما ال يوجد بها غطاء نباتي 

 نباتي ال يذكر.
 ارض مكشوفة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -8فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

كسب أراض ي من البحر أو األراض ي الرطبة أو سطحات مائية 

استغالل أراض تدهورت بفعل أخرى، واستعادة انتاجية أو 

 النشاطات البشرية أو تضررت بسبب ظواهر طبيعية .

 استصالح األراض ي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-29صفحة رقم - 2018

 السعودية

هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني، وتخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات 

 ألغراض 
ً
 أو جزيئا

ً
املوجودة فيها وكل األراض ي املستخدمة كليا

اإلنتاج الزراعي، بغض النظر عن امللكية أو الشكل القانوني 

 أو املساحة

 الحيازة  الزراعية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

إلحصاء اململكة العربية لهيئة العامة لا-34حة رقم صف- 2018

 السعودية

هي األرض املغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو البالستيك أو أي 

الخارجية  مادة أخرى وذلك بهدف حماية النباتات من العوامل

مثل )الضوء، ودرجة الحرارة، والهواء، والرطوبة النسبية( 

أصناف النباتات على د من وتهيئة البيئة املناسبة لنمو العدي

 مدار العام .

 الزراعة املحمية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

ة لإلحصاء اململكة العربية الهيئة العام-34صفحة رقم - 2018

 السعودية

هو الطريقة أو األسلوب الذي يتم بها زراعة 

رئيسة املحصول،وينقسم وضع املحصول إلى ثالثة طرق 

املحصول املنفرد، واملحاصيل املحملة وتسمى املقترنة، (:هي

 .)واملحاصيل املتعاقبة

 وضع املحصول 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-9صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

حاصيل األنشطة التي تتم على جزء من األرض مثل زراعة امل

او تربية الحيوانات بقصد انتاج منتجات غذائية او ذات 

 .فائدة

 استخدامات األراض ي

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-9صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

تشمل جميع األراض ي التي تستخدم في معظم السنوات 

محاصيل مؤقتة، وتشمل األراض ي املزروعة في السنة لزراعة 

املرجعية بمحاصيل مؤقتة او التي تزرع عادة بمحاصيل 

 في هذه السنة. وال تشمل أراض ي 
ً
مؤقتة ولكنها تركت بورا

الزراعة املؤقتة األرض املزروعة بمحاصيل مستديمة أو 

املزروعة بغطاء واقي، كذلك ال تشمل أراض ي تنطوي على 

 زراعية ولكنها ال تزرع في الغالب بمحاصيل مؤقتة. إمكانيات

 

 أراض ي الزراعة املؤقتة
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 املصطلح التعريف املصدر
معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -96فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد
 مياه مجارير  صحية الحمامات و املطابخ و غيرها.هي نفايات منزلية من 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية، عام 

لهيئة العامة لإلحصاء اململكة ا-219صفحة رقم - 2018

 العربية السعودية

 أو ميكانيكي
ً
 أو هـي امليـاه املسـتعملة التـي تم معالجتها كيميائيا

ً
ا

 لغرض إعادة 
ً
 .اسـتخدامهابيولوجيا

 املياه العادمة املعالجة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -96فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

مياه مستعملة تصرف في شبكة ملياه مجارير و تحتوي على مادة 

 و بكتيريا في محلول أو عالقة.
 مياه مستعملة

البيئية، السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات 

 ألمم املتحدةا -96فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد
 ملعايير محددة.

ً
 مياه صالحة للشرب مياه آمنة للشرب و الطهي وفقا

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -96فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

 منخفضة تركز
ً
األمالح، و تقبل بصفة عامة   مياه تظهر طبيعيا

 كمياه مالئمة لإلستخراج و املعالجة إلنتاج مياه صالحة للشرب
 مياه عذبة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -99فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

طريقة إلدارة نوعية املياه يضاف فيها مخزون جيد النوعية إلى 

 ئي خالل أوقات تدهور نوعية املياه.مجرى ما
 نظام تدفق املجرى املائي

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -100فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

نظام لجمع و تحويل و معالجة و تخزين و توزيع  املياه من 

 .مصدرها إلى املستهلكين
 نظام توفير املياه

مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، معجم 

 ألمم املتحدةا -100فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد
 نظام شطف  مزدوج .لتر حسب الرغبة 9أو  4.5نظام لشطف املياه يمكن أن يطلق 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -98فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

نظام يشمل إمداد نوعين من املياه أحدهما للشطف و اآلخر 

 للشرب و الطهي.

نظام إمداد مياه مزدوج 

 الغرض

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -86فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

جميع أنواع الوقود الصلب و السائل و الغازي، الكهرباء، و 

التقليدي مثل الحطب و الفحم و النفايات النباتية و الوقود 

 الحيوانية.

 مصدر طاقة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -85فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

موارد طاقة تشمل الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة 

 الريح، الطاقة املحيطية، و غيرها.
 ر الطاقة املتجددةمصاد

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -80فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد
 محطة نووية لتوليد الكهرباء مرفق يحول الطاقة  الذرية إلى كهرباء يمكن استخدامها.

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -7فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

إزالة املياه من مصدر إما بصورة دائمة أو مؤقتة. ويشمل ذلك  

مياه املناجم ومياه الصرف الصحي. وتعرف املياه من مصادر 

مياه جوفية بأنها الفرق بين الكمية االجمالية للمياه املسحوبة 

من مستودعات مياه جوفية والكمية االجمالية التي تغذى 

 أو تحقن إلى مستودعات املياه الجوفيةاصط
ً
 ناعيا

 

 استجرار املياه

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -95فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

جريان سطحي من املياه املستعملة أو مياه املجارير، وهي مياه 

ده مثل غنية باملغذيات النباتية. وتستخدم ملحاصيل محد

 الخضراوات وقصب السكر والعلف.

 

 مياه املجارير املنزلية
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 املصطلح التعريف املصدر

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -95فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

مياه عذبة تحت سطح األرض )عادة في مستودعات املياه 

 ه  وهي مصدر  رئيس ي ملياهوالينابيع باملياالجوفية(  تزود اآلبار 

 الشرب.

 املياه الجوفية

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -6فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد
 ازالة الحمأه ازالة الحمأه من خزانات الترسيب والتعفين وسواها.

السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، 

 ألمم املتحدةا -29فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

أسلوب لتطهير املياه املستعملة يسمح لهذه املياه بالتدفق فوق 

سطح منحدر. وعند تدفق املاء بهذه الطريقة تزال امللوثات 

 ويجمع املاء عند أسفل املنحدر إلعادة استخدامه.

 تصريف سطحي

البيئية، السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات 

 ألمم املتحدةا -87فحة رقم ص -م 1997،عام  67العدد

إزالة ماهو كبير الحجم من املواد الصلبة والزيوت والشحوم من 

عملة التي تقوم مياه املجارير لحماية مرافق معالجة املياه املست

 بمعالجة اضافية .

 معالجة أولية
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 املصطلح التعريف املصدر
الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 69صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

إلتحاق الفرد بمؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة بقصد 

 أو مستوى من مستويات التحصيل العلمي في أي  مرحلة

 التعليم خالل فترة جمع البيان .

 إللتحاق بالتعليما

املبادئ –مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة العربية 

 73لجزء األول صفحة رقم ا-والتوجيهات واملنهجيات

( ال 64-25سبة السكان في سن العمل )ن
َ
ذين قد أتمو عاما

 التعليم  الثانوي العالي على األقل

املعدل الصافي لإللتحاق 

 بالتعليم الثانوي 

املبادئ –مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة العربية 

 78لجزء األول صفحة رقم ا-والتوجيهات واملنهجيات

سنة فما  15لسكان الكبار  املتعلمين الذين تتراوح اعمارهم بين ا

 فوق 

اإلملام بالقراءة والكتابة لدى 

 البالغين

التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام دليل 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 43صفحةرقم  -2018

 السعودية

هم الطلبة الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات غير عادية، 

أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من املجاالت 

في مجاالت التفوق العقلي، التي ُيقّدرها املجتمع، وبخاصة 

 واإلبداع، والتحصيل األكاديمي،واملهارات والقدرات الخاصة

 املوهوبون 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 44صفحةرقم  -2018

 السعودية

ام هي أدوات للقياس والتشخيص لتقدير قيمة متغيرات نظ

التعليم سواء الكمية أو الكيفية بشكل مفرد أو بإدماج عدد من 

املتغيرات في نقطة معينة، أو في سلسلة زمنية أو مكانية بشرط 

توافر األسلوب العلمي في بنائها وحساب قيمتها ومع توفر 

مواصفات القياس كالصدق والثبات كما يعد املؤشر التعليمي 

ي النظام التعليمي بالنسبة إلى عبارة عن مقياس لحالة أو تغير ف

 أهدافه.

