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Preface
Since its establishment on 1993, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) used to
document all its activities and outputs in an organized manner. For example, the PCBS
prepared manuals and guidelines for the project cycle, dissemination, prepared data for public
use, annual planning, statistical indicators manual, and many other manuals. The work on this
glossary started since 1999, where at that time a first draft of the glossary was prepared to be
used internally in PCBS. In 2005, the PCBS decided to prepare a new version of the Glossary
to be distributed widely at all statistical units in the ministries and governmental institutions to
insure a unified use of the statistical glossaries by all producers of statistics.
The Glossary is bilingual (Arabic/ English), and is available in both hard and soft copies, the
soft copy enables users to use the Glossary dynamically, since we are providing it on the
PCBS web site (http://www.pcbs.gov.ps).
By using this glossary, we ensure using the same terms and concepts in the PCBS
publications regardless of the department produced the publication. Furthermore, by
distributing the glossary at the statistical units in the governmental institutions and using it
properly from these units we guarantee unified definitions and Terms at the national level.
Finally, this Glossary is a further step towards institutionalizing the Palestinian National
Statistical System on the way of implementing professional ethics of the official statistical
work in Palestine.

Ola Awad
President of PCBS

March, 2017
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Chapter One

Introduction
As a result of the increasing role of statistics in all areas and in view of the great importance
occupied by statistical research, it was felt that the Palestinian Central Bureau of Statistics
(PCBS), has to work on a manual includes all the statistical terms and concepts used in the
various statistical activities. So that access to these terms and concepts of all workers in the
field of statistical field, researchers and others interested in, must be easily.
The production of reliable statistics locally and globally requires a wide range of basic
information about the produced statistics, as well as adequate data on the subjects described
by these statistics, the standardized glossary is an essential component of this information
which named "Metadata", so the standardization of these concepts as the case with the
methodologies and classifications used in implementation of surveys and studies is a
prerequisite for the standardization of the statistical production and raise the level of it’s
reliability.
The importance of this Glossary that the comparisons on indicators of scientific phenomena
are necessary for policy formulation by decision makers at all levels in our life, whether these
comparisons over time as in time series, or comparisons between the different regions locally
and nations globally. It is difficult to make these scientific comparisons if there is no
standardization of the concepts used during the conduction of surveys and statistical studies.
The “Glossary of Statistical Terms Used in PCBS” provides this possibility for comparisons
in-house first, by standardizing locally all statistical terms through formal adoption and
distribution to all statistical units in ministries and agencies concerned with producing
statistical figure in Palestine. Secondly, at the external level, where all the terms and terms
contained therein has been to ensure consistency and compatibility with international sources
approved by the competent bodies, so the glossary will contribute effectively to allow for
comparative studies and gives the statistical Palestinian figure more credibility worldwide.
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Chapter Two

Evolution of Glossary
The preparation of the first version of this Glossary (it was named Guide of terms and
statistical concepts used at PCBS) was in the month of February of the year 1999 . All the
terms in it has been compiled with the help of statisticians who prepare statistical reports , and
they have adopted definitions based on scientific grounds and by source definition. Because
of adding a lot of terms and modifying some of them, it was necessary for the terms to be
updated, as well as to develop some definitions to be consistent with those used
internationally whenever possible. In 2007, the second edition of the dictionary , which has
been reviewed and all the terms and concepts compiled that were used at PCBS in the period
between the two versions. This work was done by a work team composed of various
directorates at PCBS.
The third edition of this dictionary in 2009 after in-depth study of the content and returning to
the terms of reference and international standards. some terms have been added that have
entered for use after the release of the second edition in 2007. In 2010 entered the Glossary
for the first time, some topics such as quality , methodologies and standards. In the fifth
edition in 2011 new topics have been added include the subject of the child , governance and
democracy. These terms in these areas were added to make it easier for the user to understand
the contexts and dimensions of official statistical data and the related metadata.
After the year of 2011 there were working on the development of the Glossary in setting the
terms in specific topics, in dealing with the repeated terms in several topics and to ensure
validity and consistency of definition in both languages. In the edition of 2013 there were
clarification of the source of the definition of the term as international source in its details or
international source adapted by the Central Bureau of Statistics, or a term its source from
Palestinian Central Bureau of Statistics by clarifying the start year of use at PCBS. In the
edition of 2014 there were working on routine updates on the terms of where to add, delete or
modify and adding main topic with the name “Martyrs and Detainees” Terms. And in the
addition of 2015 and 2016 there were working on routine updates on the terms of where to
add, delete or modify.
This current edition in 2017 is issued in line with the policy of PCBS as commitment to
update the statistical manuals on continuous basis to ensure consistency with international
standards . This edition contained Add a new subject to terms particularly in the field of
economic statistics titled terms of Satellite accounts and the code of it is 1545, also This
edition contained simple updates on terms as adding, and modifying the term.
Unifying concepts
In line with the continuous development in the area of statistical knowledge and to keep up
with the horizontal and vertical expansion in this area, the Palestinian Central Bureau of
Statistics reviewed all of the glossary terms to make sure they are consistent with international
standards before the sixth edition of the Glossary was issued in 2012.
Within The report and recommendations of the third meeting of the working group on
unifying methodologies , concepts and classifications used in censuses and household surveys
and population records that was held at the headquarters of the General Secretariat of the Arab
League during the period of 23-25/10/2007, the participants recommended the need to unify
00

the methodologies, concepts and statistical classifications internally on the scope of the state
itself, as well as standardization at the level of Arab world on the access road to be consistent
with international standards statistically .
It was also recommended by the assessment mission, a subsidiary of the main funding for
PCBS (CFG) after the visit to the institutions involved in the statistics production in Palestine,
the recommendation was the necessity to unify the concepts, terms and statistical
classifications in the Palestinian territories in order to produce the number of statistical quality
and high credibility and based on uniform standards, which is the basis for any development
plans based on scientific approaches .
In the eighth meeting of the Consultative Council which was held on 30/10/2008 at PCBS and
headed by Prime Minister Dr. Salam Fayyad, there was another step that promoted the
orientation to standardize concepts and terms in the Palestinian territories, and the
recommendation was also the necessity to unify the concepts and standards used at PCBS and
to be generalized to the various parties related to the production and use of statistical figure in
the state of Palestine .
The endeavours and efforts were culminated by a resolution from the Council of Ministers on
11/06/2009 in which was the necessity to generalise and to unify the statistical manuals and
statistical classifications in the Palestinian territories. The Council endorsed the
standardization of terms, concepts and statistical classifications in institutions that produce
statistical figures in the Palestinian territories which are provided by the Palestinian Central
Bureau of Statistics. The Classification Manuals include occupational classification,
classification of economic activity, classification of Foreign Trade (HS) , a glossary of
statistical terms used at Palestinian Central Bureau of Statistics. The decision was modified
after that through 2013 to be renewed to emphasis on the need for the commitment of the
ministries and national institutions that are related to the use and / or production of statistical
figures on using the contents of the Glossary and its updates.
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Abbreviations
Abbreviation
OECD:
UNESCO:
UN:
ITU:
SNA:
PCBS:
UNSD:
WHO:
ECE:
ILO:
UN/WTO:
IMF:

Institute Name
Organization for Economic Co- operation
and Development
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
United Nations
The International Telecommunication Union
System of National Accounts
Palestinian Central Bureau of Statistics
United Nations Statistics Division
World Health Organization
Economic Commission classification System
for Europe
International Labour Organization
United Nations/ World Tourism
Organization
International Monetary Fund
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Chapter Three

How to Use this Glossary
The Glossary is available as hardcopy and softcopy, the terms were distributed according to
subject and area. The following table will help in how to deal with the Glossary.
Area
Sampling, Standards and
Quality Terms
Economics Terms

Geographical and
environmental Terms

Area
code
01

Subject Name
Sampling
Standards
Quality
National Accounts
Balance of Payments
Foreign Trade
Price indices
Establishments and
constructions
Transportation
Telecommunications
Satellite Accounts
Tourism
Housing and housing
conditions
Environment
Water
Energy
Land use
Agriculture
Population
Work
Science and Technology
Living Standards
Education and Culture
Health
Security and justice
Gender
Child
Governance and democracy
Maps
Administrative divisions
Central Registers

01

71

Population and Social
Terms

71

Administrative Portion and
Maps Terms

01

Census and Central

01
07

Subject
Code
0909
0901
0929
0109
0101
0129
0121
0109
0101
0119
0111
2909
2901
2929
2921
2909
2901
2919
2109
2101
2129
2121
2109
2101
2119
2111
2119
2111
0909
0901
0109

Area
Registers Terms
Martyrs and Detainees
Terms

Area
code

Subject Name
Census
Martyrs and Detainees

01

Subject
Code
0101
1909

The term Code consists of 7 digits , representing the area with the first and the second digits,
while third and fourth digits represent the topic within the area, and the last three digits
indicate the serial number of the term. The Glossary has been prepared to allow the addition
of new topics within the area or new terms within the same subject.
Example :
The code (1010100) from left to right indicates to the area of Sampling ,standards and quality
with the symbol (10) and the subject of the Sampling Code (1010), and the three digits from
the right refers to the serial number of the term that start from (100) to refer to the term (1) in
the subject which is the term (design effect) . Thus, the knowledge of the term code only gives
information about the area and the subject of the order of the term and the term within the
subject and thus within the Glossary . The terms also have been arranged alphabetically
within each subject, while maintaining the code each term.
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Chapter Four

الفصل الرابع

Glossary of Statistical Terms

معجم المصطلحات اإلحصائية
 مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة0.0

1.4 Sampling, Standards and Quality Terms

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

0101 :رمز الموضوع

Sampling Terms
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

It is a survey statistic computed as
the quotient of the variability in
the parameter estimate of interest
resulting from the sampling design
and the variability in the estimate
that would be obtained from a
simple random sample of the same
size.
Coverage error is a bias in a
statistic that occurs when the
target population does not
coincide with the population
actually sampled. The source of
the coverage error may be an
inadequate sampling frame or
flaws in the implementation of the
data collection. Coverage error
results because of undercoverage
and overcoverage.
Undercoverage
occurs
when
members of the target population
are excluded. Overcoverage occurs
when
units
are
included
erroneously.

ة ساصةةل قوةةم

قيمة مسوة ب مةةة ايمة الموة

رمز المجال

مصطلحات المعاينة

Design Effect

أثر التصميم
(DEFF)

Coverage Error

أخطاء ال م ل

التبةةاية لتمتريةةر قيةةا اض تمةةام اةةمة تصةةميم ال يم ة

الموضوع

0909099

المعاينة

09

الم ايم

09

السة ةةال اتة ةةف التبة ةةاية ا ة ة سال ة ة ال يم ة ة ال ة ة ا ي

. البويط لمفس سجم ال يم

ة تسي ة ا ة الحةةيم اضسصةةا ي الةةا يسةةاث امةةاما

ض يك ة ة مجتمةةع المةةاف مت ااةةق مةةع المجتمةةع الةةا

ةةاا يسةةاث بوةةبع اة اطةةار

تةةم وةةسع ال يم ة مم ة

الم ايم غير مكتمل متيج اي ع ا جمع البيامات

يمةةتب بوةةبع محةةو ال ةةم ل يةةااي ال ةةم ل سيةةث

محةةو ال ةةم ل يس ةاث امةةاما يك ة ة مةةا اماصةةر
ا مجتمةع المةاف تةم اوةتهما ا بيممةا يةااي ال ةم ل
س ةةاات ت ةةم اا ةةااتما لتمجتم ةةع

20

ام ةةاما يكة ة ة م ةةا

.ب كل خاطئ

0909091

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

The frame consists of a list of all
the
known
units
in
the
universe,.For a sample survey, the
frame represents a list of the target
population from which the sample
is selected.

اضطةةار يتاةةمة قا م ة بكةةل ال سةةاات الم ر ا ة ا ة

Sampling Frame

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008
Sampling
Techniques Cochran, 1977

م و ا طرق البسث الموس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

م و ا طرق البسث الموس
8002 ,– ب ل ضاراكاس

م و ا طرق البسث الموس
8002 ,– ب ل ضاراكاس

A reinterview occurs when an
original respondent is recontacted
by someone from a survey
organization usually not the
original interviewer and some or
all of the original questions are
asked again.
Paradata, contains information
about the primary data collection
process (e.g., survey duration
,number of call backs,…etc).

Estimation bias, or sampling bias,
is the difference between the
expected value, or mean of the
sampling distribution, of an
estimator and the true value of the
population parameter.
A sample design is the framework,
or road map, that serves as the
basis for the selection of a survey
sample

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

إطار الم ايم

0909092

الم ايم

09

Re Interview

ااااي المحابت

0909093

الم ايم

09

Paradata

البيامات ال صفي

0909094

الم ايم

09

المجتمع ا سال المو بال يم يمهل اضطار قا مة

تةةتم ااةةااي المحابت ة امةةاما يةةتم اضتصةةال بالموةةتجيع
ا ل مة ةري ي ةةتم الة ة م ةةة خة ة ل ةةخو اخ ةةر غي ةةر
ار الموتجيع ا المري اض لةف يةتم

ال خو الا

اتةةف م ت مةةات س ة ل امتي ة جمةةع

الباراااتةةا تست ة

. اوتيفاء مفس اضوتماري ا ج ء ممما

ا ةةاا مة ةرات, البيام ةةات اضواو ةةي مه ةةل (اتة ةري الموة ة

ل متي جمع

.)الخ..., الرج ع ل ساي الم ايم

الفرق بية الحيم

تحاير التسي ا تسي الم ايم

. لتتحاير الحيم السحيحي لتمجتمع

اضطار لت مةل ا خارطة الطريةق

) البيامات(الباراااتا
Estimation Bias

التسي

0909095

الم ايم

09

Sample Design

تصميم ال يم

0909091

الم ايم

09

Variance

التباية

0909097

الم ايم

09

الت يع األمهل

0909090

الم ايم

09

المت ق

تصميم ال يم

. الت يح م اتيما اواس اختيار ايم المو

Variance refers to the degree of
variability (dispersion) among a
collection of observations.

التب ةةاية ة ة اب ةةاري ا ةةة الت ةةتت ب ةةية مجم اة ة م ةةة

- كتاع أواليع الم ايم

It refers to the distribution of the
sample across strata by strata size,
variance and cost.

 مصة ةةطت ي ة ةةير إل ة ةةف ت ية ةةع ال يمة ة ة ات ة ةةف طبح ة ةةاتOptimum Allocation

7711 ,ك كراة

بالعربية

. بكل مجتمع الماف الا ويتم وسع ايم مم

م و ا طرق البسث الموس
8002 ,– ب ل ضاراكاس

اسم المصطلح

.الم ا اات

.تبايمما

التكتف

التصميم سوع سجم الطبح

22

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Sampling
Techniques Cochran, 1977
Sampling
Techniques Cochran, 1977
Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

It refers to the distribution of the
sample across strata equality.

مصة ةةطت ي ة ةةير إل ة ةةف ت ية ةةع ال يمة ة ة ات ة ةةف طبح ة ةةات

Equal Allocation

- كتاع أواليع الم ايم

مصة ةةطت ي ة ةةير إل ة ةةف ت ية ةةع ال يمة ة ة ات ة ةةف طبح ة ةةات

Proportional
Allocation

Sampling
Techniques Cochran, 1977
Sampling
Techniques Cochran, 1977
UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

- كتاع أواليع الم ايم

It refers to the distribution of the
sample across strata by percentage
of strata size in population.
It refers to a measure of the extent
to which estimates from various
samples differ from the expected
value, and it is computed as the
square root of the variance.
It refers to the ratio between the
standard error and the estimate
value from the data.
It refers to the margin of error
when estimating the indicator.
Error due to the inclusion in the
sample of elements that do not
belong there, Over-coverage arises
from the presence in the frame of
units not belonging to the target
population and of units belonging
to the target population that appear
in the frame more than once.

خطأ ماتب اة تامية ال يم ب ض ال ماصر غير

UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

7711 ,ك كراة
7711 ,ك كراة

- كتاع أواليع الم ايم
7711 ,ك كراة

7711 ,ك كراة

- كتاع أواليع الم ايم
7711 ,ك كراة
 مصطتسات,األمم المتساي
,

البيامات ال صفي ال ا
8007

 مصطتسات,األمم المتساي
,

البيامات ال صفي ال ا
8007

The term "coverage" encompasses
the descriptions of key dimensions
delimiting the statistics produced,
e.g. geographical, institutional,
product,
economic
sector,
industry, occupation, transaction,
etc., as well as relevant exceptions
and
exclusions.
The
term
Coverage describes the scope of
the data compiled, rather than the
characteristics of the survey.

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

0909092

الم ايم

09

الت يع المتماوع مع

0909009

الم ايم

09

Standard Error

الخطأ الم يار

0909000

الم ايم

09

Relative Error

الخطأ الموب

0909002

الم ايم

09

Margin of Error

الخطأ المام

0909000

الم ايم

09

. التصميم بالتوا

. الطبح ا المجتمع الكت

التصميم سوع موب

 يوةتخام,الجار التربي ة لتبةاية تحةاير الم ةر

اسم المصطلح

كمحيةةاس ضخةةت ف التحةةايرات مةةة خ ة ل ال يم ة اةةة

بالعربية
الت يع المتوا

السجم

.قيم التحاير

قيمة التحةاير

الموةب بةية قيمة الخطةأ الم يةار

. مفو

.الخطأ الموم ح ب أهماء تحاير الم ر

يااي

تم أ سال

لماا

الماف امة اإلطار مة ساات تمتم

لتمجتمع

Over-Coverage

يااي ال م ل

0909001

الم ايم

09

Coverage

) ال م ل (الترطي

0909001

الم ايم

09

,الم ج اي اتف أرض ال اقع

ال م ل مة ج ا اماصر ض تمتم

.المجتمع لكمما تظمر أكهر مة مري ا اإلطار
ي ة ةةير مصة ةةطت الترطي ة ة أ ال ة ةةم ل إلة ةةف صة ةةف
, األب اا الر يوي ل متي ترويم اإلسصاءات الممتج

, قطاع اإلمتاج,  الم ووات, مهل الحطاع الجرراا
 الم ةةام ت, الممةةة,  الصةةماا, الحطةاع اضقتصةةاا
 كمةةا ي ةةير لءوةةتهماءات اإلوةةتب ااات اات,غير ةةا

 مص ةةطت ال ةةم ل يص ةةف مج ةةال البيام ةةات, الص ةةت
. ليس خصا و المو اإلسصا
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اسم المصطلح باإلنجليزية

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

The degree to which a survey
respondent perceives from
participation in a survey research
project as difficult, time
consuming,
or
emotionally
stressful is known as respondent
burden.

ة الارج ة الت ة يتمةةس مممةةا الموةةتجيع الص ة ب

Respondent Burden

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

Sample

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

8002 ,– ب ل ضاراكاس

مة ةةة م ة ةةاركت ا ة ة الم ة ةةر ع (المو ة ة ) ا ااة ةةاا
ة مةةا ي ةةرف ب ةةعء

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

اعء اضوتجاب

0909001

الم ايم

09

ال يم

0909007

الم ايم

09

ال يم باستمال

0909000

الم ايم

09

ال يم الطبحي

0909002

الم ايم

09

بالعربية

ال قةةت ا ال ة ر بالاةةرط

. اتف الموتجيع

.
7711 ,ك كراة
7711 ,ك كراة

7711 ,ك كراة

7711 ,ك كراة

7711 ,ك كراة

Encyclopedia of
Survey
Research
MethodsPaul J. Lavrakas,
2008

م و ا طرق البسث الموس

Sampling
Techniques Cochran, 1977

- كتاع أواليع الم ايم

8002 ,– ب ل ضاراكاس

7711 ,ك كراة

It is a subset from the statistical
population to be selected by
certain criteria.

ي ةةتم

It is
the sample that has
probability of selection for each
unit proportional to the size of the
unit.
Divide the frame into groups,
where each group is homogenous,
the group called stratum.

يك ة استمال ظم ر كل ساي

It is a method of selecting n units
from the population units N and
each unit has equal chance of
being drawn.
It is a concept refers to the
selection of subgroup from the
total population, so that each of
them contains a number of units
and give a cluster, the units of the
cluster not homogenous inside the
strata .
A panel refers to a survey sample
in which the same units or
respondents are surveyed or
interviewed on two or more
occasions (waves). Panels can give
information about trends .

طريح ضختيار ساات مة المجتمع بسيث

Simple Random
Sample

اي

ال يم ال

0909029

الم ايم

09

ي ير إلف اختيار مجم اات ج ي مة

Cluster Sample

ال يم ال مح اي

0909020

الم ايم

09

Panel Sample

ال يم المهبت

0909022

الم ايم

09

Complex Sample

ال يم المركب

0909023

الم ايم

09

It refers to the sample which is
selected using two or more types
of samples.

ة مجم اة ة ج ية ة م ةةة المجتم ةةع اإلسص ةةا
. اختيار ا سوع م ايير م يم
ال يم الت

.م ايم ا ال يم يتماوع مع سجم ال ساي

تصمم باختيار ساات مة المجتمع ب ا

ايم

Sampling with
probability
proportional to size
Stratified Sample

متماوع مع السجم

تحويم إلف مجم اات بسيث تك ة كل مجم ا
. تومف طبح

متجامو

. تك ة ارص اضختيار لت ساات متوا ي

كل ممما اتف ااا مة المفراات

مصطت

المجتمع يست

البويط

 مفراات,تك ة ايما مجم ا المفراات امح اا

. ال مح ا قا ض تك ة متجامو ااخل الطبح

ال يم الت يتم اوتخاام سااتما ا الموتجيبية

.) ايما لمرتية ا اكهر (تومف كل ا ري م ج

اتف اكهر مة م ع مة أم اع

ال يم الت تست
.ال يمات
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Techniques Cochran, 1977

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

م و ا طرق البسث الموس

An area probability sample is one
in which geographic areas are
sampled with known probability.

م و ا طرق البسث الموس

Systematic sampling is a random
method of sampling that applies a
constant interval to choosing a
sample of elements from the
sampling frame.

8002 ,– ب ل ضاراكاس

8002 ,– ب ل ضاراكاس

- كتاع أواليع الم ايم

The
sample
allocation
is
proportional allocation on strata
7711 ,ك كراة
and the selection of sample is
simple or systematic random
sample in each stratum.
Eurostat,
A sample in which the selection of
 تحييم الج اي ا,ي ر وتات
"Assessment of
units is based on factors other than
Quality in Statistics: , المصطتسات: مجال اإلسصاءrandom chance, e.g. convenience,
Glossary", Working
prior experience or the judgment
 ل كومب رغ,مجم ا امل
Group,
of a researcher.
8002
Luxembourg,
October 2003
Sampling
It refers to the measure of
- كتاع أواليع الم ايم
Techniques homogeneity of study population
7711 ,ك كراة
Cochran, 1977
units within clusters.
Sampling
Failure to include required units in
- كتاع أواليع الم ايم
Techniques the frame, which results in .The
7711 ,ك كراة
Cochran, 1977
absence of information for those
units.
Sampling
It is the units making up the
- كتاع أواليع الم ايم
Techniques sampling frame for the first stage
7711 ,ك كراة
Cochran, 1977
of a multistage sample.
Sampling
It refers to the reciprocal of the
- كتاع أواليع الم ايم
Techniques probability of selection.
7711 ,ك كراة
Cochran, 1977

التعريف بالعربية
الت يتم ايما وسع

اسم المصطلح باإلنجليزية

ال يم اضستمالي المواسي

.ايم مماطق جررااي م ر ا اضستماضت

طريح ا ا ي ضختيار ايم

Area Probability
Sample

 ال يم الممتظمSystematic Sampling

مة خ ل ايجاا اتري هابت ضختيار ايم مة

ال

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ال يم المواسي

0909024

الم ايم

09

ال يم الممتظم

0909025

الم ايم

09

بالعربية

. ساات اطار الم ايم
مة اتةف الطبحةةات بطريحة متماوةةب

ة ال يمة الم

مع سجم الطبح بسيث يةتم وةسع ال يمة اةمة كةل

Self-Weighting
Sample

م ااتيا

ال يم الم

0909026

الم ايم

09

Non-Probability
Sample

ال يم غير اضستمالي

1010127

الم ايم

09

Interclass Correlation
Coefficient

م امل اضرتباط

0909028

الم ايم

09

Under-Coverage

محو ال م ل

0909029

الم ايم

09

Sampling Unit

ساي الم ايم

0909030

الم ايم

09

Weight

ال ة

0909031

الم ايم

09

. طبح بطريح ا ا ي بويط أ ممتظم
ة ة ال يمة ة التة ة يكة ة ة اختي ةةار س ةةااتما ق ةةا م ات ةةف

 مه ةةل اختي ةةار, اام ةةل خ ةةر غي ةةر الفرصة ة ال ة ة ا ي
 اختي ةةار ق ةةا م ات ةةف, ال س ةةاات المماو ةةب أ المتاسة ة

.خبرات وابح أ اتف سكم الباسث
قيةاس مةا تجةامس سةاات مجتمةع الا اروة اة

.ال ماقيا

 مما, ا اإلطار

م ل ال ساات ال م

ا لا

.ي ا ل ام ت ار الم ت مات س ل اه ال ساات

ة ال سةةاي الت ة تخاةةع ل متي ة اختيةةار مةةة كااة ة

الااخت

.ساات المجتمع
. محت ع استمال اختيار ال مصر ا ال يم
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التعريف بالعربية

 م جم المصطتسات,OECD

An observation data collected on
an individual object - statistical
unit.
An observation data gained by a
purposeful
aggregation
of
statistical microdata conforming to
statistical methodology.
Data and other documentation that
describes objects in a formalized
way.
Metadata describing statistical
data.

البيام ةةات غير ةةا م ةةة ال ه ةةا ق التة ة تص ةةف األ ةةياء

Metadata

. بيامات صفي تصف البيامات اإلسصا ي

Statistical Metadata

Refers to the transformation of a
textual information about an
observation into a code which
identifies the correct category
(value) for that observation
A systematic naming of things or a
 مصطتسات,األمم المتساي
system of names or terms for
, البيامات ال صفي ال ا
things.In classification,
8007
nomenclature involves a systemic
naming of categories or items.
 م جم المصطتسات,OECD It is a classification used to
identify the objectives of both
2007 , اإلسصا ي
individual
consumption
expenditure and actual individual
consumption.
is
the
United
Nations
 م جم المصطتسات,OECD It
International Standard Industrial
2007 , اإلسصا ي
Classification of All Economic
Activities. This classification is the
international standard for the
classification
of
productive
economic activities. The main
purpose is to provide a standard set
of economic activities so that
entities can be classified according
to the activity they carry out.

امتي تس يةل الم ت مةات المصةي الخاصة بم ةا اي

2007 , اإلسصا ي

 م جم المصطتسات,OECD
2007 , اإلسصا ي

OECD,Glossary of
 م جم المصطتسات,OECD
Statistical Terms ,
2007 , اإلسصا ي
2007
OECD,Glossary of
 م جم المصطتسات,OECD
Statistical Terms,
2007 , اإلسصا ي
2007
UN Glossary of
 م جم,األمم المتساي
Classification Terms,
8000
,مصطتسات التصميفات
2000

UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

اسم المصطلح
بالعربية

0101 :رمز الموضوع

Standards Terms
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات المعايير

-بيامات إسصا ي يتم جم ما س ل ساي مفراي

Statistical Microdata بيامات اسصا ي ج ي

0901099

الم ايير

09

بيامات إسصا ي يتم السص ل اتيما اة طريق

Statistical Macrodata بيامات اسصا ي كتي

0901090

الم ايير

09

البيامات ال صفي

0901090

الم ايير

09

البيامات ال صفي

0901092

الم ايير

09

Coding

الترمي

0901091

الم ايير

09

Nomenclature

التوميات

0901091

الم ايير

09

0901091

الم ايير

10

0901097

الم ايير

09

. ساي إسصا ي

التجميع المااف لتبيامات اإلسصا ي الج ي باتباع

.مممجي إسصا ي مسااي

. بطريح رومي

اإلسصا ي

م ةةا إل ةةف رمة ة يس ةةاا الف ة ة الص ةةسيس (الحيمة ة ) لم ةةاه

الم ا اي
تو ة ة ة ةةمي ممتظمة ة ة ة ة لأ ة ة ة ةةياء أ مظ ة ة ة ةةام أو ة ة ة ةةماء أ

 ا ة ة ة التصة ة ةةميف التوة ة ةةميات,مصة ة ةةطتسات لأ ة ة ةةياء
.تت امل مع توميات ممتظم لتف ات أ ال ماصر
ة ة ة تصة ة ةةميف يوة ة ةةتخام لت رية ة ةةف ك ة ة ة اضوة ة ةةتم

classification of
تصميف اضوتم
individual
الفرا الف ت
اإلمفاق الفرا مة جم اضوتم
الفرا سوع الررض
consumption by
purpose
. مة جم أخر
)COICOP(
الم يار الا ل لتصميف األم ط
 اا التصميفInternational Standard
التصميف الصماا
Industrial
 الرة ةةرض الر يو ة ة مم ة ة ة ة. اضقتصة ةةااي الممتج ة ة
الم يار الا ل لكاا
Classification
(ISIC)
ت ة ة اير مجم ا ة ة قياوة ةةي مة ةةة األم ة ةةط اضقتصة ةةااي
األم ط اضقتصااي
ستةةف يمكةةة تصةةميف المم ة ت احةةا لتم ةةاطات الت ة

.تح م بما
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OECD,Glossary of
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2007
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التعريف باإلنجليزية

 م جم المصطتسات,OECD

It is classifies persons according to
their actual and potential relation
with jobs. Jobs are classified with
respect to the type of work
performed or to be performed. The
basic criteria used to define the
system of major, sub-major, minor
and unit groups is the “skill” level
and “skill specialization” required
to carry out the tasks and duties of
the occupations, with separate
major groups for “Legislators,
senior officials and managers” and
for “Armed forces”
The
International
Standard
Classification
of
Education
(ISCED-97) is used to define the
levels and fields of education.
A set of discrete, exhaustive and
mutually exclusive observations,
which can be assigned to one or
more variables to be measured in
the collation and/or presentation of
data.
A survey conducted on the full set
of observation objects belonging
to a given population or universe.

2007 , اإلسصا ي

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

 م جم المصطتسات,OECD

UN Metadata
Common
Vocabulary, 2009

 مصطتسات,األمم المتساي

UN, Terminology
on Statistical
Metadata
Geneva, 2000
UN, Terminology
on Statistical
Metadata
Geneva, 2000
OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

2007 , اإلسصا ي

,

البيامات ال صفي ال ا
8007

 مصطتسات,اضمم المتساي
, البيامات ال صفي اإلسصا
8000 ,جميف

 مصطتسات,اضمم المتساي

, البيامات ال صفي اإلسصا

The data collected by sources
external to statistical offices.

8000 ,جميف

 م جم المصطتسات,OECD
2007 , اإلسصا ي

A time series is a set of regular
time-ordered observations of a
quantitative characteristic of an
individual
or
collective
phenomenon taken at successive,
in most cases equidistant, periods /
points of time.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 يصةةمف األ ةةخاو احةةا ل قةةتمم الف تية المستمتةInternational Standard
Classification of
 تصة ةةمف ال ظ ةةا ف سوة ةةع األامة ةةال, م ةةع ال ظة ةةا فOccupations (ISCO)
 الم ي ةةار األواوة ة,الممجة ة ي أ التة ة و ةةيتم إمجا ةةا
ةة

اراي ة ة

اسم المصطلح
بالعربية
التصميف الم يار

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

0901090

الم ايير

09

الا ل لتممة

لتصة ةةميف المظة ةةام لمجم اة ةةات ر يوة ةةي

الممة ة ةةارات التخصة ة ةةو المطت ة ة ة ع لتمفية ة ةةا

موة ة ةةت

 مة ة ةةع ج ة ة ة ا, األامة ة ةةال الممة ة ةةام المت تح ة ة ة بالممم ة ة ة

مجم ا ة ة ةةات ر يوة ة ة ةةي ممفصة ة ة ةةت لكبة ة ة ةةار الم ة ة ة ةةرا ة
. المو ل ة الماراء لتح ات الموتس

يو ةةتخام ةةاا التص ةةميف لت ري ةةف مو ةةت يات سحة ة ل

Classification of
Education (ISCED)

التصميف الم يار

0901092

الم ايير

09

 ال ةامت توةتب ا, مجم ا مة الم ا اات الممفصت

Classifications

التصميفات

0901009

الم ايير

09

Census

الت ااا

0901000

الم ايير

09

Administrative
Records

الوج ت اإلااري

0901002

الم ايير

09

Time Series

الو ول ال ممي

0901003

الم ايير

09

.الت تيم

التة قةا تةرتبط ب اسةا

ال الم لتت تيم

كل ممما الم ةا اات األخةر

أ/ أ أكه ة ةةر م ة ةةة المترية ة ةرات لتح ة ةةاس اة ة ة ترتي ة ةةع

.ارض البيامات

اراو اوتحصا ي تمفا اتف كاا الم ا اات التاب
.لمجم ا وكامي م يم أ مجال مساا
مة خ ل مصار خارج اة

البيامات المجم

. الم ووات اإلسصا ي

الوتوةت ال ممية مجم اة مةة الم ةةا اات الممتظمة
سوةةع اتةرات ممية مت اقبة لخصةةا و كمية س ة ل
 غالبةةا مةةا تك ة ة,ظةةا ري مفةةراي أ مجم ا ة ظ ة ا ر
. اه الفترات ال ممي متباااي ب كل متوا
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 م جم المصطتسات,OECD

Is a characteristic of a unit being
observed that may assume more
than one of a set of values to
which a numerical measure or a
category from a classification can
be assigned (e.g. income, age,
weight, etc., and “occupation”,
“industry”, “disease”, etc.

2007 , اإلسصا ي

 م جم المصطتسات,OECD
2007 , اإلسصا ي

 مصطتسات,اضمم المتساي

, البيامات ال صفي اإلسصا

An investigation about the
characteristics
of
a
given
observations
by
means
of
collecting data from a sample of
that society of observations and
estimating their characteristics
through the systematic use of
statistical methodology.
A word or phrase used to
designate a concept.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

خاصةةي ل سةةاي مةةا تمةةت م ةةا اتما الت ة قةةا تس ة

variable

مجم ا ة مةةة الحةةيم يمكةةة قياوةةما رقميةةا أ تسايةةا ا

اسم المصطلح
بالعربية
المترير

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

0901022

الم ايير

09

, الةاخل:اة طريق ا ما مة تصميف مساا (مهل

,  الصة ة ة ةةماا,  الممم ة ة ة ة, الة ة ة ةةخ... , ال ة ة ة ة ة,ال مة ة ة ةةر

)الخ...المرض

التسحق س ل خصا و مجم ا م ا اات م يم

Survey

المو اإلسصا

0901001

الم ايير

09

Term

مصطت

0901001

الم ايير

09

الم ايير اإلسصا ي

0901007

الم ايير

09

0901000

الم ايير

09

اة طريق جمع البيامات مة ايم مة مجتمع اه

بتحاير خصا صما مة خ ل

ال

الم ا اات

. اضوتخاام المممج لتمممجيات اإلسصا ي

.كتم أ اباري توتخام لتومي مسااي لمفم م

8000 ,جميف
 مصطتسات,األمم المتساي
,

البيامات ال صفي ال ا
8007

 مصطتسات,األمم المتساي
,

البيامات ال صفي ال ا
8007

The
comprehensive
set
of
international statistical guidelines
and recommendations that have
been developed by international
organizations working
with
national agencies.
Standard for data dissemination
established by the International
Monetary Fund to guide members
that have, or that might seek,
access to international capital
markets in the provision of their
economic and financial data to the
public. Subscription to the SDDS
was opened in April 1996.

ةةامت مةةة المبةةااه الت جيمي ة اإلسصةةا ي

مجم ا ة

ال المي ة ة ة الت صة ة ةةيات ا ة ة ة سحة ة ةةل اإلسصة ة ةةاء الت ة ة ة

International
Statistical Standard

اة ت مةةة قبةةل الممظمةةات الا لية التة ت مةةل مةةع

الا لي

. الم ووات ال طمي

م يةةار لم ةةر البيامةةات ت ةةم إم ةةا ه مةةة قبةةل ص ةةما ق

 أ التة, المحا الا ل إلر ةاا األااةاء التة لةايما

 لت صة ل إلةف أوة اق رأس المةال الا لية, قا تو ف

اة ة كيفية ة تة ة اير البيام ةةات اإلسص ةةا ي اضقتص ةةااي

 ااتة ةةت التو ة ةةجيل ا ة ة الم ي ة ةةار.المالي ة ة لتجممة ة ة ر

.0221 الخاو ا أبريل

20

Special Data
Dissemination
Standard, SDDS

الم يار الخاو لم ر
البيامات

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

09

الم ايير

0901002

الم يار ال ام لم ر

09

الم ايير

0901029

المفم م

Concept

09

الم ايير

0901020

المممجي

Methodology

09

الم ايير

0901004

الم ر اإلسصا

Statistical Indicator

بالعربية
البيامات

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

General Data
Dissemination
System, GDDS

امتي ممظم تح م مة خ لما البتااة األاااء اة

ي تبةةر المفمة ة م سةةاي م ةةة الم راة ة تم ةةأ م ةةة خة ة ل
ة ة طريحة ة ممظمة ة لس ةةل م ةةكت  .إسص ةةا يا ت تب ةةر

A structured process through
which member countries of the
International Monetary
Fund
commit voluntarily to improving
the quality of the data produced
and
disseminated
by their
statistical systems over the long
run to meet the needs of
macroeconomic analysis.
A concept is a unit of knowledge
created by a unique combination
of characteristics.
It is a structured approach to solve
a problem. Statistically: It is a set
of
research
methods
and
techniques applied to a particular
field of study.

األمم المتساي ,مصطتسات

صةما ق المحةا الةا ل بةاضلت ام ط اةا لتسوةية م اية
البيام ةةات التة ة تمتجم ةةا تم ةةر ا مظمم ةةا اإلسص ةةا ي

ات ة ة ةةف الم ة ة ةةا الط ي ة ة ةةل لتتبية ة ة ة استياج ة ة ةةات تستي ة ة ةةل

اضقتصاا الكت .

مجم ا ارياي مة الخصا و.

مجم اة مةةة طةةرق البسةةث التحميةةات المطبح ة اتةةف

مجال م ية مة الاراو .

ة امصةةر مةةة البيامةةات اإلسصةةا ي يمهةةل بيامةةات

إسصة ة ة ةةا ي ا ة ة ة ة

لخصا و أخر .

قة ة ة ةةت مة ة ة ةةاة مسة ة ة ةةااية إاة ة ة ةةاا

22

A data element that represents
statistical data for a specified time,
place, and other characteristics.

البيامات ال صفي ال ا
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية

,

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

 ,OECDم جم المصطتسات

OECD,Glossary of
Statistical Terms ,
2007
OECD,Glossary of
Statistical Terms ,
2007

 ,OECDم جم المصطتسات

OECD,Glossary of
Statistical Terms,
2007

اإلسصا ي 2007 ,

 ,OECDم جم المصطتسات
اإلسصا ي 2007 ,

اإلسصا ي 2007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

 مصطتسات,األمم المتساي

Adequacy of statistics to be
combined in different ways and
for various uses.

ت ة ة م اإلسصة ةةاءات المتجم ة ة بمممجية ةةات مختتف ة ة

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

 مصطتسات,األمم المتساي

Systems and frameworks in place
within an organization to manage
the quality of statistical products
and processes.

األمظم ة أط ةةر ال م ةةل المو ةةتخام ااخ ةةل الم ووة ة

Eurostat,
Assessment of
Quality in Statistics:
Glossary.
Luxembourg 2003

,ي ر وتات

اسم المصطلح
بالعربية

0171 :رمز الموضوع

Quality Terms

- UN, Metadata
Common
Vocabulary. 2009.

اسم المصطلح باإلنجليزية

,

,

البيامات ال صفي ال ا
8007
البيامات ال صفي ال ا
8007

تحييم الج اي ا مجال

that are needed are available.

رمز المجال

مصطلحات الجودة
)اإلتواق (لتبيامات

الج اي

09

إااري الج اي

0929090

الج اي

09

Completeness

اإلكتمال

0929092

الج اي

10

Accessibility and
Clarity

إمكامي ال ص ل

0929090

الج اي

09

Quality Objective

أ ااف الج اي

0929091

الج اي

09

Quality Management

.إلااري ج اي الممتجات اإلسصا ي ال متيات ايما
. ما ت ار جميع اإلسصاءات ال م

الموضوع

0929099

Coherence

.ألغراض مت ااي ايما بيمما

The extent to which all statistics

رمز المصطلح

. المصطتسات:اإلسصاء
8002 .ل كومب رغ
 مصطتسات, األمم المتساي,

البيامات ال صفي ال ا
8007

- Eurostat,.
 تحييم الج اي ا, ي ر وتاتAssessment of
Quality in Statistics:
 ها ق:مجال اإلسصاء
Methodological
 ت ريف الج اي ا- المممجي
Documents –
Definition of Quality . ل كومب رغ.مجال اإلسصاء
in Statistics.
8002
Luxembourg. 2003

ISO , 2005. Quality  مظام إااري الج اي.8002 ي
management
 ي:أواويات مفراات
systemsFundamentals and
. و يو ار.8002/7000
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.

Accessibility: The ease and
conditions under which statistical
information can be obtained.
Clarity: The data’s information
environment whether data are
accompanied with appropriate
metadata, illustrations such as
graphs and maps, whether
information on their quality also
available.

Something sought or aimed for
related to quality.

 الوم ل الظر ف الت يتم:إمكامي ال ص ل
.احا لما

السص ل اتف الم ت مات اإلسصا ي

ال ا ح

 مة, بي الم ت مات المت تح بالبيامات:ال ا ح
ر سات

, سيث إرااقما ببيامات صفي مماوب

 كال مة سيث, مهل األ كال البيامي الخ ار ط

.ت ار الم ت مات س ل ج اي اه البيامات

.ء مبترف أ مماف لتسحيح ا ا ق بالج اي

09

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

09

الج اي

0929091

التهبت مة البيامات

09

الج اي

0929091

تسوية الج اي

09

الج اي

0929097

تخطيط الج اي

Quality Planning

09

الج اي

0929090

تحييم الج اي

Quality Assessment

09

الج اي

0929092

ت هيق الج اي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Verification

األوة ةةاليع الر يو ة ةةي المتب ة ة ضو ة ةةت راض مراج ة ة ة

Principal methods to review, audit,
or verify the accuracy of the
disseminated data.

األمم المتساي ,مصطتسات

البيامةةات اإلسصةةا ي  ,أ التسحةةق مةةة اق ة البيامةةات
المم ري.
Quality Improvement

ج ء مة إااري الج اي يرك اتف يااي الحاري اتف

Part of quality management focused
on increasing the ability to fulfill
quality requirements.

اباري اة ج ء مة إااري الج اي يرك اتف اع

Part of quality management focused
on setting quality objectives and
specifying necessary operational
processes and related resources to
fulfill the quality objectives.

تسحيق متطتبات الج اي.

أ ااف الج اي تسايا ال متيات التمفياي الار ري
الم ارا اات ال ق

ال لتسحيق أ ااف الج اي.

مصةةطت ي ةةير إلةةف التحيةةيم ال ةةامل لج ة اي البيامةةات

اإلسصة ة ة ةةا ي الم تمة ة ة ةةا اتة ة ة ةةف مرج ية ة ة ةةات الج ة ة ة ة اي
الم ياري ة .

ةةاا قةةا ي ةةمل تحيةةيم امتي ة الج ة اي اةةة

طريةةق إاطةةاء المحةةاط أ الةةارجات ,امتي ة إاطةةاء

المحة ةةاط لتج ة ة اي يمكة ةةة أة تك ة ة ة بمحية ةةاس م ة ة ا أ

A concept refers to the overall
assessment of data quality, based
on standard quality criteria. This
may include the result of a scoring
or grading process for quality.
Scoring may be quantitative or
qualitative.

البيامات ال صفي ال ا
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية

,

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

ي  .8002مظام إااري الج اي ISO , 2005. Quality
management
أواويات مفراات :ي
systemsFundamentals and
 .8002/7000و يو ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
ي  .8002مظام إااري الج اي ISO , 2005. Quality
management
أواويات مفراات :ي
systemsFundamentals and
 .8002/7000و يو ار.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
UN, Metadata
األمم المتساي ,مصطتسات
Common
البيامات ال صفي ال ا ,
Vocabulary, 2009
8007

كم .
Quality
Documentation

مصةةطت ي ةةير إلةةف ت هيةةق أوةةاليع م ةةايير امتي ة
تحييم ج اي البيامات ,الحا م اتف مرج يات م يارية

لتج ة اي مهةةل :األ مي ة (الصةةت بالم ااةةيع) ,الاق ة ,
الم ه قية ة ة  ,سو ة ةةة الت قي ة ةةت ,اضلتة ة ة ام بالم ااي ة ةةا,
وة ة ة ةةم ل ال ص ة ة ة ة ل ال ا ة ة ة ة ح قابتي ة ة ة ة المحارم ة ة ة ة ,

اضتواق ,اضكتمال.

00

A concept refers to documentation
on methods and standards for
assessing data quality, based on
standard quality criteria such as
relevance, accuracy and reliability,
timeliness
and
punctuality,
accessibility
and
clarity,
comparability, coherence, and
completeness.

األمم المتساي ,مصطتسات
البيامات ال صفي ال ا
8007

,

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

المصدر باللغة العربية
 مصطتسات,األمم المتساي

التعريف باإلنجليزية

A concept refers to all the planned
and
systematic
activities
, البيامات ال صفي ال ا
implemented
that
can
be
8007
demonstrated
to
provide
confidence that the processes will
fulfill the requirements for the
statistical output. This includes the
design of programmes for quality
management, the description of
planning process, scheduling of
work, frequency of plan updates,
and
other
organizational
arrangements to support and
maintain planning function.
ISO , 2005. Quality  مظام إااري الج اي.8002  يDegree to which a set of inherent
management
characteristics
fulfils
 ي:أواويات مفراات
systemsrequirements.
Fundamentals and
. و يو ار.8002/7000
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
Eurostat,.
Measured by a set of dimensions
 تحييم الج اي ا,ي ر وتات
Assessment of
(elements): relevance, accuracy,
 ها ق:مجال اإلسصاء
Quality in Statistics:
timeliness and punctuality,
Methodological
 ت ريف الج اي ا-  المممجيaccessibility and clarity,
Documents –
comparability, coherence, and
. ل كومب رغ.مجال اإلسصاء
Definition of Quality
completeness.
8002
in Statistics.
Luxembourg. 2003
UN, Metadata
Closeness of computations or
 مصطتسات,األمم المتساي
Common
estimates to the exact or true
, البيامات ال صفي ال ا
Vocabulary, 2009
values that the statistics were
8007
intended to measure.
ISO , 2005. Quality  مظام إااري الج اي.8002  يOverall intentions and direction of an
management
organization related to quality as
 ي:أواويات مفراات
systemsformally expressed by top
Fundamentals and . و يو ار.8002/7000
management.
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصة ة ةةطت ي ة ة ةةير إلة ة ةةف جمية ة ةةع األم ة ة ةةط الممتظم ة ة ة

Quality Assurance

ارج ة ة اوة ةةتيفاء مجم ا ة ة مة ةةة الخ ة ة او المت م ة ة

 الصةت: تحاس بمجم ا مة األب اا (ال ماصر) ة

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ت كيا الج اي

0929009

الج اي

09

Quality

الج اي

0929000

الج اي

09

Data Quality

ج اي البيامات

0929002

الج اي

10

Accuracy

الاق

0929000

الج اي

09

Quality Policy

وياو الج اي

0929001

الج اي

09

المخطةةط لمةةا المطبح ة الت ة يمكةةة تمفيةةا ا لت ة اير

بالعربية

الهحة ة ة بة ة ةةأة ال متي ة ة ة وة ة ةةتتب متطتبة ة ةةات المخرجة ة ةةات
ةاا ي ةةمل تصةميم بةرامب إااري الجة اي

, اإلسصةا ي

صة ةةف امتي ة ة التخطة ةةيط جا ل ة ة ال مة ةةل تك ة ةرار

التس ةةايهات ات ةةف الخط ةةط ب ةةاق الترتيب ةةات اإلاارية ة

.لاام صيام ا الي التخطيط

.لمتطتبات مسااي

 إمكامي ة ال ص ة ل, ال قتي ة اضمتظةةام,  الاق ة,ب ةال اقع
. اضكتمال, اضتواق,  الحابتي لتمحارم,ال ا ح

م ةةا ق ةةرع (مطابحة ة ) السو ةةابات أ التح ةةايرات م ةةة
.الحيم الف تي الت قصات اإلسصاءات قياوما
اتجاه م ية لم وو مةا يت تةق

اباري اة مي اام

.بالج اي يتم تحايم روميا مة قبل اإلااري ال تيا

02

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

09

الج اي

0929001

الصت بال اقع

09

الج اي

0929001

الحابتي لتمحارم

Comparability

09

الج اي

1020117

م ر الج اي

Quality Index

09

الج اي

0929000

مراقب الج اي

Quality Control

09

الج اي

0929002

الم ه قي

09

الج اي

0929029

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Relevance

مة ة ةةا تتبي ة ة ة اإلسصة ة ةةاءات لساجة ة ةةات الموة ة ةةتخامية

The extent to which statistics meet
current and potential users' needs.

األمم المتساي ,مصطتسات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

م ة ةةا إمكامية ة ة تفو ة ةةير الف ة ةةر ق ب ة ةةية اإلسص ة ةةاءات

The extent to which differences
between statistics can be attributed
to differences between the true
values
of
the
statistical
characteristics.
A
one-dimension
compound
information on quality, possibly
calculated as a weighted mean of
all available quality indicators.

األمم المتساي ,مصطتسات

UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

ي ر وتات,

Eurostat,
Assessment of
Quality in Statistics:
Glossary.
Luxembourg 2003

السالي المستمت موتحب

بالفر ق بية الحيم السحيحي لتخصا و اإلسصا ي .

م ت م ة ة مركب ة ة اة ةةة الج ة ة اي اات ب ة ةةا اسة ةةا ,مة ةةة

الممكة ة ةةة استوة ة ةةابما اة ة ةةة طرية ة ةةق ال وة ة ةةط الم ة ة ة

ة

(المرج ) لكاا م رات الج اي المت اري.

ما

الم وو

اإلسصا ي

ج ء مة إااري الج اي يرك اتف تسحيق متطتبات

الج اي.

Part of quality management focused
on fulfilling quality requirements.

Reliability

ما قرع (مطابح ) الحيم األ لي المت ق ة مةة الحةيم

Integrity

مجم ا الحيم المماروات اات الصت الت تسااظ

Values and related practices that
maintain confidence in the eyes of
users in the agency producing
statistics and ultimately in the
statistical product.

المت ق

ات ة ةةف الهحة ة ة ل ة ةةا المو ة ةةتخامية اة ة ة اإلسص ة ةةاءات
الممتجة مةةة الم ووةةات اإلسصةةا ي

ا الممتب اإلسصا .

00

ب ةةكل أواوة

البيامات ال صفي ال ا
8007

,

,

تحييم الج اي ا مجال
اإلسصاء :المصطتسات.
ل كومب رغ8002 .

Closeness of the initial estimated
value to the subsequent estimated
value.

ال سح .

البيامات ال صفي ال ا
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية

ي  .8002مظام إااري الج اي ISO , 2005. Quality
management
أواويات مفراات :ي
systems .8002/7000و يو ارFundamentals and .
vocabulary: ISO
9000/2005.
Switzerland.
UN Metadata
األمم المتساي ,مصطتسات
Common
البيامات ال صفي ال ا ,
Vocabulary, 2009
8007
UN, Metadata
األمم المتساي ,مصطتسات
Common
البيامات ال صفي ال ا ,
Vocabulary, 2009
8007

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

09

الج اي

1020121

اسم المصطلح
بالعربية
ال قتي اضمتظام

اسم المصطلح باإلنجليزية
Timeliness and
Punctuality

التعريف بالعربية
ال قتي  :ط ل ال قت بية تاريخ إتاس
لتموتخام

ق ع الساث أ الظا ري الت

اه البيامات.

التعريف باإلنجليزية
البيامات
تصفما

Timeliness: Length of time
between data availability and the
event or phenomenon they
describe.

Punctuality: The time lag between
اضمتظام :الفتري الفاصت بية التاريخ الف ت ا the release date of data and the target
date when it should have been
إصاار البيامات التاريخ المساا موبحا الا يجع
delivered.
اي توتيم البيامات.

01

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
 األمم المتساي ,مصطتساتالبيامات ال صفي ال ا
8007

,

- UN, Metadata
Common
Vocabulary, 2009

- Eurostat,.
Assessment of
 ي ر وتات ,تحييم الج اي اQuality in Statistics:
Methodological
مجال اإلسصاء :ها ق
– Documents
المممجي  -ت ريف الج اي ا
Definition of Quality
مجال اإلسصاء .ل كومب رغ.
in Statistics.
Luxembourg. 2003
8002

 مصطلحات اقتصادية74.

7.0 Economics Terms

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

0101 :رمز الموضوع

National Accounts Terms
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

,OECD
مظام السوابات

2000 الصسي

,OECD

مظام السوابات

2000 الصسي

,OECD

مظام السوابات
2000 الصسي

,OECD

مظام السوابات
2000 الصسي
,OECD

مظام السوابات

2000 الصسي

اسم المصطلح باإلنجليزية

The General government administration
of health comprises a variety of activities
of government health administration that
cannot be assigned to health care
services.But it includes
formulation,
administration,
coordination
and
monitoring of overall health policies,
plans, programs and budgets.
This
item
comprises
government
administration (excluding social security)
primarily engaged in the formulation and
administration of government policy in
health and in the setting and enforcement
of standards for medical and paramedical
personnel, hospitals, clinics, etc. It also
includes the regulation and licensing of
providers of health services.
This item comprises the administration
and provision of health-related cash
benefits by social protection programs in
the form of transfers provided to
individuals and households. It Includes
collective
services
such
as
the
administration and regulation of these
programs.
Health
administration
and
health
insurance are activities of private insurers
as well as central and local government.
Included are the planning, management,
regulation, and collection of funds and
handling of claims of the delivery
Health administration and private health
insurance comprise health administration
of social health insurance as well as
private health insurance.
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Administration and provision  إااري الخامات0109092
of health-related cash-benefits
اإلاامات المحاي المت تح بما اة طريةق بةرامب السماية اضجتمااية اتةف
الصسي

السوابات الح مي

01

السوابات الح مي

01

السوابات الح مي

01

 ت ةةمل أم ةةط مهةةل صةةياغ, جي ة

تصةةميفما اةةمة خةةامات الرااي ة ال

General government
administration of health

اااري تمو ة ةةيق مراقبة ة ة الص ة ةةس ال امة ة ة الوياو ة ةةات الخط ة ةةط البة ة ةرامب

 اإلااري السك مي0109099
ال ام لتصس

.الم ا مات

يا ة ةةم ة ةةاا البم ة ةةا اإلااري السك مية ة ة ب ة ةةكل ر يوة ة ة (باو ة ةةتهماء الت ة ةةأمية

اضجتماا ) الت ت مل اتف إااري ترتيع اإلجةراءات ال مةل اة مجةال
ا ةةع تمفية ةةا م ةةايير الم ةةاريع باإلاة ةةاا إل ةةف تمظ ةةيم امة ةةل

Government administration of
health

, الص ةةس

السك مي
لأم ط

 غيةةر الة,المة ظفية الموةةاااية الطبيةةية الموت ةةفيات الموت صةةفات

الصسي

. بما ا ال تمظيم ترخيو محام الخامات الصسي السك مي

 ت ة ة اير, تحة ةةايم الخة ةةامات الجمااي ة ة

اإلااري

ياة ةةم ة ةةاا البمة ةةا اإلااري الصة ةةسي

. كل التس ي ت المحام لأاراا األور الم ي ي

أم ط اإلااري الصسي التأمية الصس المحام مة قبل ركات التأمية
 الاة ة ة ةةماة, الخاص ة ة ة ة باإلاة ة ة ةةاا إلة ة ة ةةف السك م ة ة ة ة المرك ي ة ة ة ة المستي ة ة ة ة

المت تح

بالممااع المحاي

Health administration and
health insurance

 توةةايا, جمةةع األم ة ال, ت ةةمل التخطةةيط اإلااري التمظةةيم. اضجتمةةاا

. التأمية الصس الخاص

التأمية

الصس

. المطالبات المالي محابل الخامات الطبي

 باإلاةةاا لبةرامب, اإلااري الصةةسي لتتأميمةةات الصةةسي اضجتمااية ال امة

 اإلااري الصسي1509090

Health administration and
private health insurance

 اإلااري الصسي1509091
التأمية

الصس

الخاو

01

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية
,OECD

مظام السوابات
2000 الصسي
,OECD
مظام السوابات

2000 الصسي

التعريف باإلنجليزية
This item comprises establishments
primarily engaged in the regulation of
activities of agencies that provide health
care, overall administration of health
policy, and health insurance.
This item comprises in-kind (nonmedical) social services provided to
persons with health problems and
functional limitations or impairments
where the primary goal is the social and
vocational rehabilitation or integration.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 تتمهل بالم ووات ال امت ا مجال تمظيم أم ةط ال كةاضت الم ووةاتGeneral health administration
and insurance
 التةةأمية,  اإلااري ال ام ة لتوياو ة الصةةسي, الت ة تحةةام الرااي ة الصةةسي
. الصس

.الممم أ اضماماج
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اإلااري ال ام
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لتصس

التأمية

ة ة ة أمة ة ة اع الخ ة ةةامات اضجتمااية ة ة (الخ ة ةةامات غي ة ةةر الطبية ة ة ) المحامة ة ة
ظيفي ة أ ال ا ةةات سي ةث

اسم المصطلح

Administration and provision
of in-kind social services to
لأ ةةخاو الةةاية ي ةةام ة مةةة م ةةاكل صةةسي
assist persons living with
disease and impairment
إاااي التأ يل اضجتماا
الماف األواو

إااري ت اير
الخامات

اضجتمااي
ال يمي

لمواااي الاية
ي ام ة مة
األمراض

اإلااقات
 مظام, اضمم المتسايRepresents that part of disposable income
(adjusted for the change in pension
 السوابات الح ميentitlements) that is not spent on final
8002
consumption goods and services.
OECD, A System
The accrual accounting records flows at
,OECD
of Health Accounts
the time economic value is created,
 مظام السواباتtransformed, exchanged, transferred or
2000
2000  الصسيextinguished. This means that the flows
which imply a change of ownership are
entered when ownership passes, services
are recorded when provided, output at the
time products are created and intermediate
consumption when materials and supplies
are being used.
UN, SNA 2008
 مظام, اضمم المتسايIt is the amount of expenditure on
consumption of goods and services. by
 السوابات الح ميhouseholds, government and non-profit
8002
institutions serving households (NPISHs).
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

saving

يمهةةل ج ة ء الةةاخل المتةةاح (م ةةاض تب ةةا لتتريةةر ا ة اوةةتسحاقات الم ا ةةات

اضاخار

1509007

السوابات الح مي

01

Accrual basis

أواس

1509098

السوابات الح مي

01

1509099

السوابات الح مي

01

 مظام, اضمم المتسايConsists of the expenditure, including  بما ا ال المفحات الت يجع تحاير,  يتك ة مما تمفح اضور المحيمHouseholds’ final consumption
 اضوتم1509010
expenditure whose value must be estimated
 السوابات الح ميindirectly, incurred by resident households on قيمتما ب كل غير مبا ر اتف الوتع الخامات اضوتم كي الفراي بما
المما لأور
8002
individual consumption goods and services, ايما الوتع الخامات الت تباع باو ار ليوت اات اضل اقتصااي
الم ي ي
including those sold at prices that are not
.الوتع الخامات اضوتم كي المكتوب بالخارج
economically significant and including
consumption goods and services acquired
abroad.

السوابات الح مي

01

. التحاااي ) الا ض يتم امفاق اتف الوتع الخامات اضوتم كي المما ي
الا ي رف بتسميل كل اتري مالي بجميع المصر اات الت تخصةما

 كةةال سصةةر جميةةع اإلي ةرااات الت ة اكتوةةبت,و ة اء اا ةةت أم لةةم تةةااع

اضوتسحاق

.ااتبرت لمفس الفتري و اء قبات أم لم تحبض

 مةةة قبةةل األو ةةر. ة قيم ة اضمفةةاق اتةةف الو ةةتع الخةةامات اضوةةتم كي

تخة ةةام األوة ةةر

السك م ة ة ااة ةةاا الة ةةف الم ووة ةةات غية ةةر المااا ة ة لت ة ةرب

. الم ي ي

01

Final consumption

اضوتم
المما
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1509012

01

السوابات الح مي

1509013

01
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1510114

اسم المصطلح
بالعربية
اضوتم

اسم المصطلح باإلنجليزية
Government final
consumption

المما

لتسك م

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة
العربية

of
expenditure,
يتك ة مما تمفح السك م ال ام  ,بما ا ال المفحات التة يجةع اة يةتم including
 Consistsاضمم المتساي ,مظام
expenditure whose value must be estimated
تحةةاير ا بطريح ة غيةةر مبا ةري اتةةف الوةةتع الخةةامات اضوةةتم كي الفراي ة  indirectly, incurred by general government onالسوابات الح مي
8002
both individual consumption goods and
الجمااي .
services and collective consumption services..

 Final consumption expenditureيتكة ة ة مم ةةا تمفحة ة الم وو ةةات المحيمة ة غي ةةر الماااة ة ال ةةف الة ةرب تخ ةةام  Consists of the expenditure, includingاضمم المتساي ,مظام
اضوتم
expenditure whose value must be estimated
of non-profit institution serving
اضور الم ي ي تتامة المفحات الت ض با مة تحاير قيمتما ب كل غير  indirectly, incurred by resident NPISHs onالسوابات الح مي
المما
households
8002
مبا ر ,بما ا ال اضمفاق المستوع اتف الخامات الوتع اضوتم كي individual consumption goods and services
لتم ووات
and possibly on collective consumption
الفراي قا يك ة اتف الخامات اضوتم كي الجمااي .
الت ض تماف
services.
الف الرب

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

تخام اضور
الم ي ي

اضوتم

Intermediate Consumption

ال ويط

اوتم

يتك ة ة ة مة ةةة قيم ة ة الوة ةةتع الخة ةةامات الت ة ة توة ةةتمت كمة ةةاخ ت ل متي ة ة

اضمتةاج ,باوةةتهماء اضصة ل الهابتة التة يحيةةا اوةتم كما ب صةةف اوةةتم كا

لرأس المال الهابت

أرس Consumption of fixed capital

ة ة اضمخفة ةةاض اهمة ةةاء الفت ة ةري المساوة ةةبي  ,ا ة ة الحيم ة ة السالي ة ة لمخ ة ة ة

المال الهابت

اضصة ة ل الهابتة ة الممت ك ة ة المو ةةتخام مة ةةة قب ةةل ممة ةةتب متيجة ة لتتة ةةا ر

01

السوابات الح مي

1510115

أو ار اات

 Economically significant pricesأو ة ار لم ةةا ت ةةأهير كبي ةةر ات ةةف كمي ةةات الو ةةتع أ الخ ةةامات التة ة يو ةةتطيع

01

السوابات الح مي

1510116

األص ل

01

السوابات الح مي

1510117

اضل اقتصااي

(األص ل

الماا  ,التتف الطبي

ا اضارار الطبي ي متيج الحام.

الممتج ة امتاجما يرغع الم تر ة ا

ار ما.

Assets
)(Fixed assets

ة أصة ة ل ممتجة ة تو ةةت مل ة ة مفوةةما بصة ة ري متك ةةرري أ مو ةةتمري اة ة

Subsidies

مةةاا اات جاري ة بةةا ة محابةةل تحةةامما السك م ة  ,بمةةا ا ة ال ة السك مةةات

امتيات امتاجي لماي ت يا اتف اام.

الهابت )
اإلاامات

غيةةر المحيم ة  ,الةةف الم ةةاريع اتةةف اوةةاس موةةت

م ةةاطما اضمتةةاج أ

ات ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةف
أو ة ةةاس كمية ة ة أ قيمة ة ة الو ة ةةتع أ الخ ة ةةامات التة ة ة تمتجم ة ةةا أ تبي م ة ةةا أ

توت را ا

07

Consists of the value of the goods and
services consumed as inputs by a process
of production, excluding fixed assets
whose consumption is recorded as
consumption of fixed capital.
It is the decline, during the course of the
accounting period, in the current value of
the stock of fixed assets owned and used
by a producer as a result of physical
deterioration, normal obsolescence or
normal accidental damage.
Prices that have a significant effect on the
amounts that producers are willing to supply
and on the amounts purchasers wish to buy.

اضمم المتساي ,مظام

UN, SNA 2008

السوابات الح مي
8002

اضمم المتساي ,مظام

UN, SNA 2008

السوابات الح مي
8002

اضمم المتساي ,مظام

السوابات الح مي
8002
 Fixed assets are produced assets that areاضمم المتساي ,مظام
used repeatedly or continuously in
 production processes for more than oneالسوابات الح مي
8002
year.

 Subsidies are current unrequited paymentsاضمم المتساي ,مظام
that government units, including non-resident
 government units, make to enterprises on theالسوابات الح مي
8002
basis of the levels of their production
activities or the quantities or values of the
goods or services that they produce, sell or
import.

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008
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01

السوابات الح مي

1510110

أامال قيا

01

السوابات الح مي

1510119

أم ط التأمية

01

السوابات الح مي

1510120

اسم المصطلح باإلنجليزية
Work in Progress

اضمجا

التعريف بالعربية
ة ة الممتج ةةات التة ة تو ةةتررق قت ةةا طة ة ي إلمتاجم ةةا ,التة ة ل ةةم ي ةةتم

اضمتماء ممما ب ا ليتمكة ت اير ا الف ساات م ووي اخر .
Other (private) insurance

الخاو

يتةألف ةاا البمةةا مةة خةةامات إااري التةأمية الصةس اة
( م ةةة غي ةةر طري ةةق ص ةةماايق الا ةةماة اضجتم ةةاا
اضجتمااية ة ة ة ) .ت ة ة ة ةةمل (أم ة ة ةةط

اضكت اريية ,امحاا اإلااري).

اإلمفاق

التعريف باإلنجليزية

Spending

ةركات التةةأمية

غير ةةا م ةةة التأميم ةةات

ك ة ة ة ة ء الت ة ة ةةأمية تحة ة ة ةةاير الخوة ة ة ةةا ر,

قيمة المبةالا التة يةةاا ما الم ةتر  ,أ ي ااةق اتةةف اا مةا لتبةا ية محابةةل
السص ل اتف الوتع الخامات الت تحام لمةم مةة قبةل مة ا الخةامات

أ إلةةف سةةاات م ووةةي أخةةر .
الوة ةةت

قةةا ض يةةااع الموةةتفيا مةةة الخام ة أ

لت سة ةةاي الم ووة ةةي الت ة ة تأخة ةةا سية ةةا ي الوة ةةت

أ الخام ة ة ب ة ةةكل

مبا ةر .اة المساوةب الصةسي  ,اإلمفةاق اتةف الوةتع الخةامات المحامة

مةةة قبةةل م ة ا الخةةامات الصةةسي ا ة الو ة ق يحةةاس مةةة سيةةث المبةةالا
التة يتتح ممةةا اةةة مبي ةةاتمم أمةةا اةةة المفحةةات اة ج ة ء الخةةامات الوةةتع

التة تحةةام ب ةةكل خةةامات وةةتع غيةةر الوة قي لتمظةةام الصةةس تحةةاس مةةة

سية ةةث تكتف ة ة الوة ةةتع ا لخة ةةامات الموة ةةتخام إلمتة ةةاج الرااي ة ة الصة ةةسي أ
الم اط اات الصت .

00

المصدر باللغة
العربية

 Consists of output produced by an enterpriseاضمم المتساي ,مظام
that is not yet sufficiently processed to be in a
 state in which it is normally supplied to otherالسوابات الح مي
8002
institutional units.
This item comprises insurance of health other
,OECD
than by social security funds and other social
 insurance (as part of ISIC). This includesمظام السوابات
 establishments primarily engaged in activitiesالصسي 2000
involved in or closely related to the
management of insurance (activities of
insurance agents, average and loss adjusters,
actuaries, and salvage administration, as part
of ISIC class).
are defined as the values of the amounts that
,OECD
buyers pay, or agree to pay, to sellers in
 exchange for goods and services that sellersمظام السوابات
 provide to them or to other institutional unitsالصسي 2000
designated by the buyers. The buyer incurring
the liability to pay need not be the same unit
that takes possession of the good or service.
In health accounting, expenditure for goods
and services provided by market producers is
measured in terms of the payments they
receive for their sales; expenditures in the
non-market part of the health system are
measured in terms of the goods and services
used to produce the health care or related
activity.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
إمفاق األور

01

السوابات الح مي

1510121

01

السوابات الح مي

1510122

اإل ت

01

السوابات الح مي

1510123

إيرااات

01

السوابات الح مي

1510124

01

السوابات الح مي

1510125

الم ي ي اتف

اسم المصطلح باإلنجليزية
Private household out-ofpocket expenditure

الوتع

التعريف بالعربية
المفحةةات المبا ة ةري لأوةةر الم ي ةةي  ,بمةةا اة ة ال ة المكااة ة ت الم ةةاا اات

ال يمي  ,الت تااع لم ا الخامات الصسي أ م ا األا ي األجم ي
ال

الخامات

جية  ,غير ةةا مةةة الوةةتع الخةةامات األواوةةي  .بمةةاف ت ي ة ال اةةع

الصس لأاراا أ المجم اات الوكامي

الصسي

التعريف باإلنجليزية

ي مل ما تاا

األور الم ي ي

اتةةف الخةةامات الصةةسي المحام ة مةةة السك م ة ال امة  ,الم ووةةات غيةةر
المااا لترب أ الممظمات غيةر السك مية  .يوةتب ا مةا يةتم اا ة مةة قبةل

الم ووةةات الت ة ت ة ار الخةةامات الوةةتع الطبي ة بسيةةث تك ة ة مكتف ة مةةة

قبل الحام ة أم ض ,لم ظفيما.

Depreciation

ة ة اضمخف ةةاض اهم ةةاء الفتة ةري المساو ةةبي  ,اة ة الحيمة ة التاريخية ة لمخة ة ة

اضصة ة ل الهابتة ة الممت ك ة ة المو ةةتخام مة ةةة قب ةةل ممة ةةتب متيجة ة لتتة ةةا ر

المةةاا  ,التتةةف الطبي ة ا اضا ةرار الطبي ي ة متيج ة لتتةةا ر المةةاا ,
التتف الطبي
الخامات

المحام لترير

 Income form services renderedتمهةةل ةةاه اإلي ةرااات الةةاخل المةةاجم اةةة ممارو ة أم ةةط خامي ة كأم ةةط
to others
هام ي ة مةةة قبةةل الم وو ة لتجمةةات األخةةر مهةةل إيجةةار األبمي ة اي ةرااات
الخامات المصراي ايرااات اضوت ارات المالي غير ا مة الخامات.

اإليرااات مة

Income from commercial
activity

باق ال الم

Rest of the world

الم اط التجار

ا اضارار الطبي ي أ التتف متيج الس ااث الطبي ي .

يت ت ةةق ةةاا اإلية ةراا ببيام ةةات البا ةةا ع المت تحة ة بالم ةةاط التج ةةار كم ةةاط
هة ةةام

ا ة إاخة ةةال أي ة ة امتية ةةات تصة ةةمي ي اتة ةةف ة ةةاه الوة ةةتع (باوة ةةتهماء

تجة ة ء الباة ةةا ع أ ترتيفمة ةةا الة ةةا ض ي تبة ةةر تصة ةةمي ا) ,ض ي ة ةةمل ال ة ة
موة ةةتت مات اإلمتة ةةاج المباا ة ة بة ةةمفس سال ة ة

موتت مات اإلمتةاج.

ة ةراء ا الت ة ة توة ةةجل اة ةةمة

تتمهةل قيمة اإليةراا مةة الم ةاط التجةار بمةا يوةمف

بالمامش التجار الا يتمهل ا الرب اإلجمال الماتب اة المتاجري

يا ةةم ةةاا البم ةةا ال س ةةاات الم وو ةةي المحيمة ة خ ةةارج الس ةةا ا الجررااية ة
لتا ل ة

تتمهةةل بة ة( الممظمةةات الا لي ة ال ربي ة الااام ة  ,الةةا ل األجمبي ة

ال ربي  ...,غير ا).
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المصدر باللغة
العربية
,OECD

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

The direct outlays of households,
including gratuities and payments in kind,
 made to health practitioners and suppliersمظام السوابات
therapeutic
 of pharmaceuticals,الصسي 2000
appliances, and other goods and services
whose primary intent is to contribute to
the restoration or to the enhancement of
the health status of individuals or
population groups.
This
includes
payments of household to public health
services,
non-profit institutions or
nongovernmental organizations.However,
it excludes payments made by enterprises,
which deliver medical and paramedical
benefits, mandated by law or not, to their
employees.
UN, SNA 2008
 It is the decline, during the course of theاضمم المتساي ,مظام
accounting period, in the historical value
 of the stock of fixed assets owned andالسوابات الح مي
8002
used by a producer as a result of physical
deterioration, normal obsolescence or
normal accidental damage..
UN, SNA 2008
 This represents income from the exerciseاضمم المتساي ,مظام
of service activities as secondary activities
 by the enterprises to other bodies, such asالسوابات الح مي
8002
the rental of buildings, revenue and
income from banking services, financial
advisory services, and other services.
UN, SNA 2008
 This income relates to the bills of goodsاضمم المتساي ,مظام
circulated for commercial purposes as a
 secondary activity without going throughالسوابات الح مي
8002
any processing or manufacturing (except
for the disassembling or packaging of
goods). They do not include production
inputs sold as is without being recorded as
production input. The income from
commercial activity is the margin
generated of the total profit of the trading
activity.
OECD, A System
This item comprises of institutional units
,OECD
of Health Accounts
that are resident abroad.
مظام السوابات
2000
الصسي 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية
,OECD

التعريف باإلنجليزية

This item comprises R& D programs
directed towards the protection and
 مظام السواباتimprovement of human health. It includes
2000  الصسيR&D on food hygiene, nutrition, radiation
used for medical purposes, biochemical
engineering,
medical
information,
rationalization
of
treatment
and
pharmacology
(including
testing
medicines and breeding of laboratory
animals for scientific purposes) as well as
research
related
to
epidemiology,
prevention of industrial diseases and drug
addiction.
A contract between the insured and the
,OECD
insurer to the effect that in the event of
 مظام السواباتspecified events occurring (determined in
2000  الصسيthe insurance contract), the insurer will
pay compensation either to the insured
person or to the health service provider.
Health insurance includes: Governmental,
private, military, UNRWA and Israeli
insurance.
 مظام, اضمم المتسايIt is a transaction in which one
institutional units provides a good, service
 السوابات الح ميor asset to another unit without receiving
8002
from the latter any good, service or asset
in return as a direct counterpart.
This item comprises government and
,OECD
private provision of education and training
 مظام السواباتof
health
personnel,
including
2000  الصسيadministration, inspection or support of
institutions providing education and
training of health personnel. This
corresponds to post-secondary and tertiary
education in the field of health (according
to ISCED-97 code) by central and local
government, and private institutions such
as nursing schools run by private
hospitals.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 البسةةث التطة ير اة مجةةال الصةةس ي ةةمل البةرامب الم جمة مسة سمايةResearch and Development in
health
 بمةةا ي ةةمل البسةةث التطة ير الصةةس الراا ية, تسوةةية الصةةس الب ةري
,  أيا ة ةةا البسة ةةث التطة ة ة ير ا ة ةةة اإل ة ة اع لأغة ة ةراض الطبية ة ة, التراي ة ة

بالعربية
البسث

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

1510126

السوابات الح مي

01

التط ير ا
مجال

 تر يا ال ج الصيال,  الم ت مات الطبي, الكيمياء السي ي المماو

تربي ة ة السي امة ةةات المختبري ة ة ألغ ة ةراض

اسم المصطلح

الصس

(بمة ةةا ا ة ة ال ة ة اختبة ةةار األا ي ة ة

 ال قاية ة ة م ة ةةة,  ااة ة ة ا ة ةةة البسة ة ة ث المتص ة ةةت ب ت ة ةةم األ ب ة ة ة,) اتمية ة ة
. ساضت اإلاماة,األمراض

ة ت ة يض اةةة خوةةاري مااية تةرتبط بترطية التكةةاليف المت تحة بم ةةكت

المة ة مة اتية ة يت ت ةةق

Health insurance

التأمين
الصحي

1510128

السوابات الح مي

01

Transfers

التس ي ت

1510129

السوابات الح مي

01

ت تيم تاريع

1510130

السوابات الح مي

01

 ة ة اح ةةا م ةةا ب ةةية المة ة مة.ص ةةسي م ةةا ا جم ةةا

.بترطي التكاليف المت تح بم كت صسي ما ا جما

أ خامة أ أصةةل إلةةف

م امتة بم جبمةةا تحةةام ايمةةا سةةاي م ووةةي وةةت

.ساي م ووي أخر ا ة أة تتتحف مة اضخيري أ محابل

 بما,) أ الخاو, الت تيم التاريع لت امتية ا مجال الصس (السك م
ا ة ال ة إااري التفتةةيش أ ااةةم الم ووةةات الت ة ت ة ار الت تةةيم التةةاريع
يحابة ةةل الة ة ا ة ة مرستة ة م ةةا ب ة ةةا الت ت ةةيم الهة ةةام

.لت ةةامتية الص ةةسيية

ال ةةال اة ة مج ةةال الص ةةس م ةةة جام ةةع السك مة ة المرك ية ة السك م ةةات

 الم ووة ةةات الخاص ة ة مهة ةةل مة ةةاارس التم ة ةريض الموت ة ةةفيات, المستي ة ة

.الخاص الت تاير ا
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Education and training of
health personnel

ال امتية ا

مجال الصس

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
الترير ا

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

السوابات الح مي

1510131

01

السوابات الح مي

1510132

تحايم اااري  Provision and administration ofي م ة ة اإلااري السك مي ة ة اااري الم ارك ة ة الخاص ة ة باإلاة ةةاا إلة ةةف الة ةةا ا ر
public health programs
السك مي ة الخاص ة الت ة ت مةةل اتةةف ت ة اير ب ةرامب لتصةةس ال ام ة  ,مهةةل
برامب الصس

01

السوابات الح مي

1510133

يب ةةية سي ةةا ي اضصة ة ل الممتجة ة مخصة ة ما ممم ةةا قيمة ة اضصة ة ل التة ة ت ةةم

01

السوابات الح مي

1510134

01

السوابات الح مي

1509001

01

السوابات الح مي

1509001

Change in the inventories

المخ ة

تحاس التريرات ا المخ مات بحيم ما ياخل المخ مةات مخصة ما ممة

قيمة ة الموة ةةس بات باضا ةةاا التة ةةف قيم ة ة أية ة خوة ةةا ر جارية ة ا ة ة الوة ةةتع
المستفظ بما ا المخ ة خ ل الفتري المساوبي .

ال ام

التك ية

ت ي الصس

Gross capital formation

الرأومال

التصةةرف بمةةا ال ة مةةة أجةةل تك ة ية رأس المةةال الهابةةت المخ مةةات أ

اإلجمال
التك ية

برامب السماي .

الوتع الحيم .
 Gross fixed capital formationيتك ة ة ة م ة ةةة قيمة ة ة اوة ةةتس ااات الممتج ة ةةية لممتج ة ةةات جاية ةةاي قا مة ة ة م ة ةةة
األص ل الممتج ماقو قيم تصرامم ا اضص ل الهابت لمفس الم ع.

الرأومال

الهابت

اإلجمال

التك ية

الرأومال

Capital formation of health
care providers for institutions

لم ا

ة إجمةةال تك ة ية رأس المةةال المست ة ال ة م لت ة اير الرااي ة الصةةسي

لتم ووةةات باوةةتهماء تت ة المارج ة تسةةت البيةةع بالتج ة لتم ة اا األا ات
الطبي غير ا مة محام الخامات الطبي الوتع.

الخامات

التعريف باإلنجليزية
They are measured by the value of the
entries into inventories less the value of
withdrawals and less the value of any
recurrent losses of goods held in
inventories during the accounting period.
This item comprises both government and
private administration and provision of
public health programs such as health
promotion and protection programs.
It shows the acquisition less disposal of
produced assets for purposes of fixed
capital formation, inventories or valuables

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي ,مظام

UN, SNA 2008

السوابات الح مي
8002
,OECD

مظام السوابات

الصسي 2000
اضمم المتساي ,مظام

OECD, A System
of Health Accounts
2000
UN, SNA 2008

السوابات الح مي
8002

 Gross fixed capital formation consists ofاضمم المتساي ,مظام
the value of producers’ acquisitions of
 new and existing products of producedالسوابات الح مي
8002
assets less the value of their disposals of
fixed assets of the same type.
This item comprises gross capital
formation of domestic health care
provider for institutions excluding those
listed under HP.4 Retail sale and other
providers of medical goods.

المصدر باللغة اإلنجليزية

,OECD

مظام السوابات
الصسي 2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

الصسي

التمريض
مرااق الرااي
مع مبيت

Nursing and residential care
facilities

الم ووةةات ال امت ة ا ة مجةةال تة اير اإل ةراف الرااي ة الوةةكمي المحترم ة
بالتمريض ,احا لما تحا ب السال الصسي لتمراف الم ضء .الجة ء
األكبر مة ال متية اإلمتاجية الرااية اة

الخةةامات الصةةسي اضجتمااي ة

ةاه الم ووةات ة مة يب مةة

يك ة ة التركي ة اتةةف الخةةامات الصةةسي

التمرياي ايما إلف سا كبير.
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This item comprises establishments
primarily engaged in providing residential
care combined with either nursing,
supervisory or other types of care as
required by the residents. In these
establishments, a significant part of the
production process and the care provided
is a mix of health and social services with
the health services being largely at the
level of nursing services.

,OECD
مظام السوابات

الصسي 2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية
,OECD

التعريف باإلنجليزية

A tool to provide a systematic
compilation of health expenditure. It can
 مظام السواباتtrace how much is being spent, where it is
2000  الصسيbeing spent, what is being spent on and
for whom, how that has changed over
time and how that compares to spending
in countries facing similar conditions. It
is an essential part of assessing the
success of the health care system and of
identifying
opportunities
for
improvement.
OECD, A System
This item comprises all institutional units
,OECD
of Health Accounts
of central, state or local government and
 مظام السواباتsocial security funds at all levels of
2000
2000  الصسيgovernment. It also includes nonprofit
institutions that are controlled and mainly
financed by government units.
UN, SNA 2008
 مظام, اضمم المتسايThis is the output of insurance activities
measured by the value of the actual and
 السوابات الح ميcalculated cost of the service provided. In
2008
cases other than life insurance (insurance
against accidents such as car insurance,
fire, and maritime insurance), the cost of
the calculated service equals the insurance
premium with respect to future claims
arising from the occurrence of the events
specified in the insurance policies during
the reference period, in addition to the
income generated from investing the
technical reserves in the reference period,
minus claims payable for the reference
period. The output of life insurance is
measured in the same way as it consists of
the three aforementioned components in
addition to the value of reduction of
technical reserves, which are built by the
insurance enterprises to pay the claims of
an insurance policy included in the
insurance program

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 الت ة, ة أااي ل صةةف تةةااق المصةةر اات مةةة الحطةةااية ال ةةام األ ت ة

Health Accounts

ة تصةف أياةا

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع

رمز
المجال

1509007

السوابات الح مي

01

General government

 السك م ال ام0110297

السوابات الح مي

01

Insurance services

 خامات التأمية1509000

السوابات الح مي

01

.تصع اة قطةاع الرااية الصةسي لمةاي ممية مسةااي

السوابات

رمز المصطلح

الصسي

المصة ة ةةاار اضوة ة ةةتخاامات الحم ة ة ة ات لكة ة ةةل م ة ة ة را مة ة ةةة الم ة ة ة ارا المالية ة ة ة
ليةةات تةةااق ةةاه األم ة ال المصةةاار ا ة
ال ظيف

, المخصص ة لحطةةاع الصةةس

مظام الرااي الصسي اتف موت

تتة ةةألف مة ةةة جمية ةةع ال سة ةةاات الم ووة ةةي المرك ي ة ة لتا ل ة ة أ السك م ة ة

 اري, ت ةةمل ( اري المالي ة

 اتةةف جميةةع الموةةت يات السك مي ة, المستي ة

الةةخ) باإلاةاا إلةةف الم ووةات غيةةر الربسية التة تمة ل مةةة..., الصةس

. قبل الم ا م ال ام لتا ل

اإلمتة ةةاج المت ة ةةأت م ة ةةة أم ة ةةط الت ة ةةأمية المح ة ةةيم بتكتف ة ة الخامة ة ة الف تية ة ة

 ا سال التةأمية اتةف غيةر السيةاي (التةأمية اةا السة ااث. المستوب
غير ةةا) تكة ة ة تكتفة ة

مه ةةل ت ةةأمية المركب ةةات السري ةةق الت ةةأمية البس ةةر

 أقواط التأمية الموةتسح بمةا يت تةق بالمخةاطر: الخام المستوب توا

 الةاخل المتسحةق مةة اوةتهمار اضستياطةات+ المترتب خة ل اتةري اإلوةماا

. المطالب ةةات المو ةةتسح ال ةةااع ا ةةة اتة ةري اإلو ةةماا- الفمية ة لفتة ةري اإلو ةةماا
بالموب إلف التأمية اتف السياي اةاة اإلمتةاج يحةاس بةمفس األوةت ع امة

يتةةألف مةةة المك مةةات الةةه ث المةةاك ري أا ة ه إاةةاا إلةةف قيمة التمةةاقو

 سيث تح م ركات التأمية ببماء اه اضستياطات, ا اضستياطات الفمي
ضو ةةتخاامما اة ة اا ةةع المو ةةتسق م ةةة المطالب ةةات المترتبة ة ات ةةف بة ة الو
اه البرامب
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التأمية الم م ل ا

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

01

السوابات الح مي

01

السوابات الح مي

1509011

اسم المصطلح
بالعربية

 0109011الخامات المالي

اسم المصطلح باإلنجليزية
Financial ervices

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
إمت ةةاج الخ ةةامات المالية ة المتسص ةةل م ةةة مجمة ة ع تكتفة ة الخامة ة الف تية ة

المستوةب  .ي تبةةر الة اةةر ريا ضة الم ووةات المالية اة كهيةةر مةةة

الساضت تسحق إيراااتما اة طريق قيم الفرق بية الف ا ا اتف الحةر ض
الف ا ةةا ات ةةف ال اا ةةع .ي ةةتم استو ةةاع تك ةةاليف الخامة ة الف تية ة بأو ةةت ع

مبا ةةر بيمم ةةا ي ةةتم استو ةةاع تكتفة ة الخامة ة المستو ةةب (خ ةةامات ال و ةةاط

المالي ة ة المحاو ة ة بص ة ة ري غية ةةر مبا ة ةري) بص ة ة ري أكهة ةةر ت حية ةةاا .تتاة ةةمة
الخةةامات المالي ة  :خةةامات المراقب ة المالي ة  ,خةةامات الم ءم ة  ,ت ة اير
الوي ل ,ااتراض المخاطر خامات اضكتتاع التاا ل.

خامات

ال واط

المالي المحاو
بص ري غير

ة الفةةرق بةةية الو ة ر المةةاا ع إلةةف البم ة

مةةة قبةةل المحتراةةية و ة ر

Financial intermediation
services indirectly measured
الفا اي المرج باضاةاا إلةف الفةرق بةية وة ر الفا ةاي المرج ة
)(FISIM
الماا ع ا تيا إلف الم ااية.

الوة ر

المصدر باللغة
العربية

 This is the output of financial services thatاضمم المتساي ,مظام
can be measured by the total cost of actual
 and calculated service. This is necessaryالسوابات الح مي
8002
because financial institutions gain
earnings by the difference between
interests on loans and deposits. As the
calculation of the cost of the actual service
is carried out directly, the calculation of
the service (services of financial
intermediation
measured
indirectly
FISIM) is more complicated Include
monitoring
services,
convenience
services,
liquidity
provision,
risk
assumption, underwriting and trading
services.
 It's the difference between the rate paid toاضمم المتساي ,مظام
banks by borrowers and the reference rate
 plus the difference between the referenceالسوابات الح مي
8002
rate and the rate actually paid to
depositors.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

مبا ري

01

السوابات الح مي

1509010

الاخل ال يم

Income in kind

01

السوابات الح مي

1509012

الاخل الح م

Gross national income

اإلجمال

يحةاس بحيمة الوةتع الخةامات التة يحةامما أربةاع ال مةل إلةف موةةتخاميمم  It is measured by the value of the goods andاضمم المتساي ,مظام
services provided by employers to their
 employees in remuneration for work done.السوابات الح مي
ت ياا اما أمج ه مة امل.
8002
ة الحيم ة اضجمالي ة ضجمةةال ارصةةاي الةةاخل اض ل ة لكاا ة الحطااةةات It is the aggregate value of the gross balances .اضمم المتساي ,مظام
of primary incomes for all sectors. defined as
يحةةاس اتةةف ام ة المةةاتب المست ة اضجمةةال ا ةةا ت ياةةات ال ةةامتية مةةة  GDP plus compensation of employeesالسوابات الح مي
8002
الخةةارج ,ا ةةا اخةةل المتكي ة مةةة الخةةارج ,ا ةةا الا ة ار ع مةةاقو اضاامةةات receivable from abroad plus property income
receivable from abroad plus taxes less
مة اضمتاج مة الخارج ,ماقو ت ياةات ال ةامتية لتخةارج ,مةاقو اخةل
subsidies on production receivable from
المتكي لتخارج ,ماقو الا ار ع ا ةا اضاامةات ا الةاام اتةف الممتجةات abroad less compensation of employees
payable abroad less property income payable
لتخارج.
abroad and less taxes plus subsidies on
production payable abroad.
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UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

01

السوابات الح مي

1509019

اسم المصطلح
بالعربية
الاخل الح م
المتاح

اسم المصطلح باإلنجليزية
Gross national disposable
income

اإلجمال

التعريف بالعربية
ي ةةتق مةةة الةةاخل الحة م اضجمةةال ا الصةةاا

التعريف باإلنجليزية
الة بةةاة تاةةاف الي ة

كل التس ي ت الجارية المحاية ا ال يمية التة تتحتمةا ال سةاات الم ووةي
المحيمة مةةة ال سةةاات غيةةر المحيم ة  ,بةةاة تطةةرح كةةل التسة ي ت الجاري ة

المحاية ا ال يمية التة قةةامتما ال سةةاات الم ووةةي المحيمة الةةف ال سةاات

غير المحيم .
01

السوابات الح مي

1509050

اخل المتكي

Property income

01

السوابات الح مي

1509012

الرااي

Health care

01

السوابات الح مي

 1509010الرااي الصسي

01

السوابات الح مي

مجم ع الاخل المتأت مة اضوةتهمار (الةاخل مةة سيةا ي أصةل مةال )
الريع (الاخل مة سيا ي مصار طبي

الصسي

ة ة م الجة ة

كاألرض)

ت ةةخيو الم ةةرض ,المسااظة ة ات ةةف الص ةةس م ةةة خة ة ل

الخة ة ة ة ة ةةامات الت ة ة ة ة ة ة تحة ة ة ة ة ةةامما ال

جة ة ة ة ة ةةات الطبي ة ة ة ة ة ة  ,طة ة ة ة ة ةةع األوة ة ة ة ة ةةماة,

الخ ةةامات التكميتية ة البايتة ة  ,الموتساة ةرات الا ا ية ة  ,ال تة ة م الوة ةريري

(الت خيو ا المختبر) ,التمريض ,الممة الصةسي .

ت ةمل الرااية

الصةةسي جميةةع الوةةتع الخةةامات المحام ة لت ي ة الصةةس  ,بمةةا ا ة ال ة

"الت ة ةةاخ ت ال قا ية ة ة ال
لتوكاة".

Tertiary health care

الهالهي

1509011

الرااي
الصسي
الهام ي

جية ة ة المو ة ةةكم  ,وة ة ة اء الم جمة ة ة لأاة ة ةراا أ

ة الرااي ة اضوت ةةاري المتخصص ة الت ة اةةااي مةةا تس ة ل مةةة الرااي ة
الص ةةسي األ لية ة أ م ةةة الرااية ة الطبية ة الهام ية ة
مرااق لتفس صات ال ج المتخصو.

Secondary care institutions

تح ةةام اة ة مركة ة لاية ة

ال ج مةة قبةل اختصاصة اة الموت ةفف المحةام لتمةريض المسة ل
مة الرااي الصسي األ لي أ ا سال ط اره.
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المصدر باللغة
العربية

 Gross or net national disposable incomeاضمم المتساي ,مظام
may be derived from gross or net national
 income by adding all current transfers inالسوابات الح مي
8002
cash or in kind receivable by resident
institutional units from non-resident units
and subtracting all current transfers in
cash or in kind payable by resident
institutional units to non-resident units.
 It is the sum of investment incomeاضمم المتساي ,مظام
(income receivable by the owner of a
 financial asset) and the rent (incomeالسوابات الح مي
8002
receivable by the owner of a natural
resource (Land).
Comprises the sum of activities performed
,OECD
either by institutions or individuals
 pursuing, through the application ofمظام السوابات
 medical, paramedical and nursingالصسي 2000
knowledge and technology, dental,
complementary and alternative services
pharmaceutical, and clinical sciences (in
vitro diagnostics), nursing, health
professions. Include all health care goods
and services to promote health.
Specialized consultative care, usually on
,OECD
referral from primary health or secondary
 medical care personnel, by specialistsمظام السوابات
 working in a center that has personnel andالصسي 2000
facilities for special examination and
treatment.
Treatment by specialists at the hospital to
,OECD
whom a patient has been referred by
 primary care providers or in emergencyمظام السوابات
 case.الصسي 2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
الرااي

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

السوابات الح مي

1509011

01

السوابات الح مي

 1509018الو ر األواو

01

السوابات الح مي

1509059

و ر الم تر

Purchaser price

01

السوابات الح مي

1509010

ركات التأمية

Private insurance Enterprises

01

السوابات الح مي

1509012

ركات الحطاع

ال جي

All other out-patient curative
care

األخر ا

التعريف بالعربية
يا ةةم ةةاا البم ةةا جمي ةةع الخ ةةامات الطبية ة الخ ةةامات المو ةةاماي الخ ةةامات
المحام لتمراف بال يااات الخارجي أ

المماروة ة ة.

ال يااات

ب الطبي الت يحامما األطبةاء

ت ةةمل الخ ةةامات المحامة ة لتمرا ةةف م ةةة قب ةةل امة ة المم ةةة

الطبية ة المو ةةاماي مه ةةل ال ة ة ج الطبي ة ة

الخارجي

التعريف باإلنجليزية

الة ة ظيف  ,اة ة ج الو ةةم يات.

ت ةةمل خةةامات الصةةس المفوةةي  ,اة ج اإلامةةاة ,باإلاةةاا إلةةف ا ة ج

المطق.
Basic price

الو ر الا يتتحاه الممتب مة الم تر لحةاء سةاي مةة وةت

ا خامة مةا

ممتجة ب صةةفما مخرجةةا مخصة ما ممة اية اة ار ع ماا اة

ماةةااا الية

اي ااامات تتحا ا الممتب متيج ضمتاجمةا ا بي مةا .ض ي ةمل اية تكةاليف

محل يحيا ا الممتب ممفصت اتف الفات ري.

ة الو ة ر الةةا ياا ة الم ةةتر ليتوةةتم وةةت

المكة ةةاة الة ةةا يسة ةةاا ما,

ا ة ار ع اخةةر محتط ة

ة ة ض ي ة ةةمل اي ة ة ا ة ةريب قيم ة ة ماة ةةاا ا

و ة ر الم ةةتر ي ةةمل اي ة تكةةاليف محةةل يةةاا ما

الم تر اتف ساي ليتوتم الوت

الخاص

الخاو(غير
ركات

التأمية)

ا خام ة مةةا ا ة ال قةةت

ا المكاة ال ماة التاية يساا ما.

ة ة ال ة ةةركات أ ة ةةباه ال ة ةةركات المحيم ة ة الت ة ة يك ة ة ة م ة ةةاطما الر يو ة ة

التأمية.
Corporations (other than
)health insurance

ي ةمل ةةاا الحطةاع جميةةع ال ةركات أ ةةباه ال ةركات غيةةر المالية المحيمة ,
كال ي مل المم ت الت ت مل ا إمتاج الوتع الو قي

تتبع لم ووةات

غير ااا لترب كب ض الموت فيات الت تتحااةف هممةا لخةاماتما تمكممةا

م ةةة او ةةترااا تك ةةاليف إمتاجم ةةا الجارية ة ام ةةا تح ةةايم خ ةةاماتما ل ةةب ض ا ةةات
المجتمع.

11

المصدر باللغة
العربية
,OECD

المصدر باللغة اإلنجليزية

This
item
comprises
all
other
miscellaneous medical and paramedical
 services provided to out-patients byمظام السوابات
 physicians or paramedical practitionersالصسي 2000
including
services provided to outpatients by paramedical professionals
such as chiropractors, occupational
therapists, and audiologists; in addition to
paramedical mental health, substance
abuse therapy and speech therapy.
UN, SNA 2008
 It is the amount receivable by theاضمم المتساي ,مظام
producer from the purchaser for a unit of a
 good or service produced as output minusالسوابات الح مي
8002
any tax payable, and plus any subsidy
receivable, by the producer as a
consequence of its production or sale. It
excludes any transport charges invoiced
separately by the producer.
UN, SNA 2008
 It is the amount paid by the purchaser,اضمم المتساي ,مظام
excluding any VAT or similar tax
 deductible by the purchaser, in order toالسوابات الح مي
8002
take delivery of a unit of a good or service
at the time and place required by the
purchaser. The purchaser’s price of a good
includes any transport charges paid
separately by the purchaser to take
delivery at the required time and place.
OECD, A System
This sector comprises all private insurance
,OECD
of Health Accounts
funds other than social security funds.
مظام السوابات
2000
الصسي 2000
This sector comprises all corporations or
quasi corporations whose principal
activity is the production of market goods
or services (other than health insurance).
This category includes all resident
nonprofit institutions that are market
producers of goods or non financial
services.

,OECD
مظام السوابات

الصسي 2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المصدر باللغة
العربية
,OECD

مظام السوابات
2000 الصسي
,OECD
مظام السوابات

2000 الصسي
 مظام,اضمم المتساي

التعريف باإلنجليزية
This item comprises a variety of activities
of monitoring the environment and of
environmental control with a specific
focus on a public health..
Social security funds are social insurance
schemes covering the community as a
whole or large sections of the community
and are imposed and controlled by
government units serving household
An industry consists of a group of
establishments engaged in the same, or
similar, kinds of economic activity

السوابات الح مي
8002
 مظام, اضمم المتسايcompulsory cash or in kind payments
payable by producers to the general
 السوابات الح ميgovernment. It consists of taxes on
8002
products payable on goods and services at
production, sale, or exchange and other
taxes payable on production by resident
producers as a result of carrying out the
production process.
 مظام, اضمم المتسايConsist of taxes on goods and services
that become payable at the moment when
 السوابات الح ميthose goods cross the national or customs
8002
frontiers of the economic territory or
when those services are delivered by nonresident producers to resident institutional
units.
 مظام, اضمم المتسايIt is a tax on products from goods and
services collected in stages by enterprises
 السوابات الح ميbut that is ultimately charged in full to the
8002
final purchasers.

التعريف بالعربية
مراقبة ة البي ة م ةةع التركية ة ب ج ة خ ةةاو ات ةةف

اسم المصطلح باإلنجليزية
ة أم ةةط رصةةا البي ة ة

ا ة محابل ياا ما الممتج ة

تتألف مة ا ار ع اتف الممتجات تااع اتف

01

Social security funds

صماايق

1509011

السوابات الح مي

01

1509066

السوابات الح مي

01

الا ار ع اتف

1509067

السوابات الح مي

01

Taxes and duties on imports ا ار ع رو م

1509018

السوابات الح مي

01

اريب الحيم

1509019

السوابات الح مي

01

الاماة

اضجتماا

Industry

Taxes on production

. إلف السك م ال ام

الصماا

اإلمتاج

 مة ا ار ع,الوتع الخامات اما إمتاجما أ بي ما أ تصريفما
اتف اإلمتاج ياا ما الممتب المحيم متيج مماروت ل متي

المجال

السوابات الح مي

. مت ابم مة اضم ط اضقتصااي

ماا اات محاي أ ايمي إجباري

رمز

1509010

.السك مي المتخصص بخام األور

تتك ة مة مجم ا مة المم ات الت

الموضوع

الصس البي ي

 يتم تطبيحة المتاب ة اتية مةة قبةل ال سةاات, المجتمع أ أج اء كبيري مم

ت ترل بم ع اسا ا بمجم ا

بالعربية

رمز المصطلح

Environmental health

. الصس ال ام

صةةماايق الاةةماة اضجتم ةةاا ابةةاري اةةة بة ةرامب تةةأمية اجتمااي ة ترطة ة

اسم المصطلح

أخر

.اإلمتاج

ت مل الا ار ع اتف الوتع الخامات الموتسح الااع ا التسظ الت

 ا اماما توتم, لتا ل

ت بر ايما السا ا الجمركي ل قتيم اضقتصاا

اتف ال اراات

. الوتع ب اوط ممتب غير محيم الف ساي م ووي محيم

اريب اتف الممتجات مة الوتع الخامات يتم جبايتما اتف مراسل

المماي اتف الم ترية

ب اوط ال ركات لكة يتم تسميتما كتيا ا
.المما يية
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Value added tax

المااا

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية
,OECD

التعريف باإلنجليزية

This item comprises establishments of
health practitioners holding the degree of
 مظام السواباتa doctor of medicine or a qualification at a
2000  الصسيcorresponding level, primarily engaged in
the independent practice of general or
specialized
medicine
(including
psychiatry, psychoanalysis, osteopathy,
homeopathy)
or
surgery.
These
practitioners operate independently or part
of group practices in their own offices
(centers, clinics) or in the facilities of
others, such as hospitals or health centers.
This item comprises a variety of activities
,OECD
of a public health concern that are part of
 مظام السواباتother public activities such as inspection
2000  الصسيand regulation of various industries,
including water supply.
 مظام, اضمم المتسايA household is defined as a group of
persons who share the same living
 السوابات الح ميaccommodation, who pool some, or all, of
8002
their income and wealth and who
consume certain types of goods and
services collectively, mainly housing and
food. Households are mainly consumers,
but they may also be producers. All
economic activity taking place within the
production boundary and not performed
by an entity maintaining a complete set of
accounts is considered to be undertaken in
the household sector.
The general government sector consists
,OECD
mainly of central, state and local
 مظام السواباتgovernment units together with social
2000  الصسيsecurity funds imposed and controlled by
those units. In addition, it includes NPIs
engaged in non-market production that are
controlled and mainly financed by
government units or social security funds.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

المم ة ت الصةةسي التة ي مةةل بمةةا أ يمتتكمةةا ةةخو يسمةةل ارجة طبيةةع
 بص ة ري ر يوةةي موةةتحت ت مةةل ا ة مجةةال ممارو ة,ت ممةةاظري

Offices of physicians

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

السوابات الح مي

01

1509072

السوابات الح مي

01

قطاع األور

0109070

السوابات الح مي

01

الحطاع

0109071

السوابات الح مي

01

 عيادات األطباء1509079

أ بم ة

, اتةةم الةةمفس, الطةةع ال ةةام أ المتخصص ة (بمةةا ا ة ال ة الطةةع المفو ة
ت ةةمل الحطةةاع الخةةاو أ مجم ا ة مةةة
اسةةا

. تجبيةةر ال ظةةام) أ الج ارس ة

المماروةةية لممم ة الطةةع مةةة خ ة ل مجم ا ة ايةةااات اةةمة مرك ة
.  مهل الموت فيات أ المراك الطبي,)ال يااات

(المراك

ةةاا البمةةا ياةةم مجم ا ة متم ا ة مةةة أم ةةط الصةةس ال ام ة الت ة ت ةةكل

 مهة ةةل التفتة ةةيش تمظة ةةيم الصة ةةمااات, ج ة ة ءا مة ةةة األم ة ةةط ال ام ة ة األخة ةةر

Food, hygiene and drinking
water control

.المختتف بما ي مل إماااات المياه
ة مجم اة صةةريري مةةة األا ةراا الةةاية ي ةةترك ة اة الوةةكة يجم ة ة

الرااء المظاا

الويطري اتف
مياه ال رع

Household sector

ب ةةض أ ك ةةل اختم ةةم ه ةةر تمم يو ةةتمتك ة أم اا ةةا م يمة ة م ةةة الو ةةتع

الم ي ي

. تتألف ب ةكل أواوة مةة اإلوةكاة الرةااء, الخامات بص ري جمااي

يمك ةةة لأو ةةر الم ي ةةي أة تكة ة ة ا ةةمة الممتج ةةية باإلا ةةاا لكة ة ممم

 إا أة كل األم ةط اضقتصةااي التة تحةع اةمة,الموتمتكية الر يويية
سا ا اإلمتاج تمارس مة قبل جمةات ض تسةتفظ بمجم اة متكامتة مةة
. السوابات ت تبر امة قطاع األور الم ي ي

يت ةةألف م ةةة س ةةاات السك مة ة المرك ية ة السك م ةةات المستية ة إل ةةف جام ةةع
صةماايق الاةةماة اضجتمةاا التة تفراةما توةةيطر اتيمةا تتة ال سةةاات
ت مل كال الم ووةات غيةر الماااة لتةرب التة تمةتب إمتاجةا غيةر وة ق

تو ةةيطر اتيم ةةا تم لم ةةا بصة ة ري ر يوة ة ال س ةةاات السك مية ة أ ص ةةماايق
. الاماة اضجتماا
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Government sector

السك م

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
الحطاع

01

السوابات الح مي

0109071

01

السوابات الح مي

 0109071الحطاع الخاو

01

السوابات الح مي

0109077

01

السوابات الح مي

0109070

01

السوابات الح مي

0109072

01

السوابات الح مي

0109009

السك م ا ة

اسم المصطلح باإلنجليزية
Non classified public health
providers

تسايا م ع

Private sector

المالي

أ ال ة ة ارات السك مي ة ة ا ة تساية ةةا م ة ة ع م ة ة ا الخام ة ة ل ة ةةام ت ة ة اره مة ةةة

ي ةةمل جمي ةةع ال س ةةاات الم وو ةةي المحيمة ة التة ة ض تم ةةارج تس ةةت قطة ةةاع

قطاع يتك ة مة جميع ال ةركات المحيمة التة ت ةترل بصة ري ر يوةي

بت ة اير الخةةامات المالي ة بمةةا ايمةةا خةةامات التةةامية تم يةةل الم ا ةةات

التحاااي الف ساات م ووي اخر .
Non-financial corporations

ال ركات غير

قطةةاع ي ةةمل كةةل ال ةةركات أ ةةباه ال ةةركات

يتركة م ةةاط الر يوة اة

امتاج الوتع ا الخامات الو قي (ااا الخامات المالي ).

المالي

الم ووات

ة بمةةا ي اة أة مةةة قةام بت يةةا الخامة الصةةسي

ة أسةةا الم ووةةات

السك م .

قطاع ال ركات Financial corporation sector

قطاع

التعريف بالعربية

مصار البيامات.

م ا الخام

قطاع

التعريف باإلنجليزية

Non-profit institutions
serving households

غير المااا

تتالف مة الم ووات غيةر الماااة لتةرب

التة تة ار وةتع خةامات غيةر

الو قي لأور الم ي ي الت ض تويطر اتيما السك م .

This item comprises the government
institutions or ministries as providers for
health service, without specifying the type
of service provider because it is not
available from the data source.
This sector comprises all resident
institutional units which do not belong to
the government sector.

المصدر باللغة
العربية
,OECD

مظام السوابات
الصسي 2000
,OECD

مظام السوابات

الصسي 2000

 Consist of all resident corporations thatاضمم المتساي ,مظام
are principally engaged in providing
 financial services, including insurance andالسوابات الح مي
8002
pension funding services, to other
institutional units.
 Consists of corporations whose principalاضمم المتساي ,مظام
activity is the production of market goods
 or non-financial services.السوابات الح مي
8002
 Consists of non-market NPIs that are notاضمم المتساي ,مظام
controlled by government.
السوابات الح مي
8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

لترب الت

تخام األور
الم ي ي
الحطاع
الم وو

Institutional sector

ة ة مجم اة ة م ةةة ال س ةةاات الم وو ةةي الم ةةترك اة ة ممامم ةةا اضواو ةةي
وةةت كياتما ا ةةاااما .مصةةمف إلةةف الحطااةةات التالي ة باضوةةتماا إلةةف مظةةام

السوابات الح مية  :قطةاع ال ةركات غيةر المالية  ,قطةاع ال ةركات المالية ,

الحطةةاع السكة م ال ةةام ,قطةةاع الم ووةةات غيةةر الماااة لتةرب التة تخةةام
األور الم ي ي  ,قطاع األور الم ي ي إااا لسواع بحي ال الم الا

يمفرا ل سواع موتحل.

10

 The institutional units are groupedاضمم المتساي ,مظام
together to form institutional sectors, on
 the basis of their principal functions,السوابات الح مي
8002
behaviour and objectives:, there are five
institutional sectors in the system of
national accounts: government; non-profit
institutions serving households; financial
corporation's; households; and nonfinancial corporations, In addition to the
rest of world sector that has separate
account.

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
الحيم الو قي

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Market value of an asset

الحيمة السالية لتةاخل المت لةةا مةةة ةاا األصةةل لتوةةم السالية إلةةف أة يةةتم

The present value of the stream of net
income generated from that year until the
asset is scrapped.

01

السوابات الح مي

0110298

01

السوابات الح مي

 1510100الحيم المااا

Value added

01

السوابات الح مي

 1510102الكياة الحام م

Legal entity

01

السوابات الح مي

0109000

مهبط الماتب

GDP deflator

01

السوابات الح مي

0109001

المخرجات

01

السوابات الح مي

0109001

مخرجات

التختو مم .

لأصل

مفم ة م يت تةةق باإلمتةةاج ي ةةير إلةةف الحيم ة المت لةةاي ألي ة

م اط إمتاج .

سةةاي تمةةارس أ

ي رف إجمال الحيمة الماةاا بساصةل طةرح اضوةتم

ال وةةيط مةةة إجمةةال اإلمتةةاج .أمةةا صةةاا الحيمة الماةةاا ايةةتم السص ة ل
اتيما بطرح اوتم

رأس المال الهابت مة إجمال الحيم المااا .

كياة ي ترف ب ج اه مة قبل الحةام ة

الكياة الحام م ا اضجتماا

ا مةةة قبةةل المجتمةةع بص ة ري موةةتحت اةةة اض ةةخاو ا اةةة الكيامةةات
اضخر الت قا تك ة مالك ل ا مويطري اتي .

المست

رقةم قياوة يوةتخام لتس يةل البيامةات المتريةرات الخاصة بالمةاتب المستة
اإلجمال مة اضو ار الجاري الةف اضوة ار الهابتة  ,باضاتمةاا اتةف وةم

أواس مماوب  ,بماف ال مل اتف ا ل أهر األو ار اتف البيامات.

