
 

 

 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 معجم المصطلحات اإلحصائية 
 2017، المستخدمة في الجهاز

 

 
 

 
 

 
 

 
 7102،  مارس/آذار

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 7182، آذار، هـ 8341، لثانيةجمادى ا. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .7102-اإلحصائية المستخدمة في الجهاز معجم المصطلحات.  7102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين -رام اهلل  
 

  : ىجميع المراسالت توجه إل
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين -رام اهلل، 0462: ب.ص

 
 

 2700 298  2 (970/972): هاتف 
  2710 298  2 (970/972): فاكس 

  8111411411: الرقم المجاني 
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني 

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية 2256: الرمز المرجعي

في ميثاق الممارسات  تم إعداد هذا المعجم حسب اإلجراءات المعيارية المحددة 

 7114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

mailto:diwan@pcbs.pna.org
http://www.pcbs.gov.ps/


 

 شكـر وتـقديـر
 

يتقدم  العمل الذي قام بإعداده،لم يكن لهذا المعجم أن يرى النور دون الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلت من قبل فريق 
 .ولكل من ساهم في انجازه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لفريق العمل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فريق العمل
 

 إعداد الدليل 
    ريم األحمد
 شيرين عقل

 
 تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجرة
 

 المراجعة األولية 
 حسين مغامس

 نايف عابد
  

  المراجعة النهائية 

 محمد قاللوة
 

 اإلشراف العام 
 عال عوض                                              رئيس الجهاز     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 تقديم
 

دأب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه على اعتماد سياسة التوثيق للممارسات الفضلى في عملـه فـي جميـع 
فللـى سـبيل المثـال تـم إعـداد .  الجوانب، وأخذ جانب التوثيق المهني للنشاطات التي يقوم بها حيزا كبيرا فـي إجـراءات اللمـل

في الجهاز، ودليل النشر، ودليل تأهيـل البيانـات الخـام، ودليـل  ة وتنفيذ مسح احصائيدليل المباديء التوجيهية الدراواعتماد 
ـــة ـــر ذلـــ  مـــن األدل ـــل المصشـــرات ارحصـــائية، وةي ـــاهيم والمصـــطلحات .  التخطـــيط الســـنوي، ودلي ـــق المف ـــة توثي وكانـــت عملي

، 8111ده عليهـا منـذ عـام والمختصرات المستخدمة في الجهاز ضمن النشاطات التي قام الجهـاز بتخصـيج جـزء مـن جهـو 
حيــت تــم فــي ذلــ  اللــام إعــداد مســودة أولــى مــن دليــل المصــطلحات المســتخدمة فــي الجهــاز ليــتم اســتخدامها داخليــا  مــن قبــل 

ولكــن ومــع مــرور الوقــت وتــراكم الخبــرة لــدى الجهــاز أصــبح ال بــد مــن إعــداد ملجــم مليــاري بالمفــاهيم .  الــدوائر ارحصــائية
فـي اللمـل ارحصـائي الرسـمي الفلسـطيني ليـتم تلميمـه وطنيـا  السـتخدامه مـن قبـل جميـع اللـاملين والمصطلحات المسـتخدمة 

في مجـال ارحصـاءات الرسـمية، سـواء فـي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني أو اللـاملين فـي الوحـدات ارحصـائية فـي 
 .الوزارات والمصسسات الحكومية األخرى

 
المســـتخدمة فـــي الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني علـــى قائمـــة كاملـــة بجميـــع  ارحصـــائية يحتـــوي ملجـــم المصـــطلحات

تم اسـتخدامها فـي الجهـاز فـي جميـع المجـاالت ارحصـائية، ومـا يـرتبط بهـا مـن مصـطلحات يـالمصطلحات ارحصـائية التـي 
متكـــامال فقـــد تـــم تضـــمين ومـــن أجـــل أن يكـــون الجهـــد .  والخـــرائط والتقســـيمات ارداريـــة والملـــايير والجـــودة خاصـــة باللينـــات

 .المصطلحات المستخدمة باللغتين اللربية وارنجليزية
 

تأتي أهمية إعداد هذا الملجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بـين 
يــــا ، ويضــــمن توحيــــد جميــــع دفتــــي كراســــة واحــــدة، ممــــا يجلــــل مــــن الســــهل التلامــــل مــــع هــــذه المصــــطلحات ورقيــــا  أو إلكترون

المصـــطلحات أينمـــا وردت فـــي نشـــرات الجهـــاز،  إضـــافة إلـــى تلميمـــه علـــى الوحـــدات ارحصـــائية فـــي الـــوزارات والمصسســـات 
 . الحكومية األخرى الستخدام نفس المصطلحات حيثما تطلب ذل 

 
آليـة التلامـل مـع ملجـم "عنـوان  تم تصميم الملجم بأسلوب سهل االسـتخدام، وتـم وضـع دليـل تلريفـي لكيفيـة اسـتخدامه تحـت

وضـمن سياسـة اللمـل المتبلـة فـي الجهـاز لمواكبـة أحـدت التطـورات التكنولوجيـة، فقـد تـم نشـر الملجـم علـى ".  المصطلحات
 ". http://www.pcbs.gov.ps "الصفحة ارلكترونية للجهاز 

 
المسـاهمة بضضـافة خطـوة جديـدة نحـو النهـوض بارحصـاءات بشكل مسـتمر ملجم وتحديثه إننا نأمل من خالل إصدار هذا ال

 .الجيدةالرسمية الفلسطينية وفقا ألحدت الملايير الدولية والمنسجمة مع أخالقيات الممارسات ارحصائية 
 

 
 
 

 عال عوض 7102، آذار
 رئيس الجهاز      
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

ارحصـائية، فقـد ارتــأى  دراسـاتارحصــاء فـي كافـة المجـاالت ونظــرا للهميـة الكبيـرة التـي تحتلهــا ال وأهميـة نتيجـة لتزايـد دور
الجهـاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني اللمـل علــى إعـداد ملجـم يشــمل كافـة المصـطلحات والمفــاهيم ارحصـائية المســتخدمة 

بحيت يمكن الوصول إلى هذه المصطلحات والمفاهيم من قبل جميع اللـاملين فـي مجـال .  في نشاطاته ارحصائية المختلفة
 .وةيرهم من المهتمين بسهولة ويسر اللمل ارحصائي والباحثين

 
إن إنتاج إحصاءات موثوق بها محليا وعالميا يتطلب مجموعـة واسـلة مـن المللومـات األساسـية حـول ارحصـاءات المنتجـة، 
وكذل  بيانات وافية عن المواضيع التي تصفها هذه ارحصـاءات، ويلتبـر ملجـم المصـطلحات الموحـد عنصـر هـام وأساسـي 

ـــق عليهـــا تســـمية  ـــي يطل ـــات مـــن هـــذه المللومـــات والت ـــضن توحيـــدها أســـوة بالتصـــنيفات (metadata) الوصـــفيةالبيان ـــذل  ف ، ل
والمنهجيــات المتبلــة فــي تنفيــذ المســوت والدراســات يلتبــر شــرط مســبق لتوحيــد ملــايير إنتــاج الــرقم ارحصــائي ورفــع مســتوى 

 .وقابليته للمقارنة مصداقيته
 

واهر المختلفـة باتـت ضـرورية لرسـم السياسـات وتتضح أهمية هذا الملجم إذا علمنـا أن المقارنـات الللميـة حـول مصشـرات الظـ
من قبل متخذي القرار وعلى كافة األصلدة في عصـرنا الحـالي، سـواء كانـت هـذه المقارنـات عبـر الـزمن علـى شـكل سالسـل 

ويصـــلب إجــراء المقارنـــات الللميـــة .  ، أو مقارنـــات بـــين المنــاطق داخليـــا  والـــدول المختلفــة عالميـــا  (Time Series)زمنيــة 
جــراء المســوت والدراســات ارحصــائية، وفــي نفــس إ عمليــات هــا المــذكورين إذا لــم يــتم توحيــد المفــاهيم المســتخدمة خــاللبنوعي

الوقت فضن توحيد هذه المصطلحات ضمن النظام ارحصـائي الـوطني يضـمن انسـياب البيانـات بـين مكونـات النظـام بسالسـة 
الـوطني  ارحصـائي مجملـة مـن المصسسـات األخـرى ضـمن النظـاموبطرق علمية، وبذل  تصـبح بيانـات السـجالت ارداريـة ال

 .متسقة وقابلة لالستخدام األمثل في عملية إنتاج المصشرات ارحصائية
 

ويــأتي هــذا الملجــم ليــوفر هــذه ارمكانيــة رجــراء المقارنــات علــى صــليد داخلــي أوال ، وذلــ  بتوحيــد المصــطلحات والمفــاهيم 
ه رسميا وتلميمه علـى كافـة الوحـدات ارحصـائية فـي الـوزارات والجهـات الملنيـة المنتجـة ارحصائية محليا عن طريق اعتماد

للرقم ارحصائي في فلسطين، وعلى صليد خارجي ثانيا ، حيت أن كافة المصطلحات والمفاهيم الواردة فيـه قـد تـم التأكـد مـن 
ج،  وبهــذا فــضن الملجــم سيســاهم بفلاليــة فــي انســجامها وتوافقهــا مــع المصــادر الدوليــة الملتمــدة مــن الجهــات ذات االختصــا

 .إتاحة المجال للدراسات المقارنة ويلطي الرقم ارحصائي الفلسطيني مصداقية أكبر عالميا  
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 الفصل الثاني
 

 تطور المعجم

 
فـي ( والمفـاهيم ارحصـائية المسـتخدمة فـي الجهـازكـان يحمـل اسـم دليـل المصـطلحات )تم إعداد أول نسخة مـن هـذا الملجـم 

، وقد تم تجميع كافة المصـطلحات بمسـاعدة ارحصـائيين الـذين يقومـون بضعـداد التقـارير 8111فبراير في اللام  /شهر شباط 
 وبسـبب دخـول الكثيـر مـن المصـطلحات. ارحصائية، وتم اعتماد التلريفـات بنـاء علـى أسـس علميـة وحسـب مصـدر التلريـف

، وكــذل  تطــوير بلــض التلريفــات حتــى يســتجدتحــديت الملجــم ليواكــب مــا أصــبح ال بــد مــن  منــذ ذلــ  الوقــت وتلــديل بلضــها
تـم إصـدار الطبلـة الثانيـة مـن الملجـم، حيـت تـم مراجلـة  7112وفـي عـام . تنسجم مع تل  المستخدمة دوليـا كلمـا أمكـن ذلـ 

ا فــي الجهــاز فــي الفتــرة الممتــدة بــين ارصــدارين وقــد شــار  فــي هــذا وتجميــع كافــة المصــطلحات والمفــاهيم التــي تــم اســتخدامه
 .الجهازاللمل فريق مكون من مختلف اردارات اللامة في 

 

بلـد دراسـة مستفيضـة للمحتـوى واللـودة للمرجليـات والملـايير الدوليـة، وقـد  7111صدرت الطبلة الثالثة من هذا الملجم عام 
دخلــت ألول أ 7181وفـي عــام ، 7112بلــد صـدور الطبلــة الثانيـة عــام  ســتخدامدخلـت لالأضـيفت بلــض المصـطلحات التــي 

 مواضــيع جديــدة مثــل تأضــيف 7188للــام  وفــي الطبلــة الخامســة. مواضــيع مثــل الجــودة والمنهجيــات والملــايير للملجــم مــرة
لتســهل علــى حيــت أضــيفت المصــطلحات التــي تســتخدم فــي هــذه المجــاالت  .الحكــم والديمقراطيــةموضــو  و  ،الطفــل موضــو 

 .االوصفية الخاصة بهوالبيانات المستخدم فهم السياقات واألبلاد المحددة للرقم ارحصائي الرسمي 
 

والتلامــل مــع  محــددة تــم اللمــل علــى تطــوير الملجــم مــن حيــت تســكين المصــطلحات فــي موضــوعات التاليــة خــالل الســنوات
تـم توضـيح  7184وفـي طبلـة عـام  لغتين وصـحة تلريفهـا، والتأكـد مـن اتسـاقها بـال المصطلحات المكـررة تحـت عـدة مواضـيع
دولـــي بتصـــرف الجهـــاز المركـــزي مـــن مصـــدر ، أو بتفاصـــيله دولـــيمـــن مصـــدر  كونـــه مصـــدر تلريـــف المصـــطلح مـــن حيـــت
 .اسـتخدام المصـطلح بـدء سـنة بتوضيحالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  مصدرهالالحصاء الفلسطيني، أو مصطلحات 

باالضافة الى التحديثات الروتينية على المصطلحات مـن حيـت اضـافة أو حـذف أو تلـديل علـى المصـطلح  7183وفي عام 
 7182و  7181 يعــام فــي وتــم تحــديت ملجــم المصــطلحاترئيســي تحــت مســمى األســرى والشــهداء،  تمــت اضــافة عنــوان
 .تلديل مصطلح جديد الوارد من الدوائر/حسب نموذج اضافة

 
انســـجاما مـــع سياســـة الجهـــاز الملتزمـــة بتحـــديت األدلـــة ارحصـــائية بشـــكل مســـتمر  7182ه الطبلـــة الحاليـــة للـــام وتصـــدر هـــذ

ـــة،  ـــوت هـــذه الطبلـــةلضـــمان اتســـاقها بالملـــايير الدولي ـــوان  واحت ـــد خـــاج بمجـــال ارحصـــاءات ارقتصـــادية بلن موضـــو  جدي
مصطلحات جديدة أو مصطلحات تـم فصـلها مـن  ، وذل  إما باضافة8131ورمز موضوعها  "مصطلحات الحسابات التابلة"

اضـافة احتـوت هـذه الطبلـة  ، كمـاالخـاج بهـا موضو  الحسابات القومية واجراء تلديل بسيط على مصدر تلريف المصطلح
 7182تلـديل مصـطلح جديـد فـي النصـف الثـاني مـن عـام /بلض المصطلحات التي وردت من الـدوائر حسـب نمـوذج اضـافة

لضــمان االتســاق والــربط بــين  خة مــع احتفــاظ كــل مصــطلح برمــزه حتــى لــو اختلــف ترتيبــه االبجــديوحتــى اعتمــاد هــذه النســ
 .المصطلحات والمصشرات والمتغيرات االحصائية الحقا
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 توحيد المفاهيم
وتمشيا مع التطور المستمر في حقل الملرفة ارحصائية ومواكبة للتوسع األفقي والرأسي في هذا المجال قام الجهاز المركزي 

كـــد مـــن مراجلـــة كافـــة مصـــطلحات الملجـــم وتـــم التأب 7187مـــن الملجـــم عـــام  سادســـةالالنســـخة ضـــمن لإلحصــاء الفلســـطيني 
 .الملايير الدوليةمع اتساقها 

 
تقرير وتوصيات االجتما  الثالت لفريق عمل توحيد المنهجيات والمفاهيم والتصنيفات المستخدمة في التلدادات  نضم

 اللربية الدول بجاملةوالمسوت األسرية والسجالت السكانية المنلقد في مقر األمانة اللامة 
فاهيم والتصنيفات ارحصائية داخليا أوصى المجتملون بضرورة توحيد المنهجيات والم  23-2007/10/25نخالل الفترة م

 .صليد عربي على طريق الوصول لالنسجام مع الملايير الدولية إحصائيا علىعلى نطاق الدولة نفسها وكذل  توحيدها 
  

بلـد زيارتهـا للمصسسـات اللاملـة فـي مجـال إنتـاج ( CFG)أوصت بلثة التقييم التابلة لمجموعة التمويل الرئيسـية للجهـاز  كما
ارحصائي في فلسطين بضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصنيفات ارحصائية في األراضي الفلسطينية، بهدف  الرقم

إنتــاج الــرقم ارحصــائي بجــودة ومصــداقية عاليــة والمرتكــز علــى ملــايير موحــدة والــذي يلتبــر أســاس ألي خطــط تنمويــة قائمــة 
 . على مقاربات علمية

 
فــي مبنــى الجهــاز برئاســة دولــة رئــيس الــوزراء  41/81/7111االستشــاري والــذي عقــد بتــاري  وفــي االجتمــا  الثــامن للمجلــس 

الدكتور سالم فياض، وكخطوة أخرى عززت التوجه لتوحيـد المفـاهيم والمصـطلحات فـي األراضـي الفلسـطينية أوصـى سـيادته 
ي وتلميمهــا علـى الجهــات المختلفــة ذات بضـرورة توحيــد المفـاهيم والملــايير المتبلـة فــي الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطين

 .اللالقة بضنتاج واستخدام الرقم ارحصائي في دولة فلسطين
 

بضـرورة تلمـيم وتوحيـد األدلـة  88/12/7111  توجـت هـذه المسـاعي والجهـود بصـدور قـرار عـن مجلـس الـوزراء بتـاري  وقـد
توحيــد المصــطلحات والمفــاهيم والتصــنيفات علــى س المجلــوالتصــنيفات ارحصــائية فــي األراضــي الفلســطينية حيــت صــادق 

ارحصائية فـي المصسسـات المنتجـة للـرقم ارحصـائي فـي األراضـي الفلسـطينية والمقدمـة مـن قبـل الجهـاز المركـزي لإلحصـاء 
، ملجـم (النظـام المنسـق)تصنيف النشاط االقتصادي، تصنيف التجارة الخارجية   والتي تشمل التصنيف المهني، الفلسطيني،
، وقد تم تلديل هذا القرار بلد ذل  خالل عام لإلحصاء الفلسطيني المركزيلحات ارحصائية المستخدمة في الجهاز المصط
الــــرقم أو إنتــــاج /التــــزام الــــوزارات والمصسســــات الوطنيــــة ذات اللالقــــة باســــتخدام و ضــــرورة علــــى مجــــددا ليــــتم التأكيــــد 7184

  .بمحتويات الملجم وتحديثاته الرسمي ارحصائي
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 االختصاراتقائمة 
 

 :ورد في الملجم بلض االختصارات لمصادر المصطلحات وهي
 

 اسم المصدر بالعربية االختصار
:OECD منظمة التلاون االقتصادي والتنمية 
:UNESCO  (اليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والللم والثقافة 
:UN المتحدة األمم 

:ITU  لالتصاالتاالتحاد الدولي 

:SNA  القومية الحسابات نظام  

:PCBS لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز 

:UNSD شلبة ارحصاء التابلة للمم المتحدة 
:WHO الصحة اللالمية منظمة 

:ECE ألوروبا االقتصاديةتصنيف اللجنة  نظام 

:ILO اللمل الدولية منظمة 

:UN/WTO اللالميةمنظمة السياحة / االمم المتحدة 
:IMF صندوق النقد الدولي 
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 الفصل الثالت
 

 آلية التعامل مع المعجم
 

لكترونيــا ، وتــم توزيــع المصــطلحات حســب المجــال والموضــو  الجــدول التــالي يســاعد و   .يتــوفر ملجــم المصــطلحات ورقيــا  واا
 .في كيفية التلامل مع الملجم

 

 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 8181 الملاينة 81   مصطلحات الملاينة والملايير والجودة

 8181 الملايير 
 8171 الجودة

 مصطلحات اقتصادية
 

 8181 الحسابات القومية 81

 8181 ميزان المدفوعات

 8171 التجارة الخارجية

 8171 األسلار واألرقام القياسية

 8141 وارنشآءات المنشآت

 8141 النقل
 8131 االتصاالت

 8121 الحسابات التابلة
 مصطلحات جغرافية وبيئية

 

 7181 السياحة 71

 7181 المسكن وظروف السكن

 7171 البيئة

 7171 المياه

 7141 الطاقة

 7141 استلماالت األراضي
 7131 الزراعة

 سكانية واجتماعيةمصطلحات 
 

 7181 السكان 71

 7181 اللمل

 7171 الللم والتكنولوجيا
 7171 ملايير المليشة

 7141 التلليم والثقافة

 7141 الصحة

 7131 األمن واللدالة

 7131 المرأة والرجل
 7111 الطفل

 7111 الحكم والديمقراطية
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 رمز الموضوع اسم الموضوع رمز المجال المجال

 والخرائطمصطلحات التقسيمات اردارية 
 

 4181 الخرائط 41

 4181 تقسيمات إدارية

 التلداد والسجالت المركزية  مصطلحات
 

 4181 السجالت المركزية 41

 4181 التلداد
 3181 األسرى والشهداء 31 مصطلحات األسرى والشهداء

 
خانـات، تمثـل الخـانتين األولـى والثانيـة المجـال والخـانتين الثالثـة والرابلـة مخصصـتان للموضـو   7يتكون رمـز المصـطلح مـن 

، وقــد تــم إعــداد الملجــم بصــورة تســمح بضضــافة للمصــطلحالــرقم المتسلســل  الــى داخــل المجــال، والخانــات الــثالت األخيــرة تشــير
 .مواضيع جديدة داخل المجال أو مصطلحات جديدة داخل نفس الموضو 

 
 :مثال
وموضـو  الملاينـة حامـل ( 81)يشير من اليسار لليمين إلى مجال الملاينة والملايير والجـودة الـذي رمـزه ( 8181811)الرمز 
الملاينــة داخــل المجــال وهــو ورمــز موضــو  ( 81)حيــت يتكــون مــن رمــز مجــال الملاينــة والملــايير والجــودة ( 8181)الرمــز 

لإلشـارة إلـى المصـطلح رقـم ( 811)المتسلسـل للمصـطلح حيـت تبـدأ بـالرقم  الرقموالخانات الثالثة من اليمين تشير الى ، (81)
وبالتــالي فــضن مجــرد ملرفــة رمــز المصــطلح يلطــي مللومــات عــن مجــال (. أثــر التصــميم)وهــو مصــطلح  فــي الموضــو ( 8)

وأيضــا تــم ترتيــب المصــطلحات داخــل كــل  .خــل الملجــموموضــو  المصــطلح وترتيــب المصــطلح داخــل الموضــو  وبالتــالي دا
 .مع احتفاظ كل مصطلح برمزه أبجديا  موضو  
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 Chapter Four الفصل الرابع
  

 Glossary of Statistical Terms معجم المصطلحات اإلحصائية
  

 Sampling, Standards and Quality Terms 1.4 مصطلحات المعاينة والمعايير والجودة 0.6
 

المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 Sampling Terms  0101: مز الموضوعر  مصطلحات المعاينة 

 أثر التصميم 8181811 المعاينة 81

(DEFF) 

Design Effect  محســوبة مــن عينــة المسـح وهــي حاصــل قســمة قيمـة
التبــاين للمتغيـــر قيــد االهتمـــام ضــمن تصـــميم اللينـــة 
الحـــــالي علـــــى التبـــــاين فـــــي حالـــــه اللينـــــة اللشـــــوائية 

 .البسيطة لنفس حجم اللينة 

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. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
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هــو تحيــز فــي القــيم االحصــائية الــذي يحــدت عنــدما  Coverage Error أخطاء الشمول  8181811 الملاينة 81
ال يكــون مجتمــع الهــدف متوافــق مــع المجتمــع الــذي 
تــم ســحب اللينــة منــه وهــذا يحــدت بســبب ان اطــار 
 الملاينة ةير مكتمل نتيجة عيوب في جمع البيانات

حيــت ينــتب بســبب نقــج الشــمول وزيــادة الشــمول و  
نقـــج الشـــمول يحـــدت عنـــدما يكـــون هنـــا  عناصـــر 

بينمـا زيـادة الشـمول  افي مجتمـع الهـدف تـم اسـتثناصه
عنــــدما يكــــون هنــــا  وحــــدات تــــم اضــــافتها للمجتمــــع 

  .بشكل خاطئ

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.  
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

االطــار يتضــمن قائمــة بكــل الوحــدات الملروفــة فــي  Sampling Frame الملاينة إطار 8181812 الملاينة 81
المجتمع في حالة المسح باللينة يمثل االطار قائمـة 
 .بكل مجتمع الهدف والذي سيتم سحب عينة منه 

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. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
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 اعادة المقابلة 8181813 الملاينة 81
 

Re Interview   تــتم اعــادة المقابلــة عنــدما يــتم االتصــال بالمســتجيب
اول مـــرة ويـــتم ذلــــ  مـــن خـــالل شــــخج اخـــر ةيــــر 
الشخج الذي زار المستجيب في المرة االولـى ويـتم 

 .استيفاء نفس االستمارة او جزء منها 

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. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 

البيانات الوصفية  8181814 الملاينة 81
للملية جمع 

 (الباراداتا )البيانات

Paradata  الباراداتــا تحتــوي علـــى مللومــات حـــول عمليــة جمـــع
عـــدد مـــرات ،فتـــرة المســـح )البيانـــات االساســـية مثـــل 

 (.ال ...،رجو  لوحدة الملاينة ال

Paradata, contains information 

about the primary data collection 

process (e.g., survey duration 

,number of call backs,…etc). 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

تقدير التحيز او تحيز الملاينة هو الفرق بين القيمة  Estimation Bias التحيز 8181815 الملاينة 81
 .المتوقلة للتقدير والقيمة الحقيقية للمجتمع 

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.   

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

تصميم اللينة هو االطار لللمـل او خارطـة الطريـق  Sample Design اللينة تصميم 8181812 الملاينة 81
 . والتي يقوم عليها اساس اختيار عينة المسح

A sample design is the framework, 

or road map, that serves as the 

basis for the selection of a survey 

sample 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  
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Paul J. Lavrakas, 

2008 

التبـــاين هـــو عبـــارة عـــن التشـــتت بـــين مجموعـــة مـــن   Variance التباين 8181812 الملاينة 81
 .المشاهدات

Variance refers to the degree of 

variability (dispersion) among a 

collection of observations.  

  

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

توزيـــــع اللينـــــة علـــــى طبقـــــات مصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Optimum Allocation األمثل التوزيع 8181811 الملاينة 81
  .وتباينها والتكلفةالتصميم حسب حجم الطبقة  

 It refers to the distribution of the 

sample across strata by strata size,  

variance and cost. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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اللينـــــة علـــــى طبقـــــات  توزيـــــعمصـــــطلح يشـــــير إلـــــى  Equal Allocation المتساوي التوزيع 8181811 الملاينة 81
 .التصميم بالتساوي

It refers to the distribution of  the 

sample across strata equality. 
 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

المتناسب مع  التوزيع 8181881 الملاينة 81
 الحجم

Proportional 

Allocation 
توزيـــــع اللينـــــة علـــــى طبقـــــات مصـــــطلح يشـــــير إلـــــى 
 .في المجتمع الكلي الطبقةالتصميم حسب نسبة  

It refers to the distribution of the 

sample across strata by percentage 

of strata size in population. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

، ويسـتخدم تقـدير المصشـر لتبـاينالجذر التربيلـي  هو Standard Error الملياري الخطأ 8181888 الملاينة 81
كمقيــاس الخــتالف التقــديرات مــن خــالل اللينــة عــن 

 .قيمة التقدير

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. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

بـين قيمـة الخطـأ المليـاري وقيمـة التقـدير  النسـبة هو Relative Error النسبي الخطأ 8181887 الملاينة 81
 .هنفس

It refers to the ratio between the 

standard error and the estimate 

value from the data. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the margin of error .تقدير المصشر أثناءالمسموت به  لخطأهو ا Margin of  Error الهامشي الخطأ 8181884 الملاينة 81

when estimating the indicator. 
 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

خطأ ناتب عن تضمين اللينة بلض اللناصر ةير  Over-Coverage زيادة الشمول 8181883 الملاينة 81
الموجودة على أرض الواقع، وتنشأ حالة زيادة 

من وجود عناصر ال تنتمي للمجتمع  الشمول
الهدف ضمن ارطار ومن وحدات تنتمي لهذا 

 .المجتمع ولكنها تظهر أكثر من مرة في ارطار

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

يشــــير مصــــطلح التغطيـــــة أو الشــــمول إلــــى وصـــــف  Coverage (التغطية)الشمول  8181881 الملاينة 81
األبلاد الرئيسية للملية ترسيم ارحصاءات المنتجة، 
مثل القطا  الجغرافي، والمصسساتي، قطا  ارنتاج، 
القطـا  االقتصــادي، الصــناعي، المهــن، الملــامالت 
وةيرهــا، كمــا يشــير لإلســتثناءات وارســتبلادات ذات 

مجــــال البيانــــات الصــــلة، مصــــطلح الشــــمول يصــــف 
 .المجملة وليس خصائج المسح ارحصائي

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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 عبء االستجابة 8181882 الملاينة 81
 

Respondent Burden  

 
التـــي يلمـــس منهـــا المســـتجيب الصـــلوبة  هـــو الدرجـــة

او اضـــــاعة  (المســـــح)مـــــن مشـــــاركته فـــــي المشـــــرو  
الوقـــت او الشـــلور بالضـــغط وهـــو مـــا يلـــرف بلـــبء 

 .على المستجيب 

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. 

. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
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يـــتم  ارحصـــائيمـــن المجتمـــع  جزئيـــة مجموعـــةهـــي  Sample اللينة 8181882 الملاينة 81
 .اختيارها حسب ملايير ملينة

It is a subset from the statistical 

population to be selected by 

certain criteria. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

باحتمال   اللينة 8181881 الملاينة 81
 متناسب مع الحجم

Sampling with 

probability 

proportional to size 

هي اللينة التي يكون احتمال ظهور كل وحدة 
 .ملاينة في اللينة يتناسب مع حجم الوحدة

It is  the sample that has  

probability of selection for each 

unit  proportional to the size of the 

unit. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

عينة تصمم باختيار وحدات من المجتمع بلد  Stratified Sample اللينة الطبقية 8181881 الملاينة 81
مجموعات بحيت تكون كل مجموعة تقسيمه إلى 

 .متجانسة وتسمى طبقة

Divide the frame into groups, 

where each group is homogenous,  

the group called stratum.  

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

اللينة اللشوائية  8181871 الملاينة 81
 البسيطة

Simple Random 

Sample 
هي طريقة الختيار وحدات من المجتمع بحيت 

 .تكون فرصة االختيار للوحدات متساوية
It is a method of selecting n units 

from the population units  N  and 

each unit has equal chance of 

being drawn. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

من  مجموعات جزئيةمصطلح يشير إلى اختيار  Cluster Sample اللينة اللنقودية 8181878 الملاينة 81
المجتمع يحتوي كل منها على عدد من المفردات 
تكون فيها مجموعة المفردات عنقودا، ومفردات 

 .اللنقود قد ال تكون متجانسة داخل الطبقة

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 . 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 اللينة المثبتة  8181872 الملاينة 81
 

Panel Sample  هي اللينة التي يتم استخدام وحداتها او المستجيبين
 (.تسمى كل دورة موجة )ن او اكثر يفيها لمرت

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 . 

 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 
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Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 

 أنوا تحتوي على اكثر من نو  من  التي اللينةهي  Complex Sample المركبة اللينة 8181873 الملاينة 81
 .اللينات

It refers to the sample which is 

selected using two or more types 

of samples. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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 Area Probability اللينة المساحية 8181874 الملاينة 81

Sample  
اللينة االحتمالية المساحية هي التي يتم فيها سحب 

 . عينة مناطق جغرافية ملروفة االحتماالت

An area probability sample is one 

in which geographic areas are 

sampled with known probability. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 اللينة المنتظمة 8181875 الملاينة 81
 

Systematic Sampling  اللينة المنتظمة هي طريقة عشوائية الختيار عينة
وذل  من خالل ايجاد فترة ثابتة الختيار عينة من 

 .وحدات اطار الملاينة 

Systematic sampling is a random 

method of sampling that applies a 

constant interval to choosing a 

sample of elements from the 

sampling frame. 

موسوعة طرق البحت المسحي 
 8002، بول الفراكاس –

Encyclopedia of 

Survey  

Research 

Methods- 

Paul J. Lavrakas, 

2008 

 Self-Weighting اللينة الموزونة ذاتيا 8181876 الملاينة 81

Sample 
هـي اللينـة الموزونــة علـى الطبقــات بطريقـة متناســبة 
مع حجم الطبقة بحيت يـتم سـحب اللينـة ضـمن كـل 

 .طبقة بطريقة عشوائية بسيطة أو منتظمة

The sample allocation is 

proportional allocation on strata 

and the selection of sample is 

simple or systematic random 

sample in each stratum. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 Non-Probability اللينة ةير االحتمالية 1010127 الملاينة 81

Sample 
هـــي اللينـــة التـــي يكـــون اختيـــار وحـــداتها قـــائم علـــى 

اللشـــوائية، مثـــل اختيـــار عامـــل آخـــر ةيـــر الفرصـــة 
الوحــــدات المناســــبة أو المتاحــــة، اختيــــار قــــائم علــــى 

 .خبرات سابقة أو على حكم الباحت

A sample in which the selection of 

units is based on factors other than 

random chance, e.g. convenience, 

prior experience or the judgment 

of a researcher. 

وستات، تقييم الجودة في يور 
المصطلحات، : مجال ارحصاء

مجموعة عمل، لوكسمبورغ 
8002 

Eurostat, 

"Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary", Working 

Group, 

Luxembourg, 

October 2003 

االرتباط  ملامل 8181878 الملاينة 81
 الداخلي

Interclass Correlation 

Coefficient 
     وحـدات مجتمـع الدراسـة فـي تجـانسمـدى  قيـاسهو 

 .اللناقيد
It refers to the measure of 

homogeneity of study population 

units within clusters. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

فشل في شمول الوحدات الالزمة  في ارطار ، مما  Under-Coverage نقج الشمول 8181879 الملاينة 81
 .يصدي للدم توفر المللومات حول هذه الوحدات

Failure to include required units in 

the frame, which results in .The 

absence of information for those 

units. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

التـــي تخضـــع للمليـــة اختيـــار مـــن كافـــة  الوحـــدة هـــي Sampling Unit الملاينة وحدة 8181830 الملاينة 81
 .وحدات المجتمع

It is the units making up the 

sampling frame for the first stage 

of a multistage sample. 

 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 

 It refers to the reciprocal of the .اللنصر في اللينة اختياراحتمال  مقلوبهو  Weight الوزن 8181831 الملاينة 81

probability of selection. 
 -الملاينة  أساليب كتاب
 7711ران، ككو 

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977 
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  Standards Terms 0103: رمز الموضوع المعاييرمصطلحات 

 -بيانات إحصائية يتم جملها حول وحدة مفردة Statistical Microdata بيانات احصائية جزئية 8181811 الملايير 81
 .وحدة إحصائية

An observation data collected on 

an individual object - statistical 

unit. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

بيانات إحصائية يتم الحصول عليها عن طريق  Statistical Macrodata بيانات احصائية كلية 8181814 الملايير 81
التجميع الهادف للبيانات ارحصائية الجزئية باتبا  

 .منهجية إحصائية محددة

An observation data gained by a 

purposeful aggregation of 

statistical microdata conforming to 

statistical methodology. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

وةيرهـــا مـــن الوثـــائق التـــي تصـــف األشـــياء البيانـــات  Metadata البيانات الوصفية 8181818 الملايير 81
 .بطريقة رسمية

Data and other documentation that 

describes objects in a formalized 

way. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

البيانات الوصفية  8181817 الملايير 81
 ارحصائية

Statistical Metadata هي بيانات وصفية تصف البيانات ارحصائية. Metadata describing statistical 

data. 
OECD ملجم المصطلحات ،

 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

بمشـاهدة عملية تحويـل المللومـات النصـية الخاصـة  Coding الترميز 8181813 الملايير 81
لهـــذه ( القيمـــة)مـــا إلـــى رمـــز يحـــدد الفئـــة الصـــحيحة 

 المشاهدة

Refers to the transformation of a 

textual information about an 

observation into a code which 

identifies the correct category 

(value) for that observation 

األمم المتحدة، ملجم 
 8000مصطلحات التصنيفات، 

UN Glossary of 

Classification Terms, 

2000 

 

تســــــــــمية منتظمــــــــــة للشــــــــــياء أو نظــــــــــام أســــــــــماء أو  Nomenclature التسميات 8181811 الملايير 81
مصــــــطلحات للشــــــياء، فــــــي التصــــــنيف التســــــميات 

 .تتلامل مع تسميات منتظمة للفئات أو اللناصر

A systematic naming of things or a 

system of names or terms for 

things.In classification, 

nomenclature involves a systemic 

naming of categories or items. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

تصنيف االستهال   8181812 الملايير 10
 الفردي حسب الغرض

classification of 

individual 

consumption by 

purpose  
)COICOP( 

ــــــف كــــــال االســــــتهال   هــــــو تصــــــنيف يســــــتخدم لتلري
وارنفاق الفردي من جهة واالستهال  الفردي الفللي 

 .من جهة أخرى

It is a classification used to 

identify the objectives of both 

individual consumption 

expenditure and actual individual 

consumption. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف الصناعي  8181812 الملايير 81
الملياري الدولي لكافة 
 األنشطة االقتصادية

International Standard 

Industrial 

Classification 

(ISIC) 

التصنيف هو المليار الدولي لتصنيف األنشطة هذا 
هــــو  منــــه والغــــرض الرئيســــي. جــــةاالقتصــــادية المنت  

تــــوفير مجموعــــة قياســــية مــــن األنشــــطة االقتصــــادية 
 ات التــينشــاطلوفقــا ل لمنشــآتحتــى يمكــن تصــنيف ا

 .اقوم بهت

It is the United Nations 

International Standard Industrial 

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. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

التصنيف الملياري  8181811 الملايير 81
 الدولي للمهن

International Standard 

Classification of 

Occupations (ISCO) 

الفلليــة والمحتملــة  ميصــنف األشــخاج وفقــا للالقــته
، تصــــنف الوظــــائف حســــب األعمــــال وظــــائفالمــــع 

المنجـــزة أو التـــي ســـيتم إنجازهـــا، المليـــار األساســـي 
لتصــــنيف النظـــــام لمجموعــــات رئيســـــية وفرعيــــة هـــــو 
مســـــــتوى المهـــــــارات والتخصـــــــج المطلـــــــوب لتنفيـــــــذ 
األعمـــــــال والمهـــــــام المتللقـــــــة بالمهنـــــــة، مـــــــع وجـــــــود 
ون مجموعــــــــات رئيســــــــية منفصــــــــلة لكبــــــــار المشــــــــرع

 .والمسصولون والمدراء وللقوات المسلحة

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”   

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

التصنيف الملياري  8181811 الملايير 81
 اللالمي للتلليم

Classification of 

Education (ISCED) 
يســـتخدم هــــذا التصــــنيف لتلريــــف مســــتويات وحقــــول 

 .التلليم
The International Standard 

Classification of Education 

(ISCED-97) is used to define the 

levels and fields of education. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

مجموعة من المشاهدات المنفصلة، الشـاملة تسـتبلد  Classifications التصنيفات 8181881 الملايير 81
المشـاهدات األخـرى والتـي قـد تـرتبط بواحـد  كل منها

ـــــرات لتقـــــاس فـــــي ترتيـــــب و ـــــر مـــــن المتغي أو /أو أكث
 .عرض البيانات

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

التابلة  المشاهدات كافةعلى  تنفذدراسة استقصائية  Census التلداد 8181888 الملايير 81
 .مجال محددلمجموعة سكانية ملينة أو 

A survey conducted on the full set 

of observation objects belonging 

to a given population or universe. 

مصطلحات االمم المتحدة،  
البيانات الوصفية ارحصائي، 

 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

 Administrative السجالت اردارية 8181887 الملايير 81

Records 
المجملة من خالل مصدر خارجي عن البيانات 

 .المصسسات ارحصائية

The data collected  by sources 

external to statistical offices. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

السلسـلة الزمنيــة مجموعــة مـن المشــاهدات المنتظمــة  Time Series السالسل الزمنية 8181883 الملايير 81
حســب فتــرات زمنيــة متلاقبــة لخصــائج كميــة حــول 
ظـــاهرة مفـــردة أو مجموعـــة ظـــواهر، ةالبـــا مـــا تكـــون 

 .هذه الفترات الزمنية متباعدة بشكل متساوي

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. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

خاصــية لوحــدة مــا تمــت مشــاهدتها والتــي قــد تحــوي  variable المتغير 8181872 الملايير 81
مجموعــة مــن القــيم يمكــن قياســها رقميــا أو تحديــدها 

الـدخل، : مثل)عن طريق فئة ما من تصنيف محدد 
ــــــــوزن،  ــــــــة، الصــــــــناعة، ... اللمــــــــر، ال الــــــــ ، والمهن

 (ال ...المرض

 

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. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

ملينة  مشاهداتحول خصائج مجموعة  قالتحق Survey المسح ارحصائي  8181881 الملايير 81
هذه  مجتمع عن طريق جمع البيانات من عينة من

تقدير خصائصها من خالل بوذل   المشاهدات
 .حصائيةار اتمنهجيلل المنهجيستخدام اال

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. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 

 A word or phrase used to .مفهومل محددة كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية Term مصطلح 8181882 الملايير 81

designate a concept. 
مصطلحات االمم المتحدة،  

البيانات الوصفية ارحصائي، 
 8000جنيف، 

 UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000 

الملايير ارحصائية  8181882 الملايير 81
 الدولية

International 

Statistical Standard 
مجموعــة شــاملة مــن المبــاده التوجيهيــة ارحصــائية 
ــــــة والتوصــــــيات فــــــي حقــــــل ارحصــــــاء التــــــي  اللالمي
وضــلت مــن قبــل المنظمــات الدوليــة التــي تلمــل مــع 

 .المصسسات الوطنية

The comprehensive set of 

international statistical guidelines 

and recommendations that have 

been developed by international 

organizations working with 

national agencies. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

المليار الخاج لنشر  8181881 الملايير 81
 البيانات

Special Data 

Dissemination 

Standard, SDDS 

مليـــار لنشـــر البيانـــات تـــم إنشـــاصه مـــن قبـــل صـــندوق 
ررشـاد األعضـاء التـي لـديها ، أو التـي النقد الدولي 
لوصـول إلـى أسـواق رأس المـال الدوليـة لقد تسلى ، 

االقتصــــادية  ارحصــــائية تــــوفير البيانــــات كيفيــــة فــــي
وافتـــــتح التســـــجيل فـــــي المليـــــار . والماليـــــة للجمهـــــور
 .8112 لالخاج في أبري

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

المليار اللام لنشر  8181881 الملايير 81
 البيانات

General Data 

Dissemination 

System, GDDS 

البلدان األعضاء فـي  امن خاللهتقوم عملية منظمة 
االلتزام طوعـا لتحسـين نوعيـة بـصـندوق النقـد الـدولي 

البيانــــات التــــي تنتجهــــا وتنشــــرها نظمهــــا ارحصــــائية 
ـــــــل  ـــــــة احتياجـــــــات تحلي ـــــــل لتلبي ـــــــى المـــــــدى الطوي عل

 .االقتصاد الكلي

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. 

مصطلحات تحدة، األمم الم
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

يلتبـــر المفهـــوم وحـــدة مـــن الملرفـــة تنشـــأ مـــن خـــالل  Concept المفهوم 8181871 الملايير 81
 .مجموعة فريدة من الخصائج

A concept is a unit of knowledge 

created by a unique combination 

of characteristics. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

إحصـــائيا تلتبـــر . هـــي طريقـــة منظمـــة لحـــل مشـــكلة Methodology المنهجية 8181878 الملايير  81
مجموعــة مــن طــرق البحــت والتقنيــات المطبقــة علــى 

 .مجال ملين من الدراسة

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. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  

2007 

هـــو عنصـــر مـــن البيانـــات ارحصـــائية يمثـــل بيانـــات  Statistical Indicator ارحصائيالمصشر  8181884 الملايير 81
إحصــــــــائية فــــــــي وقــــــــت وزمــــــــان محــــــــددين إضــــــــافة 

 .لخصائج أخرى

A data element that represents 

statistical data for a specified time, 

place, and other characteristics. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  

2007 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

  Quality Terms 0171: رمز الموضوع مصطلحات الجودة

تـــــالصم ارحصـــــاءات المتجملـــــة بمنهجيـــــات مختلفـــــة  Coherence (للبيانات)ارتساق  8171811 الجودة 81
 .وألةراض متلددة فيما بينها

Adequacy of statistics to be 

combined in different ways and 

for various uses. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

األنظمـــة وأطـــر اللمـــل المســـتخدمة داخـــل المصسســـة  Quality Management إدارة الجودة 8171818 الجودة 81
 .واللمليات فيهاردارة جودة المنتجات ارحصائية 

Systems and frameworks in place 

within an organization to manage 

the quality of statistical products 

and processes. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

.مدى توفر جميع ارحصاءات الالزمة Completeness كتمالار 8171817 الجودة 10  The extent to which all statistics 

that are needed are available. 
 يوروستات، 

مجال  في تقييم الجودة 
. المصطلحات: ارحصاء

 8002 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

إمكانية الوصول  8171814 الجودة 81
 والوضوت

Accessibility and 

Clarity 

 

السهولة والظروف التي يتم : مكانية الوصولإ
.الحصول على المللومات ارحصائية وفقا لها  

 
بيئة المللومات المتللقة بالبيانات، من : الوضوت

حيت إرفاقها ببيانات وصفية مناسبة، وشروحات 
البيانية والخرائط ، وكذل  من حيت مثل األشكال 

.توفر المللومات حول جودة هذه البيانات  
 
 
 

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. 

مصطلحات األمم المتحدة،  -
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 
 

 يوروستات، تقييم الجودة في -
وثائق : ارحصاء مجال
تلريف الجودة في  -المنهجية 

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8002 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary. 2009.   

 
- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

 Something sought or aimed for .ةبالجود نهدف لتحقيقه ذو عالقةشيء مبتغى أو  Quality Objective أهداف الجودة 8171813 الجودة 81

related to quality. 
م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

الســـــتلراض ومراجلـــــة  المتبلـــــة األســـــاليب الرئيســـــية Verification التثبت من البيانات  8171811 الجودة 81
، أو التحقــق مــن دقــة البيانــات  لبيانــات ارحصــائيةا

 .المنشورة

Principal methods to review, audit, 

or verify the accuracy of the 

disseminated data. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ركز على زيادة القدرة على يجزء من إدارة الجودة  Quality Improvement تحسين الجودة 8171812 الجودة 81
.متطلبات الجودة تحقيق  

Part of quality management focused 

on increasing the ability to fulfill 

quality requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

 Quality Planning تخطيط الجودة 8171812 الجودة 81

 
جزء من إدارة الجودة يركز على وضع  عبارة عن

أهداف الجودة وتحديد اللمليات التنفيذية الضرورية 
.والموارد ذات اللالقة وذل  لتحقيق أهداف الجودة  

Part of quality management focused 

on setting quality objectives and 

specifying necessary operational 

processes and related resources to 

fulfill the quality objectives. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

مصــطلح يشــير إلــى التقيــيم الشــامل لجــودة البيانــات  Quality Assessment تقييم الجودة 8171811 الجودة 81
ارحصــــــــائية والملتمـــــــــد علــــــــى مرجليـــــــــات الجـــــــــودة 

وهــذا قــد يشــمل تقيــيم عمليــة الجــودة عــن . الملياريــة
طريـــق إعطـــاء النقـــاط أو الـــدرجات، وعمليـــة إعطـــاء 
النقــــاط للجــــودة يمكــــن أن تكــــون بمقيــــاس نــــوعي أو 

 .كمي

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 Quality توثيق الجودة 8171811 الجودة 81

Documentation 
مصــطلح يشــير إلــى توثيــق أســاليب وملــايير عمليــة 
تقييم جودة البيانات، القائمة على مرجليات ملياريـة 

، الدقـــة، (الصـــلة بالمواضـــيع)األهميـــة : للجـــودة مثـــل
بالمواعيــــــد، الموثوقيــــــة، وحســــــن التوقيــــــت، وااللتــــــزام 

ــــــــة،  وســــــــهولة الوصــــــــول والوضــــــــوت وقابليــــــــة المقارن
 .االتساق، واالكتمال

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

ــــــع األنشــــــطة  Quality Assurance توكيد الجودة 8171881 الجودة 81 المنتظمــــــة مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى جمي
والمخطــط لهــا المطبقـــة والتــي يمكـــن تنفيــذها لتـــوفير 
الثقــــــة بــــــأن اللمليــــــة ســــــتلبي متطلبــــــات المخرجــــــات 
ارحصـائية، وهـذا يشــمل تصـميم بـرامب إدارة الجــودة 
ووصــــف عمليـــــة التخطـــــيط وجدولــــة اللمـــــل وتكـــــرار 
التحـــديثات علـــى الخطـــط وبـــاقي الترتيبـــات ارداريـــة 

 .لدعم وصيانة فلالية التخطيط

A concept refers to all the planned 

and systematic activities 

implemented that can be 

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. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

درجـــــة اســـــتيفاء مجموعـــــة مـــــن الخـــــواج المتالزمـــــة  Quality الجودة 8171888 الجودة 81
 .لمتطلبات محددة

Degree to which a set of inherent 

characteristics fulfils 

requirements. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

 .سويسرا. 7000/8002

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

الصـلة : هـي( اللناصر)تقاس بمجموعة من األبلاد  Data Quality جودة البيانات 8171887 الجودة 10
إمكانيــة الوصــول ، الوقتيــة واالنتظــام، الدقــة، واقعالبــ

 .واالكتمال، االتساق، القابلية للمقارنة، والوضوت

Measured by a set of dimensions 

(elements): relevance, accuracy, 

timeliness and punctuality, 

accessibility and clarity, 

comparability, coherence, and 

completeness. 

 يوروستات، تقييم الجودة في
وثائق : ارحصاء مجال
 تلريف الجودة في -المنهجية 

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8002 

Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 

الحســـابات أو التقــــديرات مــــن ( مطابقــــة)مـــدى قــــرب  Accuracy الدقة 8171884 الجودة 81
 .قصدت ارحصاءات قياسهاالقيم الفللية التي 

Closeness of computations or 

estimates to the exact or true 

values that the statistics were 

intended to measure. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

واتجاه ملين لمصسسة مـا يتللـق  ة عن نية عامةعبار  Quality Policy الجودةسياسة  8171883 الجودة 81
  .بالجودة ويتم تقديمه رسميا من قبل اردارة اللليا

Overall intentions and direction of an 

organization related to quality as 

formally expressed by top 

management. 

م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 
آيزو  :مفرداتو أساسيات 

.سويسرا. 7000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

مــــــدى تلبيــــــة ارحصــــــاءات لحاجــــــات المســــــتخدمين  Relevance الصلة بالواقع 8171881 الجودة 81
 مستقبالالحالية والمحتملة 

The extent to which statistics meet 

current and potential users' needs. 
مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

ارحصــــــاءات مــــــدى إمكانيــــــة تفســــــير الفــــــروق بــــــين  Comparability القابلية للمقارنة 8171882 الجودة 81
 .بالفروق بين القيم الحقيقية للخصائج ارحصائية

The extent to which differences 

between statistics can be attributed 

to differences between the true 

values of the statistical 

characteristics. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

مللومــــة مركبــــة عــــن الجــــودة ذات بلــــد واحــــد، مــــن  Quality Index مصشر الجودة 1020117 الجودة 81
الممكــــــن احتســــــابها عــــــن طريــــــق الوســــــط المــــــوزون 

 .لكافة مصشرات الجودة المتوفرة( المرجح)

A one-dimension compound 

information on quality, possibly 

calculated as a weighted mean of 

all available quality indicators. 

 يوروستات، 
مجال  في تقييم الجودة 

. المصطلحات: ارحصاء
 8002 .لوكسمبورغ

Eurostat,  

Assessment of 

Quality in Statistics: 

Glossary.  

Luxembourg 2003 

جزء من إدارة الجودة يركز على تحقيق متطلبات  Quality Control مراقبة الجودة 8171881 الجودة 81
.الجودة   

Part of quality management  focused 

on fulfilling quality requirements. 
م إدارة الجودة انظ. 8002آيزو 

آيزو  :مفرداتو أساسيات 
.سويسرا. 7000/8002  

ISO , 2005.  Quality 

management 

systems-

Fundamentals and 

vocabulary: ISO 

9000/2005.  

Switzerland. 

القيم األولية المتوقلـة مـن القـيم ( مطابقة)مدى قرب  Reliability الموثوقية 8171881 الجودة 81
 .المتوقلة الالحقة

Closeness of the initial estimated 

value to the subsequent estimated 

value. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

نزاهة المصسسة  8171871 الجودة 81
 ارحصائية

Integrity  مجموعة القيم والممارسات ذات الصلة والتي تحافظ
علــــــى الثقــــــة لــــــدى المســــــتخدمين فــــــي ارحصــــــاءات 
المنتجـة مــن المصسســات ارحصــائية وبشــكل أساســي 

 .ارحصائيفي المنتب 

Values and related practices that 

maintain confidence in the eyes of 

users in the agency producing 

statistics and ultimately in the 

statistical product. 

مصطلحات األمم المتحدة، 
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 
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المجال  رمز المصطلح رمز الموضوع   
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  اإلنجليزيةباللغة  المصدر باللغة العربية المصدر   

 Timeliness and الوقتية واالنتظام 1020121 الجودة 81

Punctuality 
طول الوقت بين تاري  إتاحة البيانات : الوقتية

للمستخدم ووقو  الحدت أو الظاهرة التي تصفها 
 .هذه البيانات

 
في  الفلليالفترة الفاصلة بين التاري  : االنتظام

يجب  المحدد مسبقا الذيالتاري  إصدار البيانات و 
 .البيانات تسليمفيه 

Timeliness: Length of time 

between data availability and the 

event or phenomenon they 

describe. 

 

Punctuality:  The time lag between 

the release date of data and the target 

date when it should have been 

delivered. 

مصطلحات األمم المتحدة،  -
 الشائلة، البيانات الوصفية
8007 
 

 يوروستات، تقييم الجودة في -
وثائق : ارحصاء مجال
تلريف الجودة في  -المنهجية 

 .لوكسمبورغ .مجال ارحصاء
8002 

- UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 2009 

 

- Eurostat,. 
Assessment of 

Quality in Statistics: 

Methodological 

Documents – 

Definition of Quality 

in Statistics.  

Luxembourg. 2003 
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7.6 Economics Terms 7.. مصطلحات اقتصادية 

 

 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

اإلنجليزيةباللغة  المصدر العربية  

  National Accounts Terms 0301: رمز الموضوع                                  مصطلحات الحسابات القومية

القومية الحسابات 81  الحكومية اردارة 8181811 

 للصحة اللامة
General government 

administration of health 
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة الحكوميــة واردارة الصــحية التــي ال يمكــن 

، وتشــمل أنشــطة مثــل صــياةة اللالجيــة الرعايــة خــدماتتصــنيفها ضــمن 
دارة وتنســـــيق ومراقبـــــة الصـــــحة اللامـــــة والسياســـــات والخطـــــط والبـــــرامب  واا

 .والموازنات

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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 اردارة  8181818 
الحكومية 
للنشطة 
 الصحية

 

Government administration of 

health 
 تــــــأمينباســـــتثناء ال)ويضـــــم هــــــذا البنـــــد اردارة الحكوميــــــة بشـــــكل رئيســــــي 

والتي تلمل على إدارة وترتيب ارجـراءات واللمـل فـي مجـال ( االجتماعي
الصــــحة، ووضــــع وتنفيــــذ ملــــايير المشــــاريع بارضــــافة إلــــى تنظــــيم عمــــل 
المــوظفين والمســاعدين الطبيــين والمستشــفيات والمستوصــفات، وةيــر ذلــ  

 .بما في ذل  تنظيم وترخيج مقدمي الخدمات الصحية الحكومية

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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الخدمات إدارة 8181817 

 الصحية

 والمتللقة

 النقدية بالمنافع

Administration and provision 

of health-related cash-benefits 
اردارة الصــــحية وتقــــديم الخــــدمات الجماعيــــة، وتــــوفير ويضــــم هــــذا البنــــد 

 علـىبـرامب الحمايـة االجتماعيـة عن طريـق ارعانات النقدية المتللقة بها 
 .شكل التحويالت المقدمة للفراد واألسر المليشية

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. 

OECD ،  
ت نظام الحسابا

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الصحية اردارة 1581814 

 والتأمين

 الصحي

Health administration and 

health insurance 
اردارة الصحية والتأمين الصحي المقدمة من قبل شركات التأمين  أنشطة

ــــــــة والمحليــــــــة، والضــــــــمان  ــــــــى الحكومــــــــة المركزي الخاصــــــــة بارضــــــــافة إل
وتشــمل التخطــيط واردارة والتنظــيم، وجمــع األمــوال، وتســديد . االجتمــاعي

 .المطالبات المالية مقابل الخدمات الطبية

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 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الصحية اردارة 1581813 

 والتأمين

 الصحي

 الخاج

Health administration and 

private health insurance 
اللامــة، بارضــافة لبــرامب  االجتماعيــةاردارة الصــحية للتأمينــات الصــحية 

 .التأمين الصحي الخاصة
Health administration and private health 

insurance comprise health administration 

of social health insurance as well as 

private health insurance. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 81  اللامة اردارة 1581811 

 للصحة

 والتأمين

General health administration 

and insurance 
المصسسات اللاملة في مجال تنظيم أنشـطة الوكـاالت والمصسسـات ب تتمثل

التــي تقــدم الرعايــة الصـــحية، واردارة اللامــة للسياســة الصــحية، والتـــأمين 
 .الصحي

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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  وتوفير إدارة 1510106 

 الخدمات

 االجتماعية

 واللينية

 الذين لمساعدة

 من يلانون

 األمراض

 وارعاقات

Administration and provision 

of in-kind social services to 

assist persons living with 

disease and impairment 

ـــــة)أنـــــوا  الخـــــدمات االجتماعيـــــة  وهـــــي المقدمـــــة ( الخـــــدمات ةيـــــر الطبي
ت للشــخاج الــذين يلــانون مــن مشــاكل صــحية وظيفيــة أو اللاهــات حيــ
 .الهدف األساسي هو إعادة التأهيل االجتماعي والمهني أو االندماج

This item comprises in-kind (non-

medical) 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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 ملــدال تبلــا للتغيــر فــي اســتحقاقات الملاشــات )يمثــل جــزء الــدخل المتــات  saving االدخار 1581807 
 .والخدمات االستهالكية النهائيةالذي ال يتم انفاقه على السلع ( التقاعدية

Represents that part of disposable income 

(adjusted for the change in pension 

entitlements) that is not spent on final 

consumption goods and services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  أساس 1581818 

 االستحقاق
Accrual basis  هو الذي يلرف  بتحميل كل فترة مالية بجميع المصروفات التي تخصـها

ســواء دفلـــت أم لــم تـــدفع، وكــذل  حصـــر جميــع اريـــرادات التــي اكتســـبت 
 .واعتبرت لنفس الفترة سواء قبضت أم  لم تقبض

The accrual accounting records flows at 

the time economic value is created, 

transformed, exchanged, transferred or 

extinguished.  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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  االستهال  1581819 
 النهائي

Final consumption األســـرمـــن قبـــل . هـــو قيمـــة االنفـــاق علـــى الســـلع والخـــدمات االســـتهالكية 
ــــربحاضــــافة الــــى  الحكومــــةو  وتخــــدم األســــر  المصسســــات ةيــــر الهادفــــة لل

 .المليشية

It is the amount of expenditure on 

consumption of  goods and services. by 

households, government and non-profit 

institutions serving households (NPISHs). 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  االستهال  1581810 
 للسر النهائي

 المليشية

Households’ final consumption   يتكون مما تنفقه االسر المقيمة، بما في ذل  النفقات التي يجب تقدير
على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما  ةير مباشرقيمتها بشكل 

فيها السلع والخدمات التي تبا  باسلار ليست ذات داللة اقتصادية  
   .والسلع والخدمات االستهالكية المكتسبة بالخارج

Consists of the expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on 

individual consumption goods and services, 

including those sold at prices that are not 

economically significant and including 

consumption goods and services acquired 

abroad. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81  االستهال  1581881 

 النهائي

  للحكومة

Government final 

consumption 
يتكون مما تنفقه الحكومة اللامة، بما في ذل  النفقات التـي يجـب ان يـتم 
تقــديرها بطريقــة ةيــر مباشــرة علــى الســلع والخــدمات االســتهالكية الفرديــة 

  .والجماعية

Consists of expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by general government on 

both individual consumption goods and 

services and collective consumption services.. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحساباتا 81 االستهال   1581812 
النهائي 
للمصسسات 
التي ال تهدف 
الى الربح 
وتخدم االسر 
 المليشية

 Final consumption expenditure 

of non-profit institution serving 

households 

 

يتكـــون ممـــا تنفقـــه المصسســـات المقيمـــة ةيـــر الهادفـــة الـــى الـــربح وتخـــدم  
االسر المليشية وتتضمن النفقات التي ال بد من تقدير قيمتها بشكل ةير 
مباشر، بما في ذل  االنفاق المحتسب على الخدمات والسلع االستهالكية 

 .الفردية وقد يكون على الخدمات االستهالكية الجماعية

 Consists of the expenditure, including 

expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on 

individual consumption goods and services 

and possibly on collective consumption 

services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  االستهال  1581813 
 الوسيط

Intermediate Consumption   يتكــــون مـــــن قيمـــــة الســـــلع والخـــــدمات التـــــي تســـــتهل  كمـــــدخالت للمليـــــة
االنتـاج، باســتثناء االصــول الثابتـة التــي يقيــد اسـتهالكها بوصــفه اســتهالكا 

 لرأس المال الثابت

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.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 س أاستهال  ر   1510114 
 الثابت  المال

 

 Consumption of fixed capital   هــــو االنخفــــاض اثنــــاء الفتــــرة المحاســــبية، فــــي القيمــــة الحاليــــة لمخــــزون
االصــــول الثابتــــة المملوكــــة والمســــتخدمة مــــن قبــــل منــــتب نتيجــــة للتــــدهور 

 .نتيجة القدم الطبيلي او االضرار الطبيلية والتلفالمادي، 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 أسلار ذات  1510115 
 داللة اقتصادية

Economically significant prices  أســـلار لهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى كميـــات الســـلع أو الخـــدمات التـــي يســـتطيع
  .المنتجون انتاجها ويرةب المشترون في شرائها

Prices that have a significant effect on the 

amounts that producers are willing to supply 

and on the amounts purchasers wish to buy.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  األصول 1510116 
األصول )

 (الثابتة

Assets  

(Fixed assets) 
نفســـها بصـــورة متكـــررة أو مســـتمرة فـــي هـــي أصـــول منتجـــة تســـتلمل هـــي 
 .عمليات انتاجية لمدة تزيد على عام

Fixed assets are produced assets that are 

used repeatedly or continuously in 

production processes for more than one 

year. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 مــدفوعات جاريــة بــدون مقابــل تقــدمها الحكومــة، بمــا فــي ذلــ  الحكومــات   Subsidies  ارعانات 1510117 
 االنتــاجي أو  ةيــر المقيمــة، الــى المشــاريع علــى اســاس مســتوى نشــاطها

   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
أســـــاس كميـــــة أو قيمـــــة الســـــلع أو الخـــــدمات التـــــي تنتجهـــــا أو تبيلهـــــا أو 

 تستوردها

Subsidies are current unrequited payments 

that government units, including non-resident 

government units, make to enterprises on the 

basis of the levels of their production 

activities or the quantities or values of the 

goods or services that they produce, sell or 

import. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81 عمال قيد أ 1510111 
 االنجاز

Work in Progress والتــــي لــــم يــــتم نتاجهــــا، طــــويال  ر وقتــــا  المنتجــــات التــــي تســــتغرق  هــــي
 .االنتهاء منها بلد ليتمكن توفيرها الى وحدات مصسسية اخرى

Consists of output produced by an enterprise 

that is not yet sufficiently processed to be in a 

state in which it is normally supplied to other 

institutional units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 أنشطة التأمين  1510119 
 الخاج

Other (private) insurance  ويتـألف هـذا البنــد مـن خــدمات إدارة التـأمين الصـحي فــي شـركات التــأمين
مـــن ةيـــر طريـــق صـــناديق الضـــمان االجتمـــاعي وةيرهـــا مـــن التأمينـــات )

أنشــــــــطة وكــــــــالء التــــــــأمين وتقــــــــدير الخســــــــائر، )وتشــــــــمل (. االجتماعيــــــــة
نقاذ اردارة  (.االكتواريين، واا

  

This item comprises insurance of health other 

than by social security funds and other social 

insurance (as part of ISIC). This includes 

establishments primarily engaged in activities 

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). 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 مقابــل  للبـائلين دفلهـاقيمـة المبـالا التـي يــدفلها المشـتري، أو يوافـق علــى  Spending ارنفاق 1510120 
الحصول على السلع والخدمات التي تقدم لهـم مـن قبـل مـزودي الخـدمات 

وقـــد ال يـــدفع المســـتفيد مـــن الخدمـــة أو .  أو إلـــى وحـــدات مصسســـية أخـــرى
الســــللة للوحــــدة المصسســــية التــــي تأخــــذ حيــــازة الســــللة أو الخدمــــة بشــــكل 

وفـي المحاسـبة الصـحية، ارنفـاق علـى السـلع والخـدمات المقدمـة . مباشـر
مــن قبــل مــزودي الخــدمات الصــحية فــي الســوق يقــاس مــن حيــت المبــالا 
التــي يتلقونهــا عــن مبيلــاتهم  أمــا عــن النفقــات فــي جــزء الخــدمات والســلع 
التــي تقــدم بشــكل خــدمات وســلع ةيــر الســوقية للنظــام الصــحي تقــاس مــن 

لخــــدمات المســــتخدمة رنتــــاج الرعايــــة الصــــحية أو حيــــت تكلفــــة الســــلع وا
 .النشاط ذات الصلة

are defined as the values of the amounts that 

buyers pay, or agree to pay, to sellers in 

exchange for goods and services that sellers 

provide to them or to other institutional units 

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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 



 

41 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

القومية الحسابات 81  األسر إنفاق 1510121 

 على المليشية
 السلع

 والخدمات
 الصحية

Private household out-of-

pocket expenditure 
 والمـــدفوعات المكافـــآت ذلـــ  فـــي بمـــا المليشـــية، للســـر المباشـــرة النفقـــات
 واألجهزة األدوية مزودي أو الصحية الخدمات لمزودي تدفع التي اللينية،

 الوضــع تلزيــز بهــدف. األساســية والخــدمات الســلع مــن وةيرهــا اللالجيــة،
 المليشية األسر تدفله ما ويشمل السكانية المجموعات أو للفراد الصحي
 ةيــر والمصسســات اللامــة، الحكومــة مــن المقدمــة الصــحية الخــدمات علــى

 قبـل مـن دفلـه يـتم مـا يسـتبلد. الحكوميـة ةيـر المنظمات أو للربح الهادفة
 مــن مكلفــة تكــون بحيــت الطبيــة والســلع الخــدمات تــوفر التــي  المصسســات

 .لموظفيها ال، أم القانون قبل

The direct outlays of households, 

including gratuities and payments in kind, 

made to health practitioners and suppliers 

of pharmaceuticals, therapeutic 

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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 هــــو االنخفــــاض اثنــــاء الفتــــرة المحاســــبية، فــــي القيمــــة التاريخيــــة لمخــــزون  Depreciation ارهتال  1510127 
والمســــتخدمة مــــن قبــــل منــــتب نتيجــــة للتــــدهور االصــــول الثابتــــة المملوكــــة 

للتــدهور المــادي، نتيجــة  الطبيلــي او االضــرار الطبيليــة والتلــفالمــادي، 
 .أو التلف نتيجة الحوادت الطبيلية الطبيلي او االضرار الطبيلية والتلف

It is the decline, during the course of the 

accounting period, in the historical 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.. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 إيرادات  1510123 
الخدمات 
 المقدمة للغير

 

Income form services rendered 

to others 
كأنشــطة تمثــل هــذه اريــرادات الــدخل النــاجم عــن ممارســة أنشــطة خدميــة 

يـــرادات  ثانويــة مـــن قبــل المصسســـة للجهــات األخـــرى مثــل إيجـــار األبنيــة واا
يرادات االستشارات المالية وةيرها من الخدمات  .الخدمات المصرفية واا

This represents income from the exercise 

of service activities as secondary activities 

by the enterprises to other bodies, such as 

the rental of buildings, revenue and 

income from banking services, financial 

advisory services, and other services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 اريرادات من  1510124 
 النشاط التجاري

Income from commercial  

activity 
يتللـــق هـــذا اريـــراد ببيانـــات البضـــائع المتللقـــة بالنشـــاط التجـــاري كنشـــاط 

ــــى هــــذه الســــلع  ــــانوي دون إدخــــال أيــــة عمليــــات تصــــنيلية عل باســــتثناء )ث
، وال يشــــمل ذلــــ  (تجــــزيء البضــــائع أو تغليفهــــا الــــذي ال يلتبــــر تصــــنيلا  

ســــجل ضــــمن مســــتلزمات ارنتــــاج المباعــــة بــــنفس حالــــة شــــراءها والتــــي ت
وتتمثـل قيمـة اريـراد مـن النشـاط التجـاري بمـا يسـمى .  مستلزمات ارنتـاج

 بالهامش التجاري الذي يتمثل في الربح ارجمالي الناتب عن المتاجرة 

This income relates to the bills of goods 

circulated for commercial purposes as a 

secondary activity without going through 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 ويضـــم هـــذا البنـــد الوحـــدات المصسســـية المقيمـــة خـــارج الحـــدود الجغرافيـــة  Rest of the world باقي اللالم 1510125 
المنظمـــات الدوليـــة واللربيـــة الداعمـــة، الـــدول األجنبيـــة ) وتتمثـــل بــــ للدولــة

 (.وةيرها...واللربية،

This item comprises of institutional units 

that are resident abroad. 
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القومية الحسابات 81  البحت 1510126 

 في والتطوير

 مجال

 الصحة

Research and Development in 

health 
البحــت والتطــوير فــي مجــال الصــحة يشــمل البــرامب الموجهــة نحــو حمايــة 

 والصــحة الغذائيــةوتحســين الصــحة البشــرية، بمــا يشــمل البحــت والتطــوير 
والتغذيـــــة، وأيضـــــا البحـــــت والتطـــــوير عـــــن ارشـــــلا  للةـــــراض الطبيـــــة، 
والكيمياء الحيوية والهندسة، والمللومات الطبية، وترشيد اللالج والصيدلة 

بمــــا فــــي ذلــــ  اختبــــار األدويــــة وتربيــــة الحيوانــــات المختبريــــة ألةــــراض )
، فضــــــال عــــــن البحــــــوت المتصــــــلة بللــــــم األوبئــــــة، والوقايــــــة مــــــن (علميــــــة

 .وحاالت اردماناألمراض، 

This item comprises R& D programs 

directed towards the protection and 

improvement of human health. It includes 

R&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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 
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2000 

القومية الحسابات 81 التأمين  1510128 

 الصحي

Health insurance عــن خســارة ماديــة تــرتبط بتغطيــة التكــاليف المتللقــة بمشــكلة  تلــويض هــو
 يتللــــق عليـــه المـــصمن و المـــصمن بـــين مـــا عقـــد هـــو.صـــحية مـــا وعالجهـــا

 . بتغطية التكاليف المتللقة بمشكلة صحية ما وعالجها
 

A contract between the insured and the 

insurer to the effect that in the event of 

specified events occurring (determined in 

the 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. 