 املؤشرات التعليمية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 42صفحةرقم  -2018

 السعودية

 -إحدى مراحل التعليم املعترف بها وهي: رياض األطفال 

 -هنية املدارس امل -الثانوية -سطة( دادية )املتو اإلع -اإلبتدائية 

 - لدكتوراه ا -بلوم عال أو ماجستير د -لجامعة ا -املعاهد 

 املرحلة التعليمية

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 72صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

لكل فصل دراس ي في سنة دراسية معينة  متوسط عدد الطالب

 بمرحلة تعليمية معينة
 كثافة الفصل

 -14صفحة رقم – 2009مؤشرات التربية توجيهات تقنية فنية 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

الصفوف التسرب( أي في غياب إعادة السنوات  املقررة ) عدد 

 معين  إلنهاء مرحلة تعليمية معينة كنسبةفوج تالميذ من لعدد 

عدد مئوية من عدد  السنوات الفعلية التي يقضيها نفس  

 .التالميذ إلنهاء هذه املرحلة

 

 العام الدراس ي

 -40صفحة رقم – 2009مؤشرات التربية توجيهات تقنية فنية 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

عدد الطالب املسجلين في سنة دراسية محددة والغير مسجلين 

 في السنة الدراسية التالية
 التسرب

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 70صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

نوعية البرامج الدراسية وتمثل املجال الذي تخصص فيه الفرد 

حلة التعليم النهائية، كأن تكون برامج في املحاسبة أو خالل مر 

 ... الخبرامج في الهندسة امليكانيكية

 

 التخصص العلمي

منظمة األمم املتحدة للتربية و التعليم و الثقافة، التقرير 

ألمم ا -495فحة رقم ص – 2016العاملي لرصد التعليم، عام 

 املتحدة

برامج في  املرحلة االولى من التعليم املنظم، مصممة بشكل 

سنوات على  3البالغين من العمر جدا  أساس ي لألطفال الصغار

مدرس ي وتوفير جسر بين  األقل لعرضهم على بيئة ذات طابع

 البيت واملدرسة.

 التعليم ما قبل اإلبتدائي
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 املصطلح التعريف املصدر

 -12صفحة رقم – 2009مؤشرات التربية توجيهات تقنية فنية 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 

سنة دراسية معينة الذين  الطالب  امللتحقين بصف  معين في

 العام الدراس ي التالي.في سيدرسون في نفس الصف 

 

 

 اإلعادة حسب الصف

 -17صفحة رقم – 2009مؤشرات التربية توجيهات تقنية فنية 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 

 مجموع اإلنفاق الحكومي الجاري والرأس مالي على التعليم .
 

 التعليمعلى الحكومي  اإلنفاق 
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  املصطلح   التعريف  املصدر

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئية، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -58فحة رقم  ص - 1997،عام  67العدد

هــي حالــة من الصحة البدنية و العقلية و اإلجتماعية الكاملة و 

 أو عجز ليس مجرد عدم وجود مرض
 الصحة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

-  81رقم  فحةص – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

السياسات والبرامج املصممة ملساعدة األسر في تحقيق حجم 

إنجاب  األسرة املرغوب،وتنظيم الفترات الزمنية الفاصلة بين

 . .طفل وآخر

 تنظيم األسرة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

-  87رقم  فحةص – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

متوسط تحصين األطفال خالل السنة األولى من العمر، 

البرنامج الشامل لتحصين باألمصال األربعة  املستخدمة في 

 . األطفال

 املحصنـون 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

-  82رقم  فحةص – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أول وزن يسجل للجنين أو املولود عند والدته خالل  أولى 

حدوث أي انخفاض في الوزن بعد الوالدة. ساعات الحياة وقبل 

 في وزن املولود 2500ويعتبر الوزن األقل  من 
ً
 انخفاضا

ً
 جراما

 وزن املولود

 - 601صفحة رقم-2007قائمة املصطلحات اإلحصائية ، عام 

 قتصادي و التنميةمنظمة التعاون اإل

هو عدد اإلجمالي للممرضين معتمدي التسجيل  وممارس ي 

ستشفيات والعيادات العامة والخاصة وغيرها من نشاطهم في امل

 املرافق الصحية

 املمرضين املعتمدين

 - 72صفحة رقم -2007قائمة املصطلحات اإلحصائية ، عام 

 منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية

هم أشخاص مرتبطون من خالل أصل مشترك من نفس 

 السلف
 أقرباء الدم

 - 629صفحة رقم -2007قائمة املصطلحات اإلحصائية ، عام 

 منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية
 أسرة رعاية نفسية هي أسرة تستوعب املرض ى الداخليين للصحة النفسية

 - 84فحة رقم ص-2007قائمة املصطلحات اإلحصائية ، عام 

 ظمة التعاون اإلقتصادي و التنميةمن

لالستخدام. هي كل األسرة  التي يمكن صيانتها متاحة على الفور 

تشمل أسرة في املستشفيات العامة ،مستشفيات الصحة 

 و املستشفيات املتخصصة األخرى  النفسية وتعاطي املخدرات

 السرير

 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

  85فحة. رقم ص-2010االقتصادية، الطبعة الثانية، عام  

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم

كل ما تتضمنه من توفير كافة مستويات الخدمات الصحية 

الوقائية والعالجية  )األولية منها واملتخصصة( وتقدم لألفراد 

 .واملجتمع.  عالوة  على نشر الوعي الصحي

 الخدمات الصحية
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  40          

  

  املصطلح   التعريف  املصدر

مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، معجم 

 ألمم املتحدةا - 21فحة رقمص -1997،  67العدد
 البيئة .إجمالـي الظروف الخارجية التي تؤثر في حياة الكائن الحي و نموه وبقاءه

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 74فحة رقمص -1997،  67العدد

من املعالم أو قيمة مستمدة من املعالم تشير إلى حالة البيئةو هو معلم 

توفر معلومات  عنها، أو تصفها ، و لها أهمية تتجاوز ذلك و ترتبط 

 مباشرة بأي قيمة معلمية معينة

 املؤشر البيئي

 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 45فحة رقم ص -1997،  67العدد

أي نشاط يستهدف الحفاظ عن نوعبة األوساط البيئية أو تجديدها 

عن طريق منع انبعاث امللوثات أو تخفيض  وجود املواد امللوثة في 

األوساط البيئية. وتشمل : )أ( تغيرات في خصائص السلع والخدمات  

)ب(   تغييرات في طابع االستهالك )ج(تغييرات في أساليب  االنتاج )د( 

تخلفات  أو التخلص منها في مرافق مستقلة لحماية البيئة معالجة امل

)ه( إعادة االستخدام )و( منع تدهور  املناظر الطبيعية واألنظمة 

 اإليكولوجية

 حماية البيئة

 -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 – 2013الشؤون االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 ليج العربيةاون لدول الخمجلس التع-  248رقم  صفحة

هي مجموعة عناصر البيئة الطبيعية وتشمل الهواء واملاء  واألرض أو 

 التربه.
 األوساط البيئية

 -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 – 2013الشؤون االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

لدول الخليج  مجلس التعاون -  247-248رقم  صفحة

 العربية

هي إحصاءات تبين حالة البيئة  واتجاهاتها وتغطي أوساط البيئة 

الطبيعية )الهواء/املناخ واملاء واالرض/التربة(  والكائنات الحية في 

إلحصاءات البيئية   ا األوساط البيئية، واملستوطنات البشرية  وتقيس

البيئة، كما  واألحداث الطبيعية ومدى  تأثيرها على النشاطات البشرية

 للتأثيرات البيئية. يس األستجابات اإلجتماعيةتق

 اإلحصاءات

 البيئية

 -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

 – 2013الشؤون االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةم-   249رقم صفحة

ام هو التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي، وناتج عن قي

 االنسان بشكل مباشر

ثة أو غير مباشر، إرادي أو ال إرادي، بإدخال أي من املواد والعوامل امللو 

في عناصر البيئة  الطبيعية والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة 

 االنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية.

 تلوث البيئة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-11صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

نبية التي ذبحت داخل هو جميع الحيوانات من السالالت املحلية واالج

 حدود الدولة

االنتاج الحيواني من 

 الحيوانات املذبوحة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-12قم ر صفحة  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي نسبة  للتعبير عن االنتاج بنسبة السقط من الذبائح املنتجة بدال 

من توفير الكمية الفعلية خالل العام، وتتفاوت هذه النسبة، وفقا 

 ألنواع الحيوانات.