اضجمال
Output

ت ةةرف اتةةف أممةةا الوةةتع الخةةامات الممتج ة مةةة قبةةل المم ةةاي ,باوةةتهماء

قيمة أ وةةتع خةةامات موةةتخام اة م ةةاط ض تأخةةا اية ال ةةرك ب ةةية
اضاتبةار مخةةاطر اوةةتخاام الممتجةةات اة اضمتةةاج باوةةتهماء قيمة الوةةتع
الخةامات الموةةتمتك مةةة قبةل مفةةس المم ةةاي ايمةا اةةاا الوةةتع الخةةامات

الموتخام لتك ية راس المال (راس المال الهابت ا التريرات ا ق ا م
الجرا) ا ل وتم

اإلمتاج

Output for own final use

المما

الاات .

ة ة الوة ةةتع الخة ةةامات الت ة ة يسة ةةتفظ بمة ةةا مة ةةالك الم ة ةةاريع الت ة ة أمتجتمة ةةا

ضوت مالمم المما

الخاو كاوتم

مما

ل وت مال
المما

الخاو

12

أ تك ية رأس مال.

المصدر باللغة
العربية
ب اضسصاء ا

اضم المتساي ,اليل

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNSD, Business
Accounting manual

المساوب التجاري

 Value added is a central concept ofاضمم المتساي ,مظام
production and refers to the generated
 value of any unit that carries out anyالسوابات الح مي
8002
productive activity. Gross value added is
defined as the value of gross output less
the value of intermediate consumption.
The net value added is defined as the
gross value less the value of fixed capital
consumption.
 A legal or social entity is one whoseاضمم المتساي ,مظام
existence is recognized by law or society
 independently of the persons, or otherالسوابات الح مي
8002
entities, that may own or control it.
 An index used to convert data andاضمم المتساي ,مظام
variables of GDP at current prices to
 constant prices, depending on anالسوابات الح مي
8002
appropriate base year, to isolate the
impact of prices on the data.
 It is defined as the goods and servicesاضمم المتساي ,مظام
produced by an establishment, excluding
 the value of any goods and services usedالسوابات الح مي
8002
in an activity for which the establishment
does not assume the risk of using the
products in production, and excluding the
value of goods and services consumed by
the same establishment except for goods
and services used for capital formation
(fixed capital or changes in inventories) or
own final consumption.
 Consists of products retained by theاضمم المتساي ,مظام
producer for his own use as final
 consumption or capital formation.السوابات الح مي
8002

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

UN, SNA 2008

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 مظام, اضمم المتسايInclude goods and services sold at market
 أ يجر, ت مل الوتع الخامات الت تباع بأو ار اات اضل اقتصااي
prices or otherwise disposed of on
 السوابات الح ميmarket, or intender for sale or disposal on التصرف بما بطريحة أخةر اة الوة ق أ ي تة م بي مةا أ التصةرف بمةا
8002
the market such as most of the goods and
السال بالموب لم ظم الوتع الخةامات التة تبةاع اة
ا الو ق كما
services sold at warehouses and retail sail
. المخا ة مس ت البيع بالتج
stores.
 مظام, اضمم المتسايConsist of goods and individual or
تتك ة ة ة مة ةةة وة ةةتع خة ةةامات اراي ة ة ا جمااي ة ة تمتجمة ةةا السك م ة ة ا
collective services produced by non-profit
 السوابات الح ميinstitutions serving households (NPISHs)
الم ووةةات الت ة ض تمةةاف الةةف ال ةرب تخةةام اضوةةر الم ي ةةي الت ة
8002
or government that are supplied freely, or
ت ار الوتع ا الخامات ب ةكل مجةام ا باوة ار ليوةت اات ا مية
at prices that are not economically
.اقتصااي ل ور الم ي ي ا لتمجتمع ككل
significant to other institutional units or
the community as a whole.
This item comprises establishments of
,OECD
)المم ة ة ة ت الص ة ةةسي المماروة ة ة ة (غي ة ةةر األطب ة ةةاء أطب ة ةةاء األو ة ةةماة
independent health practitioners (other
 مظام السواباتthan physicians, and dentists) such as
 المتخصص ةةية اة ة تص ةةسي,المختصة ة ة مه ةةل أخص ةةا ي المظ ةةارات
2000  الصسيchiropractors, optometrists, mental health
.  الم ووةةات التة تة ار الرااية لمراةةف ال يةةااات الخارجية,المطةةق
specialists, physical, occupational, and
 مه ة ةةل, تكة ة ة ة ا ة ةةمة الحط ة ةةاع الخ ة ةةاو أ مجم اة ة ة م ة ةةة الم اركة ة ة
speech therapists as well as audiologists
establishments primarily engaged in
. الموت فيات المراك الطبي
providing care to outpatients. These
practitioners operate independently or
part of group practices in their own
offices or in the facilities of others, such
as hospitals or medical centers.
A facility providing therapy and training
,OECD
 ة الم اركة.المرااق الت تحام ال ج التاريع بماف التأ يةل
for rehabilitation. The center may offer
 مظام السواباتoccupational therapy, physical therapy,
,  ال ة ة ة ج المممة ة ة,  ال ة ة ة ج السركة ة ة, التة ة ة تح ة ةةام ال ة ة ة ج الة ة ة ظيف
vocational
training,
and
special
training
2000 الصسي
تةةاريبات خاصة ك ة ج المطةةق ل وت ةةفاء مةةة اإلصةةاب أ المةةرض
such as speech therapy for recovery from
.إلف السا الطبي الممكة
injury or illness to the normal possible
extent.
They
are current transfers received by
 مظام,اضمم المتساي
تس ة ة ي ت جاري ة ة تتتحا ة ةةا اضوة ةةر الم ي ة ةةي لوة ةةا استياجة ةةات تم ة ةةأ ا ة ة
households intended to provide for the
 السوابات الح ميneeds that arise from certain events or
ظ ة ةةر ف خاصة ة ة مه ة ةةل الم ة ةةرض ا الت ت ة ةةيم ا البطالة ة ة ا التحاا ة ةةا ا
8002
circumstances, for example, sickness,
. اضوكاة ا ظر ف اا تي
unemployment,
retirement,
housing,
education or family circumstances.
 مظام, اضمم المتسايAll surveys for which the reference period ة ة كااة ة الموة ة ح التة ة ي ةةتم إج ار ةةا باضاتم ةةاا ات ةةف إو ةةماا ممة ة يح ةةار
is three months.
السوابات الح مي
.بس ال ه ه أ مر
8002
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اسم المصطلح باإلنجليزية
Market outputs

اسم المصطلح
بالعربية
المخرجات

رمز المصطلح

المجال

السوابات الح مي

01

 المخرجات غير0109000

السوابات الح مي

01

0109002

السوابات الح مي

01

مراك التأ يل

0109029

السوابات الح مي

01

الم ايا

0109022

السوابات الح مي

01

0110197

السوابات الح مي

01

الو قي األخر

Offices of other health
practitioners

رمز

0109007

الو قي

Other non-market outputs

الموضوع

مرااق الممة
الصسي

المواماي

Rehabilitation center

Social benefits

اضجتمااي

Quarterly Surveys

المو ح الرب ي

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

OECD, A System
of Health Accounts
2000

UN, SNA 2008

OECD, A System
of Health Accounts
2000

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

 مظام, اضمم المتسايA transaction is an economic flow that is
an interaction between institutional units
 السوابات الح ميby mutual agreement or an action within an
8002
institutional unit that it is analytically
useful to treat like a transaction, often
because the unit is operating in two
different capacities.
This item comprises establishments
,OECD
primarily engaged in providing health care
 مظام السواباتservices directly to outpatients who do not
2000  الصسيrequire in-patient services. This includes
establishments
specialized
in
the
treatment of day-cases and in the delivery
of home care services. Consequently,
these establishments do not usually
provide in-patient services. Health
practitioners in ambulatory health care
primarily provide services to patients
visiting the health professional’s office
except for some pediatric and geriatric
conditions.
This item comprises a variety of
,OECD
establishments primarily engaged in
 مظام السواباتproviding ambulatory health care services
2000 ( الصسيother than offices of physicians, dentists,
and other health practitioners, out-patient
care centers, and home health care
providers).
 مظام, اضمم المتسايAn establishment is an enterprise, or part
of an enterprise, that is situated in a single
 السوابات الح ميlocation and in which only a single
8002
productive activity is carried out or in
which the principal productive activity
accounts for most of the value added.
This item comprises Enterprise providing
,OECD
occupational health care as ancillary
 مظام السواباتproduction.
2000 الصسي

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 أ ت امةل بةية سةاتية م ووةيتية احةا ضتفةاق متبةاال, تااق اقتصاا

Economic Transactions

ا ام ةةل ا ةةمة س ةةاي م وو ةةي م ةةة المفي ةةا تستيتي ةةا اة ي ام ةةل ب ص ةةف

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

الم ام ت

0110198

السوابات الح مي

01

محام الرااي

0109022

السوابات الح مي

01

0109299

السوابات الح مي

01

اضقتصااي

.م امت ضة ال ساي كهي ار ما ت مل بصفتية مختتفتية

الم ووات ال امت ا مجال تحايم خامات الرااي الصةسي اإلوة ااي
ي ةمل الة الم ووةات المتخصصة اة

أ

.ا ال يااات الخارجية مبا ةري

Providers of ambulatory
health care

تحايم ال ج ب كل ي م باإلااا إلف تحايم خامات الرااي الصسي ا

بالت ةةال ا ةةلة ةةاه الم وو ةةات ض تح ةةام ا ةةااي خ ةةامات ال ة ة ج

الصسي

اإلو ااي

.المم ةةا ل

 ا الرالع يتم ت يا الخامات لتمراف الاية ية ر ة.لتمراف المحيمية
مكتةةع الصةةس المممي ة باوةةتهماء ب ةةض سةةاضت طباب ة األطفةةال أم ةراض

. ال يخ خ

 الم وو ةةات ال امت ة ة ا ة ة المح ةةام األ ل ا ة ة مجة ةةال تح ةةايم خة ةةامات الرااي ة ةOther providers of ambulatory
health care
 غير ةةا مةةة,الصةةسي المتمحت ة (بخ ة ف ايةةااات األطبةةاء أطبةةاء األوةةماة
 تحةايم الرااية الصةسي, مة مراك رااية المراةف,المماروية الصسيية

الصسي

اإلو ااي

.) المم لي

 يمةةارس مة ع اسةةا احةةط,م ةةر ع ا جة ء مةةة م ةةر ع يحةةع اة م قةةع اسةةا

محام الرااي

األخر

Establishment

المم أي

0109290

السوابات الح مي

01

Enterprise as providers of
occupational health care
services

الم ووات

0109292

السوابات الح مي

01

 ا ي ة ا اي ة م ةةاط اضمتةةاج الر يو ة بم ظةةم الحيم ة, مةةة الم ةةاط اضمتةةاج
. المااا
الم ووات الت تحام خامات الرااي الصسي ب كل ج ة أ هةام

. بجامع الم اط اضقتصاا الا تمارو

الت تحام

خامات الرااي
الصسي
المممي
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

السوابات الح مي

0109290

الم رات

01

السوابات الح مي

0110291

الماتب المست

Gross domestic product or
GDP

01

السوابات الح مي

0110295

الم اط

Economic activity

01

السوابات الح مي

0110296

Short term indicators

قصيري الما

اإلجمال

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
هي مؤشرات ذات دورية أقل من سنة ،والتيي قيت ونيلم لميتر شي ر أو
ربع سنة.
م ةةر يح ةةيس إجم ةةال الحيمة ة الما ةةاا لكااة ة األم ةةط اضقتص ةةااي م ةةة
خ ة ل المخرجةةات مةةة الوةةتع الخةةامات ل وةةت مال الممةةا

الت ة يمتجمةةا

اقتصةةاا مةةا ب اوةةط المحيمةةية غيةةر المحيمةةية مةةة وةةكام ( ا امةةل اضمتةةاج

المستية ) برةةض المظةةر اةةة ت يةةع ةةاا اإلمتةةاج مستيةةا أ خارجيةةا خ ل
اتري ممي مسةااي ض ي ةمل السوة مات اتةف خفةض قيمة اوةتم

المال الهابت أ اوتم اف الم ارا الطبي ي

اضقتصاا

تا ر ا.

رأس

مصةةطت ي ةةير إلةةف امتية تةةامب مجم اة مةةة اإلجةراءات األم ةةط التة
تمف ةةا م ةةة قب ةةل س ةةاي م يمة ة التة ة تو ةةتخام ال م ةةل رأس الم ةةال البا ةةا ع
الخة ةةامات لتمة ةةتب ممتجة ةةات مسة ةةااي (وة ةةتع خة ةةامات) .كمة ةةا ي ة ةةير الم ة ةةاط

اضقتصاا الر يو الف طبي

ال مل الا تمارو الم وو الا قامت

م ةةة أجتة ة سو ةةع التص ةةميف ال ةةا ل الم س ةةا لأم ةةط اضقتص ةةااي

يو ةةمم

بةةأكبر قةةار م ةة الحيم ة الماةةاا ا ة سال ة ت ةةاا األم ةةط ااخةةل الم وو ة
ال اساي.

ال ساي

الم ووي

Institutional unit-enterprise

كياة اقتصاا قاار ا ااتة اتةف امةت

اضصة ل تسمةل اضلت امةات

ممارو اضم ط اضقتصااي الاخ ل ا م ام ت مع كيامات أخر .
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المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

 All indicators that have a periodicity forاليل ااااا السوابات Manual of quarterly
Ntional Accounts
less than a year, usually month or quarter.
الح مي الرب ي
2001
8007
UN, SNA 2008
 Indicator measures the total value addedاضمم المتساي ,مظام
of all economic activities, which consists
 output of goods and services for final useالسوابات الح مي
8002
produced by both residents and nonresidents, (local factors of production) and
regardless of the distribution of this
production, locally or externally during a
specific period of time and does not
include deductions for depreciation of
fixed capital or deterioration of natural
resources.
الت صيات الا لي

Referring to a process consisting of
actions and activities carried out by a
لءسصاءات
certain entity that uses labour, capital,
 goods and services to produce specificالصمااي 2990
products (goods and services). In addition
to that, the main economic activity refers
to the main work of the enterprise based
on the (ISIC) and that contribute by the
large proportion of the value added,
whenever more than one activity exist in
the enterprise.
 It is an economic entity that is capable, inاضمم المتساي ,مظام
its own right, of owning assets, incurring
 liabilities and engaging in economicالسوابات الح مي
8002
activities and in transactions with other
entities.

UN, International
Recommendations
for Industrial
Statistics
2008

UN, SNA 2008

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات ميزان المدفوعات
01

مي اة الماا اات

0115100

01

مي اة الماا اات

0115101

01

مي اة الماا اات

0115102

01

مي اة الماا اات

0115103

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع0101 :
اضوتهمار

Foreign direct investment

األجمب

Balance of Payments Terms

ت ةةمل ةةاه الف ة ة اضوةةتهمار ال ةةا يمتت ة صةةاسب بم جبة ة وةةيطري أ قة ة ي

وةةماات الةةاية ,تمحوةةم

 Portfolio investment is a residual categoryصما ق المحا الا ل ,
for transactions in shares, bonds, bills,
اليل مي اة
notes, money market instruments and
It is residual
 financial derivatives.الماا اات الطب
because these instruments are also
الخامو 7772
included under direct investment and
reserve assets.
Portfolio investment is
divided into two main categories: equity
and debt. Shares are equity investment
and the remaining instruments are debt
investment.
 Under other investment are included allصما ق المحا الا ل ,
transactions in financial assets and
اليل مي اة
liabilities, which are not classified under
 any of the three other broad categories.الماا اات الطب
The most important of these are currency,
الخامو 7772
deposits and loans (including trade
credits).
 The stocks and flows of funds that hadالجما المرك
been invested by an individual or family
 outside of Palestine during the period ofلءسصاء الفتوطيم ,
8072
time reference in various investments
(shares, bonds, currency and deposits,
non-contributing institutions.

امة اا البمةا بةامت

ا ال رك .

مة الماسي ال متي يتمهل م يار التميي لءاراج

الموةتهمر لسة ال  %70اتةف األقةل مةة األوةمم

ي مل اضوةتهمار المبا ةر كااة الم ةام ت بةية الموةتهمرية

المبا ةرية م ووةةات اضوةةتهمار المبا ةةر ض يحتصةةر احةةط اتةةف الم امت ة

المبا ية بةية الطةراية ,تحوةم الم ةةام ت اية إلةف أروةمال سحة ق المتكية ,
ال ا ةةاات الم ةةاا او ةةتهمار ا أمة ة اع رأس الم ةةال األخ ةةر (الم ةةام ت ب ةةية

ال ركات) .يارج امة اه الف أياا سيا ي أ التختو مة األ اراة

م ةةة قب ةةل غي ةةر المحيم ةةية (مااة ةةاا الو ةةفارات األجمبية ة التة ة ت ةةارج اة ةةمة
السواع الرأومال ).

اوتهمار
السااظ
األجمب

اضوتهمارات

 Foreign indirect investmentت ةةمل ةةاه الف ة الم ةةام ت ا ة وةةماات المتكي ة
)(Portfolio
و ةةماات ال ةةاية إل ةةف و ةةماات أا م ةةات ,أا ات الوة ة ق المح ةةا  ,الم ةةتحات
المالي .

يتم اوتب اا الم ام ت الت ت متما كةل مةة اضوةتهمار المبا ةر

األص ل اضستياطي .

Foreign Other investment

األجمبي

يصمف تسةت بمةا اضوةتهمارات األخةر كااة م ةام ت األصة ل الخصة م
المالية ة ة غي ة ةةر المارجة ة ة تس ة ةةت أ م ة ةةة الف ة ةةات اله هة ة ة األخ ة ةةر

األخر

أبر ة ةةا

اض تمام ة ةةات التجارية ة ة  ,الح ة ةةر ض ,ال متة ة ة ال اا ة ةةع ,السو ة ةةابات األخ ة ةةر
موتسح الااع أ التسصيل.

اوتهمارات
األوري ا

الخارج

Family investments abroad

العربية

 This category includes investment overصما ق المحا الا ل ,
which the owner exercises control. In
اليل مي اة
practice, the distinguishing criterion for
 inclusion in this category is that the ownerالماا اات الطب
should hold at least 10 per cent of the
الخامو 7772
ordinary shares in the company.
However, this criterion should be applied
somewhat flexibly to ensure that assets
over which the owner exercises control
are classified as direct investment.
Acquisitions and disposals of land – other
than when foreign embassies are involved
– are also included.

تص يتي ا الم وو .

المبا ر

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

ة ة ارص ةةاي ت ةةااحات المب ةةالا التة ة ق ةةا يو ةةتهمر ا الف ةةرا ا األوة ةري خ ةةارج

اتوطية خ ل اتري اضوماا ال مم ا ا جة اضوةتهمار المختتفة (اضوةمم,
الوماات ,ال مت ال اا ع ,الم ووات غير الموا م ).
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PCBS, 2014

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

مي اة الماا اات

0115104

إص ح الوتع

01

مي اة الماا اات

0101091

األص ل

01

مي اة الماا اات

0101091

األص ل

01

مي اة الماا اات

0101097

اإلقام

01

مي اة الماا اات

 0101090الباا ع ال ام

01

مي اة الماا اات

المجال

بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Repairs on Goods

ة امتيةةات اإلصة ح التة تجةةر اتةةف الممتتكةةات المتسركة المة ة اي أ
الموتتم مة غير محيمية (اتف وةبيل المهةال ,الوةفة الطةا رات) ا ة أة

 Refers to repair activity on goodsصما ق المحا الا ل ,
provided to or received from nonresidents
اليل مي اة
on ships, aircraft, etc.
الماا اات الطب

Reserve Assets

لوةيطري الوةتط المحاية  ,يكة ة بلمكةةاة

 Are assets that must be controllable by theصما ق المحا الا ل ,
Monetary Authority, they must be
اليل مي اة
accessible to the Monetary Authority at
 relatively short notice for balance ofالماا اات الطب
payments purposes, and they must be
الخامو 7772
denominated in a convertible currency.
 The stocks invested abroad by residents inصما ق المحا الا ل ,
Palestine (individuals or enterprises).
اليل مي اة

يجر أ تس يل ماا ل كل البااا .

اضستياطي

ة األصة ل التة تكة ة خااة

إ ار قصير ,يجع أة تك ة مرتبط ب مت قابت لتتس يل.

الخارجي

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامو 7772

الوةةتط المحاي ة ال ص ة ل إليمةةا بوةةم ل ألغ ةراض مي ة اة المةةاا اات خ ة ل

External Assets

العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ة ة اب ةةاري ا ةةة األرص ةةاي التة ة او ةةتهمر ا المحيمة ة ة اة ة الا لة ة (أاة ةراا أ

م ووات) ا الخارج.

الماا اات الطب

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامو 7772
Residence

ت ةةرف اإلقام ة

مةةا مةةة ممظ ة ر اقتصةةاا ض قةةام م  ,الم يةةار األواو ة

لتسايةةا اإلقام ة لكيةةاة مةةا ,ة مرك ة المصةةتس اضقتصةةااي الةةا ي ةةرف

بأمة ة

جة ة ا مس ةةل و ةةكم أ م ق ةةع إمت ةةاج أ م اق ةةع أخ ةةر ااخ ةةل اإلقت ةةيم

اضقتصاا

لبتا ما تح م اية أ ممة بمبا ةري أم ةط

م ةام ت اقتصةااي

اتف مطاق اوع بحصا اضوتمرار ايما ألجةل غيةر موةمف أ لمةاي مسةااي

أ غير مسااي ,لكمما اااي ما تك ة ط يت .

0101092

التس ي ت
الجاري

Goods

ة ابةةاري اةةة الوةةتع الممح لة التة تتريةةر متكيتمةةا (اتةةف أوةةاس ا تة أ

Current Transfers

ة التةةااحات المحاي ة أ ال يمي ة مةةة جم ة إلةةف أخةةر  ,يت جةةع أة تك ة ة

مستوع) ,بية طرف محيم خر غير محيم.

اات طبي

جاري أ ت هر اتف موت

المتتحي لتمم .
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اضوتم

لكتتا الجمتية المامس

 It is defined in economic, and not legalصما ق المحا الا ل ,
terms. The main criterion to determine
اليل مي اة
residence of an entity is centre of
 economic interest. Persons are consideredالماا اات الطب
residents of the country where they live
الخامو 7772
for at least one year. Exceptions to this
rule are embassy staff (but for locally
employed people who are residents of the
country where they live), patients who are
treated abroad and students who live
abroad even when their stay exceeds one
year.
 It is Refers to movable goods for whichصما ق المحا الا ل ,
)change of ownership (actual or imputed
اليل مي اة
occur between residents and nonresidents.
الماا اات الطب
الخامو 7772
 It is Refers to cash and in-kind flowsصما ق المحا الا ل ,
between two sides, Under current
اليل مي اة
transfers are recorded flows of a current
 nature, i.e. they should affect the level ofالماا اات الطب
consumption of both the donor and the
الخامو 7772
recipient.
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

مي اة الماا اات

0101009

تس ي ت

01

مي اة الماا اات

0115110

ت ياات

01

مي اة الماا اات

0115112

تحييم

01

مي اة الماا اات

0115110

السواع

01

مي اة الماا اات

0115111

السواع

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Migrants' Transfers

المماجرية

التعريف بالعربية
ة ابةاري اةةة قية ا محابتة لتةةااحات وةت ي

التعريف باإلنجليزية

ال امتية

العربية

تريةرات اة بمة ا مالية بوةةبع

 It is Refers to contra-entries to flows ofصما ق المحا الا ل ,
goods and changes in financial items that
اليل مي اة
arise from the migration (change of
 residence for at least a year) of individualsالماا اات الطب
from one economy to another.
الخامو 7772

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

اباري اة الت ياات المتسححة لتمحيمةية اة اضقتصةاا المستة الةاية

 It is Refers to earnings by residentsصما ق المحا الا ل ,
working abroad as well as payments to
اليل مي اة
non-residents working in inside.
الماا اات الطب

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

جري األاراا (تريير إقامتمم لماي وم اتف األقل) مة اقتصاا إلف خر.

Compensation of Employees

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

ي متة ة ة اة ة الخ ةةارج ,تتة ة الماا اة ة لري ةةر المحيم ةةية ال ةةاية ي متة ة ة اة ة
الااخل.

الخامو 7772
Transactions Valuation

الم ام ت

ة أوةةاس أ طريح ة لتحيةةيم كةةل مةةة الم ةةام ت األرصةةاي ,لةةال يجةةر
تحيةةيم الم ةةام ت ا ة ال ةةااي اتةةف أوةةاس الو ة ر الف ت ة الةةا اتفةةق اتي ة

الطرااة .أما أرصاي األص ل الخص م اتحيم بأو ار الو ق الجاري كمةا
ا تاريخ بياة المي امي ال م مي .

Current account

الجار

يمحوم إلف أربع سوابات ر يوي


الوتع



الخامات




الرأومال

Capital account

:

الاخل

 It is a method to evaluate transactions andصما ق المحا الا ل ,
balances
so transactions has been
اليل مي اة
evaluated in market price as the primary
 concepts of valuation for transactionالماا اات الطب
accounts and balance sheet accounts.
الخامو 7772

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

 Is subdivided into four major categories:صما ق المحا الا ل ,

Goods
اليل مي اة

Services
الماا اات الطب

Income

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

Current Transfers



الخامو 7772

التس ي ت الجاري

يحوةةم السوةةاع ال أروةةمال إلةةف بمةةاية ر يوةةية

مةةا :التس ة ي ت ال أروةةمالي

سيا ي األص ل غير المالي غير الممتج أ التختو ممما .تمارج تست

بما التس ي ت الرأومالي التس ي ت الت تتامة تريي ار اة متكية أصة ل

هابتة أ تسة ي ت األمة ال المرتبطة أ الم ةر ط بسيةةا ي أصة ل هابتة أ

التص ةةرف ايمة ةةا أ التس ة ة ي ت الماتج ة ة اة ةةة قية ةةام الة ةةاا ة بلوة ةةحاط خص ة ة م

المةةاية ا ة تتح ة أ محابةةل لمةةا .أمةةا سيةةا ي األص ة ل غيةةر الممتج ة غيةةر
المالي ة أ التصةةرف ايمةةا ,ات ةةمل األص ة ل غيةةر المتم و ة مهةةل الب ةراءات
المرخص ة اح ة ا التةةأجير غيةةر ال ة مةةة ال ح ة ا الحابت ة لتتس يةةل لتريةةر,
ال مري التجاري

ما اب ال  .ي مل ةراء أ بيةع األ اراة مةة جامةع

الوفارات األجمبي .
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 Is divided into capital transfers andصما ق المحا الا ل ,
acquisitions/disposals of non-produced
اليل مي اة
non-financial assets.
Recorded under
 capital transfers are investment grantsالماا اات الطب
(including cash transfers for purchases of
الخامو 7772
investment goods), debt forgiveness and
migrants’ transfers. Non-produced, nonfinancial assets are mainly licenses,
franchises and patents. Also included
acquisitions/disposals
of
land
by
representative
offices
of
foreign
governments, for example foreign
embassies.

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

المصدر باللغة اإلنجليزية
IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993
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المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

,  صما ق المحا الا لTransactions in financial assets and
liabilities are recorded in the financial
اليل مي اة
account. Financial stocks can be divided
 الماا اات الطبinto four broad categories: direct
investment; portfolio investment; other
7772 الخامو
investment (mainly currency, deposits and
loans); and reserve assets.
,  صما ق المحا الا لSpecial Drawing Rights (SDRS) are
international reserve assets created by the
اليل مي اة
international monetary fund to supplement
 الماا اات الطبother reserve asset that periodically have
been allocated to IMF members in
7772 الخامو
probations to their respective quotas.
SDRs are not considered liabilities of the
fund and IMF members to whom SDRs
are allocated do not incur actual
(unconditional) liabilities to repay SDR
allocations.
,  صما ق المحا الا لIt covers all transactions classified in the
fifth edition of (IMF) manual for Balance
اليل مي اة
of Payments under this category. But for
 الماا اات الطبgovernment and travel services, related
goods or services are recorded under these
7772 الخامو
items.
,  صما ق المحا الا لIt is Refers to services which include all
communications types like services
اليل مي اة
comprise
postal,
courier
and
 الماا اات الطبtelecommunication services, which cover
communications transactions between
7772 الخامو
residents and nonresidents.
,  صما ق المحا الا لIt is Refers to Services related to hardware
consultancy, software implementation,
اليل مي اة
information services (data processing,
 الماا اات الطبdata base, news agency), and maintenance
and repair of computers and related
7772 الخامو
equipment.
,  صما ق المحا الا لIt is Refers to services associated with
government sectors or international and
اليل مي اة
regional
organizations
such
as
 الماا اات الطبexpenditures of embassies and consulates.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

. تو ةةجل اة ة السو ةةاع الم ةةال الم ةةام ت اة ة األصة ة ل الخصة ة م المالية ة

Financial account

 اضوةةتهمار المبا ةةر:  ة,يمكةةة تحوةةيم السوةةاع المةةال إلةةف أربةةع ا ةةات
. األص ل اضستياطي

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

 السواع المال0115111

الموضوع

رمز
المجال

مي اة الماا اات

01

0101001

مي اة الماا اات

01

اوتهمار السااظ اضوتهمارات األخر

. ة ة اب ةةاري ا ةةة أصة ة ل استياطية ة ا لية ة أ ج ةةا ا ص ةةما ق المح ةةا ال ةةا ل
ا ة ات ةرات م يم ة يةةتم ت يةةع ةةاه األص ة ل اتةةف الةةا ل األااةةاء لةةاام

Special Drawing Rights
(SDRS)

سح ق الوسع

Services

الخامات

0101007

مي اة الماا اات

01

Communications Services

خامات

0101000

مي اة الماا اات

01

0101002

مي اة الماا اات

01

0115129

مي اة الماا اات

01

 ض يترتةع بم جةع الة أية خصة م بالمحابةل اتةف.اضستياطات الم ج اي

الخاص

 تج ةةر الم ةةام ت التجارية ة اة ة سحة ة ق الو ةةسع. ص ةةما ق المح ةةا ال ةةا ل
. صما ق المحا الا ل

الخاص احط بية وتطت محا أ بية وتط محاي

ي مل اا البما ما يتم تصايره اوتيرااه مة الخامات سوع تصميفما الت
 خةةامات اضتصةاضت, ت ةمل خةةامات الوةفر,تةتم مةةع غيةر محيمةةية

,الم ت مةات

 خةامات الساوةع اآللة,الخةامات السك مية خةامات المحةل

 أم اع أخر,التراخيو

 رو م اضمتيا,  الخامات المالي,خامات التأمية

.  الخامات ال خصي الهحااي التر يسي,مة خامات األامال
ة الخةةامات التة تاةةم جميةةع أمة اع اضتصةةاضت مهةةل الخةةامات البرياية
ت ة ة ةةمل

 اضتصة ة ةةاضت الوة ة ةةتكي ال وة ة ةةتكي,محة ة ةةل ت ية ة ةةع الم ارو ة ة ة ت

اضتصاضت

.الم ام ت ا اضتصاضت بية المحيمية غير المحيمية

ة ة اب ةةاري ا ةةة الخ ةةامات المت تحة ة باضوت ةةارات سة ة ل أجة ة اء م ةةاات

, صة ةةيام اص ة ة ح أجم ة ة ي الساوة ةةع, تمفية ةةا الب ة ةرامب الجة ةةا ي,الساوة ةةع

Computer and Information
Services

. الم اات اات الصت
ة الخةةامات المرتبط ة بحطااةةات سك مي ة أ ممظمةةات ا لي ة أ إقتيمي ة

.مهل مصر اات الوفارات الحمصتيات

7772 الخامو
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خامات

الساوع
اآلل

الم ت مات
Government Services

الخامات
السك مي

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

مي اة الماا اات

0101020

خامات المحل

Transportation Services

01

مي اة الماا اات

0101022

الخص م

Foreign Liabilities

01

مي اة الماا اات

0101020

الاخل

Income

01

مي اة الماا اات

0101021

اخل

Investment Income

01

مي اة الماا اات

0101032

الاخل مة

01

مي اة الماا اات

0101021

الا ع غير

01

مي اة الماا اات

0101021

وتع لتتجمي

التعريف بالعربية

العربية

اباري اة الخامات المحامة لمحةل الوةتع الركةاع بجميةع وةا ل المحةل

 It is Refer to services to freight andصما ق المحا الا ل ,
passenger transportation by all modes of
اليل مي اة
transportation and other distributive and
 auxiliary services, including rentals ofالماا اات الطب
transportation equipment with crew.
الخامو 7772

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

ة ة اب ةةاري ا ةةة األرص ةةاي التة ة ق ةةام غي ةةر المحيم ةةية (أاة ةراا أ م وو ةةات)

 The stocks of non-residents(individuals orصما ق المحا الا ل ,
enterprises) invested in enterprises located
اليل مي اة
in Palestine.
الماا اات الطب

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

يرطة بمةا الةاخل التةااحات موةتسح الحةبض الةااع التة تةتم بةية المحيمةية

 Income covers international transactionsصما ق المحا الا ل ,
associated with income on factors of
اليل مي اة
production, i.e. labour and capital. In the
 balance of payments, income on capital isالماا اات الطب
referred to as income on financial assets.
الخامو 7772
 Investment income receivable due toصما ق المحا الا ل ,
ownership of external financial assets or
اليل مي اة
payable due to external liabilities.
الماا اات الطب

باإلااا إلف الخامات الت ي ي

المواااي مهل التخ ية ال سة الت ب ة

الحطر (الجر) بما ا ال تأجير م اات المحل مع أطحم الت ريل.

األجمبي

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

باضوتهمار بما ا الم ووات المحيم ا الا ل .

الخامو 7772

غيةر المحيمةية المت تحة بالةاخل ال ا ةا مةة ا امةل اإلمتةاج )أ ال مةل
رأس المال).

اضوتهمار

الاخل المتسحةق مةة متكية األصة ل المالية األجمبية (اة الخةارج) أ

ما يوتسق اا

بوبع تكبا خص م مالي تجاه غير المحيمية.

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامو 7772
المحص ا بالاخل مة الخارج ,مجم ع المبالا المحاية ال يمية التة يسصةل

 total cash payments and in-kind paymentsصما ق المحا الا ل ,
received by any member of the family
اليل مي اة
during year, provided that this income was
 obtained as a result of transactions withالماا اات الطب
the outside world, but paid income is
الوااو 7772
payment of the family to outside versus
rents (land and buildings) during year.

Non Monetary Gold

ة ة ك ةةل ال ةةا ع غي ةةر الة ة ال ةةا تس ةةتفظ بة ة الو ةةتطات المحاية ة كأصة ة ل

 It is Refers to all gold not held as reserveصما ق المحا الا ل ,
assets (monetary gold) by the authorities.
اليل مي اة

Goods for Processing

ة ابةةاري اةةة الوةةتع التة يةةتم اوةةتيراا ا بمي ة إاةةااي تصةةاير ا مةري أخةةر

Income from abroad

اتيما أ ارا مة أاةراا األوةري خة ل اتةري اإلوةماا ال ممة  ,ةرط أة يكة ة

الخارج

ةةاا الةةاخل الةةا تةةم السص ة ل اتي ة متيج ة الم ةةام ت مةةع الخةةارج ,أم ةةا

ال ةةاخل المة ةةاا ع ايتمهة ةةل ا ة ة مة ةةاا اات األو ة ةري لتخة ةةارج محابة ةةل اإليجة ةةارات

(مبام
المحا

أراا ) ,اتري اإلوماا ال مم .

استياطي .

الماا اات الطب

IMF, Balance of
Payments Manual
sixth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

الخامو 7772
ب ا أة يتم تس يتما أ امجما لتصب وت ا جاياي.

 It is Refers to imported Goods for reصما ق المحا الا ل ,export it again after transfer, or merge it to
اليل مي اة
be new good.
الماا اات الطب
الخامو 7772
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رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

مي اة الماا اات

0101027

المسفظ

01

مي اة الماا اات

0101033

المحيم ا

01

مي اة الماا اات

0101020

مكاوع

01

مي اة الماا اات

0101022

م ووات

01

مي اة الماا اات

0101039

المي اة الكت

01

مي اة الماا اات

0101031

قت التوجيل

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Portfolio Investment

اضوتهماري

التعريف بالعربية
اباري اة مجم ا مة اضوتهمارات التة تحة م بمةا الم ووةات المالية

ةةركات الت ةةأمية تحو ةةم إل ةةف مة ة اية :او ةةتهمارات مالية ة (أو ةةمم ,و ةةماات,
أا مة ةات خ يمة ة

و ةةماات مالية ة أخة ةر ) ,اوة ةتهماارت اة ة أصة ة ل سحيحية ة

أرا  ,م ااة مفيو غير ا).
(احارات ,ا

الخارج (غير

Resident in abroad (non)resident in Palestine

المحيم ا

كةةل ةةخو يحةةيم خ ةةارج اتوةةطية لمةةاي أكهةةر م ةةة اةةام ي ةةمل ال ة غي ةةر
الفتوطيميية الاية يحيم ة ا اتوطية أقل مة وم .

اتوطية)

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

 It is a set of investments made byاضمم المتساي ,مظام
financial institutions, insurance companies
 and divided into two types: financialالسوابات الح مي
7772
investments (stocks, bonds, Treasury Bills
and other securities), and investments in
real assets (real estate, land, precious
metals, etc.).
 It is each person resident outside ofصما ق المحا الا ل ,
Palestine for more than a year and
اليل مي اة
includes non-resident who live in
 Palestine less than a year.الماا اات الطب

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

IMF, Balance of
Payments Manual
sixth edition 1993

الوااو 7772

Holding Gains

اضقتماء

ت رف مكاوع اضقتماء كترير ا الحيمة المحاية لأصة ل الخصة م خة ل
اتري التوجيل .تمبهةق ةاه التريةرات اة الحيمة مةة مصةارية أواوةيية مةا
تري ة ةرات أو ة ة ار الصة ةةرف الت ة ة ت ة ة هر اتة ةةف قيم ة ة األص ة ة ل أ الخص ة ة م
المرتبطة ب سةاي السوةةاع الموةتخام  ,سركةات األوة ار اة قةيم األصة ل
الخص م مهل يااي أ امخفاض قيم األومم.

 Direct Investment Enterprisesت رف م وو اضوتهمار المبا ر بأمما م ووة موةا م أ غيةر موةا م
يمت ايما الموتهمر المبا ر المحيم ا اقتصاا خر موةب  %70أ أكهةر

اضوتهمار

مة األومم ال ااي أ الح ي التص يتي (ا سال الم ووات الموا م ) أ

المبا ر

ما ي اال ال (ا سال الم ووات غير الموا م ).
Overall Balance

الترير ا األص ل اضستياطي لتوتط المحاي

 Holding gains are a change in cash valueصما ق المحا الا ل ,
of assets and liabilities in recording
اليل مي اة
period. There are two basic sources of
 changes in value: exchange rates changes,الماا اات الطب
and hangers because of re-evaluation of
الخامو 7772
assets and liabilities such as the increasing
or decreasing in the market value of
securities.
 An incorporated or unincorporatedصما ق المحا الا ل ,
enterprise in which a foreign investor
اليل مي اة
owns 10 percent or more of the ordinary
 shares or voting power for an incorporatedالماا اات الطب
enterprise, or the equivalent for an
الخامو 7772
unincorporated enterprise.
 The change in reserve assets of theالا ل  ,المحا صما ق
Monetary Authority
مي اة اليل
الطب

الماا اات

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

IMF, Balance of
Payments Manual
fifth edition 1993

 7772الخامو

Time of Recording

ة ابةةاري اةةة المبةةاأ أ األوةةاس الةةا يةةتم توةةجيل الم ةةام ت بمةةاء اتي ة

ا مي اة الماا اات مة سيث قت توجيل اه الم ام ت.

 It is Refers to the principle or the baseصما ق المحا الا ل ,
under which transactions are recorded in
اليل مي اة
the balance of payments accounts,
 according to transactions recording time.الماا اات الطب
الخامو 7772
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات التجارة الخارجية
01

التجاري الخارجي

0129099

01

التجاري الخارجي

0129090

01

التجاري الخارجي

0129092

01

التجاري الخارجي

0129090

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع0171 :

CIF
قيم الوت

CIF – Cost,
Insurance and Freight

أج ر المحل

FOB
قيم الوت

ة ة قيم ة ة الة ة اراات الوة ةةت ي ات ةةف أوة ةةاس ( و ةةيف  ) CIFت م ة ة همة ةةة

البااا بكامل تكتفتما ا بتةا المم ةأ اتةف ظمةر ال وةيت الماقتة  ,ماةااا
(المحصا المما ).

FOB – Free on Board

ة ة قيم ة ة الص ةةاارات الوة ةةت ي اتة ةةف أو ةةاس ( ا ة ة ع  )FOBأ بو ة ة ر

المصار.
تكتفتما مسمت اتف ظمر ويت المحل ا سا ا البتا
َ

مسمت اتف

العربية

Foreign Trade Terms

إليم ةةا روة ة م الت ةةأمية أجة ة ر ال ةةسة ست ةةف تص ةةل الم اركة ة الجمركية ة لتبت ةةا

التامية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

ظمر ويت

 It refers to the cost of imported goods plusاضمم المتساي ,مظام
loading and transportation costs within the
 exporting country, plus the cost ofالسوابات الح مي
7772
transport from the border or port of the
exporting country to the border or port of
the importing country.
 It refers to the total cost of exported goodsاضمم المتساي ,مظام
plus transportation costs within the country
 of dispatch, including possible loadingالسوابات الح مي
7772
costs in the port of dispatch.

UN, SNA 93

UN, SNA 93

المحل

اإلاخال

Temporary
Admission
Of Goods

المصار
البتا
ة

Country of consignments/
destination

الم قت
لتوتع

ة اإلج ةراء الجمرك ة الةةا بم جب ة يمكةةة إساةةار باةةا ع م يم ة إل ةةف

اإلقتيم الجمرك بلافاء م ةر ط كتيةا أ ج يةا مةة ااةع الروة م الاة ار ع
الجمركي  ,يجع أة تك ة اه الباا ع موت راي لررض خاو مسةاا أة

يك ة ة محةةر ار إاةةااي تصةةاير ا خ ة ل ات ةري م يم ة

تريرات ايما ااا اإل

(الجم

ال اسم )

ا ة أة تةةاخل اتيمةةا أ

الم تاا الماتب اة اضوت مال.

ة ة البت ةةا ال ةةا أرو ةةتت ممة ة الو ةةتع إل ةةف بت ةةا اضو ةةتيراا ,ا ة س ةةا ث أ

م ام ت تجاري أ امتيات أخر مة أمما تريير المرك الحام م لتوتع

ا أ بتا ويط.

12

 The customs procedures under whichاإلسصاءات الا لي
certain goods can be brought into a
لتتجاري بالوتع,
customs territory conditionally relieved
from payment of import duties and taxes.
اليل التجميع
Such goods must be imported for a specific
8002
purpose and must be intended for reexportation within a specified period and
without having undergone any change
except normal depreciation due to the use
made of the goods.
 It refers to the country from which goodsاضمم المتساي ,مظام
were dispatched to the importing country,
 without any commercial transaction orالسوابات الح مي
7772
other operations which change the legal
status of the goods as imports from the
country of purchase.

IMTS compilers
Manual 2004

UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

 0129091البياة الجمرك

01

التجاري الخارجي

01

التجاري الخارجي

0120105

01

التجاري الخارجي

0129096

مااي المم أ

01

التجاري الخارجي

0129097

الصاارات

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية
هيح جمركية إوة ار يتي تستة

Custom Declaration

التعريف باإلنجليزية

اتةف كااة البيامةات الخاصة بةال اراات

الفتو ةةطيمي المبا ة ةري م ةةة ا ل ال ةةالم اب ةةر المط ةةارات المة ة امئ الم ة ةةابر
اإلو ار يتي

م بر اامي الكرام (التمب ) يصل اري المالي موخ احةط

مةةة ةةاا البي ةةاة ب ةةا ة مراح ةةات ,ق ةةا ت ةةم الب ةةاء باو ةةتخاام البي ةةاة الجمركة ة

الفتوةةطيم ا ة برمةةامب أوةةيك اا ,سيةةث يةةتم إصةةاار موةةخ مةةة ةةاا البيةةاة

بماء اتف البياة الجمرك الخاو بال اراات مة باق ال الم.

الوتع
الخامات

Registered Goods and
services

ت مل البيامات الف تي الت تم السص ل اتيما مة المصاار الرومي احط.

المرص اي

An Israeli document contains all the data
related to direct Palestinian imports from
other countries via Israeli entry points and
ports and, additionally, Damyah Bridge,
Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of
the statement arrives to the Ministry of
Finance
without
any
enclosures.
Palestinian customs started to issue
Palestinian custom declarations through
the ASYCUDA program since a copy of
this declaration is issued on imports from
abroad.
Includes actual data received from official
sources.

المصدر باللغة
العربية
الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
Certificate
of Origin

ة

هيحة صةةااري اةةة الرةةرف التجارية اة المسااظةةات م تمةةاي مةةة قبةةل

اري اضقتصاا ال طم

ت كس البيامات الخاص بالصاارات طمي المم أ

الم اا تصاير ا إلةف األراة الةا ل ال ربية

ا ل ال ةالم األخةر باوةتهماء

إوة ة ار يل ,باإلا ةةاا إل ةةف ةةمااي المم ةةأ ضتفاقية ة ال ة ةراك األ ر بية ة التة ة
تص ةةار ا اإلااري ال ام ة ة لتجم ةةار

ت كة ةةس الص ةةاارات الفتوة ةةطيمي

طمي ة ة

المم أ لا ل أ ر با.

Exports

ة إجمةةال الوةتع الخةةامات التة يةتم تصةةاير ا أ إاةااي تصةةاير ا خةةارج

الةةب ا ,يةةتم محةةل متكيتمةةا إلةةف اقتصةةاا خةةر مةةة ال ةةالم ,أ إلةةف الممةةاطق
الجمركي ة الس ةري ,ت ةةمل الصةةاارات طمي ة المم ةةأ الم ةةاا تصةةاير ا مةةة
الوتع الخامات ت تما كل خصم مة اضقتصاا ال طم متيج لتت ةام ت

مع اضقتصاايات األخر أ اضقتصاا غير المحيم.
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الجما المرك

It is a document from the Chambers of
Commerce in the governorates and
لءسصاء
certified by the Ministry of National
Economy. It reflects data on exports of
الفتوطيم ,
national origin and re-exported goods to
7771
Jordan, Arab states and other countries of
the world, except Israel, in addition to the
certificate of origin for the European
Union issued by the Directorate General of
Customs for Palestinian exports of national
origin to European countries.
 It refers to whole commodities (goods andاضمم المتساي ,مظام
services) that are exported or re-exported
 outside the country, conditioned withالسوابات الح مي
7772
ownership transcription to another
economy or to free customs regions as a
discount from the notional economy,
which results from transaction with a nonresident economy.

PCBS, 1996

UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

01

التجاري الخارجي

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 1529098اات ري المحاص Clearance Voucher for Value
Added Tax
لاريب الحيم
المااا

التعريف بالعربية
اات ري م ساي لتجامبية الفتوطيم

التعريف باإلنجليزية

اإلو ار يت  ,يظمر ايما اوةم رقةم

ج ء مة الا ل ت رض اي الباا ع با ة ارض أ ا ار ع ا رو م

 It refers to a part of a country were goodsاضمم المتساي ,مظام
introduce generally without duty or taxes,
 keeping in mind that every country keepالسوابات الح مي
7772
its own customs tariff on imported goods
from abroad.
It
refers to whole commodities (goods and
اضمم المتساي ,مظام
services) entering the country by air, land
 and sea that are used in consumption, forالسوابات الح مي
7772
conversion in the manufacturing sector and
for re-exportation.

ي ة الم ةةترل المةةرخو لتجةةامبية ,رقم ة الا ةريب  ,الوةةت

أ الخام ة

سرك التباال التجار بية اتوطية او ار يل احط.

01

التجاري الخارجي

1529092

الم اا تصايره

Re-exports

قيم جميع الوةتع التة تةم اوةتيراا ا وةابحا تةم تصةاير ا إلةف بتةا خةر

01

التجاري الخارجي

1529009

مم أ البااا

Origin of Goods

البتةا الةا تمةت اية مرستة الصةمع األخيةري ,أمةا الساصة ت ال رااية

01

التجاري الخارجي

1529000

الممطح

Free Trade Zone

01

التجاري الخارجي

1529002

ا ة إجراء أ تريير اتف كتما أ قيمتما

السي امي ام البتا الا أمتجت اي تت الساص ت ,ايمةا يخةو المة اا
الخام ام الا ل الت اوتخرجت مة مماجمما تت الم اا.

ال اراات

جمركية مةةع استفةةاظ كةةل ا لة بت راتمةةا الجمركية اتةةف الباةةا ع التة مةةة

خارج الممطح .
Imports

العربية

This is a unified invoice for both Israeli
and Palestinian parties. It includes the
لءسصاء
authorized name of both parties, the
taxation number, the goods exchanged
الفتوطيم ,
with the type and value, the invoice
7771
number and the value added tax. This
shows the movement of trade exchange
between the Palestine and Israel only.
 It refers to whole commodities exportedاضمم المتساي ,مظام
outside the country in the same state as
 they were imported.السوابات الح مي
7772
 It refers to the country of the last industrialاضمم المتساي ,مظام
stage. In case of animal and agricultural
 crops, it is the country of production.السوابات الح مي
7772
Regarding raw commodities, it is the one
which derives commodities from its mines.

المتباال  ,تةاريخ التبةاال رقةم الفةات ري قيمة الاةريب الماةاا  .ت كةس

التجاري السري

المصدر باللغة

ة إجم ةةال الوةةتع الخام ةةات الموةةت راي لتبتةةا اةةة طريةةق الم ة امئ البري ة

البسري ة ة الج ي ة ة  ,الت ة ة تة ةةم محة ةةل متكيتمة ةةا لترطي ة ة اضستياجة ةةات المستي ة ة
ل وتم

المما

ال ويط ااااي التصاير.
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الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

UN, SNA 93

UN, SNA 93

UN, SNA 93

UN, SNA 93

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

PCBS, 1996

المصدر باللغة
العربية

التعريف باإلنجليزية

 مظام, اضمم المتساي1. Gram: Measurement of unit weight for
gold, jewelry, diamonds, watches and
السوابات الح مي
precious stones.
7772
2. Kilogram: Measurement of unit weight
for most transactions to and from the
Palestinian Territory.
3. Ton: Unit weight for aircrafts and ships
and equal to 1000 kilograms.
4. Kilowatt/hour: Unit number for energy,
kilowatt/ hour calculated by = 1000 watt *
3600 second.
5. Cubic Meter: Measurement unit for
water by pipes and mixed concrete.
6. American Barrel: Measurement weight
for crude oil and its derivatives, whether
transient in pipelines or in loaded tanks.
The barrel equals about 0.143 metric tons.
7. Metric Ton: Measurement unit of weight
for oil and its derivatives, equal to
approximately 7.3 barrels, a weight of
cubic meters of oil and its derivatives.
8. Cubic Foot: Measurement unit for liquid
gas either passing through pipes, tankers or
gas cylinders.
الجما المرك
لءسصاء

, الفتوطيم
7771

In foreign trade data, the statistical unit is
considered by most countries to be the
customs declaration, i.e. the customs
statement issued from the general customs
department of countries with all of its
enclosures: the certificate of origin, the
invoice, the packing list, the health
certificate for medicines, foodstuffs and
meat, the agriculture certificate and the
release certificate, etc. As a result of the
special situation in Palestine, mainly the
lack of control over crossings, the
clearance voucher of the value added tax
and the Israeli customs statement and other
complementary data are considered the
statistical unit in the foreign trade report.

التعريف بالعربية
المج رات األسجار الكريم

اسم المصطلح باإلنجليزية

ة لتا ع الفا

ساي

: الررام.7

. الوااات الهميم

ساي ة لترالبي ال ظمف مة التااحات الوت ي مة
 كيت7000

Measurement Units

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

 ساات الحياس1520113

الموضوع

رمز
المجال

التجارر الخارجية

01

التجارر الخارجية

01

: الكيت غرام.8

ة لسم ل الوفة الطا رات يوا

ساي

.الا ل اليما

: الطة.2
.غرام

= )س. . ( واا. الكيت اط, ساي طاق

:  واا/ الكيت اط.2

.. هامي/ اط1 70x2.1 =  ث2100 x 7000

,خط ط األمابيع

ساي قياس لتمياه ال ابري ا

ساي قياس لتبتر ل الخام م تحات و اء
اا

صماريب يوا

 برميل1.2

يوا

: المتر المك ع.2

. ختطات الباط ة الجا

:  البرميل األمريك.1

خط ط أمابيع أ مسمت ا

كامت اابري ا

.) طة متر تحريبا0.722( البرميل

ة لتبتر ل م تحات

ساي

:  الطة المتر.1

. اباري اة ة متر مك ع مة البتر ل م تحات

أ الموال و اء كاة

ساي قياس الرا الطبي

تحريبا

: الحام المك ع.2

.ااب ار باألمابيع أ الصماريب أ األوط امات

ة ة ال سة ةةاي اإلسصة ةةا ي ا ة ة بيامة ةةات التجة ةةاري

أ الخام ة ة

 ت تبة ةةر الوة ةةتStatistical unit in external trade

 مهةل ةمااي المم ةةأ, ةةاه الةا ل بكامةل مراحاتة

اإلااري ال امة لتجمةار اة

 التة ي بةر اممةا بالبيةاة الجمركة الصةاار اةة,الخارجي ا ا ل ال الم
ةمااي الصةس لأا ية المبيةاات المة اا
 لك ةة بوةةبع, الةةخ... ةةمااي اإلا ةراج

)الفات ري قا م ال ا (الترتيف

ةةمااي ال ارا ة

,الراا ي ة التس ة م

السال الفتوطيمي الخاص المتمهت ب كل أواس ب ام الويطري الفتوطيمي

اتةةف الم ةةابر احةةا ةةكتت اةةات ري المحاصة لاةريب الحيمة الماةةاا البيةةاة
ب ةةض البيام ةةات التكميتية ة األخ ةةر الاضلة ة األ ل ةةف

الجمركة ة اإلوة ة ار يت

أ الخام ا تحرير إسصاءات التجاري الخارجي ا اتوطية

12

لتوت

ال ساي

اإلسصا ي ا

التجاري الخاجي

1520111

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات األسعار واألرقام القياسية
01

األو ار األرقام

01

األو ار األرقام

0121099

الحياوي

أو ار التج

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع0171 :

العربية

Price Indices Terms

Retail Prices

ة أو ة ار إاةةااي البيةةع (البيةةع ا ة تس يةةل) لتوةةتع الجايةةاي أ الموةةت مت

Base prices

أو ار الوتع الخامات ا اتري ما التة يةتم محارمة األوة ار الجارية

إلف الجمم ر ألغراض اضوتم

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

أ اضوت مال ال خص أ المم ل .

It is Refers to the resale (sale without
ممظم ال مل
transformation) of new and used goods to
 consumer for individual or householdالا لي  ,اليل م ر
 uses.أو ار الموتمت :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002

0121090

الحياوي

أو ار اتري

بما.

األواس

ممظم ال مل

It is Refers to the prices of goods and
services in a period to which current prices
 are being compared.الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002

01

األو ار األرقام

0121092

أ اة الترجي

Relative Weights

الحياوي

01

األو ار األرقام

األ مي الموبي لتوتع الخامات ااخل وت الموتمت أ بية مك مات
الرقم الحياو  ,توتخام ا ال متيات السوابي لترقم الحياو .

0121090

التاخم

اضرتفاع الموتمر المتم س ا الموت

Inflation

ال ام لأو ار ا ا ل ما.

الحياوي

ممظم ال مل

The percent which reflects the relative
significance of the commodities and
 services within the consumer basket or anyالا لي  ,اليل م ر
 component of the index which used in theأو ار الموتمت :
mathematical calculations for the index.
المظري التطبيق,
8002
The overall general upward price
ممظم ال مل
movement of goods and services in the
 economy.الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002

01

األو ار األرقام

0121091

الحياوي

01

األو ار األرقام
الحياوي

الرقم الحياو

Consumer Price Index

ألو ار

امة وت الموتمت بية اتري ممي توم اتري المحارم أخر تومف اتري

الموتمت

0121091

الرقم الحياو
لأو ار

اباري اة ويت إسصا ي لحياس التريرات ا أو ار الوتع الخامات
األواس.

Price Index

ةة

و ة ةةيت إسص ة ةةا ي لحية ةةاس الترية ة ةرات الساص ة ةةت

الخامات بية اترتية مميتية.

اتة ةةف أوة ة ة ار الو ة ةةتع

ممظم ال مل

It is a statistical tool that is used to
measure the average changes in the prices
 of goods and services that householdsالا لي  ,اليل م ر
 consume between two different periodsأو ار الموتمت :
one is called the base period and the other
المظري التطبيق,
is the comperison period.
8002
It is statistical tool used for measuring
ممظم ال مل
changes in prices of purchased goods and
 servicesالا لي  ,اليل م ر
during
different
temporal
 intervals.أو ار الموتمت :
المظري التطبيق,
8002

10

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

األو ار األرقام

0121091

01

األو ار األرقام

 0121097و ر الموتمت

01

األو ار األرقام

0121090

و ر الممتب

01

األو ار األرقام

0121092

وت الموتمت

01

األو ار األرقام

0121009

اتري األواس

المجال

الحياوي

بالعربية
و ر الجمت

اسم المصطلح باإلنجليزية
Wholesale Price

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
و ر إاااي البيع (البيع ا ة تس يل) لتوتع الجاياي أ الموت مت إلف

تجار التج ة أ إلةف الموةت متية اة المجةاضت الصةمااي أ التجارية أ
الم ووي أ المممي لريةر م مةة تجةار الجمتة  ,أ الحيةام بةا ر الة ك ء أ

الوماوة ةري اة ة

ة ةراء البا ةةا ع لسو ةةاع ة ة ضء األ ةةخاو أ ال ةةركات أ

بي ما لمم ,ي مل و ر الجمت اريب الحيم المااا أج ر المحل.

الحياوي

Consumer Price

ة الو ة ر الةةا ياا ة الموةةتمت األوةةر محابةةل سص ة ل اتةةف وةةت

خام ل ستياجات األوري .

أ

المصدر باللغة
العربية
ممظم ال مل

The resale (sale without transformation) of
new and used goods to retailers, to
 industrial, commercial, institutional andالا لي  ,اليل م ر
 professional users, to other wholesalers, orأو ار الموتمت :
to those acting as agents or brokers in
المظري التطبيق,
buying merchandise for, or selling
8002
merchandise to such persons or companies.
The wholesale price includes VAT and any
transport charges .
A price paid by household to gain a
ممظم ال مل
commodity or service.
الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002
الحياوي

Producer Price

ت ة ةةرف أوة ة ة ار المم ة ةةتب كم ة ةةا رات اة ة ة ت ص ة ةةيات األم ة ةةم المتس ة ةةاي ب ة ةةأة

السوةةابات الح مي ة “’’SNA 93ب ةةأمما األو ة ار التة يتتحا ةةا الممةةتب مةةة

الم ةةتر لحةةاء سةةاي مةةة وةةت

أ خام ة  ,مخص ة ما مممةةا ا ةريب الحيم ة

الماةةاا  ,أ أية ة اة ة ار ع محتط ة ة أخةةر ت ا ةةع ات ةةف ا ةةات ري الم ةةتر ,
غير امت أي تكاليف محل.

الحياوي

Consumer Basket

ة المجم اة ة السحيحية ة لتو ةةتع الخةةامات التة ة يحة ة م المو ةةتمت باإلمف ةةاق

اتيما لأغراض الم ي ي .

 The producer’s price, as defined inاضمم المتساي ,مظام
SNA93, is the amount receivable by the
 producer from the purchaser for a unit of aالسوابات الح مي
7772
good or service produced as output minus
any VAT, or similar deductible tax,
invoiced to the purchaser. The producer
prices exclude any transport charges
invoiced separately by the producer.
The categories of classified goods and
ممظم ال مل
services used by the consumer.
الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

UN, SNA 93

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002
الحياوي

Base Time

الفتري ال ممي الت يتم محارم الفتري الجاري بما.

It is Refers to the period to which current
period is being compared.

ممظم ال مل

الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

المظري التطبيق,
8002

11

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

األو ار األرقام

0121000

الح ي ال ار ي

01

األو ار األرقام

0121002

م اال ضوبير

01

األو ار األرقام

المجال

الحياوي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Purchasing power of money

لتمح ا

التعريف بالعربية
كمي الوتع الخامات الت يمكة السص ل اتيما ب ساي المحا.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية
ممظم ال مل

The value of money as measured by the
quantity and quality of goods and services
 it can buy.الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

المظري التطبيق,
8002

الحياوي

Laspeyre’s Equation

ة ة م االة ة رياا ةةي

اة ة ما ا ةةالم اإلسص ةةاء ضو ةةبير ضستو ةةاع األرق ةةام

الحياو ةةي لأوة ة ار الة ة بحو ةةم أوة ة ار اتة ةري المحارمة ة ات ةةف أوة ة ار اتة ةري
األواس ,بالترجي بكميات وم األواس.

الحياوي

 0121003م امل التس يل

Chaining Coefficient

ة محةةاار يوةةتخام ا ة ت سيةةا ات ةري األوةةاس لوتو ة مةةة األرقةةام الحياوةةي

مسو ب باضوتماا إلف اترات أواس مختتف بسيث تصب قابت لتمحارم .

ممظم ال مل

An equation used for calculating price
indices, which measurers comparative
 period prices in relation to base periodالا لي  ,اليل م ر
 prices multiplied by proportional weight ofأو ار الموتمت :
commodity or goods groups throughout the
المظري التطبيق,
base year.
8002
It is a term used to adjust indices with
ممظم ال مل
different base periods to the same base
 period so that they can be compared.الا لي  ,اليل م ر
أو ار الموتمت :
المظري التطبيق,
8002

11

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

ILO, Consumer
Price Index:
Theory and
Practice, 2004

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات المنشآت واإلنشآءات

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع0101 :

التعريف باإلنجليزية

01

المم ت اإلم ءات 0109099

إاااات قا م

Existing extension

إاا س ةةاث أهم ةةاء إم ة ةةاء المبم ةةف ب ة ةةض اإلا ةةااات ال ا ة ةةاي ا ةةة التة ةةرخيو

01

المم ت اإلم ءات 0109090

إااا محترس

Addition to an already
existing licensed building

ة تتة اإلاةةااات التة تةةتم اتةف مبمةف قةةا م وة اء كامةةت تتة اإلاةةااات

It is any additions on existing building and
it could be vertically or horizontal.

01

المم ت اإلم ءات 0109092

01

المم ت اإلم ءات 0109072

إيرااات

01

المم ت اإلم ءات 0109090

التمظيم

01

المم ت اإلم ءات 0109091

جم ي ت ا مي

01

المم ت اإلم ءات 0109091

سال ال مل

لمبمف قا م

تم إصاار رخص لماه اإلاااات.

ام اي أ أاحي

ت مل اتف إااا مواس إلف إجمال مواس المبمف.

إااا محترس
ج ء قا م
مطت ع

إاا كامت الرخص وت تمل اتةف تةرخيو أجة اء قا مة (مبمية وةابحا يةراا
ترخيصما ساليا) اااا محترس ساليا.

Existing building (or part of building) that
needs licensing.

تس ي ت

أي إيرااات

تس ي ت توتسق لتمم أي خ ل ال ةام مهةل اا ةا اضوةتهمار,

أرباح م ر اات...الخ ,و اء كامت اه اإليرااات موتسح مة ااخل البتا
أ مة خارج .
Economic Organization

اضقتصاا

بالمم أي

Cooperative Company

ة ال ةةكل التمظيمة لتمم ةةأي يكة ة مفةةراي ,مرك ة ر يوة ي ةةمل سوةةابات

جم يات توجل ا

اري ال مل كجم يات أغراض مسااي يمكة أة

It's an associations registered in the
Ministry of Labour as associations for
specific purposes and can be targeted profit
or non-profit.

ة سالة ال مةل بالمم ةاي

ة إمةا اامتة أ مت قفة أ تسةت التجمية أ

It is Refers to the operational status of the
establishment. It could be in operation,
closed, under preparation, or auxiliary
activity unit.

تك ة اات أ ااف ربسي أ غير ربسي .
Establishment Status

Any revenues or transfers accrued to the
establishment during the year, such as
investment return, projects profit ... etc.,
whether these revenues are receivable from
abroad or not.
Economic organization could be either
single establishment, main office with
book keeping for branches, main office
with no book keeping for branches , branch
with separate book keeping from main
office and branch with no separate book
keeping from main office.

الفر ع ,مرك ر يو ض ي مل سوابات الفر ع ,ارع ض يمو سوابات.

ساي م اط مواما.

11

لءسصاء

الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

ترخيص

Revenues and transfers

الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم 7771 ,

مرخو
Addition to
non-licensed

العربية

Establishment and construction’s Terms
It is any extension on existing building and
that needs licensing.

األصت

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

الجما المرك

PCBS, 1991

لءسصاء

الفتوطيم ,
7772
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

مظام السوابات
الح مي 7772

UN, SNA 93

رمز
01

المم ت اإلم ءات 0109091

سك م أجمبي

Foreign government

ة ة المم ة ة ت الت ة ة تتبة ةةع مبا ة ةري لسك م ة ة ا ل ة ة أجمبي ة ة مهة ةةل الو ة ةفا ارت

Its an establishments that belongs directly
to the foreign Government, such as
embassies and diplomatic missions,
consulates and diplomatic missions.

01

المم ت اإلم ءات  0109097سك م مرك ي

Central government

تحام خةامات

All establishments (ministries, departments
and agencies) that belongs to the state and
provide public administration services.
This includes institutions that belongs to
these ministries and provides educational,
health and social services such as schools
and government hospitals and mosques.
It's an establishment owned by 51% or
more from its capital to individuals or nonresident enterprises in the state, including
branches of foreign companies that does
not include diplomatic and official
missions to these governments.
Owned enterprises by 51% or more of their
capital to individuals or private institutions
residing in state.

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

المي ات الابت ماوي الحمصتيات الممهتيات.

كاا المم ت (ال ارات الا ا ر المي ات) الت تتبع لتا ل
اإلااري ال امة .

خ ةةامات ت تيمية ة
المواجا.

ي ةمل الة الم ووةات التة تتبةع لمةاه الم ووةات تحةام
ص ةةسي اجتمااية ة كالم ةةاارس الموت ةةفيات السك مية ة

ة المم ةأي الممت كة بموةةب  %27اةةأكهر مةةة أروةةمالما ألاةةراا أ مم ة ت

01

المم ت اإلم ءات 0109090

خاو أجمب

Private foreign

01

المم ت اإلم ءات 0109092

خاو طم

Private national

01

المم ت اإلم ءات 0109009

وتط مستي

Local authority

01

المم ت اإلم ءات 0109000

الو ر

The Boundary Wall

01

المم ت اإلم ءات 0109002

رك سك م

 Foreign government companyال ركات الت تمارس أم ط اقتصااي اات طبي

01

المم ت اإلم ءات 0109003

رك سك م

 National government companyالمم ة ت الت ة تمةةارس أم ةةط اقتصةةااي اات طبي ة و ة قي ربسي ة

غيةر محيمة اة الا لة

ي ةمل الة اةر ع ال ةركات األجمبية اتةف أة الة

ض ي مل الب هات الابت ماوي الرومي لماه السك مات.
المم ة ت الممت ك ة بموةةب  %27اةةأكهر مةةة أروةةمالما ألا ةراا أ م ووةةات
الحطاع الخاو المحيم ا الا ل .
ة ة ة البت ة ةةايات المج ة ةةالس الحر ية ة ة

م ة ةةا يتب ة ةةع لم ة ةةا م ة ةةة مم ة ة ة ت خامية ة ة

كالمتم ات الساا ق ال ام المكتبات ال ام
المجتس الحر

م لاات الكمرباء الت تتبع

ما اب .

لحا ااتبرت األو ار كسال خاص  ,ال اماما يتم ترخيو الو ر ب كل

This is when boundary wall undergoes
separate licensing. Due to the different
characteristics of the wall (it is a licensed,
for example, m.r and not meter square) If
the building license includes the wall, then
it is not included herein.
Companies that engage in an economic
activities in profitable market owned by
foreign governments by 51% or more from
its capital.

لكةةة

Establishments engaged in an economic
activities for market profit, but the
government-controlled either by owning
51% or more from the capital or through
legislation or government decree.

ممفص ةةل ,مظة ة ار ضخة ةةت ف خص ةةا و الوة ة ر (ام ة ة ي ةةرخو م ةةه بة ةةالمتر
الط ة ل

ل ةةيس بةةالمتر المرب ةةع) .أمةةا إاا ك ةةاة الو ة ر الم ةةرخو مص ةةاسبا

لترخيو المبمف ا ياكر ا

أجمبي

طمي

Municipalities and village councils and its
belonging facilities, public parks, public
libraries and electricity generators that
belongs to the village council and the like.

اه السال .

و قي ربسي الممت ك

لتسك مات األجمبي بموب  %27اأكهر مة رأومالما.

تويطر اتيما السك م إما مةة خة ل امةت

أ مة خ ل ت ري ات أ مرو م سك م .
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 %27اةأكهر مةة أروةمالما

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,
مظام السوابات
الح مي 7772

UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

01

المم ت اإلم ءات 0109004

رك اااي

 General Partnership Companyيحصة ةةا بمة ةةا ال ة ةةرك الت ة ة يك ة ة ة جمية ةةع ال ة ةةركاء ايمة ةةا مو ة ة لية بصة ةةف

01

المم ت اإلم ءات 0109005

رك اااي

 Limited Partnership Companyت ةةرف بأممةةا ال ةةرك التة ت ةةمل مة اية مةةة ال ةةركاء .األ ل ةري اةةام

01

المم ت اإلم ءات 0109006

01

المم ت اإلم ءات 0109007

01

المم ت اإلم ءات 0109008

01

المم ت اإلم ءات 0109009

الصيام

as the company that includes two types of
partners. First a general partner or more,
and are responsible personally and jointly
and severally for the company's debts and
obligations, and the second one or more
partners with limited liability, and all of
them official as its paid up capital in the
company.
composed of a number of people at least
(2) not more than fifty and be the
responsibility of each partner for its debts
and obligations to the extent of their share
in the capital.
The company that its capital consists of
tradable shares and offer for public
subscription and be the responsibility of
shareholders is limited by the contribution
of each of them with a capital company.
Company is usually between two or three
or
establishments
owner's
without
agreements, including contracts only
custom and tradition do not have any legal
personality.
It is keep to the performance of the source,
and it doesn't lead to increase in its life
age or change its production quality, and it
is consumed through one year.

01

المم ت اإلم ءات 0109020

ااا الط ابق

ة ة الط اب ةةق التة ة يتكة ة ة ممم ةةا المبم ةةف م ةةع األخ ةةا باضاتب ةةار أة الط ةةابق

It refers to the number of stories or floors
of the building, taking into account that the
ground story is deemed one of the stories if
its height is 1.5 meters or more. Likewise,
the terrace is considered a story if its area
is not less than 50% of the total area of the
roof. The different stories could be
connected through inner stairs (such as
those available in villas) or outer stairs
(outside the houses) or lifts.

اام

خصي

أ أكهةةر,

مسا اي

بالتاامة التكاال اة اي ة ال رك

ةةم مو ة ل ة بصةةف

ال ةةرك الت اماتمةةا ,الهةةام

رك موا م
خص صي

بالتكااةةل التاةةامة اةةة اي ة ة

ةري أ أكهةةر مسةةا ا المو ة لي ,

مممم مو ل بحار رأومال الا اا

Shareholding Limited
Partnership Company

خصةةي

جميع اح ا ا الت اماتما.

ا ال رك .

كةةل

ت رف بأمما ال رك الت تتألف مة ااا مةة األ ةخاو ض يحةل اةة ()8
ض ي ي ة ةةا ا ة ةةة خمو ة ةةية تكة ة ة ة موة ة ة لي ك ة ةةل ة ة ةري ايم ة ةةا ا ة ةةة اي مم ة ةةا
اضلت امات المترتب اتيما بمحاار سصت ا رأس المال.

رك موا م Public Shareholding Company

اام المسا اي

ال رك الت يتألف رأومالما مة أومم قابت لتتاا ل تطرح ل كتتةاع

ال ةةام تك ة ة مو ة لي الموةةا مية بمةةا مسةةا اي بمحةةاار موةةا م كةةل مةةممم
برأومال ال رك .

رك اقع

De-facto Company

(مساص )

الجاري لتمبمف

ا المبمف

ةةرك اةةااي مةةا تك ة ة بةةية اهمةةية أ ه ه ة أ

ة

ت جةةا بيةةممم اح ة ا و ة

ال ةةرف التحاليةةا ض تتمتةةع بةةأ

اا الم ع لم يرا ا الحام مية الماك رية أا ه.

Current Maintenance for the
Building

ره ة صةةاسع مسةةل ض
خصةةي قام مي ة .

تت الصيام الت تسااظ اتف أااء األصل ض ت ا إلف إطالة امةره

أ تريي ةةر مة ة ع إمتاجة ة  ,ا ةةااي م ةةا تو ةةتمت الص ةةيام الجارية ة خة ة ل و ةةم
اساي.

Number of Stories in the
Building

األراة ي تبةةر طابحةةا ,اة سةةال جة ا غةةرف اة ق الوةةط ت ةةا طابحةةا إاا

كامت مواستما  %20اأكهر مة مواس الوط  ,ط ابق المبمف قا تك ة
متصت بارج ااخت كما ا سال الفةي ت أ ارج خةارج كمةا ة السةال

بالموب لت مارات أ الا ر ا ب ض الساضت.

10

It means the company that all of the
partners personally jointly responsible of
all debts of the company and all of its
contracts and obligations.

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
اضمم المتساي,

مظام السوابات

UN, SNA 93

الح مي 7772
األمم المتسايUN, Principles and ,
Recommendations
مبااه ت صيات for Population and
لت اااات الوكاة Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
المواكة ,ال اا

/11التمحي اض ل,
7772

رمز

No. of persons engaged

ي مل ااا الم ترتية أصساع ال مل أاراا أوةر م ال ةامتية اة الم ووة

This includes unpaid owners and family
members, and paid employees both
permanent and temporary.

01

المم ت اإلم ءات 0109022

اماري

Building

مبمف مك ة مة طابحية أ أكهر بمةا ايمةا الطةابق األراة الةا قةا يكة ة

01

المم ت اإلم ءات 0109023

ارع رك

Foreign Company Branch

A building comprised of two or more
floors, including the ground floor that
usually involves stores, groceries, garages
or apartments. Each floor consists of more
than one apartment, usually constructed for
housing purposes
A subsidiary of a foreign company such as
branches for insurance companies, banks
or airlines.

01

المم ت اإلم ءات 0109024

ارع ض يمو

01

المم ت اإلم ءات 0109025

01

المم ت اإلم ءات 0109026

قطاع أ ت

01

المم ت اإلم ءات 0109027

قيم أج ر

المجال
01

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

المم ت اإلم ءات  0109021ااا الم ترتية

با ة أجر ,ال امتية بأجر مة ال امتية الاا مية الم قتية.

مخا ة أ اكاكية أ

ةحق أ ك ارجةات يستة

كةل طةابق اتةف أكهةر مةة

ح  ,أاات كل ح لوكة أوري اساي ,ض يجمع بةية ال ةح األخةر إض

الارج الممر الم ا إلف الطريق ال ام.
أجمبي

سوابات

مم أي تاب

الطيراة.
Branch with out Book
Keeping

ل رك أجمبي مهل أارع ركات التةامية أ البمة

أ

ةركات

المم أي الفرع الا ض يمو أي قي ا مساوبي .

Branch which does not have any book
keeping.

موتحت اة
Branch with Book Keeping

سوابات

ة الفةةرع الةةا يموة قي ة ا مساوةةبي موةةتحت اةةة المرك ة الر يوة تمكةةة

مة إاااا سواع أرباح خوا ر خاص ب .

Branch with book keeping separated from
the head office.

موتحت اة

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

المرك

Non-governmental
organization sector

المم ة ة ة ت غي ة ةةر الماااة ة ة لتة ة ةرب

ت ة ةةمل األسة ة ة اع اضتس ة ةةااات المحاب ة ةةات

الجم ية ةةات كاا ة ة الممظمة ةةات الم ووة ةةات المو ة ة ي ال ة ةةبابي الط بي ة ة
الكما س األايري الم ووات التاب

مصم ي

العربية

الح مي 7772

المرك

ارع يمو

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

Workmanship

لما.

ي ةةمل الة موةةتسحات ال ةةامتية اة تمفيةةا المبمةةف وة اء كةةام ا مةةة ال مةةال

الممةري أ ال مةال ال ةاايية ,وة اء كةاة ال مةل محابةةل أجةر ةمر أ ية م

أ بصةةف ت اقاية ة محاب ةةل كمية ة ال م ةةل الممجة ة كم ةةا ة ة ال ةةااي م ةةه اة ة

الت اق ةةا م ةةع ال م ةةال الممة ةري ات ةةف تمفي ةةا أام ةةال مصم ي ة ة مه ةةل الحص ةةاري أ

تركيع الب ط محابل أجري مسااي لتمتر المربع ,ت مل أج ر ال ةامتية أية
م ايا ايمي أ محاي إاااي تحام لمم.

12

It’s a non-profit establishments, which
include parties and unions, associations
and all organizations related to women's
organizations, youth and student, churches
and monasteries and its affiliates.
This includes the entitlements of
employees in the implementation of the
building, whether they are skilled workers
or ordinary workers, whether working for
pay monthly or daily or as a contract for
the amount of work done.the wages of
employee include all other benefits.

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
الجما المرك
لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

PCBS, 1996

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
قيم أج ر

01

المم ت اإلم ءات 0109028

01

المم ت اإلم ءات 0109029

01

المم ت اإلم ءات 0109030

01

المم ت اإلم ءات 0109031

قيم تكاليف

01

المم ت اإلم ءات 0109032

قيم رو م

01

المم ت اإلم ءات 0109033

01

المم ت اإلم ءات  0109034قيم موتسحات

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Workmanshop + Materials

إاا تم تمفيةا أية أامةال مةة قبةل محةا لية أ امةال ممةري (باوةتهماء ةركات

If the execution is done by contractors or
skilled workers (except contractors) so that
the material included in the contract, it
does not include the industrial plants

ت مل التكاليف الممفح اتف إم ةاء المبةام التة سةاث ايمةا م ةاط إم ةا

Include expenditure on the construction of
buildings in which construction activity
was established during the reference
period.

ت ةةمل تكةةاليف أامةةال السفةةر الت ة تةةتم باوةةتخاام اآلليةةات الخاص ة بةةال

Include expenditure
is done by using
whether it carried
leasing mechanisms
wage.

لءسصاء

Dues engineering offices
building or supervision.

الجما المرك

مصم ي +

المح ةةا ضت) بسي ةةث ةةمل ال ح ةةا م م ةةم تح ةةايممم لتمة ة اا ال مة ة لت م ةةل ,ض

م اا بماء
قيم اإلمفاق
اتف إم اء

ي مل ال موتسحات المم ت الصمااي .
Value of expenditure on
building construction

المبمف

قيم السفريات

المصدر باللغة

Machinary Excavations by

باآلليات

خ ل اتري اإلوماا.

وة ة اء تم ةةت أام ةةال السف ةةر بالمحا لة ة سو ةةع الكمية ة الممجة ة ي أ او ةةت جار
اآلليات محابل اجر ي م أ بالواا .

Costs Engineering

ماوي

موتسحات المكاتع المماوي لتصميم مخططات المبمف أ اإل راف اتي .

on excavation, which
special mechanisms,
out by quantity or
for a daily or hourly
design

to

العربية
الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم ,
7771
PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الترخيو

المخالفات

قيم رو م
ت صيل

الخامات

ركات

المحا ضت

 Fees and Penalities Licensingة الرو ة م الماا ا ة لتجمةةات المامس ة لتةةرخو بمةةا ا ة ال ة أي ة رو ة م The fees paid for the donors of licenses,
including any fees and violations on the
مخالفةةات متيجة لتتجةةا ات اتةةف األمظمة
ةةر ط التةةرخيو .ض ي ةةمل regulations and license conditions. This
does not include insurance, which
ال التأميمات الت توترا ب ا اضمتماء مة تمفيا المبمف.
recovered after the completion of the
building.
 Connection Fees Utilitiesي مل ال رو م ت صيل المياه الكمرباء الماتف ا اضتصال بال بك This includes fees deliver water, electricity,
telephone and communication to the public
ال ام سوع م ع ال بك .
network.

Companies Constracting

إاا تةةم الت اقةةا مةةع ةةرك محةةا ضت موةةجت اتةةف تمفيةةا كامةةل المبمةةف أ أي ة

أج ة اء مم ة أ أامةةال متخصص ة اي ة (مهةةل أامةةال الميكةةل أ التمايةةاات
الصسي أ الكمربا ي )

79

If the owner contract with a contracting
company on the implementation of the
entire building or any parts of it or of the
specialized (such as structure or plumbing
or electrical).

الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك
لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

PCBS, 1996

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
قيم م اا بماء

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

المم ت اإلم ءات 0109035

01

المم ت اإلم ءات  0109036الكياة الحام م

01

المم ت اإلم ءات 0109037

مبمف تست

01

المم ت اإلم ءات 0109038

مبمف تست

01

المم ت اإلم ءات 0109032

مبمف ت ا م

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف جايا

New Building

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف سك م

Governmental Building

Construction Materials

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ي ةمل قيمة كااة مة اا البمةاء الموةتخام اة أم ةةط الت ةييا لتمبمةف خة ل

Includes the cost of all building materials
used in construction activities of the
building during the reference year and
purchased directly by the owner, and
whether these materials are used in the
work of the structure or finish work. This
item includes payments of industrial plants
for synthetic work in the building

يحصا ب ال اع الحام م لتم وو مة سيث متكي رأس المال كما سااه

It reflects the enterprise legal status and
capital ownership according to the law of
Trade and Industry.

م تراي مة قبل

وةةم اإلوةةماا الم ةةتراي مبا ةري مةةة قبةةل المال ة  ,و ة اء كامةةت ةةاه الم ة اا

المال

موة ةةتخام ا ة ة أامة ةةال الميكة ةةل أ أامة ةةال الت ة ةةطيع .ي ة ةةمل ة ةةاا البمة ةةا
المةةاا اات لتمم ة ت الصةةمااي ألامةةال تركيبي ة ا ة المبمةةف مهةةل ةةبابي

األلممي ة ة م ساية ةةا السماي ة ة األب ة ة اع أامة ةةال المجة ةةاري لأب ة ة اع المطة ةةابخ
تركيع المصااا ما اب .
Legal Status

قام ة التجاري الصماا

الت طيع

 Building Under Preparationالمبمف الا أمج

يكت الخارج بالكامةل ,أ تةم اضمتمةاء مةة بمةاء كااة

الط ابةةق لكةةة ما الةةت امتيةةات الت ةةطيع الةةااخت مهةةل الحصةةاري ,التبتةةيط,
غير جا

تمايا الكمرباء الماء ,قيا اإلمجا

ل وةت مال ,لةم يكةة

A building where construction work is
complete, But still the internal finishing
process under development and is not
ready for use.

باإلمكاة تسايا م ع المبمف.
 Under Construction Buildingإاا كاة ال مل ض ال جاريا بلم اء المبمف اتف أة يك ة قا تم إمماء كااة
الجاراة أ الصع لوحف طابق اسا اتف األقل.

الت ييا

Cooperative Building

إاا كاة مال البماء جم ي ت ا مي برض المظر اة ااما.

ة ال ة المبمةةف الةةا يةةتم إم ةةاءه اتةةف ارض خالي ة مةةة أي ة أبمي ة قا م ة ,

برض المظر اة كل المبمف أ المواس .

ال المبمف الا ت ا متكيت لا ل اتوطية (باوتهماء ال قف).

70

It is that building where construction work
is not complete, provided the wall and
ceiling of at least one storey are completed.

If the owner is a cooperative organization,
despite of its aims.

It is a building that is suggested to be
established on a vacant site.

If owned by state of Palestine (excluding
Waqf properties, e.g.,mosques, buildings
)dedicated to charitable work, etc.

المصدر باللغة
العربية
الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

لءسصاء

لءسصاء

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

01

المم ت اإلم ءات 0109012

مبمف خاو

Private Building

ال المبمف الا ت ا متكيت إلف اةرا أ مجم اة مةة األاةراا أ إلةف

It is the building that is owned by
individual or group of individuals or by
private sector.

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف خال

Vacant Building

إاا كةةاة المبمةةف صةةالسا لتوةةكة أ ال مةةل لكةةة ض يحةةيم ب ة أسةةا أ غيةةر

It means that the building is not being
utilized. Normally, such a building is for
rent or for sale.

01

المم ت اإلم ءات 0109044

مبمف خير

charity Building

إاا كاة المبمف ممت كا لجم ي أ م وو خيري .

01

المم ت اإلم ءات 0109045

مبمف وكم

Residential

01

المم ت اإلم ءات 0109046

مبمف وتط

Local Authority Building

01

المم ت اإلم ءات 0109017

مبمف غير

01

المم ت اإلم ءات 0109010

إسا الم ووات الت يمتكما الحطاع الخاو.

موترل ط ال اتري السصر.

ي تبةةر المبمةةف وةةكميا بةةالت ريف إاا كامةةت اكهةةر مةةة مصةةف موةةاست م ةةاي

ألغ ة ةراض الوة ةةكة .ي ة ةةمل المبمة ةةف الوة ةةكم السة ةةاضت التالي ة ة  :أة يك ة ة ة
س ةةاات و ةةكمي كامتة ة  .إا ةةاا غ ةةرف ل س ةةاات و ةةكمي  .إا ةةاا مم ةةااع أ

مبة ة ةةام اراي ة ة ة لمبة ة ةةاة وة ة ةةكمي (مهة ة ةةل المطة ة ةةابخ أ السمامة ة ةةات أ السفة ة ةةر
اضمتصاصي أ الكراجات).

مستي

Non-Residential

وكم

مبمف غير
مكتمل

العربية
الجما المرك
الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

The building is considered residential if
more than half of its total area is prepared
for residential purposes. The building
could consist of:
Complete dwellings.
Rooms added to the dwellings.Extension
of other facilities, e.g. kitchen, bathroom,
cesspool, garage.

الفتوطيم ,
7771
األمم المتساي,

UN, Principles and
Recommendations
مبااه ت صيات for Population and
لت اااات الوكاة Housing Censuses,
No. 67/Rev.1,
المواكة ,ال اا
1998
/11التمحي اض ل,
7772
الجما المرك
PCBS, 1996

إاا لم يكة المبمف وكميا أ أكهر مة مصف موةاست ليوةت لتوةكة ,يسةاا

لءسصاء

إاا كاة ال مل ض ال جاريا بلم اء المبمف اتف أة يك ة قا تم إمماء كااة

A building where construction work is not
complete, provided the wall and ceiling of
at least one storey is completed (i.e. the
building may be under construction or
under preparation).

لءسصاء

تست الت ييا أ تست الت طيع.

72

PCBS, 1996

لءسصاء

When the building is not prepared for
residential purposes or more than half of
its area was for residential purpose then it
must be
classified
as industrial,
commercial, educational,...est.

الجاراة أ الصع لوحف طابق اسا اتف األقل ,أ إما أة يك ة المبمف

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

إاا كاة المال بتاي أ مجتوا قر يا.

غير ال .

PCBS, 1996

لءسصاء

If the owned by a municipality or a rural
council.

اوتخاام باق سيث يمكة أة يك ة صماايا ,تجاريا ,ت تيميةا ,صةسيا ,أ

Uncompleted building

If the owner is Charitable Society.

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك
الفتوطيم ,
7771
الجما المرك
الفتوطيم ,
7771

PCBS, 1996

PCBS, 1996

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

المم ت اإلم ءات 0109012

مبمف قا م

Existing building

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف لتوكة

Residential Only

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف لتوكة

01

المم ت اإلم ءات 0109012

مبمف لت مل

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف موترل

احط

ال مل

التعريف بالعربية
إاا كامت الرخص لمبمف قا م بأكمت (مبم وابحا يراا ترخيص ساليا).

ااا كاة المبمف موتخاما لتوكة احط مهل المبام

If the license to the entire existing building
(built previously and to be licensed now).

العربية
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

الوكمي ال ااي  ,مع

It means that the building was solely used
for residential purposes only, i.e., normal
building.

إاا كام ةةت ب ةةض ال س ةةاات الو ةةكمي ب ةةالمبمف مو ةةتخام لتو ةةكة ال ةةب ض

It means that some of the units in the
building are used for habitation purposes
whereas other units are used for work.

UN, Principles and
Recommendations
مبااه ت صيات for Population and
لت اااات الوكاة Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
المواكة ,ال اا

ة المبمةةف الموةةتخام ب ةةكل كامةةل لت مةةل احةةط ض ت جةةا ب ة أوةةر محيم ة

It means that the building was used for
work only, i.e., not occupied by any
household.

األمم المتسايUN, Principles and ,
Recommendations
مبااه ت صيات for Population and
لت اااات الوكاة Housing Censuses,
No. 67/Rev.1, 1998
المواكة ,ال اا

م سظ أة المبمف الموتخام ج يا لتوكة باق

ي تبر لتوكة احط.
Residential and Work
Building

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة

المصدر باللغة اإلنجليزية

اج ا ه غير موتخام

اآلخر موتخام لت مل.

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
األمم المتساي,

/11التمحي اض ل,
7772
Work Building

بصف م تااي ,مع م سظ أة المبمف الموتخام ج يا لت مل باق أج ا ه
غير موتخام ي تبر لت مل.

غير مكتمل

Building Used but not
Completed

01

المم ت اإلم ءات 0109011

مبمف مرتق

Closed Building

01

المم ت اإلم ءات 0109011

مبمف مكتمل

Completed Building

ة المبمةةف الةةا يةةتم اوةةتر ل إض ام ة غيةةر مكتمةةل إم ةةا يا مهةةل ب ةةض

It is the building that is occupied by
individuals although it is not structurally
completed.

جا مرتحا

It means that one household or more
occupied the building but it was closed
during the listing period. This applies as
well to buildings used for work purposes
but found closed during the listing period.

األبمي الت تك ة موك م اتف الرغم مة أمما غير م طب .

إاا كاة المبمف م ر ض بأوري أ أكهر أ موتخاما لت مل لكم
ط ال اتري السصر.

ة المبمةةف الةةا تةةم إمجةةا

يكت ة

ت ةةطيبات ب ةةكل كامةةل بمةةا ا ة ال ة

المبمف الخال أ الممج ر الصال ل وتخاام.
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The building that structurally completed
including the vacant building that's good
for use.

/11التمحي اض ل,
7772
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك
لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

PCBS, 1996

رمز
01

المم ت اإلم ءات 0109011

مبمف مم أي

establishment

مبمف م ا اص ضوتخاام لت مل احط مهل الموجا المارو الموت فف

01

المم ت اإلم ءات 0109017

مبمف ممج ر

Deserted Building

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مبمف ممج ر

Vacant building

It is building usually constructed for nonresidential purposes, e.g., mosques, school,
hospitals, factories, hotels, or number of
stores or multi- storey buildings originally
intended for one task only, such as office
buildings or commercial premises.
A building that has not been used for a
long period of time due to being unsuitable
and requiring renovation and maintenance
to be suitable for living. Deserted buildings
also include those that cannot be used by
the owners as a result of Israeli measures.
The building that is not occupied by any
one, because it's not suitable for residence,
or that building was taken decision to
demolish it.

01

المم ت اإلم ءات 0109012

مبمف قف

01

المم ت اإلم ءات 0109019

مبمف كال

United Nations Relief and
)Works Agency (UNRWA
Building

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مرك ر يو

Head Office with out Book
Keeping

01

المم ت اإلم ءات 0109012

01

المم ت اإلم ءات 0109070

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

المصمع الفماق ا ااي اكاكية ,ا المبام

مت ااي الط ابق الم اي

اص بكامتما لت مل احط مهل مبام المكاتع أ اضو اق التجاري .
المبمف غير الموترل لفترات ط يت بوبع اام الص سي

يستاج إلف

إجراء ب ض التصتيسات الترميمات الاةر ري األواوةي ليصةب صةالسا

لتوة ةةكة.

كة ةةال المبة ةةام الت ة ة ض يوة ةةتطيع مالك ة ةةا اوة ةةتخاامما بوة ةةبع

اإلجراءات اإلو ار يتي .
(غير صال

ة المبمةف غيةر الموةترل بوةبع اةةام الصة سي أ الةا صةار اية قةرار
ام أ إ ال .

ل وتخاام)
Waqf Building

المصدر باللغة
العربية
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771

المبام الم ق ا مهل المواجا المبام الم ق ا األخر .

to

المبم ة ة ةةف ال ة ة ةةا ت ة ة ة ة ا متكيتة ة ة ة ل كالة ة ة ة الرة ة ة ة ث مه ة ة ةةل مب ة ة ةةام المة ة ة ةةاارس

This term refers to the buildings owned by
the UNRWA, including schools and
hospitals, that belong to UNRWA and not
being rented from other parties.

لءسصاء

ة ة ة الم اركة ة ة الر يو ة ةةي التة ة ة ض ت ة ة ةةمل سو ة ةةابات الف ة ةةر ع التاب ة ة ة لمة ة ةةا

Head office with book keeping which does
not includes the records of the branches.

اضمم المتساي,

الم اركة ة الر يو ةةي لتمم ة ة ت التة ة لم ةةا ا ةةر ع التة ة ت ةةمل سو ةةابات الف ةةر ع

Head office with book keeping which
includes the records of the branches.

يحصا بما األص ل الجاياي المستي الموت راي (الم تراي خ ل ال ام)

 local and imported new assets (purchasedالجما المرك
)during the year
ل سصاء

It refers to buildings dedicated
charitable work, e.g., mosques, etc

المصدر باللغة اإلنجليزية

الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
الر ث

ض ي مل

سوابات الفر ع
مرك ر يو

ي مل سوابات

Head Office with Book
Keeping

الفر ع

المحتميات
الجاياي

New acquisitions

الموت ةةفيات.....الةةخ التاب ة ل كال ة الر ة ث ,ليوةةت موةةتأجري مةةة جم ة

أخر .

(الفر ع غير مامج مع المرك الر يو ).

التاب

لما (سوابات الفر ع مامج مع المرك الر يو ).

الجما المرك
الفتوطيم ,
7771

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

الفتوطيم 7772 ,

71

PCBS, 1996

PCBS,1994

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

تمهل الحطاع أ الجم التة يتب مةا مالة المبمةف لةيس الجمة التة ت ةرل

Represent the building owner sector and
not whom occupies the building.

يحصةةا بةةال متكي ة أغتبي ة رأس مةةال الم وو ة (أ  %27اةةأكهر) سيةةث

This refers to the ownership of the
majority of the capital of the institution
(or 51% or more) can be a special national
or foreign private sector or my family or
company a national government or a
company foreign government,
An establishment which is in operation
during
the
implementation
of
establishment census.

Closed Establishment

المم أي المت قف اة ال مل ب كل م قت خ ل اتري جمع البيامات.

A temporary closed establishment during
the census.

Single Establishment

المم أي الت ليس لما ار ع ليوت اراا لمرك ر يو .

With out branch and not a head office for
branches.

01

المم ت اإلم ءات 0109010

متكي المبمف

01

المم ت اإلم ءات 0109011

متكي المم أي

Ownership of the enterprise

01

المم ت اإلم ءات 0109011

المم أي ال امت

In Operation Establishment

01

المم ت اإلم ءات 0109011

المم اي

01

المم ت اإلم ءات 0109017

المم أي المفراي

01

المم ت اإلم ءات 0109010

مم أي تست

Under Preparation
Establishment

01

المم ت اإلم ءات 0109012

ي أ جم ي

Association or Charities

Building Ownership

المبمف

يمكةةة أة تك ة ة خةةاو طم ة أ خةةاو أجمب ة أ قطةةاع أ ت ة أ
سك م

المت قف

طمي أ

رك سك م أجمبي .

المم أي الت ت ا ل ال مل ا

ةةرك

خ ل اتري جمع البيامات.

المصدر باللغة
العربية
الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم ,
7771
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772
اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

التجمي

خيري

المم أي الجار تجمي ا لرايات باء ممارو م اط اقتصاا .

An establishment
which is
under
preparation and has not yet started
production.

اااي الم ووةات التة تحةام خةامات لتمجتمةع يمكةة أة تكة ة مختتفة

The institutions that provide services to the
community can be different or similar to
the services provided by the facilities that
aim to profit but at no charge or for a
nominal fee or a relative of the cost. For
example, charities, and associations
established to provide health and social
services, educational and sports clubs,
trade unions, political parties, unions,
students and workers

أ مماهت لتخامات المحام مة المم ات الت تماف إلف الرب

محابة ةةل أ بو ة ة ر رم ة ة

أ قرية ةةع مة ةةة التكتف ة ة .

لكة ا ة

مهة ةةال ال ة ة الجم ية ةةات

الخيرية ة ة  ,الجم ي ة ةةات التة ة ة ت و ة ةةس لتح ة ةةايم خ ة ةةامات ص ة ةةسي اجتمااية ة ة

ت تيمي األماي الريااي المحابات األس اع اتسااات الط ع ال مال.

71

اضمم المتساي,

UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,
مظام السوابات
الح مي 7772

UN, SNA 93

رمز
01

المم ت اإلم ءات 0109079

ي ا لي

International organization

مهةةال اتيمةةا ممظمةةات األمةةم المتسةةاي المختتف ة (اةةاا كال ة الر ة ث) مهةةل

Includes
various
United
Nations
organizations (except for UNRWA), such
as UNESCO, UNDP and a like, and
similar international institutions (such as
the International Red Cross and the World
Bank, the International Monetary Fund ...).

01

المم ت اإلم ءات 0109070

ساي م اط

Auxiliary Activity Unit

المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

الي موك  UNDP ,ما ةاب  ,الم ووةات الا لية المماهتة (كالصةتيع
األسمر الا ل

مواما

البم الا ل  ,صما ق المحا الا ل .)...

الم اط الا توتخام مخرجات ا مفس الم وو ض تحام لترير.

71

Its productions
used
within
the
establishment it self and not provided to
others.

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, SNA 93

مظام السوابات
الح مي 7772

اضمم المتساي,

مظام السوابات
الح مي 7772

UN, SNA 93

رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات النقل

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع0101 :

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Transportation Terms

01

المحل

0101099

الباو

Bus

مركب لي مصمم لمحل اكهر مة  7ركاع (بما ا ال الوا ق).

A motor vehicle designed to carry more
than 9 passengers (including the driver).

01

المحل

0135101

الجرار

Road Tractor

ة ة مركبة ة لية ة مص ةةمم لو ةةسع مركبة ة غي ةةر لية ة  ,يو ةةتهمف م ةةة الة ة

A motor vehicle designed exclusively or
primarily to haul other vehicles, which are
not power-driven. Agricultural tractors are
excluded.

01

المحل

1535102

سااث الطرق

Road Traffic Accident

01

المحل

1535103

الاراج الماري

Motorcycle

01

المحل

1535104

الرس ت

Regular Flights

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

الج اررات ال رااي .

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

(وير)

الج ي

الممتظم

الجما المرك

ة السةةااث الةةا قةةع متيجة لكة ة مركبة اة سالة سركة اتةةف الطريةةقAn accident, which occurred as a result of ,
the vehicle being in a state of motion and in
 which people were injured.ل سصاء الفتوطيم ,
قا متب اة اا السااث إصابات.
8000
ة مركبة لية اات اجتتةةية ,بمةةا اة الة تت ة التة تستة اتةةف ارب ة Two wheeled motor vehicles with or
اضمم المتساي,
without sidecar. This category includes
 scooter, three-wheeledم جم مصطتسات
vehicles
جامبي  .يتامة ال الاراجات البخاري  ,المركبات اات اله ث اجة ت not
exceeding
400
kg.
Motorcycles
are
اسصاءات المحل,
الت ض ي يا مما اة  200كرم ,تصمف الةاراجات اآللية سوةع وة
classified according to the engine capacity
الطب الهاله
ة
ي
ر
اوةةط ام المسةةر اتةةف المس ة التةةال  :اقةةل مةةة  20و ةم( 2ا ارجةةات ما
as: less than 50 cm3, 50-100 cm3, 100-250
3
3
8002
صريري) 700-20 ,وم 820-700 ,3وم ,2اكبر مة  820وم.2
cm , and greater than 250 cm .
ة ة وتوة ةةت مة ةةة الة ةةرس ت الت ة ة ية ةةتم اإلاة ةةااا لمة ةةا اة ةةمة مجم ا ة ة مة ةةة
الظر ف متامم السا األامف مما يتة  :تمجة بطةا ري موةاارية تةااكر ا

متاس ل وةتخاام ال ةام ,تخطةط تاةبط سوةع استياجةات سركة المةر ر,

يةةتم التمحةةل خ لم ةةا بم جةةع اتفاقية ة ج ي ة م ج ة اي ,جة ة ا رخص ة ت ةةريل
جا ل م اايا مساا متاح ل وتخاام ال ام.
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A series of flights fulfilling at least the
following conditions: they are performed by
a passenger aircraft, their tickets are open
for free sale to the general public; they are
planned and adjusted according to the needs
of traffic, carried out according to existing
aviation agreements, The operating license
and the fixed timetables are also available to
the general public.

اضمم المتساي,
م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
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رمز

الموضوع

رمز المصطلح

01

المحل

1535105

01

المحل

1535106

المجال

اسم المصطلح
بالعربية
الرس ت

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Irregular Flights

ة ة ة جمي ة ةةع ال ة ةةرس ت الج ية ة ة ماا اة ة ة األج ة ةةر ,ا ة ةةاا ال ة ةةرس ت الج ية ة ة

All the flights for remuneration other than
those reported under regular flights.

الممتظم .

الج ي غير
الممتظم

وياري أجري

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

Taxi

ة كةةل مركبة لية توةةت مل لمحةةل الركةةاع (محابةةل أجةةر) ض ت يةةا سم لتمةةا A motor vehicle intended for the carriage of
passengers (in return for payment), and
اة  7ركاع (بما ا ال الوا ق) ,م ص ا ا رخصتما "كتاكو ".
designed to seat no more than 9 persons
(including the driver), and described in its
license as a taxi.

01

المحل

 0135107الوياري التجاري

Commercial Car

ة ة مركبة ة لية ة مص ةةمم ألغة ةراض غي ةةر مح ةةل الرك ةةاع ي ي ةةا مم ةةا ا ةةة A motor vehicle designed for another
purpose than passenger transport, weights
 8800كرةةم ,ي يةةا ارتفاامةةا اةةة  712وةةم يحةةل اةةة أ يوةةا more than 2200 kg, its height is more than 820
175 cm and less than or equal to 250 cm,
وم ,م ص ا ا رخصتما كوياري تجاري .
and described in its license as a commercial
vehicle.

01

المحل

 0135108الوياري الخاص

Private Car

ة كةةل مركب ة لي ة توةةت مل لمحةةل الركةةاع (ا ة اجةةر) ض ت ي ةةا سم لتمةةا A motor vehicle, other than motorcycle
intended for the carriage of passengers and
ا ةةة  7رك ةةاع (بم ةةا اة ة الة ة الو ةةا ق) ,م صة ة ا اة ة رخص ةةتما كمركبة ة designed to seat no more than 9 persons
(including the driver).
خاص  ,ض ي مل اا الم ع الاراجات الماري .

01

المحل

0135109

ال اسم

Truck

ة مركب ة لي ة مصةةمم ألغ ةراض غيةةر محةةل الركةةاع ي يةةا ارتفاامةةا اةةة A motor vehicle designed for another
purpose than passenger transport, its height
 820وم ,م ص ا ا رخصتما ك اسم .
is more than 250 cm, and described in its
license as a truck.

01

المحل

0135110

الطريق

Regional Road

"التاكو "

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
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Edition 2003

الطب الهاله
8002

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
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Edition 2003

الطب الهاله
8002

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
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rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

اإلقتيم

ة ة الطري ةةق ال ةةا يتف ةةرع م ةةة طة ةريحية ر يو ةةيية ,أ ية ة ا إل ةةف طة ةريحية

ر يويية ,ي مل امتااا الطريق ااخل التجمع.
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Branching off from, or lining, main roads.

الجما المرك

ل سصاء الفتوطيم ,
8000

PCBS, 2999

رمز

اسم المصطلح

الموضوع

رمز المصطلح

01

المحل

0135111

الطريق

01

المحل

0135112

الطريق

01

المحل

 0135113الطريق المست

المجال

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة
العربية

Bypass Road

الجما المرك

Main Road

الجما المرك

اضلتفاا

الر يو
Local Road

ة طريةةق مم ةةأ مةةة قبةةل اضسةةت ل اإلو ة ار يت بمةةاف ربةةط الموةةت مرات It is a road Constructed by Israeli
Occupation to link the Settlements with
 each other and with Israel.ل سصاء الفتوطيم ,
اإلو ة ار يتي الم ج ة اي ا ة األ ارا ة الفتوةةطيمي مةةع ب اةةما الةةب ض مةةع
8000
إو ار يل.
ة الطريةةق الةةا يمتةةا اتةةف موةةت الحطةةر ,أ مةةة مسااظة إلةةف أخةةر Serves for national or inter district traffic ,
and including road extension within a
 locality.ل سصاء الفتوطيم ,
ي مل امتااا الطريق ااخل التجمع
8000
 Serves the internal traffics within a locality.الجما المرك
الطريق الا يخام سرك المر ر الااختي امة التجمع.

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 2999

PCBS, 2999

PCBS, 2999

ل سصاء الفتوطيم ,
8000

كل مركب اات اج ت مصمم لتوير اتف الطرق.

01

المحل

0135114

المركب

Vehicle

01

المحل

0135112

مركبات محل

Freight transport Vehicles

اربة ة الطري ةةق المص ةةمم  ,ات ةةف مسة ة سص ةةر أ ر يوة ة لمح ةةل البا ةةا ع All kinds of trucks, small and large works in
public transport of goods in return for
بأم ااما الخفيف الهحيت محابل أجري.
payment.

01

المحل

0135129

مركبات محل

Passengers Vehicle

ت مل الويارات الخاصة  ,وةيارات األجةري (التاكوة ) ,الةاراجات المارية Include Private Cars, Taxis, Motorcycles, ,
and Buses.
الباصات.

01

المحل

0135115

مركب أخر

Other Vehicle

ة كةةل مركبة مصةةمم لريةةر أغةراض محةةل الركةةاع أ الباةةا ع .يتاةةمة A vehicle designed for purposes other than
the carriage of passengers or goods. This
اا الم ع :مركبات اإلو اف ,الراا ات المتمحت  ,المااسل ,الجرااات اات category includes: ambulances, mobile
ال جة ة ة ة ت الم امية ة ة ة  ,مركب ة ة ةةات تصة ة ة ة ير األاة ة ة ة م ,المركب ة ة ةةات اإلاااية ة ة ة cranes, self-propelled rollers, bulldozers
with metallic wheels or tracks, vehicles for
التتف ي مي المتمحت  ,المركبات الموتخام كمكتب متمحت  ,مركبات الصيام
recording film, radio, and TV programs,
mobile library vehicles, towing vehicles for
المتمحت .
vehicles in need of repair.

A vehicle running on wheels and intended
for use on roads.

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
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الطب الهاله
8002

الباا ع

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 1
Edition 2003

الطب الراب
8002

الركاع

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
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الطب الراب
8002
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

المحل

0135116

المركب اآللي

Motor Vehicle

01

المحل

0135117

المحط ري

Trailer

01

المحل

0135118

مصف

Semi-Trailer

المحط ري

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

كل مركب م اي بمسر بسيث يمتت اا المسةر وةيت ااةع ااتية A vehicle fitted with auto propulsive engine, ,
it is normally used for carrying persons or
توت مل اااي لسمل األ خاو أ الباا ع أ لوسع المركبات.
goods, and drawing vehicles.

ة مركبة غيةةر لية لمحةةل الباةةا ع مصةةمم لتسوةةسع ب اوةةط مركبة لية

يوتهمف مة ال المحط رات ال رااي

"الكارااامات".

Goods road vehicles designed to be hauled
by a road motor vehicle.
Excluding
agricultural trailers and caravans.

ة مركبة غيةةر لية بةةا ة مسة ر أمةام مصةةمم بسيةةث يرتكة جة ء مةةة Goods road vehicle with no front axle
designed in such a way as to be hauled by
المركب قوم أواو مة سم لتما اتف جرار.
road tractor.

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات االتصاالت
البرقي

01

اضتصاضت

1519099

01

اضتصاضت

1519090

01

اضتصاضت

 1519092السرك الماتفي

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع0101 :
Telegram

المصدر باللغة
العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Telecommunications Terms

ة ة ك ةةل رو ةةال مس ةةا اي الكتم ةةات ترو ةةل ب او ةةط ال ةةتتكس أ الف ةةاكس أ

Letter with a limited amount of words, sent
inland or abroad by telex, fax, or
telephone. Fees are paid according to the
number of words.

اتفية ة

National trunk (toll) traffic consists of
effective (completed) fixed national
telephone traffic exchanged with a station
outside the local charging area of the
calling station. The indicator should be
reported as the number of minutes of
traffic.

يرط ال السرك الف تي (الموتكمت ) ا أ بتةا إلةف جمةات خةارج الة

)This covers the effective (completed
traffic originating in a given country to
destinations outside that country. The
indicator should be reported in number of
minutes of traffic.

ب اوط الماتف ,تااع أج ر ا اتف الكتم ال اساي.

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
Transport
rd
statistics, 3
Edition 2003

الطب الهاله
8002

سرك المماتف  National trunk telephone trafficتت ةةألف سركة ة المماتف ةةات ال طمية ة الهابتة ة م ةةة المحاو ةةم م ةةة سركة ة
)(minutes
طمي هابت متباال مع مسط كا م خارج ممطح الرو م المستي لتمسطة
ال طمي
الطالب  .يمبر اإلب غ اة الم ر بااتباره ااا اقا ق سرك المماتف .

(الهابت ) مة
المحاوم

(بالاقا ق)

اضتساا الا ل

ل تصاضت ,اليل
قياس مفاا اضور
اضاراا الف
تكم ل جيا

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

الم ت مات

اضتصاضت

اوت مالما,طب
8007
الهابت الا لي
الخارج

International outgoing
)telephone traffic (minutes

البتا .يمبر التبتيا اة اا الم ر ب اا اقا ق السرك .

(بالاقا ق)

اضتساا الا ل
ل تصاضت ,اليل
قياس مفاا اضور
اضاراا الف
تكم ل جيا

الم ت مات

اضتصاضت

اوت مالما,طب
8007

00

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

رمز
المجال

الموضوع

01

اضتصاضت

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

 1519090السرك الماتفي
الهابت المستي

اسم المصطلح باإلنجليزية
Local telephone traffic
)(minutes

(بالاقا ق)

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

تتةةألف السرك ة الماتفي ة الهابت ة المستي ة مةةة سرك ة خط ة ط المةةاتف الهابت ة

Local telephone traffic consists of effective
(completed) fixed telephone line traffic
exchanged within the local charging area
in which the calling station is situated. This
is the area within which one subscriber can
call another on payment of the local charge
(if applicable). This indicator should be
reported in the number of minutes. If the
indicator is reported in calls or meter units
(pulses), then an appropriate conversion
figure to minutes of traffic should be
supplied

الف تية (الموةتكمت ) المتباالة ااخةل ممطحة الروة م المستية التة تحةع ايمةةا
مسط المااء.