OECD ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  التحويالت 1510129 
 
 

Transfers   ملاملـة بموجبهــا تقــدم فيهــا وحــدة مصسســية ســللة أو خدمــة أو أصــل إلــى
 .وحدة مصسسية أخرى دون أن تتلقى من االخيرة أي مقابل

 

 It is a transaction in which one 

institutional units provides a good, service 

or asset to another unit without receiving 

from the latter any good, service or asset 

in return as a direct counterpart. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  وتدريب تلليم 1510130 

 في اللاملين

 الصحة مجال

Education and training of 

health personnel 
، بما (الحكومي، أو الخاج)مجال الصحة التلليم والتدريب لللاملين في 

فـــي ذلـــ  إدارة التفتـــيش أو دعـــم المصسســـات التـــي تـــوفر التللـــيم والتـــدريب 
ويقابــــل ذلــــ  فــــي مرحلــــة مــــا بلــــد التللــــيم الثــــانوي .  لللــــاملين الصــــحيين

واللـــالي فـــي مجــــال الصـــحة مــــن جانـــب الحكومــــة المركزيـــة والحكومــــات 
لتمـــــريض والمستشـــــفيات المحليـــــة، والمصسســـــات الخاصـــــة مثـــــل مـــــدارس ا

 .الخاصة التي تديرها

This item comprises government and 

private provision of education and training 

of health personnel, including 

administration, 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. 
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القومية الحسابات 81 التغير في  1510131 
 المخزون

Change in the  inventories  تقاس التغيرات في المخزونات بقيمة ما يدخل المخزونـات مخصـوما منـه
قيمــــة المســــحوبات باالضــــافة اللــــى قيمــــة أيــــة خســــائر جاريــــة فــــي الســــلع 

 .خالل الفترة المحاسبيةالمحتفظ بها في المخزون 

 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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 دارة تقديم 1510132   واا

 الصحة برامب

 اللامة

Provision and administration of 

public health programs 
ــــدوائر ار يلنــــي دارة المراكــــز الخاصــــة بارضــــافة إلــــى ال دارة الحكوميــــة واا

اللامــة، مثــل الحكوميــة والخاصــة التــي تلمــل علــى تــوفير بــرامب للصــحة 
 .تلزيز الصحة وبرامب الحماية

This item comprises both government and 

private administration and provision of 

public health programs such as health 

promotion and protection programs. 
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القومية الحسابات 81  التكوين 1510133 
الرأسمالي 
 ارجمالي

Gross capital formation  يبــــين حيــــازة االصــــول المنتجــــة مخصــــوما منهــــا قيمــــة االصــــول التــــي تــــم
التصــرف بهــا وذلــ  مــن أجــل تكــوين رأس المــال الثابــت والمخزونــات أو 

 .السلع القيمة

 It shows the acquisition less disposal of 

produced assets for purposes of fixed 

capital formation, inventories or valuables 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 التكوين  1510134 
الرأسمالي 
الثابت 
 ارجمالي

Gross fixed capital formation  يتكـــــون مـــــن قيمـــــة اســـــتحواذات المنتجـــــين لمنتجـــــات جديـــــدة وقائمـــــة مـــــن
 .األصول المنتجة ناقج قيمة تصرفهم في االصول الثابتة لنفس النو 

Gross fixed capital formation consists of 

the value of producers’ acquisitions of 

new and existing products of produced 

assets less the value of their disposals of 

fixed assets of the same type. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  التكوين 1581841 

 الرأسمالي

 لمزودي

 الخدمات

 الصحية

Capital formation of health 

care providers for institutions 
إجمـــالي تكــوين رأس المـــال المحلــي الـــالزم لتــوفير الرعايـــة الصـــحية  وهــو

تلـــ  المدرجـــة تحـــت البيـــع بالتجزئـــة للمـــواد واألدوات  باســـتثناءللمصسســـات 
 .الطبية وةيرها من مقدمي الخدمات الطبية والسلع

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. 

OECD ،  
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القومية الحسابات 81  التمريض 1581842 

 الرعاية ومرافق

 مبيت مع

Nursing and residential care 

facilities 
المصسســات اللاملــة فــي مجــال تــوفير ارشــراف والرعايــة الســكنية المقترنــة 

والجـزء .  بالتمريض، وفقا لما تقضي به الحالة الصحية للمرضى والنزالء
األكبر من اللمليـة ارنتاجيـة والرعايـة فـي هـذه المصسسـات هـي مـزيب مـن 

التركيــز علــى الخــدمات الصــحية الخــدمات الصــحية واالجتماعيــة ويكــون 
 .التمريضية فيها إلى حد كبير

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. 
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القومية الحسابات 81  الحسابات 1581842 

 الصحية
Health Accounts  هــي أداة لوصــف تــدفق المصــروفات مــن القطــاعين اللــام واألهلــي، التــي

وهـي تصـف أيضـا  . تصب فـي قطـا  الرعايـة الصـحية لمـدة زمنيـة محـددة
والقنـــــــوات لكـــــــل مـــــــورد مـــــــن المـــــــوارد الماليـــــــة  واالســـــــتخداماتالمصـــــــادر 

المخصصــة لقطـــا  الصــحة،  وآليـــات تــدفق هـــذه األمــوال والمصـــادر فـــي 
 نظام الرعاية الصحية على مستوى الوظيفة

A tool to provide a systematic 

compilation of health expenditure.  It can 

trace how much is being spent, where it is 

being 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 ،  
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 اللامة الحكومة 8110712   General government  ــــألف مــــن جميــــع الوحــــدات المصسســــية المركزيــــة للدولــــة أو الحكومــــة وتت
وزارة الماليــة، وزارة )وتشــمل المحليــة، علــى جميــع المســتويات الحكوميــة 

بارضـافة إلــى المصسسـات ةيــر الربحيـة التــي تمـول مــن ( الــ ...الصـحة،
 .الموازنة اللامة للدولةقبل 

This item comprises all institutional units 

of central, state or local government and 

social security funds at all levels of 

government. It also includes nonprofit 

institutions that are controlled and mainly 

financed by government units. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

81 
 

القومية الحسابات  الفلليـــــةتكلفـــــة الخدمـــــة ب والمقـــــيمالتـــــأمين  أنشـــــطةارنتـــــاج المتـــــأتي مـــــن  Insurance  services خدمات التأمين 1581841 
التـأمين ضـد الحـوادت )ةيـر الحيـاة  علـىحالة التـأمين  وفي.  والمحتسبة

تكـــون تكلفــــة ( وةيرهـــامثـــل تـــأمين المركبـــات والحريـــق والتـــأمين البحـــري 
 بالمخـاطرأقساط التأمين المسـتحقة بمـا يتللـق : الخدمة المحتسبة تساوي
الـدخل المتحقـق مـن اسـتثمار االحتياطـات + سـناد المترتبة خـالل فتـرة ار

. المطالبــــات المســــتحقة الــــدفع عــــن فتــــرة ارســــناد -لفتــــرة ارســــناد  الفنيــــة
يقـاس بـنفس األسـلوب فهـو  ارنتـاجفـان  الحياةعلى  التأمين إلىوبالنسبة 

قيمــة التنــاقج  إلــى إضــافة أعــاله المــذكورةيتــألف مــن المكونــات الــثالت 
ببناء هذه االحتياطات  التأمينية، حيت تقوم شركات في االحتياطات الفن

بــــوالج  علـــىالســـتخدامها فـــي دفــــع المســـتحق مـــن المطالبــــات المترتبـــة 
 التأمين المشمولة في هذه البرامب

This is the output of insurance activities 

measured by the value of the actual and 

calculated cost of the service provided. In 

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 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

2008 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81 المالية الخدمات 8181831   Financial ervices  الخدمــــة الفلليــــة  تكلفــــةمجمــــو   مــــن المتحصــــلإنتــــاج الخــــدمات الماليــــة
ذلــ  ضــروريا  الن المصسسـات الماليــة فــي كثيــر مــن  ويلتبــر.  والمحتسـبة

عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القـروض  إيراداتهاالحاالت تحقق 
بأســـلوب  الفلليـــةاحتســـاب تكـــاليف الخدمـــة  يـــتم.  الودائـــعوالفوائـــد علـــى 

خـــدمات الوســـاطة )مباشـــر بينمـــا يـــتم احتســـاب تكلفـــة الخدمـــة المحتســـبة 
تتضــــمن  .تلقيــــدا أكثــــربصــــورة ( المقاســــة بصــــورة ةيــــر مباشــــرة الماليــــة

، تــوفير  المالءمــةالمراقبــة الماليــة ، خــدمات  خــدمات :الخــدمات الماليــة
 .السيولة ،افتراض المخاطر وخدمات االكتتاب والتداول

This is the output of financial services that 

can be measured by the total cost of actual 

and calculated service. This is necessary 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  خدمات 1581832 
 الوساطة

المالية المقاسة 
بصورة ةير 
 مباشرة

Financial intermediation 

services indirectly measured 

(FISIM) 

هــو الفــرق بــين الســلر المــدفو  إلــى البنــو  مــن قبــل المقترضــين وســلر  
الفائدة المرجلي باالضـافة إلـى الفـرق بـين سـلر الفائـدة المرجلـي والسـلر 

 .المدفو  فلليا إلى المودعين

It's the difference between the rate paid to 

banks by borrowers and the reference rate 

plus the difference between the reference 

rate and the rate actually paid to 

depositors. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 يقـاس بقيمـة السـلع والخـدمات التــي يقـدمها أربـاب اللمـل إلـى مســتخدميهم  Income in kind الدخل الليني 1581831 
 .تلويضا  عما أنجزوه من عمل

It is measured by the value of the goods and 

services provided by employers to their 

employees in remuneration for work done.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 الدخل القومي  1581831 
 ارجمالي

Gross national income هـــو القيمـــة االجماليـــة الجمـــالي ارصـــدة الـــدخل االولـــي لكافـــة القطاعـــات .
ويقــاس علــى انــه النــاتب المحلــي االجمــالي زائــد تلويضــات اللــاملين مــن 
الخــارج، زائــد دخــل الملكيــة مــن الخــارج، زائــد الضــرائب نــاقج االعانــات 
من االنتاج من الخارج، ناقج تلويضـات اللـاملين للخـارج، نـاقج دخـل 
الملكية للخارج، ناقج الضرائب زائـد االعانـات او الـدعم علـى المنتجـات 

 .للخارج
 

It is the aggregate value of the gross balances 

of primary incomes for all sectors. defined as 

GDP plus compensation of employees 

receivable from abroad plus property income 

receivable from abroad plus taxes less 

subsidies on production receivable from 

abroad less compensation of employees 

payable abroad less property income payable 

abroad and less taxes plus subsidies on 

production payable abroad. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81  القومي الدخل 1581811 
المتات 
 ارجمالي

Gross national disposable 

income 
يشــتق مــن الــدخل القــومي االجمــالي او الصــافي وذلــ  بــان تضــاف اليــه  

كل التحويالت الجاريـة النقديـة او اللينيـة التـي تلقتهـا الوحـدات المصسسـية 
المقيمــة مــن الوحــدات ةيــر المقيمــة، وبــان تطــرت كــل التحــويالت الجاريــة 

دات النقديـة او اللينيــة التــي قــدمتها الوحــدات المصسســية المقيمــة الــى الوحــ
   .ةير المقيمة

Gross or net national disposable income 

may be derived from gross or net national 

income by adding all current transfers in 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 الملكية دخل 1581858   Property income  ( أصـل مـاليالـدخل مـن حيـازة )مجمو  الدخل المتأتي من االسـتثمار هو
 (الدخل من حيازة مصدر طبيلي كاألرض)والريع 

It is the sum of investment income 

(income receivable by the owner of a 

financial asset) and the rent (income 

receivable by the owner of a natural 

resource (Land). 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 الرعاية  1581817 
 الصحية

Health care وتشـــخيج المـــرض، والمحافظـــة علـــى الصـــحة مـــن خـــالل  هـــي ملالجـــة
ــــــــــــدمها ــــــــــــي تق ــــــــــــة، طــــــــــــب األســــــــــــنان،  الخــــــــــــدمات الت اللالجــــــــــــات الطبي

التكميليـــة والبديلـــة، والمستحضـــرات الدوائيـــة، والللـــوم الســـريرية  الخـــدمات
وتشـمل الرعايـة .  ، والتمريض، والمهن الصـحية(المختبرالتشخيج في )

الصــحية جميــع الســلع والخــدمات المقدمــة لتلزيــز الصــحة، بمــا فــي ذلــ  
التــــــدخالت الوقائيــــــة واللالجيــــــة والمســــــكنة، ســــــواء الموجهــــــة للفــــــراد أو "

 ".للسكان

Comprises the sum of activities performed 

either by institutions or individuals 

pursuing, through the application of 

medical, paramedical and nursing 

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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الصحية الرعاية 1581814 

 الثالثية
Tertiary health care  هـــي الرعايـــة االستشـــارية المتخصصـــة التـــي عـــادة مـــا تحـــول مـــن الرعايـــة

الطبيـــة الثانويـــة وتقـــدم فـــي مركـــز لديـــه  ةالصـــحية األوليـــة أو مـــن الرعايـــ
 .مرافق للفحوصات واللالج المتخصج

Specialized consultative care, usually on 

referral from primary  health or secondary 

medical care personnel, by specialists 

working in a center that has personnel and 

facilities for special examination and 

treatment. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الرعاية 1581813 

 الصحية

 الثانوية

Secondary care institutions  هي اللالج مـن قبـل اختصاصـي فـي المستشـفى المقـدم للمـريض المحـول
 . من الرعاية الصحية األولية أو في حالة طواره

Treatment by specialists at the hospital to 

whom a patient has been referred by 

primary care providers or in emergency 

case. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Referral_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_care
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القومية الحسابات 81  الرعاية 1581811 

 اللالجية

 في األخرى

 الليادات

 الخارجية

All other out-patient curative 

care 
والخـــدمات  والخـــدمات المســـاندةيضـــم هـــذا البنـــد جميـــع الخـــدمات الطبيـــة 

المقدمة للمرضى بالليادات الخارجية أو شبه الطبية التي يقدمها األطبـاء 
فنـــي المهـــن وتشـــمل الخـــدمات المقدمـــة للمرضـــى مـــن قبـــل .  الممارســـون

.  عــــالج الســــمليات، و والــــوظيفي اللــــالج الطبيلــــي مثــــلالطبيــــة المســــاندة 
ج عــالبارضــافة إلــى  ، وعــالج اردمــان،الصــحة النفســيةخــدمات  شــملتو 

 .النطق

This item comprises all other 

miscellaneous medical and paramedical 

services provided to out-patients by 

physicians or paramedical practitioners 

including  services provided to out-

patients by paramedical professionals 

such as chiropractors, occupational 

therapists, and audiologists; in addition to   

paramedical mental health, substance 

abuse therapy and speech therapy.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 األساسي السلر 1581818   Basic price  السلر الذي يتلقاه المنتب من المشتري لقـاء وحـدة مـن سـللة او خدمـة مـا
منتجــة بوصــفها مخرجــا مخصــوما منــه ايــة ضــرائب مدفوعــة ومضــافا اليــه 

وال يشـمل ايـة تكـاليف . او بيلهـا اية اعانات تلقاها المنتب نتيجة النتاجهـا
 .نقل يقيدها المنتب منفصلة على الفاتورة

 It  is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

good or service produced as output minus 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 المشــتري ليتســلم ســللة او خدمــة مــا فــي الوقــت هــو الســلر الــذي يدفلــه   Purchaser price المشتري سلر 1581859 
ــــذي يحــــددهما، وهــــو ال يشــــمل ايــــة ضــــريبة قيمــــة مضــــافة او  والمكــــان ال
ضــرائب اخــرى مقتطلــة وســلر المشــتري يشــمل ايــة تكــاليف نقــل يـــدفلها 

 .المشتري على حدة ليتسلم السللة في المكان والزمان اللذين يحددهما

 It is the amount paid by the purchaser, 

excluding any VAT or similar tax 

deductible by the purchaser, in order to 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  التأمين شركات 1581828 

 الخاصة
Private insurance Enterprises  الرئيســــي نشــــاطها يكــــون التــــي المقيمــــة الشــــركات وأشــــباه الشــــركاتوهــــي 

 .التأمين
This sector comprises all private insurance 

funds other than social security funds. 
OECD ، 

نظام الحسابات 
 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  القطا  شركات 1581827 

 ةير)الخاج

 شركات

 (التأمين

Corporations (other than 

health insurance) 
يشـمل هــذا القطـا  جميــع الشـركات وأشــباه الشـركات ةيــر الماليـة المقيمــة، 
كذل  يشمل المنشآت التي تلمل في إنتاج السلع السوقية وتتبع لمصسسـات 
ةير هادفة للربح كبلض المستشفيات التي تتقاضـى ثمنـا لخـدماتها تمكنهـا 

الجاريـــة عنـــد تقـــديم خـــدماتها لـــبلض فئـــات مـــن اســـترداد تكـــاليف إنتاجهـــا 
 .المجتمع

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  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 81 التركيـــز بوجـــه خـــاج علـــى أنشـــطة رصـــد البيئـــة ومراقبـــة البيئـــة مـــع وهـــي  Environmental health البيئية الصحة 1581824 
 .الصحة اللامة

This item comprises a variety of activities 

of monitoring the environment and of 

environmental control with a specific 

focus on a public health.. 

 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  صناديق 1581823 

 الضمان

 االجتماعي

Social security funds  صـــناديق الضـــمان االجتمـــاعي عبـــارة عـــن بـــرامب تـــأمين اجتماعيـــة تغطـــي
المجتمع أو أجزاء كبيرة منه، يتم تطبيقـه والمتابلـة عليـه مـن قبـل الوحـدات 

 .الحكومية المتخصصة بخدمة األسر
 

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 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 تتكون من مجموعة من المنشات التي تشتغل بنو  واحد او بمجموعة  Industry الصناعة 1581866 
  .متشابهة من االنشطة االقتصادية

 An industry consists of a group of 

establishments engaged in the same, or 

similar, kinds of  economic activity 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 على  الضرائب 1581867 
 ارنتاج

Taxes on production نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفلها المنتجون  مدفوعات هي
على  تدفعمن ضرائب على المنتجات  وتتألف.  اللامةإلى الحكومة 

السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيلها أو تصريفها، ومن ضرائب 
يدفلها المنتب المقيم نتيجة ممارسته للملية  ارنتاجأخرى على 

 .ارنتاج

compulsory cash or in kind payments 

payable by producers to the general 

government. It consists of taxes on 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 ضرائب ورسوم  1581828 
 على الواردات

Taxes and  duties on imports  تشمل الضرائب على السلع والخدمات المستحقة الدفع في اللحظة التي
تلبر فيها الحدود الجمركية لالقليم االقتصادي للدولة، او عندما تسلم 

 .السلع بواسطة منتب ةير مقيم الى وحدة مصسسية مقيمة

Consist of taxes on goods and services 

that become payable at the moment when 

those goods cross the national or customs 

frontiers of the economic territory or 

when those services are delivered by non-

resident producers to resident institutional 

units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية تالحسابا

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 ضريبة القيمة  1581829 
 المضافة

Value added tax   ضريبة على المنتجات من السلع والخدمات يتم جبايتها على مراحل
ولكن يتم تحميلها كليا في النهاية على المشترين  الشركاتبواسطة 
 .النهائيين

 It is a tax on products from goods and 

services collected in stages by enterprises 

but that is ultimately charged in full to the 

final purchasers. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81  درجــة طبيــب يحمــل شــخج المنشــآت الصــحية التــي يلمــل بهــا أو يمتلكهــا Offices of physicians األطباء عيادات 1581821 
، وبصـــورة رئيســـية مســـتقلة تلمـــل فـــي مجـــال ممارســـة أو بمـــصهالت منـــاظرة

الطـــب النفســـي، علـــم الـــنفس،  ذلـــ  بمـــا فـــي)الطـــب اللـــام أو المتخصصـــة 
وتشـــمل القطـــا  الخـــاج أو مجموعـــة مـــن .  أو الجراحـــة( وتجبيـــر اللظـــام

الممارســين لمهنــة الطــب مــن خــالل مجموعــة عيــادات ضــمن مركــز واحــد 
 .، مثل المستشفيات أو المراكز الطبية(المراكز والليادات)

This item comprises establishments of 

health practitioners holding the degree of 

a doctor of medicine or a qualification at a 

corresponding 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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  والنظافة الغذاء 1581827 

 على والسيطرة

 الشرب مياه

Food, hygiene and drinking 

water control 
هــذا البنــد يضــم مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة الصــحة اللامــة التــي تشــكل 
جــــزءا مــــن األنشــــطة اللامــــة األخــــرى، مثــــل التفتــــيش وتنظــــيم الصــــناعات 

 .إمدادات المياه بما يشملالمختلفة 

This item comprises a variety of activities 

of a public health concern that are part of 

other public activities such as inspection 

and regulation of various industries, 

including water supply. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 األسر  قطا  8181824 
 المليشية

Household sector مجموعــة صــغيرة مــن األفــراد الــذين يشــتركون فــي الســكن ويجملــون  هــو
ملينـــة مــــن الســــلع  أنواعــــاكــــل دخلهــــم وثـــروتهم ويســــتهلكون  أو  بلـــض

.  والغـذاءوالخدمات بصورة جماعية، تتألف بشـكل أساسـي مـن ارسـكان 
المنتجـــين بارضـــافة لكـــونهم  ضـــمنتكـــون  أنللســـر المليشـــية  ويمكـــن

التـي تقـع ضـمن  االقتصـاديةكل األنشـطة  أنالمستهلكين الرئيسيين، إذ 
مـن  متكاملـةحدود ارنتاج وتمارس من قبل جهـات ال تحـتفظ بمجموعـة 

 .الحسابات تلتبر ضمن قطا  األسر المليشية

A household is defined as a group of 

persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  قطا ال 8181823 

 الحكومي 
Government sector  يتــــألف مــــن وحــــدات الحكومــــة المركزيــــة والحكومــــات المحليــــة إلــــى جانــــب

صـناديق الضــمان االجتمـاعي التــي تفرضـها وتســيطر عليهـا تلــ  الوحــدات 
وتشمل كذل  المصسسـات ةيـر الهادفـة للـربح التـي تنـتب إنتاجـا ةيـر سـوقي 

وتمولهــــا بصــــورة رئيســــة الوحــــدات الحكوميــــة أو صــــناديق وتســــيطر عليهــــا 
 .الضمان االجتماعي

 

The general government sector consists 

mainly of central, state and local 

government units together with social 

security 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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 81  القطا  8181821 
 دون الحكومي
 نو  تحديد
 الخدمة مزود

Non classified public health 

providers 
وهـو بنــد يوضـح أن مــن قـام بتزويــد الخدمـة الصــحية هـو أحــد المصسســات 
أو الــــوزارات الحكوميــــة دون تحديــــد نــــو  مــــزود الخدمــــة للــــدم تــــوفره مــــن 

 .مصدر البيانات

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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 يشــــمل جميــــع الوحــــدات المصسســــية المقيمــــة والتــــي ال تنــــدرج تحــــت قطــــا   Private sector الخاج القطا  8181822 
 .الحكومة

This sector comprises all resident 

institutional units which do not belong to 

the government sector. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 الشركات  قطا  8181822 
 المالية

Financial corporation sector    قطا  يتكون من جميع الشـركات المقيمـة التـي تشـتغل بصـورة رئيسـية
بتـــوفير الخـــدمات الماليـــة بمـــا فيهـــا خـــدمات التـــامين وتمويـــل الملاشـــات 

 .التقاعدية الى وحدات مصسسية اخرى

Consist of all resident corporations that 

are principally engaged in providing 

financial services, including insurance and 

pension funding services, to other 

institutional units. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  قطا  8181821 

 ةير الشركات

 المالية

Non-financial corporations يتركــز نشــاطه الرئيســي فــي  و قطــا  يشــمل كــل الشــركات وأشــباه الشــركات
 .(عدا الخدمات المالية)انتاج السلع او الخدمات السوقية

 Consists of corporations whose principal 

activity is the production of market goods 

or non-financial services. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  قطا  8181821 
المصسسات 
ةير الهادفة 
للربح التي 
تخدم األسر 
 المليشية

Non-profit institutions 

serving households 
ةيـر تتالف من المصسسات ةيـر الهادفـة للـربح  والتـي تـوفر سـلع وخـدمات 

 .السوقية للسر المليشية التي ال تسيطر عليها الحكومة

Consists of non-market NPIs that are not 

controlled by government. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  القطا  8181811 
 المصسسي

Institutional sector  مــــن الوحــــدات المصسســــية المشــــتركة فــــي مهامهــــا االساســــية هــــو مجموعــــة
التاليـــة باالســتناد إلـــى نظـــام  القطاعـــاتإلــى  مصـــنفة .وســلوكياتها واهـــدافها
قطـا  الشـركات ةيـر الماليـة، قطـا  الشـركات الماليـة، : الحسابات القوميـة

اللــام، قطــا  المصسســات ةيــر الهادفــة للــربح التــي تخــدم  الحكــوميالقطــا  
األسر المليشية إضافة لحساب بقية اللالم والذي  وقطا شية، األسر الملي

 .ينفرد له حساب مستقل

The institutional units are grouped 

together to form institutional sectors, on 

the basis of their principal functions, 

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 non-

financial corporations, In addition to the 

rest of world sector that has separate 

account. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية ساباتالح

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81 القيمة السوقية  8110718 
 للصل

Market value of an asset  القيمـة الحاليــة للـدخل المتولــد مــن هـذا األصــل للســنة الحاليـة إلــى أن يــتم
 .التخلج منه

The present value of the stream of net 

income generated from that year until the 

asset is scrapped. 

شلبة االحصاء في 
االم المتحدة، دليل 
 المحاسبة التجارية

UNSD, Business 

Accounting manual 

القومية الحسابات 81 المضافة القيمة 1510118   Value added  وحــدة تمــارس أي  أليــةالقيمــة المتولــدة  إلــىويشــير  بارنتــاجمفهــوم يتللــق
ويلرف إجمالي القيمـة المضـافة بحاصـل طـرت االسـتهال  .  إنتاجينشاط 

أمــا صــافي القيمــة المضــافة فيــتم الحصــول .  الوســيط مــن إجمــالي ارنتــاج
 .المضافة عليها بطرت استهال  رأس المال الثابت من إجمالي القيمة

Value added is a central concept of 

production and refers to the generated 

value of any unit that carries out any 

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. 

 نظامالمتحدة، االمم  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 القانوني الكيان 1510117   Legal entity  الكيان القانوني او االجتماعي هو كيان يلترف بوجوده من قبل القـانون
او مــن قبــل المجتمــع بصــورة مســتقلة عــن االشــخاج او عــن الكيانــات 

 .له او مسيطرة عليهاالخرى التي قد تكون مالكة 

A legal or social entity is one whose 

existence is recognized by law or society 

independently of the persons, or other 

entities, that may own or control it. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 مثبط الناتب  8181814 
المحلي 
 االجمالي

 GDP deflator  رقـم قياسـي يسـتخدم لتحويـل البيانـات والمتغيـرات الخاصـة بالنـاتب المحلـي
ارجمالي من االسلار الجارية الـى االسـلار الثابتـة، باالعتمـاد علـى سـنة 

 .أساس مناسبة، بهدف اللمل على عزل أثر األسلار على البيانات

An index used to convert data and 

variables of GDP at current prices to 

constant prices, depending on an 

appropriate base year, to isolate the 

impact of prices on the data. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 تلــرف علــى أنهــا الســلع والخــدمات المنتجــة مــن قبــل المنشــاة، باســتثناء   Output المخرجات  8181811 
قيمــة أي ســلع وخــدمات مســتخدمة فــي نشــاط ال تأخــذ فيــه الشــركة بلــين 
االعتبـار مخــاطر اســتخدام المنتجــات فـي االنتــاج وباســتثناء قيمــة الســلع 
والخـدمات المســتهلكة مــن قبـل نفــس المنشــاة فيمـا عــدا الســلع والخــدمات 

راس المال الثابت او التغيرات في قوائم )لمستخدمة لتكوين راس المال ا
 . او لالستهال  النهائي الذاتي( الجرد

 

It is defined as the goods and services 

produced by an establishment, excluding 

the value of any goods and services used 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  مخرجات 8181812 
 ارنتاج

لالستلمال 
النهائي 
 الخاج

Output for own final use والخــــدمات التــــي يحــــتفظ بهــــا مــــالكو المشــــاريع التــــي أنتجتهــــا  الســــلع هــــي
 .كاستهال  نهائي أو تكوين رأس مالالستلمالهم النهائي الخاج 

Consists of products retained by the 

producer for his own use as final 

consumption or capital formation. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81  المخرجات 8181812 
 السوقية

Market outputs أو يجري  ،ذات داللة اقتصاديةوالخدمات التي تبا  بأسلار  السلع تشمل
التصرف بها بطريقـة أخـرى فـي السـوق أو  يلتـزم بيلهـا أو التصـرف بهـا 

والخـدمات التـي تبـا  فـي  السلعكما هو الحال بالنسبة لملظم  في السوق
 .المخازن ومحالت البيع بالتجزئة

Include goods and services sold at market 

prices or otherwise disposed of on 

market, or intender for sale or disposal on 

the market such as most of the goods and 

services sold at warehouses and retail sail 

stores. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 ةير  المخرجات 8181811 
األخرى سوقيةال  

Other non-market outputs  تتكــــون مـــــن ســــلع وخـــــدمات فرديــــة او جماعيـــــة تنتجهــــا الحكومـــــة او
المصسســات التــي ال تهــدف الــى الــربح وتخــدم االســر المليشــية والتــي 

اهميـة توفر السلع او الخدمات بشـكل مجـاني او باسـلار ليسـت ذات 
 .اقتصادية لالسر المليشية او للمجتمع ككل

Consist of goods and individual or 

collective services produced by non-profit 

institutions serving households (NPISHs) 

or government that are supplied freely, or 

at prices that are not economically 

significant to other institutional units or 

the community as a whole. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  المهن مرافق 8181811 

 الصحية

 المساندة

Offices of other health 

practitioners 
( ةيـــــر األطبــــــاء وأطبـــــاء األســــــنان) والممارســــــونالمنشـــــآت الصـــــحية 

تصـــحيح فـــي النظـــارات، والمتخصصـــين  أخصـــائييمثـــل  المختصـــون
. النطــق، والمصسســات التــي تــوفر الرعايــة لمرضــى الليــادات الخارجيــة

وتكــــــون ضــــــمن القطــــــا  الخــــــاج أو مجموعــــــة مــــــن المراكــــــز، مثــــــل 
 .المستشفيات والمراكز الطبية

This item comprises establishments of 

independent health practitioners (other 

than physicians, and dentists) such as 

chiropractors, optometrists, mental health 

specialists, physical, occupational, and 

speech therapists as well as audiologists 

establishments primarily engaged in 

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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 وهـي المراكـز . هي المرافق التي تقدم اللالج والتدريب بهدف التأهيـل Rehabilitation center التأهيل مراكز 8181811 
ـــــوظيفي، اللـــــالج الحركـــــي، اللـــــالج المهنـــــي،  ـــــي تقـــــدم اللـــــالج ال الت
وتــدريبات خاصــة كلــالج النطــق لالستشــفاء مــن ارصــابة أو المــرض 

  .الممكنإلى الحد الطبيلي 

A facility providing therapy and training 

for rehabilitation. The center may offer 

occupational therapy, physical therapy, 

vocational training, and special training 

such as speech therapy for recovery from 

injury or illness to the  normal  possible 

extent.  

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  المزايا 8181817 
 االجتماعية

Social  benefits  تحــــويالت جاريــــة تتلقاهــــا االســــر المليشــــية لســــد احتياجــــات تنشــــأ فــــي
المــــــرض او التللــــــيم او البطالــــــة او التقاعــــــد او ظــــــروف خاصــــــة مثــــــل 

 .االسكان او ظروف عائلية

They are current transfers received by 

households intended to provide for the 

needs that arise from certain events or 

circumstances, for example, sickness, 

unemployment, retirement, housing, 

education or family circumstances. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81 الربلية المسوت 8110197   Quarterly Surveys التـــي يـــتم إجراصهـــا باالعتمـــاد علـــى إســـناد زمنـــي يقـــدر  المســـوتكافـــة  هـــي
 .بحوالي ثالثة أشهر

All surveys for which the reference period 

is three months. 
 نظاماالمم المتحدة،  

 القومية الحسابات
8002 

 UN, SNA 2008 
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القومية الحسابات 81  الملامالت 8110198 
 االقتصادية

Economic Transactions  تدفق اقتصادي، أي تلامـل بـين وحـدتين مصسسـيتين وفقـا التفـاق متبـادل
مصسســـية مـــن المفيـــد تحليليـــا ان يلامـــل بوصـــفه او عمـــل ضـــمن وحـــدة 

 .ملاملة الن الوحدة كثيرا ما تلمل بصفتين مختلفتين

 A transaction is an economic flow that is 

an interaction between institutional units 

by mutual agreement or an action within an 

institutional unit that it is analytically 

useful to treat like a transaction, often 

because the unit is operating in two 

different capacities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  الرعاية مقدمو 8181811 

 الصحية

 ارسلافية

Providers of ambulatory 

health care 
سـلافية ارالمصسسات اللاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصـحية أي 

ويشـمل ذلـ  المصسسـات المتخصصـة فـي .  في الليادات الخارجيـة مباشـرة
تقديم اللالج بشكل يومي بارضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في 

ج وبالتــــالي فــــضن هــــذه المصسســــات ال تقــــدم عــــادة خــــدمات اللــــال.  المنــــازل
في الغالب يتم تزويد الخدمات للمرضى الذين يـزورون . للمرضى المقيمين

األطفـــال وأمـــراض  ابـــةطب حـــاالت مكتـــب الصـــحة المهنيـــة باســـتثناء بلـــض
 .الشيخوخة

This item comprises establishments 

primarily engaged in providing health care 

services directly to outpatients who do not 

require 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. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81  الرعاية مقدمو 8181711 

 الصحية

ارسلافية 
 األخرى

Other providers of ambulatory 

health care 
المصسســــات اللاملــــة فــــي المقــــام األول فــــي مجــــال تقــــديم خــــدمات الرعايــــة 

األطبــاء وأطبــاء األســنان، وةيرهــا مــن  عيــاداتبخــالف )الصــحية المتنقلــة 
رعايـة الصـحية الممارسين الصحيين، من مراكز رعايـة المرضـى، وتقـديم ال

 (.المنزلية

This item comprises a variety of 

establishments primarily engaged in 

providing ambulatory health care services 

(other than offices of physicians, dentists, 

and other health practitioners, out-patient 

care centers, and home health care 

providers). 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 

القومية الحسابات 81 مشــرو  او جــزء مــن مشــرو  يقــع فــي موقــع واحــد، ويمــارس نــو  واحــد فقــط  Establishment المنشأة 8181718 
بملظــم القيمــة مــن النشــاط االنتــاجي، او يلــود فيــه نشــاط االنتــاج الرئيســي 

 .المضافة

 An establishment is an enterprise, or part 

of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single 

productive activity is carried out or in 

which the principal productive activity 

accounts for most of the value added. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  المصسسات 8181717 

 تقدم التي

 الرعاية خدمات

 الصحية

 المهنية

Enterprise as providers of 

occupational health care 

services 

أو ثـانوي  ئـيالمصسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بشكل جز  وهي
 .بجانب النشاط االقتصادي الذي تمارسه

This item comprises Enterprise providing 

occupational health care as ancillary 

production. 

OECD  ، 
نظام الحسابات 

 2000الصحية 

OECD,  A System 

of Health Accounts 

2000 
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القومية الحسابات 81  المصشرات 8181714 
 قصيرة المدى

Short term indicators ذات دورية أقل من سنة، والتيي قيت ونيلم لميتر شي ر أو  مؤشرات هي

 .ربع سنة

All indicators that have a periodicity for 

less than a year, usually month or quarter. 
دليل اعداد الحسابات 
القومية الربلية 

8007 

Manual of quarterly 

Ntional Accounts 

2001 

القومية الحسابات 81 الناتب المحلي  8110713 
 ارجمالي

Gross domestic product or 

GDP 
مـــن  مصشـــر يقـــيس إجمـــالي القيمـــة المضـــافة لكافـــة األنشـــطة االقتصـــادية

المخرجــات مــن الســلع والخــدمات لالســتلمال النهــائي التــي ينتجهــا  خــالل
عوامــل االنتــاج ) اقتصــاد مــا بواســطة المقيمــين وةيــر المقيمــين مــن ســكانه

خالل و وبغــض النظــر عــن توزيــع هــذا ارنتــاج محليــا أو خارجيــا( المحليــة 
اسـتهال  رأس فترة زمنية محـددة وال يشـمل الحسـومات علـى خفـض قيمـة 

 . أو استنزاف الموارد الطبيلية وتدهورها تالمال الثاب

 Indicator measures the total value added 

of all economic activities, which consists 

output of goods and services for final use 

produced by both residents and non-

residents, (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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 

القومية الحسابات 81  النشاط 8110715 
 االقتصادي

Economic activity التــي يشــير إلــى عمليــة تــدمب مجموعــة مــن ارجــراءات واألنشــطة مصــطلح 
تنفـــذ مـــن قبـــل وحـــدة ملينـــة والتـــي تســـتخدم اللمـــل ورأس المـــال والبضـــائع 

كمــــا يشــــير النشــــاط (. ســــلع وخــــدمات)والخــــدمات لتنــــتب منتجــــات محــــددة 
الذي تمارسه المصسسة والذي قامت االقتصادي الرئيسي الى طبيلة اللمل 

الـــدولي الموحـــد للنشـــطة االقتصـــادية ويســـهم  التصـــنيفجلـــه حســـب أمـــن 
تلــدد األنشــطة داخــل المصسســة  حالــةن القيمــة المضــافة فــي بــأكبر قــدر مــ

  .الواحدة

Referring to a process consisting of 

actions and activities carried out by a 

certain entity that uses labour, capital, 

goods and services to produce specific 

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. 

التوصيات الدولية 
لإلحصاءات 

7111الصناعية   

UN, International 

Recommendations 

for Industrial 

Statistics 

2008 

القومية الحسابات 81  الوحدة 8110716 
ةيالمصسس  

Institutional unit-enterprise   كيان اقتصادي قادر في ذاتـه علـى امـتال  االصـول وتحمـل االلتزامـات
 .ملامالت مع كيانات أخرىوممارسة االنشطة االقتصادية والدخول في 

 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 other 

entities. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية الحسابات

8002 

 UN, SNA 2008 
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 Balance of Payments Terms رمز الموضوع: 0303 مصطلحات ميزان المدفوعات

المدفوعات ميزان 81  االستثمار 8115100 

 األجنبي

 المباشر

Foreign direct investment قـــوة  أوهـــذه الفئـــة االســـتثمار الـــذي يمتلـــ  صـــاحبه بموجبـــه ســـيطرة  تشـــمل
يتمثل مليار التمييز لإلدراج  اللمليةالناحية  ومن.  تصويتية في المصسسة

األقـل مـن األسـهم  علـى% 70ضمن هذا البنـد بـامتال  المسـتثمر لحـوالي 
ويشمل االسـتثمار المباشـر كافـة الملـامالت بـين المسـتثمرين   .في الشركة

المباشــرين ومصسســات االســتثمار المباشــر وال يقتصــر فقــط علــى الملاملــة 
فين، وتقسـم الملــامالت فيـه إلـى رأسـمال حقـوق الملكيــة، المبدئيـة بـين الطـر 

الملـــامالت بـــين )اللائـــدات الملـــاد اســـتثمارها وأنـــوا  رأس المـــال األخـــرى 
 األراضـيضمن هذه الفئة أيضا حيازة أو التخلج من  ويدرج(.  الشركات

ماعــــدا الســــفارات األجنبيــــة والتــــي تــــدرج ضــــمن )مــــن قبــــل ةيــــر المقيمــــين 
 (.الحساب الرأسمالي

This category includes investment over 

which the owner exercises control.  In 

practice, the distinguishing criterion for 

inclusion in this category is that the owner 

should hold at least 10 per cent of the 

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. 

لنقد الدولي، صندوق ا
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  استثمار 8115101 

 الحافظة

 األجنبي

Foreign indirect investment 

(Portfolio) 
وتنقســم تشــمل هــذه الفئــة الملــامالت فــي ســندات الملكيــة وســندات الــدين، 

ســـندات الـــدين إلـــى ســـندات وأذونـــات، وأدوات الســـوق النقـــدي، والمشـــتقات 
ويتم استبلاد الملامالت التي تشملها كـل مـن االسـتثمار المباشـر   .المالية

 .واألصول االحتياطية

Portfolio investment is a residual category 

for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and 

financial derivatives.  It is residual 

because these instruments are also 

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. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  االستثمارات 8115102 

 األجنبية

 األخرى

Foreign Other investment والخصـومتحـت بنـد االسـتثمارات األخـرى كافـة ملـامالت األصـول  يصنف 
ـــــة األخـــــرى وأبرزهـــــا  ـــــات الثالث ـــــر المدرجـــــة تحـــــت أي مـــــن الفئ ـــــة ةي المالي
ـــــع، والحســـــابات األخـــــرى  ـــــة، القـــــروض، اللملـــــة والودائ االئتمانـــــات التجاري

 .مستحقة الدفع أو التحصيل

Under other investment are included all 

transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under 

any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, 

deposits and loans (including trade 

credits).  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81 استثمارات  8115103 
األسرة في 
 الخارج

Family investments abroad  وهـــي ارصـــدة وتـــدفقات المبـــالا التـــي قـــد يســـتثمرها الفـــرد او األســـرة خـــارج
االسـهم، )فلسطين خالل فترة االسناد الزمني في اوجـه االسـتثمار المختلفـة 

 (. السندات، اللملة والودائع، المصسسات ةير المساهمة
 

The stocks and flows of funds that had 

been invested by an individual or family 

outside of Palestine during the period of 

time reference in various investments 

(shares, bonds, currency and deposits, 

non-contributing institutions. 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2014 
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المدفوعات ميزان 81 السلع إصالت 8115104   Repairs on Goods دة أو  ارصــالت التــي تجــري علــى الممتلكــات المتحركــة عمليــات هــي المــزوة
دون أن ( والطـائراتعلى سـبيل المثـال، السـفن ) المستلمة من ةير مقيمين

 .يجري أي تحويل مادي لشكل البضاعة

Refers to repair activity on goods 

provided to or received from nonresidents 

on ships, aircraft, etc. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  األصول 8181811 
 االحتياطية

Reserve Assets ويكـون بضمكــان  ،التـي تكـون خاضــلة لسـيطرة السـلطة النقديـة األصـول هـي
إليهــا بســهولة ألةــراض ميــزان المــدفوعات خــالل  الوصــولالســلطة النقديــة 
 .بلملة قابلة للتحويل مرتبطةويجب أن تكون  ،إشلار قصير

Are assets that must be controllable by the  

Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at 

relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be 

denominated in a convertible currency. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 األصول  8181812 
 الخارجية

External Assets 

 
أفـــراد أو ) الدولـــةهـــي عبـــارة عـــن األرصـــدة التـــي اســـتثمرها المقيمـــون فـــي 

 .في الخارج( مصسسات
 

The stocks invested abroad by residents in 

Palestine (individuals or enterprises). 

 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

 

المدفوعات ميزان 81 تلـــرف ارقامـــة هنـــا مـــن منظـــور اقتصـــادي ال قـــانوني، والمليـــار األساســـي  Residence ارقامة 8181812 
لتحديــد ارقامــة لكيــان مــا، هــو مركــز المصــلحة االقتصــادية والــذي يلــرف 

ـــيم  بأنـــه وجـــود محـــل ســـكني أو موقـــع إنتـــاجي أو مواقـــع أخـــرى داخـــل ارقل
لبلد ما تقوم فيـه أو منـه بمباشـرة أنشـطة وملـامالت اقتصـادية   االقتصادي

على نطاق واسع بقصد االستمرار فيها ألجـل ةيـر مسـمى أو لمـدة محـددة 
 .أو ةير محددة، ولكنها عادة  ما تكون طويلة

It is defined in economic, and not legal 

terms.  The main criterion to determine 

residence of an entity is centre of 

economic interest.  Persons are considered 

residents of the country where they live 

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. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 اللامة البضائع 8181811   Goods أوفللــي  أســاسعلــى ) ملكيتهــاعبــارة عــن الســلع المنقولــة التــي تتغيــر  هــي 
 .بين طرف مقيم وآخر ةير مقيم ،(محتسب

It is Refers to movable goods for which 

change of ownership (actual or imputed) 

occur between residents and nonresidents. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  التحويالت 8181811 
 الجارية

Current Transfers تكــون  أنويتوجــب  أخــرى، إلــىة مــن جهــة يــاللين أوالتــدفقات النقديــة  هــي
 المانحة الجهتينذات طبيلة جارية أي تصثر على مستوى االستهال  لكلتا 

 .والمتلقية للمنح

It is Refers to cash and in-kind flows 

between two sides, Under current 

transfers are recorded flows of a current 

nature, i.e. they should affect the level of 

consumption of both the donor and the 

recipient. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
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المدفوعات ميزان 81  تحويالت 8181881 
 المهاجرين

Migrants' Transfers قيـود مقابلـة لتــدفقات سـللية وتغيـرات فــي بنـود ماليـة بســبب  عــنعبـارة  هـي
 .من اقتصاد إلى آخر( لمدة سنة على األقل إقامتهمتغيير )هجرة األفراد 

It is Refers to contra-entries to flows of 

goods and changes in financial items that 

arise from the migration (change of 

residence for at least a year) of individuals 

from one economy to another. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81  تلويضات 8115118 
 اللاملين

Compensation of Employees عن التلويضات المتحققـة للمقيمـين فـي االقتصـاد المحلـي الـذين  عبارة هي
وتلـــ  المدفوعــــة لغيـــر المقيمـــين الـــذين يلملـــون فــــي  الخـــارج،يلملـــون فـــي 

 .الداخل

It is Refers to earnings by  residents 

working abroad as well as payments to 

non-residents working in inside. 

 صندوق النقد الدولي،
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  تقييم 8115117 
 الملامالت

Transactions Valuation طريقــة لتقيــيم كــل مــن الملــامالت واألرصــدة، ولــذل  يجــري  أوس هــو أســا
علــى أســاس الســلر الفللــي الــذي اتفــق عليــه  اللــادةتقيــيم الملــامالت فــي 

الجارية كمـا  السوقأرصدة األصول والخصوم فتقيم بأسلار  أما.  الطرفان
 .في تاري  بيان الميزانية اللمومية

It is a method to evaluate transactions and 

balances  so transactions has been 

evaluated in market price as the primary 

concepts of valuation for transaction 

accounts and balance sheet accounts. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81 الحساب  8115114 
 الجاري

Current account  إلى أربع حسابات رئيسية هيينقسم: 
 السلع 
 الخدمات 
 الدخل 
 التحويالت الجارية 

Is subdivided into four major categories: 

 Goods 

 Services 

 Income 

 Current Transfers  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81  الحساب 8115113 

 الرأسمالي
Capital account  الرأســماليةالتحــويالت : الحســاب الرأســمالي إلــى بنــدين رئيســين وهمــا يقســم 

تحت  وتندرج.  وحيازة األصول ةير المالية ةير المنتجة أو التخلج منها
بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا فـي ملكيـة أصـول 
ثابتـة أو تحــويالت األمـوال المرتبطــة أو المشـروطة بحيــازة أصـول ثابتــة أو 
التصــــرف فيهــــا أو التحــــويالت الناتجــــة عــــن قيــــام الــــدائن بضســــقاط خصــــوم 

جــة ةيــر حيــازة األصــول ةيــر المنت أمــا  .المــدين دون تلقــي أي مقابــل لهــا
الماليــة أو التصــرف فيهــا، فتشــمل األصــول ةيــر الملموســة مثــل البــراءات 
المرخصـــة وعقـــود التـــأجير وةيـــر ذلـــ  مـــن اللقـــود القابلـــة للتحويـــل للغيـــر، 

يشمل شـراء أو بيـع األراضـي مـن جانـب   .والشهرة التجارية وما شابه ذل 
 .السفارات األجنبية

Is divided into capital transfers and 

acquisitions/disposals of non-produced 

non-financial assets.  Recorded under 

capital transfers are investment grants 

(including cash transfers for purchases of 

investment goods), debt forgiveness and 

migrants’ transfers. Non-produced, non-

financial assets are mainly licenses, 

franchises and patents.  Also included 

acquisitions/disposals of land by 

representative offices of foreign 

governments, for example foreign 

embassies. 

 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81 .  الماليـــة والخصـــومفـــي الحســـاب المـــالي الملـــامالت فـــي األصـــول  تســـجل  Financial account المالي الحساب 8115111 
المباشــر  االســتثمار: الحســاب المــالي إلــى أربــع فئــات، هــي تقســيم ويمكــن

 .واستثمار الحافظة واالستثمارات األخرى واألصول االحتياطية

Transactions in financial assets and 

liabilities are recorded in the financial 

account. Financial stocks can be divided 

into four broad categories: direct 

investment; portfolio investment; other 

investment (mainly currency, deposits and 

loans); and reserve assets.  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
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المدفوعات ميزان 81 السحب  حقوق 8181882 
 الخاصة

Special Drawing Rights 

(SDRS) 
.  عـــن أصـــول احتياطيـــة دوليـــة أوجـــدها صـــندوق النقـــد الـــدولي عبـــارة وهـــي
األعضـــاء لـــدعم  الـــدولفتـــرات ملينـــة يـــتم توزيـــع هـــذه األصـــول علـــى  وفـــي

يترتـب بموجـب ذلـ  أيـة خصـوم بالمقابـل علـى  وال.  االحتياطات الموجودة
ب الملـــامالت التجاريـــة فـــي حقـــوق الســـح تجـــري.  صـــندوق النقـــد الـــدولي

 .فقط بين سلطتي نقد أو بين سلطة نقدية وصندوق النقد الدولي الخاصة

Special Drawing Rights (SDRS) are 

international reserve assets created by the 

international monetary fund to supplement 

other reserve asset that periodically have 

been allocated to IMF members in 

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. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 
الطبلة المدفوعات 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81  التي تصنيفها حسب الخدمات من واستيراده تصديره يتم ما البند هذا يشمل Services الخدمات 8181882 

 االتصـاالت السـفر، خــدمات خــدمات مقيمــين، وتشـمل ةيـر مــع تـتم

والمللومـات،  اآللـي الحاسـب النقـل، خـدمات وخـدمات الحكوميـة والخـدمات
 أخرى والتراخيج، أنوا  االمتياز التأمين، الخدمات المالية، رسوم خدمات

 .والترويحية والثقافية الشخصية األعمال، الخدمات خدمات من

It covers all transactions classified in the 

fifth edition of (IMF) manual for Balance 

of Payments under this category.  But for 

government and travel services, related 

goods or services are recorded under these 

items. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 
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المدفوعات ميزان 81  خدمات 8181881 
 االتصاالت

Communications Services الخــدمات البريديــة  مثــلاالتصــاالت  أنــوا الخــدمات التــي تضــم جميــع  هــي
 وتشـــــــملونقـــــــل وتوزيـــــــع المراســـــــالت، واالتصـــــــاالت الســـــــلكية والالســـــــلكية 

 .الملامالت في االتصاالت بين المقيمين وةير المقيمين

It is Refers to services which include all 

communications types like services 

comprise postal, courier and 

telecommunication services, which cover 

communications transactions between 

residents and nonresidents. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
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المدفوعات ميزان 81  خدمات 8181881 
 الحاسب

اآللي  
 والمللومات

Computer and Information 

Services 
أجــــزاء وملــــدات  حــــولالخــــدمات المتللقــــة باالستشــــارات  عــــن  عبــــارة هــــي

صــــالت أجهــــزة الحاســــب،  الحاســــب، وتنفيــــذ البــــرامب الجــــاهزة، وصــــيانة واا
 .ذات الصلة والملدات

It is Refers to Services related to hardware 

consultancy, software implementation, 

information services (data processing, 

data base, news agency), and maintenance 

and repair of computers and related 

equipment. 

صندوق النقد الدولي، 
ميزان دليل 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   
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المدفوعات ميزان 81  الخدمات 8115121 
 الحكومية

Government Services إقليميــة أومنظمــات دوليــة  أوالمرتبطــة بقطاعــات حكوميــة  الخــدمات هــي 
 .والقنصليات السفاراتمثل مصروفات 

It is Refers to services associated with 

government sectors or international and 

regional organizations such as 

expenditures of embassies and consulates. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 
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المدفوعات ميزان 81 النقل خدمات 8181878   Transportation Services عن الخدمات المقدمـة لنقـل السـلع والركـاب بجميـع وسـائل النقـل  عبارة هي
والمساعدة مثل التخزين والشحن والتلبئـة  ةالتوزيلي الخدماتبارضافة إلى 

 .تأجير ملدات النقل مع أطقم التشغيل ذل بما في ( الجر)والقطر 

It is Refer to services to freight and 

passenger transportation by all modes of 

transportation and other distributive and 

auxiliary services, including rentals of 

transportation equipment with crew. 

صندوق النقد الدولي، 
ليل ميزان د

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 الخصوم  8181877 
 األجنبية

 

Foreign Liabilities  ( أفـــراد أو مصسســــات)هـــي عبــــارة عـــن األرصــــدة التـــي قــــام ةيـــر المقيمــــين
 .الدولةباالستثمار بها في المصسسات المقيمة في 

 

The stocks of non-residents(individuals or 

enterprises) invested in enterprises located 

in Palestine. 

 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

 

المدفوعات ميزان 81  المقيمـين بـين تـتم والـدفع التـي القـبض مسـتحقة التـدفقات الـدخل بنـد يغطـي Income الدخل 8181874 

أي اللمـل (عوامـل ارنتـاج  مـن اللائـد بالـدخل المقيمـين والمتللقـة وةيـر
 (.ورأس المال

Income covers international transactions 

associated with income on factors of 

production, i.e. labour and capital.  In the 

balance of payments, income on capital is 

referred to as income on financial assets.   

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 
ة المدفوعات الطبل

7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  دخل 8181873 
 االستثمار

Investment Income أو ( فـي الخـارج) األجنبيـةالدخل المتحقـق مـن ملكيـة األصـول الماليـة  وهو
 .ما يستحق دفله بسبب تكبد خصوم مالية تجاه ةير المقيمين

Investment income receivable due to 

ownership of external financial assets or 

payable due to external liabilities. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 الدخل من  8181832 
 الخارج

Income from abroad  المقصود بالدخل من الخارج، مجمو  المبالا النقديـة واللينيـة التـي يحصـل
ن يكـون أشـرط  ،ي فرد من أفـراد األسـرة خـالل فتـرة ارسـناد الزمنـيأعليها 

هـــذا الـــدخل الـــذي تـــم الحصـــول عليـــه نتيجـــة الملـــامالت مـــع الخـــارج، أمـــا 
الــــدخل المــــدفو  فيتمثــــل فــــي مــــدفوعات األســــرة للخــــارج مقابــــل اريجــــارات 

 .الزمني ارسناد، وفترة (مباني وأراضي)

total cash payments and in-kind payments 

received by any member of the family 

during year, provided that this income was 

obtained as a result of transactions with 

the outside world, but paid income is 

payment of the family to outside versus 

rents (land and buildings) during year.  

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772السادسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

sixth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 ةير  الذهب 8181871 
 النقدي

Non Monetary Gold الــــذهب ةيــــر ذلــــ  الــــذي تحــــتفظ بــــه الســــلطات النقديــــة كأصــــول  كــــل هــــو
 .احتياطية

It is Refers to all gold not held as reserve 

assets (monetary gold) by the authorities. 
صندوق النقد الدولي، 

دليل ميزان 
المدفوعات الطبلة 

7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 للتجهيز سلع 8181872   Goods for Processing عــن الســلع التــي يــتم اســتيرادها بنيــة إعــادة تصــديرها مــرة أخــرى  عبــارة هــي
 .أو دمجها لتصبح سللا  جديدة تحويلهابلد أن يتم 

It is Refers to imported Goods  for re-

export it again after transfer, or merge it to 

be new good. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772سة الخام  

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
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باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

المدفوعات ميزان 81  المحفظة 8181872 

 االستثمارية
Portfolio Investment ليـة املسـات اسص مة من االستثمارات التـي تقـوم بهـا العمجمو  ي عبارة عنه

أســـهم، ســـندات، )اســـتثمارات ماليـــة : نوتقســـم إلـــى نـــوعي نوشـــركات التـــأمي
يقيــــة قت فــــي أصــــول حار امثتســــوا ،(ىر يــــة أخــــلام تت خزينــــة وســــندااأذونــــ
 (.هار ضي، ملادن نفيسة وةياعقارات، أر )

It is a set of investments made by 

financial institutions, insurance companies 

and divided into two types: financial 

investments (stocks, bonds, Treasury Bills 

and other securities), and investments in 

real assets (real estate, land, precious 

metals, etc.). 

 نظاماالمم المتحدة، 
 القوميةالحسابات  

7772 

UN, SNA 93 

المدفوعات ميزان 81 المقيم في  8181833 
ةير )الخارج 

المقيم في 
(فلسطين  

Resident in abroad (non-

resident in Palestine) 
ويشـــمل ذلـــ  ةيـــر  كـــل شـــخج يقـــيم خـــارج فلســـطين لمـــدة أكثـــر مـــن عـــام
 . الفلسطينيين الذين يقيمون في فلسطين أقل من سنة

It is each person resident outside of 

Palestine for more than a year and 

includes non-resident who live in 

Palestine less than a year. 

النقد الدولي، صندوق 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772السادسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

sixth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81  مكاسب 8181871 
 االقتناء

Holding Gains االقتناء كتغير في القيمـة النقديـة للصـول والخصـوم خـالل  مكاسب تلرف
وتنبثـق هـذه التغيـرات فـي القيمـة مـن مصـدرين أساسـيين همـا .التسجيلفترة 

التـــــي تـــــصثر علـــــى قيمـــــة األصـــــول أو الخصـــــوم  الصـــــرفتغيـــــرات أســـــلار 
 األصــولفـي قـيم  األســلار وحركـات ،المرتبطـة بوحـدة الحســاب المسـتخدمة

 .األسهمانخفاض قيم  أووالخصوم مثل زيادة 

Holding gains are  a change in cash value 

of assets and liabilities in recording 

period. There are two basic sources of 

changes in value: exchange rates changes, 

and hangers because of re-evaluation of 

assets and liabilities such as the increasing 

or decreasing in the market value of 

securities. 

النقد الدولي،  صندوق
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

المدفوعات ميزان 81 مصسسات  8181871 
االستثمار 
 المباشر

 

Direct Investment Enterprises  تلرف مصسسة االستثمار المباشر بأنها مصسسـة مسـاهمة أو ةيـر مسـاهمة
أو أكثـر % 70يمل  فيها المستثمر المباشر المقيم في اقتصاد آخر نسـبة 

أو ( في حالة المصسسات المساهمة)من األسهم اللادية أو القوة التصويتية 
 (. في حالة المصسسات ةير المساهمة)ما يلادل ذل  

An incorporated or unincorporated 

enterprise in which a foreign investor 

owns 10 percent or more of the ordinary 

shares or voting power for an incorporated 

enterprise, or the equivalent for an 

unincorporated enterprise. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772خامسة ال  

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

 

المدفوعات ميزان 81  الميزان الكلي 8181831 
 

Overall Balance التغير في األصول االحتياطية للسلطة النقدية The change in reserve assets of the 

Monetary Authority 
 الدولي، النقد صندوق

زانمي دليل  

 الطبلة المدفوعات
 7772 الخامسة

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 

المدفوعات ميزان 81 التسجيل وقت 8181831   Time of Recording عليــهبنــاء   الملــامالتالــذي يــتم تســجيل  أو األســاسالمبــدأ  عــنعبــارة  هــو 
 .في ميزان المدفوعات من حيت وقت تسجيل هذه الملامالت

It is Refers to the principle or the base 

under which transactions are recorded in 

the balance of payments accounts, 

according to transactions recording time. 

صندوق النقد الدولي، 
دليل ميزان 

المدفوعات الطبلة 
7772الخامسة   

IMF, Balance of 

Payments Manual 

fifth edition 1993 
 

         



 

11 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Foreign Trade Terms رمز الموضوع: 0371                                                                   مصطلحات التجارة الخارجية

الخارجية التجارة 81  8171811 CIF 
قيمة السللة 
وأجور النقل 
 والتامين 

CIF – Cost, 

 Insurance and Freight 
وتلنــــي ثمــــن (  CIFســــيف )  أســــاسعلــــى  الســــللية قيمــــة الــــواردات هــــي

الناقلـة، مضـافا   الوسـيلةالبضاعة بكامل تكلفتها في بلـد المنشـأ علـى ظهـر 
للبلـــد  الجمركيـــةإليهـــا رســـوم التـــأمين وأجـــور الشـــحن حتـــى تصـــل المراكـــز 

 .(المقصد النهائي)

It refers to the cost of imported goods plus 

loading and transportation costs within the 

exporting country, plus the cost of 

transport from the border or port of the 

exporting country to the border or port of 

the importing country. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 81  8171818 FOB 
قيمة السللة 
محملة على 
ظهر وسيلة 

 النقل

   FOB – Free on Board أســــاسعلــــى  الســــللية قيمــــة الصــــادرات وهــــي  ( فــــوبFOB ) أي بســــلر
 .المصَدرتكلفتها محملة على ظهر وسيلة النقل في حدود البلد 

It refers to the total cost of exported goods 

plus transportation costs within the country 

of dispatch, including possible loading 

costs in the port of dispatch. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 81  اردخال 8171817 
 المصقت
 للسلع

Temporary 

 Admission 

Of Goods 

هـــو ارجـــراء الجمركـــي الـــذي بموجبـــة يمكـــن إحضـــار بضـــائع ملينـــة إلـــى  
ارقليم الجمركي بضعفاء مشـروط كليـا أو جزئيـا مـن دفـع الرسـوم والضـرائب 
الجمركية، ويجب أن تكون هذه البضائع مستوردة لغرض خاج محـدد أن 
يكــون مقــررا إعــادة تصــديرها خــالل فتــرة ملينــة ودون أن تــدخل عليهــا أي 

 . يما عدا ارهال  الملتاد الناتب عن االستلمالتغيرات ف

The customs procedures under which 

certain goods can be brought into a 

customs territory conditionally relieved 

from payment of import duties and taxes. 

Such goods must be imported for a specific 

purpose and must be intended for re-

exportation within a specified period and 

without having undergone any change 

except normal depreciation due to the use 

made of the goods.   

ارحصاءات الدولية 
للتجارة بالسلع، 
دليل التجميع 

8002 

IMTS compilers 

Manual 2004 

الخارجية التجارة 81 المصدةر البلد 8171814   
الجهة )

(الشاحنة  

Country of consignments/ 

destination 
، دون حــــدوت أي االســــتيرادأرســــلت منــــه الســــلع إلــــى بلــــد  الــــذيالبلــــد  هــــو

من شأنها تغيير المركز القانوني للسلع  أخرىملامالت تجارية أو عمليات 
 .في أي بلد وسيط

It refers to the country from which goods 

were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or 

other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the 

country of purchase. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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الخارجية التجارة 81 الجمركي البيان 8171813   Custom Declaration و وثيقة جمركيـة إسـرائيلية تحتـوي علـى كافـة البيانـات الخاصـة بـالواردات ه
شــــرة مــــن دول اللــــالم عبــــر المطــــارات والمــــوانئ والملــــابر االفلســــطينية المب

المالية نسخة فقـط  رةيصل وزاو ( اللنبي)ارسرائيلية وملبري دامية والكرامة 
، وقـــد تـــم البـــدء باســـتخدام البيـــان الجمركـــي مـــن هـــذا البيـــان بـــدون مرفقـــات

الفلســطيني فــي برنــامب أســيكودا، حيــت يــتم إصــدار نســخة مــن هــذا البيــان 
 .بناء على البيان الجمركي الخاج بالواردات من باقي اللالم

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 81 السلع   8120105 
والخدمات 
 المرصودة

 Registered Goods and 

services  
 Includes actual data received from official .تم الحصول عليها من المصادر الرسمية فقطتشمل البيانات الفللية التي 

sources. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 81 المنشأ شهادة 8171816   Certificate  

of Origin 

 

 

  

هــي وثيقــة صــادرة عــن الغــرف التجاريــة فــي المحافظــات وملتمــدة مــن قبــل 
الوطني وتلكس البيانات الخاصة بالصادرات وطنية المنشأ  االقتصادوزارة 

والملاد تصديرها إلـى األردن والـدول اللربيـة ودول اللـالم األخـرى باسـتثناء 
بيـــة التــــي الشـــراكة األورو  التفاقيـــةإســـرائيل، بارضـــافة إلـــى شـــهادة المنشــــأ 

تصــــدرها اردارة اللامــــة للجمــــار  وتلكــــس الصــــادرات الفلســــطينية وطنيــــة 
 .المنشأ لدول أوروبا

 

It is a document from the Chambers of 

Commerce in the governorates and 

certified by the Ministry of National 

Economy. It reflects data on exports of 

national origin and re-exported goods to 

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 81 خــارج أو إعـادة تصــديرها والخــدمات التــي يـتم تصــديرها  السـلع هـو إجمــالي Exports الصادرات 8171817 
اللــالم، أو إلــى المنــاطق  مــنالــبالد، ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر 

مـــن  تصــديرهاالجمركيــة الحــرة، وتشـــمل الصــادرات وطنيــة المنشـــأ والملــاد 
السلع والخدمات وتلتمد كل خصم من االقتصاد الوطني نتيجة للتلـامالت 

 .االقتصاد ةير المقيم أو األخرىت االقتصاديامع 

It refers to whole commodities (goods and 

services) that are exported or re-exported 

outside the country, conditioned with 

ownership transcription to another 

economy or to free customs regions as a 

discount from the notional economy, 

which results from transaction with a non-

resident economy.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارة 81 المقاصة  فاتورة 1571818 
لضريبة القيمة 
 المضافة

Clearance Voucher for Value 

Added Tax 
موحدة للجانبين الفلسطيني وارسرائيلي، ويظهر فيها اسـم ورقـم  فاتورة وهي

للجــانبين، ورقمــه الضــريبي، والســللة أو الخدمــة  المــرخجهويــة المشــتغل 
 وتلكـس.  الفـاتورة وقيمـة الضـريبة المضـافة ورقـمالمتبادلة، وتـاري  التبـادل 
سرائيل فقط فلسطينحركة التبادل التجاري بين   .واا

This is a unified invoice for both Israeli 

and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the 

taxation number, the goods exchanged 

with the type and value, the invoice 

number and the value added tax. This 

shows the movement of trade exchange 

between the Palestine and Israel only. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الخارجية التجارة 81 تصديره الملاد 1571811   Re-exports  السـلع التـي تـم اسـتيرادها سـابقا  وتـم تصـديرها إلـى بلـد آخـر  جميع قيمةهو
 قيمتها  أوعلى شكلها  تغييردون إجراء أي 

It refers to whole commodities exported 

outside the country in the same state as 

they were imported. 