 النسبة من وزن الذبيحة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-11صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

 الوزن الحي .وزن الحيوان قبل الذبح مباشرة

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-11صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

ى تصدير الحيوانات املحلية، باإلضافة إلهو االنتاج الذي يشمل ذبح 

 الحيوانات الحية املحلية
 اإلنتاج من الحيوانات املحلية

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 101فحة رقمص -1997،  67العدد
و ..ذات محتوى منخفض من السائل

ً
 الصلبةالنفايات  مادة عديمة النفع و خطرة  أحيانا
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معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -100فحة رقمص -1997،  67العدد

مواد ليست منتجات رئيسية و التي لم يعد لها استخدام من جانب 

 منتجها إلغراضه اإلنتاجية أو التحويلية أو االستهالكية الخاصة  و التي

التخلص منها. و قد تتولد هذه النفايات خالل استخراج املواد يريد 

الخام، و تجهيز املواد الخام ملنتجات وسيطة و نهائية، و استهالك 

املنتجات النهائية و نشاطات بشرية أخرى. و تستثنى من ذلك املخلفات 

 التي يعاد تويرها أو استخدامها في مكان انتاجها

 النفايات

 

حصاءات البيئة، السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإل 

 ألمم املتحدةا -102فحة رقمص -1997،  67العدد

نفايات سائلة ) سواء عولجت أم لم تعالج( تصرف من عملية صناعية  

 او نشاط بشري إلى البيئة

 نفايات سائلة

 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ملتحدةااألمم  - 101فحة رقمص -1997،  67العدد
 نفايات زراعية تنتج عن مختلف العمليات الزراعيةالنفايات التي 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 101فحة رقمص -1997،  67العدد

 نفايات سائلة و صلبة و غازية تنشأ عن صنع منتجات  معينة

 
 نفايات  الصناعة

البيئة، السلسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات 

 ألمم املتحدةا - 101فحة رقمص -1997،  67العدد

نفايات تحتوي في معظمها على مواد عضوية طبيعية) بقايا النباتات، 

عالجة املياه غائط الحيوانات، الحمأة البيولوجية  من محطات م

 املستعملة و سواها(

 نفايات بيولوجية

لسلة واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، الس

 ألمم املتحدةا - 101فحة رقمص -1997،  67العدد

نفايات تشكل بحكم خصائصها السامة أو املعدية أو املشعة أو سرعة 

 على البشر و الكائنات الحية
ً
 او محتمال

ً
 فعليا

ً
 كبيرا

ً
 التهابها، خطرا

 األخرى و البيئة

 النفايات الخطرة

واو، معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة 

 ألمم املتحدةا - 100فحة رقمص -1997،  67العدد

نفايات تنتجها قطاعات اإلسكان و الخدمات التجارية و العامة تجمعها 

 لص منها في موقع معين أو لكليهماالسلطات املحلية ملعالجتها أو للتخ
 لنفايات البلديةا

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-23صفحة رقم  -واالحصاءللتنافسية 

 للتنافسية واالحصاء

هو عملية وضع النفايات في مقرها األخير على سطح األرض أو تحت 

السطح، ويتم ذلك إما بطريقة منظمة أو غير منظمة، ويشمل التعريف 

الدفن في املواقع الداخلية )أي حيث تقوم الجهة املولدة للنفايات 

 .املكان الذي نشأت منه( وفي مواقع خارجيةبالتخلص منها في 

 دفن النفايات

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-23صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي عملية وضع النفايات في مقرها األخير على سطح األرض أو تحت 

 فايات بطرق منظمةدفن الن . السطح بطريقة منظمة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا -43فحة رقمص -1997،  67العدد

هو حرق منظم  ملواد النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية تحت 

 الحرق  درجات حرارة مرتفعة

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 دةاألمم املتح - 57صفحة رقم -1997،  67العدد

مزيج من القمامة العضوية و النفايات القابلة للتحلل و من التربة تحلل 

د فيه البكتيريا املوجودة في التربة القمامةو النفايات و تحولها إلى سما

 عضوي 

 سماد خليط

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-7فحة رقم ص -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

ي عملية نهائية ملعالجة النفايات أو التخلص منها لم  ترد في تعريف أ

إعادة التدوير والحرق والدفن، ويشمل التعريف املعالجة الفيزيائية / 

 الكيميائية، واملعالجة البيولوجية، وإطالق النفايات في الكتل املائية،

 نحو دائموتخزين النفايات على 

معالجة النفايات/ التخلص 

 منها

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 41فحة رقمص -1997،  67العدد

جسيمات سائلة أو صلبة دقيقة مثل الغبار أو الدخان أو الضباب أو 

 األبخرة أو الضباب الدخاني التي توجد في الهواء أو اإلنبعاثات
 الجسيمات



 

  42          

 

 

 

 

 

 

 املصطلح التعريف املصدر

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 18فحة رقمص -1997،  67العدد

غـاز ال لـون له وال رائحة ولكنه سام ينتج عن االحتـراق غير الكامل 

للوقود األحفوري، ويتحد أول أكـسيد الكربون بالهيموجلوبين في دم 

 ضارة من قدرته على حمل األويخفـض  البشر
ً
 آثارا

ً
كسيجين محدثا

 
ً
 .جدا

 أول أكسيد الكربون 

(CO) 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 18فحة رقمص -1997،  67العدد

هو غاز  يوجد كملوث ثانوي في الطبقة السفلى من الغالف الجوي و 

  إذا زاد مستواه على يمكن أن تعزز ملوثات تكوينه. وهو 
ً
 0.1سام جدا

 جزء في املليون 

 األوزون األرض ي

(O3) 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 18فحة رقمص -1997،  67العدد

غـاز كـريه الـرائحة ال لون له وهو غاز سام يحـتوي على ثالث ذرات من 

جـزء في  01.0طبيعيا بتركيز يبلغ نحو األوكسجين في كل جـزئ. وينـشأ 

 املليون من الهواء. وتعتبر مستويات

 جزء في املليون سامة. 1.0

 األوزون 

(O3) 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 13فحة رقمص -1997،  67العدد

 

ساهم غاز ينتج عن اإلحتراق من عمليات النقل و مصادر ثابتة، و هو م

رئيس ي في الترسيبات الحمضية و تكوين األوزون على مستوى األرض في 

 الغالف الجوي 

 أكسيد النيتروجين

(NO) 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 14فحة رقم ص -1997،  67العدد

 

، ينتج عن فعل الجراثيم في التربة و
ً
 هو  أكسيد نتروجين خامل نسبيا

استخدام األسمدة التي تحتوي على النيتروجين، و حرق األعشاب و 

سواها , وقد يساهم هذا املركب النيتروجيني في آثار الدفيئة واستنفاد 

 األوزون 

 أكسيد النيتروز 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 39فحة رقمص -1997،  67العدد

الرائحة ال لون له يطلق بصورة رئيسية نتيجة هو غاز ثقيل كريه 

احتراق أنواع الوقود األحفوري. وهو ضار للبشر و النباتات و يساهم في 

 حمضية التهطال

 ثاني أكسيد الكبريت

(SO2) 

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 80فحة رقمص -1997،  67العدد
 محطة رصد اثات أو التركيزات من امللوثات.هي مرفق لقياس االنبع

معجم مصطلحات  اإلحصاءات البيئة، السلسلة واو، 

 ألمم املتحدةا - 92فحة رقمص -1997،  67العدد

مواد في الجو يمكن إذا وجدت بتركيزات عالية أن تضر البشر أو 

 .الحيوانات أو النباتات أو املواد
 ملوثات  الهواء

 

املستخدمة بالهيئة االتحادية دليل أهم املصطلحات 

لهيئة االتحادية ا-11صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

جميع الحيوانات األليفة بغض النظر عن أعمارها ومكان أو غرض 

تكاثرها. وتستبعد الحيوانات غير األليفة داخل أو خارج الحيازات 

األبقار والجاموس  الزراعية، بما في ذلك حيازات بدون أرض. تربى

واإلبل والضأن واملاعز والخيول والبغال والحمير والدجاج و البط 

واإلوز والديوك الرومية )الحبش( وخاليا النحل، في حين تقتصر 

األرانب، والحمام وشرانق دودة القز، وحيوانات الفراء، وغزال 

 الرنة وغيرها في بعض الدول.

 املواش ي

املستخدمة بالهيئة االتحادية دليل أهم املصطلحات 

لهيئة االتحادية ا-12صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

االنتاج الذي يشمل ذبح الحيوانات املحلية، باإلضافة إلى تصدير 

 الحيوانات الحية املحلية والتغير في املخزون خالل فترة مرجعية. إذا

في الوزن  خذ باالعتبار التغيركان املخزون يعبر عنه بالوزن، يجب اال 

 الحي لجميع الحيوانات.

 اإلنتاج البيولوجي
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  املصطلح   لتعريف ا املصدر

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 218فحة  رقم ص– 2013لطبعة الثالثة، عام ا-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 السائح هو الزائر الذي يمض ي ليلة أو أكثر في الجهة التي يزورها

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 266صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 :الزيارة )اإلقامة أو الرحلة(بالوحدات التاليةهي قياس مدة 

عدد الساعات إذا كانت الزيارة ليوم واح،  عدد ليالي املبيت إذا 

 كانت زيارة مبيت

 

 

 

 مدة األقامة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 217فحة  رقم ص– 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 لدول الخليج العربية مجلس التعاون 

هي سفر أشخاص إلى أماكن خارج بيئتهم املعتادة واإلقامة فيها 

ملدة ال تتجاوز سنة واحدة متصلة بغرض الترفيه أو العمل أو 

 التي يتلقون أجرا للقيام بها أي غرض آخر بخالف األنشطة

 السياحة

لشؤون ا -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 219صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-دية، االقتصا

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الغرض من الزيارة يشير إلى الباعث على السفر، إذ بدون هذا 

 الباعث ال تتم زيارة مكان املقصد
 غرض الزيارة

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 222صفحة  رقم – 2013ثالثة، عام الالطبعة -االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو الفرق بين إجمالي ما ينفقه السواح في داخل الدولة التي 

قدموا إليها وإنفاق مواطني نفس الدولة في الدول املستقبلة لهم 

 كسواح.