اه

الممطح الت يوتطيع ايما أسا الم تركية مكالم

ةةخو خةةر بةةااع روةةم مكالم ة مستي ة (إة جةةات) .يمبر ة التبتيةةا اةةة

اا الم ر ا

01

اضتصاضت

1519091

الر م البرياي

Post Packet

01

اضتصاضت

0119091

روا ل البريا

Express Mail

01

اضتصاضت

0119091

الروال

كل ااا اقا ق.

ة مةةااي برياي ة لمةةا صةةف اإل ةةااء كةةالم بس المةةأك ضت م ة اا التجميةةل

Material posted as presents, such as food,
clothes, beauty-care materials, perfumes,
and commercial samples. The lowest limit
of post packet length and width is 140, 90
mm ± 2 mm respectively. The highest
limit for the sum of length, width, and
thickness is 900 mm. The highest limit of
the length of any dimension is 600 mm.
The highest weight of the post packet is 2
kg.
A letter intended to be delivered quickly
(24 hours) from the moment of reception
by the post center. Normally extra fees are
applied.

مااي برياي لما صف التراول أ تسمل اة طياتمةا خبة ار م يمةا ,وة اء

A post matter that has the property of
communication. It could be written, typed
or both.
This includes commercial
samples, which are contained in an
envelope. The lowest limit of the shortest
length is 140 mm, while the lowest limit of
the shortest width is 90 mm ± 2 mm. The
sum of length, width, and thickness should
not be greater than 900 mm. The highest
limit of the length of any dimension is 600
mm. The weight of the letter should be
between 20-2000 g.

ال ط ة ر ال يمةةات التجاري ة

مةةا ةةاب  .ي ةةترط أة ض يحةةل السةةا األامةةف

لط ة ل الر م ة البرياي ة اةةة  720متةةم ,اة ض يحةةل اراةةما اةةة  70متةةم

(مةع توةام محةةااره  8متةم) ,أة ض ي يةةا مجمة ع الطة ل ال ةرض الوةةم

اةةة  700متةةم ,اتةةف أة ض ت يةةا أط ة ال أ ب ةةا اةةة  100متةةم .كةةال
ي ترط أة ض ي يا ة الر م اة  8كرم.

الوريع

ة الروةةا ل الت ة يوةةت اف اتيمةةا روة م بريةةا إاةةااي محابةةل صة لما إلةةف

المروةةل إلية خة ل  82وةةاا بةةاءا مةةة لسظة اوةةت مما مةةة قبةةل المركة
البريا .

Letter

المصدر باللغة
العربية
اضتساا الا ل

ل تصاضت ,اليل
قياس مفاا اضور
اضاراا الف
تكم ل جيا

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use
by Households
and
Individuals,2009

الم ت مات

اضتصاضت

اوت مالما,طب
8007
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,

UN,Glossary for
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Edition 2003

الطب الهاله
8002

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
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الطب الهاله
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أكام ةةت م ةةاي بخ ةةط الي ةةا أم باو ةةتخاام اآللة ة الطاب ة ة أ بكتت ةةا الطة ةريحتية,
ي ةةمل الة ال يمةةات التجارية المستة اي ااخةةل مرتةةف موةةط  .ي ةةترط أة

ض يحل السا األامف لط ل الروال اة  720متم ,أة ض يحل اراما اة

 70متم (مع توةام محةااره  8متةم) ,أة ض ي يةا مجمة ع الطة ل ال ةرض
الوةةم اةةة  700متةةم ,اتةةف أة ض ت يةةا أطة ال أ ب ةةا اةةة  100متةةم.

كةةال ي ةةترط أة ض يحةةل ة الروةةال اةةة  80غةةم ض ي يةةا اةةة 8000

غم.

02

اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
اسصاءات المحل,
الطب الهاله
8002
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رمز
المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

01

اضتصاضت

0119097

الروال ال ااي

Regular Letter

01

اضتصاضت

0119090

الروال

Registered Letter

01

اضتصاضت

0119092

الطرا

Parcel

01

اضتصاضت

0119009

المطب ا

Printed Matter

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
الروا ل الت يوت اف اتيما الرو م البرياي ال ااي احط.

A letter that is sent by normal post with
regular fees.

المصدر باللغة
العربية
اضمم المتساي,

م جم مصطتسات
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A letter to which extra fees is applied and
for which the sender gets a receipt. It is
normally delivered to the addressee or
other person acting as such after checking
his identity and taking his signature on a
receipt.

ة مةةااي برياي ة اتةةف ةةكل ر م ة مرتف ة بر ة ف لةةية أ صةةتع ,بةةااختما

Material posted as closed flexible or rigid
packet, containing papers, books, food,
clothes, etc. The highest limit for the sum
of the parcel lengths, twice the width, and
twice the thickness is 3 m. The highest
limit of the length of any dimension is 1.5
m. The highest weight of internal parcel is
20 kg, while in case of parcels sent abroad
the highest limit is 5-20 kg, or according to
the rules of the receiving country.
A post matter, which is printed by a
printing shop, or by any other method such
as copying, books, and booklets. It has a
cultural and scientific property, and not
communication property. The lowest limit
of the printed material length and width is
140, 90 mm ± 2 mm respectively. The
highest limit of the sum of length, width,
and thickness is 900 mm. The highest
limit of the length of any dimension is 600
mm. The highest weight of the printed
material is 2 kg, it is also allowable to
reach 5 kg when the printed material is
book.

رو م توجيل يتتحف مروتما إيصاض بريايا توتم إلةف المروةل إلية أ مةة
يم ع ام  ,ب ا التهبت مة

يت

ب ا اخا ت قي

اتف إيصال بريا .

أ راق ,كتع ,مأك ضت ,م بس ,أ أي م اا م ابم  .ية ترط أة ض ي يا
مجمة ة ع الطة ة ل اة ة فا ال ةةرض اة ة فا اضرتف ةةاع اة ةةة  2م ,ات ةةف أة ض

ي يةةا طة ل أ ب ةةا اةةة  7.2م .كةةال ي ةةترط أة ض ي يةةا ة الطةةرا اةةة
 80كرةةم اة سالة الطةةر ا الااختية  ,أمةةا اة سالة الطةةر ا الخارجية اةةلة
السا األاتف يت ار ح بية  80-2كرم ,الة بسوةع األمظمة الم مة ل بمةا

ا الا ل الموتحبت .

ة مةةااي برياية مطب اة اة اار طبااة أ بةةأ طةةرق أخةةر كالتصة ير

الكتةةع الكتيبةةات ,لمةةا الصةةف ال تمية الهحااية

لةةيس لمةةا صةةف الت اروةةل.

ي ةةترط أة ض يحةةل السةةا األامةةف لط ة ل المطب ا ة اةةة  720متةةم ,اة ض

يحةل اراما اة  70متم (مع توام محااره  8متم) ,أة ض ي يةا مجمة ع
الط ة ل ال ةةرض الوةةم اةةة  700متةةم ,اتةةف أة ض ي يةةا ط ة ل أ ب ةةا

ا ةةة  100متةةم .كةةال ي ةةترط أة ض ي يةةا ة المطب ا ة ال ااي ة اةةة 8
كرم ,يمكة أة يصل السا األاتف لت ة إلف  2كرم ا سال الكتع.
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It is a direct payment for services from the
household primary income or savings (no
third-party payer is involved): the payment is
made by the user at the time of the use of
services. Included are cost-sharing and
informal payments (both in cash and kind).
Out-of-pocket payments (OOP) show the
direct burden of medical costs that
households bear at the time of service use.
OOP play an important role in every health
care system. In lower-income countries, outof-pocket expenditure is often the main form
of health care financing.
This item comprises financial arrangements
involving institutional units (or managed by
institutional units) that are resident abroad,
but who collect, pool resources and purchase
health care goods and services on behalf of
residents, without transiting their funds
through a resident scheme.
This item comprises all non-resident units
providing health care goods and services as
well as those involved in health-related
activities. In both cases the provision is
directed for final use to country residents.
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They include establishments whose primary بيع الوتع
يام اا البما الم ووات الت تمهل م اط تجاري التج
activity is the retail sale of medical goods to
الم اا الطبي ل ام الماس ألغراض خصي أ اضوتم
the general public for personal or household المم ل أ
consumption or utilization, including fitting  ت مل أياا الم ووات الت ت مل ا م اط تصميع.اضوتخاام
and repair done in combination with sale.
الوتع الطبي لبي ما لتجمم ر ال ام مبا ري ل وت مال ال خص أ
. المم ل باإلااا إلف تكاليف تصميع تصتي األا ات الطبي
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(امة مظم
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.ا ة أة تمحل األم ال ابر م ر ع محيم

تحام وتع

باق ال الم

Retailers and other providers
of medical goods (as health
care providers)

بيع بالتج
غير ا مة

م ا الوتع

الطبي (م ا
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( الصسي
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Transfers originating abroad (bilateral,
 أ,إة التس ي ت الت تم أ ا الخارج ) هما ي األطراف
multilateral or other types of foreign funding)
(
 أ األم اع األخر مة التم يل الخارج,مت ااي األطراف
that are distributed through the general
government are recorded here. For the اه
الت يتم ت ي ما ب اوط السك م ال ام يتم توجيتما ا
financing scheme receiving these funds, the
 يك ة محام, بالموب لم ر ع الا يتتحف اه األم ال. الف
provider of the fund is the government, but
the fund itself is from a foreign origin. The
 لكة اه األم ال مفوما تك ة اا مصار, السك م
األم ال
origin of the revenue can only be registered at
 يتم توجيل مصار ال ا اات احط ا موت الت امل. خارج
the level of the transaction of the revenue.
.التجار بال ا اات
The main ways that revenues from foreign
إة الطرق الر يوي الت تأت بال ا اات مة كيامات خارجي
entities directly (via transfers) received by
بص ري مبا ري (اة طريق التس ي ت) إلف م ر اات تم يل
health financing schemes may be transacted
are:
:
 الت يتم الت امل بما, صسي
● Direct foreign financial revenues
.  اا اات تم يتي خارجي مبا ري مخصص لتصسearmarked for health. These revenues are
اااي ما تك ة اه ال ا اات بات مة كاضت ا لي أ
usually grants by international agencies or
foreign governments, or voluntary transfers  أ تس ي ت ط اي ) تبراا)مة الممظمات, سك مات أجمبي
(donations) by foreign NGOs or individuals
غير السك مي أ األاراا الم تركية مبا ري بتم يل م ر اات
that contribute directly to the funding of
domestic health financing schemes;
التم يل الصسي المستي
● Direct foreign aid in kind (health care
 إاامات ايمي خارجي مبا ري (مة وتع خامات الراايgoods and services).
.) الصسي
This item refers to the funds allocated from
ي ير اا البما إلف األم ال المخصص مة ال ا اات المستي
government domestic revenues for health
. السك مي لترايات الصسي
purposes.
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Gross capital formation in the health care
system is measured by the total value of the
assets that providers of health services have
acquired during the accounting period less the
value of the disposals of assets of the same
type and that are used repeatedly or for more
than one year in the provision of health
services. This item comprises gross capital
formation of domestic health care providers
for institutions excluding those listed under
retail sale and other providers of medical
goods.
The category of Residential long-term care
facilities comprises establishments that are
primarily engaged in providing residential
long-term care that combines nursing,
supervisory or other types of care as required
by the residents. In these establishments, a
significant part of the production process and
the care provided is a mix of health and social
services, with the health services being
largely at the level of nursing care, in
combination with personal care services. The
medical components of care are, however,
much less intensive than those provided in
hospitals.

التعريف بالعربية
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Gross Capital Formation for
health care providers
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المارج تست البيع بالتج

تت

.محام الخامات الطبي الوتع
األما لتمحيمية "الم ووات
األما لتمحيمية
مة

مال

تام ا " مرااق الرااي ط يت

تحايم الرااي ط يت
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ج ء ممم مة امتي
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These services focus on the health system
rather than direct health care, and are
considered to be collective, as they are not
allocated to specific individuals but benefit
all health system users. They direct and
support health system functioning. These
services are expected to maintain and
increase the effectiveness and efficiency of
the health system and may enhance its equity.
These expenditures are incurred mostly but
not exclusively by governments. Included are
the formulation and administration of
government policy; the setting of standards;
the regulation, licensing or supervision of
producers; management of the fund
collection; and the administration, monitoring
and evaluation of such resources, etc.
However, some of these services are also
provided by private entities, including by
civil society (NGOs) and private medical
insurance.
Long-term care (health) consists of a range of
medical and personal care services that are
consumed with the primary goal of
alleviating pain and suffering and reducing or
managing the deterioration in health status in
patients with a degree of long -term
dependency.
Rehabilitation is an integrative strategy that
aims at empowering persons with health
conditions who are experiencing or are likely
to experience disability so that they can
achieve and maintain optimal functioning, a
decent quality of life and inclusion in the
community and society.
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اه الخامات اتف المظام الصس

ترك

 ام,  يمظر إليما اتف أمما جمااي,الرااي الصسي المبا ري
بية أاراا مسااية بل يمتفع بما كاا موتخام

غير م ا

ت يا مة ا الي

يت قع مة

, تاام امل المظام الصس

تج

, الحطاع الصس

,اه الخامات أة تسااظ اتف

 تتسمل السك مات. تسوة مة ااالت
. لكمما ليوت سصري

اع الم ايير

اااري الوياوات السك مي

اه الم ارا
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تحييم
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اااري

.الخاو

تابير
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مفا يم ظا ف

.اإلاال ط يت األجل

الرااي

إوتراتيجي
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الاية يمر ة بظر ف صسي

سياي الجماا

السوابات التاب

األم ال

 مة تسحيق اإلمجا, ي ام ا م اا مة ال ج

 اضوتمرار ا,المجتمع

0111092

ايما المجتمع المام

 خفض أ,األ لف بماف تخفيف األلم الم اماي

لتمراف الاية ي ام ة قا ار مة ااتماا

المجال

المام ) التأمية الطب

ط يت األجل) الصسي ( مة مجم ا/ الماياي
يتم اوتم كما

رمز

الت ريع أ

اه الخامات تحامما كال

 سممظمات المجتمع/ (الممظمات ال سك مي

, الس كم
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ت مل صياغ
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كفاءي المظام الصس

اه المفحات بص ري غالب

اإل راف اتف الممتجية اااري جمع

 لكة. ما إلف ال

Governance, and health
system and financing
administration
(Classification of Functions
of Health Care)

اسم المصطلح

 اضمخراط ا, الكريم

. ال

) الصسي
Rehabilitative
care(Classification of
Functions of Health Care)
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Ancillary services are frequently an integral
part of a package of services whose purpose
is related to diagnosis and monitoring.
Ancillary services do not, therefore, have a
purpose in themselves: the purpose is to be
cured, to prevent disease, etc. The ancillary
service is aggregated within the first-digit
purpose class and the second-digit MOP in
which it was consumed.
Curative care comprises health care contacts
during which the principal intent is to relieve
symptoms of illness or injury, to reduce the
severity of an illness or injury, or to protect
against exacerbation and/or complication of
an illness and/or injury that could threaten
life or normal function.
contact for curative care comprises an
individual contact with the health system and
can be made up of a sequence of components,
such as to establish a diagnosis, to formulate
a prescription and therapeutic plan, to
monitor and assess the clinical evolution or to
complement the process by imaging,
laboratory and functional tests for diagnosis
and evolution assessment. The contact can
also include various therapeutic means such
as pharmaceuticals and other medical goods
(e.g. or theses, such as glasses, and prosthetic
appliances, such as artificial teeth or limbs),
as well as therapeutic procedures, such as
surgical procedures, which require additional
follow-up. Routine administrative procedures
such as completing and updating patient
records are also an integral part of the
service.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

كهي ار ما تك ة الخامات المواااي ج ءا ض يتج أ مة الخامات الت

 الة الخامات المواااي,  لال.تتصل الراي ممما بالت خيو الرصا
ال فاء ال قاي مة

 امما الراي أص:ض غاي لما بااتما

 تصع الخامات المواااي ا مجمتما ا. ما إلف ال

,المرض

 تأت ا المحام الهام مة سيث طر,خام الراي األ لف لتخامات
. الخامات اتف أواو

تحايم الرااي الا يتم اوتم

جي اضتصاضت الت يك ة المحصا الر يو ممما

ت مل الرااي ال

 أ التحتيل مة خام, تخفيف طأي أاراض المرض أ اإلصاب

 أ السماي مة تفاقم أ ت حيا مرض أ إصاب,مرض أ إصاب ما

.أ كتيمما مما يمكة أة يماا السياي أ ال ظا ف الطبي ي لتجوم
ت تمل امتي اضتصال لرايات الرااي ال جي اتف اتصال ارا

,اتف وتوت مة المك مات
, خط ا جي
بالتص ير

صف طبي

اوتكمال ال متي

 يمكة أة يمط, مع المظام الصس

 صياغ, كالت صل إلف ت خيو لتسال
 أ, تحييم التط ر الورير

.ال ظيفي ألغراض الت خيو تحييم التط ر

رصا

الفس و المخبري

يمكة ل متي اضتصال أ التماس أة ت تمل أياا اتف وا ل

 كالموتسارات الا ا ي الوتع الطبي األخر ) مهال,ا جي مت ااي
 كاألوماة,  األجم ي البايت,جي التح يمي كالمظارات

ال األا ات ال

, إلف اإلجراءات ال جي

 باإلااا,( األطراف اضصطمااي

 كما ت تبر ب ض. إاااي

الت تتطتع متاب, كاإلجراءات الجراسي

أ

, كاوتيفاء تسايث وج ت المراف, اإلجراءات اإلااري الر تيمي

. ج ءا ض يتج أ مة الخام

00

Ancillary
services(Classification of
Functions of Health Care)

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

 خامات الرااي0111002
الصسي

الموضوع

رمز
المجال

السوابات التاب

01

السوابات التاب

01

:المواماي

(امة مفا يم
ظا ف الرااي
) الصسي
Curative care services
 خامات الرااي0111000
(Classification of Functionss
ال جي
of Health Care)
(امة مفا يم
ظا ف الرااي
) الصسي

المصدر باللغة اإلنجليزية
System of Health
Accounts, 2011
edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Inpatient curative care comprises medical and
paramedical services delivered to inpatients
during an episode of curative care for an
admitted patient.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الرااي الطبي بما ايما مة خامات مواماي المحام لتمراف ممة م

يستاجما المريض مة

 تحايم جميع الخامات الت,بساج لمبيت

. الماسي الطبي خ ل إقامت

Inpatient curative care
(Classification of Functions
of Health Care)

اسم المصطلح
بالعربية
الخامات

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111001

السوابات التاب

01

0111001

السوابات التاب

01

0111001

السوابات التاب

01

ال جي
المحام

لتمراف

الماختية(اة
مفا يم ظا ف
الرااي

) الصسي
System of Health
Accounts, 2011
edition

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

Outpatient curative care comprises medical
and paramedical services delivered to
outpatients during an episode of curative
care. Outpatient health care comprises mainly
services delivered to outpatients by
physicians in establishments of the
ambulatory health care industry. Outpatients
may also be treated in establishments of the
hospital industry, for example, in specialized
outpatient wards, and in community or other
integrated care facilities.

الخامات الطبي المواماي المحام مة خ ل مراك

تحام خارج الموت فيات

الت

ال يااات الخارجي

الرااي الطبي

األ لي

الرااي

 قا.لتمراف ممة ليو ا بساج لتخامات الطبي الخاص بالمبيت

Outpatient curative
care(Classification of
Functions of Health Care)

 اتف وبيل المهال قا تست,تك ة ج ء مة خامات الموت فيات

الخامات
ال جي
المحام

لمراف

. الموت فف اتف ايااات خارجي متخصص

ال يااات
الخارجي (اة

مفا يم ظا ف
الرااي

) الصسي
System of Health
Accounts, 2011
edition

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

Prevention is any measure that aims to avoid
or reduce the number or the severity of
injuries and diseases, their sequel and
complications (Pomey et al., 2000).
Prevention is based on a health promotion
strategy that involves a process to enable
people to improve their health through the
control over some of its immediate
determinants. This includes a wide range of
expected outcomes, which are covered
through a diversity of interventions,
organized as primary, secondary and tertiary
prevention levels.

تماف ال قاي إلف تجمع أ خفض ااا اإلصابات األمراض تب يتما
 تمط, مااافاتما تح م ال قاي اتف إوتراتيجي لت ي الصس

 اة طريق,اتف امتي مة أمما تمكية الماس مة تسوية صستمم

مة

ي مل اا مجم ا او

.التسكم ا ب ض مساااتما المبا ري

 تمظم ا موت يات,  الت ترطف بمااخ ت مختتف, المتا ب المرتحب
.  هالهي,  هام ي,  أ لي: ه ه

02

Preventive care
(Classification of Functions
of Health Care)

الخامات
ال قا ي

الصس

ال ام (امة

مفا يم ظا ف
الرااي

( الصسي

المصدر باللغة اإلنجليزية
System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
This includes voluntary private insurance
premiums. Voluntary insurance premiums are
payments received from the insure or other
institutional units on behalf of the insure that
secure entitlement to benefits of the voluntary
health insurance schemes. Subcategories of
voluntary prepayment are classified by the
type of institutional units paying the
revenues, as follows:
●
Voluntary
prepayment
from
individuals/households;
● Voluntary prepayment from employers;
● Other voluntary prepaid revenues (for
example, received from institutional units
other than households and employers)
This item comprises dental medical services
(including dental prosthesis) provided to
outpatients by physicians. It includes the
whole range of services performed usually by
medical specialists of dental care, in an
outpatient setting such as tooth extraction,
fitting of dental prosthesis, and dental
implants.

التعريف بالعربية
 أقواط التأمية.

الط ا

اسم المصطلح باإلنجليزية

يتامة أقواط التأمية الخص ص

اا ا ت خا مة الم مَّة أ مة ساا م ووي

تكفل التأ يل لممااع م ر اا التأمية

يتم تصميفما

الخص ص الط ا

أخر بالمياب اة الم مَّة

 الف ات الفراي مة الااع الط ا. الط ا

Voluntary prepayment (as
revenues of health care
financing schemes)

الصس

طع

ال

-

.الااع الط ا مة أرباع ال مل

-

. اا اا موبح الااع ط اي أخر

-

يام اا البما الخامات الطبي ل ج األوماة (بما ا

ال يااات الخارجي مة
اااي ما يحامما

األوماة اضصطمااي ) الت تحام لتمراف ا

تام مجم ا الخامات الت

.قبل األطباء

بالعربية
الااع غير

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111007

السوابات التاب

01

0111000

السوابات التاب

01

0111002

السوابات التاب

01

اإلل ام

(امة اا اات
)التم يل

:  كما يت, بسوع م ع ال ساات الم ووي الت تااع ال ا اات
.الااع الط ا مة قبل األاراا أ األور

اسم المصطلح

Dental Outpatient curative
care(Classification of
Functions of Health Care)

. األطباء المختصية ا طع األوماة كامت

الرااي

ال جي ا
ايااات طع

األوماة(امة

مفا يم ظا ف
الرااي

) الصسي
System of Health
Accounts, 2011
edition

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

This item comprises all specialized medical
services provided to outpatients by physicians
other than basic medical and diagnostic
services and dental care. Included are mental
health, substance abuse therapy and
outpatient surgery.

يام اا البما الخامات الطبي بجميع التخصصات المحام لتمراف

غير

مة قبل األطباء المتخصصية

ت مل خامات الت خيو ال ماي

م اا اإلاماة

ت اط

م الج

ال يااات الخارجي

ا

,)متخصصية (أطباء اامية

المفوي

ت مل الصس

.باألوماة

.ال ج الجراس خارج الموت فيات

All other specialized health
care (Classification of
Functions of Health Care)

الرااي

ال جي

المتخصص
ا ال يااات

(امة مفا يم
ظا ف الرااي
) الصسي
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المصدر باللغة اإلنجليزية
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edition
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edition
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edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Medical goods are broken down at the second
level into pharmaceuticals and other medical
non-durables and therapeutic appliances and
other medical goods. The medical goods
include medical goods acquired by the
beneficiary either as a result of prescription
following a health system contact or as a
result of self-prescription. And exclude:
medical goods consumed or delivered during
a health care contact that are prescribed by a
health professional.
This category includes other domestic
revenues of financing schemes not included
under transfers from government domestic
revenue, and Transfers distributed by
government from foreign, and Social
insurance
contributions,
Voluntary
prepayment sub-categories are defined
according to the institutional units that
provide the voluntary transfers:
● Other revenues from households;
● Other revenues from corporations;
● Other revenues from non-profit institutions.
This item comprises establishments of health
practitioners holding the degree of doctor of
dental medicine or a qualification at a
corresponding level primarily engaged in the
independent practice of general or specialized
dentistry or
dental
surgery.
These
practitioners operate independently or as part
of group practices in their own offices or in
the facilities of others, such as hospitals or
HMO medical centers. They can provide
either comprehensive preventive, cosmetic, or
emergency care, or specialize in a single field
of dentistry.

التعريف بالعربية
إلف موتسا ارت ا ا ي

جي

الهام

الموت

اسم المصطلح باإلنجليزية
يتم تحويم الوتع الطبي ا

 األجم ي ال,غير ا مة الموتسارات الطبي غير الم مري

 الوتع الطبي الت يسصل اتيما:  ي مل ال. الوتع الطبي األخر

Medical goods
(Classification of
Functions of Health Care)

 و ا متيج ل صف طبي احع اتصال يتم,(الموتفيا (الا يوت متما

اسم المصطلح
بالعربية
الوتع

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111029

السوابات التاب

01

0111020

السوابات التاب

01

0111022

السوابات التاب

01

الطبي (امة
مفا يم ظا ف
الرااي

 يتم اوتب اا. أ متيج ل صف الا اء ااتيا, ا إطار المظام الصس

) الصسي

, الوتع الطبي الت يتم اوتم كما أ إيتا ا ا وياق الرااي الصسي
.الت يتم صفما مة قبل أسا الممميية الطبيية

ال ا اات المستي مة م ر اات التم يل غير

تتامة اه الف

 يتم ت ريف الف ات الفراي بسوع,الف ات أا ه

المتامم ا

: ال ساات الم ووي الت تحام التس ي ت الط اي

,اا اات أخر مة األور غير مصمف ا مكاة خر

Other domestic revenues(as
revenues of health care
financing schemes)

-

,اا اات أخر مة ال ركات غير مصمف ا مكاة خر

-

اا اات أخر مة م ووات غير الربسي غير مصمف

-

اا اات مستي
أخر غير

مصمف ا

مكاة خر

(امة اا اات
)التم يل

.ا مكاة خر
ياير ا ي مل بما طبيع

يتألف اا البما مة المم ت الصسي الت

 بص ري ر يوي موتحت ت مل ا مجال ممارو طع األوماة,أوماة
تك ة امة الحطاع

.المتخصص أ ال ام أ جراس األوماة

 مهل الموت فيات, الخاو أ مجم ا ايااات أ ا المرااق األخر
 أ, امت

قا ي

امت

يمكة أة تحام إما رااي

. المراك الطبي

. أ ا خامات الط اره, تجميتي

20

Dental practice(as health
care providers)

ايااات طع
األوماة

(م ا

الخامات

) الصسي

المصدر باللغة اإلنجليزية
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edition

System of Health
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edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات
 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
This item comprises industries not classified
elsewhere that provide health care as
secondary producers or other producers.
Included are producers of occupational health
care and home care provided by private
households. It is include: Households as
providers of home health care, All other
industries as secondary providers of health
care, Other industries n.e.c.
Establishments
primarily
engaged
in
providing health care services directly to
outpatients who do not require inpatient
services. This includes establishments
specialized in the treatment of day cases and
in the delivery of home care services.
Consequently, these establishments do not
usually provide inpatient services. Health
practitioners in ambulatory health care
primarily and secondary provide services to
patients visiting the health professional’s
office, except for some pediatric and geriatric
conditions.
Social health insurance contributions are
receipts either from employers on behalf of
their employees or from employees, the selfemployed or non-employed persons on their
own behalf that secure entitlement to social
health insurance benefits. Sub-categories of
social insurance contributions are classified
by the type of institutional units that pay the
social insurance contribution on behalf of the
insure.

التعريف بالعربية
مكاة خر الت

اسم المصطلح باإلنجليزية

يتألف اا البما مة الصمااات غير المصمف ا

 ت مل ممتج.تحام الرااي الصسي الهام ي أ غير ا مة الممتجية

Rest of the economy (as
health care providers)

 الرااي المم لي المحام مة خ ل األور, الرااي الصسي المممي

اسم المصطلح
بالعربية
قطااات

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111020

السوابات التاب

01

0111021

السوابات التاب

01

0111021

السوابات التاب

01

اضقتصاا
األخر

.الم ي ي ب كل خاو

(م ا

الخامات
) الصسي

مة

او

مجال

مجال ت اير مجم ا

ا

تام الم ووات ال امت

الخامات لتمراف مة قبل اريق مة األطباء ال امتية ا

 اااي ما يجمع بية,كهير مة األسياة
خام الرااي األ لي

الاام ا

 م ظف,الطع

Ambulatory health care
centers (as health care
providers)

مراك الرااي
األ لي

(م ا

 لتحايم ظا ف مسااي ا,تخصصات ااي

الخامات

 اه الم ووات بص ري اام تحام ال ج لتمراف الاية ض. الهام ي

) الصسي

.يستاج ا لمبيت

إما مة أرباع ال مل

اضجتماا

ت خا موا مات التأمية الصس

 أ مة الم ظفية أ األ خاو الاية ي مت ة,بالمياب اة م ظفيمم

لسوابمم الخاو أ غير الم ظفية باألصال اة أمفومم بما يكفل لمم

 الف ات الفراي لموا مات. التأ يل لممااع التأمية الصس اضجتماا

التأمية اضجتماا يتم تصميفما بسوع م ع ال ساات الم ووي الت

.تااع قيم الموا م بالتأمية اضجتماا بالمياب اة ال خو الم مَّة
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Social insurance
contributions(as revenues of
health care financing
schemes)

موا مات
التأمية

اضجتماا
(امة اا اات
)التم يل

المصدر باللغة اإلنجليزية
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edition
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المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Licensed establishments primarily engaged in
providing medical, diagnostic, and treatment
services that include physicians, nursing, and
other health services to inpatients and
including
specialized
accommodation
services. Hospitals may also provide
outpatient services as a secondary activity.
Hospitals provide inpatient health services,
many of which can only be provided using
the specialized facilities and equipment that
form a significant and integral part of the
production process. In some countries, health
facilities need to meet minimal requirements
(such as number of beds) in order to be
registered as a hospital.
Licensed establishments primarily engaged in
providing diagnostic and medical treatment
and monitoring services to in patients who
suffer from mental illness or substance abuse
disorders. The treatment often requires an
extended stay in an inpatient setting,
including hostelling and nutritional facilities.
To fulfill the complexity of these tasks,
mental health hospitals usually provide
services other than inpatient services, such as
outpatient mental health care, clinical
laboratory tests, diagnostic X-rays and
electroencephalography services, which are
often available for both internal and outside
inpatients but also for outpatients. Mental
health hospitals exclude community-based
psychiatric inpatient units of general
hospitals.

التعريف بالعربية
ا

اسم المصطلح باإلنجليزية

يام اا البما الم ووات المرخو لما ال امت ب كل أواو

, األطباء:الت خيو تحايم الخامات الت ت مل

ت اير ال ج الطب

Hospitals (as health care
providers)

 غير ا مة الخامات الصسي لتمراف المحيمية باإلااا,التمريض

.يتطتبما المراف

الموت فيات

الموضوع

رمز
المجال

0111021

السوابات التاب

01

0111027

السوابات التاب

01

(م ا

) الصسي

يمكة أياا أة تحام الموت فيات خام ال يااات الخارجي كم اط
ت كل اامل ام ض يتج أ مة امتي

بالعربية

رمز المصطلح

الخامات

إلف خامات الوكة الخامات المتخصص الت

كهير مة اه الخامات ض يمكة ت اير ا إض باوتخاام المرااق

اسم المصطلح

. هام

الم اات المتخصص الت

 المرااق الصسي تستاج إلف السا األامف, ا ب ض البتااة.اإلمتاج
.مة الم اات (مهل ااا األوري) لتوجل بااتبار ا موت فف
تحايم الم الج

الم ووات المرخص الم ترك بص ري أ لي ا

خاما المراقب لتمراف الااختيية الاية ي ام ة

. خيم أ ااطرابا ماتج اة م اقري المخا ارت
,لتمراف الااختيية

بي

الطبي

الت خيصي

مة مرض مفو

تتطتع الم الج غالبا إقام مط ل ا

لتسحيق اه المجم ا الم حاي مة

.تتامة م الج ا ا ي مرك ي

 تحام موت فيات الصس المفوي اااي خامات غير خامات, ألمما
, كالرااي الصسي المفوي لتمراف الخارجيية,المراف الااختيية

خامات تخطيط

 الخامات اإل ااي, اضختبا ارت المخبري الوريري

غالبا ما تتاح لتمراف الااختيية
ساا المراف

 الت, كمرباء الاماغ الت خيصي

 يوتب ا مة موت فيات الصس المفوي.الخارجيية

. الااختيية المفوي مجتم ي المرتك ا الموت فيات ال ام

20

Mental health hospital (as
health care providers)

موت فيات

الصس المفوي
(م ا

الخامات

) الصسي
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المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Licensed establishments that are primarily
engaged in providing general diagnostic and
medical treatment (both surgical and nonsurgical) to inpatients with a wide variety of
medical conditions. These establishments
may provide other services, such as
outpatient services, anatomical pathology
services, diagnostic X-ray services, clinical
laboratory services or operating room
services for a variety of procedures and/or
pharmacy services, that are usually used by
internal patients (intermediate outputs within
the hospital treatment) but also by outside
patients.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

تام اه الف الم ووات المرخص الم ترك بص ري أ لي ا تحايم

( غير الجراسي

(الجراسي

." مة الساضت الطبي

او

ال ام

الطبي

الت خيصي

الم الج

General hospital (as health
care providers)

لتمراف الماختية" ا مجم ا متم ا

اسم المصطلح
بالعربية
الموت فيات

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111020

السوابات التاب

01

0111022

السوابات التاب

01

0111009

السوابات التاب

01

ال ام (م ا
الخامات

 مهل خامات, كما يمكة لماه الم ووات أة تحام خامات أخر

) الصسي

 أ الخامات,  أ الخامات الباه ل جي الت ريسي,المراف الخارجيية

 أ الخامات المخبري الوريري أ خامات, اإل ااي الت خيصي

, غرف ال متيات لمجم ا متم ا مة اإلجراءات الخامات الصيالي

يوتخامما اااي المراف الما ختيية باإلااا إلف المراف

الت

.الخارجيية

Licensed establishments that are primarily
engaged in providing diagnostic and medical
treatment as well as monitoring services to
inpatients with a specific type of disease or
medical condition.

يام اا البما الم ووات المرخص الم ترك بص ري أ لي ا تحايم

This item comprises establishments that are
primarily engaged in the regulation of the
activities of agencies that provide health care
and in the overall administration of the health
care sector, including the administration of
health financing. While the former relates to
the activities of government and its agencies
in handling governance and managing the
health care system as a whole, the latter
reflects administration related to fund raising
and purchasing health care goods and
services by both public and private agents.

يام اا البما الم ووات الم ترك بص ري أ لي ا ت ريع م اطات

 إااا إلف خامات المراقب لتمراف, الطبي

الم الج الت خيصي

." المحيمية " بم ع مساا مة المرض أ السال الطبي

Specialized (other than
الموت فيات
mental health and substance
المتخصص
abuse) hospital (as health
care providers)
(م ا
الخامات

) الصسي
System of Health
Accounts, 2011
edition

مظام السوابات
 طب, الصسي
8077

ا اإلااري ال امت لحطاع الرااي

المرتب

ال كاضت الت تحام الرااي الصسي

 مع أم ا. إااري التم يل الصس

التسكم اإلااري لمظام

كاضتما ا

ال

 بما ا, الصسي

األ لف يرتبط بم اطات السك م

Providers of health care
system administration and
financing (as health care
providers)

محام
الخامات
اإلااري

المالي لتمظام

 الة ال أة األخير ي كس اإلااري المرتبط, الرااي الصسي بمجمت

الصس

.لتحطاايية الخاو ال ام

الخامات

راء وتع خامات الرااي الصسي مة قبل ال ك ء

ب يااي األم ال

(م ا

) الصسي
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المصدر باللغة اإلنجليزية
System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات
 طب, الصسي
8077

مظام السوابات
 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
This category comprises organizations that
primarily provide collective preventive
programs and campaigns/public health
programs for specific groups of individuals or
the population-at-large, such as health
promotion and protection agencies or public
health institutes as well as specialized
establishments providing primary preventive
care as their principal activity. This includes
the promotion of healthy living conditions
and lifestyles in schools by special outside
health care professionals, agencies or
organizations
Comprises establishments that provide
specific ancillary type of services directly to
outpatients under the supervision of health
professionals and not covered within the
episode of treatment by hospitals, nursing
care facilities, ambulatory care providers or
other providers. Included are providers of
patient transportation and emergency rescue,
medical and diagnostic laboratories, dental
laboratories and other providers of ancillary
services. These specialized providers may
charge patients directly for their services
rendered or may provide these ancillary
services as benefits-in-kind under special
service contracts.
This subcategory comprises both offices of
general medical practitioners and offices of
medical specialists (other than dental
practice) in which medical practitioners
holding the degree of a doctor of medicine
(Code 2210 ISCO-08) are primarily engaged
in the independent practice of general or
specialized medicine. This group also
includes the practices of TCAM professionals
with a corresponding medical education.

التعريف بالعربية
تحام بص ري أ لي البرامب ال قا ي

اسم المصطلح باإلنجليزية

الممظمات الت

تام اه الف

 أ البرامب الصسي لمجم اات, برامب السم ت الصسي
سماي الصس أ

الجمااي

.لما

غير المرطاي بالم الج ا

محل المراف اإلمحاا

ت مل محام

 يمكة لمحام. مختبرات األوماة, الت خيصي

ضء طتع الااع مة مراا م مبا ري محابل تحايم

الصس

Providers of ancillary
services (as health care
providers)

محام

0111002

السوابات التاب

01

0111000

السوابات التاب

01

الخامات
المواماي

(م ا

الخامات

الطبي

) الصسي

المتخصصية

خاماتمم أ تحايم اه الخامات المواماي كممااع ايمي ا

. خامات خاص

يام ايااات المماروية لتطع ال ام ايااات األطباء المتخصصية
(باوتهماء ممارو طع األوماة) الت يسمل ايما الممارو ة األطباء

لتممة

01

) الصسي

. أ محام الرااي اآلخرية,  أ محام الرااي اإلو ااي, التمرياي

اح ا

السوابات التاب

.كاضت أ ممظمات

 بل راف الممميية ا مجال, مبا ري لتمراف امة ال يااات الخارجي

الرااي

المجال

تسوية أمماط السياي الصسي ا

تام اه الف الم ووات الت تحام م اا مة الخامات المواماي مساا

 المختبرات,الط اره

رمز

الخامات

تحام الرااي ال قا ي األ لي كم اط ر يو

 أ مرااق الرااي,الموت فيات

الموضوع

(م ا

الم ووات الصسي ال م مي إااا إلف الم ووات المتخصص الت

ااي مل ت ي

بالعربية

رمز المصطلح

Providers of preventive care  محام خامات0111000
(as health care providers)
الطع ال قا

 مه ال كاضت الخاص بت ي,مسااي مة األاراا

الماارس مة قبل متخصصية أ

اسم المصطلح

الطع ( اق التصميف الم يار الا ل

اه المجم ا ممارو

 كما تتامة.1121

.تهحيف طب مماوع
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ارج اكت ر ا

( رمISCO-08)

الطع التحتيا المكمل البايل ا

Medical practices (as health
care providers)

المماروات
الطبي (م ا
الخامات

) الصسي

المصدر باللغة اإلنجليزية
System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Establishments of independent health
practitioners (other than physicians and
dentists) such as chiropractors, optometrists,
mental
health
specialists,
physical,
occupational, and speech therapists and
audiologists primarily engaged in providing
care to outpatients. These practitioners
operate independently or as part of group
practices in their own offices or in the
facilities of others, such as hospitals or
medical centers.
This category includes all schemes aimed at
ensuring access to basic health care for the
whole society, a large part of it, or at least
some vulnerable groups. Included are:
government schemes, social health insurance,
compulsory
private
insurance
and
compulsory medical saving accounts. A key
rationale for government intervention in
health systems is to ensure access to basic
health care for the whole society (or
vulnerable social groups).
Current expenditure on health quantifies the
economic resources spent on the health care
functions as identified by the consumption
boundaries. Furthermore, SHA concerns itself
primarily with the health care goods and
services consumed by resident units only,
irrespective of where that consumption takes
place (i.e. in the economic territory or in the
rest of the world), or indeed who is paying.
Therefore, exports of health care goods and
services (provided to non-resident units) are
excluded, whereas imports of health care
goods and services for final use, for example,
those goods and services consumed by
residents while abroad, are included.

التعريف بالعربية
األطباء المماروية لتممة

اسم المصطلح باإلنجليزية

الفراي مجم ا موااا

تام اه الف

 األطباء ال امية أ: الصسي الموتحتية اآلخرية (غير الممة الطبي

, مهل الم الجية أخصا ي البصر,( أطباء األوماة,المتخصصية
الم الج

الم الج الفي يا ي

Government schemes and  المظم البرامب0111001
compulsory contributory
health care financing scheme السك مي مظم
تم يل الرااي

السوابات التاب

01

التأمية الخص ص

اتف األقل لب ض المجم اات وري

, اضجتماا

التأمية الصس

, السك مي

المظم الصسي

لتمااخت السك مي ا

السوابات التاب

01

) الصسي

الصسي

الموا م

الر يو

اإلل امي

اتف الرااي الصسي األواوي لتمجتمع بأوره ) أ لتمجم اات
.)التأهر

.

 كمي الم ارا اضقتصااي الت, اتف الصس
ايمتما سا ا اضوتم

اضجتمااي وري

يساا اإلمفاق السال

أمفحت اتف ظا ف الرااي الصسي الت

أاف إلف ال أة مظام السوابات الصسي يمتم بالارج األ لف بوتع

 برض,"خامات الرااي الصسي الت توتمتكما ال ساات المحيم " احط
تااع

أ الجم الف تي الت

المظر اة مكاة ق ع اا اضوتم

 لال الة صاارات وتع خامات الرااي الصسي " توتب ا "مة. مفحات
اا اإلمفاق بيمما ت تبر اراات وتع خامات الرااي الصسي

. ل وت مال المما " متامَّم " اي
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الصسي
(م ا

 الوبع الممطح.  سوابات الماخ ارت الطبي اإلل امي, اإلل ام
اماة السص ل

الرااي

الخامات

. المراك الطبي

الم ر اات:  بما ايما.التأهر

المجال

األخر

 مهل الموت فيات, امة الحطاع الخاو أ مجم ا مة المراك

 أ,  أ لج ء كبير مم,اتف الرااي الصسي األواوي لتمجتمع بأوره

رمز
01

المممي

تام اه الف

مماروية

الموضوع
السوابات التاب

 تك ة. أ لي يتم تحايم الرااي لتمراف مة خ ل ايااات خارجي

جميع الم ر اات الت تماف إلف اماة السص ل

بالعربية

رمز المصطلح
0111001

Other health care
practitioners (as health care
providers)

 اختصاصي,الم الجية المفويية

 بص ري. الم ووات اضختصاصي بالومع,م الج المطق

اسم المصطلح

Current Expenditure

 المفحات الجاري0111001

المصدر باللغة اإلنجليزية
System of Health
Accounts, 2011
edition

System of Health
Accounts, 2011
edition

المصدر باللغة
العربية
مظام السوابات

 طب, الصسي
8077

مظام السوابات
 طب, الصسي
8077

التعريف باإلنجليزية
Other approaches (e.g. the type of care:
modern or traditional; or the type of
component: physical examination, procedures
performed, laboratory analysis) may also be
relevant for decision-making. In addition,
important components of the program and
intervention may go beyond the health care
boundary and involve non-health activities
(e.g. rehabilitation and long-term care involve
health and social services). Therefore,
components of health expenditure identified
using different approaches and the reporting
of components that lie beyond the health care
boundary are targeted through two different
memorandum categories. These are termed
reporting items and health care-related
classes, respectively.
Financing agents are institutional units that
manage one or more financing schemes: they
collect revenues and/or purchase services
under the rules of the given health care
financing
scheme(s).
This
includes
households as financing agents for out-ofpocket payments. This includes:
Central government,
Private insurance corporations
Nonprofit
institutions
serving
households (NPISH),
Household,
Rest of the world.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

: ما م ايير األخر مرتبط بالصس ( اتف وبيل المهال(م ع الرااي
 اوتكمال,  الفسو الجوا: م ع اإلجراء,) تحتيا

سايث أ

 التساليل المخبري ) قا تك ة ار ري ل اع الوياوات,اإلجراءات
قا ت مل أم ط

بالتال

Reporting
items/memorandum items of
health care

. اخا الح اررات الخاص بالمظام الصس

لكمما ض تمارج امة األم ط

 لال يتم ت اي ما يتم إمفاق اتف.) اجتمااي
تحع خارج سا ا الرااي

بالعربية
ال ظا ف

رمز المصطلح

الموضوع

رمز
المجال

0111007

السوابات التاب

01

0111000

السوابات التاب

01

المرتبط
بالرااي

الصسي

ار ري ضوتكمال ال ظا ف الصسي

 إاااي التأ يل الرااي ط يت األجل الت:التمفيا (مهل

اسم المصطلح

الصسي ا

ت مل رااي صسي

اه البم ا اإلب غ اة ال ماصر الت

. الصسي مة خ ل ا تية لتبم ا المرتبط بالصس

إة ك ء التم يل اباري اة ساات م ووي تح م بلااري م ر ع تم يل
تجمع ال ا اات ت تر الخامات احا لح ااا م ر ع

 ام:أ أكهر

: يتامة.ك ك ء تم يل لتمفحات مة المال الخاو

األور الم ي ي

اا يتامة

.(أ م ر اات) تم يل الرااي الصسي المفر ض

. تخام األور الم ي ي

. السك م المرك ي

-

م ووات غير ااا لترب

-

. ركات التأمية التجاري

. األور الم ي ي
.باق ال الم
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-

Financing agents

ك ء التم يل
الصس

 مصطلحات جغرافية وبيئية04.

0.4 Geographical and Environment Terms

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

7101 :رمز الموضوع

Tourism Terms
Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

السواع الفرا لتوياس اإلطار

Tourism consumption by a nonresident visitor within the economy
of reference.

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

السواع الفرا لتوياس اإلطار

Tourism consumption has the same
formal definition as tourism
expenditure, but the concept of
tourism consumption used in the
Tourism Satellite Account goes
beyond that of tourism expenditure.
In addition, the same amount paid
for the acquisition of consumption
goods and services consumed, as
well as valuables for their own use
or to give away, for and during
tourism trips, which corresponds to
monetary transactions (the focus of
tourism expenditure), it also
includes services associated with
vacation accommodation on own
account, tourism social transfers in
kind
and
other
imputed
consumption. These transactions
need to be estimated using sources
different from information collected
directly from visitors, such as
reports on home exchanges,
estimates of rents associated with
vacation homes, and calculations of
financial intermediation services
indirectly measured (FISIM), etc.

8002 المممج الم صف ب
8002 المممج الم صف ب
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الوياس لت ا ر غير المحيم ااخل
لءمفاق الوياس

مع ال الة مفم م

اضوتم

اضقتصاا المرج

 يمطبق مفس الت ريف الرومTourism consumption
. الوياس

اتف اضوتم

الموتخام ا السواع الفرا
اضوتم الوياس
َ
 اباإلااا إلف. لتوياس يتجا اإلمفاق الوياس
المبتا الماا ع لسيا ي الوتع الخامات اضوتم كي

كال لسيا ي األ ياء الهميم ل وتخاام الخاو

,أهما ا

 ألغراض الرس ت الوياسي,أ لء ااء

محط تركي
الوياس

) الا يماظر الم ام ت المحاي

ي مل اضوتم

) اإلمفاق الوياس

أياا ا ال اقع الخامات المرتبط باإلقام أهماء
اإلجا ات اتف سواع ال خو التس ي ت

غير ا مة أ كال
يت ية تحاير

يمي
اضجتمااي الوياسي ال ة
.المستوع اآلخر
اضوتم

اه الصفحات باوت مال مصاار تختتف اة

 مهل,الم ت مات المجم ا مبا ري مة ال ة ار
تحارير المبااضت المستي تحايرات اإليجارات

سوابات خامات

Inbound Tourism
consumption

ببي ت اإلجا ات

الخاص

,ال واط المالي المستوب اتف مس غير مبا ر

.الخ

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

مصطلحات السياحة
اوتم

2910100

الوياس

29

اضوتم

2909090

الوياس

29

الوياس ال اااي
الوياس

المصدر باللغة اإلنجليزية
Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

المصدر باللغة العربية
السواع الفرا لتوياس اإلطار
8002 المممج الم صف ب

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008
Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008

السواع الفرا لتوياس اإلطار

Tourism Satellite Account
Recommended Methodological
Framework 2008
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

السواع الفرا لتوياس اإلطار

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

8002 المممج الم صف ب
السواع الفرا لتوياس اإلطار
8002 المممج الم صف ب

8002 المممج الم صف ب
 ممظم الوياس,األمم المتساي
 الت صيات الا لي, ال المي

8002 ضسصاءات الوياس
 ممظم الوياس,األمم المتساي
 الت صيات الا لي, ال المي

8002 ضسصاءات الوياس

اري الوياس اآلهار الفتوطيمي
لءسصاء

الجما المرك+

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Tourism consumption by both
resident and non-resident visitors
within the economy of reference. It
is the sum of domestic tourism
consumption and inbound tourism
consumption.
Tourism consumption by a resident
visitor within the economy of
reference
Tourism consumption by resident
visitors within and outside the
economy of reference. It is the sum
of domestic tourism consumption
and outbound tourism consumption.
Tourism consumption by a resident
visitor outside the economy of
reference
Is the single beds in the hotel and
prepared for use by guests with the
exception of the beds, which added
to the hotel upon request. A double
bed is counted as two beds inside
the hotel room.
Tourism expenditure refers to the
amount paid for the purchase of
consumer goods and services, as
well as valuables, for private use or
gifting, for the purposes of tours
and during. These include Visitors
expenses themselves, as well as
expenses paid or reimbursed by a
third party
Sites that have ancient monuments
from ancient civilizations.

اوتم الوياس لك ال ة ار المحيمةية غيةر
ة ساصةل
المحيمةية ااخةل اضقتصةاا المرج ة

Internal Tourism
consumption

8008 , الفتوطيم

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

 ممظم الوياس,األمم المتساي
 الت صيات الا لي, ال المي

8002 ضسصاءات الوياس

Country of residence is usually the
person queried or intends to reside
for a year or more, and may be
registered in his passport attributed
to the country, it might be different.

22

الوياس

الوياس المستي اوتم

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

اضوتم

2909092

الوياس

29

اضوتم

2910103

الوياس

29

2910104

الوياس

29

 اوتم2910105

الوياس

29

2910106

الوياس

29

 اضمفاق الوياس2910107

الوياس

29

Archeological and
Historical Sites

األماكة األهري

2910108

الوياس

29

Country of Resident

بتا اإلقام

2910109

الوياس

29

جمع اوتم

الوياس الااخت

ال اااي
لت ا ةةر المحةةيم ااخةةل

الوةةياس

اضوةةتم

ة

اضقتصاا المرج
اضوتم الوياس لت ة ار المحيمية ااخل خةارج
ساصل جمع اوتم
. اضقتصاا المرج
الوياس الخارج

لت ا ةةر المحةةيم خةةارج

Domestic Tourism
consumption
National Tourism
consumption

الوياس المستي اوتم

الوةةياس

اضوةةتم

ة

اضقتصاا المرج
ة األوةةرَّي المفةةراي اة الفمةةاق الم ةةاي ل وةةتخاام

Outbound Tourism
consumption
Hotel Beds

مةةة قبةةل المة ضء باوةةتهماء األوةةرَّي التة تاةةاف إلةةف

الوياس المست
اضوتم
الوياس ال طم

الوياس

الخارجي
األوري الفماقي
ة

الفمةةاق امةةا الطتةةع ي تبةةر الوةرير المة ا ج ااخةةل

.الفماق وريرية مفراية

الف المبتا الماا ع ل راء

األ ياء

كال

,الخامات

 ي ير اضمفاق الوياسTourism Expenditure
الوتع اضوتم كي

 ألغراض, ل وتخاام الخاو أ اإل ااء, الهميم

اه ت مل

.أهماء ا

الرس ت الوياسي

مصر اات ال ار أمفومم كال المفحات الت تااع

.ا الرير

أ يوترا

الم اقع التة ي جةا بمةا هةار ت ةما اتةف جة ا

. ساارات قايم

البتا الا يحيم ب اةااي ال ةخو المبسة ث أ

 قةةا تكة ة ة,اإلقامة ة اي ة لم ةةاي اةةام أ أكه ةةر

يم ة

جمويت الموةجت اة جة ا وةفره مموة ب إلةف ةاا

.  قا تك ة مختتف ام,البتا

الم تاا

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2000
Tourism Satellite Account Recommended
Methodological Framework 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

المصدر باللغة العربية
 ممظم الوياس,األمم المتساي
 الت صيات الا لي, ال المي

8002 ضسصاءات الوياس
السواع الفرا لتوياس اإلطار
8002 المممج الم صف ب

 ممظم الوياس,األمم المتساي
 الت صيات الا لي, ال المي

8002 ضسصاءات الوياس

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

The main destination of a tourism trip أ ال ا ر ا رستت
is defined as the place visited that is
central to the decision to take the trip
Each household has a principal
dwelling, usually defined with
reference to the time spent there,
whose location determines the
country of residence and place of
usual residence of this household
and all of its members. All other
dwellings (owned or leased,
medium- or long-term by the
households) are considered as
secondary dwellings, excludes
secondary dwellings used as
vacation homes (those visited
mainly for recreation purposes)
from the usual environment,
regardless of how close they are to
the usual place of residence, the
frequency of the visits and duration
of stay (provided such duration
does not turn this secondary
dwelling into the principal dwelling
of the household). A vacation
home may be located either in the
same national territory as the usual
residence of the household or in a
different one.
Usual environment is the place or
places a person occupies within
their regular routine of life
(excepting places visited for leisure
or recreational activities only).
Usual environment of a person
consists of the direct vicinity of
his/her home and place of work or
study and other places frequently
visited.
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يحصاه الوا

اسم المصطلح باإلنجليزية
البتا الا

Country destination

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

البتا الم ار

2910110

الوياس

29

بي ت اضجا ات

2910111

الوياس

29

2910112

الوياس

29

. ب كل أواو

 يتم ت ريف اااي, لكل أوري م ي ي موكة ر يو

Housing Services
Provided by Vacation
 يساا مكاة,  باإل اري إلف ال قت الا تحاي ايhouse on Own account
اا الموكة بتا اإلقام مكاة اإلقام الم تااي لماه

(المواكة
) الهام ي

تس تبر جميع
.األوري الم ي ي لكل أاراا ا
س
األوري
ا
توتأجر
المواكة األخر )الت تمتكما أ
س
الم ي ي لأجل المت وط أ األجل الط يل) مواكة

 توتب ا مة البي الم تااي المواكة الهام ي, هام ي

الموت مت كبي ت لءجا ات (أ الت تك ة يارتما

 برض المظر اة قربما مة,( أواوا ألغراض التراي
 ااا مرات ال يارات ماي,مكاة اإلقام الم تااي
اإلقام (ب رط أضة تس ِّ ل اه الماي اا الموكة

 قا,) إلف موكة ر يو لأسوري الم ي ي

الهام

يحع بيت اإلجا ات إما ا مفس اإلقتيم ال طم الا

ت جا اي اإلقام الم تااي لأسوري الم ي ي اما ا
.بتا أ ا إقتيم خر

البي ة ة الم ت ةةااي ة ة مجم اة ة األم ةةاكة التة ة يحة ة م
ال خو بالتراا اتيما امة ر تية سيات ال ااية

(باوة ةةتهماء أمة ةةاكة ية ةةتم يارتمة ةةا لممارو ة ة األم ة ةةط
 تتكة ة ة م ةةة الممطحة ة المج ةةا ري,)اح ةةط

الترايمية ة

مكاة ال مل أ الاراو غير ا مة األمةاكة

لبيت

. الت يتراا اتيما ب كل ر تيم

Usual Environment

البي الم تااي

المصدر باللغة اإلنجليزية
Tourism Satellite Account Recommended
Methodological Framework 2008

Ministry of Transportation /
Traffic Act 2000

المصدر باللغة العربية
السواع الفرا لتوياس اإلطار
8002 المممج الم صف ب

 قام ة/ اري المحل الم اص ت
8000 المر ر

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Countries may wish to further
disaggregate and typify their
markets based on additional
characteristics of visitors and their
trips.
A key classification of visitors is
that related to the different forms of
tourism:
•
International visitors: An
international
traveler
qualifies
as
an
international
visitor with respect to the country
of reference if: (a) he/she is
engaged in tourism
and (b) he/she is a non-resident
travelling in the country of
reference or a resident travelling
outside of it.

Domestic visitors: From
the perspective of the
country of reference, a
domestic
traveler
qualifies as a domestic
visitor if: (a) he/she is on
a tourism trip and (b)
he/she is a resident
travelling in the country
of reference.
Each bus is not for public use but
mainly used by tourist groups or
trips against a lump sum per day
or trip along with providing a
tourist guide on each bus. Often,
these buses are mainly belong to a
tourism company.
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يةااي التفصةيل

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

 يمكة لب ض البتااة أة ترغةع اةClassification of Visitors تصميف ال ار

الموضوع رمز المصطلح
2910113

الوياس

 الساات الوياسي2909002

الوياس

رمز

المجال
29

التب يةع ألوة اقما سوةع وةمات إاةااي لتة ار
ا تةية اهمتةةية بصةةف خاصة سوةةع

.رس تمم
يمظةر اة

: الت صيات المت تح باإلسصاءات الوياسي

 الةاية يكة ة بتةا,الة ار الةا لي ة



إقةةامتمم مختتفةةا اةةة البتةةا الةةا

ي ةةمل ة ضء ال ة ار

ي ر مة

الةا لي ة كةال الراايةا الةاية يحيمة ة

 الاية يمكة,بصف اا م ا الخارج
ام مة الو ق لما

أة يمهت ا ريس

ومات خاص

 الةاية يكة ة بتةا,الة ار المستية ة
يمكة

البتا الا ي ر م



إقامتمم

أة يك مة ا مةة راايةا الة البتةا أ مةة
األجامع

تو ة ةةت مل اة ة ة مح ة ةةل

ك ة ةةل سااتة ة ة ليو ة ةةت ام مية ة ة

,اضا اج الوياسي ا الرس ت محابةل مبتةا محطة ع
 يجةةع ت ة ار مر ةةا, تك ة ة تاب ة ل ةةرك وةةياس

 ية ةةتم اوة ةةت جار ا لتة ةةرس ت, وة ةةياس ا ة ة الساات ة ة

.الوياسي احط

Tourist Bus

29

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

الاليل الوياس

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

الوياس

2910114

29

الوياس

 2910115الرست الوياسي

Tourism Trip

29

الوياس

 2909001الوياس الخارجي

Outbound Tourism

Tourism Guide

التعريف بالعربية
المر ةا/الةةاليل الوةياس

رخص ة ة ة الية ة ةةل وة ة ةةياس

التعريف باإلنجليزية

ة ال ةخو الةةا يسمةةل
لاي ة ة ة الم را ة ة ة الكااية ة ة ة

بالممطح ة ة ة ة الم اقة ة ة ةةع الوة ة ة ةةياسي الم ج ة ة ة ة اي ايمة ة ة ةةا
يوةةتطيع تحةةايم خام ة اإلر ةةاا الوةةياس

إلف ال ار محابل أجر.

A person who guides the tourists to
the tourism sites and regions, and
has an ability to speak many
languages.

م ةةاط يح ة م ب ة الموةةاار إلةةف جم ة ر يوةةي خةةارج

29

الوياس

 2909007الوياس المستي

Domestic Tourism

ة الرست ة الوةةياسي الت ة تك ة ة جمتمةةا الر يو ة

Is a tourism trip, which is the main
destination inside the country
visiting the establishment

29

الوياس

2909000

الوياس ال اااي

Inbound Tourism

الو ة ة ة ةةياس ال اا ة ة ة ةةاي ت ة ة ة ةةمل أم ة ة ة ةةط األ ة ة ة ةةخاو

29

الوياس

2909009

ال خو ال ا ر

)Visitors (Travelers

Inbound tourism comprises the
activities of persons traveling to
Palestinian Territory and staying in
places
outside
their
usual
permanent places of residence for
not more than one consecutive year
for leisure, business and other
purposes.
Any person traveling to a place
other than that of his/her usual
environment for less than 12
months and whose main purpose of
trip is the other than the exercise of
an activity remunerated from within
the place visited.

بي ت الم تااي ,ألقةل مةة اةام ,أل غةرض ر يوة

( ال مةةل التجةةار  ,أ التراي ة أ لرةةرض خص ة
خةةر) باوةةتهماء مةةا يوةةتخام ال ةةخو المحةةيم ا ة

وا

أ

ا ر مبيت

يصةمف ال ا ةر بأمة

ة الرست ة الوةةياسي الت ة تك ة ة جمتمةةا الر يو ة
خارج بتا اقام ال ا ر.

ااخل بتا اقام ال ا ر

المواارية البحاء ا أماكة خارج بي تمم الم تااي,

لم ة ة ةةاي ض تتج ة ة ةةا

و ة ة ةةم اس ة ة ةةاي متتالية ة ة ة  ,بم ة ة ةةاف

اضو ة ةةتجمام ال ارس ة ة ة  ,أ الحية ة ةةام بمممة ة ةةات روة ة ةةمي
أامال أخر .

(المواار)

اري الوياس اآلهار الفتوطيمي

+الجما المرك

لءسصاء

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

الفتوطيم 8008 ,

الترجم ة
Activity carried out by the traveler
to the main destination outside the
usual environment, for less than a
year, for any main purpose
(business, entertainment or personal
for another purpose) except as used
by a resident of a country or place
that is visited by a person.
Classified as a visiting tourist or
visitor overnight
Is a tourist trip, which is the main
destination outside the country
visiting the establishment

البتةا أ المكةاة الةا ية ره.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ة ة ك ةةل ةةخو يو ةةاار إل ةةف مك ةةاة مختت ةةف ا ةةة
بي ت ة الم تةةااي لمةةاي ض ت يةةا اةةة اهم ة ا ةةر ةةم ار
متتاليةاَ ض يكة ة الرةةرض األواوة مةةة رستتة
ممارو م اط يار ل اخ َ ا البتا الم ار.

ة
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األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

ااا األيام

الوياس

2910120

29

الوياس

2910121

29

الوياس

 2910122ال مل المممات

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ااا األيةام التة يحاةيما الوةا

the number of days

اة مكةاة ال يةةاري الر يوة

خة ل رستتة

األمةةاكة األخةر خةةارج

الب ا ,احط أيام اإلقام ا البتا الم ار.
ال امت ة ا

Hotel worker

الفمااق

ي مل ال كااة الم ةترتية اة الفمةاق وة اء كةام ا
مة أصساع الفماق أ أاراا أور م ال ةامتية وة اء

كة ة ةةاة ال ة ة ة بة ة ةةأجر أ ا ة أجة ة ةةر ,بة ة ةةا ام كت ة ة ة أ

ج
الرومي

Work and Official
Missions

ال مل الا يماروة ال ةخو الموةاار بسيةث

ض ي ة ةةار اتية ة ة اخة ة ة اة ة ة المك ة ةةاة المة ة ة ار ,مه ة ةةل
م ووةةت أ سك مت ة

يوةةتهمف مممةةا األامةةال اات

الط ة ة ةةابع التجة ة ة ةةار أ الربسة ة ة ة ( .أم ة ة ة ةةط رجة ة ة ةةال

األامال).
29

الوياس

2909023

الررض مة

29

الوياس

2910124

الررف األورَّي

Available Beds and
Rooms

29

الوياس

2910125

الررف الفماقي

Available hotel Room

ال ياري

ة ة الرة ةةرض الة ةةا يخة ةةرج مة ةةة أجت ة ة الوة ةةا

أ

ال ا ر مة مكاة إقامت الم تةاا ,سيةث مةة الممكةة
أة يك ة اا الررض ترايم أ أل ااف ايمية أ
يةةاري األقةةارع األص ةةاقاء أ طبي ة أ ت تيمية ة أ

مممات رومي أ أ أغراض أخر .

المتاس

المتاس

It is the number of days spent by
tourists during his trip in the
principal place of visit and other
places outside the country, just days
residence in the country Shrine

األمم المتساي ,ممظم الوياس

It refers to all persons working in
the hotel on full or part time bases
including owners and paid or
unpaid household members.

.

األام ةةال الرو ةةمي التة ة يكت ةةف بم ةةا ال ةةخو م ةةة

The Purpose of the
Visit

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

ت مل ما

قابل لء رال مة غرف أورَّي خ ل

اتري المو باوتهماء ما
وبع كاة.

مرتةق لتصةيام أ أل

الرة ةةرف الم ة ةةاي ل و ة ةةتخاام مة ةةة المة ة ة ضء لتمبي ة ةةت.
تكة ة ة ة ة الر ة ة ةةرف مف ة ة ةةراي أ هما ية ة ة ة أ ه هية ة ة ة أ

ربااية  ,قةةا أارجةت الرةةرف التة ت ةمل اكهةةر مةةة

أرب

أوري تست بما (أخر ) .أما الجمةاح ايتةألف
َّ

م ة ةةة غراة ة ة مة ة ة م اس ة ةةاي أ اكه ة ةةر ص ة ةةال

خاو.

سم ة ةةام

The work carried out by any
traveler, so it does not generate
income, such as official business
that may be assigned to the person
from his or his government, with
the exception of the work of a
commercial nature or profit.
(activities of business).
The purpose to which it out of the
tourists or visiting a place of
habitual residence, where this might
be the purpose of the goals of
entertainment, religious or visit
relatives and friends, medical,
educational or official business or
other purposes.
It refers to beds and rooms, which
are ready for use during the
reference period. Closed rooms for
maintenance
or
repairs
are
excluded.
It refers to the furnished rooms for
the use of guests. Such rooms
might be single, double, triple, or
quadruple. Rooms with more than
four beds were classified under
(others) in the questionnaire. As for
the suite, it is usually comprised of
one bedroom or more, a living room
and private toilet facilities.
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ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
اري الوياس اآلهار الفتوطيمي

+الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

الفتوطيم 8008 ,
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األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

رمز

الوياس

2910126

الفمااق ال امت

Operating Hotels

ة ة ة الفم ة ةةااق التة ة ة ت ة ةةاخل ا ة ةةمة اط ة ةةار ال يمة ة ة

29

الوياس

2909027

الفماق

The Hotel

It is defined as the hotels that
included in the sample frame and
results, exluding the non operating
hotels that are carrying out repairs
or maintenance, and the hotels
which didn’t respond to the survey.
It is defined as an accommodation
establishment providing overnight
lodging for the visitors in a room or
unit. It should hold a number of
persons exceeding that of an
average
single
family.
The
establishment must be under one
management, and provides different
facilities and services to visitors.

األمم المتساي ,ممظم الوياس

29

الوياس

 2909020مسل بيع التسف

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

بالعربية

المت ةةا ب يو ةةتهمف م ةةة الة ة الفم ةةااق المت قفة ة ا ةةة

ال مل ضجةراء امتيةات التةرميم الصةيام الفمةااق
الت تراض اوتيفاء البيامات.
مم أي تصمف امة مم ت اإلقامة الوةياسي
الجمااية التة تة ار المبيةةت لت ا ةةر .ي ةةترط اة

الفم ة ة ةةاق أة يكة ة ة ة ة ا ة ة ةةاا األم ة ة ةةاكة المتة ة ة ة اري اية ة ة ة

توةةت اع مجم ا ة أ ةةخاو ي يةةا اةةة م ةةال اةةاا

أاةراا اا تة اسةاي تكة ة تسةت إااري م سةاي تحةةام
خ ةةامات تو ةةمي ت ت ةةمل خامة ة الر ةةرف اا ةةااا

األوةري ي ميةةا تمظيةةف الم اراةةق الصةةسي  ,تصةةمف

ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

الفمة ة ةةااق ا ة ة ة ارجة ة ةةات ا ة ة ةةات احة ة ةةا لتتوة ة ةةمي ت
الخامات الت تحامما.

الوياسي

Souvenir Shops

م وو تجاري يك ة م اطما الر يوة بيةع التسةف
المة ة ة ةةاايا التة ة ة ةةاكارات الوة ة ة ةةياسي  ,مة ة ة ةةة ممتجة ة ة ةةات

الم اغل الوياسي  ,و اء المستي أ الموت راي.

It defined as a commercial
enterprise whose principal activity
is selling antiques, gifts and tourist
souvenirs from the concerns of
tourism products.
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اري الوياس اآلهار الفتوطيمي
+الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 8008 ,

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

المصدر باللغة اإلنجليزية
Tourism Satellite Account Recommended
Methodological Framework 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

المصدر باللغة العربية
السواع الفرا لتوياس اإلطار
8002 المممج الم صف ب

اري الوياس اآلهار الفتوطيمي
لءسصاء

الجما المرك+

8008 , الفتوطيم

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

اري الوياس اآلهار الفتوطيمي
لءسصاء

الجما المرك+

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

A visitor (domestic, inbound or
outbound) is classified as a tourist
(or overnight visitor), if his/her trip
includes an overnight stay, or as a
same-day visitor (or excursionist).
Most
same-day visitors
are
domestic visitors, but there are also
cases of international same-day
visitors, in particular in small
countries or when border crossings
are especially easy. For some
countries, consumption by sameday visitors may constitute an
important component of tourism
consumption.
The volume of
tourism can be characterized not
only by the number of trips but also
by the number of overnight stays.
The duration of a trip is an
important variable in assessing the
level of demand for tourism
services,
such
as
overnight
accommodation services, as well as
in estimating total expenditure
associated with a trip.
It defined as an industrial
enterprise that produces goods
related to country heritage, to meet
the needs of tourists demand,
especially, such as wood carvings,
ceramic products and psoriasis,
embroidery, writing on the glass.
Establishment which provide food
and drink services.

8008 , الفتوطيم

091

)الخةةارج

ال ااةةا أ

أ

اسم المصطلح باإلنجليزية

يصةَّةمف ال ا ةةر )المستة

Duration of a Trip

بااتباره وا سا (أ ا ر المبيت) إاا متت الرست

اسم المصطلح
بالعربية

ماي الرست

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

2909022

الوياس

29

) مصمع (م رل2909009

الوياس

29

الوياس

29

 أ يص َّةمف خة ف الة بااتبةاره, إقامة مبيةت ليتة
م ظةم ة ار

.) ا ار لي م اسا (أ مواا ار لتم ة

 لكةة مةا أياةا,الية م ال اسةا ةم ة ار مستية ة
 خاصة,ب ض ساضت ال ة ار الا ليية لية م اسةا
ا البتااة الصريري أ إاا كاة اب ر السا ا وم

ب ةض البتةااة قةا ي ة ةكل

 اة. بصة ري خاصة

الة ة ار لية م اسةا امصة ار امةا اة
 يمكةة صةف خصةا و. الوةياس

اوةتم

اضوةتم

الوةياس ض ب ةاا الةرس ت احةط لكةة أياةا ب ةاا
 مةاي الرستة تمهةةل مترية ار امةا اة.ليةال المبيةت

 مهةل, الطتع اتف الخةامات الوةياسي

تحييم موت

 كةال اة تحيةيم مجمة ع,خةامات إقامة المبيةت
. المفحات المرتبط بالرست

م وو ة ة صة ةةمااي سراي ة ة تح ة ة م بلمتة ةةاج وة ةةتع اات

 لتتبية ة ساجة ة, طبي ة ة تراهية ة (اتكت رية ة ) تاكارية ة

 مهةةل,الطتةةع الوةةياس خص صةةا الوةةياس ال ااةةاي

Handicrafts and
Traditional Goods
Factories

التسف الوياسي

,  الممتجات الخ اية الصةااي, الممس تات الخ بي

.  ما اب, الكتاب اتف ال جاج,المطر ات
.مم أي تحام خامات الط ام ال راع

Restaurant

المط م

2909000

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
مكتع اإلر اا

29

الوياس

2909002

29

الوياس

 2909000الم قع الوياس

اسم المصطلح باإلنجليزية
Tour Guide Office

الوياس

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ة ة مكتة ةةع مممتة ة قية ةةااي تمظ ةةيم اااري الة ةةرس ت
الوة ة ة ةةياسي  ,تمفية ة ة ةةا الب ة ة ة ةرامب الوة ة ة ةةياسي لتوة ة ة ةةياح

مةرااحتمم راةةايتمم ممةةا صة لمم ستةةف مرةةاارتمم,

تمظ ة ة ة ة ةةيم ترتي ة ة ة ة ةةع تو ة ة ة ة ةةميل ت ة ة ة ة ةةمحتمم اق ة ة ة ة ةةامتمم
موة ة ةةاااتمم اتة ة ةةف ممارو ة ة ة األممة ة ةةاط األم ة ة ةةط

It is an office responsible for
Leadership,
organization
and
management of tourist trips, and
implementation
of
tourism
programs for tourists and escorting
them and care since their arrival
until their departure.

المصدر باللغة العربية
اري الوياس اآلهار الفتوطيمي
+الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

الفتوطيم 8008 ,

الوياسي المسااي ا برامجمم ,ت اير الم ت مةات
الت ايسي ال م لمم

Tourist Site

ة ة مك ةةاة مس ةةاا تتة ة ار اية ة و ةةمات خص ةةا و

A physical or cultural feature of a
particular place that individual
travellers or tourists perceive as
capable of meeting one or more of
their specific leisure-related needs.
Such features may be ambient in
nature (eg. climate, culture,
vegetation or scenery), or they may
be specific to a location, such as a
theatre performance, a museum or
places of worship.

ة ة ة ةةم األ ة ة ة ةةخاو الة ة ة ةةاية يبيت ة ة ة ة ة ا ة ة ة ة الفمة ة ة ةةاق,

It refers to visitors staying in the
hotels and using their facilities.
Records of new guests are based on
the number of visits regardless
whether it’s the same person or
different.
Any person that intends to engage,
in
economic
activities
or
transactions on a significant scale
either indefinitely or over a long
period of time, usually interpreted
as one year. The rule excludes
students, sick people, and foreign
diplomats
and
international
organizations other than country’s
residents where such institutions
exist.

مااية ة أ م م ية ة  ,بسي ةةث ي ةةر اية ة ال ا ةةر الح ةةاري

اتةةف تتبية ساجة أ أكهةةر لاية .

ةةاه الوةةمات قةةا

تكة ة ة البي ة ة المسيطة ة اة ة الطبي ة ة (مه ةةل المم ةةا

الهحاا  ,الرطةاء المبةات أ الممةاظر) ,أ أممةا قةا

تكة ة مسةةااي اة مكةةاة ,مهةل اةةرض موةةرس  ,أ
أماكة محاو .
29

الوياس

2909001

الم ضء

Guests

29

الوياس

2909001

الم يل المحيم

Resident Guests

يوة ةةتخام ة مرااح ة ة

خامات ة ة  ,ي تبة ةةر كة ةةل مة ةةة

يتر الفماق لة لتيتة اسةاي هةم ي ة ا لتفمةاق هامية

بمهاب م يل جايا.

ة ال ةةخو الةةا يبحةةف أ لاية مية أة يبحةةف اة

بتا ما لماي ت يا اة وم اساي ,يوتهمف مة اه

الحااة ة ة ةةاي الطة ة ة ة ة ع المرا ة ة ة ةةف ال ة ة ة ةةامتية ل ة ة ة ةةا

الوفارات الب هات الابت ماوةي الممظمةات الا لية

مة ةةة غية ةةر م ة ة اطم الا ل ة ة الت ة ة تحة ةةيم ايمة ةةا ة ةةاه

المي ات.
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اري الوياس اآلهار الفتوطيمي

+الجما المرك

لءسصاء

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

الفتوطيم 8008 ,

األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002
األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الوياس

2909001

الم يل ال ااا

Inbound Guests

29

الوياس

2909007

ال ساي

Statistical Unit in
tourism Activities

29

الوياس

2909000

التعريف بالعربية
ةة أ

ة ةةخو يوة ةةاار إلة ةةف مكة ةةاة خة ةةارج بي ت ة ة

اضاتيااي ة ة ألقة ةةل مة ةةة  78ة ةةم ار متتالي ة ة  ,يك ة ة ة

غراة ة ة األواوة ة ة م ة ةةة ال ي ة ةةاري ة ة ة مماروة ة ة أ

م اط ,اتف أة ض يار اا الم اط اتي اخ اة
المكاة الا يح م ب يارت .

اإلسصا ي ا
األم ط

الوفر

الم ووة  ,ت ةرف بأممةا كيةاة اقتصةاا قةاار

بسك ةةم م ةةا لة ة م ةةة سحة ة ق ات ةةف ام ةةت

الوياسي
كال الوياس

ال س ةةاي اإلسص ةةا ي اة ة موة ة األم ةةط الو ةةياسي

األصة ة ل

تسحي ة ةةق الخصة ة ة م اضرتب ة ةةاط بأم ة ةةط اقتص ة ةةااي

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Any person traveling to a place
outside the usual environment for
less than 12 consecutive months,
and the basic purpose of the visit
was to engage in any activity that
does not generate income for this
activity in the place visited, and are
classified as if visiting a tourist
spent one night or more away from
usual environment .
It is an economic entity that is
capable, in its own right, of owning
assets, incurring liabilities and
engaging in economic activities and
in transactions with otherentities.

األمم المتساي ,ممظم الوياس
ال المي  ,الت صيات الا لي

ضسصاءات الوياس 8002

اري الوياس اآلهار الفتوطيمي

+الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN/WTO
International Recommendations for
Tourism Statistics 2008

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

الفتوطيم 8008 ,

الت امل بصفحات مع أطراف أخر .
Tourism and travel
Agency

ة ة ة المم ة ة ةةأي الت ة ة ة تحة ة ةةام خة ة ةةامات م ت مة ة ةةات

اوت ةةاري

امية ة ام ةةل الترتيب ةةات ال مة ة ل متية ة

الو ة ةةفر ابتة ة ةةااء مة ة ةةة سجة ة ة

وة ة ةةا ل المحة ة ةةل مة ة ةةر ار

بمم ة ت اإلقام ة السج ة ات األخةةر

غير ةةا مةةة

Establishment engaged in doing
business for tourist travel services
and related activities and sell them
through travel agencies or directly
to final consumers.

الخامات الم ت مات الت تمم المواار.
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اري الوياس اآلهار الفتوطيمي

+الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 8008 ,

Palestinian Ministry of Tourism and
Antiquities +PCBS,2002

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

7101 :رمز الموضوع

Housing and housing conditions Terms
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي
 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي
 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

اسم المصطلح باإلنجليزية

This section refers to the types of
housing unit’s connection to Public
Network: as Electricity Network,
Water Network, Sewage Network.
Connection to water resources This
section refers to the types of
housing unit’s connection to water
resources:
1. Public Network: This category
applies to Housing units connected
to public water networks belonging
to
the
water
company,
municipalities,
or
municipal
councils.
2. Private System: This category
applies to Housing units connected
to a private water resource
providing the household with water.
Usually, this type is owned by a
group of persons.
3. No piped Water: This category
applies to housing units not
connected to public water networks
nor to private system.
This section refers to the types of
housing unit connection to sewage
network:
1. Public Sewage System: This
category applies to housing units
connected to public sewage system
belonging to the municipalities,
municipal councils, or a special entity.
2. Cesspit: This category applies when
there is a cesspit.
3. No Sewage System: This category
applies to cases other than the
aforementioned.

090

بك

و اء

الصرف

اتصال الموكة بال بكات ال ام

بك

الكمرباء أ

بك

المياه أ

. الصس

اتصال الموكة بالمياه قا صمفت اتف المس
: التال

 إاا كاة الموكة متص بال بك:  بك اام.0
ل رك المياه أ البتايات أ

Connection to Public
Network

Connection to Public
Network (Connection
to water resources)

 التاب,ال ام لتمياه

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

مصطلحات المساكن وظروف السكن
اضتصال

2915109

بال بكات ال ام
اضتصال

المواكة

29

ظر ف

الوكة

2915100

بال بكات ال ام

المواكة

29

ظر ف

(اضتصال ب بك

الوكة

)مياه

. المجالس الحر ي

 إاا كاة الموكة متص:  تماياات خاص.2

لتمياه مة مصار خاو
مة

بية مجم ا

بتماياات خاص

م تر

 أ,بالموكة احط

سال

 ا: ض ي جا.0

اام اتصال الموكة

.األاراا

.بالمياه

قا صمفت

اتصال الموكة بالصرف الصس

: اتف المس التال

 إاا كاة الموكة متص: اام
التاب

لتصرف الصس

. ي أخر

ج ا سفري

ال ام

بك

.0

بال بكات
ال ام

(اضتصال

 ا:  سفري امتصاصي.2

) الصس

.امتصاصي لتصرف الصس ا الموكة

اام ت ار ال وا ل

اضتصال

بال بك

لمجالس الماة أ الحر أ أ

سال

Connection to Public
Network (Connection
to Sewage System)

سال

 ا: ض ي جا.0

. الوابح الاكر لتصرف الصس

بالصرف

2901092

المواكة
ظر ف

الوكة

29

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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

المصدر باللغة العربية
 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

This section refers to the types of
housing unit’s connection to water
resources:
1. Public Network: This category
applies to housing units connected
to public electricity networks
belonging to the electricity
company,
municipalities,
or
municipal councils.
2. Private Generator: This category
applies when electricity is provided
to the housing unit through a
private generator usually owned by
the head of household or a group
of persons.
3. No Electricity: This category
applies to housing units having no
access to public network or private
generator.
The amount paid periodically
(weekly, monthly, etc.) for the
space occupied by the household.

اتصال الموكة بالكمرباء قا صمفت اتف المس

It is a separate unit, usually
comprised of one or more rooms.
The main construction material of
the ceiling and the external walls is
made of zinc, tibplate….etc, but it
does not under go listing if is not
occupied.
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اسم المصطلح باإلنجليزية

: التال

 إاا كاة الموكة متص بال بك:  بك اام.0
الكمرباء أ

ل رك

 التاب,لتكمرباء

Connection to Public
Network (Connection
to electricity)

ال ام

اسم المصطلح
بالعربية
اضتصال

الموضوع رمز المصطلح
2001090

بال بكات

المواكة

رمز
المجال
29

ظر ف

ال ام

الوكة

(اضتصال

. لتمجتس البتا أ الحر

)بالكمرباء

 إاا كاة مصار الكمرباء م لاا: م لا خاو.2
خاصا يمتك صاسع الموكة أ مجم ا مة
اام اتصال الموكة

سال

.األاراا

 ا: ض ي جا.0
.بالكمرباء

)ال ةةخ... ةةمريا,مبتةةا يةةااع ب ةةكل ا ر (أوةةب ايا

Housing Rent

.محابل مكاة تحيم اي األوري

 تتك ة ة مةةة غرا ة اس ةةاي أ, ة مبمةةف قةةا م باات ة

اكهة ة ةةر تك ة ة ة ة المة ة ةةااي الرالب ة ة ة لتجة ة ةةاراة الخارجي ة ة ة
الوط مة ال م (الصةاج) أ التمة أ اضوبوةت

. ض يتم سصر ا إض إاا كامت م ر ل

أجري الموكة

2901091

المواكة

29

ظر ف

الوكة

Marginal

براكي

2915101

المواكة
ظر ف

الوكة

29

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

المصدر باللغة العربية
 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

The bathroom is defined as the
room used for taking a shower or a
bath. It has a door that could be
closed
during
the
shower.
Bathroom are classified as follows:
1. Bathroom with Piped Water:
This category applies to cases
involving a water tap in the
Bathroom.

 لم ة ةةا ب ة ةةاع يمكة ة ةةة,غراة ة ة مخصصة ة ة ل و ة ةةتسمام

Bathroom

2. Bathroom without Piped
Water: This category applies to
cases not involving a water tap
in the Bathroom.

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

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي
 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

3. No Bathroom: This category
applies when there is no separate
Bathroom in the Housing unit.
It is made of textile, wool, or hair.
It is typically used in the Bedouin
Localities.
A building usually established for
the residence of one household or
more. The house may be comprised
of single story or more that is
utilized by a single household.
Nevertheless, if the house is divided
into housing units each of which
has its own utilities and occupied
by a different household, each
housing unit would be classified as
an apartment.

009

جة ة ا

:يصمف إلف

إغ ق

اسم المصطلح
بالعربية
سمام

الموضوع رمز المصطلح
2901091

المواكة

رمز

المجال
29

ظر ف

 الة ة اة ة سالة ة: سم ةةام متص ةةل بالمي ةةاه.0

الوكة

.سمفي لتمياه ااخل السمام

 ال ا سال اةام: سمام غير متصل بالمياه.2
.ج ا سمفي لتمياه ااخل السمام

 ال ة ة ا ة ة سال ة ة اة ةةام ج ة ة ا سمة ةةام: ض ي جة ةةا.0
.موتحل ا الموكة

مصم ا مة الحماش أ ال بر أ ال ر اااي

Tent

خيم

2915107

. ما توتخام ا التجم ات البا ي
 قةا,مبمف م ا أص لوكة أوةري اسةاي أ أكهةر

تتك ة ة الةةاار مةةة طةةابق اسةةا أ طةةابحية توةةترتمما
 أما إاا كامت الاار محوم إلف ساات,أوري اساي

وكمي ممفصت كل ممما ت مل المرااق الخاص بما
 اي تبةةر كةةل موةةكة, يحةةيم بكةةل مممةةا أو ةري موةةتحت
.ح

المواكة

29

ظر ف

الوكة

House

اار

2915190

المواكة
ظر ف

الوكة

29

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
المواكة

2915192

ظر ف

اسم المصطلح
بالعربية

الوتع الم مري

اسم المصطلح باإلنجليزية
Availability of
Durable Goods

الوكة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

الوتع الت تا م ط ي لا األوري مهل :

The durable goods owned by the
household: Private car, refrigerator,
solar boiler, central heating, home
library (availability of a minimum
of 10 non –scholastic books used
for developing the cultural,
religious aspects of knowledge
…etc.), cooking stove, washing
machine,
television,
video,
computer, dish, ect.

و ة ة ةةياري خص ص ة ة ةةي

ة ة ة ة الو ة ة ةةيارات المخصصة ة ة ة

ل وة ة ةةتخاام الخة ة ةةاو لأو ة ة ةري ,ه ج ة ة ة كمربا ي ة ة ة ,
وة ةةخاة مو ة ة  ,تاا ة ة مرك ي ة ة  ,مكتب ة ة مم لي ة ة

(تة ار  70كتةةع غيةةر ماروةةي اتةةف األقةةل توةةتخام
لتممية الج امةةع الهحااية أ الايمية …الةةخ) ,طبةةا

غ ة ة ة ةةا  ,غوة ة ة ة ةةال م بة ة ة ة ةةس ,تتف ي ة ة ة ة ة ة ,اية ة ة ة ةةاي ,

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

كمبي تر ,صسة ضقط (وت يت).

29

المواكة

2915110

ال ح

Apartment

ظر ف

ة ة جة ة ء م ةةة اار أ ام ةةاري تتكة ة ة م ةةة غراة ة أ
أكه ةةر م ةةع الم اراة ةةق م ةةة مطة ةةبخ سم ةةام مرسة ةةاض,
يحفل اتيما جمي ا باع خارج ,

الوكة

ة م ةاي لوةكة

أوةري اسةاي ,يمكةة ال صة ل إليمةا اةة طريةةق ارج
أ ممر ي ا إلف الطريق ال ام.

29

المواكة
ظر ف

الوكة

2915110

الررا

Room

أي مواس توا

أ ت يا اة ( )2م( 8أرب ة

أمتةةار مرب ة اةةأكهر) مساطة بجةةاراة وةةحف يوةةمل

ا ة ة ة ل الموة ة ةةتخامية لمة ة ةةا اة ة ةةة اآلخ ة ة ةرية ,ت تبة ة ةةر
ال ة ة ة ةراات (الفرم ة ة ةةاات) المحة ة ة ة ي غراة ة ة ة إاا كامة ة ة ةةت
موةةاستما موةةا ي أ ت يةةا اةةة أرب ة أمتةةار مرب ة

مو ةةتخام أل غ ةةرض م ةةة األغة ةراض الم ي ةةي ,

ت تبةر الصةةال غراة  ,ض ي تبةر مةةة اةةمة الرةةرف

كة ةةل مة ةةة المطة ةةبخ السمة ةةام المرسة ةةاض المم ة ةرات.

كما ض ي تبر مة الررف تت المخصص لتسي امات
الا اجة كال الررف الموتخام لت مل احط.

It is a part of a building or a house,
consisting of one room or more and
annexed with kitchen, bathroom
and toilet, which are all, closed by
external door, leading to the road
through a stair way and/or path
way. It is prepared usually for one
household
The housing unit or part of the
housing unit surrounded with walls
and has a ceiling, provided that its
area is not less than 4m2. If the area
of the glassy balcony equals or
surpasses more than 4m2 and is
used for living purposes, it is
considered a room. Likewise, the
salon or living room is considered a
room. The kitchen, bathroom, paths
and toilet are not considered rooms.
Areas allocated for animals and
poultry along with those used for
work purposes only, are not
considered rooms.

000

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

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

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

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
المواكة

2901002

ظر ف

اسم المصطلح
بالعربية

غرا الم م

اسم المصطلح باإلنجليزية
Bedroom

التعريف بالعربية
أ مواس توا

التعريف باإلنجليزية

أ ت يا اة ( )2م( 8أرب ة

أمتة ة ةةار مرب ة ة ة اة ة ةةأكهر) ,مساط ة ة ة بجة ة ةةاراة وة ة ةةحف
يوة ة ةةمل ا ة ة ة ل الموة ة ةةتخامية لمة ة ةةا اة ة ةةة اآلخ ة ة ةرية,

الوكة

موة ةةتخام لم ة ة م ة ةةخو اسة ةةا أ أكهة ةةر مة ةةة أا ة ةراا

األوةري .ت تبةةر ال ةراات (الفرمةةاات) المحة ي غةةرف

مة م إاا كامةةت موةةاستما موةةا ي أ ت يةةا اةةة أرب ة
أمتار مرب  ,موتخام لررض الم م.
29

المواكة

2915110

غرا موتحت

Independent Room

ظر ف

ة غراة قا مة بةةااتما لةةيس بمةةا م اراةةق بةةل ت ةةتر
اةةااي مةةع غير ةةا مةةة الرةةرف اة الم اراةةق (مطةةبخ –

سمام – مرسةاض)

الوكة

ة م ةاي أصة لتوةكة ت جةا

اةةااي اتةةف أوةةط المبةةام أ بالفمةةاء ,تكة ة جة ءا

Any area equal to or greater than
(4) m 2 (four square meters and
over), surrounded by walls, ceiling
and easy to isolate users from the
others, used to sleep one person or
more members of the household.
The balconies (Frendat) repelling if
the bedroom area equal to or more
than four square meters, and used
for the purpose of sleep.
It is a separate room with no
kitchen, bathroom nor toilet, but
sharing with other households these
basic services, and it is prepared for
living.

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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

مة اار أ ا ق أوط ال مارات.
29

المواكة
ظر ف

الوكة

2915111

اي

Villa

ة ة مبم ةةف ق ةةا م بااتة ة م ةةيا م ةةة السج ةةر المظي ةةف
اااي ,م ا أص لوكة أوري اساي اااي ,يتكة ة

مةةة طةةابق اسةةا بجمةةاسية أ مةةة طةةابحية أ أكهةةر,

يصةل بيمممةا ارج ااختة  ,يخصةو أسةا األجمسة

ا ة سالة ة الط ةةابق ال اسةةا أ الط ةةابق اله ةةام لتمة ة م,
الجمة ة ةةاح اآلخة ة ةةر أ الطة ة ةةابق األرا ة ة ة ل وة ة ةةتحبال
المطبخ الخامات بمختتف أم ااما ,كما يت ار ا

الرالةةع لتفةةي سايح ة تسةةيط بمةةا برةةض المظةةر اةةة
مواستما باإلااا إلف و ر يسيط بما مة الخارج,
كة ةراج لتو ةةياري كم ةةا يرط ةةف الو ةةط ال تة ة

لتف ةةي

بمااي الحرميا اتف األغتع ,يمكة أة ي جةا اةمة
سةةا ا الفةةي أسةةا المبةةام أ الم سةةق يك ة ة مةةة

مك ماتما.

A separately established building
that is usually constructed from
clean stone. It is constructed for the
living of one household and
consists of a 2 - suite – single or
double
or
multiple
stories
connected through internal stairs.
One of the suites is constructed as
bedrooms whereas the second suite
is constructed for reception and
involves the kitchen and other
related services. In general, the villa
is surrounded by a garden,
regardless of the area of this garden,
which is surrounded by boarding
wall or fence. Villas normally have
roofed parking area (garage). Villas
also may include separate small
building or extension as part of
them.
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اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

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

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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

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

المصدر باللغة العربية
 مبااه ت صيات,اضمم المتساي
 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي
 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

 مبااه ت صيات,اضمم المتساي

 ال اا,لت اااات الوكاة المواكة
8007 , التمحي الهام/11

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

The main material used in the ة مةةااي البمةةاء األواوةةي الرالب ة ا ة بمةةاء يكةةل
construction of external sides of
walls and it could comprise cleaned : الجاراة الخارجي المحص ا بمةا أسةا المة اا اآلتية
stone, stone and concrete, concrete, ,  إوة ةةممت موة ةةت, سجة ةةر اوة ةةممت,(سجة ةةر مظية ةةف
cement blocks, adobe clay, old
.)  أخر, سجر قايم,  لبة طيم, ط ع إوممت
stone or other.
A building is defined as any fixed
كةل م ةيا قةا م بااتة مهبةت اتةف اضرض أ
construction that is temporarily or
 يكة ة, اتةف المةاء بصةف اا مة أ م قتة
permanently erected on the surface of
the earth or water. A building is المبمةف مساطةا بةأربع جةاراة أ الوةحف لطةابق
surrounded by four walls or with at
 ال ة ة بص ةةرف المظ ةةر اة ةةة.اس ةةا ات ةةف اضق ةةل
least one completed ceiling, regardless
of the construction material and the  بصة ة ةةرف المظة ة ةةر اة ة ةةة,المة ة ةةااي الم ة ة ةةيا مممة ة ةةا
purpose of construction and utilization
.الرة ةةرض مة ةةة ام ة ةةا كيفي ة ة اوة ةةتخاام سالية ةةا
at the time of the visit. The building
ةكة
قةةا يكة ة المبمةةف قةةت ال يةةاري موةةتخاما لتوة
might be utilized for habitation, for
work, for both, vacant, closed,
ا ال مة ة ة ةةل ا كتيممة ة ة ةةا ا خالية ة ة ةةا ا مرتحة ة ة ةةا ا
deserted, under preparation or under
.ممج ار ا تست الت طيع ا تست الت ييا
construction at the time of the visit.
A toilet (WC) Toilet with Piped
Water It has a door that could be
closed. A toilet (WC) may be
classified as follows:
1. Toilet with Piped Water: This
category applies when there is a
toilet connected to water resources
or when there is a water tap in the
toilet.
2. Toilet without Piped Water: This
category applies when there is a
toilet that is not connected to water
resources.
3. No Toilet: This category applies
when there is no separate toilet in
the Housing unit.

000

لة ة ب ةةاع يمك ةةة
جة ا

مك ةةاة مخص ةةو لحا ةةاء الساجة ة

: يك ة إسا الساضت التالي

إغ ق

 الة اة سالة: مرساض متصل بالمياه.0

ج ة ة ا سمفي ة ة لتمية ةةاه

 أ,مرسة ةةاض متصة ةةل بالمية ةةاه

.ااخل المرساض

 ال ة ا ة سال ة: مرسةةاض غيةةر متصةةل بالميةةاه.2
. إض أم غير متصل بالمياه,ج ا مرساض

 ال ة ا ة سال ة اةةام ج ة ا مرسةةاض: ض ي جةةا.0
.موتحل ا الموكة

Construction Material
of External Walls

Building

اسم المصطلح
بالعربية

مااي البماء

الموضوع رمز المصطلح
2915101

لتجاراة الخارجي

المبمف

المواكة

رمز

المجال
29

ظر ف

الوكة

2901001

المواكة

29

ظر ف

الوكة

Toilet

المرساض

2915107

المواكة
ظر ف

الوكة

29

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
المواكة

2901018

ظر ف

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الموكة ال ام Collective Households

الوكة

التعريف بالعربية
مكاة مخصو إلقام مجم ا مة األاراا

يت اجا ة ب ل متفاع بخام يحامما الموكة ال ام

أ ألوباع أخر .
أ أكهر أ

قا ي رل الموكة ال ام مبمف

ساي وكمي أ أكهر ااخل مبمف,

ياخل امة المواكة ال ام الفمااق البموي مات,

ا ر ال ج ي األيتام ,مصسات األمراض المفوي ,
مواكة الطتب الجمااي  ,وج ة الا ل  ,أماكة

إقام ال ار بات الر باة ا األايري الكما س (الاية

ليس لمم أور يحيم ة م ما اااي).

29

المواكة
ظر ف

 2915102موكة ا ة محابل

Without Payment
housing

الوكة
29

المواكة

2901029

موكة موتأجر

Rented Housing

إاا ك ةةاة المو ةةكة مو ةةتأج ار محاب ةةل إيج ةةار ي ةةتم اا ة ة

ب ةةكل ا ر

المو ةةكة مو ةةتأجر مف ةةر ش (م ةةع أه ةةاث) أ مو ةةكة

غير مفر ش (با ة أهاث).
2001020

ظر ف

موكة محابل

For Work Housing

امل

الوكة

إاا كةةاة الموةةكة محةةاما لأو ةري متيج ة ا ق ة امةةل

تة ة ةربط أس ة ةةا أاة ة ةراا األوة ة ةري بجمة ة ة ال م ة ةةل ا ة اا ة ةةع
إيجةار .وة اء أكامةةت ةةاه الجمة تمتة الموةةكة أ

تح م
29

المواكة
ظر ف

الوكة

ةةمريا أ كةةل مةةاي م يم ة  .قةةا يك ة ة

2001022

موكة مت

Owned Housing

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

جم أخر ا ة محابل.

الوكة
29

يك ة المال أع أ أم أ أسا أقارع رع األوري أ

It refers to the place constructed for
the residence of a group of
individuals, who live therein and
benefit from the services it
;provides. The collective household
it may be comprised of one building
or more or one housing unit or
more. Examples of collective
households include hotels, hostels,
elderly and orphans homes, psychotherapy clinics and hospitals,
collective households for university
students, collective living quarters
(camps) at the passages, and
housing units of priests and nuns in
the monasteries and churches (who
do not have other households).
If the housing unit is used without
any payments

أسا أاراا ا الاية ض يحيم ة بالموكة أ محةاما مةة

ظر ف

المواكة

ا ة سال ة سيةةا ي الموةةكة بةةا ة ااةةع أ مبةةالا كةةأة

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

If the unit is rented. And the
payment is paid on a monthly or
annually base. Rented unit may be
with furniture or rented unit without
furniture.
If the housing unit is offered to the
household as a result of working
relation with one member of the
family or more.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

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

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

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

بااع اإليجار لتمال األصت .

إاا كاة الموكة متكا لأوري أ ألسا أاراا ةا الةاية

يحيم ة بالموكة اااي.

This category applies when the
household or one of the household
)members (usually live therein
owns the Housing unit.

001

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

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

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
المواكة

اسم المصطلح
بالعربية

 2001020المصار الر يو
لتمياه

ظر ف

الوكة

اسم المصطلح باإلنجليزية
Main Source of
Water

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ة ة المصة ةةار األكهة ةةر اوة ةةتخااما مة ةةة قبة ةةل األو ة ةري
لأغراض المختتف  ,تك ة إسا الساضت اآلتي :

.7

ة ةةبك مية ةةاه اام ة ة  :ة ة

ة ةةبك مة ةةة األمابية ةةع

الر يو ة ةةي الفراية ة ة تمت ة ة ةةر اة ة ة التجم ة ةةع الوة ة ةةكام

لررض ت يع ت صيل الميةاه الصةالس لت ةرع إلةف

التجمع.

 .8بار جمع ميةاه األمطةار :ة اآلبةار التة يةتم
سفر ة ة ةةا تبطيممة ة ةةا برة ة ةةرض تجمية ة ةةع تخ ة ة ة ية مية ة ةةاه

األمطار ايما.

مةاء متةااق مةة أسةا موةارع

 .2يمابيع :اليمب ع

المياه الج اية امةا التحةاء الطبحة السامتة لتمةاء مةع

وةةط األرض,

مةةا يمةةابيع اا م ة التةةااق يوةةتمر

ت ةةااحما ات ةةف م ةةاار الو ةةم  ,أخ ةةر م و ةةمي سي ةةث

تمفجر ا اصل ال تاء احط.

1. Public Water Network: A
network of pipes for the purpose of
providing
clean
water
to
households.
2. Collection Water Wells: Wells
that are dug in the ground for the
purpose of collecting rain water.
3. Springs: Water that is discharged
from the ground at an intersection
point between the topographic
;surface and the groundwater table
it could be permanent or seasonal,
and it is considered as one of the
natural resources for irrigation.
4. Water Tanks: Using water from
vehicles that distribute and transfer
water.
5. Others: If the source of water
was not mentioned above.

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009

 .2صةةماريب (تمكةةات) :اوةةتخاام الميةةاه مةةة خ ة ل
ويارات محل المياه.

 .2أخر  :إاا كاة المصار الر يو لتمياه غير ما

اكر أا ه
29

المواكة
ظر ف

الوكة

2015121

مطبخ

Kitchen

غراة مخصصة إلاةةااا الط ةةام لمةةا أرب ة جةةاراة
وحف يصمف إلف:

 .0مطةةبخ متصةةل بالميةةاه :ال ة ا ة سال ة

جة ا

سمفي لتمياه ااخل المطبخ.

 .2مط ةةبخ غي ةةر متص ةةل بالمي ةةاه :الة ة اة ة سالة ة

اام ج ا سمفي لتمياه ااخل المطبخ.

 .0ض ي جة ةةا :ال ة ة ا ة ة سال ة ة اة ةةام ج ة ة ا مطة ةةبخ
موتحل ا الموكة.

The kitchen is normally defined as
a four – wall – room with a ceiling
typically used for preparing food.
Kitchens are classified as follows:
1. Kitchen with Piped Water: This
category applies to cases involving
a water tap in the kitchen.
2. Kitchen without Piped Water:
This category applies to cases not
involving a water tap in the kitchen.
3. No Kitchen: This category
applies when there is no separate
kitchen in the Housing unit.

001

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات

لت اااات الوكاة المواكة ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

UN, Principles and Recommendations
for Population and Housing Censuses,
No. 67/Rev.2, 2009
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اسم المصطلح
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م ع الموكة

2015121

ال ساي الوكمي

ظر ف

اسم المصطلح باإلنجليزية
Type of Housing Unit

29

ظر ف

الوكة

ال ةةكل المماوة ة أ الم مةةار لتمو ةةكة ,الةةا ق ةةا

This term describes one of the
following: Villa, house, apartment
and other as (marginal, or
tent...etc).

مبمف أ ج ء مة مبمف م ا أصة لوةكة أوةري

A building or part of a building
constructed for one household only,
with one or more independent
entrance leading to the public road
without passing through another
housing unit. The unit might not be
constructed for living purposes but
found occupied with a household
during the enumeration. Likewise,
the unit might be utilized for
habitation or for work purposes or
both purposes.

يك ة ة اةةي  ,أ اا ار ,أ

الوكة
المواكة

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

أ
(الموكة)

Housing Unit
)(Dwelling

ةةح  ,أ غرا ة موةةتحت  ,أ

كل خر .مهل (براكي أ خيم …الخ).
اس ةةاي ,ل ة ة بة ةةاع أ مة ةةاخل موة ةةتحل أ أكهة ةةر مة ةةة

م ة ةةاخل ية ة ة ا إل ة ةةف الطري ة ةةق أ المم ة ةةر ال ة ةةام ا ة

المةةر ر ا ة

سةةاي وةةكمي أخةةر  ,قةةا تك ة ة ال سةةاي

الوةةكمي غي ةةر م ةةاي أصة ة لتو ةةكة إض أمم ةةا ج ةةات

مو ةةك م

ق ةةت الموة ة  ,ق ةةا تكة ة ة ال س ةةاي الو ةةكمي

موتخام لتوةكة أ ال مةل أ لكتيممةا أ مرتحة أ

خالي .
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اسم المصطلح

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

مصطلحات البيئة

Statistics dealing with long – term
weather conditions.

إسصاءات تتما ل أس ال الطحس الظر ف الج ي

Climatological
Statistics

إسصاءات

2929099

البي

29

It includes the collection and
treatment of wastewater including
monitoring and regulation
Activities includes the collection
and treatment of waste, including
monitoring
and
regulation
activities. It also includes recycling
and composting, Prevention of
pollution through in- process
modifications.

م ة ة ة ةةاطات مختتفة ة ة ة ة ت ة ة ة ةةمل (أ) م الجة ة ة ة ة المي ة ة ة ةةاه

Wastewater
Management

إااري المياه

2929090

البي

29

Solid Waste
Management

إااري المفايات

2929092

البي

29

 األراا الرطب2020182

البي

29

إ ال الرابات

2020183

البي

29

 اإل اع ال مو2929090

البي

29

.اتف الما الط يل

مماخي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771
م جم مصطتسات إسصاءات البي
م جم مصطتسات إسصاءات البي

. الموت مت (ع) محل م الج المياه الموت مت
م ةةاطات مختتف ة ت ةةمل (أ) جمةةع محةةل م الجة ة

رصة ة ةةا

 (ع) مراقب ة ة ة,المفاية ة ةةات الة ة ةةتختو مممة ة ةةا

تمظة ة ةةيم م ة ة ة ء جمة ة ةةع محة ة ةةل م الج ة ة ة المفاية ة ةةات

ال اام
الصتب

 (ج) ممع م ء المفايات مة خ ل,التختو ممما

ت ة ة ة ةةاي ت ااخة ة ة ةةل ال متية ة ة ةةات اإلمتاجي ة ة ة ة ااة ة ة ةةااي
.اضوتخاام التم ير

Environmental concepts and definitions
http://yomgedid.kenanaonline.com/post
s/83677

Environmental concepts and definitions
http://yomgedid.kenanaonline.com/post
s/83677

Palestinian Ministry of Transport,
Meteorological Office , Climate
Bulletin 2011

Area of land saturated with surface
مصطتسات مفا يم بي ي
water or groundwater periods
http://yomgedid.kenanaonlin
sufficient to support the plants,
e.com/posts/83677
animals, birds and aquatic life. And
it contains wetlands territory
usually swamps or shallow lakes or
estuaries.
Actions and activities that lead to
مصطتسات مفا يم بي ي
deforestation, as a result of logging
http://yomgedid.kenanaonlin
to the use of wood in construction
e.com/posts/83677
and industrial purposes, or as a
result of burning trees or remove
them for the exploitation of forest
land to increase the arable land
area and in other developmental
purposes.
Number of sunshine hours during
, اري المحل الم اص ت الفتوطيمي
the daytime hours / day
 الم ري المماخي, اا ري األرصاا الج ي
8077

007

بالمي ةةاه الو ةةطسي أ

مو ةةاس م ةةة األرض م ةةب

Wetlands

الميةةاه الج اي ة لفتة ةرات كااي ة ل ةةاام سيةةاي المبات ةةات
 تستة ة ة. السي امة ةةات الطية ة ة ر األسي ة ةةاء الما ية ة ة

األراا الرطب اااي اتف موةتمح ات أ بسيةرات

.است أ مصبات األممار

,ال الرابةات

األامال األم ةط التة تة ا إلةف

Deforestation

ال متيج قطع األ جار ضوتخاام األخ اع ا

 أ متيجة لسةرق,األغةراض الصةمااي اإلم ةاءات
األ جار أ إ التمةا ضوةتر ل أ اراة الرابةات اة
اةة

ية ةةااي موة ةةاس األ ارا ة ة الصة ةةالس لت ارا ة ة

. وا ر األغراض التمم ي
ة ة ا ةةاا و ةةااات و ةةط ع ال ةةمس خة ة ل المم ةةار

 ي م/ واا

Solar Radiation

)(وط ع ال مس

المصدر باللغة اإلنجليزية
Department for economic and social
information and policy analysis,
statistics division, studies in methods,
series f, no. 67, glossary of environment
statistics, united nations, new york,
1997

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
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التعريف بالعربية

A group of highly reactive gases
اااري الم ت مات اضقتصااي
that contain nitrogen and oxygen in
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتvarying amounts. Many of the
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يnitrogen oxides are colorless and
odorless. The common pollutant
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
nitrogen dioxide (NO2) can often
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يbe seen combined with particles in
the air as a reddish-brown layer
7771 ,  مي ي ر,المتساي
over many urban areas. Nitrogen
oxides are formed when the oxygen
and nitrogen in the air react with
each other during combustion. The
formation of nitrogen oxides is
favored by high temperatures and
excess oxygen (more than is
needed to burn the fuel). The
primary sources of nitrogen oxides
are motor vehicles, electric
utilities, and other industrial,
commercial,
and
residential
sources that burn fuels.
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

تست

اسم المصطلح باإلنجليزية

 مجم ا مة الرا ات اياي التفاال التNitrogen Oxides (NOx)

. اتف الميتر جية األ كوجية بكميات مختتف
الت ة

أكويا

بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

أكاويا

2920104

البي

29

أكويا

2920105

البي

29

2920106

البي

29

الميتر جية

ال ايا مة أكاويا الميتر جية اايم
هام

 المت ث األكهر ي اا. ال ار س

) يمكة ا كهير مة األسياةNO2( الميتر جية
الم اء

أة ي ا ا جمبا إلف جمع مع ج ي ات ا

سمراء ا ق كهير مة المماطق

بمي

كطبح

 تتك ة أكاويا الميتر جية اما تفاال. الساري
الم اء خ ل امتي

األ كوجية الميتر جية ا

 تت كل أكاويا الميتر جية بوبع ارتفاع.اضستراق
ج ا أكوجية ا ا (أكهر مة

ارجات الس ارري

 المصاار الر يوي ألكاويا.)ال م لسرق ال ق ا

, المركبات المرااق الكمربا ي
, التجاري

الميتر جية

, غير ا مة المصاار الصمااي
.الوكمي الت تسرق ال ق ا

Gas formed by combustion under
high pressure and high temperature
in an internal combustion engine.
If changes into nitrogen dioxide in
the ambient air and contributes to
photochemical smog.

غ ةةا يتكة ة ة متيجة ة اضستة ةراق تس ةةت ا ةةرط ا ةةال

Relatively inert oxide of nitrogen
produced as a result of microbial
action in the soil, use of fertilizer
containing nitrogen, burning of
timber, and so forth. This nitrogen
compound may contribute to
greenhouse and ozone – depleting
effects.

أكوة ةةيا ميتر جيم ة ة خامة ةةل موة ةةبيا يمة ةةتب اة ةةة ا ة ةةل

000

اسم المصطلح

Nitric Oxide (NO)

,ارج ة س ة ارري االي ة ا ة مسةةر ااخت ة اضست ةراق

)NO) المتري

يتس ل إلف هام أكويا الميتةر جية اة المة اء

المسة ةةيط يوة ةةا م ا ة ة إسة ةةااث الاة ةةباع الة ةةاخام
.