 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 81 البضاعة منشأ 1571881   Origin of Goods الزراعيـةالبلـد الـذي تمـت فيـه مرحلـة الصـنع األخيـرة، أمـا الحاصـالت  هي 
والحيوانية فهو البلد الذي أنتجت فيه تل  الحاصالت، وفيمـا يخـج المـواد 

 .فهي الدولة التي استخرجت من مناجمها تل  المواد الخام

It refers to the country of the last industrial 

stage. In case of animal and agricultural 

crops, it is the country of production. 

Regarding raw commodities, it is the one 

which derives commodities from its mines. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 81  المنطقة 1571888 
 التجارية الحرة

Free Trade Zone رسوم بدون فرض أي ضرائب او  البضائع فيه من الدولة تلرض جزء هي
دولــة بتلرفتهــا الجمركيــة علــى البضــائع التــي مــن  كــل جمركيــة مــع احتفــاظ

 .خارج المنطقة

It refers to a part of a country were goods 

introduce generally without duty or taxes, 

keeping in mind that every country keep 

its own customs tariff on imported goods 

from abroad.    

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارة 81 والخدمـــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المــوانئ البريـــة  الســلع إجمـــاليهــو  Imports الواردات 1571887 
نقــــل ملكيتهــــا لتغطيــــة االحتياجــــات المحليــــة  تــــموالبحريــــة والجويــــة، التــــي 

عادة   .التصديرلالستهال  النهائي والوسيط واا

It refers to whole commodities (goods and 

services) entering the country by air, land 

and sea that are used in consumption, for 

conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation.  

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

الخارجية التجارر 81 هي وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة : الغرام. Measurement Units 7 القياس وحدات 1520113 
 .والساعات الثمينة

هي وحدة وزن للغالبية اللظمى من التدفقات السللية من : الكيلو ةرام. 8
ليها الدولة  .واا

كيلو  7000هي وحدة وزن لحمولة السفن والطائرات ويساوي : الطن. 2
 .ةرام

( = س.و. )ساعة .الكيلوواط، هي وحدة طاقة: ساعة/ الكيلوواط. 2
7000 x 2100  2.1= تx70 1 ثانية/واط.. 

، هي وحدة قياس للمياه اللابرة في خطوط األنابيب: المكلبالمتر . 2
 .وخلطات الباطون الجاهز

هي وحدة قياس للبترول الخام ومشتقاته سواء : البرميل األمريكي. 1
كانت عابرة في خطوط أنابيب أو محملة في صهاريب ويساوي هذا 

 (.طن متري تقريبا   0.722)البرميل 

برميل  1.2للبترول ومشتقاته ويساوي هي وحدة وزن : الطن المتري. 1
 .تقريبا وهو عبارة عن وزن متر مكلب من البترول ومشتقاته

هي وحدة قياس الغاز الطبيلي أو المسال سواء كان : القدم المكلب. 2
 .عابرا  باألنابيب أو الصهاريب أو األسطوانات

 

1. Gram: Measurement of unit weight for 

gold, jewelry, diamonds, watches and 

precious stones. 

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. 

      

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

الخارجية التجارر 81 وحدة ال 1520113 
في  ارحصائية

 التجارة الخاجية

Statistical unit in external trade ارحصـــــائية فـــــي بيانـــــات التجـــــارة تبـــــر الســـــللة أو الخدمـــــة هـــــي الوحـــــدة تل
نهـا بالبيـان الجمركـي الصـادر عـن ع التـي يلبـرو  ،الخارجية في دول اللالم

اردارة اللامـة للجمـار  فـي هــذه الـدول بكامـل مرفقاتــه، مثـل شـهادة المنشــأ 
دة الصـحة للدويـة والمبيـدات والمـواد اوشـه( التغليف)والفاتورة وقائمة الشد 

ن بســـبب كـــالـــ ، ل... ة الزراعـــة وشـــهادة ارفـــراج الغذائيـــة واللحـــوم، وشـــهاد
الحالة الفلسطينية الخاصة والمتمثلة بشكل أساس بلدم السيطرة الفلسطينية 

شــكلت فــاتورة المقاصــة لضــريبة القيمــة المضــافة والبيــان  علــى الملــابر فقــد
الجمركـــي ارســــرائيلي وبلـــض البيانــــات التكميليـــة األخــــرى الداللـــة األولــــى 

 دمة في تقرير إحصاءات التجارة الخارجية في فلسطينللسللة أو الخ

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 Price Indices Terms 3037: مز الموضوعر  مصطلحات األسعار واألرقام القياسية

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

التجزئة أسلار 8171811  Retail Prices للســلع الجديــدة أو المســتلملة ( البيــع دون تحويــل)أســلار إعــادة البيــع  هــي
 .الشخصي أو المنزلي االستلمالإلى الجمهور ألةراض االستهال  أو 

It is Refers to the resale (sale without 

transformation) of new and used goods to 

consumer for individual or household 

uses. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

 فترة أسلار 8171818
 األساس

Base prices فترة ما والتـي يـتم مقارنـة األسـلار الجاريـة  فيأسلار السلع والخدمات  هي
 .بها

It is Refers to the prices of goods and 

services in a period to which current prices 

are being compared. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

داخل سلة المستهل  أو بين مكونات  هي األهمية النسبية للسلع والخدمات Relative Weights أوزان الترجيح 8171817
 .الرقم القياسي، وتستخدم في اللمليات الحسابية للرقم القياسي

The percent which reflects the relative 

significance of the commodities and 

services within the consumer basket or any 

component of the index which used in the 

mathematical calculations for the index. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

 The overall general upward price .المستمر والملموس في المستوى اللام للسلار في دولة ما االرتفا  هو Inflation التضخم 8171814

movement of goods and services in the 

economy. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

الرقم القياسي   8171813
ألسلار 
 المستهل 

Consumer Price Index  هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسلار السلع والخدمات
ضمن سلة المستهل  بين فترة زمنية تسمي فترة المقارنة وأخرى تسمى فترة 

 .األساس

It is a statistical tool that is used to 

measure the average changes in the prices 

of goods and services that households 

consume between two different periods 

one is called the base period and the other 

is the comperison period. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

8171811 

 
 القياسي الرقم

 للسلار
Price Index  الســـــلع  أســـــلار علـــــىلقيـــــاس التغيـــــرات الحاصـــــلة   إحصـــــائيةهـــــو وســـــيلة

 .زمنيتين فترتين بين والخدمات

It is statistical tool used for measuring 

changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal 

intervals. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

الجملة سلر 8171812  Wholesale Price  أو المستلملة إلى  الجديدةللسلع ( البيع دون تحويل)سلر إعادة البيع  هو
التجاريـة أو  أوتجار التجزئـة أو إلـى المسـتلملين فـي المجـاالت الصـناعية 

أو  الـوكالءالمصسسية أو المهنية لغيـرهم مـن تجـار الجملـة، أو القيـام بـدور 
السماســـرة فـــي شـــراء البضـــائع لحســـاب هـــصالء األشـــخاج أو الشـــركات أو 

 .جور النقلأويشمل سلر الجملة ضريبة القيمة المضافة و  لهم،بيلها 

The resale (sale without transformation) of 

new and used goods to retailers, to 

industrial, commercial, institutional and 

professional users, to other wholesalers, or 

to those acting as agents or brokers in 

buying merchandise for, or selling 

merchandise to such persons or companies.  

The wholesale price includes VAT and any 

transport charges . 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

المستهل  سلر 8171812  Consumer Price األســري مقابــل حصــوله علــى ســللة أو  المســتهل الســلر الــذي يدفلــه  هــو
 .خدمة لالحتياجات األسرية

A price paid by household to gain a 

commodity or service. 
منظمة اللمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسلار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

المنتب سلر 8171811  Producer Price  ـــــتب كمـــــا وردت فـــــي توصـــــيات األمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن تلـــــرف أســـــلار المن
بـــأنها األســلار التــي يتلقاهــا المنــتب مــن ’’SNA 93“الحســابات القوميــة 

المشـــتري لقـــاء وحـــدة مـــن ســـللة أو خدمـــة، مخصـــوما  منهـــا ضـــريبة القيمـــة 
مقتطلـــة أخـــرى توضـــع علـــى فـــاتورة المشـــتري، المضـــافة، أو أيـــة ضـــرائب 
 .وةير شاملة أية تكاليف نقل

The producer’s price, as defined in 

SNA93, is the amount receivable by the 

producer from the purchaser for a unit of a 

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. 

 نظاماالمم المتحدة،  
 القومية  الحسابات

7772 

UN, SNA 93 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

المستهل  سلة 8171811  Consumer Basket والخـــدمات التـــي يقـــوم المســـتهل  بارنفـــاق  للســـلعالمجموعـــة الحقيقيـــة  هـــي
 .عليها للةراض المليشية

The categories of classified goods and 

services used by the consumer. 
منظمة اللمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسلار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

األساس فترة 8171881  Base Time مقارنة الفترة الجارية بها يتمالفترة الزمنية التي  هي. It is Refers to the period to which current 

period is being compared. 
منظمة اللمل 

دليل مصشر  ،الدولية
: أسلار المستهل 

النظرية والتطبيق، 
8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

القوة الشرائية  8171888
 للنقود

Purchasing power of money  النقدكمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة هي. 
 

The value of money as measured by the 

quantity and quality of goods and services 

it can buy. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

السبير ملادلة 8171882  Laspeyre’s Equation ارحصـــاء الســـبير الحتســـاب األرقـــام  عـــالمملادلـــة رياضـــية وضـــلها  هـــي
 فتــــرة علــــى أســــلار المقارنــــة فتــــرةالقياســــية للســــلار وذلــــ  بقســــمة أســــلار 

 .األساس سنةاألساس، وبالترجيح بكميات 

An equation used for calculating price 

indices, which measurers comparative 

period prices in relation to base period 

prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the 

base year. 

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 

 واألرقام األسلار 81
 القياسية

هـــو مقـــدار يســـتخدم فـــي توحيـــد فتـــرة األســـاس لسلســـة مـــن األرقـــام القياســـية  Chaining Coefficient ملامل التحويل 8171883
 .محسوبة باالستناد إلى فترات أساس مختلفة بحيت تصبح قابلة للمقارنة

It is a term used to adjust indices with 

different base periods to the same base 

period so that they can be compared.  

منظمة اللمل 
دليل مصشر  ،الدولية

: أسلار المستهل 
النظرية والتطبيق، 

8002 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004 
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  Establishment  and construction’s Terms 1035: رمز الموضوع المنشآت واإلنشآءاتمصطلحات 

إذا حــــدت أثنــــاء إنشــــاء المبنــــى بلــــض ارضــــافات الزائــــدة عــــن التــــرخيج  Existing extension إضافات قائمة 8141811 المنشآت وارنشآءات 81
 .لهذه ارضافاتاألصلي وتم إصدار رخصة 

It is any extension on existing building and 

that needs licensing. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 1996 

إضافة مقترحة  8141818 المنشآت وارنشآءات 81
لمبنى قائم 
 ومرخج

Addition to an already 

existing licensed building 
ارضــافات التـي تــتم علـى مبنـى قــائم سـواء كانــت تلـ  ارضــافات هـي تلـ  

 .عمودية أو أفقية وتلمل على إضافة مساحة إلى إجمالي مساحة المبنى
It is any additions on existing building and 

it could be vertically or horizontal. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

إضافة مقترحة  8141817 المنشآت وارنشآءات 81
وجزء قائم 
مطلوب 
 ترخيصه

Addition to 

non-licensed 
مبنيـة سـابقا  ويـراد )الرخصة ستشتمل علـى تـرخيج أجـزاء قائمـة  كانتإذا 

ضافة(  ترخيصها حاليا    .مقترحة حاليا   واا
Existing building (or part of building) that 

needs licensing. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

إيرادات  8141827 المنشآت وارنشآءات 81
 وتحويالت

Revenues and  transfers و تحويالت تستحق للمنشأة خالل اللـام مثـل عائـد االسـتثمار أية إيرادات ،
سواء كانت هذه اريرادات مستحقة من داخل البلد ، ال ...أربات مشروعات
 .أو من خارجه

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.  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7772 

PCBS, 1993 

 التنظيم 8141814 المنشآت وارنشآءات 81
 االقتصادي

Economic Organization  مفــردة، مركــز رئيســي يشــمل حســابات يكــون هــو الشــكل التنظيمــي للمنشــأة
 .يمس  حسابات يشمل حسابات الفرو ، فر  ال الفرو ، مركز رئيسي ال

 

 

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 جملية تلاونية 8141813 المنشآت وارنشآءات 81
 

Cooperative Company  أنمحددة ويمكن  أةراضكجمليات  في وزارة اللملوهي جمليات تسجل 
 .ةير ربحية أوربحية  أهدافتكون ذات 

 

It's an associations registered in the 

Ministry of Labour as associations for 

specific purposes and can be targeted profit 

or non-profit. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

اللمل  حالة 8141811 المنشآت وارنشآءات 81
 بالمنشأة

Establishment Status  هـي حالـة اللمـل بالمنشـاة وهــي إمـا عاملـة أو متوقفـة أو تحـت التجهيــز أو
 .وحدة نشاط مساند

It is Refers to the operational status of the 

establishment. It could be in operation, 

closed, under preparation, or auxiliary 

activity unit. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 يةنبأجة ومحك 8141812 المنشآت وارنشآءات 81
 

Foreign government  ــــة أجنبيــــة مثــــل الســــحكومــــة دو تــــي تتبــــع مباشــــرة لالت آمنشــــالهــــي ت رافال
 .الدبلوماسية والقنصليات والممثليات اتيئلهوا
 

Its an establishments that belongs directly 

to the foreign Government, such as 

embassies and diplomatic missions, 

consulates and diplomatic missions. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

وتقدم خـدمات  للدولةالتي تتبع ( الوزارات والدوائر والهيئات)كافة المنشآت  Central government ةيز كر م ةمو كح 8141812 المنشآت وارنشآءات 81
ويشـمل ذلـ  المصسسـات التـي تتبـع لهـذه المصسسـات وتقـدم   .اردارة اللامـة

 خـــدمات تلليميـــة وصـــحية واجتماعيـــة كالمـــدارس والمستشـــفيات الحكوميــــة
 .والمساجد

 

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

منشــآت و أ ادفــر ألا لهفــأكثر مــن رأســما% 27ســبة ملوكــة بنمالة أمنشــالي هـ Private foreign ينبأجج خا 8141811 المنشآت وارنشآءات 81
علـى أن ذلــ   جنبيـةألاالشـركات   رو   فـويشـمل ذلـ الدولـةةيـر مقيمـة فـي 

 .ال يشمل البلثات الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكومات

It's an establishment owned by 51% or 

more from its capital to individuals or non-

resident enterprises in the state, including 

branches of foreign companies that does 

not include diplomatic and official 

missions to these governments. 

االمم المتحدة،  
  لحساباتا نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

ألفــراد أو مصسســات فــأكثر مــن رأســمالها % 27المنشــآت المملوكــة بنســبة  Private national نيوطج خا 8141811 المنشآت وارنشآءات 81
 .الدولةالقطا  الخاج المقيمة في 

 

Owned enterprises by 51% or more of their 

capital to individuals or private institutions 

residing in state. 

 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 يةحلم طةسل 8141881 المنشآت وارنشآءات 81
 

Local authority هيــــــمدخمنشـــــآت  لهـــــا مـــــن تبـــــعيلس القرويـــــة ومـــــا جـــــالماو  اتيبلـــــدهـــــي ال 
 عبتت تيالالكهرباء  تدالو مو  ةت اللامابتكملاو  حدائق اللامةلوا تاهز نتملاك
 .هروي وما شابقالس لجملا

Municipalities and village councils and its 

belonging  facilities, public parks, public 

libraries and electricity  generators that 

belongs to the village council and the like. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

لقد اعتبرت األسوار كحالة خاصة، وذل  عندما يتم ترخيج السور بشكل  The Boundary Wall السور 8141888 المنشآت وارنشآءات 81
فهــــو يــــرخج مــــثال بــــالمتر )الخــــتالف خصــــائج الســــور  نظــــرا  منفصــــل، 

 مصـــاحبا  إذا كـــان الســـور المـــرخج  أمـــا(.  المربـــعالطـــولي ولـــيس بـــالمتر 
 .لترخيج المبنى فال يذكر في هذه الحالة

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

ة ومحككة شر  8141887 المنشآت وارنشآءات 81
 بيةجنأ

Foreign government company  الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيلة سوقية ربحية المملوكة
 .فأكثر من رأسمالها% 27للحكومات األجنبية بنسبة 

 

Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by 

foreign governments by 51% or more from 

its capital. 

دة، االمم المتح 
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 مةكو ح كةشر  8141883 المنشآت وارنشآءات 81
 يةطنو 

National government company نشــطة اقتصــادية ذات طبيلــة ســوقية ربحيــة ولكــن أ ستمــار  يلتــات آمنشــال
مـن رأسـمالها ر كثفـأ% 27  المـتا  تسيطر عليها الحكومة إما مـن خـالل

 .تشريلات أو مرسوم حكوميأو من خالل 

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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شركة عادية  8141884 المنشآت وارنشآءات 81
 عامة

General Partnership Company  ويقصــــد بهــــا الشــــركة التــــي يكــــون جميــــع الشــــركاء فيهــــا مســــصولين بصــــفة
 .شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها

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.  

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة عادية  8141885 المنشآت وارنشآءات 81
 محدودة

Limited Partnership Company األول شــري  عــام .  وتلــرف بأنهــا الشــركة التــي تشــمل نــوعين مــن الشــركاء
،  وهــم مســصولون بصــفة شخصــية وبالتكافــل والتضــامن عــن ديــون أكثــر أو

محــدودي المســصولية ،  وكــل  أكثــر أوالشــركة والتزاماتهــا،  والثــاني شــري  
 .منهم مسصول بقدر رأسماله الذي دفله في الشركة

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة مساهمة  8141886 المنشآت وارنشآءات 81
 خصوصية

Shareholding Limited 

Partnership Company 
( 8)يقـل عـن  وتلرف بأنها الشركة التي تتألف من عدد مـن األشـخاج ال

ـــــد عـــــن خمســـــين وتكـــــون مســـــصولية كـــــل شـــــري  فيهـــــا عـــــن ديونهـــــا  وال يزي
 .وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة مساهمة  8141887 المنشآت وارنشآءات 81
 عامة المحدودة

Public Shareholding Company  قابلة للتداول وتطرت لالكتتـاب  أسهمرأسمالها من  يتألفوهي الشركة التي
وتكــون مســصولية المســاهمين بهــا محــدودة بمقــدار مســاهمة كــل مــنهم  اللــام

 .برأسمال الشركة

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

شركة واقع  8141888 المنشآت وارنشآءات 81
 (محاصة)

De-facto Company ثالثــة أو ورثــة صــاحب محــل ال  هــي شــركة عــادة مــا تكــون بــين اثنــين أو
  .توجــد بيــنهم عقــود ســوى اللــرف والتقاليــد وال تتمتــع بــأي شخصــية قانونيــة

 .وهذا النو  لم يرد في القانونين المذكورين أعاله

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 الصيانة 8141889 المنشآت وارنشآءات 81
 للمبنى الجارية

Current Maintenance for the 

Building 
إطالـة عمـره هي تل  الصيانة التي تحافظ على أداء األصل وال تصدي إلى 

أو تغييــــر نــــو  إنتاجــــه، وعــــادة مــــا تســــتهل  الصــــيانة الجاريــــة خــــالل ســــنة 
 .واحدة

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

عدد الطوابق  8141820 المنشآت وارنشآءات 81
 في المبنى

Number of Stories in the 

Building 
هـــي الطوابـــق التـــي يتكـــون منهـــا المبنـــى مـــع األخـــذ باالعتبـــار أن الطـــابق 

طابقــا  إذا  األرضـي يلتبــر طابقــا ، وفــي حــال وجـود ةــرف فــوق الســطح تلــد
فأكثر من مساحة السطح، وطوابق المبنى قد تكون % 20كانت مساحتها 

متصلة بدرج داخلي كما في حالة الفـيالت أو درج خـارجي كمـا هـو الحـال 
 .بالنسبة لللمارات أو الدور في بلض الحاالت

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. 

المتحدة،  األمم
مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان 
والمساكن، اللدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 
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رهم اللـاملين فـي المصسسـة سـأ ادأفر و  لل عدد المشتغلين أصحاب اللميشم No. of persons engaged  المشتغلين عدد 8141821 المنشآت وارنشآءات 81
 .ين الدائمين والمصقتينلمابدون أجر، واللاملين بأجر من الل

This includes unpaid owners and family 

members, and paid employees both 

permanent and temporary. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

مبنى مكون من طابقين أو أكثر بمـا فيهـا الطـابق األرضـي الـذي قـد يكـون  Building عمارة 8141822 المنشآت وارنشآءات 81
طـابق علـى أكثـر مـن مخازن أو دكاكين أو شـقق أو كراجـات ويحتـوي كـل 

شقة، أعدت كل شقة لسكن أسرة واحدة، وال يجمع بـين الشـقة واألخـرى إال 
 .الدرج والممر المصدي إلى الطريق اللام

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 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

فر  شركة  8141823 المنشآت وارنشآءات 81
 أجنبية
 

Foreign Company Branch  شـركات  شركات التـامين أو البنـو  أو منشأة تابلة لشركة أجنبية مثل أفر
 .الطيران

A subsidiary of a foreign company such as 

branches for insurance companies, banks 

or airlines. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

ر  ال يمس  ف 8141824 المنشآت وارنشآءات 81
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with out Book 

Keeping 
 Branch which does not have any book .الذي ال يمس  أية قيود محاسبية الفر  هو المنشأة

keeping. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

ر  يمس  ف 8141825 المنشآت وارنشآءات 81
حسابات 
مستقلة عن 
 المركز

Branch with Book Keeping  هــو الفــر  الــذي يمســ  قيــود محاســبية مســتقلة عــن المركــز الرئيســي تمكــن
 .بهإعداد حساب أربات وخسائر خاصة  من

Branch with book keeping separated from 

the head office. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

 Non-governmental يهلأ ا قط 8141826 المنشآت وارنشآءات 81

organization sector 
ـــــات  ـــــربح وتشـــــمل األحـــــزاب واالتحـــــادات والنقاب ـــــر الهادفـــــة لل المنشـــــآت ةي

النســــوية والشــــبابية والطالبيــــة  توالجمليــــات وكافــــة المنظمــــات والمصسســــا
 .والكنائس واألديرة والمصسسات التابلة لها

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. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

أجور قيمة  8141827 المنشآت وارنشآءات 81
 مصنلية

Workmanship  ويشــمل ذلــ  مســتحقات اللــاملين فــي تنفيــذ المبنــى ســواء  كــانوا مــن اللمــال
جـر شـهري أو يــومي أالمهـرة أو اللمـال اللـاديين، ســواء  كـان اللمـل مقابــل 

أو بصـــفة تلاقديـــة مقابـــل كميـــة اللمـــل المنجـــز كمـــا هـــي اللـــادة مـــثال  فـــي 
القصـــارة أو  مثـــل علـــى تنفيـــذ أعمـــال مصنليــــة اللمـــال المهـــرةالتلاقـــد مـــع 

تشمل أجور اللـاملين أيـة و  ،أجرة محددة للمتر المربع تركيب البالط مقابل
 .مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهم

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.  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

أجور قيمة  8141828 المنشآت وارنشآءات 81
+ مصنلية 
 مواد بناء

Workmanshop + Materials  باسـتثناء شـركات )إذا تم تنفيـذ أيـة أعمـال مـن قبـل مقـاولين أو عمـال مهـرة
ال و  بحيـــت شـــمل اللقـــد ملهـــم تقـــديمهم للمـــواد الالزمـــة لللمـــل،( المقـــاوالت

 .مستحقات المنشآت الصناعية  ذل  يشمل

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  

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

قيمة ارنفاق  8141829 المنشآت وارنشآءات 81
إنشاء  على

 المبنى

Value of expenditure on 

building construction 
التكاليف المنفقة على إنشـاء المبـاني التـي حـدت فيهـا نشـاط إنشـائي  تشمل

 .خالل فترة ارسناد
Include expenditure on the construction of 

buildings in which  construction activity 

was established during the reference 

period. 

 

جهاز المركزي ال
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الحفريات قيمة  8141830 المنشآت وارنشآءات 81
 باآلليات

Excavations by Machinary  بــذل   الخاصــة اآلليــات باســتخداموتشــمل تكــاليف أعمــال الحفــر التــي تــتم
ســـواء  تمــــت أعمــــال الحفــــر بالمقاولـــة حســــب الكميــــة المنجــــزة أو اســــتئجار 

 .اآلليات مقابل اجر يومي أو بالساعة

Include expenditure on excavation, which 

is done by  using special mechanisms, 

whether it carried out by quantity or 

leasing mechanisms for a daily or hourly 

wage. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

قيمة تكاليف  8141831 المنشآت وارنشآءات 81
 هندسية

Engineering Costs مستحقات المكاتب الهندسية لتصميم مخططات المبنى أو ارشراف عليه. Dues engineering offices to design 

building or supervision. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  8141832 المنشآت وارنشآءات 81
الترخيج 
 والمخالفات

Licensing Fees and Penalities   وهــي الرســوم المدفوعــة للجهــات المانحــة للــرخج بمــا فــي ذلــ  أيــة رســوم
وال يشــمل .  مخالفــات نتيجــة للتجــاوزات علــى األنظمــة وشــروط التــرخيجو 

 .ذل  التأمينات التي تسترد بلد االنتهاء من تنفيذ المبنى

The fees paid for the donors of  licenses, 

including any fees and violations on the 

regulations and license conditions. This 

does not include insurance, which 

recovered after the completion of the 

building. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

رسوم قيمة  8141833 المنشآت وارنشآءات 81
توصيل 
 الخدمات

Utilities Connection Fees  يشمل ذل  رسوم توصيل المياه والكهرباء و الهاتف او االتصال بالشبكة
 .اللامة حسب نو  الشبكة

This includes fees deliver water, electricity, 

telephone and communication to the public 

network. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مستحقات قيمة  8141834 المنشآت وارنشآءات 81
شركات 
 المقاوالت

Constracting Companies تــم التلاقــد مــع شــركة مقــاوالت مســجلة علــى تنفيــذ كامــل المبنــى أو أيــة  إذا
مثــل أعمـــال الهيكــل أو التمديـــدات )أجــزاء منــه أو أعمـــال متخصصــة فيـــه 

 ( الصحية أو الكهربائية

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).  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

مواد بناء قيمة  8141835 المنشآت وارنشآءات 81
قبل مشتراة من 
 المال 

Construction Materials  يشـمل قيمـة كافـة مــواد البنـاء المسـتخدمة فـي أنشــطة التشـييد للمبنـى خــالل
المالــ ، وســواء  كانــت هــذه المــواد  قبــل والمشــتراة مباشــرة  مــن ارســناد ســنة

يشــــمل هــــذا البنــــد و . مســــتخدمة فــــي أعمــــال الهيكــــل أو أعمــــال التشــــطيب
المــدفوعات للمنشــآت الصــناعية ألعمــال تركيبيــة فــي المبنــى مثــل شــبابي  

أللمنيــــوم وحديــــد الحمايــــة واألبــــواب وأعمــــال النجــــارة  للبــــواب والمطــــاب  ا
 .وتركيب المصاعد وما شابه

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  

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

ويقصد به الوضع القانوني للمصسسة من حيت ملكية رأس المال كما حدده  Legal Status الكيان القانوني 8141836 المنشآت وارنشآءات 81
 والصناعةقانون التجارة 

It reflects the enterprise legal status and 

capital ownership according to the law of 

Trade and Industry. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

مبنى تحت  8141837 المنشآت وارنشآءات 81
 التشطيب

Building Under Preparation  المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامـل، أي تـم االنتهـاء مـن بنـاء كافـة
الطوابــق ولكــن مازالــت عمليــات التشــطيب الــداخلي مثــل القصــارة، التبلــيط، 
وتمديد الكهرباء والماء، قيد ارنجاز وهو ةير جاهز لالسـتلمال، ولـم يكـن 

 . بارمكان تحديد نو  المبنى

A building where construction work is 

complete, But still the internal finishing 

process under development and is not 

ready for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 تحتمبنى  8141838 المنشآت وارنشآءات 81
 التشييد

Under Construction Building  بضنشاء المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافـة  جاريا  إذا كان اللمل ال زال
 .على األقل واحدالجدران أو الصب لسقف طابق 

It is that building where construction work 

is not complete, provided the wall and 

ceiling of at least one storey are completed. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 ,If the owner is a cooperative organization .مال  البناء جملية تلاونية بغض النظر عن هدفها كانإذا  Cooperative Building تلاونيمبنى  8141831 المنشآت وارنشآءات 81

despite of its aims. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

هــو ذلــ  المبنــى الــذي يــتم إنشــاءه علــى ارض خاليــة مــن أيــة أبنيــة قائمــة،  New Building مبنى جديد  8141830 المنشآت وارنشآءات 81
 .بغض النظر عن شكل المبنى أو المساحة

It is a building that is suggested to be 

established on a vacant site. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 If owned by state of Palestine (excluding .(باستثناء الوقف)هو ذل  المبنى الذي تلود ملكيته لدولة فلسطين  Governmental Building حكوميمبنى  8141838 المنشآت وارنشآءات 81

Waqf properties, e.g.,mosques, buildings 

dedicated to charitable work, etc.) 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح  اسم
بالعربية   

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف   
باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

هو ذل  المبنى الذي تلود ملكيته إلى فـرد أو مجموعـة مـن األفـراد أو إلـى  Private Building مبنى خاج 8141837 المنشآت وارنشآءات 81
 .إحدى المصسسات التي يملكها القطا  الخاج

It is the building that is owned by  

individual or group of individuals or by 

private sector. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

خاليمبنى  8141834 المنشآت وارنشآءات 81  Vacant Building ال يقـــيم بـــه أحـــد أو ةيـــر  للســـكن أو اللمـــل ولكـــن صـــالحا   إذا كـــان المبنـــى
 .طوال فترة الحصر مستغل

 

It means that the building is not being 

utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

الجهاز المركزي  .If the owner is Charitable Society .إذا كان المبنى مملوكا  لجملية أو مصسسة خيرية charity Building خيريمبنى  8141844 المنشآت وارنشآءات 81
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

المبنــى ســكنيا  بــالتلريف إذا كانــت اكثــر مــن نصــف مســاحته ملــدة  ويلتبــر Residential سكني مبنى 8141845 المنشآت وارنشآءات 81
ــــةالمبنــــى الســــكني الحــــاالت  ويشــــمل.  الســــكنألةــــراض  يكــــون  أن: التالي
منـــافع أو  إضـــافة .ةـــرف لوحـــدات ســـكنية إضـــافة. كاملـــة ســـكنيةوحـــدات 

ــــــان ســــــكنية  ــــــاني فرعيــــــة لمب ــــــل المطــــــاب  أو الحمامــــــات أو الحفــــــر )مب مث
 (.أو الكراجات االمتصاصية

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. 

المتحدة،  األمم
مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان 

لمساكن، اللدد وا
، االولالتنقيح /11

7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 

1998 
 

سلطة مبنى  8141846 المنشآت وارنشآءات 81
 محلية

Local Authority Building  قرويا   مجلسا  إذا كان المال  بلدية أو. If the owned by a municipality or a rural 

council. 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 ةيرمبنى  8141832 المنشآت وارنشآءات 81
 سكني

   Non-Residential يحـدد ، إذا لم يكن المبنى سكنيا  أو أكثر من نصف مسـاحته ليسـت للسـكن
بدقة حيت يمكن أن يكون صناعيا ، تجاريا ، تلليميـا ، صـحيا ، أو  استخدامه
 .ةير ذل 

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مبنى ةير  8141831 المنشآت وارنشآءات 81
 مكتمل

Uncompleted building  إذا كان اللمل ال زال جاريا  بضنشاء المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافـة
المبنى ، أي إما أن يكون الجدران أو الصب لسقف طابق واحد على األقل

 .تحت التشييد أو تحت التشطيب

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). 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 If the license to the entire existing building (.حاليا   ترخيصهمبني سابقا  ويراد )إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله  Existing building مبنى قائم 8141831 المنشآت وارنشآءات 81

(built previously and to be licensed now). 

 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مبنى للسكن  8141810 المنشآت وارنشآءات 81
 فقط

Residential Only مع ، اذا كان المبنى مستخدما للسكن فقط مثل المباني السكنية اللادية
مالحظة أن المبنى المستخدم جزئيا للسكن وباقي اجزاصه ةير مستخدمة 

 .يلتبر للسكن فقط

It means that the building was solely  used 

for residential purposes only, i.e., normal 

building. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

للسكن مبنى  8141818 المنشآت وارنشآءات 81
 واللمل

Residential and Work 

Building 
مســـتخدمة للســـكن والـــبلض  ىالوحـــدات الســـكنية بـــالمبنإذا كانـــت بلـــض  

 .اآلخر مستخدمة لللمل
 

It means that some of the units in the 

building are used for habitation purposes 

whereas other units are used for work. 

المتحدة،  األمم
مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان 
والمساكن، اللدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

لللمل مبنى  8141817 المنشآت وارنشآءات 81  Work Building  هـــو المبنـــى المســـتخدم بشـــكل كامـــل لللمـــل فقـــط وال توجـــد بـــه أســـر مقيمـــة
لللمل وباقي أجزاصه ، مع مالحظة أن المبنى المستخدم جزئيا  بصفة ملتادة

   .ةير مستخدمة يلتبر لللمل
 

It means that the building was used for 

work only, i.e., not occupied by any 

household. 

المتحدة،  األمم
مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان 
والمساكن، اللدد 

، االولالتنقيح /11
7772 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses,  

No. 67/Rev.1, 1998 

 

مستغل  مبنى 8141814 المنشآت وارنشآءات 81
 وةير مكتمل

Building Used but not 

Completed 
إال انـــه ةيـــر مكتمـــل إنشـــائيا  مثـــل بلـــض  اســـتغاللهوهـــو المبنـــى الـــذي يـــتم 

 .من أنها ةير مشطبة الرةماألبنية التي تكون مسكونة على 

It is the building that is occupied by 

individuals although it is not  structurally 

completed. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مغلقمبنى  8141813 المنشآت وارنشآءات 81  Closed Building   أكثر أو مستخدما لللمل ولكنه وجد مغلقا  إذا كان المبنى مشغوال  بأسرة أو
 .طوال فترة الحصر

 

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

هـــو المبنـــى الـــذي تـــم إنجـــاز هيكلـــه وتشـــطيباته بشـــكل كامـــل بمـــا فـــي ذلـــ   Completed Building مكتملمبنى  8141811 المنشآت وارنشآءات 81
 .الخالي أو المهجور الصالح لالستخدام المبنى

The building that structurally completed 

including the vacant building that's good 

for use. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 
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 مبنى منشأة 8141812 المنشآت وارنشآءات 81
 

establishment  مبنى ملد اصال الستخدامه لللمل فقط مثل المسجد والمدرسة والمستشفى
او المباني متلددة الطوابق الملدة ، دكاكينوالمصنع والفندق او عدة 

 .االسواق التجارية ا لللمل فقط مثل مباني المكاتب أواصال بكامله

It is building usually constructed for non- 

residential 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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى ةير المستغل  المبنىهو   Deserted Building مبنى مهجور 8141812 المنشآت وارنشآءات 81
إجراء بلض التصليحات والترميمات الضـرورية واألساسـية ليصـبح صـالحا  

وكـــــذل  المبـــــاني التـــــي ال يســـــتطيع مالكوهـــــا اســـــتخدامها بســـــبب .  للســـــكن
 .                 ارجراءات ارسرائيلية

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 رمهجو مبنى  8141811 المنشآت وارنشآءات 81
ةير صالح )

 (لالستخدام

Vacant building  ةيـر المسـتغل بسـبب عــدم الصـالحية أو الـذي صـدر فيـه قــرار  المبنـىهـو
 .هدم أو إزالة

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

 It refers to buildings dedicated to .والمباني الموقوفة األخرى الموقوفة مثل المساجد المباني Waqf Building مبنى وقف 8141811 المنشآت وارنشآءات 81

charitable work, e.g., mosques, etc 
الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

مبنى وكالة  8141821 المنشآت وارنشآءات 81
 الغوت

United Nations Relief and 

Works Agency (UNRWA) 

Building  

المــــــــدارس  لوكالــــــــة الغــــــــوت مثــــــــل مبــــــــانيالــــــــذي تلــــــــود ملكيتــــــــه  المبنــــــــى
مســتأجرة مــن جهـــة  وليســتالــ  التابلــة لوكالــة الغـــوت، .....والمستشــفيات

 .أخرى

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. 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
ني، الفلسطي

7771 

PCBS, 1996 

مركز رئيسي  8141828 المنشآت وارنشآءات 81
يشمل   ال

الفرو  حسابات  

Head Office with out Book 

Keeping 
       وهــــــي المراكــــــز الرئيســــــية التــــــي ال تشــــــمل حســــــابات الفــــــرو  التابلــــــة لهــــــا

 (.مدمجة مع المركز الرئيسي رالفرو  ةي)
Head office with book keeping which does 

not includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

مركز رئيسي  8141827 المنشآت وارنشآءات 81
 يشمل حسابات

 الفرو 

Head Office with Book 

Keeping 
التـــي تشـــمل حســـابات الفـــرو   المراكـــز الرئيســـية للمنشـــآت التـــي لهـــا فـــرو 

 (.حسابات الفرو  مدمجة مع المركز الرئيسي)  التابلة لها
Head office with book keeping which 

includes the records of the branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

المقتنيات  8141824 المنشآت وارنشآءات 81
 الجديدة

New acquisitions (المشتراة خالل اللام)األصول الجديدة المحلية والمستوردة  يقصد بها local and imported new assets (purchased 

during the year) 
الجهاز المركزي 
لالحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PCBS,1994 
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تمثل القطا  أو الجهة التـي يتبلهـا مالـ  المبنـى ولـيس الجهـة التـي تشـغل  Building Ownership ملكية المبنى 8141824 المنشآت وارنشآءات 81
 المبنى

Represent the building owner sector  and 

not whom occupies the building. 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
الفلسطيني، 

7771 

PCBS, 1996 

حيــت ( فــأكثر% 27أي )ويقصــد بــذل  ملكيــة أةلبيــة رأس مــال المصسســة  Ownership  of the enterprise المنشأة ملكية 8141823 المنشآت وارنشآءات 81
خــاج وطنــي أو خــاج أجنبــي أو قطــا  أهلــي أو شــركة تكــون  أنيمكــن 

 .حكومة وطنية أو شركة حكومة أجنبية

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, 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

 An establishment which is in operation .هي المنشأة التي تزاول اللمل فلال خالل فترة جمع البيانات  In Operation Establishment المنشأة اللاملة 8141821 المنشآت وارنشآءات 81

during the implementation of 

establishment census. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

المنشاة  8141822 المنشآت وارنشآءات 81
 المتوقفة

Closed Establishment  هو المنشأة المتوقفة عن اللمل بشكل مصقت خالل فترة جمع البيانات. A temporary closed establishment  during 

the census. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

مفردةال المنشأة 8141822 المنشآت وارنشآءات 81  Single Establishment  ليس لها فرو  وليست فرعا  لمركز رئيسيهي المنشأة التي. With out branch and not a head office for 

branches. 
االمم المتحدة،  

  الحسابات نظام
7772 القومية  

UN, SNA 93 

منشأة تحت  8141821 المنشآت وارنشآءات 81
 التجهيز

Under Preparation 

Establishment  
 An establishment  which is  under .وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي

preparation and has not yet started 

production. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

هيئة أو جملية  8141821 المنشآت وارنشآءات 81
 خيرية
 

Association or Charities  وهي عادة المصسسـات التـي تقـدم خـدمات للمجتمـع يمكـن أن تكـون مختلفـة
الربح ولكن دون  إلىأو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشات التي تهدف 

ــــ  الجمليــــات .  مقابــــل أو بســــلر رمــــزي أو قريــــب مــــن التكلفــــة ومثــــال ذل
ـــــي تصســـــس لتقـــــديم خـــــدمات صـــــحية واجتماعيـــــة  ـــــات الت ـــــة، والجملي الخيري
 .  وتلليمية واألندية الرياضية والنقابات واألحزاب واتحادات الطالب واللمال

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 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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مثــل ( عــدا وكالــة الغــوت)منظمــات األمــم المتحــدة المختلفــة ومثــال عليهــا  International organization هيئة دولية 8141821 المنشآت وارنشآءات 81
كالصـليب )وما شـابه،  والمصسسـات الدوليـة المماثلـة  UNDPاليونسكو،  

 ...(.األحمر الدولي والبن  الدولي،  وصندوق النقد الدولي

 

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 ...). 

 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 

وحدة نشاط  8141828 المنشآت وارنشآءات 81
 مساند

Auxiliary Activity Unit هو النشاط الذي تستخدم مخرجاته في نفس المصسسة وال تقدم للغير. Its productions used within the 

establishment it self and not provided to 

others. 

االمم المتحدة،  
  الحسابات نظام

7772 القومية  

UN, SNA 93 
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 Transportation Terms 3035: رمز الموضوع مصطلحات النقل

 A motor vehicle designed to carry more (.بما في ذل  السائق)ركاب  7مصممة لنقل اكثر من  آليةمركبة  هو Bus الباج 8141811 النقل 81

than 9 passengers (including the driver). 
االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مصــــممة لســــحب مركبــــة ةيــــر آليــــة، ويســــتثنى مــــن ذلــــ   آليــــةمركبــــة  هــــو Road Tractor الجرار 8135101 النقل 81
 .الجرارات الزراعية

A motor vehicle designed exclusively or 

primarily to haul other vehicles, which are 

not power-driven. Agricultural tractors are 

excluded. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

الطرق  حادت 1535102 النقل 81
(سير)  

Road Traffic Accident الــذي وقــع نتيجــة لكــون مركبــة فــي حالــة حركــة علــى الطريــق،  الحــادت هــو
 .إصابات الحادتوقد نتب عن هذا 

An accident, which occurred as a result of 

the vehicle being in a state of motion and in 

which people were injured. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 7111 

النارية الدراجة 1535103 النقل 81  Motorcycle ذات عجلتــين، بمــا فــي ذلــ  تلــ  التــي تحتــوي علــى عربــة  آليــةمركبــة  هــي
عجـالت  الثالتذل  الدراجات البخارية، والمركبات ذات  يتضمن.  جانبية

كغم، وتصنف الـدراجات اآلليـة حسـب سـلة  200والتي ال يزيد وزنها عن 
دراجــات ناريــة ) 2مســ 20اقــل مــن : النحــو التــالي علــىالمحــر   اســطوانة
 .2سم 820، اكبر من 2سم 820-700، 3سم 700-20، (صغيرة

Two wheeled motor vehicles with or 

without sidecar. This category includes 

scooter, three-wheeled vehicles not 

exceeding 400 kg. Motorcycles are 

classified according to the engine capacity 

as: less than 50 cm3, 50-100 cm3, 100-250 

cm3, and greater than 250 cm3. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرحالت 1535104 النقل 81
الجوية 
 المنتظمة

Regular Flights  التــــي يــــتم ارعــــداد لهــــا ضــــمن مجموعــــة مــــن  الــــرحالتمــــن  سلســــلةهــــي
بطـائرة مسـافرين وتـذاكرها  تنجـز:  يلـيالظروف متضمنة الحد األدنى مما 

لالسـتخدام اللـام، تخطـط وتضـبط حسـب احتياجـات حركـة المـرور،  متاحة
اتفاقيـــة جويـــة موجـــودة، وجـــود رخصـــة تشـــغيل  بموجـــبيـــتم التنقـــل خاللهـــا 

 .اللاموجدول مواعيد محدد متات لالستخدام 

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 

ثة الطبلة الثال
8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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المصطلح رمز الموضوع  
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باللغة  المصدر

 العربية
اإلنجليزيةباللغة  المصدر  

 الرحالت 1535105 النقل 81
الجوية ةير 
 المنتظمة

Irregular Flights الجويـــــة مدفوعـــــة األجـــــر، عـــــدا الـــــرحالت الجويـــــة  الـــــرحالتجميـــــع  هـــــي
 .المنتظمة

All the flights for remuneration other than 

those reported under regular flights. 

 

 

 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 
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 أجرة سيارة 1535106 النقل 81
"التاكسي"  

Taxi وال تزيــد حمولتهــا ( مقابــل أجــر)آليــة تســتلمل لنقــل الركــاب  مركبــةكــل  هــي
 ".كتاكسي"، وموصوفة في رخصتها (السائق ذل بما في )ركاب  7عن 

A motor vehicle intended for the carriage of 

passengers (in return for payment), and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver), and described in its 

license as a taxi. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 
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التجارية السيارة 8135107 النقل 81  Commercial Car مصـــممة ألةـــراض ةيـــر نقـــل الركـــاب ويزيـــد وزنهـــا عـــن  آليـــةمركبـــة  هـــي
 820يســـاوي  أوســـم ويقـــل عـــن  712كغـــم، ويزيـــد ارتفاعهـــا عـــن  8800

 .سم، وموصوفة في رخصتها كسيارة تجارية

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, weights 

more than 2200 kg, its height is more than 

175 cm and less than or equal to 250 cm, 

and described in its license as a commercial 

vehicle. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 
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Transport 
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الخاصة السيارة 8135108 النقل 81  Private Car وال تزيـــد حمولتهــا ( دون اجــر)آليــة تســتلمل لنقــل الركــاب  مركبــةكــل  هــي
، وموصـــوفة فـــي رخصـــتها كمركبـــة (الســـائق ذلـــ بمـــا فـــي )ركـــاب  7عـــن 

 .الناريةخاصة، وال يشمل هذا النو  الدراجات 

A motor vehicle, other than motorcycle 

intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons 

(including the driver). 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 
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مصــممة ألةــراض ةيــر نقــل الركــاب ويزيــد ارتفاعهــا عــن  آليــةمركبــة  هــي Truck الشاحنة 8135109 النقل 81
 .كشاحنةسم، وموصوفة في رخصتها  820

A motor vehicle designed for another 

purpose than passenger transport, its height 

is more than 250 cm, and described in its 

license as a truck. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 

اءات النقل، احص
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الطريق 8135110 النقل 81
 ارقليمي

Regional Road الــــذي يتفــــر  مــــن طــــريقين رئيســــيين، أو يــــصدي إلــــى طــــريقين  الطريــــق هــــو
 .داخل التجمع الطريقرئيسيين، ويشمل امتداد 

Branching off from, or lining, main roads.  الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 7111 
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 الطريق 8135111 النقل 81
 االلتفافي

Bypass Road مـــن قبـــل االحـــتالل ارســـرائيلي بهـــدف ربـــط المســـتلمرات  منشـــأطريـــق  هـــو
الفلســـطينية مـــع بلضـــها الـــبلض ومـــع  األراضـــيارســـرائيلية الموجـــودة فـــي 

 .إسرائيل

It is a road Constructed by Israeli 

Occupation to link the Settlements with 

each other and with Israel. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 7111 

 الطريق 8135112 النقل 81
 الرئيسي

Main Road الــذي يمتــد علــى مســتوى القطــر، أو مــن محافظــة إلــى أخــرى،  الطريــق هــو
 التجمع داخلويشمل امتداد الطريق 

Serves for national or inter district traffic 

and including road extension within a 

locality. 

الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 7111 

المحلي الطريق 8135113 النقل 81  Local Road الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع الطريق هو. Serves the internal traffics within a locality.  الجهاز المركزي
لالحصاء الفلسطيني، 

8000 

PCBS, 7111 

 A vehicle running on wheels and intended .ذات عجالت مصممة للسير على الطرق مركبةكل  هي Vehicle المركبة 8135114 النقل 81

for use on roads. 
االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مركبات نقل  8135111 النقل 81
 البضائع

Freight transport Vehicles  المصــــممة، علــــى نحـــو حصــــري أو رئيســــي لنقــــل البضــــائع عربـــة الطريــــق
 .مقابل أجرة بأنواعها الخفيفة والثقيلة

 

All kinds of trucks, small and large works in 

public transport of goods in return for 

payment. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الرابلة 
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UN,Glossary for 
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مركبات نقل  8135171 النقل 81
 الركاب

Passengers Vehicle  والـدراجات الناريـة، (التاكسـي)تشمل السيارات الخاصـة، وسـيارات األجـرة ،
 .والباصات

 

Include Private Cars, Taxis, Motorcycles, 

and Buses. 
االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الرابلة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd
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أخرى مركبة 8135115 النقل 81  Other Vehicle يتضــمن . مركبــة مصــممة لغيــر أةــراض نقــل الركــاب أو البضــائع كــل هــي
الجرافات ذات  المداحل،ارسلاف، الرافلات المتنقلة،  مركبات:  هذا النو 

 ارذاعيــــــــةاللجـــــــالت الملدنيـــــــة، مركبـــــــات تصــــــــوير األفـــــــالم، المركبـــــــات 
 الصيانةوالتلفزيونية المتنقلة، المركبات المستخدمة كمكتبة متنقلة، مركبات 

 . المتنقلة

A vehicle designed for purposes other than 

the carriage of passengers or goods. This 

category includes: ambulances, mobile 

cranes, self-propelled rollers, bulldozers 

with metallic wheels or tracks, vehicles for 

recording film, radio, and TV programs, 

mobile library vehicles, towing vehicles for 

vehicles in need of repair. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 

ات النقل، احصاء
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd
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اآللية المركبة 8135116 النقل 81  Motor Vehicle مزودة بمحر  بحيت يمتل  هذا المحـر  وسـيلة دفـع ذاتيـة،  مركبةكل  هي
 .أو البضائع أو لسحب المركبات األشخاجوتستلمل عادة لحمل 

A vehicle fitted with auto propulsive engine, 

it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd
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آليــة لنقــل البضــائع مصــممة لتسســحب بواســطة مركبــة آليــة  ةيــرمركبــة  هــي Trailer المقطورة 8135117 النقل 81
 ".الكارافانات"و الزراعيةويستثنى من ذل  المقطورات 

Goods road vehicles designed to be hauled 

by a road motor vehicle.  Excluding 

agricultural trailers and caravans. 

المتحدة، االمم 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd
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 نصف 8135118 النقل 81
 المقطورة

Semi-Trailer آليــة بــدون محــور أمـامي مصــممة بحيــت يرتكــز جــزء مــن  ةيــرمركبــة  هـي
 .على جرار حمولتهاالمركبة وقسم أساسي من 

Goods road vehicle with no front axle 

designed in such a way as to be hauled by 

road tractor. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 Telecommunications Terms 1603: رمز الموضوع مصطلحات االتصاالت

ترســـل بواســـطة الـــتلكس أو الفـــاكس أو  الكلمـــاتكـــل رســـالة محـــدودة  هـــي Telegram البرقية 1531811 االتصاالت 81
 .الواحدةبواسطة الهاتف، تدفع أجورها على الكلمة 

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 
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حركة المهاتفة  1531818 االتصاالت 81
الوطنية 

من ( الثابتة)
المقاسم 

(بالدقائق)  

National trunk telephone traffic 

(minutes) 
تتـــألف حركـــة المهاتفـــات الوطنيـــة الثابتـــة مـــن المقاســـم مـــن حركـــة هاتفيــــة 
وطنية ثابتة متبادلة مع محطة كائنة خارج منطقة الرسوم المحلية للمحطـة 

 .المهاتفةوينبغي اربالغ عن المصشر باعتباره عدد دقائق حركة . الطالبة

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. 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المللومات 
واالتصاالت 

واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

الحركة الهاتفية  1531817 االتصاالت 81
الثابتة الدولية 
الخارجة 

(بالدقائق)  

International outgoing 

telephone traffic (minutes) 
في أي بلـد إلـى جهـات خـارج ذلـ  ( المستكملة)يغطي ذل  الحركة الفللية 

 .وينبغي التبليا عن هذا المصشر بلدد دقائق الحركة. البلد
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. 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المللومات 
واالتصاالت 

واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  
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الحركة الهاتفية  1531814 االتصاالت 81
الثابتة المحلية 

(بالدقائق)  

Local telephone traffic 

(minutes) 
تتــألف الحركــة الهاتفيــة الثابتـــة المحليــة مــن حركـــة خطــوط الهــاتف الثابتـــة 

المتبادلــة داخـل منطقــة الرسـوم المحليـة التــي تقـع فيهــا ( المسـتكملة)الفلليـة 
وهذه هي المنطقة التي يستطيع فيها أحد المشتركين مكالمة . محطة النداء

وينبغــي التبليــا عــن (. إن وجــدت)شــخج آخــر بــدفع رســم مكالمــة محليــة 
 .هذا المصشر في شكل عدد دقائق

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 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، دليل 
قياس نفاذ االسر 
واالفراد الى 
تكنولوجيا 
المللومات 

االتصاالت و 
واستلمالها،طبلة 

8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use 

by Households 

and 

Individuals,2009  

 

البريدية الرزم 1531813 االتصاالت 81  Post Packet لهــا صــفة ارهــداء كــالمالبس والمــأكوالت ومــواد التجميــل  بريديــةمــادة  هــي
األدنــى  الحــدأن ال يقــل  ويشــترط.  ومــا شــابه التجاريــةواللطــور واللينــات 

ملــم  70ملــم، وان ال يقــل عرضــها عــن  720لطــول الرزمــة البريديــة عــن 
، وأن ال يزيــد مجمـو  الطــول واللـرض والســم  (ملـم 8مقــداره  تسـامحمـع )

 كــذل .  ملــم 100تزيــد أطــوال أي بلــد عــن  الملــم، علــى أن  700عــن 
 .غمك 8أن ال يزيد وزن الرزمة عن  يشترط

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
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البريد  رسائل 8131811 االتصاالت 81
 السريع

Express Mail التــي يســتوفى عليهــا رســوم بريــد إضــافية مقابــل وصــولها إلــى  الرســائل هــي
ســاعة بــدءا  مــن لحظــة اســتالمها مــن قبــل المركــز  82المرســل إليــه خــالل 

 .البريدي

A letter intended to be delivered quickly 

(24 hours) from the moment of reception 

by the post center.  Normally extra fees are 

applied. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

لها صفة التراسل أي تحمل فـي طياتهـا خبـرا  ملينـا ، سـواء  بريديةمادة  هي Letter الرسالة 8131812 االتصاالت 81
أم باســـتخدام اآللــــة الطابلـــة أو بكلتــــا الطــــريقتين،  اليــــدأكانـــت ملــــدة بخـــط 

ويشــترط أن . داخــل مغلــف مســطح المحتــواةويشــمل ذلــ  اللينــات التجاريــة 
وأن ال يقل عرضها عن  ملم، 720ال يقل الحد األدنى لطول الرسالة عن 

واللـرض  الطـول، وأن ال يزيـد مجمـو  (ملـم 8تسـامح مقـداره  مع)ملم  70
.  ملــم 100ملــم، علــى أن ال تزيــد أطــوال أي بلــد عــن  700والســم  عــن 

 8000يزيـــد عـــن  والةـــم  80يشـــترط أن ال يقـــل وزن الرســـالة عـــن  كـــذل 
 .ةم

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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اللادية الرسالة 8131812 االتصاالت 81  Regular Letter التي يستوفى عليها الرسوم البريدية اللادية فقط الرسائل هي. A letter that is sent by normal post with 

regular fees. 
االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

 الرسالة 8131811 االتصاالت 81
 المسجلة

Registered Letter إضــافة إلــى الرســوم البريديــة اللاديــة -التــي يســتوفى عليهــا  الرســالة هــي- 
مرسلها إيصاال  بريديا  وتسلم إلـى المرسـل إليـه أو مـن  ويتلقىرسوم تسجيل 

 .من هويته وبلد اخذ توقيله على إيصال بريدي التثبتينوب عنه، بلد 

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

علــى شــكل رزمــة مغلفــة بغــالف لــين أو صــلب، بــداخلها  بريديــةمــادة  هــو Parcel الطرد 8131811 االتصاالت 81
يزيد  الأن  ويـشترط.  أو أية مواد مشابهة مالبس،أوراق، كتب، مأكوالت، 

م، علـــى أن ال  2مجمـــو  الطـــول وضـــلفا اللـــرض وضـــلفا االرتفـــا  عــــن 
كــذل  يشــترط أن ال يزيــد وزن الطــرد عــن . م 7.2عــن  بلــديزيــد طــول أي 

أمــا فــي حالــة الطــرود الخارجيــة فــضن  الداخليــة،كغــم فــي حالــة الطــرود  80
بحسـب األنظمـة الملمـول بهـا  وذلـ  كغم، 80-2الحد األعلى يتراوت بين 

 .في الدولة المستقب لة

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. 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 

صاءات النقل، اح
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 

مطبوعــة فــي دار طباعــة أو بــأي طــرق أخــرى كالتصــوير  بريديــةمــادة  هــي Printed Matter المطبوعة 8131881 االتصاالت 81
.  الللميــة والثقافيــة ولــيس لهــا صــفة التراســل الصــفةوالكتــب والكتيبــات، لهــا 

ملــم، وان ال  720أن ال يقــل الحــد األدنــى لطــول المطبوعــة عــن  ويشــترط
، وأن ال يزيـد مجمـو  (ملم 8مع تسامح مقداره )ملم  70عرضها عن  يقـل

ملــم، علــى أن ال يزيــد طــول أي بلــد  700عــن  والســم الطــول واللــرض 
 8 عــنيزيــد وزن المطبوعــة اللاديــة  يشــترط أن ال كــذل .  ملــم 100عـــن 

 .كغم في حالة الكتب 2كغم، ويمكن أن يصل الحد األعلى للوزن إلى 

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. 

 

االمم المتحدة، 
ملجم مصطلحات 
احصاءات النقل، 
الطبلة الثالثة 

8002 

UN,Glossary for 

Transport 

statistics, 3
rd

  
Edition 2003 
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 Satellite Account Terms 0343: رمز الموضوع الحسابات التابعة مصطلحات

 إنفاق األسر 8121811 الحسابات التابلة        81
المليشية 

ضمن نظم )
 (التمويل

 

Household out-of-pocket 

payment (As Financing 

scheme) 

 من تللخدما مباشرا   دفلا   للسر بكونه الخاج المال من ارنفاقيلرف 

 ويتم، )للدفع وسيط من هنال  وليس(مدخراتها من أو للسرة األولي الدخل

 ذل  يتضمنو  .تالخدمام استخدا وقت فيالمستخدم  قبل من الدفع

 توالمدفوعا. )وعينيا   نقديا   ( المنتظمة ةير توالدفلا التكاليف مشاركة
 تتحمله الذي الطبية للتكاليف المباشر ءاللب تبين الخاج المال من

 في هادور  الخاج المال من ولإلنفاق. الخدمة ماستخدا وقت في األسر

 ما ةالبا   المنخفض، الدخل تذا البلدان ففي .الصحية للرعاية منظا كل

 الرعاية لتمويل الرئيسية الصيغة هو الخاج المال من ارنفاق يكون

 .الصحية

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, out-

of-pocket expenditure is often the main form 

of health care financing. 

نظام الحسابات 
طبلة ، الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

 باقي اللالم 8121818 الحسابات التابلة 81
ضمن نظم )

 (التمويل

Rest of the World (As 

Financing scheme) 
 أو(مصسسية اتبكيان ترتبط التي المالية التدابير على الفئة هذه تشتمل 

 بجمع، متقو  لكنها الخارج، في تقيم  )مصسسيةت كيانا قبل من تدار التي

 المقيمين، عن بالنيابة الصحية الرعاية توخدما سلع ءوشرا الموارد وتجميع

 .مقيم مشرو  عبر األموال تنقل أن دون
 

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. 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

باقي اللالم  8121817 الحسابات التابلة 81
مزودي )

الخدمات 
 (الصحية

Rest of the world (as health 

care providers) 
 سلع تقدم التي المقيمة ةير الوحدات كافة البند هذا يشمل

 في المشتركة الوحدات إلى الصحية إضافة الرعاية خدماتو 

 الرعاية تقديميتم  الحالتين كلتا وفي.  بالصحة متصلة نشاطات

 .البالد في للمقيمين النهائي لالستخدام

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.  

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

بيع بالتجزئة  8121814 الحسابات التابلة 81
وةيرها من 
مزودي السلع 

مزودي ) الطبية
الخدمات 
 )الصحية

Retailers and other providers 

of medical goods (as health                     

care providers) 

 

 نشاط تجارة التجزئة وبيع السلع ويضم هذا البند المصسسات التي تمثل

والمواد الطبية للامة الناس ألةراض شخصية أو االستهال  المنزلي أو 
وتشمل أيضا  المصسسات التي تلمل في نشاط تصنيع .  االستخدام

السلع الطبية لبيلها للجمهور اللام مباشرة لالستلمال الشخصي أو 
 .دوات الطبيةالمنزلي بارضافة إلى تكاليف تصنيع وتصليح األ

 

They include establishments whose primary 

activity is the retail sale of medical goods to 

the general public for personal or household 

consumption or utilization, including fitting 

and repair done in combination with sale. 

 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 
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ت التي التحويال 8121813 الحسابات التابلة 81
توزعها 

الحكومة من 
 مصادر

 خارجية أجنبية
ضمن عائدات )

 (التمويل

Transfers distributed 

 by government 

 from foreign(as revenues of 

health 

 care financing schemes) 

 أو األطراف، ثنائية(  الخارج في تنشأ التي تالتحويال إن

  )الخارجي التمويل من األخرى األنوا  أو األطراف، متلددة
 هذه في تسجيلها يتم اللامة الحكومة بواسطة توزيلها يتم التي

 ممقد يكون األموال، هذه يتلقى الذي لمشرو  وبالنسبة  .الفئة
  مصدر ذا تكون نفسها األموال هذه لكن الحكومة، هو األموال
  التلامل مستوى في فقط تاللائدا مصدر تسجيل ويتم .خارجي
 . تباللائدا التجاري

Transfers originating abroad (bilateral, 

multilateral or other types of foreign funding) 

that are distributed through the general 

government are recorded here. For the 

financing scheme receiving these funds, the 

provider of the fund is the government, but 

the fund itself is from a foreign origin. The 

origin of the revenue can only be registered at 

the level of the transaction of the revenue. 

 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

التحويالت  8121811 الحسابات التابلة 81
الخارجية 

( األجنبية)
 المباشرة

ضمن عائدات )
 (التمويل

Direct foreign  

transfers (as revenues of 

health care  

  financing schemes) 

 خارجية تكيانا من تباللائدا تأتي التي الرئيسية الطرق إن

 تمويل تمشروعا إلى( تالتحويال طريق عن) مباشرة بصورة

 :هي بها يتم التلامل ، والتيصحية

 .  للصحة مخصصة مباشرة خارجية تمويلية تعائدا -
 أو دولية توكاال منت هبا تاللائدا هذه تكون ما وعادة

ت المنظما من(تبرعا ( طوعية تتحويال أو أجنبية، تحكوما
 تمشروعا بتمويل مباشرة المشتركين األفراد أو الحكومية ةير

 المحلية  الصحية التمويل
 الرعاية توخدما سلع من) مباشرة خارجية عينية تإعانا -

 (.الصحية

The main ways that revenues from foreign 

entities directly (via transfers) received by 

health financing schemes may be transacted 

are: 

● Direct foreign financial revenues 

earmarked for health. These revenues are 

usually grants by international agencies or 

foreign governments, or voluntary transfers 

(donations) by foreign NGOs or individuals 

that contribute directly to the funding of 

domestic health financing schemes; 

● Direct foreign aid in kind (health care 

goods and services). 

 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

التحويالت من  8121812 الحسابات التابلة 81
اللائدات 
المحلية 
 الحكومية

ضمن عائدات )
 (التمويل

Transfers from government 

domestic revenue (as 

revenues of health care 

financing schemes) 

  المحلية تاللائدا من المخصصة األموال إلى البند هذا يشير

 .الصحية تللغايا الحكومية

 

This item refers to the funds allocated from 

government domestic revenues for health 

purposes.  
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التكوين  8121812 الحسابات التابلة 81
الرأسمالي 
لمزودي 
الخدمات 
 الصحية

Gross Capital Formation for 

health care providers 
 الصحية الرعاية نظام يف "المال رأس إجمالي تكوين" يقاس

 عليهاحصل  التي أو الموجودات للصول ارجمالية بالقيمة

 منها قيمة المحاسبة مطروحا   فترة خالل الصحية الخدمات مقدموا

 النمط، نفس من المماثلة الموجودات من منه التخلج تم ما

 في السنة على تزيد لمدة مرة، أو من أكثر استلملت والتي

ويضم هذا البند إجمالي تكوين   .الصحية الخدمات تقديم سياق
رأس المال المحلي الالزم لتوفير الرعاية الصحية للمصسسات باستثناء 
تل  المدرجة تحت البيع بالتجزئة للمواد واألدوات الطبية وةيرها من 

 .مقدمي الخدمات الطبية والسلع

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. 

 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077  

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

التمريض  8121811 الحسابات التابلة 81
ومرافق الرعاية 
 مع مبيت

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Residential long-term care 

facilities 
 تالمصسسا "للمقيمين مداأل طويلة الرعاية مرافق" فئة تضم

 للمقيمين مداأل طويلة الرعاية تقديم في أولية بصورة المشتركة

 من األخرى األنوا  أو ارشراف أو التمريض تشمل والتي

 هنال  ،تالمصسسا هذه وفي. المقيمون يحتاجها التي الرعاية

 من مزيب هي المقدمة والرعاية ارنتاج عملية من مهم ءجز 

 الصحيةت الخدما كون مع واالجتماعية، الصحيةت الخدما

 تخدما جانب إلى التمريضية، الرعاية مستوى في عموما  
 تركيزا   أقل للرعاية الطبية تالمكونا أن إال. الشخصية الرعاية

 . تالمستشفيا في المقدمة تل  من بكثير
 

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. 