 امليزان السياحي

ون لشؤ ا -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 217صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هي سفر األشخاص املقيمين في بلد ما إلى مناطق داخله، و لكن 

خارج بيئتهم املعتادة، واإلقامة فيها بصورة متصلة لفترة  ال 

بخالف تتجاوز العام بغرض الترفيه أو العمل أو أي غرض آخر 

 .األنشطة التي يتلقون أجرا للقيام بها

 لسياحة املحليةا

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 220صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو إجمالي النفقات اإلستهالكية التي ينفقها الزائر أو يتم 

 إنفاقها نيابة عنه نظير رحلته وإقامته في مكان الزيارة وخاللها.
 اإلنفاق  السياحي

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

- 217صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 في ذلك املبالغ التي تدفع هي إنفاق الزوار الدوليين الوافدين بما

إلى شركات النقل الوطنية لقاء النقل الدولي.وينبغي أن تتضمن 

هذه اإليرادات أيضا أية مبالغ تدفع مسبقا نظير سلع وخدمات 

يحصلون عليها في بلد املقصد.كما ينبغي أن تتضمن اإليرادات 

 من زوار اليوم الواحد.

 إيرادات السياحة الدولية

الشؤون  -للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية الدليل املوحد

- 217صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هي سفر األشخاص  غير املقيمين في بلد ما إليه و اإلقامة فيه 

بصورة متصلة لفترة  تتجاوز العام بغرض الترفيه أو العمل أو 

 ف األنشطة التي يتلقون أجرا للقيام بها.أي غرض آخر بخال 

 السياحة الوافدة
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 168صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

بوصفه قيمة وحدة من منتج تكون كمياته متجانسة  يعرف

، ليس هذا فحسب بل من حيث عدد سماته األخرى 
ً
تماما

 .كذلك

 السعر

 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 146صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

وخصم اإلعالنات على  ئبو هي األسعار قبل إضافة الضرا

 املنتجات.
 األسعار األساسية

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

- 116صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الحكومة إلى املنشآت 

مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس كميات  على أساس

تنتجها أو تبيعها أو تستوردها.  أو قيم السلع أو الخدمات التي

 وهي مقبوضات بالنسبة للمنتجين أو املستوردين املقيمين

 اإلعانات

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 116حة  رقم فص– 2013لطبعة الثالثة، عام ا-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 منه 
ً
هو اإلنتاج اإلجمالي على أساس قيمة املنتج مطروحا

االستهالك الوسيط)املستلزمات السلعية والخدمية(على أساس 

تكلفة املشتري وتعويضات العاملين واهتالك رأس املال الثابت 

 وصافي الضرائب غير املباشرة الضرائب غير)املباش
ً
رة مطروحا

 منها اإلعانات اإلنتاجية(

 فائض التشغيل

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 117صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو القيمة السوقية للمخزون من السلع التامة الصنع أو 

 حظة معينة من الزمننصف املصنعة في ل
 املخزون

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 167صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

إجمالي اإلنفاق  من الخدمة السلعة أو على اإلنفاق نصيب نسبة

 الكلي لكافة السلع والخدمات داخل سلة املستهلك

النسبية للسلع  األهمية

 والخدمات

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 139صفحة  رقم – 2013ثة، عام الطبعة الثال-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هي الفترة أو السنة التي ينتسب اسعارها ألسعار سنة األساس 

 لتضخمبهدف قياس التغيير في األسعار وقياس ا

 

 فترة املقارنة

 
الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

مجلس - 117صفحة رقم 2013ثة الطبعة الثال-االقتصادية، 

 التعاون لدول الخليج العربية

 نتيجة األسهم حاملو يستحقه امللكية دخل أشكال من شكل

 الشركات تحت تصرف أموالهم لوضع
 أرباح األسهم

التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام دليل 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 168صفحةرقم  -2018

 العربية السعودية

 

رقم نسبي يقيس التغير في ظاهرة واحدة أو أكثر، ويتم الحصول 

قارنة إلى قيمتها في فترة عليه بنسبة قيمة الظاهرة في فترة امل

 األساس

 

 الرقم القياس ي

ليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام د

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 171صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

 .هو السعر املسجل للسلعة أو الخدمة في الفترة الزمنية الجارية
 سعر فترة

 املقارنة

تحديثات وتعديالت على نظام الحسابات القومية، السلسلة 

 ،عام1، اإلضافة 4،التنقيح  2واو،العدد 

 مم املتحدهاأل -98،صفحة رقم 1993

هو الرقم القياس ي املأخوذ من  معلومات الكميات مثل الوزن 

 لخدمات. الكلي للسلع أو عدد

 الرقم القياس ي

 للكمية
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 املصطلح التعريف املصدر

، 443، صفحة رقم 2004مؤشرات أسعار املستهلكين، عام 

 ألمم املتحدةا-العمل  الدوليةمنظمة 

 هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها وعادة ما

 املقارنة تكون فترة األساس تسبق فترة
 فترة األساس

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لهيئة العامة لالحصاء اململكة ا - 171صفحة رقم  -2018

 ديةالعربية السعو 

هو السعر املسجل للسلعة أو الخدمة في فترة سابقة يقارن به 

 السعر الجاري 
 سعر  فترة  األساس

تحديثات وتعديالت على نظام الحسابات القومية، السلسلة 

 ،عام1، اإلضافة 4،التنقيح  2واو،العدد 

 مم املتحدهاأل -98،صفحة رقم 1993

 الرقم
ً
القياس ي  الرقم القياس ي للحجم )ويطلق عليه أيضا

يعرض عادة بإعتباره  متوسط  )للكمية في بعض البالد

التغييرات النسبية في كميات مجموعة معينة من السلع 

 استخدام األرقام 
ً
والخدمات بين فترتين من الزمن، ويمكن أيضا

القياسية للحجم في مقارنة املستويات النسبية للنشاط في 

م  بإستخدام تكافؤ بلدان مختلفة )مثل األرقام القياسية للحج

 القدرة الشرائية(

 

 

 الرقم القياس ي للحجم

 

تحديثات وتعديالت على نظام الحسابات القومية، السلسلة 

 ،عام1، اإلضافة 4،التنقيح  2واو،العدد 

 مم املتحدهاأل -98،صفحة رقم 1993

رات النسبية في األسعار ملجموعة  هو  عكس متوسط التغيُّ

 بين فترتين زمنيتينمعينة من السلع والخدمات 
 الرقم القياس ي لألسعار

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-24صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي املجموعة الحقيقية للسلع والخدمات، التي يقوم املستهلك 

 باإلنفاق عليها لألغراض املعيشية

 

 املستهلكسلة 

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

ادية الهيئة االتح-6صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي معادلة رياضية، وضعها عالم اإلحصاء )السبير( الحتساب 

األرقام القياسية لألسعار، وذلك بقسمة أسعار سنة املقارنة 

 .وبالترجيح بكميات سنة األساسعلى أسعار سنة األساس، 

 معادلة السبير

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 173صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

ة هو ناتج األسعار الجارية على األسعار الثابتة، أي  النسبة املئوي

 .ص من سنة إلى أخرى املقل للزيادة أو االنخفاض في

 املكمش
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 املصطلح التعريف املصدر
دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 169صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

يقصد به  التغيرات التي تطرأ على أسعار مواد البناء في فترة 

 .أسعارها في فترة األساساملقارنة منسوبة إلى 

الرقم القياس ي لألسعار مواد 

 البناء

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 172صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

مجموعة املحالت أو املؤسسات املختارة التي يتم منها جمع 

الداخلة في سلة الرقم القياس ي أسعار السلع والخدمات 

 لألسعار.

 عينة املصادر

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 137صفحة رقم - 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مؤشر يقيس التغيرات التي تطرأ على  أسعار مواد البناء في فترة 

 املقارنة منسوبة إلى أسعارها في فترة األساس

الرقم القياس ي ألسعار مواد 

 البناء

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 172صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

االرتفاع في املستوى العام ألسعار السلع والخدمات خالل فترة 

منية محددة، كما يعرف التضخم بأنه انخفاض في القيمة ز 

الفعلية للنقد )العملة( فعندما يرتفع املستوى العام لألسعار 

فإن السلع والخدمات التي يتم شراؤها لكل وحدة نقدية )عملة( 

 تتضاءل.

 

 التضخم

الشؤون  -دليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةال

- 140صفحة  رقم – 2010ثانية، عام الالطبعة -االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عملية تكييف األسعار امللحوظة ملنتج من املنتجات إزالة أثر أي 

تغيير في نوعية املنتج املذكور عبر الزمن بحيث يمكن تحديد 

 .التغير السعري الصرف

 التكيف النوعي

الشؤون  -اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

- 135صفحة رقم -2010ية ، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الوحدة التي يتم على أساسها تحديد وزن وحجم وكمية بيع 

 والرزمة واللتر... الخ( .املواد)مثل الكيلو جرام

 

 لوحدة التسعيريها

الشؤون  -اإلحصائيةلدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات ا

- 139صفحة رقم -2010ية ، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عني الجمع بين سلسلتين متعاقبتين من عمليات مراقبة ت

األسعار أو مؤشرات األسعار تتداخالن في فترة أو أكثر، عن 

رة طريق إعادة ترتيب إحداهما بحيث تكون القيمة في فت

التداخل هي ذاتها في السلسلتين، وذلك بجمعهما في سلة 

 متواصلة وحيدة.