الا

الكيميا

 اوتخاام األوماي التة تستة, الجراهيم ا الترب

 قةا. سةرق األخ ةاع وة ا ا.اتف الميتةر جية
هةةار الااي ة

يوةةا م ةةاا المركةةع الميتر جيم ة ا ة
.ة

اوتم اف األ

Nitrous Oxide (N2O)

أكويا الميتر
(N2O)

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

System of Environmental and
Economic Accounting SEEA, 2003
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s/83677
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 م جم مصطتسات,اضمم المتساي

Discharge of pollutants into the
atmosphere from stationary sources
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
such as smoke stacks, other vents
surface areas of commercial or
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
industrial facilities, and mobile
sources, for example, motor
vehicles, locomotives and aircraft.
The Expenditures those which
مظام المساوب البي ي اضقتصااي
reduce or eliminate pressures on
8002 , المتكامت
the environment and which aim at
making more efficient use of
natural recourses.
Invasive species are types of
مصطتسات مفا يم بي ي
plants, fungi, or animals that are
http://yomgedid.kenanaonlin
not native to a particular site (alien
e.com/posts/83677
species), they have a tendency to
spread to the point to cause damage
to the environment or human health
and the economy.

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

Pungent, colorless, toxic gas that
contain three atoms of oxygen an
each molecule. It occurs naturally
at a concentration of about 0.01
parts per million (p.p.m) of air.
Levels of 0.1 p.p.m.
are
considered to be toxic.

تصريف مت هةات اة الجة مةة مصةاار هابتة مهةل

Emission

امب اث

2920107

البي

29

Environmental
Expenditures

اضمفاق اتف

2920108

البي

29

األم اع الرريب

2020184

البي

29

2920109

البي

29

2920110

البي

29

2920111

البي

29

 ممةةاطق وةةطسي لم اراةةق, المةةااخة ممااةةا أخةةر
مصاار متمحت مهةل الوةيارات

بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

المجال

تجاري أ صمااي

.الحطارات الطا رات
تحتل ا ت يا الارط اتف

المفحات البي ي الت

الت تماف الف اوتخاام أكهر كفاءي لتم ارا

البي

. الطبي ي

, الفطريات,م ع مة المباتات
,م قع م ية

ليوت أصتي ا

 األم اع الرا يInvasive alien Species
أ السي امات الت

اضقتصاا

ت كل خط ار

البي

الرا ي

الت ي جا لايما ميل ل مت ار التكاهر إلف ارج

ي تحا أمما توبع ار ار اتف البي
 بالتال,الب ر أ صس اإلمواة

المماظر الطبي ي ا

اتف م ارا التم ع البي ل ج

غا وةام يستة

غا كري ال ار س ض ل ة ل

.اتوطية
Ozone (O3)

.اتةةف ه ة ث ارات مةةة األ كوةةجية ا ة كةةل ج ة ه

)O3( ة

األ

 جة ة ء اة ة0.07 يم ةةأ طبي ي ةةا بتركية ة يبت ةةا مسة ة

 ج ة ء0.7  ت تبةةر موةةت يات.المتية ة مةةة المة اء

. ا المتي ة وام

Colorless, odorless and poisonous
gas produced by incomplete fossil
fuel
combustion.
Carbon
monoxide combines with the
hemoglobin of human beings,
reducing its oxygen carrying
capacity, with effects harmful to
human beings.

لكمة ة و ةةام يم ةةتب ا ةةة

The totality of all the external
conditions affecting the life,
development and survival of an
organism.

إجمةةال الظةةر ف الخارجي ة الت ة ت ة هر ا ة سيةةاي
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غ ةةا ض لة ة ة لة ة ض ار سة ة

 يتس ةةا, اضستة ةراق غي ةةر الكام ةةل لت قة ة ا األسفة ة ر

Carbon Monoxide
(CO)

أ ل أكو ةةيا الكربة ة ة ب ةةالميم جت بية اة ة ام الب ةةر

أ ل أكويا
)CO) الكرب ة

يخفةةض مةةة قارتة اتةةف سمةةل األكوةةيجية مسةةاها

.ها ار ااري جاا

. مم ه بحا

الكا ة الس

Environment

البي

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
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,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

The Direct effect of social,
economical and natural events on
the environment.

األهةةر المبا ةةر لتم ةةاطات اضجتمااي ة

األسةااث الطبي ية اتةف مح مةات

ة

اضقتصةااي

بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

تأهير بي

2920112

البي

29

التبخر

2920113

البي

29

التختو مة

2920114

البي

29

. البي

Transformation of liquid water to
invisible gas is known as water
vapor by the effect of heat and the
process is called evaporation.

تس ل الماء مة وا ل إلةف غةا غيةر مر ة ي ةرف

Ultimate deposition or placement
of refuse that is not salvaged or
recycled.

لتحمامة ة ة ة التة ة ة ة ض

.تومف امتي التس ل بالتبخر

Environmental effect

اسم المصطلح

Evaporation

.ببخار الماء

 ال ة ة ةةتختو أ اإللح ة ة ةةاء المم ة ة ةةاSolid Waste Disposal

.توتختو أ ض ي اا تا ير ا

المفايات الصتب

Controlled burning of solid, liquid
or gaseous waste materials at high
temperatures.

سةةرق مةةمظم لم ة اا المفايةةات الصةةتب أ الوةةا ت أ

Incineration (Dry
Thermal Disinfection

الترميا

2920115

البي

29

Effective killing by chemical and
physical processes of all organisms
capable of causing infectious
diseases.

,  اةةة طريةةق امتيةةات كيميا ي ة طبي ي ة,قتةةل ا ةةال

Disinfection

التطمير

2920116

البي

29

Presence of substances and heat in
environmental media (air, water,
land) whose nature, location, or
quantity produces undesirable
environmental effects.
The presence of contaminants or
pollutant substances in the air that
do not disperse properly and that
interfere with human health or
welfare.

) أرض, مةةاء,وةةط ( ة اء

Pollution

تت ث

2920117

البي

29

Air pollution

تت ث الم اء

2920118

البي

29

029

. الرا ي تست ارج س ارري مرتف

لكة ةةل الكا مة ةةات السي ة ة الحة ةةااري اتة ةةف التوة ةةبع ا ة ة

. األمراض الم اي

جة ا مة اا سة ارري اة

توبع طبي تما م ق ما أ كميتما هةا ار بي ية غيةر
. مرغ ب

جة ة ا متة ة ث أ مة ة اا مت هة ة اة ة المة ة اء ض تتب ةةاا
ت ة ة ة هر اتة ة ةةف صة ة ةةس الب ة ة ةةر أ

بص ة ة ة ري وة ة ةةتيم

. راا يتمم أ تساث ها ار بي ي ااري أخر

المصدر باللغة اإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

The term used to describe many
مصطتسات مفا يم بي ي
types of organisms in the
http://yomgedid.kenanaonlin
ecosystem and biodiversity is
e.com/posts/83677
measured in a particular region or
in a specific ecological system by
types of organisms in it. And the
importance of biodiversity stems
that each type of organisms is a
specific function in the ecosystem
if this type disappeared leads to an
imbalance in the ecosystem and the
occurrence of many of the
environmental damage.
Heavy, pungent, colorless gas
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
formed
primarily
by
the
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
combustion of fossil fuels. It is
harmful to human beings and
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
vegetation, and contributes to the
acidity in precipitation.
Colourless, odourless and non م جم مصطتسات,اضمم المتساي
poisonous gas that results from
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
fossil fuel combustion and is
normally apart of ambient air. It is
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
also produced in the respiration
living organisms (plants and
animals), and considered to be the
main greenhouse gas, contributing
to climate changes.
The concentration of carbon
اااري الم ت مات اضقتصااي
dioxide that would cause the same
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتamount of radiative forcing as a
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يgiven mixture of carbon dioxide
and other greenhouse gases.
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا

 اضمم/ مصطتسات اضسصاءات البي ي
7771 ,  مي ي ر,المتساي
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اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطت يطتق ل صف ت اا أم اع الكا مات السية

Biodiversity

 يح ةةاس التمة ة ع, الم جة ة اي اة ة المظ ةةام اإليك لة ة ج
ا ة ممطح ة م يم ة أ ا ة مظةةام إيك ل ة ج

اسم المصطلح
بالعربية
التم ع السي

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

2020185

البي

29

2920119

البي

29

2920120

البي

29

2920121

البي

29

السي ة

. مساا بمحةاار أمة اع الكا مةات السية الم جة اي اية

تمبةةع أة كةةل مة ع مةةة

جة ا التمة ع السي ة

أ مية

الكا م ةةات السية ة يحة ة م ب ظيفة ة مس ةةااي اة ة المظ ةةام
اإليك ل ة ج إاا اختفةةف ةةاا الم ة ع ي ة ا ال ة إلةةف
س ةةا ث

اخ ةةت ل التة ة ا ة اة ة المظ ةةام اإليك لة ة ج
. ال ايا مة األارار البي ي

 ض لة ة لة يطتةق بصة ري,  كري ال ار سة,غا هحيل
ة

Sulphur Dioxide (SO2) هام أكويا

ر يوةي متيجة استةراق أمة اع ال قة ا األسفة ر

)SO2) الكبريت

اة ة ةةار لتب ة ة ةةر المباتة ة ةةات يوة ة ةةا م ا ة ة ة سماة ة ةةي
.التمطال

 يم ةةتب ا ةةة, غةةا ض لة ة ة ل ة ض ار سة ة غي ةةر وةةامCarbon Dioxide (CO2)
ي كل اااي ج ءا مة الم اء

استراق ق ا أسف ر

هام أكويا
(CO2) الكرب ة

المسةةيط يمةةتب أياةةا خ ة ل تةةمفس الكا مةةات السي ة

(المباتات السي امات) ي تبر غا الااي الر يوة
. الا يوا م ا ترير المما

يوبع مفس الحار

تركي هام أكويا الكرب ة الا

مة التأهير اإل اا كختيط م ية مة هام أكويا
الكرب ة غا ات الااي األخر

Equivalent CO2
(carbon dioxide)

هام أكويا

الكرب ة المكاائ

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
هما

29

البي

2020186

29

البي

2920122

29

البي

2920123

29

البي

 2020187جفاف األراا

29

البي

2920124

جمع المفايات

Waste Collection

29

البي

2920125

سرق ا الم اء

Open Burning

التعريف بالعربية

ايميل

 Dichloro Diphenylهما كت ر هما ايميةل ه هة كتة ر اإليهةاة ة
)Trichloroethane (DDT
مبيةا س ةر يةاخل اة تركيبة الكتة ر ال اة تةةم

ه ه كت ر

اكت ةةاا اة أ ا ةةل األرب يمةةات كةةاة يوةةتخام اتةةف

ا ا تف

تة ة ةةأهيره اتة ة ةةف الهة ة ةةاييات باإلاة ة ةةاا إلة ة ةةف وة ة ةةم ل

هما

كت ر

اسم المصطلح باإلنجليزية

مطةةاق اوةةع بوةةبع تطبيحات ة ال ايةةاي قت ة وةةميت

اإليهاة

تصمي
ج يات االح
((SPM

جويمات

الم اطات الصمااي أ مة مصاار طبي ي .

جو ةةيمات وة ةةا ت أ صة ةةتب اقيح ة ة مهة ةةل الربة ةةار أ

ال ة ة ة ةةاخاة أ الا ة ة ة ةةباع أ األبخة ة ة ة ةري أ الا ة ة ة ةةباع

الاخام الت ت جا ا الم اء أ ا اضمب اهات.
Lands Drought

ظا ري يساث ايما محو ايا ا تواقط األمطار
جف ةةاف الطح ةةس لفتة ةرات ممية ة ط يتة ة مم ةةا ية ة ا

محة ةةو م ة ة ارا المة ةةاء تة ةةا ر األ ارا ة ة ال رااي ة ة

تصةسر ا تةةأهر الهةةر ي السي امية  ,بالتةةال سةةا ث

المجااة ة ةةات الة ة ةةمحو ال ة ة ةةايا ا ة ة ة ت ة ة ة ار المة ة ة ة اا
الراا ي .

جمة ة ةةع محة ة ةةل المفاية ة ةةات إلة ة ةةف مكة ة ةةاة م الجتمة ة ةةا أ

ال ة ة ة ةةتختو ممم ة ة ة ةةا م ة ة ة ةةة جام ة ة ة ةةع اإلاارات البتاية ة ة ة ة
الم ووات المماهت  ,أ اة طريق ركات اامة

أ خاص ة ة  ,أ مم ة ة ت متخصص ة ة أ السك م ة ة .

قةةا يك ة ة جمةةع مفايةةات البتةةايات امتحا يةةا أ محتمةةا

لم ة ع مسةةاا مةةة الممتجةةات ,أ ا ة تفرق ة  ,بم مةةف
خر ي مل كل أم اع المفايات ا مفس ال قت.

الطتق

Dichloro diphenyl trichloro ethane
مصطتسات مفا يم بي ي
is a collarless, crystalline, tasteless
http://yomgedid.kenanaonline.
and
almost
odorless organ
com/posts/83677
chlorine known
for
its insecticidal properties
and
environmental impacts

Environmental concepts and definitions
http://yomgedid.kenanaonline.com/post
s/83677

قت تكتفت الموبي .

 Suspended Particularم ة اا صةةتب أ مفتت ة تفتيتةةا اقيحةةا أ و ة ا ل يمكةةة
)Matter (SPM
امت ة ةةار ا اة ة ة المة ة ة اء متيجة ة ة امتي ة ةةات اضستة ة ةراق

Particulate

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ة ة ة س ة ةةرق اة ة ة الخة ة ة ء لمفاي ة ةةات مه ة ةةل الخ ة ةةع,

الوةةيارات الخةةراي ,الممو ة جات ,م ةةاري الخ ةةع

Finely divided solids or liquids that
may be dispersed through the air
from
combustion
processes,
industrial activities or natural
sources.
Fine liquid or solid particles, such
as dust, smoke, mist, fumes, or
smog, found in air or emissions.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

Phenomenon where a severe
مصطتسات مفا يم بي ي
shortage occurs in the precipitation
http://yomgedid.kenanaonline.
and dry weather for long periods of
com/posts/83677
time, resulting in shortage of water
resources, land degradation, and
desertification, and thus the
occurrence of famines and severe
shortage in the availability of food.
Collection or transport of waste to
the place of treatment or discharge
by municipal services or similar
institutions, or by public or private
corporations,
specialized
enterprises or general government.
Collection of municipal waste may
be selective, that’s to say carried
out for a specific type of product,
or undifferentiated, in other words,
covering all kinds of waste at the
same time.
Outdoor burning of wastes such as
lumber, used textile and others.

و ا ا.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
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A well or a pit in which night soil
and other refuse is stored,
constructed with porous walls.

ب ر أ سفري يخ ة بمةا الرةا ط الب ةر أ قةاا رات

Porous Cesspit

A well or a pit in which night soil
and other refuse is stored,
constructed with tight walls.

ب ر أ سفري يخ ة بمةا الرةا ط الب ةر أ قةاا رات

Any activity to maintain or restore
the quality of environmental media
through preventing the emission of
pollutants or reducing the presence
of
polluting
substances
in
environmental media.
It may
consist of: (a) Change in
characteristics of goods and
services,
(b)
Changes
in
consumption patterns, (c) Changes
in production techniques, (d)
treatment or disposal of residuals in
separate environmental protection
facilities, (e) Recycling and (f)
Prevention of degradation of the
landscape and ecosystem.
Environmental protection activity
involving
the
construction,
maintenance and operation of
installations
for
the
decontamination of polluted soils,
the cleaning of groundwater and
the
protection
against
the
infiltration of pollutants
Particles suspended in air after
incomplete
combustion
of
materials.
Is the degree of hotness or coldness
of body or an environment. The
temperature is measured by the
thermometer; the unit is either
Celsius or Fahrenheit.

020

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

 سفري امتصاصي2920126

البي

رمز

المجال
29

.  تبمف مة جاراة موامي, أخر
Tight Cesspit

سفري صماء

2920127

البي

29

Environmental
Protection

سماي البي

2920128

البي

29

سماي الترب

2920129

البي

29

.  تبمف مة جاراة مسكم, أخر

م اط يوتماف السفاظ اتف م اي األ واط

أ

البي ي أ تجايا ا اة طريق ممع امب اث المت هات
األ واط

ا

خصا و الوتع
.

تخفيض ج ا الم اا المت ه

طابع اضوتم

(ا) م الج

مرااق موتحت

ت مل (أ) تريرات ا

أ

. البي ي

 (ع) ترييرات ا.الخامات

.أواليع اضمتاج

التختو ممما ا

(ج) ترييرات ا
المتختفات أ

 ( ) ممع. (ه) إاااي اضوتخاام. لسماي البي
. تا ر المماظر الطبي ي األمظم اإليك ل جي

ت ريل

ي مل بماء صيام

م اط لسماي البي

 تمظيف, إم اءات إل ال تت ث التربات المت ه

Protection of Soil and
Groundwater

. السماي مة ترترل المت هات, المياه الج اي

المياه الج اي

ج ي ةةات االحة اة المة اء ب ةةا استةراق غيةةر كامةةل

Smoke

اخاة

2020130

البي

29

ت رف اتف أمما ارج بةر اي أ وةخ م الجوةم أ

Temperature

ارج الس ارري

2020131

البي

29

.لتم اا

يو ةةمف جم ةةا قي ةةاس السة ة ارري

البي ة ة المسيطة ة بة ة

بة ة ةةالمسرار تحة ة ةةاس بالارج ة ة ة الم ي ة ة ة أ بالارج ة ة ة

. الفمرممايتي

رمز
29

البي

2020132

رصاو

Lead

م ةةاة ا مركبةةات بالر ة الوةةمي بالموةةب لتصةةس ,

29

البي

2020188

الرا الجا ر

Over Grazing

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

بالعربية

ق ةةا خف ةةض او ةةتخاام بص ةةف اامة ة اة ة البمة ة ية

الط ء مركبات الوباك .

ة الاةةرط اتةةف الم اراةةف الطبي ي ة مةةة قط ةةاة
األم ةةام (كالما ةةي ) التة ة يربيم ةةا اإلمو ةةاة ي تم ةةا

اتي ة ة ة كهة ة ةةر ي سي امي ة ة ة تمة ة ةةاه بالرة ة ةةااء البر تيم ة ة ة ,
يساث بتمكية أاااا كبيري مة السي امات بالترا

اتف بح

مسا اي مة الم اراة إلمتةاج كمية أكبةر

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

Heavy metal whose compounds are
highly poisonous to health. Its use
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,
in gasoline, paints and plumbing
leaded compounds has been
 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
generally reduced.
Is pressure on natural grazing areas
مصطتسات مفا يم بي ي
by livestock, which grown by man
http://yomgedid.kenanaonline.
to have their meat, this is occurs
com/posts/83677
when enable large numbers of
animals to feed on a limited part of
the pasture to produce the largest
amount of meat.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
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مة التس م.
29

البي

2020133

الرياح

Wind

السرك ة ال م اي ة لتم ة اء مةةا بةةية مكةةامية مختتفةةية

The vertical movement of air
between two places with different
atmospheric pressures.

29

البي

2020134

بك صرف

Sewage Network

مظة ة ة ةةام مة ة ة ةةة أجم ة ة ة ة ي الجمة ة ة ةةع خط ة ة ة ة ط األمابية ة ة ةةع

System of collectors, pipelines,
conduits and pumps to evacuate
wastewater (rainwater, domestic
and other wastewater) from any of
the location paces generation either
to municipal sewage treatment
plant or to a location place where
wastewater is discharged.

29

البي

2020135

بك مياه ااام

Open Channel
Network

29

البي

2020136

اجيب

Noise

ا الارط الج .

الم صة ة ت الما ةةخات يو ةةتخام إلخة ة ء المي ةةاه

صس

الموت مت (ميةاه األمطةار ,الميةاه المم لية  ,غير ةا
مة المياه الموت مت ) محتما مة م اقع إمتاجما إما
إلةةف مسط ة بتاي ة لم الج ة ميةةاه المجةةار أ إلةةف

م قع سيث يتم تصريف المياه الموت مت إلف ميةاه

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
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اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

وطسي .
مفت س

اباري اةة قمة ات مك ة ا اتةف ج امةع الطةرق

غالبا ما تك ة ااخل المخيمات ت تبر ويت غير

 Open channel beside roads, mainlyالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
found in the camps
7772

PCBS, 1998

صسي لتتختو مة المياه ال اام .
ص ة ت موةةم ع مةةة سرك ة المةةر ر البمةةاء و ة ا ا
يمكة أة يساث أها ار م اج
يحاس بالايويبل.

ااري (احا الوةمع),

Audible sound from traffic,
construction, and so on that may
generate unpleasant and harmful
effects (hearingloss).
It is
measured in decibels.
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رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

البي

2020107

الارط الج

29

البي

2020100

الطحس

Weather

29

البي

2020139

اامل امب اث

Emission Factor

29

البي

2020140

غا ات الااي

Greenhouse Gases

التعريف بالعربية

 Atmospheric Pressureي ةةرف الاةةرط الج ة
األرض ات ةةف أم ة ة

التعريف باإلنجليزية

ا ة محط ة مةةا اتةةف وةةط
ة ام ة ة ا المة ة اء اتة ةةف سة ةةاي

المو ة ةةاس (و ة ةةم ) يح ة ةةاس ب س ة ةةاي ااي ة ةةة/و ة ة ةم أ
8

8

مية ة ة تة/م ال ة ةةا ع اة ة ة األرص ة ةةاا الج ية ة ة
8

الميتيبةةار (بةةار يوةةا

اةةرط متي ة ة اايةةة /وةةم )

يح ة ة ةةاس الا ة ة ةةرط الجة ة ة ة

البار غراف الم ام .
موةةت

س ة ةةاي
8

بالب ة ة ةةار ميتر ال بحة ة ة ة ,

يبتا الارط الج

اتةف

It is defined as the weight of the air
column laying on unit area at any
point on the earth surface,
measured in dyne/ cm2 or Newton
/m2. Millibar (bar: pressure of
106dyne/ cm2) is the common unit.
It is measured by using barometer
or barograph instruments. At sea
level, the atmospheric pressure is
76 cm Hg or 1013.25 millibars.

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

وةةط البسةةر س ة ال  11وةةم بةةق أ مةةا

ي اال  7072.82ميتيبار.

التريةرات الي مية بةةل "الف رية أسيامةةا" ألسة ال الجة

ا ق مكاة أ ممطح ما ,اتف المحةيض مةة الة ,
ي مل الممةا اإلجمةال اإلسصةا

أسة ال الطحةس

خ ل اتري ط يت اة ق مكةاة مةا أ ممطحة م يمة .
تح ةةاس األسة ة ال الج ية ة بم ةةالم األرص ةةاا الج ية ة
ارج الس ارري الاةرط الجة

وةرا الريةاح

الرط ب الوسع التمطال.

مو ةةب كمية ة التتة ة ث الماجمة ة

كمية ة المة ة اا الخ ةةام

التة ة تو ةةتخام اة ة اإلمت ةةاج ق ةةا ي ةةير المص ةةطت

أيا ةةا إل ةةف المو ةةب ب ةةية اضمب اه ةةات الم ل ةةاي م ةةاتب

امتيات اإلمتاج.

ه ةةام أكو ةةيا الكربة ة ة ,أكو ةةيا الميت ةةر  ,الميه ةةاة,
األ

ة ,الكت ر ات ر كرب ة ,التة تظمةر طبي يةا

متيج ة ة لم ة ةةاطات ب ة ةري (اإلمتة ةةاج اضوة ةةتم
توا م ا ظا ري الااي .

)

Day–to- day or sometimes even
instantaneous
changes
of
atmospheric conditions over a
given place or area. In contrast,
climate encompasses the statistical
ensemble of all weather conditions
during along period of time over
that place or area. Atmospheric
conditions are measured by the
meteorological parameters of air
temperature, barometric pressure,
wind velocity, humidity, clouds
and precipitation.
Ratio between the amount of
pollution generated and the amount
of a given raw material processed.
The term may also refer to the ratio
between the emissions generated
and the outputs of production
processes.
Carbon dioxide, nitrous oxide,
methane, ozone and chlorofluorocarbons occurring naturally
and
resulting
from
human
)(production and consumption
activities, and contributing to the
greenhouse
effect
(global
warming).
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رمز
29

البي

2020141

غبار

Dust

جويمات مة الخف بسيث تبحف م تح ا الم اء.

29

البي

2020142

اسم مبات

Charcoal

29

البي

2020143

اصل المفايات

29

البي

 2020144مجار مك ا

Exposed waste water
without network

29

البي

 2020145مركبات اا ي

Organic Compounds

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

بالعربية

التعريف باإلنجليزية
be

to

Particles light enough
suspended in the air.

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
مااي صتب

متختف

تتك ة مة الكرب ة بصف

ر يوي تمتب اة التحطير المخرع لتخ ع ا

غياع الم اء.

Solid residue consisting mainly of
carbon obtained by the destructive
distillation of wood in the absence
of air.

اااري الم ت مات اضقتصااي

اضجتمااي

تستيل الوياوات ,ال ب

اضسصا ي  ,اراوات ا اضواليع,
الوتوت ا  ,ال اا  ,11م جم

مصطتسات اضسصاءات البي ي  /اضمم

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
Department for economic and social
information and policy analysis,
statistics division, studies in methods,
series f, no. 67, glossary of environment
statistics, united nations, new york,
1997

المتساي ,مي ي ر 7771 ,
الصتب

با ة بك

Separation of solid
waste

المظام المو ل اة امتي اصل المفايات الصةتب
إلف ا ات مسااي.

ابةاري اةة ميةاه ااامة توةير اة التجمةع بةا ة

قمة ة ات ت تب ةةر و ةةيت غي ةةر ص ةةسي لت ةةتختو م ةةة

The system separation of solid
waste into designated categories.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
 Wastewater flows in the localityالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
without network .
7772

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
PCBS, 1998

المياه ال اام .
مركبات تست

اتف الكربة ة (باوةتهماء الكرب مةات

هما ية ة ة الكرب م ة ةةات ه ة ةةام أكو ة ةةيا الكرب ة ة ة ة أ ل

أكوةيا الكربة ة) ت ةكل أواوةةا لتمةااي السية  ,اة

مياه المجار المم لي ت تبر الكا مات السي بصةف

ر يو ة ة ةةي مفاي ة ة ةةات أيا ة ة ةةي اة ة ة ة الر ة ة ةةا ط أ البة ة ة ة ل

باإلااا إلف ال س م الممظفات و ا ا.

Compounds containing carbon
(including
carbonates,
bicarbonates, carbon dioxide and
carbon monoxide) that form the
basis of living mattes. In domestic
sewage, organics one mainly
metabolic wastes of faeces or urine
plus grease, detergents and so
forth.
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

Department for economic and social
information and policy analysis,
statistics division, studies in methods,
series f, no. 67, glossary of environment
statistics, united nations, new york,
1997

PCBS, 1998

المصدر باللغة العربية

التعريف بالعربية

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي

Organic compounds that evaporate
readily and contribute to air
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
pollution mainly through the
production
of
photochemical
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
oxidants.
Activities that result in air pollution
اااري الم ت مات اضقتصااي
including agricultural activities,
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتcombustion
processes,
dust
processes,
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يproducing
manufacturing activities, nuclear
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
energy-related activities, spray اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يpainting, printing, dry-cleaning and
so on.
7771 ,  مي ي ر,المتساي
,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمLocal generators owned by
community council or local
7772
electricity corporation inside the
local community.
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التعريف باإلنجليزية

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

توةا م اة تتة ث

اسم المصطلح باإلنجليزية

مركبات اا ي تتبخر بوةم ل

المة ة ة اء بصة ة ةةف ر يوة ة ةةي بلمتة ة ةةاج أكاوة ة ةةيا كيميا ي ة ة ة

Volatile Organic
Compounds (VOCs)

.ا ي

إلف تت ث الم اء ت مل م اطات

 م اطات ت اAir Pollution Sources

امتيات استراق امتيات ممتج لتربار

م اطات ترتبط

التمظيف

تس يتي

رااي

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

 مركبات اا ي2020146

البي

29

مصاار تت ث

2020147

البي

29

طياري

بالطاق الم ي

.الجاف لتم بس و ا ا
ة ة اب ةةاري ا ةةة م ل ةةاات مستية ة تاب ة ة لتمجت ةةس أ
ةة

, البتاية ة أ جم ية ة ااخ ةةل التجم ةةع الو ةةكام

Electricity Local
Source

مصار اام

2020148

البي

29

Rain

المطر

2020149

البي

29

الم الج

2020150

البي

29

الم الج

2020151

البي

29

. أكبر مة الم لاات الخاص

Water falling from the atmosphere
and deposited on land or water
surfaces.

مياه تمتب اة تكهف بخار الماء ا الر ف الج

Wastewater treatment employing
aerobic
and
anaerobic
microorganisms that result in
decanted effluents and separate
sludge containing microbial mass
together with pollutants. Biological
treatment processes are also used in
combination or in conjunction with
mechanical and advanced unit
operations.
Treatment methods that are used to
effect the complete breakdown of
hazardous waste in to non-toxic
gases or, more frequently, to
modify the chemical properties of
the waste, for example, through
reduction of water solubility or
neutralization of acidity or
alkalinity.

 م الجة ة المي ةةاه المو ةةت مت باو ةةتخاام كا م ةةات سية ةBiological Treatment

027

بالعربية

الم اء

م اطات صمااي

رش الط ء الطباا

اسم المصطلح

لتكمرباء

. توحط اتف اليابو أ الموطسات الما ي

ا ي ة يمةةتب اممةةا و ة ا ل مصةةفاي
اتة ة ةةف كتت ة ة ة ميكر بي ة ة ة

ا ية ض

اقيح ة

البي ل جي

سمة ة ةةأي ممفصة ة ةةت تست ة ة ة

 توتخام امتي الم الجة أياةا,مختتط بمت هات
قت اسا مع أ محترم ب متيات ميكاميكي أ

ا

. امتيات ال ساي المتحام
طة ةةرق م الج ة ة توة ةةتخام ألسة ةةااث التستة ةةل الكامة ةةل
لتم اا الخطري تس يتمةا إلةف غةا ات غيةر وةام أ

 لت ة ة ةةايل الخصة ة ة ةةا و-– اة ة ة ة م ظ ة ة ةةم األسية ة ة ةةاة
 م ة ةةه ا ة ةةة طري ة ةةق تخف ة ةةيض,الكيميا ي ة ة لتمفاي ة ةةات

,  أ م اال ة السم ا ة,قابتي ة الةةا باة ا ة الميةةاه
. أ الحت ي

Chemical Treatment

الكيميا ي

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

29

البي

2920152

م الج المياه

29

البي

2920153

الم الج

29

البي

2920154

29

البي

 2920155م الج المفايات

ال اام

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 Wastewater Treatmentامتي ة ة تج ة ةةل المية ةةاه المو ة ةةت مت صة ةةالس لت ا ة ةةاء
بالم ة ة ةةايير البي ي ة ة ة أ م ة ة ةةايير الج ة ة ة اي األخة ة ةةر .
يمك ةةة التميية ة بة ةةية ه هة ة أم ة ة اع م ةةة الم الج ة ة :

اآللي  ,البي ل جي  ,المتحام .
الميكاميكي

( لتمياه ال اام )

 Mechanical Treatmentم الجة ة ة ة لتمي ة ة ةةاه المو ة ة ةةت مت تة ة ة ة ا إل ة ة ةةف اص ة ة ةةل
)for (waste water
الفاة ت الوةةا ت المصةةفاي اةةة السمةةأي ,توةةتخام
ال متيةةات الميكاميكي ة أياةةا إلةةف جامةةع ال متي ةةات
البي ل جي ة ة امتية ةةات ال سة ةةاات المتحام ة ة

ت ة ةةمل

الم الجة ة ة ة الميكاميكية ة ة ة امتي ة ة ةةات مه ة ة ةةل الترو ة ة ةةيع
الت يم.

الم الج

الميكاميكي

Mechanical Treatment
)(of Health Care waste

تكو ة ةةير ,تسط ة ةةيم أ تحطي ة ةةع األجة ة ة اء الس ة ةةااي
لتمفايات السااي قبل م الجتما.

(لتمفايات الطبي )
الطبي
29

البي

2920156

م ايير ارج

29

البي

2920157

م يار اضمب اث

29

البي

2920158

محر المي

29

البي

2920159

مكع مفايات

ج اي الم اء

Treatment of the
Health Care Waste

ال متية ةةات الت ة ة تسة ةةاث تسوة ةةيما لتمفاية ةةات الطبي ة ة
بطرية ةةق مة ةةا ,قبة ةةل أة تمحة ةةل إلة ةةف مكة ةةاة الة ةةتختو

المما

 Air Quality Standardsمو ةةت يات مت ه ةةات المة ة اء الممصة ة و اتيم ةةا اة ة
األمظم ة ة ة الت ة ة ة ض يج ة ة ة

تخطيمة ة ةةا خ ة ة ة ل ات ة ة ةري

مسا اي ا ممطح مسااي.
Emissions

الكمي ة ة الحص ة ة

الموة ةةم ح بمة ةةا قام مية ةةا لتص ة ةريف

مت ث مة مصار اسا متسر أ هابت

المستي

Local Authority
Headquarters
Dump

المبم ةةف ال ةةا ي ةةكل امة ة اة المي ة ة المستية ة

تت اجا إااري المي المستي .

بم ةةا

م قع يوتخام لتتختو مة المفايات الصتب ا ة
رقاب بي ي .

Process to render wastewater fit to
meet environmental standards or
other quality norms. Three broad
types of treatment may be
distinguished:
mechanical,
biological, and advanced.
Wastewater treatment of physical
and mechanical nature that results
in decanted effluents and Separate
Sludge. Mechanical treatment
processes are also used in
combination with biological and
advanced
unit
operations.
Mechanical treatment includes
Processes such as sedimentation
and flotation.
Crush, break, cut or otherwise
damage of sharps prior to
treatment.
Processes that modify the waste in
some way before it is taken to its
final resting place.
Levels of air pollutants prescribed
by regulations that may not be
exceeded during a specified time in
a defined area.
Levels of air pollutants prescribed
by regulations that may not be
exceeded during a specified time in
a defined area.
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 The building where the localالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
authority is established and from
7772
where it acts.
Site used to dispose solid waste
without environmental control.

المصدر باللغة اإلنجليزية
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

البي

2020160

متم" مطر"

" mm "Rain

29

البي

2020161

مت هات الم اء

Air Pollutants

29

البي

2020162

المما

Climate

29

البي

2020163

المياه ال اام

Wastewater

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ابةةاري اةةة كمي ة  7لتةةر مةةة المطةةر الوةةاقط اتةةف

1 liter of water falling on 1 m2 area.

مواس 7م .

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

م اا ا

الج يمكة إاا جات بتراكي االي أة

الصتب

(الجمااات).

لماا يمكة أة ت مل

طبي

أ اصطماا

تار الب ر أ السي امات أ المباتات أ الم اا

المت هات الم ا ي أ كاض مة المااي مة أ

تك ية

تحريبا يمكة أة يمتحل ا

الم اء قا تتألف مة جويمات صتب أ قطرات

صريري وا ت أ غا ات أ م يب مة اه األ كال.
ظ ة ةةر ف الجة ة ة اة ة ة م ق ة ةةع م ة ةةية "مم ة ةةا ممطحة ة ة

ص ةةريري" ات ةةف م ةةا اتة ةري ممية ة ط يتة ة  .أ أم ة ة

المسص ةةت الط يتة ة الم ةةا لت ماص ةةر الج ية ة مه ةةل
السة ة ة ارري ,اإل ة ة ة اع ال موة ة ة  ,الرط بة ة ة  ,الا ة ةةرط

الج ة ة  ,م ة ة ع المط ة ة ل المطة ةةر "ت ة ة اتره كميت ة ة ",
الرياح "وراتما اتجا ما.

مي ة ةةاه مو ة ةةت مت تص ة ةةرف ا ة ةةااي اة ة ة
أ االح .

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

8

المجةةار  .تستة

المصدر باللغة العربية

ة ةةبك لمي ة ةةاه

اتةةف مةةااي بكتيريةةا اة مستة ل

اااري الم ت مات اضقتصااي

Substances in air that could, at high
enough
concentrations,
harm
 human beings, animals, vegetationاضجتمااي تستيل الوياوات ,ال ب
 or material. Air pollutants mayاضسصا ي  ,اراوات ا اضواليع,
thus of being airborne. They may
الوتوت ا  ,ال اا  ,11م جم
consist of solid particles, liquid
 droplets or gases, or combinationsمصطتسات اضسصاءات البي ي  /اضمم
of these forms
المتساي ,مي ي ر 7771 ,
Conditions of the atmosphere at a
)particular location (microclimate
or region over a long period of
time. It is the long –term
summation
of
atmospheric
elements- such as solar radiation,
temperature,
humidity,
precipitation type (frequency and
amount), atmospheric pressure, and
wind (speed and direction), and
their variation.
Used water, typically discharged
into the sewage system. It contains
matter and bacteria in solution or
suspension.

022

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اااري الم ت مات اضقتصااي

A hydrocarbon that is a greenhouse
gas produced through anaerobic
 ال ب,( اضجتمااي تستيل الوياواتwithout oxygen) decomposition
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يof waste in landfills, animal
digestion, decomposition of animal
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
wastes, production and distribution
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يof natural gas and oil, coal
production, and incomplete fossil7771 ,  مي ي ر,المتساي
fuel combustion. Methane is one of
the six greenhouse gases to be
mitigated under the Kyoto Protocol

غير وام
ا

ض لة ل

غا

ي تبر غا

أسا المك مات الكرب مي
السفر

مركع يار كرب م

 يم أ اة التستل ال,ت ال

الميهاة مة
الت

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

Methane (CH4)

الميهاة

2920164

البي

29

Ecosystem

المظام

2020102

البي

29

مظام المساوب

2020165

البي

29

2020166

البي

29

غير قابل ل

. لتمركبات ال ا ي

ت كل أسا غا ات الااي

غا ات الااي

الميار ل جي الت

تتك ة مة خ ل تستل المختفات ا

األراي بم ل اة األكوجية المام السي ام

ت يع الرا

امتاج

تستل المختفات السي امي

المفط امتاج الفسم اضستراق غير الكامل
الميهاة أسا غا ات الااي

الطبي

. لت ق ا اضسف ر

الوت الت مة المحرر السا ممما بم جع بر ت ك ل

. كي ت

Environmental concepts and definitions
http://yomgedid.kenanaonline.com/post
s/83677
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A complex system made up of
مصطتسات مفا يم بي ي
plants, animals, fungi and microhttp://yomgedid.kenanaonlin
organisms and inanimate objects of
e.com/posts/83677
chemicals, natural and geological
conditions that interfere in the
biological processes of these
organisms.
 م جم مصطتسات إسصاءات البيSatellite System of the National
Accounts (SNA) proposed by the
United Nations (1993a) for the
incorporation
of
environment
concerns (Environmental costs,
benefits and assets) into national
accounts).
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

Any item that could cause a cut or
puncture (especially needles and
blades).

009

مة المباتات السي امات
الجمااات مة

الجي ل جي الت

م حاي مك م

الكا مات المجمري

ممظ م

الفطريات

اإليك ل ج

الكيما يات الظر ف الطبي ي

. تاخل ا ال متيات السي ي لماه الكا مات السي

مظام تابع لمظام السوابات الح مي اقترست األمم

System of integrated
environmental and
 أ) إلاخال اضاتبارات البي ي ا7772(  المتسايeconomic accounting
(SEEA)
. السوابات الح مي

الم ة اا التة ة قةةا تو ةةبع قطةةع أ هح ةةع ( خص ص ةةا
.) السحة أ ال فرات

Sharps Waste

البي ي

اضقتصااي
المتكامت

المفايات السااي

المصدر باللغة اإلنجليزية
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

اااري الم ت مات اضقتصااي

Waste oil, waste solvents, ash,
cinder and other wastes with
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتhazardous
nature,
such
as
explosiveness,
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يflammability,
causticity, and toxicity, are
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
included in hazardous waste.
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يHazardous wastes are generally
collected, treated and disposed
7771 ,  مي ي ر,المتساي
separately from non-hazardous
MSW and industrial waste streams.
Some hazardous wastes are
incinerated and can contribute to
the fossil CO2 emissions from
incineration.
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي

Useless and sometimes hazardous
material with low liquid content,
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
solid wastes include municipal
garbage, industrial and commercial
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
waste, sewage sludge, wastes
resulting from agricultural and
animal husbandry operations and
other
connected
activities,
demolition wastes and mining
residues.
Municipal waste is generally
اااري الم ت مات اضقتصااي
defined as waste collected by
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتmunicipalities or other local
However,
this
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يauthorities.
definition varies by country.
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
Typically,
MSW
includes:
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يhousehold waste; garden (yard) and
park
waste;
and
7771 ,  مي ي ر,المتساي
commercial/institutional waste.

000

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

تتامة المفايات الخطري مفايات ال يت مفايات

Hazardous waste

المايبات الرماا المفايات األخر اات الطبي

تتوم

اسم المصطلح
بالعربية

المفايات الخطري

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

2020167

البي

29

 المفايات الصتب2020168

البي

29

 المفايات الصتب2020169

البي

29

 اتف وبيل المهال المفايات الت,الخطري

. بالحاري اتف اض ت ال اضمفجار اضست ارق الومي

اااي ما يتم تجميع المفايات الخطري م الجتما
التختو ممما ب كل ممفصل مة المفايات الصتب

المستي غير الخطري تيارات المفايات الصمااي

يمكة ترميا ب ض المفايات الخطري يمكة أة

.توا م ا امب اهات هام أكويا الكرب ة

م ة ةةااي اايمة ة ة المف ة ةةع خطة ة ةري أسيام ة ةةا اات مستة ة ة

Solid Waste

,  ت ةةمل المفايةةات البتاي ة.مةةمخفض مةةة الو ة ا ل
 مفايةات ماتجة اةة, المفايات الصمااي التجارية
 الم ةةاطات,تربي ة السي امةةات

ال متيةةات ال رااي ة

األخة ةةر المرتبط ة ة بمة ةةا مفاية ةةات المة ةةام مختفة ةةات

.الت اية

اتف أمما

 ام ما يتم ت ريف المفايات المستيMunicipal Solid Waste
(MSW)
مفايات يتم تجمي ما ب اوط البتايات أ الوتطات

 اماا الت ريف يختتف,  مع ال. المستي األخر

 ت تمل المفايات الصتب, مم اجيا.مة بتا آلخر

 مفايات الممت ه, المستي اتف المفايات المم لي
.مفايات الم ووات/  المفايات التجاري,)(الفماء

البتاي

المصدر باللغة اإلنجليزية
WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
Waste
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

WHO website, Health topics, Medical
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http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

الم قع اضلكتر م لممظم

This
includes
pharmaceutical
products, drugs and chemicals,
which have been returned from
wards, have been spilled or soiled,
are out of date or contaminated, or
are to be discarded for any reason.

,  الم اايع الصسي, الصس ال المي
المفايات الطبي
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/
الم قع اضلكتر م لممظم

,  الم اايع الصسي, الصس ال المي
المفايات الطبي
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/
الم قع اضلكتر م لممظم
,  الم اايع الصسي, الصس ال المي
المفايات الطبي
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/
الم قع اضلكتر م لممظم
,  الم اايع الصسي, الصس ال المي
المفايات الطبي
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/
الم قع اضلكتر م لممظم

,  الم اايع الصسي, الصس ال المي
المفايات الطبي
http://www.who.int
/topics/medical_
waste/en/

التعريف بالعربية

Any waste coming out of health
Care provided in hospitals or other
health care centers. However the
definition does not include health
care waste resulting from health
care at home.

اسم المصطلح باإلنجليزية

 ت ة ة ة ةةمل الم ة ة ة ة اتب الصة ة ة ةةياضمي ال حة ة ة ةةاقير الم ة ة ة ة ااPharmaceutical Waste
الكيميا ي ة الت ة تةةم إاااتمةةا مةةة األقوةةام الت ة قةةا
تك ة أريحت أ ل هت أ ممتمي ماي الص سي أ

المفاية ة ةةات الماتج ة ة ة اة ة ةةة م ارك ة ة ة الرااي ة ة ة الطبية ة ة ة
المحامة ة اة ة الموت ةةفيات اة ة مم ة ة ت الرااي ة ة

Clinical Waste
(Health Care Waste)

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

المفايات

2020170

البي

29

المفايات الطبي

2020171

البي

29

المفايات

2020172

البي

29

2020173

البي

29

 المفايات الم اي2020174

البي

29

الصياضمي

الطبي ة ة ة األخة ة ةةر ( يوة ة ةةتهمف مة ة ةةة ة ة ةةاا الت رية ة ةةف
المفاية ة ةةات الصة ة ةةتب الماتج ة ة ة اة ة ةةة م ارك ة ة ة الرااي ة ة ة

.)الصسي الماتج اة الرااي الطبي ا المما ل

 الحابتة, الموبب لتت َكةل, الم اا الخطري – الوام
 الف ال كيميا يةا أ الحةااري اتةف التةأهير,ل ت ال

Chemical Waste

Waste coming out of hospitals.
Such waste is around 85 % non–
hazardous, around 10 % are
infectious, around 5% noninfectious but hazardous.

 الت ة ة,ة ة المفاية ةةات الماتج ة ة اة ةةة الموت ة ةةفيات

Hospital Waste

002

بالعربية

.المب اي ألي أوباع

May be hazardous – toxic,
corrosive, flammable, reactive or
genotoxic (capable of altering
genetic
material),
or
nonhazardous.

All kinds of waste, which may
transmit viral, bacterial or parasitic
diseases to human beings.
It
includes infectious animal waste
from
laboratories,
slaughterhouses, veterinary practices and so
on.

اسم المصطلح

الكيميا ي

. قا تك ة غير خطري,اتف م اا الجيمات

 مفاي ةةات غي ةةر%22 تتة ة ع سو ةةع خط رتم ةةا إل ةةف
 مفايات غيةر%2

 مفايات م اي%70

.لكة خطري

مفايات
الموت فيات

خطري
م اي

جميةةع أم ة اع المفايةةات الت ة مةةة الممكةةة أة تمحةةل
األم ةراض الفير وةةي أ البكتيري ة أ الطفيتي ة إلةةف

اإلمو ةةاة ت ةةتمل ك ةةال ات ةةف المفاي ةةات السي امية ة

 أامال البيطةري, الموالخ,الم اي مة المختبرات
.غير ا

Infectious Waste
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

Waste produced as a result of
اااري الم ت مات اضقتصااي
various agricultural operations. It
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتincludes manure and other waste
from farms, poultry houses and
اإلسصا ي اراوات ا األواليع
slaughterhouses; harvest waste;
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
fertilizer run-off from fields;
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يpesticides that enter into water, air
or soil; and salt and silt drained
7771 ,  مي ي ر,المتساي
from fields.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

. المفايات الت تمتب اة مختتف ال متيات ال رااي

Agriculture Waste

,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمThe authority that serve the
infrastructure services to the
7772
locality and is approved by the
Ministry of local Government.

000

بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

مفايات رااي

2020175

البي

29

Radioactive Waste

مفايات م

2020176

البي

29

Household Waste

مفايات مم لي

2020177

البي

29

Hydrocarbons

الميار كرب مات

2020178

البي

29

Local authority

المي المستي

2020179

البي

29

 سظا ر, مفايات أخر مة الم ارع,ت مل ال بل

 الجرياة, مفايات المساصيل, الموالخ,الا اجة
 مبياات اآلاات,لأوماي مة السح ل

, الترب

 أ, الج

الوطس

 أ,تمطتق إلف المياه

الت

 الطم الممصرف مة السح ل,األم ح

الم قع اضلكتر م لممظم

Material that contains or is
contaminated with radionuclides at
,  الم اايع الصسي,  الصس ال الميconcentrations greater than those
established as “exempt” by the
المفايات الطبي
competent authorities. To avoid
http://www.who.int
persistent harmful effects, long–
/topics/medical_
term storage is necessary, for
waste/en/
which purpose so–called “isotope
cemeteries”
and
abandoned
quarries are used.
Waste material usually generated
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
in the residential environment.
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي
Waste with similar characteristics
may be generated in other
11  ال اا,  الوتوت ا,7771
economic activities and can thus be
treated and disposed together with
household waste.
Compounds of hydrogen and
اااري الم ت مات اضقتصااي
carbon in various combinations
 ال ب, اضجتمااي تستيل الوياواتthat are present in petroleum
, اراوات ا اضواليع,  اضسصا يproducts and natural gas. Some
hydrocarbons are major air
 م جم,11  ال اا, الوتوت ا
pollutants,
some
may
be
 اضمم/  مصطتسات اضسصاءات البي يcarcinogenic and others contribute
to photochemical smog.
7771 ,  مي ي ر,المتساي

اسم المصطلح

أ مت هة ة ة

ات ة ةةف م ي ة ةةاات م ة ة ة

م ة ةةااي تستة ة ة

بتركي ة ة ة ات أاتة ة ةةف مة ة ةةة تت ة ة ة "الموة ة ةةتهماي" الت ة ة ة

لتجمةةع اآلهةةار

. تسةةاا ا الوةةتطات المختص ة

الا ةةاري الاا مة ة يتة ة م التخة ة ية لتم ةةا الط ي ةةل

الا يوتخام اي ما يومف "ماااة المظةا ر" أ
.المساجر الممج ري

. م اا مفايات تت لا بصف اام ا بي ة وةكمي
ق ةةا تت ل ةةا مفاي ةةات اات خص ةةا و مماهتة ة اة ة

م ةةة ه ةةم يمك ةةة أة

م ةةاطات اقتص ةةااي أخ ةةر

. ت الب يتم التختو ممما مع المفايات المم لي
مركبات مة الميار جية الكرب ة بموع امت اج
الرا

الممتجات البتر لي

ت جا ا

متم ا

لتم اء

ر يوي

ي تبر ب ض الميار كرب مات مت هات
ربما يوبع الب ض الورطاة
إسااث الاباع

الطبي

يوا م الب ض اآلخر ا
.

الا

الاخام الكيميا

ة المي ة التة تمتتة صة سيات تحةايم الخةامات
ال ام ة ة اااري ة ة ة جمية ةةع الوة ةةكاة ا ة ة التجمة ةةع
. م ترف بما مة اري السكم المست

رمز
29

البي

2020180

ق ا أسف ر

Fossil fuel

اباري اة الفسم البتر ل الرا الطبي .

Cool, oil and natural gas. They are
derived from the remains of ancient
plant and animal life

اااري الم ت مات اضقتصااي

29

البي

2020181

الي م الماطر

Rain day

الية م الةةا تبتةةا اية كمي ة المطةةر  0.07إمةةش أ

The day in which the quantity of
rain is 0.01 inch or more.

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

يم أ مة بحايا أسياء مباتي

سي امي قايم .

اضجتمااي

تستيل الوياوات ,ال ب

اضسصا ي  ,اراوات ا اضواليع,
الوتوت ا  ,ال اا  ,11م جم

مصطتسات اضسصاءات البي ي  /اضمم

المصدر باللغة اإلنجليزية
Department for economic and social
information and policy analysis,
statistics division, studies in methods,
series f, no. 67, glossary of environment
statistics, united nations, new york,
1997

المتساي ,مي ي ر 7771 ,

ما ي اال أ اكهر.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

001

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات المياه

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7171 :

29

المياه

2921099

اوتخاام المياه

Water Use

29

المياه

2921090

اوتخراج المياه

Water Abstraction
from groundwater

29

المياه

 2921092األكوجية الاا ع

29

المياه

2921090

29

المياه

2921091

الت ا الما

29

المياه

2921091

تت ث المياه

29

المياه

 2921091الجرياة الوطس

مة األس اض
الج اي

مصةةطت ي ةةير إلةةف اوةةتخاام الميةةاه ا ة ال ارا ة ,

الف ة ةةرق ب ة ةةية كمية ة ة المي ة ةةاه الكتية ة ة المو ة ةةس ب م ة ةةة

The difference between the total
amount of water withdrawn from
aquifers and the total amount
charged artificially or injected into
aquifers.

يحصا ب محاار

It refers to chemical concept means
the concentration of dissolved
oxygen in the water.

()DO

األسة ة ة اض الج اية ة ة

األس اض.
Dissolved Oxygen
)(DO

Water Terms
Use of water by agriculture,
industry, energy production and
households

الصماا  ,امتاج الطاق

ل وتخاام المم ل .

كمية ة ة المي ة ةةاه المراية ة ة لم ة ةةاه

مصطت ي ير إلف ت بير كيميا
تركي األكوجية ا الماء.

األم ح الاا ب  Total Dissolved Solidsمصطت ي ير إلف مجم ع تراكية األمة ح الاا بة
)(TDS
ا الماء تحاس ب ساي مترم /لتر.
الكتي ))TDS

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67
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اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
األمم المتساي ,موخ ا لي مة

It refers to the concentration of the
total dissolved salts in the water
) measured in (mg/Lالت صيات الا لي الخاص بلسصاءات
المياه ,8007 ,بتصرف الجما
المرك

Water Supply

م اطات ت مل المصاريف الرأومالي ضوتخراج
المياه (مهل اوتخراج المياه ,مسطات الاخ,
مسطات م الج

مياه ال رع) كما ت مل

المصاريف الت ريتي مهل المفحات الت ريتي إلمتاج

مرااق المياه.
Water Pollution

ج ة ة ا م ة ة اا مت ه ة ة ا ة ة المية ةةاه مصة ةةار ا الصة ةةرف

الصس  ,المت هات الصمااي  ,الجرياة الوطس

مة ةةة مية ةةاه اضمطة ةةار بتراكي ة ة االي ة ة تج تمة ةةا غية ةةر

صالس ل وت مال.
Run - off

المصدر باللغة اإلنجليزية

مصة ةةطت ي ة ةةير إلة ةةف قة ةةار مة ةةة مية ةةاه األمطة ةةار أ
الهت ج الاا ب أ مياه الر الت تتةااق اتةف وةط

األرض تصة ةةع ا ة ة المجة ةةار الما ي ة ة كاألممة ةةار
األ اي أ ا المسيطات الحي اة.

Capital
outlays
for
water
abstraction
(protection
of
abstraction perimeters, pumping
station),operating expenses such as
operating cost of production
facilities.
Presence in water of harmful and
objectionable material obtained
from sewers, industrial wastes and
rainwater run-off in sufficient
concentrations to make it unfit for
use.
It refers to portion of rainfall,
melted snow or excess irrigation
water that flow over the ground
surface and eventually returned to
natural watercourses, oceans or
basins.

001

UN, draft of International
Reccomendation of Water Statistics
(IRWS), 2009, Adapted from PCBS

ل سصاء الفتوطيم

م جم مصطتسات إسصاءات البي

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
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 م جم مصطتسات,اضمم المتساي

The United Nations World Water
Development Report 4, United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO).

تحرير اضمم المتساي الرابع اة تممي

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

المياه ا ال الم, ممظم األمم المتساي
. لتتربي ال تم الهحاا
 م جم مصطتسات,اضمم المتساي
,  مي ي ر, اضسصاءات البي ي

11  ال اا,  الوتوت ا,7771

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

It refers to underground geologic
formation, or group of formations,
containing groundwater that can
supply wells and springs.

مصة ة ةةطت ي ة ة ةةير إلة ة ةةف تك ة ة ة ية أ مجم ا ة ة ة مة ة ةةة

Aquifer

A net of pipes for the purpose of
providing
clean
water
to
households. It normally belongs to
a municipality, the council or to a
private company.
Preservation,
control
and
development of water resources,
both surface and groundwater, and
prevention of pollution.

ةةبك مةةة األمابيةةع الر يوةةي الفراي ة تمت ةةر

It refers to the ability of water to
transmit electric current, where the
ions of dissolved salts facilitates the
flow of electrons.
It is the
reciprocal of electrical resistively
and measured by s/cm.
It refers to water (fresh or brackish)
beneath earth surface (usually in
aquifers) supplying wells and
springs.

مص ةةطت ي ةةير إل ةةف قي ةةاس األي م ةةات التة ة تو ةةمل

اتةةف

اسم المصطلح
بالعربية

الس ض الما

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال
29

2921097

المياه

بك مياه اام

2921090

المياه

29

Water Conservation المسااظ اتف

2921092

المياه

29

2921009

المياه

29

التك يمةةات الجي ل جي ة تسةةت األرض تست ة

.مياه ج اي يمكة أة ت ا اآلبار اليمابيع بالمياه
ة

ا التجمع الوكام لرةرض ت يةع ت صةيل الميةاه

Public Water
Network

.الصالس لت رع إلف التجمع

سفةةظ تط ة ير مصةةاار الميةةاه الوةةطسي الج اي ة
.سمايتما مة التت ث

ت ة ةةااق اإللكتر م ة ةةات خة ة ة ل المي ة ةةاه تح ة ةةاس ب س ة ةةاي

المياه

Electrical
Conductivity

.وم/ ويمم

) مصطت ي ير إلف مياه (ااب أ قتيت المت س
األرض ( اااي ا

الم صتي
)EC) الكمربا ي

Groundwater

المياه الج اي

2921001

المياه

29

Gray Water

المياه الرمااي

2921012

المياه

29

المياه ال اب

2921003

المياه

29

مت اجاي تست وط

موت ااات المياه الج اي ) ت ا اآلبار اليمابيع

.بالمياه

Used water produced from
domestic activities other than
wastewater; i.e. water used to wash
dishes or take a bath.

المياه الموت َمت الماتج اة األم ط المم لي
 أ غوةةل, غيةةر الموةةتخام اة الصةةرف الصةةس

Naturally occurring water having a
low concentration of salts. Its
generally accepted as suitable for
abstraction and treatment to
produce potable water.

اتةةف تركية قتيةةل مةةة

001

.األ ام أ اوت مال مياه اضوتسمام
الميةاه الطبي ية التة تستة

 مم ة ة ة ةةا يج تم ة ة ة ةةا ص ة ة ة ةةالس ل و ة ة ة ةةتخراج,األمة ة ة ة ة ح
.الم الج لتسص ل اتف مياه ال رع

Fresh Water

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المياه

2921004

المياه المالس

29

المياه

2921005

المياه الم اي

29

المياه

 2921006المياه الموتمتك

Consumed Water

29

المياه

 2921007المياه الماخ خ

Pumped Water

مصةةطت ي ةةير إلةةف كمي ة الميةةاه الت ة تاةةخ مةةة

29

المياه

 2921008الم اي الكيميا ي

Chemical Quality

مصة ة ةةطت ي ة ة ةةير إلة ة ةةف محة ة ةةاار تركي ة ة ة ال ماصة ة ةةر

29

المياه

Brackish Water

الميةةاه التة ة تستة ة

التعريف باإلنجليزية

ات ةةف ام ة ح بتركية ة اق ةةل م ةةة

Water containing salts at a
concentration significantly lower
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,
than that of sea water.
The
concentration of total dissolved
 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
salts is usually in the range of
(1000-10000) mg/lit
 It refers to quantity of water, whichاألمم المتساي ,مظام المساوب البي ي
has been distributed from its
اضقتصااي لتمياه,
different resources after collection
 +8078 and treatment for consumersبتصرف الجما المرك
(industrial
and
commercial
ل سصاء الفتوطيم
establishment, irrigation utilities
and public institutions).
It refers to water withdrawn from
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
groundwater or a source of surface
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,
water for industrial, domestic and
irrigation purposes or for any other
 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
use.
It refers to quantity of water that
pumped from groundwater wells.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

It refers to the concentration of the
different chemical elements of
dissolved salts in water. It is
measured by mg/L.

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

تركية ة اضمة ة ح اة ة مي ةةاه البس ةةر ,ا ةةااي م ةةا يكة ة ة

تركي ة ة مجم ة ة ع اضمة ة ة ح الاا ب ة ة اة ة ة المية ةةاه م ة ةةة

( )70000-7000مترم/لتر
Supplied Water

مصةةطت ي ةةير إلةةف كمية الميةةاه التة يةةتم ت ي مةةا
مة مصاار ا المختتف ب ا جم ما م الجتما إلف

الموة ة ة ةةتمتكية (المم ة ة ة ة ت التجاري ة ة ة ة الصة ة ة ةةمااي ,
مرااق الر

الم ووات ال ام ).

مص ةةطت ي ةةير إل ةةف المي ةةاه المو ةةس ب م ةةة المي ةةاه
الج اي ة أ المس ل ة مةةة مصةةار لتميةةاه الوةةطسي

لرةةرض اضوةةتم

المصدر باللغة العربية

المم ل ة أ الصةةماا أ الةةر

أ ل رع الما ي أ ألي اوتخاامات أخر .
بار المياه الج اي .

اضمم المتساي ,م جم مصطتسات

اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
لتمياه

الكيميا ي ة أ األم ة ح الاا ب ة المختتف ة ا ة الميةةاه
ة تحةاس ب سةةاي مترةم /لتةر التة كهية ار مةا ي بةةر

امما بج ء مة المتي ة.
2921009

م اي المياه

Water Quality

سيث ااتبرت المياه اايم

الت ة,

الط م,

ال ار س  ,الرو بات اتف أمما مياه جياي ,ااتبرت

المياه الت

تمتا بت ة ,أ ط م ,أ ار س  ,أ

رو بات ب كل يراه الموتخام ويئ اتف أمما مياه
وي  ,كما ااتبرت المياه الت تمتا بب ض الط م
أ الت ة ,أ ال ار س  ,أ ايما ب ض الرو بات لكة

ض الت محب ل لتموتخام اتف أمما مياه مت وط
الم اي .

المصدر باللغة اإلنجليزية

اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

 The water without color, taste,الجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
smell or precipitates is considered
8072
as good water, the water with some
color or taste or smell or
precipitates but still acceptable
from the respondent’s point of
view is considered to be fairly
good water, and the water with
some color or taste or smell or
precipitates to an extent that is not
acceptable from the respondent’s
point of view is considered to be
bad water.
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UN, System of Environmental-Economic
Accounting for Water (SEEA-Water),
2012+ Adapted by PCBS
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PCBS,2013

رمز
المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
المياه

2921020

اسم المصطلح
بالعربية
اليمابيع

اسم المصطلح باإلنجليزية
Springs

التعريف بالعربية
مصطت ي ير إلف المياه المتااح مة تست وط

األرض الماتج ة اةةة محط ة التحةةاء ممو ة ع الميةةاه

الج ة ة ا مة ةةع وة ةةط األرض ,قة ةةا تك ة ة ة اا م ة ة أ
م ومي .

التعريف باإلنجليزية
It refers to water that discharged
from the ground at an intersection
point between the topographic
surface and the ground water table,
it could be permanent or seasonal.

000

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,

 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997
series F, NO. 67

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات الطاقة
29

الطاق

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7101 :
الطاق

 2909099اوتم
المم ل

Household Energy
Consumption

Energy Terms

ة الطاقة الموةةتمتك مةة قبةةل الوةكاة لأغةراض

 It refers to consumption byالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
households
in
the
different
7777
activities
within
households
(Heating, Cooking, Lighting, Water
Heating and other activities).

قة ا يةار كرب م يوةت مل ب ةكل ر يوة اة

 Gasoline is a hydrocarbon fuel usedاألمم المتساي ,كتاع إسصاءات الطاق
mainly in internal- combustion
الوم 8001
engines. This fuel is obtained via
filtration of crude oil. The quality of
this type of fuel is measured by the
octane number (from 0 to 100),
which points to its resistance of
early burning. This number is
obtained
by
comparing
the
performance of its resistance of
early burning with a mixture of
C7H16 and C8H18. For instance,
”the performance of “Gasoline 95
equals the performance of a mixture
of 95% C8H18 and 5% C7H16.
It is Refers to all wood used for fuel
األمم المتساي ,كتاع إسصاءات
purposes.
الطاق الوم 8001

المم لي احط (توخية مياه ,تاا  ,تاا
اماري ,طم ).

29

الطاق

2909090

البم ية

Gasoline

29

الطاق

2909092

السطع

Wood

29

الطاق

2930103

ي ت اضم ضق

Lubricants

29

الطاق

2930104

الو ر السرار

مسركة ة ةةات اضست ة ة ةراق الة ة ةةااخت

خبية ,

تصة ة ةةمف األم ة ة ة اع

المختتف ة مةةة البم ة ية سوةةع رقةةم أض كتةةاة يمهةةل
ةةاا ال ةرقم محا م ة اضست ةراق األ ل ة لكةةل م ة ع مةةة

البم ة ة ة ية اة ة ةةة طرية ة ةةق المحارم ة ة ة مة ة ةةع ختة ة ةةيط مة ة ةةة
( C7H16 C8H18مهةةال :كفةةاءي بم ة ية 72

ت ة ةةاال كف ة ةةاءي خت ة ةةيط يستة ة ة
C8H18

ات ة ةةف  72%م ة ةةة

 2%مة .)C7H16.

جميع أم اع السطع الموتخام الموترت ك ق ا.
مة ةةااي ل ج ة ة  ,تست ة ة

اتة ةةف ية ةةار كرب مات وة ةةا ت

غمي ب مع البرااية ,يتحطر مةا بةية 200-220
ارجة ة م ية ة .

ي ةةتم السصة ة ل ات ةةف ةةاه ال ية ة ت

ا ةةة طرية ةةق التحطية ةةر الف ارغة ة لبحاية ةةا ال ي ة ة ت مة ةةة
التحطيةةر الج ة  .ارج ة ا ةةت ال أاتةةف مةةة 782

ارجة ة م ية ة  ,مستة ة

 %0.2مست ة ة ة ة
.%0.8
Calorie Unit

المصدر باللغة اإلنجليزية

الرم ةةاا أق ةةل م ةةة أ يو ةةا

المية ة ة ةةاه أقة ة ة ةةل مة ة ة ةةة أ يوة ة ة ةةا

ساي طاق  ,ت رف اتف أممةا الطاقة ال مة

لرا ةةع ارجة ة سة ة ارري  7غ ةةم م ةةة الم ةةاء ارجة ة م ية ة
اساي .الو ر السرار = 2.7212ج ل.

Viscous, liquid hydrocarbons rich
in paraffin waxes, distilling
between 380°C and 500°C,
obtained by vacuum distillation of
oil residues from atmospheric
distillation. Its flash point is greater
than 125°C, an ash content less than
or equal to 0.3% and water content
less than or equal to 0.2%.

It is an energy unit, a calorie is
defined as the power resulting from
raising the temperature of 1 gm of
water by 1 Co. 1 Calorie = 4.1868
Joules.
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
و ا ل الرا

29

الطاق

2909091

29

الطاق

 2909091الو ضر (الاي ل)

الطبي ي

اسم المصطلح باإلنجليزية
Natural Gas Liquids
)(NGL

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
يار كرب مات وا ت أ موال موتختص مة

It is a liquid or liquefied
hydrocarbons
recovered
from
natural gas in separation facilities or
gas processing plants. NGL’s
include, but are not limited to,
ethane, propane, pentane, natural
gasoline and plant condensate.

ق ة ا يةةار كرب م وةةا ل يةةتم السص ة ل اتي ة

It is a liquid hydrocarbon fuel
obtained by the distillation of crude
petroleum. It is heavy oil distilled
between 200°C and 380°C. Its
point is always above 50°C, and its
specific gravity is higher than 0.82.

الرة ةةا الطبي ة ة ا ة ة

وة ةةا ل الفصة ةةل أ مسطة ةةات

تكري ةةر الر ةةا  .ت ةةمل وة ة ا ل الر ةةا الطبي ية ة ض
تمسصةةر اتةةف اإليهةةاة ,البر بةةاة ,البمتةةاة ,البم ة ية
الطبي

Diesel

ة

الرا المويل الماتب مة تكاهف المبات.

م ةةة خة ة ل تحطي ةةر ال ةةمفط الخ ةةام,

ةة

ي ةةت هحي ةةل

يتحطةةر مةةا بةةية  220-800ارج ة م ي ة  .ارج ة

اض ةةت ال لة ة اا م ةةا أات ةةف م ةةة  20ارجة ة م ية ة ,
ال ة الم ا أاتف مة .0.28

29

الطاق

2909097

بك الكمرباء

29

الطاق

2930108

الطاق ال موي

29

الطاق

 2909092الطاق الكمربا ي

Electric Energy

29

الطاق

 2909009اااا موبق الااع

Prepaid Electricity
Meter

Electricity network

اباري اة التماياات الت صي ت الكمربا ي الت
تمت ر ا التجم ات الوكامي ترط كل أ غالبي
موةاكة التجمةع

ة خاصة ب ةركات الكمربةاء أ

الوتطات المستي (البتاي أ الحر ي (.

Solar Energy

الطاق الماتج مة األ

ال موةي الموةترت اة

توةةخية الميةةاه ,ت ليةةا الكمربةةاء ,التجفيةةف أ ةةكال

أخر .

مصطت ي ير إلف ال ةرل المبةا ل لتسرية
كمربا ي ة ة ة ا ة ة ة م صة ة ةةل.
الكمربا ي الموتمفاي

ةسم

سة ة ةةاي قية ة ةةاس الطاق ة ة ة

الكيت اط واا .

الطاق الكمربا ي الموتمتك = الحاري (كيتة اط) ×

Electrical wiring deployed in
residential areas and covering all or
most of the households in the
locality,
particularly
through
electricity companies or local
authorities (municipal or village),
The energy from the sunrays that
are used for heating, electricity
generation, drying and other forms.

It refers to the work done to move
an electric charge in a conductor. It
is measured in kilowatt-hour.
Electric Energy = Power (KW) X
Time (Hours).

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,كتاع إسصاءات
الطاق الوم
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لءسصاء

الفتوطيم  ,وتط الطاق الم ارا

PCBS, Palestinian Energy and Natural
Resources Authority

الطبي ي الفتوطيمي
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ال مة (واا ).
ة ة ة الجم ة ةةا ال ة ةةا يكة ة ة ة م جة ة ة ا ااخ ة ةةل بية ة ة ت

الم تركية ,ظيفت سوةاع اضوةتم

الكمربةا ,

يتم سم موبحا اة طريق بطاقات ال سة.

 It refers to device which is locatedالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
inside the houses, calculates
8007
electricity
consumption,
and
recharge in advance by packing
cards.
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

الطاق

2909000

غا البتر ل

29

الطاق

2909002

الفسم الصتع

Hard Coal

29

الطاق

2909000

الفسم المبات

Charcoal

29

الطاق

2909001

الفسم المفط

Petroleum Coke

29

الطاق

2909001

الفا ت

Animal Wastes

29

الطاق

 2909001الفا ت المباتي

ويل
الم ٌ
س

Liquefied Petroleum
)Gas (LPG

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

يتك ة مة م يب مة الرا ات يتم السصة ل اتية

It is mainly used in heating as well
as a fuel in some types of engines
and as a raw material for chemical
industries. Usually it is marketed in
cylinder metallic packages. This gas
is comprised of a mixture of gases,
e.g. C3H8 and C4H10.
It is
obtained from natural gas or by
fracture of crude petroleum.

م ةةة الر ةةا الطبي ة ة أ م ةةة تج ة ة ال ةةمفط الخ ةةام,
يتك ة ة باألوةةاس مةةة البر بةةاة الب تةةاة أ ختةةيط

ممممة ة ة ةةا ,يوة ة ة ةةت مل ك ق ة ة ة ة ا لتتوة ة ة ةةخية الطة ة ة ةةبخ
المم ل ة ,

ق ة ا لةةب ض أم ة اع المسركةةات ,كمةةااي

خام ا الصمااات الكيميا ي  .يةتم توة يح اةااي
اتف كل اب ات أوط امي م امي .
اسم بارج االي مةة الةتفسم ,ا قيمة س اررية

االية ة ة ة ة أات ة ة ة ةةف م ة ة ة ةةة  828212كيت جة ة ة ة ة ل/كر ة ة ة ةةم
( 28100كيتة ة وة ة ر سة ةرار /كر ةةم) ,ات ةةف أو ةةس
رطب ة

خالي ة مةةة الرمةةاا بم امةةل ام كةةاس يصةةل

إلف  0.2ارج اأكهر .يتم إاراج ممتجةات الفسةم

اات المم ل ة ة ة الممخفاة ة ة ة المت و ة ة ةةط  ,التة ة ة ة ض
يمكةةة تصةةميفما احةةا لم ة ع الفسةةم الت ة تةةم إاراجمةةا

مم  ,تست الفسم الصتع.
ماتب صتع يست

ب كل ر يو اتف الكرب ة

It is a solid residue, consisting
mainly of carbon, obtained by the
destructive distillation of wood in
the absence of air.

ة ة مختف ةةات ص ةةتب وة ة ااء ي ةةتم السصة ة ل اتيم ةةا

It is a black solid residue obtained
by cracking and carbonization in
furnaces. It consists mainly of
carbon (90 to 95%) and burns
without leaving any ash.

ي ةةتم السصة ة ل اتية ة ا ةةة طري ةةق امتية ة التحطي ةةر
اإلت ا لتسطع ا غياع الم اء.
ب اوة ةةط التكوة ةةير الكربم ة ة ا ة ة األا ة ةراة ,تتك ة ة ة

ب كل أواو مةة الكربة ة ( )%72-70تستةرق
با ة تر أ رماا.

السي امي

ةبيماتما التة

It is the excreta of cattle, horses,
)pigs, poultry etc., and (in principle
excreta of humans, used as a fuel.

مختفةات السي امةات ,اإلموةاة

ة بحايةةا السب ة ع مختفةةات إاةةااا الط ةةام الت ة

It is the mainly crop residues and
food processing wastes used for
fuel. Bagasse is excluded

توتخام ك ق ا.
Vegetal Wastes

It is a coal with a high degree of
coalification, with a gross calorific
value
above
23 865
kJ/kg
(5 700 kcal/kg) on an ash-free but
moist basis, and with a reflectance
index of 0.5 and above. Slurries,
middling and other low-grade coal
products, which cannot be classified
according to the type of coal from
which they are obtained, are
included under hard coal.

توتخام ك ق ا مع اوتهماء بحايا قصع الوكر.

010
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األمم المتساي ,كتاع إسصاءات
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رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

29

الطاق

2909007

الحار

Bitumen

ة مةةااي يار كرب مية صةةتب أ ل جة مةةع يكةةل

It is a solid or viscous hydrocarbon
with, brown or black in color, It is
used mainly in road construction.

29

الطاق

2909000

الكير وية

Kerosene

ية ةةت مت وة ةةط يتحطة ةةر مة ةةا بة ةةية 200-720

It is medium oil distilling between
150°C and 300°C. Its specific
gravity is around 0.80 and the flash
point above 38°C. It is used in
sectors other than aircraft transport.

29

الطاق

 2909002مكاائ طة متر

Equivalent Metric
Ton of Petroleum

ساي طاق  ,ت رف اتةف أممةا الطاقة الماتجة

 It is an energy unit, an Equivalentاألمم المتساي ,ت ريفات ,ساات الحياس
Metric Ton of Petroleum is defined
م ام ت التس يل7721 ,
as the energy resulting from
burning one ton of petroleum. Due
to having many types of petroleum,
it was fixed on a certain value. A
Metric Ton of Petroleum =41.9
Giga Joule = 1.43 metric ton of coal
= 1200 m3 of natural gas =7 barrels
of petroleum = 39.68 Mega of
British Thermal Unit.

29

الطاق

2909029

م لاات كمرباء

Private Generator

29

الطاق

2909020

ميجا اط.واا

Mega Watt-Hour

29

الطاق

ال اط

Watt Unit

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

صة ةةمر  ,بمي ة ة أ و ة ة ااء الت ة ة ة.
أواوا ا ت بيا الطرق.

(الكا )

ةة

ة ة يوة ةةتخام

ارج م ي  .يبتا ال ة الم ا لمةاا ال يةت 0.2

تحريب ة ةةا ارجة ة ة اض ة ةةت ال أات ة ةةف م ة ةةة  22ارجة ة ة
م ي  .ض يوتخام ا قطاع الطيراة.

مة المفط

اةةة است ةراق طةةة متةةر

اسةةا مةةة الةةمفط ,بوةةبع

جة ة ا أمة ة اع مختتفة ة م ةةة ال ةةمفط ,ت ةةم ااتم ةةاا الح ةةيم

التالي ة ة لمة ةةاا المكة ةةاائ :طة ةةة متة ةةر مة ةةة الة ةةمفط =

 27.7جيجا ج ل =  7.22طة متر مةة الفسةم
=  7800مت ةةر مك ةةع م ةةة الر ةةا الطبي ة ة = 1
برمي ةةل م ةةة ال ةةمفط =  27.12ميج ةةا س ةةاي س اررية ة
بريطامي .

خاص

م لاات تاب

لفرا أ لمجم ا أاراا يوتخام مما

لت يا م بالكمرباء ,اااي ما تمت ر ا

المماطق

غير الم ص ل ب بك الكمرباء ال ام .
ة

سةةاي طاقة  ,الميجةةا اط.وةةاا =  70اط
6

×  2100ث =  70 × 2.1اط.هامية ة ة ة ة  ,كم ة ة ة ةةا
7

توةةت مل باا ةةات أخةةر لتت بيةةر اةةة ةةاه ال سةةاي,
ة ة ة ة توة ة ة ةةا

مهة ة ة ةةل :الكيت ة ة ة ة

الجيج ة ةةا()Giga

()Tera
2909022

ةة

78

ةةة

7

2

 70اط.هامي ة ة ة ة ,

 70اط.هامي ة ة ة  ,التي ة ة ة ار

األمم المتساي ,كتاع إسصاءات
الطاق الوم
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 A generator owned by a person or aالجما المرك ل سصاء الفتطويم ,
group of persons for the purpose of
2013
covering electricity needs.
6
 It is an energy unit, a 1 MWh = 109األمم المتساي ,ت ريفات ,ساات الحياس
Watt ´ 3600 Second = 3.6 ´ 10
م ام ت التس يل7721 ,
Watt-second Other prefixes are
used
for
referring to
the
= multiplications of the units, Kilo
103, Giga = 109 and Tera = 1012 .

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

PCBS ,2013

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

 70اط.هامي .

س ةةاي الح ةةاري الكمربا ية ة  ,ي ةةرف الة ة اط بأمة ة

م ال الطاق المبا ل ا الهامي ال اسةاي الة اط =

ج ل /ث.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

 It is a power unit, a Watt is definedاألمم المتساي ,ت ريفات ,ساات الحياس
as the average exerted power per
م ام ت التس يل7721 ,
second. 1 Watt = 1 Joule/second.
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UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

رمز
المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الطاق

2909023

ساي الج ل

Joule Unit

29

الطاق

2909024

ساي الطة

Metric Ton Unit

29

الطاق

2909025

التعريف بالعربية
ساي طاق  ,ت رف اتف أممةا الطاقة ال مة

لتسرية جوةةم مة  7مية تة موةةاا متةةر اسةةا7 .

ج ل = مي تة.متر.

ساي كتت  ,الطة =  7000كرم.

المتر
ال ق ا

Fuel

أ مااي توت مل إلمتاج طاق  ,ب اوةط تفااةل
سرار كيميا

أ م

.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 It is an energy unit, it is defined asاألمم المتساي ,ت ريفات ,ساات الحياس
the energy resulting from the
م ام ت التس يل7721 ,
movement of a one-Newton body to
a
distance
of one
meter.
1 Joule = 1 Newton * m. distances.
=  It is a mass unit, a Metric tonاألمم المتساي ,ت ريفات ,ساات الحياس
1000 kg.
م ام ت التس يل7721 ,
It refers to any matter used for
producing energy via thermal,
chemical or nuclear interaction.
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األمم المتساي ,ت ريفات ,ساات
الحياس م ام ت التس يل7721 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987
UN, Definitions, Units of Measure and
Conversion Factors, 1987

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات استعماالت األراضي
20

اوت ماضت  2901099األراا التجاري

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع7101 :
Commercial Land

األراا

Land Use Terms

ابةاري اةة األ اراة الموةترت ب ةكل أواوة
اة األامةال التجارية الخةامات المت تحة بمةا مهةل

الم ارك ة ة ة التجاري ة ة ة  ,البم ة ة ة  ,الم اقة ة ةةف التاب ة ة ة
لم اطات تجاري

مس ت التصتي

أماكة تخ ية

البا ة ةةا ع التجارية ة ة  ,المبة ة ةةام التاب ة ة ة لم ة ة ةةاطات

تجارية ة ة ة ة ة  ,ت ة ة ة ة ةةمل أيا ة ة ة ة ةةا الط ة ة ة ة ةةرق الخاصة ة ة ة ة ة ,
المواسات اإلاااي التاب

20

اوت ماضت 2001001
األراا

األراا

المصدر باللغة العربية

Agricultural Land

ال رااي

المصدر باللغة اإلنجليزية

لتم اطات التجاري .

مص ة ة ة ة ةةطت ي ة ة ة ة ةةير إل ة ة ة ة ةةف األص ة ة ة ة ةةماف الر يو ة ة ة ة ةةي
ضوة ةةت ماضت األ اراة ة ة ا ة ة السي ة ةةا ات ال رااية ة ة ,
ألغراض التصميف ,يتم موة الموةاس اإلجمالية

ل ة ة ةةأرض ,لتساي ة ة ةةا ص ة ة ةةمفما .ت ة ة ةةمل األ اراة ة ة ة

ال رااية ة ة  :األ اراة ة ة التة ة ة تح ة ةةام اتيم ة ةةا األبمي ة ة ة
ال رااي المتماهري ,السظا ر متسحاتما ,األراا

غي ة ةةر الم ر اة ة ة ب ة ةةكل اا ة ةةم ,مه ة ةةل الرق ة ةةع غي ة ةةر
الم ر ا  ,الممرات ال رااي  ,الحم ات البةر ات

التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

Land mainly used for commerce,
trade and related services, such as
األراا  :البرمامب األ ر ب
shopping
centers,
banks,
commercial garages, repair shops,
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
commercial
storage
facilities,
بتصرف
related office buildings, etc. Also
 included are private roads and otherالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
auxiliary spaces located in the areas
مظام تصميف اوت ماضت األراا
concerned.
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
2999
It refers to the major classes of
التصميف اإلسصا ضوت ماضت
land use on agricultural holdings.
األراا  :البرمامب األ ر ب
For classification the "gross area" is
surveyed
for
each
class.
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
Agricultural land includes land
بتصرف
under scattered farm buildings,
 yardsالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
and
their
annexes,
permanently uncultivated land, such
مظام تصميف اوت ماضت األراا
as uncultivated patches, banks
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
footpaths, ditches, headlands and
shoulders (ECE 1986).
2999

Classification for Land Use Statistics:
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األكتاف.

20

اوت ماضت 2001092
األراا

األراا

ال رااي الموترت

مة قبل اضست ل
اإلو ار يت

Agricultural land used
by Israeli occupation

ي ير إلف األصماف الر يوي

مصطت

ضوت ماضت األراا

ا

السيا ات ال رااي ,

ألغراض التصميف ,يتم مو المواس اإلجمالي

لأرض ,لتسايا صمفما.

ال رااي :

األراا

الت

ت مل األراا

تحام اتيما األبمي

ال رااي المتماهري ,السظا ر متسحاتما ,األراا
غير الم ر ا

ب كل اا م ,مهل الرقع غير

الم ر ا  ,الممرات ال رااي  ,الحم ات البر ات
األكتاف ) ,)ECE 1986الموترت برير ج

سق مة قبل اضست ل اإلو ار يت

ال رااي .

لأغراض

التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

It refers to the major classes of land
use on agricultural holdings. For
األراا  :البرمامب األ ر ب
classification purposes, the "gross
area" is surveyed for each class.
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
Agricultural land includes land with
بتصرف
scattered farm buildings, yards and
 theirالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
annexes,
permanently
uncultivated
land,
such
as
مظام تصميف اوت ماضت األراا
uncultivated
patches,
banks
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
footpaths, ditches, headlands and
shoulders (ECE 1986), which
2999
utilized unjustly by the Israeli
occupation for agriculture purposes.
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رمز
المجال
20

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اوت ماضت  2001000األراا الوكمي

اسم المصطلح باإلنجليزية
Residential land

األراا

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
اباري اة األراا التة ت ةرتما مب ك
ةاة وةكمي

أ موتخام ب كل أواوة لتوةكة بصةرف المظةر

ام ة ةةا إاا كام ة ةةت مأ لة ة ة ا ة ة ة أ اارغة ة ة ب ة ةةكل
م قةةت.

ت ةةمل ةةاه األ ارا ة السةةاا ق الخاص ة

المواسات الخاراء الصريري المسيط بما ,الت

يوة ةةتخامما وة ةةكاة المبة ةةام الحريب ة ة  .كمة ةةا ت ة ةةمل
م اقف الوةيارات ,الم اةع الصةريري المخصصة
ضوتخاام الوكاة المستيية.

20

اوت ماضت 2001091

20

اوت ماضت  2035105األراا المبمي

األراا

األراا

Industrial land

الصمااي

ابةاري اةة األ اراة الموةترت ب ةكل أواوة

ا ة الم ةةاطات الصةةمااي بم ةةا ا ة ال ة األ اراة ة
المو ة ةةترت لخامة ة ة

ة ةةاه الم ة ةةاطات مه ة ةةل الط ة ةةرق

الخاص  .الم اقف ,أماكة التخة ية المكاتةع مةا
ةةاب  .ت ةةمل أيا ةةا األ اراة ة المو ةةتخام م ةةة

قب ة ة ةةل الم وو ة ة ةةات التة ة ة ة ت م ة ة ةةل اة ة ة ة اإلم ة ة ةةاءات
يوتهمف ممما مماطق الم امئ المخا ة التاب

لما

الموة ةةاسات التاب ة ة أ ارا ة ة المسة ةةاجر الممة ةةاجم

المحالع المرااق التاب
األراا

Built-up Land

لما.

مصةطت ي ةير إلةف األ اراة المحةام اتيمةا بية ت,
طرق ,مماجم ,مساجر ,غير ا مة المرااق بما

ا ة الة ة الموةةاسات الخاصة ة باألم ةةط الب ة ةري .
ي ة ة ةةمل أيا ة ة ةةا أمة ة ة ة اع مس ة ة ةةا اي م ة ة ةةة األ اراة ة ة ة

المك ة ة ا (غي ةةر المح ةةام اتيم ةةا أبمية ة ) ,المرتبطة ة
ب ة ة ةةكل كبي ة ة ةةر م ة ة ةةع األم ة ة ةةط الو ة ة ةةابح كمكب ة ة ةةات

المفاية ة ة ةةات ,األ ارا ة ة ة ة الممج ة ة ة ة ري ا ة ة ة ة الممة ة ة ةةاطق
المأ لة ة ة ة  ,أم ة ة ةةاكة الخ ة ة ةةراي الممت ة ة ةةات البتاية ة ة ة
الس ةةاا ق غير ةةا .يو ةةتهمف م ةةة الة ة األ اراة ة

الم ة ةةر ل بالمبة ةةام ال رااي ة ة المب ه ة ةري السظة ةةا ر
متسحاتمة ةةا ,ي ة ةةمل ة ةةاا الم ة ة ع األ ارا ة ة التاب ة ة

لتحر المرتح األماكة الريفي الم ابم .

المصدر باللغة العربية
التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

Land occupied by residential units
or mainly used for residential
األراا  :البرمامب األ ر ب
purposes, regardless of their
occupancy
(inhabited,
empty,
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
temporarily empty). These lands
بتصرف
include private gardens and small
 green areas surrounding them, usedالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
by inhabitants of nearby buildings.
مظام تصميف اوت ماضت األراا
They also include car parking and
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
play areas serving local inhabitants.
2999
Land mainly used for industrial
التصميف اإلسصا ضوت ماضت
activities, including the land used to
األراا  :البرمامب األ ر ب
serve such activity such as special
roads, parking areas, warehouses,
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
offices and the like. They also
بتصرف
include the land used by
 constructionالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
institutions
and
excludes ports, their warehouses,
مظام تصميف اوت ماضت األراا
and other subsidiary areas. Come
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
under this classification, land of
quarries, mines and their auxiliary
2999
areas.
التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

It is the land under houses, roads,
mines and quarries and any other
األراا  :البرمامب األ ر ب
facilities, including their auxiliary
spaces, deliberately installed for the
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
pursuit of human activities.
بتصرف
Included are also certain types of
 open land (non-built-up land),الجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
which are closely related to those
مظام تصميف اوت ماضت األراا
activities, such as waste tips,
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
derelict land in built–up area,
junkyards, city parks and gardens,
2999
etc. Land occupied by scattered
farm buildings, yards and their
annexes is excluded. Land under
closed villages or similar rural
localities are included.
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رمز
المجال
20

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اوت ماضت  2035101األراا المبمي
األراا

ا الم اقع

اسم المصطلح باإلنجليزية
Built –Up land in
Occupation Sites

اضوت ماري

التعريف بالعربية
المواسات الت ت ةمل ممةاطق البمةاء ,م اراةق

الخة ة ة ة ة ةةامات ,السة ة ة ة ة ةةاا ق ال ام ة ة ة ة ة ة  ,الموة ة ة ة ة ةةاسات
المك ة ة ا  ,الط ةةرق ,مم ةةاطق التجري ةةف التة ة ت ةةتم

اتيمةةا أامةةال البمةةاء اة الم اقةةع اضوةةت ماري  ,ض

ت م األراا المخصص لتبمةاء سوةع المخطةط
الميكتة ة ة ة لتم قة ة ة ةةع المستة ة ة ةةل ,أ األ ارا ة ة ة ة الت ة ة ة ة

ص ارت لامما لتم قع المستل.
20

اوت ماضت 2035107

20

اوت ماضت 2035100

األراا

أراا

المساصيل

 Land Under Permanentمصة ة ة ةةطت ي ة ة ة ةةير إلة ة ة ةةف األ ارا ة ة ة ة الموة ة ة ةةترت أ
Crops
الم ر ا ة ة لفت ة ةري ممي ة ة ط يت ة ة  ,الت ة ة لة ةةيس مة ةةة
الا ةةر ري أة ت ةةتم رااتم ةةا ل ةةاي و ةةم ات ب ةةا كة ةةل

الاا م

سص ة ةةاا ,ي ة ةةمل ة ةةاا المة ة ة ع األرض الم ر اة ة ة

بال ة ة ة ة ةةجيرات الت ة ة ة ة ة تمبة ة ة ة ةةت األ ة ة ة ة ةةار كة ة ة ة ةةال ر ا,
الياوة ة ةةمية ,كة ة ةةال الم ة ة ةةاتل (باوة ة ةةتهماء أ ة ة ةةجار

الرابةةات الت ة تصةةمف تسةةت بمةةا "الرابةةات" غير ةةا

مة األ جار التة موةتفيا مةة أخ ةابما) ,يوةتهمف

مة ال المر ج المراا الاا م .
األراا

أراا
المساصيل
الم قت

Land Under
Temporary Crops

ة ة ك ةةل األ اراة ة المو ةةتخام ل اراة ة مساص ةةيل
تحل ا ري مم ا اة وم اساي .الت يجةع إاةااي
بة ة ةةار ا أ

السصا.

رااتمة ة ةةا إلمتة ة ةةاج مسص ة ة ة ل خة ة ةةر ب ة ة ةةا

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 It refers to all areas of humanالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
activity within
a settlement
2999
including built- up areas, service
facilities, public parks, squares, and
roads. It excludes any land that is
planned for construction according
to the master plan of the occupation
site or confiscated land to be
annexed later to the occupation site.
التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

This signifies land used for crops
occupying it for long periods of
األراا  :البرمامب األ ر ب
time and which do not have to be
planted for several years after each
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
harvest. Land under trees and
بتصرف
shrubs producing flowers, such as
 roses and jasmine is so classified, asالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
are nurseries (except those for
مظام تصميف اوت ماضت األراا
forest trees, which should be
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
classified under forest and other
wooded land). Permanent meadows
2999
and pastures are excluded.
It’s includes all land used for crops
of less than one-year growing cycle,
which must be newly sown or
planted for further production after
the harvest.

التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

األراا  :البرمامب األ ر ب

ل وت ار اة ب ا (+.)0220
بتصرف

الجما المرك

لءسصاء الفتوطيم ,

مظام تصميف اوت ماضت األراا

الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
2999
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

20

اوت ماضت 2035102

20

اوت ماضت 2035109

20

اوت ماضت 2035100

األراا

اسم المصطلح
بالعربية
األراا

الموتخام ا

اسم المصطلح باإلنجليزية
Recreational and other
open land

األغراض

التعريف بالعربية
ت ة ةةمل األ ارا ة ة الموة ةةتخام ألغ ة ةراض ترايمي ة ة

مه ة ة ةةل الم ا ة ة ةةع الرياا ة ة ةةي  ,قاا ة ة ةةات الجمب ة ة ةةا ,
الم اةةع الكبي ةري ,المتم ةةات ال ام ة  ,الممةةاطق

الخا ة ة ةراء ,ال ة ة ة اطئ ال ام ة ة ة

التر يسي
األراا

بة ة ةةر الوة ة ةةباس ,

أماكة التخييم ,المماطق الموترت ب ةكل أواوة

ألغة ةراض و ةةياسي  ,البية ة ت المو ةةترت لءج ةةا ات,

المك ا األخر

ال ةةاليمات ,المحةةابر ,األ ارا ة المك ة ا الت ة

تست اإلم اء أ م اي لءم اء ا الموتحبل.

األراا

األراا

الموتخام ا
الخامات ال ام

(باوتهماء مرااق
المحل

Land used for public
services (excluding
transport,
communication and
technical
)infrastructure

اضتصاضت

اباري اة األراا الموتخام ب كل ر يو

لتة ةةا ا ر ال ام ة ة و ة ة اء لخام ة ة أغ ة ةراض الا ل ة ة أ
المسااظ أ التجمع مهل الماارس ,الموت فيات,
ا ر ال ب ةةااي ,غير ةةا م ةةة الخ ةةامات اضجتمااية ة

الهحااي ة وة ة اء كامةةت سك مي ة أ خاص ة بمةةا ا ة

ال ة األ ارا ة الت ة تخةةام ةةاه الم ةةاطات ت تبةةر

مكمت ة لمةةا.

المرااق التحمي )

يوةةتهمف مممةةا األ ارا ة الموةةتخام

لتحمية ة ةةات البمي ة ة ة التستي ة ة ة األ ارا ة ة ة الموة ة ةةتخام

لتم اص ت اضتصاضت.
األراا

األراا

الموتخام ا

المساجر ما

Land used for quarries
and related facilities

ت ةمل األراا الموترت ا الم اطات الخاصة

بالمحالع المماجم المساجر بمةا اة الة المسةاجر
المماجم المحالع المتر ك (غير الموت مت ).

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

This item relates to land used for
purposes of recreation, e.g. sports
األراا  :البرمامب األ ر ب
fields,
gymnasium,
major
playgrounds, major public parks
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
and green areas, public beaches and
بتصرف
swimming pools, camping sites,
 areas mainly occupied by facilitiesالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
for tourism, secondary residences or
مظام تصميف اوت ماضت األراا
vacation houses, hobby gardening,
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
cemeteries, open land currently
under construction or destined for
2999
future construction … etc.
Land mainly used for public
التصميف اإلسصا ضوت ماضت
administration departments to fulfill
األراا  :البرمامب األ ر ب
the purposes of state, governorate
or community; they include
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
schools, hospitals, worship houses
بتصرف
and other socio-cultural services,
 whether governmental or private,الجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
and the service area land that
مظام تصميف اوت ماضت األراا
supports or complements such
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
activities. Excluded from this
definition,
land
used
for
2999
infrastructure, transportation and
telecommunication.
Land used in connection with
التصميف اإلسصا ضوت ماضت
mining and quarrying activities,
األراا  :البرمامب األ ر ب
including abandoned mines and
quarries (not in use).
ل وت ار اة ب ا (+.)0220

يتصل بما مة

الجما المرك

مرااق

بتصرف

لءسصاء الفتوطيم ,

مظام تصميف اوت ماضت األراا

الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
2999
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

20

اوت ماضت 2035102

20

اوت ماضت 2035100

األراا

اسم المصطلح
بالعربية
األراا

الموتخام ا

اسم المصطلح باإلنجليزية
Land used for technical
infrastructure

المرااق التحمي

التعريف بالعربية
ت ةةمل األ اراة الموةةتخام لتجمية ات تمايةةاات

This item covers land used for
technical installations that serve the
األراا  :البرمامب األ ر ب
generation and transmission of
electricity, the treatment and
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
disposal of wastes, supply and
بتصرف
distribution of water, collection and
 treatment of waste-water andالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
related activities. Included is also
مظام تصميف اوت ماضت األراا
the land used for related offices and
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
other service buildings and
installations, as well as any space
2999
needed, according to national
practices, for the operation of such
technical infrastructure.
Land used for public and
التصميف اإلسصا ضوت ماضت
commercial private railways and
األراا  :البرمامب األ ر ب
public roads and land used for
surface pipelines transferring fuel
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
and other byproducts. They include
بتصرف
airports and the land used to install
 telecommunication systems; itالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
covers as well land with special
مظام تصميف اوت ماضت األراا
offices used for transportation
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
including stations, airport buildings,
warehouses
of
equipment,
2999
maintenance and repair workshops,
sidewalks, green slopes along the
railway, wind breakers along the
road and noise area around the
airports in addition to any other
areas necessary for their services.
Excluded from this definition water
pipelines.

تت األراا الخاص بالفتوطيميية ,الت ض

 Land that belongs to Palestiniansالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
and could not be cultivated because
2992
it was confiscated or closed by
military law.

تحمية ة لخامة ة م ةةاطات مختتفة ة كت لي ةةا الكمرب ةةاء,
م الجة المفايةةات ,تة اير ت يةةع الميةةاه ,تجميةةع
م الجة ة ة ة المختف ة ة ةةات الو ة ة ةةا ت  ,ك ة ة ةةال المب ة ة ةةام

المكاتةةع التة تخةةام اة

ةةاا المجةةال .باإلاةةاا

إل ة ة ةةف المو ة ة ةةاسات الفارغة ة ة ة التة ة ة ة تستاجم ة ة ةةا ة ة ةةاه
الخامات.

األراا

األراا
الموتخام ا
المحل

Land Used for
transport and
communication

اضتصاضت

ة ة األ اراة ة المو ةةتخام اة ة الو ةةك الساياية ة
ال امة ة ة ة الخاصة ة ة ة التجارية ة ة ة  ,الط ة ة ةةرق ال امة ة ة ة ,
األ اراة الموةةتخام لخطة ط األمابيةةع الوةةطسي

المخصص ة ة لمحة ةةل ال ق ة ة ا غي ة ةره مة ةةة الممتجة ةةات,
المطةةارات ,األ اراة الموةةتخام لتركيةةع أمظمة

اضتصةةاضت … ,غير ةةا .ت ةةمل أياةةا األ ارا ة

المحة ة ةةام اتيمة ة ةةا مكاتة ة ةةع خاص ة ة ة بة ة ةةأغراض المحة ة ةةل
كالمسطة ةةات ,مبة ةةام المطة ةةارات ,أمة ةةاكة تخ ة ة ية

الم ةةاات رش الص ةةيام التص ةةتي  ,المو ةةاسات
المخصص لأرصف  ,الممسةارات الخاةراء اتةف

ط ل خط ط الوك الساياي

س اج الةري اتةف

ط ل الطرق ,مماطق الا ااء س ة ل المطةارات

جمبا إلةف جمةع مةع أية موةاسات اةر ري أخةر .
يوتهمف ممما خط ط المياه.
20

اوت ماضت 2035101
األراا

األراا

المصااري أ
المرتح اوكريا

Confiscated and
Military Closed Area

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

يتم اوتر لما بوبع صا ر أمر اوكر إو ار يت

بمص ةةاارتما ,أ بة ةةاإلا ة اممة ةةا ممطح ة ة اوة ةةكري

التصميف اإلسصا

مرتح اتف الفتوطيميية.
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ضوت ماضت

المصدر باللغة اإلنجليزية
Classification for Land Use Statistics:
Eurostat Remote Sensing Programme
(1993).+ Adpted from PCBS
, Palestinian Land Use Classification
System, November, 2000

Classification for Land Use Statistics:
Eurostat Remote Sensing Programme
(1993).+ Adpted from PCBS
, Palestinian Land Use Classification
System, November, 2000

PCBS, 2002

رمز
المجال
20

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Geographical
اوت ماضت 2035101
اضمت ار
Dispersion of the West
أربةةع ممةةاطق :الحطةةاع ال ةرق  ,الحطةةاع الجبت ة ,
الجرراا لتاف
األراا
Bank
قطاع الت ل الرربي الحاس الكبر .
الرربي

تحوةةم الاةةف الرربي ة بم جةةع ةةاا التصةةميف إلةةف

 This classification divides the Westالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
Bank into four areas (strips): the
2992
mountain strip, the western hills
strip, and greater Jerusalem strip.
Each area includes settlements that
share certain similarities in terms of
topography,
proximity
to
Palestinian communities and main
roads, economic infrastructure, the
composition of the population,
distance from the Green Line, and
other similarities.
 It is a civil or semi militaryالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
building, which is not recognized
2992
by Israeli authority. However, the
recognition would come later at the
politically
correct
moment.
Henceforth, an outpost may become
a settlement or a military base.

الطريق الا يك ة ترابيا اة ال ةااي ,يوةتخام

 It is usually unpaved road, and usedالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
for agricultural purposes, e.g.
2999
facilitating land reclamation and
connecting villages with each other.

لكة ة ة ةةل ممطح ة ة ة ة خ ة ة ة ة او مت ة ة ة ةةابم مة ة ة ةةة سي ة ة ة ةةث

الط ب غرااية ة ة ةةا ,مة ة ة ةةا الحة ة ة ةةرع مة ة ة ةةة التجم ة ة ة ةةات
الفتو ة ةةطيمي  ,الط ة ةةرق الر يو ة ةةي  ,البمية ة ة التستية ة ة

اضقتصةةااي  ,التركيبة الوةةكامي  ,الب ةةا اةةة الخةةط
األخار ,خ او أخر مت ابم .

20

اوت ماضت  2035101الب ري اضوت ماري

Outpost

األراا

ة ة بمة ةةاء م ةةام أ

ة ةةب اوة ةةكر  ,ل ةةم ية ةةتم إق ة ةرار

إم ا مة قبل الوتطات اإلو ار يتي  ,غالبا ما يتم

اإلقة ةرار ايم ةةا ب ةةا ,الة ة باختي ةةار ت قي ةةت وياوة ة

مماوة ةةع.

مة ةةة ة ةةاا الت رية ةةف يتا ة ة أة البة ة ة ري

اضوت ماري قا تتس ل إلف موت مري أ م وكر.
20

اوت ماضت  2035107الطريق ال راا

Agricultural Road

األراا

ألغراض رااية  ,مهةل توةميل امتيةات اوتصة ح
األراا

20

اوت ماضت 2035100

20

اوت ماضت 2035102

The Western Hills
قطاع الت ل
Strip of the West Bank
الرربي لتاف

20

اوت ماضت 2035129

الحطاع الجبت

األراا

األراا

األراا

الطريق الماخل

Access Road

لتاف الرربي

ربطما مع الحر .

ة الطري ةةق ال ةةا ي ص ةةل مةةا ب ةةية طري ةةق ر يوة ة

(أ طريق إقتيم ) محط م يم ااخل التجمع.

الرربي

The Mountain Strip of
the West Bank

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 It is a road leading from a main orالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
regional road to a certain point
2991
within a locality.

يتامة الممسةارات الرربية لجبةال الاةف الرربية ,

Includes the western slopes of the
mountain range, and extends to the
Green Line to the west.

يتاةةمة الممطح ة ال اق ة اتةةف قم ة جبةةال الاةةف

The area on or adjacent to the peaks
of the mountain range. This area is
also known as the watershed line or
the mountain-peak area.

يمتا غربا ستف الخط األخار.

الرربي ة ة أ س لم ة ةةا ,ت ة ةةرف ة ةةاه الممطحة ة ة بخ ة ةةط

ت يع المياه أ ممطح قمم الجبال.
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المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 2002

PCBS, 2002

PCBS, 2000

PCBS,2004

"بيتويتم" قام األراا  ,وياو

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

"بيتويتم" قام األراا  ,وياو

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

او ار يل اضوتيطامي ا الاف

الرربي  ,الحاس ,يار 8008

او ار يل اضوتيطامي ا الاف

الرربي  ,الحاس ,يار 8008

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

20

اوت ماضت 2035120

الحطاع ال رق

20

اوت ماضت 2035122

قطاع الحاس

20

اوت ماضت 2035120

كيب تس

األراا

لتاف الرربي

اسم المصطلح باإلنجليزية
The Eastern Strip of
the West Bank

التعريف بالعربية
يتا ة ة ةةمة ممطحة ة ة ة اا األراة

ة ة ة ة اطئ البس ة ة ةةر

المية ة ةةت (خة ة ةةارج الخة ة ةةط األخاة ة ةةر) ,إاة ة ةةاا إلة ة ةةف
الممسة ةةارات ال ة ةرقي لجبة ةةال الاة ةةف الرربي ة ة الت ة ة

ت طر ا ط ليا مة ال مال إلف الجم ع.
األراا

الكبر

Greater Jerusalem
Strip

تمتةا ةةاه الممطحة اةةمة مةا

اوةةع سة ل الحةةاس

الرربي ة ة  ,بة ةةالرغم مة ةةة ق ة ة ع م ظة ةةم ة ةةاا الحطة ةةاع

– ب ة ةةالم مف الجر اراة ة ة البس ة ةةت  -ا ة ةةمة الحط ة ةةاع
الجبت  ,إض ام يمتت خصا و اريةاي تستةاج إلةف

م الج موتحت .
Kibbutz

األراا

موت مري ريفية يكة ة ايمةا اإلمتةاج ,التوة يق,
اضوتم

م تر (ت ا م ).

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Includes the Jordan Valley area and
the shores of the Dead Sea (outside
the Green Line), as well as the
eastern slopes of the mountain
range that divides the entire West
Bank from north to south.
This area extends across a wide
radius around West Jerusalem.
Although in purely geographical
terms this area lies mainly in the
Mountain Strip, it has unique
characteristics that demand separate
attention.
It’s collective rural settlement with
cooperative production, marketing,
and consumption.

"بيتويتم" قام األراا  ,وياو
او ار يل اضوتيطامي ا الاف

الرربي  ,الحاس ,يار 8008

"بيتويتم" قام األراا  ,وياو
او ار يل اضوتيطامي ا الاف

الرربي  ,الحاس ,يار 8008

مكتع اإلسصاء المرك

اإلو ار يت ,

 .7772وتوت تحارير ت ااا الوكاة
المواكة :قا م التجم ات –

الخصا و الجررااي الوكاة
 ,7772-7722م ري  2الحاس.
20

اوت ماضت  2035121المجتس اإلقتيم

20

اوت ماضت 2035121

مجتس ي ع

20

اوت ماضت 2035121

المسميات

Regional Council

األراا

األراا

Yesha Council

وتط إااري ت مل ااي موت مرات.

ة مجتةةس يمهةةل الموةةت مرية ا ة الاةةف الرربي ة

باو ةةتهماء الة ة الجة ة ء م ةةة مسااظة ة الح ةةاس ال ةةا

امت إوة ار يل امة ي ب يةا است لمةا لتاةف الرربية

ا ة اةةام  .7711يتبةةع مجتةةس ي ةةع اةةاي وةةتطات
تومف مجالس إقتيمي .

األراا

الطبي ي

Natural Reserves

ة ة موة ةةاس مة ةةة األرض أ المية ةةاه الوة ةةاستي أ
الااختية ة ة تتمي ة ة ة ب ج ة ة ة ا كا مة ة ةةات سي ة ة ة مباتي ة ة ة أ

سي امي ة ة بري ة ة أ بسري ة ة أ ظ ة ة ا ر طبي ي ة ة اات
قيم ة هحااي ة أ اتمي ة أ وةةياسي أ جمالي ة  ,يةةتم
سصة ةةر ا ا لمة ةةا لرة ةةرض سمايتمة ةةا مة ةةة التة ةةأهيرات
ال امل الخارجي

خاص اإلمواة.

Its an administrative authority
representing
a
number
of
settlements.

"بيتويتم" قام األراا  ,وياو
او ار يل اضوتيطامي ا الاف

الرربي  ,الحاس ,يار 8008

 It refers to the council thatالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
represents settlers in the West Bank
2992
except that part of Jerusalem which
was forcefully Annexed by Israel
following its occupation of the
West Bank in 1967. Yesha is also
the representing body of a number
of regional councils.
It’s the area of land, coastal or
اضمم المتساي ,م جم مصطتسات
internal water. Characterized by
اضسصاءات البي ي  ,مي ي ر ,
the presence of wild animals and
plants. or natural phenomena with
 ,7771الوتوت ا  ,ال اا 11
cultural, scientific, touristic or
fineness worth,
Which is
delineated and isolated for purposes
of protection from effects of
external factors and threats.
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المصدر باللغة اإلنجليزية
(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem
(B'TSELEM), Land Grab-Israel’s
Settlement Policy in the West Bank.
Jerusalem, May 2002
PCBS, 2002

UN, Glossary of environment statistics,
new york, 1997 series F, NO. 67

رمز
المجال
20

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اوت ماضت  2035127المراا
األراا

المر ج

الاا م (ب ر
اا م)

اسم المصطلح باإلنجليزية
Land Under
Permanent Pastures
and Meadows

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
يحصا بما األراا الموترت ب كل اا ةم (أ لماي

 2و ة ةةم ات ا ة ةةأكهر) ل اراة ة ة مساص ة ةةيل األاة ة ة ف
ال ة ة ة ةةبي .

يمبر ة ة ة ة تصة ة ة ةةميف المة ة ة ةةر ج الاا م ة ة ة ة

الم ارا ة الت ة تمم ة بمةةا أ ةةجار

ةةجيرات تسةةت

ةةاا البمةةا احةةط إاا كامةةت اراة أا ةةاع األا ة ف

ت ةةكل أ ة ةةم اضوة ةةتخاامات.
إج ة ةراءات ل ية ةةااي إمتاجي ة ة

م ةةة الممكة ةةة اتخة ةةاا

خص ة ة ب األرض (مة ةةة

خة ل اوةةتخاام األوةةماي ,قةو ال ةةع أ الراة

المصدر باللغة العربية
التصميف اإلسصا

ضوت ماضت

This means land used permanently
(i.e., for five years or more) for
األراا  :البرمامب األ ر ب
herbaceous
forage
crops.
Permanent meadows and pastures
ل وت ار اة ب ا (+.)0220
on which trees and shrubs are
بتصرف
grown should be recorded under
 this heading only if the growing ofالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
forage crops is the most important
مظام تصميف اوت ماضت األراا
use of the area.
الفتوطيمي  ,ت رية هام  /م امبر,
2999

المصدر باللغة اإلنجليزية
Classification for Land Use Statistics:
Eurostat Remote Sensing Programme
(1993).+ Adpted from PCBS
, Palestinian Land Use Classification
System, November, 2000

الممظم).
20

اوت ماضت 2035120

الموت مري

20

اوت ماضت 2035122

موت مري إقام

األراا

A Settlement

موت مري م ترف بما مة قبل وةتط اضسةت ل

اإلو ار يت  ,بسيةث تمطبةق اتيمةا ةر ط "التجمةع",
ي ة ةةرف مكتة ة ةةع اإلسصة ة ةةاء المرك ة ة ة

اإلو ة ة ة ار يت

التجم ةةع اتة ةف المسة ة الت ةةال :مك ةةاة م ةةأ ل ب ةةكل

اا ةةم ,اةةمة الم ةةايير التالي ة  .7:غالبةةا مةةا يوةةكم
 80ة ةةخو أ أكه ة ةةر  .8لة ة ة إااري ااتية ة ة

.2

ليس م م ض مع السا ا الروةمي لتجمةع خةر.2 .