نظام الحسابات 
، طبلة الصحية

8077 

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 
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، الحوكمة 8121811 الحسابات التابلة 81
النظام الصحي 

دارة  واا
ضمن )التمويل

مفاهيم وظائف 
الرعاية 
 (الصحية

Governance, and health 

system and financing 

administration 

(Classification of Functions 

of Health Care) 

 على تركيزها من بدال   الصحي مالنظا على تالخدما هذه تركز
 فهي جماعية، أنها على إليها وينظر المباشرة، الصحية الرعاية

 مستخدمي كافة بها ينتفع بل محددين أفراد بين موزعة ةير

 الصحي، مالنظا عمل وتدعم توجه وهي الصحي، القطا 

 فلالية من وتزيد على، تحافظ أنت الخدما هذه من ويتوقع

 تالحكوما وتتحمل .عدالته من وتحسن الصحي مالنظا ةءوكفا
 وهي. حصرية ليست لكنها ةالبة بصورة تالنفقا هذه ءعب

دارةة صياة تشمل  الملايير  ووضع الحكومية  تالسياسا واا

دارةو  المنتجين  على ارشراف أو الترخيج أو والتشريع  جمع اا

دارة األموال   لكن. ذل  إلى وما الموارد  هذه وتقييم ومراقبة واا
 بما الخصوصية، تالكيانا كذل  تقدمها تالخدما هذه بلض

 المجتمع تمسنظما /الالحكوميةت لمنظماا) المدني المجتمع فيها

 .جاالخ الطبي والتأمين (المدني
 

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. 
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خدمات  8121881 الحسابات التابلة 81
التمريض 

ضمن )طويلة
مفاهيم وظائف 
الرعاية 
 (الصحية

long-term care 

(Classification    of 

Functions of  Health Care) 

 

 مجموعة من )الصحية( األجل طويلة /المديدة الرعاية تتألف

 استهالكها يتم التي والشخصية الطبية الرعاية تخدما من

 تدبير أو وخفض والملاناة، األلم تخفيف بهدف األولى بالدرجة
 اعتماد من قدرا   يلانون الذين للمرضى الصحي الوضع تدهور

 .طويلة األجل ارعالة
 

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. 
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التابلةالحسابات  81 خدمات الرعاية  8121888 
 التأهيلية

مفاهيم ضمن )
وظائف الرعاية 

 (الصحية

Rehabilitative 

care(Classification of 

Functions of Health Care) 

 األشخاج تمكين إلى تهدف متكاملة إستراتيجية هو التأهيل

 أن يحتمل أو ويلانون ملينة صحية بظروف يمرون الذين

 والحياة األفضل، ارنجاز تحقيق من اللجز، من نوعا   يلانوا
 في واالستمرار والمجتمع، الجماعة حياة في واالنخراط الكريمة،

 .ذل 

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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الرعاية خدمات  8121887 الحسابات التابلة 81
الصحية 
 :المساندة

مفاهيم ضمن )
وظائف الرعاية 

 (الصحية

Ancillary 

services(Classification of 

Functions of Health Care) 

 

 التي الخدمات من يتجزأ ال جزءا   المساعدة الخدمات تكون ما كثيرا  
 المساعدة الخدمات فضن ولذل ،. والرصد بالتشخيج الغاية منها تتصل

نما: بذاتها لها ةاية ال   من والوقاية الشفاء أصال  هي الغاية واا
  في مجملها في الخدمات المساعدة وتصب. ذل  إلى وما  المرض،

  طرز حيت من الثاني المقام في وتأتي للخدمات، األولى خانة الغاية
 .أساسه على استهال  الخدمات يتم الذي الرعاية تقديم
 

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. 
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خدمات الرعاية  8121884 الحسابات التابلة 81
 اللالجية

مفاهيم ضمن )
وظائف الرعاية 

 (الصحية

Curative care services 

(Classification of Functionss 

of  Health Care) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منها الرئيسي المقصد يكون التي االتصاالت اللالجية الرعاية تشمل
 وخامة من التقليل أو ارصابة، أو المرض وطأة أعراض تخفيف هو

 إصابة أو مرض أو تلقيد تفاقم من الحماية أو ما، إصابة أو مرض
 .للجسم الطبيلية الوظائف أو الحياة يهدد أن يمكن مما كليهما أو

 فردي اتصال على اللالجية الرعاية لغايات االتصال عملية وتشتمل
 المكونات، من سلسلة على ينطوي أن الصحي، يمكن النظام مع

 عالجية، وخطة وصفة طبية وصياةة للحالة، تشخيج إلى كالتوصل
 بالتصوير اللملية استكمال أو السريري، التطور وتقييم ورصد

 .التطور وتقييم التشخيج ألةراض والوظيفية والفحوج المخبرية
 وسائل على أيضا   أن تشتمل التماس أو االتصال للملية ويمكن
 ومثال( األخرى ةالطبي والسلع الدوائية كالمستحضرات متلددة، عالجية
 كاألسنان البديلة، واألجهزة كالنظارات، التقويمية اللالجية األدوات ذل 

 اللالجية، ارجراءات إلى بارضافة ،)االصطناعية أو األطراف
 بلض تلتبر كما. إضافية متابلة الجراحية،التي تتطلب كارجراءات
 المرضى، وتحديت سجالت كاستيفاء الروتينية، اردارية ارجراءات

 .الخدمة من يتجزأ ال جزءا  

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. 
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ت الخدما 8121883 الحسابات التابلة 81
للالجية ا

 المقدمة
 ىضللمر 

ن ض)لمدخلينا
مفاهيم وظائف 

 الرعاية
 (الصحية

Inpatient curative care 

(Classification of Functions 

of Health Care) 

ممن هم  للمرضى بما فيها من خدمات مساندة المقدمة الرعاية الطبية
بحاجة لمبيت، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المريض من 

 .خالل إقامته الناحية الطبية
 

Inpatient curative care comprises medical and 

paramedical services delivered to inpatients 

during an episode of curative care for an 

admitted patient. 
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الخدمات  8121881 الحسابات التابلة 81
اللالجية 
المقدمة 
لمرضى 
الليادات 
ن ض)الخارجية
وظائف مفاهيم 

الرعاية 
 (الصحية

Outpatient curative 

care(Classification of 

Functions of Health Care) 

 خالل مراكز نالمقدمة م والخدمات الطبية المساندةالرعاية الطبية 
 تقدم خارج المستشفيات يالرعاية األولية والليادات الخارجية والت

وقد . للمرضى ممن ليسوا بحاجة للخدمات الطبية الخاصة بالمبيت
تكون جزء من خدمات المستشفيات، على سبيل المثال قد تحتوي 

 .المستشفى على عيادات خارجية متخصصة
 

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. 
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الخدمات  8121882 الحسابات التابلة 81
الوقائية 
والصحة 

ضمن )اللامة
مفاهيم وظائف 
الرعاية 
 )الصحية

Preventive care 

(Classification of Functions 

of Health Care) 

وتبليتها  واألمراض تارصابا عدد خفض أو تجنب إلى الوقاية تهدف
 تنطوي الصحة، لتلزيز إستراتيجية على الوقاية موتقو  ومضاعفاتها

 طريق عن صحتهم، تحسين من الناس تمكين شأنها من عملية على
 من واسلة مجموعة هذا ويشمل . المباشرة محدداتها بلض في التحكم
 تمستويا في وتنظم مختلفة، تبمداخال تغطى التي المرتقبة، النتائب
 .وثالثية وثانوية، أولية، :ثالثة
 

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. 
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الدفع ةير  8121882 الحسابات التابلة 81
ارلزامي 

ضمن عائدات )
 (التمويل

Voluntary prepayment (as 

revenues of health care 

financing schemes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمين وأقساط .الطوعي الخصوصي التأمين أقساط يتضمن وهو
 مصسسية وحدا من أو المصمَّن من تصخذ دفلا هي الطوعي الخصوصي

 التأمين مشروعا لمنافع التأهيل تكفل وهي المصمَّن عن بالنيابة أخرى
 تصنيفها يتم الطوعي الدفع من الفرعية توالفئا. الطوعي الصحي
 :يلي كما ، تاللائدا تدفع التي المصسسية تالوحدا نو  بحسب
  .األسر أو األفراد قبل من الطوعي الدفع -
 .اللمل أرباب من الطوعي الدفع -
 .أخرى طوعية الدفع مسبقة عائدا -

 

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) 
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الرعاية  8121881 الحسابات التابلة 81
اللالجية في 
عيادات طب 

ضمن )األسنان
مفاهيم وظائف 
الرعاية 
 (الصحية

Dental Outpatient curative 

care(Classification of 

Functions of Health Care) 

بما في ذل  طب )ويضم هذا البند الخدمات الطبية للالج األسنان 
التي تقدم للمرضى في الليادات الخارجية من ( األسنان االصطناعية

 قدمهاوهي تضم مجموعة الخدمات التي عادة ما ي. قبل األطباء
 .كاملة اء المختصين في طب األسناناألطب

 

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. 
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الرعاية  8121881 الحسابات التابلة 81
اللالجية 
المتخصصة 
 في الليادات

مفاهيم ضمن )
 وظائف الرعاية

 (الصحية

All other specialized health 

care (Classification of 

Functions of Health Care) 

يضم هذا البند الخدمات الطبية بجميع التخصصات المقدمة للمرضى 
في الليادات الخارجية من قبل األطباء المتخصصين وةير 

، وتشمل خدمات التشخيج واللناية (أطباء عامين)متخصصين 
وتشمل الصحة النفسية وملالجة تلاطي مواد اردمان . انباألسن

 .واللالج والجراحة خارج المستشفيات
 

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. 
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السلع  8121871 الحسابات التابلة 81
ضمن )الطبية

مفاهيم وظائف 
الرعاية 
 (الصحية

Medical goods 

(Classification of    

Functions of Health Care) 

 

 دوائية تمستحضرا إلى الثاني المستوى في الطبية السلع تقسيم يتم
 اللالجية واألجهزة الملمرة، ةير الطبية المستحضرات من وةيرها
 عليها يحصل التي الطبية السلع: ذل  ويشمل .األخرى الطبية والسلع
 يتم اتصال عقب طبية لوصفة نتيجة سوا ،)يستلملها الذي)  المستفيد

ويتم استبلاد  .ذاتيا   ءالدوا لوصف نتيجة أو الصحي، مالنظا إطار في
 الصحية، الرعاية سياق في إيتاصها أو استهالكها يتم التي الطبية السلع
 .الطبيين المهنيين أحد قبل من وصفها يتم والتي

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. 

نظام الحسابات 
الصحية، طبلة 

8077 

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

عائدات محلية  8121878 الحسابات التابلة 81
أخرى ةير 
مصنفة في 
 مكان آخر

ضمن عائدات )
 (التمويل

Other domestic revenues(as 

revenues of health care 

financing schemes) 

 ةير التمويل تمشروعا من المحلية تاللائدا الفئة هذه تتضمن
 بحسب الفرعية تالفئا تلريف ويتمأعاله،  تالفئا في المتضمنة
 :الطوعيةت التحويال متقد التي المصسسية تالوحدا

 ،آخر مكان في مصنفة ةير األسر من أخرى تعائدا -
 ،آخر مكان في مصنفة ةير تالشركا من أخرى تعائدا -
 مصنفة ةير ربحيةةير ال  تمصسسا من أخرى تعائدا -

 .آخر مكان في

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. 
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عيادات طب  8121877 الحسابات التابلة 81
األسنان 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Dental practice(as health 

care providers) 
يتألف هذا البند من المنشآت الصحية التي يديرها ويلمل بها طبيب 
أسنان، وبصورة رئيسية مستقلة تلمل في مجال ممارسة طب األسنان 

وتكون ضمن القطا  .  المتخصصة أو اللامة أو جراحة األسنان
مرافق األخرى، مثل المستشفيات الخاج أو مجموعة عيادات أو في ال

ويمكن أن تقدم إما رعاية شاملة وقائية شاملة، أو .   والمراكز الطبية
 .تجميلية، أو في خدمات الطواره

 
 

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. 
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التابلة الحسابات 81 قطاعات  8121874 
االقتصاد 
األخرى 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Rest of the economy (as 

health care providers) 
ويتألف هذا البند من الصناعات ةير المصنفة في مكان آخر والتي 

وتشمل منتجي . تقدم الرعاية الصحية الثانوية أو ةيرها من المنتجين
والرعاية المنزلية المقدمة من خالل األسر الرعاية الصحية المهنية، 

 .المليشية بشكل خاج
 
 

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. 
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مراكز الرعاية  8121873 الحسابات التابلة 81
األولية 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Ambulatory health care 

centers (as health care 

providers) 

وتضم المصسسات اللاملة في مجال توفير مجموعة واسلة من 
الخدمات للمرضى من قبل فريق من األطباء واللاملين في مجال 

في كثير من األحيان، وعادة ما يجمع بين الطب، وموظفي الدعم 
تخصصات عدة، لتقديم وظائف محددة في خدمة الرعاية األولية 

هذه المصسسات بصورة عامة تقدم اللالج للمرضى الذين ال . والثانوية
 .يحتاجوا لمبيت

 

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. 
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مساهمات  8121871 الحسابات التابلة 81
التأمين 
 االجتماعي

ضمن عائدات )
 (التمويل

Social insurance 

contributions(as revenues of 

health care financing 

schemes) 

 اللمل أرباب من إما االجتماعي الصحي التأمين تمساهما تصخذ
 يلملون الذين األشخاج أو الموظفين من أو موظفيهم، عن بالنيابة
 لهم يكفل بما أنفسهم عن باألصالة الموظفين ةير أو الخاج لحسابهم
 تلمساهما الفرعيةت والفئا. االجتماعي الصحي التأمين لمنافع التأهيل
 التي المصسسية تالوحدا نو  بحسب تصنيفها يتم االجتماعي التأمين
 .المصمَّن الشخج عن بالنيابة االجتماعي بالتأمين المساهمة قيمة تدفع
 

Social health insurance contributions are 

receipts either from employers on behalf of 

their employees or from employees, the self-

employed 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. 
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 المستشفيات 8121872 الحسابات التابلة 81
مزودي )

الخدمات 
 (الصحية

Hospitals (as health care 

providers) 
ويضم هذا البند المصسسات المرخج لها واللاملة بشكل أساسي في 

األطباء، : توفير اللالج الطبي والتشخيج وتقديم الخدمات التي تشمل
للمرضى المقيمين بارضافة والتمريض، وةيرها من الخدمات الصحية 

.  إلى خدمات السكن والخدمات المتخصصة التي يتطلبها المرضى
ويمكن أيضا أن تقدم المستشفيات خدمة الليادات الخارجية كنشاط 

وكثير من هذه الخدمات ال يمكن توفيرها إال باستخدام المرافق .  ثانوي
ملية والملدات المتخصصة التي تشكل عامل هام ال يتجزأ من ع

في بلض البلدان، المرافق الصحية تحتاج إلى الحد األدنى .  ارنتاج
 .لتسجل باعتبارها مستشفى( مثل عدد األسرة)من الملدات 

 

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. 
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مستشفيات  8121872 الحسابات التابلة 81
 الصحة النفسية

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Mental health hospital (as 

health care providers) 
 الملالجة تقديم في أولية بصورة المشتركة المرخصة تالمصسسا

 يلانون الذين الداخليين للمرضى المراقبة وخدما والطبية التشخيصية
 . تالمخدرا ملاقرة عن ناتجة اضطرابا أو وخيم نفسي مرض من

 الداخليين، للمرضى بيئة في مطولة إقامة ةالبا   الملالجة وتتطلب
 من الملقدة المجموعة هذه ولتحقيق  .مركزة دوائية ملالجة تتضمن
 تخدما ةير تخدما عادة   النفسية الصحة تمستشفيا متقد ، ألمها

 الخارجيين، للمرضى النفسية الصحية كالرعاية الداخليين، المرضى
 تخطيط توخدما ةارشلاعي توالخدما السريرية، المخبرية تواالختبارا

 الداخليين للمرضى تتات ما ةالبا   والتي التشخيصية، الدماغباء كهر 
 المرضى وحدا النفسية الصحة تمستشفيا من ويستبلد. والخارجيين
 .اللامةت المستشفيا في المرتكز مجتملية النفسية الداخليين

 
 

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. 
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المصطلح  اسم
بالعربية   
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المستشفيات  8121871 الحسابات التابلة 81
مزودي ) اللامة

الخدمات 
 (الصحية

General hospital (as health 

care providers) 
 تقديم في أولية بصورة المشتركة المرخصة المصسسات الفئة هذه تضم

 )الجراحية وةير الجراحية)اللامة  التشخيصية والطبية الملالجة
". الطبية من الحاالت واسلة متنوعة مجموعة في" المدخلين للمرضى

 خدمات مثل أخرى، خدمات تقدم أن المصسسات يمكن لهذه كما
 الخدمات التشريحية، أو الباثولوجية الخدمات أو المرضى الخارجيين،

 خدمات أو السريرية الخدمات المخبرية أو التشخيصية، ارشلاعية
 والخدمات الصيدلية، ارجراءات من متنوعة لمجموعة اللمليات ةرف
المد خليين بارضافة إلى المرضى  المرضى عادة يستخدمها التي

 .الخارجيين
 

Licensed establishments that are primarily 

engaged in providing general diagnostic and 

medical treatment (both surgical and non-

surgical) 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. 
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المستشفيات  8121871 الحسابات التابلة 81
 المتخصصة

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Specialized (other than 

mental health and substance 

abuse) hospital (as health 

care providers) 

 تقديم في أولية بصورة المشتركة المرخصة تالمصسسا البند هذا يضم
 للمرضى المراقبة تخدما إلى إضافة ،والطبية الملالجة التشخيصية

 ."الطبية أو الحالة المرض من محدد بنو " مقيمين ال
 

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. 
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مقدمي  8121841 الحسابات التابلة 81
الخدمات 
اردارية 

والمالية للنظام 
الصحي 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Providers of health care 

system administration and 

financing (as health care 

providers) 

نشاطات  تشريع في أولية بصورة المشتركة المصسسات البند هذا يضم
 الرعاية لقطا  الشاملة اردارة وفي الصحية الرعاية التي تقدم الوكاالت
أنه في المرتبة  ومع. التمويل الصحي إدارة ذل  في بما الصحية،

لنظام  واردارة التحكم في ووكاالتها الحكومة بنشاطات األولى يرتبط
 المرتبطة اردارة يلكس األخير الشأن فضن بمجمله، الصحية الرعاية
الوكالء  قبل من الصحية الرعاية سلع وخدمات وشراء األموال بزيادة

 .للقطاعيين الخاج واللام
 

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. 
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مقدمي خدمات  8121848 الحسابات التابلة 81
الطب الوقائي 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Providers of preventive care 

(as health care providers) 
 الوقائية البرامب أولية بصورة تقدم التي المنظمات الفئة هذه تضم

 لمجموعات الصحية البرامب أو الحمالت الصحية، وبرامب الجماعية
 أو الصحة وحماية الخاصة بتلزيز الوكاالت مثال األفراد، من محددة

 التي المتخصصة إلى المصسسات إضافة اللمومية الصحية المصسسات
وهذايشمل تلزيز . لها رئيسي كنشاط األولية الوقائية الرعاية تقدم

وتحسين أنماط الحياة الصحية في المدارس من قبل متخصصين أو 
 .وكاالت أو منظمات

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 
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مقدمي  8121847 الحسابات التابلة 81
الخدمات 
المساندة 

مزودي )
الخدمات 
 (الصحية

Providers of ancillary 

services (as health care 

providers) 

 من الخدمات المساندة محدد نوعا   تقدم التي المصسسات الفئة هذه تضم
في مجال  المهنيين للمرضى ضمن الليادات الخارجية، بضشراف مباشرة
 مرافق الرعاية أو المستشفيات، في بالملالجة المغطاة وةير الصحة

. اآلخرين الرعاية مقدمي أو الرعاية ارسلافية، مقدمي أو التمريضية،
 والمختبرات والطواره،  وارنقاذ المرضى نقل تشمل مقدمي وهي
 الرعاية لمقدمي ويمكن. األسنان ومختبرات والتشخيصية، الطبية

 تقديم مقابل مباشرة مرضاهم من الدفع طلب المتخصصين هصالء
 عقود في عينية المساندة كمنافع  الخدمات هذه تقديم أو خدماتهم
 .خاصة خدمات

 

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. 
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الممارسات  8121844 الحسابات التابلة 81
مزودي )الطبية 

الخدمات 
 (الصحية

Medical practices (as health 

care providers) 
يضم عيادات الممارسين للطب اللام وعيادات األطباء المتخصصين 

والتي يحمل فيها الممارسون األطباء ( باستثناء ممارسة طب األسنان)
وفق التصنيف الملياري الدولي للمهن ) درجة دكتور في الطب 

(ISCO-08)  كما تتضمن هذه المجموعة ممارسة . 1121رمز
 .وي تثقيف طبي مناسبالطب التقليدي المكمل والبديل ذ

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. 
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ممارسين  8121843 الحسابات التابلة 81
 لرعايةا

 الصحية
خرى األ
مزودي )

الخدمات 
 (الصحية

Other health care 

practitioners (as health care 

providers) 

للمهن  والممارسين األطباء مساعدي مجموعة الفرعية الفئة هذه تضم
 أو األطباء اللامين: الطبية المهن ةير) الصحية المستقلين اآلخرين

 البصر، الملالجين أخصائيو مثل ،)األسنان وأطباء المتخصصين،
 والملالجة الملالجة الفيزيائية واختصاصيي النفسيين، والملالجين
 بصورة .بالسمع االختصاصية والمصسسات النطق، وملالجة المهنية
وتكون  .من خالل عيادات خارجية للمرضى الرعاية تقديم يتم أولية

ضمن القطا  الخاج أو مجموعة من المراكز، مثل المستشفيات 
 .والمراكز الطبية

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. 

الحسابات  نظام
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النظم والبرامب  8121841 الحسابات التابلة 81
الحكومية ونظم 
تمويل الرعاية 
الصحية 
المساهمة 
 ارلزامية

Government schemes and 

compulsory contributory 

health care financing scheme 

 الحصول ضمان إلى تهدف التي اتالمشروع جميع الفئة هذه تضم
 أو منه، كبير ءلجز  أو بأسره، للمجتمع األساسية الصحية الرعاية على
 تالمشروعا :فيها بما .التأثر سريلة اتالمجموع لبلض األقل على

 الخصوصي والتأمين االجتماعي، الصحي والتأمين الحكومية،
 المنطقي والسبب .ارلزامية لطبيةا تالمدخرا توحسابا ارلزامي،
 الحصول ضمان هو الصحية النظم في الحكومية للمداخلة الرئيسي
 تللمجموعا أو(  بأسره للمجتمع األساسية الصحية الرعاية على

 .(التأثر سريلة االجتماعية

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). 
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 التي االقتصادية الموارد كمية الصحة، على الحالي ارنفاق يحدد Current Expenditure النفقات الجارية 8121842 الحسابات التابلة 81
. االستهال  حدود عينتها التي الصحية الرعاية وظائف أنفقت على

 بسلع األولى بالدرجة يهتم الصحية الحسابات نظام أن إلى ذل  أضف
 بغض ،"فقط" المقيمة الوحدات التي تستهلكها الصحية الرعاية وخدمات
 تدفع التي ةالفللي الجهة أو االستهال  هذا وقو  مكان عن النظر
 من "تستبلد" الصحية الرعاية وخدمات سلع صادرات فضن ولذل . نفقاته
 الصحية الرعاية وخدمات سلع واردات تلتبر ارنفاق بينما هذا

 .فيه "متضمَّنة" النهائي لالستلمال
 

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. 
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الوظائف  8121842 الحسابات التابلة 81
المرتبطة 
بالرعاية 
 الصحية

Reporting 

items/memorandum items of 

health care 

: نو  الرعاية)على سبيل المثال) هنا  ملايير األخرى مرتبطة بالصحة
الفحج الجسدي، استكمال : ، نو  ارجراء(حديت أو تقليدي

وقد تكون ضرورة لوضع السياسات ( ارجراءات، التحاليل المخبرية
بالتالي قد تشمل أنشطة .  واخذ القرارات الخاصة بالنظام الصحي

وظائف الصحية ولكنها ال تندرج ضمن األنشطة ضرورية الستكمال ال
إعادة التأهيل والرعاية طويلة األجل والتي : مثل)الصحية في التنفيذ 

لذل  يتم توضيح ما يتم إنفاقه على (.  تشمل رعاية صحية واجتماعية
هذه البنود واربالغ عن اللناصر التي تقع خارج حدود الرعاية 

 .مرتبطة بالصحةالصحية من خالل فئتين للبنود ال

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. 

نظام الحسابات 
الصحية، طبلة 

8077 

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 

وكالء التمويل  8121841 الحسابات التابلة 81
 الصحي

Financing agents 

 
 تمويل مشرو  بضدارة متقو  مصسسية توحدا عن عبارة التمويل ءوكال إن
 مشرو  لقواعد وفقا   تالخدما وتشتري تاللائدا تجمع فهي: أكثر أو
 يتضمن وهذا. المفروض الصحية الرعاية تمويل (تمشروعا أو)

 :ويتضمن .الخاج المال من تللنفقا تمويل ءكوكال األسر المليشية 
 .الحكومة المركزية -
 .شركات التأمين التجارية -
 .مصسسات ةير هادفة للربح وتخدم األسر المليشية -
 .األسر المليشية -
 .وباقي اللالم -

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-of-

pocket payments. This includes: 

- Central government, 

- Private insurance corporations 

- Nonprofit institutions serving 

households (NPISH), 

- Household, 

- Rest of the world. 

نظام الحسابات 
الصحية، طبلة 

8077 

System of Health 

Accounts, 2011 

edition 
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 5.4 Geographical and Environment Terms 5..  مصطلحات جغرافية وبيئية 
 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
لح  طالمص اسم

 بالعربية
باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف يةباإلنجليز المصطلح  اسم                 باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Tourism Terms 1710: رمز الموضوع مصطلحات السياحة

  استهال  7110100 السياحة 71

 الوافدة السياحة
Inbound Tourism  

consumption 
 داخل ةير المقيم للزائر السياحي االستهال  هو

 المرجلي االقتصاد

Tourism consumption by a non-

resident visitor within the economy 

of reference. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002به  المنهجي الموصى  

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological  

Framework 2008  

  االستهال  7181818 السياحة 71

 السياحي
 

Tourism  consumption السياحي لإلنفاق الرسمي التلريف نفس ينطبق 

مفهوم  فضن ذل  ومع . االستهال  السياحي على
 الفرعي الحساب في المستخَدم السياحي االستهال 

 إلى فبارضافة .السياحي ارنفاق للسياحة يتجاوز

االستهالكية  والخدمات لحيازة السلع المدفو  المبلا
 الخاج لالستخدام الثمينة األشياء لحيازة وكذل 

 السياحية وأثناصها، الرحالت ألةراض لإلهداء، أو

 تركيز نقطة وهي(النقدية  الملامالت يناظر والذي

 السياحي ويشمل االستهال   (السياحي ارنفاق

 أثناء بارقامة المرتبطة الخدمات الواقع في أيضا  

 والتحويالت حساب الشخج على ارجازات

 وةيرها من أشكال اللينيةة السياحية االجتماعية
 تقدير  ويتلين   .اآلخر المحتسب االستهال  

 عن تختلف مصادر باستلمال الصفقات هذه

 الزوةار، مثل من مباشرة المجموعة المللومات

 اريجارات وتقديرات المحلية المبادالت تقارير

خدمات  وحسابات ارجازات ببيوت الخاصة
، مباشر ةير نحو على المحتسبة المالية الوساطة

 .ال 

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. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological 

Framework 2008  
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

  االستهال  7181817 السياحة 71

 الداخلي السياحي
Internal Tourism  

consumption 
 وةيـر المقيمـين لكال الزوةار السياحي هو استهال 

 حاصـل وهـو المرجلـي االقتصـاد داخـل المقيمـين

 السياحة واستهال  المحليةالسياحة  استهال  جمع

 الوافدة

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. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological 

Framework 2008  

  االستهال  7110103 السياحة 71
 المحلي السياحي

Domestic Tourism  

consumption 
 المقــيم داخــل للزائــر الســياحي االســتهال  هـو

 المرجلي االقتصاد
Tourism consumption by a resident 

visitor within the economy of 

reference 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological 

Framework 2008  

  االستهال  7110104 السياحة 71

 الوطني السياحي
National Tourism  

consumption 
 وخـارج داخل المقيمينللزوةار  السياحي االستهال 

 استهال  جمع حاصل وهو.  المرجلي االقتصادي

 الخارجة السياحة المحلية واستهال  السياحة

Tourism consumption by resident 

visitors within and outside the 

economy of reference. It is the sum 

of domestic tourism consumption 

and outbound tourism consumption. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological 

Framework 2008  

 السياحة استهال  2110105 السياحة 71

 الخارجية
Outbound Tourism  

consumption 
 خــارج للزائــر المقــيم الســياحي االســتهال  هـو

 المرجلي االقتصاد

Tourism consumption by a resident 

visitor outside the economy of 

reference 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
  8002المنهجي الموصى به 

Tourism Satellite Account  

Recommended Methodological 

Framework 2008  

ــرَّة المفــردة فــي الفنــدق والملــدة لالســتخدام هــي  Hotel Beds األسرةة الفندقية 2110106 السياحة 71 األس 
ــرَّة التــي تضــاف إلــى  مــن قبــل النــزالء باســتثناء األس 
الفنــدق عنــد الطلــب ويلتبــر الســرير المــزدوج داخــل 

 .الفندق سريرين مفردين

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 2110107 السياحة 71

 
 االنفاق السياحي 

 
Tourism Expenditure  

 
يشير االنفاق السياحي الى المبلا المدفو  لشراء 
السلع االستهالكية والخدمات، وكذل  األشياء 
الثمينة، لالستخدام الخاج أو ارهداء، ألةراض 

وهذه تشمل .  الرحالت السياحية وأثناءها
وكذل  النفقات التي تدفع مصروفات الزوار أنفسهم 

 .أو يستردها الغير

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 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 Archeological and األثرية األماكن 2110108 السياحة 71

Historical Sites 
هي المواقع التـي يوجـد بهـا آثـار تشـهد علـى وجـود 

 .حضارات قديمة
Sites that have ancient monuments 

from ancient civilizations. 
وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 

الجهاز المركزي لإلحصاء +
8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

بلد ارقامة  2110109 السياحة 71
 الملتاد

Country of Resident  المبحـوت أو الذي يقيم به عـادة الشـخج  البلدهو
كـــون توقـــد  ينـــوي ارقامـــة فيـــه لمـــدة عـــام أو أكثـــر،

هـذا جنسيته المسـجلة فـي جـواز سـفره منسـوبة إلـى 
 .عنه ةكون مختلفتوقد  البلد،

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

المزارالبلد  2110110 السياحة 71  Country destination  وهو البلد الذي يقصده السائح أو الزائر في رحلته
 . بشكل أساسي

The main destination of a tourism trip 

is defined as the place visited that is 

central to the decision to take the trip 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
الدولية التوصيات ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2001 

بيوت االجازات  2110111 السياحة 71
 المساكن)
 (الثانوية 

 

Housing Services 

Provided by Vacation 

house on Own account 

 عادة تلريفه ويتم رئيسي، مسكن مليشية أسرة لكل

 مكان ويحدد فيه، الذي تقضيه الوقت إلى بارشارة

 لهذه الملتادة ارقامة ومكان ارقامة بلد المسكن هذا

جميع  وتسلتبر.  أفرادها المليشية ولكل األسسرة
 األسسرة تستأجرها أو تملكها التي(األخرى  المساكن

 مساكن( الطويل األجل أو للجل المتوسط المليشية

 الثانوية المساكن الملتادة لبيئةا من ثانوية، وتستبلد

 زيارتها تكون التي أي)لإلجازات  كبيوت المستلملة

 من قربها عن النظر بغض ،)الترفيه أساسا  ألةراض

ومدة  الزيارات مرات وعدد الملتادة، ارقامة مكان
 المسكن هذا المدة هذه تحوِّل أالة  بشرط)ارقامة 

 ، وقد(المليشية للسسرة رئيسي مسكن إلى الثانوي

 الذي الوطني ارقليم نفس في إما ارجازات بيت يقع

ما المليشية للسسرة ارقامة الملتادة فيه توجد  في واا

 .آخر إقليم في أو بلد

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. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account Recommended 

Methodological Framework 2008  

التـــي يقـــوم مـــاكن مجموعـــة األهـــي  البيئـــة الملتـــادة Usual Environment البيئة الملتادة 2110117 السياحة 71
روتين حياته اللاديـة  الشخج بالتردد عليها ضمن

ألنشــــطة ا تهــــا لممارســــةزيار يــــتم باســــتثناء أمــــاكن )
تكــــون مــــن المنطقــــة المجــــاورة ، وت(فقــــط  الترفيهيــــة

لبيته ومكان اللمل أو الدراسة وةيرها من األمـاكن 
 .التي يتردد عليها بشكل روتيني

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 الزوار تصنيف 2110113 السياحة 71
 

Classification of Visitors التفصـيل زيـادة فـي ترةـب أن البلدان لبلض يمكن 

 للـزوار إضـافية سـمات حسـب ألسـواقها والتبويـب

 .متهورحال
حســب  خاصــة بصــفة اثنتــين فئتـين فـي وينظـر

  : السياحية بارحصاءات المتللقة لتوصياتا
 بلـد يكـون الـذين الـدوليون، الـزوار 

 الــذي البلــد عــن مختلفــا إقــامتهم

 الـــزوار هـــصالء ويشــمل يزورونــه 

 يقيمـون الـذين الرعايـا كـذل  الـدوليون

 يمكن والذين الخارج، في دائمة بصفة

 ولها السوق من هامة شريحة يمثلوا أن

 خاصة  سمات

 بلـد يكـون الـذين المحليـون، الـزوار 

 ويمكن يزورونه  الذي البلد هو إقامتهم

 مـن أو البلـد ذلـ  رعايـا يكونـوا مـن أن

 األجانب

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.  

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002جي الموصى به المنه  

Tourism Satellite Account Recommended 

Methodological Framework 2008  

ـــــة وتســـــتلمل فـــــي نقـــــل  Tourist Bus الحافلة السياحية 7181841 السياحة 71 ـــــة ليســـــت عمومي كـــــل حافل
االفواج السياحية او الرحالت مقابـل مبلـا مقطـو ، 

مرشـــد وتكـــون تابلـــة لشـــركة ســـياحة، ويجـــب تـــوفر 
ســــياحي فـــــي الحافلـــــة، ويـــــتم اســـــتئجارها للـــــرحالت 

 .السياحية فقط

 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. 

قانون / وزارة النقل والمواصالت 
8000المرور   

 
 
 

Ministry of Transportation / 

 Traffic Act 2000 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هــو الشـخج الــذي يحمــل  السـياحيالــدليل /المرشـد Tourism Guide السياحي الدليل 2110114 السياحة 71
رخصـــــــة دليـــــــل ســـــــياحي ولديـــــــه الملرفـــــــة الكافيـــــــة 

الســـــــــياحية الموجـــــــــودة فيهـــــــــا  والمواقـــــــــعبالمنطقـــــــــة 
ويســتطيع تقــديم خدمــة اررشــاد الســياحي والترجمــة 

 .الزوار مقابل أجر إلى

A person who guides the tourists to 

the tourism sites and regions, and 

has an ability to speak many 

languages. 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

نشــاط يقـــوم بـــه المســـافر إلــى وجهـــة رئيســـية خـــارج  Tourism Trip السياحية الرحلة 2110115 السياحة 71
بيئته الملتادة، ألقـل مـن عـام، ألي ةـرض رئيسـي 

اللمــل التجــاري، أو الترفيــه أو لغــرض شخصــي ) 
باســـتثناء مـــا يســتخدمه الشـــخج المقـــيم فـــي ( آخــر

ويصـنف الزائـر بأنــه .  البلـد أو المكـان الـذي يـزوره
 سائح أو زائر مبيت

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 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هــي الرحلــة الســياحية التــي تكــون وجهتهــا الرئيســة  Outbound Tourism الخارجية السياحة 7181882 السياحة 71
 .خارج  بلد اقامة الزائر

Is a tourist trip, which is the main 

destination outside the country 

visiting the establishment 

 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هــي الرحلــة الســياحية التــي تكــون وجهتهــا الرئيســة  Domestic Tourism المحلية السياحة 7181882 السياحة 71
 داخل بلد اقامة الزائر

Is a tourism trip, which is the main 

destination inside the country 

visiting the establishment 

 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

تشــــــــــمل أنشــــــــــطة األشــــــــــخاج  وافــــــــــدةالســــــــــياحة ال Inbound Tourism وافدةال السياحة 7181881 السياحة 71
ة، الملتادبيئتهم المسافرين والبقاء في أماكن خارج 
ـــــــة،لمـــــــدة ال تتجـــــــاوز ســـــــنة واحـــــــدة  بهـــــــدف  متتالي

القيــــــام بمهمــــــات رســــــمية  واالســــــتجمام والراحــــــة، أ
 .أعمال أخرىو 

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.   

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 الزائر الشخج 7181889 السياحة 71
 (المسافر)

Visitors (Travelers)  مكـــان مختلـــف عـــن  إلـــىيســـافر  شـــخج كـــلهـــو
بيئتــه الملتــادة لمــدة ال تزيــد عــن اثنــي عشــر شــهرا  

وال يكــون الغــرض األساســي مــن رحلتــه هــو  متتاليــاَ 
 .المزارممارسة نشاط يدر له دخاَل في البلد 

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

وهو عدد األيـام التـي يقضـيها السـائح خـالل رحلتـه  the number of days عدد األيام 2110120 السياحة 71
فـي مكـان الزيــارة الرئيسـي واألمــاكن األخـرى خــارج 

 .أيام ارقامة في البلد المزار البالد، فقط

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 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
ة التوصيات الدولي، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 في اللاملون 2110121 السياحة 71

 الفنادق
Hotel worker  يشمل ذل  كافـة المشـتغلين فـي الفنـدق سـواء كـانوا

من أصحاب الفندق أو أفراد أسرهم اللـاملين سـواء 
ــــــي أو  ــــــأجر أو دون أجــــــر، بــــــدوام كل كــــــان ذلــــــ  ب

 .  جزئي

It refers to all persons working in 

the hotel on full or part time bases 

including owners and paid or 

unpaid household members. 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

اللمل والمهمات  2110122 السياحة 71
 الرسمية

Work and Official 

Missions 
وهو اللمل الذي يمارسـه الشـخج المسـافر بحيـت 

يــــــدر عليــــــه دخــــــال  فــــــي المكــــــان المــــــزار، مثــــــل ال 
األعمـــال الرســـمية التـــي يكلـــف بهـــا الشـــخج مـــن 
مصسســته أو حكومتــه ويســتثنى منهــا األعمــال ذات 

أنشــــــــطة رجــــــــال . )الطــــــــابع التجــــــــاري أو الربحــــــــي
 (.األعمال

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). 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

غرض من ال 7181823 السياحة 71
 الزيارة

The Purpose of the 

Visit 
ــــه الســــائح أو  غــــرضوهــــو ال الــــذي يخــــرج مــــن أجل

الزائر من مكان إقامته الملتـاد، حيـت مـن الممكـن 
ترفيهي أو ألهداف دينيـة أو  غرضأن يكون هذا ال

أو  ةأو تلليميـــأو طبيـــة  األقـــارب واألصـــدقاءزيـــارة 
 .أخرى ةراضأي أأو  مهمات رسمية

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

رَّة  2110124 السياحة 71 الغرف واألس 
 المتاحة

Available Beds and 

Rooms  
رَّة خالل  تشمل ما هو قابل لإلشغال من ةرف وأس 

باستثناء ما هو مغلـق للصـيانة أو ألي المسح فترة 
 .سبب كان

It refers to beds and rooms, which 

are ready for use during the 

reference period. Closed rooms for 

maintenance or repairs are 

excluded. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

الغرف الفندقية  2110125 السياحة 71
 المتاحة

Available hotel Room  النـــــزالء للمبيـــــت مـــــنالغـــــرف الملـــــدة لالســـــتخدام  .
أو ثالثيــــــــة أو  ثنائيــــــــةالغــــــــرف مفــــــــردة أو  وتكــــــــون

رباعيـة، وقــد أدرجـت الغــرف التــي تشـمل اكثــر مــن 
الجنـات فيتـألف  أما(.  أخرى) بندة تحت أربلة أسرَّ 

ـــــوممـــــن ةرفـــــة  ـــــر وصـــــالة وحمـــــام  ن واحـــــدة أو اكث
 .خاج

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 



 

813 

 

 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هـــــي الفنــــــادق التــــــي تـــــدخل ضــــــمن اطــــــار اللينــــــة  Operating Hotels الفنادق اللاملة 2110126 السياحة 71
والنتـــائب ويســـتثنى مـــن ذلـــ  الفنـــادق المتوقفـــة عـــن 
اللمل  الجـراء عمليـات التـرميم والصـيانة والفنـادق 

 .التي ترفض استيفاء البيانات

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
دولية التوصيات ال، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

السـياحية  ارقامـةضمن منشآت  صنفهو منشأة ت The Hotel الفندق 7181872 السياحة 71
فــي  ويشــترط.  الجماعيــة التــي تــوفر المبيــت للزائــر

فيـــــــه  المتـــــــوفرةيكـــــــون عـــــــدد األمـــــــاكن  أنالفنـــــــدق 
تســتوعب مجموعــة أشــخاج يزيــد عــن ملــدل عــدد 

موحـدة وتقــدم  إدارةعائلـة واحـدة وتكـون تحـت  أفـراد
عــــداد اا خـــدمات وتســـهيالت تشـــمل خدمـــة الغـــرف و 

الصــحية، وتصــنف  المرافــقيوميــا وتنظيــف  األســرة
الفنـــــــادق فـــــــي درجـــــــات وفئـــــــات وفقـــــــا للتســـــــهيالت 

 .تقدمهاوالخدمات التي 

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 التحف بيع محل 7181871 السياحة 71

 السياحية
Souvenir Shops  التحـف مصسسة تجارية يكون نشاطها الرئيسـي بيـع

ــــــــذكارات الســــــــياحية، مــــــــن منتجــــــــات  والهــــــــدايا والت
 .المشاةل السياحية، سواء المحلية أو المستوردة

It defined as a commercial 

enterprise whose principal activity 

is selling antiques, gifts and tourist 

souvenirs from the concerns of 

tourism products. 

واآلثار الفلسطينية وزارة السياحة 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 مدة الرحلة 7181871 السياحة 71
 

Duration of a Trip الخــارج أو الوافــد أو المحلــي(الزائــر  يصــنَّف )
 الرحلة شملت إذا( المبيت زائر أو)سائحا   باعتباره

 باعتبـاره ذلـ  خـالف يصـنَّف أو ليلـة، مبيـت إقامـة

 زوةار وملظـم(.  مسافرا  للنزهـة أو)واحد  ليوم زائرا  

 أيضـا   هنـا  ولكـن محليـون، زوةار هـم الواحـد اليـوم

 وخاصـة واحـد، ليـوم الدوليين حاالت الزوةار بلض

 سهال   الحدود عبور كان إذا أو الصغيرة البلدان في

 يشـكةل قـد البلـدان بلـض وفـي. بصـورة خاصـة

 فـي هامـا   عنصـرا   واحـد ليـوم الـزوةار اسـتهال 

 خصـائج وصـف ويمكـن. السـياحي االسـتهال 

بلـدد  أيضـا   ولكـن فقـط الـرحالت بلـدد ال السـياحة
 فـي هامـا   متغيـرا   تمثةـل الرحلـة ومـدة. المبيـت ليـالي

مثـل  السـياحية، الخـدمات على الطلب مستوى تقييم
 مجمـو  تقيـيم فـي وكـذل  المبيـت، إقامـة خـدمات

 .بالرحلة المرتبطة النفقات

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 same-

day 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. 

الحساب الفرعي للسياحة ارطار 
8002المنهجي الموصى به   

Tourism Satellite Account Recommended 

Methodological Framework 2008  

 (مشغل) مصنع 7181841 السياحة 71
 السياحية التحف

Handicrafts and 

Traditional Goods 

Factories 
بضنتــــاج ســــلع ذات مصسســــة صــــناعية حرفيــــة تقــــوم 

وتذكاريــــة، لتلبيــــة حاجــــة ( فلكلوريــــة)طبيلـــة تراثيــــة 
الطلــب الســياحي خصوصــا  الســياحة الوافــدة، مثــل 
المنحوتات الخشبية، المنتجات الخزفيـة والصـدفية، 

 .المطرزات، الكتابة على الزجاج، وما شابه

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. 

 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

 Establishment which provide food .والشراب الطلامتقدم خدمات  منشأة Restaurant  المطلم 7181848 السياحة 71

and drink services. 
وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 

الجهاز المركزي لإلحصاء +
8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 مكتب اررشاد 7181847 السياحة 71

 السياحي
Tour Guide Office دارة الــــرحالت مكتــــب مهمتــــه  هــــو قيــــادة وتنظــــيم واا

 للســـــــــيات الســـــــــياحيةالســـــــــياحية، وتنفيـــــــــذ البـــــــــرامب 
ومــرافقتهم ورعــايتهم منــذ وصــولهم حتــى مغــادرتهم، 

قـــــــــــامتهم و وترتيـــــــــــب وتســـــــــــهيل تـــــــــــنقلهم  وتنظـــــــــــيم اا
ومســـــــاعدتهم علـــــــى ممارســـــــة األنمـــــــاط واألنشـــــــطة 

المللومـات المحددة في برامجهم، وتوفير  السياحية
 لهمالتوضيحية الالزمة 

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. 

حة واآلثار الفلسطينية وزارة السيا
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

وخصــــائج  ســـماتوهـــو مكـــان محــــدد تتـــوفر فيــــه  Tourist Site السياحيالموقع  7181844 السياحة 71
ماديــــة أو ملنويــــة، بحيــــت يــــرى فيــــه الزائــــر القــــدرة 

هــذه الســمات قــد   .علــى تلبيــة حاجــة أو أكثــر لديــه
مثـــل المنـــا  )تكـــون البيئـــة المحيطـــة فـــي الطبيلـــة 

، أو أنهـا قـد (نـاظروالثقافة، والغطـاء النبـاتي أو الم
 وأمكــان، مثـل عــرض مســرحي،  فـيتكـون محــددة 
 .أماكن مقدسة

 

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. 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

، الفنـــــــــدقبيتـــــــــون فـــــــــي الـــــــــذين ي األشـــــــــخاج هـــــــــم Guests النزالء 7181843 السياحة 71
، ويلتبــــر كــــل مــــن مرافقــــه وخدماتــــه ويســــتخدمون 

يلـود للفنـدق ثانيـة  ثـميتر  الفندق ولـو لليلـة واحـدة 
 .بمثابة نزيل جديد

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

هـو الشــخج الــذي يبقــى أو لديـه نيــة أن يبقــى فــي  Resident Guests النزيل المقيم 7181841 السياحة 71
بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، ويستثنى من هذه 
القاعـــــــــدة الطـــــــــالب والمرضـــــــــى واللـــــــــاملين لـــــــــدى 

الدبلوماسـية والمنظمـات الدوليـة  تالسفارات والبلثا
مـــــن ةيـــــر مـــــواطني الدولـــــة التـــــي تقـــــيم فيهـــــا هـــــذه 

 .الهيئات
 

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. 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 بيئتـــــهمكــــان خـــــارج  إلـــــىأي شـــــخج يســــافر  هــــو Inbound Guests النزيل الوافد 7181842 السياحة 71
ــــ ويكــــون  شــــهرا  متتاليــــة، 78ألقــــل مــــن  ةاالعتيادي

الزيـــــارة هـــــو ممارســـــة أي  مـــــنةرضـــــه األساســـــي 
عليه دخال فـي هذا النشاط  يدرنشاط، على أن ال 

 .الذي يقوم بزيارته لمكانا
 

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 . 

منظمة السياحة ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية ، اللالمية

8002الحصاءات السياحة   

UN/WTO  

International Recommendations for 

Tourism Statistics 2008 

 الوحدة 7181847 السياحة 71

ارحصائية في 
األنشطة 
 السياحية 

Statistical Unit in 

tourism Activities 
الوحـــدة ارحصـــائية فـــي مســـح األنشـــطة الســـياحية 

بأنهـا كيـان اقتصـادي قـادر  تلـرفهي المصسسـة، و 
علــــى امــــتال  األصــــول  حقــــوقبحكــــم مــــا لــــه مــــن 

وتحقيـــــق الخصـــــوم واالرتبـــــاط بأنشـــــطة اقتصــــــادية 
 .مع أطراف أخرى بصفقاتوالتلامل 

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. 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

السياحة  وكالة 7181841 السياحة 71
 والسفر

Tourism and travel 

Agency 
التـــــــي تقـــــــدم خـــــــدمات ومللومـــــــات  المنشـــــــأة وهـــــــي

استشـــارية وفنيـــة وعمـــل الترتيبـــات الالزمـــة للمليـــة 
ابتــــــداء  مــــــن حجــــــز وســــــائل النقــــــل مــــــرورا   الســــــفر

بمنشـــآت ارقامـــة والحجـــوزات األخـــرى وةيرهـــا مـــن 
 .التي تهم المسافر والمللوماتالخدمات 

Establishment engaged in doing 

business for tourist travel services 

and related activities and sell them 

through travel agencies or directly 

to final consumers. 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
الجهاز المركزي لإلحصاء +

8008الفلسطيني،   

Palestinian Ministry of Tourism and 

Antiquities +PCBS,2002 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

811 

 

 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Housing and housing conditions Terms 3107: رمز الموضوع مصطلحات المساكن وظروف السكن

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

االتصال  2115101
 بالشبكات اللامة  

Connection to Public 

Network 
بالشبكات اللامة سواء شبكة  اتصال المسكن

المياه أو شبكة الكهرباء أو شبكة الصرف 
  .الصحي

This section refers to the types of 

housing unit’s connection to Public 

Network: as Electricity Network, 

Water Network, Sewage Network. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

االتصال  2115108
بالشبكات اللامة  

االتصال بشبكة )
 (مياه

 

Connection to Public 

Network (Connection 

to water resources) 

صنفت على النحو  وقداتصال المسكن بالمياه 
 :التالي

إذا كان المسكن متصال  بالشبكة : عامة شبكة. 8
لشركة المياه أو البلديات أو  التابلةاللامة للمياه، 

 .جالس القرويةالم
إذا كان المسكن متصال  : خاصة تمديدات. 7

من مصدر خاج  للمياهبتمديدات خاصة 
بالمسكن فقط، أو مشتر  بين مجموعة من 

 .األفراد
في حالة عدم اتصال المسكن : يوجد ال. 4

 .بالمياه

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. 

 

المتحدة، مباده وتوصيات االمم 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

 

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

االتصال  7181817
بالشبكات 
اللامة 

االتصال )
بالصرف 
 (الصحي

Connection to Public 

Network (Connection 

to Sewage System) 

الصحي وقد صنفت  بالصرفاتصال المسكن 
 :على النحو التالي

إذا كان المسكن متصال  : شبكة عامة. 8
للصرف الصحي التابلة  اللامةبالشبكة 

 .لمجالس المدن أو القرى أو أي هيئة أخرى
 ةحفر في حالة وجود : امتصاصية حفرة. 7

 .امتصاصية للصرف الصحي في المسكن
في حالة عدم توفر الوسائل :  يوجدال. 4

 .الذكر للصرف الصحي السابقة

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. 

ده وتوصيات االمم المتحدة، مبا
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
 المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

االتصال  7081814
بالشبكات 
اللامة 

االتصال )
 (بالكهرباء

Connection to Public 

Network (Connection 

to electricity) 

وقد صنفت على النحو  بالكهرباءاتصال المسكن 
 :التالي

 إذا كان المسكن متصال  بالشبكة: شبكة عامة. 8

للكهرباء، التابلة لشركة الكهرباء أو  اللامة  
 .للمجلس البلدي أو القروي

 إذا كان مصدر الكهرباء مولدا  : مولد خاج. 7
صاحب المسكن أو مجموعة من  يملكهخاصا  
 .األفراد

المسكن  في حالة عدم اتصال: ال يوجد. 4
 .بالكهرباء

 

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

( الـــ ...أســـبوعيا، شـــهريا)بشـــكل دوري  يـــدفع مبلـــا Housing Rent المسكن أجرة   7181813
 .مقابل مكان تقيم فيه األسرة

The amount paid periodically 

(weekly, monthly, etc.) for the 

space occupied by the household. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007الثاني،  التنقيح/11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

 أوقـــائم بذاتـــه، تتكـــون مـــن ةرفـــة واحـــدة  مبنـــى هـــي Marginal براكية 2115101
ــــــة للجــــــدران  ــــــةاكثــــــر وتكــــــون المــــــادة الغالب  الخارجي

االسبسـت  أوالتنـ   أو( الصـاج) والسطح من الزن 
 . مشغولة كانت إذا إالوال يتم حصرها 

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

ةرفــــــة مخصصــــــة لالســــــتحمام، ولهــــــا بــــــاب يمكــــــن  Bathroom حمام 7181812
 :ويصنف إلى إةالقه

وذلـــ  فـــي حالـــة وجـــود : متصـــل بالميـــاه حمـــام . 8
 .حمامالداخل  للمياهحنفية 

 عـدموذل  في حالة : ةير متصل بالمياه حمام . 7
 .حمامالوجود حنفية للمياه داخل 

 حمـــــاموذلـــــ  فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود : يوجـــــد ال. 4
 .في المسكن مستقل

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. 

2. Bathroom without Piped 

Water: This category applies to 

cases not involving a water tap 

in the Bathroom. 
3. No Bathroom: This category 

applies when there is no separate 

Bathroom in the Housing unit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

الشلر وعادة  أوالوبر  أومن القماش  مصنوعة هي Tent خيمة 2115102
 .ما تستخدم في التجملات البدوية

It is made of textile, wool, or hair.  

It is typically used in the Bedouin 

Localities. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

ملد أصال  لسكن أسـرة واحـدة أو أكثـر،  وقـد  مبنى  House دار 2115111
الــدار مــن طــابق واحــد أو طــابقين تســتغلهما  تتكــون

إلى وحدات  مقسمةأسرة واحدة، أما إذا كانت الدار 
سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها 

مســـتقلة، فيلتبـــر كـــل مســـكن  أســـرةويقـــيم بكـــل منهـــا 
 .شقة

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

 Availability of السلع الملمرة  2115111

Durable Goods 
 : مثلالسلع التي تدوم طويال  لدى األسرة  هي

ســـــــيارة خصوصـــــــية وهـــــــي الســـــــيارات المخصصـــــــة 
 ،وثالجــــــة كهربائيــــــة ،لالســــــتخدام الخــــــاج للســــــرة

ومكتبــــة منزليــــة  ،وتدفئــــة مركزيــــة ،وســــخان شمســــي
كتــب ةيــر مدرســية علــى األقــل تســتخدم  70تــوفر )

وطبــا   ،(الــ …لتنميـة الجوانــب الثقافيــة أو الدينيـة 
 ،وفيــــــــــديو ،وتلفزيــــــــــون ،ة مالبــــــــــسوةســــــــــال ،ةــــــــــاز

 .(ستاليت)، وصحن القط وكمبيوتر

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. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

مـــن دار أو عمـــارة تتكـــون مـــن ةرفـــة أو  جـــزء هـــي Apartment الشقة 2115110
أكثــــر مــــع المرافــــق مــــن مطــــب  وحمــــام ومرحــــاض، 

عليها جميلا  باب خارجي، وهـي ملـدة لسـكن  ويقفل
درج  طريــقأسـرة واحـدة، ويمكـن الوصــول إليهـا عـن 

 .أو ممر يصدي إلى الطريق اللام

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 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

أربلـة ) 8م( 2)مساحة تساوي أو تزيد عن  أية هي Room الغرفة 2115118
 يســهلمحاطــة بجــدران وســقف ( أمتــار مربلــة فــأكثر

عــــــزل المســـــــتخدمين لهـــــــا عـــــــن اآلخـــــــرين، وتلتبـــــــر 
كانــــــــت  إذاالمقــــــــززة ةرفــــــــة ( الفرنــــــــدات)الشــــــــرفات 

مســاحتها مســـاوية أو تزيــد عـــن أربلــة أمتـــار مربلـــة 
المليشـــية،  األةـــراضومســـتخدمة ألي ةـــرض مـــن 

لصــالة ةرفــة، وال يلتبـر مــن ضــمن الغــرف وتلتبـر ا
.  والمرحــــاض والممــــرات والحمــــامكــــل مــــن المطــــب  

من الغرف تل  المخصصة للحيوانات  يلتبرال  كما
 .فقطوالدواجن وكذل  الغرف المستخدمة لللمل 

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

أربلـة ) 8م( 2)هي أي مساحة تساوي أو تزيد عن  Bedroom ةرفة النوم 7181887
، محاطــــــة بجــــــدران وســــــقف (أمتــــــار مربلــــــة فــــــأكثر

ويســــــهل عــــــزل المســــــتخدمين لهــــــا عــــــن اآلخــــــرين، 
مســــتخدمة لنــــوم شــــخج واحــــد أو أكثــــر مــــن أفــــراد 

المقــززة ةــرف  (رنــداتفال)الشــرفات وتلتبــر . األســرة
مســاحتها مســاوية أو تزيــد عــن أربلــة نــوم إذا كانــت 

 .  أمتار مربلة، ومستخدمة لغرض النوم

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

قائمــة بــذاتها لــيس بهــا مرافــق بــل تشــتر   ةرفــة يهــ Independent Room مستقلة ةرفة 2115114
 –مطــب  )عــادة مــع ةيرهــا مــن الغــرف فــي المرافــق 

وهـي ملـدة أصـال للسـكن وتوجـد ( مرحـاض –حمام 
وتكــون جــزءا   بالفنــاء،عــادة علــى أســطح المبــاني أو 

 .من دار أو فوق أسطح اللمارات

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

قــــائم بذاتــــه مشـــيد مــــن الحجــــر النظيــــف  مبنــــى هـــي Villa فيال 2115113
 ويتكـونعادة، وملد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، 

مــن طــابق واحــد بجنــاحين أو مــن طــابقين أو أكثــر، 
األجنحــة  أحـديصـل بينهمـا درج داخلـي، ويخصـج 

فـــي حالـــة الطـــابق الواحـــد أو الطـــابق الثـــاني للنـــوم، 
األرضــــــي لالســــــتقبال  الطــــــابقوالجنــــــات اآلخــــــر أو 

والمطب  والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في 
حديقــة تحـــيط بهــا بغــض النظــر عـــن  للفــيالالغالــب 

 الخارج،مساحتها بارضافة إلى سور يحيط بها من 
ح الللــــوي للفــــيال وكــــراج للســــيارة كمــــا يغطــــى الســــط

أن يوجـد ضـمن  ويمكنبمادة القرميد على األةلب، 
حـــدود الفـــيال أحـــد المبـــاني أو المالحـــق ويكـــون مـــن 

 .مكوناتها

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. 

م المتحدة، مباده وتوصيات االم
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
 وظروف
 السكن

 البناء مادة 2115181
 للجدران الخارجية

Construction Material  

of External Walls 
األساســـية والغالبــة فـــي بنــاء هيكـــل  البنــاءمـــادة  هــي

: اآلتيـة المـوادالجدران الخارجية والمقصود بهـا أحـد 
ســــمنت، إســــمنت مســــلح، ) حجــــر نظيــــف، حجــــر واا

 (.أخرى قديم،طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر 

The main material used in the 

construction of external sides of 

walls and it could comprise cleaned 

stone, stone and concrete,  concrete, 

cement blocks, adobe clay, old 

stone or other. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

 أو االرض علـى ومثبـت بذاتـه قـائم مشـيد كـل Building المبنى 7181882
 ، ويكـونمصقتـه أو دائمـة بصـفة المـاء علـى
السـقف لطـابق  أو جـدران بـأربع محاطـا المبنـى

وذلــــ  بصــــرف النظــــر عــــن . واحــــد علــــى االقــــل
المــــــادة المشــــــيد منهـــــــا، وبصــــــرف النظــــــر عـــــــن 
ــــا .  الغــــرض مــــن انشــــائه وكيفيــــة اســــتخدامه حالي

وقــد يكــون المبنــى وقــت الزيــارة مســتخدما للســكن 
او اللمـــــــــل او كليهمـــــــــا او خاليـــــــــا او مغلقـــــــــا او 

 .  مهجورا او تحت التشطيب او تحت التشييد

A building is defined as any fixed 

construction that is temporarily or 

permanently erected on the surface of 

the earth or water. A building is 

surrounded by four walls or with at 

least one completed ceiling, regardless 

of the construction material and the 

purpose of construction and utilization 

at the time of the visit. The building 

might be utilized for habitation, for 

work, for both, vacant, closed, 

deserted, under preparation or under 

construction at the time of the visit. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
السكان والمساكن، اللدد لتلدادات 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

مكــــان مخصــــج لقضــــاء الحاجــــة ولــــه بــــاب يمكــــن  Toilet المرحاض 2115182
 :إحدى الحاالت التالية ويكونإةالقه 

وذلـ  فـي حالـة وجـود : مرحاض متصل بالمياه . 8
أو وجــــود حنفيــــة للميــــاه  بالميــــاه،مرحــــاض متصــــل 
 .داخل المرحاض

وذلــ  فــي حالــة : مرحــاض ةيــر متصــل بالميــاه. 7
 .أنه ةير متصل بالمياه إالوجود مرحاض، 

وذلــ  فــي حالــة عــدم وجــود مرحـــاض : يوجــد ال. 4
 .في المسكن مستقل

 

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
السكان والمساكن، اللدد لتلدادات 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

هو مكان مخصج رقامة مجموعة من األفراد  Collective Households المسكن اللام  7181818
يتواجدون به لالنتفا  بخدمة يقدمها المسكن اللام 

وقد يشغل المسكن اللام مبنى   .و ألسباب أخرىأ
 و أكثر داخل مبنى،أو وحدة سكنية أو أكثر أ

ويدخل ضمن المساكن اللامة الفنادق والبنسيونات، 
دور اللجزة واأليتام، ومصحات األمراض النفسية، 
ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن 

الذين )إقامة الراهبات والرهبان في األديرة والكنائس 
 (.يس لهم أسر يقيمون ملها عادةل

 

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, psycho-

therapy 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).  

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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وظروف 
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 Without Payment مقابل دونمسكن  2115181

housing 
فــي حالــة حيــازة المســكن بــدون دفــع أي مبــالا كــأن 

أو أحد أقارب رب األسرة أو  أميكون المال  أب أو 
أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقـدما مـن 

 .أخرى دون مقابل جهة

If the housing unit is used without 

any payments 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 
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 المساكن 71
وظروف 
 السكن

 مقابـــل إيجـــار يـــتم دفلـــه مســـتأجرا المســـكنإذا كـــان  Rented Housing مستأجر مسكن 7181871
وقـــد يكـــون  .شـــهريا  أو كـــل مـــدة ملينـــة بشـــكل دوري

أو مســــكن ( مــــع أثــــات)المســــكن مســــتأجر مفــــروش 
 (.بدون أثات) ةير مفروش

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

 مقابلمسكن  7081878
 عمل

For Work Housing  إذا كــان المســكن مقــدما  للســرة نتيجــة عالقــة عمــل
اللمـــــل دون دفـــــع  بجهـــــةتـــــربط أحـــــد أفـــــراد األســـــرة 

وســواء أكانــت هــذه الجهــة تملــ  المســكن أو . إيجـار
 .للمال  األصلي اريجارتقوم هي بدفع 

If the housing unit is offered to the 

household as a result of working 

relation with one member of the 

family or more. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

إذا كان المسكن ملكا  للسرة أو ألحد أفرادهـا الـذين  Owned Housing مل مسكن  7081877
 .يقيمون بالمسكن عادة

This category applies when the 

household or one of the household 

members (usually live therein) 

owns the Housing unit. 

المتحدة، مباده وتوصيات االمم 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

المصدر الرئيسي  7081874
 للمياه

Main Source of 

Water 
وهــــو المصــــدر األكثــــر اســــتخداما  مــــن قبــــل األســــرة 

 :اآلتيةللةراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت 
مــــن األنابيــــب  شــــبكة هــــي: شــــبكة ميــــاه عامــــة.  7

الرئيســــــية والفرعيــــــة تنتشــــــر فــــــي التجمــــــع الســــــكاني 
الصـالحة للشـرب إلـى  الميـاهلغرض توزيع وتوصيل 

  .التجمع
هـي اآلبـار التـي يـتم  :آبار جمع ميـاه األمطـار.  8

حفرهــــــا وتبطينهـــــــا بغــــــرض تجميـــــــع وتخــــــزين ميـــــــاه 
 .األمطار فيها

مسـارب  أحـدو  هو مـاء متـدفق مـن الينب :ينابيع. 2
المياه الجوفيـة عنـد التقـاء الطبقـة الحاملـة للمـاء مـع 

، وهنــا  ينــابيع دائمــة التــدفق يســتمر األرضســطح 
موســــمية حيــــت  وأخــــرىتــــدفقها علــــى مــــدار الســــنة، 
  .تنفجر في فصل الشتاء فقط

اســتخدام الميــاه مــن خــالل (: تنكــات)صــهاريب .  2
 .سيارات نقل المياه

إذا كان المصدر الرئيسي للمياه ةير ما : ىأخر . 2
 ذكر أعاله

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. 

 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

ةرفــة مخصصــة رعــداد الطلــام ولهــا أربلــة جــدران  Kitchen مطب  2015173
 :ويصنف إلى وسقف

وذلـــ  فـــي حالـــة وجـــود : مطـــب  متصـــل بالميـــاه . 8
 .داخل المطب  للمياهحنفية 

وذلـــ  فـــي حالـــة : ةيـــر متصـــل بالميـــاه مطـــب  . 7
 .وجود حنفية للمياه داخل المطب  عدم
ــــ  فــــي حالــــة عــــدم وجــــود مطــــب  : يوجــــد ال. 4 وذل

 .في المسكن مستقل

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
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المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

الهندســـي أو الملمـــاري للمســـكن، والـــذي قـــد  الشـــكل Type of Housing Unit المسكن نو  7081871
مســتقلة، أو  ةرفــةيكــون فــيال، أو دارا ، أو شــقة، أو 

 (.ال …براكية أو خيمة) مثل.  أي شكل آخر

This term describes one of the 

following: Villa, house, apartment 

and other as (marginal, or 

tent...etc). 

يات االمم المتحدة، مباده وتوص
لتلدادات السكان والمساكن، اللدد 

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 

 

 المساكن 71
وظروف 
 السكن

السكنية  الوحدة 2015172
 (المسكن)

Housing Unit 

(Dwelling) 
أو جزء من مبنى ملد أصـال  لسـكن أسـرة  مبنى هي

 مــــنواحــــدة، ولــــه بــــاب أو مــــدخل مســــتقل أو أكثــــر 
ـــــى الطريـــــق أو الممـــــر اللـــــام دون  مـــــدخل يـــــصدي إل

الوحــدة  تكــونالمــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرى، وقــد 
الســـكنية ةيـــر ملـــدة أصـــال للســـكن إال أنهـــا وجـــدت 

الوحـــدة الســـكنية  تكـــونمســـكونة وقـــت المســـح، وقـــد 
أو  ةمستخدمة للسـكن أو اللمـل أو لكليهمـا أو مغلقـ

 .خالية

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.  

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لدد لتلدادات السكان والمساكن، ال

 8007التنقيح الثاني، /11

UN, Principles and Recommendations 

for Population and Housing Censuses,  

No. 67/Rev.2, 2009 
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 رمز
المصطلح رمز الموضوع المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

   Environment Terms 7117: رمز الموضوع                                مصطلحات البيئة

 إحصاءات 7171811 البيئة 71
 مناخية

Climatological 

Statistics 
أحوال الطقس والظروف الجوية  تتناول إحصاءات

 .على المدى الطويل

Statistics dealing with long – term 

weather conditions. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

إدارة المياه  7171818 البيئة 71
 اللادمة

Wastewater 

Management 
ملالجـــــــــة الميـــــــــاه ( أ)نشـــــــــاطات مختلفـــــــــة تشـــــــــمل 

 .نقل وملالجة المياه المستلملة( ب)المستلملة 
It includes the collection and 

treatment of wastewater including 

monitoring and regulation 

إحصاءات البيئةملجم مصطلحات   Glossary of Environment Statistics 

إدارة النفايات  7171817 البيئة 71
 الصلبة

Solid Waste 

Management 
جمـــع ونقـــل وملالجـــة ( أ)نشـــاطات مختلفـــة تشـــمل 

مراقبــــــة ورصـــــــد ( ب)النفايــــــات والــــــتخلج منهــــــا، 
ــــــات  وتنظــــــيم نشــــــوء وجمــــــع ونقــــــل وملالجــــــة النفاي

نشوء النفايات من خالل منع ( ج)والتخلج منها، 
عـــــــــادة  تلـــــــــديالت داخـــــــــل اللمليـــــــــات ارنتاجيـــــــــة واا

 .االستخدام والتنوير

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. 