 

 اقامة الصالت

، 24، صفحة رقم 2004مؤشرات أسعار املستهلكين، عام 

 ألمم املتحدةا-منظمة العمل  الدولية

يقصد بها التغيرفي أسعار السلع والخدمات االستهالكية من 

 شهر إلى آخر أو من ربع سنة الى آخرى 
 أسعار املستهلكين

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 50صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو عبارة عن املتوسط الحسابي املرجح لقيم التغير في أسعار 

ي ما بين سلة من السلع والخدمات تدعى بسلة الرقم القياس 

 فترتين زمنيتين

 الرقم القياس ي

 ألسعار املستهلك

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 172صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

األهمية النسـبية للسـلع والخدمـات الداخلـة فـي تركيـب الرقـم  

 القياسـي ألسـعار
 لوزنا

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة العربية الهيئة العا - 12صفحة رقم  -2018

 السعودية

 دورية املسح إجــراء التعــداد علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة.

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

- 116صفحة  رقم – 2010لطبعة الثانية، عام ا-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اي حقوق ملكية أودالالت او بيانات متعارف عليها انها اورق 

 مالية سواء كانت محلية او اجنبية مثل االسهم والسندات.
 األوراق املالية
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 املصطلح التعريف املصدر
الشؤون  -واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد للمفاهيم 

- 140صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 هي مقياس لعدد الوحدات من العملة

املحلية الالزمة لشراء مقدار محدد من نفس السلع والخدمات 

 عملة في البلد املقارن  التي تشتريها 

 الشرائية للنقودمماثالت القوة 

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 135صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبارة عن حاصل جمع متوسط سعر سلعة معينة مقسوما على 

أسعار تجزئة لجميع األسعار، سواء كانت  عدد الفترات الزمنية 

 أو أسعار جملة

 متوسطات األسعار

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 168صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

لكل سلعة فهو نسبة إنفاق السكان على السلعة إلى مجموع 

 اإلنفاق العام عليها.

ر لوزن الترجيحي ألسعاا

 املستهلك

الشؤون  -لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةا

- 140صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 معدل التضخم معدل )نسبة ( التغير في الرقم القياس ي

لشؤون ا -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 140صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم القياس ي لألسعار للسنة أو للفترة الحالية مطروحا منه 

الرقم القياس ي لالسعار للسنة او للفترة السابقة مقسوما على 

  بمئة.
ً
 الرقم القياس ي للسنة او للفترة السابقة مضروبا

 ادلة التضخممع

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 137صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هو إعداد أرقام قياسية مرجحة بحيث يتم ترجيح السلع 

 ن(الداخلة في تركيبة الرقم القياسية بأهميتها النسبية )الوز 
 الرقم القياس ي املرجح لألسعار

الشؤون  -الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

- 137صفحة  رقم – 2010ية، عام الطبعة الثان-االقتصادية، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تركيبه في فترة  هو ناتج  قسمة مجموع أسعار السلع الداخلة في  

 املقارنة على مجموع أسعار نفس السلع في فترة األساس ثم 

 100ضرب ناتج القسمة في 

الرقم القياس ي البسيط 

 لألسعار) مناسيب األسعار (

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-21صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما، والتي يتم مقارنة األسعار 

 الجارية بها
 اسعار فترة االساس

دليل أهم املصطلحات املستخدمة بالهيئة االتحادية 

لهيئة االتحادية ا-24صفحة رقم  -للتنافسية واالحصاء

 للتنافسية واالحصاء

على هو السعر الذي يدفعه املستهلك األسري مقابل حصوله 

 سلعة أو خدمة لالحتياجات األسرية.
 سعر املستهلك
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

لهيئة العامة لالحصاء اململكة ا -179صفحة. رقم  -2018

 السعوديةالعربية 

هو ذلك الجزء من رأس املال االسمي الذي دفع فعال ملزاولة 

 ..النشاط االقتصادي
 رأس املال املدفوع

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.123فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي تسجيل التدفقات في تاريخ قيام قيمة اقتصادية أو 

 حويلها أو تبادلها أو نقلها أو انتهائهات
 اإلستحقاق على أساس محاسبة

دليل ميزان املدفوعات و وضع اإلستثمار الدولي، الطبعة 

ندوق النقد ص -70فحة رقم ص -2009السادسة،عام 

 الدولي

تعرف اإلقامة هنا من منظور اقتصادي ال قانوني، واملعيار 

مركز املصلحة تحديد اإلقامة لكيان ما، هو ل اساس ي

أنه وجود محل سكني أو موقع ب االقتصادية والذي يعرف

القتصادي لبلد ما ا إنتاجي أو مواقع أخرى داخل اإلقليم

 تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعامالت اقتصادية

على نطاق واسع بقصد االستمرار فيها وذلك ألجل غير مسمى 

 .ما تكون طويلةأو فترة محددة، ولكنها عادة  أو ملدة محددة

 اإلقامة

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.101فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي الشركات التي يقوم نشاطها الرئيس ي على إنتاج سلع 

 أو خدمات غير مالية. للسوق 
 غير املالية الشركات

اإلستثمار الدولي، الطبعة دليل ميزان املدفوعات و وضع 

ندوق النقد ص -70فحة رقم ص -2009السادسة،عام 

 الدولي

 هو وصف للوحدة املؤسسية من

األسر أو الشركات حينما يوجد لها  موقع ما، مسكن أو مكان 

 إنتاج أو مبان أخرى، في اإلقليم االقتصادي للبلد الذي

تمارس فيه أو منه وتنوي أن تظل   تمارس فيه أنشطة 

على نطاق هام ملدة سنة أو  وتدخل في  معامالت إقتصادية

 أكثر.

 مركز املصلحة

 ةاإلقتصادي

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.123فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي كيان اقتصادي قادر، في حد ذاته، على امتالك األصول 

التزامات )خصوم( والقيام بأنشطة اقتصادية في  والدخول 

 .ومعامالت مع الكيانات األخرى 

 مؤسسية وحدة

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.121فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هو بيان إحصائي يوجز بشكل منهجي املعامالت االقتصادية 

 .وسائر أنحاء العالم عن فترة زمنية معينةبين اقتصاد ما 

 ميزان

 املدفوعات

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.83فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هو األقليم املكون من  اإلقليم الجغرافي الذي تديره الحكومة 

املال بحرية. والذي يتحرك فيه األشخاص والبضائع ورأس 

ي واملياه اإلقليمية والجرف الفضاء الجو  -وهو يشمل: أ

القاري الذي يقع في املياه الدولية ويكون للبلد فيه حق 

حصري أو يكون له والية عليه، أو يدعي بأن له والية عليه، 

فيما يتعلق بحقوق الصيد البحري أو استغالل أنواع الوقود 

 أو املعادن في قاع البحر

 يوب اإلقليمية في سائر أنحاء العالمالج -ب

رة أو مخازن استيداع أو مصانع تقوم أّي مناطق ح -ج

بتشغيلها شركات مشاطئة تحت سيطرة الجمارك ) وهذه 

تشكل جزًءا من اإلقليم االقتصادي للبلد الذي تقع فيه 

 
ً
 )فعال

 اإلقليم

 اإلقتصادي

 للبلد
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ألمم ا– 84فحة رقم ص -2008القومية نظام الحسابات 

 املتحدة

هو مجموعة من الوحدات املؤسسية املشتركة في مهامها 

االساسية  وسلوكياتها واهدافها. مصنفة إلى القطاعات 

الحسابات القومية: قطاع  التالية باالستناد إلى نظام

الشركات غير املالية، قطاع الشركات املالية،  القطاع 

قطاع املؤسسات غير الهادفة للربح التي الحكومي العام، 

تخدم  األسر املعيشية، وقطاع  األسر املعيشية إضافة 

 لحساب بقية العالم والذي ينفرد له حساب مستقل

 

 قطاعات

 مؤسسية

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.101فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

 القطاع  املؤلف من جميعهو 

الشركات املالية أو اشباه الشركات املقيمة التي تشتغل 

 في الوساطة املالية او بانشطة مالية ثانوية تتصل 
ً
اساسا

 اتصاال وثيقا بالوساطة املالية.

 

 قطاع الشركات املالية

 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.120فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

مؤسسة أو جزء من مؤسسة  لها موقع واحد أو نشاط 

إنتاجي واحد)غير ثانوي( و التي يسهم فيها نشاط إنتاجي 

 رئيس ي بمعظم القيم املضافة.