تة ة ةةم إق ة ة ةرار تأويو ة ة ة روة ة ةةميا .ياة ة ةةاف إلة ة ةةف ال ة ة ة

الموت مرات األسياء اليم اي الم ج اي ا الحاس

(ممطح .)J1
األراا

ممتظم

Institutional Settlement

م ووة لمةا صةفات التجمةع الوةكام  ,ض تحةع

امة السا ا اإلااري الممتظم لتجمع خر.

A settlement, which is considered
by the Israeli occupation as legal
settlement and meets locality
conditions. The Israeli Central
Bureau of Statistics defines a
locality as follows: An inhabited
place according to the following
criteria: 1. Mainly has 20 or more
inhabitants. 2. Self-ruled. 3. Not
included in the formal borders of
another locality. 4. Formally
recognized. In addition to the
settlements
and
Jewish
;neighborhoods
located
in
Jerusalem (J1).
It’s an institution, which has the
characteristics of a settlement but is
not within the administrative
boundaries of another settlement.

مكتع اإلسصاء المرك

اإلو ار يت ,

 .7772وتوت تحارير ت ااا الوكاة
المواكة :قا م التجم ات –

الخصا و الجررااي الوكاة

 ,7772-7722م ري  2الحاس.

مكتع اإلسصاء المرك

اإلو ار يت ,

 .7772وتوت تحارير ت ااا الوكاة
المواكة :قا م التجم ات –

الخصا و الجررااي الوكاة

 ,7772-7722م ري  2الحاس.
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Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

الخصا و الجررااي الوكاة

. الحاس2  م ري,7772-7722
مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

الخصا و الجررااي الوكاة

. الحاس2  م ري,7772-7722
مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

الخصا و الجررااي الوكاة

. الحاس2  م ري,7772-7722
مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

It’s a settlement has 2000 or more
inhabitants,
beside
those
settlements located inside Jerusalem
area (J1), which classified as urban
settlements regardless the number
of population.

 موةةم أ8000 ة موةةت مري يبتةةا اةةاا وةةكامما

Urban Settlement

It’s a settlement has less than 2,000
inhabitants,
also
includes
agricultural localities. excluding
settlements located inside Jerusalem
area (J1), which classified as urban
settlements regardless the number
of population.

بالعربية
الموت مري

الموضوع رمز المصطلح

رمز
المجال

2001009 اوت ماضت

20

 الموت مري الريفي2001000 اوت ماضت

20

Communal Settlement  موت مري جمااي2001002 اوت ماضت

20

 أ أ مو ةةت مري تحة ةةع ااخ ةةل س ةةا ا ممطح ة ة,أكه ةةر

الساري

.) برض المظر اة ااا الوكاة ايماJ1( الحاس

8000 ة موةةت مري يحةةل اةةاا الوةةكاة ايمةةا اةةة

اسم المصطلح

Rural Settlement

.  ي ة ة ة ةةمل ال ة ة ة ة الموة ة ة ةةت مرات ال رااي ة ة ة ة, موة ة ة ةةم

األراا

األراا

يوة ةةتهمف مة ةةة ال ة ة الموة ةةت مرات الت ة ة يحة ةةل اة ةةاا

 موةةم التة تحةةع ااخةةل سةةا ا8000 وةكامما اةةة
) سي ةةث تص ةةمف ات ةةف أمم ةةاJ1( ممطحة ة الح ةةاس

. موت مرات ساري

It’s a settlement organized as a
cooperative association, which has
no right to farmland and its
members determine the extents of
its cooperative activities concerning
production,
consumption,
municipal, and social activities.

 ض, ي ة ت ا مية

It’s a settlement has less than 2,000
inhabitants and not found in any
type of the settlements above.

ة الموةةت مري التة ة يحةةل اةةاا الو ةةكاة ايمةةا ا ةةة

It’s the average height of land
above the level of the sea in relation
to main population center.

 محاوةا موةب,م ال اضرتفةاع اةة وةط البسةر

الخصا و الجررااي الوكاة

ة موةةت مري يةةتم إاارتمةةا بصةةف

 ي ةةتم, اراة ة األ اراة ة

يمتة ة و ةةكامما الس ةةق اة ة

األراا

,تساية ة ة ةةا مة ة ة ةةا الم ة ة ة ةةاطات الت ا مي ة ة ة ة (اإلمتة ة ة ةةاج
 الم اطات البتاي اضجتمااي ) مة,

اضوتم

.قبل الوكاة
Other Rural Settlement

 غي ةةر م ةةاك ري اة ة أ م ةةة أمة ة اع,  مو ةةم8000

موت مري ريفي
أخر

.الموت مرات أا ه

2001000 اوت ماضت

20

األراا

. الحاس2  م ري,7772-7722
مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

الخصا و الجررااي الوكاة
. الحاس2  م ري,7772-7722

012

.إلف م قع التمرك الر يو لتوكاة

Average altitude
(Meters)

م ال اضرتفاع
اة وط البسر
)(باألمتار

2001001 اوت ماضت
األراا

20

المصدر باللغة اإلنجليزية
Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

المصدر باللغة العربية
, اإلو ار يت

مكتع اإلسصاء المرك

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

الخصا و الجررااي الوكاة

. الحاس2  م ري,7772-7722

مكتع اإلسصاء المرك

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

It’s a rural settlement organized as a
cooperative association, which has
the right to agricultural farmland (as
defined by the Israel Lands
Administration). These settlements
consist of family units, each of
which is an independent economic
entity. Part of the production and
economic administration of the
moshav is handled by the
cooperative association, and the
residents determine the degree of
cooperation.
It’s a collective rural settlement
where production and marketing are
cooperative and consumption is
private.

Israeli Central Bureau of Statistics,
1995.Census of Population and Housing
Publications: List of LocalitiesGeographical Characteristics and
Population 1948-1995 (Pub. No. 3),
Jerusalem

, اإلو ار يت

PCBS, 2002

,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمIt’s a site include Settlements,
outposts, military settlements, semi2992
military settlements, agricultural
settlements, and industrial areas.
However, the concept does not
include Israeli army bases.

 وتوت تحارير ت ااا الوكاة.7772
–  قا م التجم ات:المواكة

ي ةةة

اسم المصطلح باإلنجليزية

ة ة ة موة ة ةةت مري ريفية ة ة ية ة ةةتم إاارتم ة ةةا بصة ة ةةف

اراة األ اراة

Moshav

 يمت وكامما السةق اة, ت ا مي

اسم المصطلح
بالعربية
م اف

رمز

المجال

2001001 اوت ماضت

20

 م اف جماا2001001 اوت ماضت

20

 اتةةف أممةةا,المصةةمف مةةة قبةةل إااري أرض إو ة ار يل
 يتكة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاا المة ة ة ة ة ع م ة ة ة ةةة. رااية ة ة ة ة

الموضوع رمز المصطلح

األراا

أ اراة ة ة ة ة

 ك ةةل ممم ةةا تمه ةةل,المو ةةت مرات م ةةة مجم اة ة أو ةةر
 يةةاار ج ة ء مةةة اإلمتةةاج.سةةاي موةةتحت اقتصةةاايا

 يةةتم تسايةةا ةةاا الج ة ء, مةةة قبةةل المي ة الت ا مي ة

.مة قبل الوكاة

ة موةةت مري ريفي ة يك ة ة ايمةةا اإلمتةةاج التو ة يق

Collective Moshav

ة م قةةع ي ةةمل الموةةت مرات الب ة ر اضوةةت ماري

Occupation Site

.خاو

 اضوتم,) م تر (ت ا م

األراا

الخصا و الجررااي الوكاة

. الحاس2  م ري,7772-7722

010

ة ة ة ة ة ةةب ال و ة ة ة ة ة ةةكري

المو ة ة ة ة ة ةةت مرات ال و ة ة ة ة ة ةةكري

 ض, الموة ةةت مرات ال رااي ة ة الممة ةةاطق الصة ةةمااي

. ي مل م وكرات الجيش اإلو ار يت

الم قع
اضوت مار

2001007 اوت ماضت
األراا

20

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات الزراعة

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7101 :

29

ال راا

 2919099اآلبار اضرت ا ي

29

ال راا

2919090

بار جمع مياه

29

ال راا

2919092

أجري اصر

29

ال راا

2919090

األراا

Agriculture Terms

تت اآلبار الت يتم سفر ا لت ص ل إلف المياه

Artesian Wells

الج اي  ,مة أجل اخما اوتر لما كمصةار مةة
مص ة ةةاار المي ة ةةاه لأغة ة ةراض المت ة ةةااي م ة ةةة ر أ

dug to reach
pumped and
of water for
drinking or

رع.

األمطار

Rain Water
Harvesting Cisterns

ال يت ة (الرا)

 Those wells are beingممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
the ground water, for
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
exploited as a source
multiple purposes of
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
irrigation.
8070

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

ISSN 1014-3378

اآلبار الت يتم سفر ا تبطيمما بررض تجميع

تخ ية مياه األمطار ايما.

محاار ما تسصل اتية الم صةري مظيةر امتية

Pressing Fees

المصدر باللغة اإلنجليزية

الارس لت يت ة ,أ

الموب التة تسصةل اتيمةا

م ةةة اإلمت ةةاج الكتة ة م ةةة ي ةةت ال يتة ة ة وة ة اء ك ةةاة

 Wells are being dug and lined theممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
purpose of collecting and storing
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
rainwater them.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
 The payment paid by clients forالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
pressing the olives. It is either in
7772
cash or in kind as a fixed proportion
of extracted oils.

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

PCBS, 1995

محا ار بال يت أ المحا.
الم ر ا

Cultivated Woodland

ة ابةةاري اةةة األ ارا ة الموةةتخام ب ةةكل اا ةةم

(لم ةةاي خم ةةس و ةةم ات ا ةةأكهر) لأ ةةجار السرجية ة .

باأل جار

ت تبر المراا الاا م الت يمم ايما أ جار أ

السرجي

ةةجيرات ,اةةمة ةةاا الصةةمف احةةط إاا مةةا كامةةت

أ جار الرابات الم ج اي

اضوت مال األ م ا

الممطحة  .توةةتخام ألغ ةراض بي ية
الترب

لممةةع امج ةراف

تسوية خ اصما أ كمصاات رياح.

مة

األمهتة ة ة ة ات ة ة ةةف األ ة ة ةةجار الص ة ة ةةم بر ,الوة ة ة ةريس,

 Includes land used permanently (forممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
five years or more) to grow forest.
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
Permanent meadows and pastures
on which trees and shrubs are
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
grown should be recorded under
8070
this heading only if the growing of
ISSN 1014-3378
forest trees is the most important
use of the area and it is used as a
source for wood or to protect land
from erosion, such as pine, oak,
cypress, and carob.

الكيميا ,البت ط ,الور  ,الخر ع.

011

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

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح
ال راا

2919091

29

ال راا

2919091

29

ال راا

2919091

اسم المصطلح
بالعربية

األراا
الم ر ا تست

الرطاء السما

اسم المصطلح باإلنجليزية
Cropped Land
Under Protective
Cover

( راا مسمي )

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ة ال اراةةات تسةت اإلم ةةاءات الاا مة مةةع وةةحف
مةةة ال جةةاج ,الب وةةتي أ غير ةةا مةةة الم ة اا الت ة

توةتخام ألغةراض سماية المساصةيل اةا األسة ال

الج ي ة ة اآلاة ةةات األم ة ةراض ,يمكة ةةة أة توة ةةتخام
مهةةل ةةاه اإلم ةةاءات ل اراة ة مساص ةةيل م قتة ة أ

اا م ة ة ة .

المصدر باللغة العربية

 Land under a permanent structureممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
with a roof of glass, plastic or other
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
material used for protecting crops
against the weather, pests, or
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
diseases. Such structures may be
8070
used for growing temporary or
ISSN 1014-3378
permanent crops.

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

ة ة ةةاه المم ة ة ةةات م ر ا ة ة ة باوة ة ةةم البي ة ة ة ت

ال جاجية ة ة  .أمة ة ةةا السماي ة ة ة قص ة ةةيري األجة ة ةةل ,مهة ة ةةل
الب وةةتي لتسماي ة اةةا الصةةحيع ,ال ةةبا لت قاي ة

مةةة الس ةرات أ السي امةةات األخةةر  ,الم ةةاتل ض

يمبر أة تارج امة ال راا المسمي .
أرض م ر ا
بالمساصيل

Area under
Permanent Crops

الاا م

ة ة ة مو ة ةةاس مة ة ةةة األرض م ر اة ة ة بمساصة ة ةةيل

This is an area devoted to fruit trees
that does not need to be replanted
annually, or an area used for
horticulture i.e., scattered and in
association with other crops (intercropped).

ك ةةل األ اراة ة المو ةةتخام ل اراة ة مساص ةةيل تح ةةل

This includes all land used for crops
of less than one-year growing cycle,
which must be newly sown or
planted for further production after
the harvest.

اا مة ة ض تست ةةاج إلا ةةااي رااتم ةةا ب ةةا ك ةةل م و ةةم
قط ةةاف مه ةةل األ ةةجار المهمة ةري التة ة ت م ةةر ل ةةاي
وة ةةم ات.

مه ة ةال ال ة ة أ ة ةةجار ال يت ة ة ة ,أ ة ةةجار

الت يات…الخ.

ارض ال راا

الم قت المك ا
المسمي

Land Under
Temporary Crops

ا ري مم ةةا اةةة و ةةم اسةةاي .التة ة يجةةع إا ةةااي
بة ة ةةار ا أ

رااتمة ة ةةا إلمتة ة ةةاج مسص ة ة ة ل خة ة ةةر ب ة ة ةةا

السصاا يمكة أة تك ة ةاه ال اراة مك ة ا أ

مرطةةاي برطةةاء اق ة مةةة ال جةةاج أ الب وةةتي أ
أ مةةااي أخةةر

ال ة بمةةاف سماي ة المباتةةات مةةة

ال امل الخارجي .

مهال ال

راا الخا ار ات

تس ة ةةت البية ة ة ت الب و ة ةةتيكي أ األمف ة ةةاق,

اراة ة ة

المساصيل السحتي .
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مظام تصميف التجم اضقتصااي

األ ر بي  ,8002 ,بتصرف الجما
المرك

لءسصاء الفتوطيم .

مظام تصميف التجم اضقتصااي

األ ر بي  ,8002 ,بتصرف الجما
المرك

لءسصاء الفتوطيم .

Economic Commission classification
System for Europe (ECE), 2005,
Adapted from PCBS

Economic Commission classification
System for Europe (ECE), 2005,
Adapted from PCBS

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

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

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايIs the use of various plastic covers
(houses or tunnels) or glass houses
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
to increase the productivity of
plants and to avoid drop in
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
temperatures and fluctuations of
8070
day and night temperatures and
ISSN 1014-3378
hence the risks associated with that.
Plastic-culture is used in many
instances for off-season production,
i.e. production of certain crops
earlier than normal.
Removal of horns to reduce the
اليل تربي األغمام
space required per animal, whether
8001
in barns or during transport, and
ابا الرسيم بر ش.م
reduce the incidence of accidents
between animals themselves and
between them and humans. The
horns are removed a few days after
birth to prevent growth
A method which is used for daily
الجما المرك لءسصاء
supervision of agricultural holdings,
8070 ,  اري ال راا+  الفتوطيمincluding
workers,
irrigation,
fertilization, etc, which are holder
himself, paid manager or member
of the holders family.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايAre mineral or organic substances,
natural or manufactured, which are
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
applicd to soil, irrigation water or
ahydroponic medium, to supply
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
plants with nutrients or to enhance
8070
plant growth. The term “tertilizer”
ISSN 1014-3378
normally applies to sources of plant
nutrients which contain at least 5%
of acombination of tha three
primary nutrients (N2P2, O5 and
K2O)
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اسم المصطلح باإلنجليزية

ة األرض المرطةاي برطةاء اقة مةة ال جةاج أ
ال ة بمةةاف يةةااي

الب وةةتي أ أي ة مةةااي أخةةر

Area of Protected
Crops

إمتاجي ة المباتةةات سمايتمةةا مةةة ال امةةل الخارجي ة

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

 أرض المساصيل2940107

ال راا

رمز

المجال
29

المسمي

.تحتباتما

امتي ة يةةتم ايمةةا إ ال ة الحةةر ة بمةةاف تحتيةةل السي ة

Dehorn

إ ال الحر ة

2940108

ال راا

29

أوت ع إااري

2919009

ال راا

29

األوماي

2919000

ال راا

29

,لك ةةل سية ة اة وة ة اء اة ة السظ ةةا ر أ أهم ةةاء المح ةةل

تحتي ة ةةل س ة ةةا ث السة ة ة ااث ب ة ةةية السي ام ة ةةات ب ة ةةية

ت ة ةةتم ا الة ة ة الح ة ةةر ة ب ة ةةا

.السي ام ة ةةات اإلمو ة ةةاة

ال ضاي ب اي أيام ستف ض تمم
ة ة األوة ةةت ع الة ةةا ية ةةتم مة ةةة خ ل ة ة اإل ة ةراف

Management Method of
the Agricultural
الي ة م اتةةف السيةةا ي ال رااي ة بمةةا ي ةةمل ال مةةال
Holding
 غير ةةا م ةةة األمة ة ر ق ةةا يك ة ة ة,ال ةةر التو ةةميا
 أ أسة ةةا, أ مة ةةاير بة ةةاجر, مفو ة ة

ب اوة ةةط السة ةةا

أاراا األوري

ة ة ة امة ة ةةا م ة ة ة اا م امي ة ة ة ا اا ة ة ة ي طبي ي ة ة ة ا

مي ةةاه

, تو ةةتخام ات ةةف ك ةةل م ةةة التربة ة

مص ةةم

 ضم ةةااا المبات ةةات, و ةةيط ال اراة ة الما ية ة

ال ةةر ا

.بة ة ة ة ةةالم اا الراا ي ة ة ة ة ة ا لت ي ة ة ة ة ة مم ة ة ة ة ة المباتة ة ة ة ةةات

مص ة ةةطت او ة ةةماي يمطب ة ةةق ا ة ةةااي ات ة ةةف مص ة ةةاار
 ات ةةف%2 ات ةةف

السيا ي

المر ةةايات المباتية ة التة ة تستة ة

اضق ةةل م ةةة مة ة يب م ةةة المر ةةايات الر يو ةةي ال ةةه ث
(N2P2, O5 and K2O)

Fertilizer

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

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

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

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايFertilizers prepared from processed
plant or animal material and/or
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
unprocessed mineral materials
(such as lime, rock or phosphate )
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
containing at least 5% of combined
8070
plant nutrients. Organic fertilizers
ISSN 1014-3378
include some organic material of
animal origin, such as bone meal,
fish meal, leather meal and blood.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايFertilizer prepared from inorganic
materials manufactured through an
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
industrial process. Manufacturing
entaits mechanical enrichment,
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
simple crushing, or more elaborate
8070
chemical transformation of one or
ISSN 1014-3378
more raw materials, and contains
elements essential nutrients for
plant growth, The nitrogenous
fertilizer and phosphate fertilizers,
and potassium fertilizers, mixed
fertilizers and the vehicle.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايNon-bearing means not yet bearing
(young plants) but also not anymore
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
bearing (old and damaged plants).
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
Are the origins of plants that have
الجما المرك لءسصاء
been of genetic improvement
8070 ,  اري ال راا+  الفتوطيمthrough hybridization or other
assets to produce a desirable genetic
qualities and used to be resistant to
disease or early production or
highly productive for crops and
vegetables, and assets include
seedlings, seeds and bulbs and
tubers.
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اسم المصطلح باإلنجليزية

اضوماي الت تم تجمي ا مة الم اا المباتي ا
أ المة ة ة اا غي ة ةةر الم الجة ة ة/

اتةف

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال
29

Organic Fertilizers

أوماي اا ي

2919001

ال راا

Chemical Fertilizer

أوماي كيما ي

2919002

ال راا

29

 أ جار ا ة وة2919003

ال راا

29

ال راا

29

السي امية ة ة الم الجة ة ة

 الصخر ا الف وةفات) تستة,(مهل الجبر

.  مةةة المرةةايات المباتي ة مجتم ة%2 أقةةل مةةة

ت ةةمل اضوةةماي ال ا ة ي اات اضصةةل السي ة ام
.الجت ا الام

مهل موس ق ال ظام الوم

الم اا الت يتم تساير ا مة الم اا غير ال ا ي

ة ةةاا

ية ةةتم امتاجمة ةةا مة ةةة خ ة ة ل امتي ة ة التصة ةةميع

الو ة ة ةةسق البو ة ة ةةيط ا

ي ة ة ةةمل التخص ة ة ةةيع اضلة ة ة ة

ل س ة ةةاي ا اكه ة ةةر م ة ةةة المة ة ة اا

التس ي ة ةةل الكيمي ة ةةا

اتف اماصةر غاا ية أواوةي لممة

 تست.الخام

 األو ة ة ةةماي,  ت ة ة ةةمل األو ة ة ةةماي اآل تية ة ة ة,المبة ة ةةات
 األوماي الب تاوي األوماي المم جة, الف وفاتي
. المركب

ةار بالف ةةل
مساصةةيل ةةجري موةةتايم ض تسمةةل همة ا
أ غيةةر ممتج ة بص ة ري أخةةر بوةةبع اةةام بت غمةةا

Unbearing trees
horticulture

.امر اإلمتاج

ة ة ة أصة ة ة ل المبات ة ةةات التة ة ة ج ة ةةر لم ة ةةا امتي ة ةةات

تسوية ارهة اةة طريةق التمجةية أ غيةره إلمتةاج
أص ة ة ل لمة ةةا صة ةةفات راهي ة ة مرغ ب ة ة كة ةةاة تكة ة ة ة

محا م ة ة ة لأم ة ة ةراض أ مبك ة ة ةري اإلمتة ة ةةاج أ غ ي ة ة ةري
 ت ةةمل,اإلمتةةاج لتمساصةةيل السحتي ة الخا ة ار ات

.األص ل البا ر األ تال األبصال الارمات

اإلمتاج (غير
)مهمري

Improved Asset

 األص ل المباتي2919004
المسوم

رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

29

ال راا

 2919005اآلضت الم اات

Machinery and
Equipment

ترط ة ة ة ة ة ة ة ة جمية ة ة ة ة ة ة ةةع اآلضت الم ة ة ة ة ة ة ة ةةاات األا ات

29

ال راا

 2919006األمراض ال با ي

Epidemiological
Diseases

29

ال راا

2019007

أممات الاجاج

29

ال راا

2019018

إماث السبش

29

ال راا

2019019

إمتاج امل

29

ال راا

 2919020األمفاق الفرموي

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

ال رااي

التعريف باإلنجليزية

الموةةتخام كمةةاخ ت اة اإلمتةةاج ال اراة ,

ي مل كل

ةةاا

ء مة األا ات اليا ي البوةيط مهةل

الفأس إلف اآلضت الم حاي مهل السصااات.
ة ة ت مة ة ال ي ةةااي الفجا ية ة غي ةةر المت ق ة ة ل ةةاا

السةةاضت المصةةاب بمةةرض م ةةية,

ةةاه األم ةراض

تم إاراجما لا ممظم األ ب ال المي اتف أممةا

أم ةراض با ي ة

مممةةا :السمةةف المالطي ة  ,السمةةف

الح اية ة ة  ,السم ة ةةف الفسمية ة ة  ,أمفتة ة ة م ا الطية ة ة ر,
المي كول ,الجار

 Covering all machinery, equipmentممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
and implements used as inputs to
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
agricultural
production,
this
includes every thing from simple
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
hand tools, such as a hoe, to
8070
complex machinery such as
ISSN 1014-3378
acombined harvester.
www .fao.org/ Wairdocs
The sudden and unexpected
/ILRI/x5436E /x5436e04.htm increase in the number of cases of
infections of diseases included in
the World Organization for Animal
Diseases, such as brucellosis, footand-mouth disease, anthrax, bird
flu, newcastle, pox, etc.

Mothers of Broilers

ة ة الة ةةاجاج الة ةةا يربة ةةف إلمتة ةةاج بة ةةيض مخصة ةةع

Turkey Females

ة ة إمة ةةاث السة ةةبش ال سة ةةم الت ة ة تربة ةةف إلمتة ةةاج

It is Refers to the female turkey
kept to produce white meat, the
 period that extends from 110 to 115الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,
days not usually for more than two
cycles per year.
 Value of goods and servicesالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
produced by the olive presses in a
7772
certain period of time including
own-account goods and services.

لتفريخ ا المفرخات إلمتاج الص و ال سم

ال سم

التسة م البياةاء اة مةاي تتة ار ح مةة 772-770
ي م ااا الا رات ا الوم ا رتية احط.
Gross Outputs

الم صري

ابة ةةاري اة ةةة قيم ة ة الوة ةةتع الخة ةةامات الت ة ة تمتجمة ةةا
الم صة ةري خ ة ة ل ات ة ةري ممية ة م يم ة ة

ي ة ةةمل ال ة ة

الوتع الخامات الممتج ل وتخاام الاات .
French Tunnels

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

www .fao.org/ Wairdocs /ILRI/x5436E
/x5436e04.htm

غير ا.

It is Refers to the chicks kept to
produce fertilized eggs for hatching
and producing broiler chicks.

ال سم

(ال الي )

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ة ة ابة ةةاري اة ةةة أق ة ة اس مة ةةة الم اوة ةةير الساياي ة ة

قطر ةةا  2-7امةةش مرا ة ع اتيمةةا ب وةةتي ات ة

المو ةةاا ب ةةية األقة ة اس  2م تحريب ةةا ط لي ةةا ,ت ةةكل

مفحا ارا  70-1م ط ل  20-20م ارتفاع
المفةةق س ة ال  8-7.2م يمكةةة اوةةتخاام الممخةةل

لسماي ة األ ةةتال مةةة الس ة ةرات .ي ة رع اية ة ا ةةااي
الباامجاة الفتفل الخيار البما ري الفاص لياء.

A tunnel consisting of a group of
)iron arches (1-3 inches in diameter
with plastic fixed on it. The
distance between the curves is
around three meters, which makes a
tunnel of 6-10 meters in width, 3950 meters in length, and 1.5-2
meters in height. These tunnels are
mainly cultivated with eggplant,
pepper, cucumber, tomato, and
kidney beans.
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الجما المرك

لءسصاء

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS, 1995

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية
األمفاق

اسم المصطلح باإلنجليزية

ال راا

2919020

29

ال راا

Unused and
2919022
ب ر م قت
Undeveloped
(األرض المراس ) Potentially Productive
Land

التعريف بالعربية
اباري اة أمفاق مك م مة ب وةتي أ

Surface Tunnels

الممخفا

ات

(األراي )

التعريف باإلنجليزية

م ا ع اتف أق اس مة األو

ةاش

الساياي ,

اراة ةةما 7.2-7م ارتفاامة ةةا  8-7.2وة ةةم تحريبة ةةا
غيةةر مسةةااي الط ة ل ,توةةتخام ا ة أ ةةمر ال ةةتاء

الب ةةاراي لترطية ة الخا ةةار المك ة ة ا المر ية ة لرا ةةع
السماي الج ي مةة الصةحيع

ارجات الس ارري قتي

A tunnel consisting of plastic fixed
on iron wires 1.0-1.8 meters in
width and 1.5-2 meters high. These
tunnels are mainly used in winter to
protect open irrigated vegetables
from cold weather and to raise the
temperature before the fruiting
stage

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

توتخام قبل مرست اإلهمار.

ة موةةاس األرض المتر كة لت ارسة م قتةةا خة ل

الوة ة ةةم ال رااي ة ة ة اة ة ةةمة ا ري رااي ة ة ة أ متيج ة ة ة

ظة ةةر ف ج ي ة ة غية ةةر م م ة ة مهة ةةل قت ة ة األمطة ةةار

…الة ةةخ .ااا جم ة ةةت البيامة ةةات قبة ةةل اضمتمة ةةاء مة ةةة
البة ة ةةار أ ال ارا ة ة ة  ,يمبر ة ة ة تصة ة ةةميف الموة ة ةةاسات

المتر كة لت ارسة  ,التة وةةيجر اوةةتر لما إلمتةةاج

المساصيل ب ا ال مبا ري ,احةا لتمساصةيل التة

يجة ة ةر ب ة ةةار ا أ

 This includes land uncultivatedممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
during the agricultural year. This
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
may be part of the holding crops
rotation system or because of lack
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
of water, or other reasons. If data
8070
were collected before cultivation
ISSN 1014-3378
was completed, this land should
classified according to the crops
grown on the land.

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

رااتم ة ةةا ,ض تص ة ةةمف ك ة ةةأرض

متر ك لتراس .
29

ال راا

2919020

برما

Nazaz Hotbeds

29

ال راا

2919021

البي ت

Greenhouses

ة اآلبةار التة تسفةر ألامةاق قتيتة
المي ةةاه بكمي ةةات قتيتة ة

تتجمةع ايمةا

ب ةةكل طبي ة ة ا ةةة طري ةةق

التر ي مة طبحات الترب الحريب السامت لتمياه.

 Is dig wells to depths of a few poolsممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
of water and small quantities
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
naturally through nomination from
soil layers that bearing of water.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا

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

8070
ISSN 1014-3378
الب وتيكي

ة ابةةاري اةةة ياكةةل ساياية مرطةةاي مةةة الوةةحف
ترطةةف أسيامةةا بال ةةاش مةةة

الج امةةع بالب وةةتي

الج ام ة ةةع ال ة ةةا يو ة ةةم بتم ية ة ة البي ة ةةت ام ة ةةا را ة ةةع
الب وةةتي الجةةامب

مي ة ي البي ة ت الب وةةتيكي أممةةا

توةةتخام ل ارا ة الخاةةار ا ة غيةةر م اوةةمما مهةةل
البمةةا ري الفاص ة لياء الخيةةار لأصةةماف المسوةةم

المتوة ة ة ةةتح اات اإلمتة ة ة ةةاج ال ة ة ة ةةال  ,غير ة ة ة ةةا مة ة ة ةةة

الخا ة ار ات ,إاةةاا إلةةف الف ار ل ة ال مةةع أ ةةار

الحطف مباتات ال يم .

Is a permanent structure with a roof
and sides of glass, plastic or other
material, sometimes sides of gauze
that allows aeration of the house
when remove sides of plastic.
Green houses is used for growing
temporary crops in the off-season
such as tomatoes, beans, improved
varieties of cucumbers, and other
vegetables,
in
addition
to
strawberries, grapes, cut flowers
and ornamental plants
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الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

المصدر باللغة اإلنجليزية
Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

PCBS, 1998

Commercial Herds Production of Eggs,
1984
Dr. Mohamed Gamal El Din Qamar
Dr. Mohammed Saeed Mohammad Sami

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

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

http://en.wikipedia.org/wiki
/Beekeeping#
Formation_of_new_colonies

المصدر باللغة العربية
اليل تربي األغمام
8001
ابا الرسيم بر ش.م

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

A particular mark put on an animal
to identify and distinguish it from
the rest of the herd, to mark its
breed, genetic traits, and to followup and monitor the herd

,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمThe ways in which the olive
product are distributed for, such as
7772
sale, export, self consumption
…etc.
قط اة اإلمتاج التجار لتبيض
7722
مسما جمال الاية قمر.ا

اسم المصطلح باإلنجليزية

اةةع تهبيةةت ا م ة أ إ ةةاري م يم ة

رمز
المجال
29

 تصريف اإلمتاج2019021

ال راا

29

تص يم الا اجة

2019027

ال راا

29

الت ااا ال راا

2019020

ال راا

29

 ابةاري اةةة ترطةةيس اضغمةةام بمة اا م حمة مةةة أجةةلDipping sheep and goats  ترطيس األغمام2919022

ال راا

29

ال راا

29

اتف السي اة ال ستف يةتم الت ةرف اتية

الترقيم

الموضوع رمز المصطلح
ال راا

Marking

ا ةةة ب ةةاق أاة ةراا الحطي ةةع م راة ة المو ةةع توتو ةةل
. الحطيع مراقبت

متاب

الصفات ال راهي

يحصا ب ت يةع اإلمتةاج سوةع الجمة أ الطريحة
 احة ةةا يكة ة ة ة لتبي ة ةةع المستة ة ة أ,الت ة ة ص ة ةةرف لم ة ةةا
.الاات أ الماايا

Product Distribution
Pattern

التصاير أ اضوتم

A seasonal physiological process of
the fall and then re-growth of
poultry feathers after a period of
egg production. When poultry drop
in egg production at the end of the
مسما و يا مسما وام.ا
first year, poultry feed Is
discontinued, and re feed poultry
gradually according to custom
program in order to re increase the
production of eggs.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايThe complete process of collecting,
compiling, processing, analyzing,
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
evaluating, and disseminating to
provide
statistical
data
on
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
agricultural holdings, characteristics
8070
and agricultural applications in a
ISSN 1014-3378
specific reference period for all
holdings within the country.
Dipping sheep in a sterile material
اليل تربي األغمام
to get rid of parasites and wash the
8001
wool before the shearing process.
ابا الرسيم بر ش.م
Dipping after shearing sheep to
clean and increase vitality

ة امتي ة او ةةي ل جي م وةةمي تتمه ةةل بوةةح ط ه ةةم

http://en.wikipedia.org/wiki The division of the hive into two
/Beekeeping#
colonies by swarming. Beekeepers
Formation_of_new_colonies use the ability of the bees to
produce new queens to increase
their colonies in a procedure called
splitting a colony

.)  تحوةةيم ختي ة المسةةل الةةف اكهةةر مةةة طا ف ة (ختي ةProduction of Swarm
Bees
سية ةةث يوة ةةترل المسة ةةالية قة ةةاري المسة ةةل اتة ةةف امتة ةةاج

019

بالعربية

2919021

تميية ه

ة امتي ة

اسم المصطلح

Molting

إا ةةااي ممة ة ال ة ةريش لت ةةا اجة ب ةةا ات ة ةري م ةةة امتة ةةاج
تتم بالت قف اة إاطاء ال تف لتا اجة

)(الحتش

.البيض

اااات ة تةةاريجيا اةةق ب ةرامب مخصص ة لةةال امةةا

,امخفةةاض إمتةةاج البةةيض اة ة مماي ة الوةةم األ ل ةةف
ال بماف يااي اإلمتاج مة البيض

ة ة ة ال متي ة ة ة الكتي ة ة ة لجمة ة ةةع تصة ة ةةميف م الج ة ة ة

Agricultural Census

تستيةةل تحيةةيم م ةةر ت ة اير البيامةةات اإلسصةةا ي

خصا ص ةةما التطبيح ةةات

ا ةةة السي ةةا ات ال رااية ة

 لجمي ة ة ةةع,ال رااية ة ة ة اة ة ة ة اتة ة ة ةري مرج ية ة ة ة مس ة ة ةةااي
. السيا ات ااخل سا ا الا ل

التختو مة الطفيتيات غول الص ف قبل امتي

 ام ةةا الترط ةةيس ب ةةا الجة ة ايكة ة ة لتمظي ةةف, الجة ة

.األغمام يااي سي يتما

متكةات جايةاي ل يةااي ااةااا المسةل بالتةال اجةراء

.تحويم ط ا ف المسل

تحويم الخ يا
( التطريا

) الصماا

2919009

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919000

تحتيم الس اار

29

ال راا

2919002

التتحي

29

ال راا

2019000

ج الص ف

Shearing wool

29

ال راا

2019001

الجفت

Olive Cake

29

ال راا

2019001

التعريف بالعربية
إ ال المم ات ال ا اي ا الظتف ال لتسفاظ

Trimming hooves

(اضظ ف)

اتةةف السي امةةات

قايتمةةا مةةة ت فةةة التمةةاع

األظ ف التماع المفاصل المسااظ اتف سرك
وةير السية اة الطبي ية

ا الوم .

اضصطماا

التعريف باإلنجليزية

يةتم التحتةيم ا ريةا مةرتية

 Artificial inseminationامتية لي ة سيةةث ي خةةا الوةةا ل المم ة

مةةة الةةاكر

The deliberate introduction of
diluted or undiluted semen into a
female's vagina or oviduct during
the ovulation period for the purpose
of achieving a pregnancy through
the fertilization of eggs.

ة ة مة ةةة ال متية ةةات

A process of shearing the wool off
sheep. It is a seasonal process once
a year in Palestine before the
natural breeding season and before
the intensification of the heat.

هةةم يةةااع مخففةةا أ غيةةر مخفةةف رسةةم األمهةةف أهمةةاء

اتةري ال ةةياع اةةتتح الب ياة أ الب ياةةات يسةةاث

اإلخصاع.

ة ة امتي ة ة قة ةةو الص ة ة ف

Removal of excess shoots in hoofed
animals to preserve the animals and
prevent hooves from rot or
inflammation of the joints, and
maintain the natural movement and
gait of the animal. Trimming is
done periodically twice a year.

الم وةةمي التة تسةةاث مةري كةةل اةةام اة اتوةةطية
تسةةاث قبةةل م وةةم التماوةةل الطبي ة

الس ارري.

قبةةل إ ةةتااا

ة ة المختفة ةةات الصة ةةتب مة ةةة همة ةةار ال يت ة ة ة ب ة ةةا

اصره ,ل ا ا ا ااياي احا يوت مل لت ليةا الطاقة

كاو ةةتخاام اة ة ص ةةماا الخبة ة ب او ةةط الط ةةاب ة

المصدر باللغة العربية
اليل تربي األغمام
8001
م.ابا الرسيم بر ش

اليل تربي األغمام
8001
م.ابا الرسيم بر ش

اليل تربي األغمام
8001
م.ابا الرسيم بر ش

 The olive cake (Jeft) is the oliveالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
solid remainder after the olive
7772
pressing. It is considered as a
byproduct.

المصدر باللغة اإلنجليزية
Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

PCBS, 1995

قة ة ة ةةا يوة ة ة ةةتخام كو ة ة ة ةةماا لأ ة ة ة ةةجار أ ك ة ة ة ةةأا ف

لتسي امات.
السا

ال راا

Agricultural Holder

ة

ةةخو مةةام أ

خصةةي ااتباري ة ( ةةرك ,

جم ية ة ة  ,سك مية ة ة ) يم ة ةةارس و ة ةةيطري إاارية ة ة ات ة ةةف
ت ريل السيا ي ال رااي

يتخةا قة اررات ر يوةي ايمةا

يت تق باوتخاام الم ارا المتاس .
السةا

تحع اتف ااتق

موة ليات امية اقتصةااي خاصة بالسيةا ي

قة ةةا يت ة ة لف جمية ةةع المو ة ة ليات مبا ة ةري أ ي كة ةةل

مو ليات اإلااري الي مي إلف ماير بأجر.

 The holder is a civil or juridicalممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
person who exercises management
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
control over the agricultural holding
operation,
and
takes
major
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
decisions regarding the holding and
8070
may undertake all responsibilities
ISSN 1014-3378
directly, or delegate responsibilities
related
to
day-to-day
work
management to a hired manager.
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رمز
29

ال راا

2019001

سب ع التحاح

Pollen

ة لحةةاح األ ةةار( الب ة اري الم جة اي ا ة ال ة ر),

29

ال راا

 2019007السايح المم لي

Garden

29

ال راا

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

بالعربية

اه الب اري ت تق ا ال ر الا ا جوةم المستة

ي جا ا أرجل المست الختفية جية ع توةمف وةت
التحاح .تح م المست ا تجميع ما اتق ا جوةمما
مةةة ةةاه الب ة اري ا ة تت ة الجي ة ع تةةأت بمةةا إلةةف

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

http://ar.wikipedia.org/wiki A powder found in flowers (floral
pollen) that attaches to the hair of a
bee; bees have pockets in their rear
legs called basket pollen. Bees
carry this powder to the hive and
put it in a special cell prepared to
store pollen for extraction later.

المصدر باللغة اإلنجليزية
http://ar.wikipedia.org/wiki

الختي  ,كمةا أة اة الختية مصةايا خاصة بسبة ع

التح ةةاح يتجم ةةع بم ةةا ةةاا األخي ةةر ه ةةم يو ةةتخرج م ةةة

الختي .

ة ة ابة ةةاري ا ة ةةة موة ةةاس ص ة ةةريري مة ةةة األ اراة ة ة

ال رااية ة ة (المو ة ةةاس اق ة ةةل م ة ةةة  7ا م ة ةةم مك ة ة ة ف

أ  0.2ا م ة ة ةةم مسمة ة ة ة ) تس ة ة ةةيط ب ة ة ةةالمم ل يمك ة ة ةةة
اوة ة ةةتر لما إلمت ة ة ةةاج مساصة ة ةةيل الخاة ة ة ة ار ات /أ

البوة ة ة ة ةةتم ال ة ة ة ة ةةجري

/أ المساصة ة ة ة ةةيل السحتي ة ة ة ة ة ,

/أ لتربي السي امات برض المظر اة م امةا مهةل

(األغمة ة ة ة ةةام /أ المة ة ة ة ةةاا / ,أ ال ة ة ة ة ةةا اجة/ ,أ

األ ارمةةع...,الةةخ) ,بسيةةث تك ة ة األاةةااا كالتةةال :

أقل مة  2ر س مةة األغمةام المةاا / ,أ أقةل
م ةةة  20طي ةةر م ةةة ال ةةاجاج أ أية ة طية ة ر أخ ةةر

كالسمام السبش/ ,أ أقل مةة  20مةة األ ارمةع,
/أ أق ةةل م ةةة  2خ ي ةةا مس ةةل ,بم ةةاف اضو ةةتم

 It is a small area of agricultural landالجما المرك لءسصاء الفتوطيم .
(be less than one dunum for an open
8001
cultivated area or less half a dunum
)for a protected cultivated area
surrounded the housing unit and can
be used for cultivated crops, and /or
raising animal regardless of type.
The numbers as follows: less than
five heads of sheep and / or goats,
and / or less than 50 birds or any
type poultry like pigeons, turkeys,
and / or less than 50 rabbits and / or
less than three beehives. The main
purpose of production is household
consumption, gifting, or to be sold
to increase family income.

PCBS, 2991

األو ةةر  ,أ اإل ةةااء (لأق ةةارع الجية ةراة) ,أ أة

تبةةاع اتةةف مطةةاق اةةيق جةةاا برةةرض يةةااي اخةةل

األوري.
2019000

السظيري

Barn

ة ة بم ةةاء اراة ة تو ةةتخام لتتخة ة ية مك ةةاة ام ةةل

مرط ةةف .ق ةةا تو ةةتخام اة ة ب ةةض األسي ةةاة لتربية ة

الما ةةي أ لتخ ة ية المركبةةات الم ةةاات ال رااي ة .

ت جةةا السظةةا ر غالبةةا ا ة الم ة ارع أ ا ة الم ة ارع

الحايم الممج ري.

An agricultural building primarily
located on farms and used for many
purposes, notably for the housing of
livestock and storage of crops. In
addition, barns may be used for
equipment storage or as a covered
workplace, such as threshing

012

http://en.wikipedia.org/
wiki/Barn

http://en.wikipedia.org/
wiki/Barn

رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

29

ال راا

2019002

سق اضمتفاع

Land Tenure

ة ة الترتيبة ةةات أ السح ة ة ق الت ة ة يوة ةةترل السة ةةا

29

ال راا

2019019

سيا ي البوتم

Tree Horticulture
Holding

29

ال راا

2019010

السيا ي ال رااي

Agricultural Holding

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بمحتاة ةةا ا أرض السية ةةا ي أ يوة ةةتخامما ض ت تبة ةةر
األرض الم جري إلف خو خر ج ء مة السيةا ي
ق ة ةةا تكة ة ة ة ممت كة ة ة أ اة ة ة سك ة ةةم الممت كة ة ة  ,أ

مو ةةتأجري (محاب ةةل مبت ةةا م ةةة الم ةةال أ سصة ة م ةةة

أم ة ة ة

ال جري

 The arrangements or rights underممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
which the holder operates the land
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
making up the holding. Land rented
to another person is not considered
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
part of the tenure may be owned or
8070
rented or government or any other
ISSN 1014-3378
form

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

أ سص ة ة ة مة ة ةةة اإلمتة ة ةةاج) أ سك مي ة ة ة أ

موترت
خر.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

احةا ألسكةام قبتية ا ةا ري  ,أ أ

يحصةةا بسيةةا ي البوةةتم ال ةةجري

ةكل

ج ة ا موةةاس مةةة

األراا الم ر ا بأ جار البوةتم تسةت تصةرف

الس ةةا  ,ات ةةف أة ض تح ةةل تتة ة المو ةةاس ا ةةة ()7

ا مم.

 The presence of cultivated or arableممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
land area for Horticultural trees
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
crops controlled by the holder, and
must not be less than one dunum.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا

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

8070
ISSN 1014-3378
سةاي اقتصةااي امية لءمتةاج ال اراة تخاةع

إلااري اس ةةاي ,ت ةةمل جمي ةةع السي ام ةةات الم جة ة اي
كةةل األ ارا ة الموةةترت كتيةةا أ ج يةةا ألغ ةراض

اإلمتة ةةاج ال ارا ة ة برة ةةض المظة ةةر اة ةةة المتكي ة ة أ

ال ةةكل الح ةةام م  .ق ةةا تك ة ة إااري السي ةةا ي ال اس ةةاي

بي ة ةةا ة ةةخو اس ة ةةا أ أوة ة ةري ,ق ة ةةا ي ة ةةتر ايم ة ةةا
خصةةاة أ أوةرتاة أ أكهةةر ,أ قةةا تت ض ةةا ا ةةيري

أ قبيتة ة أ ق ةةا ت ةةاار م ةةة قب ةةل خص ةةي ااتبارية ة
مهةةل ةةرك أ جم ي ة ت ا مي ة أ

كال ة سك مي ة .

قا تتك ة أرض السيا ي مةة جة ء اسةا أ أكهةر,

تحة ةةع ا ة ة تجم ة ةةع اسة ةةاي أ أكه ة ةةر مة ةةة التجم ة ةةات
الممفص ةةت اة ة مسااظة ة اس ةةاي ب ةةرط أة ت ةةتر
أجة ة ة اء السي ة ةةا ي اة ة ة

اس ة ةةاي أ أكه ة ةةر م ة ةةة و ة ةةا ل

اإلمتة ةةاج مهة ةةل ال مة ةةل المبة ةةام

الجر  ...الخ.

اآلضت سي امة ةةات

 An economic unit of agriculturalممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
production
under
single
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
management comprising all kept
livestock and all land used totally or
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
partially for agricultural production
8070
purposes regardless of legal form or
ISSN 1014-3378
size. Single management may be
exercised by an individual or
household, jointly by two or more
individuals or households, by a clan
or tribe, or by a juridical person
such as a corporation, cooperative,
or government agency. The land of
the holding may consist of one or
more parcels located in one or more
separate areas, or in one or more
territorial
or
administrative
divisions, providing the parcels
share the same means of production
such as labour, farm buildings,
machinery, or draught animals.
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رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2019012

سيا ي سي امي

Animal Holding

29

ال راا

2019010

سيا ي مختتط

Mixed Holding

29

ال راا

2019044

سيا ي مباتي

Plant Holding

29

ال راا

2019045

السي امات

Milking Animal

التعريف بالعربية
يحص ة ةةا بالسي ة ةةا ي السي امية ة ة
السةةا

التعريف باإلنجليزية

جة ة ة ا سي ام ة ةةات ل ة ةةا

ي تبةةر الفةةرا سةةا ا إاا ت ة ار لاي ة أ مةةة

السةةاضت اآلتي ة  :أ اةةاا مةةة األبحةةار أ اإلبةةل,
ااا ( )2ر س اأكهر مة األغمام (الاأة  /أ

المة ة ةةاا ) أ الخمة ة ةةا ير ,اة ة ةةاا ( )20اة ة ةةأكهر مة ة ةةة
الا اجة (ال سم البياض) ,ااا ( )20اةأكهر مةة

األ ارمةةع أ الطي ة ر األخةةر مهةةل السةةبش ,الةةبط,

المصدر باللغة العربية

 The presence of animals controlledممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
by the holder. The holder should
 have any number of cattle orوتوت تط ر اضسصاءات ,77
 camels, at least five heads of sheep,البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
goats or pigs, at least 50 poultry
8070
birds (layers and broilers), or 50
 + ISSN 1014-3378بتصرف
rabbits or other poultry like turkeys,
 ducks, fer, etc, or a mixture ofالجما المرك ل سصاء الفتوطيم
them, or at least three beehives

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS

الفر ,الومة غير ةا أ ختةيط مممةا ,أ أة يةاير

السا

( )2خ يا مسل اأكهر.

ت تبةةر السيةةا ي مختتطة إاا كةةاة لةةا السةةا
مباتية

سيةةا ي

سي امية م ةةا سوةةع ت ريةةف السيةةا ي المباتية

السي امي  ,ب رط أة يتم اوةتخاام مفةس ال مالة أ

مف ةةس اآلضت أ مف ةةس المبة ةةام لتم ةةاطية المبة ةةات
السي ام .

يحصا بالسيا ي المباتي

جة ا موةاس مةة األ اراة

الم ر ا أ الحابت لت راا أل مسصة ل اراة

تسة ة ةةت تصة ة ةةرف السة ة ةةا  ,اتة ة ةةف أة ض تحة ة ةةل تت ة ة ة

المو ة ةةاس ا ة ةةة ( )7ا مة ة ةةم لت ارا ة ةةات المك ة ة ة ا ,
( )0.2ا مم لت رااات المسمي .
الست ع

جميةةع اضمةةاث اة ة وةةة اضمج ةةاع المربةةاه بر ةةرض
امتةةاج الستيةةع الت ة كامةةت ممتج ة لتستيةةع خ ة ل

ال ام

 Where the holder has plant andممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
animal holdings, according to the
 definition of plant and animalوتوت تط ر اضسصاءات ,77
 holdings, providing both animal andالبرمامب ال الم لتت ااا ال راا
plant activities and sharing the same
8070
means of production such as labour,
 + ISSN 1014-3378بتصرف
farm buildings, machinery, or
 draught animals.الجما المرك ل سصاء الفتوطيم
 The presence of cultivated or arableممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
land for any agricultural crops
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
controlled by the holder. This must
not be less than one dunum for an
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
open cultivated area and half a
8070
dunum for a protected cultivated
ISSN 1014-3378
area
All females of reproductive age and
including only dairy females bred
especially for milk production that
were actually milked during the
year.
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اسصاءات ممظم األغاي ال راا

لأمم المتساي-كام ة هام 8077

اسصاءات الهر ي السي امي  ,المفا يم
المصطتسات التتصميفات
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FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

29

ال راا

2019016

سي امات

29

ال راا

2019017

السي امات

29

ال راا

2019010

السي امات

29

ال راا

2019012

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Livestock

ت مل جميع السي امات المستفظ بما المرباي ب كل

 It is Refers to all animals kept orممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
reared mainly for agricultural
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
purposes. Includes cattle, buffaloes,
sheep, goats, pigs, horses, mules,
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
asses, camels, poultry, rabbits, bees
8070
and other domesticated animals, as
ISSN 1014-3378
well as foxes, minks, etc.

الما ةةي الت ة تةةم ة ار ما أ الت ة اكتوةةبتما السيةةا ي

livestock
acquisitions
 Otherممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
purchased by the holding during the
 enumeration day. This includesوتوت تط ر اضسصاءات  ,77البرمامب
animals received as gifts or as
ال الم لتت ااا ال راا 8070
payment for work, in addition to
ISSN 1014-3378
animals born
 Refers to all animals kept or rearedالجما المرك لءسصاء الفتوطيم .
in gardens; they include sheep,
8001
goats, and birds such as broiler,
layer, turkeys, pigeons… etc, and
beehives. Provided, (the numbers
are as follows: less than five heads
of sheep and / or goats, and / or less
than 50 birds or any type of poultry
like pigeons, turkeys, and / or less
than 50 rabbits and / or less than
three beehives

الم را  /الما ي

ت ةةمل األبحةةار األغمةةام

ر يو ة ألغ ةراض رااي ة

(الاة ة ةةأة الم ة ة ةةاا ) الخية ة ة ة ل البر ة ة ةةال السمي ة ة ةةر
الجم ة ةةال الخم ة ةةا ير ,طية ة ة ر الم راة ة ة كال ة ةةاجاج

التسم البياض ,السبش ,الفر ...الخ ,المسل.
Animals Acquired

المكتوب

ي ةةمل الة السي امةةات التة

خة ل ال ةةام ال اراة

رات كمة ةةاايا أ مة ةةة خ ة ة ل الة ةةااع محابة ةةل ال مة ةةل

باإلااا إلف الم اليا.
Domestic Animals

المم لي

ت ةةمل جميةةع السي امةةات المسةةتفظ بمةةا المربةةاي ا ة
السايحة ة ة ة ة المم لية ة ة ة ة

ت ة ة ة ةةمل الا ة ة ة ةةاة الم ة ة ة ةةاا ,

الطية ة ة ر كال ة ةةاجاج ال س ة ةةم البي ة ةةاض ,الس ة ةةبش,
السم ةةام …ال ةةخ المس ةةل .لك ةةة ب ةةرط اة تكة ة ة

األا ةةااا كالت ةةال  :أق ةةل م ةةة  2ر س م ةةة األغم ةةام
/أ الماا / ,أ أقل مة  20طير مةة الةاجاج

أ اي طي ر أخر كالسمام السبش...,الخ/ ,أ

أقةةل مةةة  20مةةة األ ارمةةع /أ أقةةل مةةة  2خ يةةا

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
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مسل.
الخص

castration

إ ال الخصيتية مة الجوم أ إبطال مف لمما مما

ي ا إلف ام اام تأهير ما ,أ امخفاض ا موت

المرم مات الجموي الاكري ا الام ,يااي موب

المرم مات األمه ي

بالتال

اتف ترويع الا ة ا
ا ء السي اة

ت يا محاري السي اة

الجوم ,باإلااا إلف

يااي اوتم ك مة الم اا ال تفي

تسوية صفات الابيس  ,ضة الخص ي هر اتف

طبي

المم

ليس اتف ورا المم  ,بسيث ت ااا

موب التصاا ا الابيس .

Removal of the testicles or
nullifying their impact, or a
decrease in the level of the male sex
hormones in the blood, increasing
the proportion of female hormones
and thereby increasing the animal's
ability to deposit fat in its body. It is
also used to calm the animal and
increase the consumption of silo
and improve carcass traits, since
castration affects the nature of
growth, not the speed of growth,
and increases the dressed carcass
weight

011

اليل تربي األغمام
8001
م.ابا الرسيم بر ش

Manual Raising Sheep – 2007. Abdul
Rahim Barhoush

رمز

ال راا

2019019

الخا ار ات

Vegetables

ة ة ة مجم ا ة ة ة مة ة ةةة المساصة ة ةةيل الم قت ة ة ة الت ة ة ة

This is a set of temporary crops
used mainly for fresh consumption,
including fruit vegetables such as
pumpkins, eggplants, okra, maize
and green legume; root vegetables
;such as carrots, radishes, and onion
leafy vegetables such as lettuce and
spinach,
plus
strawberries,
watermelon and musk melon.
Vegetables can be grown open or
protected.

29

ال راا

2919010

خ يا المسل

Local Beehives

29

ال راا

2919012

خ يا المسل

29

ال راا

2919010

الاجاج البياض

Layers

29

ال راا

2919011

الاجاج ال سم

Broilers

الاجاج الا يربةف إلمتةاج التسة م البياةاء اة

29

ال راا

2919011

ارس ال يت ة

Olive Pressing

ة ة امتي ة ة او ةةتخراج ال ية ةةت م ةةة همة ةةار ال يت ة ة ة

29

ال راا

2019011

الا اجة

Poultry

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

توتخام ب كل ر يو ل وةتم

الطةا ج ,ت ةمل

الخا ة ةةار الهمرية ة ة مه ة ةةل الحراي ة ةةات الباامجامي ة ةةات
البامي ة ة ة الة ة ةةاري الوة ة ةةكري البح لية ة ةةات الخا ة ة ةراء,
كة ةةال الخاة ةةار الجاري ة ة مهة ةةل الج ة ة ر الفجة ةةل,

األبصةةال الخاةةار ال رقي ة مهةةل الخةةس الوةةبامخ

باإلااا إلف الف ار ل البطيخ ال مام ,يمكة أة
ت رع الخا ار ات مك ا أ مسمي .
التحتياي

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

الخ يا الت تصمع مستيا تك ة غير مسااي

ابةةاري اةةة صةةما ق خ ةةب بلب ةةاا م يم ة مت ةةارف

A wooden box with specific
dimensions consisting of a base,
raising box and cover. Other layers
and frames may be added or
removed.

الةاجاج الةةا يربةف إلمتةةاج بةةيض الما ةاي اةةااي مةةا

It is Refers to the chicks kept to
الجما المرك لءسصاء
produce table eggs, not usually for
 more than 30 months.الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,
It is the chicks which be kept to
الجما المرك لءسصاء
produce white meat with 50 days as
 maximum period.الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,
 A process of extraction oil fromالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
olive.
7772

مةةة الطةةية أ الفخةةار أسيامةةا مةةة الخ ةةع تك ة ة

غير قابت ل يااي طبحات أ إااا ب ار ي .
السايه

الجما المرك

لءسصاء

A locally-made beehive with nonspecific dimensions and shapes,
made mainly of soil or clay and
sometimes from wood, to which
layers and frames cannot be added.

الحياوةةات األسجةةام األ ةةكال قةةا تكة ة مصةةم ا

Modern Beehives

المصدر باللغة العربية

اتيم ةةا تتكة ة ة م ةةة قاا ةةاي ص ةةما ق تربية ة غط ةةاء
يمكةة إاةاا طبحةات أخةر  ,كةال يمكةة إاةاا

أ إ ال الب ار ي .
يربف لماي ض ت يا اة  20م ار
ماي ض تت ا ا رتما  20ي ما.
(اصر ال يت ة).

مجم ا ة ة مة ةةة الطي ة ة ر مخصص ة ة لرة ةةرض إمتة ةةاج
م ية كاة يك ة اجةاج ضسةم أ إلمتةاج البةيض أ

إلمتاج لسم السبش أ السمام أ أ مة ع خةر مةة

الطي ر ,كما ت مل الا اجة األرامع.

It is Referes to all poultry kept to
different purpose of productions as
to produce meat from broiler, or
produce egg from layers, produce
meat from Turkeys or any type of
birds and rabbits.

011

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010
PCBS, 1995

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Household Poultry

ة ة ال ةةا اجة التة ة ت ةةتم تربيتم ةةا بأا ةةااا قتيتة ة اة ة

It is Refers to poultry kept in small
numbers in special places near the
home with the main purpose of
household consumption e.g., layers,
pigeons, geese, ducks, rabbits

29

ال راا

 2019017الا اجة المم لي

29

ال راا

2019010

ا ري الاجاج

29

ال راا

2919012

ا ري الاجاج

29

ال راا

2919019

اك ر السبش

29

ال راا

2919010

الر

Irrigation

29

ال راا

2919012

الر الوطس

Surface Irrigation

مك ةةاة مخصة ةةو لتربيتم ةةا بجامة ةةع الممة ة ل يك ة ة ة
المم لة ة

الم ةةاف الر يوة ة م ةةة تربيتم ةةا اضو ةةتم

مهة ة ة ةةل الة ة ة ةةاجاج البية ة ة ةةاض السمة ة ة ةةام اإل
األرامع السبش غير ا مة الطي ر.

Layers Cycles

البياض

ة الفت ةري الت ة تمتةةا مةةة بااي ة تربي ة الصيصةةاة

ستة ةةف مماي ة ة إمتاجمة ةةا مة ةةة البة ةةيض

ومتاة.
Broiler Cycles

ال سم

الة ة ة ةةبط

الفتةري التة تمتةةا مةة بااية

ة

ة ة بالم ة ةةال

تربية الصيصةةاة

(امة ةةر ي ة ة م اسة ةةا) ستة ةةف مماي ة ة تو ة ة يق الة ةةا اجة
الممتج .

Is the period which extends from
beginning of raising chicks until the
end of eggs production its 2 year in
average.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

 The period that extends from theممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
)raising of chicks (aged one day
 until the final marketing of theوتوت تط ر اضسصاءات ,77
 poultry.البرمامب ال الم لتت ااا ال راا

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS

8070
 + ISSN 1014-3378بتصرف

الجما المرك
Turkey Males

ال سم

ة ة اك ة ة ر السة ةةبش ال سة ةةم الت ة ة تربة ةةف إلمتة ةةاج

التس م البيااء اة ا ري تتة ار ح مةاتما مةة -720
 720ي م ااا الا رات ا الوم ا رتية احط.
ة ة ت ي ة ةةا األرض ا ة ةةة قص ة ةةا بمي ة ةةاه غي ة ةةر مي ة ةةاه

األمط ة ة ةةار ,بر ة ة ةةرض تسو ة ة ةةية الم اراة ة ة ة أ إمت ة ة ةةاج
المساصيل.

male turkey kept
meat, the period
150 to 180 days
more than two

It is Refers to the
to produce white
that extends from
not usually for
cycles per year.

ل سصاء الفتوطيم

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا

 It refers to land purposely providingممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
land with water, other than rain, for
 improvingوتوت تط ر اضسصاءات ,77
pasture
or
crop
 production.البرمامب ال الم لتت ااا ال راا

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS

8070
 + ISSN 1014-3378بتصرف
الجما المرك
ي ةةير إلةةف مظةةام لترطي ة األرض ج يةةا أ كتي ةةا
بالميةةاه ألغ ةراض الةةر ,
ايمةةا

مةةا أم ة اع مختتف ة بمةةا

الرم ةةر بةةاألس اض أ ال ةةا اليع أ الحمة ة ات

المفت س ة ة ة أ ب اة ة ةةع ب ة ة ةربيب بجامة ة ةةع المسص ة ة ة ل

برض المظر اة مصار المياه.

ل سصاء الفتوطيم

 It is Refers to a system for partiallyممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
or completely covering land with
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
water for the purpose of irrigation.
There are various types, including
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
furrow, border strip, open channels
8070
and basin irrigation, regardless of
ISSN 1014-3378
the water source.
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رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

الر بالتمحيط

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Drip Irrigation

مظةام يةةتم اية ت يةةع الميةةاه تسةةت اةةرط مةةمخفض

29

ال راا

2919010

29

ال راا

 2919011الر بالر ا ات

Sprinkler Irrigation

29

ال راا

 2919220ال راا اضوري

Household Farming

مةة خة ل ةبك األمابيةع اة ممةط موةبق التسايةةا

يةةتم اي ة إط ة ق كمي ة صةةريري لكةةل مبةةات سيةةث
تمب ث المياه ببطء اتف وط الترب .
ي ةةير إلةةف ةةبكات األمابيةةع الت ة تتسةةر خ لمةةا
الميةةاه تسةةت اةةرط قبةةل ص ة لما المسص ة ل اةةة

طريق الر ا ات.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 A system where water is distributedممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
under low pressure through a piped
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
network in a pre-determined patter
and applied as a small discharge to
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
each plant, where drip emitters
8070
apply water slowly to the soil
ISSN 1014-3378
surface.
 It is Refers to pipe networksممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
through which water moves under
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
pressure before being delivered to
the crop via sprinkler nozzles.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

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

8070
ISSN 1014-3378
ة ة ابة ةةاري اة ةةة موة ةةاس صة ةةريري مة ةةة األ ارا ة ة

ال رااية ة ة (المو ة ةةاس اق ة ةةل م ة ةةة  7ا م ة ةةم مك ة ة ة ف
أ  0.2ا م ة ة ةةم مسمة ة ة ة ) تس ة ة ةةيط ب ة ة ةةالمم ل يمك ة ة ةةة
اوة ة ةةتر لما إلمت ة ة ةةاج مساصة ة ةةيل الخاة ة ة ة ار ات /أ
البو ةةتم ال ةةجري

/أ المساص ةةيل السحتية ة / ,أ

لتربية ة السي ام ةةات بر ةةض المظ ةةر ا ةةة م ام ةةا مه ةةل
(األغمة ة ة ة ةةام /أ المة ة ة ة ةةاا / ,أ ال ة ة ة ة ةةا اجة/ ,أ

األ ارمةةع...,الةةخ) ,بسيةةث تك ة ة األاةةااا كالتةةال :

أقل مة  2ر س مةة األغمةام المةاا / ,أ أقةل
م ةةة  20طي ةةر م ةةة ال ةةاجاج أ أية ة طية ة ر أخ ةةر

كالسمام السبش/ ,أ أقل مةة  20مةة األ ارمةع,
/أ أق ةةل م ةةة  2خ ي ةةا مس ةةل ,بم ةةاف اضو ةةتم

 It is a small area of agricultural landممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
(be less than one dunum for an open
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
cultivated area or less half a dunum
)for a protected cultivated area
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
surrounded the housing unit and can
8070
be used for cultivated crops, and /or
ISSN 1014-3378
raising animal regardless of type.
The numbers as follows: less than
five heads of sheep and / or goats,
and / or less than 50 birds or any
type poultry like pigeons, turkeys,
and / or less than 50 rabbits and / or
less than three beehives. The main
purpose of production is household
consumption, gifting, or to be sold
to increase family income.

األو ةةر  ,أ اإل ةةااء (لأق ةةارع الجية ةراة) ,أ أة

تبةةاع اتةةف مطةةاق اةةيق جةةاا برةةرض يةةااي اخةةل
األوري

010

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

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

29

ال راا

اسم المصطلح
بالعربية

 2919065ال راا المب هري

اسم المصطلح باإلنجليزية
Scattered plantation

التعريف بالعربية
ت ة ةةمل المبات ة ةةات األ ة ةةجار المب هة ة ةري أ المم لة ة ة

بارج ة ة ة ة تس ة ة ة ة ل ا ة تساية ة ة ةةا مجم ة ة ة ة ع الموة ة ة ةةاس

الم ة ةةر ل  ,امة ةةا تساية ةةا الموة ةةاس الت ة ة ترطيمة ةةا

األ ة ةةجار المب هة ة ةري ,ية ة ةةتم تس ي ة ةةل مجمة ة ة ع أاة ة ةةااا
األ ة ةةجار إلة ةةف موة ةةاسات اة ةةة طرية ةةق تخصة ةةيو
مواس م ياري لكل جري (و اء مة م ع اسا أ

أكه ة ةةر) الم ر ا ة ة ة اة ة ة السحة ة ةةل ب ة ةةكل مب هة ة ةةر أ

م ر ا ة ة اتة ةةف ج امة ةةع السحة ةةل المم ة ةرات ت ة ةةكل

وة ةةياج أ مصة ةةاات رية ةةاح أ أ ة ةةجار متمة ةةاهري ا ة ة
سايح المم ل ااخل السيا ي ال رااي .
29

ال راا

2919011

ال راا المتمحت

Shifting Cultivation

29

ال راا

2919017

ال راا المكهف

Compact plantation

ة ة ة طريح ة ة ة ضوة ة ةةتخاام األرض ,ات ة ة ة رع موة ة ةةاس

م يم ة مةةة األرض لباةةع وةةم ات هةةم تمجةةر لفت ةري

تكف ة ضوةةت ااي خصةةبما بةةالمم المبةةات الطبي ة ,
هم ت اا رااتما .الوةم الممية ي لت اراة المتمحتة

ة ة ا ةةام او ةةتخاام األو ةةماي ال اة ة ي أ الو ةةماا

الطبي ة لتمسااظ ة اتةةف خصةةع الترب ة  ,بالتةةال

تحة ةةل إمتاجي ة ة األرض الم ر ا ة ة تة ةةاريجيا إلة ةةف أة
يصة ة ةةب مة ة ةةة األااة ة ةةل مة ة ةةة الماسي ة ة ة اضقتصة ة ةةااي
اضمتحةةال إلةةف موةةاس جايةةاي مةةة األرض التخت ة

اةة األ لةف .تستةاج األرض الممجة ري اةااي إلةةف
قت ط يل ضوت ااي خص بتما طبي يا.

ت ةةمل المبات ةةات األ ة ةةجار الم ر اة ة ال ة ةةجيرات

بصة ري ممتظم ة

مممجية كمةةا اة البوةةتاة ,أياةةا

المباتةةات األ ةةجار الت ة تك ة ة ةةك غيةةر ممةةتظم

لكةةة تك ة ة كهيف ة بارج ة تكف ة ضاتبار ةةا بوةةتاة

ت تبر م را

جري مكهف .

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 Includes plants and trees scatteredممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
or isolated to different degrees
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
without specifying the total area
occupied. In determining the area
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
covered by scattered trees, the total
8070
was based on the number of trees
ISSN 1014-3378
on the allocated area by each
standard tree (whether of one kind
or more) planted in the field,
scattered or planted on the sides of
the field and corridors, as a fence or
windbreak, or trees scattered in the
garden within the agricultural
holding.
 Shifting cultivation is a landممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
utilized
method
whereby
a
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
particular piece of land is cultivated
for some years and then abandoned
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
for a period sufficient for it to
8070
restore its fertility by natural
ISSN 1014-3378
vegetation growth before being
recultivated.
The distinguishing
characteristic of shifting cultivation
is that neither organic fertilizers nor
manure are used to retain soil
fertility. As a result cultivated land
productivity steadily decreases and
it becomes economically preferable
to open up a new piece of land and
abandon
the
existing
one.
Abandoned land usually takes a
long time to regain fertility by
natural processes.
 Includes plants, trees and shrubsممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
planted in a regular and systematic
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
manner, such as in an orchard.
Plants, trees or shrubs forming an
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
irregular pattern but dense enough
8070
to be considered as an orchard are
ISSN 1014-3378
also
considered
a
compact
plantation.
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World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

29

ال راا

2919018

ال يبار

29

ال راا

2919012

ال يت ة الر م

29

ال راا

 2919070ال يت ة الص ر

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ة ة المختفة ةةات الوة ةةا ت مة ةةة همة ةةار ال يت ة ة ة ب ة ةةا

) The olive liquid remainder (wasteالجما المرك
after the olive pressing.

Romi olive

ة او ةةم أطت ةةق ات ةةف أ ةةجار ال يتة ة ة التة ة ي ي ةةا

 A surname for olive trees that itsالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
age is more than fifty years.
7772

Surri olive

ة ة صة ةةمف مة ةةة أصة ةةماف ال يت ة ة ة ي ة ةةب المبة ةةال

 An olive variety which is used forالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
oil extraction and pickles. Its fruit
7772
size is about (15 x 22 )mm, the
percentage of oil for this variety
fruit is about (37%-38%).

Disposal Liquid
)(Zebar

اصره.
امر ا اة خموية وم .

البتةةا إض أة ةةكل الهم ةري يميةةل ل وةةتطال أكهةةر

اات سجم مت وط س ة ال ( 72x88متةم) .تب ةتا
موةب ال يةت اية (.(%22-21
29

ال راا

2919071

ال يت ة المبال

29

ال راا

2919072

ال يت ة المبال

29

ال راا

2919073

الو اإلمتاجي  Maximum Capacity forأقصف ااا ممكة مة الطي ر التة يمكةة تربيتمةا
Production
ا الم را .
الحص

29

ال راا

2019074

Napali olive

ة الصةمف ال ةةا ع مةة ال يتة ة اة اتوةطية

ة

ص ة ةةمف مستة ة ة مو ة ةةب إل ة ةةف بيرمب ة ةةاض ,م ة ةةا ة ةةاا
الصمف لت يت أ ض الكبيس هاميا ,يبتا سجم الهمري

( )81 X80مةةم,

تبتةةا موةةب ال يةةت اي ة بسةةا ا

.%22.2
Improved Napali olive

المسوة

ة صةةمف مةةة أصةةماف ال يت ة ة م ةةا أ ض لتكبةةيس

لت ي ةةت هامي ة ة

تبت ةةا موة ةةب ال ي ةةت اي ة ة (80-72

غ ة ةةم .يتمية ة ة

ة ةةاا الص ة ةةمف بأمة ة ة يما ة ةةب مت ة ةةأخ ار

) %ام ةةا الماة ة ج يبت ةةا م ةةال ة الهمة ةري 2-1
بالمحارم باألصماف المستي األخر .

و ل السي اة

المصدر باللغة العربية

Strain

ة ة ة مجم اة ة ة م ة ةةة الص ة ةةفات ال راهية ة ة الخارجية ة ة

اإلمتاجية ة ة لمجم اة ة ة م ة ةةة السي ام ة ةةات اات المة ة ة ع

ال اس ة ةةا مه ة ةةل وة ة ة ل األبح ة ةةار الم لماية ة ة الا ة ةةأة

لءسصاء الفتوطيم ,
7772

 It is a local widespread variety ofالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
olive in Palestine, which is used for
7772
extracting oil first then pickles. The
size of its fruit is (20 x 27) mm.
The percentage of oil extracted
from this variety fruit is about
33.3%.
 An olive variety which is used forالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
pickles first and extracting oil
7772
)second. Its fruit weigh about (6-8
grams, the percentage of oil
extracted from this variety fruit is
about (18%-20%).
It is Refers to the maximum number
of chicks that can be kept on the
farm.
A collection of genetic traits and
productivity of one type of animal,
such as a Friesian cow, or Assaf
sheep.

ال واف.

079

الجما المرك

لءسصاء

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,
الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 1995

PCBS, 1998

PCBS, 1998

PCBS, 1998

PCBS, 1998

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919071

الوتع ال رااي

Intermediate
Agricultural Products

29

ال راا

2919071

ال اي

Press

29

ال راا

2919077

مع ال ول

Beeswax

29

ال راا

2919070

الاامة

Lessee

29

ال راا

 2919072الط م التحاسات

ال ويط

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
الوتع ال رااية الممتجة مةة الحطةاع ال اراة التة

ي ة ةةاا او ة ةةتخاامما اة ة ة ال اراة ة ة مة ة ةري أخ ة ةةر مه ة ةةل
األا ف ال رااي غير المصم

البتا

التحا

الوةماا

التبة.
الكبو ال اساي أ الفتري التة تكةبس بمةا كمية

ال يت ة المجر

الم اي لتكبس بماف السصة ل

اتةةف ال يةةت تختتةةف الكمي ة تب ةةا لسجةةم المكةةبس,
اةةااي يو ةةتخام ةةاا المص ةةطت لتم اصةةر الحايمة ة

الم اصةةر مصةةف األ ت ماتي ة  .يمكةةة أة تحةةار

كميات ال يت ة المار س ب اا ال اات.
ية ةةتم السص ة ة ل اتة ةةف ال ة ةةمع اضصة ةةفر مة ةةة ا بة ةةاة

أقراو ال ول بالمةاء المرتة  .امةا ال ةمع األبةيض
ابةاري اةة ال ةمع األصةفر المبةيض .يوةتخام

ة ة ةةمع ال وة ة ةةل لت ة ة ةةم ع ,موتسا ة ة ةرات التجمية ة ةةل

اضوتخاامات غير الراا ي األخر .
ةة

ة ةةخو ل ة ة السة ةةق باوة ةةتر ل همة ةةار ال يت ة ة ة

بم ج ةةع اتف ةةاق م ةةع س ةةا

ال يتة ة ة محاب ةةل أج ةةر أ

موب مة ال يت أ ال يت ة.

ة ة ة ة اب ة ة ةةاري ا ة ة ةةة كا م ة ة ةةات مجمرية ة ة ة (كالبكتيري ة ة ةةا

Vaccine

الفير و ةةات الفطري ةةات..,ال ةةخ) اة ة يف أ ميتة ة ,

البيطري

أ

ة ة اب ةةاري ا ةةة ما ةةااات البر تيم ةةات الم ةةتح

ممما  ,أ التركيبات اضصطمااي  ,توتخام لممع,

أ تسصة ة ة ة ة ةةية ,أ ا ة ة ة ة ة ة ج األم ة ة ة ة ة ةراض الم اي ة ة ة ة ة ة
األمراض األخر .

المصدر باللغة العربية
 ,OECDم جم المصطتسات

Agricultural products reused in the
agriculture production of another
اإلسصا ي +2007 ,
product within the agricultural
Intermediate
products
 sector.بتصرف :الجما المرك لءسصاء
include forages, straw, animal
الفتوطيم
manure used as fertilizer, cereals
for feed etc.
 One press is the period of pressingالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
specific quantity of grind olive to
7772
extract oil. This term usually used
for traditional and half automatic
olive presses. The quantity of press
can differ according to presser size.
The press can also be used to
estimate quantity of pressed olive
by knowing the number of presses.
 Obtained by melting honeycombsاسصاءات ممظم األغاي ال راا
with boiling water (yellow wax).
 White wax is yellow wax bleached.لأمم المتساي-كام ة هام 8077
 Beeswax is used for candles,اسصاءات الهر ي السي امي  ,المفا يم
cosmetics and other non-food use
المصطتسات التتصميفات
 The lessee is a person who managesالجما المرك لءسصاء الفتوطيم ,
property for olive trees according to
7772
agreement between him and the
olive land-owner.
Suspensions of killed or attenuated
microorganisms (bacteria, viruses,
fungi, protozoa, or rickettsiae),
antigenic proteins derived from
them, or synthetic constructs,
administered for the prevention,
amelioration, or treatment of
infectious and other diseases.

070

www. who.int/topics
/vaccines/en/

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD,Glossary of Statistical Terms ,
2007+
Adapted by PCBS

PCBS, 1995

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

PCBS, 1998

www. who.int/topics /vaccines/en/

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919080

ال ام ال راا

29

ال راا

2019081

ال امل ال راا

Permanent Agricultural
Workers

29

ال راا

2019082

ال امل ال راا

Occasional
Agricultural Workers

29

ال راا

 2019000ااا الا رات ا

Agricultural Year

التعريف بالعربية
الفتري ال ممي الممتاي ما بية بااي

مر ت رية

The period covering the first of
October to the end of September of
the following year.

اري ال راا الفتوطيمي 8070 ,

ة ة ال امة ةةل الة ةةا ي ة ة ا خامات ة ة ب ة ةةكل ممة ةةتظم

A person whose services are
utilized regularly and continuously
during the agricultural year for
agricultural work on the holding.
Permanent agricultural workers
work for at least eight months
during the agricultural year.

مصطتسات ممظم ال مل الا لي -

ال امل الا ية ا خاماتة ب ةكل غيةر ممةتظم

A person working one or more
times during the agricultural year
who is not expected to work
regularly or continuously on the
holding. Occasional agricultural
workers work for less than eight
months during the agricultural year

أ ل مةةة ال ةةام لراية مماية

التال .
الاا م

التعريف باإلنجليزية

ةةمر أيتة ل مةةة ال ةةام

موةةتمر ا ة السيةةا ي خ ة ل الوةةم ال رااي ة  ,مةةاي
ال م ةةل ت ي ةةا ا ةةة هتهة ة ال م ةةل م ةةة ال ةةام ال اراة ة

(همامي أ مر اأكهر).

الم قت

المصدر باللغة العربية

غي ةةر مو ةةتمر اة ة السي ةةا ي خة ة ل الو ةةم ال رااية ة

غالبة ةةا مة ةةا موة ةةتخام ال مال ة ة الم قت ة ة (ال را ة ةةي )

لفت ةرات قصةةيري جةةاا إلمجةةا ممةةام مسةةا اي بسيةةث
تمتمة بامتمةاء المممة  ,مةاي ال مةل تحةةل اةة هتهة

إا ة ب أة المبااه السح ق
األواوي ا ال مل8002 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Ministry of Agriculture, 2010

ILO Terminology - Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work, 2008+
Adpted from PCBS

 +بتصرف الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

مصطتسات ممظم ال مل الا لي -
إا ة ب أة المبااه السح ق
األواوي ا ال مل8002 ,

ILO Terminology - Declaration on
Fundamental Principles and Rights at
Work, 2008+
Adpted from PCBS

 +بتصرف الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

ال مل مة ال ام ال راا (أقل مة همامي ا مر).
ال مابر

 Number of Cycles inاةةاا الةةا رات اإلمتاجي ة الت ة قةةام الم ة ارع بتربيتمةةا
the Barns
خ ل الوم ال رااي لجميع ال مابر

 It is Refers to the number ofممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
production cycles the farmer makes
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
during the agricultural year for all
poultry houses.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
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Agriculture 2010,
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

29

ال راا

2019001

ال ر ي ال رااي

29

ال راا

2019001

ال ر ي ال رااي

29

ال راا

2919001

لتخا ار ات

اسم المصطلح باإلنجليزية
Planting Session for
Vegetables

Planting Session for
Field Crops

التعريف بالعربية
الفتري الت يتم خ لما راا

الم قت .


التعريف باإلنجليزية
مم المساصةيل

ال ة ةةر ي ال ة ةةت ي  :تبة ةةاأ مة ةةة بااي ة ة

ت ة ةرية الهة ةةام

األ ل

ستة ةةف بااي ة ة

ة ةةمر

ة ةةمر كة ةةام ة



ال ةةر ي الربي ي ة  :تبةةاأ مةةة ممتصةةف ةةمر



ال ةةر ي الصةةيفي  :تبةةاأ مةةة ممتصةةف أيةةار

باط ستف ممتصف اار

The period during which vegetable
crops are cultivated:
- Winter session: from the
beginning of November to the
beginning of December
- Spring session: from midFebruary to mid-March
- Summer session: from mid-May
to mid-June
- Autumn session: from mid-August
to mid-September

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

ستف ممتصف س يراة


ال ةةر ي الخريفية ة  :تب ةةاأ م ةةة ممتص ةةف ع
ستف ممتصف أيت ل.

لتمساصيل
السحتي

ة ة الفت ة ةري الت ة ة ية ةةتم خ لمة ةةا ارا ة ة المساصة ةةيل
الم قت .


ال ر ي الصيفي :
راا

الفتري الت يتم خ لما

ممة المساصةيل الم قتة التة تحةع

ما بية .02/72 – 08/72


ال ر ي ال ت ي :
راا

The period during which field crops
are cultivated.
- Summer session: from midFebruary to mid-April
- Winter session: from the
beginning of October to midDecember.

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

الفتري الت يةتم خ لمةا

ممة المساصةيل الم قتة التة تحةع

ما بية .78/72 – 70/07
ال ول

Honey

وا ل ست

ل ج مة الرسيق ا اض ار الا

ي ة ةتم جم ة ة ااة ةةاااه لترة ةةااء اة ةةة طرية ةةق س ة ةرات

م يم  ,خص صا مسل ال ول .ي تما ط م ل ة
ال ول إلف سةا كبيةر اتةف المباتةات التة يةتم جمةع

الرسي ةةق ممم ةةا .يحة ة م المس ةةل بتخة ة ية ال و ةةل ا ة ة
أقةراو ال وةل التة يةتم إاةااا ا مةة قةبتمم ,التة
اباري اة خ يا مع وااوي

A sweet viscous fluid from the
nectar of flowers collected and used
as food by certain insects,
especially the honey-bee.
The
flavour and colour of honey depend
largely on the plants from which the
nectar is gathered.
Bees store
honey in honeycombs prepared by
them, consisting of hexagonal wax
cells

070

اسصاءات ممظم األغاي ال راا
لأمم المتساي-كام ة هام 8077

اسصاءات الهر ي السي امي  ,المفا يم
المصطتسات التتصميفات

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture 2010

http://en.wikipedia.org/
wiki/Royal_jelly

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

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

The completed age in years of the
person enumerated, which is the
difference between the date of birth
and the survey reference period.
It is Refers to the place where
poultry is kept. It can be a special
house or other building.

ة ة الفتة ةري م ةةا ب ةةية ت ةةاريخ الم ةةي ا ت ةةاريخ اإلو ةةماا

Age of the Holder in
Completed Years

is a honey bee secretion used in the
nutrition of larvae and adult queens.
It is secreted from the glands in the
hypopharynx of worker bees and
fed to all larvae in the colony,
regardless of sex or caste. When
worker bees decide to make a new
queen, either because the old one is
weakening or was killed, they
choose several small larvae and
feed them with copious amounts of
royal jelly in specially constructed
queen cells. This type of feeding
triggers the development of queen
morphology, including the fully
developed ovaries needed to lay
eggs.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايIt is the main purpose of the
production, which is mainly either
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
for sale or for household
consumption. Mainly means half
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
or more of agricultural production
8070
through the agricultural year.
ISSN 1014-3378

ة ة إاة ة ار او ةةل المس ةةل ال ةةا يو ةةتخام اة ة تراية ة

لءسصاء

الجما المرك

لءسصاء

الجما المرك

8070 ,  اري ال راا+ الفتوطيم

8070 ,  اري ال راا+ الفتوطيم
http://en.wikipedia.org/
wiki/Royal_jelly
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. م ب ار ام بالوم ات الكامت

, المكاة المخصو لتربي الطي ر الااجمة اية

Barns

اسم المصطلح
بالعربية

امر السا

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال

2019000

ال راا

29

) ال مابر (سظا ر2019002

ال راا

29

بالوم ات الكامت

قا تك ة اتف كل بركوات مخصص أ مبام

. أخر
Royal jelly

 يتم اا ار مةااي.  كال المتكات المااج,اليرقات

غااء متكات

2919029

ال راا

29

غرض اإلمتاج

2919020

ال راا

29

المسل

,اتية مةةة الرةةاا اة البت ة م الوةةفت إلمةةاث المسةةل
 برض المظر, يتم تراي جميع اليرقات ا الختي

 امةةاما تحةةرر ال ةةراضت. اةةة الجةةمس أ الطا ف ة
 إم ةةا ألة المتكة ة اة ة فت أ,اختي ةةار متكة ة جاي ةةاي

 اي ةةتم اختي ةةار ال اي ةةا م ةةة اليرق ةةات الص ةةريري,قتتة ةت
اط امم ةا كميةةات اية ةري مةةة غ ةةااء متكةةات المس ةةل

 اا المة ع.الا تم اااااه خصيصا لماا الررض
 بمةا اة الة, مة التراي يتوبع ا ت كل المتك

المم الكامل لتمبياية ال م ل اع البيض

إمةا

تسايا الررض أ الماف مة اإلمتاج

األوةةر أواوةةا ت م ة

لتبيةةع أواوةةا أ ل وةةتم

كتمة أواوةا أ اكهةر مةةة مصةف اإلمتةاج ال اراة
. لتسيا ي خ ل الوم ال رااي

Main Purpose of
Production of the
Holding

الر يو

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture, 2010
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

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

FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايIt is Refers to the main reason for
the animals to be kept. Normally,
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
milk and meat are the main purpose
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
Special machines for the hatching
الجما المرك لءسصاء
of poultry eggs.
, 2010  اري ال راا+ الفتوطيم

ي ير إلف الوةبع الر يوة لءبحةاء اتةف السي امةات

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايAny piece of land of one land
tenure type, entirely surrounded by
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
other land, water, road, forest or
other features not forming part of
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
the holding or forming part of the
8070
holding under a different land
ISSN 1014-3378
tenure type. A parcel may consist
of one or more fields or plots
adjacent to each other.

ة ة أ قط ة ة م ةةة األرض لمة ة ع اس ةةا م ةةة س ةةق

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايIt is Refers to the juridical aspects
under which the agricultural
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
holding is operated. It also refers to
other aspects about the type of
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
holding. From the juridical point of
8070
view, a holding may be operated by
ISSN 1014-3378
a single individual, jointly by
several individuals with or without
a contractual agreement and
belonging to the same or to
different households, or by a
juridical
person:
cooperation,
cooperative,
governmental
institution.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايThis refers to the moment on which
the census data are based.
,77  وتوت تط ر اضسصاءاتNormally, it refers to midnight of
 البرمامب ال الم لتت ااا ال رااthe day preceding the reference
period. Thus, the findings of the
8070
census relate to that night.
 بتصرف+ ISSN 1014-3378

ي ير إلف الج امع الت ري ي الت ت مل مة خ لما

ل سصاء الفتوطيم

الجما المرك
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.كاة يك ة لتسص ل اتف الستيع أ التس م

.ل مخصص لتفريخ بيض الا اجة

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

الموضوع رمز المصطلح
ال راا

29

2919020

ال راا

29

الحط

2919094

ال راا

29

Legal Status of
Agricultural Holder

الكياة الحام م

2919025

ال راا

29

Reference Date

لسظ اإلوماا

2919026

ال راا

29

Main Purpose for
raising Animal

 الررض الر يو2919022

رمز

المجال

لتربي سي امات
الما ي

Hatchery

A parcel

, م ة ةةاء,  مساطة ة ة كتي ة ةةا بأ ارا ة ة أخ ة ةةر,اضمتفة ةةاع

الفحاوات
)(الج ء

 أ م مة ة ة أخ ة ةةر ض ت ة ةةكل جة ة ة ءا م ة ةةة,طري ة ةةق

السي ةةا ي أ ت ةةكل جة ة ءا م ةةة السي ةةا ي ا ةةمة مم ةةط
مختتف مة سق اضمتفاع يمكة أة يتكة ة الجة ء
مةةة اسةةا أ أكهةةر مةةة السح ة ل أ الرقةةع ال رااي ة

.المجا ري لب اما الب ض
 كما ي ير إلف ج امع أخر اة, السيا ي ال رااي

 يمكة,  امة جم المظر الحام مي.أم اع السيا ات

لتسا

ت ريل السيا ي ب خو اسا أ الم ارك مة ااي
 يمتم ة لمفس األور أ, ب حا أ با ة احا,أاراا

: ااتباري

خصي

ب اوط

 أ, ألور مختتف

الخ...  م وو سك مي,  جم ي ت ا مي, م وو

 اااي,التسظ الت توما إليما بيامات الت ااا

 بسيث توما م ظم, ما تك ة ممتصف ليت م يم

. التيت

متا ب الت ااا إلف تت

ال مم

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919027

مبياات رااي

Pesticides

29

ال راا

2919020

المساصيل

Field Crops

29

ال راا

2919022

المساصيل

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
م اا تماف الف ممةع تةامير مكااسة اآلاةات

 Are substances inteneded toممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
prevent, disease or control in plants
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
or animals disease and pests,
including vectors of human and
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
animal diseases, unwanted species
8070
of plant, or to control the behavior
ISSN 1014-3378
or physiology of pests or crops
during production or storage. They
include insecticides herbicides,
fungicides, acaricides, termiticides
and
rodenticides
and
other
substances.
This is a set of temporary crops
الجما المرك لءسصاء
including cereals such as wheat and
 barley; legume crops such as chickالفتوطيم  +اري ال راا 8070 ,
peas and broad beans; oil crops
;such as sunflower, sesame, peanuts
tuber crops such as potatoes and
onions; medical crops such as anise,
sage, and mint; spice crops such as
cumin, anise and black cumin; and
fodder crops such as clover, alfalfa
and sern.

المساصيل الاا م الت تسمل هما ار بالف ل أ

 Permanent crops already bearingممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
fruit and producing. Most tree crops
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
become productive after a certain
length of time. The fall crop, which
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
amounted to this stage in the crop
8070
production and age had not yielded
ISSN 1014-3378
or produced yields in the reference
year because of the climatic
conditions, or for any other reasons,
not included aging trees or other
trees,
which
amounted
age
production but are no longer
productive if identified within the
crop at the age of production.

ا المباتات أ األمراض السي امي

ااتما بما ايما

مة المباتات أ لتويطري اتةف وةت

ا اوةي ل جيا

م ةةاق ت األمة ةراض الب ة ةري السي امية ة األص ةةماف
اآلاات المساصيل أهمةاء اإلمتةاج التخة ية ت ةمل

اتة ةةف المبية ةةاات الس ة ةري  ,مبية ةةاات األا ة ةةاع ,
المبي ة ةةاات الفطرية ة ة  ,مبي ة ةةاات ال ماك ة ةةع المس ة ةةل

األبيض الح ارض غير ا مة الم اا.
السحتي

ة ة ة مجم اة ة ة م ة ةةة المساص ة ةةيل الم قتة ة ة

مساص ةةيل السبة ة ع ك ةةالحم

ت ة ةةمل

ال ة ة ير المساص ةةيل

البح لي ة ة كة ةةالسمو الف ة ة ل الية ةةابس ,المساصة ةةيل
ال يتي مهل ابةاا ال ةمس الوموةم اوةتق ال بيةا,
المساص ة ةةيل الارمية ة ة مه ة ةةل البطاط ة ةةا ,األبص ة ةةال,

المساص ة ة ةةيل الطبية ة ة ة مه ة ة ةةل الياموة ة ة ة ة الميرمية ة ة ة

الم مةةاع مساصةيل الت ابةةل مهةةل الكمة ة الح سة ,
المساصيل ال تفي مهل البرويم الفص البيحيا.

الاا م الت

بترت امر

اإلمتاج (مهمري)

Permanent Crops
(related to age
)production - fruit

المصدر باللغة العربية

الممتج  ,تصب م ظم مساصيل األ جار ممتجة

ب ةةاما تبتةةا ام ة ار م يمةةا ,تةةاخل المساصةةيل الت ة

بتر ةةت ةةاه المرستة ة ا ةةمة المساص ةةيل اة ة ام ةةر
اإلمتةاج اة لةةم تكةة قةةا أهمةةرت أ أمتجةت غتة اة
الوةةم المرج ي ة بوةةبع الظةةر ف المماخي ة أ أل

أوباع أخر  ,ض تاخل األ جار المرم أ غير ا
مةةة األ ةةجار الت ة بترةةت امةةر اإلمتةةاج لكممةةا لةةم

ت ة ة ةةا ممتجة ة ة ة إاا أمك ة ة ةةة الت ة ة ة ةرف اتيم ة ة ةةا ا ة ة ةةمة
المساصيل ا امر اإلمتاج.

071

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

PCBS+ Palestinian Ministry of
Agriculture

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

رمز

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

المساصيل

ال راا

2919299

29

ال راا

2919290

29

ال راا

2919292

29

ال راا

 2919293مساصيل

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Forage Crops

ة المساصةةيل الم قت ة الت ة ت ة رع ب ةةكل مكهةةف

Temporary crops that are grown
intensively with multiple cuttings
per year and include three major
groups of fodder: grasses, including
;cereals that are harvested green
legumes, including pulses that are
harvested green; and root crops that
are cultivated for fodder. All three
types are fed to animals, either as
green feed, as hay, i.e. crops
harvested dry or dried after
harvesting, or as silage products.
Silage, or ensilage, refers to green
fodder preserved without drying by
fermentation that retards spoiling.
Some fodder crops are components
of compound feeds.

مة ةةع امكامي ة ة

ال تفي

رااتمة ةةا اكهة ةةر مة ةةة م ة ةري ا ة ة الوة ةةم

ت ة ةةمل هة ة ة ث مجم ا ة ةةات ر يو ة ةةي م ة ةةة ال ت ة ةةف:

األا ة ةةاع ,بمة ةةا ا ة ة ال ة ة السب ة ة ع الت ة ة تسصة ةةا
خا ة ةراء البح لية ةةات ,بمة ةةا ا ة ة ال ة ة البح ة ة ل الت ة ة

تسصةةا خا ةراء ,المساصةةيل الجاري ة الت ة ت ة رع

ك تةةف .يةةتم تراي ة السي امةةات بمةةاه اضم ة اع ,إم ةةا
ك تة ة ة ةةف أخاة ة ة ةةر ,كمة ة ة ةةا الحة ة ة ةةش ,أ المساصة ة ة ةةيل

المسصة ة اي الجااة ة أ المجففة ة ب ةةا السصة ةةاا ,أ

كممتج ة ة ةةات الو ة ة ةةي ج .الو ة ة ةةي ج

ة ة ة ة األاة ة ة ة ف

الخا ة ة ةراء المسف ظ ة ة ة ا ة تجفية ة ةةف اة ة ةةة طرية ة ةةق

التخمير لتاخير اواا ا .تاخل ب ةض المساصةيل

المصدر باللغة العربية
http://www.fao.org/es/
faodef/fdef11e.htm

المصدر باللغة اإلنجليزية
http://www.fao.org/es/
faodef/fdef11e.htm

ال تفي كمك مات لأا ف المركب .
المساصيل

Mixed Crops

المختتط

إما م قتة أ اا مة  ,تممة مت اممة اة مفةس

(المسمت )
المساصيل

السحة ةةل أ الرق ة ة ة  ,ا ة أة تكة ة ة ة م قتة ة ة

م ا.

(ت مل

ا جار

البوتم ال جري )

اا مة ة ة

ISSN 1014-3378

Associated Crops

المسصة ة ة ل الم ق ة ةةت ال ة ةةا ية ة ة رع ااخ ة ةةل م راة ة ة

Permanent Crops
(including trees
)horticulture

ة المساصةةيل الت ة ت ة ااا ا ري مم ةةا اةةة و ةةم

المحترم

اا م

ابةاري اةةة مسصة لية أ أكهةةر مختتفة ايمةةا بيممةةا,

جري كهيف بما مساصيل موتايم .

اسةةاي ,الت ة ض تستةةاج إلا ةةااي رااتمةةا ب ةةا ك ةةل
م وةةم قطةةاف ,ت مةةر ل ةةاي وةةم ات.

 two crops or more differentممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
temporary or permanent crops ( but
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
not both temporary and permanent
crops), and grown simultaneously
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
in the same field or area.
8070

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

مه ةال ال ة

أ ة ةةجار ال يت ة ة ة ,أ ة ةةجار السماة ةةيات ,أ ة ةةجار

الت يةات .مةةة الممكةةة اراة المساصةةيل الاا مة

بطريح ة ة ة ال ارا ة ة ة المكهف ة ة ة أ ال ارا ة ة ة المب ه ة ة ةري,
المواس ت مل المساصيل الم ر ا بالطريحتية.

 A temporary crop grown in aممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
compact plantation of permanent
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
crops.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
 A crop growth cycle of more thanممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
one year that does not need
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
replanting after each season and for
the previous few years. For
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
example, olive trees, citrus trees,
8070
and nuts. It is possible to grow
ISSN 1014-3378
permanent crops in intensive
agriculture or scattered. The area
planted with crops include two
ways.
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

29

ال راا

اسم المصطلح
بالعربية

 2919294المسص ل الممفرا

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

The Single Crop

ي ةةير ةةاا المص ةةطت إل ةةف مسصة ة ل اس ةةا ية ة رع

 This term refers to one crop grownممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
alone in the field. This crop may be
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
temporary or permanent.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
 A civil or juridical person whoممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
takes technical and administrative
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
responsibility for the management
of a holding on the holder's behalf.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
Responsibilities are limited to
8070
making day-to-day decisions on the
ISSN 1014-3378
operation of the holding, including
managing and supervising hired
labour. Wages may be paid in cash
and/or kind. A hired manager who
shares economic and financial
responsibilities, in addition to
managing the holding, should be
considered a holder or a joint
holder.
 It is Refers to agricultural land thatممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
relies mainly on rain for irrigation
وتوت تط ر اضسصاءات ,77

ة ة ج ة ة ء مة ةةة الموة ةةاس الكتي ة ة لتسية ةةا ي ,ت ة ةةمل

 This includes all land used in mostممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
years for growing temporary crops,
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
it includes land used for growing
temporary crops in a twetve month
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
reference period, as well as land
8070
that would normally be so used but
ISSN 1014-3378
is lying fallow or has not been sown
due to unforeseen circumstances.
Arable land does not include land
under permanent crops or land that
is potentially cultivated but is not
normally cultivated.

سةةاه ا ة سحةةل ,يمكةةة أة يك ة ة ةةاا المسص ة ل

مة المساصيل الم قت أ الاا م .
29

ال راا

2919295

الماير بأجر

29

ال راا

2919296

المواس الب تي

29

ال راا

2919297

المواس

Hired manager

ةةخو مةةام أ ااتبةةار يتة لف الموة لي الفمي ة
تمسصةر

اإلااري إلااري السيا ي مياب اةة السةا

موة ة ة ليات اة ة ة اتخ ة ةةاا الحة ة ة اررات الي مية ة ة ال مة ة ة

لت ةةريل السيةةا ي بمةةا ا ة ال ة إااري ال مةةال األا ةراا
مراقبتمم ,يااع األجر ب ج اام محةاا أ ايمةا أ

كتيممة ةةا م ة ةةا.

ا ة ة السة ةةاضت الت ة ة يتحاوة ةةم ايمة ةةا

المةةاير الموة ليات اضقتصةةااي المالية باإلاةةاا

إلف إاارت لسيا ي اام ي تبر سا ا أ سا ا ريكا

الصالس لت راا

Rainfed Agricultural
Land

Arable land

ة الموةةاس الت ة ت تمةةا ا ة ريمةةا ب ةةكل ر يو ة

اتف مياه األمطار.

البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378

جميةةع موةةاسات األرض الت ة توةةتخام ا ة م ظةةم

الوةةم ات ل ارا ة المساصةةيل الم قت ة ,

المصدر باللغة العربية

ة ت ةةمل

األ اراة ة المو ةةتخام ل اراة ة المساص ةةيل الم قتة ة

ا ة ات ةري اهمة ة ا ةةر ةةم ار كفتة ةري مرج ي ة

ك ةةال

األراا الت توتخام اااي لةمفس الرةرض لكممةا

لظة ةةر ف غية ةةر مت ق ة ة تتة ةةر ب ة ة ار ض ت ة ة رع  .ض
ت ة ة ةةمل األ ارا ة ة ة الصة ة ةةالس لت ارا ة ة ة  ,األ ارا ة ة ة
الم ر ا ة بمساصةةيل موةةتايم ا األ ارا ة التة ة

ل ةةايما إمكامي ة ة اضوة ةةت راع لكممة ةةا ليوة ةةت ممتظم ة ة
ال راا .
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رمز
المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

ال راا

2919290

المواس الكتي

29

ال راا

2919292

مواس

29

ال راا

2919209

29

ال راا

 2919200المواس المر ي

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Holding Area

ة ة بمة ةةا م ة ةةتق ية ةةتم السص ة ة ل اتي ة ة مة ةةة جمة ةةع

لتسيا ي

التعريف باإلنجليزية

المو ة ةةاسات تس ة ةةت ك ة ةةل ا ة ة ة م ة ةةة ا ة ةةات او ة ةةتخاام

األ اراة ,

ة موةةاس جميةةع الحطةةع التة تتةةألف

ممم ة ة ةةا السي ة ة ةةا ي ال رااية ة ة ة  ,ي ة ة ةةمل الة ة ة ة جمي ة ة ةةع
األ اراة ة التة ة ي ةةتم ت ةةريتما لتسي ةةا ي ا ة ااتب ةةار

لتصة ةةف أ الكية ةةاة الحة ةةام م  ,ض ت تبة ةةر األ ارا ة ة
التة يمتتكمةا السةا

مواس السيا ي.

لكةة ي جر ةا لتريةر جة ء مةةة

 This is a derived item obtained byممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
summing the area under each land
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
use category. It is the area of all
land making up the agricultural
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
holding and includes all land
8070
operated by the holding without
ISSN 1014-3378
regard to title or legal form. Thus,
land owned by members of a
household but rented from others
should not be included in the area
of the holding.

الاا م (ت مل

Permanent Crop Area
(covering an area of
مساا ,ة اةااي ية م ال ةا .الموةاس مةا ت ةمل
)trees horticulture
المساصةةيل الاا م ة الت ة تةةم رااتمةةا بمةةاف إمتةةاج

مواس أ جار

الهمةار ,بسيةةث ض ت ةمل الم ةةاتل ,سيةث يةةتم إمتةةاج

 This term refers to the area of theممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
crop at the time of the Permanent
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
specific
timetable,
normally
enumeration day. The area here
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
include permanent crops that have
8070
been cultivated to produce fruits, so
ISSN 1014-3378
as not to include nurseries, where is
the production of crops in order to
reproduce the sale or use in holding
 It is Refers to the total area fromممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
which the crop is gathered. Thus, an
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
area that is destroyed due to
drought, flooding, pests or any
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
other reason is excluded. The area
8070
harvested only covers crops grown
ISSN 1014-3378
to maturity. It does not include
nurseries and includes all crops
harvested regardless of their end
use,
whether
for
human
consumption, for animal feed, or for
any other purpose.

المواس الت ت ا اة قصةا بميةاه غيةر ميةاه

 An area of land that is normallyممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
provided with water other than rain
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
for the purpose of improving
production.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378

المساصيل

ة ة موة ةةاس المسص ة ة ل الة ةةاا م ا ة ة

البوتم )

المواس

قة ةةت مم ة ة

المصدر باللغة العربية

م اا التكاهر لتمساصيل بماف البيع أ اضوةت مال

ا السيا ي.
Area Arvested

المسص اي

المو ةةاس اإلجمالية ة التة ة تجم ةةع المساص ةةيل ممم ةةا
يوةتهمف مممةا الموةاس التة امةرت بف ةل الجفةاف

أ الفيا ةةامات أ اإلص ةةاب باآلا ةةات ترط ةةف اح ةةط
المساصةةيل المامي ة ستةةف مرست ة الماةةب لكممةةا ض

ت ةةمل الم ةةاتل ت ةةمل المو ةةاس المسصة ة اي ك ةةل

المسص ة ة ة ل الة ة ةةا يسصة ة ةةا بصة ة ةةرف المظة ة ةةر اة ة ةةة

اضوة ة ة ة ةةتخاام الممة ة ة ة ةةا

لتمسص ة ة ة ة ة ل و ة ة ة ة ة اء كة ة ة ة ةةاة

ل وةةتخاام الب ةةر أ لتراي ة السي امةةات أ لوةةبع
خر.

Irrigated Area

األمطار ت تما ب كل ر يو اتف المياه الت يتم

ت يا ا بما لتسوية اإلمتاج.
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رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

المواس

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919202

29

ال راا

 2919200مواس الم اتل

29

ال راا

2919201

29

ال راا

 2919201مصار اإلر اا Source of Agricultural
Extension
ال راا الر يو

29

ال راا

Cultivated Area

الم ر ا

التعريف بالعربية
ة الموةةاس الت ة أاةةات

راةةت بم ة ع أ اكهةةر

 Area which was prepared andممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
planted by one crop or more, either
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
permanent or temporary crops.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
 It is an area where young plants,ممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
trees or vines are propagated for the
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
purpose of transplanting. Plants in
a nursery are not harvested and are
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
therefore not included in the area
8070
(temporary crops) or current area
ISSN 1014-3378
(permanent crops).
A nursery
might be in the open or under
protective cover. It may be used for
the development of planting
materials for the holding itself or
for sale Nurseries don’t include
seed fields and. forest tree
nurseries.
Agricultural inputs include all items
اضمم المتساي ,مظام السوابات
purchased or made available and
الح مي 7772 ,
used that year to enable and
improve agricultural production
which include chemical fertilizers,
manure, seed, water, feed, …etc.
 It is the source that provision ofممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
agricultural advice and information
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
to crop and livestock producers.
Extension services may be provided
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
by government institution (MoA),
8070
non-government
organization,
ISSN 1014-3378
farmer organization, educational
institutions, informal grass roots
organizations, and others.

ي ة ة ةةير إلة ة ةةف الترتيبة ة ةةات ا السح ة ة ة ق الت ة ة ة ي طة ة ةةف

 It is Refers to the means by whichممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
the holder obtained the right to use
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
the specific item.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378

مة ة ة ةةة المساصة ة ة ةةيل الت ة ة ة ة تك ة ة ة ة ة اة ة ة ةةااي صة ة ة ةةااي
لتمساصيل الم قت اجمالي لتمساصيل الاا م .

Nurseries

ة ة موة ةةاس تة ةةتم ايمة ةةا امتي ة ة إكهة ةةار المبات ة ةةات
األ ةةجار ا اضامةةاع برةةرض إاةةااي رااتمةةا ض
تسصةةا مباتةةات الم ةةاتل لةةاا ض يجةةع إاراجمةةا ا ة

الموة ة ةةاس الت ة ة ة تسصة ة ةةا لتمساصة ة ةةيل الم قت ة ة ة أ
المو ةةاس السالية ة لتمساص ةةيل الاا مة ة  ,يمك ةةة أة

يت اجةا الم ةتل اة أمةاكة مفت سة أ تسةت غطةاء
لتسماي

يمكة أة يوتخام ا السيا ي أ لتبيةع ض

ت ةةمل لم ةةاتل سح ة ل التحةةا  .يوةةتهمف مةةة ال ة
م اتل األ جار السرجي .

موتت مات
اإلمتاج ال راا
(اضوتم

Agricultural
Intermediate
Consumption

ال ويط)

كل ما ي تري الم ارع بماف اوتخاام ا ال متي
اإلمتاجية ة ة ة ة ل ة ة ة ةةمفس ال ة ة ة ةةام كاألو ة ة ة ةةماي الكيما ية ة ة ة ة
األا ف المياه غير ال .

المبياات التحا

المصار الا يح م بتحايم الم ري الم ت مات

ال رااية ة لممتجة ة المساص ةةيل ال رااية ة الما ةةي .

ق ة ة ة ةةا تح ة ة ة ةةام الخ ة ة ة ةةامات اإلر ة ة ة ةةااي م ة ة ة ةةة جام ة ة ة ةةع

الم ووةةات السك مي ة ( اري ال ارا ة ) الممظمةةات

غير السك مي  ,ممظمات الم اراية ,الم ووةات
الت تيمي ة ة ة  ,الممظمة ة ةةات ال ة ة ة بي غية ة ةةر الروة ة ةةمي
غير ا.

2919201

مصار اآلل

Source of the
Machinery/
Equipment

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

بم جبما السةا

السةق اة اوةتخاام مة ع م ةية مةة

اآلضت ال رااي .
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رمز
المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919207

مصار الر

29

ال راا

2919222

م اصر مرتح

permanently closed
presses

29

ال راا

2919209

م اصر مرتح

temporarily closed
presses

Main Source of
Water

التعريف بالعربية
ة ة ة المص ة ة ةةار األكه ة ة ةةر اوة ة ةةتخااما اة ة ة ة السي ة ة ةةا ي
ال رااية ة ة ة لأغة ة ة ةراض المختتفة ة ة ة  ,تكة ة ة ة ة إس ة ة ةةا

الساضت اآلتي :

بك مة األمابيةع الر يوةي

بك مياه اام :

الفراي تمت ر ا التجمةع الوةكام لرةرض ت يةع
ت صة ةةيل المية ةةاه الصة ةةالس لت ة ةةرع إلة ةةف التجمة ةةع,
ت رف اتيما وتط مستي .

ب ةةار جم ةةع مي ةةاه األمط ةةار :ة ة اآلب ةةار التة ة ي ةةتم

سفر ة ةةا تبطيمم ة ةةا بر ة ةةرض تجمي ة ةةع تخة ة ة ية مي ة ةةاه

األمطار ايما.

يمةةابيع :اليمب ة ع ة مةةاء متةةااق مةةة أسةةا موةةارع
المياه الج اي اما التحاء الطبح السامت لتمةاء مةع

وةط األرض,

مةةا يمةةابيع اا مة التةةااق يوةةتمر

ت ةةااحما ات ةةف م ةةاار الو ةةم  ,أخ ةةر م و ةةمي سي ةةث

تمفجر ا اصل ال تاء احط.

صة ةةماريب (تمك ة ةةات) :اوة ةةتخاام المي ة ةةاه مة ةةة خة ة ة ل
ويارات محل المياه.
اآلبار اضرت ا ي :

تت اآلبةار التة يةتم سفر ةا

لت صة ة ل إل ةةف المي ةةاه الج اية ة  ,م ةةة أج ةةل ا ةةخما

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 It is the most source used inممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
Agricultural holding for different
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
purposes as follows:Public Water Network: A network
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
of pipes for the purpose of
8070
providing
clean
water
to
ISSN 1014-3378
households. It normally belongs to
a municipality, the council, or to a
private company.
Collection Water Wells: Wells that
are dug in the ground for the
purpose of collecting rain water.
Springs: Water that is discharged
from the ground at an intersection
point between the topographic
surface and the groundwater table.
It could be permanent or seasonal
and is considered as one of the
natural resources for irrigation.
Water Tanks: Using water from
vehicles that distribute and transfer
water.
Artesian Wells: Those wells are
being dug to reach the ground
water, for pumped and exploited as
a source of water for multiple
purposes of drinking or irrigation.