 

 Glossary of Environment Statistics ملجم مصطلحات إحصاءات البيئة

 األراضي الرطبة 2020182 البيئة 71
 

Wetlands  مســــاحة مــــن األرض مشــــبلة بالميــــاه الســــطحية أو
الميـــاه الجوفيـــة لفتـــرات كافيـــة لـــدعم حيـــاة النباتـــات 

وتحتـــــوي . المائيـــــة والحيوانـــــات والطيـــــور واألحيـــــاء
األراضي الرطبة عادة على مسـتنقلات أو بحيـرات 

 .ضحلة أو مصبات األنهار

Area of land saturated with surface 

water or groundwater periods 

sufficient to support the plants, 

animals, birds and aquatic life. And 

it contains wetlands territory 

usually swamps or shallow lakes or 

estuaries. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonlin

e.com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

 األعمال واألنشـطة التـي تـصدي إلـى زوال الغابـات، Deforestation إزالة الغابات 2020183 البيئة 71
وذل  نتيجة قطع األشجار الستخدام األخشاب في 
األةـراض الصـناعية وارنشـاءات، أو نتيجـة لحـرق 
األشجار أو إزالتهـا السـتغالل أراضـي الغابـات فـي 
ــــادة مســــاحة األراضــــي الصــــالحة للزراعــــة وفــــي  زي

 .سائر األةراض التنموية

Actions and activities that lead to 

deforestation, as a result of logging 

to the use of wood in construction 

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. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonlin

e.com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

 الشمسي ارشلا  7171814 البيئة 71
 (سطو  الشمس)

Solar Radiation  هـــي عـــدد ســـاعات ســــطو  الشـــمس خـــالل النهــــار
 يوم/ ساعة 

Number of sunshine hours during 

the daytime hours / day  
 الفلسطينية، المواصالتالنقل و  وزارة
، النشرة المناخية األرصاد الجوية دائرة  

8077 

Palestinian Ministry of Transport, 

Meteorological Office , Climate 

Bulletin 2011 

      
 

 
 

  

http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
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أكاسيد  2120104 البيئة 71
 النيتروجين

Nitrogen Oxides (NOx)  مجموعة من الغازات شديدة التفاعل التي تحتوي
. على النيتروجين واألوكسجين بكميات مختلفة

اللديد من أكاسيد النيتروجين عديمة اللون 
شيوعا وهو ثاني أكسيد  األكثرالملوت . والرائحة

يمكن في كثير من األحيان ( NO2)النيتروجين 
إلى جنب مع جزيئات في الهواء  يشاهد جنبا  أن 

كطبقة بنية حمراء فوق كثير من المناطق 
تتكون أكاسيد النيتروجين عند تفاعل . الحضرية

األوكسجين والنيتروجين في الهواء خالل عملية 
تتشكل أكاسيد النيتروجين بسبب ارتفا  . االحتراق

أكثر من )درجات الحرارة ووجود أكسجين زائد 
المصادر الرئيسية ألكاسيد (. لحرق الوقود الالزم

النيتروجين هي المركبات والمرافق الكهربائية، 
وةيرها من المصادر الصناعية، والتجارية، 

 .والسكنية التي تحرق الوقود

  A group of highly reactive gases 

that contain nitrogen and oxygen in 

varying amounts. Many of the 

nitrogen oxides are colorless and 

odorless. The common pollutant 

nitrogen dioxide (NO2) can often 

be seen combined with particles in 

the air as a reddish-brown layer 

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. 

 

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 

 أكسيد 2120105 البيئة 71
 ((NO النتري 

Nitric Oxide (NO) نتيجــــة االحتــــراق تحــــت ضــــغط عــــال  يتكــــون ةــــاز
ودرجــة حــرارة عاليــة فــي محــر  داخلــي االحتــراق، 

يتحول إلى ثاني أكسيد النيتـروجين فـي الهـواء  وهو
 الـــــدخانيالمحــــيط ويســـــاهم فـــــي إحـــــدات الضـــــباب 

 .الكيميائي الضوئي

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

النيتروز  أكسيد 2120106 البيئة 71
(N2O) 

Nitrous Oxide (N2O) خامـــــل نســـــبيا ينـــــتب عـــــن فلـــــل  نيتروجينـــــي أكســـــيد
 تحتـويالجراثيم في التربة، واستخدام األسمدة التـي 

 وقـد.  وسـواهااألخشـاب  وحـرق.  على النيتـروجين
فــي آثــار الدفيئــة  النيتروجينــييســاهم هــذا المركــب 
 .واستنزاف األوزون

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

فـي الجـو مـن مصـادر ثابتـة مثـل  ملوثـات تصريف Emission انبلات 2120107 البيئة 71
المــداخن ومنافـــذ أخــرى، ومنـــاطق ســطحية لمرافـــق 

أو صناعية ومصادر متنقلة مثـل السـيارات  تجارية
 .والقطارات والطائرات

Discharge of pollutants into the 

atmosphere from stationary sources 

such as smoke stacks, other vents 

surface areas of commercial or 

industrial facilities, and mobile 

sources, for example, motor 

vehicles, locomotives and aircraft. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

االنفاق على  2120108 البيئة 71
 البيئة

 

Environmental 

Expenditures  

 

النفقات البيئية التي تقلل او تزيد الضغط على 
البيئة والتي تهدف الى استخدام أكثر كفاءة للموارد 

 .الطبيلية

The Expenditures those which 

reduce or eliminate pressures on 

the environment and which aim at 

making more efficient use of 

natural recourses.   

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 
8002المتكاملة،   

System of Environmental and 

Economic Accounting  SEEA, 2003 

األنوا  الغريبة  2020184 البيئة 71
 الغازية

Invasive alien Species  ،األنوا  الغازية هو نو  من النباتات، والفطريات
التي ليست أصلية في موقع ملين،  أو الحيوانات

والتي يوجد لديها ميل لالنتشار والتكاثر إلى درجة 
يلتقد أنها تسبب ضررا على البيئة واالقتصاد 
البشري أو صحة ارنسان، وبالتالي تشكل خطرا 
على موارد التنو  البيولوجي والمناظر الطبيلية في 

 .فلسطين

Invasive species are types of 

plants, fungi, or animals that are 

not native to a particular site (alien 

species), they have a tendency to 

spread to the point to cause damage 

to the environment or human health 

and the economy. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonlin

e.com/posts/83677  
 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

الرائحة ال لون له وهو ةاز سـام يحتـوي  كريه ةاز Ozone (O3) (O3) األوزون 2120109 البيئة 71
.  جــزهعلــى ثــالت ذرات مــن األوكســجين فــي كــل 

جـــزء فـــي  0.07طبيليـــا بتركيـــز يبلـــا نحـــو  وينشـــأ
جــزء  0.7 مســتويات وتلتبــر.  المليــون مــن الهــواء
 .في المليون سامة

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

أكسيد  أول 2120110 البيئة 71
 ((COالكربون 

Carbon Monoxide 

(CO) 
لـــون لـــه وال رائحـــة ولكنـــه ســـام ينـــتب عــــن  ال ةـــاز

 ويتحــــدحفــــوري، االحتــــراق ةيــــر الكامــــل للوقــــود األ
أول أكســـيد الكربـــون بـــالهيموجلوبين فـــي دم البشـــر 

محــدثا   األكســيجينويخفــض مــن قدرتــه علــى حمــل 
 .آثارا ضارة جدا  

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الخارجيــة والتـــي تــصثر فـــي حيـــاة  الظـــروف إجمــالي Environment البيئة 2120111 البيئة 71
 .الكائن الحي ونموه وبقائه

The totality of all the external 

conditions affecting the life, 

development and survival of an 

organism. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11واو، اللدد ، السلسلة 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
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 االجتماعيــة للنشــاطات المباشــر األثــر هــو Environmental effect بيئي تأثير 2120112 البيئة 71

 مقومـات علـى الطبيليـة واألحـدات االقتصـادية

 .البيئة

The Direct effect of social, 

economical and natural events on 

the environment. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

تحول الماء من سائل إلـى ةـاز ةيـر مرئـي يلـرف  Evaporation التبخر 2120113 البيئة 71
 .وتسمى عملية التحول بالتبخر.  ببخار الماء

Transformation of liquid water to 

invisible gas is known as water 

vapor by the effect of heat and the 

process is called evaporation. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

من  التخلج 2120114 البيئة 71
 النفايات الصلبة

Solid Waste Disposal ـــــــتخلج ارلقـــــــاء النهـــــــائي للقمامـــــــة التـــــــي ال  أو ال
 .تستخلج أو ال يلاد تدويرها

Ultimate deposition or placement 

of refuse that is not salvaged or 

recycled. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Incineration (Dry الترميد 2120115 البيئة 71

Thermal Disinfection 
لمـــواد النفايــات الصـــلبة أو الســـائلة أو  مـــنظم حــرق

 . الغازية تحت درجة حرارة مرتفلة

Controlled burning of solid, liquid 

or gaseous waste materials at high 

temperatures. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

عــن طريــق عمليــات كيميائيــة طبيليــة،  فلــال، قتــل Disinfection التطهير 2120116 البيئة 71
 فـــــيلكـــــل الكائنـــــات الحيـــــة القـــــادرة علـــــى التســـــبب 

 .األمراض الملدية

Effective killing by chemical and 

physical processes of all organisms 

capable of causing infectious 

diseases.  

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

( هـواء، مــاء، وأرض)وحــرارة فـي وســط  مـواد وجـود Pollution تلوت 2120117 البيئة 71
ةيـر  بيئيـةتسبب طبيلتها وموقلها أو كميتها آثـارا  

 .مرةوبة

Presence of substances and heat in 

environmental media (air, water, 

land) whose nature, location, or 

quantity produces undesirable 

environmental effects. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

أو مــــواد ملوثــــة فــــي الهــــواء ال تتبــــدد  ملــــوت وجــــود Air pollution الهواء تلوت 2120118 البيئة 71
بصـــــــورة ســـــــليمة وتـــــــصثر علـــــــى صـــــــحة البشـــــــر أو 

 .أو تحدت آثارا بيئية ضارة أخرى رفاهيتهم

The presence of contaminants or 

pollutant substances in the air that 

do not disperse properly and that 

interfere with human health or 

welfare. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 Biodiversity التنو  الحيوي 2020185 البيئة 71

 
مصطلح يطلق لوصف تلدد أنوا  الكائنات الحيـة 
الموجـــودة فـــي النظـــام اريكولـــوجي، ويقـــاس التنـــو  

إيكولــوجي الحيــوي فــي منطقــة ملينــة أو فــي نظــام 
. محدد بمقـدار أنـوا  الكائنـات الحيـة الموجـودة فيـه

وأهميــة وجــود التنــو  الحيــوي تنبــع أن كــل نــو  مــن 
الكائنـــات الحيــــة يقــــوم بوظيفــــة محــــددة فــــي النظــــام 
اريكولــوجي إذا اختفــى هــذا النــو  يــصدي ذلــ  إلــى 
اخـــتالل التــــوازن فــــي النظـــام اريكولــــوجي وحــــدوت 

 .اللديد من األضرار البيئية

The term used to describe many 

types of organisms in the 

ecosystem and biodiversity is 

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. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonlin

e.com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

أكسيد  ثاني 2120119 البيئة 71
 ((SO2الكبريت 

Sulphur Dioxide (SO2) كريه الرائحـة، ال لـون لـه يطلـق بصـورة  ثقيل، ةاز
وهــو  حفــورياألرئيسـية نتيجــة احتــراق أنـوا  الوقــود 

ضــــــار للبشــــــر والنباتـــــــات ويســــــاهم فــــــي حمضـــــــية 
 .التهطال

Heavy, pungent, colorless gas 

formed primarily by the 

combustion of fossil fuels.  It is 

harmful to human beings and 

vegetation, and contributes to the 

acidity in precipitation. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

أكسيد  ثاني 2120120 البيئة 71
 (CO2)الكربون 

Carbon Dioxide (CO2) لـــون لـــه وال رائحـــة وةيـــر ســـام، ينـــتب عـــن  ال ةـــاز
 الهواءاحتراق وقود أحفوري ويشكل عادة جزءا  من 

المحــيط وينــتب أيضــا  خــالل تــنفس الكائنــات الحيــة 
ةاز الدفيئة الرئيسـي  ويلتبر( النباتات والحيوانات)

 .الذي يساهم في تغير المنا 

Colourless, odourless and non-

poisonous gas that results from 

fossil fuel combustion and is 

normally apart of ambient air.  It is 

also produced in the respiration 

living organisms (plants and 

animals), and considered to be the 

main greenhouse gas, contributing 

to climate changes. 

المم المتحدة، ملجم مصطلحات ا 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 أكسيدثاني  2120121 البيئة 71
 الكربون المكافئ

Equivalent CO2 

(carbon dioxide) 
الكربون الذي يسبب نفس القدر  أكسيدتركيز ثاني 
كخليط ملين من ثاني أكسيد  ارشلاعيمن التأثير 

 األخرىالكربون وةازات الدفيئة 

The concentration of carbon 

dioxide that would cause the same 

amount of radiative forcing as a 

given mixture of carbon dioxide 

and other greenhouse gases. 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 
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ثنائي كلورو  2020186 البيئة 71
ثنائي فينيل 
ثالثي كلورو 
 اريثان

 دى دى تى
 

Dichloro Diphenyl 

Trichloroethane (DDT) 
ثنائي كلورو ثنائي فينيـل ثالثـي كلـورو اريثـان هـو 

يـدخل فــي تركيبـه الكلـور اللضـوي تــم  حشـريمبيـد 
وكــان يســتخدم علــى  األربلينــاتأوائــل  فــياكتشــافه 

نطـــاق واســـع بســـبب تطبيقاتـــه اللديـــدة وقلـــة ســـميته 
وتــــــأثيره علـــــــى الثـــــــدييات بارضـــــــافة إلـــــــى ســـــــهولة 

 .تصنيله وقلة تكلفته النسبية

Dichloro diphenyl trichloro ethane 

is a collarless, crystalline, tasteless 

and almost odorless organ 

chlorine known for 

its insecticidal properties and 

environmental impacts 

 

 بيئية مصطلحات ومفاهيم
http://yomgedid.kenanaonline.

com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

 ةعالق جزئيات 2120122 البيئة 71
((SPM 

Suspended Particular 

Matter (SPM) 
أو مفتتــة تفتيتــا  دقيقــا  أو ســوائل يمكــن  صــلبة مــواد

 االحتــــــراقء نتيجــــــة عمليــــــات اانتشــــــارها فــــــي الهــــــو 
 .والنشاطات الصناعية أو من مصادر طبيلية

Finely divided solids or liquids that 

may be dispersed through the air 

from combustion processes, 

industrial activities or natural 

sources. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11لة واو، اللدد ، السلس7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

أو صــــلبة دقيقــــة مثــــل الغبــــار أو  ســــائلة جســــيمات Particulate جسيمات 2120123 البيئة 71
الـــــــــدخان أو الضـــــــــباب أو األبخـــــــــرة أو الضــــــــــباب 

 .التي توجد في الهواء أو في االنبلاثات الدخاني

Fine liquid or solid particles, such 

as dust, smoke, mist, fumes, or 

smog, found in air or emissions.   

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

ظاهرة يحدت فيها نقج شديد في تساقط األمطار  Lands Drought األراضي جفاف 2020187 البيئة 71
وجفـــاف الطقـــس لفتـــرات زمنيـــة طويلـــة ممـــا يـــصدي 
نقـــــج مـــــوارد المـــــاء وتـــــدهور األراضـــــي الزراعيـــــة 
وتصـحرها وتــأثر الثــروة الحيوانيـة، وبالتــالي حــدوت 

المـــــــواد المجاعـــــــات والـــــــنقج الشـــــــديد فـــــــي تـــــــوفر 
 .الغذائية

Phenomenon where a severe 

shortage occurs in the precipitation 

and dry weather for long periods of 

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. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonline.

com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

النفايــــــات إلــــــى مكــــــان ملالجتهــــــا أو  ونقــــــل جمــــــع Waste Collection النفايات جمع 2120124 البيئة 71
ـــــــــة  ـــــــــب اردارات البلدي ـــــــــتخلج منهـــــــــا مـــــــــن جان ال

المماثلة، أو عن طريق شركات عامـة  والمصسسات
.  الحكومــــةأو خاصــــة، أو منشــــآت متخصصــــة أو 

أي نقلهــا  انتقائيــايكــون جمــع نفايــات البلــديات  وقــد
لنــو  محــدد مــن المنتجــات، أو دون تفرقــة، بملنــى 

 .النفايات في نفس الوقت أنوا آخر يشمل كل 

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

في الهواء  حرق 2120125 البيئة 71
 الطلق

Open Burning  ،هـــــو حــــــرق فـــــي الخــــــالء لنفايـــــات مثــــــل الخشــــــب
نشـــارة الخشـــب و المنســـوجات، و الســـيارات الخـــردة، و 

 .وسواها

Outdoor burning of wastes such as 

lumber, used textile and others. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crystallinity
https://en.wikipedia.org/wiki/Organochlorine
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https://en.wikipedia.org/wiki/Insecticide
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83677


 

874 

 

رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

حفرة يخزن بهـا الغـائط البشـري أو قـاذورات  أو بئر Porous Cesspit امتصاصية حفرة 2120126 البيئة 71
 .مساميةأخرى، وتبنى من جدران 

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with porous walls. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

حفرة يخزن بهـا الغـائط البشـري أو قـاذورات  أو بئر Tight Cesspit صماء حفرة 2120127 البيئة 71
  .أخرى، وتبنى من جدران محكمة

A well or a pit in which night soil 

and other refuse is stored, 

constructed with tight walls. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Environmental حماية البيئة 2120128 البيئة 71

Protection 
أي نشاط يستهدف الحفاظ على نوعية األوساط 
البيئية أو تجديدها عن طريق منع انبلات الملوثات 
أو تخفيض وجود المواد الملوثة في األوساط 

تغيرات في خصائج السلع ( أ)وتشمل .  البيئية
.  تغييرات في طابع االستهال ( ب.  )والخدمات

ملالجة ( د.  )تغييرات في أساليب االنتاج( ج)
المتخلفات أو التخلج منها في مرافق مستقلة 

منع ( و.  )إعادة االستخدام( ه.  )لحماية البيئة
 .يةتدهور المناظر الطبيلية واألنظمة اريكولوج

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. 

جم مصطلحات إحصاءات البيئةمل  Glossary of Environment Statistics 

حماية التربة  2120129 البيئة 71
 والمياه الجوفية

Protection of Soil and 

Groundwater 
نشاط لحماية البيئة يشمل بناء وصيانة وتشغيل 
إنشاءات رزالة تلوت التربات الملوثة، وتنظيف 

 .من تغلغل الملوثاتالمياه الجوفية، والحماية 

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 

م مصطلحات إحصاءات البيئةملج  Glossary of Environment Statistics 

فــي الهــواء بلــد احتــراق ةيــر كامــل  عالقــة جزيئــات Smoke دخان 2020130 البيئة 71
 .للمواد

Particles suspended in air after 

incomplete combustion of 

materials. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

أنها درجة بـرودة أو سـخونة الجسـم أو  على تلرف Temperature الحرارة درجة 2020131 البيئة 71
 الحـــرارةالبيئـــة المحيطـــة بـــه ويســـمى جهـــاز قيـــاس 

بـــــــالمحرار وتقـــــــاس بالدرجـــــــة المئويـــــــة أو بالدرجـــــــة 
 .الفهرنهايتية

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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مركبــات بالغــة الســمية بالنســبة للصــحة،  ذو ملــدن Lead رصاج 2020132 البيئة 71
وقــــد خفــــض اســــتخدامه بصــــفة عامــــة فــــي البنــــزين 

 .ومركبات السباكة والطالء

Heavy metal whose compounds are 

highly poisonous to health.  Its use 

in gasoline, paints and plumbing 

leaded compounds has been 

generally reduced. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الجائر الرعي 2020188 البيئة 71
 

Over Grazing 
 

مـــن قطلـــان  الطبيليـــةهـــو الضـــغط علـــى المراعـــى 
يربيهــــا ارنســــان ويلتمــــد  التــــي( كالماشــــية)األنلــــام 

ــــــ ، يعليــــــه كثــــــروة حيوانيــــــة تمــــــده بالغــــــذاء البروتين
بالتغذي ويحدت بتمكين أعداد كبيرة من الحيوانات 

على بقلة محدودة من المراعـي رنتـاج كميـة أكبـر 
 .من اللحوم

Is pressure on natural grazing areas 

by livestock, which grown by man 

to have their meat, this is occurs 

when enable large numbers of 

animals to feed on a limited part of 

the pasture to produce the largest 

amount of meat. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonline.

com/posts/83677 

 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

للهــواء مـــا بــين مكــانين مختلفـــين  اللموديــة الحركــة Wind الريات 2020133 البيئة 71
 .في الضغط الجوي

The vertical movement of air 

between two places with different 

atmospheric pressures. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

صرف  شبكة 2020134 البيئة 71
 صحي

Sewage Network ــــــــب  مــــــــن نظــــــــام أجهــــــــزة الجمــــــــع وخطــــــــوط األنابي
والموصـــالت والمضــــخات يســــتخدم رخــــالء الميــــاه 

ميـاه األمطـار، الميـاه المنزليـة، وةيرهـا ) المستلملة
مواقع إنتاجها إما  منونقلها ( من المياه المستلملة

إلـــى محطـــة بلديـــة لملالجـــة ميـــاه المجـــاري أو إلـــى 
المياه المستلملة إلى ميـاه  تصريفموقع حيت يتم 

 .سطحية

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 عادمة مياه شبكة 2020135 البيئة 71

 مفتوحة
Open Channel 

Network 
هي عبارة عـن قنـوات مكشـوفة علـى جوانـب الطـرق 

ما تكون داخل المخيمات وتلتبر وسيلة ةير  وةالبا  
 .صحية للتخلج من المياه اللادمة

Open channel beside roads, mainly 

found in the camps 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

7772 
PCBS, 1998 

مــن حركــة المــرور والبنــاء وســواها  مســمو  صــوت Noise ضجيب 2020136 البيئة 71
، (السـمعفقد )يمكن أن يحدت أثارا مزعجة وضارة 

 .ويقاس بالديسيبل

Audible sound from traffic, 

construction, and so on that may 

generate unpleasant and harmful 

effects (hearingloss).  It is 

measured in decibels. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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يلـــرف الضـــغط الجـــوي فـــي نقطـــة مـــا علـــى ســـطح  Atmospheric Pressure الجوي الضغط 2020142 البيئة 71
األرض علــــى أنــــه وزن عمــــود الهــــواء علــــى وحــــدة 

أو  8مســــــ/ويقــــــاس بوحــــــدة دايــــــن( 8ســــــم)المســــــاحة 
والشــــــائع فــــــي األرصــــــاد الجويــــــة وحــــــدة  8م/نيــــــوتن

( 8ســـم/بــار يســاوي ضــغط مليــون دايــن )الميليبــار 
ـــــــاروميتر الزئبقـــــــي،  ـــــــاس الضـــــــغط الجـــــــوي بالب ويق

ويبلا الضغط الجوي علـى .  والباروةراف الملدني
ســم زئبــق أو مــا  11مســتوى ســطح البحــر حــوالي 

 .ميليبار 7072.82يلادل 

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الجــو  ألحـوال" أحيانــا الفوريـة"بــل  اليوميـة التغيـرات Weather الطقس 2020141 البيئة 71
مـن ذلـ ،  النقـيضفوق مكان أو منطقة ما، وعلى 

يشمل المنـا  ارجمـالي ارحصـائي أحـوال الطقـس 
.  مـا أو منطقـة ملينـة مكـانخالل فترة طويلة فـوق 

بملــــالم األرصــــاد الجويــــة  الجويــــةاألحــــوال  وتقــــاس
وهي درجة الحرارة والضـغط الجـوي وسـرعة الريـات 

 .حب والتهطالوالس والرطوبة

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

التلــــوت الناجمـــة وكميــــة المـــواد الخــــام  كميـــة نســـبة Emission Factor انبلات عامل 2020139 البيئة 71
 المصــــطلحالتــــي تســــتخدم فــــي ارنتــــاج وقــــد يشــــير 

ـــدة ونـــاتب  أيضـــا إلـــى النســـبة بـــين االنبلاثـــات المول
 .عمليات ارنتاج

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
نيويور ،  االحصاءات البيئية،

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الكربــــون، أكســــيد النيتــــروز، الميثــــان،  أكســــيد ثــــاني Greenhouse Gases الدفيئة ةازات 2020140 البيئة 71
طبيليـا  تظهـراألوزون، والكلوروفلوروكربون، التـي 

( ارنتـــــاج واالســـــتهال )ونتيجـــــة لنشـــــاطات بشـــــرية 
 .الدفيئةوتساهم في ظاهرة 

Carbon dioxide, nitrous oxide, 

methane, ozone and chloro- 

fluorocarbons occurring naturally 

and resulting from human 

(production and consumption) 

activities, and contributing to the 

greenhouse effect (global 

warming). 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 Particles light enough to be .بحيت تبقى مللقة في الهواء الخفةمن  جسيمات Dust ةبار 2020141 البيئة 71

suspended in the air. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Charcoal نباتي فحم 2020142 البيئة 71
 

متخلفة تتكون من الكربون بصفة  صلبة مادة
في رئيسية تنتب عن التقطير المخرب للخشب 

 .الهواءةياب 

Solid residue consisting mainly of 

carbon obtained by the destructive 

distillation of wood in the absence 

of air. 

 

ادارة المللومات االقتصادية 
الشلبة واالجتماعية وتحليل السياسات، 

االحصائية، دراسات في االساليب، 
، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 

االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية
7771المتحدة، نيويور ،   

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 

 النفايات فصل 2020143 البيئة 71

 الصلبة

Separation of solid 

waste 
الصـلبة  اتية فصل النفايسصول عن عمللمم ااالنظ

 .إلى فئات محددة
The system separation of solid 

waste into designated categories. 

 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 مكشوفة مجاري 2020144 البيئة 71

 شبكة بدون
Exposed waste water 

without network 
عـن ميـاه عادمـة تسـير فـي التجمـع بـدون هي عبـارة 
وتلتبــــر وســــيلة ةيــــر صــــحية للــــتخلج مــــن قنــــوات 

 .اللادمةمياه ال

Wastewater flows in the locality 

without network . 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

7772 
PCBS, 1998 

باسـتثناء الكربونـات )على الكربـون  تحتوي مركبات Organic Compounds عضوية مركبات 2020145 البيئة 71
 وأولالكربونــــــات وثــــــاني أكســــــيد الكربــــــون  ثنائيــــــةو 

وتشـكل أساســا  للمـادة الحيـة، وفــي ( أكسـيد الكربـون
الكائنات الحية بصـفة  تلتبرمياه المجاري المنزلية 

ـــــــول  رئيســـــــية نفايـــــــات أيضـــــــية فـــــــي الغـــــــائط أو الب
 .والمنظفات وسواها الشحومبارضافة إلى 

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. 

حدة، ملجم مصطلحات االمم المت 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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عضوية  مركبات 2020146 البيئة 71
 طيارة

Volatile Organic 

Compounds (VOCs) 
تتبخر بسـهولة وتسـاهم فـي تلـوت  عضوية مركبات

الهــــــواء بصــــــفة رئيســــــية بضنتــــــاج أكاســــــيد كيميائيــــــة 
 .ضوئية

Organic compounds that evaporate 

readily and contribute to air 

pollution mainly through the 

production of photochemical 

oxidants. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 تلوت مصادر 2020147 البيئة 71
 الهواء
 

Air Pollution Sources 
 

تصدي إلى تلوت الهواء وتشمل نشاطات  نشاطات
وعمليات منتجة للغبار  احتراقزراعية وعمليات 

ونشاطات صناعية تحويلية ونشاطات ترتبط 
ورش الطالء والطباعة والتنظيف  النوويةبالطاقة 

 .الجاف للمالبس وسواها

Activities that result in air pollution 

including agricultural activities, 

combustion processes, dust 

producing processes, 

manufacturing activities, nuclear 

energy-related activities, spray-

painting, printing, dry-cleaning and 

so on. 

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 

 عام مصدر 2020148 البيئة 71

 للكهرباء
Electricity Local 

Source 
هـــو عبـــارة عـــن مولـــدات محليـــة تابلـــة للمجلـــس أو 
البلديـــة أو جمليــــة داخـــل التجمــــع الســـكاني،  وهــــي 

 .أكبر من المولدات الخاصة

Local generators owned by 

community council or local 

electricity corporation inside the 

local community. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 

مياه تنتب عن تكثف بخار الماء في الغالف الجوي  Rain المطر 2020149 البيئة 71
 .وتسقط على اليابسة أو المسطحات المائية

 

 

Water falling from the atmosphere 

and deposited on land or water 

surfaces.   

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الملالجة 2020150 البيئة 71
 البيولوجية

Biological Treatment المســـتلملة باســـتخدام كائنـــات حيـــة  الميـــاه ملالجـــة
 مصــفاةدقيقــة هوائيــة وال هوائيــة ينــتب عنهــا ســوائل 

وحمـــــــأة منفصـــــــلة تحتـــــــوي علـــــــى كتلـــــــة ميكروبيـــــــة 
أيضـا   الملالجـةمختلطة بملوثات، وتستخدم عملية 

في وقت واحد مع أو مقترنة بلمليات ميكانيكية أو 
 .المتقدمةعمليات الوحدة 

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الملالجة 2020151 البيئة 71
 الكيميائية

Chemical Treatment تســــتخدم ألحــــدات التحلــــل الكامــــل  ملالجــــة طــــرق
 أوللمواد الخطرة وتحويلهـا إلـى ةـازات ةيـر سـامة 

لتلــــــــديل الخصــــــــائج  -فــــــــي ملظــــــــم األحيــــــــان –
الكيميائيـــــة للنفايـــــات، مـــــثال  عـــــن طريـــــق تخفـــــيض 

 الحموضــة،ملادلــة  أوالــذوبان فــي الميــاه،   قابليــة
 .أو القلوية

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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المياه  ملالجة 2120152 البيئة 71
 اللادمة

Wastewater Treatment الميـــــاه المســـــتلملة صـــــالحة للوفـــــاء  تجلـــــل عمليـــــة
. بالملـــــــايير البيئيـــــــة أو ملـــــــايير الجـــــــودة األخـــــــرى

: التمييــــز بــــين ثالثــــة أنــــوا  مــــن الملالجــــة ويمكــــن
 .  والمتقدمةاآللية، والبيولوجية، 

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الملالجة 2120153 البيئة 71
   الميكانيكية

 (اللادمةللمياه )  

Mechanical Treatment 

for (waste water) 
ـــــــى فصـــــــل  للميـــــــاه ملالجـــــــة المســـــــتلملة تـــــــصدي إل

الفضــالت الســائلة المصــفاة عــن الحمــأة، وتســتخدم 
الميكانيكيـــة أيضـــا  إلـــى جانـــب اللمليـــات  اللمليـــات

وتشـــــمل  المتقدمـــــةالبيولوجيـــــة وعمليـــــات الوحـــــدات 
ـــــــل الترســـــــيب  ـــــــات مث ـــــــة عملي الملالجـــــــة الميكانيكي

 .والتلويم

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الملالجة 2120154 البيئة 71
الميكانيكية 

 (للنفايات الطبية)

Mechanical Treatment 

(of Health Care waste) 
أو تقطيــــــع األجــــــزاء الحــــــادة  وتحطــــــيم تكســــــير،

 .للنفايات الحادة قبل ملالجتها

Crush, break, cut or otherwise 

damage of sharps prior to 

treatment. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

النفايات  ملالجة 2120155 البيئة 71
 الطبية

Treatment of the 

Health Care Waste 
تحـــــدت تحســـــينا  للنفايـــــات الطبيـــــة  التـــــي اللمليـــــات

بطريـــــق مـــــا، قبـــــل أن تنقـــــل إلـــــى مكـــــان الـــــتخلج 
 النهائي

Processes that modify the waste in 

some way before it is taken to its 

final resting place. 

االمم المتحدة ملجم مصطلحات  
يئية، نيويور ، االحصاءات الب

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

درجة  ملايير 2120156 البيئة 71
 جودة الهواء

Air Quality Standards الهـــواء المنصــــوج عليهـــا فــــي  ملوثــــات مســـتويات
األنظمــــــة والتــــــي ال يجــــــوز تخطيهــــــا خــــــالل فتــــــرة 

 .دةمنطقة محد فيمحدودة 

Levels of air pollutants prescribed 

by regulations that may not be 

exceeded during a specified time in 

a defined area. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

ــــا  لتصــــريف  القصــــوى الكميــــة Emissions االنبلات مليار 2120157 البيئة 71 المســــموت بهــــا قانوني
 ملوت من مصدر واحد متحر  أو ثابت

Levels of air pollutants prescribed 

by regulations that may not be 

exceeded during a specified time in 

a defined area. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11اللدد ، السلسلة واو، 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الهيئة مقر 2120158 البيئة 71

 المحلية
Local Authority 

Headquarters 
المبنــــى الــــذي يشــــكل عنــــوان الهيئــــة المحليــــة وبهــــا 

 .تتواجد إدارة الهيئة المحلية
The building where the local 

authority is established and from 

where it acts. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 

للتخلج من النفايات الصلبة دون  يستخدم موقع Dump نفايات مكب 2120159 البيئة 71
 .رقابة بيئية

Site used to dispose solid waste 

without environmental control. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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لتــر مــن المطــر الســاقط علــى  7عبــارة عــن كميــة  " mm "Rain "مطر" ملم 2020160 البيئة 71
 .8م7مساحة 

1 liter of water falling on 1 m2 area.    االمم المتحدة، ملجم مصطلحات
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

عالية أن  بتراكيزيمكن إذا وجدت  الجوفي  مواد Air Pollutants الهواء ملوثات 2020161 البيئة 71
 تضر البشر أو الحيوانات أو النباتات أو المواد

يمكن أن تشمل  ولهذا.  (الجمادات)الصلبة 
المادة من أي تكوين  منالملوثات الهوائية أشكاال  

يمكن أن ينتقل في  طبيلي أو اصطناعي تقريبا  
جسيمات صلبة أو قطرات  منالهواء وقد تتألف 

 .  هذه األشكال صغيرة سائلة أو ةازات أو مزيب من

Substances in air that could, at high 

enough concentrations, harm 

human beings, animals, vegetation 

or material.  Air pollutants may 

thus of being airborne.  They may 

consist of solid particles, liquid 

droplets or gases, or combinations 

of these forms 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 

منطقــــــة  منــــــا "فــــــي موقــــــع ملــــــين  الجــــــو ظـــــروف Climate المنا  2020162 البيئة 71
أنــــه  أو.  مــــدى فتــــرة زمنيــــة طويلــــة علــــى" صــــغيرة

مثـــل  الجويـــةالمحصـــلة الطويلـــة المـــدى لللناصـــر 
الحـــــرارة، ارشـــــلا  الشمســـــي، الرطوبـــــة، الضـــــغط 

 ،"وكميتـــــه تــــواتره"الجــــوي، نــــو  الهطـــــول المطــــري 
 .واتجاهها سرعتها"والريات 

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

تصـــــرف عـــــادة فـــــي شـــــبكة لميـــــاه  مســـــتلملة ميـــــاه Wastewater اللادمة المياه 2020163 البيئة 71
وتحتــوي علــى مــادة وبكتيريــا فــي محلــول . المجــاري

 .عالقةأو 

Used water, typically discharged 

into the sewage system. It contains 

matter and bacteria in solution or 

suspension. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11السلسلة واو، اللدد  ،7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

841 

 

رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 سامهيدروكربوني ةازي ال لون له وةير  مركب Methane (CH4) الميثان 2120164 البيئة 71
وةير قابل لالشتلال، ينشأ عن التحلل الالهوائي 

من  الميثانيلتبر ةاز .  للمركبات اللضوية
وهو أحد المكونات الكربونية  ةازات الدفيئة

الهيدرولوجية التي تشكل أحد ةازات الدفيئة التي 
تتكون من خالل تحلل المخلفات في الحفر 
األرضية بملزل عن األكسجين والهضم الحيواني 
نتاج وتوزيع الغاز  وتحلل المخلفات الحيوانية واا
نتاج الفحم واالحتراق ةير الكامل  الطبيلي والنفط واا

حد ةازات الدفيئة والميثان أ.  حفوريللوقود اال
الستة التي من المقرر الحد منها بموجب بروتوكول 

 .كيوتو

A hydrocarbon that is a greenhouse 

gas produced through anaerobic 

(without oxygen)  decomposition 

of waste in landfills, animal 

digestion, decomposition of animal  

wastes, production and distribution 

of natural gas and oil, coal 

production, and  incomplete fossil-

fuel combustion. Methane is one of 

the six greenhouse gases to be  

mitigated under the Kyoto Protocol 

ادارة المللومات االقتصادية 
لشلبة واالجتماعية وتحليل السياسات، ا

االحصائية، دراسات في االساليب، 
، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 

االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية
7771المتحدة، نيويور ،   

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 

النظام  2020111 البيئة 71
 اريكولوجي

Ecosystem  منظومة ملقدة مكونة من النباتات والحيوانات
والفطريات والكائنات المجهرية والجمادات من 
الكيماويات والظروف الطبيلية والجيولوجية التي 

 .الحيوية لهذه الكائنات الحيةتدخل في اللمليات 

A complex system made up of 

plants, animals, fungi and micro-

organisms and inanimate objects of 

chemicals, natural and geological 

conditions that interfere in the 

biological processes of these 

organisms. 

 مصطلحات ومفاهيم بيئية
http://yomgedid.kenanaonlin

e.com/posts/83677 

Environmental concepts and definitions 

http://yomgedid.kenanaonline.com/post

s/83677 

نظام المحاسبة  2020165 البيئة 71
البيئية 

واالقتصادية 
 المتكاملة
 

System of integrated 

environmental and 

economic accounting 

(SEEA) 

 

نظام تابع لنظام الحسابات القومية اقترحته األمم 
ردخال االعتبارات البيئية في ( أ 7772)المتحدة 

 .الحسابات القومية

Satellite 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). 

 

 Glossary of Environment Statistics ملجم مصطلحات إحصاءات البيئة

خصوصـــا  ) قـــد تســـبب قطـــع أو ثقـــب  التـــي المـــواد Sharps Waste الحادة النفايات 2020166 البيئة 71
 (.الحقن أو الشفرات 

Any item that could cause a cut or 

puncture (especially needles and 

blades). 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 الخطرة النفايات 2020167 البيئة 71
 

Hazardous waste ونفايات الزيت نفايات الخطرة النفايات ضمنتت 

 الطبيلة ذات األخرى والنفايات والرماد المذيبات

م تتسي التت المثال النفايا سبيل على الخطرة،
.  ميةوالس قواالحترا رواالنفجال االشتلاى علة بالقدر 
 وملالجتهاة الخطر ت النفاياع تجميم يتا مة عاد

 الصلبة النفايات منفصل من بشكل منها والتخلج

الصناعية  النفايات وتيارات الخطرة ةير المحلية
 أن ويمكن الخطرة النفايات بلض ترميد يمكن

 .أكسيد الكربون ثاني انبلاثات في تساهم

Waste oil, waste solvents, ash, 

cinder and other wastes with 

hazardous nature, such as 

flammability, explosiveness, 

causticity, and toxicity, are 

included in hazardous waste. 

Hazardous wastes are generally 

collected, treated and disposed 

separately from non-hazardous 

MSW and industrial waste streams.  

Some hazardous wastes are 

incinerated and can contribute to 

the fossil CO2 emissions from 

incineration.  

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771يور ، المتحدة، نيو   

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 

ـــــوى  عديمـــــة مـــــادة Solid Waste الصلبة النفايات 2020168 البيئة 71 النفـــــع وخطـــــرة أحيانـــــا ذات محت
النفايــات البلديـــة،  وتشـــمل.  مــنخفض مـــن الســوائل
ونفايـات ناتجـة عـن  والتجاريـة،والنفايات الصناعية 

اللمليــات الزراعيـــة وتربيـــة الحيوانـــات، والنشـــاطات 
المرتبطــــة بهــــا ونفايــــات الهــــدم ومخلفــــات  األخــــرى
 .التلدين

Useless and sometimes hazardous 

material with low liquid content, 

solid wastes include municipal 

garbage, industrial and commercial 

waste, sewage sludge, wastes 

resulting from agricultural and 

animal husbandry operations and 

other connected activities, 

demolition wastes and mining 

residues. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

النفايات الصلبة  2020169 البيئة 71
 البلدية

Municipal Solid Waste 

(MSW) 
يتم تلريف النفايات المحلية على أنها  ا  عموم

نفايات يتم تجميلها بواسطة البلديات أو السلطات 
ومع ذل ، فهذا التلريف يختلف . المحلية األخرى
، تشتمل النفايات الصلبة ا  نموذجي. من بلد آلخر

المحلية على النفايات المنزلية، ونفايات المنتزه 
 .المصسسات نفايات/، والنفايات التجارية (الفناء)و

Municipal waste is generally 

defined as waste collected by 

municipalities or other local 

authorities. However, this 

definition varies by country. 

Typically, MSW includes: 

household waste; garden (yard) and 

park waste; and 

commercial/institutional waste. 

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 النفايات 2020170 البيئة 71
 الصيدالنية

Pharmaceutical   Waste ــــــــواتب تشــــــــمل ــــــــاقير والمــــــــواد  الن الصــــــــيدالنية واللق
قـــد  والتــيالكيميائيــة التــي تــم إعادتهــا مــن األقســام 

تكون أريقت أو لوثت أو منتهية مدة الصالحية أو 
 .    أسبابالمبلدة ألية 

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. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
يع الصحية، ، المواضالصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 Clinical Waste الطبية النفايات 2020171 البيئة 71

(Health Care Waste) 
عـــــــن مراكـــــــز الرعايـــــــة الطبيـــــــة  الناتجـــــــة النفايـــــــات

والمقدمــــة فــــي المستشــــفيات وفــــي منشــــآت الرعايــــة 
يســـــــتثنى مـــــــن هـــــــذا التلريـــــــف ) األخـــــــرى  الطبيـــــــة

ــــــات الصــــــلبة الناتجــــــة عــــــن مراكــــــز   الرعايــــــةالنفاي
 (.الصحية الناتجة عن الرعاية الطبية في المنازل

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. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 النفايات 2020172 البيئة 71
 الكيميائية

Chemical Waste السامة، والمسببة للتآَكـل، والقابلـة  – الخطرة المواد
علـى التـأثير  القـادرةلالشتلال، والفلالة كيميائيـا  أو 

 .على مواد الجينات، وقد تكون ةير خطرة

May be hazardous – toxic, 

corrosive, flammable, reactive or 

genotoxic (capable of altering 

genetic material), or non-

hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

 نفايات 2020173 البيئة 71
 المستشفيات

Hospital Waste الناتجـــــة عـــــن المستشـــــفيات، والتـــــي  النفايـــــات هـــــي
نفايـــات ةيــــر % 22تتـــوز  حســــب خطورتهـــا إلــــى 

نفايات ةيـر % 2نفايات ملدية و % 70و  خطرة
 .ملدية ولكن خطرة

Waste coming out of hospitals.  

Such waste is around 85 % non–

hazardous, around 10 % are 

infectious, around 5% non-

infectious but hazardous. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

النفايـــات والتــي مـــن الممكــن أن تنقـــل  أنــوا  جميــع Infectious Waste الملدية النفايات 2020174 البيئة 71
إلــى  الطفيليــةاألمــراض الفيروســية أو البكتيريــة أو 

ارنســــان وتشــــتمل كــــذل  علــــى النفايــــات الحيوانيــــة 
وأعمال البيطـرة  والمسال ،الملدية من المختبرات، 

 .وةيرها

All kinds of waste, which may 

transmit viral, bacterial or parasitic 

diseases to human beings.  It 

includes infectious animal waste 

from laboratories, slaughter- 

houses, veterinary practices and so 

on. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 
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باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 نفايات زراعية 2020175 البيئة 71
 

Agriculture Waste النفايات التي تنتب عن مختلف اللمليات الزراعية  .
وتشمل الزبل، ونفايات أخرى من المزار ، وحظائر 

المحاصيل، والجريان  ونفايات الدواجن، والمسال ،
اآلفات السطحي للسمدة من الحقول، ومبيدات 

التي تنطلق إلى المياه، أو الجو، أو التربة، 
 واألمالت، والطمي المنصرف من الحقول

Waste produced as a result of 

various agricultural operations. It 

includes manure and other waste 

from farms, poultry houses and 

slaughterhouses; harvest waste; 

fertilizer run-off from fields; 

pesticides that enter into water, air 

or soil; and salt and silt drained 

from fields.  

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
ارحصائية دراسات في األساليب 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم  /مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 

علـــــى نويـــــدات مشـــــلة أو ملوثـــــة  تحتـــــوي مـــــادة Radioactive Waste مشلة نفايات 2020176 البيئة 71
 التــــــي" المســــــتثناة"بتركيــــــزات أعلــــــى مــــــن تلــــــ  
 اآلثـــار ولتجنــب.  تحــددها الســلطات المختصــة

الضــــارة الدائمــــة يلــــزم التخــــزين للمــــدى الطويــــل 
 أو" النظـائر مدافن"الذي يستخدم فيه ما يسمى 

 .المحاجر المهجورة

Material that contains or is 

contaminated with radionuclides at 

concentrations greater than those 

established as “exempt” by the 

competent authorities.  To avoid 

persistent harmful effects, long–

term storage is necessary, for 

which purpose so–called “isotope 

cemeteries” and abandoned 

quarries are used. 

منظمةالموقع االلكتروني ل  
، المواضيع الصحية، الصحة اللالمية

 النفايات الطبية
http://www.who.int 
/topics/medical_ 

waste/en/ 

WHO website, Health topics, Medical 

Waste 

http://www.who.int 

/topics/medical_ 

waste/en/ 

 

.  تتولد بصفة عامة في بيئـة سـكنية نفايات مواد Household Waste منزلية نفايات 2020177 البيئة 71
تتولـــد نفايـــات ذات خصـــائج مماثلـــة فـــي  وقـــد

 أننشــــاطات اقتصــــادية أخــــرى ومــــن ثــــم يمكــــن 
 .تلالب ويتم التخلج منها مع النفايات المنزلية

Waste material usually generated 

in the residential environment.  

Waste with similar characteristics 

may be generated in other 

economic activities and can thus be 

treated and disposed together with 

household waste. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

والكربون بنسب امتزاج  الهيدروجينمن  مركبات Hydrocarbons الهيدروكربونات 2020178 البيئة 71
 متنوعة توجد في المنتجات البترولية والغاز

ويلتبر بلض الهيدروكربونات ملوثات  الطبيلي
رئيسية للهواء وربما يسبب البلض السرطان 

البلض اآلخر في إحدات الضباب  ويساهم
 .  الدخاني الكيميائي الضوئي

Compounds of hydrogen and 

carbon in various combinations 

that are present in petroleum 

products and natural gas.  Some 

hydrocarbons are major air 

pollutants, some may be 

carcinogenic and others contribute 

to photochemical smog. 

 

ادارة المللومات االقتصادية 
واالجتماعية وتحليل السياسات، الشلبة 
االحصائية، دراسات في االساليب، 

، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 
االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية

7771المتحدة، نيويور ،   

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 

هـي الهيئـة التـي تمتلـ  صـالحيات تقـديم الخـدمات  Local authority المحلية الهيئة 2020179 البيئة 71
دارة شــــصون جميــــع الســــكان فــــي التجمــــع  اللامــــة واا

 .وملترف بها من وزارة الحكم المحلي

The authority that serve the 

infrastructure services to the 

locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
7772 

PCBS, 1998 
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 وهو.  الفحم والبترول والغاز الطبيلي عن عبارة Fossil fuel حفوريأ وقود 2020180 البيئة 71
 .من بقايا أحياء نباتية وحيوانية قديمة ينشأ

Cool, oil and natural gas.  They are 

derived from the remains of ancient 

plant and animal life 

ادارة المللومات االقتصادية 
ياسات، الشلبة واالجتماعية وتحليل الس

االحصائية، دراسات في االساليب، 
، ملجم 11السلسلة واو، اللدد 

االمم / مصطلحات االحصاءات البيئية
7771المتحدة، نيويور ،   

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 

أو  إنــش 0.07المطــر  ليــوم الــذي تبلــا فيــه كميــة ا Rain day الماطر اليوم 2020181 البيئة 71
 .أو اكثر ما يلادله

 

The day in which the quantity of 

rain is 0.01 inch or more. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 Water Terms 7317: رمز الموضوع                          مصطلحات المياه
 استخدام المياه 7171811 المياه 71

 
Water Use  الزراعــةمصــطلح يشــير إلــى اســتخدام الميــاه فــي ،

 .انتاج الطاقة ولالستخدام المنزلي، الصناعة

Use of water by agriculture, 

industry, energy production and 

households 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

استخراج المياه  7171818 المياه 71
من األحواض 

 الجوفية
 

Water Abstraction 

from groundwater 
الفـــــرق بـــــين كميـــــة الميـــــاه الكليـــــة المســـــحوبة مـــــن 
األحـــــواض الجوفيـــــة وكميـــــة الميـــــاه المغذيـــــة لهـــــذه 

 .األحواض

The difference between the total 

amount of water withdrawn from 

aquifers and the total amount 

charged artificially or injected into 

aquifers. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

       الذائب  األكسجين 7171817 المياه 71
(DO) 

Dissolved Oxygen 

(DO) 
يقصد به مقدار  كيميائي تلبيرمصطلح يشير إلى 

 .تركيز األكسجين في الماء

It refers to chemical concept means 

the concentration of dissolved 

oxygen in the water. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الذائبة  األمالت 7171814 المياه 71
 ((TDSالكلية 

Total Dissolved Solids 

(TDS) 
األمـالت الذائبـة  تراكيـز مجمو مصطلح يشير إلى 

 .لتر/ في الماء وتقاس بوحدة ملغم

It refers to the concentration of the 

total dissolved salts in the water 

measured in (mg/L) 

نسخة اولية من ، المتحدة األمم
التوصيات الدولية الخاصة بضحصاءات 

، بتصرف الجهاز 8007، المياه
 لسطينيالمركزي لالحصاء الف

UN, draft of International 

Reccomendation of Water Statistics 

(IRWS), 2009, Adapted from PCBS 

  Water Supply التزود المائي 7171813 المياه 71

 
نشاطات تشمل المصاريف الرأسمالية الستخراج 

مثل استخراج المياه، محطات الض ، )المياه 
كما تشمل ( محطات ملالجة مياه الشرب

المصاريف التشغيلية مثل النفقات التشغيلية رنتاج 
 .مرافق المياه

Capital outlays for water 

abstraction (protection of 

abstraction perimeters, pumping 

station),operating expenses such as 

operating cost of production 

facilities. 

 

لبيئةملجم مصطلحات إحصاءات ا  Glossary of Environment Statistics 

وجــــود مــــواد ملوثــــة فــــي الميــــاه مصــــدرها الصــــرف  Water Pollution تلوت المياه 7171811 المياه 71
والجريان السطحي ، والملوثات الصناعية، الصحي

مــــن ميــــاه االمطــــار بتراكيـــــز عاليــــة تجللهــــا ةيـــــر 
 .صالحة لالستلمال

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

ميــــاه األمطــــار أو  مــــن قــــدرمصــــطلح يشــــير إلــــى  Run - off السطحي الجريان 7171812 المياه 71
الثلوج الذائبة أو مياه الري التي تتـدفق علـى سـطح 

المجــــاري المائيــــة كاألنهــــار  فــــي  وتصــــباألرض 
 .أو في المحيطات والقيلان واألودية

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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مجموعــــــة مـــــــن  أو تكـــــــوينمصــــــطلح يشـــــــير إلــــــى  Aquifer المائي الحوض 7171812 المياه 71
التكوينــات الجيولوجيــة تحـــت األرض تحتــوي علـــى 

 . والينابيع بالمياه اآلبارمياه جوفية يمكن أن تزود 

It refers to underground geologic 

formation, or group of formations, 

containing groundwater that can 

supply wells and springs. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 Public Water مياه عامة شبكة 7171811 المياه 71

Network 
مــن األنابيــب الرئيســية والفرعيــة تنتشــر  شــبكة هــي

 الميـاهفي التجمع السكاني لغـرض توزيـع وتوصـيل 
 .الصالحة للشرب إلى التجمع

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. 

المم المتحدة، ملجم مصطلحات ا 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

المحافظة على  7171811 المياه 71
 المياه

Water Conservation  حفـــظ وتطـــوير مصـــادر الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة
 . وحمايتها من التلوت

Preservation, control and 

development of water resources, 

both surface and groundwater, and 

prevention of pollution. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11لدد ، السلسلة واو، ال7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 الموصلية 7171881 المياه 71
 ((ECالكهربائية 

Electrical 

Conductivity 
التـــي تســـهل  األيونـــات قيـــاسمصـــطلح يشـــير إلـــى 

تـــــدفق ارلكترونـــــات خـــــالل الميـــــاه وتقـــــاس بوحـــــدة 
 .سم/سيمنز

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. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11واو، اللدد  ، السلسلة7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

( عذبة أو قليلة الملوحة) مياهمصطلح يشير إلى  Groundwater الجوفية المياه 7171881 المياه 71
عادة في ) متواجدة تحت سطح األرض 

والينابيع تزود اآلبار ( الجوفيةمستودعات المياه 
 .بالمياه

It refers to water (fresh or brackish) 

beneath earth surface (usually in 

aquifers) supplying wells and 

springs. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

 المياه الرمادية 7171812 المياه 71

 
Gray Water  هي المياه المستلَملة الناتجة عن األنشطة المنزلية

ةيــر المســتخدمة فــي الصــرف الصــحي، أي ةســل 
 .مياه االستحماماألواني أو استلمال 

Used water produced from 

domestic activities other than 

wastewater; i.e. water used to wash 

dishes or take a bath. 

تقرير االمم المتحدة الرابع عن تنمية 
,المياه في اللالم منظمة األمم المتحدة  

.ةوالثقافللتربية والللم   

 

The United Nations World Water 

Development Report 4, United Nations 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). 

 

 المياه اللذبة 7171883 المياه 71
 

Fresh Water  الميـاه الطبيليــة التــي تحتــوي علــى تركيــز قليــل مــن
ممـــــــــا يجللهـــــــــا صـــــــــالحة لالســـــــــتخراج ، األمـــــــــالت

 .والملالجة للحصول على مياه الشرب

Naturally occurring water having a 

low concentration of salts. Its 

generally accepted as suitable for 

abstraction and treatment to 

produce potable water. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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 المياه المالحة 7171884 المياه 71
 

Brackish Water 

 
بتركيـــز اقـــل مـــن الميـــاه التـــي تحتـــوي علـــى امـــالت 
عـــادة مـــا يكـــون ، تركيـــز االمـــالت فـــي ميـــاه البحـــر

تركيـــــز مجمـــــو  االمـــــالت الذائبـــــة فـــــي الميـــــاه مـــــن 
 لتر/ملغم( 7000-70000)

Water containing salts at a 

concentration significantly lower 

than that of sea water.  The 

concentration of total dissolved 

salts is usually in the range of 

(1000-10000) mg/lit 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات 
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

التــي يــتم توزيلهــا  الميــاه كميــةمصــطلح يشــير إلــى  Supplied Water المزودة المياه 7171885 المياه 71
 إلىمن مصادرها المختلفة بلد جملها وملالجتها  

 والصـــــــــناعية،المنشـــــــــآت التجاريـــــــــة )المســـــــــتهلكين 
 .(ومرافق الري والمصسسات اللامة

It refers to quantity of water, which 

has been distributed from its 

different resources after collection 

and treatment for consumers 

(industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities 

and public institutions). 

نظام المحاسبة البيئية ، المتحدة األمم
،واالقتصادية للمياه  

بتصرف الجهاز المركزي + 8078
 لالحصاء الفلسطيني

UN, System of Environmental-Economic 

Accounting for Water (SEEA-Water), 

2012+ Adapted by PCBS 

مـــن الميـــاه  المســـحوبة الميـــاهمصـــطلح يشـــير إلـــى  Consumed Water المستهلكة المياه 7171886 المياه 71
الجوفيـــة أو المحولـــة مـــن مصـــدر للميـــاه الســـطحية 

أو الصــناعي أو الــري  المنزلــيلغــرض االســتهال  
 .أو لشرب الماشية أو ألية استخدامات أخرى

It refers to water withdrawn from 

groundwater or a source of surface 

water for industrial, domestic and 

irrigation purposes or for any other 

use.   

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
نيويور ، االحصاءات البيئية، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

التـــي تضـــ  مـــن  الميـــاه كميـــةمصـــطلح يشـــير إلـــى  Pumped Water المضخوخة المياه 7171887 المياه 71
 . آبار المياه الجوفية

It refers to quantity of water that 

pumped from groundwater wells. 
االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  

االحصاءات البيئية، نيويور ، 
11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

الكيميائية  النوعية 7171888 المياه 71
 للمياه

Chemical Quality  اللناصـــــــر  تركيـــــــز مقـــــــدارمصـــــــطلح يشـــــــير إلـــــــى
الكيميائيـــة أو األمـــالت الذائبـــة المختلفـــة فـــي الميـــاه 

لتـر والتــي كثيـرا مـا يلبــر / ملغـموهـي تقـاس بوحــدة 
 .عنها بجزء من المليون

It refers to the concentration of the 

different chemical elements of 

dissolved salts in water.  It is 

measured by mg/L. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 

والطلم، حيت اعتبرت المياه عديمة اللون،  Water Quality نوعية المياه 7171889 المياه 71
والرائحة، والرسوبات على أنها مياه جيدة، واعتبرت 
المياه التي تمتاز بلون، أو طلم، أو رائحة، أو 
رسوبات بشكل يراه المستخدم سيئ على أنها مياه 
سيئة، كما اعتبرت المياه التي تمتاز ببلض الطلم 
أو اللون، أو الرائحة، أو فيها بلض الرسوبات لكن 

ستخدم على أنها مياه متوسطة ال زالت مقبولة للم
 .النوعية

The water without color, taste, 

smell or precipitates is considered 

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.  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
8072 

PCBS,2013 
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المياه المتدفقة من تحت سطح مصطلح يشير إلى  Springs الينابيع 7171820 المياه 71
األرض والناتجـــة عـــن نقطـــة التقـــاء منســـوب الميـــاه 
الجــــوفي مــــع ســــطح األرض، قــــد تكــــون دائمــــة أو 

 . موسمية

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.  

 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 

series F, NO. 67 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Energy Terms 7151: رمز الموضوع مصطلحات الطاقة
استهال  الطاقة  7141811 الطاقة 71

 المنزلي
 

Household Energy 

Consumption 
المســتهلكة مـن قبــل السـكان للةــراض  الطاقـة هـي

، وخبيـز وتدفئةتسخين مياه، وتدفئة، )المنزلية فقط 
نارة، وطهي  (.واا

 

It refers to consumption by 

households in the different 

activities within households 

(Heating, Cooking, Lighting, Water 

Heating and other activities). 

، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
7777 

PCBS, 1999 

هيـدروكربوني يسـتلمل بشـكل رئيسـي فـي  وقـود هو Gasoline البنزين 7141818 الطاقة 71
محركــــــات االحتــــــراق الــــــداخلي وتصــــــنف األنــــــوا  

مـــن البنـــزين حســـب رقـــم أالوكتـــان ويمثـــل  المختلفـــة
نـــو  مـــن  لكــلهــذا الـــرقم مقاومــة االحتـــراق األولـــي 

البنـــــــزين عـــــــن طريـــــــق المقارنـــــــة مـــــــع خلـــــــيط مـــــــن 
C8H18 وC7H16 (72بنــزين  كفــاءة:  مثــال 

 مــــــن  72%تلــــــادل كفــــــاءة خلــــــيط يحتــــــوي علــــــى 
C8H18  من  2%وC7H16..) 

Gasoline is a hydrocarbon fuel used 

mainly in internal- combustion 

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. 

، كتاب إحصاءات الطاقة المتحدة األمم
8001السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 It is Refers to all wood used for fuel .المستخدمة والمستغلة كوقود الحطبأنوا   جميع Wood الحطب 7141817 الطاقة 71

purposes.  
، كتاب إحصاءات المتحدة األمم

8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

مــــادة لزجــــة، تحتــــوي علــــى هيــــدروكربونات ســــائلة  Lubricants االنزالق زيوت 2130103 الطاقة 71
 200-220البرافين، ويتقطر مـا بـين  ةنية بشمع
ويـــتم الحصـــول علـــى هـــذه الزيـــوت .  درجـــة مئويـــة

عــــن طريــــق التقطيــــر الفراةــــي لبقايــــا الزيــــوت مــــن 
 782درجــة اشــتلاله أعلــى مــن .  التقطيــر الجــوي

درجـــة مئويـــة، محتـــوى الرمـــاد أقـــل مـــن أو يســـاوي 
ومحتــــــــوى الميـــــــــاه أقــــــــل مـــــــــن أو يســـــــــاوي % 0.2
0.8.% 

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%.    

 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

طاقة، وتلرف على أنهـا الطاقـة الالزمـة  وحدة هي Calorie Unit الحراري السلر 2130104 الطاقة 71
 مئويـــةةـــم مـــن المـــاء درجـــة  7لرفـــع درجـــة حـــرارة 

 .جول 2.7212=الحراريالسلر .  واحدة

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 
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الغاز  سوائل 7141811 الطاقة 71
 الطبيلية

Natural Gas Liquids 

(NGL) 
أو مسالة مستخلصة من  سائلة هيدروكربوناتهي 

الغــــاز الطبيلــــي فــــي وســــائل الفصــــل أو محطــــات 
ســـوائل الغـــاز الطبيليــــة وال  تشــــمل.  الغـــازتكريـــر 
البنــزين ، البنتــان، البروبــان، علــى اريثــان تنحصــر

 .النبات تكاثفالطبيلي والغاز المسيل الناتب من 

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ســائل يــتم الحصــول عليــه  هيــدروكربوني وقــودهــو  Diesel (الديزل) السوالر 7141812 الطاقة 71
مـــن خـــالل تقطيـــر الـــنفط الخـــام، وهـــو زيـــت ثقيـــل 

 درجــة.  درجــة مئويــة 220-800مــا بــين  يتقطــر
، درجـــة مئويـــة 20لـــه دائمـــا أعلـــى مـــن  االشـــتلال

 .0.28والوزن النوعي أعلى من 

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 والتي الكهربائية والتوصيالت التمديدات عن عبارة  Electricity network الكهرباء شبكة 7141812 الطاقة 71

 ةالبية كل أو وتغطي السكانية التجملات في تنتشر

 أو الكهربـاء بشـركات خاصـة وهـي التجمـع مسـاكن

 .)القروية أو البلدية) المحلية السلطات

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), 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، وسلطة الطاقة والموارد 

 ينية الطبيلية الفلسط

PCBS,  Palestinian Energy and Natural 

Resources Authority 

 Solar Energy الشمسية الطاقة 2130108 الطاقة 71

 
الطاقة الناتجة من األشلة الشمسـية والمسـتغلة فـي 
تســـخين الميـــاه، توليـــد الكهربـــاء، التجفيـــف وأشـــكال 

 .أخرى

The energy from the sunrays that 

are used for heating, electricity 

generation, drying and other forms.

  

 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

المبـذول لتحريـ  شـحنة  الشـغلمصطلح يشير إلى  Electric Energy الكهربائية الطاقة 7141811 الطاقة 71
 الطاقــــــةقيــــــاس  ووحــــــدة.  كهربائيــــــة فــــــي موصــــــل

 .الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة
× ( كيلـوواط)القدرة = الكهربائية المستهلكة  الطاقة
 .(ساعة) الزمن

 

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). 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 Prepaid Electricity عداد مسبق الدفع 7141881 الطاقة 71

Meter 
يكــــــون موجـــــود داخــــــل بيــــــوت هـــــو الجهــــــاز الـــــذي 

المشتركين، وظيفته حسـاب االسـتهال  الكهربـائي، 
 .ويتم شحنه مسبقا عن طريق بطاقات الشحن

It refers to device which is located 

inside the houses, calculates 

electricity consumption, and 

recharge in advance by packing 

cards. 

، صاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلح
8007 

PCBS, 2009 
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البترول  ةاز 7141888 الطاقة 71
 المسسٌيل

Liquefied Petroleum  

Gas (LPG) 
مزيب من الغازات ويتم الحصـول عليـه  من ويتكون

مـــن الغــــاز الطبيلـــي أو مــــن تجزئـــة الــــنفط الخــــام، 
باألســاس مــن البروبــان والبوتــان أو خلــيط  ويتكــون

كوقـــــــــود للتســـــــــخين والطـــــــــب   ويســـــــــتلملمنهمـــــــــا،  
وكمــادة  المحركــات،المنزلــي، ووقــود لــبلض أنــوا  
يقه عـادة تسـو  ويـتم.  خام في الصناعات الكيميائية

 .على شكل عبوات أسطوانية ملدنية

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ذو قيمـة حراريـة ، عالية مـن الـتفحم بدرجة فحمهو  Hard Coal الصلب الفحم 7141887 الطاقة 71
كغـــــــــم  /كيلوجـــــــــول 828212عاليـــــــــة أعلـــــــــى مـــــــــن 

علـــى أســــس ، (كغـــم/كيلـــو ســـلر حــــراري 28100)
مــن الرمــاد وبملامــل انلكــاس يصــل  وخاليــةرطبــة 
إدراج منتجـات الفحـم  ويتم.  درجة فأكثر 0.2إلى 

والتـــــــي ال ، والمتوســـــــطة المنخفضـــــــةذات المنزلـــــــة 
حــم التـــي تـــم إدراجهـــا يمكــن تصـــنيفها وفقـــا لنـــو  الف

 .تحت الفحم الصلب، منه

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

صلب يحتوي بشكل رئيسي على الكربون  ناتب هو Charcoal النباتي الفحم 7141884 الطاقة 71
ويـــتم الحصـــول عليـــه عـــن طريـــق عمليـــة التقطيـــر 

 .للحطب في ةياب الهواء ارتالفي

It is a solid residue, consisting 

mainly of carbon, obtained by the 

destructive distillation of wood in 

the absence of air. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ســـوداء يـــتم الحصـــول عليهـــا  صـــلبة مخلفـــاتهـــي  Petroleum Coke النفطي الفحم 7141883 الطاقة 71
وتتكــــون ، بواســــطة التكســــير والكربنــــة فــــي األفــــران

وتحتـرق %( 72-70) مـن الكربـون أساسيبشكل 
 .بدون تر  أي رماد

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. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

 الفضالت 7141881 الطاقة 71
 الحيوانية

Animal Wastes  ارنسـان وشـبيهاتها والتـي  ،الحيوانـات مخلفـاتهي
 .تستخدم كوقود

It is the excreta of cattle, horses, 

pigs, poultry etc., and (in principle) 

excreta of humans, used as a fuel. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

ومخلفـــات إعــداد الطلـــام والتـــي  الحبــوب بقايـــاهــي  Vegetal Wastes النباتية الفضالت 7141882 الطاقة 71
 .تستخدم كوقود مع استثناء بقايا قصب السكر

It is the mainly crop residues and 

food processing wastes used for 

fuel.  Bagasse is excluded 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

مــع هيكــل  ةلزجــأو  ةصــلبهــي مــادة هيدروكربونيــة  Bitumen القار 7141882 الطاقة 71
وهـــــو يســـــتخدم . اللـــــون ســـــوداءأو  ةصـــــمغي ، بنيـــــ

 .الطرق تلبيدأساسا في 

It is a solid or viscous hydrocarbon 

with, brown or black in color, It is 

used mainly in road construction. 

، كتاب إحصاءات المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

الكيروسين  7141881 الطاقة 71
 (الكاز)

Kerosene  200-720هـــــو زيـــــت متوســـــط يتقطـــــر مـــــا بـــــين 
 0.2يبلا الوزن النوعي لهـذا الزيـت .  درجة مئوية

درجــــــة  22االشــــــتلال أعلــــــى مــــــن تقريبــــــا ودرجــــــة 
 .ال يستخدم في قطا  الطيران.  مئوية

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. 

إحصاءات ، كتاب المتحدة األمم
8001الطاقة السنوي   

UN, Energy Statistical year book 2007 

طن متري  مكافئ 7141881 الطاقة 71
 من النفط

Equivalent Metric  

Ton of Petroleum 
طاقة، وتلرف علـى أنهـا الطاقـة الناتجـة  وحدة هي

 وبســـببعــن احتــراق طــن متــري واحــد مــن الــنفط، 
وجـــود أنـــوا  مختلفـــة مـــن الـــنفط، تـــم اعتمـــاد القـــيم 

= مــــن الـــــنفط  متـــــريطــــن : المكـــــافئالتاليــــة لهــــذا 
طن متري مـن الفحـم  7.22= جيجا جول  27.7
 1= متـــر مكلـــب مـــن الغـــاز الطبيلـــي  7800= 

ميجـــا وحـــدة حراريـــة  27.12= مـــن الـــنفط  برميـــل
 .بريطانية

It is an energy  unit, an Equivalent 

Metric Ton of Petroleum is defined 

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. 

، تلريفات، وحدات القياس المتحدة األمم
7721وملامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

مولدات كهرباء  7141871 الطاقة 71
 خاصة

Private Generator  أو لمجموعة أفراد يستخدمونها مولدات تابلة لفرد
لتزويدهم بالكهرباء، وعادة ما تنتشر في المناطق 

 .ةير الموصولة بشبكة الكهرباء اللامة

A generator owned by a person or a 

group of persons for the purpose of 

covering electricity needs. 