 

 املنشأة

 

 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

عامة لالحصاء اململكة لاالهيئة  - 115فحة رقم ص -2018

 العربية السعودية

 

هو كافة الوحدات الحكومية على جميع مستوياتها وهي 

 وحدات قانونية تنشأ بالطرق السياسية وتمارس سلطات

تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في منطقة معينة والوظيفة 

األساسية لهذه الوحدات هي القيام بمسئولية تقديم السلع 

 أو والخدمات للمجتم
ً
ع ككل، أو تقديمها إلى العائات مجانا

بسعر رمزي، وتمول هذه السلع والخدمات من الضرائب 

والدخول األخرى التي تحصلها الحكومة، كما أن الحكومة 

تقوم بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق التحويالت 

 وتعمل هذه الوحدات في مجال اإلنتاج غير السوقيي

 

 

 قطاع الحكومة

 العامة

 

 

– 167-168فحة رقم ص -2008نظام الحسابات القومية 

 األمم املتحدة

هو مجموعة صغيرة من األفراد الذين يشتركون في السكن 

 
ً
 ويجمعون  بعض أو كل دخلهم وثروتهم  ويستهلكون  أنواعا

معينة من السلع  والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل 

عيشية أن ويمكن لألسر امل .أساس ي من اإلسكان والغذاء

 تكون ضمن املنتجين باإلضافة لكونهم

املستهلكين الرئيسيين، إذ أن كل األنشطة االقتصادية التي 

تقع ضمن  حدود اإلنتاج  وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ   

بمجموعة  متكاملة من  الحسابات تعتير ضمن قطاع االسر 

 .املعيشية

 

 

 قطاع أسر

 معيشية

 

 

، السلسلة واو،  1993، عام نظام الحسابات القومية 

ألمم ا-.120فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي املؤسسات املكونة  من مؤسسات غير ربحية ليست 

ممّولة من الحكومة بشكل رئيس ي وال تشرف الحكومة عليها 

 أو بأسعار 
ً
 وخدمات إلى األسر املعيشية مجانا

ً
م سلعا وتقّدِ

 اقتصادية كبيرةليست ذات قيمة 

املؤسسات غير الربحية التي تخدم 

 األسر املعيشية

 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.120فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

 وخدمات للبيع بأسعار 
ً
املنشآت التي تنتج في األغلب سلعا

 تعَتَبر هامة من الناحية االقتصادية
 املنشآت السوقية
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، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.120فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

النشاط الذي يفوق مقدار القيمة املضافة التي تتولدعنه 

جميع ما يتولد عن أّي نشاط آخر تقوم به نفس 

 او الوحدة)يجب أن 
ً
يكون النشاط الرئيس ي  هو سلعا

خدمات يمكن تسليمها إلى وحدات أخرى و غن كان يمكن 

 استخدامها لالستهالك الداخ
ً
لي أو لتكوين رأس املال أيضا

 الداخلي(

 النشاط الرئيس ي

 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 ألمما-.122فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هو نشاط يتم القيام به في إطار وحدة إنتاجية واحدة إلى 

جانب النشاط الرئيس ي للوحدة و يكون ناتجه، شأنه في ذلك 

 للتسليم خارج الوحدة شأن النشاط الرئيس ي مناسب
ً
ا

 املنتجة.

 النشاط الثانوي 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.92فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هو إجمالي القيمة املضافة و  ُيسجل في حساب اإلنتاج 

نشاط إنتاج السلع والخدمات كما يحدده نظام الحسابات 

 القومية؛ وبند التوازن في هذا الحساب .

 حساب اإلنتاج

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.78فحة رقم ص-1فة اإلضا 4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

املبلغ الذي يتقاضاه املنتج من املشتري مقابل وحدة من 

 منه ضريبة القيمة  السلع أو الخدمات 
ً
التي  ينتجها مطروحا

وضع  املضافة، أو أّي ضرائب شبيهة
ُ
أخرى قابلة للخصم، ت

يقيدها  على فاتورة املشتري؛ وال يشمل أّي تكاليف نقل 

 في الفاتورة على حدة.املنتج 

 أسعار اإلنتاج

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.79فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي كيانات تقوم بوظيفة مختزن للقيمة وتمتلكها وحدات 

مؤسسية بشكل فردي او  جماعي و تعود على املالك بفائدة 

إحتيازها او استخدامها على مدى فترة من إقتصادية نتيجة 

الزمن)تشمل الفوائد اإلقتصادية: الدخول األولية التي تعود 

والقيمة التي يمكن أن  على املالك من استعمال األصل

تتحقق من التصرف  من األصل او انهائه، بما فيها املكاسب/ 

 الخسائر املمكنة من االحتفاظ به(

 

 

 األصول 

املفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام دليل التعريفات و 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا -181صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

مجموعة األصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية خالل السنة 

 . املالية أو الدورة التشغيلية أيهما أطول 

 األصول 

 املتداولة

السلسلة واو، ،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

ألمم ا-.80فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 املتحدة

هي كيانات تنطبق عليها حقوق امللكية وتمتلكها وحدات 

مؤسسية  بشكل فردي او جماعي وتدر منافع اقتصادية 

ملالكيها نتيجة لالحتفاظ بها أو استعمالها على مدى فترة من 

 الوقت

 األصول غير

 املالية

 

، السلسلة واو،  1993حسابات القومية ، عام نظام ال

 -.95فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

الخصوم هي التزامات تقتض ي بأن تقوم وحدة )مدينة( بدفع 

مدفوعات أو سلسلة مدفوعات إلى وحدة أخرى )دائنة( في 

 ظروف معينة ومحددة في العقد بينهما.

 الخصوم )االلتزامات(

، السلسلة واو،  1993ظام الحسابات القومية ، عام ن

 -.83فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هو نشاط يتم القيام به تحت مسؤولية وإشراف وإدارة 

من العمالة ورأس املال  ُمدخالت وحدة مؤسسية تستخدم

والسلع والخدمات من أجل إنتاج نواتج من السلع أو 

 الخدمات

 اإلنتاج
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، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.90فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هي مجموع الدخل النقدي والعيني الذي تدفعه املؤسسة إلى 

العاملين مقابل العمل الذي يقومون به أثناء الفترة التي تعد 

 الحسابات.عنها 

 تعويضات

 العاملين

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.99فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 عليها ويمكن اثبات حق ملكيتها هي اشياء مادية يوجد طلب

وحدة مؤسسية الى اخرى عن  كما يمكن نقل هذه امللكية من

معامالت في السوق ويوجد طلب عليها ألنها طريق الدخول في 

تلبي حاجات  األسر  املعيشية أو  املجتمع  أو تستخدم في  

 إنتاج  سلع و  خدمات أخرى 

 

 السلع

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.99فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 

املنتج من املشتري مقابل وحدة من هو املبلغ الذي يتلقاه  

 منه اي 
ً
وحدات السلع أو الخدمات التي ينتجها مخصوما

 إليه اي اعانات مستحقة 
ً
ضرائب مستحقة، ومضافا

القبض ، على الوحدة املعنية، نتيجة إلنتاجها او بيعها، 

الب بها املنتج في وتستبعد من هذا سعر اي مصاريف نقل يط

 فاتورة مستقلة

 

 ساس يالسعر األ 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.95فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هي نواتج تنَتج حسب الطلب وال يمكن معاملتها بشكل 

منفصل عن إنتاجها،وال يمكن تحديد حقوق ملكية 

 الخدمات، وال يكتمل إنتاجها إال بوصولها إلى

 ومع ذلك، واستثناًء من هذه القاعدة، توجداملستهلك؛ 

تصنف عادة على أنها صناعات  مجموعة من الصناعات

 خدمات، ولبعض نواتجها خصائص السلع، ومنها

 
ً
الصناعات التي تتصل بتزويد املعلومات وتخزينها  مثال

 االستشارات والترفيه بأوسع 
ً
وتوصيلها ونشرها، ومنها أيضا

ناعات التي يمكن وتحديد حقوق معانيها؛ ومنتجات هذه الص

 أو 
ً
امللكية بالنسبة إليها يمكن تصنيفها باعتبارها سلعا

 لنواتج,خدمات حسب  طريقة توصيل هذه ا

 

 

 

 الخدمات

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.121فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

الناتج الذي يباع بأسعار ذات قيمة الناتج السوقي هو 

لص منه بشكل آخر في السوق أو املقصود 
َ
اقتصادية أو ُيتخ

 .بيعه أو التصرف فيه في السوق 

 

 الناتج السوقي

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.119فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

اج  ويجري تبادل املنتجات واستعمالها هي نواتج عملية اإلنت

ألغراض متعدده بإعتبارها مدخالت في عمليات انتاج سلع 

 وخدمات أخرى.

 املنتجات

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.121فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

الخدمات آلخر من  السلع و ا-يتكون الناتج غير السوقي

الفردية أو الجماعية التي تنتجها  املؤسسات غير الربحية 

 أو 
ً
التي تخدم القطاع املنزلي أو الحكومة، وتقدم مجانا

 
ً
إلى وحدات مؤسسية أو إلى  –بأسعار  ليست هامة اقتصاديا

املجتمع ككل، وهذا الناتج هو فئة من فئات ثالث للناتج في 

ان األخريان فهما  الناتج نظام الحسابات القومية، أما الفئت

السوقي والناتج الذي ينتج من أجل االستعمال النهائي 

 للمنتج.

 

 آلخرا-الناتج غير السوقي

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.97فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

الوحدات الدخول األولية هي الدخول التي تحصل عليها 

املؤسسية نتيجة إلشتراكها في عمليات اإلنتاج أو ملكية 

 األصول التي تحتاجها إلغراض اإلنتاج

 

 الدخول ) اإليرادات( األولية
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

الحصاء اململكة لهيئة العامة لا -160فحة رقم ص -2018

 العربية السعودية

هي ما تنفقه الحكومة في صورة سلع وخدمات خالل سنة 

 ات السلعية واملستلزمات الخدمية.وتمثل املستلزم
 املصروفات الجارية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا -160صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

اإلضافات الرأسمالية ما تنفقه الدولة على سلع طويلة تمثل 

 األجل يزيد عمرها اإلنتاجي عن عام.
 املصروفات الرأسمالية

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 74فحة رقم  ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

على دفعها إلى قيمة املبالغ التي يدفعها املشترون أو يتفقون 

البائعين في مقابل السلع والخدمات التي يرودهم بها 

 البائعون، أو إلى وحدات مؤسسية أخرى  يحددها البائع.