المصدر باللغة اإلنجليزية
FAO statistical development series 11,
World Programe for the Census of
Agriculture 2010,
ISSN 1014-3378

اوةتر لما كمصةار مةة مصةاار الميةاه لأغةراض

المت ااي مة ر أ
اا ما

م قتا

رع.

ة ة الم اصة ةةر الت ة ة لة ةةم تمة ةةارس م ة ةةاط اصة ةةر

 Presses that have not engaged inالجما المرك ل سصاء الفتوطيم ,
olive pressing since more than five
1994
years due to sold or damaged
equipments.

ة ة الم اصة ةةر الت ة ة لة ةةم تمة ةةارس م ة ةةاط اصة ةةر

 Presses that have not engaged inالجما المرك ل سصاء الفتوطيم ,
olive pressing during the season due
1994
to administrative or technical or
economic reasons.

ال يت ة مما أكهر مة خمةس وةم ات بوةبع بيةع أ

تتف الم اات.

ال يت ة ة خ ة ل الم وةةم ألوةةباع إااري ة أ امي ة أ

اقتصااي .

000

PCBS,1994

PCBS,1994

رمز

ال راا

2919200

الم صري

Olive Press

ة ة م وو ة ة أ ج ة ة ء مممة ةةا تمة ةةتب ب ة ةةكل أواو ة ة

An enterprise or part of an
enterprise in which one group of
goods and services is produced
(olive oil, with the possibility of
having secondary activities).

29

ال راا

2919202

المكااس

Biological Control

29

ال راا

2919229

المكااس

المجال
29

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

بالعربية

مجم ا ة ة اسة ةةاي مة ةةة الوة ةةتع ( ية ةةت ال يت ة ة ة ,مة ةةع

استمالي ة اإلمتةةاج مةةة أم ةةط هام ي ة ) سيةةث يسحةةق
اا الم اط الر يو غالبي الحيم المااا .

البي ل جي

المتكامت

أة يتم اوتخاام اا طبي

المرا ا السيا ي ال رااي .

Integrated Pest
Management

لمكااس الموةبع

او ةةع م ةةة

ة ة مظ ةةام مكااسة ة يو ةةتخام اية ة م ةةا

أو ة ة ةةاليع ط ة ة ةةرق المكااسة ة ة ة الفي يا ية ة ة ة (الس ة ة ةةرق,
الت ح ة ة ة ةةيم ال مو ة ة ة ة ة ) البي ل جي ة ة ة ة ة (المة ة ة ة ةةتطف ت
المفتروة ة ةةات) الكيما ية ة ة ة (المبي ة ة ةةاات الكيما ية ة ة ة )
الميكاميكي ة

(الس اره ة ال يةةق جمةةع الس ةرات)

ية ة ةةتم ت ظيفم ة ة ةةا ب ة ة ةةكل متة ة ة ة ا

ا ة ة ةةا اآلاة ة ة ة م ة ة ةةع

المسااظ ة ة اتة ةةف صة ةةس اإلموة ةةاة البي ة ة

وة ة م

المم ةةتب ال ارا ة ة  ,ا ةةماة بحة ةةاء اآلاة ة ا ة السة ةةا

اضقتصة ة ة ة ةةاا السة ة ة ة ةةرج ا ة اإلخ ة ة ة ة ة ل بة ة ة ة ةةالت ا ة
الطبي ة ة بة ةةية اآلاة ةةات أاة ةةاا ما السي ي ة ة  ,الة ةةا
يك ة اوتخاام أوت ع المكااس الكيميا ية اية

ة

الخيةةار األخيةةر ,يك ة ة مكمة ألوةةاليع المكااس ة
األخ ة ةةر  ,باإلا ة ةةاا إل ة ةةف أة او ة ةةتخاام المبي ة ةةاات

الكيما ي يك ة امة

ر ط أوس ممم تامة

السفةاظ اتةةف الصةةس ال امة البي ة

ال راا

خت ه مة متبحيات المبياات.

جة اي الممةةتب

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مظام السوابات

UN, SNA 93

الح مي 7772 ,

 Use of natural enemy to control theممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
causal agent of the plant disease in
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
the agricultural holding.
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
8070
ISSN 1014-3378
 The combat system using a wideممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
range of control methods: physical
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
(burning and solar disinfection),
biological (parasites and predators),
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
chemical (chemical pesticides), and
8070
mechanical (tillage, hand hoeing
ISSN 1014-3378
and collection of insects). All of
these are used in parallel against
pests with the aim of maintaining
human health, the environment, and
the safety of the agricultural
product. It is also necessary to
ensure the survival of pests at a
critical level without breaching the
normal balance between pests and
their vital enemies. Chemical
control is the last option and may be
integrated with the other methods of
control, in addition to the use of
chemical
pesticides,
within
regulations which maintain public
health, the environment, and the
quality of agricultural products free
from pesticide residues
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المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايThe job or type of work performed
by the employed person, or used to
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
be performed by the unemployed.
The occupation refers to the activity
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
in which the employed works more
8070
than half of work hours or the most
ISSN 1014-3378
frequent job during the last three
months before reference data. For
the purposes of the agricultural
census, the main occupation was
divided into agricultural and nonagricultural.
,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمThe person who provided olive to
the olive presses, could be
7772
agricultural holder or lessee …etc.

ة السرا ة أ م ة ع ال مةةل الةةا يبا ةره الفةةرا إاا

Main
Occupation

الممم الر يوي

Supplier

,  الجما المرك لءسصاء الفتوطيمA period of continuous work of
machine in the day without
7772
changing of the working team. It’s
usually connected to the availability
of olives or the machine working
capacity or the ability of the
employees to continue work.
 ممظم األغاي ال راا لأمم المتسايIt is Refers to the general
characteristics and practices of
,77 وتوت تط ر اضسصاءات
raising livestock on the holding.

Semi-intensive farming: the
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
adoption of animals feeding
8070
on grazing plus feed to
ISSN 1014-3378
provide
supplementary
nutrition.

Intensive farming:
raising
animals in barns on feed
without outside grazing.

إسا الفتةرات ال ممية التة ت مةل ايمةا مكةا ة

بالعربية

الموضوع رمز المصطلح

رمز

المجال
29

2919221

ال راا

الم را

2919222

ال راا

29

Shift

الم ب

2919223

ال راا

29

Type of Livestock
Production System

م ع التربي

2919224

ال راا

29

2919225
 مة ة ةةة,  الة ة ة ة الة ة ةةا ي خة ة ةةا لتسية ة ة اة قبة ة ةةل الة ة ةةابLive weight of animals
ال ة الس
intended for slaughter
المفتةرض أة ض يةةتم تحةةايم الط ةةام ا ال ةراع لمةةاه
لتسي امات الم اي

ال راا

29

كاة م تر أ الا با ره وابحا إاا كةاة مةت ط

ة

 المحص ة ا بالممم ة الر يوةةي,وةةبق ل ة ال مةةل

لتسا

الممم الت يحا ايما الم ترل أكهةر مةة مصةف
 ألغة ةراض الت ةةااا,ق ةةت ال م ةةل أ األكه ةةر تكة ة ار ار

ال اراة ة ت ةةم تحو ةةيم المممة ة الر يو ةةي إل ةةف ال اراة ة
. غير ال راا

يحصةا بة ال ةخو الةةا يجتةع همةار ال يتة ة إلةف
الم صري بماف اصره قةا يكة ة سةا ا راايةا أ

.اامما أ م تريا لتهمار

 غالبةةا مةةا تك ة ة,اصةةر ال يت ة ة ا ة الي ة م ال اسةةا
مرتبطة ة بتة ة ار ال يتة ة ة أ طاقة ة المك ةةا ة أ ق ةةاري
.ال مل

ال مال اتف متاب

ي ةةير إلةةف المماروةةات الخصةةا و ال ام ة لتربي ة
بالسيا ي مة سيث أوت ع التربي التراية

.اإلمتاج

 ة ة ة ااتمة ةةاا السي امة ةةات اة ة ة: ة ةةب مكهف ة ة
التراي ة ة ة المكمت ة ة ة بتحة ة ةةايم

الم ا

تربي ة ة

التراي ة ة ة اتة ة ةةف الرا ة ة ة

.ة اسا

األا ف ا

 تربي السي امات ا الم ارع ض تخةرج: تربي مكهف
ت تما ا ترةايتما ب ةكل كامةل اتةف تحةايم

لترا

.األا ف بكاا أم ااما ااخل السظا ر

http://faostat3.fao.org/faostatgateway/go/to/mes/glossary/*/E

http://faostat3.fao.org/faostat
gateway/go/to/mes/glossary/
*/E

The weight taken immediately
before slaughter, it is assumed that
animals intended for slaughter are
kept in the slaughterhouse premises
for 12 hours and are not fed or
watered during this time

000

.  واا قبل الاب78 السي امات لفتري

لتاب

رمز

المجال

الموضوع رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

29

ال راا

2919221

ة الابيس

Carcass weight

29

ال راا

2919227

اإلمتاج

Production

التعريف بالعربية
ة

ة الابيس ة لأبحةةار اإلبةةل ب ةةا إ ال ة الجتةةا,

الة ة ةرأس ,اضق ة ةةاام اضمامية ة ة ست ة ةةف مفص ة ةةل الركبة ة ة ,
األقةةاام الختفي ة ستةةف مفصةةل ال رق ة ع ,األ اي ة

الام ي ة ة الكبية ة ةري مة ةةة ال ة ةةبطة الصة ةةار ,األجمة ة ة ي

الب لي ة ة ة ة التماوة ة ة ةةتي (اة ة ة ةةاا الكتة ة ة ةةف) ,المختفة ة ة ةةات
الصالس لأكل غير الصالس لأكل ,الايل.
أما لتاأة الماا

ة الابيس ب ا إ ال الجتةا,

المختفة ة ةةات (الصة ة ةةالس لأكة ة ةةل غية ة ةةر الصة ة ةةالس

لأكةةل) ,األجمة ي الب لية التماوةةتي (اةةاا الكتةةف),
الحامية.
ي ة ةةير إلة ةةف كمي ة ة الممة ةةتب الف ت ة ة  ,ب ة ةةا التجفية ةةف
التجمي ة الم ةةا لتبيةةع أ اضوةةتم

 ,ب ةةا خصةةم

الفاق ة ةةا قب ة ةةل السص ة ةةاا أهم ة ةةاء السص ة ةةاا م ة ةةا ب ة ةةا

السصاا.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

is the weight of the carcass after
removal of the: hide or skin, the
head where it joins the spine the
fore feet at the knee joint, and the
hind feet at the hock joint, the large
blood vessels of the abdomen and
thorax, the genito-urinary organs
(other than the kidneys, the offals
(edible and inedible), the tail for
cattle and camel. For sheep and
goats: The skin, the offals (edible
and inedible), the genito-urinary
organs (other than the kidneys), and
the feet.

اسصاءات ممظم األغاي ال راا

لأمم المتساي-كام ة هام 8077

اسصاءات الهر ي السي امي  ,المفا يم

FAO Statistics-January 2011
Livestock statistics
Concepts, definitions and classifications

المصطتسات التتصميفات

 It is Refers to the actual quantity ofممظم األغاي ال راا لأمم المتساي
produce,
after
drying
and
وتوت تط ر اضسصاءات ,77
processing ready for sale or
consumption, and after deducting
البرمامب ال الم لتت ااا ال راا
pre-harvest, harvest and post8070
harvest losses.
ISSN 1014-3378

001

المصدر باللغة اإلنجليزية

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

 044مصطلحات سكانية واجتماعية
رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات السكان

4.4 Population and Social Terms
اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7101 :

المصدر باللغة اإلنجليزية

Population Terms

21

الوكاة

2510100

األوري

21

الوكاة

2509090

األوري الفتوطيمي

Palestinian Household

21

الوكاة

2509092

األوري المركب

Composite Family

21

الوكاة

2509090

األوري الممتاي

Extended Family

Household

اة ةةرا أ مجم ا ة ة أا ة ةراا ت ة ةربطمم أ ض ت ة ةربطمم صة ةةت

ق ارب ة ة  ,يحيم ة ة ة ا ة ة موة ةةكة اسة ةةا ,ي ة ةةترك ة ا ة ة
المأكل أ ا أ

ج مت تق بترتيبات الم ي .

One person or a group of persons with
or without a household relationship,
who live in the same housing unit,
share meals and make joint provision
of food and other essentials of living.

ة ة األو ة ةري الخاص ة ة الت ة ة تك ة ة ة ايمة ةةا جموة ةةي رع

It is the private household whose head
holds the Palestinian nationality.

األوري المك م مة أوري م ي أ أكهر مةع جة ا

It is Refers to family consisting of at
least one nuclear family with other
non-relatives.

األوري المك م مة أوري م ي أ أكهر مةع جة ا

A family of at least one nuclear family
together with other relatives.

األوري اتوطيم .

اةةرا أ أا ةراا ي ي ة ة م مةةا ض ت ةربطمم ا ق ة ق اربة ة

بماه األوري.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7771 ,

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

أاراا خرية ي ي ة م مم تربطمم ا ق قراب بتتة
األوري.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

001

UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS,1997

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

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2109091

21

الوكاة

2109091

اسم المصطلح
بالعربية
أوري مة ارا اسا

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

–A one–person
household

األوري الت تتك ة مة خو اسا احط.

It is the household comprised of one
individual.

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

أوري م ي

Nuclear household

ة ة األو ةةر الم ي ةةي التة ة تتكة ة ة كتية ة م ةةة مة ة اي

أو ةري اسةةاي ,تت ةةكل مةةة أو ةري م لفة ة مةةة
احط أ مة

ج ةةية

جية مع ابةة أ ابمة (بالةام احةط لةيس

ب ةةالتبم ) أ أكهة ةةر أ أع (رع األو ة ةري) لاي ة ة ابة ةةة أ
ابم أ أكهر أ أم (رع األوري) لةايما ابةة أ ابمة أ
أكه ة ةةر ,مة ة ةةع ا ة ةةام ج ة ة ة ا أ

اآلخرية أ مة غير األقارع.

21

الوكاة

2109091

التراكم ا األامار

Age Heaping

21

الوكاة

2109097

التركيع ال مر

Age-Sex Structure

ة ةةخو مة ة ةةة األقربة ة ةةاء

ة ة المية ةةل مة ةةة قبة ةةل الموة ةةتج بية أ البة ةةاسهية مس ة ة

تفا ة ةةيل أام ة ةةار م يمة ة ة ا ة غير ة ةةا ,أيا ة ةةا ت ة ةةرف
ك مر (تفايل أساا م يمة ) يمت ةر تفاةيل األامةار

It is the living household comprised of
a couple only; a couple and a son or a
daughter (own not adopted son or
daughter) or more; or a male head of a
household with a son or a daughter or
more; or a female head of a household
with a son or a daughter or more. It is
worthy to note that no other relatives
or non – relatives live with this
household.
A general tendency to misreport a
preferred number as one’s age or to
round one’s age to a number ending
with the digits 0 or 5.

الممتمي بصفر أ خمو .

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا

ب

ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

الم ا

ة ة تركية ةةع الوة ةةكاة سو ة ةةع اة ةةاا أ موة ةةب ال ة ةةاك ر

اإلم ة ةةاث ا ة ةةمة ك ة ةةل ا ة ة ة امرية ة ة  .ي ة ةةا التركي ة ةةع
ال م ة ة ة ة ةةر

المة ة ة ة ة ة ا لتو ة ة ة ة ةةكاة المتيجة ة ة ة ة ة التراكمية ة ة ة ة ة

ل تجا ةةات الوةةابح ا ة م ةةاضت الخص ة ب ال ايةةات
المجة ةري .ي تب ةةر تة ة ار الم ت م ةةات سة ة ل التركي ةةع

ال مر

الم ا

رطا أواويا موةبحا ل صةف تستيةل

ال ايا مة أم اع البيامات الايمررااي .

001

The composition of a population as
determined by the number or
proportion of males and females in
each age category. The age-structure
of a population is the cumulative
result of past trends in fertility,
mortality, and migration rates.
Information on age-sex composition is
an essential prerequisite for the
description
and
analysis
of
demographic data.

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

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

UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2110108

ت قع البحاء اتف قيا

21

الوكاة

2109009

جا ل السياي

21

الوكاة

2510110

الجموي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Life Expectancy

السياي

التعريف بالعربية
م ال الوم ات اإلاااي الت قا ي ي ما الفرا إاا

او ة ةةتمرت اتجا ة ةةات ال اي ة ةةات السالية ة ة ات ة ةةف سالم ة ةةا.
ي ةةرف ةةاا المصةةطت أياةةا بت قةةع البحةةاء اتةةف قيةةا

السياي اما ال ضاي أ اما أامار أخر .

التعريف باإلنجليزية
The average additional number of
years a person would live if current
mortality trends were to continue. Life
expectancy is commonly measured at
the time of birth.

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

Life Table

يص ةةف استم ةةال ال ا ةةاي م ةةا ب ةةية

A statistical table that describes the
risk of dying between birth and life’s
end by exact age intervals.

ة ة ج ةةا ل إسص ةةا

ة ة التب ية ة الوياو ةةي لتف ةةرا كم ةةا ي ةةالف بم ةةا

It refers to the political identity of the
individual as Palestinian, Jordanian,
Egyptian, Brazilian, French, etc.

ال ضاي امتماء السياي لفترات امري مسااي.

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

( الجموي

األصتي )

Nationality of Origin

الجمو ةةي

الفرا ,قا تك ة اتوةطيم  ,أرامة  ,مصةر  ,ب ار يتة ,

ارمو  ... ,الخ.

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم
+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

007

UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2510111

السال ال اجي

21

الوكاة

2510112

أا ع (لم يت ج

Single
)(Never married

21

الوكاة

2110113

احا قراة أل ل مري

legally engaged

21

الوكاة

2510114

مت ج

Married

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Marital Status

ة سال ة الفةةرا ال خصةةي السالي ة الت ة يك ة ة اتيمةةا

The status of those 12 years old and
over in terms of marriage traditions
and laws in the country.

ال الفرا الا يبتةا مةة ال مةر  78وةم اةاكهر قةت
ات ة ة ةري اإلوة ة ةةماا ,المت تح ة ة ة بح ة ة ة امية اة ة ةةااات ال ة ة ة اج
الم م ل بما ا البتا.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

أباا)

ة ة الف ةةرا ال ةةا يبت ةةا امة ةره  78و ةةم ا ةةأكهر ,ل ةةم

يتة ة ج

اج ةةا ا تي ةةا اح ةةا لت ةةرف الو ةةا ا (أ ل ةةم ي ةةتم

الةةاخ ل ب ةةا) لةةم ي حةةا ق ارم ة

لةةم يكةةة قةةا ت ة ج ا ة

It applies if the person aged 12 years
has not been married or. Legally
engaged (according to customs and
traditions applicable in the country).

الوابق.

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
ة الفةةرا الةةا يبتةةا ام ةره  78وةةم اةةأكهر ,قةةا تةةم

It applies if the person-aged 12 years
has an official marriage document
(issued by a competent court) but has
not been actually married yet
according to customs and traditions
applicable in the country. The
divorced, widowed, and married twice
do not belong to this category.

ة الفةةرا الةةا يبتةةا ام ةره  78وةةم اةةأكهر المت ة ج

It applies if the person aged 12 years
is actually and officially married
(according to customs and traditions
applicable in the country) irrespective
of his \ her past marital status as well
as of whether the couple were together
during the reference period or not. The
person married to more than one wife
is classified married.

توجيل احا

اج روم ل مة قبةل المسكمة

لكمة

لم يت ج ا تيا احا لت رف الوةا ا (أ لةم يةتم الةاخ ل

ب ة ةةا) ل ة ةةيس مطتح ة ةةا أ أرمة ة ة م ة ةةة

اج و ة ةةابق ,ض

ي ةةمل الةةاكر المت ة ج ساليةةا احةةا ق ارم ة لتم ةري الهامي ة
سيث ي تبر مت جا.

محيمة ةةاة م ة ةةا قة ةةت اإلوة ةةماا ال مم ة ة أم ض .برة ةةض

المظ ةةر ا ةةة سالتة ة الو ةةابح  ,ي تب ةةر الرج ةةل المتة ة ج

أكهة ةةر مة ةةة

الفتوطيم
+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اجةةا ا تيةةا احةةا لت ةةرف الوةةا ا و ة اء كةةاة ال جةةاة

جةة

الجما المرك

لءسصاء

ي جة ةةا سالية ةةا اسة ةةاي أ أكهة ةةر ا ة ة

اصمت مت جا.

000

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2510115

مطتق

21

الوكاة

2510116

أرمل

Widowed

21

الوكاة

2110117

ممفصل

Separated

21

الوكاة

2110118

سال التج ء

Refugee Status

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Divorced

ة الفةةرا الةةا يبتةةا امةره  78وةةم اةةاكهر وةةبق ل ة

The person aged 12 years who
previously married and legally
divorced but was not married again.

ال ة ة اج ا ة ة

امفصة ةةم (امسة ةةل) خة ةةر

اج بة ةةالط ق

الموجل راا لم يت ج مري أخر .

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

الفرا الةا يبتةا  78وةم اةاكهر وةبق لة الة اج

ا ة ة ة  ,لك ة ةةة امفص ة ةةم (امس ة ةةل) خ ة ةةر

اج لة ة ة ب ا ة ةةاي

الطرف األخر ,لم يت ج مري أخر .

The married person aged 12 years
whose marriage was split by the death
of the spouse and was not married
again.

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

ة الفةةرا الةةا يبتةةا امةره  78وةةم اةةاكهر وةةبق ل ة

ال اج ا

امفصل خةر

اج لة بوةبع مةا ,بةا ة

أ إهبة ةةات موة ةةجل روة ةةميا قام مية ةةا ,لة ةةم يت ة ة ج م ة ةري
أخر .

The individual 12 years old and over
who was married, but his/her marriage
was revoked for some reason without
any legal or official registration, and
he/she did not marry again.

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
ة خاصة بالفتوةةطيميية الةةاية جةةر ا مةةة اتوةةطية
الت ة ة استتتمة ةةا إو ة ة ار يل اة ةةام  7722ت ة ةةمل األبمة ةةاء

الاك ر مممم أسفاا م.

This status relates to the Palestinians
who were forced to leave their land in
Palestine which occupied by Israel in
1948. It applies to their male sons and
grandchildren.

كال اضمم المتساي ضغاه
ت ريل ال ج ية الفتوطيميية

ا ال رق اضامف (اض مر ا ) +
بتصرف مة الجما المرك

ل سصاء الفتوطيم 7771 ,

002

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UNRWA (the
United Nations
Relief and Works
Agency for
Palestine Refugees
in the Near East) +
adapted from the
PCBS, 1997
UN,Department of
Economic and Socia
l Affairs, Population
Division, World
Population
Prospects, the 2010
Revision, Standard
variants (Updated:
28 June 2011)
UN,Department of
Economic and Socia
l Affairs, Population
Division, World
Population
Prospects, the 2010
Revision, Standard
variants (Updated:
28 June 2011)

المصدر باللغة العربية
كال اضمم المتساي ضغاه

ت ريل ال ج ية الفتوطيميية
+ ) ا ال رق اضامف (اض مر ا

التعريف باإلنجليزية
It applies to unregistered refugees who
do not hold refugee registration cards
issued by UNRWA.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

إاا كةةاة الفةةرا ضج ةةا إض أم ة غيةةر موةةجل ا ة بطاق ة
.كال الر ث (الم ة) أل وبع كاة

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Non-Registered
Refugees

ضجئ غير موجل

2110119

الوكاة

21

Registered Refugees

ضجئ موجل

2510120

الوكاة

21

بتصرف مة الجما المرك

7771 , ل سصاء الفتوطيم
كال اضمم المتساي ضغاه
ت ريل ال ج ية الفتوطيميية

+ ) ا ال رق اضامف (اض مر ا

It applies to registered refugees
holding refugee registration cards
issued by UNRWA.

التو ةةجيل

إاا ك ةةاة الف ةةرا ضج ةةا لة ة او ةةم اة ة بطاقة ة

It applies to any Palestinian not
categorized under any of the two
aforementioned statuses.

ة كةةل اتوةةطيم لةةيس ضج ةةا موةةجل أ ضج ةةا غيةةر

Non-Refugee

ليس ضج ا

2510121

الوكاة

21

The actual reproductive performance
of an individual, a couple, a group, or
a population (refers to actual number
of children that would be born alive to
the women during her childbearing).

ة ة ة األااء التكة ة ةةاهر (التماوة ة ةةت ) الف ت ة ة ة لتفة ة ةةرا أ

Fertility

الخص ب

2510122

الوكاة

21

Age- Specific Fertility

الخص ب التفصيتي

2510123

الوكاة

21

.(الم ة) الصااري اة كال الر ث

بتصرف مة الجما المرك

7771 , ل سصاء الفتوطيم
كال اضمم المتساي ضغاه

ت ريل ال ج ية الفتوطيميية

+ ) ا ال رق اضامف (اض مر ا

.موجل

بتصرف مة الجما المرك

7771 , ل سصاء الفتوطيم
ة

ب

 إااري ال,األمم المتساي

, اضقتصااي اضجتمااي

 الت ق ات الوكامي ا,الوكاة
,8070  تمحي اام,ال الم

 (ال ة ةةاا الف ت ة ة,ال ة ة جية أ المجم ا ة ة أ الوة ةةكاة

الةةا أمجبت ة الم ةرأي مةةة الم اليةةا ط ة ال ات ةري سياتمةةا

.اإلمجابي ) أ المجتمع

:المتريرات الحياوي (تسايث
)8077  ي مي82
ة

ب

 إااري ال,األمم المتساي

, اضقتصااي اضجتمااي

 الت ق ات الوكامي ا,الوكاة
,8070  تمحي اام,ال الم

:المتريرات الحياوي (تسايث

The number of births during a time
period, ( usually a year ) , occurring to
women of a specified age group
divided by the number of women in
the population of the same age group
expressed as person - years.

م الم اليا الاية تمجبمم المواء مة ا امري م يمة

ي تبر م ال الخصة ب التفصةيتي سوةع ال مةر اةاا
.  امرأي ا تت الف78000 ضء الم اليا لكل

)8077  ي مي82

029

سوع ال مر

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2510124

الايام

21

الوكاة

2510125

رع األوري

Head of Household

21

الوكاة

2109026

الوكاة المحيم ة

De jure Population

21

الوكاة

2109027

ال مر بالوم ات

Age in completed
years

21

الوكاة

2109028

بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Religion

ة ال حيةةاي الر سي ة الت ة ي ة مة بمةةا الفةةرا أ يمتم ة

ة ال ةةخو المحةةيم إقام ة م تةةااي مةةع األو ةري ,الةةا

It is the spiritual belief of the person.

إليما.

المصدر باللغة العربية
اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اة ة ةةرف بأم ة يسم ة ةةل ةةاه الصةةف مةةة قبةةل بةةاق أا ةراا
األوة ة ةري ,ا ة ةةااي م ة ةةا يكة ة ة ة ة ةةاا ال ة ةةخو ص ة ةةاسع

الوتطة ة ة ة الموة ة ل ا ةةة ت ةةابير ال ة ة ة اضقتص ةةااي
لأوري قا ي ارك اآلخر ة اة ال .

The person who usually lives with the
household and is recognized as head
of household by its other members.
Often he/she is the main decision
maker and is responsible for financial
support and welfare of the household.

الوكاة الاية تم سصر م سوع مكاة اإلقام الم تاا

A population enumerated as the basis
of
usual
residence,
excluding
temporary visitors, and all persons
who have been temporarily absent for
up to one year are considered usual
residents.

ة الفت ةري ال ممي ة بةةية تةةاريخ المةةي ا تةةاريخ اإلوةةماا

The completed age in years of the
person enumerated, which is the
difference between the date of birth
and the survey reference period.

قة ةةت إتمة ةةام

The age of the individual in years at
the time of his/her actual marriage.

باوةةتهماء ال ة ار الم ة قتية ,ي تبةةر الوةةكاة المحيمةةية
ا الخارج لفتري تحل اة وم اتف اممم محيمية.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
الكامت

م ب ار ام

بالوم ات الكامت .

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

ال مر اما ال اج

Age at Marriage

ة ة امة ةةر الفة ةةرا بالوة ةةم ات الكامت ة ة ا ة ة
ال اج الف ت .

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

020

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

الوكاة

2109029

الفرا ا األوري

Household Membership

21

الوكاة

2110130

الف ج

Cohort

21

الوكاة

2109031

ماي اإلقام ا مكاة Duration of Residence

21

الوكاة

2109032

ماي السياي ال اجي

التعريف بالعربية
الفرا الم ج ا ا ال ساي الوكمي

التعريف باإلنجليزية
ي تبر اتف ام

اةةرا ا ة األو ةري أ اا ة ايمةةا إاا كامةةت ةةاه ال سةةاي
الوكمي

ال سيا ل .

مكاة اإلقام الم تاا ل أ مكاة اإلقام

Persons staying in the dwelling unit
are considered members of the
household if the dwelling unit is their
usual or only place of residence.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

ة مجم ا ة األا ةراا المت راةةية لةةمفس األسةةااث ا ة

A group of individuals who
experienced the same set of events at
the same time.

ة ة م ةةاي إقامة ة الف ةةرا المت اص ةةت اة ة مك ةةاة إقامتة ة

It is the duration the person’s stay in
the current place of residence in which
the person lived until the date of the
Census, in completed years without
any attention to the months or days.

مفس ال قت.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

اإلقام الم تااي السال

الم تااي ساليا.

المكةاة الةا أقةام اية الفةرا ستةف

ت ةةاريخ الت ةةااا بالو ةةم ات الكامتة ة م ةةع إ م ةةال ال ةةم ر
األيام.

Marriage Duration

الفتري ما بية تاريخ ال اج الف ت

تةاريخ اإلوةماا

أ تاريخ امتماء ال اج الوابق  ,م ب ار امما بالوم ات

الكامت .

The duration between the date of the
actual marriage and the survey
reference date, calculated in years.

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

022

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2110133

21

الوكاة

2109005

مكاة اإلقام الم تااي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية
ة ة مك ةةاة إقامة ة ال ةةاي الف ةةرا الم ت ةةاا اة ة

مكاة إقام األم قت Mother's usual place of
residence (place of
الفرا.
ضاي الفرا
)birth

التعريف باإلنجليزية
ق ةةت ضاي

The mother's usual place of residence
at the time of her child's birth.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

الفتوطيم

المصدر باللغة اإلنجليزية

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

السال

Current Usual Place
of Residence

المكاة الا يحيم اي الفرا م ظم أيام الوم (وت

ا ةةمر اةةاكهر) ال ة برةةض المظةةر امةةا إاا كةةاة ة
المك ةةاة مفو ة ة الة ةةا ت اجة ةةا اية ة الفة ةةرا قة ةةت ال ة ةةا أ

المك ةةاة ال ةةا يم ةةارس اية ة امتة ة

الا تحيم اي أورت األصتي .

م ةةاط أ المك ةةاة

It is the name of the locality in which
the person spends most of his time
during the year (lived there six months
and above), irrespective of whether it
is the person’s same place of existence
during the Census, or the place in
which he works and performs related
activities or the place in which his
original household is based or not.

21

الوكاة

2109006

المكاة ( إة جا ) الا أقام اي الفرا ا تيا لفتري

مكاة اإلقام الم تااي Previous Usual Place of
Residence
متصةةت بترةةت وةةت ا ةةمر اةةاكهر ال ة قبةةل اضمتحةةال
الوابق

It is the place (if existing) where the
person stayed for a minimum of six
months before he moved to the current
usual place of residence.

21

الوكاة

2110137

ةم الم اليةةا الجةةاا مةةة الوةكاة ,يمهةةل م ةةال الم اليةةا

It is the new births, the Crude Birth
Rate refers to the number of these new
births per 1,000 persons in a given
year. (Not to be confused with growth
rate).

مبا ري لءقام ا مكاة اإلقام السال .

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,
األمم المتساي ,إااري ال

ة

اضقتصااي اضجتمااي ,

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

الم اليا الخام

Crude Birth

الخة ةةام اة ةةاا ة ة ضء الم الية ةةا خ ة ة ل وة ةةم م يم ة ة لكة ةةل

 7000مة الوكاة (ض ي بر اة م ال المم ).

األمم المتساي ,إااري ال

ة

اضقتصااي اضجتمااي ,

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

020

PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
PCBS
+
UN, Principles and
Recommendations
for Population and
Housing Censuses,
Revision 2, Series
M, No. 67/Rev.2,
2009
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011
UN,Department of
Economic and So
-cial Affair,
Population
Division, World
Population
Prospects, the
2010 Revision,
Standard variants
(Updated: 28 June
)2011

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2510138

الم ل ا الباق اتف

21

الوكاة

2510139

الم ل ا الس

Live Birth

21

الوكاة

2510140

المجري

Migration

21

الوكاة

2110141

ال ايات

Mortality

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Living Children

ة الم ل ة ا سيةةا ض ي ة ال اتةةف قيةةا السيةةاي مممةةا كةةاة

Infants born alive and are sill living
regardless of age.

أ م ل ا لا سيا صةر أ بكةف امةا الة ضاي أ

It is any live birth who shouted, cried
or shown any signs of live upon
delivery, irrespective of whether he
died after that or not.

امره.

قيا السياي

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

ظمةةرت اتي ة أ ا م ة أخةةر مةةة ا مةةات السيةةاي
اما ال ضاي ستف اة مات ب ا ا بتسظات.

الجما المرك

الفتوطيم

لءسصاء

+

اضمم المتساي ,مبااه ت صيات
لت اااات الوكاة المواكة,

التمحي  ,8الوتو ميم ,ال اا
/11التمحي الهام 8007 ,

ة ة امتحة ةةال ال ة ةةخو أ األو ة ةري كامت ة ة مة ةةة تجمة ةةع
وكام إلف خر ,أ مة ا ل إلف أخر  ,أ ب رط
أة يجتا الفرا سا ا اا التجمع أ

يم ة

الا ل  ,أقام أ

اإلقام ة ا ة مكةةاة ال ص ة ل وةةم أ اكهةةر ستةةف

ل تختتما اترات ياري بويط إلف مكاة خر.

ة سةةاضت ال اةةاي الت ة ت ةةكل أسةةا اماصةةر التريةةر
الوكام .

The movement of a person or a
household from one locality to another
or from one country to another,
provided that he/she crosses the
boundaries of that locality or country
for the purpose of establishing a new
residence for one year or more.

األمم المتساي ,إااري ال

ة

اضقتصااي اضجتمااي ,

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

Deaths as a component of population
change.

األمم المتساي ,إااري ال

ة

اضقتصااي اضجتمااي ,

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077
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اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2509012

ايات األم م

21

الوكاة

2510143

ال ايات الخام

Crude death

21

الوكاة

2510144

ايات الاية أامار م

Under-5 Mortality

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Maternal Mortality

ة ة ا ة ةةاا ال اية ةةات ب ة ةةية الموة ةةاء متيجة ة ة لما ة ةةاافات

It is number deaths between women
due to pregnancy and birth
complications, the maternal mortality
rate refers to the number of dead
women due to these reasons per
100,000 live births.

ة ال ايةةات مةةة الوةةكاة خ ة ل ات ةري ممي ة مسةةااي,

It is the deaths among population in a
given period, Crude death rate refers
to the number of these deaths per
1,000 persons in a given year.

ة استمةةال اةةاي األطفةةال بةةية ضاتمةةم قبةةل بت ة غمم

The probability of dying between birth
and the fifth birthday (per 1.000 live
births).

السمةةل ال ة ضاي ,ي تبةةر م ةةال ايةةات األم م ة ا ةةاا
اه ال ايات لكل  7008000م ل ا س .

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

يمهل م ال ال ايات الخام ااا اه ال ايات مةة كةل
 1,000مة الوكاة خ ل وم م يم .

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

تحل اة  2وم ات

امر الخمو

وم ات.

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

ب

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077
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اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الوكاة

2510145

ايات الراع

21

الوكاة

2510146

ايات الم اليا المتأخري

21

الوكاة

2510147

ايات سايه ال ضاي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Infant Mortality

مص ة ةةطت ي ة ةةير إل ة ةةف اي ة ةةات الرا ة ةةع (ال ة ةةاية تح ة ةةل

It is Refers to infant deaths (infants
who are less than a year old ), the
infant mortality rate refers to the
number of infant deaths in a given
year per 1,000 live births during the
year.

Post Neonatal
Death

ال اي ةةات م ةةة الم الي ةةا الرا ةةع اة ة ال م ةةر (-7

)It is the infant (under one year old
deaths, and the Post Neonatal
Death Rate refers to these deaths per
1,000 live births in a given year.

أامار م اة وةم ) ي تبةر م ةال ايةات الراةع اةاا
اه ال ايات لكل  78000مة الم اليا األسيةاء خة ل

وم م يم .

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتري ارت الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

ةة

 )77ةةم ار ,ي تب ةةر م ةةال اي ةةات الم الي ةةا المت ةةأخري
اة ةةاا ة ةةاه ال اية ةةات ا ة ة وة ةةم م يم ة ة لكة ةةل 78000
م ل ا س خ ل مفس الوم .

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ة

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077

Neonatal Death Rate
أ

ال ايات مة األطفال الراع خ ل ال مر األ ل

األوابيع األرب

م ال ايات سايه

وم

م يم

الوم .

األ لف مة ال ضاي ,يستوع

ال ضاي ك اا اه ال ايات ا

لكل 78000م ل ا س

خ ل مفس

It is the infant (one month old) deaths,
the neonatal death rate refers to the
number of these deaths per 1,000 live
births in a given year.

األمم المتساي ,إااري ال

اضقتصااي اضجتمااي ,

ب

الوكاة ,الت ق ات الوكامي ا
ال الم ,تمحي اام ,8070

المتريرات الحياوي (تسايث:
 82ي مي )8077
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

بالعربية

رمز المصطلح

2515 :رمز الموضوع

Work Terms
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

اسم المصطلح

, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي

Cash net wage paid to the wage
employees.

ة ة ة األج ة ةةر المح ة ةةا الص ة ةةاا الم ة ةةاا ع لتمو ة ةةتخامية

Registered at employment office,
Registered at labour Union , asked
friends/ relatives, Application to
employers Declared\ Read newspaper
Others, all what mentioned above

 التوةجيل اة محابةات,التوجيل اة مكاتةع اضوةتخاام

A person ready to work if he/she is
offered any job, and there is no reason
preventing him/her from accepting
such a job although he/she did nothing
to obtain one.
The population not economically
active comprises all persons 15 years
and over, who were neither employed
nor unemployed accordingly to the
definitions over. Because they don’t
have any desire to work or because of
the availability of another source of
income.

ة ة الف ةةرا ال ةةا يب ةةا رغبة ة أ او ةةت اااا لت م ةةل إاا

The person who performed any
activity to produce goods or provide
services for own final consumption or
for his family consumption, including
producing or processing for storage
agricultural, fishing, hunting and
gathering products, and manufacturing
household goods ( clothing, food, and
furniture) .

ال خو الةا قةام بةأ م ةاط غيةر مةاا ع األجةر

.بأجر

8000 ,ضسصاءات ال مل
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي

8000 ,ضسصاءات ال مل
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل

Report II. Statistics of
 إسصاءات ال مل.II تحرير
work, employment and
ال مال محو اوتخاام
labour underutilization:
Report for discussion at
 تحرير مماق ا: ال مال
the 19th International
 لخبراء77الم تمر الا ل ال
Conference of Labour
Statisticians (Geneva, 2- ,إسصاءات ال مل (جميف
11 October 2013)
)8072  أكت بر77-08

Wage

خصةي

 مراج ة,أصاقاء أ أقارع

 مراج,ال مال

Methods of Seeking
Work

األجر المحا

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات العمل
2515100

ال مل

21

أواليع البسث اة

2515101

ال مل

21

اضوت ااا لت مل

2115102

ال مل

21

األاراا خارج الح

2115103

ال مل

21

اضمتاج ل وتم

2515131

ال مل

21

ال مل

 ق ةراءي الجريةةاي بمةةاف السص ة ل اتةةف,ضمةةاكة ال مةةل

. كل ما اكر وابحا م ا,  أواليع أخر,ارص امل

لةةيس مةةا أ وةةبع يمم ة مةةة قب ة ل

Available for work

اةةرض اتي ة

.  لكم لم يف ل ي ا لتسص ل اتي,اا ال مل

ت ة ةةمل ة ةةاه الف ة ة مة ةةة الوة ةةكاة جمية ةةع األا ة ةراا الة ةةاية
يمتمة ة لوةةة ال مةةل (اةةمة الح ة ي الب ةري ) لكةةممم ض

Persons Outside
Labour Force

ال امت

ي مت ة ة ة ض يبسه ة ة ة اة ةةة امة ةةل ض ستة ةةف موة ةةت اية
لت مة ة ةةل و ة ة ة اء بوة ة ةةبع اة ة ةةام رغبة ة ةةتمم ا ة ة ة ال مة ة ةةل أ

ضوترما مم اة التكوع اة طريق ال مل أ ألوباع

. أخر
ضمتاج الوتع أ تحةايم الخةامات ضوةتم ك الةاات أ

 تتامة امتاج المساصيل ال رااي, أورت

ضوتم

, كم ةةا تتا ةةمة خياطة ة م ب ةةس, أ اإلمت ةةاج السية ة ام
 الصة ة ةةيا ص ة ة ةةيا, ص ة ة ةةماا أهة ة ةةاث, صة ة ةةماا أط م ة ة ة
. اضوما

027

Own-use production
work

الاات

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال مل

2515131

اضمتحال مة الت تيم

21

ال مل

2115104

أيام ال مل ال مري

بالعربية
الف و ق ال مل

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Transition from
education to work

ة المرست ة اضمتحالي ة لت ةةباع ( )87-72وةةم مةةة

is the passage of a young person (aged
15 - 29 years) from the end of
schooling (or entry to first economic
activity) to the first stable or
satisfactory job (contract and duration
of the contract) the stages of transition
are classified as follows :

اخر مرست ت تيمية الةف أ ل ظيفة مراةي

موةتحري

( مة سيث احا ال مل ماي ال حةا) .تصةمف م ارسةل
التس ل كتال :


لة ةةم تبة ةةاأ ات ة ةري اضمتحة ةةال :ت ة ةةمل ال ة ةةباع

الريةةر م ةةيطية ساليةةا ليو ة ا ة الت تةةيم
مع اام ج ا رغب لايمم لت مل.


تمةةر بالمرست ة اضمتحالي ة  :ت ةةمل ال ةةباع
ال ةةاية ض ي متة ة ة سالي ةةا ,أ ي متة ة ا اة ة
ظا ف م قت غير مراي .



اكمتة ا اضمتحةةال :ت ةةمل ال ةةباع ال ةةامتية
ساليا ا

ظا ف هابت أ موتحري.

– Transition not yet started
A young person who is
currently inactive and not in
education, with no intention
of looking for work.
In transition – A young
person who is currently
unemployed or employed in
a temporary and nonsatisfactory job.
Transited – A young person
who is currently employed
in a stable or a satisfactory
job

Monthly Work Days

ة اةةاا األيةةام الت ة امتمةةا ال ةةخو خة ل ال ةةمر,
باو ةةتهماء أي ةةام ال ط ةةل ,مماية ة األو ةةب ع ,المر ةةاارات

المراةةي غير ةةا الماا اة ة غيةةر الماا اة ة  .ت تب ةةر

واا امل اساي خ ل الي م كي م امل.

020

المصدر باللغة العربية
ال ساي  :7المفا يم األواوي ,
الح امية ,ال متيات الممجري,
8007

المصدر باللغة اإلنجليزية
Module 1: Basic
Concepts, Roles and O
Implementation
process, 2009







Number of days at work during the
month,
excluding
week-ends,
holidays, sick and other paid or unpaid
leaves. One hour of work in a given
day is considered as one work-day.

ممظم ال مل الا لي ,
الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة العربية
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Seeking work is defined as having
taken specific steps in the reference
week to find paid employment or selfemployment.
Job
seekers
are
classified into:

ة ة الفة ةةرا الة ةةا يرغة ةةع ا ة ة السص ة ة ل اتة ةةف ارص ة ة

Job seeker

Available for work: A person ready to
work if he\she is offered any job, and
there is no reason preventing him\her
from accepting such a job although
he\she did nothing to get a job.

ILO Terminology مصطتسات ممظم ال مل
Declaration on
Fundamental Principles  إا ة ب أة المبااه- الا لي
and Rights at
,السح ق األواوي ا ال مل
Work,2008
8002

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل

, ممظم ال مل الا لي
الت صيات الا لي السالي

Actively seeking work: A person who
is willing to work and is actively
seeking work through reading
newspaper advertisement, asking
friends, registration at the labour
exchange
offices,
or
asking
employers.
Unemployed persons are those
individuals aged 15 years and over
who did not work at all during the
reference period, who were not absent
from a job, were available for work
and actively seeking a job during the
reference period by one of the
following methods news paper,
registered at employment office, ask
friends or relatives or any other
method.
Individual who is 15 years and Above
but not engaged to any type of work
during the reference period and do not
looking for work and so is not
available to work and not attend t
regular study in order to obtain a
scientific qualification.
Time spent by employed person in
his/her main occupation.

: يحوم الباسه ة اة امل إلف ا تية,امل

الفرا الةا يبةا رغبة أ اوةت ااا
لةةيس مةةا أ وةةبع يمم ة

ةة ة ء

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الباسث اة ال مل

2115105

ال مل

21

البطال (سوع

2115106

ال مل

21

2515107

ال مل

21

2515108

ال مل

21

بالعربية

:موت ا لت مل

لت مةةل إاا اةةرض اتي ة

 لكم ة ة لة ةةم يف ة ةةل أ,مة ةةة قب ة ة ل ة ةةاا ال م ة ةةل
. لتسص ل اتي

 ة ة الف ةةرا المو ةةت ا لت م ةةل:باس ةةث م ةةيط ا ةةة ام ةةل
الةا قةام بةلجراء خطة ات م يمة اة وةبيل السصة ل

 أ و ة ة ال,اتة ةةف ارص ة ة امة ةةل مهة ةةل ق ة ةراءي الصة ةةسف
 أ,األص ة ةةاقاء أ التو ة ةةجيل اة ة ة مكات ة ةةع اضو ة ةةتخاام
.  أ بأ طريح أخر,أصساع ال مل

مراج

ت ةةمل ةةاه الف ة ة جمي ةةع األاة ةراا ال ةةاية يمتمة ة ة لو ةةة
 وةةم اةةأكهر) لةةم ي متة ا أبةةاا خة ل اتةري72( ال مةةل

 كةةام ا خة ل ةةاه,اإلوةةماا ا ة أ مة ع مةةة األامةةال

Unemployed
(According to the ILO
Standards)

الفتة ةري مو ةةت اية لت م ةةل ق ةةام ا بالبس ةةث امة ة بلس ةةا

محاييس م ايير
) ممظم ال مل الا لي

 التوةةجيل ا ة مكاتةةع,الطةةرق مهةةل مطال ة الصةةسف

 وة ة ال األص ةةاقاء األق ةةارع أ غي ةةر الة ة,اضو ةةتخاام
.مة الطرق

ة الفةةرا الةةا يمتمة لوةة ال مةةل لكمة غيةةر مةرتبط

Abstinent from work

بأ م ع مة ال مل خ ل اتةري اإلوةماا ض يبسةث اةة

(امة األاراا خارج

ام ةةل ست ةةف غي ةةر مو ةةت ا لت م ةةل غي ةةر مم ةةتظم اة ة

) ال امت

. اراو ممتظم بماف السص ل اتف م ل اتم

ت بر وااات ال مةل اةة ال قةت الةا يصةرا ال امةل
. ا مممت

8000 ,ضسصاءات ال مل

022

ال ا ا ا ال مل

Worked Hours

الح

وااات ال مل

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال مل

2515109

وااات ال مل

21

ال مل

2515110

وااات ال مل الف تي

21

ال مل

2515111

صاسع امل

Employer

21

ال مل

2515112

ال اج /كبير الوة

Old, Illness

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Normal hours work

ة ة اة ةةاا وة ةةااات ال مة ةةل ا ة ة ال ظيف ة ة الج ي ة ة أ

Total number of hours in the
permanent or temporarily job which
worked by employed usually .

ال ظيف الكامت الت يماروما الفرا اااي.

اضاتيااي

Actually worked
hours

ااا وااات ال مل الف تي الت ية ا ل ايمةا الفةرا

Total number of hours actually
worked during the reference period as
well as overtime and time spent at the
place of work on activities such as
preparation of the workplace. Leaves,
meal breaks and time spent on travel
from home to work and vice versa are
excluded from work hours.
A person who work in an
establishment that is totally or
partially belonging to him\ her and
hires or supervises the work of one or
more waged employees. This includes
persons operating their projects or
contracting companies provided they
employ a minimum of one waged
employee. Shareholders are not
considered employers even if they are
working in it.

ة الفةةرا الةةا ض يمكم ة مماروة أ مة ع مةةة ال مةةل

The individual who can not practice
any kind of work because of chronic
illness or disability or because of old
age.

امت ة ة

يوة ةةتهمف مة ةةة ال ة ة ال مة ةةل اإلاة ةةاا

الهام

ك اتف ساه.

أ قة ةةات

ال جبةةات اضوةةتراسات يةةتم توةةجيتما لت مةةل الر يو ة

الفرا الا ي مل ا مم أي يمتكما أ يمت ج ءا

ممما ( ري ) ي مل تست إ راا أ لسواب موتخام
اسا اتةف األقةل بةأجر .ي ةمل الة أصةساع ال مةل

ال ةةاية ية ةةاير ة م ة ةةاريع أ مح ةةا ضت خة ةةارج المم ة ة ت

ب ةةرط أة ي مةةل تسةةت إ ةراامم أ لسوةةابمم موةةتخام
اسةةا اتةةف األقةةل بةةأجر ض ي تبةةر سمت ة األوةةمم ا ة

ال ةةركات الموةةا م أصةةساع امةةل ستةةف ل ة امت ة ا

ايما.
( امة األاراا خارج
الح

ال امت )

بو ة ةةبع إص ة ةةابت بم ة ةةرض مة ة ة مة أ إااقة ة ة م يمة ة ة أ

بوةةبع تحام ة ا ة الوةةة ي ةةار مةةا إلةةف ام ة ض ي جةةا
سا أاتف لوة الاية يوتطي ة ال مل.
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المصدر باللغة العربية
ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,
ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

ال مل

2101000

ال امل

Employed

21

ال مل

2101043

اا أوري غير ماا ع األجر

Unpaid family
member

21

ال مل

2115114

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

ة ة الف ةةرا ال ةةا امة ةره  72و ةةم ا ةةأكهر ال ةةا با ةةر

Persons aged 15 years and over who
were work at least one hour during
the reference period, or who were not
at work during the reference period,
but held a job or owned business from
which they were temporarily absent
(because
of
illness,
vacation,
temporarily stoppage, or any other
reason) he\ she was employer, self
employed, wage employed, unpaid
family member or other. The
employed
person
is
normally
classified in one of two categories
according to the number of weekly
work hours, i.e. 1–14 work hours and
15 work hours and above. Also the
absence due to sick leave, vacation,
temporarily stoppage, or any other
reason considered employed from 114 hours.
A person who works without pay in an
economic enterprise operated by a
related person living in the same
household.

ت مل اه الف كةل مةة يمطبةق اتية مفمة م ال مالة ,

Persons in employment comprise all
persons above a specified age who
during a specified brief period, either
one week or one day, were in the
following
categories:
paid
employment; self employment.

امة م يمةةا لة لوةةاا اسةةاي خة ل الفتةري المرج ية

وة اء كةةاة لسوةةاب أ لسوةةاع الريةةر ,بةةاجر أ بةةا ة
اجر أ ا مصتس ال ا ت أ كةاة غا ةع اةة امتة

ب ةةكل م قةةت (بوةةبع المةةرض ,اطت ة  ,ت قةةف م قةةت
أ أ و ةةبع خ ةةر) ,يص ةةمف ال ةةامت ة سو ةةع ا ةةاا

و ة ةةااات ال م ة ةةل األو ة ةةب اي إل ة ةةف ا ة ةةامتية ()72-7

و ة ةةاا  ,ا ة ةةامتية  72و ة ةةاا ا ة ةةأكهر ك ة ةةال األاة ة ةراا
الر ة ةةا ب ة ا ة ةةة أام ة ةةالمم بو ة ةةبع الم ة ةةرض ,أ إج ة ةةا ي

ماا اة ة ة األج ة ةةر ,أ إغة ة ة ق أ إاة ة ةراع أ ت قي ة ةةف
م ق ةةت م ةةا ةةاب الة ة  ,ي تب ةةر ا ةةامتية م ةةة 72-7

واا .

الفرا الا ي مل لسوةاع ال ا تة  ,أ اة م ةر ع
أ مصتس أ م راة لت ا تة ض يتحااةف مظيةر الة

أ أجري ليس ل مصيع ا األرباح.
ال مال

Employment

أ جمي ةةع األاة ةراا ال ةةاية يمتمة ة ة لو ةةة ال م ةةل (الحة ة ي

الب ة ة ةري ) ي متة ة ة ة ,يا ة ةةم الة ة ة أص ة ةةساع ال م ة ةةل,
الموة ة ة ةةتخامية بة ة ة ةةأجر ,ال ة ة ة ةةامتية لسوة ة ة ةةابمم أ ا ة ة ة ة

مصةةالسمم الخاص ة  ,باإلاةةاا ألااةةاء األوةري غيةةر

ماا ا األجر.
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المصدر باللغة العربية
ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,
الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

 ILO Terminologyمصطتسات ممظم ال مل
Declaration on
المبااه
الا لي  -إا ة ب أة
Fundamental Principles
and Rights at
السح ق األواوي ا ال مل,
Work,2008
8002

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ممظم ال مل الا لي

Underemployment exists when a
person’s employment is inadequate in
relation to alternative employment,
account being taken of his\her
occupational
skills.
The
underemployed persons are classified
into
two
groups:1.
Visible
Underemployment:which refers to
insufficient volume of employment
:Persons worked less than 35 hours
during the reference week or worked
less than the normal hours of work in
their occupation were considered as
visibly underemployed.2. Invisible
Underemployment: refers to a
misapplication of labour resources or
fundamental imbalance as between
labour and other factors of production,
such as insufficient income.
All persons who were employed
during a short reference period and the
total actual hours worked in all jobs
were less than 35 hours and they
wanted to work additional hours, who
were available to work additional
hours if they given an opportunity for
additional work.

تام اه المجم ا جميع األاراا الاية يمطبق اتيمم

Underemployment

Time related
underemployment

الت صيات الا لي السالي,
8000 ,ضسصاءات ال مل

Report II. Statistics of
 إسصاءات ال مل.II تحرير
work, employment and
ال مال محو اوتخاام
labour underutilization:
Report for discussion at
 تحرير مماق ا: ال مال
the 19th International
 لخبراء77الم تمر الا ل ال
Conference of Labour
Statisticians (Geneva, 2- ,إسصاءات ال مل (جميف
11 October 2013)
)8072  أكت بر77-08

 وة اء, ي متة ة بصة ري غيةةر ااتيااية

مفمة م ال مالة

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ال مال المسا اي

2115115

ال مل

21

ال مال الماقص

2515137

ال مل

21

بالعربية

كام ا ي مت ة ااا وااات أقل مة الم تاا لوةبع مةة

األوةةباع الةةاية يرغب ة ة ا ة اات ال قةةت ب يةةااي اةةاا
 وةاا اةأكهر22(

وااات امتمم إلف ال اا الطبي

, يسةا ل ة يةااي ةاا ال ةاا بلسةا الطةةرق,)أوةب ايا
كالبسث اةة امةل إاةاا أ يسةا ل ة تأوةيس امةل
ة ة ةةاا الم ة ة ة ع بال مال ة ة ة

خة ة ةةاو أ مصة ة ةةتس خاص ة ة ة

 يم ة ةةارج ك ة ةةال ا ة ةةمة ال مالة ة ة.المس ة ةةا اي الظ ة ةةا ري

الةاية يرغبة ة بترييةر امتمةم ألوةباع

المسا اي أ ل

اا الم ع وم بال مال المسا اي غير

ال مل الوي

اقتصةةااي مهةةل اةةام كفاي ة ال ارتةةع أ بوةةبع ظةةر ف

.الظا ري

جميع األ خاو ال امت ة خ ل اتةري اإلوةماا ال ممة
بت ة ةةا مجمة ة ة ع و ة ةةااات امتم ة ةةم الف تية ة ة اة ة ة جمي ة ةةع
يةةااي اةةاا

يرغبة ة اة

 وةةاا22 األامةال أقةةل مةةة

 ا مفس ال قت متاس ة موةت ا ة,وااات امتمم
.لت مل بوااات إاااي اما أ ارص تتاح لمم
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المتصت بال قت

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة العربية
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

All jobs in informal sector plus all
jobs of informal nature in other
sectors of the economy. The distinct
categories of jobs considered relevant
for measuring informal employment
are:

 تتاةةمة,جميةةع ال ظةةا ف ا ة الحطةةاع غيةةر المةةمظم

Informal Employment

Own-account workers who are
producers for own final use only
(these are entirely of informal nature);

ال ة ة ةةامت ة لسوة ة ةةابمم الخة ة ةةاو الة ة ةةاية ة ة ةةم الممتج ة ة ة ة

Own-account workers who are
producers for sale or barter working in
informal sector;
Employers
sector;

working

in

informal

All contributing family workers (these
are entirely of informal nature);
Employees working in the informal
sector (ruling out the possibility of
formal job contract in informal
sector); and

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

, ممظم ال مل الا لي
الت صيات الا لي السالي

8000 ,ضسصاءات ال مل

Employees with informal jobs in the
formal
sector
enterprises
and
unincorporated private enterprises
engaged in non-market production.
All activities performed by persons in
order to gain profit or wage either
monthly wage, weekly, daily, on piece
for profit or family gain, in cash or in
kind. One hour or more of such
activity constitutes work. Work also
includes unpaid activity on a family
farm or business.

أياا كل ظيف اات طابع غير ممظم ا الحطااات

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ال مال غير الممظم

2515116

ال مل

21

ال مل

2515117

ال مل

21

بالعربية

.األخر مة اضقتصاا

:ال ر ط اآلتي يجع أة تمطبق اتيمم

.الخاو بمم

ل وتخاام المما

ال ةةامت ة لسوةةابمم الخةةاو الةةاية ةةم الممتجة ة لتبيةةع

.أ المحايا الاية ي مت ة ا الحطاع غير الممظم
.أصساع ال مل ا الحطاع غير الممظم

جمي ةةع ال ةةامتية ا ة ة م ة ةاريع أو ة ةري كأاا ةةاء أو ة ةري

.با ة أجر

.الموتخام ة ال امت ة ا الحطاع غير الممظم
المو ة ةةتخام ة بأام ة ةةال غي ة ةةر ممظمة ة ة اة ة ة م وو ة ةةات

.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii

. الحطاع الروم

ة الجمةا المبةا ل اة جميةع األم ةط التة يماروةةما
األاة ةراا بم ةةاف الة ةرب أ السصة ة ل ات ةةف أجة ةري م يمة ة

و اء كامت اتف كل ارتةع ةمر أ أجةري أوةب اي

أ بالميا م أ اتف الحط ة أ موةب مةة األربةاح أ

 كةال اةلة ال مةل.وموري أ غير الة مةة الط ار ةق
با ة أجر أ اا ا ا مصتس أ م ةر ع أ م راة

.لت ا ت ياخل امة مفم م ال مل
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Work

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

ال مل

2515130

ال مل التط ا

Volunteer work

21

ال مل

2515118

ال مل الر يو

Main Job

21

ال مل

2115119

الرا ب ة اة أامالمم

Absent from
Usual Work

21

ال مل

2515132

اتري الت طل

Unemployment
Duration

التعريف بالعربية
ال خو ا ال مةل التطة ا

التعريف باإلنجليزية

ة ال ةخو الةا قةام

بأ م اط ب ةكل إراا بة محابةل أ أجةر مةاا مةة
أج ة ةةل تسحي ة ةةق مص ة ةةال م ة ةةترك أ مو ة ةةاااي لتممية ة ة
موةةت

م ي ة اآلخ ةرية مةةة جي ةراممم أ المجتم ةةات

الب ة ةري بصة ةةف مطتحة ة ة  ,سية ةةث ض ي ة ةةتم ااتبة ةةار ب ة ةةال
الم اصة ة ت ا

جب ةةات الط ةةام ا الم ةةاايا الت ةةف ي ةةتم

تحايمما الف المتط ع أج ار .ال مل غير مةاا ع األجةر
المطت ع كج ء مة الت تيم أ برامب التةاريع موةتهماي

مة ال مل التط ا .
ال مل الا يمارو الفرا اةااي ,أ ال مةل الةا

يمارس الفرا اي مصف قت اةأكهر ,أ األكهةر تكة ار ار
اة األ ةةمر األخيةري .أمةةا إاا كةةاة ال امةةل ي مةةل ا ة

امتةةية مصةةف قت ة بالاةةبط ,ا ة
ال مل األقام

اضاتيااي

ال مل الر يو .

ةةاه السال ة ي تبةةر

ي ةةمل ال ة جميةةع األا ةراا ال ةةامتية الةةاية لةةم ي ا ل ة ا
أامة ة ةةالمم خة ة ة ة ل ات ة ة ةري اإلو ة ة ةةماا بوة ة ةةبع الم ة ة ةةرض أ

اإلجة ة ة ةةا ي ,اإلا ة ة ة ةراع ,ممة ة ة ةةع التج ة ة ة ة ل ,اإلغ ة ة ة ة ق أ
المت قفية بص ري م قت أ غير ال مة األوباع.

ت ةةرف ات ةري الت طةةل اتةةف أممةةا الفت ةري ال ممي ة الممتةةاي

م ةةة بااية ة بس ةةث الف ةةرا ا ةةة ال م ةةل ست ةةف بااية ة اتة ةري
اإلوماا ال مم الت تم جمع البيامات امما.
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The person in volunteer work are who
performed any unpaid activity, non
compulsory activity to produce goods
or provide services for others, it
includes work done through, or for,
self help, mutual aid or community
based groups of which volunteer is a
member,
which
transportation
allowance or meals or gifts that
offered to volunteer are not considered
as wage, and unpaid work required as
part of education or training
programmers are excluded from
volunteer work
The job at which the person usually
works the most hours in his\her main
job or the most frequently in the
recent months. If a person usually
works the same number of hours at
two jobs, the “main” job is the job at
which the person has been employed
the longest period.
All those who were absent from their
usual work during the reference week,
due to illness, holiday, strike, curfew,
lock-out, temporary work stoppage,
or due to some other reasons.
The time period from the beginning of
the searching
work until the
beginning of the reference period of
the data collection

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Report II. Statistics of
تحرير  .IIإسصاءات ال مل
work, employment and
ال مال محو اوتخاام
labour underutilization:
Report for discussion at
ال مال  :تحرير مماق ا
the 19th International
الم تمر الا ل ال 77لخبراء
Conference of Labour
إسصاءات ال مل (جميفStatisticians (Geneva, 2- ,
)11 October 2013
 77-08أكت بر )8072

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,
الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7772 ,

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

PCBS, 1995

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة العربية
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل

التعريف باإلنجليزية
Comprise the following: HUEM: For
the present survey, informal sector in
Palestine was defined as all HUEMs
without registration in the tax
registration.
Establishment: An enterprise or part
of an enterprise in which one group of
goods and services is produced (with
the possibility of having secondary
activities), either in side or out side
building.

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

, ممظم ال مل الا لي

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

: ي مل الم اريع التالي

 يتةةألف مةةة جميةةع: الم ةةاريع األوةري غيةةر التاةةاممي

. األقل لتو ق غير موجت ا الاريب

 ة ة ة:) الم ة ةةاريع األوة ة ةري (ل ة ةةيس مم ة ةةأي أ م ووة ة ة
م ة ةةة أس ة ةةا أاة ة ةراا األوة ة ةري مح ة ةةيم اة ة ة

الموضوع

رمز المجال

الحطاع غير الممظم

2115120

ال مل

21

الح ي الب ري

2115121

ال مل

21

متارع غير ماا ع

2515119

ال مل

21






م ة ةةر ع ممتة ة ة

األ اراة الفتوةةطيمي ض يسمةةل أ صةةف مةةة صةةفات
. المم أي أ الم وو
 م ةر ع غيةر/ال امت ة الموتخام ة بأجر اة مم ةأي

The person who performed any unpaid
work to produce goods and services
for others, in order to acquire
experience or skills in the workplace
in order to be able to find
jobs,transportation or allowance or
meals or gifts that offered to trainee
are not considered as wage

ة ال ةخو الةةا قةام بةةأ امةل غيةةر مةاا ع األجةةر




. موجل ا الاريب

. وم اأكهر72 م جميع األاراا الاية أتم ا

8000 ,ضسصاءات ال مل

Report II. Statistics of
 إسصاءات ال مل.II تحرير
work, employment and
ال مال محو اوتخاام
labour underutilization:
Report for discussion at
 تحرير مماق ا: ال مال
the 19th International
 لخبراء77الم تمر الا ل ال
Conference of Labour
Statisticians (Geneva, 2- ,إسصاءات ال مل (جميف
11 October 2013)
)8072  أكت بر77-08

رمز المصطلح

بالعربية

الم اريع األوري الفراي الت تمةتب ممةتب اسةا اتةف

Household
Project
(Nonestablishement
enterprise):
An
enterprise owned by a resident of
Palestinian Territory and do not
qualify as an ‘establishment’ is
defined as a ‘household project’.
All persons aged 15 years and over.

الت صيات الا لي السالي

Informal Sector

اسم المصطلح

ضمت ةةاج الو ةةتع أ تح ةةايم الخ ةةامات ل خة ةرية م ةةة اج ةةل
اكتواع الخبرات أ الممارات ا مكاة ال مل لتمكم

م ةةة ايج ةةاا ارصة ة ام ةةل )سي ةةث ض ي ةةتم ااتب ةةار ب ةةال
جبة ةةات الط ة ةةام ا المة ةةاايا التة ةةف ية ةةتم

م اص ة ة ت ا

.(تحايمما الف المتارع أج ار
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Population of
Working Age15
years and over
( man power )
Unpaid trainee

اضجر

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

ال مل

2115122

المت طل اة ال مل

Unemployed

21

ال مل

2101020

المتفرغ ألامال المم ل

Housekeeping

21

ال مل

2515110

21

ال مل

2515112

التعريف بالعربية
الفرا الا لم ي مل مطتحا خ ل اتري اإلوماا ,لم

يكة ةةة مرتبطة ةةا ب مة ةةل م ة ةةية

ة ة قة ةةاار اتة ةةف ال مة ةةل

يرغع ا السص ل اتف امل قةا قةام بالبسةث اةة

ارص امل ا

اه الفتري ,كةال اةاة الفةرا المت قةف

اةةة ال مةةل ,ي تبةةر غا بةةا اةةة ال مةةل ستةةف ل ة كةةاة

يت قة ة ةةع ال ة ة ة اي أ كة ة ةةاة موة ة ةةت اا لت ة ة ة اي ا ة ة ة سة ة ةةال
اوةةتااا لت مةةل .يحوةةم المت طت ة ة اةةة ال مةةل إلةةف

التعريف باإلنجليزية
It refers to all persons who did not
work at all during the reference
period, )not engaged in a certain
work) although they are able to work,
were available for work and actively
seeking work during the reference
period. The unemployed persons are
normally divided into two categories:
Unemployed ever worked and
unemployed never worked.

المصدر باللغة العربية
ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

مجم ة ة ة اتية :المت طتة ة ةةية الة ة ةةاية وة ة ةةبق لمة ة ةةم ال مة ة ةةل,
المت طتية الاية لم يوبق لمم ال مل.
(امة األاراا خارج
الح

الفةرا غيةر م ةترل غيةر ممةتظم اة ا اروة م يمة

يح ة م بأامةةال المم ة ل بمةةاف خام ة األو ةري ض ي ةةمل

ال خامة بية ت الريةر محابةل اجةر محةا  ,أ ايمة ,

ال امت )

إا أة اا الم ع مة الخام ي تبر امة ال مل.
امل خامات غير
ماا ع األجر لا

Own- Use Providers of
Service for Family

اضوري

ة ة الخام ة ة الت ة ة يحة ةةامما الفة ةةرا ب ة ةةكل اواو ة ة ل ة ة

ضوة ة ةرت  ,تتا ة ةةمة ة ة ةراء استياج ة ةةات البي ة ةةت اا ة ةةع

الفة ة اتير ,تسا ةةير جب ةةات الط ةةام ,تمظي ةةف ترتي ةةع
البيةةت السايح ة الةةتختو مةةة مفايةةات المم ة ل ,رااي ة

اضطفال تاريومم اصطسابمم الف اضماكة ال امة ,
ال ماي ة بكبةةار الوةةة ,صةةيام

تسوةةية اإلص ة سات

الصةةريري بةةالمم ل ,اامةةال الةةايك ر البوةةيط  ,صةةيام

المركبات اإلص سات الصريري.
المت قف الم قت اة
ال مل

Stopped of work

ة الفةةرا ال ةةا كةةاة ي مةةل اة ة امةةل م ةةية ت ق ةةف

م قتة ةةا ا ة ةةة ال مة ةةل لو ة ةةبع مة ةةا ,يمتظ ة ةةر ا اتة ة ة أ
اوتاااءه لمفس ال مل مري أخر .
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The individual who are not worked
and not regulated in a regular study
and worked at home in order to serve
the household and does not include
the paid housekeeping service for
others, as this type of service is within
the work definition.
A service provided by individual
mainly for own final use and for
his/her family, including purchasing
goods and household accounting,
prepare meals, cleaning and arranging
the house and garden, waste disposal,
baby care and teaching and taking
them to public places, and caring for
elderly,
maintenance
and
improvement of small home repairs,
and acts of simple decoration, vehicle
maintenance and small repairs.
The Person who was working in a
particular job and temporary stopped
working for some reason, and waiting
for his return or recalled to same
work again.

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

Report II. Statistics of
تحرير  .IIإسصاءات ال مل
work, employment and
ال مال محو اوتخاام
labour underutilization:
Report for discussion at
ال مال  :تحرير مماق ا
the 19th International
الم تمر الا ل ال 77لخبراء
Conference of Labour
إسصاءات ال مل (جميفStatisticians (Geneva, 2- ,
)11 October 2013
 77-08أكت بر )8072

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7772 ,

PCBS, 1995

المصدر باللغة اإلنجليزية
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

المصدر باللغة العربية
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل
, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي
8000 ,ضسصاءات ال مل
, ممظم ال مل الا لي
الت صيات الا لي السالي

8000 ,ضسصاءات ال مل

, ممظم ال مل الا لي
الت صيات الا لي السالي

8000 ,ضسصاءات ال مل

, ممظم ال مل الا لي

الت صيات الا لي السالي

8000 ,ضسصاءات ال مل

ILO Terminology مصطتسات ممظم ال مل
Declaration on
Fundamental Principles  إا ة ب أة المبااه- الا لي
and Rights at
,السح ق األواوي ا ال مل
Work,2008
8002

التعريف باإلنجليزية
Household
Project
(Nonestablishement
enterprise):
An
enterprise owned by a resident of
Palestinian Territory and do not
qualify as an ‘establishment’ is
defined as a ‘household project’.
HUEM: For the present survey,
informal sector in Palestine was
defined as all HUEMs without
registration in the tax registration.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

م ةةة أسةةا أاة ةراا األوة ةري مح ةةيم اة ة

 ة م ةةر ع ممتة ةHousehold Project (Nonestablishment enterprise)
الا ل ة ة ض يسمة ةةل أ صة ةةف مة ةةة صة ةةفات المم ة ةةأي أ
. الم وو
 يتةةألف مةةة جميةةع: الم ةةاريع األوةري غيةةر التاةةاممي
الم اريع األوري الفراي الت تمةتب ممةتب اسةا اتةف

اسم المصطلح
بالعربية
الم اريع األوري

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2115124

ال مل

21

(ليس مم أي أ
( م وو

Un cooperated
Household projects

الم اريع غير

2115125

ال مل

21

Occupation

الممم

2115126

ال مل

21

Main Occupation

الممم الر يوي

2115127

ال مل

21

Guest

الم يل

2515128

ال مل

21

2515129

ال مل

21

التااممي

. األقل لتو ق غير موجت ا الاريب

Occupation refers to the kind of work
done during the reference period by
the employed person, or the kind of
work done previously if unemployed,
irrespective of the Economic Activity
or the employment status of the
person.
Occupations are grouped
together mainly on the basis of the
similarity of skills required to fulfill
the tasks and duties of the job.

ة السراة أ مة ع ال مةةل الةةا يبا ةره الفةةرا إاا كةةاة

The job or type of work performed by
the employed person or used to be
performed by the unemployed ever
worked. The occupation refers to the
activity in which the employed works
more than half of work hours or the
most frequent job during the last three
months before reference data.

ة السراة أ مة ع ال مةةل الةةا يبا ةره الفةةرا إاا كةةاة

The
individual who live in a
particular institution such as prisons,
clinics, nursing homes and such as.

الفرا الا ي يش ا م وو م يم مهل الوةج ة

All persons aged 15 years and over
who are either employed or
unemployed.

ة ة ةةم جمي ة ة ةةع األاة ة ة ةراا ال ة ة ةةاية يمتمة ة ة ة ة لو ة ة ةةة ال م ة ة ةةل

 أ الة ةةا با ة ةره وة ةةابحا إاا ك ةةاة اة ةةاط اة ةةة, ا ةةام
 برةةض المظةةر اةةة طبي ة امةةل المم ةةأي الت ة,ال مةةل

ي م ة ةةل بم ة ةةا بر ة ةةض المظ ة ةةر ا ة ةةة مج ة ةةال الا اروة ة ة أ
.التاريع الا تتحاه الفرا

م تر أ الا با ره وابحا إاا كاة مت طة وبق ل
ة الممم ة الت ة

 المحص ة ا بالممم ة الر يوةةي,ال مةةل

يحا ايما الم ترل أكهر مة مصةف قةت ال مةل أ
األكه ةةر تكة ة ار ار خة ة ل األ ةةمر اله هة ة الو ةةابح لتفتة ةري

. المرج ي

. المصسات ا ر ال ج ي ما اب

 و ةةم ا ةةاكهر) يمطب ةةق ات ةةيمم مفمة ة م ال مالة ة أ72(
. البطال
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( امة األاراا خارج
) ال امت

Economically active
population
(Labour Force)

الح

الم يط ة اقتصاايا
) ال امت

(الح

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال مل

2501009

21

ال مل

2515131

ظيف ج ي

21

ال مل

2515132

ظيف كامت

21

ال مل

2515133

ي مل بأجر

Paid-employed
)(wage employee

21

ال مل

2515134

ي مل لسواب

Self-employed

بالعربية
ج ا ايراا /التحااا

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Retired

ة الفةةرا الةةا ض يريةةا ممارو ة أ م ة ع مةةة ال م ةةل

The individual who does not practice
any kind of work because of
availability of a revenue or receiving
a pension.

ة تت ة ال ظيف ة الت ة يبا ةةر الفةةرا ايمةةا ال مةةل أقةةل

A job in which a person works less
than 35 hours during the usual week
unless the number of usual work hours
is less than 35. In addition, a job is a
part time job if the hours worked by a
person were less than usual work
hours in such job.

(امة األاراا خارج
الح

بوبع ج ا ايراا أ سص ل اتف م اش تحااا.

ال امت )
Part Time Job

م ةةة  22و ةةاا خة ة ل أو ةةب ع ااتي ةةاا  ,إض إاا ك ةةاة

(غير متفرغ)

اةةاا وةةااات ال مةةل اضاتيااية ة أقةةل مةةة ال ة  ,اة ة

اه السال تك ة ال ظيف ج ي إاا كاة ااا وااات

امة ةةل الفة ةةرا أقة ةةل مة ةةة اة ةةاا الوة ةةااات الة ةةا يبا ة ةةر
ال امت ة ايما ال مل ا

Full time Job

(متفرغ)

و ةةاا ا ةةأكهر خة ة ل أو ةةب ع ااتي ةةاا  ,إض أة ب ة ةةض
الممةةة يك ة ة اةةاا وةةااات ال مةةل ايمةةا أقةةل مةةة 22

اضاتيااي

ةةاه السالة ة ي تب ةةر ا ةةاا و ةةااات المممة ة
الم يار لك ة ال ظيف كامت .

Any job that is usually performed for
35 hours or more per normal week. In
some occupations, usual weekly
schedules of less than 35 hours per
week are considered to be full-time.
For these cases, the option “normal
hours are full time” is provided.

ة الفةةرا الةةا ي مةةل لسوةةاع اةةرا خةةر أ لسوةةاع

A person who works for a public or
private employer or under it's
supervision and receives remuneration
in wage, salary, commission, tips,
piece rates or in kind …etc. This item
includes persons employed in
governmental, non – governmental
and private institutions along with
those employed in a household
enterprise in return for a specific
remuneration.

الفرا الا ي مل ا مم أي يمتكما أ يمت ج ءا

A person who work in an
establishment that is totally or
partially belonging to him/her
(partner) and do not hires any wage
employees. This
includes
self
employed who worked to own selves
outside establishments.

مم ةةأي أ جمة م يمة

تسةةت إ ةرااما يسصةةل محابةةل

امت ة اتةةف أجةةر مسةةاا و ة اء كةةاة بةةأجر اتةةف ةةكل

ارتةةع ةةمر أ أج ةري أوةةب اي أ بالميا م ة أ اتة ةةف

الحط

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,
ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000
ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

اه الممم اااي.

ة تت ة ال ظيف ة الت ة يبا ةةر الفةةرا ايمةةا ال مةةل 22

و ةةاا  ,اة ة

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

أ أ طريح ااةع أخةر .

يمةارج تسةت الة

ال ة ةةامت ة ب ة ةةال ارات المي ة ةةات السك مية ة ة ال ة ةةامت ة
بال ة ةةركات باإلاة ةةاا إلة ةةف الة ةةاية ي مت ة ة ة بة ةةأجر ا ة ة
مصتس خاص بال ا ت أ لا الرير.

ممما ( ري ) ليس بالمم أي أ موتخام ي مل بةأجر
ي ة ةةمل األ ة ةةخاو الة ةةاية ي مت ة ة ة لسوة ةةابمم خة ةةارج

المم ت.
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ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي
ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ممظم ال مل الا لي ,

الت صيات الا لي السالي

ضسصاءات ال مل8000 ,

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

ILO ,Current
international
recommendations on
labour statistics,2000

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

مصطلحات العلم والتكنولوجيا
21

ال تم

2129099

التكم ل جيا

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

رمز الموضوع7171 :
اضتصال الماتف
باإلمترمت

Dial-up Internet
Access

Science and Technology Terms
ويت اتصال باإلمترمت اة طريق مرير الترااات

A form of Internet access via a
telephone line. The client uses a
modem connected to a computer and a
telephone line to dial into an Internet
service provider's (ISP) node to
establish a modem-to-modem link,
which is then routed to the Internet.

ارف اوتخاام اإلمترمت بأم الحيام باضوتخاامات

For the purposes of this survey,
defined as the basic uses of the
Internet (during the last twelve
months), such as access to certain
sites, reading newsletters, and
downloading files or programs from
the Web.

(م ا م) خط اتف  ,الا

يتطتع أة يح م مرير

الترااات بطتع رقم اتف اما الساج إلف المفاا

لءمترمت.

21

ال تم

21

ال تم

21

ال تم

2129090

اوتخاام اإلمترمت

2129092

اوتخاام الساو ع

2129090

اوم المطاق

التكم ل جيا

Internet Use

األواوي مهل :الاخ ل إلف الم اقع ,قراءي الصسف,
تم يل المتفات أ البرامب مة ال بك  .قا ساات

اتري اضوتخاام (خ ل  02مر المااي مة تاريخ
اإلوماا ا المو ).

التكم ل جيا

Computer Use

ارف اوتخاام الساو ع بأم الحيام باضوتخاامات

األواوي مهل :ت ريل الجما

الاخ ل إلف متفات

م يم  ,محل سفظ المتفات ام ا ما ,قا ساات
اتري اضوتخاام (خ ل  02مر المااي مة تاريخ
اإلوماا ا المو ).

التكم ل جيا

التعريف باإلنجليزية

Domain Name

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

اضوم الا

تختاره المم أي لتح م ب مل اوتااا

اتي  ,ال

باض مة اإل اري إلف م قع المم أي

اإللكتر م

بمجم ا مة األرقام ,ي ار إليما باوم

مبا ر مهال ال (.)pcbs.gov.ps
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For the purposes of this survey,
defined as the basic use of the
computer (during the last twelve
months), such as opening the
computer and files, creating, copying,
pasting, and saving files.

It is the unique name by which a
network-attached device. It is used to
identify a particular host in various
forms of electronic communication
such as the World Wide Web, e-mail

اضتساا الا ل ل تصاضت,
اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007

اضتساا الا ل ل تصاضت,

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007

اضتساا الا ل ل تصاضت,

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007
اضم كتاا ,اليل ضمتاج
اسصاءات س ل اقتصاا

الم ت مات ,موخ ممحس ,
8007

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة العربية
 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا
,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

 اليل ضمتاج,اضم كتاا
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 اليل ضمتاج,اضم كتاا

ت تيمات مة اجل امجا

اضوتبياة المت تق باسصاءات
,ال ت م التكم ل جيا

8001  ايار/ ماي,م متلاير
اسصاءات س ل اقتصاا

,  موخ ممحس,الم ت مات
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التعريف باإلنجليزية
It is a private network that uses
Internet
protocols,
network
connectivity, and possibly the public
telecommunication system to securely
share part of an organization's
information or operations with
suppliers,
vendors,
partners,
customers or other businesses. An
extranet can be viewed as part of a
company's Intranet that is extended to
users outside the company.
It is a private computer network that
uses Internet protocols and network
connectivity to securely share part of
an organization's information or
operations with its employees.
Sometimes the term refers only to the
most visible service, the internal
website.

التعريف بالعربية
ةةبك

اسم المصطلح باإلنجليزية

,ةةبك خاصة ة توةةتخام بر ت كة ة ضت اإلمترمةةت

Extranet

 كم ة ة ةةا يمك ة ة ةةة أة تة ة ة ةربط م ة ة ةةة ة ة ةةبك الم ة ة ةةاتف,الة ة ة ةربط

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

اضكوترامت

2529091

ال تم

21

اإلمترامت

2129091

ال تم

21

بالعربية

التكم ل جيا

 ال مة اجل راك ا الم ت مات ما بية, ال م مي

 ال ةركاء ال مة ء أ,المم ةأي مةع المة راية البةا ية

 يمك ةةة المظ ةةر إل ةةف اضكو ةةترامت.غير ةةا م ةةة األام ةةال
بااتبار ا جة ءا مةة ال ةبك الااختية لت ةرك التة تمتةا
. إلف خارج موتخام ال رك

ة ةةبك م ج ة ة اي ااخة ةةل م وو ة ة ق ة ةا تتك ة ة ة مة ةةة اة ةةاي

Intranet

ةةبكات مستي ة ة متص ةةت مة ةةع ب ا ةةما الة ةةب ض كة ةةال

ربمةةا متصةةت ب ةةبك اإلمترمةةت

التكم ل جيا

ةةبكات أخةةر خارجي ة

الر ة ةةرض الر يوة ة ة م ة ةةة جة ة ة ا اإلمت ارمة ة ةت ة ة ة تب ة ةةاال
كةال المة ارا األخةةر

الم ت مةات الخاصة بالم ووة

.بية الم ظفية

A worldwide public computer
network. Organizations and persons
can connect their computers to this
network and exchange information
across a country and/or across the
world. The Internet provides access to
a number of communication services
including the World Wide Web and
carries email, news, entertainment and
data files.
Comprise creative work undertaken
on aSystematic basis to increase the
stock of knowledge. The term R&D
covers three activities: basic research,
applied research and experimental
development.

ال ةةبك ال المية ة التة ة تة ةربط ا ةةاي ضف م ةةة ال ةةبكات

It is a mean for exchange messages,
texts and attached files among internet
or intranet users.

وةةيت توةةم لموةةت مت ال ةةبك مستيةةا االميةةا لتبةةاال

Internet

م يةةية أجم ة ي الساو ة ع المختتفة األم ة اع األسجةةام

و ةةيت لتت اص ةةل تب ةةاال الم ت م ةةات

ةة

اإلمترمت

2129091

البسث التممي

2129097

ال تم

21

ال تم

21

التكم ل جيا

,اة ة ال ةةالم

 يمكةةة المفةةاا لخامة.بةية مختتةةف األاةراا الم ووةةات

 المطةةاق, اإلمترمةةت ب ةةاي طةةرق مممةةا اضتصةةال المةةاتف
. البريا اإللكتر م

ال ريض الخط الرقم

ال مل الخ ق الا يتم اتف أواس ممتظم بماف
 ي ةةمل ت بيةةر.تطبيحةةات جايةةاي

يةةااي رصةةيا الم را ة

 البس ة ة ةةث: التممية ة ة ة التجريبية ة ة ة ه هة ة ة ة أم ة ة ةةط ر يو ة ة ةةي

Research &
experimental
development (R&D)

التجريبي

التكم ل جيا

.  التممي التجريبي,  البسث التطبيح, األواو

. يامة ال المو المتسحات,الروا ل
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E-mail

البريا اإللكتر م

2129090

ال تم

التكم ل جيا

21

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

المصدر باللغة العربية
 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا
,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا

,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

http://www.itu.int/ITU http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/doc
D/cyb/cybersecurity/d s/Cybercrime%20legisla
ocs/Cybercrime%20le
tion%20EV6.pdf
gislation%20EV6.pdf

التعريف باإلنجليزية
It is the conducting of business
communication and transactions over
computer networks and through
individual computers linked to the
Word Wide Web. Strictly defined, ecommerce is the buying and selling of
goods and services, and the transfer of
funds,
through
digital
communications.
It is used to describe the tools and the
process to access, retrieve, store,
organize manipulate, produce present
and
exchange
information
by
electronic and other manual automated
means.

In a broader sense (computer-related
crimes) covers any illegal behavior
committed by means of, or in relation
to, a computer system or network,
including such crimes as illegal
possession
and
offering
or
distributing information by means of

التعريف بالعربية
َة ةراء وة ةةتع أ

اسم المصطلح باإلنجليزية

َإج ة ةراء صة ةةفح إلكتر مي ة ة مة ةةة البية ةةع أ

ممظم ة ة ةةات اامة ة ة ة أ خاصة ة ة ة

 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا

,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

It is government’s use of (ICT) to
exchange information and services
with citizens, businesses, and other
arms of government. E-Government
may be applied by legislature,
judiciary, or administration, to
improve internal efficiency, the
delivery of public services, or
processes of democratic governance.

الموضوع

رمز المجال

التجاري اإللكتر مي

2529092

ال تم

21

Information and
communication
technology

تكم ل جيا الم ت مات

2529009

ال تم

21

Cybercrime

الجريم اإللكتر مي

2529030

ال تم

21

السك م اإللكتر مي

2529000

ال تم

21

E- commerce

بالعربية

التكم ل جيا

,السك م ة ة ةةات

 سيةةث تمفةةا امتي ة طتةةع ال ةراء أ,ب اوةةط اإلمترمةةت

البية ةةع ابة ةةر اإلمترمة ةةت برة ةةض المظة ةةر اة ةةة لي ة ة الة ةةااع
. طريحت
ص ة ة ة ةةف أا ات ط ة ة ة ةةرق المف ة ة ة ةةاا ل و ة ة ة ةةا ل تكم ل جي ة ة ة ةةا

, الحي ة ة ةةام ب متي ة ة ةةات او ة ة ةةترجاع البيام ة ة ةةات,الم ت م ة ة ةةات
. أو ة ةةاليع م الجتم ة ةةا امتاجم ة ةةا, تمظيمم ة ةةا,تخ يمم ة ةةا

صةةف وةةا ل اةةرض الم ت مةةات تباالمةةا مةةة

اضتصاضت

التكم ل جيا

كةةال

. خ ل الطرق اإللكتر مي اليا ي

)بم م ةةف أ و ةةع ة ة (الجة ة ار م اات الص ةةت بالساوة ة ع

 أ مة, غير قام م ارتكع ب اوط
 بم ةةا اة ة,ةةبك اإلمترم ةةت

ترط أ وت

التكم ل جيا

 مظ ةةام الكمبية ة تر أ,خة ة ل

ال ج ار م مة قبيل اضوتي ء غير الم ر ع تحةايم أ

ةةبك

ت يةةع م ت مةةات اةةة طريةةق مظةةام الكمبي ة تر أ

.اإلمترمت

a computer system or network.
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رمز المصطلح

, األاةراا, األوةر,  و اء بية األامةال التجارية,خامات
تمف ة ة ةةا

اسم المصطلح

اضوتخاام التكامت الف ال لجميع تحميات الم ت مات
اضتصاضت بماف توميل ال متيات اإلااري الي مي
تتم ايما بية م وو
الم وو

الت

ما بية الم اطمية

لتحطااات السك مي
أخر

سك مي

السك مي باإلااا إلف ال متيات اإلااري الت تتم

. ما بية الحطاع الخاو الم ووات السك مي

200

E- Government

التكم ل جيا

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال تم

2529002

الخط الرقم

21

ال تم

2129000

الخط ال تماهت

Asymmetric Digital
Subscriber Line
)(ADSL

2129001

خط ط الم اتف

Main Telephone Lines

2129015

الااكري المسم ل

2129016

الروا ل اضقتسامي

التكم ل جيا

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
وا ل اضتصال باإلمترمت اة طريق

 Digital Subscriber Lineإسا
))DSL
الماتف ,لكم أورع مم ا ري أا اف ,يستاج
إلف خط اتف خاو موتحل ,تكتفت ت تما اتف
رك الماتف,

مظام اتصال رقم

اوتحبال البيامات الص ت.
التكم ل جيا

إسا

إلروال

وا ل اضتصال باإلمترمت,

مظام ممبهق

يوتخام ا

محل البيامات

اة الخط الرقم .

المتفات الص ر ,ألغراض مسااي ا الم ووات

A
form
of
DSL,
a
data
communications technology tool, that
enables data transmission over copper
telephone lines faster than a
conventional modem.

An Internet connection via modem
and dial-up software utilizing the
Public Switch Telecommunications
Network (PSTN).

الصريري المما ل ,ورات تف ق  1ميجابايت.

المصدر باللغة العربية
اضم كتاا ,اليل ضمتاج

اسصاءات س ل اقتصاا
الم ت مات ,موخ ممحس ,
8007
اضتساا الا ل ل تصاضت,
اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007

جما يتم ربط ا الساو ع يحام مة قبل رك

المصدر باللغة اإلنجليزية
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اضتصاضت الم اي لتخام .
21

ال تم

21

ال تم

21

ال تم

الر يوي

التكم ل جيا

التكم ل جيا

التكم ل جيا

خط اتف يصل الم اات الطراي لتم تر بال بك

ال م مي التبايتي

الباال الماتفي .

Flash Memory

(ال اما )

ل ممفا مخصو ا

م اات

م ع مة أم اع الااكري يستفظ بالم ت مات ستف ب ا

امحطاع التيار الكمربا  .توتخام الااكري الم ط

اااي لتخ ية البرامب ا أجم ي الساو ع المسم ل .

Self Propelled
Automatic Mail
)(SPAM

الروا ل المروت تتحا يا لت ما ية اإللكتر مي  ,برض

المظر اة مست ا ا ,اااي ما تماف إلف تو يق
لبااا ما أ اإلا ة امما.

It is a telephone line connecting the
subscriber’s terminal equipment to the
public switched network and which
has dedicated port in the telephone
exchange equipment.
A non-volatile computer memory that
can be electrically erased and
reprogrammed. It is a technology that
is primarily used in memory cards and
USB flash drives for general storage
and transfer of data between
computers and other digital products.
It is unsolicited electronic messaging,
regardless of its content.

اضتساا الا ل ل تصاضت,

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007
اضتساا الا ل ل تصاضت,

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007
اضم كتاا ,اليل ضمتاج

اسصاءات س ل اقتصاا
الم ت مات ,موخ ممحس ,
8007
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المصدر باللغة العربية
 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا
,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

التعريف باإلنجليزية
A computer network that covers a
broad area (i.e., any network whose
communications
links
cross
metropolitan, regional, or national
boundaries. The largest and most
well-known example of a WAN is the
Internet

التعريف بالعربية
(أ

او

ممطح جررااي

تمتا ابر ال اصم

اسم المصطلح باإلنجليزية

بك ساو ع ترط

بك اضتصاضت الت

تصل

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ال تم

21

ال تم

21

ال تم

21

Wide Area Network
(WAN)

بك الساوبات

2129018

Wireless Network

بك الساوبات

2129019

بك الساوبات

2129020

ال ريا

التكم ل جيا

 توتخام ايما بك.) اإلقتيمي أ السا ا ال طمي

بكات

اتف المحيض مة

قااات

تحتصر اااي اتف إسا

بكات المماطق الساري

اضتصاضت ال ام

أ

المماطق المستي
) التmans(

 أكهر, مبمف م ية امة سا ا ممطح ال اصم
.اإلمترمت
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 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا
,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

 اليل ضمتاج,اضم كتاا
اسصاءات س ل اقتصاا

,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

Type of computer network that is
wireless, and is commonly associated
with a telecommunications network
whose
interconnections
between
nodes is implemented without the use
of wires, such as a computer network
(a type of communications network).
Wireless
telecommunications
networks are generally implemented
with some type of remote information
transmission
system that
uses
electromagnetic waves, such as radio
waves, for the carrier and this
implementation usually takes place at
the physical level or "layer" of the
network.
It is a computer network covering a
small geographic area, like a home,
office or group of buildings, e.g., a
school. The defining characteristics of
LANs, in contrast to wide-area
networks (WANs), include their much
higher data-transfer rates, smaller
geographic range, and lack of a need
for leased telecommunication lines.

األمهت الم ر ا لت بكات ال ريا

مماطق

ساو ع أ أكهر ا

األقمار

ابر

بك تربط جما

جررااي متباااي متصت م ا ضوتكيا باوتخاام
باضتصال

الرااي ي

بك

 أ, مهل المما ل المكاتع,ممطح جررااي صريري
. مجم ا مة المبام

ت مل اتف أاتف م اضت محل

, ) (ال ريا

 اام, بصرر المطاق الجرراا

 تمتا,البيامات

لتأجير خط ط اضتصاضت الوتكي

200

التكم ل جيا

. الصمااي

ساو ع لررض تباال الم ت مات ترط
خ اا لت بكات ال او

ال وتكي

اإل ارات

ج ا ساج

. ال وتكي

Local Area Network
(LAN)

المستي

التكم ل جيا

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال تم

2129021

21

ال تم

التكم ل جيا

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية
إسا

Integrated Services
ال بك الرقمي متكامت
Digital Network (ISDN
ي ب
الخام

التعريف باإلنجليزية

وا ل اضتصال باإلمترمت اة طريق كرت

كرت الفاكس,

لكم

أورع مم

خمس

أا اف ,يستاج إلف خط اتف خاو موتحل,

مظام اتصال

تكتفت ت تما اتف رك الماتف,

رقم إلروال اوتحبال البيامات الص ت.
2129022

الحرصم

Hacking

التكم ل جيا

ج ا خو أ مجم ا مة األ خاو يسا ل ة
اختراق أجم ي الساو ع الخاص بالموتخامية ا
الطرف اآلخر ,برض المظر اة المكاة الا

بية الطراية ,ال

يب ا

بمواااي برامب خاص لايما

الحاري اتف التوتل بكل وم ل

و و  ,إلف أجم ي

A digital access technique for both
voice and data. This is a digital
alternative to an analog public
switched telephone service and carries
data or voltages consisting of discrete
steps or levels, as opposed to
continuously variable analog data.
ISDN enables digital transmission
over the PSTN
Involvement in computer security/
insecurity, to discover of exploits in
systems
(for
exploitation
or
prevention), or in obtaining or
preventing unauthorized access to
systems through skills.

المصدر باللغة العربية
اضم كتاا ,اليل ضمتاج

اسصاءات س ل اقتصاا
الم ت مات ,موخ ممحس ,
8007

اضتساا الا ل ل تصاضت,
اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007
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الساو ع الخاص بالطرف اآلخر ,بسيث يتمكة
الحراصم مة ارض جميع البيامات الم ت مات
المخ م

جميع البرامب الت

ي مل اتيما الطرف

اآلخر ,بما يمكممم مة محل المتفات أ

إاخال

اير وات لتسايا قطع الساو ع ,أ التسكم بالفأري
أ إطفاء الساو ع.
21

ال تم

2129023

الكامي ار الرقمي

Digital Camera

التكم ل جيا

كامي ار اااي

ااختما

لكة ض ي جا ا

(ايتم) ,امما تتتحط الص ر هم تخ ة اتف
متفات رقمي ا

ريط
كل

ااكرتما ,يمكة محل الص ر إلف

A camera that takes video or still
photographs, or both, digitally by
recording images on a light-sensitive
sensor.

جما الساو ع ابر كابل (م صل).
21

ال تم
التكم ل جيا

2129024

ال وتك

Wireless

إسا

وا ل اضتصال باإلمترمت با ة أو

اة طريق تركيع جما

ال

اوتحبال يتم مة خ ل

اوتحبال خام اإلمترمت مة الجم الم اي ,ورات

االي ا تسميل المتفات.

201

اضتساا الا ل ل تصاضت,
اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007
wireless, mobile
satellite Internet

Includes fixed
wireless, and
connections.

اضتساا الا ل ل تصاضت,
اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

اضتصاضت اوت مالما,طب
8007

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

المصدر باللغة اإلنجليزية
ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

ITU, Manual for
Measuring ICT
Access and Use by
Households and
Individuals,2009

UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

EU CommissionEnvironment
Department

المصدر باللغة العربية
,اضتساا الا ل ل تصاضت

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

طب,اضتصاضت اوت مالما
8007

,اضتساا الا ل ل تصاضت

اليل قياس مفاا اضور اضاراا
الف تكم ل جيا الم ت مات

طب,اضتصاضت اوت مالما
8007
 اليل ضمتاج,اضم كتاا

اسصاءات س ل اقتصاا
,  موخ ممحس,الم ت مات
8007

اضتساا اض ر ب – قوم البي

التعريف باإلنجليزية
A
satellite
stationed
in
geosynchronous orbit that acts as a
microwave relay station, receiving
signals sent from a ground-based
station,
amplifying
them,
and
retransmitting them on
a
different frequency to another groundbased station. Satellites can be used
for high-speed transmission of
computer data.
A hardware device that enables a
computer to transmit and receive
information over telephone lines. The
modem is responsible for converting
the digital data used by the computer
into an analog signal used on phone
lines and then converting it back once
received at the other end.
Location on the World Wide Web
identified by a Web address.
Collection of Web files on a particular
subject that includes a beginning file
called a home page. Information is
encoded with specific languages
(Hypertext
mark-up
language
(HTML), XML, Java) readable with a
Web browser, like
Netscape's
Navigator or Microsoft's Internet
Explorer.
means whatever is behind the
production and use of electrical
appliances and electronic parts and
accessories for all of the areas include
communication
devices
and
information (computers, figurative
voice, fax machines and imaging
equipment, televisions, telephones),
and measuring and control devices
and lighting, medical devices and
receivers and registration.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

جما يوتخام ضوتحبال اإلااا التتف ي مي مبا ري

وا ل اضتصال

إسا

Satellite

 كال,مة الو اتل

اسم المصطلح
بالعربية
ال قط الفاا

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2129025

ال تم

21

ال تم

21

ال تم

21

ال تم

21

التكم ل جيا

. باإلمترمت مة خ ل بطاق خاص ب

لتربط مع اإلمترمت مة خ ل الماتف

أ رط

جما

.الهابت

مجم ا مة الصفسات الص ر الرقمي

 اااي ما يمكة,غير ا مة ال ها ق

أ

Modulator\Demodulator )مرير الترااات (م ام
(MODEM)

Website

الفياي

2129026

التكم ل جيا

الم قع اإللكتر م

2129027

المفايات الكمربا ي

2129028

التكم ل جيا

 الت تكاا تك ة اا ما,ال ص ل إليما ابر اإلمترمت
.http متاس مة خ ل

 ت مة ة ك ةةل مة ةةا يتخت ةةف ا ةةة إمتة ةةاج او ةةتخاام األجم ة ة يWaste Electronic and
Electric Equipment
الكمربا ي ة ة اضلكتر مي ة ة أج ا مة ةةا موة ةةتت ماتما لكااة ة ة
(WEEE)
لمج ة ةةاضت تتا ة ةةمة أجمة ة ة ي اضتص ة ةةاضت الم ت م ة ةةات
 ماكيم ة ة ةةات, مجو ة ة ةةمات الصة ة ة ة ت,(أجمة ة ة ة ي الساوة ة ة ة ع
) أجمة ة ة ي التتف ي م ة ةةات التتف م ة ةةات,الف ة ةةاكس التصة ة ة ير

أجم ة ة ي الحية ةةاس ال ة ةةتسكم أجم ة ة ي اإلاة ةةاءي األجمة ة ة ي

.الطبي أجم ي اضوتحبال التوجيل
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اإللكتر مي

التكم ل جيا

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

ال تم

2129022

التكم ل جيا

اسم المصطلح
بالعربية
اتف محال (مسم ل)

اسم المصطلح باإلنجليزية
Mobile Phone

التعريف بالعربية
يحصا ب خط الماتف الخت

تحام اه الخام .

الا يتبع أل

التعريف باإلنجليزية
رك

The mobile phone that belongs to any
telecommunications company.

المصدر باللغة العربية
اضم كتاا ,اليل ضمتاج

اسصاءات س ل اقتصاا
الم ت مات ,موخ ممحس ,
8007
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UNCTAD, Manual for
the Production of
Statistics on the
Information Economy,
United Nations,
revised edition, 2009

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات معايير المعيشة
21

م ايير

21

م ايير

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع7171:

2521100

إسصاءات الفحر

2525101

األوري

الم ي

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

Living Standards Terms

Poverty Statistics

توةةتما إسصةةاءات الفحةةر ا ة األ ارا ة الفتو ةةطيمي
إلةةف الت ريةةف الروةةم لتفحةةر الةةا تةةم ا ة

ال ةةام  .7771الةةا ياةةم م م ة مطتح ة

اة

موةةبي

يو ةةتما إل ةةف م ا مة ة اضستياج ةةات األواو ةةي ألوة ةري

تتةةألف مةةة وةةت أا ةراا (  8بةةالرية أرب ة أطفةةال).
الا بم

احا ألمماط اضوتم

السحيحي لأور.

اة اةةام  8007اختتفةةت تركيبة اضوةري المرج ية

لتصة ةةب  2أا ة ةراا ( 8ب ة ةةالرية  2أا ة ةراا) .قة ةةا ت ة ةةم
ا ةةتحاق خطة ة اح ةةر بمة ةةاءا ات ةةف او ةةتم

اضو ة ةري

الفتوطيمي

اوتم

المحا الا يصرف اتف راء الوةتع الخةامات

Household Consumption

الموة ة ةةتخام ألغ ة ة ةراض م ي ة ة ةةي ,

الم ي

قيم ة ة ة الوة ة ةةتع

الخةةامات الت ة يتتحا ةةا أا ةراا األو ةري ال ةةامتية مةةة

رع ال مةةل تخصةةو ضوةةتم

األو ةري,

الوةةتع

التة يةةتم اوةةتم كما أهمةةاء اتةري التوةةجيل مةةة إمتةةاج

األوة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةري الة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاات ,
الحيم التحايري ألجري الموكة المت .

21

م ايير

الم ي

2525092

المصدر باللغة العربية

إمفاق األوري

المصدر باللغة اإلنجليزية

Household
Expenditure

ةةة

المح ة ة ةةا ال ة ة ةةا يص ة ة ةةرف ات ة ة ةةف ة ة ة ةراء الو ة ة ةةتع

الخةةامات الموةةتخام ألغةراض م ي ةةي .

قيم ة

الوتع الخامات الت يتتحا ةا أاةراا األوةري ال ةامتية
مة رع ال مل تخصو ضوتم

األوري .المحةا

الة ةةا ية ةةتم إمفاق ة ة اتة ةةف الرو ة ة م الا ة ة ار ع (غية ةةر
اضوتهماري ) ,ال كاي ,التأميمات ,الماايا ,التبراات,

الف ا ة ةةا اتة ةةف الة ةةاي ة األم ة ة ر غية ةةر اضو ة ةةتم كي
األخر .
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It refers to specific criteria were
developed to measure the patterns and
trends of the economic welfare of
Palestinian families and individuals in
the Palestinian Territory (West Bank
and Gaza Strip). Poverty statistics are
based on an official definition of
poverty developed in 1997. The
definition combines absolute and
relative features and is based on a
budget of basic needs for a family of 6
persons (2 adults and 4 children). In
2009, reference household changed
and became 5 persons (2 adults and 3
children. Two poverty lines have been
developed according to actual
consumption patterns of Palestinian
families.
It refers to the amount of Cash spent
on purchase of goods and services for
living purposes, and The value of
goods and service payments or part of
payments received from the employer,
and own-produced goods and food,
including consumed quantities during
the recording period, and Imputed rent
for owned houses.
It refers to the amount of Cash spent
on purchase of goods and services for
living purposes, and the value of
goods and services payments or part
of payments received from the
employer, and Cash expenditure
spent as taxes (non-commercial or
non-industrial), gifts, contributions,
interests on debts and other nonconsumption items.

الفريق ال طم لمكااس الفحر.
اتوطية.7772 ,

األمم المتساي /اليل مو
األوري(طب

ممحس ) الوتو

( ف ااا ,)27
7721

األمم المتساي /اليل مو

األوري(طب

ممحس ) الوتو

( ف ااا ,)27
7721

The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

UN Puplications
Sales No. A.83.XVIJ.13
ST/ESA/STAT/SER.F
/31
Household Survey
Guide
1987

UN Puplications
Sales No. A.83.XVIJ.13
ST/ESA/STAT/SER.F
/31
Household Survey
Guide
1987

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

م ايير

2121103

خط الفحر

21

م ايير

2121104

خط الفحر الماقع

الم ي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Poverty line

التعريف بالعربية
ت ة ة ةةم إا ة ة ةةاااه بطريحة ة ة ة ت ك ة ة ةةس مي امية ة ة ة الساج ة ة ةةات

It refers to the estimation of poverty
line that cover the household basic
needs (shelter, clothes, and food), in
addition to other needs including
health care, education, transportation,
personal care, and housekeeping
supplies. The poverty lines has been
adjusted to reflect the different
consumption of families based on
their composition ( household size and
the number of children).

يرط مي امي الساجةات األواوةي مةة المأكةل

It refers to covers household basic
)needs (shelters, clothes, and food

األواو ةةي جمب ةةا إلة ةةف جم ةةع مة ةةع استياج ةةات أخة ةةر

كالرااية ة ة الص ة ةةسي الت ت ة ةةيم المح ة ةةل الم اصة ة ة ت
الرااي ال خصةي اآلمية المفر ةات غيةر الة

مةة موةتت مات الممة ل .قةةا تةم ت ةايل خطة الفحةةر
ب ة ةةكل ي كة ةةس مختتة ةةف اضستياجة ةةات اضوة ةةتم كي

لأو ةةر او ةةتمااا إل ةةف تركيبة ة األوة ةري (سج ةةم األوة ةري
ااا األطفال).

Deep Poverty line

الم ي

21

م ايير

المتبس الموكة.

2121091

الاخل

Income

الم ي

21

م ايير

ة ة ال ا ة ةةا المحة ةةا أ ال يم ة ة المتسحة ةةق لتف ة ةةرا أ
األوة ة ةري خة ة ة ل اتة ة ةري ممية ة ة مس ة ةةا اي كاألو ة ةةب ع أ

ال مر أ الوم .

2121106

الم ي

وتع خامات أخر
غير الط ام

Other non-food
consumption
expenditures

التعريف باإلنجليزية

خ ةةامات مالية ة

قام مية ة  ,تك ةةاليف م ةةر إا م ةةات,

خة ة ة ةةامات تص ة ة ة ة ير موة ة ة ةةتماات ,خة ة ة ةةامات طباا ة ة ة ة

ترجم ة ة ة ة  ,أا ات الكتاب ة ة ة ة الروة ة ة ةةم ل وة ة ة ةةتخاامات

ال خص ة ة ة ةةي  ,ت ة ة ة ةةااكر تك ة ة ة ةةاليف و ة ة ة ةةفر لتخ ة ة ة ةةارج,
مجة ة ة ة ة رات ,خة ة ة ة ة اتم ,أسج ة ة ة ةةار كريمة ة ة ة ة  ,تص ة ة ة ةةتي

Cash or in kind revenues for
individual or household within a
period of time; could be a week or a
month or a year.

Financial
and
legal
services,
advertisement fees, copy services,
translation and printing, writing and
drawing equipment, tickets for
traveling abroad, jewelry, watches,
precious stones, etc.

المصدر باللغة العربية
الفريق ال طم لمكااس الفحر.
اتوطية.7772 ,

الفريق ال طم لمكااس الفحر.
اتوطية.7772 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

The National
Commission for
Poverty Alleviation.
Palestine, 1998.

UN Puplications
األمم المتساي /اليل مو
Sales No. A.83.XVIJ.13
األوري(طب ممحس ) الوتو ST/ESA/STAT/SER.F/
31
( ف ااا ,)27
Household Survey
7721
Guide
1987
UN Puplications
األمم المتساي /اليل مو
Sales No. A.83.XVIJ.13
ت
الوتو
األوري (طب ممحس )
ST/ESA/STAT/SER.F/
31
(ف ااا 7721 ,)27
Household Survey
Guide
1987

مج رات ,وااات تصتي وااات.
21

م ايير

الم ي

2521107

اي الفحر

Poverty Severity

ي كةةس مةةا التفةةا ت الم ج ة ا بةةية الفح ةراء ( ,ةةاا
الم ةةر يوةةا

ال وةةط السوةةاب لمجم ة ع مرب ةةات

اج ات جميع الفحراء).

200

Depicts the variation and differentials
among the poor. (This indicator equals
the mean of the total relative squares
of poverty gaps for all the poor).

الفريق ال طم لمكااس
الفحر7772 ,

National Commission For
Poverty Alleviation, 1998

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

م ايير

2521108

اتةري التوجيةل

21

م ايير

2521109

اج ي الفحر

الم ي

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Recording Period

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
يحصا بما الفتري ال ممي الت موت ا امما بيامات

األوري .تبتا اتري التوةجيل ةم ار

إمفاق اوتم

اسةةاا ايمةةا يت تةةق بةةااتر مصةةر اات األو ةري 78

م ار بالموب لت يةاري األخيةري التة يكة ة م اة اما

سة ل الوةةتع الم مةري أقوةةاط الت تةةيم ,أمةةا الوةةيارات
افتري التوجيل لما  21مر.
سجة ةةم الفج ة ة ي اإلجمالي ة ة الم ج ة ة اي بة ةةية اوة ةةتم

Poverty Gap

الفحراء (خط الفحر) ,أ إجمال المبالا المطت بة

الم ي

لراةةع مو ةةت يات اوةةتم

الفحة ةراء الةةف خ ةةط الفح ةةر,

يفاة ةةل سوة ةةاع ة ةةاا الم ة ةةر كموة ةةب م ي ة ة مة ةةة

الحيم الكتي ضوتم

موت

21

م ايير

2121110

موت

الم ي

ة

Level of Living

الم ي

اوتم

توةةا

كاا الوةكاة ,امةاما يكة ة
لخط الفحر.