 

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلطسيني،
2013 

 PCBS ,2013 

6= ســاعة .طاقــة، والميجــاواط وحــدة هــي Mega Watt-Hour ساعة.ميجاواط 7141878 الطاقة 71
 واط  70

7×  2.1= ت  2100× 
ثانيــــــــــة، كمــــــــــا .واط 70

الوحـــدة،  هـــذهتســـتلمل بادئـــات أخـــرى للتلبيـــر عـــن 
70الكيلـــــــــو وهـــــــــي تســـــــــاوي : مثـــــــــل

ثانيـــــــــة، .واط 2
70وهــــــي ( Giga)والجيجــــــا

ثانيــــــة، والتيــــــرا .واط 7
(Tera ) 70وهي

 .ثانية.واط 78

It is an energy  unit, a 1 MWh = 106 

Watt ´ 3600 Second  = 3.6 ´ 109 

Watt-second Other prefixes are 

used for referring to the 

multiplications of the units, Kilo = 

103, Giga = 109 and Tera = 1012 . 

قياس ، تلريفات، وحدات الالمتحدة األمم
7721وملامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

الكهربائيــــة، ويلــــرف الــــواط بأنــــه  القــــدرة وحــــدةهــــو  Watt Unit الواط 7141872 الطاقة 71
=   والـواطملدل الطاقة المبذولة في الثانية الواحـدة 

 .ت/جول

It is a power  unit, a Watt is defined 

as the average exerted power per 

second. 1 Watt = 1 Joule/second. 

، تلريفات، وحدات القياس المتحدة األمم
7721وملامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 
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رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

طاقة، وتلرف على أنهـا الطاقـة الالزمـة  وحدة هي Joule Unit الجول وحدة 7141873 الطاقة 71
 7. واحــدنيــوتن مســافة متــر  7لتحريــ  جســم وزنــه 

 .متر.نيوتن=   جول

It is an energy unit, it is defined as 

the energy resulting from the 

movement of a one-Newton body to 

a distance of one meter.                                                           

1 Joule = 1 Newton * m. distances. 

، تلريفات، وحدات القياس المتحدة األمم
7721لامالت التحويل، وم  

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

الطن  وحدة 7141874 الطاقة 71
 المتري

Metric Ton Unit كغم 7000= وحدة كتلة، والطن  هي. It is a mass unit, a Metric ton = 

1000 kg. 
، تلريفات، وحدات القياس المتحدة األمم

7721التحويل،  وملامالت  
UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

أي مادة تستلمل رنتاج طاقة، بواسـطة تفاعـل هو     Fuel الوقود 7141875 الطاقة 71
 .حراري كيميائي أو نووي

It refers to any matter used for 

producing energy via thermal, 

chemical or nuclear interaction. 

، تلريفات، وحدات المتحدة األمم
7721القياس وملامالت التحويل،   

UN, Definitions, Units of Measure and 

Conversion Factors, 1987 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

833 

 

رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Land Use Terms   5317: رمز الموضوع مصطلحات استعماالت األراضي
 استلماالت 20

 األراضي
 األراضي التجارية 7141811

 
Commercial Land أساسـي  وهي عبـارة عـن األراضـي المسـتغلة بشـكل

فـي األعمـال التجاريـة والخـدمات المتللقـة بهـا مثـل 
والمواقـــــــف التابلـــــــة  ،والبنـــــــو  ،المراكـــــــز التجاريـــــــة

لنشاطات تجارية ومحالت التصليح وأماكن تخزين 
والمبــــــاني التابلــــــة لنشــــــاطات  ،البضــــــائع التجاريــــــة

 ،وتشـــــــــــمل أيضـــــــــــا  الطـــــــــــرق الخاصـــــــــــة ،تجاريـــــــــــة
 .جاريةوالمساحات ارضافية التابلة للنشاطات الت

Land mainly used for commerce, 

trade and related services, such as 

shopping centers, banks, 

commercial garages, repair shops, 

commercial storage facilities, 

related office buildings, etc.  Also 

included are private roads and other 

auxiliary spaces located in the areas 

concerned. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

 األراضي 7041801
 الزراعية

Agricultural Land  إلـــــــــــى األصـــــــــــناف الرئيســــــــــــية  يشـــــــــــيرمصـــــــــــطلح
الســـــتلماالت األراضـــــي فـــــي الحيـــــازات الزراعيـــــة، 

التصنيف، يتم مسـح المسـاحة ارجماليـة  وألةراض
ـــــــد صـــــــنفها األراضـــــــي  وتشـــــــمل.  لـــــــلرض، لتحدي

التــــــي تقــــــام عليهــــــا األبنيــــــة  األراضــــــي:  الزراعيــــــة
والحظائر وملحقاتها، واألراضي  المتناثرة،الزراعية 

ـــــم ـــــر المزروعـــــة بشـــــكل دائ ، مثـــــل الرقـــــع ةيـــــر ةي
والممرات الزراعية، والقنوات والبـروزات  المزروعة،
 .واألكتاف

It  refers to the major classes of 

land use on agricultural holdings. 

For classification the "gross area" is 

surveyed for each class. 

Agricultural land includes land 

under scattered farm buildings, 

yards and their annexes, 

permanently uncultivated land, such 

as uncultivated patches, banks 

footpaths, ditches, headlands and 

shoulders (ECE 1986). 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجها

نظام تصنيف استلماالت األراضي 
نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  7041817
الزراعية المستغلة 
من قبل االحتالل 

 ارسرائيلي
 

Agricultural  land used 

by Israeli occupation 
إلى األصناف الرئيسية  يشيرمصطلح  هو 

الستلماالت األراضي في الحيازات الزراعية، 
التصنيف، يتم مسح المساحة ارجمالية  وألةراض

األراضي  وتشمل.  للرض، لتحديد صنفها
التي تقام عليها األبنية  األراضي:  الزراعية
والحظائر وملحقاتها، واألراضي  المتناثرة،الزراعية 

ةير المزروعة بشكل دائم، مثل الرقع ةير 
والممرات الزراعية، والقنوات والبروزات  المزروعة،

بغير وجه   ، والمستغلة((ECE 1986اف واألكت
حق من قبل االحتالل ارسرائيلي للةراض 

 .الزراعية

It refers to the major classes of land 

use on agricultural holdings. For 

classification purposes, the "gross 

area" is surveyed for each class. 

Agricultural land includes land with 

scattered farm buildings, yards and 

their annexes, permanently 

uncultivated land, such as 

uncultivated patches, banks 

footpaths, ditches, headlands and 

shoulders (ECE 1986), which 

utilized  unjustly by the Israeli 

occupation for agriculture purposes. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 
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رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

هي عبارة عن األراضي التـي تشـغلها مبـانك سـكنية  Residential land األراضي السكنية 7041804
أو مستخدمة بشكل أساسـي للسـكن بصـرف النظـر 
ـــــة فلـــــال  أو فارةـــــة بشـــــكل  عمـــــا  إذا كانـــــت مأهول

وتشــمل هــذه األراضــي الحــدائق الخاصــة  . مصقــت
الصغيرة المحيطة بها، والتي والمساحات الخضراء 

كمـــــا تشـــــمل   .يســـــتخدمها ســـــكان المبـــــاني القريبـــــة
والمالعـب الصـغيرة المخصصـة  ،مواقف السـيارات

 .الستخدام السكان المحليين

Land occupied by residential units 

or mainly used for residential 

purposes, regardless of their 

occupancy (inhabited, empty, 

temporarily empty). These lands 

include private gardens and small 

green areas surrounding them, used 

by inhabitants of nearby buildings. 

They also include car parking and 

play areas serving local inhabitants.      

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
لبرنامب األوروبي ا: األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  7041813
 الصناعية
 

Industrial land  وهي عبـارة عـن األراضـي المسـتغلة بشـكل أساسـي
فـــي النشـــاطات الصـــناعية بمـــا فـــي ذلـــ  األراضـــي 
المســــــتغلة لخدمــــــة هــــــذه النشــــــاطات مثــــــل الطــــــرق 

المواقف، أماكن التخـزين والمكاتـب ومـا .  الخاصة
وتشــــمل أيضــــا  األراضــــي المســــتخدمة مــــن .  شــــابه

ـــــــي تلمـــــــل فـــــــي ارنشـــــــاءات  قبـــــــل المصسســـــــات الت
ويستثنى منها مناطق الموانئ والمخازن التابلة لها 
 والمســــاحات التابلــــة وأراضــــي المحــــاجر والمنــــاجم

 .والمرافق التابلة لها والمقالع

Land mainly used for industrial 

activities, including the land used to 

serve such activity such as special 

roads, parking areas, warehouses, 

offices and the like. They also 

include the land used by 

construction institutions and 

excludes ports, their warehouses, 

and other subsidiary areas. Come 

under this classification, land of 

quarries, mines and their auxiliary 

areas. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / تشرين ثانيالفلسطينية، 
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

إلـى األراضـي المقـام عليهـا بيــوت،  يشـيرمصـطلح  Built-up Land المبنية األراضي 2035105
بما  المرافقوطرق، ومناجم، ومحاجر، وةيرها من 

.  فـــي ذلـــ  المســـاحات الخاصـــة باألنشـــطة البشـــرية
أيضـــــــا  أنـــــــوا  محـــــــدودة مـــــــن األراضـــــــي  ويشـــــــمل
، والمرتبطــــة (ةيــــر المقــــام عليهــــا أبنيــــة) المكشـــوفة

 كمكبــــــــاتبشـــــــكل كبيـــــــر مـــــــع األنشـــــــطة الســـــــابقة 
هجـــــــــورة فـــــــــي المنـــــــــاطق النفايــــــــات، األراضـــــــــي الم

ـــــــة  والمنتزهـــــــاتالمأهولـــــــة، وأمـــــــاكن الخـــــــردة  البلدي
مــــن ذلــــ  األراضــــي  ويســــتثنى.  والحــــدائق وةيرهــــا

المشـــــغولة بالمبـــــاني الزراعيـــــة المبلثـــــرة والحظـــــائر 
ويشــــمل هــــذا النــــو  األراضــــي التابلــــة  وملحقاتهــــا،

 .المشابهةللقرى المغلقة واألماكن الريفية 

It is the land under houses, roads, 

mines and quarries and any other 

facilities, including their auxiliary 

spaces, deliberately installed for the 

pursuit of human activities.  

Included are also certain types of 

open land (non-built-up land), 

which are closely related to those 

activities, such as waste tips, 

derelict land in built–up area, 

junkyards, city parks and gardens, 

etc.  Land occupied by scattered 

farm buildings, yards and their 

annexes is excluded.  Land under 

closed villages or similar rural 

localities are included. 

ف ارحصائي الستلماالت التصني
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 



 

832 

 

رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

المبنية  األراضي 2035102
في المواقع 
 االستلمارية

Built –Up land in 

Occupation Sites 
البنـاء، ومرافـق  منـاطق تشـملهي المساحات التي 

الخــــــــــــدمات، والحـــــــــــــدائق اللامـــــــــــــة، والمســـــــــــــاحات 
التجريـــف التـــي تـــتم  ومنـــاطقالمكشـــوفة، والطـــرق، 

، وال  االســتلماريةعليهــا أعمــال البنــاء فــي المواقــع 
 المخطـطالمخصصة للبنـاء حسـب  األراضيتلني 

الهيكلــــــــي للموقــــــــع المحتــــــــل، أو األراضــــــــي التــــــــي 
 .لضمها للموقع المحتل صودرت

It refers to all areas of human 

activity within a settlement 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7111 

PCBS, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

 أراضي 2035102
المحاصيل 
 الدائمة

Land Under Permanent 

Crops 
إلــــــــى األراضـــــــــي المســـــــــتغلة أو  يشـــــــــيرمصــــــــطلح 

المزروعــــة لفتــــرة زمنيــــة طويلـــــة، والتــــي لــــيس مـــــن 
أن تــــتم زراعتهــــا للــــدة ســــنوات بلــــد كــــل  الضــــرورة

المزروعــــــة  األرضحصـــــاد، ويشـــــمل هـــــذا النـــــو   
 كـــــــــــالورود،بالشــــــــــجيرات التــــــــــي تنبــــــــــت األزهــــــــــار 

باســــــتثناء أشــــــجار )والياســــــمين، وكــــــذل  المشــــــاتل 
 وةيرهــا" الغابــات"الغابــات التــي تصــنف تحــت بنــد 

، ويسـتثنى (من األشجار التـي نسـتفيد مـن أخشـابها
 .والمراعي الدائمة المروجمن ذل  

This signifies land used for crops 

occupying it for long periods of 

time and which do not have to be 

planted for several years after each 

harvest.  Land under trees and 

shrubs producing flowers, such as 

roses and jasmine is so classified, as 

are nurseries (except those for 

forest trees, which should be 

classified under forest and other 

wooded land).  Permanent meadows 

and pastures are excluded. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

 أراضي 2035101
المحاصيل 
 المصقتة

Land Under 

Temporary Crops 
األراضـــي المســـتخدمة لزراعـــة محاصـــيل  كـــل هـــي

 إعـادةوالتي يجـب . تقل دورة نموها عن سنة واحدة
بــــــذرها أو زراعتهــــــا رنتــــــاج محصــــــول آخــــــر بلــــــد 

 .الحصد

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. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

      
 
 

 

   

         



 

832 

 

رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  2035101
المستخدمة في 
األةراض 
الترويحية 
واألراضي 

 المكشوفة األخرى

 

Recreational and other 

open land 
وتشــــمل األراضــــي المســــتخدمة ألةــــراض ترفيهيـــــة 

ـــــــاز،  مثـــــــل المالعـــــــب الرياضـــــــية، وقاعـــــــات الجمب
والمالعـــب الكبيـــرة، والمتنزهـــات اللامـــة، والمنـــاطق 
الخضـــــــراء، والشـــــــواطئ اللامـــــــة وبـــــــر  الســـــــباحة، 
وأماكن التخييم، والمناطق المستغلة بشـكل أساسـي 
ألةـــراض ســـياحية، والبيـــوت المســـتغلة لإلجـــازات، 

واألراضــي المكشــوفة والتــي  ،والمقــابر ،شــاليهاتوال
 . حت ارنشاء أو ملدة لإلنشاء في المستقبلهي ت

This item relates to land used for 

purposes of recreation, e.g. sports 

fields, gymnasium, major 

playgrounds, major public parks 

and green areas, public beaches and 

swimming pools, camping sites, 

areas mainly occupied by facilities 

for tourism, secondary residences or 

vacation houses, hobby gardening, 

cemeteries, open land currently 

under construction or destined for 

future construction … etc. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  2035181
المستخدمة في 
الخدمات اللامة 

باستثناء مرافق )
النقل 
 تواالتصاال

 (والمرافق التقنية

 

Land used for public 

services (excluding 

transport, 

communication and 

technical 

infrastructure) 

وهي عبارة عن األراضي المستخدمة بشكل رئيسي 
للــــدوائر اللامــــة ســــواء لخدمــــة أةــــراض الدولــــة أو 

المستشفيات، و المحافظة أو التجمع مثل المدارس، 
دور اللبــــادة، وةيرهــــا مــــن الخــــدمات االجتماعيــــة و 

والثقافيــة ســـواء كانـــت حكوميــة أو خاصـــة بمــا فـــي 
 ذلــ  األراضــي التــي تخــدم هــذه النشــاطات وتلتبــر

ويســتثنى منهــا األراضــي المســتخدمة .  مكملــة لهــا
لتقنيـــــــات البنيـــــــة التحتيـــــــة واألراضـــــــي المســـــــتخدمة 

 .للمواصالت واالتصاالت

Land mainly used for public 

administration departments to fulfill 

the purposes of state, governorate 

or community; they include 

schools, hospitals, worship houses 

and other socio-cultural services, 

whether governmental or private, 

and the service area land that 

supports or complements such 

activities. Excluded from this 

definition, land used for 

infrastructure, transportation and 

telecommunication. 

تصنيف ارحصائي الستلماالت ال
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  2035188
المستخدمة في 
المحاجر وما 
يتصل بها من 

 مرافق
 

Land used for quarries 

and related facilities 
الخاصـة وتشـمل األراضي المستغلة في النشاطات 

بالمقالع والمناجم والمحاجر بمـا فـي ذلـ  المحـاجر 
 (.ةير المستلملة)والمناجم والمقالع المتروكة 

Land used in connection with 

mining and quarrying activities, 

including abandoned mines and 

quarries (not in use). 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

      
 
 

 

   



 

831 

 

رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  2035187
المستخدمة في 
 المرافق التقنية

 

Land used for technical  

infrastructure 
وتشــمل األراضــي المســتخدمة لتجهيــزات وتمديــدات 
تقنيــــة لخدمــــة نشــــاطات مختلفــــة كتوليــــد الكهربــــاء، 

تجميــع و وتــوفير وتوزيــع الميــاه،  ،ملالجـة النفايــاتو 
وملالجـــــــة المخلفـــــــات الســـــــائلة، وكـــــــذل  المبـــــــاني 

بارضــافة .  والمكاتــب التــي تخــدم فــي هــذا المجــال
إلـــــــى المســـــــاحات الفارةـــــــة التـــــــي تحتاجهـــــــا هـــــــذه 

 .  الخدمات

This item covers land used for 

technical installations that serve the 

generation and transmission of 

electricity, the treatment and 

disposal of wastes, supply and 

distribution of water, collection and 

treatment of waste-water and 

related activities. Included is also 

the land used for related offices and 

other service buildings and 

installations, as well as any space 

needed, according to national 

practices, for the operation of such 

technical infrastructure. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / ثاني الفلسطينية، تشرين
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

األراضي  2035184
المستخدمة في 

النقل 
 تواالتصاال

 

Land Used for 

transport and 

communication 

 

وهـــي األراضـــي المســـتخدمة فـــي الســـك  الحديديـــة 
اللامــــــــة والخاصــــــــة التجاريــــــــة، والطــــــــرق اللامــــــــة، 
واألراضــي المســتخدمة لخطــوط األنابيــب الســطحية 
المخصصـــــة لنقـــــل الوقـــــود وةيـــــره مـــــن المنتجـــــات، 
والمطــارات، واألراضــي المســتخدمة لتركيــب أنظمــة 

وتشــمل أيضــا  األراضــي   .يرهــاوة…االتصــاالت، 
المقــــــام عليهـــــــا مكاتـــــــب خاصـــــــة بـــــــأةراض النقـــــــل 
ــــاني المطــــارات، وأمــــاكن تخــــزين  كالمحطــــات، ومب
الملــــدات وورش الصــــيانة والتصــــليح، والمســــاحات 
المخصصة للرصفة، والمنحـدرات الخضـراء علـى 
طول خطوط السك  الحديدية وحواجز الـريح علـى 

المطـارات  طول الطرق، ومناطق الضوضاء حــول
.  جنبا  إلـى جنـب مـع أيـة مسـاحات ضـرورية أخـرى

 . ويستثنى منها خطوط المياه

Land used for public and 

commercial private railways and 

public roads and land used for 

surface pipelines transferring fuel 

and other byproducts. They include 

airports and the land used to install 

telecommunication systems; it 

covers as well land with special 

offices used for transportation 

including stations, airport buildings, 

warehouses of equipment, 

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. 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
نظام تصنيف استلماالت األراضي 

نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني
7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

 األراضي 2035183

 أو المصادرة

 عسكري ا المغلقة

Confiscated and 

Military Closed Area 

 

هي تل  األراضي الخاصة بالفلسطينيين، والتي ال 
 إسرائيلييتم استغاللها بسبب صدور أمر عسكري 
 عســــكريةبمصــــادرتها، أو بــــارعالن عنهــــا منطقــــة 

 .مغلقة على الفلسطينيين

Land that belongs to Palestinians 

and could not be cultivated because 

it was confiscated or closed by 

military law. 

 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7117 

PCBS, 2002 



 

831 

 

رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

االنتشار  2035181
الجغرافي للضفة 

 الغربية

Geographical 

Dispersion of the West 

Bank 

تقســـم الضـــفة الغربيـــة بموجـــب هـــذا التصـــنيف إلـــى 
القطــا  الشــرقي، والقطــا  الجبلــي، :  أربــع منــاطق

 .  وقطا  التالل الغربية والقدس الكبرى
ولكـــــــــل منطقـــــــــة خـــــــــواج متشـــــــــابهة مـــــــــن حيـــــــــت 
الطوبوةرافيــــــــا، ومـــــــــدى القـــــــــرب مـــــــــن التجملـــــــــات 
الفلســــــطينية، والطــــــرق الرئيســــــية، والبنيــــــة التحتيــــــة 

ة الســكانية، والبلــد عــن الخــط االقتصــادية، والتركيبــ
 .األخضر، وخواج أخرى متشابهة

This classification divides the West 

Bank into four areas (strips): the 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7117 

PCBS, 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

أو شــــبه عســــكري، لــــم يــــتم إقــــرار  مــــدني بنــــاءهــــو  Outpost االستلمارية البصرة 2035182
 يتمإنشائه من قبل السلطات ارسرائيلية، وةالبا ما 

ارقـــرار فيمـــا بلـــد، وذلـــ  باختيـــار توقيـــت سياســـي 
هـــــذا التلريـــــف يتضـــــح أن البـــــصرة  ومـــــن.  مناســـــب

 .تتحول إلى مستلمرة أو ملسكر قداالستلمارية 

It is a civil or semi military 

building, which is not recognized 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7117 

PCBS, 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

الذي يكون ترابيا  فـي اللـادة، ويسـتخدم  الطريق هو Agricultural Road الزراعي الطريق 2035182
 استصـالتألةراض زراعيـة، مثـل تسـهيل عمليـات 

 .األراضي وربطها مع القرى

It is usually unpaved road, and used 

for agricultural purposes, e.g. 

facilitating land reclamation and 

connecting villages with each other. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7111 

PCBS, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

        الـــذي يوصـــل مـــا بـــين طريـــق رئيســـي الطريـــق هـــو Access Road المدخل الطريق 2035181
 .ونقطة ملينة داخل التجمع( أو طريق إقليمي)

It is a road leading from a main or 

regional road to a certain point 

within a locality. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7113 

PCBS,2004 

 استلماالت 20
 األراضي

قطا  التالل  2035181
الغربية للضفة 

 الغربية

The Western Hills 

Strip of the West Bank 

 

يتضمن المنحـدرات الغربيـة لجبـال الضـفة الغربيـة، 
 .ويمتد ةربا حتى الخط األخضر

Includes the western slopes of the 

mountain range, and extends to the 

Green Line to the west. 

 

 

قضم األراضي، سياسة  "بيتسيلم"
في الضفة اسرائيل االستيطانية 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

القطا  الجبلي  2035171
 للضفة الغربية

The Mountain Strip of 

the West Bank 
الضـــفة يتضـــمن المنطقـــة الواقلـــة علـــى قمـــة جبـــال 

الغربيـــــة أو حولهـــــا، وتلـــــرف هـــــذه المنطقـــــة بخـــــط 
 .توزيع المياه أو منطقة قمم الجبال

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. 

قضم األراضي، سياسة  "بيتسيلم"
طانية في الضفة اسرائيل االستي

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 
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رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

القطا  الشرقي  2035178
 للضفة الغربية

The Eastern Strip of 

the West Bank 
يتضـــــــمن منطقــــــــة وادي األردن وشــــــــواطئ البحــــــــر 

ــــــى (خــــــارج الخــــــط األخضــــــر)الميــــــت  ، إضــــــافة إل
المنحــــدرات الشــــرقية لجبــــال الضــــفة الغربيــــة التــــي 

 .طوليا من الشمال إلى الجنوب تشطرها

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. 

قضم األراضي، سياسة  "بيتسيلم"
رائيل االستيطانية في الضفة اس

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

قطا  القدس  2035177
 الكبرى

Greater Jerusalem 

Strip  
تمتـد هــذه المنطقـة ضــمن مـدى واســع حـول القــدس 
 الغربيــــة، وبــــالرةم مــــن وقــــو  ملظــــم هــــذا القطــــا  

ـــــالملنى الجغرافـــــي البحـــــت  – ضـــــمن القطـــــا   -ب
الجبلي، إال انه يمتل  خصائج فريـدة تحتـاج إلـى 

 .ملالجة مستقلة

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. 

قضم األراضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

يكـون فيهـا ارنتـاج، والتسـويق،  ريفيـة مستلمرةهي  Kibbutz كيبوتس 2035174
 (.تلاوني)واالستهال  مشتر  

It’s collective rural settlement with 

cooperative production, marketing, 

and consumption. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

 Its an administrative authority .مستلمراتإدارية تشمل عدة  سلطةهو  Regional Council ارقليمي المجلس 2035173

representing a number of 

settlements. 

قضم األراضي، سياسة  "بيتسيلم"
اسرائيل االستيطانية في الضفة 

 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM),  Land Grab-Israel’s 

Settlement Policy in the West Bank.  

Jerusalem, May 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

المســتلمرين فــي الضــفة الغربيــة  يمثــل مجلــسهــو  Yesha Council يشع مجلس 2035171
باســـتثناء ذلـــ  الجـــزء مـــن محافظـــة القـــدس والـــذي 
ضمته إسـرائيل عنـوة بليـد احتاللهـا للضـفة الغربيـة 

يتبــع مجلــس يشــع عــدة ســلطات . 7711فــي عــام 
 .تسمى مجالس إقليمية

It refers to the council that 

represents settlers in the West Bank 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7117 

PCBS, 2002 

 استلماالت 20
 األراضي

 المحميات 2035172
 الطبيلية

Natural Reserves  األرض أو الميـــــاه الســـــاحلية أو  مـــــن مســـــاحةهـــــي
الداخليــــــة تتميــــــز بوجــــــود كائنــــــات حيــــــة نباتيــــــة أو 

بريـــــة أو بحريــــة أو ظـــــواهر طبيليـــــة ذات  حيوانيــــة
يـــتم  جماليـــة،قيمـــة ثقافيـــة أو علميـــة أو ســـياحية أو 

حصــــرها وعزلهــــا لغـــــرض حمايتهــــا مــــن التـــــأثيرات 
 .ارنسانواللوامل الخارجية وخاصة 

It’s the area of land, coastal or 

internal water.  Characterized by 

the presence of wild animals and 

plants.  or natural phenomena with 

cultural, scientific, touristic or 

fineness worth,  Which is 

delineated and isolated for purposes 

of protection from effects of 

external factors and threats. 

االمم المتحدة، ملجم مصطلحات  
االحصاءات البيئية، نيويور ، 

11، السلسلة واو، اللدد 7771  

UN, Glossary  of environment statistics,  

new york, 1997 series F, NO. 67 
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رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 استلماالت 20
 األراضي

المراعي والمروج  2035172
بور )الدائمة 
 (دائم
 
 
 

 

Land Under 

Permanent Pastures 

and Meadows 

 

أي لمدة )يقصد بها األراضي المستغلة بشكل دائـم 
لزراعــــــة محاصــــــيل األعــــــالف ( ســــــنوات فــــــأكثر 2

وينبغـــــــــي تصـــــــــنيف المـــــــــروج الدائمـــــــــة   .اللشـــــــــبية
والمراعــي التــي تنمــو بهــا أشــجار وشــجيرات تحــت 
هــذا البنــد فقــط إذا كانــت زراعــة أعشــاب األعــالف 

ومــــن الممكــــن اتخــــاذ .  أهــــم االســــتخدامات تشــــكل
مـــــن )إجــــراءات لزيــــادة إنتاجيـــــة وخصــــوبة األرض 

خـالل اســتخدام األســمدة، وقـج اللشــب أو الرعــي 
 (.المنظم

This means land used permanently 

(i.e., for five years or more) for 

herbaceous forage crops.  

Permanent meadows and pastures 

on which trees and shrubs are 

grown should be recorded under 

this heading only if the growing of 

forage crops is the most important 

use of the area. 

 

التصنيف ارحصائي الستلماالت 
البرنامب األوروبي : األراضي
 +(.8114)عن بلد  لالستشلار

 بتصرف
لفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء ا

نظام تصنيف استلماالت األراضي 
نوفمبر، / الفلسطينية، تشرين ثاني

7111 

Classification for Land Use Statistics: 

Eurostat Remote Sensing Programme 

(1993).+ Adpted from PCBS 

, Palestinian Land Use Classification 

System, November, 2000 

 استلماالت 20
 األراضي

بها من قبل سـلطة االحـتالل  ملترف مستلمرةهي  A Settlement  المستلمرة 2035171
 ،"التجمـع"ارسرائيلي، بحيـت تنطبـق عليهـا شـروط 

مكتــــــب ارحصــــــاء المركــــــزي ارســــــرائيلي ويلــــــرف 
مكــــان مــــأهول بشــــكل :التــــاليى النحــــو التجمـــع علــــ

ةالبــا مــا يســـكنه . 7:دائــم، ضــمن الملــايير التاليـــة
. 2لــــــه إدارة ذاتيــــــة    . 8 أكثــــــرشــــــخج أو  80

. 2. آخـرليس مشموال مع الحدود الرسـمية لتجمـع 
ذلـــــــ   إلـــــــىيضـــــــاف  .تـــــــم إقـــــــرار تأسيســـــــه رســـــــميا

المستلمرات واألحياء اليهودية الموجودة في القدس 
 (.J1منطقة )

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). 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

إقامة  مستلمرة 2035171
 منتظمة

Institutional Settlement  صـفات التجمـع السـكاني، وال تقـع  لهـا مصسسـةهي
 .ضمن الحدود اردارية المنتظمة لتجمع آخر

It’s an institution, which has the 

characteristics of a settlement but is 

not within the administrative 

boundaries of another settlement. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 
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 استلماالت 20
 األراضي

 المستلمرة 7041841
 الحضرية

Urban Settlement  نســمة أو  8000هــي مســتلمرة يبلــا عــدد ســكانها
أكثــــر، أو أي مســــتلمرة تقــــع داخــــل حــــدود منطقــــة 

 .بغض النظر عن عدد السكان فيها( J1)القدس 

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. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
لخصائج الجغرافية والسكان ا

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

 8000هــي مســتلمرة يقــل عــدد الســكان فيهــا عــن  Rural Settlement الريفية المستلمرة 7041848
ــــــــة ــــــــ  المســــــــتلمرات الزراعي . نســــــــمة، ويشــــــــمل ذل

ــــ  المســــتلمرات التــــي يقــــل عــــدد  ويســــتثنى مــــن ذل
نســمة والتـي تقــع داخــل حــدود  8000سـكانها عــن 

حيــــت تصــــنف علــــى أنهــــا ( J1)منطقــــة القــــدس   
 .حضريةمستلمرات 

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. 

، رائيليارحصاء المركزي ارس مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

يــتم إدارتهــا بصــفة هيئــة تلاونيــة، وال  مســتلمرةهــي  Communal Settlement جماعية مستلمرة 7041847
 ويــــتميملــــ  ســــكانها الحــــق فــــي زراعــــة األراضــــي، 

ارنتـــــــــاج، )تحديـــــــــد مـــــــــدى النشـــــــــاطات التلاونيـــــــــة 
من   (واالجتماعيةواالستهال ، والنشاطات البلدية 

 .قبل السكان

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. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

ريفية  مستلمرة 7041844
 أخرى

Other Rural Settlement  يقـــل عـــدد الســـكان فيهـــا عـــن  التـــي المســـتلمرةهـــي
نســـمة، وةيــــر مــــذكورة فــــي أي مــــن أنــــوا   8000

 .أعالهالمستلمرات 

It’s a settlement has less than 2,000 

inhabitants and not found in any 

type of the settlements above. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

االرتفا   ملدل 7041843
عن سطح البحر 

 (باألمتار)

Average altitude 

(Meters) 
االرتفـا  عـن سـطح البحـر، مقاسـا نسـبة  ملدل هو

 .للسكان الرئيسيإلى موقع التمركز 

It’s the average height of land 

above the level of the sea in relation 

to main population center. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 
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 استلماالت 20
 األراضي

يــــــتم إدارتهــــــا بصــــــفة هيئــــــة  ريفيــــــة مســــــتلمرةهــــــي  Moshav موشاف 7041841
تلاونية، ويمل  سكانها الحـق فـي زراعـة األراضـي 

مــن قبــل إدارة أرض إســرائيل، علــى أنهــا  المصــنفة
ـــــــــة هـــــــــذا النـــــــــو  مـــــــــن  ويتكـــــــــون.  أراضـــــــــي زراعي

كـــل منهـــا تمثـــل  أســـر،المســـتلمرات مـــن مجموعـــة 
جــزء مــن ارنتــاج  ويــدار.  وحــدة مســتقلة اقتصــاديا

مــن قبــل الهيئـــة التلاونيــة، ويــتم تحديـــد هــذا الجـــزء 
 .السكان قبلمن 

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. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

يكـــون فيهـــا ارنتـــاج والتســـويق  ريفيـــة مســـتلمرةهــي  Collective Moshav جماعي موشاف 7041842
 .، واالستهال  خاج(تلاوني)مشتر  

It’s a collective rural settlement 

where production and marketing are 

cooperative and consumption is 

private. 

، ارحصاء المركزي ارسرائيلي مكتب
سلسلة تقارير تلداد السكان . 7772

 –قائمة التجملات  :والمساكن
الخصائج الجغرافية والسكان 

 .القدس 2، نشرة 7722-7772

Israeli Central Bureau of Statistics, 

1995.Census of Population and Housing 

Publications: List of Localities-

Geographical Characteristics and 

Population 1948-1995 (Pub. No. 3), 

Jerusalem 

 استلماالت 20
 األراضي

 الموقع 7041842
 االستلماري

Occupation Site  االســتلمارية هــو موقــع يشــمل المســتلمرات والبــصر
والمســــــــــــــتلمرات اللســــــــــــــكرية وشــــــــــــــبه اللســــــــــــــكرية 
والمســــتلمرات الزراعيــــة والمنــــاطق الصــــناعية، وال 

 .يشمل ملسكرات الجيش ارسرائيلي

It’s a site include Settlements, 

outposts, military settlements, semi-

military settlements, agricultural 

settlements, and industrial areas. 

However, the concept does not 

include Israeli army bases. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7117 

PCBS, 2002 
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المصطلح   اسم
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 Agriculture  Terms 6117: رمز الموضوع                                 مصطلحات الزراعة
هي تل  اآلبار التي يتم حفرها للوصول إلى المياه  Artesian Wells اآلبار االرتوازية 7131811 الزراعة 71

واستغاللها كمصـدر مـن الجوفية، من أجل ضخها 
مصـــــادر الميــــــاه للةـــــراض المتلــــــددة مــــــن ري أو 

 .شرب

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. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77تطور االحصاءات سلسلة 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

جمع مياه آبار  7131818 الزراعة 71
 األمطار

Rain Water 

Harvesting Cisterns 
اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع هي 

 .وتخزين مياه األمطار فيها
Wells are being dug and lined the 

purpose of collecting and storing 

rainwater them. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

عصر  أجرة 7131817 الزراعة 71
 (الرد)الزيتون 

Pressing Fees ما تحصل عليـه الملصـرة نظيـر عمليـة  مقدار هي
 عليهـاالدرس للزيتون، أو هي النسبة التـي تحصـل 

مـــن ارنتـــاج الكلـــي مـــن زيـــت الزيتـــون ســـواء كـــان 
 .مقدرا  بالزيت أو النقد

The payment paid by clients for 

pressing the olives. It is either in 

cash or in kind as a fixed proportion 

of extracted oils. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

األراضي  7131814 الزراعة 71
المزروعة 
 باألشجار
 الحرجية

 

Cultivated Woodland عــن األراضــي المســتخدمة بشــكل دائــم  عبــارة وهــي
.  للشـــجار الحرجيـــة( لمـــدة خمـــس ســـنوات فـــأكثر)

فيها أشجار أو  ينموالمراعي الدائمة والتي  وتلتبر
شـــجيرات، ضـــمن هـــذا الصـــنف فقـــط إذا مـــا كانـــت 

الموجودة هي االستلمال األهم في  الغاباتأشجار 
وتســتخدم ألةــراض بيئيــة ولمنــع انجــراف  .المنطقــة

ومن   .التربة وتحسين خواصها أو كمصدات ريات
ـــــــى األشـــــــجار  ـــــــة عل ســـــــريس، والالصـــــــنوبر، األمثل

 .سرو، والخروبوالبلوط، والكينيا، وال

Includes land used permanently (for 

five years or more) to grow forest.  

Permanent meadows and pastures 

on which trees and shrubs are 

grown should be recorded under 

this heading only if the growing of 

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. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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األراضي  7131813 الزراعة 71
المزروعة تحت 
الغطاء الحمائي 

 (زراعة محمية)

Cropped Land                               

Under Protective 

Cover 

 

الدائمـة مــع ســقف  ارنشــاءاتالزراعــات تحـت  هـي
ةيرهــا مــن المــواد التــي  أوالزجــاج، البالســتي   مــن

 األحــوالحمايـة المحاصـيل ضـد  ألةـراضتسـتخدم 
أن تســــتخدم ، ويمكــــن واألمــــراضالجويــــة واآلفــــات 

 أومحاصـــيل مصقتـــة عـــة مثـــل هـــذه ارنشـــاءات لزرا
وهــــــذه المنشــــــات ملروفــــــة باســــــم البيــــــوت . دائمــــــة

أمــــــا الحمايــــــة قصــــــيرة األجــــــل، مثــــــل .  الزجاجيــــــة
البالســتي  للحمايــة ضــد الصــقيع، والشــبا  للوقايــة 
مــن الحشــرات أو الحيوانــات األخــرى، والمشــاتل ال 

 . ينبغي أن تدرج ضمن الزراعة المحمية

Land under a permanent structure 

with a roof of glass, plastic or other 

material used for protecting crops 

against the weather, pests, or 

diseases. Such structures may be 

used for growing temporary or 

permanent crops. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

اللالمي للتلداد الزراعي  البرنامب
8070 

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 مزروعةأرض   7131811 الزراعة 71
المحاصيل ب

 الدائمة

Area under 

Permanent Crops 
وهــــــي مســــــاحة مــــــن األرض مزروعــــــة بمحاصــــــيل 

بلـــد كــــل موســــم دائمـــة ال تحتــــاج رعـــادة زراعتهــــا 
والتــــي تلمــــر للــــدة  األشــــجار المثمــــرةمثــــل  قطــــاف
أشــــجار و ذلــــ  أشــــجار الزيتــــون،  لاومثــــ  .ســــنوات
 .ال …اللوزيات

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 (inter-

cropped). 

 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
الجهاز  بتصرف  ،8002، األوروبية

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Economic Commission classification 

System for Europe (ECE), 2005, 

Adapted from PCBS 

 

الزراعة  ارض 7131812 الزراعة 71
المصقتة المكشوفة 

 والمحمية

Land Under 

Temporary Crops 
كـــل األراضـــي المســـتخدمة لزراعـــة محاصـــيل تقـــل 

 إعـــادةوالتـــي يجـــب   .دورة نموهـــا عـــن ســـنة واحـــدة
خــــــر بلــــــد آبــــــذرها أو زراعتهــــــا رنتــــــاج محصــــــول 
مكشـوفة أو الحصاد ويمكن أن تكون هـذه الزراعـة 

مغطــاة بغطــاء واقــي مــن الزجــاج أو البالســتي  أو 
أي مــادة أخـــرى وذلـــ  بهــدف حمايـــة النباتـــات مـــن 

ومثال ذل  زراعة الخضراوات .  اللوامل الخارجية
، وزراعــــــة تحــــــت البيــــــوت البالســــــتيكية أو األنفــــــاق

 .المحاصيل الحقلية

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. 

اللجنة االقتصادية  تصنيف نظام
الجهاز  بتصرف  ،8002، األوروبية

  .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

Economic Commission classification 

System for Europe (ECE), 2005, 

Adapted from PCBS 
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 المحاصيل أرض 2140102 الزراعة 71

 المحمية 
Area of Protected 

Crops 
وهـي األرض المغطـاة بغطـاء واقـي مـن الزجـاج أو 

زيـــادة  البالســـتي  أو أيـــة مـــادة أخـــرى وذلـــ  بهـــدف
مـــن اللوامـــل الخارجيـــة  تهـــاحمايو  إنتاجيـــة النباتـــات

 .وتقلباتها

Is the use of various plastic covers 

(houses or tunnels) or glass houses 

to increase the productivity of 

plants and to avoid drop in 

temperatures and fluctuations of 

day and night temperatures and 

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. 

األةذية والزراعة للمم المتحدة منظمة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

  ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 ونإزالة القر  2140108 الزراعة 71

 
Dehorn 

 
تقليـــل الحيـــز  بهـــدف إزالـــة القـــرون يـــتم فيهـــا عمليـــة

، لكــــل حيــــوان ســــواء فــــي الحظــــائر أو أثنــــاء النقــــل
 تقليــــــل حــــــدوت الحــــــوادت بــــــين الحيوانــــــات وبــــــينو 

ـــــة القـــــرون بلـــــد   .وارنســـــان الحيوانـــــات  وتـــــتم ازال
 الوالدة بلدة أيام حتى ال تنمو

Removal of horns to reduce the 

space required per animal, whether 

in barns or during transport, and 

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 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 

أسلوب إدارة  7131809 الزراعة 71
 الحيازة

Management Method of 

the Agricultural 

Holding 

وهـــــي األســـــلوب الـــــذي يـــــتم مـــــن خاللـــــه ارشـــــراف 
اليـــومي علـــى الحيـــازة الزراعيـــة بمـــا يشـــمل اللمـــال 
 والــــري والتســــميد، وةيرهــــا مــــن األمــــور وقــــد يكــــون
بواســــطة الحــــائز نفســــه، أو مــــدير بــــاجر، أو أحــــد 

 أفراد األسرة

A method which is used for daily 

supervision of agricultural holdings, 

including workers, irrigation, 

fertilization, etc, which are holder 

himself, paid manager or member 

of the holders family. 

المركزي لإلحصاء الجهاز 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هــــــي امــــــا مــــــواد ملدنيــــــة او عضــــــوية طبيليــــــة او  Fertilizer األسمدة 7131880 الزراعة 71
مصــــنلة وتســــتخدم علــــى كــــل مــــن التربــــة، و ميــــاه 
الـــري او وســـيط الزراعـــة المائيـــة، المـــداد النباتـــات 
ــــــــــز نمــــــــــو النباتــــــــــات ــــــــــة او لتلزي ــــــــــالمواد الغذائي .  ب

ومصــــــطلح اســــــمدة ينطبــــــق عــــــادة علــــــى مصــــــادر 
علـــى % 2المغـــذيات النباتيـــة والتـــي تحتـــوي علـــى 

المغـــذيات الرئيســـية الـــثالت   االقـــل مـــن مـــزيب مـــن
(N2P2, O5 and K2O) 

Are mineral or organic substances, 

natural or manufactured, which are 

applicd to soil, irrigation water or 

ahydroponic medium, to supply 

plants with nutrients or to enhance 

plant growth. The term “tertilizer” 

normally applies to sources of plant 

nutrients which contain at least 5% 

of acombination of tha three 

primary nutrients (N2P2, O5 and 

K2O) 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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هي االسمدة التي تم تجهيزها من المواد النباتية او  Organic Fertilizers أسمدة عضوية 7131881 الزراعة 71
أو المـــــواد ةيـــــر الملالجــــــة /الحيوانيـــــة الملالجـــــة و

وتحتـوي علـى ( مثل الجبر، الصخر او الفوسـفات)
  .مـــن المغـــذيات النباتيـــة مجتملـــة% 2أقــل مـــن 

وتشـــمل االســـمدة اللضـــوية ذات االصـــل الحيـــواني 
 .مثل مسحوق اللظام والسم  والجلود والدم

Fertilizers prepared from processed 

plant or animal material and/or 

unprocessed mineral materials 

(such as lime, rock or phosphate ) 

containing at least 5% of combined 

plant nutrients. Organic fertilizers 

include some organic material of 

animal origin, such as bone meal, 

fish meal, leather meal and blood. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

المواد التي يتم تحضيرها من المواد ةير اللضوية  Chemical Fertilizer أسمدة كيماوية 7131882 الزراعة 71
ويــــتم انتاجهــــا مــــن خــــالل عمليــــة التصــــنيع  وهــــذا 

والســــــــحق البســــــــيط او  يشــــــــمل التخصــــــــيب االلــــــــي
التحويـــــل الكيميــــــائي لوحــــــدة او اكثـــــر مــــــن المــــــواد 

وتحتوي على عناصـر ةذائيـة أساسـية لنمـو . الخام
النبـــــــات، وتشـــــــمل األســـــــمدة اآلزوتيـــــــة، واألســـــــمدة 
الفوسفاتية، واألسمدة البوتاسية واألسمدة الممزوجـة 

 .والمركبة

Fertilizer prepared from inorganic 

materials manufactured through an 

industrial process. Manufacturing 

entaits mechanical enrichment, 

simple crushing, or more elaborate 

chemical transformation of one or 

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. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

أشجار دون سن  7131883 الزراعة 71
ةير )ارنتاج 
 (مثمرة

Unbearing trees 

horticulture 

 

مســتديمة ال تحمــل ثمــار ا بالفلــل شــجرية محاصــيل 
أو ةيــر منتجــة بصــورة أخــرى بســبب عــدم بلوةهـــا 

 .ارنتاجعمر 

Non-bearing means not yet bearing 

(young plants) but also not anymore 

bearing (old and damaged plants). 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 األصول النباتية 7131884 الزراعة 71
 المحسنة

Improved Asset ـــــات  هـــــي ـــــات التـــــي جـــــرى لهـــــا عملي أصـــــول النبات
عـن طريـق التهجـين أو ةيـره رنتـاج  وراثـيتحسين 

أصـــــول لهـــــا صـــــفات وراثيـــــة مرةوبـــــة كـــــان تكـــــون 
للمـــــــراض أو مبكـــــــرة ارنتـــــــاج أو ةزيـــــــرة  مقاومــــــة

 وتشــملارنتــاج للمحاصــيل الحقليــة والخضــراوات، 
 .شتال واألبصال والدرناتاألصول البذور واأل

Are the origins of plants that have 

been of genetic improvement 

through 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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اآلالت والملدات  7131885 الزراعة 71
 الزراعية

Machinery and 

Equipment 
ــــــــــــــــع  تغطــــــــــــــــي  واألدواتوالملــــــــــــــــدات  اآلالتجمي
الزراعــي، وهــذا  ارنتــاجكمــدخالت فــي  المســتخدمة

مثـل  البسـيطةاليدوية  األدواتيشمل كل شيء من 
 .الملقدة مثل الحصادات اآلالت إلى الفأس

Covering all machinery, equipment 

and implements used as inputs to 

agricultural production, this 

includes every thing from simple 

hand tools, such as a hoe, to 

complex machinery such as 

acombined harvester.  

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77االحصاءات سلسلة تطور 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 Epidemiological الوبائية األمراض 7131886 الزراعة 71

Diseases 
متوقلـــه للــــدد الةيـــر الفجائيــــة  وهـــي تلنـــي الزيـــادة

، وهــذه األمــراض الحــاالت المصــابة بمــرض ملــين
تم  إدراجها لدى منظمة األوبئة اللالمية على أنهـا 

الحمـــى المالطيـــة، والحمـــى : أمـــراض وبائيـــة ومنهـــا
القالعيــــــة، والحمــــــى الفحميــــــة، وأنفلــــــونزا الطيــــــور، 

 .والنيوكسل، والجدري وةيرها

The sudden and unexpected 

increase in the number of cases of 

infections of diseases included in 

the World Organization for Animal 

Diseases, such as brucellosis, foot-

and-mouth disease, anthrax, bird 

flu, newcastle, pox, etc. 

 

www .fao.org/ Wairdocs 

/ILRI/x5436E /x5436e04.htm 

 

www .fao.org/ Wairdocs /ILRI/x5436E 

/x5436e04.htm 

 

أمهات الدجاج  7031887 الزراعة 71
 الالحم

 

Mothers of Broilers 

 
ــــذي يربــــى رنتــــاج بــــيض مخصــــب  هــــو الــــدجاج ال

 لتفريخه في المفرخات رنتاج الصوج الالحم
It is Refers to the chicks kept to 

produce fertilized eggs for hatching 

and producing broiler chicks. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الحبش  إنات 7031818 الزراعة 71
 الالحم

Turkey Females  رنتـــــاجالحـــــبش الالحـــــم والتـــــي تربـــــى  إنـــــاتوهـــــي 
 772-770اللحـوم البيضـاء فـي مـدة تتـراوت مـن 

 .ورات في السنة دورتين فقطديوم وعدد ال

It is Refers to the female turkey 

kept to produce white meat, the 

period that extends from 110 to 115 

days not usually for more than two 

cycles per year. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

وعمل  إنتاج 7031819 الزراعة 71
 الملصرة

Gross Outputs قيمــــة الســــلع والخــــدمات التــــي تنتجهــــا  عــــن عبــــارة
الملصــــرة خــــالل فتــــرة زمنيــــة ملينــــة ويشــــمل ذلــــ  

 .  والخدمات المنتجة لالستخدام الذاتي السلع

Value of goods and services 

produced by the olive presses in a 

certain period of time including 

own-account goods and services. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

الفرنسية األنفاق  7131870 الزراعة 71
 (اللالية)

French Tunnels عـــــن أقـــــواس مـــــن المواســـــير الحديديـــــة  عبـــــارة هـــــي
نـــش ومرفـــو  عليهـــا بالســـتي  علـــوي ا 2-7قطرهـــا 
م تقريبـــا طوليـــا، تشـــكل  2بـــين األقـــواس  والمســـافة

وارتفا    م 20-20م وطوله  70-1نفقا عرضة 
م ويمكـــن اســـتخدام المنخـــل  8-7.2حـــوالي  النفـــق

فيـــه عـــادة  ويـــزر . مـــن الحشـــرات األشـــتاللحمايـــة 
 .والفاصولياء والبندورةوالخيار الباذنجان والفلفل 

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, 31-

50 meters in length, and 1.5-2 

meters in height. These tunnels are 

mainly cultivated with eggplant, 

pepper, cucumber, tomato, and 

kidney beans. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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األنفاق  7131828 الزراعة 71
المنخفضة 

 (األرضية)
 

Surface Tunnels  هي عبارة عن أنفاق مكونة من بالسـتي  أو شـاش
علوي موضو  على أقواس من األسال  الحديدية، 

ــــا  8-7.2م وارتفاعهــــا 7.2-7عرضــــها  ســــم تقريب
وةيــر محــددة الطــول، وتســتخدم فــي أشــهر الشــتاء 
البـــاردة لتغطيـــة الخضـــار المكشـــوفة المرويـــة لرفـــع 
درجات الحرارة قليال والحماية الجزئية مـن الصـقيع 

 .تستخدم قبل مرحلة ارثمارو 

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 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

بور مصقت  7131827 الزراعة 71
 (األرض المراحة)

Unused and 

Undeveloped 

Potentially Productive 

Land 

خــالل  مصقتــا المتروكــة للراحــة األرض مســاحة هــي
 نتيجـــــــةالســـــــنة الزراعيـــــــة ضـــــــمن دورة زراعيـــــــة أو 

ظـــــروف جويـــــة ةيـــــر مالئمـــــة مثـــــل قلـــــة األمطـــــار 
ــــ … ذا جملــــت البيانــــات قبــــل . ال مــــن  االنتهــــاءواا

البــــــذر أو الزراعــــــة، ينبغــــــي تصــــــنيف المســــــاحات 
نتــاج راســتغاللها  ســيجريالمتروكــة للراحــة، والتــي 

المحاصيل بلد ذل  مباشرة، وفقـا  للمحاصـيل التـي 
تصــــــنف كــــــأرض  والأو زراعتهــــــا،   بــــــذرهاري يجــــــ

 .للراحة متروكة

This includes land uncultivated 

during the agricultural year. This 

may be part of the holding crops 

rotation system or because of lack 

of water, or other reasons. If data 

were collected before cultivation 

was completed, this land should 

classified according to the crops 

grown on the land. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

هـي اآلبـار التـي تحفـر ألعمـاق قليلـة وتتجمـع فيهـا  Nazaz Hotbeds بئر نزاز 7131874 الزراعة 71
الميـــاه بكميـــات قليلـــة وبشـــكل طبيلـــي عـــن طريـــق 

 .الترشيح من طبقات التربة القريبة الحاملة للمياه

Is dig wells to depths of a few pools 

of water and small quantities 

naturally through nomination from 

soil layers that bearing of water. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

البيوت  7131873 الزراعة 71
 البالستيكية

Greenhouses  هــي عبــارة عــن هياكــل حديديــة مغطــاة مــن الســقف
والجوانــب بالبالســتي  وتغطــى أحيانــا بالشــاش مــن 
ـــــد رفـــــع  ـــــت عن ـــــة البي ـــــذي يســـــمح بتهوي الجوانـــــب ال
البالســتي  الجــانبي وميــزة البيــوت البالســتيكية أنهــا 
تســتخدم لزراعــة الخضــار فــي ةيــر مواســمها مثــل 
البنـــدورة والفاصـــولياء والخيـــار للصـــناف المحســـنة 

ــــــــاجالمتســــــــلقة ذات و  اللــــــــالي، وةيرهــــــــا مــــــــن  ارنت
الخضــراوات، إضـــافة إلــى الفراولـــة واللنــب وأزهـــار 

 .القطف ونباتات الزينة

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 

إلحصاء الجهاز المركزي ل
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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هــي عمليــة وضــع وتثبيــت عالمــة أو إشــارة ملينــة  Marking الترقيم 7131871 الزراعة 71
على الحيوان وذل  حتى يـتم التلـرف عليـه وتمييـزه 
عـــن بـــاقي أفـــراد القطيـــع وملرفـــة النســـب وتسلســـل 

 .الصفات الوراثية ومتابلة القطيع ومراقبته

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 follow-

up and monitor the herd 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 Product Distribution ارنتاج تصريف 7031872 الزراعة 71

Pattern 
توزيـع ارنتـاج حسـب الجهـة أو الطريقـة  به ويقصد

التـــــي صـــــرف لهـــــا، فقـــــد يكـــــون للبيـــــع المحلـــــي أو 
 .أو االستهال  الذاتي أو الهدايا التصدير

The ways in which the olive 

product are distributed for, such as 

sale, export, self consumption 

…etc. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

تصويم الدواجن  7031872 الزراعة 71
 (القلش)

Molting 

 
هـــو عمليـــة فســـيولوجية موســـمية تتمثـــل بســـقوط ثـــم 
إعــــادة نمــــو الــــريش للــــدواجن بلــــد فتــــرة مــــن انتــــاج 

وتتم بالتوقف عن إعطاء الللف للدواجن .  البيض
عادتــه تــدريجيا وفــق بــرامب مخصصــة لــذل  عنــد  واا

 ،فـــي نهايـــة الســـنة األولـــىانخفـــاض إنتـــاج البـــيض 
 وذل  بهدف زيادة ارنتاج من البيض

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 

first year, poultry feed Is 

discontinued, and re feed poultry 

gradually according to custom 

program in order to re increase the 

production of eggs. 

 قطلان ارنتاج التجاري للبيض
7722 

محمد جمال الدين قمر.د  
محمد سليد محمد سامي.د  

Commercial Herds Production of Eggs, 

1984 

Dr. Mohamed Gamal El Din Qamar 

Dr. Mohammed Saeed Mohammad Sami 

 

ــــــة لجمــــــع وتصــــــنيف وملالجــــــة  Agricultural Census التلداد الزراعي 7031871 الزراعة 71 هــــــو اللمليــــــة الكلي
وتحليــل وتقيــيم ونشــر وتــوفير البيانــات ارحصــائية 

وخصائصــــها والتطبيقــــات  الحيــــازات الزراعيــــةعــــن 
ـــــــع الزراعيـــــــة  ـــــــة محـــــــددة، ولجمي ـــــــرة مرجلي فـــــــي فت
 .الدولةداخل حدود  الحيازات

The complete process of collecting, 

compiling, processing, analyzing, 

evaluating, and disseminating to 

provide statistical data on 

agricultural holdings, characteristics 

and agricultural applications in a 

specific reference period for all 

holdings within the country. 

ة والزراعة للمم المتحدة منظمة األةذي
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

عبـارة عــن تغطــيس االةنــام بمـواد ملقمــة مــن أجــل  Dipping sheep and goats األةنامتغطيس  7131871 الزراعة 71
التخلج من الطفيليات وةسل الصوف قبل عملية 
الجــــز، امــــا التغطــــيس بلــــد الجــــز فيكــــون لتنظيــــف 

 .األةنام وزيادة حيويتها

Dipping sheep in a sterile material 

to get rid of parasites and wash the 

wool before the shearing process. 

Dipping after shearing sheep to 

clean and increase vitality 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 

       الخالياتقسيم  7131841 الزراعة 71
التطريد ) 

 (الصناعي

Production of Swarm 

Bees  
(. خليــة)خليــة النحــل الــى اكثــر مــن طائفــه تقســيم 
يســــتغل النحــــالين قـــــدرة النحــــل علــــى انتـــــاج  حيــــت

ملكـات جديـدة لزيـادة اعـداد النحـل  وبالتـالي اجــراء 
 .تقسيم طوائف النحل

 

The division of the hive into two 

colonies by swarming.  Beekeepers 

use the ability of the bees to 

produce new queens to increase 

their colonies in a procedure called 

splitting a colony 

http://en.wikipedia.org/wiki 

/Beekeeping# 

Formation_of_new_colonies 
http://en.wikipedia.org/wiki 

/Beekeeping# 

Formation_of_new_colonies 

http://en.wikipedia.org/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki
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 تقليم الحوافر 7131848 الزراعة 71
 (االظالف)

Trimming hooves 

 
 للحفاظ ذل  الظلف و في الزائدة النموات وهو إزالة

والتهــاب  تلفــن مــن ووقايتهــا الحيوانــات علــى
 حركة على والمحافظة المفاصل والتهاب األظالف

مـرتين  دوريـاالتقلـيم  ويـتم الطبيليـة  الحيـوان وسـير
 .في السنة

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. 

 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

التلقيح  7131847 الزراعة 71
 االصطناعي

Artificial insemination  عمليــة آليــة حيــت يصخــذ الســائل المنــوي مــن الــذكر
ثــم يــدفع مخففــا  أو ةيــر مخفــف رحــم األنثــى أثنــاء 
فتـرة الشــيا  فــتلقح البويضــة أو البويضــات ويحــدت 

 .ارخصاب

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. 

 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

 Shearing wool جز الصوف 7031844 الزراعة 71
 

هــــي عمليـــــة قــــج الصـــــوف وهــــي مـــــن اللمليـــــات 
الموســمية التــي تحــدت مــرة كــل عــام وفــي فلســطين 
تحــدت قبـــل موســم التناســـل الطبيلــي وقبـــل إشـــتداد 

 .الحرارة

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. 
 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 

 

الصـــــلبة مـــــن ثمـــــار الزيتـــــون بلـــــد  المخلفـــــات وهــــو Olive Cake الجفت 7031843 الزراعة 71
 الطاقـةعصره، وله فوائد عديدة فقد يستلمل لتوليـد 

كاســـتخدامه فـــي صـــناعة الخبـــز بواســـطة الطـــابون 
 كـــــــــأعالفوقـــــــــد يســـــــــتخدم كســـــــــماد للشـــــــــجار أو 

 .للحيوانات

The olive cake (Jeft) is the olive 

solid remainder after the olive 

pressing.  It is considered as a 

byproduct. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

، شـــركة)هـــو شـــخج مـــدني أو شخصـــية اعتباريـــة  Agricultural Holder الزراعي الحائز 7031841 الزراعة 71
ـــــى ( حكوميـــــة، جمليـــــة يمـــــارس ســـــيطرة إداريـــــة عل

تشغيل الحيازة الزراعية ويتخـذ قـرارات رئيسـية فيمـا 
وتقع على عاتق .  د المتاحةر باستخدام الموايتللق 

الحـائز مسـصوليات فنيـة واقتصـادية خاصـة بالحيـازة 
وقــــد يتــــولى جميــــع المســــصوليات مباشــــرة أو يوكــــل 

   .رمسصوليات اردارة اليومية إلى مدير بأج

The holder is a civil or juridical 

person who exercises management 

control over the agricultural holding 

operation, and takes major 

decisions regarding the holding and 

may undertake all responsibilities 

directly, or delegate responsibilities 

related to day-to-day work 

management to a hired manager. 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

، (البــودرة الموجــودة فــي الزهــور) هــو لقــات األزهــار Pollen حبوب اللقات 7031842 الزراعة 71
هذه البودرة تللق في الشلر الذي في جسـم النحلـة 
ويوجد في أرجل النحلة الخلفيـة جيـوب تسـمى سـلة 

تقوم النحلة في تجميع ما علق في جسـمها . اللقات
مــن هــذه البــودرة فــي تلــ  الجيــوب وتــأتي بهــا إلــى 

ة بحبـوب الخلية، كمـا أن فـي الخليـة مصـايد خاصـ
اللقــــات يتجمــــع بهــــا هــــذا األخيــــر ثــــم يســــتخرج مــــن 

 .الخلية

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. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki http://ar.wikipedia.org/wiki 

 المنزلية الحديقة 7031842 الزراعة 71
 

Garden مســـــاحة صـــــغيرة مـــــن األراضـــــي  هـــــي عبـــــارة عـــــن
ـــــم مكشـــــوف  7المســـــاحة اقـــــل مـــــن )الزراعيـــــة  دون

تحــــــــيط بــــــــالمنزل ويمكــــــــن ( دونــــــــم محمــــــــي 0.2أو
أو /اســـــــتغاللها رنتـــــــاج محاصـــــــيل الخضـــــــراوات و

ــــــــــة، /البســــــــــتنة الشــــــــــجرية و أو المحاصــــــــــيل الحقلي
لتربية الحيوانات بغض النظر عن نوعهـا مثـل أو /و
أو /وأو الـــــــــــدواجن، /أو المـــــــــــاعز، و/األةنـــــــــــام و)

: ، وبحيــت تكــون األعــداد كالتــالي(الــ ...األرانــب،
أو أقـل /رصوس مـن األةنـام والمـاعز، و 2أقل من 
طيــــر مــــن الــــدجاج أو أيــــة طيــــور أخــــرى  20مــــن 

مـن األرانـب،  20أو أقل مـن /كالحمام والحبش، و
خاليـــا نحـــل، بهـــدف االســـتهال   2أو أقـــل مـــن /و

ن ، أو أ(للقــــارب والجيــــران)األســــري، أو ارهــــداء 
تبـــا  علـــى نطـــاق ضـــيق جـــدا بغـــرض زيـــادة دخـــل 

 .األسرة

It is a small area of agricultural land 

(be less than one dunum for an open 

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. 

. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8001 

PCBS, 7112 

هـــي بنـــاء زراعـــي تســـتخدم للتخـــزين ومكـــان عمـــل  Barn الحظيرة 7031841 الزراعة 71
األحيـــان لتربيـــة وقـــد تســـتخدم فـــي بلـــض . مغطـــى

. الماشــية أو لتخــزين المركبــات والملــدات الزراعيــة
وتوجــد الحظــائر ةالبــا فــي المــزار  أو فــي المــزار  

 .القديمة المهجورة
 

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 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Barn 
http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Barn 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هـــــي الترتيبـــــات أو الحقـــــوق التـــــي يســـــتغل الحـــــائز  Land Tenure االنتفا حق  7031841 الزراعة 71
أرض الحيــــازة أو يســــتخدمها وال تلتبــــر بمقتضــــاها 

األرض المصجرة إلى شخج آخر جزء من الحيـازة 
 أو أو فــــــي حكــــــم المملوكــــــة، وقــــــد تكــــــون مملوكــــــة

مقابــــل مبلــــا مــــن المــــال أو حصــــة مــــن ) مســــتأجرة
أو  حكوميــــــة أو (أمــــــال  أو حصــــــة مــــــن ارنتــــــاج

مستغلة وفقـا ألحكـام قبليـة وعشـائرية، أو أي شـكل 
 .آخر

The arrangements or rights under 

which the holder operates the land 

making up the holding. Land rented 

to another person is not considered 

part of the tenure may be owned or 

rented or government or any other 

form 
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حيازة البستنة  7031831 الزراعة 71
 الشجرية

Tree Horticulture 

Holding 
وجــود مســاحة مــن  البســتنة الشــجرية بحيــازةيقصــد 

تحـت تصـرف بأشجار البسـتنة األراضي المزروعة 
( 7)، علـــى أن ال تقـــل تلـــ  المســـاحة عـــن الحـــائز
 .دونم

The presence of cultivated or arable 

land area for Horticultural trees 

crops controlled by the holder, and 

must not be less than one dunum. 
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هي وحـدة اقتصـادية فنيـة لإلنتـاج الزراعـي تخضـع  Agricultural Holding الزراعية الحيازة 7031838 الزراعة 71
دارة واحـــدة، وتشـــمل جميـــع الحيوانـــات الموجـــودة ر

 ألةـــراضوكـــل األراضـــي المســـتغلة كليـــا أو جزئيـــا 
الزراعـــــي بغـــــض النظـــــر عـــــن الملكيـــــة أو  ارنتـــــاج

وقـــد تكـــون إدارة الحيـــازة الواحـــدة  .الشـــكل القـــانوني
احــــــد أو أســــــرة، وقــــــد يشــــــتر  فيهــــــا بيــــــد شــــــخج و 

وقــد تتوالهــا عشــيرة أ شخصــان أو أســرتان أو أكثــر،
ـــة أو قـــد تـــدار مـــن قبـــل شخصـــية اعتباريـــة  أو قبيل
  .مثــل شــركة أو جمليــة تلاونيــة أو وكالــة حكوميــة

وقد تتكون أرض  الحيازة مـن جـزء واحـد أو أكثـر، 
تقـــــع فـــــي تجمـــــع واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن التجملـــــات 

بشــــرط أن تشــــتر   ظــــة واحــــدةالمنفصــــلة فــــي محاف
أجـــــزاء الحيـــــازة فـــــي واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن وســـــائل 
ــــاني واآلالت وحيوانــــات  ارنتــــاج مثــــل اللمــــل والمب

  .ال ... الجر 

An economic unit of agricultural 

production under single 

management comprising all kept 

livestock and all land used totally or 

partially for agricultural production 

purposes regardless of legal form or 

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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المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الحيوانيــــــة وجـــــود حيوانــــــات لــــــدى  بالحيــــــازة يقصـــــد Animal Holding حيوانية حيازة 7031837 الزراعة 71
مـــن  أيالحــائز ويلتبــر الفــرد حــائزا إذا تــوفر لديــه 

أو اربـــل،  األبقـــارعـــدد مـــن  أي:  اآلتيـــةالحـــاالت 
أو / والضأن )رصوس فأكثر من األةنام ( 2)عدد 

فــــــأكثر مـــــــن ( 20)عـــــــدد  الخنــــــازير،أو  (المــــــاعز
ن فـأكثر مـ( 20) ، عدد(الالحم والبياض)الدواجن 
أو الطيـــور األخـــرى مثـــل الحـــبش، والـــبط،  األرانـــب

أن يـدير  أووالفر، والسمن وةيرهـا أو خلـيط منهـا، 
 .خاليا نحل فأكثر( 2)الحائز 

The presence of animals controlled 

by the holder. The holder should 

have any number of cattle or 

camels, at least five heads of sheep, 

goats or pigs, at least 50 poultry 

birds (layers and broilers), or 50 

rabbits or other poultry like turkeys, 

ducks, fer, etc, or a mixture of 

them, or at least three beehives 
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الحــائز حيــازة  لــدى كــان مختلطــة إذا الحيــازة تلتبــر Mixed Holding مختلطة حيازة 7031834 الزراعة 71
تلريــف الحيــازة النباتيــة نباتيــة وحيوانيــة ملــا حســب 

 وأبشرط أن يتم اسـتخدام نفـس اللمالـة  ،والحيوانية
نفــــس المبــــاني للنشــــاطين النبــــاتي  وأنفــــس اآلالت 

 .    والحيواني
 

Where the holder has plant and 

animal holdings, according to the 

definition of plant and animal 

holdings, providing both animal and 

plant activities and sharing the same 

means of production such as labour, 

farm buildings, machinery, or 

draught animals. 
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النباتية وجـود مسـاحة مـن األراضـي  بالحيازة يقصد Plant Holding نباتية حيازة 7031844 الزراعة 71
 زراعـيالمزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصـول 

تحــــــت تصـــــــرف الحــــــائز، علـــــــى أن ال تقــــــل تلـــــــ  
للزراعــــــات المكشــــــوفة،  دونــــــم( 7)المســــــاحة عــــــن 

 .دونم للزراعات المحمية( 0.2)و

The presence of cultivated or arable 

land for any agricultural crops 

controlled by the holder.  This must 

not be less than one dunum for an 

open cultivated area and half a 

dunum for a protected cultivated 

area 
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الحيوانات  7031845 الزراعة 71
 الحلوب

Milking Animal 

 
جميـــع االنـــات فـــي ســـن االنجـــاب والمربـــاه بغـــرض 

خـــالل انتـــاج الحليـــب والتـــي كانـــت منتجـــة للحليـــب 
 اللام

All females of reproductive age and 

including only dairy females bred 

especially for milk production that 

were actually milked during the 

year. 