 إلنفاقا

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.122فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 ةاألمم املتحد

أساس اإلنفاق هو مجموع اإلنفاق لناتج املحلي اإلجمالي على ا

 النهائي بأسعار الشراء

بما في ذلك قيمة الصادرات من البضائع والخدمات )بأسعار 

 منه 
ً
قيمة واردات السلع والخدمات  235فوب( مطروحا

 .)بأسعار فوب(

 الناتج املحلي

 اإلجمالي على أساس اإلنفاق

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.74فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 منها قيمة االستهالك الوسيط، 
ً
هو قيمة النواتج مطروحا

قطاع في الناتج وهو مقياس مساهمة املنتج أو الصناعة أو ال

 املحلي اإلجمالي.

 إجمالي القيمة

 املضافة

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.122فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 إليها الضرائب ومطروح منها 
ً
هو تعويضات العاملين مضافا

 إلى ذلك إجمالي الدخل 
ً
إعانات اإلنتاج والواردات، ومضافا

 املختلط وإجمالي فائض التشغيل

 اإلجمالي الناتج املحلي

 على أساس الدخل

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.99فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 منه أي ضرائب على 
ً
هو املبلغ الذي يدفعه املشتري مخصوما

القيمة املضافة قابلة للخصم أو اي ضرائب اخرى قابلة 

للخصم مقابل تسلم وحدة من السلع والخدمات في الوقت 

ويشمل سعر الشراء لسلعة ما   واملكان الذي يحدده املشتري؛

تكاليف نقل يدفعها املشتري بشكل منفصل لتسلم السلعة 

 أو الخدمة في املكان  أي واملوعد املعينين

 سعر املشتري 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -.122فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

الي على أساس اإلنتاج هو مجموع  القيمة الناتج املحلي اإلجم

املضافة اإلجمالي لجميع املنتجين املقيمين بأسعار اإلنتاج 

 منها إعانات املنتجات .
ً
 إليها الضرائب ومطروحا

ً
 مضافا

الناتج املحلي اإلجمالي على أساس 

 اإلنتاج

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 150صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

مدى الوزن والثقل الذي يساهم به قطاع الصناعة في الناتج 

 املحلي اإلجمالي، وهو عبارة عن مجموع

الصناعة كنسبة من الناتج املحلي 

 اإلجمالي

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 78فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك بإعتبارها 

مدخالت في عملية اإلنتاج، فيما عدا األصول الثابتة حيث 

 لرأس املال ا
ً
 بإعتباره إستهالكا

ً
لثابت. وقد يقيد إستهالكها

تخضع السلع والخدمات إلى عملية تحويل أو استنفاد في 

 عملية اإلنتاج

 االستهالك

 الوسيط
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 121صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

 مجموع قيم ما 
ً
يحوزه املنتجون من أصول ثابتة مخصوما

منها قيمة األصول الثابتة التي يتخلص منها املنتجون  

االستبعادات ( خالل  الفترة املحاسبية،  –)اإلضافات 

إضافة إلى اإلضافات التي تتم على األصول غير املنتجة مثل 

استصالح األراض ي وتنمية وتوسيع الغابات واالستزراع 

 .(خ.والبساتين ال

 تكوين

 رأس املال الثابت  اإلجمالي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 159صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

ض هــي املتحصــالت التــي تتوفــر لــدى الحكومــة مــن فوائــ

 النفــط والغــاز
 اإليرادات النفطية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 149صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

ــة يشــمل النمــو بســبب الزيــادة فــي كل مــن األســعار وكمي

األســعار باإلنتــاج. وعنــد حســاب الناتــج باألســعار الثابتــة )أو 

الســعر  ــائدة فــي عــام األســاس( يتــم تكييــف وتعديــل أثــرالس

 . علــى النمــو االقتصــادي

تقديــرات نمــو الناتــج املحلــي 

 ـةاإلجمالــي باألســعار الجاريــة والثابتـ

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 97فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هو مصطلح لقياس القوة الشرائية ملجموع  الدخول التي 

يولدها اإلنتاج املحلي بما في ذلك األثر الذي  على الدخل 

 الناتج عن التغيرات في معدالت التبادل التجاري .

 الدخل املحلي اإلجمالي الحقيقي

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 818صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

 مجموع الخدمة املصرفية املحتسبة )الفوائد املحصلة

 + الفوائد املدفوعة + أرباح األسهم وعوائد السندات

 العموالت وإيرادات الخدمة املصرفية األخرى وإيرادات

 إنتاجية أخرى(.

 كحساب اإلنتاج في نشاط البنو 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 78فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هو إشارة  إلى النمو الحقيقي للسلسلة الزمنية التي تم 

الحصول عليها، و ذلك عن طريق إزالة أثرتغيرات األسعار مع 

 زوناتها.الوقت من قيم تدفقات السلع و الخدمات أو مخ

 األسعار الثابتة

،   165فحة رقم ص-2007معجم املصطلحات اإلحصائية

 نظمة التعاون االقتصادي والتنميةم

 هو سلسلة يجري تحديد قيمتها بالعملة الوطنية واألسعار

 الجارية.
 األسعار الجارية

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

ة لالحصاء اململكة الهيئة العام - 149صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

هو 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.

الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار 

 والثابتة يةالجار 

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 122فحة رقم ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هو مقياس للقوة الشرائية لجميع الدخول التي يولدها 

التبادل اإلنتاج املحلي بما في ذلك أثر تغيرات معدالت 

 التجاري على هذه الدخول.

 

 املحلي األجمالي الحقيقيالناتج 

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 180صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

مجموع قيمة اإلنتاج )املنتجات بسعر املنتج + إيرادات 

 أخرى(

 منها قيمة مجموع املستلزمات السلعية والخدمية 
ً
مطروحا

 ملدخات الوسيطة(.)ا

 

 القيمة املضافة
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دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 181صفحة رقم  -2018

 العربية السعودية

ـا منــه هو اإلنتــاج اإلجمالــي علــى أســاس قيمــة املنتــج مطروحـ

ــى االســتهالك الوســيط )املســتلزمات الســلعية والخدميــة( عل

س أســاس تكلفــة املشــتري وتعويضــات العامليــن واهتــالك رأ

 فــي الضرائــب غيــر املباشــرةاملــال الثابــت، وصا

 فائض

 التشغيل

دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 154رقم صفحة  -2018

 العربية السعودية

هو القيمة األسمية للنقد املتداول في أيدي الجمهور، أي 

األسمية للنقد  خارج خزائن البنوك املحلية، ويساوي القيمة

 ة النقد في خزائن البنوك املحليةاملصدر مطروحا منها أرصد

 

 النقد املتداول 

، السلسلة واو،  1993ية ، عام نظام الحسابات القوم

 -. 538فحة رقم  ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

هو القطاع الذي يشمل  الشركات الوطنية الخاصة غير 

لربحية املالية واملالية، واألسر املعيشية و املؤسسات غير ا

 التي تخدم األسر املعيشية

 القطاع الخاص

، السلسلة واو،  1993نظام الحسابات القومية ، عام 

 -. 532فحة رقم  ص-1اإلضافة  4، التنقيح 2العدد

 األمم املتحدة

 دخل متاح البند املوازن في حساب التوزيع الثانوي للدخل.

،  األمم 96  رقم ،صفحة 2008 نظام الحسابات القومية  

 املتحدة

الذي يتحمل أحد  هو اإلستهالك النهائي للسلع والخدمات

القطاعات التكلفة النهائية عنها. وتنتج كال من الحكومة 

واملؤسسات الغير الهادفة للربح لخدمة األسر  سلع وخدمات 

غير سوقية  في حساب  إنتاجها حيث يتم قيد اإلستهالك 

 الوسيط وتعويضات املوظفين بوصفها استخدامات

 

 اإلنفاق اإلستهالكي

 النهائي للمعامالت

،  األمم 94،صفحة رقم   2008 نظام الحسابات القومية  

 املتحدة

كيفية توزيع إجمالي القيمة املضافة إلى العمالة ورأس املال 

 والحكومة،
 التوزيع األولي لحساب الدخل

،  األمم 95،صفحة رقم  2008 نظام الحسابات القومية  

 املتحدة

التحويالت توزيع الدخل من خالل التحويالت الجارية وليس 

االجتماعية  العينية التي تقوم بها الحكومة واملؤسسات غير 

 الهادفة للربح لخدمات األسر

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
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الشؤون  -للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائيةالدليل املوحد 

 144صفحة رقم  – 2013االقتصادية، الطبعة الثالثة ، عام 

 عربيةمجلس التعاون لدول الخليج ال-

أي یة دلنقاة طلسلل التي تمثالعامة المالیة ؤسسة المھو ا

 النقدر أوراق اتصي لتا
ً
ل بكظ تحتفدنية و لمعود النقد وأحيانا

زي كرلمك البناعلى زء منها. وبجد أو للبل اإلحتياطات النقدية

 ا
ً
ئع ب أو ودالطلت ائع تحل ودافي شكوم( )خصت مازالتأيضا

غالبا ما ، وئعل ودالتي تقبرى األخت اسساؤللماحتياطية 

 الحكومية.ئع وداباليحتفظ 

املصارف املحلية/البنوك 

 الوطنية

 

 

،  األمم 159،صفحة رقم 2008نظام الحسابات القومية،عام 

 املتحدة

هو مؤسسة مالية وطنية تمارس سيطرتها على النظام املالي 

 للدولة
 البنك املركزي 

 

،  160،صفحة رقم  2008نظام الحسابات القومية ،عام  

 تحدةاألمم امل

هي مشاريع استثمارية  جماعية تقوم برفع تمويالتها من  خالل 

إصدار أسهم أو وحدات للجمهور، ويتم استثمار عوائدها 

كل أساس ي في أدوات سوق املال، صناديق ووحدات سوق بش

املال، أدوات الدين املنقولة لفترة استحقاق التزيد عن عام 

واحد ، وودائع وسندات بنكية تحتفظ بنسبة عوائد تضمن 

 الوصول إلى سعر فائدة سندات سوق املال.