كل مممم موا

ساصةةل قوةةم اوةةتم

الط ةةام ات ةةف او ةةتم

األوة ةري الكتة ة .

اتةف اراةي تحة ل :يتسةاا موةةت

األوري مة الفحةر) اتةف موةب اوةتم
اضوةةتم

األو ةري مةةة
ة ة مبمة ة

الم ي ة (م قةةع
الط ةام مةة

الكت ة لأو ةري( ,قةةام ة امجت ة ) ,بم مةةف

إاا اات سص ة الط ةةام الممةةا تك ة ة اتةةف سوةةاع

السصةةو األخ ةةر المخصص ة لتمو ةةكة ,الت ت ةةيم,
الصس

غير ا مة الخامات اضجتمااية الهحااية .

يةةتم تحوةةيم إلةةف ا ةةات:الموةةت

او ةةتم

الط ةةام م ةةة اضو ةةتم

األااةةل :سص ة

الكتة ة أق ةةل م ةةة

.%20

-

المو ةةت

اضوتم

الكت .%22-20

-

المو ة ةةت

األوة ة ة أ :سصة ة ة او ة ةةتم

اضوتم

المت و ةةط :سصة ة او ةةتم

الط ةةام م ةةة
الط ة ةةام م ة ةةة

الكت .%700-22

202

It refers to the temporal point during
which data on household expenditure
and consumption are recorded. It
includes one month for record
keeping, and twelve months for the
last visit interview on durable goods,
and for education tuition, but for cars
its 36 months.
The volume of the total gap existing
between the income of the poor and
poverty line (the total amount needed
to promote the consumption levels of
the poor to reach poverty line). It is
recommended to calculate this
indicator as a percentage of the total
consumption value for the whole
population when the consumption
level for each of them is equal to the
poverty line.
It refers to food consumption divided
by Total Consumption. Is based on the
following assumption: the Level of
Living is identified by the proportion
of consumption on food out of the
total consumption (Angles Law of
Poverty), as if the food share is
increased the other shares of health,
education, and housing is decreased. It
is distributed to three categories:1.
Better-off: “Food Consumption to
Total Consumption less than 30%”2.
Middle category: “Food Consumption
to Total Consumption between 3044%”3.
Worse-off:
“Food
Consumption to Total Consumption
between 45-100%”.

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

National Commission
الفريق ال طم لمكااس الفحر,
For Poverty Alleviation,
7772
1998

األمم المتساي /اليل مو
األوري (طب

ممحس )

الوتوت (ف ااا )27
7721

UN Puplications
Sales No. A.83.XVIJ.13
ST/ESA/STAT/SER.F/31
Household Survey Guide
1987

UN Puplications
األمم المتساي /اليل مو األوري
Sales No.
(طب ممحس ) الوتوت
A.83.XVIJ.13
(ف ااا ST/ESA/STAT/SER.F 7721 ,)27
/31
Household Survey
Guide
1987

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

م ايير

2121000

المصار الر يو

21

م ايير

2121002

ممسمف ل رم

21

م ايير

2125113

مفحات غير اوتم كي

الم ي

بالعربية
لتاخل

اسم المصطلح باإلنجليزية
Main Source of
Income

التعريف بالعربية
مصار الاخل األكهر هباتا اوتم ارري لأوةري,

مصاار الاخل

:

 الر ات ةةع األج ة ة ر المحاية ة مة ةةة ال م ةةل الر يو ة ةال مة ةةل الهة ةةام

اإلاةاا

بمة ةةا ا ة ة ال ة ة المكاا ة ة ت ال مة ةةل
موةةا مات التحااةةا

قيمة الم ايةةا ال يمية

السك مي التأميمات اضجتمااي

امة بما اضوتخاام.

تمارج اه البمة ا

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

UN Puplications
 The more Consistency and regularityاألمم المتساي /اليل مو األوري
income. The sources of income are:
Sales No. A.83.XVIJ.13
(طب ممحس ) الوتوت
ST/ESA/STAT/SER.F/
31
(ف ااا 7721 ,)27
- Wages and Salaries.
Household Survey
Guide
- Net Income for employers or self
1987
employed.
- Net property Income.

 صاا الاخل ألرباع ال مةل ال ةامتية لسوةابمممة الم اريع الخاص الممة السري.

- Net current Transfers.

 -صاا الاخل مة اخ ل المتكي .

 صاا الاخل مة التس ي ت الجاري .الم ي

Lorenz Curve

يوةةتخام ممسمةةف ل ة رم لرةةرض تمهيةةل التفةةا ت ا ة

ت يةةع الةةاخل أ اإلمفةةاق أ متريةرات أخةةر ب ةةكل

بيام  .يروم اا الممسمف اااي امة مربع طة ل
اة ة ةةت

يمهة ة ةةل  .%700بالموة ة ةةب لتة ة ةةاخل يروة ة ةةم

الممسمة ةةف بااتبة ةةار أة اإلسة ةةااه األاح ة ة ل ة ة يمهة ةةل
المتجمةةع الصةةااا لتموةةع الم ي ة ل ةةاا األا ةراا اة

اإلسة ةةااه ال مة ة ة ا ل ة ة يمه ة ةةل المتجمة ةةع الص ة ةةااا
لتموة ة ةةع الم ي ة ة ة ل وة ة ةةتم

 .يروة ة ةةم اة ة ةةااي مة ة ةةع

الممسمةةف المةةاك ر مةةا يوةةمف بخةةط الموةةا اي .خةةط

الموا اي

خط الحطةر ال اصةل بةية ال ا ية اوةفل

المرب ة ةةع م ة ةةة اليو ة ةةار ال ا ية ة ة أات ة ةةف المرب ة ةةع م ة ةةة

اليمية.
الم ي

Other-non
consumption
expenditure

الف ا ةةا اتةةف الحةةر ض ,روة م غ ارمةةات مةةاا اات
تس يتي ( كاي ,تأميمات).
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It is usually used to measure
inequalities in the distribution of
wealth or income. To plot the curve ,
the units are first either arrayed
individually or grouped in class
intervals according to the appropriate
independent variant. Then the
cumulative percentage of the number
of areas (Y) is plotted against the
cumulative percentage of population
(X). For comparison a diagonal line is
drawn at 45 degree to show the
condition of equal distribution . The
Gini concentration ratio measures the
proportion of the total area under the
diagonal that lies in the area between
the diagonal and the Lorenz Curve.
Interests on loans, fees and taxes,
)remittances (zakat, insurance

 ,OECDم جم

المصطتسات اإلسصا ي ,
 ,2007بتصرف الجما ,

المرك

OECD,Glossary of
Statistical Terms, 2007,
Adapted from PCBS

لءسصاء الفتوطيم

UN Puplications
األمم المتساي /اليل مو األوري
Sales No. A.83.XVIJ.13
(طب ممحس ) الوتو
ST/ESA/STAT/SER.F/31
Household Survey Guide
(ف ااا ,)27
1987
7721

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات التعليم والثقافة

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

رمز الموضوع7101 :
أواطير(سكايات

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Education and Culture Terms

21

الت تيم الهحاا

2109099

21

الت تيم الهحاا

2109090

اضوتماع لترااي

21

الت تيم الهحاا

2130092

اضلتساق بالت تيم

21

الت تيم الهحاا

2109090

ألرا (أساج )

Puzzles and Riddles

21

الت تيم الهحاا

2109091

أم

Illiterate

Myths

خرااي )

ة قصة ة خرااية ة مب ةةالا ايم ةةا مو ةةتسيت السصة ة ل,

Is the story of fabulous exaggerated
and impossible to obtain, and are
usually the talk of the entertainment or
for the shipment of determination and
enthusiasm among the audience.

ة أة يك ة ة لةةا الفةةرا اةةااي اضوةةتماع إلةةف جمةةا

Whether the person is accustomed to
listening to radio and follows up
 broadcasted programs regardless ofالا لي اضقتصااي اضجتمااي .
 place and time of listening.المكتع اإلسصا .0207 ,

ي ةةتم الس ةةايث ايم ةةا ا ةةااي لتتو ةةتي أ ل ةةسة ال يمة ة

السماس لا الموتم ية.
Radio Listening

الرااية

متاب ة مةةا يةتم بهة مةةة خ لة  ,برةض المظةةر

اة مكاة اضوتماع الماي الت يحايما م ع البرامب

الت يوتمع إليما.

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7771 ,

األمم المتساي ,إااري ال

ة

اراوات ا الطرق .الوتو ف +
بتصرف مة الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

المظام

 Educational Attendanceيحصةةا باضلتسةةاق ,توةةجيل الفةةرا بأسةةا م ارسةةل الت تةةيم
المظامية ة  ,وة ة اء أك ةةاة ممتظم ةةا أ ممتو ةةبا .م ارس ةةل
الت ت ة ة ة ةةيم المظامية ة ة ة ة ت ة ة ة ةةمل المرستة ة ة ة ة اضبتاا ية ة ة ة ة أ

اإلااااي ة ة ة ة ة ( األواوة ة ة ة ةةي ) أ الهام ي ة ة ة ة ة أ الكتية ة ة ة ةةات
الم ا ةا األكاايمية أ المممية التة ت طة

ابت م مت وط أ المرست الجام ي .

ةةمااات

اباري اة أو ت تستاج اإلجاب اتيما إلف وةرا

بايمة ة

ق ةةاري ات ةةف تستي ةةل الكتم ةةات م اميم ةةا,

ةة

توت مل اااي لتتوتي ا أ قات الفراغ.
ااا كةةاة الفةةرا ض يوةةتطيع الح ةراءي الكتاب ة م ةةا بةةأ

لر ة كامةةت لةةم يسصةةل اتةةف أ

ةةمااي مةةة الت تةةيم

المظام .
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Attendance means registering the
person in any formal education stage
irrespective of whether it took the
form of continuous attendance or
distant learning. Formal education
stages include the elementary stage,
preparatory stage, (both of which are
referred to as the basic stage),
secondary stage, and higher education
stage.
Is includes questions that require
quick answers and ability to analyze
words and their meanings; they are
usually a good passtime

PCBS, 0221

م ما الي موك لأسصاء-
م رات التربي :

ت جيمات امي /تحمي +8007 ,
بتصرف مة الجما المرك

UN, Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, Studies in
Methods. Series
F,1987.+ Adpated by
PCBS
UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

ل سصاء الفتوطيم

الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,

 It applies to persons unable to read orم ما الي موك لءسصاء-م رات
write in any language and who were
 never awarded a certificate from anyالتربي  :ت جيمات تحمي /امي ,
8007
formal education system.

UNESCO institute for
statistics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

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

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

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

 التصميف الا ل, األمم المتسايIt refers to a wide range of pertinent
activities such as enrollment in school
.7772 , ألم ط مو ال قتor university; attending classes and
lectures; having breaks in educational
facilities; taking part in cultural and
political activities; doing home-works;
ancillary
–
complementary
educational activities (additional
courses during free time outside the
official education hours); work related
orientations (training courses); and
movement from one place to another
for purposes related to carrying out
such activities.
 التصميف الا ل, األمم المتسايIt is Refers to a wide range of
pertinent activities such as attending
.7772  ألم ط مو ال قتsocial occasions (e.g. weddings,
birthdays …etc), participation in
religious occasions and activities
inside and outside the house (e.g.
participation in religious occasions
and prayers in the mosque or the
church) …etc. This concept also
applies to socializing and meetings
inside or outside the house such as
discussions, visits, and meetings in
public
places
with
household
members, friends …etc. Other
activities under this category include
indoor or outdoor sports activities,
playing cards, doing crosswords and
puzzles, and other free time activities.
Finally, this category involves
practicing hobbies (arts, music …etc),
visiting
museums,
exhibitions,
cinema, parties, theatre; and traveling
for purposes related to carrying out
such activities.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 مه ةةل,ة ة ت ةةمل الحي ةةام باألم ةةط المت تحة ة ب ةةالت تم

Education Services

Cultural and Social
Activities

ساة ة ر السص ةةو

اضلتس ةةاق بالماروة ة أ الجام ة ة

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

أم ط الت تم

2109105

الت تيم الهحاا

21

األم ط الهحااي

2109106

الت تيم الهحاا

21

بالعربية

, اضو ة ة ةةتراسات اة ة ة ة مك ة ة ةةاة الة ة ة ةةت تم,المسااة ة ة ةرات

الم ة ةةارك اة ة ة الم ة ةةاطات الهحااية ة ة الوياو ة ةةي أااء
 كم ة ةةا ت ة ة ةةمل الا اروة ة ة اإلاة ة ةةااي, ال اجب ة ةةات البيتي ة ة ة

الةةا رات خة ل أ قةةات الفةراغ خةةارج مطةةاق اضلتسةةاق

 التةةارع الةت تم المةرتبط بالسصة ل, بةالت تيم الروةم

,اتف ارص لت مل إااا إلف التمحل المرتبط بالت تم
. غير ال مة األم ط الم ابم
 مهةل الم ةارك اة, ت مل الحيةام باألم ةط المختتفة

 أاي ةةاا, المة ة تم,المماو ةةبات اضجتمااية ة ك ةةاألاراس
 الم ةةارك اة ة أم ة ةةط ايمية ة وة ة اء ااخة ةةل.الم ةةي ا
الممة ل أ خارجة كالم ةةارك اة اضستفةةاضت الايمية

. الستحةةات الايمي ة الص ة ي ا ة الموةةجا أ الكميو ة

الت اصل اضجتماا ااخل المم ل خارج كالسايث
ال يةةارات التحةةاءات اة األمةةاكة ال امة مةةع أااةةاء

 الم ارك ا األم ط.األوري األصاقاء الم ارف

الريااة ةةي الااختي ة ة الخارجي ة ة األل ة ةةاع مهة ةةل ل ة ةةع
 أم ة ةةط أخة ةةر.  سة ةةل الكتمة ةةات المتحاط ة ة,ال ة ة رق

 ت ة ةةمل أياة ةةا ممارو ة ة الم اية ةةات.لحاة ةةاء األ قة ةةات
 ي ة ة ةةاري المت ة ة ةةاسف,المختتفة ة ة ة ك ة ة ةةاألاع الم و ة ة ةةيحف
 كمةةا ت ةةمل.الم ةةارض الوةةيمما السف ة ت الموةةرح

 غية ة ةةر ال ة ة ة مة ة ةةة, التمح ة ةةل الم ة ة ةرتبط بمة ة ةةاه األم ة ةةط
. األم ط الم ابم
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اضجتمااي

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2109097

البرمامب اإلااا

21

الت تيم الهحاا

2109090

التخصو

21

الت تيم الهحاا

2109109

التخطيط لم اريع

21

الت تيم الهحاا

2109110

21

الت تيم الهحاا

2109000

الت تيم الهام

21

الت تيم الهحاا

2130112

الت تيم غير المظام

21

الت تيم الهحاا

2130000

جمس المارو

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Broadcast Program

ة مةااي إا مية قا مة بةااتما ي ةار إليمةا ب مة اة أ

Special information of certain topic
presented
and
broadcasted
in
Television and radio sessions that
announced previously.

الي موك

بطريحة أخةةر

تبةةث مةةة خة ل التتف ية ة أ اإلاااة

ا اتري ي تة امما وابحا.

ة ة او ةةم الم اة ة ع التخص ةةو ال ةةاقيق ال ةةا أمم ةةاه

 Planning for Productiveالتاريع اتف إاااا هيح الم ر ع تحةايمما لتجمةات
Projects
المامس بماف السص ل اتف تم يل لماه الم اريع.

Training on preparing project
documents to be submitted to donors
for fundraising.

ي ة ةةتمل اتة ةةف

An educational program of both
literary and scientific tracks. It is
consisting of the first and the second
secondary grades.
Vocational
secondary
education
includes commercial, industrial and
agricultural tracks. It consists of the
first and second secondary grades.

الم اركة الهحااية المرخصة مةةة اري التربية الت تةةيم,

Cultural center licensed by MOE to
offer courses on the different fields of
education
or
knowledge
(this
definition was only adopted in the
Education yearbook because Nonformal education includes other types
of education on which no information
was collected for the purpose of this
Education yearbook).

تصةةمف الماروة سوةةع جةةمس الطتبة الةةاية ياروة ة

The student body can be boy, girl or
co-educational.

الفة ة ةةرا بمج ة ة ةةاح ,قة ة ةةا رمة ة ة ة ت الموة ة ةةت يات الت تيمية ة ة ة
التخصصة ة ة ةةات سوة ة ة ةةع الية ة ة ةةل الموة ة ة ةةت

الت تيم ة ة ة ة

التخصو الم تما ا الجما .

إمتاجي
الت تيم الهام
األكاايم

الممم

Academic Secondary
Education

ة ة الت تة ةةيم بفراي ة ة ال تم ة ة

Vocational Secondary
Education

ة ة ة الت ت ة ةةيم التج ة ةةار أ الص ة ةةماا أ ال اراة ة ة أ

األاب ة ة

صفية األ ل الهام الهام يية.

التمريا ة ة ة  ,ي ة ة ةةتمل اتة ة ةةف صة ة ةةفية األ ل الهة ة ةةام

الهام يية.
Non-Formal
Education

التة ة تحة ةةام ا رات ا ة ة أ م ة ة ع مة ةةة أم ة ة اع الم را ة ة

المم ةةارات ( ةةاا الت ري ةةف ت ةةم او ةةتخاام اة ة تح ةةارير
الكتة ة ةةاع اإلسصة ة ةةا

الترب ة ة ة

الوة ة ةةم

ألة ت رية ة ةةف

الت ت ةةيم غي ةةر المظ ةةام بمفم مة ة ال ةةام ي ةةمل أمة ة اع
أخة ةةر م ة ةةة الت تة ةةيم التة ة ة لة ةةم ي ة ةةتم جمة ةةع م ت م ة ةةات

س لما).
School Gender

الا ل ضسصاءات الرااي
التتف ي ة7711 ,

It refers to the name of the subject the
person
successfully
completed.
Educational attainment and majors
were classified according to the
majors and educational levels manual
adopted by the PCBS.

Specialization

الت صيات بخص و التصميف

ايمة ةةا ,المة ةةا أة تك ة ة ة لتة ةةاك ر أ لءمة ةةاث أ مارو ة ة

مختتط لتاك ر اإلماث م ا.
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م ما الي موك لأسصاء-
م رات التربي :

ت جيمات امي /تحمي +8007 ,
بتصرف مة الجما المرك

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

ل سصاء الفتوطيم
الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 1998

الفتوطيم 7772 ,
اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

الفتوطيمي
7772

اري التربي الت تيم ال ال
الفتوطيمي
7772
الفتوطيمي
7772

اري التربي الت تيم ال ال
الفتوطيمي
7772

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

21

الت تيم الهحاا

2130001

الجم الم را

Supervising Authority

ة ة الجمة ة الموة ة ل ا ةةة الماروة ة قام مي ةةا اااري ةةا.

21

الت تيم الهحاا

2530115

السال الت تيمي

Educational
Attainment

ة أاتةةف م ةةل اتم ة أتم ة الفةةرا بمجةةاح  ,يك ة ة

21

الت تيم الهحاا

2530116

سكايات اق ي

Stories

21

التعليم والثقافة

2509007

دورر

Course

21

الت تيم الهحاا

2509000

الراوع

Repeater

21

الت تيم الهحاا

2509002

رياض األطفال

Kindergarten

إما أة تك ة سك مي أ

الموت

اأكهر.

كال الر ث أ خاص .

الت تيم لأاراا الةاية أامةار م  70وةم ات

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

Palestinian Ministry of
The body legally and administratively
اري التربي الت تيم ال ال
Education & Higher
responsible for running the school. It
الفتوطيمي
Education
can be governmental, UNRWA, or
7772
1995
private.
UNESCO insttute for
 It refers to the highest successfullyم ما الي موك لأسصاء-م رات
statisics-Education
completed educational attainment
التربي :
Indicators Technical
level. The educational level for
Guidelines, 2009+
 persons aged 10 years and over.ت جيمات امي /تحمي +8007 ,
adapted by PCBS
بتصرف مة الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

ة ابةةاري اةةة قصة إمةةا أة تكة ة قةةا سصةةتت ا ة

أ خيالي ة
ف يا.

لكممةةا ممكم ة السةةا ث اةةااي يةةتم ر ايتمةةا

ي مة ة وتو ةةت مخططة ة م ةةة التج ةةارع الت تةمية ة اة ة

مااي م يم  ,أ مجم اة مةة الممةارات ,تحةامما اةااي
م ووة ترب ية أ تاريبي ة أ برمةةامب مةةا لتتميةةا اسةةا

أ اكهر.

الطالع الا

لم يمج ا أسا المباسةث أ أكهةر

المخصص لتصف الا ي رت  ,ض يسق ل اضمتحال
لتصف الا يتي .
كل م وو ت تيمي تحام تربي لتطفل قبل مرست

الت تيم األواو بومتية اتةف األكهةر ,تسصةل اتةف

تة ةةرخيو م ا ل ة ة الممم ة ة مة ةةة اري التربي ة ة الت تة ةةيم.

تحوم إلةف مةرستتية :مرستة البوةتاة يكة ة األطفةال

ايمةةا اةةااي ا ة وةةة الراب ة

مرست ة التمميةةا

األطفال ايما اااي ا وة الخامو .
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يك ة ة

A story is a narrative of real or
imaginary events with occurrence
probability; a story is usually oral.
Is a planned series of learning
experiences in a particular subject
matter or set of skills, usually offered
by an educational or training
institution or programme for one or
more pupils.
A student who fails one or more
subjects and therefore is not promoted
to the following grade.
Any educational institution licensed
by MOE offering education to four or
five year olds. Kindergarten Consists
of the first and second grades.

الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,

م ما الي موك لأسصاء-
م رات التربي :
ت جيمات

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

تحمي /امي 8007 ,
اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

الفتوطيمي
7772

الفتوطيمي
7772

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009+
adapted from PCBS

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

-م ما الي موك لأسصاء

For persons currently attending,
attended and left, or successfully
graduated, reference shall be made to
the successfully completed formal
educational years (completed years.) It
neither includes drop out years, failure
years nor on – going educational year.
Educational training courses are not
included among the years of regular
study.
A group of students (pupils) at any
educational stage who make up one
grade or more and share one
classroom.

: م رات التربي

+8007 , تحمي/ ت جيمات امي
بتصرف مة الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976 +
Adpated from PCBS

اري التربي الت تيم ال ال
الفتوطيمي
7772
الي موك
الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

,التتف ي ة
+7711
بتصرف مة الجما المرك

Periodic publications intended for the
general public and mainly designed to
be a primary source of written
information on current events
connected with public affairs,
international questions, politics..., etc.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

بالموب لتفرا المتتسق ساليا أ الةا التسةق تةر أ

 تكة ة وةةم ات الا اروة المظامية,الةةا التسةةق تخةةرج

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

وم ات الاراو الت

2509029

الت تيم الهحاا

21

Class

ال ب

2530020

الت تيم الهحاا

21

Newspapers

الصسف

2530022

الت تيم الهحاا

21

Student/Pupil

الطالع

2530020

الت تيم الهحاا

21

Student

طالع متفرغ لتاراو

2530124

الت تيم الهحاا

21

Years of Schooling
Completed

بالعربية
أتمما الفرا بمجاح

 ض ت ةةمل, الت ة أتممةةا بمجةةاح ة الوةةم ات الكامت ة

 كمةةا ض ت ةةمل, وةةم ات اضمحطةةاع وةةم ات الرو ة ع
الوةةم السالي ة الت ة لةةم تمت ة لتمتتسةةق ساليةةا ض ت تبةةر
. الا رات التاريبي امة وم ات الاراو المظامي
مجم ا مة الطتب ياممم صف اسا أ أكهر

ي ةةترك ة ا ة ة غراة ة صة ةةفي اس ةةاي ا ة ة أ مرست ة ة
. اراوي م يم
ة

ة مطب اةةات ا رية توةةتماف الجممة ر ال ةةام

م ةةاي ضة تك ة ة مصةةا ار أ ليةةا لتم ت مةةات المطب ا ة

ا ة ةةة األس ة ةةااث الجارية ة ة المرتبطة ة ة بال ة ة ة ة ال امة ة ة
. الخ..., الموا ل الا لي الوياوي

ل سصاء الفتوطيم

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

اري التربي الت تيم ال ال

Any one attending an educational
institution.

-م ما الي موك لأسصاء

It refers to the person (aged 10 years
and above) who is currently
continuing his \ her studies in order to
obtain certain qualifications, and was
not engaged in any work during the
reference period. It is worthy to note
that housework and hobbies are not
included in work definition.

, الفتوطيمي
7772

: م رات التربي
ت جيمات

8007 , امي/ تحمي

. كل مة يت تم ا أ م وو ت تيمي

 وة ةةم ات اة ةةأكهر) الة ةةا70( ة ة الفة ةةرا الة ةةا ام ة ةره
ي اظةةع اتةةف ا ارو ة ممتظم ة بمةةاف السص ة ل اتةةف
غي ةةر مة ةرتبط ب مةةل م ةةية خة ة ل اتة ةري

م ةةل اتمة ة

 تجار اإل اري ما إلف أة األامال المم لية,اإلوماا
.الم ايات ض تاخل امة ال مل
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اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2530125

اااي م ا اي التتف ي ة

21

الت تيم الهحاا

2509021

الررف الصفي

Class Rooms

21

الت تيم الهحاا

2509027

الررف غير الصفي

Non-Classroom

21

الت تيم الهحاا

2530128

الفتري الصباسي

Morning Period

21

الت تيم الهحاا

2530022

الفتري الموا ي

Evening Period

تمتا اه الفتري مة الوةاا الهامية ا ةر ظمة ار ستةف

21

الت تيم الهحاا

2530009

اكا ات تراهي

Comedy Stories

اب ةةارات ي ةةتم ص ةةياغتما لتفكا ة ة التو ةةتي ب ةةية الم ةةاس

21

الت تيم الهحاا

2530000

قراءي الصسف

Newspaper Reading

21

الت تيم الهحاا

2530002

قراءي الكتع

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Television Viewing

التعريف بالعربية
ة ة ة أة الفة ة ةةرا لاي ة ة ة اة ة ةةااي الجت ة ة ة س أمة ة ةةام جمة ة ةةا

التتف ي ة ة مةةة أجةةل م ةةا اي الب ةرامب الت ة يبهمةةا ةةاا
الجما

برض المظر اة م ع البرامب الت ي ةا ا ا

الماي ال ممي الت يحايما ا الم ا اي المكاة.

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية
األمم المتساي ,إااري ال

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

Whether the person is accustomed to
watching T.V programs regardless of
 type or place and time of watching.الا لي اضقتصااي اضجتمااي .
المكتع اإلسصا .0207 ,

اراوات ا الطرق .الوتو ف+
بتصرف مة الجما المرك
ل سصاء الفتوطيم

ة ة الر ةةرف المارو ةةي المخصصة ة لتت ةةاريس بر ةةض
المظ ةةر ا ةةة ا ةةاا الص ةةف ف ايم ةةا ,ض ت ةةمل الر ةةرف

المخصص لم اطات غير تاريوي .

الررف غير المخصص لتتاريس.

تمتا اه الفتري مة ب ا ممتصف التيةل ستةف الوةاا

Rooms used for teaching regardless of
the number of grades using these
rooms, they do not include rooms used
for non- teaching activities.
Room used for non-teaching purpose.

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
PCBS, 1998

الفتوطيمي ,
7772
الفتوطيمي ,
7772

From 12:01 am up to 11:59 am.

الهامي ا ري ظم ار.

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7772 ,
From 12:00 pm up to 12:00 am.

الواا الهامي ا ري مة ممتصف التيل.

تك ة مرتبط بتراث اااات تحاليا ال ع.

ة ة أة يحة ة م الف ةةرا بحة ةراءي ص ةةسيف اس ةةاي أ أكه ةةر,

بر ةةض المظ ةةر اة ةة الم ةةاي ال ممية ة التة ة يحا ةةيما اة ة
الحراءي أ اضط ع اتف الصسف.

الجما المرك

لءسصاء

الجما المرك

لءسصاء

Phrases formulated for fun and
entertainment, which people share
الفتوطيم 7771 ,
cross-generationally since they are
usually linked to the legacy and
traditions of the people.
Whether the person is accustomed to
األمم المتساي ,إااري ال ة
reading a newspaper regardless of
 time of reading.الا لي اضقتصااي اضجتمااي .
المكتع اإلسصا .0207 ,

اراوات ا الطرق .الوتو ف
ل سصاء الفتوطيم

ة أة يحة م الفةةرا ب متية قةراءي الكتةةع ب ةةكل ممةةتظم
مة أجل يااي الم را اإلط ع ,برض المظر اةة

م ة ع المةةااي الت ة يحر ةةا الفت ةري ال ممي ة الت ة يحاةةيما

ا امتي الحراءي.
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PCBS, 1998

الفتوطيم 7772 ,

بتصرف مة الجما المرك

Reading Books

UN, Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, Studies in
Methods. Series
F,1987.+ Adpated by
PCBS

The person reads books regularly for
the sake of increasing knowledge or
promoting culture. Type and time
reference of reading are not of special
interest here.

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 8007 ,

PCBS, 0221

UN, Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, Studies in
Methods. Series
F,1987.+ Adpated by
PCBS
PCBS, 2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2530000

قصو ر ايات

21

الت تيم الهحاا

2509001

كتيات المجتمع

21

الت تيم الهحاا

2130101

المتسف

Museum

21

الت تيم الهحاا

2130101

المتراع

Promoted Student

21

الت تيم الهحاا

2130107

المتورع

Drop-out Student

21

الت تيم الهحاا

2130100

الماارس السك مي

Government School

21

الت تيم الهحاا

2130102

الماارس الخاص

Private School

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Folktales

ة قصة ط يتة تصةةف األسةةااث بالتفصةةيل ,تةةا ر

Is a long story describing the events in
detail, and usually revolve around a
particular factual or fictional topic.

ة ة ك ةةل م ووة ة ا ةةتمتت ات ةةف ت ت ةةيم أ مة ة ع م ةةة

Any Institution offering any type of
education and training for those who
passed the secondary stage provided
that the study period is less than 4
years.

م وو اا م  ,ض تبرة ربسةا تجاريةا ,تكة ة اة

Anon-profit-making,
permanent
institution in the service of society and
of its development, and open to the
public, who acquires, conserves,
conducts, researches, communicates,
and exhibits, for purposes of study,
education and entertainment topics
about people and the environment.

اااي س ل م ا ع م ةية,

مت اره

ة إمةا أة تكة ة اق ية

أ خيالي
المت وط

Intermediate
Community College

أم اع الم اا الت تيمي الممارات ب ةا المرستة الهام ية

بسيث تحل ماي الاراو ايما اة أرب

خامة ة المجتم ةةع تمميتة ة

وم ات.

مفت سة ة لتجممة ة ر ,تحة ة م

بةةاست اء م ة اا تةةال ات ةةف اإلموةةاة بي ت ة  ,تسفظم ةةا,
تجة ة ةةر بس هة ة ةةا ب ة ة ةةأمما ,تخبة ة ةةر اممة ة ةةا ,ت راة ة ةةما

ألغراض الاراو الت تيم اضوتمتاع.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

المجتس الا ل لتمتاسف

International Council of
Museums (ICOM),
Article 3, Statutes,
2007.

الفتوطيمي ,
7772

( ,)ICOMالمااي  ,2المظام
األواو .8001 ,

ة ة ة ة الطال ة ة ةةع ال ة ة ةةا ي ة ة ةةمج اة ة ة ة جمي ة ة ةةع المباس ة ة ةةث

ة الطالةةع الةةا تةةر المارو ة مما يةةا خ ة ل ال ةةام

A student who left school during the
last scholastic year and who did not
transfer to another school.

اري التربي الت تيم ال ال

أ م وو ت تيمي تةاير ا اري التربية الت تةيم,

Any educational institution run by
MOE or any other ministry or
governmental instrument.

اري التربي الت تيم ال ال

ة ة ة أ م وو ة ة ة ت تيمي ة ة ة أ تي ة ة ة أ أجمبي ة ة ة غية ة ةةر

Any licensed local or foreign nongovernmental educational institution.

اري التربي الت تيم ال ال

المخصص لتصف الا ي رت

يتي .

الاراو الماا

أ أ

لم يمتحل إلف مارو أخر .

اري أ وتط سك مي .

سك مي ة ة مرخص ة ة ي ووة ةةما أ ي أروة ةةما أ ية ةةاير ا أ

يمفة ةةق اتيمة ةةا اة ةةراا أ أا ة ةرااا أ جم ية ةةات أ
اتوطيمي أ أجمبي .
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ي ة ةةات

PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,

A student who has successfully
completed all subjects and is
promoted to the following grade.

يمتحةل لتصةف الةا

المصدر باللغة اإلنجليزية

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

الفتوطيمي ,
7772

الفتوطيمي ,
7772
الفتوطيمي ,
7772
الفتوطيمي ,
7772

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2130119

ماارس كال الر ث

21

الت تيم الهحاا

2130110

المارو

21

الت تيم الهحاا

2130012

مارو بتاي الحاس

21

الت تيم الهحاا

2130010

المرست األواوي

Basic Stage

21

الت تيم الهحاا

2109144

المرست الهام ي

Secondary stage

21

الت تيم الهحاا

2109011

الموتو ت المابتج

Dubbed Series

21

الت تيم الهحاا

2109011

م اريع إمتاجي

Productive Projects

21

الت تيم الهحاا

2109147

م را الحراءي الكتاب

Literacy

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

UNRWA School

ة ة أ م وو ة ة ت تيمي ة ة غية ةةر سك مي ة ة أ خاص ة ة

Any school run or supervised by
UNRWA.

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

ت ة ة ةةاير ا أ ت ة ة ةةرف اتيم ة ة ةةا كالة ة ة ة الرة ة ة ة ث لت ة ة ةةريل

الا لي

ال ج ية الفتوطيميية.
School

أ م ووة ت تيمية غيةر ريةاض األطفةال برةض

المظةةر اةةة اةةاا طتبتمةةا تركيبمةةا الصةةف  ,سيةةث أة

أام ةةف ص ةةف ايم ةةا ض يح ةةل ا ةةة الص ةةف األ ل أات ةةف

Any educational institution excluding
’kindergartens, regardless of students
number and grade structure.

الفتوطيمي ,
7772

الفتوطيمي ,
7772

المصدر باللغة اإلنجليزية

صف ض ي يا اة الصف الهام ا ر.
الم ارف

jerusalem
Municipality and the
Israeli Ministry of
Education School

Any school run or supervised by the
Jerusalem municipality and the Israeli
Ministry of Education

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995

كة ةةل م وو ة ة ت تيمي ة ة تة ةةاير ا وة ةةتط الت تة ةةيم التاب ة ة

ة قااةةاي الت تةةيم األوةةاس الةةا تح ة م اتي ة م ارسةةل

The first ten scholastic years of
schooling on which other stages of
education depend.

اري التربي الت تيم ال ال

مة ةةاتما

The stage consisting of two scholastic
years following the basic stage. That
is, years 11 and 12 of schooling.

اري التربي الت تيم ال ال

Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
PCBS, 2992

ل اري الم ارف البتاي اإلو ار يتيتية.

الت تيم األخر  ,ماتما ا ر وم ات.

ة ة المرست ة ة الت ة ة تت ة ة المرست ة ة األواوة ةةي

ومتاة.

يحصةةا بالموتو ة ت المابتج ة إلةةف التر ة ال ربي ة

ة

ج ا أص ات لتممهتية يتسةاه ة بالترة ال ربية بةال

مة ص ت الممهل األصت .

ت ار م ةاريع إمتاجية اة الم اركة الهحااية توةا م اة

ترطية ة مفح ةةات المركة ة

تكة ة ة مص ةةار م ةةة مص ةةاار

المي امي .

لأاراا

م األ خاو الاية يمكةممم قةراءي بيةاة مة ج بوةيط

اة سياتمم الي مي

كتابت مع امم .

Soap operas dubbed into Arabic are
foreign productions with an overvoice of Arabic actors to replace the
original language.
Availability of productive projects in
the Cultural Center to contribute in
the center budget generation.

It is Refers to the persons who can
read and write with understanding a
short simple statement on his/her
everyday life.

الفتوطيمي ,
7772
الفتوطيمي ,
7772
الفتوطيمي ,
7772

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 8007 ,
الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7772 ,

م ما الي موك لأسصاء-
م رات التربي :
ت جيمات

تحمي /امي 8007 ,
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PCBS, 1998

UNESCO insttute for
statisics-Education
Indicators Technical
Guidelines, 2009

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2130010

21

الت تيم الهحاا

2130012

اسم المصطلح
بالعربية
م تم

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Teacher

ة كةةل مةةة يت ة لف الت تةةيم ا ة أ م وو ة ت تيمية ة

A
person
with
specialized
qualification that is responsible for
teaching students at an educational
institution.

اري التربي الت تيم ال ال

بلجة ة ةةا ي تممس ة ة ة إيا ة ة ةةا اري التربي ة ة ة الت تة ة ةةيم أ أ
م وو أخر توتطيع مم مهل اه اإلجا ي.

Place of study
مكاة السص ل اتف
Attaining the Highest
أاتف م ل اتم
Educational
Attainment

21

الت تيم الهحاا

2130019

مكتبات اام

Public Libraries

21

الت تيم الهحاا

2109010

المكتب

Library

لأا ةراا (ابتةةاا

اةةأاتف) يك ة ة المكةةاة الةةا سصةةل

مم ة ة الفة ةةرا اتة ةةف ة ةةاا الم ة ةةل (الموة ةةت

الت تيم ة ة )

برض المظر اة المكاة المتتسق ب ساليا.

ة ة المكتبة ةةات الت ة ة تخة ةةام البتة ةةا بكامت ة ة أ ممطح ة ة

جررااي ة مسةةااي مم ة  ,يمكةةة لجميةةع أا ةراا المجتمةةع
أ لمجم ا ة ةةات م يمة ة ة م ة ةةممم اضو ة ةةتفااي م ة ةةة المة ة ة اا
المتة اري ايمةةا وة اء بةةا ة محابةةل مةةاا أ بةةال محابةةل

مةةاا  .يمكةةة أة تك ة ة المة اا المت ة اري ايمةةا ت ةةمل
جميةع الم ااةيع أ أة تكة ة خاصة بف ة م يمة مةة
المتخصص ة ةةية مه ة ةةل األطب ة ةةاء الممماو ة ةةية الح ة ة ة ات

الموتس .

For persons who completed the
elementary stage and above, the place
of attaining the highest educational
attainment (level).

الفتوطيمي ,
7772

الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
Palestinian Ministry of
Education & Higher
Education
1995
PCBS, 1997

الفتوطيم 7771 ,

 A Libraries serving the country or aم ما الي موك لءسصاء محتبس
specific area. The beneficiaries could
مة الممظم الا لي لتت سيا
be members of the whole society or of
 a certain area in return of a fee or not.الحياو (,2702 ISO ,)ISO
It could be general or specialized in a
الم ت مات ال ها ق  -مكتب
certain area of knowledge, e.g.
 medicine, engineering, millet.اإلسصاءات الا لي 8001 ,

UIS adapted from
Internationa+ Adpated
from PCBS

الي موك  ,ت صي ب أة الت سيا
الا ل إلسصاءات المكتب ,
+ 7710

بتصرف الجما المرك
لءسصاء الفتوطيم

مجم ا ممظم مة الكتع المطب اة الةا ريات

روة ة ة مات مة ة ة اا مر ية ة ة

مو ة ةةم ا تح ة ةةام خ ة ةةامات

توةةمي ت لأ ةةخاو الةةاية يوةةتخام ة ةةاه الم ة اا

اما طتبمم.

 Any organized collection of printedم ما الي موك لءسصاء محتبس
books and periodicals or of any other
مة الممظم الا لي لتت سيا
graphic or audio-visual materials, and
 the services of the staff to provide andالحياو (,2702 ISO ,)ISO
facilitate the use of such materials as
الم ت مات ال ها ق  -مكتب
are required to meet the informational,
 research, educational.اإلسصاءات الا لي 2991 ,
الي موك  ,ت صي ب أة الت سيا
الا ل إلسصاءات المكتب ,
+ 0279

بتصرف الجما المرك
لءسصاء الفتوطيم
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UIS adapted from
Internationa+ Adpated
from PCBS

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2109012

المكتب البيتي

21

الت تيم الهحاا

2109010

متم

Can Read and Write

21

الت تيم الهحاا

2109011

ممارو اااي الحراءي

Reading Habit

21

الت تيم الهحاا

2109011

Commercial
م وو إاااي تجاري
Broadcasting Institution

21

الت تيم الهحاا

2109011

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Home Library

ة مجم اة مةةة الكتةةع مرتبة ب ةةكل يوةةمل الرجة ع

إليما اختيار المااي المطت ب ممما بورا

التعريف باإلنجليزية

يور.

المصدر باللغة العربية

 A collection of books classified inم ما الي موك لءسصاء محتبس
away that facilitate using and finding
مة الممظم الا لي لتت سيا
needed material with speed and ease.
الحياو (,2702 ISO ,)ISO

المصدر باللغة اإلنجليزية
UIS adapted from
International+ Adpated
from PCBS

الم ت مات ال ها ق  -مكتب

اإلسصاءات الا لي 2991 ,
الي موك  ,ت صي ب أة الت سيا
الا ل إلسصاءات المكتب ,
+ 0279

بتصرف الجما المرك
لءسصاء الفتوطيم

ااا كاة الفةرا يوةتطيع الحةراءي الكتابة ا ة اممةاء أ

مرست مة مراسل الت تيم المظام بسيث يمكم قراءي
كتاب جمت بويط .

It applies to persons who are able to
read and write without completing
any of the educational stages. Such
persons are generally able to read and
write simple sentences.

ة أة الفةةرا يح ة م ب متي ة الح ةراءي ب ةةكل ممةةتظم مةةة

The person reads regularly for the
sake of increasing knowledge or
promoting culture. Whether reading to
prepare for school or for any other
purpose. Type and time reference of
reading are not of special interest here.

ة ة ك ةةل م ووة ة إاااية ة ممت كة ة ل ةةرك أ ألاة ةراا

A broadcasting institution corporately
or privately owned and operating for
financial profit.

كةل م ووة إاااية تتة لف ت ةريتما السك مة مةة

A broadcasting institution operated by
a government in all respects either
directly or through a separate
institution created by it.

أجل يااي الم را اإلط ع ,و اء كامت اه الحراءي
بمة ة ةةاف التساة ة ةةير لتمارو ة ة ة أ أل غة ة ةةرض خة ة ةةر,
بر ةةض المظ ةةر ا ةةة مة ة ع الم ةةااي التة ة يح أر ةةا الفتة ةري

ال ممي الت يحايما ا امتي الحراءي.
تتج أواوا إلف تسحيق الرب .

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 7772 .

UN, Department of
األمم المتساي ,إااري ال ة
International
الا لي اضقتصااي اضجتمااي Economoic and Social .
Affairs.Statistical
المكتع اإلسصا .0207 ,
office, Studies in
ف
اراوات ا الطرق .الوتو
Methods. Series F,1987.
الي موك
الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي
التتف ي ة7711 ,

م وو إاااي
سك مي

Government
Broadcasting Institution

جمي ةةع المة ة اس أم ةةا مبا ة ةري أ ا ةةة طري ةةق م ووة ة
موتحت تم ما.

الي موك
الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي
التتف ي ة7711 ,
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PCBS, 1991

UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UN, Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, Studies in
Methods. Series F,1987.
UN, Department of
International
Economoic and Social
Affairs.Statistical
office, Studies in
Methods. Series F,1987.
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976

الي موك

A broadcasting institution which
provides a local broadcasting service.

. كل م وو إاااي تحام خام إاااي مستي

A broadcasting institution, which
provides a broadcasting service,
intended to cover the country as a
whole.

كل م وو إاااي تحام خام إاااي تماف إلف

Organizations legally authorized to
provide broadcasting service primarily
.  الا لي اضقتصااي اضجتماايintended for general audience within
.7721 ,  المكتع اإلسصاthe country in which they operate.

ممظ مة مةرخو لمةا قام مةا بتحةايم خامة إاااية

الت صيات بخص و التصميف

اسم المصطلح باإلنجليزية
Local Broadcasting
Institution

اسم المصطلح
بالعربية
م وو إاااي مستي

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2109017

الت تيم الهحاا

21

2109010

الت تيم الهحاا

21

الا ل ضسصاءات الرااي
7711 ,التتف ي ة
الي موك
الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

. ترطي الحطر بأكمت

National Broadcasting طمي
Institution

م وو إاااي

7711 ,التتف ي ة

ة

 إااري ال,األمم المتساي

م جم ا المحام األ ل لتجمم ر ب كل اام ا البتا

 إااري ال,األمم المتساي

An institution including goods (tools
and equipment) using in art, crafts and
.  الا لي اضقتصااي اضجتماايsport activity. These goods facilitate
.7721 ,  المكتع اإلسصاperformance at cultural activities.
 الوتو ف.اراوات ا الطرق
الي موك

الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

Personnel employed in the operation
and maintenance of transmitters and
links between production centers and
transmitters.

)ة ة ة م ووة ة ة تتا ة ةةمة الو ة ةةتع (األا ات الم ة ةةاات

الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

Personnel employed in the operation
and maintenance of the technical
equipment necessary for program
production.

2109012

الت تيم الهحاا

21

Cultural Institution

الم وو الهحااي

2109019

الت تيم الهحاا

21

م ظف اإلروال

2109010

الت تيم الهحاا

21

2109012

الت تيم الهحاا

21

الموةةتخام ا ة أم ةةط الفم ة ة السةةرف ا ة أم ةةط

 الت توةمل الحيةام بأم ةط الهحااة. الت ع الرياا

.بالم مف ال اوع

 م الم ظف ة الموتخام ة ا ت ريل صيام أجم يTechnical Transmission
Staff
اإلروة ة ةةال اضتصة ة ةةال بة ة ةةية م ارك ة ة ة اإلمتة ة ةةاج أجم ة ة ة ي

الفميية

.اإلروال

7711 ,التتف ي ة
الي موك

الم وو اإلاااي

. الا ت مل ب

 الوتو ف.اراوات ا الطرق
ة

Broadcasting
Institutions

ة ةةم الم ظفة ة ة ة المو ة ةةتخام ة اة ة ة ت ة ةةريل ص ة ةةيام
.الم اات الفمي ال م إلمتاج البرامب

7711 ,التتف ي ة

200

Technical Production م ظف اإلمتاج الفميية
Staff

المصدر باللغة اإلنجليزية
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UNESCO,
Recommedation
concering the
International
Standardization of
Statistics on Radio and
Television, 1976
UN, international
classification of
activities for Time –
use statistic 1998.

PCBS, 1998

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

الي موك

Planning,
creative-writing
and
program
production
personnel.
Excludes Jornalists

م الم ظف ة الاية يت ل ة التخطيط التةأليف امتةاج

Program Staff

Personnel
employed
in
the
management or organization of a
broadcasting institution and providing
central services such as research,
training, etc.

ةم الم ظفة ة الموةةتخام ة اة إااري م ووة إاااية

الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

م ظف البرامب

2109010

الت تيم الهحاا

21

Administrative Staff

الم ظف ة اإلااري ة

2109011

الت تيم الهحاا

21

Journalistic Staff

الم ظف ة الصسفي ة

2109011

الت تيم الهحاا

21

م ظف ة امي ة خر ة

2109011

الت تيم الهحاا

21

م اط اوتخاام وا ل

2109017

الت تيم الهحاا

21

ي إااري

2109010

الت تيم الهحاا

21

. باوتهماء الصسفيية,البرامب

بالعربية

7711 ,التتف ي ة
الي موك

الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي
7711 ,التتف ي ة
الي موك
الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

أ تمظيمم ة ةةا ال ة ةةاية يح ة ةةام ة خ ة ةةامات مرك ية ة ة مه ة ةةل

.البسث التاريع

Personnel engaged in the preparation
of news bulletin and similar programs
such as news magazines, sport news,
etc.

ة ة ة ة ةةم الم ظفة ة ة ة ة ة ة الم ة ة ة ة ةةترت ة بلا ة ة ة ة ةةااا الم ة ة ة ة ة ةرات

Personnel employed in the design and
installation of technical equipment or
buildings;
study
and
research
personnel, etc.

 ة ةةم الم ظفة ة ة ة المو ة ةةتخام ة اة ة ة تص ة ةةميم تركي ة ةةعOther Technical Staff

.الخ, األخباري

7711 ,التتف ي ة
الي موك

الت صيات بخص و التصميف
الا ل ضسصاءات الرااي

 م ظفة ة ة ة الا ارو ة ة ةةات, الم ة ة ةةاات الفمية ة ة ة أ المب ة ة ةةام
. الخ,البس ث

7711 ,التتف ي ة

 التصميف الا ل, األمم المتسايThis concept involves reading
newspapers,
books,
magazines,
.7772  ألم ط مو ال قتwatching television or video films,
listening to radio, computer use, and
traveling for purposes related to
carrying out such activities.
لءسصاء

الجما المرك

7772 , الفتوطيم

Group of institution members who
administer the institution, it can be a
council or administration board or any
other administration body, selected by
election, appointment or division by
fractions/parties

 كحة ة ة ةراءي الص ة ة ةةسف أ الكت ة ة ةةع أ,ي ة ة ةةمل الحة ة ة ةراءي

 اضوةةتماع,  م ةةا اي التتف ية ة أ الفيةةاي,المجة ت

Mass Media
Use Activity

 التمحة ة ة ةةل الم ة ة ة ةرتبط, اوة ة ة ةةتخاام الكمبي ة ة ة ة تر, لترااي ة ة ة ة

اإلا م

 غيةةر ال ة مةةة األم ةةط,باوةةتخاام وةةا ل اإلا ة م
. الم ابم

قةةا

مجم ا ة مةةة األااةةاء تح ة م اتةةف إااري المرك ة

ي ة ة إاارية ة ا جو ةةم

تكة ة ة ات ةةف ةةكل مجت ةةس أ

تفةةر أمةةا باضمتخةةاع أ الت يةةية

أاار خةةر م ةةاب

. أ اضتفاق بية الف اليات األطر المجتم ي

202

Administration Board

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الت تيم الهحاا

2109012

اسم المصطلح
بالعربية
ال قت الموتخام ا
األم ط المختتف

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 Time Spent in Variousة ال قةةت الةةا يحاةةي الفةةرا (بالوةةااات الةةاقا ق)
Activities
و اء كاة اك ار أ أمهف ا الحيام باألامال األم ط
المختتفة  ,وة اء كامةةت تت تةةق بال مةةل الروةةم مةةاا ع

األجر أ ال مةل غيةر مةاا ع األجةر ,أ ال قةت الةا

يحاي الفةرا اة إااري الممة ل أ ال ماية باألطفةال أ

الكبار ,غير ال مة األم ط األامال.

200

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 Time in hours and minutes spent byاألمم المتساي ,التصميف الا ل
all persons in carrying out different
 paid or unpaid work and activitiesألم ط مو ال قت .7772
divided by total sample size. This
concept also refers to time spent in
housekeeping, child or elderly care,
and other work and activities.

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

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

McGraw-Hill
Concise Dictionary of
Modern Medicine. ©
2002 by The
McGraw-Hill
Companies, Inc
UNICEF/WHO,
Diarrhoea: Why
children are still
dying and what can
be done, 2009
UNICEF
www.unicef.org/prog
ressforchildren/2007n
6/index_41849.htm

UNICEF
www.unicef.org/prog
ressforchildren/2007n
6/index_41849.htm

UNICEF
www.unicef.org/prog
ressforchildren/2007n
6/index_41849.htm

بالعربية

رمز المصطلح

7101 :رمز الموضوع

Health Terms
OECD Health Data
2007: Statistics and
Indicators for 30
Countries, OECD,
Paris, 2007, Data
sources, definitions
and methods

اسم المصطلح

 البيامات الصسي, OECD

 إسصاءات م رات:2997

,  اضتساا األ ر ب, بتاا09 اة

Discharged patient from a hospital
after having the diagnostic and
curative health care regardless of the
discharged case (cured or dead).

ة خةر ج الفةرا مةة الموت ةفف ب ةا إجةراء الفسة و

 ممظم الصس/ الي ميوف

 لمااا ض ي ال: اإلومال, ال المي
األطفال يم ت ة ما الا يمكة
2992 , الحيام ب
الي مويف

التط ر مة أجل األطفال
www.unicef.org/progre
ssforchildren/2007n6/in
dex_41849.htm
الي مويف

التط ر مة أجل األطفال
www.unicef.org/progre
ssforchildren/2007n6/in
dex_41849.htm
الي مويف
التط ر مة أجل األطفال
www.unicef.org/progre
ssforchildren/2007n6/in
dex_41849.htm

مصطلحات الصحة

إخراجات المراف

2101099

الصس

21

Admissions

إاخاضت المراف

2501090

الصس

21

Diarrhea

اإلومال

2501092

الصس

21

Experience minor األطفال الاية ت را ا
physical punishment
ل حاع جوا خفيف

2501090

الصس

21

األطفال الاية ت را ا

2501091

الصس

21

األطفال الاية لم

2501091

الصس

21

,ال م ة ة برة ةةض المظة ةةر اة ةةة سال ة ة اإلخ ة ةراج ( ة ةةفاء

 مصاار,2997 ,باريس

2992 السايث

رمز المجال

Discharges

لت ة ةةخيو مة ةةرض أ قة ةةامت ل ة ة الرااي ة ة الم الج ة ة
.)ااي

البيامات الت اريف األواليع
قام س يل ك موايا لتطع

الموضوع

Admitted patients to hospital for
treatment or diagnosis and their stay at
hospital for one night or more.

ة اخ ة ل ةةخو إلةةف موت ةةفف أ م وو ة طبي ة

لتفس ةةو أ ال ة ة ج ة ةريط أة يمك ةةث ليتة ة أ ي م ةةا
.اساا اتف األقل

The passage of loose or liquid stools
more frequently than is normal for the
individual. Diarrhea may be defined as
it is understood by respondents or
mothers.

احااة الجوم لتو ا ل األم ح مة خ ل إخةراج

Children aged 0 – 14 years who were
hit on the bottom or elsewhere on the
body with something like a belt,
hairbrush , or lightly by hands.

 و ة ة ةةم ال ة ة ةةاية ت راة ة ة ة ا لتا ة ة ةةرع72 -7 األطف ة ة ةةال

. ب ار رخ أ وا ل ب تيري تف ق ال تيري ال ااي

 أ الةةاية ت را ة ا لاةةرع,الخفيةةف باليةةا مةةة األ ةةل

, السة ام أ أ جوةم صةتع خةر, بةأااي مهةل ال صة
أ الة ةةاية ت را ة ة ا لصة ةةام مة ةةة قبة ةةل أ تمة ةةم متيج ة ة
.خاطئ

Children aged 7 – 14 years who
exposed shouted yelled at or screamed
at, or called dumb, lazy, or another
name like that.

مماروتمم لوت

 وة ةةم الة ةةاية ت را ة ة ا لص ة ة ار أ72 – 7 األطفة ةةال

, م تة ا مةةة قبةةل أ تمةةم ب صةةف غيةةر ض ةةق مهةةل غب ة
ةةبيم متيج ة مماروةةتمم لوةةت

كو ة ل أ أ صةةف

Experience
psychological
aggression as
punishment

ل حاع مفو

.خاطئ
Children age 7 – 14 years who were
deprived of privileges or something
they liked or were not allowed to
leave the house. Who were given
clear explanations why that behavior
was wrong.

 وة ةةم الة ةةاية أاط ة ة ا امتية ةةا ات أ72 – 7 األطفة ةةال
سرمة ا مةةة أ ةةياء يسب ممةةا أ تةةم الت اةةي لمةةم لمةةااا
كةةاة وةةت كمم خةةاطئ أ أاط ة ا ة ء خةةر ليف ت م ة
.خاطئ

201

متيج مماروتمم لوت

Experience only nonviolent aggression

يت را ا أل احاع

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

http://en.wikipedia.
org/wiki/Iron_suppl
ement

http://en.wikipedia.org/
wiki/Iron_supplement

http://definitions.usl
egal.com/h/hospitaldays/

http://definitions.uslegal
.com/h/hospital-days/

http://definitions.usl
egal.com/a/aids/

http://definitions.uslegal
.com/a/aids/

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Medication containing an iron
supplement given in the form of a
tablet or syrup to prevent or treat irondeficiency anemia.

ة مركبةةات ا ا ية ت طةةف لتوةةياي السامةةل أهمةةاء اتةري

Iron Tablets

Total days for which beds are
occupied by patients, including days
of stay for patients who are not
discharged, for a year or part of the
year.
Acquired
Immuno–Deficiency
Syndrome, a serious, often fatal
disease of the immune system
transmitted through blood products,
especially by sexual contact or
contaminated needles.

ة مجمة ع األيةةام التة ي ةةرل ايمةةا المراةةف األوةري

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

أقراو السايا

2101006

الصس

21

األيام التمرياي

2101007

الصس

21

AIDS

اإليا

2101008

الصس

21

Health Insurance

التأمية الصس

2105009

الصس

21

Tetanus Toxoid
Vaccination

تط يم الك ا

2505000

الصس

21

الت حيم األمه

2101001

الصس

21

التراي الماام

2501002

الصس

21

السمةل بمةاف ال ة ج أ ال قاية مةة احةر الةام المةةاجم

بالعربية

.اة محو السايا ت طف ب صف طبيع
تتاةةمة أيةةام اإلقامة

Hospitalization Days

خة ل وةةم أ جة ء مةةة الوةةم

.لتمراف الاية لم يراار ا الموت فف

مختصةر

المم ة ة ةةاا

 كتم ايا,مة األمراض الخطيري

لكتمة ة ة ة إمجتي ية ة ة ة م ما ة ة ةةا مح ة ة ةةو ال ة ة ة ة

 ية اHIV المكتوع امةا اإلموةاة يوةبب ايةر س

,إلةةف محةةو المماا ة المكتوةةب ممةةا ي ة ا إلةةف ال اةةاي
يمتح ة ةةل ا ة ةةة طري ة ةةق مح ة ةةل ال ة ةةام اضتص ة ةةال الجموة ة ة

.الم اات الطبي المت ه خاص اإلبر
http://definitions.usl
egal.com/h/healthinsuranceunderwriting/
http://en.wikipedia.
org/wiki/Tetanus_v
accine

http://definitions.uslegal
.com/h/healthinsurance-underwriting/

Indemnity coverage against financial
losses associated with occurrence or
treatment of health problems.

ة ة ة ت ة ة ة يض اة ة ةةة خوة ة ةةاري مااي ة ة ة ت ة ة ةرتبط بترطي ة ة ة

http://en.wikipedia.org/
wiki/Tetanus_vaccine

Tetanus toxic injections are given
during pregnancy for the prevention of
neonatal tetanus.

ة مط ة م ي طةف لتوةةياي السامةةل خة ل اتةري السمةةل

http://en.wikipedia.
org/wiki/Diaphragm
_(contraceptive)

http://en.wikipedia.org/
wiki/Diaphragm_(contra
ceptive)

http://www.bcbabyf
riendly.ca/ABMSU
PPLEMENT.pdf

http://www.bcbabyfrien
dly.ca/ABMSUPPLEM
ENT.pdf

In this case we have grouped together
a
large
number
of
female
contraceptive methods that are used in
the vagina, including diaphragm,
sperm foam, jelly, foaming tablets,
etc.
Any liquid (including milk) or solid
given while the child is still receiving
breast milk.

.التكاليف المت تح بم كت صسي ما ا جما

الة ة لسماي ة ة الطفة ةةل مة ةةة اإلصة ةةاب بمة ةةرض الك ة ة ا

. ال ليا

و ةةيت م ةةة و ةةا ل تمظ ةةيم األوة ةري ت ةةتم بطريحة ة

 ة ةDiaphragm, Foam, Jelly

 تمةةاف إل ةةف قةةف السمةةل كتي ةةا ال ة ا ةةة, جراسي ة

)(التيتام س

.طريق ربط األمابيع أ توكير الم اوير
ة أية و ة ا ل ( بمةةا ايمةةا الستيةةع) أ أغاية صةةتب
.ض ي ال يراع
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ت طف لتطفل

Supplementary
Feeding

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

WHO
 التراي, ممظم الصس ال المي
, complementary
التكميتي لأطفال الصرار ا
feeding of young
children in developing
 اوت راض: البتااة المامي
countries: a review of
: جميف. الم را ال تمي السالي
current scientific
0220
knowledge. Geneva:
1998
WHO
ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/topi
http://www.who.int/topi
cs/family_planning/en/
cs/family_planning/en/

http://www.childinf
o.org/pneumonia.ht
ml

http://www.childinfo.or
g/pneumonia.html

http://www.childinf
o.org/files/ENAcute
_Diarrhoea_reprint.
pdf

http://www.childinfo.or
g/files/ENAcute_Diarrh
oea_reprint.pdf

UNChildren’s Fund,
األمم المتساي لتطف ل ممظم
WHO
.  البم الا ل, الصس ال المي
, The World Bank.
UNICEFWHO- World
 البم الا لUNICEFWHO
Bank Joint Child
الم تر و ء التراي لا األطفال
Malnutrition Estimates.
(UNICEF, New York;,
 مي ي ر,UNICEF( .التحايرات
Geneva; The World
, ا مطة,  البم الا ل,جميف
Bank, Washington, DC;
)2902 ,DC
2012)

التعريف باإلنجليزية
The child has received both breast
milk and solid or semi-solid food, i.e.
juice, formula, etc.

التعريف بالعربية
األغاي ة ة

اسم المصطلح باإلنجليزية

الموضوع

رمز المجال

التراي المكمت

2501013

الصس

21

تمظيم األوري

2501014

الصس

21

التماع الجما

2501015

الصس

21

Dehydration

الجفاف

2501016

الصس

21

Nutritional Status

السال الراا ي

2501017

الصس

21

الص ة ة ة ةةتب أ

بالعربية

.ال صير

Family planning allows individuals
and couples to anticipate and attain
their desired number of children and
the spacing and timing of their births.
It is achieved through use of
contraceptive methods and the
treatment of involuntary infertility. A
woman’s ability to space and limit her
pregnancies has a direct impact on her
health and well-being as well as on the
outcome of each pregnancy.

ة المبااةةاي بةةية سمةةل خةةر اةةة طريةةق اوةةتخاام

Children under five years who suffer
from cough with quick breath or have
difficulty breathing due to problem in
chest or both problem in chest and
blocked nose.

 كةةاة,األطفةةال ا ة الخامو ة الةةاية اةةام ا مةةة و ة ال

Lack or shortage of body fluids, A
child who has diarrhea soon loses a lot
of fluids in stools, thus become
dehydration..

 الطف ة ةةل المص ة ةةاع,ة ة ة مح ة ةةو اة ة ة وة ة ة ا ل الجو ة ةةم

It measures and allows us to describe
the current status of the child, both in
terms of immediate acute factors such
as inadequate current intake of food,
childhood diseases and diarrhea
leading to wasting, as well as
accumulated impact of chronic
deprivation leading to stunting.

رمز المصطلح

 ة ة تتح ة ة الطفة ةةل ك ة ة مة ةةة ستية ةةع الهة ةةاComplementary Feeding

ة ة ة ةةب الص ة ة ة ةةتب كالستي ة ة ة ةةع الص ة ة ة ةةماا

اسم المصطلح

Family Planning

ويت أ أكهر مة وا ل تمظيم األوري الماف ممما
ة ة إمج ةةاع ال ةةاا المرغ ة ة ع اية ة م ةةة األطف ةةال ا ة ة

اختيار مة اجل السفاظ اتةف

,ال قت المماوع

صة ةةس األم الطفة ةةل اة ةةام ت رياة ةةمما أل مخة ةةاطر

.يمكة تجمبما

قصيري الة بوةبع م ةكت

Suspected pneumonia

مصس با بأمفاس وري

التمفو

ا ة الص ةةار أ م ةةكت اة ة الص ةةار مةةع استح ةةاة اة ة
.األمف

باإلو ةةمال يفح ةةا ب ةةكل وة ةريع الم ةةاء م ةةع البة ة ار مم ةةا

. ي ا إلف الجفاف

صةةف ال اةةع الترةةا

ة التة توةةم لمةةا بحيةةاس

مةة الم ةرات التة تحةيس مةا التطة ر

, لتفرا

 ت ة ةرتبط السال ة ة الراا ي ة ة بت ة ة ار الط ة ةةام. ا ة ة الا ل ة ة
,  أممة ة ةةاط التراي ة ة ة المماروة ة ةةات الترا ي ة ة ة,)(الر ة ةةااء
. ية هر ا ة الة ال اةةع اضقتصةةاا اة تت ة الا ل ة

ية ةةتم تحية ةةيم السال ة ة الراا ي ة ة مة ةةة خ ة ة ل قية ةةاس ال ة ة ة
 م اية ب ةةض األط مة التة يتما لمةةا الفةةرا,الطة ل
. ممم لتمم

201

الت

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية
Folic Acid tablets

http://xpil.medicine
s.org.uk/ViewPil.as
px?DocID=18084

http://xpil.medicines.org
.uk/ViewPil.aspx?DocI
D=18084

Medication containing folic acid in the
form of a tablet to prevent or treat
folic-acid
deficiency,
especially
during pregnancy.

ة مركةةع ا ا ة ي طةةف لتوةةياي السامةةل خ ة ل ات ةري

http://kidshealth.org
/teen/sexual_health/
contraception/contra
ception_birth.html
http://www.netdoct
or.co.uk/sex_relatio
nships/facts/contrac
eptiveinjection.htm
http://en.wikipedia.
org/wiki/Pregnancy

http://kidshealth.org/tee
n/sexual_health/contrac
eption/contraception_bir
th.html
http://www.netdoctor.co
.uk/sex_relationships/fa
cts/contraceptiveinjectio
n.htm
http://en.wikipedia.org/
wiki/Pregnancy

One of the methods used by women
for delaying or avoiding the coming
pregnancy by taking a tablet

,ة ة سب ة ة ت خة ةةا ي مية ةةا بامتظة ةةام اة ةةة طرية ةةق الفة ةةم

A shot that is normally given every
three or six months and is also known
as Depo-Provera or Notriterat.

ة سحمة خاصة ت طةف بال اةل اتةةف اتةرات ممية

the fertilization and development of
one or more offspring, known as an
embryo or fetus, in a woman's uterus.,
it last for 40 weeks or 280 days. And
can be confirmed by a pregnancy do
confirmatory test for pregnancy by
testing urine.

WHO
http://www.who.int/
topics/breastfeeding
/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/
topics/breastfeeding/
en/

It is Refers to the method of feeding
infants and children, and is defined as
a child having been fed breast milk
directly from the breast or expressed.

WHO
http://apps.who.int/iri
s/bitstream/10665/17
3589/1/WHO_HIS_H
SI_2015.3_eng.pdf

ممظم الصس ال المي
http://apps.who.int/i
ris/bitstream/10665/
173589/1/WHO_HI
S_HSI_2015.3_eng.
pdf

Children aged 0-5 months who are
being breastfed and have not received
any other food or drink, except for
vitamins and medications.

WHO
http://www.who.int/
topics/primary_heal
th_care/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/
topics/primary_healt
h_care/en/

First
contact
and
continuing
comprehensive health care, including
basic or initial diagnosis and
treatment,
health,
supervision,
management of chronic conditions
and preventive health services. The
provision of primary care does not
necessarily
require
highly
sophisticated equipment or specialized
resources.

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2501018

الصس

21

السب ع

2505019

الصس

21

السحة باإلبر

2505020

الصس

21

Pregnancy

السمل

2505021

الصس

21

Breast feeding

الرااا الطبي ي

2505022

الصس

21

الرااا الطبي ي

2505023

الصس

21

الرااي الصسي

2505024

الصس

21

السمل بمةاف ال ة ج أ ال قاية مةة محصةاة سةامض

بالعربية
سامض الف لي

.الف لي ا الام
Pills

توت مل لتجمع أ تأخير السمل
Contraceptive Injection

.لتأخير أ تجمع السمل

مرست اخصاع تط ر ب يا ا اكهةر اة رسةم

 اة ة ة ةةااي. اضم تو ة ة ةةمف الب ياة ة ة ة المخص ة ة ةةب باضجمة ة ة ة

 ي مةةا يمكةة التأكةةا مةةة820  أوةةب اا أ20 يوةتمر

سة ةةا ث السمة ةةل ب مة ةةل اسة ةةو تأكية ةةا لتسمة ةةل اة ةةة

.طريق اسو الب ل

ة ة تتح ة ة الطفة ةةل لستية ةةع الهة ةةا ب ة ةةكل مبا ة ةةر أ

.ال فط

 أ ةةمر ال ةةاية ض الة ة ا يراة ة ة م ةةة2-0  األطف ةةالExclusive breastfeeding
أممةةاتمم الةةاية لةةم يتتح ة ا ستيةةع صةةماا أ أ م ة ع

المطتح

 يوة ةةتهمف مة ةةة ال ة ة,مة ةةة أم ة ة اع الط ة ةةام أ ال ة ةراع
. األطفال الاية يتتح ة الفيتاميمات أ األا ي

الرااي ة ة ة الصة ة ةةسي ال ة ة ةةامت

ة ة ة الفسة ة ةةو األ ل ة ة ة

المت اص ة ةةت بمة ة ةةا ايمة ة ةةا الت ة ة ةةخيو ال ة ة ة ج األ ل ة ة ة

اااري الخةةامات الصةةسي ال قا ي ة

اإل ةراف الصةةس

 ض يتطتع ت اير الرااية الصةسي, الساضت الم مم

األ لي ة ة ة ة ة م ة ة ة ة ةةاات أجم ة ة ة ة ة ي متط ة ة ة ة ة ري أ مصة ة ة ة ةةاار
. متخصص
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Primary Health
Care

األ لي

المصدر باللغة اإلنجليزية
OECD,Glossary of
Statistical Terms , 2007

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

 م جم المصطتسات,OECD Available beds in room and hospital
halls, which are occupied by patients
2007 , اإلسصا ي
for at least 24 continuous hours for
receiving medical care.

UNChildren’s Fund,
األمم المتساي لتطف ل ممظم
WHO
.  البم الا ل, الصس ال المي
, The World Bank.
UNICEFWHO- World
, ممظم الصس ال المي
Bank Joint Child
الي ميوف البم الا ل
Malnutrition Estimates.
(UNICEF, New York;
الم تر و ء التراي لا
WHO, Geneva; The
, (الي ميوف.األطفال التحايرات
World Bank,
مي ي ر ممظم الصس
Washington, DC;
2012).
,  البم الا ل, جميف, ال المي
.)2902 ,DC ,ا مطة

WHO
http://www.who.int/
hac/about/definition
s/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/ha
c/about/definitions/en/

WHO
http://www.who.int/
topics/reproductive_
health/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/
topics/reproductive_
health/en/

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ة الوةرير المت اجةا اة غراة أ را ةات الموت ةةفف

Bed

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الورير

2505025

الصس

21

Malnutrition

و ء التراي

2505026

الصس

21

Health

الصس

2505027

الصس

21

الصس اإلمجابي

2505028

الصس

21

 وة ةةاا82 الة ةةا ي ة ةةرل مة ةةة قبة ةةل المراة ةةف لمة ةةاي

بالعربية

. مت اصت اتف األقل لتحايم الرااي الطبي

Malnutrition means “badly nourished”
but it is more than a measure of what
we eat or fail to eat. Clinically,
malnutrition is characterized by an
inadequate intake of protein, energy
and micronutrients and by frequent
infections or disease. Nutritional
status is the result of the complex
interaction between the food we eat,
our overall state of health and the
environment in which we live – in
short, food, health and caring, the
three “pillars of well-being”.
Many definitions exist. As defined by
the World Health Organization: “A
state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity”.

مصةةطت و ة ء التراي ة يوةةتخام لي ةةمل اضاةةطرابات

A state of physical, mental and social
well-being in all matters relating to
the reproductive system at all stages
of life. The term implies that people
are able to have the capability to
reproduce and the freedom to decide
if, when and how often to do so.
Implicit in this are the rights of men
and women to be informed and to
have access to safe, effective,
affordable and acceptable methods of
the family planning method of their
choice and the right to appropriate
health-care services that enable
women to safely go through
pregnancy and childbirth.

ة سال ة راةةاه كامةةل مةةة الماسي ة الجوةةاي ال حتي ة

الماجمة ة ا ةةة أوة ةةباع مت ةةااي بة ةةاءا ب ةةمحو اماصة ةةر
مسةةااي مهةةل الفيتاميمةةات الم ةةااة أ
يةةااي الوة رات الس ارري ة الت ة

غاا ي ة اقيح ة

البر تيمةةات محةةو أ

مة الممكة أة توبع المجاا أ الومم أ أمراض

. أخر

ة سال ة راةةاه كامةةل مةةة الماسي ة الجوةةاي المفوةةي
لة ة ةةيس احة ة ةةط الخت ة ة ة مة ة ةةة المة ة ةةرض أ

اضجتمااي ة ة ة
. اإلااق

ليوت الو م مةة المةرض أ اإلااقة

اضجتمااي

ا جميع األم ر المت تح بالجما التماوت لكةل مةة
 احة ة ةةا لت رية ة ةةف ممظم ة ة ة. ظا ف ة ة ة

الة ة ةةاكر األمهة ة ةةف

الصس ال المي ااة الصس اإلمجابي تتامة محةاري
الفة ة ةةرا اتة ة ةةف اتخة ة ةةاا الح ة ة ةرار المماوة ة ةةع ايمة ة ةةا يت تة ة ةةق

 ل السةق,باإلمجاع ا ال قت الطريح الت يريا ا

وة اء كةةاة اكة ار أم أمهةةف اة السصة ل اتةةف ال وةةا ل
المماوة ةةب المحب ل ة ة مة ةةة وة ةةا ل تمظة ةةيم األو ة ةري احة ةةا

 سةةق المةرأي اة السصة ل اتةةف الخةةامات,ضختيةار م
الصةةسي المماوةةب الت ة تمكممةةا مةةة السص ة ل اتةةف

.الرااي الصسي اآلمم خ ل اتري السمل ال ضاي
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Reproductive Health

المصدر باللغة اإلنجليزية
Washigton Group
for Disability
Statistics. Revised
Instructions, 2006

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

مجم ا ا مطة إلسصاءات

Inability to exchange information and
ideas with others and engage with
,  اإلااق اليل الت تيمات الممحthem through the use of speech, or use
2991
signs, or write the information they
want to share with others. This may be
due to the result of a deficiency in
hearing or speech, or lack of
intellectual capacity to interpret and
understand others.
مجم ا ا مطة إلسصاءات

, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

مجم ا ا مطة إلسصاءات
, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

Includes difficulties in the following:
memory, concentration, decisionmaking,
understanding
speech,
reading,
identifying
individuals,
directions and using a map,
calculations, reading and thinking,
such as individuals who have
difficulty in understanding and
performing daily activities. For
example, finds it difficult to find
locations, cannot focus on work, or
forgets where they are or forgets
which month it is, forgets to take
medication
or
to
eat, lacks
understanding and knowledge of what
is going on around him. It also
includes the person's inability to
understand things or deal with others.
It includes forgetting to do something
important, people who suffer from
lack of memory like where things
have been put in the house, as well as
difficulty in concentration on doing
things for more than 10 minutes.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اام قاري ال خو اتف تباال الم ت مات األاكار مع

Communication
disability/difficulty

 أ,اآلخرية الت امل م مم مة خ ل اوتخاام المطق

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

 إعاقة/ صعلبة
التلاصل

2505029

الصس

21

 إااق الفمم/ ص ب

2501030

الصس

21

2501031

الصس

21

بالعربية

اإل اري أ السرك أ الكتاب لتم ت مات الت يرغب ة

 قا يك ة ال ماتجا اة اج,بتباالما مع اآلخرية

 أ اام الحاري الا مي بتفوير,الومع أ الك م
كتمات

اآلخرية مة إ ارات

 اتخاا,  التاكر التركي: التالي
 الت رف,ء مكت ع

ما يح ل

ا

اا ار

.سركات

ي مل الص ب ا

 قراءي, امم الك م,الح اررات

 اضوتاضل اتف المماطق اوتخاام,اتف األ خاو
 مهل,الحراءي التفكير

 ال متيات السوابي, الخريط

أة يجا ص ب ا

 مه, لتحيام باألم ط الي مي

الفمم اإلا ار

 ض,المسيط
أ تاكر

,خو ما

Cognition Disability
(Remembering and
concentrating)

اإلا ار (التاكر
) التركي

األ خاو الاية يجا ة ص ب ا

اضوتاضل اتف المم ل األماكة ا

 أ يموف أية,يوتطيع التركي ايما ي مل
 اام امم ما قال, قبت

ال مر أ الا

 اام امم,موياة تما ل األا ي أ اام تما ل الط ام
 كما ت مل اام قاري ال خو. م را ما يا ر س ل

 ي مل,اتف امم األ ياء أ الت امل مع اآلخرية
 اض خاو الاية ي ام ة, موياة ا ل اض ياء الممم
مة ا ف الااكري مهل موياة ج ا مكاة اض ياء ا

ص ب ا التركي اتف ا ل اض ياء

 كال,البيت

 اقا ق70 لماي

Individuals with disabilities include األ خاو الا ي ام ة مة ص بات بامي أ احتي
those who have long-term physical,
mental, intellectual, or sensory أ ا مي أ سوي ط يت األجل كال الس اج
impairments which, in interaction with تس ل ا ة
 الت, الم اقف البي ات المختتف
various barriers, may hinder their full
م اركتمم م ارك ا ال ا مجتم مم اتف قام
and effective participation in society
on an equal basis with others.
.الموا اي مع اآلخرية
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Disability/difficulty

 اإلااق/ الص ب

المصدر باللغة اإلنجليزية
Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

المصدر باللغة العربية
مجم ا ا مطة إلسصاءات

, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

مجم ا ا مطة إلسصاءات
, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

مجم ا ا مطة إلسصاءات

, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Inability to understand things or deal
with others. It includes difficulty with
intellectual functions due to a
condition such as an acquired brain
injury, Downs Syndrome, brain
damage at birth, difficulty with
interpersonal skills due to any
condition such as autistic spectrum
disorders, or difficulty in learning
everyday skills such as reading,
writing, and using simple equipment.
Individuals who have difficulties to
navigate and walk on foot, which may
limit or not the performance of daily
activities. For example, may find it
difficult to walk a short distance, or a
problem going up and down stairs or
uneven terrain, or cannot walk any
distance without a break or stop, or
cannot walk without relying on a
stick, or crutch, or walking device, or
cannot stand on their feet for more
than a minute and need a wheelchair
for movement from one place to
another. It covers disabilities or
difficulties that people with disability
face inside or outside homes. It also
covers difficulties that people face
during walking for more than 15
minutes, and raise 2 leter of water at
level of seeing with handing.

اام قاري ال خو اتف امم األ ياء أ الت امل مع

Learning
disability/difficulty

Mobility
disability/difficulty

The question determines individuals
who have some hearing difficulties
that contribute to the reduction of their
ability to perform any part and aspect
of their day, such as difficulty hearing
someone talking in a busy place or
with noise, or cannot hear someone
speak directly and at normal volume
(without shouting or higher volume),
and determine whether they are unable
to hear with one ear or both.

األاراا الاية ي ام ة مة
بظر ف

المرتبط

ي مل ال

ال ظا ف الا مي

.اآلخرية

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

إااق الت تم/ ص ب

2501032

الصس

21

إعاقة الحركة/صعلبة
واستختام األيتي

2501000

الصس

21

إااق الومع/ ص ب

2501001

الصس

21

بالعربية

ص بات ا

 كال األاراا الاية,إصاب الاماغ بمرض أ ختل ما

 األاراا الاية يجا ة,ي ام ة مة مرض الت سا
ص بات ا ت تم ممارات السياي الي مي مهل الحراءي
. الكتاب اوتخاام أا ات بويط

األ خاو الاية لايمم ب ض اإل كاليات الص ب ا
التمحل التج ل اتف األقاام الت قا تسا أ ض تسا

 امه قا يجا ص ب ا, مة أاا مم لأم ط الي مي

الص ا المب ط

 أ م كت ا,مواا قصيري

م

 ض يوتطيع,اتف الو لم الارج المماطق ال اري
ض

 أ,ت قف

مواا ا ة اوتراس أ

ا ة اضاتماا اتف اصا أ اكا أ

 أ ض يوتطيع ال ق ف اتف الحامية,
ب ج ت لتتمحل مة

يستاج كرو

اإلااق األاراا/ ت مل اه الص ب
التسر ااخل المم ل أ

 اقيح72 لفترات ت يا اة
األا ات أ

المظر

األصابع لمو

أ

م

يوتطيع الم
أجم ي الم

ألكهر مة اقيح

.مكاة آلخر

الاية لايمم ص بات ا
الم

 كال, خارج

اوتخاام األيا

 لتر ماء اتف موت8  راع,غير ا

كال

الكتاب

. موتخاما األيا

األ خاو الاية لايمم ب ض اإل ةكاليات الصة ب اة

الومع الت توا م ا السا مةة قةارتمم اتةف أااء أ

 مهةةل ص ة ب وةةماع, ج ة ء جامةةع ا ة أاا مةةم الي ة م
 أ ض,ةةخو ي ةةتكتم اة ة مكةةاة مة ة اسم اية ة ا ةةجيب

يوتطيع أة يوةمع ةخو يةتكتم م ة مبا ةري بصة ت

 تسايةةا مةةة, ) أ ص ة ت مرتفةةع, اةةاا (ا ة ص ة ار

.ما

ض يوتطيع الومع بأاة اساي أ ك
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Hearing
disability/difficulty

المصدر باللغة اإلنجليزية
Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

المصدر باللغة العربية
مجم ا ا مطة إلسصاءات

, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Individuals
who
have
some
difficulties in vision that limits their
ability to perform their daily duties,
for example, may not be able to read,
or see road signs while driving a car,
may not be able to see well with one
eye, or tunnel vision, or problem with
vision that they perceive to be a
problem. All individuals are asked
whether they wear glasses or not, and
must be reminded to wear glasses or
contact lenses.

األ خاو الاية لايمم ب ض اإل ةكاليات الصة ب اة

Seeing
disability/difficulty

الر ي ة ةةا التة ة ة تس ة ةةا م ة ةةة ق ة ةةارتمم ات ة ةةف أااء اجب ة ةةاتمم

اسم المصطلح
بالعربية

المظر

إااق/ ص ب

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2501001

الصس

21

 مهةل, اتف وبيل المهال قا ض يوةتطيع الحةراءي, الي مي

قةراءي اإل ةةارات اتةةف ال اتةةات اة ال ة ارع أهمةةاء قيةةااي
, قا ض يوتطيع الر يا ب ية اساي ب كل جيةا,الوياري
لةةيس اتةةف

أ قةةا ض يوةةتطيع الر يةةا إض مةةا ة أمامة

 بم مةةف أة أ م ةةكت ا ة الر يةةا ي تبر ممةةا,الج امةةع

 يوةأل لجميةع األاةراا.صة ب يجةع تسايةا ا سصةر ا
 يجةةع تةةاكير مةةة,وة اء كةةاة الفةةرا يتةةبس مظةةاري أم ض

يتة ةةبس مظة ةةاري أ ااوة ةةات طبي ة ة إاا كة ةةاة ي ة ةةام مة ةةة

.ص بات ا الر يا

Washigton Group for
Disability Statistics.
Revised Instructions,
2006

http://www.medilex
icon.com/medicaldi
ctionary.php
http://medicaldictionary.thefreedi
ctionary.com/Physic
ians
http://medicaldictionary.thefreedi
ctionary.com/Dentis
t

مجم ا ا مطة إلسصاءات

, اإلااق اليل الت تيمات الممح
2991

Individuals who suffer from stress,
ي ام ة مة الت تر الحتق ال
anxiety, uncertainty, and depression,
as well as those with difficulties كال لايمم ص بات ا أااء
performing daily activities because of بوبع ت اط المخارات اإلاماة
drug or alcohol abuse and addiction.
. الر سي

األ خاو الاية

,ال صبي ال ا اي

Mental
disability/difficulty

اإلااق/ الص ب

2101036

الصس

21

Pharmacist

الصيال

2101007

الصس

21

Physicians

الطبيع

2501008

الصس

21

Dentist

طبيع أوماة

2505009

الصس

21

المفوي

م اطاتمم الي مي

تما ل الم ر بات

ة ة ة الفة ة ةةرا الساصة ة ةةل اتة ة ةةف الارج ة ة ة ال تمي ة ة ة ا ة ة ة

http://www.medilexicon.
com/medicaldictionary.p
hp
http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/Physicians

Persons with scientific degree in
pharmacology.
Persons with scientific degree in
medicine.

الفرا الساصل اتف الارج ال تمي ا أسا اةر ع

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/Dentist

Persons with scientific degree in
dentistry.

ة ة الف ةةرا الساص ةةل ات ةةف الارجة ة ال تمية ة اة ة ط ةةع

. الصيال
. الطع الب ر

.األوماة
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المصدر باللغة اإلنجليزية
http://www.medilex
icon.com/medicaldi
ctionary.php

المصدر باللغة العربية
http://www.medilexicon.
com/medicaldictionary.p
hp

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Height of the child measured in
entimeters as: 1. Recumbent Length:
distance from the crown of the head to
the sole while the child is measured
lying supine (for children less than 2
years of age).2.
Standing Height:
distance from the crown of the head to
the sole while the child is measured
standing (children more than 2 years
of age).

ة ة الموة ةةاا بة ةةية قم ة ة الة ةرأس ستة ةةف احب ة ة الطفة ةةل

Height

http://www.thefreed
ictionary.com/Para
medical+Personnel

http://www.thefreedicti
onary.com/Paramedical
+Personnel

This
includes
lab
technicians
assistance
pharmacist
x-ray
technicians.

WHO
http://www.who.int/
mediacentre/factshe
ets/fs351/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/m
ediacentre/factsheets/f
s351/en/

A traditional method used by couples
by ejaculating out side the vagina.

WHO
http://www.who.int/
reproductivehealth/t
opics/infertility/defi
nitions/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/re
productivehealth/topic
s/infertility/definitions/
en/

Currently married women aged 15-49
years who had no children, not using
contraceptive methods and try to get
pregnant for one year and over.

WHO
http://www.who.int/
reproductivehealth/t
opics/infertility/defi
nitions/en/

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/re
productivehealth/topic
s/infertility/definitions/
en/

WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004

م جم, ممظم الصس ال المي

Currently married women aged 15-49
years who had at least one child
during the past two years preceding
the survey, not using contraceptive
methods and try to get pregnant
during that period.
A clinic that is provided with
equipments necessary for primary
health care to reach usually remote
areas where there are no health’s
centers. The mobile clinic has a
medical team that usually comprises a
Physician, a nurse and a health
worker. It is common that mobile
clinics provide vaccinations to
children.

مصطتسات ال ماي الصسي

المجتم ي الخامي لكبار الوة
2991

امة ةةاما ية ةةتم قية ةةاس الطفة ةةل موة ةةتتحيا (لأطفة ةةال الة ةةاية

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الط ل

2501040

الصس

21

ال امت ة بالممة

2501011

الصس

21

الحاف/ال ل

2501012

الصس

21

ال حم التام األ ل

2531143

الصس

21

ال حم الهام

2531144

الصس

21

ال يااات المتمحت

2501015

الصس

21

بالعربية

أامةةار م اقةةل مةةة وةةمتية) يةةتم قيةةاس ط ة ل األطفةةال
.م ق ف

الاية ت يا أامار م اة ومتية

الب ة ةري الفمي ة ة ال امت ة ة إلة ةةف جامة ةةع ا

ة ةةم الح ة ة

Paramedical Personal

.الممة الطبي لمواااتمم ا أامالمم

لترجةةل إلةةف ااخةةل

ة ممةةع ص ة ل الوةةا ل المم ة

اقام ويت مة وا ل

الطبي المواااي
Withdraw

,الرسم خ ل اتري الجماع

الخارج

.تمظيم األوري

 و ةةم27-72 المو ةةاء المت ج ةةات سالي ةةا اة ة ال م ةةر

Primary Infertility

لةةم يوةةبق لمةةة السمةةل لةةم يوةةبق لمةةة اإلمجةةاع ض

يو ة ة ةةتخامة و ة ة ةةا ل تمظ ة ة ةةيم األوة ة ة ةري ما ة ة ةةف ات ة ة ةةف
.مسا لتمة السمل وم اأكهر

 و ةةم27-72 المو ةةاء المت ج ةةات سالي ةةا اة ة ال م ةةر

Secondary Infertility

التة ة ات و ةةبق لم ةةة اإلمج ةةاع ما ةةف ات ةةف إمج ةةاع

خةةر م ل ة ا لمةةة وةةمتية اةةأكهر ض يوةةتخامة وةةا ل

.تمظيم أوري يسا لة السمل

و ةةيت مح ةةل مجمة ة ي بالم ةةاات

ة ة مركبة ة متمحتة ة أ

ال مة ة لتح ةةايم خ ةةامات الرااية ة الص ةةسي الاا مة ة أ

الا ري ا ممطح يتم اختيار ا لتأمية سصة ل تجمةع

 قة ةةا تك ة ة ة, وة ةةكام م ة ةةية اتة ةةف الخة ةةامات الطبي ة ة
مركب ة محةةل تحةةام خةةامات الرااي ة الصةةسي لتمراةةف

.خ ل امتي محتمم

212

Mobile Clinic

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

الصس

2505016

ال يااي الصسي

21

الصس

2505117

اتري األماة

Safe Period

21

الصس

2505018

الفطام

Weaning

21

الصس

2535149

احر الام الخفيف

Mild anemia

21

الصس

2535150

احر الام ال ايا

Severe anemia

21

الصس

2535151

احر الام المت وط

Moderate anemia

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

Clinic

ة ة مرا ةةق ص ةةس يح ةةام خامة ة ال ة ة ج الت ةةخيو

Medical unit in the hospital that offers
)medical services (preventive, curative
while the patient does not stay at
hospital. in addition to the presence of
doctors specialize.

لتمراةةف تست ة

سةةاات لأ ة

مختبةةر األوةةماة

باإلااا إلةف جة ا أطبةاء متخصصة ة تت اجةا اة
المماطق ال بي .

ت تمة ةةا ة ةةاه الطريح ة ة اتة ةةف استوة ةةاع أية ةةام الخص ة ة ب
لتمرأي ,أ اضمتماع اة الجمةاع اة

ةاه الفتةري,

ة

الفتري قبل ممتصةف الةا ري ال ةمري بية مية إلةف ه هة

المصدر باللغة العربية
ممظم الصس ال المي ,م جم
مصطتسات ال ماي الصسي

المجتم ي الخامي لكبار الوة
2991

http://safeperiodcalculato A traditional family planning method.
r.com/
This method rely on the duration and
time of menstrual cycle.

المصدر باللغة اإلنجليزية
WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004
http://safeperiodcalc
ulator.com/

أيام الت تك ة ايما المرأي اكهر ارا لتسمل.
ت قف األم اة إرااع الطفل مة الها ألوةباع
تت ت ة ة ةةق ب ة ة ةةاألم ,ممم ة ة ةةا م ة ة ةةرض األم ,أ ا ة ة ةةام كفاية ة ة ة

الستيع ,أ سمل األم ,أوةباع أخةر تت تةق بالطفةل

http://kidshealth.org/pare The process whereby the child
nt/growth/feeding/weani becomes accustomed to taking liquids
ng.html
or solids other than breast milk.

http://kidshealth.org
/parent/growth/feedi
ng/weaning.html

http://www.livestrong.co
m/article/109220-mildanemia/

http://www.livestro
ng.com/article/1092
20-mild-anemia/

كبت غ وة الفطام أ راا لها أم .

أة تك ة موب الميم جتة بية اة الةام 70.7-70.0

غ ة ةةم/ايو ة ةةتيتر ب ة ةةية األطف ة ةةال  27-1ة ةةم ار المو ة ةةاء
الس ام ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل  27-72و ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم 77.7-70.0 .

غم/ايوتيتر بية المواء  27-72وم غير الس امل.
أة تكة ة موةةب الميم جت ة بية ا ة الةةام أقةةل مةةة 1.0

غ ة ةةم/ايو ة ةةتيتر ب ة ةةية األطف ة ةةال  27-1ة ةةم ار المو ة ةةاء
الس امل غير الس امل  27-72وم .

أة تك ة ة ة موة ةةب الميم جت ة ة بية ا ة ة الة ةةام 7.7-1.0

غ ة ةةم/ايو ة ةةتيتر ب ة ةةية األطف ة ةةال  27-1ة ةةم ار المو ة ةةاء
الس امل غير الس امل  27-72وم .
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Hemoglobin level between 10.0-10.9
g\dl among pregnant women 15-49
years and children 6-12 months, and
10.0-11.9 g\dl among non pregnant
women according to WHO.
Hemoglobin level less than 7.0g\dl
among pregnant women 15-49 years
and children 6-52 months, and non
pregnant
women
15-49
years
according to WHO.
Hemoglobin level between 7.0- 9.9
g\dl among pregnant women 15-49
years and children 6-12 months, and
non pregnant women 15-49 years
according to WHO.

ممظم الصس ال المي  ,اليل

WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

ممظم الصس ال المي  ,اليل

WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

الرااي الصسي لأطفال ا

ساضت الط اره اإلموامي ,
2990

الرااي الصسي لأطفال ا

ساضت الط اره اإلموامي ,
2990

المصدر باللغة اإلنجليزية
WHO, Guide health
care for children in
humanitarian
emergencies, 2008

http://www.anemiai
nwomen.com/html/
home.htm
Ministry Of palestinian
Health
WHO
http://www.who.int/
nutgrowthdb/about/i
ntroduction/en/inde
x2.html
http://www.udeworl
d.com/anthropometr
ics.html

WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004
WHO
http://www.who.int/
topics/condoms/en/

المصدر باللغة العربية
 اليل, ممظم الصس ال المي

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Children aged 6-59 months with
hemoglobin level less than 11.0 g\dl
according to WHO.

 ةةم ار الةةاية يبتةةا موةةب27-1  األطفةةال ا ة ال مةةرAnemia among children احر الام بية األطفال

2535152

الصس

21

http://www.anemiainwo Women aged 15-49 years with
men.com/html/home.htm hemoglobin level less than 11.0 g\dl
for pregnant women and less than 12.0
g/dl for non pregnant women

 وةةم الت ة ات يبتةةا موةةب27-72  الموةةاء ا ة ال مةةرAnemia among women احر الام بية المواء

2535153

الصس

21

الرااي الصسي لأطفال ا

, ساضت الط اره اإلموامي
2990

اري الصس الفتوطيمي

Vitamin A and D drops, given to
children from birth until 1 year of.

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/introd
uction/en/index2.html

Low height for age.

http://www.udeworld.co
m/anthropometrics.html

The technique that deals with the
measurement of size, weights and
proportions of the human body. The
anthropometrics
measurements
described here are standing height,
recumbent length and weight, in
relation to the age and sex of the child
and in accordance with the guidelines
developed by the CDC and
recommended by the WHO..
Doctors, nurses, trained midwives.

م جم, ممظم الصس ال المي
مصطتسات ال ماي الصسي

.ايوتيتر/ غم77.0 الميم جت بية لايمم اقل مة

ايوة ةةتيتر/ غة ةةم77.0 الميم جت ة ة بية لة ةةايمة اقة ةةل مة ةةة

.ايوتيتر لرير الس امل/ غم78.0 لتس امل أقل مة
 ت طةةف لأطفةةالA+D ة ابةةاري اةةة محةةط ايتةةامية

Vitamin A/D

ا/ايتامية أ

2105014

الصس

21

Stunting

قصر الحام

2105015

الصس

21

Anthropometrics

قياوات الجوم

2105016

الصس

21

Skilled Health
Personnel

الكاار الطب الم ل

2505017

الصس

21

Condom

الكما م

2105018

الصس

21

. مة ال ضاي ستف امر وم
.محو الط ل بالمحارم مع ال مر

 الة ة موةع,الطريح الت تت امل مع قيةاس السجةم
سجم اإلموةاة قياوةات الجوةم ة قياوةات اضرتفةاع

ا ة سال ة ال ق ة ف الط ة ل ا ة سال ة اضمبطةةاح اتةةف

.الظمر

.ي مل األطباء الممراية الحاب ت الماربات

المجتم ي الخامي لكبار الوة
2991
A sheet or covering made of thin latex اباري اة كيس مة المطاط يوت مت الرجل لمري
ممظم الصس ال المي
rubber to fit over a man’s erect penis
http://www.who.int/topic
اساي أهماء الجماع لممع ص ل الوا ل المم إلف
or inserted into a woman’s vagina.
s/condoms/en/
 يوت مل لتأخير أ تجمع السمل,ممبل الوياي
.كال لت قاي مة اإلصاب باألمراض الممح ل جمويا
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

World Health
Organization,
UNPopulation Fund,
UNAIDS and Family
Health International
2011.

, ممظم الصس ال المي

WHO
http://www.who.int/
elena/titles/bbc/zinc
_diarrhoea/en/

,صما ق األمم المتساي لتوكاة
برمامب األمم المتساي الم تر

التعريف باإلنجليزية
A flexible, plastic intrauterine device.
It often has copper wire or sleeves on
it. It is inserted into the women’s
uterus through her vagina.

.2900 صس األوري الا لي

ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/elena
/titles/bbc/zinc_diarrhoea
/en/

ORT is given to prevent and treat
dehydration during episodes of
diarrhea by giving a child fluids by
mouth. ORT is a threefold strategy
that combines administration of a
simple solution of sugar and salt with
continued feeding through a diarrhea
episode and referral when appropriate.
The individual (10 years old and over)
who smokes one cigarette or more a
day, including pipe and narghile
smokers.

http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/smoking

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/smoking

Ministry Of palestinian
Health

Are the health units that provide
اري الصس الفتوطيمي
general and specialized medical
services for mother and child,
including care of the mother before
and after birth also provides free
health services to children up to the
age of 5 years in all matters relating to
the health of the child from
immunizations, child examination,
laboratory tests, supplementation
provide .
http://encyclopedia.thefre A disorder or impairment of the
edictionary.com/chronic+ normal state of well-being which need
diseases
continuous treatment, diagnosed by a
specialist.

http://encyclopedia.t
hefreedictionary.com
/chronic+diseases
WHO, A glossary
of terms for
community health
care and service for
older persons
2004

م جم, ممظم الصس ال المي
مصطتسات ال ماي الصسي

المجتم ي الخامي لكبار الوة
2991

Persons who access to out patient
clinic in hospitals to receive health
care.

التعريف بالعربية
ي اع ااخل الرسم ب اوط
 غالبا ما يست, مارب

,تجمع السمل

اسم المصطلح باإلنجليزية

ب وتيك

جما

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

IUD

الت لع

2105019

الصس

21

Oral Dehydration
Therapy (ORT)

مست ل م الج

2105060

الصس

21

Smoker

الماخة

2105011

الصس

21

Maternity Care/
Antenatal Care

مراك األم م

2101012

الصس

21

Chronic diseases

المرض الم مة

2101013

الصس

21

Out patient Clinics

مراف ال يااات

2505014

الصس

21

طبيع أ ممرا م ت

 يوت مل لتأخير أ,اتف المساس
.ي ال اما الرغب ا السمل

ة ابةةاري اةةة مست ة ل يتك ة ة مةةة مةةاء وةةكر مت ة
كرب مةةات الص ة اا اصةةير ليم ة ة أ برتحةةال بموةةع
ال ة بمةةاف ال قاي ة مةةة الجفةةاف المةةاتب اةةة

م يم ة

الجفاف

.اإلومال

 وم ات اأكهر) الا ياخة بم ةال70( ال خو
ويجاري بالي م أ أكهةر ياةاف إلةف الة األ ةخاو

. الاية ياخم ة الرتي ة األرجيت

ال ساات الصسي الت تحام خةامات طبية اامة

تخصص ةةي متم اة ة ل ةةأم الطف ةةل ت ةةمل رااية ة األم

الطف ل

قبل ب ا ال ضاي كما تحام الخامات الصسي المجامي

 و ةةم ات اة ة ك ةةل م ةةا يت ت ةةق2 لأطف ةةال لراية ة ام ةةر
,  اسة ةةو الطفة ةةل, بصة ةةس الطفة ةةل مة ةةة التط يمة ةةات
.  صرف المح يات, الفس صات المخبري

المةرض الةةا يصةةاسع الفةرا بصةةف م ممة ض يمكةةة
 يكة ة م ةخو مةة قبةل طبيةع مخةتو, فا ه ممة

.يتما ل ل ا ج ب كل موتمر
ةةم األاة ةراا ال ةةاية يو ةةتفيا ة م ةةة الخ ةةامات الص ةةسي

الت ة ة تحة ةةامما الموت ة ةةفيات لتت ة ةةخيو ال ة ة ج ا ة

.األوري
إ رال
ة
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الخارجي

المصدر باللغة اإلنجليزية
http://encyclopedia.t
hefreedictionary.com
/Hospital

المصدر باللغة العربية
http://encyclopedia.thefr
eedictionary.com/Hospit
al

http://encyclopedia.the http://encyclopedia.thefr
freedictionary.com/Im eedictionary.com/Immu
munization
nization

http://encyclopedia.th
efreedictionary.com/
MMR+vaccine

http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/DPT+Vac
cination

http://encyclopedia.thefr
eedictionary.com/MMR
+vaccine

http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/DPT+Vaccinati
on

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

An institution whose primary function
is to provide services (diagnostic and
therapeutic) for a variety of medical
conditions, both surgical and nonsurgical. Most hospitals also provide
some outpatient services, particularly
emergency care.

ة ة م وو ة ة طبي ة ة يتمهة ةةل ة ةةااما األ ل ا ة ة ت ة ة اير

Hospital

Immunization is one of the sharpest
tools for cutting into the vicious
infections cycle and reducing the
severity and frequency of setbacks to
the normal development of the child
in its formative years.

اتةةف ميكر بةةات

Vaccine is given to children in the
form of injection at a rate of two doses
as follows: first dose at age 12 months
and a second dose at the age of 18
months with the aim of preventing
infection mumps, measles and
German measles (Rubella).

مط ة ة ة م ي ط ة ةةف لتطف ة ةةل ات ة ةةف ة ةةكل سح ة ةةة بم ة ةةال

Combination vaccination against
diphtheria, peruses (whooping cough)
and tetanus, usually given in a series
of injections starting at 2 months of
age followed by 4 months, then 6
months with a booster at 10 months of
age.

ة ابةةاري اةةة مط ة م م ةةتر له ه ة أم ةراض ة

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الموت فف

2505015

الصس

21

Immunization

المط م

2501016

الصس

21

MMR

MMR مطعلم

2531167

الصس

21

DPT Vaccination

المط م اله ه
(DPT)

2505018

الصس

21

BCG Vaccination

مط م الول
(BCG)

2505012

الصس

21

خة ة ةةامات ت خيصة ة ةةي ا جي ة ة ة لمختتة ة ةةف الظة ة ةةر ف

بالعربية

 تحةةام م ظةةم, الطبية جراسي ة كامةةت أم غيةةر جراسية
الموت ة ة ة ةةفيات أياة ة ة ةةا خة ة ة ةةامات لمراة ة ة ةةف ال ية ة ة ةةااات
.خاص خامات الط اره

الخارجي

ة ابةةاري اةةة مةةااي مساةري تستة

 ت طف لأطفال إما اة, ما ف أ ميت أ مصم
 الة بمةةاف ال قاية مةةة, أ سحةةة,طريةةق محةةط بةةالفم
 الت ة ة اوة ةةتطاع,خطي ة ةري

اإلصة ةةاب بة ةةأمراض م اي ة ة

.اإلمواة إيجاا مط م لت قاي ممما

 الجرا اض لف اما امر: جراتية اتف المس التال

 مر بماف72  مر الجرا الهامي اما امر78
) السةصبMumps( ال قاي مة اإلص ةاب بالمكاف

. )Rubella( ) السصب األلماميMeasles(

ت طةف اتةف ةةكل

الكة ا

الةااتيريا الوة ال الةايك

 الجرا ة:  جراةةات اتةةف المس ة التةةال2 سحةةة بم ةةال

, األ لف امةا امةر ةمرية اةمة المط ة م الخماوة

 ةةم ر اةةمة المط ة م2 الجرا ة الهامي ة امةةا امةةر
 ةم ر اةمة1  الجرا الهالهة امةا امةر, الخماو

)  الجراة ة ة الراب ة ة ة (المم ة ةةط, المط ة ة ة م الخماوة ة ة

 مر72 ات طف ل سا ا اما امر

WHO
http://www.who.int/bi
ologicals/areas/vaccin
es/bcg/en/

Vaccination through injection given to
ممظم الصس ال المي
infants in the first month of life to
http://www.who.int/biolo
protect against tuberculosis, an
gicals/areas/vaccines/bcg/
infection caused by the bacterium
en/
Mycobacterium tuberculosis, affecting
primarily the respiratory system and
spread by coughing and sneezing.

ة ة مط ة ة م ي ط ةةف خة ة ل ال ةةمر األ ل م ةةة الة ة ضاي
)(الت ة ةةارة

الة ة ة لت قاية ة ة م ة ةةة م ة ةةرض الو ة ةةل الر ة ة ة

.ي طف اتف كل سحم تست الجتا
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Is a vaccine given to protect against
polio, either by oral drops (OPV)
(Sabin) which is given in the form of
drops in the mouth as follows: first
dose at the age of two months, the
second dose at the age of 4 months,
the third dose at the age of 6 months,
and the dose fourth (stimulant) are
given at the age of 18 months. The
vaccination also given in the form of
injection (Salk) (IPV) given at the age
of one month and two months old.
UNICEF
Food salt fortified with an adequate
الي مويف
http://www.unicef.org/
amount of iodine (15 ppm and above)
http://www.unicef.org/vid
videoaudio/PDFs/iodi
to prevent iodine-deficiency disorder,
eoaudio/PDFs/iodine2000.
ne2000.pdf
including goiter, in adults and children
pdf
and mental handicap in children.

مط م ي طف لت قاية مةة ةتل األطفةال إمةا اةة

http://en.wikipedia.
org/wiki/Nursing

الفرا الساصل اتف الارج ال تمي اة التمةريض

Ministry Of palestinian
Health

اري الصس الفتوطيمي

التعريف بالعربية

http://en.wikipedia.org/w The person with scientific degree in
iki/Nursing
nursing and register in nursing union.

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

مط م ال تل

2535070

الصس

21

المت الم ياة

2505071

الصس

21

Nurse

الممرض

2505072

الصس

21

Safe Drinking Water

مياه ال رع اآلمم

2505073

الصس

21

Polio Vaccination

) ي طةف اتةفOPV) (Sabin( طريةق محةط بةالفم

بالعربية

 الجرا األ لةف: كل محط ا الفم اتف المس التال

2  الجرا ة ة الهامي ة ة امة ةةا ام ة ةةر,امة ةةا امة ةةر ة ةةمرية
 الجراة, ةم ر1  الجرا الهالهة امةا امةر,م ر

. ةةمر72 الراب ة ة (المم ةةط ) ات ط ةةف ام ةةا ام ةةر

(Salk) (IPV) كةال ي طةف المط ة م اتةف ةكل
.ت طف السحة اما امر مر امر مرية

اتةةف كمية مسةةااي مةةة

ة متة الط ةةام الةا يستة

Adequate Iodized Salt

 الة لت قاية, ج ء مة المتي ة اأكهر72 مااي الي ا

مة اإلصاب بأمراض الراي الارقي اإلااقات ال حتي

.خاص اما األطفال

يتا ة ةةمة المم ة ةةرض المو ة ةةجل اة ة ة المحابة ة ة الحابت ة ة ة
. الموجت

Group of the
UNDevelopment
indicators for
monitoring the
Millennium
Development Goals,
the UN / New York.
2003
WHO
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/intro
duction/en/index5.htm
l
WHO
http://www.who.int/nu
tgrowthdb/about/intro
duction/en/index5.htm
l

,  مجم ا اضمم المتساي لتتمميWater piped into the dwelling or yard,
a public tap, a tube, a well or borehole
 م رات لرصا أ ااف التمميwith pump, a protected well or spring
.  مي ي ر/ اضمم المتساي,  األلفيor rainwater.
2990

ت ة ة ةةمل مية ة ةةاه ال ة ة ةةبك الم ص ة ة ة ل بة ة ةةالمم ل أ غية ة ةةر
 مي ة ة ةةاه اآلب ة ة ةةار السف ة ة ةةر,  ة ة ةةبك اامة ة ة ة, الم صة ة ة ة ل

 ميةةاه,  اآلبةةار اليمةةابيع المسمية, الم صة ل بماةةخ
.األمطار

Low weight for age.
ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/nutgr
owthdb/about/introductio
n/en/index5.html

.محو ال ة بالمحارم مع ال مر

Under weight

محو ال ة

2505074

الصس

21

Low weight for height.
ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/nutgr
owthdb/about/introductio
n/en/index5.html

.محو ال ة بالمحارم مع الط ل

Wasting

الم ال

2505075

الصس

21
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المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

Estimated quantity of blood (500cc)
drawn from a healthy person capable
of donating blood to be transfused to a
person in need for blood.

) تو ةةسع م ةةة ةةخو500cc( ة ة كمية ة م ةةة ال ةةام

Blood Unit

Weight

WHO
http://medicaldictionary.thefreedicti
onary.com/unit+of+bl
ood

ممظم الصس ال المي
http://medicaldictionary.thefreediction
ary.com/unit+of+blood

WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/

Measurement of a child’s total body
ممظم الصس ال المي
mass undressed.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/
Weight of a newborn of less than 2.5
ممظم الصس ال المي
kg.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/

 كر ة ةةم ام ة ةةا8.2 ة الم لة ة ة ا ال ة ةةا يح ة ةةل ا ة ةةة

WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/ch
ildgrowth/standards/en
/
WHO
http://www.who.int/m
ediacentre/factsheets/f
s351/en/

Weight of a newborn of more than 4
ممظم الصس ال المي
kg.
http://www.who.int/child
growth/standards/en/

 كر ة ةةم ام ة ةةا2.0 ة الم لة ة ة ا ال ة ةةا ي ي ة ةةا ا ة ةةة

Weight of the newborn between
ممظم الصس ال المي
2.5-4.0 kg.
http://www.who.int/childg
rowth/standards/en/

ة الطف ة ةةل مبا ة ة ةري ب ة ةةا الة ة ة ضاي يتة ة ة ار ح ب ة ةةية

Methods used by couples one or both
ممظم الصس ال المي
without coercion to delay or stop
http://www.who.int/medi
pregnancy.
acentre/factsheets/fs351/
en/
WHO
A birth that occur by a qualified
ممظم الصس ال المي
http://www.who.int/pa
person.
http://www.who.int/patie
tientsafety/news_event
ntsafety/news_events/ne
s/news/childbirth_che
ws/childbirth_checklist/e
cklist/en
n

وةةتيم قةةاار اتةةف التبةةرع بالةةام لتمحةةل إلةةف ةةخو مةةا

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

ساات الام الموس ب

2505076

الصس

21

ال ة

2505077

الصس

21

2505078

الصس

21

2505079

الصس

21

2505080

الصس

21

2505001

الصس

21

2505002

الصس

21

بالعربية

.بساج لما
. قياس الكتت الكتي لجوم الطفل با ة م بو

ةةة

Low Birth Weight

ال ة اقل مة الطبي

. ضات

لتم ل ا

ةة ة

High Birth Weight

ةة ة

Normal Birth Weight

. ضات

لتم ل ا

. كرم2.0 -8.2

ة ة ة ال و ة ةةا ل التة ة ة يمك ة ةةة أة يو ة ةةتخامما ال ج ة ةةاة
مةةا ا ة إك ةراه أ ممممةةا ب اوةةطتما

أسةةا ما أ ك

ال ة اكهر مة

Family Planning
Methods

لتم ل ا

الطبي

ال ة الطبي

وا ل تمظيم األوري

.يمكة تجمع أ تأخير السمل

ة ة الة ة ضاي التة ة ت ةةتم ات ةةف ي ةةا أ ساة ة ر ةةخو

 ال ة,م ةةل طبيةةا مةةارع ا ة مكةةاة مظيةةف مةةة
.لت ا أ مخاطر مستمت لأم الطفل

210

Safe delivery

ال ضاي األمم

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

بالعربية

7101 :رمز الموضوع

Security and Justice Terms
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987

اسم المصطلح

The acquisition of the property of
another by deception.