منظمة األةذية والزراعة احصاءات 
 8077كانون ثاني -للمم المتحدة

المفاهيم ، احصاءات الثروة الحيوانية
طلحات والتتصنيفات والمص  
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المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 حيوانات 7031836 الزراعة 71
 الماشية/ المزرعة

Livestock  تشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها والمرباة بشكل
واألةنــام زراعيــة وتشــمل األبقــار  ألةــراضرئيســي 

والخيـــــــول والبغـــــــال والحميـــــــر  (الضـــــــأن والمـــــــاعز)
الخنـــــازير، وطيـــــور المزرعـــــة كالـــــدجاج والجمـــــال و 

 .والنحلال ، ...اللحم والبياض، والحبش، والفر 

It is Refers to all animals kept or 

reared mainly for agricultural 

purposes. Includes cattle, buffaloes, 

sheep, goats, pigs, horses, mules, 

asses, camels, poultry, rabbits, bees 

and other domesticated animals, as 

well as foxes, minks, etc. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 
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الحيوانات  7031832 الزراعة 71
 المكتسبة

Animals Acquired  الماشــية التــي تــم شــرائها أو التــي اكتســبتها الحيــازة
خــالل اللــام الزراعــي ويشــمل ذلــ  الحيوانــات التــي 
وردت كهــــدايا أو مــــن خــــالل الــــدفع مقابــــل اللمــــل 

 .بارضافة إلى  المواليد

Other livestock acquisitions 

purchased by the holding during the 

enumeration day. This includes 

animals received as gifts or as 

payment for work, in addition to 

animals born 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، البرنامب 77سلسلة تطور االحصاءات 

 8070لزراعي اللالمي للتلداد ا

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

حيوانات ال 7031831 الزراعة 71
 المنزلية

 

Domestic Animals  فــي تشــمل جميــع الحيوانــات المحــتفظ بهــا والمربــاة
  ،والمـــــــــاعز الضـــــــــانوتشـــــــــمل  الحديقـــــــــة المنزليـــــــــة

الحــــــبش، و طيــــــور كالــــــدجاج الالحــــــم والبيــــــاض، وال
ولكـــن بشـــرط ان تكـــون  .الـــ   والنحـــل… والحمـــام

رصوس مـــن األةنـــام  2أقـــل مـــن : األعـــداد كالتـــالي
طير مـن الـدجاج  20أو أقل من /الماعز، وأو /و

أو /ال ، و...أو اية طيور أخرى كالحمام والحبش،
خاليــا  2و أقــل مــن أ/مــن األرانــب و 20أقــل مــن 

 .نحل

Refers to all animals kept or reared 

in gardens; they include sheep, 

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  

. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
8001 

PCBS, 7112 

 castration الخصي 7031831 الزراعة 71

 
 مما مفلولهما إبطال أو الجسم من الخصيتين إزالة

 مستوى في انخفاض أو تأثيرهما، انلدام إلى يصدي

 نسبة وزيادة الدم، في الذكرية الجنسية الهرمونات

 الحيوان مقدرة تزيد وبالتالي األنثوية الهرمونات

 إلى بارضافة الجسم، في الدهن ترسيب على

 الللفية المواد من استهالكه وزيادة الحيوان هدوء

 على يصثر الخصي الن الذبيحة، صفات وتحسين

 تزداد بحيت النمو، سرعة على وليس النمو طبيلة

 .الذبيحة في التصافي نسبة

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 

 دليل تربية األةنام
8001 

عبد الرحيم برهوش.م  

Manual Raising Sheep – 2007.  Abdul 

Rahim Barhoush 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هــــــي مجموعــــــة مـــــــن المحاصــــــيل المصقتــــــة والتـــــــي  Vegetables خضراواتال 7031811 الزراعة 71
تستخدم بشكل رئيسي لالسـتهال  الطـازج، وتشـمل 
الخضــــــار الثمريــــــة مثــــــل القرعيــــــات والباذنجانيــــــات 
ــــــات الخضــــــراء،  ــــــذرة الســــــكرية والبقولي ــــــة وال والبامي
وكـــــذل  الخضـــــار الجذريـــــة مثـــــل الجـــــزر والفجـــــل، 
واألبصــال والخضــار الورقيــة مثــل الخــس والســبان  

الشمام، ويمكن أن و البطي  و الفراولة  لىإ بارضافة
 .تزر  الخضراوات مكشوفة أو محمية

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. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

النحل  خاليا 7131818 الزراعة 71
 التقليدية

Local Beehives  ةير محددة التي تصنع محليا وتكون  الخاليا هيو
القياســات واألحجــام واألشــكال وقــد تكــون مصــنوعة 

وتكــون مــن الطــين أو الفخــار وأحيانــا مــن الخشــب 
 .ةير قابلة لزيادة طبقات أو إضافة براويز

A locally-made beehive with non-

specific dimensions and shapes, 

made mainly of soil or clay and 

sometimes from wood, to which 

layers and frames cannot be added. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

النحل  خاليا 7131817 الزراعة 71
 الحديثة

Modern Beehives  عبــارة عــن صــندوق خشــبي بضبلــاد ملينــه متلــارف
عليهـــا تتكـــون مـــن قاعـــدة وصـــندوق تربيـــة وةطـــاء 
ويمكـن إضـافة طبقـات أخـرى، كـذل  يمكـن إضـافة 

 .أو إزالة البراويز

A wooden box with specific 

dimensions consisting of a base, 

raising box and cover.  Other layers 

and frames may be added or 

removed. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

بــيض المائـدة وعــادة مــا  نتــاجالـدجاج الــذي يربـى ر Layers البياض الدجاج 7131814 الزراعة 71
 شهرا   20يربى لمدة ال تزيد عن 

It is Refers to the chicks kept to 

produce table eggs, not usually for 

more than 30 months. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 فـينتـاج اللحـوم البيضـاء الدجاج الذي يربـى ر هو Broilers الالحم الدجاج 7131813 الزراعة 71
 .يوما   20مدة ال تتلدى دورتها 

It is the chicks which be kept to 

produce white meat with 50 days as 

maximum period. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

اســــتخراج الزيــــت مــــن ثمــــار الزيتــــون  عمليــــة وهــــي Olive Pressing الزيتون درس 7131811 الزراعة 71
 (.عصر الزيتون)

A process of extraction oil from 

olive. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1995 

مـــــن الطيـــــور مخصصـــــة لغـــــرض إنتـــــاج  مجموعــــة Poultry الدواجن 7031812 الزراعة 71
دجـاج الحـم أو رنتـاج البـيض أو  يكونملين كان 

رنتاج لحم الحبش أو الحمام أو أي نـو  آخـر مـن 
 .كما تشمل الدواجن األرانب الطيور،

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هـــي الــــدواجن التــــي تــــتم تربيتهـــا بأعــــداد قليلــــة فــــي  Household Poultry المنزلية الدواجن 7031812 الزراعة 71
المنــــزل ويكــــون مكــــان مخصــــج لتربيتهــــا بجانــــب 

الهـــدف الرئيســـي مــــن تربيتهـــا االســـتهال  المنزلــــي 
ــــــــاض والحمــــــــام واروز والــــــــبط  ــــــــدجاج البي ــــــــل ال مث

 .واألرانب والحبش وةيرها من الطيور

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 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

الدجاج  دورة 7031811 الزراعة 71
 البياض

Layers Cycles  هـــي الفتـــرة التـــي تمتـــد مـــن بدايـــة تربيـــة الصيصـــان
إنتاجهــــا مــــن البــــيض وهــــي بالملــــدل حتــــى نهايــــة 

 .سنتان

Is the period which extends from 

beginning of raising chicks until the 

end of eggs production its 2 year in 

average.  

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

دورة الدجاج  7131811 الزراعة 71
 الالحم

Broiler Cycles تربيــة الصيصــان  بدايــةالفتــرة التــي تمتــد مـن  هـي
حتـــــى نهايــــة تســــويق الـــــدواجن ( عمــــر يــــوم واحــــد)

 .المنتجة
 

The period that extends from the 

raising of chicks (aged one day) 

until the final marketing of the 

poultry. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 

ذكور الحبش  7131821 الزراعة 71
 مالالح

Turkey Males  رنتــــاجوهــــي ذكــــور الحــــبش الالحــــم والتــــي تربــــى 
-720تتـراوت مـدتها مـن  اللحوم البيضاء فـي دورة

 .يوم وعدد الدورات في السنة دورتين فقط 720

It is Refers to the male turkey kept 

to produce white meat, the period 

that extends from 150 to 180 days 

not usually for more than two 

cycles per year. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة الزراعة+ الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

تزويـــــد األرض عـــــن قصـــــد بميـــــاه ةيـــــر ميـــــاه  هـــــو Irrigation الري 7131828 الزراعة 71
ـــــــاج  األمطـــــــار، بغـــــــرض تحســـــــين المراعـــــــي أو إنت

 .المحاصيل

It refers to land purposely providing 

land with water, other than rain, for 

improving pasture or crop 

production. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 

جزئيـــا أو كليـــا  األرضنظـــام لتغطيـــة  إلـــى يشـــير Surface Irrigation الري السطحي 7131827 الزراعة 71
مختلفـــة بمـــا  أنـــوا الـــري، وهنـــا   ألةـــراضبالميـــاه 
الغمـــر بـــاألحواض أو الـــدواليب أو القنـــوات  فيهـــا

المفتوحــــــة أو بوضــــــع بــــــربيب بجانــــــب المحصــــــول 
 .بغض النظر عن مصدر المياه

It is Refers to a system for partially 

or completely covering land with 

water for the purpose of irrigation. 

There are various types, including 

furrow, border strip, open channels 

and basin irrigation, regardless of 

the water source. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

برنامب اللالمي للتلداد الزراعي ال
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ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 
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 الري بالتنقيط 7131824 الزراعة 71
 

Drip Irrigation 

 
فيــه توزيــع الميــاه تحــت ضــغط مــنخفض  يــتم نظـام

فـي نمـط مسـبق التحديــد  األنابيـبمـن خـالل شـبكة 
كميـــة صـــغيرة لكـــل نبـــات حيـــت  إطـــالقفيـــه  يـــتم

 .تنبلت المياه ببطء على سطح التربة

A system where water is distributed 

under low pressure through a piped 

network in a pre-determined patter 

and applied as a small discharge to 

each plant, where drip emitters 

apply water slowly to the soil 

surface. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

يشـــير إلـــى شـــبكات األنابيـــب التـــي تتحـــر  خاللهـــا  Sprinkler Irrigation الري بالرشاشات 7131823 الزراعة 71
الميــاه تحــت ضــغط قبــل وصــولها المحصــول عــن 

 .طريق الرشاشات

It is Refers to pipe networks 

through which water moves under 

pressure before being delivered to 

the crop via sprinkler nozzles.  

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

مــــن األراضــــي صــــغيرة  هــــي عبــــارة عــــن مســــاحة  Household Farming الزراعة االسرية 7131771 الزراعة 71
ـــــم 7المســـــاحة اقـــــل مـــــن )زراعيـــــة ال مكشـــــوف  دون
تحــــــــيط بــــــــالمنزل ويمكــــــــن ( دونــــــــم محمــــــــي 0.2أو

أو /والخضـــــــراوات محاصـــــــيل رنتـــــــاج اســـــــتغاللها 
أو /و أو المحاصــــيل الحقليــــة،/البســــتنة الشــــجرية و

نوعهــــا مثــــل  بغــــض النظــــر عــــن تربيــــة الحيوانــــاتل
أو /أو الـــــــــــدواجن، و/أو المـــــــــــاعز، و/األةنـــــــــــام و)

: ، وبحيــت تكــون األعــداد كالتــالي(الــ ...األرانــب،
أو أقـل /رصوس مـن األةنـام والمـاعز، و 2أقل من 
طيــــر مــــن الــــدجاج أو أيــــة طيــــور أخــــرى  20مــــن 

مـن األرانـب،  20أو أقل مـن /كالحمام والحبش، و
ال  االســـته خاليـــا نحـــل، بهـــدف 2أو أقـــل مـــن /و

أن أو  ،(للقــــارب والجيــــران)األســــري، أو ارهــــداء 
زيـــادة دخـــل علـــى نطـــاق ضـــيق جـــدا بغـــرض تبـــا  
 األسرة

It is a small area of agricultural land 

(be less than one dunum for an open 

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. 
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ـــــة  Scattered plantation الزراعة المبلثرة 7131865 الزراعة 71 ـــــرة أو المنلزل ـــــات واألشـــــجار المبلث تشـــــمل النبات
بدرجـــــــــة تحـــــــــول دون تحديـــــــــد مجمـــــــــو  المســـــــــاحة 
المشـــــغولة، وعنـــــد تحديـــــد المســـــاحة التـــــي تغطيهـــــا 

أعــــــداد األشــــــجار المبلثــــــرة، يــــــتم تحويــــــل مجمــــــو  
األشـــــجار إلـــــى مســـــاحات عـــــن طريـــــق تخصـــــيج 

سواء من نو  واحد أو ) مساحة مليارية لكل شجرة
المزروعــــــة فــــــي الحقــــــل بشــــــكل مبلثــــــر أو ( أكثــــــر

ــــى جوانــــب الحقــــل والممــــرات وتشــــكل  مزروعــــة عل
متنــــاثرة فــــي  ارأشــــجســــياج أو مصــــدات ريــــات أو 

 .حديقة المنزل داخل الحيازة الزراعية

Includes plants and trees scattered 

or isolated to different degrees 

without specifying the total area 

occupied. In determining the area 

covered by scattered trees, the total 

was based on the number of trees 

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. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

مي للتلداد الزراعي البرنامب اللال
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

الســــــتخدام األرض، فتــــــزر  مســــــاحة  طريقــــــة هــــــي Shifting Cultivation المتنقلة الزراعة 7131822 الزراعة 71
ملينـــة مـــن األرض لبضـــع ســـنوات ثـــم تهجـــر لفتـــرة 

الســـتلادة خصـــبها بـــالنمو النبـــاتي الطبيلـــي،  تكفــي
المميـزة للزراعـة المتنقلـة  والسـمة.  ثم تلاد زراعتها

األســـمدة اللضـــوية أو الســــماد  اســـتخدامهـــي عـــدم 
الطبيلــي للمحافظــة علــى خصــب التربــة، وبالتــالي 

ة األرض المزروعـــــة تـــــدريجيا  إلـــــى أن إنتاجيـــــ تقـــــل
ــــــة   االقتصــــــاديةيصــــــبح مــــــن األفضــــــل مــــــن الناحي

االنتقـــال إلـــى مســـاحة جديـــدة مـــن األرض والتخلـــي 
األرض المهجـورة عـادة إلــى  وتحتـاج.  عـن األولـى

 .طبيليا   خصوبتهاوقت طويل الستلادة 
 

Shifting cultivation is a land 

utilized method whereby a 

particular piece of land is cultivated 

for some years and then abandoned 

for a period sufficient for it to 

restore its fertility by natural 

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. 
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والشــــجيرات واألشــــجار المزروعــــة  النباتــــات تشــــمل Compact plantation الزراعة المكثفة 7131827 الزراعة 71
 أيضــا، منتظمــة ومنهجيــة كمــا فــي البســتانبصــورة 

تكــون شــكال  ةيــر منــتظم  التــيالنباتــات واألشــجار 
تكفـــي العتبارهـــا بســـتان ولكـــن تكـــون كثيفـــة بدرجـــة 

 .شجرية مكثفةتلتبر مزرعة 

Includes plants, trees and shrubs 

planted in a regular and systematic 

manner, such as in an orchard.  

Plants, trees or shrubs forming an 

irregular pattern but dense enough 

to be considered as an orchard are 

also considered a compact 

plantation. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 



 

821 

 

رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Disposal Liquid الزيبار 7131828 الزراعة 71

(Zebar) 
الســـــائلة مـــــن ثمـــــار الزيتـــــون بلـــــد  المخلفـــــات وهـــــو
 .عصره

The olive liquid remainder (waste) 

after the olive pressing. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1995 

أطلـــق علـــى أشـــجار الزيتـــون التـــي يزيـــد  اســـم وهـــو Romi olive الروميالزيتون  7131821 الزراعة 71
 .عمرها عن خمسين سنة

A surname for olive trees that its 

age is more than fifty years. 
، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز

7772 

PCBS, 1998 

مـــــن أصـــــناف الزيتـــــون يشـــــبه النبـــــالي  صـــــنف هــــو Surri olive صوريالزيتون ال 7131870 الزراعة 71
 أكثـــرالبلـــدي إال أن شـــكل الثمـــرة يميـــل لالســـتطالة 

لا ـوتبـ  .(ملـم 88x72)والي ـذات حجم متوسط حـ
 .)%22-21)ه ـت فيـبة الزيـنس

An olive variety which is used for 

oil extraction and pickles.  Its fruit 

size is about (15 x 22 )mm, the 

percentage of oil for this variety 

fruit is about (37%-38%). 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

الشــائع مـن الزيتـون فــي فلسـطين وهــو  الصـنف هـو Napali olive النباليالزيتون  7131871 الزراعة 71
صــــــنف محلــــــي نســــــبة إلــــــى بيرنبــــــاال، وملــــــد هــــــذا 

ا، يبلا حجم الثمرة للزيت أوال والكبيس ثاني الصنف
(80X 81 ) ،وتبلـــا نســبة الزيـــت فيــه بحـــدود  مــم

22.2%. 

It is a local widespread variety of 

olive in Palestine, which is used for 

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%. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

 لنباليالزيتون ا 7131822 الزراعة 71
 المحسن

Improved Napali olive مــن أصــناف الزيتــون ملــد أوال للكبــيس  صــنف هــو
 80-72)وللزيــــت ثانيــــة وتبلــــا نســــبة الزيــــت فيــــه 

 2-1عنـــد النضـــوج ويبلـــا ملـــدل وزن الثمـــرة (% 
ـــــأخرا   يتميـــــز.  ةـــــم هـــــذا الصـــــنف بأنـــــه ينضـــــب مت

 .بالمقارنة باألصناف المحلية األخرى

An olive variety which is used for 

pickles first and extracting oil 

second. Its fruit weigh about (6-8) 

grams, the percentage of oil 

extracted from this variety fruit is 

about (18%-20%). 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

 ارنتاجية السلة 7131823 الزراعة 71
 القصوى

Maximum Capacity for 

Production 
عدد ممكن من الطيور والتـي يمكـن تربيتهـا  أقصى

 .في المزرعة
It is Refers to the maximum number 

of chicks that can be kept on the 

farm. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هـــــي مجموعـــــة مـــــن الصـــــفات الوراثيـــــة الخارجيــــــة  Strain ساللة الحيوان 7031824 الزراعة 71
ـــــو   ـــــات ذات الن وارنتاجيـــــة لمجموعـــــة مـــــن الحيوان

 والضــــــأن الهولنديــــــةالواحــــــد مثــــــل ســــــاللة األبقــــــار 
 .اللساف

A collection of genetic traits and 

productivity of one type of animal, 

such as a Friesian cow, or Assaf 

sheep. 

 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 
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الزراعية  السلع 7131821 الزراعة 71
 الوسيطة

Intermediate 

Agricultural Products 
المنتجـة مـن القطـا  الزراعـي التـي  الزراعيـة السلع

 مثـــــليلـــــاد اســـــتخدامها فـــــي الزراعـــــة مـــــرة أخـــــرى 
األعالف الزراعية ةير المصنلة والتقاوي والسـماد 

 .البلدي والتبن

Agricultural products reused in the 

agriculture production of another 

product within the agricultural 

sector. Intermediate products 

include forages, straw, animal 

manure used as fertilizer, cereals 

for feed etc. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 +2007ارحصائية، 

الجهاز المركزي لإلحصاء : بتصرف
 الفلسطيني

OECD,Glossary of Statistical Terms ,  

2007+ 

Adapted by PCBS 

الواحدة أو الفترة التـي تكـبس بهـا كميـة  الكبسة هي Press الشدة 7131822 الزراعة 71
الحصـول  بهدفالزيتون المجروشة والملدة للكبس 

علــى الزيــت وتختلــف الكميــة تبلــا  لحجــم المكــبس، 
للملاصـــر القديمـــة  المصـــطلحوعـــادة يســـتخدم هـــذا 

أن تقـــدر  ويمكــن.  والملاصــر نصــف األوتوماتيــ 
 .كميات الزيتون المدروس بلدد الشدات

One press is the period of pressing 

specific quantity of grind olive to 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

 Beeswax شمع اللسل 7131822 الزراعة 71

 
ــــتم  ــــىي  الشــــمع االصــــفر مــــن ذوبــــان الحصــــول عل

الشـمع األبـيض امـا . أقراج اللسل بالمـاء المغلـي
ويسـتخدم . الشـمع األصـفر المبـيضعبـارة عـن هو 

ــــــل  ،للشــــــمو شــــــمع اللســــــل  ومستحضــــــرات التجمي
 .ةير الغذائية األخرى اتواالستخدام

Obtained by melting honeycombs 

with boiling water (yellow wax).  

White wax is yellow wax bleached.  

Beeswax is used for candles, 

cosmetics and other non-food use 

منظمة األةذية والزراعة احصاءات 
 8077كانون ثاني -للمم المتحدة

المفاهيم ، احصاءات الثروة الحيوانية
 والمصطلحات والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 

 

لــــه الحــــق باســــتغالل ثمــــار الزيتــــون  شــــخج وهــــو Lessee الضامن 7131821 الزراعة 71
بموجـــب اتفـــاق مـــع حـــائز الزيتـــون مقابـــل أجـــر أو 

 .من الزيت أو الزيتون نسبة

The lessee is a person who manages 

property for olive trees according to 

agreement between him and the 

olive land-owner. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

واللقاحات  الطلوم 7131821 الزراعة 71
 البيطرية

Vaccine ـــــــات مجهريـــــــ هـــــــي ـــــــارة عـــــــن كائن ـــــــا ) ةعب كالبكتيري
، ةضـــليفة أو ميتـــ( الـــ ..والفطريـــات، والفيروســـات

 المشـــتقةأو هـــي عبـــارة عـــن مضـــادات البروتينـــات 
منها ، أو التركيبات االصطناعية، وتستخدم لمنع، 

ــــــــــــةأو تحصــــــــــــين، أو عــــــــــــالج األمــــــــــــراض   الملدي
 .واألمراض األخرى

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. 

www. who.int/topics 

/vaccines/en/ 

 

www. who.int/topics /vaccines/en/ 
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

تشرين  شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية Agricultural Year الزراعي اللام 7131880 الزراعة 71
أول مــن اللــام ولغايــة نهايــة شــهر أيلــول مــن اللــام 

 .التالي

The period covering the first of 

October to the end of September of 

the following year. 

 

8070، الفلسطينية الزراعة وزارة  Palestinian Ministry of Agriculture, 2010 

الزراعي  اللامل 7031881 الزراعة 71
 الدائم

Permanent Agricultural 

Workers 
الـــــذي يـــــصدي خدماتـــــه بشـــــكل منـــــتظم  اللامـــــل هــــو

 ومــدةومســتمر فــي الحيــازة خــالل الســنة الزراعيــة، 
اللمـــل تزيـــد عـــن ثلثـــي اللمـــل مـــن اللـــام الزراعـــي 

 (.ثمانية أشهر فأكثر)

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. 

 -مصطلحات منظمة اللمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق 

8002األساسية في اللمل،   

بتصرف الجهاز المركزي + 
 لالحصاء الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work,  2008+ 

Adpted from PCBS  

الزراعي  اللامل 7031882 الزراعة 71
 المصقت

Occasional 

Agricultural Workers 

 

الذي يـصدي خدماتـه بشـكل ةيـر منـتظم  اللامل هو
 الزراعيـــةوةيـــر مســـتمر فـــي الحيـــازة خـــالل الســـنة 
( اللرضـــــية)وةالبـــــا مـــــا نســـــتخدم اللمالـــــة المصقتـــــة 

محـــدودة بحيـــت  مهـــاملفتـــرات قصـــيرة جـــدا رنجـــاز 
تنتهـي بانتهـاء المهمــة، ومـدة اللمـل تقــل عـن ثلثــي 

 (.أقل من ثمانية اشهر) الزراعياللمل من اللام 

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 

 -مصطلحات منظمة اللمل الدولية 
إعالن بشأن المباده والحقوق 

8002األساسية في اللمل،   

بتصرف الجهاز المركزي + 
 لالحصاء الفلسطيني

ILO Terminology - Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work, 2008+ 

Adpted from PCBS  

عدد الدورات في  7031814 الزراعة 71
 اللنابر

Number of Cycles in 

the Barns 
عــدد الـــدورات ارنتاجيــة التـــي قــام المـــزار  بتربيتهـــا 

 الزراعية لجميع اللنابرخالل السنة 

It is Refers to the number of 

production cycles the farmer makes 

during the agricultural year for all 

poultry houses. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 
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رمز 
  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 الزراعية اللروة 7031813 الزراعة 71
 للخضراوات

Planting Session for 

Vegetables 
هي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو المحاصـيل 

 .المصقتة

  وتبــــدأ مـــــن بدايــــة شـــــهر : اللــــروة الشـــــتوية
تشــــرين الثــــاني وحتــــى بدايــــة شــــهر كــــانون 

 األول

 وتبــدأ مــن منتصــف شــهر : الربيليــة اللــروة
 شباط وحتى منتصف آذار

 وتبـــدأ مـــن منتصـــف أيـــار : اللـــروة الصـــيفية
 وحتى منتصف حزيران

 وتبــــدأ مــــن منتصــــف آب : اللــــروة الخريفيــــة
 .وحتى منتصف أيلول

The period during which vegetable 

crops are cultivated:  

- Winter session: from the 

beginning of November to the 

beginning of December  

- Spring session: from mid-

February to mid-March 

- Summer session: from mid-May 

to mid-June  

- Autumn session: from mid-August 

to mid-September 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 الزراعية اللروة 7031811 الزراعة 71
للمحاصيل 
 الحقلية

Planting Session for 

Field Crops 

 

هــــي الفتــــرة التــــي يــــتم خاللهــــا زراعــــة المحاصــــيل 
  .المصقتة

 هي الفترة التي يتم خاللها : اللروة الصيفية
زراعة ونمـو المحاصـيل المصقتـة والتـي تقـع 

 .72/02 – 72/08 ما بين

 هي الفترة التي يـتم خاللهـا : اللروة الشتوية
زراعة ونمـو المحاصـيل المصقتـة والتـي تقـع 

 .72/78 – 07/70 ما بين

The period during which field crops 

are cultivated. 

- Summer session: from mid-

February to mid-April   

- Winter session: from the 

beginning of October to mid-

December. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

 والذي االزهار فيالرحيق حلو ولزج من سائل هو  Honey اللسل 7131812 الزراعة 71
عــــداده جملــــهتم يــــ  حشــــراتعــــن طريــــق  للغــــذاء واا

يلتمد طلم ولون و . نحل اللسلملينة، وخصوصا 
جمـع اللسل إلى حـد كبيـر علـى النباتـات التـي يـتم 

تخــــزين اللســــل فــــي بالنحــــل ويقــــوم . الرحيــــق منهــــا
، والتـي قـبلهممـن إعـدادها  التـي يـتمأقـراج اللسـل 
 سداسية شمعخاليا  هي عبارة عن

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 

منظمة األةذية والزراعة احصاءات 
 8077كانون ثاني -للمم المتحدة

المفاهيم ، احصاءات الثروة الحيوانية
 والمصطلحات والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 
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 عمر الحائز 7031811 الزراعة 71
 بالسنوات الكاملة

Age of the Holder in 

Completed Years 
ارســـناد الفتـــرة مـــا بـــين تـــاري  المـــيالد وتـــاري  هـــو 

 .الكاملة بالسنواتملبرا  عنه 
The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

هو المكان المخصج لتربية الطيور الداجنـة فيـه،  Barns (حظائر) اللنابر 7031811 الزراعة 71
مباني  أووقد تكون على شكل بركسات مخصصة 

 .أخرى

It is Refers to the place where 

poultry is kept. It can be a special 

house or other building. 

المركزي لإلحصاء الجهاز 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 2010 

ةذاء ملكات  7131811 الزراعة 71
 النحل

Royal jelly 
 

هـــو إفـــراز عســـل النحـــل الـــذي يســـتخدم فـــي تغذيـــة 
يتم افراز مـادة . الناضجة وكذل  الملكات اليرقات،
النحــل، رنــات الغــدد فــي البللــوم الســفلي عليــه مــن 

، بغض النظر الخليةتغذية جميع اليرقات في يتم و 
عنــدما تقــرر الشــغاالت و .  عــن الجــنس أو الطائفــة

أو الملكـــة ضـــلفت ملكـــة جديـــدة، إمـــا ألن  اختيـــار
اللديـــد مـــن اليرقـــات الصـــغيرة  فيـــتم اختيـــار، تقتلـــ

كميـــات وفيـــرة مـــن ةـــذاء ملكـــات النحـــل  اواطلامهـــ
هذا النـو  . لهذا الغرضخصيصا ي تم اعداده والذ

الملكة، بمـا فـي ذلـ   تشكلمن التغذية يتسبب في 
 الالزم لوضع البيضو لمبيضين الكامل لالنمو 

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. 

http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Royal_jelly 
http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Royal_jelly 

 7131818 الزراعة 71

 
ةرض ارنتاج 

 الرئيسي
Main Purpose of  

Production of the 

Holding 

وهو تحديد الغرض أو الهدف من ارنتاج وهو إمـا 
للبيــع أساســا أو لالســتهال  األســري أساســا وتلنــي 

اكثـر مــن نصـف ارنتـاج الزراعــي  كلمـة أساسـا أي
 .للحيازة خالل السنة الزراعية

It is the main purpose of the 

production, which is mainly either 

for sale or for household 

consumption.  Mainly  means half 

or  more of agricultural production 

through the agricultural year. 

ألةذية والزراعة للمم المتحدة منظمة ا
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

         

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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 الرئيسي الغرض 7131817 الزراعة 71
لتربية حيوانات 

 الماشية

Main Purpose for 

raising Animal 
الحيوانـات يشير إلى السـبب الرئيسـي لإلبقـاء علـى 

 .كان يكون للحصول على الحليب أو اللحوم
 

It is Refers to the main reason for 

the animals to be kept.  Normally, 

milk and meat are the main purpose 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

 Special machines for the hatching .آلة مخصصة لتفري  بيض الدواجن هي Hatchery الفقاسات 7131814 الزراعة 71

of poultry eggs. 
 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
 2010 , وزارة الزراعة+ الفلسطيني

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture, 2010 

هــــي أي قطلــــة مــــن األرض لنــــو  واحــــد مــــن حــــق  A parcel (الجزء)القطلة  7131894 الزراعة 71
، ومـــــاء، االنتفـــــا ، محاطـــــة كليـــــا بأراضـــــي أخـــــرى

أو مالمـــــح أخـــــرى ال تشـــــكل جـــــزءا مـــــن ، وطريـــــق
الحيـــازة أو تشــــكل جــــزءا مـــن الحيــــازة ضــــمن نمــــط 
مختلف من حق االنتفا   ويمكن أن يتكـون الجـزء 
مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــول أو الرقــع الزراعيــة 

 .المجاورة لبلضها البلض

Any piece of land of one land 

tenure type, entirely surrounded by 

other land, water, road, forest or 

other features not forming part of 

the holding or forming part of the 

holding under a different land 

tenure type.  A parcel may consist 

of one or more fields or plots 

adjacent to each other. 

 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

ب اللالمي للتلداد الزراعي البرنام
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

الكيان القانوني  7131815 الزراعة 71
 للحائز

 
 
 

Legal Status of 

Agricultural Holder 

 

التشريلية التي تلمل من خاللها يشير إلى الجوانب 
الحيازة الزراعية، كما يشير إلى جوانب أخرى عن 

فمن وجهة النظر القانونية، يمكن .  أنوا  الحيازات
تشغيل الحيازة بشخج واحد أو المشاركة من عدة 
أفراد، بلقد أو بدون عقد، ينتمون لنفس األسر أو 
:  ألسر مختلفة، أو بواسطة شخصية اعتبارية

 ال ...ة، جملية تلاونية، مصسسة حكوميةمصسس

It is Refers to the juridical aspects 

under which the agricultural 

holding is operated. It also refers to 

other aspects about the type of 

holding. From the juridical point of 

view, a holding may be operated by 

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. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77ة تطور االحصاءات سلسل

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

لحظة ارسناد  7131816 الزراعة 71
 الزمني
 
 

 

Reference Date 

 
تسند إليها بيانات التلداد، وعادة هي اللحظة التي 

ما تكون منتصف ليلة ملينة، بحيت تسند ملظم 
 .نتائب التلداد إلى تل  الليلة

 
 

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. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 + بتصرف 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378+ Adpted from PCBS 
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هي مواد تهدف الى منـع وتـدمير ومكافحـة اآلفـات  Pesticides زراعيةمبيدات  7131812 الزراعة 71
في النباتات أو األمراض الحيوانية وآفاتها بما فيها 
نــــاقالت األمــــراض البشــــرية والحيوانيــــة واألصــــناف 
من النباتات أو للسيطرة علـى سـلو  او فسـيولوجيا 
اآلفات والمحاصيل أثنـاء ارنتـاج والتخـزين وتشـمل 

ت الحشـــــرية، ومبيـــــدات األعشـــــاب ، علـــــى المبيـــــدا
والمبيــــــدات الفطريــــــة ، مبيــــــدات اللناكــــــب والنحــــــل 

 .األبيض والقوارض وةيرها من المواد

Are substances inteneded to 

prevent, disease or control in plants 

or animals disease and pests, 

including vectors of human and 

animal diseases, unwanted species 

of plant, or to control the behavior 

or physiology of pests or crops 

during production or storage. They 

include insecticides herbicides, 

fungicides, acaricides, termiticides 

and rodenticides and other 

substances. 
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محاصيل ال 7131811 الزراعة 71
 حقليةال

Field Crops  ـــــة وتشـــــمل هـــــي مجموعـــــة مـــــن المحاصـــــيل المصقت
كــــالقمح والشــــلير والمحاصــــيل  محاصــــيل الحبــــوب

البقوليـــــة كـــــالحمج والفـــــول اليـــــابس، والمحاصـــــيل 
الزيتية مثل عبـاد الشـمس والسمسـم وفسـتق اللبيـد، 
والمحاصـــــيل الدرنيـــــة مثـــــل البطاطـــــا، واألبصـــــال، 
ـــــــة مثـــــــل اليانســـــــون والميرميـــــــة  والمحاصـــــــيل الطبي

يل التوابــل مثــل الكمــون والقزحــة، والنلنــا  ومحاصــ
 .والمحاصيل الللفية مثل البرسيم والفصة والبيقيا

This is a set of temporary crops 

including cereals such as wheat and 

barley; legume crops such as chick 

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8070وزارة الزراعة، + الفلسطيني  

PCBS+ Palestinian Ministry of 

Agriculture 

المحاصيل  7131811 الزراعة 71
الدائمة التي 
بلغت عمر 

 (مثمرة)ارنتاج 

Permanent Crops 

(related to age 

production - fruit) 

 

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثمارا  بالفلل أو 
المنتجة، وتصبح ملظم محاصيل األشجار منتجـة 

وتــدخل المحاصـــيل التـــي  بلــدما تبلـــا عمــرا  ملينـــا ،
بلغـــت هـــذه المرحلـــة ضـــمن المحاصـــيل فـــي عمـــر 
ارنتـاج وان لــم تكـن قــد أثمــرت أو أنتجـت ةلــة فــي 
الســنة المرجليــة بســبب الظــروف المناخيــة أو ألي 

وال تدخل األشجار الهرمة أو ةيرها  أسباب أخرى،
مــن األشــجار التــي بلغــت عمــر ارنتــاج ولكنهــا لــم 

رف عليهـــــــا ضـــــــمن تلـــــــد منتجـــــــة إذا أمكـــــــن التلـــــــ
 .المحاصيل في عمر ارنتاج

Permanent crops already bearing 

fruit and producing. Most tree crops 

become productive after a certain 

length of time. The fall crop, which 

amounted to this stage in the crop 

production and age had not yielded 

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. 
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المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

المحاصيل  7131711 الزراعة 71
 الللفية

Forage Crops لمحاصــيل المصقتــة التــي تــزر  بشــكل مكثــف هــي ا
فـــــي الســـــنة  مــــرةامكانيـــــة زراعتهــــا اكثـــــر مـــــن مــــع 

: وتشـــــمل ثـــــالت مجموعـــــات رئيســـــية مـــــن الللـــــف
األعشــــاب، بمـــــا فــــي ذلـــــ  الحبــــوب التـــــي تحصـــــد 

  البقوليــــات، بمــــا فــــي ذلــــ  البقــــول التــــي خضــــراء
تحصــد خضــراء، والمحاصــيل الجذريــة التــي تـــزر  

، إمـــا بهـــذه االنـــوا لحيوانـــات اويـــتم تغذيـــة . كللـــف
ــــــــش، أي المحاصــــــــيل  كللــــــــف أخضــــــــر، كمــــــــا الق

جافــــة أو المجففــــة بلــــد الحصــــاد، أو المحصــــودة ال
األعـــــــالف وهـــــــي  الســـــــيالج. كمنتجـــــــات الســـــــيالج

الخضــــــراء المحفوظــــــة دون تجفيــــــف عــــــن طريــــــق 
بلـض المحاصـيل وتدخل . لتاخير فسادهاالتخمير 
 .لعالف المركبةلمكونات كالللفية 

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. 

http://www.fao.org/es/ 

faodef/fdef11e.htm 
http://www.fao.org/es/ 

faodef/fdef11e.htm 

 المحاصيل 7131718 الزراعة 71
المختلطة 

 (المحملة)

Mixed Crops  بينهــا، عبـارة عــن محصــولين أو أكثــر مختلفــة فيمــا
وهي إما مصقتـة أو دائمـة، وتنمـو متزامنـة فـي نفـس 
الحقـــــل أو الرقلـــــة، دون أن تكـــــون مصقتـــــة ودائمـــــة 

 .ملا  

two crops or more different 

temporary or permanent crops ( but 

not both temporary and permanent 

crops), and grown simultaneously 

in the same field or area. 
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المحاصيل  7131712 الزراعة 71
 المقترنة

Associated Crops  المحصــــــول المصقــــــت الــــــذي يــــــزر  داخــــــل مزرعــــــة
 .شجرية كثيفة بها محاصيل مستديمة

A temporary crop grown in a 

compact plantation of permanent 

crops. 
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محاصيل دائمة  7131713 الزراعة 71
تشمل اشجار )
(شجريةالبستنة ال  
 

Permanent Crops 

(including trees 

horticulture)  

 

هـــي المحاصـــيل التـــي تـــزداد دورة نموهـــا عـــن ســـنة 
ال تحتـــاج رعـــادة زراعتهـــا بلـــد كـــل واحـــدة، والتـــي 
ل ذلــ  اومثــ.  تلمــر للــدة ســنواتو  ،موســم قطــاف

أشــــجار وأشــــجار الحمضــــيات، و أشــــجار الزيتــــون، 
ومــن الممكــن زراعــة المحاصــيل الدائمــة . اتاللوزيــ

ــــــة الزراعــــــة المكثفــــــة أو الزراعــــــة المبلثــــــرة،  بطريق
 .ساحة تشمل المحاصيل المزروعة بالطريقتينوالم

A crop growth cycle of more than 

one year that does not need 

replanting after each season and for 

the previous few years. For 

example, olive trees, citrus trees, 

and nuts. It is possible to grow 

permanent crops in intensive 

agriculture or scattered. The area 

planted with crops include two 

ways. 
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  المجال

المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

يشـــير هـــذا المصــــطلح إلـــى محصــــول واحـــد يــــزر   The Single Crop المحصول المنفرد 7131714 الزراعة 71
وحــده فــي حقــل، ويمكــن أن يكــون هــذا المحصــول 

 .من المحاصيل المصقتة أو الدائمة

This term refers to one crop grown 

alone in the field. This crop may be 

temporary or permanent. 
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شــخج مــدني أو اعتبــاري يتــولى المســصولية الفنيــة  Hired manager المدير بأجر 7131715 الزراعة 71
دارة الحيازة نيابة عـن الحـائز وتنحصـر رواردارية 

مســـــصولياته فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات اليوميـــــة الالزمـــــة 
لتشــغيل الحيـــازة بمــا فـــي ذلــ  إدارة اللمـــال األفـــراد 
ومراقبتهم، ويدفع األجر بوجه عام نقـدا أو عينـا أو 

لتـــــي يتقاســــم فيهـــــا وفـــــي الحــــاالت ا  .كليهمــــا ملــــا
المــدير المســصوليات االقتصــادية والماليــة بارضــافة 
 إلى إدارته لحيازة فانه يلتبر حائزا أو حائزا شريكا

A civil or juridical person who 

takes technical and administrative 

responsibility for the management 

of a holding on the holder's behalf. 

Responsibilities are limited to 

making day-to-day decisions on the 

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. 
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 Rainfed Agricultural  البللية المساحة 7131716 الزراعة 71

Land 
هــي المســاحة التــي تلتمــد فــي ريهــا بشــكل رئيســي 

 .األمطارعلى مياه 
 

It is Refers to agricultural land that 

relies mainly on rain for irrigation 
والزراعة للمم المتحدة  منظمة األةذية
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 المساحة 7131712 الزراعة 71
 الصالحة للزراعة

Arable land مــــن المســــاحة الكليــــة للحيــــازة، وتشــــمل  جــــزء هــــي
جميــع مســـاحات األرض التـــي تســـتخدم فـــي ملظـــم 

وهــي تشــمل  ،لزراعــة المحاصــيل المصقتــة الســنوات
األراضـــي المســـتخدمة لزراعـــة المحاصـــيل المصقتـــة 
فـــي فتـــرة اثنـــي عشـــر شـــهرا كفتـــرة مرجليـــة وكـــذل  
ا األراضي التي تستخدم عادة لـنفس الغـرض ولكنهـ
وال . لظــــروف ةيــــر متوقلــــة تتــــر  بــــورا وال تــــزر  

تشــــــمل األراضــــــي الصــــــالحة للزراعــــــة، األراضــــــي 
المزروعـــة بمحاصـــيل مســـتديمة او األراضـــي التـــي 
لــــديها إمكانيــــة االســــتزرا  ولكنهــــا ليســــت منتظمــــة 

 . الزراعة 

This includes all land used in most 

years for growing temporary crops, 

it includes land used for growing 

temporary crops in a twetve month 

reference period, as well as land 

that would normally be so used but 

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. 
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المصطلح رمز الموضوع  
المصطلح   اسم

 بالعربية
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الكلية  المساحة 7131711 الزراعة 71
 للحيازة

Holding Area  هـــــي بنـــــد مشـــــتق يـــــتم الحصـــــول عليـــــه مـــــن جمـــــع
ـــــات اســـــتخدام  ـــــة مـــــن فئ المســـــاحات تحـــــت كـــــل فئ

القطــع التــي تتــألف  جميــعمســاحة األراضــي، وهــي 
الزراعيــــــــة، ويشــــــــمل ذلــــــــ  جميــــــــع  منهــــــــا الحيــــــــازة

األراضـــي التــــي يــــتم تشــــغيلها للحيــــازة دون اعتبــــار 
للصــــفة أو الكيــــان القــــانوني، وال تلتبــــر األراضــــي 

ز ولكـن يصجرهـا للغيـر جـزء مــن التـي يمتلكهـا الحـائ
 .مساحة الحيازة

This is a derived item obtained by 

summing the area under each land 

use category.  It is the area of all 

land making up the agricultural 

holding and includes all land 

operated by the holding without 

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. 
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مساحة  7131711 الزراعة 71
المحاصيل 

تشمل ) الدائمة
مساحة أشجار 

 (البستنة

Permanent Crop Area 

(covering an area of 

trees horticulture) 

وقــــت زمنـــــي  هــــي مســــاحة المحصــــول الــــدائم فــــي
والمسـاحة هنـا تشـمل .  محدد، وهـو عـادة  يـوم اللـد

المحاصــيل الدائمــة التــي تــم زراعتهــا بهــدف إنتــاج 
الثمـار، بحيــت ال تشـمل المشــاتل، حيـت يــتم إنتــاج 
مواد التكاثر للمحاصيل بهدف البيع أو االسـتلمال 

 .في الحيازة

This term refers to the area of the 

crop at the time of the Permanent 

specific timetable, normally 

enumeration day. The area here 

include permanent crops that have 

been cultivated to produce fruits, so 

as not to include nurseries, where is 

the production of crops in order to 

reproduce the sale or use in holding 
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 المساحة 7131781 الزراعة 71
 المحصودة

Area Arvested  المســـاحة ارجماليـــة التـــي تجمـــع المحاصـــيل منهـــا
ويسـتثنى منهـا المسـاحة التـي دمـرت بفلـل الجفـاف 
أو الفيضـــانات أو ارصـــابة باآلفـــات وتغطـــى فقـــط 
المحاصــيل الناميــة حتــى مرحلــة النضــب ولكنهــا ال 
تشـــمل المشـــاتل وتشـــمل المســـاحة المحصـــودة كـــل 

ــــــذي يحصــــــد بصــــــرف  النظــــــر عــــــن المحصــــــول ال
االســــــــــتخدام النهــــــــــائي للمحصــــــــــول ســــــــــواء كــــــــــان 
لالســتخدام البشــري أو لتغذيــة الحيوانــات أو لســبب 

 .آخر

It is Refers to the total area from 

which the crop is gathered. Thus, an 

area that is destroyed due to 

drought, flooding, pests or any 

other reason is excluded. The area 

harvested only covers crops grown 

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. 
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 المساحة المروية 7131788 الزراعة 71
 

Irrigated Area  تزود عن قصـد بميـاه ةيـر ميـاه هي المساحة التي
وتلتمد بشكل رئيسي على المياه التي يتم  األمطار

 .تزويدها بها لتحسين ارنتاج

An area of land that is normally 

provided with water other than rain 

for the purpose of improving 

production. 
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 المساحة 7131787 الزراعة 71
 المزروعة

Cultivated Area التـــي أعـــدت وزرعـــت بنـــو  أو اكثـــر  المســـاحة هـــي
والتــــــــي تكــــــــون عــــــــادة صـــــــــافية مــــــــن المحاصــــــــيل 

 .للمحاصيل الدائمة للمحاصيل المصقتة واجمالية 

Area which was prepared and 

planted by one crop or more, either 

permanent or temporary crops. 
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هـــــو مســـــاحة تـــــتم فيهـــــا عمليـــــة إكثـــــار النباتـــــات و  Nurseries مساحة المشاتل 7131784 الزراعة 71
او االعنــاب بغــرض إعــادة زراعتهــا وال  األشــجار

تحصـــد نباتـــات المشـــاتل لـــذا ال يجـــب إدراجهـــا فـــي 
المســـــــاحة التـــــــي تحصـــــــد للمحاصـــــــيل المصقتـــــــة أو 
المســـاحة الحاليـــة للمحاصــــيل الدائمـــة، ويمكــــن أن 
يتواجـد المشـتل فـي أمـاكن مفتوحـة أو تحـت ةطـاء 
للحماية ويمكن أن يستخدم في الحيازة أو للبيـع وال 

ويســـتثنى مـــن ذلـــ  . تل حقـــول التقــاويتشــمل لمشـــا
 .مشاتل األشجار الحرجية

It is an area where young plants, 

trees or vines are propagated for the 

purpose of transplanting.  Plants in  

a nursery are not harvested and are 

therefore not included in the area 

(temporary crops) or current area 

(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. 
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 مستلزمات 7131783 الزراعة 71
ارنتاج الزراعي 

االستهال  )
 (الوسيط

Agricultural 

Intermediate 

Consumption 

يشتريه المزار  بهدف استخدامه في اللملية  ما كل
 الكيماويــــــــــةارنتاجيـــــــــة لــــــــــنفس اللــــــــــام كاألســــــــــمدة 

 .والمبيدات والتقاوي واألعالف والمياه وةير ذل 

Agricultural inputs include all items 

purchased or made available and 

used that year to enable and 

improve agricultural production 

which include chemical fertilizers, 

manure, seed, water, feed, …etc. 

الحسابات  نظاماالمم المتحدة، 
7772القومية،   

UN, SNA 93 

مصدر اررشاد  7131781 الزراعة 71
 الزراعي الرئيسي

Source of Agricultural 

Extension 
هو المصدر الذي يقوم بتقديم المشورة والمللومات 
.  الزراعيـــة لمنتجـــي المحاصـــيل الزراعيـــة والماشـــية

ـــــــــب  وقـــــــــد تقـــــــــدم الخـــــــــدمات اررشـــــــــادية مـــــــــن جان
والمنظمـــات ( وزارة الزراعـــة)المصسســـات الحكوميـــة 

، والمصسسـات نةير الحكومية، ومنظمات المزارعي
والمنظمـــــــات الشـــــــلبية ةيـــــــر الرســـــــمية  التلليميـــــــة،

 .وةيرها

It is the source that provision of 

agricultural advice and information 

to crop and livestock producers.  

Extension services may be provided 

by government institution (MoA), 

non-government organization, 

farmer organization, educational 

institutions, informal grass roots 

organizations, and others. 
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 Source of the مصدر اآللة 7131782 الزراعة 71

Machinery/ 

Equipment 

ــــــي يلطــــــى  ــــــات او الحقــــــوق الت ــــــى الترتيب يشــــــير إل
بموجبها الحـائز الحـق فـي اسـتخدام نـو  ملـين مـن 

 .اآلالت الزراعية

It is Refers to the means by which 

the holder obtained the right to use 

the specific item. 
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 Main Source of مصدر الري 7131782 الزراعة 71

Water 
اســـــــتخداما  فـــــــي الحيـــــــازة وهـــــــو المصـــــــدر األكثـــــــر 

ـــــــة للةـــــــراض المختلفـــــــة، وتكـــــــون إحـــــــدى  الزراعي
 :الحاالت اآلتية
من األنابيـب الرئيسـية  شبكة هي: شبكة مياه عامة

والفرعية تنتشر في التجمـع السـكاني لغـرض توزيـع 
ــــاهوتوصــــيل  ــــى التجمــــع المي ، الصــــالحة للشــــرب إل

 .وتشرف عليها سلطة محلية
بـــار التــــي يــــتم هــــي اآل :آبـــار جمــــع ميـــاه األمطــــار

حفرهــــــا وتبطينهــــــا بغــــــرض تجميــــــع وتخــــــزين ميــــــاه 
 .األمطار فيها

مســـارب  أحـــدالينبـــو  هـــو مـــاء متـــدفق مـــن  :ينـــابيع
المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للمـاء مـع 

، وهنــا  ينــابيع دائمـة التــدفق يســتمر األرضسـطح 
موســـمية حيـــت  وأخـــرىتـــدفقها علـــى مـــدار الســـنة، 

  .شتاء فقطتنفجر في فصل ال
اســـــتخدام الميـــــاه مـــــن خـــــالل (: تنكـــــات)صـــــهاريب 

 .سيارات نقل المياه

هي تل  اآلبـار التـي يـتم حفرهـا :  اآلبار االرتوازية
للوصــــول إلــــى الميــــاه الجوفيــــة، مــــن أجــــل ضــــخها 
واسـتغاللها كمصـدر مـن مصـادر الميـاه للةــراض 

 .المتلددة من ري أو شرب

It is the most source used in 

Agricultural holding for different 

purposes as follows:- 

Public Water Network: A network 

of pipes for the purpose of 

providing clean water to 

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. 
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ملاصر مغلقة  7131771 الزراعة 71
 دائما

permanently closed 

presses 
وهـــــي الملاصـــــر التـــــي لـــــم تمـــــارس نشـــــاط عصـــــر 
الزيتون منذ أكثر من خمـس سـنوات بسـبب بيـع أو 

 .تلف الملدات

Presses that have not engaged in 

olive pressing since more than five 

years due to sold or damaged 

equipments. 

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،
1994 

PCBS,1994 

ملاصر مغلقة  7131741 الزراعة 71
 مصقتا

temporarily closed 

presses 
وهـــــي الملاصـــــر التـــــي لـــــم تمـــــارس نشـــــاط عصـــــر 
الزيتــون خـــالل الموســـم ألســـباب إداريـــة أو فنيـــة أو 

 .اقتصادية

Presses that have not engaged in 

olive pressing during the season due 

to administrative or technical or 

economic reasons. 

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،
1994 

PCBS,1994 
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أو جــــزء منهــــا تنــــتب بشــــكل أساســــي  مصسســــة هــــي Olive Press الملصرة 7131781 الزراعة 71
زيــــت الزيتــــون، مــــع )مجموعــــة واحــــدة مــــن الســــلع 

حيــت يحقــق ( ارنتــاج مــن أنشــطة ثانويــة احتماليــة
 .المضافةهذا النشاط الرئيسي ةالبية القيمة 

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). 

لحسابات ا نظاماالمم المتحدة، 
7772القومية،   

UN, SNA 93 

المكافحة  7131781 الزراعة 71
 البيولوجية

Biological Control  هو أن يتم استخدام عدو طبيلي لمكافحة المسـبب
 .المرضي في الحيازة الزراعية

Use of natural enemy to control the 

causal agent of the plant disease in 

the agricultural holding. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
، 77سلسلة تطور االحصاءات 

البرنامب اللالمي للتلداد الزراعي 
8070 

ISSN 1014-3378 

FAO statistical development series 11, 

World Programe for the Census of 

Agriculture 2010, 

 ISSN 1014-3378 

المكافحة  7131771 الزراعة 71
 المتكاملة

Integrated Pest 

Management 
هـــي نظـــام مكافحـــة يســـتخدم فيـــه مـــدى واســـع مـــن 

ـــــــة أســـــــاليب وطـــــــرق المكافحـــــــة  الحـــــــرق، )الفيزيائي
المــــــــــتطفالت ) والبيولوجيــــــــــة( التلقــــــــــيم الشمســــــــــيو 

 (المبيـــــــدات الكيماويـــــــة)والكيماويـــــــة  (والمفترســـــــات
 (الحراثــة واللزيــق وجمــع الحشــرات)   ةوالميكانيكيــ

يـــــــتم توظيفهـــــــا بشـــــــكل متـــــــوازي ضـــــــد اآلفـــــــة مـــــــع 
المحافظــــة علــــى صــــحة ارنســــان والبيئــــة وســــالمة 

دون الحــــد ضــــمان بقــــاء اآلفــــة و المنــــتب الزراعــــي، 
ودون ارخــــــــــالل بـــــــــــالتوازن  االقتصــــــــــادي الحـــــــــــرج

وأعــــدائها الحيويــــة، والـــــذي  اآلفــــاتالطبيلــــي بــــين 
يكون استخدام أسلوب المكافحة الكيميائيـة فيـه هـو 

يــر، ويكــون مكمــال ألســاليب المكافحــة الخيــار األخ
األخـــــرى، بارضــــــافة إلـــــى أن اســــــتخدام المبيــــــدات 
الكيماوية يكون ضمن وشروط أسس مهمة تضمن 
الحفـاظ علــى الصــحة اللامــة والبيئــة وجــودة المنــتب 

 .الزراعي وخلوه من متبقيات المبيدات
 

The combat system using a wide 

range of control methods: physical 

(burning and solar disinfection), 

biological (parasites and predators), 

chemical (chemical pesticides), and 

mechanical (tillage, hand hoeing 

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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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 المهنة الرئيسية 7131771 الزراعة 71
 للحائز

Main  

Occupation 
هـــي الحرفـــة أو نـــو  اللمـــل الـــذي يباشـــره الفـــرد إذا 

باشره سابقا  إذا كـان مـتلطال  كان مشتغال  أو الذي 
ســبق لــه اللمــل، والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي 
المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثـر مـن نصـف 

لـــداد توقـــت اللمـــل أو األكثـــر تكـــرارا ، وألةـــراض ال
الزراعـــي تـــم تقســـيم المهنـــة الرئيســـية إلـــى الزراعـــة 

 .وةير الزراعة

The job or type of work performed 

by the employed person, or used to 

be performed by the unemployed. 

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. For 

the purposes of the agricultural 

census, the main occupation was 

divided into agricultural and non-

agricultural. 

منظمة األةذية والزراعة للمم المتحدة 
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 ىالشـخج الــذي يجلـب ثمـار الزيتـون إلــ بـه يقصـد Supplier المورد 7131772 الزراعة 71
 أوالملصرة بهدف عصره وقـد يكـون حـائزا  زراعيـا  

 .ضامنا  أو مشتريا  للثمار

The person who provided olive to 

the olive presses, could be 

agricultural holder or lessee …etc. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1998 

الفتـرات الزمنيـة التـي تلمـل فيهـا مكـائن  إحدى هي Shift النوبة 7131773 الزراعة 71
مــا تكــون  وةالبــا  عصــر الزيتــون فــي اليــوم الواحــد، 

مرتبطـــة بتـــوفر الزيتـــون أو طاقـــة المكـــائن أو قـــدرة 
 .اللمل متابلةاللمال على 

A period of continuous work of 

machine in the day without 

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. 

، الفلسطيني لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7772 

PCBS, 1995 

 Type of Livestock نو  التربية 7131774 الزراعة 71

Production System 
يشــير إلــى الممارســات والخصــائج اللامــة لتربيــة 

من حيت أسلوب التربية والتغذيـة  المواشي بالحيازة
 .وارنتاج
فـــــي الحيوانـــــات  هـــــي اعتمـــــاد: مكثفـــــة شـــــبه تربيـــــة

ــــــة علــــــى الرعــــــي والتغذيــــــة ال المكملــــــة بتقــــــديم تغذي
 .األعالف في آن واحد

خـرج تمزار  وال الالحيوانات في  يةترب: تربية مكثفة
تقـديم علـى بشـكل كامـل لتمد في تغـذيتها تللرعي و 
 .ا داخل الحظائربكافة أنواعه األعالف

It is Refers to the general 

characteristics and practices of 

raising livestock on the holding. 

 Semi-intensive farming: the 

adoption of animals feeding 

on grazing plus feed to 

provide supplementary 

nutrition. 

 Intensive farming:  raising 

animals in barns on feed 

without outside grazing. 
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الوزن الحي  7131775 الزراعة 71
للحيوانات الملدة 

 للذبح

Live weight of animals 

intended for slaughter 
الــــــوزن الــــــذي يصخــــــذ للحيــــــوان قبــــــل الــــــذبح، ومــــــن 
المفتـرض أن ال يــتم تقــديم الطلــام او الشــراب لهــذه 

 .ساعة قبل الذبح 78الحيوانات لفترة 

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 

http://faostat3.fao.org/faostat

-

gateway/go/to/mes/glossary/

*/E 

 

http://faostat3.fao.org/faostat-

gateway/go/to/mes/glossary/*/E 

 

http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/mes/glossary/*/E
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رمز 
المصطلح رمز الموضوع  المجال  

المصطلح   اسم
 بالعربية

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هــو وزن الذبيحــة للبقــار واربــل بلــد إزالــة الجلــد،  Carcass weight وزن الذبيحة 7131772 الزراعة 71
ـــــة، الـــــرأس ـــــة،  حتـــــى االقـــــدام االمامي مفصـــــل الركب

مفصــل اللرقــوب، واألوعيــة  حتــى واألقــدام الخلفيــة
األجهـــــزة و الدمويـــــة الكبيـــــرة مـــــن الـــــبطن والصـــــدر، 

ــــــــة والتناســــــــلية  مخلفــــــــات ال، و (عــــــــدا الكلــــــــى)البولي
 .للكل، والذيل الصالحةالصالحة للكل وةير 

الجلـد،  وزن الذبيحة بلد إزالة أما للضأن والماعز 
 ةصـــــــالحالالصـــــــالحة للكـــــــل وةيـــــــر )مخلفـــــــات الو 

، (الكلــى عــدا)جهــزة البوليــة والتناســلية األ، و (للكــل
 .والقدمين

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. 

منظمة األةذية والزراعة احصاءات 
 8077كانون ثاني -للمم المتحدة

المفاهيم ، احصاءات الثروة الحيوانية
 والمصطلحات والتتصنيفات 

FAO Statistics-January 2011 

Livestock statistics 

Concepts, definitions and classifications 

 

بلــــد التجفيـــــف ، يشــــير إلــــى كميـــــة المنــــتب الفللـــــي Production ارنتاج 7131772 الزراعة 71
وبلــد خصــم ، والتجهيــز الملــد للبيــع أو االســتهال 

الفاقــــــد قبــــــل الحصــــــاد وأثنــــــاء الحصــــــاد ومــــــا بلــــــد 
 .الحصاد

It is Refers to the actual quantity of 

produce, after drying and 

processing ready for sale or 

consumption, and after deducting 

pre-harvest, harvest and post-

harvest losses. 
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4.4 Population and Social Terms 4.6 مصطلحات سكانية واجتماعية  

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Population Terms مصطلحات السكان                 رمز الموضوع: 7301

فــــرد أو مجموعــــة أفــــراد تــــربطهم أو ال تــــربطهم صــــلة  Household  األسرة 2510100 السكان 71
قرابـــــة، ويقيمـــــون فـــــي مســـــكن واحـــــد، ويشـــــتركون فـــــي 

 .  المأكل أو في أي وجه متللق بترتيبات المليشة

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الفلسطينية األسرة 2581818 السكان 71  Palestinian Household الخاصــــة التــــي تكــــون فيهــــا جنســــية رب  األســــرة هــــي
 .األسرة فلسطيني

It is the private household whose head 

holds the Palestinian nationality. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

7771، الفلسطيني  

PCBS,1997 

المركبة األسرة 2581817 السكان 71  Composite Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  األسرة هي
عالقـــة قرابـــة  تـــربطهمفـــرد أو أفـــراد يليشـــون ملهـــا وال 

 .األسرةبهذه 

It is Refers to family consisting of at 

least one nuclear family with other 

non-relatives. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الممتدة األسرة 2581814 السكان 71  Extended Family  المكونة من أسرة نووية أو أكثر مـع وجـود  األسرة هي
قرابة بتلـ   عالقةيليشون ملهم وتربطهم  آخرينأفراد 
 .األسرة

A family of at least one nuclear family 

together with other relatives. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

والمساكن، لتلدادات السكان 
، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واحد فردمن  أسرة  7181813 السكان 71  A one–person– 

household 
 It is the household comprised of one .فقط واحداألسرة التي تتكون من شخج  وهي

individual. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

 نــــواةاألســــر المليشــــية التــــي تتكــــون كليــــة مــــن   هــــيو  Nuclear household أسرة نووية  7181811 السكان 71
أســـرية واحـــدة، وتتشـــكل مـــن أســـرة مصلفـــة مـــن زوجـــين 

بالـدم فقـط ولـيس ) ابنـة أوفقط أو من زوجين مع ابـن 
لديــــه ابــــن أو ( رب األســــرة) أكثــــر أو أبأو ( بــــالتبني
لـديها ابـن أو ابنـة أو ( رب األسرة) أو أم أكثرابنة أو 

 األقربــــــاءأكثــــــر، مــــــع عــــــدم وجــــــود أي شــــــخج مــــــن 
 .اآلخرين أو من ةير األقارب

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. 

حدة، مباده وتوصيات االمم المت
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

األعمارفي  التراكم 7181812 السكان 71  Age Heaping   البــــاحثين نحــــو  أوقبــــل المســــتجوبين  مــــن الميــــلهــــو
ـــــة دون ةيرهـــــا،  أعمـــــارتفضـــــيل  تلـــــرف  وأيضـــــاملين
 األعمـاروينتشـر تفضـيل ( ملينـة أحادتفضيل ) كلمر

 .خمسة أوالمنتهية بصفر 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

اللمري  التركيب 7181812 السكان 71
 والنوعي

Age-Sex Structure   حســـــب عـــــدد أو نســـــبة الـــــذكور  الســـــكان تركيـــــبهـــــو
التركيــــــب  ويلـــــد.  ضـــــمن كـــــل فئـــــة عمريـــــة وارنـــــات

  التراكميــــــــــــةاللمــــــــــــري والنــــــــــــوعي للســــــــــــكان النتيجــــــــــــة 
والوفيــات  الخصــوبةالســابقة فــي ملــدالت  لالتجاهــات
المللومـــات حــــول التركيــــب  تــــوفر  ويلتبــــر.  والهجـــرة

مسـبقا لوصـف وتحليـل  أساسيا شرطااللمري والنوعي 
 .البيانات الديمغرافية أنوا اللديد من 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

البقاء على قيد  توقع 7110108 السكان 71
 الحياة

Life Expectancy   إذاالتي قد يليشها الفرد  ارضافية السنوات ملدلهو 
.  حالهــــــااســــــتمرت اتجاهــــــات الوفيــــــات الحاليــــــة علــــــى 

علــى قيــد  البقــاءبتوقــع  أيضــاهــذا المصــطلح  ويلــرف
 .أخرىالحياة عند الوالدة أو عند أعمار 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: يتتحد)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

 

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحياة جدول 7181809 السكان 71  Life Table   بـــينيصـــف احتمـــال الوفـــاة مـــا  إحصـــائيل هـــو جـــدو 
 .الوالدة وانتهاء الحياة لفترات عمرية محددة

A statistical table that describes the 

risk of dying between birth and life’s 

end by exact age intervals. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االجتماعية، شلبة االقتصادية و 

السكان، التوقلات السكانية في 
، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

 الجنسية  2510110 السكان 71
الجنسية ) 

 (األصلية

Nationality of Origin  هـــي التبليـــة السياســـية للفـــرد كمـــا يـــدلى بهـــاالجنســـية 
وقد تكون فلسـطيني، أردنـي، مصـري، برازيلـي،  الفرد،

  .ال ... فرنسي، 

It refers to the political identity of the 

individual as Palestinian, Jordanian, 

Egyptian, Brazilian, French, etc. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

مساكن، لتلدادات السكان وال
، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

      
 
 
 
 

   

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الزواجية الحالة 2510111 السكان 71  Marital Status  الفــرد الشخصــية الحاليــة التــي يكــون عليهــا  حالــة هــي
فـاكثر وقـت  سـنة 78ذل  الفرد الذي يبلـا مـن اللمـر 

ــــــرة  ، والمتللقــــــة بقــــــوانين وعــــــادات الــــــزواج ارســــــنادفت
 .البلدالملمول بها في 

The status of those 12 years old and 

over in terms of marriage traditions 

and laws in the country. 