 

 صناديق أسواق املال

اإلحصائية ، عام دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحات 

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 188صفحة. رقم  -2018

 العربية السعودية

نــك فوائد مقبوضــة نظيــر تقديــم قــروض ماليــة معينــة مــن الب

 .املعنــي وفوائــد مدفوعــة نظيــر أخــذ قــروض للبنــك

 

 فوائد البنوك

ت اإلحصائية ، عام دليل التعريفات واملفاهيم واملصطلحا

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 188صفحة. رقم  -2018

 العربية السعودية

ــن مكيانــات ذات شــخصية اعتباريــة للتأميــن املتبــادل وغيــره 

ــن علــى أشــكال التأميــن، تكــون وظيفتهــا الرئيســية توفيــر التأمي

شــكال أض والحــرق وغيــر ذلــك مــن الحيــاة وضــد الحــوادث واملــر 

 التأميــن إلــى األفــراد واملنشــآت.

 

 شركات التأمين
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لجنة األمم -20إلحصاءات املتعلقة باملناخ ، صفحة رقم ا

 املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا

تباين كبير في املتوسطات املناخية أو في تقلبها، يستمر لفترة هو 

 )عادة ما تكون عقودا  أو أكثر(. مديدة من الزمن
 التغير املناخي

 -107صفحة رقم -2007قائمة املصطلحات اإلحصائية ، عام 

 منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية

)املناخ يشير املناخ إلى حالة الغالف الجوي في موقع معين 

الجزئي( أو املنطقة على مدى فترة طويلة من الزمن. إنه التجميع 

مثل اإلشعاع الشمس ي،  –طويل األجل لعناصر الغالف الجوي 

درجة الحرارة، الرطوبة، نوع هطول األمطار )التردد والكمية(، 

 اختالفاتهاو  –الضغط الجوي والرياح )السرعة واالتجاه( 

 املناخ

ملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية ، عام دليل التعريفات وا

مة لالحصاء اململكة الهيئة العا - 207صفحة رقم    -2018

 العربية السعودية

وليــد األشــعة الشمســية املســتغلة فــي إنتــاج املــاء الســاخن وت

الكهرباء بواســطة أجهــزة تجميــع علــى شــكل أطبــاق مســطحة 

ك نــوع املثعــب الحــراري )تبريــد املحــر  وبشــكل أساســي مــن

مامــات لتســخين املــاء فــي املنــازل أو التدفئــة املوســمية فــي ح

  -الســباحة(. 
ُ
هربائية املحطات الك -فلتية الضوئية. الخاليا ال

 الحرارية الشمسية.

 الطاقة الشمسية

لدولة تابة اك -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 ململكة املغربيةا-16املكلفة باملاء والبيئة،  صفحة رقم  

تحرك الهواء بفعل اختالف الحرارة بين منطقة واخرى. وهو 

 عامل بيئي مهم له تأثير على املناخ والتربة والنبات
 الرياح

ة كتابة الدول -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 ململكة املغربيةا-16قم  صفحة ر   املكلفة باملاء والبيئة،
 الرطوبة سبة بخار املاء املوجودة  في الجون

العدد -معجم املصطلحات اإلحصاءات البيئية السلسة واو

 ،  األمم املتحدة62، صفحة رقم  67

" ألحوال الجو فوق مكان أو ا
ً
لتغيرات اليومية بل"الفورية أحيانا

 منطقة ما.
 الطقس

البيئية،االسلسة واو، العدد معجم مصطلحات اإلحصاءات 

ادارة املعلومات  -35، صفحة رقم   1997،نيويورك  67

 املعلومات االقتصادية واالجتماعية وتحيليل السياسات

وجود مواد و حرارة في وسط )هواء، ماء، ارض(  تسبب طبيعتها 

 بيئية غير مرغوبة
ً
 أو موقعها أو كميتها آثارا

 تلوث

البيئية،االسلسة واو، العدد معجم مصطلحات اإلحصاءات 

ادارة املعلومات  -36، صفحة رقم   1997،نيويورك  67

 املعلومات االقتصادية واالجتماعية وتحيليل السياسات

وجود ملوث أو مواد ملوثة في الهواء ال تتبدد بصورة سليمة 

 بيئية ضارة 
ً
وتؤثر على صحة البشر أو رفاهتهم أو تحدث أثارا

 أخرى.

 تلوث الهواء

،  224صفحة رقم -2007معجم املصطلحات اإلحصائية

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

لغبار يشير إلى الجسيمات الخفيفة بما يكفي لتكون علقت في ا

 الهواء
 غبار

،  242صفحة رقم -2007معجم املصطلحات اإلحصائية

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 االنبعاثات هي تصريف امللوثات في

الغالف الجوي من مصادر ثابتة مثل مداخن ، وغيرها من 

الفتحات ، واملناطق السطحية من  املنشآت التجارية أو 

الصناعية واملتنقلة مصادر، على سبيل املثال، املركبات اآللية 

 والقاطرات والطائرات

 

 االنبعاثات

،  334صفحة رقم -2007معجم املصطلحات اإلحصائية

 صادي والتنميةمنظمة التعاون االقت

االحترار العاملي ظاهرة يعتقد أنها تحدث نتيجة لتراكم ثاني 

أكسيد الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى. وقد تم 

تحديده من قبل العديد من العلماء كبيئة عاملية رئيسية 

 التهديد

 

 االحترار العاملي
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 املصطلح  التعريف  املصدر 

،  345صفحة رقم -2007اإلحصائيةمعجم املصطلحات 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تأثير االحتباس الحراري هو ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي 

لألرض الناجم عن تراكم الكربون ثاني أكسيد الكربون وغيرها 

من غازات الدفيئة أو تتبع التي تعمل مثل جزء من الزجاج في 

شمس لتمرير من خالل وتسخين الدفيئة، مما يسمح أشعة ال

 األرض ولكن منع فقدان موازنة الحرارة

 االشعاع

 

 تأثير االحتباس الحراري 

نظمة ،  م30صفحة رقم -2007معجم املصطلحات اإلحصائية

 التعاون االقتصادي والتنمية

تركيزات عالية ملوثات الهواء هي مواد في الهواء يمكن أن تضر ب

الحيوانات أو النباتات أو املواد. وبالتالي قد ، بما يكفي لإلنسان 

 من أي مادة طبيعية تقريًبا
ً

أو  تشمل ملوثات الهواء أشكاال

تركيبة اصطناعية يمكن أن تكون محمولة في الهواء. قد تتكون 

أو الغازات أو مجموعات من  من جزيئات صلبة ، قطرات سائلة

 لهذه األشكا

 

 ملوثات الهواء

 البيئة والتنمية املستدامةمعجم مصطلحات 

ة الدولة املكلفة باملاء ، اململكة املغربية، كتاب17صفحة رقم  

 والبيئة

 

 ر ورياحاضطراب جوي قوي مصحوب بالبرق والرعد وأمطا
 عاصفة

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 اململكة املغربية- 10املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم 

 مياه األمطار هي املياه املتجمعة في شبكة التصريف ملدينة ما

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 اململكة املغربية- 12املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم

 
ً
 كبيرا

ً
 دمارا

ً
 اعصار رياح قوية تتحرك بشكل دائري مخلفة احيانا

كتابة الدولة  -املستدامة معجم مصطلحات البيئة والتنمية

 اململكة املغربية-14املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم

مرور الهواء من منطقة الضغط الهوائي املنخفض إلى منطقة 

 الرياح
ً
 الضغط املرتفع مولدا

 تحرك الهواء

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 اململكة املغربية-14رقماملكلفة باملاء والبيئة، صفحة 

ظاهرة طبيعية للمرور من فصل آلخر بين الفصول األربعة في 

البلدان املعتدلة أو الفصلين في البلدان االستوائية )فصل جاف 

 وفصل ممطر(

 تقلب الفصول 

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 املغربيةاململكة -16املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم

تفريغ كهربائي قوي مرفق بوميض )البرق(وفرقعة )الرعد( بين 

 سحابتين أو بين سحابة واألرض
 صاعقة

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 اململكة املغربية-16املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم

رض حركة مفاجأه وسريعة للقشرة األرضية ينتج عنها تشقق األ 

وانهيار املباني وتقااس حسب سلم يدعى سلم ريشتر. )=هزة 

 ارضية(

 زلزال

كتابة الدولة  -معجم مصطلحات البيئة والتنمية املستدامة

 اململكة املغربية-17املكلفة باملاء والبيئة، صفحة رقم

قطرات دقيقة من املاء تظل عالقة بالهواء بالقرب من سطح 

 األرض
 ضباب
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