ة ة ة السصة ة ة ل ات ة ةةف ممتتك ة ةةات الري ة ةةر ا ة ةةة طري ة ةةق

Illegal utilization of the property of
others, when such property is under
the scope of embezzler work.

A person who was injured as a result
of a road traffic accident and was not
hospitalized, or was hospitalized for a
short period (up to 24 hours).

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات األمن والعدالة

Fraud

اضستيال

2119099

األمة ال اال

21

,ة اضوةةتي ء غيةةر الحةةام م اتةةف ممتتكةةات الريةةر

Embezzlement

اضخت س

2119090

األمة ال اال

21

ة ة اإلص ةةاب التة ة يمة ةةتب امم ةةا ج ةةرح ةةخو ا ة ة

Slightly Injured

إصاب بويط

2119092

األمة ال اال

21

.الخااع

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

.اه الممتتكات تاخل امة امل اا ال خو

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 أ, لكة ال خو لم ياخل الموت فف,سااث طرق
.  واا82 اخل ماي تحل اة

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721

212

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
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ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 إااري ال,األمم المتساي

A person who was hospitalized as a
result of the accident for a period of
24 hours or more.

ة ة ة اإلصة ة ةةاب الت ة ة ة يمة ة ةةتب اممة ة ةةا اخ ة ة ة ل ة ة ةةخو

Seriously Injured

A person who died as a result of the
accident, or died of his injuries within
30 days of the accident.

ة اإلصةةاب الت ة ت ة ا إلةةف م ة ت ةةخو ج ةراء

All losses a person may suffer during
the crime that took place in the last 12
months, which resulted in wounds,
murder, malformation or disability.

كاا اضيااءات الت قا يت رض لمةا ةخو مةا

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

إصاب خطيري

2119090

األمة ال اال

21

Killed Injured

إصاب قاتت

2119091

األمة ال اال

21

Physical Harm

األارار الب ري

2119105

األمة ال اال

21

 وةةاا82  بحة اي ة,لتموت ةةفف متيج ة سةةااث وةةير

بالعربية

.أ اكهر

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 ي م ةةا م ةةة ت ةةاريخ20 سةةااث ط ةةرق أ المة ة ت خة ة ل
.ق ع سااث الوير

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

مر الماا ة ةي
 ة ة ا78 أهم ةةاء جريم ة ة س ةةاهت خ ة ة ل ال ة ة
. ا أ إااق

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721

219

 أ ت,  قت,تك ة متيجتما جر سا

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

األمة ال اال

2119091

اضاتااء

Assault

21

األمة ال اال

2119097

اضغتصاع

Rape

التعريف بالعربية
يحصا ب التمجم البام اتف ةخو خةر ,بمةا اة

الة ة ة الا ة ةةرع ,يمية ة ة

م ة ةةا ب ة ةةية اضات ة ةةااء ال ة ةةايا

اضاتة ة ة ةةااء البوة ة ة ةةيط ,أمة ة ة ةةا ال ة ة ة ةةايا ام ة ة ة ة اضاتة ة ة ةةااء

المصس ع بمي ارتكاع جريم أخر  ,باإلااا إلةف

مجةةرا اضاتةةااء ا ة ظةةر ف خط ةري أ

س ةةي  ,كةةأة

يوت مل و سا قةات أ يةتمجم اتةف أطفةال أ موةاء
أ يم أ اة اايس أ يحصا ب ارتكةاع ا ةل اةاجر
ة ة م ةةا ض

بالم تةةا اتية ة  .أم ةةا اضاتةةااء البو ةةيط

يت ةةا مج ةةرا اات ةةااء ض يتج ةةا ه إل ةةف قص ةةا جم ةةا
خة ةةر ,مم ة ة راة ةةع الية ةةا تماية ةةاا بالاة ةةرع ,أ

الاةةرع امةةا سةةا المسا ل ة كةةأة يم ة

قةة ف

ةةخو اتةةف

خر ليارب ا يصيب .
ة ة اات ةةااء ا ةةاسش ,م اق ة ة

ةة

اتكة ة أ قمرية ة ,

ك ة ةةال م اق ة ة ة أمه ة ةةف تج ة ةةا ت و ة ةةة ال ا ة ة ةري ب ة ةةالح ي

اإلرغةةام ,كةةال م اق ة أية طفتة ا ة وةةة ال ا ةري

وة اء أكةةاة الف ةةل اتةةف إرغاممةةا أ براةةف مممةةا.

ض ي تبر الراف الوك ت سج  ,إاا قام اتةف خةااع
الم تةةا أ استيال ة أ تخ يف ة لتم تةةا اتيمةةا ,كمةةا

أمة ض ي تبةةر الف ةةل "اغتصةةابا" إاا قةةع بحبة ل المةرأي,
ك ةةاة الحبة ة ل ممط ي ةةا ات ةةف التمم ةةع ك ةةاة السصة ة ل

اتية ة مص ةةس با ب ة ة ء م ةةة او ةةت مال الحة ة ي ,ض ي ةةا

كال إاا ق ت محا م الف ل امةا سةا الكة م سةاه,
ض يج

إوةماا ةاا الجةرم لتة ج بالموةب إلةف

جتة

إض إاا وااا الرير اتف م اق تما ,كمةا ض يةتم إوةمااه

إلف طفل قل وم اة الراب

ا ري.
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التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

It is Refers to physical attack against
another person, including beating.
Some criminal or penal codes
distinguish between aggravated and
simple assault depending on the
degree of the resulting injury. For
instance, aggravated assault involves
attack with intentions to commit other
crimes; attack under serious and
inhuman conditions; the use of
destructive weapons; attack on
children; and any other dissolute
attack. Simple assault involves attack
not
associated
with
criminal
intentions, i.e. raising of a hand as a
threat or unsuccessful attempt to beat.

األمم المتساي ,إااري ال

A dissolute act involving compulsory
sexual intercourse with a female aged
ten years or more. Rape applies also to
a dissolute act involving compulsory
or voluntarily sexual intercourse with
a female aged less than ten years.
Silence or acceptance of the victim,
coupled with deceit and fraud from the
offender’s side, or threatening of the
raped shall not be considered a pretext
for the rape. Such act shall not be
considered rape if associated with
acceptance of the woman or when
here acceptance involves some
hesitation undermined by minor use of
force. It is not considered rape if the
woman’s refusal is verbal only.

الا لي اضقتصااي

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

اضجتمااي  .المكتع

اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721

األمم المتساي ,إااري ال
الا لي اضقتصااي

ة

اضجتمااي  .المكتع
اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721
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of economic and
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Statistical Office.
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 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
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York, 1987

ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

 إااري ال,األمم المتساي

Is a provocation to a person, or is all
that inflame the feelings of another
person and raise his temper and
pushed him to violence, and there are
two
types
of
provocation,
aprovocation mastermind who gives
the recipe for recipe for this
premeditated act, and provocation is a
mastermind who lose prescription
manslaughter.

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي
 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما

التعريف بالعربية
ة كةةل مةةا مةةة ةةأم

اا ة

اسم المصطلح باإلنجليزية

 ا,ة اضوةتف ا ل ةةخو مةةا

,الةا ي طة صةف ال مةا لمةاا التصةرف
.الا يفحاه وم ال ما

بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Harassment

التسرش

2119090

األمة ال اال

21

Immoral Offenses

الج ار م األخ قي

2119009

األمة ال اال

21

Drug-related Crimes

ج ار م المخارات

2119009

األمة ال اال

21

اة يتمع م اار خو خر اهةاري أاصةاب

 اضوةةتف ا: مةةا م اةةاة مةة اضوةةتف ا

اسم المصطلح

,إلةةف ال مةةف
المابر

اضوتف ا غير المابر

Violation of honor and ethical
deterioration, including any ethical
abuse, sexual abnormality or violation
of a duty against another or the society
in general. Moreover, moral offenses
involve behavior contrary to justice,
honesty or manner as well as any act
violating proper conduct, e.g. unjust /
unfair practices and misuse.

ة كةةل ا ةةل

, ة إخة ل بال ةةرف امسطةةاط ختحة

Intentional acts that involve the
cultivation, production, manufacture,
extraction,
preparation,
sale,
distribution, purchase, delivery on any
terms whatsoever, brokerage, dispatch
in transit, transport, import and export
of drugs and psychotropic substances.

ة ة األام ةةال المحصة ة اي التة ة ت ةةمل اراة ة امت ةةاج

ات ةةف و ةةح ط أخ قة ة أ امسة ةراف جموة ة أ

يمطة ة

إخ ة ل ام ة ء ب اجةةع يترتةةع مس ة الريةةر أ المجتمةةع
المر ة ةةاير لمحتا ة ةةيات

ة أيا ةةا كةةل ا ةةل

 ك ة ةةال الو ة ةةت,ب جة ة ة ا ة ةةام

,ال اال ة أ األمامة ة أ اآلااع

يمةةاا الةةا ق الوةةتيم اآلااع مةةة بط ة ة أ ج ة ر أ

.غتط

صة ةةماا اوة ةةتخراج ااة ةةااا اة ةةرض لتبية ةةع ت ية ةةع

ةةسة محةةل ت صةةيل اوةةتيراا

ةراء بيةةع وموةري

.تصاير المخارات أ الم اا المخاري

اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721

212

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

األمة ال اال

2119000

اسم المصطلح
بالعربية
الجريم

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Crime

ة ة كة ةةل ا ة ةةل يخة ةةالف أسكة ةةام قة ةةام ة ال ح بة ةةات أ

Any act involving a violation of the
law or public rights and duties
towards the state or society in general.

األمم المتساي ,إااري ال

ي تبةةر ت ةةايا اتةةف السح ة ق ال ام ة أ خرقةةا لت اجبةةات
المترتب لتا ل أ المجتمع ب ج اام.

الا لي اضقتصااي

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

اضجتمااي  .المكتع

اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721
21

األمة ال اال

2119002

سااث بويط

Slight Accident

21

األمة ال اال

2119000

سااث خطير

Serious Accident

21

األمة ال اال

2119001

سااث قاتل

Fatal Accident

21

األمة ال اال

2119001

الساث

21

األمة ال اال

2119001

وبع السااث

خو اسا اتةف

A road traffic accident in which at
least one person was injured, which
was neither a fatal nor a serious
accident.
An accident in which at least one
person was seriously injured.

السااث الا متب ام إصاب

ة السةةااث الةةا يمةةتب امة قتةةل ةةخو اسةةا اتةةف

An accident in which at least one
person was killed.

األقل بجر ح,

اه الجر ح ليوت قاتت أ خطيري.

ة ة الس ةةااث ال ةةا يم ةةتب امة ة إص ةةاب

اتف األقل بجر ح خطيري.

ةةخو اس ةةا

األقل.
Delinquent /Juvenile

ة ة الصة ةةرير مم ةةا ضات ة ة

سةةاا ا الحةةام ة لتر ةةا,

ست ةةف بت غ ة ة الو ةةة الت ة ة

ة سوةةع الحةةام ة الم مة ل

بة ة ة  ,قب ة ةةل إتمامم ة ةةا ي ة ةةا اإلمو ة ةةاة س ة ةةاها ,تختت ة ةةف
مو ة ليت اتةةف ةةاا األوةةاس اةةة المو ة لي الكامت ة

لءمو ة ةةاة ال ار ة ةةا ,المة ة ةةاف م ة ةةة الم امتة ة ة الج ا ي ة ة ة
لتساث تكمة ا إص س

تح يم اااات لتمجتمع,

بو ةةبع خص ص ةةي األس ةةااث ا ةةلممم يس ةةاكم ة أم ةةام

مسةاكم خاصة تمظةر اة جميةةع الجة ار م التة يرتكبمةةا
األسااث يتم إبااامم ا م ووات خاص .

Accident Cause

ة ال امةةل الر يوة ة الةةا أا إل ةةف ق ة ع الس ةةااث

مهل (أخطاء الحيااي ,الورا ال ا اي  ...الخ).

210

It is Refers to the young child until he
/she reaches the age of maturity
determined by state law. If the
offender is below this age, he is
considered a delinquent, and his
responsibility and judgment differ
from those of mature persons. One
must note that the basic objective for
penalties imposed against delinquent /
juvenile offenders are rehabilitation,
correction and the return back into
society. Due to the peculiarities
associated with the juvenile /
delinquent status, they undergo
necessary legal proceedings before a
specialized court.
The basic factor that brought about the
accident (driving mistakes, high speed
…etc).

الجما المرك

ل سصاء

UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
York, 1987
PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,
الجما المرك

ل سصاء

الجما المرك

ل سصاء

PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,

PCBS, 0221

الفتوطيم 7771 ,

األمم المتساي ,إااري ال
الا لي اضقتصااي

ة

اضجتمااي  .المكتع
اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721

الجما المرك

ل سصاء

الفتوطيم 7771 ,

UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
 Methods Series Fnumber 43. New
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اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

األمة ال اال

2119007

الوج ة

21

األمة ال اال

2119000

الورق

Theft

21

األمة ال اال

2119002

الوط

Robbery

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

Prisons

ة ة ة ة ة ة م وو ة ة ة ة ةةات اات تم ي ة ة ة ة ةةل ا ة ة ة ة ةةام أ خ ة ة ة ة ةةاو

All publicly-financed institutions
where persons are deprived of their
liberty. These institutions could
include but are not limited to penal,
correctional, or psychiatric facilities.

األمم المتساي ,إااري ال

المو ة ةةج م ة ايم ة ةةا مسر مة ة ة ة م ة ةةة سة ة ةريتمم,

ة ةةاه

الم وو ةةات قة ةةا تتا ةةمة مكامة ةةا لت ح ةةاع ,أ إص ة ة ح
األسااث الممسراية ت مل تومي ت مفوي أ احتي

لم ضء األسااث.

الا لي اضقتصااي

المصدر باللغة اإلنجليزية
ة

اضجتمااي  .المكتع

اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721
يحصة ةةا بمة ةةا أخة ةةا المة ةةال أ الممتتكة ةةات ا ة م ااح ة ة
المال ة  ,ت ةةمل و ةرق الممةةا ل اقتساممةةا كمةةا ت ةةمل
ورق الويارات ,أما م ل الس اميت وا ر المخالفةات

الصرر  ,مهل الورقات البوةيط الطفيفة اةيمكة أة
تصمف أ ض تصمف امة الورقات.

The removal of property without the
property owner’s consent. Theft
;includes burglary and house breaking
it includes the theft of motor vehicles,
shoplifting and other minor offenses,
e.g. pilfering and petty theft may or
may not be considered as thefts.

األمم المتساي ,إااري ال

ة

الا لي اضقتصااي

اضجتمااي  .المكتع

اإلسصا  .اليل تط ير
إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721
اخ ل مما ل أ ممتتكات األوري بالح ي با ة سق

بحص ة ةةا الوة ة ةرق  ,وة ة ة اء تسح ة ةةق ة ةةاا الحص ة ةةا أ لة ة ةم

يتسح ةةق ,ت رام ةةا األم ةةم المتس ةةاي ات ةةف أمم ةةا ال ةةاخ ل
غيةةر الح ةةام م لممتتك ةةات الري ةةر بحص ةةا ارتك ةةاع ا ة ةل
إج ارم .

Illegally breaking into the property of
somebody with the intention to
commit a crime.

األمم المتساي ,إااري ال
الا لي اضقتصااي

ة

اضجتمااي  .المكتع
اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721
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ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 إااري ال,األمم المتساي

Illegally breaking into the property of
somebody with the intention to
commit a crime.

ة ة و ة ةرق ممتتكة ةةات ة ةةخو اة ةةة طرية ةةق الح ة ة ي أ

Burglary

The person affected by an offense or
loss or is prey to catastrophic, criminal
or brutal events. Any person subject to
an offense or whose properties were
partially or totally affected by a
criminal act or incident is classified as
victim.

ة ة ال ةةخو ال ةةا ت ةةرض ضات ةةااء أ ا ةةرر أ

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الوتع

2119029

األمة ال اال

21

Victim

الاسي

2119020

األمة ال اال

21

Intentional Murder

الحتل ال ما

2119022

األمة ال اال

21

.التمايا بالح ي

بالعربية

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما

قة ةةع اريو ة ة لكارهة ة أ ا ة ةةل إج ارم ة ة أ

 أ, إص ةةاب

, ال ة ةةا لسحة ة ة أا اه ة ةةر س ة ةةااث أ اات ة ةةااء,تماي ة ةةا
. أتتفت ممتتكات أ تاررت ج يا أ كتيا/ أ

اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

The death of a victim resulting from
an intentional act committed by
another person, including killing of
parents.

ةةخو

ة ة ال ا ةةاي الما ة ة ا ةةة ا ةةل مت م ةةا ارتكبة ة

. بما ا ال قتل ال الاية,اا خر

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
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ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 إااري ال,األمم المتساي

The death of a victim resulting from
an unintentional act committed by
another person. This category
excludes death cases resulting from
traffic accidents.

ة ة ال اة ةةاي الما ة ة اة ةةة ا ة ةةل غية ةةر مت مة ةةا ارتكب ة ة

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

اسم المصطلح باإلنجليزية
Unintentional Murder

 لكمة ة, يتا ةةمة الحت ةةل الخط ةةأ,ةةخو ا ةةا خ ةةر

اسم المصطلح
بالعربية
الحتل غير ال ما

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

2119020

األمة ال اال

21

2119021

األمة ال اال

21

2119021

األمة ال اال

21

.يوتهم س ااث الوير الت تمجم امما ااي

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

Both full and part-time officials
authorized to hear civil, criminal and
other cases, including appeal courts,
and making dispositions in a court of
law.

 ي ة ة ا م ما ة ةةا إلة ةةف ي ة ةةات أ وة ةةتطات روة ةةمي ااتJudges and Magistrates ي ات السكام

It is cases which courts may handle if
these cases were a juvenile court
matters, i.e. when the lawsuit involves
a delinquent, the court commences as
if it were a special court. Throughout
the various stages of the proceedings,
the court follows special procedures
until it reaches a final settlement. It is
worthy to note that the legislator
determines clear limits for penalties,
ways of implementing the penalty,
and detention places that are different
from those designated for adult
offenders. This is due to the absence
of juvenile courts.

قاايا تمظر ايما المسةاكم المختتفة امةاما تكة ة

,الجة ار م

ل وتماع إلف الااا

الحااي

امل كت أ ج

قا ةةايا أخ ةةر تتا ةةمة الجتو ةةات المو ةةتأمف اقامة ة

. المظام ا الجتوات الحام مي

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
اري ال ال

الفتوطيمي
7771

ةةاه السال ة تم حةةا

 اف ة,ةةاه الحاةةايا مت تح ة بسةةاث

 تتب ةةع لم ةةاه,ةةاه المس ةةاكم بص ةةفتما مس ةةاكم أس ةةااث
ست ةةف

الراية ة أصة ة ض خاصة ة أهم ةةاء المظ ةةر بالحا ةةي

س ة ة ةةبس

لت ح ب ة ة ةةات ط ة ة ةةرق اح ة ة ةةاع أم ة ة ةةاكة سجة ة ة ة

 يس ةةاا الح ةةام ة س ةةا اا قصة ة.ص ةةا ر الحة ةرار بم ةةا

 ال ة ة,لأس ةةااث تختتة ةةف اة ةةة غية ةةر م مة ةةة البة ةةالرية

.بوبع اام ج ا مساكم خاص باألسااث

211

Juvenile Court
Matters

قاايا األسااث

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

األمة ال اال

2119021

21

األمة ال اال

2119027

21

األمة ال اال

2119020

اسم المصطلح
بالعربية
قاايا المساكم

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

بيامات قا ع أ سحةا ق بتحةارير مكت بة بال قةا ع

Court Matters

الممط ية ة ات ةةف مو ةةأل متم ةةا ع اتيم ةةا ,ي ةةتم تمظيمم ةةا
سوة ة ةةع األص ة ة ة ل الحام مي ة ة ة  ,تراة ة ةةع إلة ة ةةف الحاا ة ة ة

المختو ليفصل ايما ,ت مل كاا الحاايا المامي ,
الط ة ق اإلرث مةةا إلةةف ال ة  ,كمةةا ت ةةمل الحاةةايا

الجما ي الجمسي الم م م بالحاايا الجرمي .

قاايا المساكم الباا ي

First Instance Court
Matters

ة ة جمية ةةع الة ةةااا

السح قي ة ة الة ةةااا
جمي ة ةةع ال ة ةةااا

الج ا ية ة ة

األسك ةةام المو ةةتأمف اة ة األسة ة ال التة ة ي ةةمو اتيم ةةا

قام ة مساكم الصت اتف أممةا توةتأمف إلةف المسةاكم
الباا ي ة

ا ة أ سكةةم يةةر أ قةةام ة خةةر اوةةت ماا

إل ةةف المس ةةاكم الباا ية ة سية ةةث يو ةةتأمف سك ةةم مسكم ة ة

الصت ا الحاايا الج ا ي إلف المسكم الباا ية إاا
كامةةت اح ب ة المسك ة م بمةةا غ ارم ة ض تتجةةا

خمو ة

امةةامير ايمةةا اةةاا ال ة يوةةتأمف سكممةةا إلةةف مسكم ة
اضوة ةةت ماف ا ة ة الحاة ةةايا السح قي ة ة إاا كامة ةةت قيم ة ة
المةااف بة ض تتجةةا
الاا

قاايا المساكم
المرك ي

District / Central Court
Matters

ا ةري امةةامير أ كةةاة م اة ع

ماض غير ممح ل.

ة ة الحاة ةةايا الج ا ي ة ة الت ة ة ض تة ةةاخل ا ة ة قاة ةةايا

الجماية ةةات

ة ةةاا ي م ة ة أممة ةةا تخة ةةتو بالحاة ةةايا الت ة ة

تةاخل اة اختصةاو مسةاكم الصةت
ال سيا

غير ةا .الحيةةا

تت الحاايا الت تمظر ا مساكم الجمايات

ة ة تتة ة التة ة اح بتم ةةا اإلا ةةاام بمحتا ةةف الحة ة امية

الخاص مة مساكم الصت

المساكم البتاي غير ا.
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Written proceedings involving all
aspects of a disputed issue filed
according to the law and submitted to
the judge for settlement. Court matters
involve civil cases, divorce, heritage
…etc. Also, they include criminal and
petty offenses referred to as such by
penal codes.

األمم المتساي ,إااري ال
الا لي اضقتصااي

ة

اضجتمااي  .المكتع

اإلسصا  .اليل تط ير

إسصاءات الحااء الجما .
اراوات ا الطرق الوتوت

ا  -ال اا  .22مي ي ر ,
7721

المت تح ة ة

ب ة ةةاألم ال غي ة ةةر الممح لة ة ة

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

They refer to all legal court matters,
distribution of fixed and movable
financial assets, penal code cases,
…etc. Also, court matters handled by
such a court involve appealed cases, in
the cases stipulated by the law of
magistrate courts. The magistrate
court cases are appealed against in this
court if the value of the fine exceeds
five Jordanian Dinars. Higher fines are
appealed against in the court of
appeal. Nevertheless, court matters
handled by courts of first instance
may include legal cases in which the
disputed amount does not exceed ten
Jordanian Dinars.
Court matters that do not fall under
penal cases, including cases under the
jurisdiction of magistrate courts. The
only exception is those cases
examined
by
criminal
courts,
including cases of death penalty
according to the laws of magistrate
and municipal courts.

اري ال ال
الفتوطيمي
7771

اري ال ال

الفتوطيمي
7771
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ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 إااري ال,األمم المتساي

Crimes recorded by the police refer to
the number of penal code offenses or
their equivalent, i.e. various special
law offenses, but excluding minor
road traffic and other petty offenses,
brought to the attention of the police
or other law enforcement agencies and
recorded by one of those agencies.

ة ة كااة ة المخالفة ةةات التة ة تصة ةةمف كجة ة ار م أ مة ةةا

Crimes Reported

They refer to all penal and legal
matters (cases) appealed against to
this court. The jury of this court
involves a minimum of three judges.
This type of court is entitled to
examine court matters handled by
courts of first instance and magistrate
courts. In handling the various court
matters, the jurisdiction of the court of
appeals resembles the jurisdiction of
the Supreme Court.
Court matters pertinent to rights,
trade, and fixed / movable debts,
provided the value of the debt does
not exceed 250 Jordanian Dinars.
Such court matters normally include
damage cases, free passage and entry
cases, rights to drinking water,
restoration of an asset or real estate,
rent evacuation, seizure of fixed and
movable assets, distribution of fixed
and movable financial assets, …etc. In
addition, court matters handled by
such a court involve penal code cases.
Court matters involving criminal
offenses of death penalty and other
specified cases defined by law, such
as treason, unintentional murder…etc

تتة ةةألف

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

يو ة ةةتهمف م ة ةةة الة ة ة مخالف ة ةةات الو ة ةةير أ

,يرااام ة ةةا

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

الحاايا الموجت ا

2119022

األمة ال اال

21

قاايا مساكم

2119009

األمة ال اال

21

قاايا مساكم الصت

2119000

األمة ال اال

21

قاايا مسكم

2119002

األمة ال اال

21

بالعربية
متفات ال رط

 أ أ, الج ة ة ار م الصة ةةريري الت ة ة تصة ةةل إلة ةةف ال ة ةةرط

جمةةا مةةة أجم ة ي تطبيةةق الحةةام ة تك ة ة موةةجت ا ة

.أسا اه األجم ي

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
اري ال ال
الفتوطيمي
7771

اري ال ال

الفتوطيمي
7771

اري ال ال

الفتوطيمي
7771

ة ة الحاة ةةايا الج ا ية ة السح قي ة ة المو ةةتأمف

Appeal Court Matters

ي تما مة ه ه قاةاي اتةف األقةل تحة م بةالمظر اة

اضوت ماف

الحاايا الصااري اة أي مسكم مة المساكم الباا ي

 تمظ ةةر ا ة ة الحا ةةايا الم ر اة ة اتيمة ةةا. أ الص ةةت
بصفتما مسكمة اةال اتيةا بمةاه الصةف الممةا تتمتةع

.بمجم ا مة الص سيات

السحة ق التجةةاري المت تحة بةةاية أ اةةية
قيم الماا

ال ط ةةل

ة ااةةا

ممح ل أ غير ممح ل ب رط أض تتجا

Magistrate’s Court
Matters

 ك ةةال اا ةةا,بة ة م ةةا تية خمو ةةية ايم ةةارا

سق المر ر سق ال رع الا ممع
إاااي اع اليا اتف

 ااا,الارر

 ااا, أصساب مة اوت مال

 إخ ة ة ء, ج ة ة مة ةةة صة ةةاسب

ال حة ةةار الة ةةا م ة ة ع بة ةةأ

,  سج ة ة األم ة ة ال الممح ل ة ة غية ةةر الممح ل ة ة,المة ةةأج ر

 اة الحاةةايا, تحوةيم األمة ال الممح لة غيةةر الممح لة
.المخالفات

الج ا ي مهل الجم

ة ة الحا ةةايا التة ة تخ ةةتو اختصاص ةةا مطتح ةةا اة ة

قاةةايا الج ة ار م الت ة تك ة ة اح بتمةةا اإلاةةاام الج ة ار م

 الحتةةل, األخةةر الم يم ة بالحةةام ة مهةةل جماي ة الخيام ة

.غير ال ما
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Criminal Court Matters
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ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

 إااري ال,األمم المتساي

Defendants facing official charges by
the prosecutor or any judiciary agency
responsible
for
taking
legal
proceedings against the offenders.

م األ خاو المااف اتيمم أ الم جم إليمم تمم

The person violating the effective law
by undertaking criminal events against
other persons or their properties.

ة ة ال ةةخو ال ةةا يحة ة م بارتك ةةاع مخالفة ة لتح ةةام ة

Courts handling cases violating
municipal code / system in terms of
municipal organization, public health
and cleanliness within the boundaries
of the municipality.
The most supreme court in the
country, which is exceptionally
entitled to examine all criminal and
penal court matters, among those
handled earlier by first instance courts
and criminal courts.

المساكم الت تح م بم الج الحاةايا التة ت تبةر

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

كال ة ة قاة ةةا ي

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

المتمم ة

2119000

األمة ال اال

21

Criminal

المجرم

2119001

األمة ال اال

21

Municipal Courts

المساكم البتاي

2119001

األمة ال اال

21

Supreme Court

المسكم ال تيا

2119001

األمة ال اال

21

Indictees (Accused)

روة ةةمي مة ةةة قبة ةةل المة ةةاا ال ة ةةام أ

بالعربية

.تمفياي مو ل اة المحاااي أ إقام الاا ات

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

الم مة ة ة ل بة ة ة اة ة ة البت ة ةةا ا ة ةةا أ ة ةةخاو خة ة ةرية أ

.ممتتكاتمم

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
اري ال ال

الفتوطيمي
7771

اري ال ال

الفتوطيمي
7771

 التمظةيم,مخالف ألمظم البتايات ل ا سمةا مةة سيةث
. الصس المظاا ال ام ااخل سا ا البتاي

البتا

المسكم الت تمظر ا جميع الحاةايا الجما ية

 تت ة ة الحاة ةةايا الت ة ة, الج ا ي ة ة بصة ةةفتما اضوة ةةت مااي

كام ةةت ق ةةا اص ةةتت ايم ةةا المسكمة ة المرك ية ة بص ةةفتما

.اضبتاا ي اة مسكم الجمايات
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المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987

ة

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

 إااري ال,األمم المتساي

Persons found guilty by any legal
body duly authorized to do so under
national law, whether the conviction
was later upheld or not.

ي ةة

A government official whose duty is
to initiate criminal proceeding on
behalf of the state against persons
accused of committing a criminal
offense.

ة م ظةةف سكة م يحة م بةةليراا الةةاض ل السجةةب اة

الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ةةم األ ةةخاو ال ةةاية ج ةةا ا م ةةامبية ب او ةةط

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Convicted Persons

الماام ة

2119007

األمة ال اال

21

Prosecutor

الماا أ الما ع

2119000

األمة ال اال

21

2119002

األمة ال اال

21

. قام مي لما الوتط الكامت لف ل ال

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

محام ة لتمسكم ة ااااةةا اةةة السةةق ال ةةام اةةا

ااةةا

ال ام

.أ خاو متممية أ مااف اتيمم بارتكاع ج ار م

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي
 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721

All movable and fixed assets
belonging
to
the
individuals
(household members) regardless of
whether they were inside or outside
the house. Normally, the owner of a
property is entitled to use it the way
he\she deems appropriate, provided in
accordance with the provisions of the
effective law. A property applies to
physical, nonphysical, tangible and
intangible assets as well as any item
that has a market value.

)ة كااة األ ةياء التة بسة ي األاةراا (أاةراا األوةري

وة اء ااخةةل الموةةكة أ خارجة مةةة األمة ال الممح لة

 المتكية بالموةب لتفةرا صةاسع السةق, غير الممح ل
اا المت إط قةا اتةف أ

ا التمتع التصرف ا

 مر يةا,ج قام م و اء أكاة المت ماايةا أ م م يةا
ة ة ك ةةل م ةةا لة ة قيمة ة

المتة ة ك ةةال

أ غي ةةر مر ة ة
. و قي
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Properties

الممتتكات

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
UN,Department of
International Affairs
of economic and
social development.
Statistical Office.
Guide the
development of
criminal justice
statistics. Studies in
Methods Series F number 43. New
York, 1987
PCBS, 0221

المصدر باللغة العربية
ة

 إااري ال,األمم المتساي

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
.ق ع السااث

The place where the crime took place

الا لي اضقتصااي

اسم المصطلح باإلنجليزية

يحصا ب المكاة المساا الا تم ب

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Crime Location

م قع الجريم

2119019

األمة ال اال

21

Persons in Custody

الم ق ا ة

2119010

األمة ال اال

21

Accident Type

م ع السااث

2119012

األمة ال اال

21

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا

. إسصاءات الحااء الجما
اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ة

 إااري ال,األمم المتساي
الا لي اضقتصااي

 المكتع. اضجتمااي

 اليل تط ير. اإلسصا
. إسصاءات الحااء الجما

Persons deprived of freedom through
transference to detention or a prison.
Such a measure is sometimes taken
against somebody as a preventive
measure, if sufficient evidence
indicate that their free movement is a
threat to public or individual safety.

م األ خاو الاية تحيا سريتمم بلسالتمم إلف م تحل
 ي خ ةةا بم ةةاا اإلجة ةراء أسيام ةةا ا ةةا ب ةةض,أ و ةةجة
 إاا ت اار مةة,األ خاو اتف وبيل ال قاي التسفظ

األوباع ما يبرر اضاتحاا بأة بحاء م أسرار قةا يمةاا
.و م الب ا األاراا

اراوات ا الطرق الوتوت

,  مي ي ر.22  ال اا- ا
7721
ل سصاء

الجما المرك

7771 , الفتوطيم

A classification to classify accident by
kind the starting and ending point of
an accident according to which the
accident is classified (e.g. vehicle
slipping and over turning). For
instance, an accident that starts with a
collision and results in one or more
casualties is classified as a collision
accident.

ة

التصميف الا يبة ع السة ااث سوةع المة ع

 بماء اتية يةتم, المحط الت يباأ بما السااث يمتم
صة ة ةةف السة ة ةةااث مهة ة ةةل ( ام ة ة ة ضق مركب ة ة ة امتما مة ة ةةا
كةةال السةةااث

بةةاضمح ع) اتصةةمف كةةامح ع مركب ة

الة ةةا يبة ةةاأ بتص ة ةةاام ية ةةمجم امة ة ة إصة ةةابات يص ة ةةمف
.كسااث تصاام
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رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

مصطلحات المرأة والرجل

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7101 :

21

المرأي الرجل

2111090

اجراءات اضست ل

21

المرأي الرجل

2111090

اإلواءي اضقتصااي

21

المرأي الرجل

2111092

Measures of Israeli
Occupation

Gender Terms
ت مل المماروات الت يح م بمةا اإلسةت ل اإلوة ار يت
بسق أاراا المجتمع الفتوطيم

الت ت ةمل اضمتظةار

ال ق ف اتف الس اج الهابت ا المتسرك

(ال مةل,

الاراو  ,ا ج اخةر ) ,الت قيةف اضاتحةال مةة قبةل
جة ة ةةيش اضسة ة ةةت ل ,وة ة ةةت

طة ة ةةرق التفااي ة ة ة لتجمة ة ةةع

مماروة ةةات ااتة ةةااءات الموة ةةت طمية ب ة ةةكل مبا ة ةةر,
أخر

لتمومية

Economic Abuse of the
elderly

كل مة أ ةكال اإلوةاءي التة يت ةرض لمةا كبةار
الوةةة ( 12و ةةم ا ةةأكهر) م ةةة قب ةةل أس ةةا أاة ةراا األوة ةري
المحيمةةية م ة ا ة البيةةت أ غيةةر المحيمةةية م ة ا ة

البيت يأخا ااي أ كال ممما :أخةا أ ةياء خاصة بة
مه ةةال (أمة ة ال ,ممتتك ةةات ,م ةةا ةةاب ) ا ة م ااحتة ة ,
تسطيم أ ياء خاص ب .

اإلواءي الجواي
لتمومية

Physical Abuse of the
elderly

المصدر باللغة اإلنجليزية

كل مة أ ةكال اإلوةاءي التة يت ةرض لمةا كبةار

الوةةة ( 12و ةةم ا ةةأكهر) م ةةة قب ةةل أس ةةا أاة ةراا األوة ةري
المحيمةةية م ة ا ة البيةةت أ غيةةر المحيمةةية م ة ا ة

البيت يأخا ااي أ كال ممما :إلساق األا
الجوا  ,ل

الارر

الاراع أ ال ةا بحة ي ,سصة ل أضم اة

المفاص ة ةةل أ راة ة ة ض أ خ ة ةةا ش ج ة ةةر ح بو ة ةةيط

متيجة ة ال ةةتمجم اتية ة  ,اإلغم ةةاء متيجة ة الا ةةرع ات ةةف
ال ةرأس ,الاةةرع بس ة ام أ اصةةا كوةةر أسةةا ال ظةةام

متيج اضاتااء اتي .
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These include practices carried out by
the Israeli military occupation against
members of Palestinian society:
waiting and standing at fixed or
mobile military barriers (work, study,
treatment and others), arrest and
detention by Israeli occupation troops
and commuting via bypass roads to
avoid such practices and direct settler
attacks, etc.
This is a type of abuse that elderly
people (65 and over) are exposed to
by a household member who may
reside or do not reside with. It takes
different forms including taking things
belonging to the elderly such as
)(money, property, and the like
;without the elderly person's consist
also, breaking things that belong to
elderly people.
This is a type of abuse that elderly
people (65 and over) are exposed to
by a household member whom may
reside or do not reside with. It takes
different forms including causing
bodily harm, arm twisting or pulling,
causing joints pain or bruises or
scratches and little wounds caused by
attacks, loss of consciousness
resulting from head-beating, beating
with a belt or stick and breaking a
bone as a result of an attack.

الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 2005

الفتوطيم 2991 ,

الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 2005

الفتوطيم 2991 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 2991 ,

PCBS, 2005

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

المرأي الرجل

2111093

اإلواءي ال اطفي

Emotional Abuse of
the elderly

21

المرأي الرجل

2111091

اض ت ار ا األل اع

Indoor and Outdoor
Sports Participation
and Related Courses

21

المرأي الرجل

2111091

لتمومية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية
كل مة أ ةكال اإلوةاءي التة يت ةرض لمةا كبةار

الوةةة ( 12و ةةم ا ةةأكهر) م ةةة قب ةةل أس ةةا أاة ةراا األوة ةري
المحيمةةية م ة ا ة البيةةت أ غيةةر المحيمةةية م ة ا ة

البيةةت يأخةةا اةةاي أ ةةكال مممةةا:ال ة ر ب ةةام الهح ة ,
ال ة ر بأم ة ض أسةةا يرغةةع ب ة ا ة البيةةت ,ال ة ر

بالخ ف ,قيام األاراا الاية ض ي ي ة ا

اا البيةت

ب ةةتم أ إ امتة أ تسحيةره ,اإلجبةةار اتةةف البحةةاء اة

الف ة ةراش اتة ةةف ام ة ة م ة ةريض مة ةةع ام ة ة لة ةةيس م ة ةريض,
اإلجبار اتف الحيام بأ ياء لم يكةة راغبةا بمةا ,إ ة اره

مة قبل الرير بأم غير مرغ ع ب  ,ا ل اة الماس
مم

الريااي الااختي

الخارجي البرامب
اات الصت

مة اضخت ط.

ت ة ة ةةمل اض ة ة ةةت ار الف ت ة ة ة ا ة ة ة األل ة ة ةةاع الريااة ة ةةي

الااختية ة ة الخارجية ة ة (لة ة ةةيس ك ظيفة ة ة ) الحي ة ةةام بة ة ةةا ر

الم ة ةةارِّع ,الت ة ةةاريع ,البس ة ةةث ا ة ةةة قااة ة ة رياا ة ةةي ,
برمة ةةامب تم ة ةرية ,مة ةةارِّع ,تجمية ةةع تجمي ة ة م ة ةةاات

األل اع الريااي ا مرك األل اع الريااي  ,أخا

This is a type of abuse that elderly
people (65 and over) are exposed to
by a household member whom they
reside or do not reside with. It takes
different forms including making an
elderly person feel unconfident,
unwanted at home, and fearful. Also,
being exposed to cursing or insulting
or demeaning by individuals who do
not live at the house [where elderly
people live], forcing the elderly to stay
in bed and pretend to be sick, being
forced to do things the elderly person
is not happy with, made them feel
unwanted, isolating the elderly from
people, and preventing the elderly
from mixing with people.
Includes active participation in indoor
and outdoor sports (not as a job),
coaching, training, looking for a gym,
exercise program, trainer, assembling
and readying sports equipment at the
sports centre and taking courses in
relation to sports.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 2005

الفتوطيم 2991 ,

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

ا رات اراوي ايما يت تق باألل اع الريااي
األم ط الترب ي أ
أم ط الت تم

Education or learning
activities

ت ةةمل ال قةةت المحا ة ا ة الصةةف ف الا اروةةي اتةةف

أواس التفرغ اتف أواس اام التفةرغ ,المسااةرات
الخاص  ,المختبرات ,اضمتسامات ,ال اجع البيت ,
صة ةةف ف قة ةةت الف ة ةراغ صة ةةف ف المي ة ة ل الخاص ة ة ,

اإلمتح ة ةةاضت اات الص ة ةةت ب ة ةةالت تيم جمي ة ةةع األ ة ةةكال

األخةةر لتا ارو ة الم ةةط  .ت تبةةر األم ةةط الترب ي ة ,
أم ة ةةط اكتوة ةةاع الممة ةةارات األم ة ةةط اات الصة ةةت

أم ةةط

خصةةي  :مةة ممظة ر الطالةةع/التتميةةا ,تمهةةل

الا ارو ة ة م ة ةةاطا اوة ةةتم كيا ألم ة ة ض يمكة ةةة تف ياة ةةما

ل خو خر.

210

Includes time spent in full-time and
part-time classes, special lectures,
laboratories,
examinations,
homework, leisure and special interest
classes, travel related to education and
all other forms of active study.
Education, skills acquisition and
related activities are considered
personal
activities:
from
the
perspective of the student/pupil,
studying is a consumption activity
because it is not possible to delegate
to someone else.

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ت ةةمل الم ةةارك اة ة مو ةةيرات استجاج ةةات ت ةةمل

These activities include participation
in marches and protests, including
marches against the Israeli occupation
and against the abuse of citizens and
prisoners. Participating in marches
and protests may include marches
against high prices, to demand higher
wages and improved living conditions
for citizens.
Two parallel activities undertaken by
one or more people over a period of
time.

Includes socializing, communicating
and participating in community
events, conversing, social activities,
reading and writing mail and
participating
in
community
celebrations
of
cultural/historic
events.

21

المرأي الرجل

2111091

األم ط الوياوي

Political Activities

21

المرأي الرجل

2111097

األم ط المت امم

Concurrent activities

م ةةاطاة مت ا يةةاة أ أكهةةر يح ة م بممةةا ةةخو اتةةف

21

المرأي الرجل

2111090

الت مس الم ارك ا

Socializing and
Community
Participation

ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةمل التسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاث ,الهره ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةري اات الطة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةابع

21

المرأي الرجل

2111092

التمحل

21

المرأي الرجل

2111009

موة ة ةةيرات اة ة ةةا اإلسة ة ةةت ل اة ة ةةا اضمتماكة ة ةةات الت ة ة ة
يت ة ةةرض لم ة ةةا المة ة ة اطمية األو ة ةةر  .الم ة ةةارك اة ة ة

موةةيرات استجاجةةات ت ةةمل موةةيرات بوةةبع الر ة ء
ارتف ةةاع األوة ة ار المطالب ة ة برا ةةع األجة ة ر تسوة ةةية

ال اع الم ي

لتم اطمية.

ما اتري مة ال مة.

المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 2012

الفتوطيم 2902 ,

اليل امتاج اضسصاءات المت تح

باوتخاام ال قت :قياس ال مل
الماا ع اضجر غير الماا ع

Guide to producing
statistics on Time use:
measuring paid and
unpaid work, 2006

اضجر8001 ,
المجتمع المست

ال خصة ة /اضجتم ةةاا ب جة ة ا ةةام أ غي ةةر المس ةةااي
الما ةةم ة ,كم ةةا ت ةةمل أااء األم ةةط /ال ةةا اع إل ةةف
األمةةاكة أ األسةةااث م ةةا ,ال يةةاري اوةةتحبال ال ة ار,

قة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةراءي ,كتابة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة البري ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ا الط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةابع

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

ال خص ة ة ة /اضجتم ة ة ةةاا  ,الم ة ة ةةارك اة ة ة ة األس ة ة ةةااث
الهحااي /اضجتمااي لتمجتمع المست .

) Transportation (Travelيحصةةا ب ة امتحةةال الفةةرا و ة اء كةةاة اك ة ار أ أمهةةف مةةة
مكةةاة إلةةف خةةر بمةةاف تمفيةةا أم ةةط مختتف ة  ,ال ة

باوتخاام وا ل التمحل المت ااي.
Providing Unpaid
ت اير الخامات
Domestic Services for
المم لي غير الماا ا Own Final Use within
Household
األجر ل وتخاام
المما

الخاو ااخل

األوري الم ي ي

محصا بما جميةع األم ةط المرتبطة بخةامات ال مةل
المم لة ة غي ةةر ماا اة ة األج ةةر مه ةةال اا ةةااا تجمية ة

الط ة ة ةةام ,التمظية ة ةةف ,الكة ة ةةمس إلة ة ةةف خ ة ة ةره لتموة ة ةةكة
المماطق المسيط  ,ال ماي بةالم بس ,جميةع ج امةع

التابير المم ل  ,التو ق.
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This concept refers to the movements
)of the individual (male or female
from one place to another for purposes
related to carrying out different
activities and using various means of
transportation.
All activities performed in relation to
unpaid domestic services such as
preparing and serving food, cleaning,
sweeping etc of dwelling and
surroundings, clothes care, all aspects
of household management, shopping.

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب
ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115001

21

المرأي الرجل

2115002

21

المرأي الرجل

2115000

21

المرأي الرجل

2115004

21

المرأي الرجل

2115005

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ت اير خامات المجتمع Providing Community
Services and Help to
المست موااات
Other Households
لأور الم ي ي
األخر

ت اير خامات مم

الرااي غير الماا ا
األجر ألاراا األوري

األسااث/األماكة

الهحااي  ,الترايمي
الريااي

ت ةةمل الخةةامات الط اي ة اإلل امي ة اتةةف سةةا و ة اء

All activities both voluntary and
obligatory services for the benefit of
members of the community as well as
unpaid help extended to other
households (such as households of
relatives, friends and neighbors).

التصميف الا ل التجريب

جمي ةةع األم ةةط المت تحة ة بالخ ةةامات غي ةةر الماا اة ة

All activities in relation to unpaid
services for the care of children and
adults of one’s household, including
care provided to members of the
household who are sick or disabled.

لممف ة أا ةراا المجتمةةع المست ة اا ة اةةة الموةةاااي

غي ة ةةر الماا اة ة ة األج ة ةةر المحامة ة ة لأو ة ةةر الم ي ة ة ةةي

األخةةر (مهةةل األوةةر الم ي ةةي لأقةةارع ,األصةةاقاء
الجيراة).

Providing unpaid
caregiving Services to
Household Members

الم ي ي

سا ر /ياري

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

األجةةر لرااي ة األطفةةال الكبةةار ا ة األو ةري الم ي ةةي

لتفة ةةرا بمة ةةا ا ة ة ال ة ة الرااي ة ة الم ة ة اري ألا ة ةراا األو ة ةري
الم ي ي المراف أ الم قية.

Attending/Visiting
ت ة ة ة ة ةةمل ية ة ة ة ةةاري الف الية ة ة ة ةةات أ األمة ة ة ة ةةاكة الهحااي ة ة ة ة ة ,
Cultural, Entertainment
الم ةةارض ,م ةةا اي ال ةةر ض الموةةرسي  ,األا ة م,
and Sports
Events/Venues
ياري الممت ةات ال امة  ,السةاا ق ,سةاا ق السية اة,

Includes visiting cultural events or
venues, exhibitions, watching shows,
movies, visiting parks, gardens, zoos,
visiting amusement centers, fairs,
festivals, circus, watching sports
events.

ت مل األم ط ال م لتفرا ايما يت تق باضستياجات

Includes activities required by the
individual in relation to biological
needs: sleeping, eating, resting,
performing own personal and health
care and maintenance or receiving this
type of care, activities in relation to
spiritual/religious care, doing nothing,
resting, relaxing and meditating,
thinking, planning.

يةةاري الم

ة  ,الم ةةارض ,الممرجامةةات ,الوةةير ,

م ا اي أسااث األل اع الريااي
الرااي ال ماي

Personal Care and
Maintenance

وجل ال قت

Record Time

ال خصيتاة

البي ل جي ة  :الم ة م ,األكةةل ,الخت ة ا إلةةف ال ارس ة إلةةف
خة ةره ,الحي ةةام بالرااية ة ال خص ةةي الص ةةسي ال ماية ة

الخاصة ة أ تتحة ة

ةةاا المة ة ع م ةةة الرااية ة  ,األم ةةط

المت تح ة بالرااي ة الر سي ة /الايمي ة  ,اةةام ا ةةل ة ء,
الخت ة ا إلةةف ال ارس ة  ,اضوةةترخاء ,التأمةةل ,التفكيةةر,

التخطيط.

التوة ةةجيل السصة ةةر

المرتة ةةع ممية ةةا لجمية ةةع أم ة ةةط

الموتجيع اتف ما  82واا .
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An exclusive and scheduled registry
covering all activities of respondents
over a period of 24 hours

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001
التصميف الا ل التجريب
ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب
ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115001

21

المرأي الرجل

2115007

21

المرأي الرجل

2115008

اسم المصطلح
بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ال مل لسواع األوري  Work for Household inاألم ةةط اإلمتاجية ة التة ة ت ةةتم خ ةةارج مط ةةاق المم ة ة ت
Primary Production
كال مل اة ال اراة لوةا الساجة األم ةط المرتبطة
الم ي ي ا أم ط
Activities
بتربية ة ة ة السي ام ة ة ةةات ال ة ة ةةا اجة األو ة ة ةةما  ,أم ة ة ةةط
اإلمتاج األ ل
الصةةيا ,جمةةع الممتجةةات البري ة مةةة الرابةةات السفةةر
أامة ة ةةال التسجية ة ةةر المسة ة ةةت جمة ة ةةع المة ة ةةاء,

ة ة ةراء

الباةةا ع بيةةع الفةةا ض المةةاتب اممةةا ,باإلاةةاا إلةةف
التمحةل لتأاية

ةاه األم ةط  ,غيةر الة مةة األم ةةط

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

All activities performed in relation to
the primary production of goods by
households whether for market or for
own final use. A person’s activity is
classified as primary production of
goods if it is performed in relation to
the economic activities of agriculture,
hunting, forestry, fishing, mining or
quarrying.

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

الم ةةابم  .ق ةةا يك ة ة ة م ةةاتب أم ة ةةط اإلمت ةةاج األ ل ة ة
ل و ةةتم

المحايا .

لو ةةا ساجة ة األوة ةري ق ةةا يكة ة ة لتبي ةةع أ

ال مل لسواع األوري  Work for Household inت ةةمل أم ةةط إلمتةةاج الباةةا ع تحةةايم الخةةامات التة
Non-primary
الم ي ي ا أم ط  Production Activitiesتة ةةتم خة ةةارج مطة ةةاق المم ة ة ت بمة ةةاف السص ة ة ل اتة ةةف
ال ةةاخل ,كأم ةةط تجمية ة سف ةةظ األط مة ة السبة ة ع
اإلمتاج غير األ ل

All activities performed in relation to
production of non-primary goods by
household enterprises whether for
market or for own final use such as
processing of food products, making
of other food products and beverages,
making textiles, wearing apparel,
leather and associated products, or
craft-making using all types of
materials.

ال مل لسواع األوري  Work for Household inجميةةع األم ةةط الت ة ت ايمةةا الم ةةاريع ال ا تي ة ايمةةا
Construction Activities
يت تق بأم ط الت ييا و اء لتسص ل اتف الاخل أ
الم ي ي ا أم ط

All activities performed in relation to
construction activities by household
enterprises either for income or for
own capital formation such as
bricklaying,
plastering,
glazing,
thatching, cutting glass, plumbing,
painting, wallpapering, carpentry,
tiling, electric wiring, floor sanding.

التسة ة ة ة م ,تسا ة ة ةةير بي ة ة ةةع األط مة ة ة ة الم ة ة ةةر بات

الخب  ,امل بيةع المموة جات الممتجةات الجتاية ,
السرف المرتبط بال .

الت ييا

لتك ة ة ية رأس المة ةةال الخة ةةاو ,كمة ةةا ت ة ةةمل األم ة ةةط

التالي ة ة رو الط ة ة ع ,الجبصة ةةية ,تركية ةةع األل ة ة اح
ال جاجية ة  ,ترطية ة األو ةةط ب ةةالم اا المباتية ة  ,قط ةةع

ال ج ةةاج ,الو ةةباك  ,ال ةةا اة ,تركي ةةع رق الس ةةا ط,
المج ةةاري ,التبت ةةيط ,ت ي ةةع الت ص ةةي ت الكمربا ية ة ,
صمفري األرايات ,تركيع الوجاا.
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التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115009

ال مل لسواع األوري Work for Household
Providing Services for
الم ي ي ا ت اير
Income
الخامات لتسص ل

21

المرأي الرجل

2115020

Work for
ال مل لسواع
Corporations/Quasi
باه
ال ركات/أ
Corporations, Nonال ركات ,الم ووات profit Institutions and
Government (formal
غير المااا لترب
)sector work
السك م (ال مل ا

21

المرأي الرجل

2115021

بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اتف الاخل

الحطاع المظام )

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

جميةةع األم ةةط الت ة ت ايمةةا الم ةةاريع ال ا تي ة ايمةةا

All activities performed in relation to
production of services by household
enterprises for income, such as
working time in providing services for
income, petty trading, door-to-door
vending, street vending, hawking,
providing repair, installation and
maintenance services.
All activities performed in relation to
employment in corporations/quasicorporations, nonprofit institutions
and government, and including both
paid
and
unpaid
employment
irrespective of the industrial sector of
the activity and status in employment,
work performed under apprenticeship,
internship and on-the-job training
programmers and other activity.

التصميف الا ل التجريب

يت تق بلمتةاج الخةامات لتسصة ل اتةف الةاخل ,التة

ت ة ةةمل بية ةةع األغاي ة ة اضتجة ةةار بمة ةةا ,ت ة ة اير خة ةةامات
اإلص ح ,التركيع الصيام .

جميةةع األم ةةط الت ة ت ة ا ايمةةا يت تةةق بال مةةل ا ة
ال ةةركات/أ ةةباه ال ةةركات ,الم ووةةات غيةةر المااا ة

لت ةرب  ,السك م ة  ,كمةةا ي ةةمل ال مةةل المةةاا ع األجةةر
غيةةر المةةاا ع األجةةر اتةةف سةةا و ة اء بصةةرف المظةةر

ا ةةة الحط ةةاع الص ةةماا لتم ةةاط ال ا ةةع اة ة ال م ةةل
الةةا ية ة ا اة ة إط ةةار بة ةرامب ال ةةتممة ,ك ةةال بة ةرامب
التةةاريع الةةااخت

التةةاريع اة مكةةاة ال مةةل ام ةةط

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب
ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

اخر .
ال مف األور

Domestic violence

أ تصةةرف يتص ةرا أسةةا أا ةراا األو ةري اةةا أ اةةرا
مةةة أاراا ةةا بمةةاف إلسةةاق األلةةم أ األا المفو ة أ

الجو ة ة ةةا أ أ
اإلواءي.

ة ة ةةكل خ ة ة ةةر م ة ة ةةة أ ة ة ةةكال األل ة ة ةةم
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 Any act or intended act of aاألمم المتساي ,التجم اإلسصا ي ,
household member against another
الا ري األرب ة2992 ,
member for the purpose of causing
psychological or physical harm or
any other types of pain and abuse

UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

21

المرأي الرجل

2115022

ال مف الجوا

Physical Violence

21

المرأي الرجل

2115023

ال مف الجمو

Sexual Violence

التعريف بالعربية
ة ة وة ةةت

م جة ة اة ةةا الجو ةةا .يمة ةةارس باوة ةةتخاام

وةةا ل مختتف ة مهةةل الةةااع بح ة ي ,رم ة أ ةةياء باتجةةاه
ال ةخو يمكةة أة تة ا  ,لكمةات باليةا ,ةا ال ة ر,

لة ة

الي ةةا ,الص ةةفع ,الخم ةةق ,الس ةةرق ,اإلمو ةةا بحة ة ي,

ال ة ةةتمجم باو ة ةةتخاام أا ات س ة ةةااي أ ب ة ةةا ة أا ات ,أ

غي ة ةةر ال ة ة ة بمة ة ةةاف الاة ة ةةبط أ الت بية ة ةةر اة ة ةةة الح ة ة ة ي
الجو ة ةةاي أ إلس ة ةةاق األا  ,ق ة ةةا يت ة ةةر أ ض يت ة ةةر
ال مف الجوا

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

 A behavior directed against the body.األمم المتساي ,التجم اإلسصا ي ,
Physical violence is practiced through
الا ري األرب ة2992 ,
punching, hair-pulling, arm-twisting,
pinching,
slapping,
kicking,
strangling,
scorching,
pulling,
dragging, killing, and beating. It is
used to express physical power. The
victim of physical violence is usually
the weaker person.

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

ها ار اتف الجوم ,هاره توبع اآلضم

أياةةا ت ةةرض سيةةاي اإلموةةاة لتخطةةر أ إلةةف احةةااة

اا ة ة مة ةةا بالجوة ةةم أ تسة ةةاث كو ة ة ار أ جر سة ةةا أ

توبع ت ة ا مةا .يمكةة تميية ال مةف الجوةا اةة
طريةق ال

مةات التة تتةر أهة ار اتةف الجوةم ,إض أة

مةا الكهيةةر مةةة التمجمةةات التة ض تتةةر أهةةار اتةةف

الجوم ب ا اضاتااء لكمما ما لما م تبر ا أ كاض مة
اإلواءي الجواي .

أ تصةةرف يمةةاف إلةةف اضوةةتر ل الجمو ة المبا ةةر
أ غي ة ةةر المبا ة ةةر الس ة ةةاق األا م ة ةةة قب ة ةةل الة ة ة ج.

يمارس ال مف الجمو مع ال ج اة طريق :راض
الة ة ج أة يو ةةت مل و ةةا ل مم ةةع السم ةةل أهم ةةاء إقامة ة

ا قة ة ة

جي ة ة ة  ,اوة ة ةةت مال الح ة ة ة ي الجوة ة ةةاي إلجبة ة ةةار

ال ج ة اتةةف إقام ة ا ق ة

جي ة اوةةت مال أ ةةكال

أخةةر م ةةة الحة ة ي بم ةةاف إجب ةةار ال جة ة ات ةةف إقامة ة
أ ة ةةكال مختتف ة ة مة ةةة ال ق ة ة ال جي ة ة غية ةةر اراة ةةي

امما ,لج ء ال ج لتتمايا بمةاف إجبةار ال جة اتةف

مماروة ة ة أ ة ةةكال مختتفة ة ة م ة ةةة ال قة ة ة ال جي ة ة ة ض
تراف امما.
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An act of using various aggressive
Actions for the purpose of sexual
abuse and causing harm. Sexual
violence is done through sexual
harassment, rape, husband's refusal to
use contraceptives during sexual
intercourse with his wife, using
physical force to compel the wife to
have sexual intercourse, threatening to
use sharp tools and beating to force
her to have sexual intercourse, and
using violent and harmful means. The
purpose of this type of violence is to
abuse the victim and use force to
control the victim who is usually the
woman; it occurs because there aren't
any strict rules taken against the
perpetrators.

األمم المتساي ,التجم
اإلسصا ي ,

الا ري األرب ة2992 ,

UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115024

ال مف الوياو اا Political Violence
against human beings
اإلمواة

21

المرأي الرجل

2115025

ال مف الوياو اا

Political Violence
Against the Society

21

المرأي الرجل

2115026

ال مف الوياو اا

Political Violence
against property and
economy

بالعربية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

كل مة أ ةكال ال مةف الةا تت ةرض لة األوةري

Is a type of violent action against a
household or a household member
whether the wife or the husband, boys,
girls, grandfather, grandmother, uncle,
or aunt, used by the Israeli forces or
settlers. It takes different forms
including beating, insulting, cursing,
wounding, killing, breaking into
[places] and arresting for a period,
pursuing and chasing, imprisoning for
political reasons, and other similar
practices.
This is another type of violence a
;household may be exposed to
however, such violence is imposed on
the society in general by Israeli forces.
It takes one form in the domestic
violence questionnaire represented in
imposing curfews at the place where a
household resides.

ة ة ة أس ة ةةا أ ة ةةكال ال م ة ةةف المتب ة ةةع م ة ةةة قب ة ةةل الحة ة ة ات

This is a type of violence of the Israeli
forces resulting in procedures
affecting the economy of a household
or a household member. Such
violence is represented in a number of
issues including husband's loss of job,
damage of the economic situation of
the household, complete or partial
house demolition, and complete or
partial land confiscation.

أ أسا أاراا ا و اء كامت ال ج أ ال ج ,األ ضا,
البم ةةات ,الج ةةا/ي ,ال ةةم/ي ,الخ ةةال/ي م ةةة قب ةةل الحة ة ات
اإلو ار يتي أ قط اة الموت طمية يأخا أ ةكال اةاي

ممم ة ة ة ةةا :الا ة ة ة ةةرع ,اإل امة ة ة ة ة  ,ال ة ة ة ةةتيم  ,اإلص ة ة ة ةةاب ,
اضوت ة ةةماا ,الماا م ة ة اضاتحة ةةال لفت ة ةري مة ةةة ال ة ة مة,

الم سحة ة المط ةةاراي ,الو ةةجة ات ةةف ختفية ة وياو ةةي ,
غير ال مة المماروات الم ابم .

المجتمع

ة

ةةكل خةةر مةةة أ ةةكال ال مةةف الةةا تت ةةرض ل ة

األوري إض ام مفر ض اتةف المجتمةع اامة مةة قبةل

الح ة ة ات اإلو ة ة ار يتي

يأخة ةةا ة ةةكل اسة ةةا ا ة ة اوة ةةتماري

مو ال مف األور يتمهل بفةرض ممةع التجة ل اتةف
المكاة الا تحيم ب األوري.

الممتتكات اضقتصاا

التعريف باإلنجليزية

اإلو ار يتي متب امما إجراءات ام كوت اتةف اقتصةاا

األو ةري أ أسةةا أاراا ةةا تمهتةةت ا ة اةةاي أم ة ر مممةةا

اح ة ةةااة الة ة ة ج لت م ة ةةل ,تا ة ةةرر ال ا ة ةةع اضقتص ة ةةاا

لأوة ةري ,ةةام البي ةةت أ جة ة ء م ةةة البي ةةت ,مص ةةااري

األراا أ ج ء ممما.
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المصدر باللغة العربية
الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
PCBS, 2005

الفتوطيم 2991 ,

الجما المرك

لءسصاء

PCBS, 2005

الفتوطيم 2991 ,

الجما المرك

لءسصاء

الفتوطيم 2991 ,

PCBS, 2005

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115027

21

المرأي الرجل

2115028

اسم المصطلح
بالعربية
ال مف المفو

اسم المصطلح باإلنجليزية
Psychological
Violence

التعريف بالعربية
ةة

ةةكل م ةةة أ ةةكال ال م ةةف,

ة ة يتمه ةةل بو ةةت

مفو ة ة ة ة أ ك م ة ة ة ة أ الم امت ة ة ة ة الوة ة ة ةةي لءموة ة ة ةةاة
اضوة ةةتمتار اض اراء ب ة ة  .يمة ةةارس باوة ةةتخاام ال ة ةةتم
اإل ام ة ة مة ةةة قبة ةةل ال ة ةةخو الة ةةا يمة ةةارس ال مة ةةف,

تسطة ة ةةيم أ ة ة ةةياء تخة ة ةةو ال ة ة ةةخو الم تة ة ةةا اتي ة ة ة ,
الص ة ةةياح الصة ة ة ار اتية ة ة التتحي ة ةةع بأو ة ةةماء ألح ة ةةاع

تسحيةةر أ أ صةةاف غيةةر مريس ة  ,الطةةرا مةةة البيةةت,
أ الس ةةبس ااخ ةةل البي ةةت ,التر ي ةةع ,التماي ةةا ال ةةاا م,
اإلك ةراه .يوةةتخام ال مةةف المفو ة بمةةاف إهةةاري الحتةةق

الخ ة ة ة ف اة ة ة ة ال ة ة ةةخو الم ت ة ة ةةا اتي ة ة ة  ,الم ة ة ةةس

بةةاآلخرية مفوةةيا السةةط مةةة قيم ة ال ةةخو الم تةةا

اتي ة ا ة اره بأم ة وةةتب  ,اا ة اف قارت ة الجوةةاي

أ ال حتية ة ة ة  ,اإلو ة ة ةةاءي ل خة ة ة ةرية تسط ة ة ةةيم ق ة ة ةةاراتمم

الم م ية ة ة الااتية ة ة  ,ختختة ة ة الهحة ة ة ب ة ةةالمفس تحة ة ةةاير
ال ةةاات.

م ةةة اآله ةةار التة ة يس ةةاهما ال م ةةف المفوة ة :

تسطةةيم مظةري ال ةةخو (الم تةةا اتية ) لااتة  ,إيحةةاع

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

It is a type of violence reflected in a
psychological behavior or bad
treatment, disdain, and despise of
people. It is done through the use of
cursing and insults by the person who
practiced violence., breaking things
that belong to the person, shouting and
yelling at, name-calling, mocking
using demeaning names, forcing to do
specific acts, throwing out of the
house, locking up in the house,
terrorization, continuous threatening,
and forcing. Psychological violence is
used to
cause anxiety fear,
psychological damage, degrading,
making one feel negative, weaken
physical and mental capacities,
harming other people and destroy
capabilities, shaking self-confidence,
undermining
self-respect,.
Psychological violence destroys selfconfidence, causes body harm, loss of
self-confidence.

األمم المتساي ,التجم
اإلسصا ي ,

الا ري األرب ة2992 ,

المصدر باللغة اإلنجليزية
UN, Statistical
Commission
Fortieth session, 2009

األا المفو ة ة ة  ,اإلوة ة ةةاءي الم م ية ة ة ة  ,ا ا ة ة ة الهحة ة ة ة

بالة ةةاات ممة ةةا ي ة ةم كس اتة ةةف تحة ةةاير ال ة ةةخو لاات ة ة ,

الخة ة ة ة ف ,الك بة ة ة ة  ,الحت ة ة ةةق ,س ة ة ةةع اضمتح ة ة ةةام ,ال س ة ة ةةاي
اضم اء ,ال اا ي  ,ال ا امي غير ال مة اآلهار.

م ال ال قت الموتخام  Average Time Used inال قة ةةت الة ةةا يحاة ةةي األا ة ةراا الة ةةاية مارو ة ة ا الم ة ةةاط
Implementing an
(بالوةةااات الةةاقا ق) و ة اء كةةاة الفةةرا اك ة ار أ أمهةةف
ا تمفيا الم اط لمة
Activity
لتحيام باألامال األم ط المختتف و اء كامت تت تق
قام ا ب
بال مةةل الروةةم مةةاا ع األجةةر أ ال مةةل غيةةر مةةاا ع
األجةةر أ ال قةةت الةةا يحاةةي الفةةرا اة إااري الممة ل

أ ال ماي ة ة ة باألطفة ة ةةال أ الكبة ة ةةار ,غية ة ةةر ال ة ة ة مة ة ةةة

األم ط األامال ,ال خ ل اتري المو .
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Time spent by an individual who
practiced an activity (in hours and
minutes), whether the individual is
male or female, to do various
activities, whether related to official
paid work or unpaid work, or time
spent by an individual managing the
home or caring for children or adults,
and other activities during the survey
period.

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
2991

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

اسم المصطلح

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

21

المرأي الرجل

2115029

مكاة ممارو الم اط

21

المرأي الرجل

2111030

المتكي الفراي

21

المرأي الرجل

2111031

الم اط

21

المرأي الرجل

2111032

الم ع اضجتماا

بالعربية

التعريف باإلنجليزية

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

Place of Activity

يحص ة ةةا بة ة ة المك ة ةةاة ال ة ةةا ت ة ةةم اية ة ة تمفي ة ةةا األم ة ةةط

Individual property

المختتف مة قبل الفرا و اء كاة اك ار أ أمهف,

المحص ا بما المتكي الفراي ,

أسا أمة اع السيةا ي

الت تتةي لتفةرا الوةيطري الكامتة اتةف مةا يمتتكة مةة

مال أ احار أ مباة أ م اريع اقتصااي .

Activity

الوت

الب ر مة ماسي ما يجر الحيام ب

خ ل اتري ممي مسااي.

Gender

متف,

ي ة ةةير الم ة ة ع اضجتمة ةةاا إلة ةةف األا ار المو ة ة ليات
الت يت ض ا الرجال المواء الت م أت اة اا تمةا
مجتم اتم ة ة ةةا هحاااتم ة ة ةةا .ي ة ة ةةتم اكتو ة ة ةةاع ة ة ةةاه األا ار

التطت ةةات ب اوةةط الةةت تم,

ة ارا ة لتتريةةر مةةع

ال قةت كمةةا أممةةا تختتةةف مةةة هحااة إلةةف أخةةر

ااخةةل

الهحااة ة ال اس ةةاي .ت ة ةةال أمظمة ة التم ةةاي اضجتم ةةاا
كة ة ة ةةالمرك الوياوة ة ة ة ة اضمتمة ة ة ةةاء الطبحة ة ة ة ة ال رقة ة ة ة ة

اإلااق ة ةةات الجو ة ةةاي ال حتية ة ة الو ة ةةة غير ة ةةا مة ة ةةة

ال امة ةةل مة ةةة أا ار كة ةةل جة ةةمس .لكة ةةة مفم ة ة م الم ة ة ع
اضجتمةةاا يبحةةف سي يةةا ألمة  ,اة سةةال تطبيحة اتةةف

التستيةل اضجتمةةاا  ,المة يك ةف األوةةت ع الةةا يةةتم

بم جب تأويس تب ي الموةاء (أ وةيطري الرجةال) اة

المجتمة ةةع .بالتة ةةال تك ة ة ة ة ةةاه التب ي ة ة بسة ةةا ااتمة ةةا

ارا لتتريير أ اإللراء .ام ليوت مستم قاةاء
قا ار ض مهبت إلف األبا.
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المصدر باللغة العربية
التصميف الا ل التجريب

It refers to the place in which any of
the various types of activities are
 performed by the individual (male orألم ط مو اوتخاام ال قت,
7772
female).
This term refers to individual
ownership or possessions, which is
one of the tenure types that enable the
person to completely control what
he/she owns in terms of money, real
estate, buildings, or economic
projects.
Human behavior in terms of what is
being done and when during a specific
time period

الجما المرك

لءسصاء

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
1998
PCBS, 1999

الفتوطيم 0222 ,

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

 Gender refers to the roles andالي موك –اإلطار إلاماج الم ع
responsibilities of men and women
اضجتماا 2990 -
that are created in our families, our
societies and our cultures. Gender
roles and expectations are learned.
They can change over time and they
vary within and between cultures.
Systems of social differentiation such
as political status, class, ethnicity,
physical and mental disability, age
and more, modify gender roles. The
concept of gender is vital because,
applied to social analysis, it reveals
how women's subordination (or men's
domination) is socially constructed.
As such, the subordination can be
changed or ended. It is not
biologically predetermined nor is it
fixed for ever.

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006
UNESCO Gender
Mainstreaming
Implementation
Framework-2003

اسم المصطلح

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

الم ايات ,األل اع

Hobbies, Games and
Other Pastime
Activities

ت ة ةةمل اض ة ةةت ار الف تة ة ة اة ة ة الفمة ة ة ة ,الم و ة ةةيحف,

Includes active participation in arts,
music, theatre, dance (not as a job),
engaging in technical hobbies such as
collecting stamps, coins, trading cards,
computing, programming, crafts,
playing games, taking courses in
relation to hobbies.

التصميف الا ل التجريب

21

المرأي الرجل

2111033

Mass Media

21

المرأي الرجل

2111034

وا ط اإلا م

21

المرأي الرجل

2111031

ويت التمحل

21

المرأي الرجل

2111031

بالعربية
أم ط التوتي
األخر

الموةرح ,الةرقو (لةةيس ك ظيفة ) ,مماروة

ايةةات

تحمي ة ة ة مة ة ةةة قبية ة ةةل جمة ة ةةع ط ابة ة ةةع البرية ة ةةا ,ال م ة ة ة ت
الم امية ة ة ة  ,بطاق ة ة ةةات صة ة ة ة ر الم ة ة ةةا ير او ة ة ةةتخاام

الساو ة ع البرمجيةةات ,البرمج ة

السةةرف ,التوةةت

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

المصدر باللغة اإلنجليزية
Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

باألل اع,أخا برامب اراوي ايما يت تق بالم ايات.

الجما ير

ت ةةمل األم ةةط الحةراءي (ض تت تةةق اتةةف جة التسايةةا

Includes reading (not strictly in
relation
to
work,
learning),
watching/listening to television and
video, listening to radio and other
audio devices, use of computer
technology (not strictly for work,
learning, household management,
shopping), going to the library (not
strictly for work, learning).

وة ةةيت يوة ةةتخامما الفة ةةرا لتحية ةةام بم ة ةةاط التمحة ةةل.

The means of transportation used by
the individual in moving from place to
another. These means include
walking, private vehicles such as cars
and bicycles, public means of
transportation such buses and taxis,
and any other unmentioned means of
transportation.
Time spent on different activities
during 24 hours divided by all
persons, including those who have not
participated in the activity.

بال م ةةل ,ال ةةت تم) ,م ةةا اي/اضو ةةتماع إل ةةف التتف ية ة ة
الفية ةةاي  ,اضوة ةةتماع إلة ةةف الرااي ة ة

األجم ة ة ي الوة ةةم ي

األخر  ,اوتخاام تكم ل جيا الساو ع (ليس بالتسايا

ألغة ة ة ة ةراض ال م ة ة ة ةةل ,ال ة ة ة ةةت تم ,الت ة ة ة ةةابير المم لة ة ة ة ة ,
التوة ة ة ق) ,ال ة ةةا اع إلة ة ةةف المكتبة ة ة (ل ة ةةيس بالتساية ة ةةا

ألغراض ال مل ,الت تم).
Means of
Transportation

أي ة ة

ت ة ةةمل :الوة ةةير م ة ةةيا اتة ةةف األقة ةةاام ,وة ةةا ل المحة ةةل

الخاصة كالوةةياري الخاصة الا ارجة الم ا ية  .وةةا ل
المحل ال ام كالباصات ويارات األجري .أي

ويت

محل أخر غير ال وا ل وابح الاكر.
ال قت الموتخام ا
تمفيا الم اط

Time spent on Various
activities

ة ال قةةت الةةا تةةم قاةةا ا ا ة األت ةةط المختتف ة

خة ة ل  82و ةةاا محوة ة ما ات ةةف جمي ةةع األاة ةراا ,بم ةةا
ايمم األاراا الاية لم يمارو ا الم اط.

التصميف الا ل التجريب

ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

التصميف الا ل التجريب
ألم ط مو اوتخاام ال قت,
8001

اليل امتاج اضسصاءات المت تح

باوتخاام ال قت :قياس ال مل
الماا ع اضجر غير الماا ع
اضجر8001 ,
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Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Trial International
Classification of
Activities For
Time-use Statistics,
2006

Guide to producing
statistics on Time use:
measuring paid and
unpaid work, 2006

رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات الطفل
21

الطفل

2119099

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع7111 :
الطفل

Child

المصدر باللغة اإلنجليزية

Child Terms

كةةل إموةةاة لةةم يتجةةا الهامم ة ا ةري مةةة ام ةره مةةا لةةم  Every human being below the age ofالي موك  ,اتفاقي سح ق الطفل,
eighteen years unless under the law
0202
يبتةةا وةةة الر ةةا قبةةل ال ة  ,بم جةةع الحةةام ة الممطبةةق applicable to the child, majority is
attained earlier.
اتي .
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UNESCO, Convention
on the Rights of the
Child, 1989

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اض ت ف مة اجل الم ا

The Palestinian AntiCorruption Commission

World Bank,
Opportunities and
options for governments
to promote corporate
social responsibility in
Europe and Central
Asia: Evidence from
Bulgaria, Croatia and
Romania. Working
Paper, March 2005
The Coalition for
Accountability and
Integrity (AMAN)

)المواءل (أماة

ي مكااس الفواا الفتوطيمي

 ارو خيارات, البم الا ل
أمام السك مات لت ي

المو لي اضجتمااي لت ركات
ا ا

:وط ويا

ا أ ر با

.مة بتراريا كر اتيا ر ماميا
8002  اار,رق امل
اض ت ف مة اجل الم ا
)المواءل (أماة

اسم المصطلح
بالعربية

7111 :رمز الموضوع

Governance and Democracy Terms
The Coalition for
Accountability and
Integrity (AMAN)

اسم المصطلح باإلنجليزية

To obtain money or any other benefits
to perform an act or refrain from
doing it in violation of accepted
practices.
To break a law or the regulations
based on such law or to violate the
approved general policies by public
servants for
their own or other
people’s benefits, or to consciously
abuse the absence of the law for such
benefits. It is also work that results
from the misuse or exploitation of
public office to serve private purposes
or obtain personal material or moral
benefits.
Corporate social responsibility is the
commitment of business to contribute
to sustainable economic development,
working with employees, their
families, the local community and
society at large to improve their
quality of life, in ways that are both
good for business and good for
development.”
Intervention on behalf of an individual
or group without complying with
work
practices
and
necessary
competence, such as the appointment
of a person in a specific post for
reasons of kinship or party affiliation
despite the fact he/she is incompetent
or does not deserve it.

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات الحكم والديمقراطية

السصة ة ل ات ةةف أمة ة ال أ أية ة مم ةةااع أخ ةةر م ةةة اج ةةل

Bribery

, الخر ج اة أسكام الحام ة أ األمظم الصااري بم جب

Corruption

تمفيا امل أ اضمتماع اة تمفياه مخالف لأص ل

أ مخالف الوياوات ال ام الم تماي مة قبل الم ظةف
ا قة أ

رمز المصطلح

الر ي

2555101

الفواا

25555102

المو لي اضجتمااي

2151099

ال اوط

25555103

السكم

25

السكم

25

السكم

25

السكم

25

الايمحراطي

الايمحراطي

ال ام بماف جم مكاوع ل أ آلخةرية ا

اوتر ل غيةاع الحةام ة ب ةكل اع لتسصة ل اتةف ةاه
.الممااع

إلت ة ة ام أصة ةةساع الم ة ةةاطات التجاري ة ة بالموة ةةا م ا ة ة

Social responsibility

التممي ة ة الموة ةةتاام مة ةةة خ ة ة ل ال مة ةةل مة ةةع م ة ة ظفيمم
المجتمةةع ككةةل لتسوةةية

اةةا تمم المجتمةةع المست ة

م ي ة ة الم ةةاس بأو ةةت ع يخ ةةام التج ةةاري يخ ةةام
.ة اسا

 أ جمااة ا ة اضلتة ام,اةرا مةا

مو ةةت

التممي ا

التةاخل لصةال

بأص ل ال مل الكفاءي ال م مهل ت يية خو ا

ممصةع م ةية ألوةباع تت تةق بالح اربة أ اضمتمةاء
الس ب رغم ك م غير كف أ موتسق
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الايمحراطي

Wasta

الايمحراطي

 14.مصطلحات تقسيمات إدارية وخرائط
رمز المجال

الموضوع

رمز

المصطلح

1.0 Administrative Portion and Maps Terms

اسم المصطلح بالعربية

مصطلحات الخرائط

اسم المصطلح باإلنجليزية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

المصدر باللغة العربية

رمز الموضوع0101 :

09

الخ ار ط

0909099

س وب الخ ار ط

09

الخ ار ط

3010102

ص ري قمر صماا

Computerizing Map

إلةةف ةةكل رقم ة مس وةةع اتةةف الكمبي ة تر يةةتم إاخالمةةا اتةةف
تس يل الخريطة إلةف صة ري اسةاي ,

تتك ة ة مةةة مرب ةةات صةةريري يةةتم إج ار ةةا باوةةتخاام الماو ة

الا ة ة ة

اإلنجليزية

Maps Terms

اباري اة تس يل جميع أمة اع الخة ار ط مةة ال ةكل الة رق

كتية إما Raster

المصدر باللغة

 Scannerأ اتة ة ةةف ة ة ةةكل  vectorتة ة ةةتم أياة ة ةةا

بطة ةريحتية ب او ةةط جم ةةا Digitizer

تس ي ةةل الصة ة ري م ةةة

It is a process of converting all kind of Maps
from paper form to digital form. There are
two ways to do so; the first one is to convert
map into a raster which is an image consists
of pixels produced by scanning, the second is
a vector which is done either by using a
Digitizer, or by using certain software such as
AutoCAD.

الجما المرك

PCBS,2004

ل سصاء

الفتوطيم ,
8002

 Rasterإلف  vectorسيث أة ما اكهر مة برمامب يحة م

بماه ال متي .
Satellite image

مجم اة ة بيامة ةةات رقمية ة تة ةةم توة ةجيتما مة ةةة و ةةاتل ية ةةا ر س ة ة ل
اضرض ,امةةا تص ة ي ار ا ت غراايةةا أ باو ةتخاام ماوةةس ا ة ي

اىل متة الواتل .ت ب الص ري الواتتي ا مظام الم ت مةات
الجررااي مجم ا البيامات الخطي أ ال بكي .

09

الخ ار ط

3010103

المظام ال الم لتسايا

Global Positioning
)System (GPS

09

الخ ار ط

 0909090مظم الم ت مات الجررااي

Geographic
Information System
)(GIS

الم اقع

بك مة  21وات تا ر س ل اضرض تروةل ا ةارات يمكةة

او ةةت مالما اة ة تساي ةةا الم اق ةةع ات ةةف اضرض باقة ة  .يو ةةت مل

المظةةام ال ةةالم لتسايةةا الم اقةةع ب ةةكل اوةةع اة روةةم الخة ار ط
المياامية  ,اة اامةال الموةاس الم سة  .تحة م بصةيام

الممظ م

اري الاااع ا ال ضيات المتساي اضمريكي .

ةاه

مجم ا ة ة ة مة ة ةةة الم ة ة ةةاات الساو ة ة ة بي البرمجية ة ةةات البيامة ة ةةات
الجررااي ة اضا ةراا ت مةةل م ةةا ا ة سصةةر الم ت مةةات الموةةماي

جررااية ة ةةا تخ يمم ة ة ةةا او ة ة ةةترجااما تسة ة ةةايهما الت ام ة ة ةةل م م ة ة ةةا
تستيتما اراما.
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Handbook on
 A digital data set that has been recorded fromاليل البمي اضواوي
Geospatial
an
Earth-orbiting
satellite,
either
 photographically or by a scanner on-board theالجررااي المكامي Infrastructure in
Support of
 satellite. A satellite image in a GIS is similarلاام ام ط الت ااا,
Census
to a raster or grid data set.
8070
Activities, 2009
Handbook on
 A system of 24 satellites orbiting the Earthاليل البمي اضواوي
Geospatial
that broadcast signals which can be used to
 determine the exact geographic position onالجررااي المكامي Infrastructure in
Support of
 the Earth’s surface. GPS is used extensivelyلاام ام ط الت ااا,
Census
in field-mapping, surveying and navigation.
8070
Activities, 2009
GPS is maintained by the United States
Department of Defense.
 A collection of computer hardware, software,اليل البمي اضواوي
geographic data and personnel assembled to
 capture, store, retrieve, update, manipulate,الجررااي المكامي
and
display
geographically
 analyseلاام ام ط الت ااا,
referenced
information.
8070

Handbook on
Geospatial
Infrastructure in
Support of
Census
Activities, 2009

رمز المجال

الموضوع

رمز
المصطلح

اسم المصطلح بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات التقسيمات اإلدارية
09

تحويمات

09

تحويمات

09

تحويمات

09

تحويمات

التعريف بالعربية

التعريف باإلنجليزية

رمز الموضوع0101:

0901099

0901090

جاار الام الت وع

The Expansion and
Annexation Wall
(in UN definition used
)”“barrier

0901092

جم ع الاف الرربي

South of the West
Bank

ت مل مسااظت بيت لسم ,الختيل.

0901090

خارج الجاار

Outside the Wall

ة جميةةع التجم ةةات الت ة لةةم يةةتم اصةةتما تمامةةا اةةة اتوةةطية

إااري

مواس (مكاة) مةة وةط األرض مأ لة بالوةكاة ب ةكل

اا ةةم لم ةةا و ةةتط إاارية ة رو ةةمي  ,أ أ مو ةةاس (مك ةةاة) م ةةة
وةةط األرض مأ ل ة بالوةةكاة ب ةةكل اا ةةم ممفصةةت جرراايةةا

ا ةةة أ تجم ةةع مج ةةا ر لم ةةا م ت ةةرف بم ةةا اراي ةةا
وتط إااري موتحت .

إااري

ل ةةيس لم ةةا

ة ة اب ةةاري ا ةةة وتو ةةت م ح ةةاي م ةةة ج ةةاراة إو ةةممتي  ,أوة ة

ا ك  ,أبراج مراقب  ,خمةااق ,طةرق التفااية أوةيج إلكتر مية

تمحةةل الفتوةةطيميية مركبةةاتمم

توةةتخام إليحةةاف اةةبط سرك ة

ا الاف الرربي الحاس ال رقي

اااري

اإلنجليزية

Administrative Divisions Terms

التجمع الوكام

Locality

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة

A permanently inhabited place, which has an
independent municipal administration or a
permanently inhabited, separated place not
included within the formal boundaries of
another locality and not have an independent
administrative authority.
A complex series of concrete walls,
electronic fences, observations towers,
trenches, patrol roads, and razor wire used to
block or control the movement of Palestinian
pedestrians and vehicles in the West Bank
and East Jerusalem.
Bethlehem and Hebron governorates.

الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم 7771 ,

الجما المرك

PCBS,2002

لءسصاء

الفتوطيم ,
8008
الجما المرك

PCBS, 1996

لءسصاء

الفتوطيم 7771 ,
التاب ة لتوةةتط ال طمي ة الفتوةةطيمي  ,أ تت ة التجم ةةات الت ة

اااري

Includes all the localities located outside the
wall.

بحي ة ةةت خ ة ةةارج الج ة ةةاار اة ت ة ةةم اص ة ةةتما ا ة ةةة تجم ة ةةات أخ ة ةةر

09

تحويمات

0901091

ااخل الجاار

Inside the Wall

اااري

09

تحويمات
اااري

مسص ري بية الجاار مة جم

أخر .
0901091

مال الاف الرربي

North of the West
Bank

بةية الخةط األخاةر مةة جمة

ت ةمل مسااظةات جمةية ,طة لكرم ,مةابتس ,قتحيتية  ,وةتفيت,
ط باس.

لءسصاء

الفتوطيم ,
8008

مجا ري ,أ ص ارت أراايما.

ة ة ة جمي ة ةةع التجم ة ةةات التة ة ة أص ة ةةبست متيجة ة ة بم ة ةةاء الج ة ةةاار

الجما المرك

Includes all the localities located between the
green line and the wall.

الجما المرك

PCBS,2002

لءسصاء

الفتوطيم ,
8008
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and
Tubas governorates.

الجما المرك
لءسصاء

الفتوطيم 7771 ,
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PCBS,2002

PCBS, 1996

المصدر باللغة
اإلنجليزية
PCBS, 1996

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

الجما المرك

Includes that part of Jerusalem which was
annexed forcefully by Israel following its
occupation of the West Bank in 1967. This
part includes the following localities: (Beit
Hanina, Shu’fat Refugee Camp, Shu’fat, Al’
Isawiya, Jerusalem “Al-Quds”(Sheikh Jarrah,
Wadi Al-Joz, Bab Al-Sahira, As Suwwana,
At-Tur, Ash-Shayyah, Ras Al-Amud),
Silwan, Ath-Thuri, Jabal Al-Mukabbir, AsSawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat,
Sur Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab).
Includes the Remaining parts of Jerusalem
governorate, namely: Rafat, Mikhmas,
Qalandya Camp, the Bedouin CommunityJaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, Beit
Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, AlRam, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir
Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Kharayib Um
Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samwil, Hizma,
Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik,
Beit Iksa, A’nata, Alka'abina (Tajammu'
Badawi), Az Za'yyem, Al-Sawahira AlSharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin.
Al-Eizariya, Abu Dis.

لءسصاء

7771 , الفتوطيم

PCBS, 1996

الجما المرك
لءسصاء

7771 , الفتوطيم

PCBS, 1996

الجما المرك
لءسصاء

North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan
Yunis and Rafah governorates.

التعريف بالعربية
ت ةةمل ال ة الج ة ء مةةة مسااظ ة الحةةاس الةةا اةةمت إو ة ار يل

الجما المرك
لءسصاء

7771 , الفتوطيم
PCBS, 1996

الجما المرك
لءسصاء

7771 , الفتوطيم

Governorates were defined according to the
official administrative division of the
Palestinian Territory for the end of 1997.
There are (16) governorates, and each
governorate consists of Number of localities.
According to current administrative divisions,
the Palestinian Territory were divided into
two geographic regions (areas): The West
Bank and Gaza Strip. The West Bank was
divided into 11 Governorates while Gaza
Strip was divided into 5 Governorates.

Jerusalem J1

J1 الحاس

0901091

J2 الحاس

0901097

المصطلح

الموضوع

رمز المجال

تحويمات

09

تحويمات

09

اااري

ممطحة

 اا, الحةةاس "بيةةت المحةاس" ت ةةمل (ال ةةيخ جةراح, ال يوة ي

 راس, ال ة ة ةةياح, الطة ة ة ة ر,  الصة ة ة ة ام, ب ة ة ةةاع الو ة ة ةةا ري, الجة ة ة ة

 بيت,  الو اسري الرربي, جبل المكبر,  اله ر, وت اة,)ال ام ا

.) كفراحع, أم ط با, ص ر با ر, راات,صفااا

,تجم ات (رااات

J2  تام ممطح,مسااظ الحاس

,  بيت اق, قتمايا,جبع

باق

Jerusalem J2

 التجمع البا, مخيم قتمايا,مخماس

اااري

 بير, الجيع, بيت اماة, الرام ااسي البريا, الجايري,جبع

, المب صم يل,  با, خ ار ع أم التسم,  الحبيب, بيت إج ا,مباض
, اماتا, بيت اكوا,  بيت و ري,  قطم, بيت سميما البتا,س ما
 ارع,ايس

 أب,  ال ي ري, ال ايم,

تجمع با

الك ابم

.) ال يخ و ا,  الو اسري ال رقي, الجمالية

, خةةامي مس,  ايةةر الةةبت,ةةمال غ ة ي

7771 , الفتوطيم
PCBS, 1996

اسم المصطلح بالعربية

 تاةةم.7711 ام ة ي ب يةةا است لمةةا لتاةةف الرربي ة ا ة اةةام

, ة فاط, مخةةيم ة فاط, تجم ةةات (بيةةت سميمةةاJ1

رمز

اسم المصطلح باإلنجليزية

,ي ةةمل مسااظةةات غ ة ي

Gaza Strip

. را

 مسااظة71  ت ةمل األ اراة الفتوةطيمي, ممطح إاارية

Governorate

.7771 سوةةع التحوةةيمات اإلااري ة الم تمةةاي ا ة مماي ة اةةام

قطاع غ ي

0901090

المسااظ

0901092

الممطح

0901009

تحويمات

09

تحويمات

09

تحويمات

09

اااري

إااري

.تام كل مسااظ ااي تجم ات
تحويم األراا الفتوطيمي إلةف

قط ةةاع غة ة ي تا ةةم

سوع التحويمات اإلااري

ممطحت ةةية جرة ةراايتية م ةةا الا ةةف الرربية ة

2  مسااظة ة ة ة أم ة ة ةةا قط ة ة ةةاع غة ة ة ة ي ايا ة ة ةةم77 الا ة ة ةةف الرربية ة ة ة

.مسااظات
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Region

إااري

المصدر باللغة
اإلنجليزية
PCBS, 1996

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح بالعربية

الجما المرك

Is a specified geographical area on maps,
which have been identified on reality with
clear borders
such as (streets, roads,
Pedestrians lanes, walls, natural area,
administrative boundaries) and it may be a
part of a large community , or a small whole
village (small community regardless of the
number of housing units). For census
purposes, each community had been divided
into several enumeration areas and each
enumeration area region was located on the
maps by taking the following into account:
1. The Coverage of enumeration area on
about 150 housing units.
2. Circling
each area by natural
separations as of - a mount - vacant
space to facilitate its identification.
3. Bordering of each enumeration areas
within each residential community as
an independent area
by noting
administrative borders, in the sense that
if there are communities or parts of
communities with fewer housing units
for 150 housing units, they are defined
as independent unit as an enumeration
areas
4. Providing each enumeration area with
an independent serial number starting
with number (001)

 الت ة ة تة ةةم,ة ة الممطح ة ة الجررااي ة ة المسة ةةااي اتة ةةف الخ ة ة ار ط

The enumeration area

ممطح ال ا

0901001

وط الاف الرربي

0901002

لءسصاء

7771 , الفتوطيم

PCBS, 1996

رمز

المصدر باللغة العربية

الجما المرك
لءسصاء

Ramallah and Al-Bireh, Jericho and AlAghwar, and Jerusalem governorates

 يجة ةةع أة تك ة ة ة سة ةةا ا ا ااة ةةس, تساية ةةا ا اتة ةةف الطبي ة ة

المصطلح

الموضوع

رمز المجال

تحويمات

09

تحويمات

09

إااري

 ممطحة ة, أوة ة ار,  ممة ةرات رجتي ة, ط ةةرق,الم ةةالم مه ةةل ( ة ارع

 س ةةا ا إاارية ة ) ق ةةا تكة ة ة جة ة ءا م ةةة تجم ةةع و ةةكام, طبي ية ة

 قةةا تك ة ة قري ة صةةريري بأكمتمةةا ( تجمةةع صةةرير مممةةا,كبيةةر

 ألغةراض الت ةةااا تةةم تحوةةيم.) كةاة اةةاا ال سةةاات الوةةكمي بة
 تةةم ت قيةع سةةا ا كةةل,كةل تجمةةع وةكام إلةةف اةاي ممةةاطق اةا

: ممطح اا اتف الخ ار ط مع مراااي األت

.  ساي وكمي019 م ل ممطح ال ا اتف س ال

– إساط كل ممطح بف اصل طبي ي طريق – جبل

. اااء لتوميل الت رف المياام

 مع,إاااا مماطق ال ا ااخل كل تجمع وكم اتف ساي
 بم مف أم ل كامت ما,م سظ السا ا اإلااري لما

أج اء مة تجم ات يحل ااا ال ساات

.0
.2
.0

تجم ات أ

 ساي وكمي اتساا كممطح اا019 الوكمي ايما اة

. موتحت

أا طيت مماطق اا كل تجمع أرقام متوتوت موتحت تباأ

.1

.)990( مة رقم

. الحاس, أريسا األغ ار,ت مل مسااظات رام اهلل البيري

7771 , الفتوطيم

270

Middle of the West
Bank

اااري

 مصطلحات التعداد والسجالت المركزية54.

6.4 Census and Central Registers Terms
المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

5301 :رمز الموضوع

Central Registers Terms
UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Statistics System,
ام اء مظام
Revision 2.
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007
UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Statistics System,
ام اء مظام
Revision 2.
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007

UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Statistics System,
ام اء مظام
Revision 2.
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007
UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Ststistics System
ام اء مظام
Revision 2
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007

اسم المصطلح باإلنجليزية

When every vital event that has occurred
to the members of the population of a
particular country (or area), within a
specified period, has been registered in the
civil registration system, i.e., has a vital
registration record. Thus the system has
attained 100 per cent coverage. Any
deviation from complete coverage is
measured by “coverage error”.
The registration of a vital event after the
prescribed period denoted in existing laws,
rules or regulations (including any grace
period, if one is specified). A late
registration is the registration of a vital
event after the prescribed time period but
within a specified grace period. Since the
grace period is usually considered to be
one year following the vital event, delayed
registration is usually considered the
registration of a vital event one year or
more after the vital event has occurred.
A late civil registration is the registration
of a vital event after the legally specified
time period but within a specified grace
period. The grace period is usually
considered to be one year following the
vital event.

A mechanism for the continuous recording
of selected information pertaining to each
member of the resident population of a
country or area, making it possible to
determine up-to-date information about the
size and characteristics of the population at
selected points in time.

اماما تك ة كةل اق ة سي ية سةاهت لكةل اةرا مةة الوةكاة اة بتةا
م ةةية (أ ممطح ة م يمة ) خ ة ل ات ةري ممية مسةةااي قةةا وةةجتت ا ة

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات السجالت المركزية
Complete Civil
Registration

التوجيل المام

Delayed
Registration

توجيل م جل

 أ أة تك ة ة لمةةا صةةسيف توةةجيل ل اق ة, مظةةام التوةةجيل المةةام

0109099

الكامل

الوج ت

01

المرك ي

 اة ة099  ب ةةال يكة ة ة المظ ةةام ق ةةا سح ةةق الترطية ة بمو ةةب. سي ية ة

."  ا امسراف اة الترطي الكامت يحيو " خطأ الترطي. الما
سي ي ب ا امحااء الفتري ال ممي المسااي ا الح امية
 ااا كةةاة,الوةةاري (بمةةا ا ة ال ة ات ةري وةةماح
سي ية ب ةا

توجيل اق

توجيل اق

أ الح ااةةا ا الت ة ا

0109090

الوج ت

01

الوج ت

01

الوج ت

01

المرك ي

 التوجيل المتأخر.)ممص و اتيما

امحاةةاء الفتةري ال ممية المسةةااي لكةةة خة ل اتةري وةةماح ممصة و

 بةةالمظر الةةف أة ات ةري الوةةماح ت تبةةر اةةااي وةةم اسةةاي ب ةةا.اتيمةةا
سةةا ث ال اق ة السي ية اةةاة التوةةجيل الم جةةل ي تبةةر اةةااي توةةجيل
. السي ي

 مة سا ث ال اق, ا اكهر, سي ي ب ا وم

اق

ة توةةجيل اق ة سي ي ة ب ةةا الفت ةري ال ممي ة المسةةااي قام مةةا لكةةة
ات ةري الوةةماح ت تبةةر اةةااي وةةم اسةةاي

.خة ل ات ةري وةةماح مسةةااي

. السي ي

, الوكاة المحيمية لبتا ما ا ممطح ما م يم

الممكة ة ة ةةة تساي ة ة ة ةةا م ت م ة ة ة ةةات موة ة ة ةةتكمت ا ة ة ة ةةة ا ة ة ة ةةاا الو ة ة ة ةةكاة
.قت م ية
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 توجيل مام متأخر0109092

المرك ي

ب ا سا ث ال اق

لي التوجيل الموتمر لم ت مات ممتحاي تت تةق بكةل اةرا مةة
ما يج ل مةة

Late Civil
Registration

خصا صمم ا ا

Population Register

وجل الوكاة

0109093

المرك ي

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Statistics System,
ام اء مظام
Revision 2.
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007
UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل
Vital Statistics System,
ام اء مظام
Revision 2.
, اضسصاءات السي ي
2001
.8 التمحي
8007
UN
 مبااه:اضمم المتساي
Principles and
Recommendations for a ت صيات مة اجل

التعريف باإلنجليزية
Loose-leaf file, ledger book, electronic file
or any other official file set up for the
permanent recording, in accordance with
established procedures, of each type of
vital event and its associated data
occurring to the population of a well
defined area (a county, district,
municipality, parish etc.).
The institutional, legal and technical
settings established by government to
conduct civil registration in a technical,
sound, coordinated and standardized
manner throughout the country, taking into
account cultural and social circumstances
particular to the country.

The total process of collecting information
by civil registration or enumeration on the
frequency of occurrence of specified and
Vital Statistics System,
defined vital events as well as relevant
ام اء مظام
Revision 2.
characteristics of the events themselves
, اضسصاءات السي ي
2001
and of the person or persons concerned,
.8 التمحي
and of compiling, processing, analysing,
evaluating, presenting and disseminating
8007
these data in statistical form.
PCBS,2000
The license issued by any authorized
الجما المرك
authority. The issuing authorities are the
,  لءسصاء الفتوطيمreporting units for this administrative
2999
records statistics.

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

ممفص ةةت أ اات ةةر أ مت ةةف الكتر مة ة أ أ مت ةةف

مت ةةف لص ةةفا

Civil Register

 لتتوجيل الاا م لكل, احا ضجراءات مسااي,روم اخر مخصو

اسم المصطلح
بالعربية
الوجل المام

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

0109091

الوج ت

01

الوج ت

01

المرك ي

مة ة ع م ةةة ال اق ةةات السي ية ة لتبيام ةةات المرتبطة ة بم ةةا التة ة تس ةةاث

,  ابر ةي,  بتاية,  محاط ة,لوكاة ممطح مسااي تساياا اقيحا (إقتةيم
.)الف اخره

الظر ف الم ووي الحام مي التحمي الت تساا ا السك م ضجراء
م سةةاي اة جميةةع

مموةةح

وةةتيم

التوةةجيل المةةام بطريحة تحمية

Civil Registration
System

مظام التوجيل المام

Vital Statistical
System

مظام اضسصاءات

0109095

المرك ي

. مع مراااي الظر ف الهحااي اضجتمااي لتبتا,امساء البتا

ال متي ة الكامت ة الت ة ت ةةمل جمةةع م ت مةةات اةةة طريةةق التوةةجيل
, م راة

لت ة ة ةةخو

 ب أة تكرار سا ث اق ات سي ي م يمة,المام أ ال ا
ب ة ة ةةأة الخصة ة ةةا و اات الصة ة ةةت لت اق ة ة ةةات مفوة ة ةةما

0109091

السي ي

الوج ت

01

الوج ت

01

المرك ي

 تجميةةع ةةاه البيامةةات تجمي ةةا, ا اض ةةخاو الم ميةةية, الم مة
. كل اسصا

ة رخصة البمةةاء

تستيتما تحييمما اراما م ر ا ا

ال سةةاي اإلسصةةا ي الم تمةةاي اة رخةةو األبمية

 ت تبةةر الجمةةات التة,الصةةااري مةةة الجمةةات الروةةمي المامسة لمةةا

ة ة مص ةةاار البيام ةةات الرو ةةمي التة ة ي ةةتم

تص ةةار رخ ةةو األبمية ة

. السص ل ممما اتف البيامات المطت ب

209

Statistical Unit In
Buildings Licenses

ال ساي اإلسصا ي
ا رخو األبمي

0109097

المرك ي

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

التعريف باإلنجليزية

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

اسم المصطلح
بالعربية

3515 :رمز الموضوع

Census Terms
UN
 مبااه-األمم المتساي
The Principles and
ت صيات لت اااات
Recommendations for
Population and Housing -الوكاة المواكة
Censuses, Revision 3
3 تمحي
2015
2015

The total process of collecting, compiling,
evaluating, analysing and publishing or
otherwise disseminating demographic,
economic and social data pertaining at a
specific time, at the smallest geographic
level to all persons in a country or in a
well delimited part of a country.

 تة اير,تحيةيم تستيةل م ةر

ال متي الكتي لجمةع م الجة

UN
 مبااه-األمم المتساي
The Principles and
ت صيات لت اااات
Recommendations for
Population and Housing -الوكاة المواكة
Censuses, Revision 3
3 تمحي
2015
2015
+
Adpted from PCBS
+

The enumeration of individuals according
to their usual place of residence, regardless
of their existence at the census reference
date.

ة اةا األاةراا سوةع مكةةاة اإلقامة الم تةااي برةةض المظةر اةةة

Based on the enumeration of individuals
according to their existence in the area of
enumeration at census reference date,
regardless of their usual place of residence.

ة اةةا جميةةع األ ةةخاو المت اجةةاية ا تيةةا ا ة مكةةاة ال ةةا ا ة

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

مصطلحات التعداد
ت ااا الوكاة

0105090

الت ااا

35

De-jure

ال ا المظر

0115101

الت ااا

35

De-facto

ال ا ال اق

0115102

الت ااا

35

0105093

الت ااا

35

Population Census

البيامات اإلسصةا ي سوةع الخصةا و الايمررااية اضقتصةااي

ق ةةت

جر اراة ة اة ة

اضجتمااية ة اات ال قة ة ألص ةةرر مو ةةت

 لجميع األ خاو ااخل الا ل أ ااخل سةا ا ااةس,مساا
.لج ء ممما
. مكاة الت اجا ا لسظ اإلوماا ال مم

بتصرف الجما

لءسصاء

المرك

الفتوطيم

UN
 مبااه-األمم المتساي
The Principles and
ت صيات لت اااات
Recommendations for
Population and Housing -الوكاة المواكة
Censuses, Revision 3
3 تمحي
2015
2015
+
+
Adpted from PCBS

لسظة اإلوةماا ال ممة برةض المظةر اةة مكةاة اإلقامة الم تةةااي
اا األاراا سوةع مكةاة ت اجةا م اة لسظة

يك ة األواس

. اإلوماا ال مم

بتصرف الجما

لءسصاء

المرك

الفتوطيم
UN
 مبااه- األمم المتسايIt refers to the span of time in between the
The Principles and
commencement of the fieldwork and the
ت صيات لت اااات
Recommendations for
completion of all questionnaires.
Population and Housing -الوكاة المواكة
Censuses, Revision 3
3 تمحي
2015
2015

 او ة ةةتكمال جمي ة ةةع,  الفتة ة ةري ال ممية ة ة ب ة ةةية ب ة ةةاء ال م ة ةةل المي ة ةةاامEnumeration period
.اضوتبيامات
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اتري ال ا

المصدر باللغة اإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

UN
 مبااه-األمم المتساي
The Principles and
ت صيات لت اااات
Recommendations for
Population and Housing -الوكاة المواكة
Censuses, Revision 3
3 تمحي
2015
2015
+
Adpted from PCBS
+

التعريف باإلنجليزية
This refers to the moment on which the
census data are based. Normally, it refers
to midnight of the day preceding the
reference period. Thus, the findings of the
census relate to that night

التعريف بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

 اااي ما تك ة,توما إليما بيامات الت ااا

التسظ الت

اسم المصطلح
بالعربية

رمز المصطلح

الموضوع

رمز المجال

Reference Date

لسظ اإلوماا ال مم

0105094

الت ااا

35

Urban

السار

0105095

الت ااا

35

Rural

الريف

0105096

الت ااا

35

Camp

المخيم

0115107

الت ااا

35

 بسيث توما م ظم متا ب الت ااا إلف تت, ممتصف ليت م يم
. التيت

بتصرف الجما

لءسصاء

المرك

الفتوطيم
National Committee,
headed by the PCBS,
1996

National Committee,
headed by the PCBS,
1996

National Committee,
headed by the PCBS,
1996

 التجم ال طمي بر اوAny locality whose population amounts to
10,000 persons or more. This applies to all
الجما المرك
governorates/districts centers regardless of
,  ل سصاء الفتوطيمtheir size. Besides, it refers to all localities
whose populations vary from 4,000 to
7771
9,999 persons provided they have, at least,
four of the following elements: public
electricity network, public water network,
post office, health center with a full – time
physician and a school offering a general
secondary education certificate.
 التجم ال طمي بر اوAny locality whose population is less than
4,000 persons or whose population varies
الجما المرك
from 4,000 to 9,999 persons but lacking
,  ل سصاء الفتوطيمfour of the aforementioned elements:
public electricity network, public water
7771
network, post office, health center with a
full – time physician and a school offering
a general secondary education certificate..

 جميع, موم أ أكهر090999 كل تجمع يبتا ااا وكام

 التجم ال طمي بر اوIt refers to any locality referred to as a
refugee camp and administered by the
الجما المرك
United Nations Refugees and Work
,  ل سصاء الفتوطيمAgency in the Near East (U.N.R.W.A.).
7771

 يةةاار مةةة,ة كاا ة التجم ةةات الت ة يطتةةق اتيمةةا اوةةم مخةةيم

 جميةع التجم ةات,مراك المسااظات برض المظر اة سجمما
ريط

 موم20222 – 10999 الت يبتا ااا وكامما ما بية

:أة يتة ار ايمةةا أرب ة اماصةةر مةة ال ماصةةر التالية اتةةف األقةةل
مكت ةع بريةةا مرك ة

ةةبك ميةةاه اام ة

( ةةبك كمربةةاء اام ة

صةةس بةةا ام كامةةل لطبيةةع طيت ة أيةةام األوةةب ع مارو ة هام ي ة
.) مااي الهام ي ال ام

تمم

 كةل تجمةع,  موةم10999 كل تجمع يحل ااا وةكام اةة
ا ة أة

 موة ةةم20222 -10999 يبتة ةةا اة ةةاا وة ةةكام مة ةةا بة ةةية

 ( ةبك كمربةةاء: تتة ار اية أرب ة اماصةر مةةة الخةامات التالية
مكتع بريا مرك صةس بةا ام كامةل
ةةمااي الهام ية

بك مياه اام

اام

لطبيةةع طيتة أيةةام األوةةب ع ماروة هام ية تمةةم

.) ال ام

. قبل كال الر ث الا لي
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 2.0مصطلحات األسرى والشهداء
رمز المجال

الموضوع

رمز المصطلح

2.0 Martyrs and Detainees Terms
اسم المصطلح
بالعربية

اسم المصطلح باإلنجليزية

مصطلحات األسرى والشهداء
19

األور

1909099

األور

التعريف بالعربية

رمز الموضوع1101 :
Detainees

ال مااء

Martyrs and Detainees Terms

ة ةةم األ ة ةةخاو ال ة ةةاية ألحة ة ة بم ة ةةم اة ة ة الو ة ةةج ة الم ة ةةتح ت
اإلوة ة ار يتي لفتة ةرات ممية ة مختتفة ة بو ةةبع اا ةةاامم ا ةةة ط ةةممم
كة ة ةرامتمم اإلمو ة ةةامي  ,يكة ة ة ة بط ة ةةرق مختتفة ة ة  ,مه ة ةةل اضاتح ة ةةال

البيت  ,أ اضاتحال ب اع السة اج ال وةكري اتةف الطةرق ,أ

أهماء اخ لمم أ مراارتمم ال طة ابر الم ةابر المختتفة غير ةا

مة الطرق.
19

األور

ال مااء

1909090

ال مااء

Martyrs

التعريف باإلنجليزية

المصدر باللغة العربية

المصدر باللغة اإلنجليزية

ةةم األ ةةخاو الةةاية قا ة ا ا ة وةةبيل الةةاية ال ة طة ال ةةرف

اتةةف أيةةا اضسةةت ل أس ا ة  ,وة ة اء كةةاة اةةة طريةةق إطة ة ق
المة ة ةةار أ متيج ة ة ة الخمة ة ةةق أ الت ة ة ةةايع أ الة ة ةةا س المت مة ة ةةا أ

اوتخاام اآلضت السااي ,غير ا مة الطرق.

200

الجما المرك

The persons detained in Israeli prisons and
detention centers for different temporal
 periods as a result of defending theirلءسصاء الفتوطيم ,
8072
homeland and human dignity. Detention
takes different forms including house
arrest (compulsory stay at home); area
closure by military checkpoints on the
roads; or arresting people while entering or
leaving their homeland at different
crossing points, passages, etc.
The persons killed for the sake of religion,
الجما المرك
homeland and honor by the Israeli
 occupation forces and their allies, whetherلءسصاء الفتوطيم ,
8072
by fire shooting, strangulation and
choking, or running over by vehicles; use
of sharp tools, etc.

PCBS, 2013

PCBS, 2013

00