المركزي لإلحصاء  ازالجه
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

لم يتزوج ) أعزب  2510112 السكان 71
 (أبدا

Single                          

(Never married) 
ســــنة فــــأكثر، ولــــم  78الفــــرد الــــذي يبلــــا عمــــره  وهــــو 

أي لـــم يــــتم )زواجــــا فلليـــا وفقــــا لللـــرف الســــائد  يتـــزوج
قـــد تـــزوج فـــي  يكـــنولـــم يلقـــد قرانـــه ولـــم ( الــدخول بلـــد

 .السابق

It applies if the person aged 12 years 

has not been married or. Legally 

engaged (according to customs and 

traditions applicable in the country). 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007ح الثاني، التنقي/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

قران ألول مرة عقد 7110113 السكان 71  legally engaged ســـنة فـــأكثر، وقـــد تـــم  78الـــذي يبلـــا عمـــره  الفـــرد هـــو
ولكنـه  المحكمـةتسجيل عقد زواج رسمي له من قبـل  

أي لـم يـتم الـدخول ) السـائدلم يتزوج فلليا وفقا لللرف 
ولـــــيس مطلقـــــا أو أرمـــــال  مـــــن زواج ســـــابق، وال ( بلـــــد

المتـــزوج حاليــا  وعقــد قرانـــه للمــرة الثانيـــة  الــذكريشــمل 
 .حيت يلتبر متزوجا  

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. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــأكثر والمتــزوج  78الــذي يبلــا عمــره  الفــرد هــو  Married متزوج 2510114 السكان 71
الزوجـــان  كـــانزواجــا فلليـــا وفقـــا لللـــرف الســـائد ســـواء 

 وبغـــــض.  مقيمــــان ملـــــا وقـــــت ارســــناد الزمنـــــي أم ال
النظــــر عــــن حالتــــه الســــابقة، ويلتبــــر الرجــــل المتــــزوج 

ــــا واحــــدة أو أكثــــر فــــي  ويوجــــدأكثــــر مــــن زوجــــة  حالي
 .عصمته متزوجا  

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. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007 التنقيح الثاني،/11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ســنة فــاكثر وســبق لــه  78الــذي يبلــا عمــره  الفــرد هــو  Divorced مطلق 2510115 السكان 71
 بـــــالطالقزواج  آخـــــر( انحــــل)الــــزواج فلـــــال وانفصـــــم 

 .أخرىالمسجل شرعا ولم يتزوج مرة 

The person aged 12 years who 

previously married and legally 

divorced but was not married again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

سـنة فـاكثر وسـبق لـه الـزواج  78الـذي يبلـا  الفرد هو  Widowed أرمل 2510116 السكان 71
بوفـــــاة  لـــــهزواج  آخـــــر( انحـــــل)فلـــــال، ولكـــــن انفصـــــم 

 .أخرى، ولم يتزوج مرة األخرالطرف 

The married person aged 12 years 

whose marriage was split by the death 

of the spouse and was not married 

again. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8ح التنقي
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ســنة فــاكثر وســبق لــه  78الــذي يبلــا عمــره  الفــرد هــو  Separated منفصل 7110117 السكان 71
وبـدون  مـا،زواج لـه بسـبب  آخـرالزواج فلال وانفصل 

ــــا، ولــــم يتــــزوج مــــرة  إثبــــاتأي  مســــجل رســــميا وقانوني
 .أخرى

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.  

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

كان والمساكن، لتلدادات الس
، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

اللجوء  حالة 7110118 السكان 71  Refugee Status   فلســطينوهــي خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن 
بنــــاء األوتشــــمل  7722التــــي احتلتهــــا إســــرائيل عــــام 

 .الذكور منهم وأحفادهم
 

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. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Non-Registered الجئ ةير مسجل 7110119 السكان 71

Refugees 
إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  إال أنـــه ةيـــر مســـجل فـــي بطاقـــة 

 .ألي سبب كان( المصن)وكالة الغوت 
 

It applies to unregistered refugees who 

do not hold refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

ـــه اســـم فـــي بطاقـــة  التســـجيل  Registered Refugees الجئ مسجل 2510120 السكان 71 إذا كـــان الفـــرد الجئـــا  ول
 .الصادرة عن وكالة الغوت( المصن)

It applies to registered refugees 

holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

هــو كــل فلســطيني لــيس الجئــا مســجل أو الجئــا ةيــر  Non-Refugee ليس الجئا   2510121 السكان 71
 .مسجل

It applies to any Palestinian not 

categorized under any of the two 

aforementioned statuses. 

وكالة االمم المتحدة  الةاثة 
الالجئين الفلسطينيين وتشغيل 

( + االونروا )في الشرق االدنى 
بتصرف من الجهاز المركزي 

7771لالحصاء الفلسطيني،   

UNRWA (the 

United Nations 

Relief and Works 

Agency for 

Palestine Refugees 

in the Near East) + 

adapted from the 

PCBS, 1997 

الفللـــــــي للفـــــــرد أو ( التناســـــــلي) التكـــــــاثري هـــــــي األداء  Fertility الخصوبة 2510122 السكان 71
اللــــدد الفللــــي )  ،الــــزوجين أو المجموعــــة أو الســــكان

 حياتهــاطــوال فتــرة    المواليــدالمــرأة مــن  أنجبتــهالــذي 
 .المجتمع أو( ارنجابية

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). 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

التفصيلية الخصوبة  2510123 السكان 71
 حسب اللمر

Age- Specific Fertility  الذين تنجبهم النساء من فئة عمرية ملينـة المواليد هم 
ويلتبر ملدل الخصـوبة التفصـيلية حسـب اللمـر عـدد 

 .في تل  الفئة امرأة  78000لكل  هصالء المواليد 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)ات القياسية المتغير 

(8077يونيو  82  

UN,Department of 

Economic and Socia

l Affairs, Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 2010 

Revision, Standard 

variants (Updated: 

28 June 2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الروحيــة التــي يــصمن بهــا الفــرد أو ينتمــي  اللقيــدة هــي Religion الديانة 2510124 السكان 71
 .إليها

It is the spiritual belief of the person.  االمم المتحدة، مباده وتوصيات
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

األسرة رب 2510125 السكان 71  Head of Household   هــو الشــخج المقــيم إقامــة ملتــادة مــع األســرة، الـــذي
عــــــرف بأنـــه يحمــــــل هـــذه الصــفة مـــن قبـــل بـــاقي أفـــراد 
األســــــرة، وعــــــادة مــــــا يكــــــون هــــــذا الشــــــخج صــــــاحب 
السلطــــــــة والمســــصول عــــن تــــدبير الشــــصون االقتصــــادية 

 .للسرة وقد يشاركه اآلخرون فـي ذل 

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

المقيمون السكان 7181826 السكان 71  De jure Population  الملتاد  ارقامة انتم حصرهم حسب مك الذين السكان
المقيمــين  الســكان ويلتبــرالمــصقتين،  الــزوارباســتثناء  

 .عن سنة على انهم مقيمين تقلفي الخارج لفترة 

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. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 

ات السكان والمساكن، لتلداد
، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

بالسنوات  اللمر 7181827 السكان 71
 الكاملة

Age in completed 

years 
 ارســـناد وتــاري هــو الفتــرة الزمنيــة بــين تــاري  المــيالد 

 .الكاملة بالسنوات  عنهملبرا 

The completed age in years of the 

person enumerated, which is the 

difference between the date of birth 

and the survey reference period. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
دات السكان والمساكن، لتلدا

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

عند الزواج اللمر 7181828 السكان 71  Age at Marriage  ــــة فــــي وقــــت  الفــــردعمــــر  هــــو  إتمــــامبالســــنوات الكامل
 .الزواج الفللي

The age of the individual in years at 

the time of his/her actual marriage. 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

األسرةفي  الفرد 7181879 السكان 71  Household Membership  هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويلتبر على انه
فــرد فــي األســرة أو عضــو فيهــا إذا كانــت هــذه الوحــدة 

هي مكان ارقامة الملتاد له أو مكان ارقامة  السكنية
 .الوحيد له

Persons staying in the dwelling unit 

are considered members of the 

household if the dwelling unit is their 

usual or only place of residence. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
يات االمم المتحدة، مباده وتوص

لتلدادات السكان والمساكن، 
، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 

8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

فــي  األحــداتالمتلرضــين لــنفس  األفــراد مجموعــةهــو   Cohort الفوج 7110130 السكان 71
 .نفس الوقت

A group of individuals who 

experienced the same set of events at 

the same time. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة في مكان  مدة 7181831 السكان 71
الملتادة الحالي  ارقامة  

Duration of Residence إقامــــة الفــــرد المتواصــــلة فــــي مكــــان إقامتــــه  مــــدة وهــــي
الفـرد حتـى  فيـه أقـاموهو المكـان الـذي . الملتادة حاليا

تـــاري  التلـــداد بالســـنوات الكاملـــة مـــع إهمـــال الشـــهور 
 .واأليام

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. 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

الحياة الزواجية مدة 7181832 السكان 71  Marriage Duration  ارسـنادما بين تاري  الزواج الفللي وتـاري   الفترة هي 
، ملبرا عنها بالسنوات  السابقأو تاري  انتهاء الزواج 

 .الكاملة

The duration between the date of the 

actual marriage and the survey 

reference date, calculated in years. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

إقامة األم وقت  مكان 7110133 السكان 71
 والدة الفرد

Mother's usual place of 

residence (place of 

birth) 

ـــدة الفـــرد الملتـــاد فـــي وقـــت والدة  إقامـــة مكـــان هـــو وال
 .الفرد

The mother's usual place of residence 

at the time of her child's birth. 
المركزي لإلحصاء  الجهاز

 الفلسطيني
+ 

االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة الملتادة  مكان 7181845 السكان 71
 الحالي

Current Usual Place 

 of Residence 
ستة ) الذي يقيم فيه الفرد ملظم أيام السنة المكان هو

كـــان هـــو  إذاوذلـــ  بغـــض النظــر عمـــا  (فـــاكثراشــهر 
المكــــان نفســــه الــــذي تواجــــد فيــــه الفــــرد وقــــت اللــــد أو 

ونشـــاطه أو المكـــان  عملـــهالمكـــان الـــذي يمـــارس فيـــه 
 .الذي تقيم فيه أسرته األصلية 

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. 

حصاء المركزي لإل الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

ارقامة الملتادة  مكان 7181846 السكان 71
 السابق

Previous Usual Place of 

Residence  
الذي أقام فيه الفرد فلليا لفترة ( إن وجد )  المكان هو

االنتقـــال  قبـــل وذلـــ متصــلة بلغـــت ســـتة اشـــهر فـــاكثر 
 .مباشرة لإلقامة في مكان ارقامة الحالي

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

، ويمثــل ملــدل المواليــد مــن السـكان الجــدد المواليــدهـم   Crude Birth المواليد الخام  7110137 السكان 71
لكــــل  خــــالل ســــنة ملينــــة الخــــام عــــدد هــــصالء المواليــــد

 (.ال يلبر عن ملدل النمو)من السكان  7000

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). 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

على  الباقيالمولود  2510138 السكان 71
 قيد الحياة

Living Children  حيــا وال يــزال علــى قيــد الحيــاة مهمــا كــان  المولــود هــو
 .عمره

Infants born alive and are sill living 

regardless of age. 
إدارة الشصون ، المتحدة األمم

االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الحي المولود 2510139 السكان 71  Live Birth   ولد حيا  وصـر  أو بكـى عنـد الـوالدة أو  مولود أيهو
 الحيـــاةظهـــرت عليـــه أي عالمـــة أخـــرى مـــن عالمـــات 

ن مات بلدها بلحظات  .عند الوالدة حتى واا

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. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 الفلسطيني

+ 
االمم المتحدة، مباده وتوصيات 
لتلدادات السكان والمساكن، 

، السلسة ميم، اللدد 8التنقيح 
8007التنقيح الثاني، /11  

PCBS 

 + 

 UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009 

كاملـــــة مـــــن تجمـــــع  األســـــرةأو  الشـــــخج انتقـــــالهـــــي   Migration الهجرة 2510140 السكان 71
، أي بشرط أخرى إلى دولة، أو من  آخر إلىسكاني 

قام أو أو  الدولة،يجتاز الفرد حدود هذا التجمع أو   أن
ســنة أو اكثــر حتــى   الوصــولفــي مكــان  ارقامــةينــوي 
 .مكان آخر إلىزيارة بسيطة  فتراتتخللها  لو

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

عناصـــر التغيـــر  أحـــد تشـــكلالوفـــاة التـــي  حـــاالتهـــي  Mortality الوفيات 7110141 السكان 71
 .السكاني

Deaths as a component of population 

change.  
إدارة الشصون ، المتحدة األمم

االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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النســـــاء نتيجـــــة لمضـــــاعفات  بـــــين الوفيـــــات عـــــددهـــــو   Maternal Mortality وفيات األمومة 2581832 السكان 71
، ويلتبـــر ملـــدل وفيـــات األمومـــة عـــدد الحمـــل والـــوالدة
 .مولود حي 7008000لكل  هذه الوفيات

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

مـــن الســـكان خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة، الوفيـــات  هـــي   Crude  death  الوفيات الخام 2510143 السكان 71
 ويمثل ملدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات مـن كـل 

 .السكان خالل سنة ملينة  من  1,000

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

 أعمارهمالذين  وفيات 2510144 السكان 71
واتسن 2تقل عن   

Under-5 Mortality   هــي احتمــال وفــاة األطفــال بــين والدتهــم وقبــل بلــوةهم
 .سنوات عمر الخمسة 

The probability of dying between birth 

and the fifth birthday (per 1.000 live 

births). 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070 اللالم، تنقيح عام
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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الــــــذين تقــــــل )الرضــــــع  وفيــــــات مصــــــطلح يشــــــير إلــــــى  Infant Mortality وفيات الرضع 2510145 السكان 71
ويلتبـر ملـدل وفيـات الرضـع عـدد  (عن سـنة أعمارهم

خـالل  األحيـاءمن المواليد  78000لكل  هذه الوفيات
 .ملينةسنة 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)ت القياسية المتغيرا

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

  Post Neonatal وفيات المواليد المتأخرة 2510146 السكان 71

Death  
-7)مـــن المواليـــد الرضـــع فـــي اللمـــر  الوفيـــات هـــي 
، ويلتبــــر ملـــدل وفيــــات المواليـــد المتــــأخرة شـــهرا( 77

 78000فــــي ســــنة ملينــــة لكــــل  عــــدد هــــذه الوفيــــات 
 .خالل نفس السنة حيمولود 

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

الوالدةوفيات حديثي  2510147 السكان 71  Neonatal Death Rate  األول  لشهرالرضع خالل ا األطفالمن  الوفيات هي
، ويحتسب الوالدةمن  األولى األربلة األسابيعأو 

في  ملدل وفيات حديثي الوالدة كلدد هذه الوفيات
مولود حي خالل نفس  78000سنة ملينة لكل

 .السنة

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. 

إدارة الشصون ، المتحدة األمم
االقتصادية واالجتماعية، شلبة 
السكان، التوقلات السكانية في 

، 8070اللالم، تنقيح عام 
: تحديت)المتغيرات القياسية 

(8077يونيو  82  

UN,Department of

 Economic and So

-cial Affair, 

Population 

Division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 Work Terms 2515: رمز الموضوع               مصطلحات العمل 

الصـــــافي المـــــدفو  للمســـــتخدمين  النقـــــدي األجـــــرهـــــو   Wage األجر النقدي  2515100 اللمل 71
 .بأجر

Cash net wage paid to the wage 

employees.   
، منظمة اللمل الدولية

التوصيات الدولية الحالية 
8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن  البحتأساليب  2515101 اللمل 71
 اللمل

Methods of Seeking  

Work  
التسـجيل فـي نقابـات ، التسجيل فـي مكاتـب االسـتخدام

مراجلـة شخصـية ، مراجلة أصدقاء أو أقارب، اللمال
قــراءة الجريــدة بهــدف الحصــول علــى ، المــاكن اللمــل
 .ذكر سابقا ملاكل ما ، أساليب أخرى، فرصة عمل

Registered at employment office, 

Registered at labour Union , asked 

friends/ relatives, Application to 

employers Declared\ Read newspaper 

Others, all what mentioned above  

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

لللمل ادستلداال 7115102 اللمل 71  Available for work  أو اســــتلدادا لللمــــل إذا  رةبــــةهــــو الفــــرد الــــذي يبــــدي
عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي ســبب يمنلــه مــن قبــول 

 .لم يفلل شيئا للحصول عليه ولكنههذا اللمل، 

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

خارج القوى  األفراد  7115103 اللمل 71
 اللاملة

Persons Outside 

Labour Force 
الفئــــة مــــن الســــكان جميــــع األفــــراد الــــذين  هــــذه تشــــمل

ال  ولكــنهم( ضــمن القــوة البشــرية)ينتمــون لســن اللمــل 
يلملـــــون وال يبحثـــــون عـــــن عمـــــل وال حتـــــى مســـــتلدين 

فــــــي اللمــــــل أو  رةبــــــتهمبســــــبب عــــــدم  ســــــواءلللمــــــل 
الستغنائهم عن التكسب عن طريق اللمل أو ألسباب 

 .أخرى

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

لالستهال  االنتاج  2515131 اللمل 71
 الذاتي

Own-use production 

work 
هو الشخج الـذي قـام بـأي نشـاط ةيـر مـدفو  األجـر 
النتاج السلع أو تقـديم الخـدمات السـتهالكه الـذاتي أو 
الستهال  أسرته، وتتضمن انتاج المحاصيل الزراعية 
أو ارنتـــاج الحيـــواني، كمـــا تتضـــمن خياطـــة مالبـــس، 

وصـــــــيد صـــــــناعة أطلمـــــــة، صـــــــناعة أثـــــــات، الصـــــــيد 
 .االسما 

 

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) . 

إحصاءات اللمل . IIتقرير 
ونقج استخدام واللمالة 
في  مناقشةتقرير : اللمالة

لخبراء  77المصتمر الدولي ال
جنيف، )إحصاءات اللمل 

 (8072أكتوبر  08-77

Report II. Statistics of 

work, employment and 

labour underutilization: 

Report for discussion at 

the 19th International 

Conference of Labour 

Statisticians (Geneva, 2-

11 October 2013) 
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االنتقال من التلليم  2515132 اللمل 71
 الى سوق اللمل

Transition from 

education to work 
ســنة مـــن ( 87-72)هــي المرحلـــة االنتقاليــة للشـــباب 

اخر مرحلة تلليميـة الـى أول وظيفـة مرضـية ومسـتقرة 
وتصـنف مراحـل (. من حيت عقد اللمل ومدة اللقـد) 

 :التحول كتالي
 تشــــمل الشـــــباب : لــــم تبــــدأ فتــــرة االنتقــــال

فــي التللــيم  ون حاليــا وليســيغيــر نشــيطال
 .مع عدم وجود رةبة لديهم لللمل

 تشــمل الشــباب: تمــر بالمرحلــة االنتقاليــة 
الــــذين ال يلملــــون حاليــــا، أو يلملــــوا فــــي 

 .وظائف مصقتة وةير مرضية

 تشــمل الشــباب اللــاملين : اكملــوا االنتقــال
 .حاليا في وظائف ثابتة أو مستقرة

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 : 

 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 non-

satisfactory job. 

 Transited – A young person 

who is currently employed 

in a stable or a satisfactory 

job 

المفاهيم األساسية، : 7الوحدة 
، المنجرةواللمليات  والقوانين،

8007 

Module 1: Basic 

Concepts, Roles and O 

Implementation 

process, 2009 

اللمل الشهرية أيام 7115104 اللمل 71  Monthly Work Days  التــي عملهــا الشــخج خــالل الشــهر،  األيــام عــددهــي
 والمغــــادراتباســــتثناء أيــــام اللطــــل، ونهايــــة األســــبو ، 

وتلتبـــر . المرضـــية وةيرهـــا المدفوعـــة وةيـــر المدفوعـــة
 .كيوم عمل اليومساعة عمل واحدة خالل 

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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هــــو الفــــرد الــــذي يرةــــب فــــي الحصــــول علــــى فرصــــة  Job seeker اللمل عن الباحت 7115105 اللمل 71
 :إلى فئتينعمل، ويقسم الباحثون عن عمل 

هو الفرد الـذي يبـدي رةبـة أو اسـتلداد : مستلد لللمل
لللمــل إذا عــرض عليــه ولــيس هنــا  أي ســبب يمنلــه 
مـــــن قبـــــول هـــــذا اللمـــــل، ولكنـــــه لـــــم يفلـــــل أي شـــــيء 

 .للحصول عليه

هـــو الفـــرد المســـتلد لللمـــل : باحـــت نشـــيط عـــن عمـــل
والـذي قـام بـضجراء خطــوات ملينـة فـي سـبيل الحصــول 

ــــى فرصــــة عمــــل مثــــل  قــــراءة الصــــحف، أو ســــصال عل
ـــــب االســـــتخدام، أو  األصـــــدقاء أو التســـــجيل فـــــي مكات

 .مراجلة أصحاب اللمل، أو بأي طريقة أخرى

Seeking work is defined as having 

taken specific steps in the reference 

week to find paid employment or self-

employment. Job seekers are 
classified into: 

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. 

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

حسب ) البطالة 7115106 اللمل 71
 وملاييرمقاييس 

(منظمة اللمل الدولية  

Unemployed 

(According to the ILO 

Standards) 

الفئــــة جميــــع األفـــراد الــــذين ينتمــــون لســــن  هــــذه تشـــمل
ولــم يلملــوا أبــدا  خــالل فتــرة ( ســنة فــأكثر 72) اللمــل 
فــي أي نــو  مــن األعمــال، وكــانوا خــالل هــذه  ارســناد

عنـــه بضحـــدى  بالبحـــتالفتـــرة مســـتلدين لللمـــل وقـــاموا 
الطــرق مثــل مطاللــة الصــحف، التســجيل فــي مكاتــب 

واألقـــارب أو ةيـــر ذلـــ   األصـــدقاءاالســـتخدام، ســـصال 
 .من الطرق

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. 

مصطلحات منظمة اللمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق األساسية في اللمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 

 

 اللمل في الزاهد 2515107 اللمل 71
ضمن األفراد خارج )

 (القوى اللاملة

Abstinent from work 

 
هـو الفــرد الــذي ينتمــي لسـن اللمــل ولكنــه ةيــر مــرتبط 
بأي نو  من اللمل خالل فتـرة ارسـناد وال يبحـت عـن 
عمــــل وحتــــى ةيــــر مســــتلد لللمــــل وةيــــر منــــتظم فــــي 

 .دراسة منتظمة بهدف الحصول على مصهل علمي

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

اللمل ساعات 2515108 اللمل 71  Worked Hours اللمـل عـن الوقـت الـذي يصـرفه اللامـل  ساعات تلبر
 .في مهنته

Time spent by employed person in 

his/her  main occupation. 
، منظمة اللمل الدولية
الحالية التوصيات الدولية 
8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

ساعات اللمل  2515109 اللمل 71
 االعتيادية

Normal hours work  عــــدد ســـــاعات اللمــــل فـــــي الوظيفــــة الجزئيـــــة أو هــــي
 .الكاملة والتي يمارسها الفرد عادة الوظيفة

Total number of hours in the 

permanent or temporarily job which 

worked by employed usually . 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

الفللية اللملساعات  2515110 اللمل 71  Actually worked 

hours 
عدد ساعات اللمل الفللية التي يـزاول فيهـا الفـرد هي 

ــــه ويســــتثنى مــــن  اللمــــل ارضــــافي وأوقــــات  ذلــــ عمل
الوجبــات واالســتراحات ويــتم تســجيلها لللمــل الرئيســي 

 .كال على حده والثانوي

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000حصاءات اللمل، ال  

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 وهو الفرد الذي يلمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا Employer صاحب عمل 2515111 اللمل 71
ويلمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم ( شري )منها 

اللمـل  أصـحاب ويشـمل ذلـ . واحد علـى األقـل بـأجر
الــــذين يــــديرون مشــــاريع أو مقــــاوالت خــــارج المنشــــآت 

إشــرافهم أو لحســابهم مســـتخدم  بشــرط أن يلمــل تحــت
 واحـــد علـــى األقـــل بـــأجر وال يلتبـــر حملـــة األســـهم فـــي
الشــركات المســاهمة أصــحاب عمــل حتــى ولــو عملــوا 

 .فيها

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   السن كبير /اللاجز 2515112 اللمل 71
ضمن األفراد خارج ) 

 (القوى اللاملة

Old, Illness  الفــرد الــذي ال يمكنــه ممارســة أي نــو  مــن اللمــل هــو
ـــــة أو  بســـــبب إصـــــابته بمـــــرض مـــــزمن أو إعاقـــــة ملين
بســبب تقدمــه فــي الســن ويشــار هنــا إلــى انــه ال يوجــد 

 .حد أعلى لسن الذين يستطيلون اللمل

The individual who can not practice 

any kind of work because of chronic 

illness or disability or because of old 

age. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

باشـــر  ســـنة فـــأكثر والـــذي 72عمـــره  الـــذي الفـــرد هـــو Employed اللامل 7181884 اللمل 71
ولــو لســاعة واحــدة خــالل الفتــرة المرجليــة ملينــا  عمــال  

أو لحســاب الغيــر، بــاجر أو بــدون  لحســابهســواء كــان 
أو كـان ةائـب عـن عملـه  اجر أو في مصلحة اللائلة

بســبب المــرض، عطلــة، توقــف مصقــت )بشــكل مصقــت 
عـــدد  حســـب اللـــاملون، ويصـــنف (أو أي ســـبب آخـــر

( 72-7) عــــــاملينســــــاعات اللمــــــل األســــــبوعية إلــــــى 
األفــــــراد  وكــــــذل  فــــــأكثرســــــاعة  72 عــــــاملينســـــاعة، 

الغــــــائبون عــــــن أعمــــــالهم بســــــبب المــــــرض، أو إجــــــازة 
إضــــــراب أو توقيــــــف  أومدفوعـــــة األجــــــر، أو إةــــــالق 

 72-7مــــن  عــــاملينمصقــــت ومــــا شــــابه ذلــــ ، يلتبــــر 
 .ساعة

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 1-

14 hours. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 Unpaid family عضو أسرة ةير مدفو  األجر 7181843 اللمل 71

member 
هو الفرد الذي يلمل لحسـاب اللائلـة، أي فـي مشـرو  
أو مصلحة أو مزرعـة لللائلـة وال يتقاضـى نظيـر ذلـ  

 .أي أجرة وليس له نصيب في األربات

A person who works without pay in an 

economic enterprise operated by a 

related person living in the same 
household. 

 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

تشمل هذه الفئة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم اللمالـة،  Employment اللمالة 7115114 اللمل 71
القــــوة )اللمــــل أي جميــــع األفــــراد الــــذين ينتمــــون لســــن 

ويضـــــم ذلـــــ  أصـــــحاب اللمـــــل،  ويلملـــــون،( البشـــــرية
المســـــــــتخدمين بـــــــــأجر، اللـــــــــاملين لحســـــــــابهم أو فـــــــــي 

ةيــر  مصــالحهم الخاصــة، بارضــافة ألعضــاء األســرة
 .مدفوعي األجر

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. 

مصطلحات منظمة اللمل 
إعالن بشأن المباده  -الدولية 

والحقوق األساسية في اللمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

المحدودة اللمالة 7115115 اللمل 71  Underemployment المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم  هذه تضم
ســواء  اعتياديــة،مفهــوم اللمالــة ويلملــون بصــورة ةيــر 

كانوا يلملون عدد ساعات أقل من الملتاد لسـبب مـن 
عــدد  زيــادةفــي ذات الوقــت ب يرةبــوناألســباب والــذين 

سـاعة فـأكثر  22)ساعات عملهم إلى اللدد الطبيلي 
، ويحـاولون زيـادة هـذا اللـدد بضحـدى الطــرق، (أسـبوعيا

تأسـيس عمـل  يحـاولونكالبحت عـن عمـل إضـافي أو 
خـــــــاج أو مصـــــــلحة خاصـــــــة وهـــــــذا النـــــــو  باللمالـــــــة 

وينــــــدرج كــــــذل  ضــــــمن اللمالــــــة . الظــــــاهرة المحــــــدودة
ألسـباب  لهـمعمالمحدودة أولئ  الـذين يرةبـون بتغييـر 

اقتصـــادية مثـــل عـــدم كفايـــة الراتـــب أو بســـبب ظـــروف 
سمي باللمالة المحدودة ةير  النو اللمل السيئة وهذا 

 .الظاهرة

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. 

 ليةمنظمة اللمل الدو 
،التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

اللمالة الناقصة  2515132 اللمل 71
 المتصلة بالوقت

Time related 

underemployment 
 جميع األشخاج اللاملون خالل فتـرة ارسـناد الزمنـي

فــــــي جميــــــع  الفلليــــــة ســــــاعات عملهــــــموبلــــــا مجمــــــو  
ســاعة ويرةبــون فــي زيــادة عــدد  22األعمـال أقــل مــن 

ساعات عملهم، وفي نفس الوقت متاحون ومسـتلدون 
 .  لللمل بساعات إضافية عند أي فرصة تتات لهم

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. 

إحصاءات اللمل . IIتقرير 
ونقج استخدام واللمالة 
في  مناقشةتقرير : اللمالة

لخبراء  77ولي الالمصتمر الد
جنيف، )إحصاءات اللمل 

 (8072أكتوبر  08-77

Report II. Statistics of 

work, employment and 

labour underutilization: 

Report for discussion at 

the 19th International 

Conference of Labour 

Statisticians (Geneva, 2-

11 October 2013) 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

جميــع الوظــائف فـــي القطــا  ةيـــر المــنظم، وتتضـــمن  Informal Employment المنظمة ةير اللمالة      2515116 اللمل 71
أيضا  كل وظيفة ذات طابع ةير منظم في القطاعات 

 . األخرى من االقتصاد

 : تنطبق عليهمأن يجب اآلتية الشروط  
 

ــــــذين هــــــم المنت جــــــون اللــــــاملون لحســــــابهم الخــــــاج ال
 .لالستخدام النهائي الخاج بهم

 

i.  اللــاملون لحســابهم الخــاج الــذين هــم المنتجــون للبيــع
 .المنظمفي القطا  ةير  ونلملذين يأو المقايضة ال

ii.   

iii. أصحاب اللمل في القطا  ةير المنظم.  

iv.  

v. اريع أســــرية كأعضــــاء أســــرة جميــــع اللــــاملين فــــي مشــــ
 .بدون أجر

vi. ن في القطا  ةير المنظمو ن اللاملو المستخدم. 

vii.   

viii. ـــــر منظمـــــة فـــــي مصسســـــات و المســـــتخدم ن بأعمـــــال ةي
 .القطا  الرسمي

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:  

Own-account workers who are 

producers for own final use only 

(these are entirely of  informal nature); 

Own-account workers who are 

producers for sale or barter working in 
informal sector;  

Employers working in informal 
sector;  

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 

Employees with informal jobs in the 

formal sector enterprises and 

unincorporated private enterprises 

engaged in non-market production. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

فــي جميـع األنشـطة التـي يمارســها  المبـذول الجهـدهـو  Work   اللمل      2515117 اللمل 71
 ملينـــةاألفـــراد بهـــدف الـــربح أو الحصـــول علـــى أجـــرة 

سواء كانت على شكل راتـب شـهري أو أجـرة أسـبوعية 
نسـبة مـن األربـات أو  أوأو بالمياومة أو على القطلـة 

فـضن اللمـل  كـذل .  الطرائـق مـنسمسرة أو ةير ذلـ  
بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشـرو  أو مزرعـة 

 .يدخل ضمن مفهوم اللمل لللائلة

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 اللمل التطوعي 2515131 اللمل 71
 

Volunteer work  التطـوعي هـو الشـخج الـذي قـام الشخج في اللمـل
بأي نشاط بشـكل إرادي بـال مقابـل أو أجـر مـادي مـن 
أجـــــل تحقيــــــق مصــــــالح مشــــــتركة أو مســــــاعدة لتنميــــــة 
مســتوى مليشــة اآلخــرين مــن جيــرانهم أو المجتملــات 
البشـــــرية بصـــــفة مطلقـــــة، حيـــــت ال يـــــتم اعتبـــــار بـــــدل 
المواصــــالت او وجبــــات الطلــــام او الهــــدايا التــــى يــــتم 

واللمل ةير مـدفو  األجـر  .لمتطو  أجراتقديمها الى ا
التـدريب مسـتثناة  برامب المطلوب كجزء من التلليم أو

 .من اللمل التطوعي

 

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 

إحصاءات اللمل . IIتقرير 
ونقج استخدام واللمالة 
في  مناقشةتقرير : اللمالة

لخبراء  77المصتمر الدولي ال
جنيف، )إحصاءات اللمل 

 (8072أكتوبر  08-77

Report II. Statistics of 

work, employment and 

labour underutilization: 

Report for discussion at 

the 19th International 

Conference of Labour 

Statisticians (Geneva, 2-

11 October 2013) 

الرئيسي اللمل 2515118 اللمل 71  Main Job الـذي  اللمـل أيالذي يمارسه الفرد عـادة،   اللمل هو
يمارس الفرد فيه نصف وقته فـأكثر، أو األكثـر تكـرارا 

إذا كــان اللامــل يلمــل فــي  أمــا.  األخيــرةفــي األشــهر 
نصــف وقتــه بالضــبط، فــي هــذه الحالــة يلتبــر  عملــين

 .اللمل األقدم هو اللمل الرئيسي

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عن أعمالهم  الغائبون 7115119 اللمل 71
 االعتيادية

Absent from 

 Usual Work 
جميـــع األفـــراد اللــاملين والـــذين لـــم يزاولـــوا  ذلـــ  يشــمل

أو  المـــــــرضأعمـــــــالهم خـــــــالل فتـــــــرة ارســـــــناد بســـــــبب 
أو ارضــــــــراب، منــــــــع التجــــــــول، ارةــــــــالق ارجــــــــازة، 

 .المتوقفين بصورة مصقتة أو ةير ذل  من األسباب

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 Unemployment فترة التلطل 2515131 اللمل 71

Duration 
تلــرف فتــرة التلطــل علــى أنهــا الفتــرة الزمنيــة الممتـــدة 

الفــــرد عــــن اللمــــل حتــــى بدايــــة فتــــرة مــــن بدايــــة بحــــت 
 .مني التي تم جمع البيانات عنهاز ارسناد ال

The time period from the beginning of 

the searching  work until the 

beginning of the reference period  of 

the data collection 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 :يشمل المشاريع التالية Informal Sector المنظم ةير القطا  7115120 اللمل 71
  يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية األســريةالمشــاريع

المشاريع األسرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لاألقل ل

  

  هـــــو (: منشـــــأة أو مصسســـــة لـــــيس) األســـــريةالمشـــــاريع
فــــــي األســـــرة مقــــــيم حــــــد أفــــــراد أمشـــــرو  مملــــــو  مـــــن 

الفلســطينية وال يحمــل أي صــفة مــن صــفات  األراضــي
 .المصسسةالمنشأة أو 

  

 مشـرو  ةيـر / اللاملون المستخدمون بأجر فـي منشـأة
 .مسجل في الضريبة

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. 

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، منظمة اللمل الدولية
الحالية التوصيات الدولية 
8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

البشرية القوة 7115121 اللمل 71  Population of 

Working Age15 

years and over           

( man power ) 

، منظمة اللمل الدولية .All persons aged 15 years and over .سنة فأكثر 72الذين أتموا  األفراد جميعهم 
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

متدرب ةير مدفو   2515131 اللمل 71
 االجر

Unpaid trainee  هـو الشـخج الــذي قـام بــأي عمـل ةيــر مـدفو  األجــر
النتـــاج الســـلع أو تقـــديم الخـــدمات ل خـــرين مـــن اجـــل 
اكتساب الخبرات أو المهارات في مكان اللمل لتمكنه 

حيــــت ال يــــتم اعتبــــار بــــدل (مــــن ايجــــاد فرصــــة عمــــل 
مواصـــــالت او وجبـــــات الطلـــــام او الهـــــدايا التـــــى يـــــتم 

 .)تقديمها الى المتدرب أجرا

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 

إحصاءات اللمل . IIتقرير 
ونقج استخدام واللمالة 
في  مناقشةتقرير : اللمالة

لخبراء  77المصتمر الدولي ال
جنيف، )إحصاءات اللمل 

 (8072أكتوبر  08-77

Report II. Statistics of 

work, employment and 

labour underutilization: 

Report for discussion at 

the 19th International 

Conference of Labour 

Statisticians (Geneva, 2-

11 October 2013) 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

عن اللمل المتلطل 7115122 اللمل 71  Unemployed الذي لم يلمل مطلقا خالل فترة ارسناد، ولم  الفرد هو
ملـــــين وهــــو قــــادر علــــى اللمـــــل  بلمــــليكــــن مرتبطــــا 

ويرةب في الحصول على عمل وقـد قـام بالبحـت عـن 
في هذه الفترة، كـذل  فـان الفـرد المتوقـف  عملفرصة 

كـــان  ولــوعــن اللمــل، يلتبــر ةائبــا عــن اللمــل حتــى 
يتوقــــــع اللــــــودة أو كــــــان مســــــتلدا لللــــــودة فــــــي حــــــال 

عــن اللمــل إلــى  المتلطلــونويقســم . اســتدعائه لللمــل
المتلطلــــــين الــــــذين ســــــبق لهــــــم اللمــــــل، : مجمــــــوعتين
 .لم يسبق لهم اللمل الذينوالمتلطلين 

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

  المنزل ألعمال المتفرغ 7181874 اللمل 71
األفراد خارج ضمن )

 (القوى اللاملة

Housekeeping ةيـر مشـتغل وةيـر منـتظم فـي دراسـة ملينـة  هو الفـرد
ويقــوم بأعمــال المنــزل بهــدف خدمــة األســرة وال يشــمل 
ذل  خدمـة بيـوت الغيـر مقابـل اجـر نقـدي، أو عينـي، 

 .إذ أن هذا النو  من الخدمة يلتبر ضمن اللمل

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000ات اللمل، الحصاء  

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

عمل خدماتي ةير  2515138 اللمل 71
مدفو  األجر لدى 

 االسرة

Own- Use Providers of 

Service for Family 
هــــي الخدمــــة التــــي يقــــدمها الفــــرد بشــــكل اساســــي لــــه 

البيــــــت ودفــــــع والســــــرته، وتتضــــــمن شــــــراء احتياجــــــات 
الفـــواتير، تحضــــير وجبــــات الطلـــام، تنظيــــف وترتيــــب 
البيــت والحديقــة والــتخلج مــن نفايــات المنــزل، رعايــة 

اللامـة،   االطفال وتدريسهم واصطحابهم الى االماكن
واللنايــة بكبــار الســن، صــيانة وتحســين وارصــالحات 
الصــغيرة بــالمنزل، واعمــال الــديكور البســيطة، صــيانة 

 .حات الصغيرةالمركبات وارصال
 

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. 

إحصاءات اللمل . IIتقرير 
ونقج استخدام واللمالة 
في  مناقشةتقرير : اللمالة

لخبراء  77لي الالمصتمر الدو 
جنيف، )إحصاءات اللمل 

 (8072أكتوبر  08-77

Report II. Statistics of 

work, employment and 

labour underutilization: 

Report for discussion at 

the 19th International 

Conference of Labour 

Statisticians (Geneva, 2-

11 October 2013) 

المتوقف المصقت عن  2515137 اللمل 71
 اللمل

Stopped of work  هـــو الفـــرد الـــذي كـــان يلمـــل فـــي عمـــل ملـــين وتوقـــف
مصقتـــــا  عـــــن اللمـــــل لســـــبب مـــــا،  وينتظـــــر عودتـــــه أو 

 .استدعاءه لنفس اللمل مرة أخرى

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

    األسرية المشاريع 7115124 اللمل 71
 أو منشأة ليس)

 )مصسسة

Household Project (Non-

establishment enterprise) 
فـــي األســـرة مقـــيم حـــد أفـــراد أهـــو مشـــرو  مملـــو  مـــن 

المنشــــأة أو وال يحمــــل أي صــــفة مــــن صــــفات  الدولــــة
 .المصسسة

Household Project (Non-

establishement enterprise): An 

enterprise owned by a resident of 

Palestinian Territory and do not 

qualify as an ‘establishment’ is 

defined as a ‘household project’. 

، يةمنظمة اللمل الدول
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

المشاريع ةير  7115125 اللمل 71
 التضامنية

Un cooperated 

Household projects 
يتــألف مــن جميــع : ةيــر التضــامنية األســريةالمشــاريع 

المشاريع األسرية الفردية والتي تنـتب منـتب واحـد علـى 
 .وةير مسجلة في الضريبةسوق لاألقل ل

HUEM: For the present survey, 

informal sector in Palestine was 

defined as all HUEMs without 

registration in the tax  registration. 

، اللمل الدوليةمنظمة 
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

أو نـو  اللمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Occupation المهنة 7115126 اللمل 71
عــــاطال عــــن  كــــانعــــامال، أو الــــذي باشــــره ســــابقا إذا 

اللمــل، بغــض النظــر عــن طبيلــة عمــل المنشــأة التــي 
مجـــــال الدراســـــة أو  عـــــنيلمـــــل بهـــــا وبغـــــض النظـــــر 

 .التدريب الذي تلقاه الفرد

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. 

، منظمة اللمل الدولية
ية الحالية التوصيات الدول

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

أو نـو  اللمــل الــذي يباشـره الفــرد إذا كــان  الحرفــة هـي Main Occupation الرئيسية المهنة 7115127 اللمل 71
له  متلطـال  سبق كانمشتغال أو الذي باشره سابقا إذا 

اللمــل، والمقصــود بالمهنــة الرئيســية هــي المهنــة التــي 
أكثر من نصـف وقـت اللمـل أو  المشتغليقضي فيها 

للفتــــرة األكثــــر تكــــرارا خــــالل األشــــهر الثالثــــة الســــابقة 
 .المرجلية

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 النزيل 2515128 اللمل 71
ضمن األفراد خارج ) 

 (القوى اللاملة

Guest  هو الفرد الذي يليش في مصسسة ملينة مثل السـجون
 .والمصحات ودور اللجزة وما شابه

The  individual who live in a 

particular institution such as prisons, 

clinics, nursing homes and such as.  

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

اقتصاديا النشيطون 2515129 اللمل 71  
( القوى اللاملة)  

Economically active 

population     

 (Labour Force) 

ـــــــذين ينتمـــــــون لســـــــن اللمـــــــل هـــــــم  ـــــــع األفـــــــراد ال                جمي
 أووينطبـــق علـــيهم مفهـــوم اللمالـــة  (ســـنة فـــاكثر 72)

 .البطالة

All persons aged 15 years and over 

who are either employed or 

unemployed. 

مصطلحات منظمة اللمل 
إعالن بشأن المباده  -ولية الد

والحقوق األساسية في اللمل، 
8002 

ILO Terminology - 

Declaration on 

Fundamental Principles 

and Rights at 

Work,2008 
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     التقاعد /ايراد وجود 2581841 اللمل 71
ضمن األفراد خارج )

 (القوى اللاملة

Retired   نـــو  مـــن اللمـــل هـــو الفـــرد الـــذي ال يريـــد ممارســـة أي
 .ايراد أو حصوله على ملاش تقاعد بسبب وجود

The individual who does not practice 

any kind of work because of 

availability  of a revenue or receiving 

a pension. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

   جزئية وظيفة 2515131 اللمل 71
(ةير متفرغ)  

Part Time Job  التــي يباشــر الفــرد فيهــا اللمــل أقــل  الوظيفــة تلــ هــي
كـــان  إذاســـاعة خـــالل أســـبو  اعتيـــادي، إال  22مـــن 

عـــدد ســـاعات اللمـــل االعتياديـــة أقـــل مـــن ذلـــ ، وفـــي 
إذا كان عدد ساعات  جزئيةهذه الحالة تكون الوظيفة 

عمـــــل الفـــــرد أقـــــل مـــــن عـــــدد الســـــاعات الـــــذي يباشـــــر 
 .في هذه المهنة عادة اللملاللاملون فيها 

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

كاملة وظيفة 2515132 اللمل 71  
(متفرغ)  

Full time Job 22تلــ  الوظيفــة التــي يباشــر الفــرد فيهــا اللمــل  هــي 
اعتيــــادي، إال أن بلــــض  أســــبو ســــاعة فــــأكثر خــــالل 

 22المهــن يكــون عــدد ســاعات اللمــل فيهــا أقــل مـــن 
ـــة يلتبـــر عـــدد ســـاعات المهنـــة  هـــذهســـاعة، فـــي  الحال
 .هو المليار لكون الوظيفة كاملة االعتيادية

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

 Paid-employed يلمل بأجر 2515133 اللمل 71

(wage employee) 
هـــو الفـــرد الـــذي يلمـــل لحســـاب فـــرد آخـــر أو لحســـاب 

جهــة ملينــة وتحــت إشــرافها ويحصــل مقابــل  منشــأة أو
 عملــه علــى أجــر محــدد ســواء كــان بــأجر علــى شــكل
ـــى  راتــب شــهري أو أجــرة أســبوعية أو بالمياومــة أو علـ

وينـدرج تحـت ذلـ    .أخـرى القطلة أو أي طريقة دفـع
ـــــالوزارات والهيئـــــات اللـــــاملون ـــــة واللـــــاملون  ب الحكومي

فــــي  بالشــــركات بارضــــافة إلــــى الــــذين يلملــــون بــــأجر
 .مصلحة خاصة باللائلة أو لدى الغير

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. 

، منظمة اللمل الدولية
التوصيات الدولية الحالية 

8000ل، الحصاءات اللم  

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 

لحسابه يلمل 2515134 اللمل 71  Self-employed  وهو الفرد الذي يلمل في منشأة يملكها أو يمل  جزءا
بالمنشأة أي مستخدم يلمل بـأجر  وليس( شري )منها 

ويشـــــمل األشـــــخاج الـــــذين يلملـــــون لحســـــابهم خـــــارج 
 .المنشآت

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. 

، منظمة اللمل الدولية
الدولية الحالية التوصيات 

8000الحصاءات اللمل،   

ILO ,Current 

international 

recommendations on 

labour statistics,2000 
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 Science and Technology Terms 7173: رمز الموضوع                     مصطلحات العلم والتكنولوجيا

الللم  71
 والتكنولوجيا

الهاتفي االتصال  7171811
 بارنترنت

Dial-up Internet 

Access 
عن طريق مغير الترددات  توسيلة اتصال بارنترن

وخط هاتفي، والذي يتطلب أن يقوم مغير ( مودوم)
النفاذ  ىالترددات بطلب رقم هاتف عند الحاجة إل

 .  لإلنترنت

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. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

الت واستلمالها،طبلة واالتصا
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

بأنه القيام باالستخدامات عرف استخدام ارنترنت  Internet Use استخدام ارنترنت 7171818
الصحف، الدخول إلى المواقع، قراءة : األساسية مثل

وقد حددت . تنزيل الملفات أو البرامب من الشبكة
شهر الماضية من تاري   87خالل )فترة االستخدام 

 (.ارسناد في المسح

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. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

عرف استخدام الحاسوب بأنه القيام باالستخدامات  Computer Use استخدام الحاسوب 7171817
تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات : األساسية مثل

نشائها، وقد حددت  ملينة، ونقل وحفظ الملفات واا
شهر الماضية من تاري   87خالل )فترة االستخدام 

 (.في المسحارسناد 

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.   

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
الفراد دليل قياس نفاذ االسر وا

الى تكنولوجيا المللومات 
واالتصاالت واستلمالها،طبلة 

8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

االسم الذي تختاره المنشأة لتقوم بلمل استضافة  Domain Name اسم النطاق 7171814
بدال من ارشارة إلى موقع المنشأة عليه، وذل  

ارلكتروني بمجموعة من األرقام، يشار إليها باسم 
 (.pcbs.gov.ps)مباشر ومثال ذل  

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 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

         

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
http://en.wikipedia.org/wiki/Router
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
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الللم  71
 والتكنولوجيا

 

، وشـــبكة ارنترنـــتخاصـــة تســـتخدم بروتوكـــوالت  ةشـــبك Extranet االكسترانت 2571813
كمـــــــا يمكـــــــن أن تـــــــربط مـــــــن شـــــــبكة الهـــــــاتف الـــــــربط، 

اللمومية، وذل  من اجل شراكة في المللومات ما بين 
 أووالشـركاء واللمــالء  مـع المــوردين والبـائلين،المنشـأة 

إلــــى االكســــترانت يمكــــن النظــــر . األعمــــالةيرهــــا مــــن 
تمتـد  التـيالداخليـة للشـركة  ةباعتبارها جـزءا مـن الشـبك

 .  شركةالخارج مستخدمي  إلى

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. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 

مات، نسخة منقحة، المللو 
8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

تارنتران 7171811  Intranet تتكـــــون مـــــن عـــــدة  دشـــــبكة موجـــــودة داخـــــل مصسســـــة قـــــ
شــــبكات محليــــة متصــــلة مــــع بلضــــها الــــبلض وكــــذل  
شــبكات أخــرى خارجيــة وربمــا متصــلة بشــبكة ارنترنــت 

ـــــادل  توالغـــــرض الرئيســـــي مـــــن وجـــــود ارنترانـــــ هـــــو تب
المللومـات الخاصـة بالمصسســة وكـذل  المـوارد األخــرى 

 .بين الموظفين

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. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

الشـــبكة اللالميـــة التـــي تـــربط عـــدة آالف مـــن الشـــبكات  Internet ارنترنت 7171812
 وماليــين أجهــزة الحاســوب المختلفــة األنــوا   واألحجــام
فـــي اللـــالم، وهـــي وســـيلة للتواصـــل وتبـــادل المللومـــات 

ويمكــن النفــاذ لخدمــة . بـين مختلــف األفــراد والمصسســات
ارنترنــت بلــدة طــرق منهــا االتصــال الهــاتفي، والنطــاق 

 .ياللريض والخط الرقمي والبريد ارلكترون

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. 

وكتاد، دليل النتاج االن
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

البحت والتنمية  7171812
 التجريبية

Research & 

experimental 

development (R&D) 

هو اللمل الخالق والذي يتم على أساس منتظم بهدف 
ويشــمل تلبيــر . زيــادة رصــيد الملرفــة وتطبيقــات جديــدة

البحــــــــت : التنميـــــــة التجريبيـــــــة ثالثـــــــة أنشـــــــطة رئيســـــــية
 .األساسي، والبحت التطبيقي، والتنمية التجريبية

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. 

ملهد اليونسكو لالحصاء، دليل 
تلليمات من اجل انجاز 

االستبيان المتللق باحصاءات 
الللوم والتكنولوجيا، 

8001ايار / مونتلاير،مايو  

UNESCO,instuction 

manual for completing 

the questionnare on 

statistics of  science 

and 

technology,montreal, 

May 2006 

الللم  71
 والتكنولوجيا

 وعالميــا لتبــادللمســتلملي الشــبكة محليــا   تســمحوســيلة  E-mail يالبريد ارلكترون 7171811
 .النج والملحقاتضمن ذل  ي، الرسائل

It is a mean for exchange messages, 

texts and attached files among internet 

or intranet users. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

ةالتجارة ارلكتروني 2571811  E- commerce ســــلع َأو  البيــــع َأو شــــراء مــــن صــــفقة إلكترونيــــة إجــــراء
األسـر، األفـراد،  التجاريـة، خدمات، سواء بين األعمـال

ـــــــذ  الحكومـــــــات، و منظمـــــــات عامـــــــة أو خاصـــــــة و تنف
بواســطة ارنترنــت، حيــت تنفــذ عمليــة طلــب الشــراء أو 
البيــــع عبــــر ارنترنــــت بغــــض النظــــر عــــن آليــــة الــــدفع 

 .وطريقته

It is the conducting of business 

communication and transactions over 

computer networks and through 

individual computers linked to the 

Word Wide Web. Strictly defined, e-

commerce is the buying and selling of 

goods and services, and the transfer of 

funds, through digital 

communications. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

المللومات  تكنولوجيا 2571881
 واالتصاالت

Information and 

communication 

technology 

وصـــــــــف أدوات وطـــــــــرق النفـــــــــاذ لوســـــــــائل تكنولوجيـــــــــا 
، والقيـــــــام بلمليـــــــات اســـــــترجا  البيانــــــــات، تالمللومـــــــا

نتاجهـــــا . وتخزينهـــــا، وتنظيمهـــــا، وأســـــاليب ملالجتهـــــا واا
كــذل  وصــف وســـائل عــرض المللومـــات وتبادلهــا مـــن 

 .واليدوية ةخالل الطرق ارلكتروني

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. 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

 الجريمة ارلكترونية 2571830
 
 

Cybercrime 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الجــــرائم ذات الصــــلة بالحاســــوب) هــــي بملنــــى أوســــع
من أو  ،بواسطة بتغطي أي سلو  ةير قانوني ارتكو 

، بمـــا فـــي ارنترنـــت كمبيـــوتر أو شـــبكةالنظـــام  خـــالل،
أو  وتقـديمةير المشرو   االستيالءذل  جرائم من قبيل 

 توزيــع مللومــات عــن طريــق نظــام الكمبيــوتر أو شــبكة
 .ارنترنت

 

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 

a computer system or network.  

http://www.itu.int/ITU-

D/cyb/cybersecurity/doc

s/Cybercrime%20legisla

tion%20EV6.pdf 
 
 

http://www.itu.int/ITU

-

D/cyb/cybersecurity/d

ocs/Cybercrime%20le

gislation%20EV6.pdf 

الللم  71
 والتكنولوجيا

ارلكترونيةالحكومة  2571888  E- Government  المللومات االستخدام التكاملي الفلال لجميع تقنيات
التصاالت بهدف تسهيل اللمليات اردارية اليومية وا

مصسسة  فيما بين التي تتم للقطاعات الحكومية
والمصسسة المواطنين حكومية وأخرى وما بين 

الحكومية بارضافة إلى اللمليات اردارية التي تتم 
 .القطا  الخاج والمصسسات الحكومية بين  ما

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. 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

 Digital Subscriber Line الخط الرقمي 2571887

DSL)) 

عن طريق  تإحدى وسائل االتصال بارنترن
الهاتف، ولكنه أسر  منه عشرة أضلاف، ويحتاج 
إلى خط هاتف خاج ومستقل، تكلفته تلتمد على 
شركة الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي ررسال 

 .   واستقبال البيانات والصوت

A form of DSL, a data 

communications technology tool, that 

enables data transmission over copper 

telephone lines faster than a 
conventional modem.  

 

االنوكتاد، دليل النتاج 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

 Asymmetric Digital الخط الالتماثلي 7171884

Subscriber Line 

(ADSL) 

إحدى وسائل االتصال بارنترنت، وهو نظام منبثق 
يستخدم في نقل البيانات .  عن الخط الرقمي

والملفات والصور، وألةراض محددة في المصسسات 
وهو .  ميجابايت 2الصغيرة والمنازل، سرعته تفوق 

جهاز يتم ربطه في الحاسوب ويقدم من قبل شركة 
 . االتصاالت المزودة للخدمة

An Internet connection via modem 

and dial-up software utilizing the 

Public Switch Telecommunications 

Network (PSTN). 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

خطوط الهواتف  7171883
 الرئيسية

Main Telephone Lines  خط هاتفي يصل الملدات الطرفية للمشتر  بالشبكة
اللمومية التبديلية وله منفذ مخصج في ملدات 

 .الهاتفيةالبدالة 

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. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
 الى تكنولوجيا المللومات

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

الذاكرة المحمولة  7171815
(الوامضة)  

Flash Memory  نو  من أنوا  الذاكرة يحتفظ بالمللومات حتى بلد
وتستخدم الذاكرة النشطة  .انقطا  التيار الكهربائي

 .عادة لتخزين البرامب في أجهزة الحاسوب المحمولة
 

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. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

 Self Propelled الرسائل االقتحامية 7171816

Automatic Mail 

(SPAM) 

، بغض ةالرسائل المرسلة تلقائيا لللناوين ارلكتروني
النظر عن محتواها، وعادة ما تهدف إلى تسويق 

 .أو ارعالن عنهالبضاعة ما 

It is unsolicited electronic messaging, 

regardless of its content. 
االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

شبكة الحاسبات  7171818
 اللريضة

Wide Area Network 

(WAN) 
 أي)واسلة جغرافية شبكة حاسوب تغطي منطقة 

عبر اللاصمة  تمتد شبكة االتصاالت التي تصل
شبكة فيها ستخدم وت(. أو الحدود الوطنية ارقليمية

االتصاالت اللامة على النقيض من شبكات 
شبكات المناطق الحضريه  أوالمناطق المحلية 

(mans ) قاعات  إحدىالتي تقتصر عادة على
وأكثر  ،منطقة اللاصمة ضمن حدود ملينمبنى 
 .ارنترنتهي  للشبكات اللريضةالملروفة  األمثلة

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 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

شبكة الحاسبات  7171819
 الالسلكية

Wireless Network  شبكة تربط جهازي حاسوب أو أكثر في مناطق
جغرافية متباعدة ومتصلة ملا  السلكيا  باستخدام 
ارشارات الراديوية باالتصال عبر األقمار 

 . الصناعية

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.  

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

شبكة الحاسبات  7171820
 المحلية

Local Area Network 

(LAN) 
تغطي  لغرض تبادل المللومات شبكة حاسوب

 أوصغيرة، مثل المنازل والمكاتب،  جغرافيةمنطقة 
 الواسلةخالفا للشبكات .  مجموعة من المباني

، وتشمل على أعلى ملدالت نقل ( اللريضة)
النطاق الجغرافي، وعدم  وتمتاز بصغرالبيانات، 

 السلكيةوجود حاجة لتأجير خطوط االتصاالت 
   .والالسلكية

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. 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

الشبكة الرقمية متكاملة  7171821
 الخدمة

Integrated Services 

Digital Network (ISDN 
عن طريق كرت  تإحدى وسائل االتصال بارنترن

يشبه كرت الفاكس، ولكنه أسر  منه خمس 
أضلاف، يحتاج إلى خط هاتف خاج ومستقل، 
تكلفته تلتمد على شركة الهاتف، وهو نظام اتصال 

 .     رقمي ررسال واستقبال البيانات والصوت
 

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 
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الللم  71
 والتكنولوجيا

وجود شخج أو مجموعة من األشخاج يحاولون  Hacking القرصنة 7171822
اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين في 
الطرف اآلخر، بغض النظر عن المكان الذي يبلد 
بين الطرفين، وذل  بمساعدة برامب خاصة لديها 
القدرة على التسلل بكل سهولة وسالسة، إلى أجهزة 

تمكن الحاسوب الخاصة بالطرف اآلخر، بحيت ي
القراصنة من عرض جميع البيانات والمللومات 
المخزنة وجميع البرامب التي يلمل عليها الطرف 
اآلخر، بما يمكنهم من نقل الملفات أو إدخال 
فيروسات لتحديد قطع الحاسوب، أو التحكم بالفأرة 

 .أو إطفاء الحاسوب

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. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

كاميرا عادية ولكن ال يوجد في داخلها شريط  Digital Camera الكاميرا الرقمية 7171823
، وانما تلتقط الصور ثم تخزن على شكل (فيلم)

ملفات رقمية في ذاكرتها، ويمكن نقل الصور إلى 
 (.موصل)جهاز الحاسوب عبر كابل 

A camera that takes video or still 

photographs, or both, digitally by 

recording images on a light-sensitive 
sensor. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

يا المللومات الى تكنولوج
واالتصاالت واستلمالها،طبلة 

8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 
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Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

بدون أسال  وذل   تإحدى وسائل االتصال بارنترن Wireless الالسلكي 7171824
خالله يتم من  عن طريق تركيب جهاز استقبال

استقبال خدمة ارنترنت من الجهة المزودة، وسرعته 
 .عالية في تحميل الملفات

Includes fixed wireless, mobile 

wireless, and satellite Internet 
connections. 

 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واستلمالها،طبلة واالتصاالت 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Video
http://en.wikipedia.org/wiki/Photograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

الللم  71
 والتكنولوجيا

جهاز يستخدم الستقبال ارذاعة التلفزيونية مباشرة  Satellite الالقط الفضائي 7171825
من السواتل، كذل  هو إحدى وسائل االتصال 

 .من خالل بطاقة خاصة بهبارنترنت 
 

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 ground-

based station. Satellites can be used 

for high-speed transmission of 

computer data. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 
الى تكنولوجيا المللومات 

واالتصاالت واستلمالها،طبلة 
8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

(مودم)مغير الترددات  7171826  Modulator\Demodulator 

(MODEM) 
هو جهاز للربط مع ارنترنت من خالل الهاتف 

 .الثابت
 

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. 

االتحاد الدولي لالتصاالت، 
دليل قياس نفاذ االسر واالفراد 

للومات الى تكنولوجيا الم
واالتصاالت واستلمالها،طبلة 

8007 

ITU, Manual for 

Measuring ICT 

Access and Use by 

Households and 

Individuals,2009  

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

 ةشرطأو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من  Website يالموقع ارلكترون 7171827
، وعادة ما يمكن الوثائقةيرها من  أوالفيديو 
  والتي تكاد تكون دائما ارنترنت، عبر  إليهاالوصول 

 .httpمتاحة من خالل 

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. 

االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 

 

الللم  71
 والتكنولوجيا

النفايات الكهربائية  7171828
 وارلكترونية

 

Waste Electronic and 

Electric Equipment 

(WEEE) 

  تلنــــي كــــل مــــا يتخلــــف عــــن إنتــــاج واســــتخدام األجهــــزة
الكهربائيـــــة وااللكترونيـــــة وأجزائهـــــا ومســـــتلزماتها لكافـــــة 
لمجـــــاالت وتتضـــــمن أجهـــــزة االتصـــــاالت والمللومـــــات 

أجهـــــــزة الحاســـــــوب، مجســـــــمات الصـــــــوت، ماكينـــــــات )
( الفـــــاكس والتصـــــوير، أجهـــــزة التلفزيونـــــات والتلفونــــــات

وأجهـــــزة القيـــــاس والـــــتحكم وأجهـــــزة ارضـــــاءة واألجهـــــزة 
 .يلالطبية وأجهزة االستقبال والتسج

 

 

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. 

قسم البيئة –االتحاد االوروبي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU Commission- 

Environment 

Department 

http://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/device.htm
http://www.computerhope.com/jargon/c/computer.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/transmit.htm
http://www.computerhope.com/jargon/i/informat.htm
http://www.computerhope.com/jargon/t/telphone.htm
http://www.computerhope.com/jargon/l/line.htm
http://www.computerhope.com/comp/digital.htm
http://www.computerhope.com/jargon/d/data.htm
http://www.computerhope.com/jargon/a/analog.htm
http://www.computerhope.com/jargon/s/signal.htm
http://www.computerhope.com/jargon/b/browser.htm
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الللم  71
 والتكنولوجيا

(محمول)هاتف نقال  7171821  Mobile Phone  يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع ألي شركة
 .تقدم هذه الخدمة

The mobile phone that belongs to any 

telecommunications company. 
االنوكتاد، دليل النتاج 
احصاءات حول اقتصاد 
المللومات، نسخة منقحة، 

8007 

UNCTAD, Manual for 

the Production of 

Statistics on the 

Information Economy, 

United Nations, 

revised edition, 2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Living Standards Terms 7373:رمز الموضوع          مصطلحات معايير المعيشة

 ملايير 71
 المليشة

الفقر إحصاءات 2521100  Poverty Statistics  الفقـــر فـــي األراضـــي الفلســـطينية  إحصـــاءات تســـتند
إلـــى التلريـــف الرســـمي للفقـــر الـــذي تـــم وضـــله فـــي 

والــذي يضــم مالمــح مطلقــة ونســبية . 7771 اللــام
ألســــرة  األساســــيةويســـتند إلــــى موازنــــة االحتياجـــات 

(.  بــالغين وأربلــة أطفــال 8 )تتــألف مــن ســتة أفــراد 
 .للسرالحقيقية  االستهال بني وفقا  ألنماط  والذي

اختلفــت تركيبـة االســرة المرجليــة  8007م وفـي عــا
وقـــــد تـــــم (. أفـــــراد 2بـــــالغين و 8)أفـــــراد  2لتصـــــبح 

اشــــتقاق خطــــي فقــــر بنــــاءا علــــى اســــتهال  االســــرة 
 الفلسطينية

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. 

. الفقرمكافحة الوطني ل الفريق
.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 ملايير 71
 المليشة

األسرة استهال  2525101  Household Consumption الذي يصرف على شراء السـلع والخـدمات  النقد هو
قيمـــــــة الســـــــلع  ، والمســـــــتخدمة ألةـــــــراض مليشـــــــية

والخــدمات التـــي يتلقاهــا أفـــراد األســرة اللـــاملين مـــن 
الســلع  ، واألســرة الســتهال رب اللمــل وتخصــج 

التــي يــتم اســتهالكها أثنــاء فتــرة التســجيل مــن إنتــاج 
  ،األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتي

 .لمسكن المل ا ألجرة القيمة التقديرية و

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. 

دليل مسح  /ةالمتحد األمم
    السلسة( طبلة منقحة)األسرة
،(27ف عدد )   

7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 ملايير 71
 المليشة

األسرة إنفاق 2575817  Household 

Expenditure 
الـــــــذي يصـــــــرف علـــــــى شـــــــراء الســـــــلع  النقـــــــد  هـــــــو

 قيمــة و  .ألةــراض مليشــية المســتخدمةوالخــدمات 
األسـرة اللـاملين  أفـرادالسلع والخدمات التي يتلقاهـا 

 النقـدو  .من رب اللمل وتخصج الستهال  األسرة
ــــى الرســــوم  ــــذي يــــتم إنفاقــــه عل ةيــــر ) والضــــرائبال

، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، (االستثمارية
واألمـــــور ةيـــــر االســـــتهالكية  الـــــديونفوائـــــد علـــــى ال

 .األخرى

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 non-

consumption items. 

دليل مسح  /ةالمتحد األمم
    السلسة( طبلة منقحة)األسرة
،(27ف عدد )   

7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F 

/31 

Household Survey 

Guide 

1987 
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 ملايير 71
 المليشة

الفقر خط 7121103  Poverty line بطريقـــــــة تلكـــــــس ميزانيـــــــة الحاجــــــــات  إعـــــــداده تـــــــم
األساســــية جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع احتياجــــات أخــــرى 

ـــــة ـــــيم والنقـــــل والمواصـــــالت  كالرعاي الصـــــحية والتلل
وةيـر ذلـ   والمفروشـاتوالرعاية الشخصـية واآلنيـة 

وقــد تـم تلـديل خطـي الفقــر . مـن مسـتلزمات المنـزل
االحتياجـــــات االســـــتهالكية  مختلــــفبشــــكل يلكـــــس 

حجـــم األســــرة )للســـر اســـتنادا  إلــــى تركيبـــة األســــرة 
 (.األطفال وعدد

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).   

. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق
.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 ملايير 71
 المليشة

المدقعالفقر  خط 7121104  Deep Poverty line  الحاجـات األساسـية مـن المأكـل  ميزانية يغطيوهو
 .والملبس والمسكن

It refers to covers household basic 

needs (shelters, clothes, and food) 
. الفقرالوطني لمكافحة  الفريق

.7772فلسطين،   

The National 

Commission for 

Poverty Alleviation. 

Palestine, 1998. 

 ملايير 71
 المليشة

هـــــو اللائـــــد النقـــــدي أو اللينـــــي المتحقـــــق للفـــــرد أو  Income الدخل 7171811
األســـــرة خـــــالل فتـــــرة زمنيـــــة محـــــدودة كاألســـــبو  أو 

 .الشهر أو السنة

Cash or in kind revenues for 

individual or household within a 

period of time; could be a week or a 

month or a year. 

دليل مسح  /ةالمتحد األمم
    السلسة( طبلة منقحة)ألسرةا

،(27ف عدد )   
7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/

31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 ملايير 71
 المليشة

سلع وخدمات أخرى  7121106
 ةير الطلام

Other non-food 

consumption 

expenditures 

نشــــر إعالنــــات،  خــــدمات ماليــــة وقانونيــــة، تكــــاليف
خــــــــدمات تصــــــــوير مســــــــتندات، خــــــــدمات طباعــــــــة 
وترجمــــــــة، أدوات الكتابــــــــة والرســــــــم لالســــــــتخدامات 
الشخصــــــــــية، تــــــــــذاكر وتكــــــــــاليف ســــــــــفر للخــــــــــارج، 
مجـــــــــوهرات، خـــــــــواتم، أحجـــــــــار كريمـــــــــة، تصـــــــــليح 

 .مجوهرات، ساعات وتصليح ساعات

Financial and legal services, 

advertisement fees, copy services, 

translation and printing, writing and 

drawing equipment, tickets for 

traveling abroad, jewelry, watches, 

precious stones, etc. 

دليل مسح /ةالمتحد األمم  
ةلالسلس( طبلة منقحة) األسرة   

7721 ،(27ف عدد )     

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/

31 

Household Survey 

Guide 

1987 

 ملايير 71
 المليشة

هــذا ) يلكــس مــدى التفــاوت الموجــود بــين الفقــراء،   Poverty Severity شدة الفقر 2521107
المصشــر يســاوي الوســط الحســابي لمجمــو  مربلــات 

 (.فجوات جميع الفقراء

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 الوطني لمكافحة 
7772الفقر،   

National Commission For 

Poverty Alleviation, 1998 
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 ملايير 71
 المليشة

التسجيـل فتـرة 2521108  Recording Period الفترة الزمنية التي نستوفي عنها بيانات  بها ويقصد
فترة التسـجيل شـهرا  وتبلا.  إنفاق واستهال  األسرة
 78األســـرة و مصـــروفات بـــدفترواحـــدا فيمـــا يتللـــق 

شهرا بالنسبة للزيـارة األخيـرة التـي يكـون موضـوعها 
وأقســاط التللــيم، أمــا الســيارات  الملمــرةحــول الســلع 

 .شهر 21ففترة التسجيل لها 

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. 

الفريق الوطني لمكافحة الفقر، 
7772 

National Commission 

For Poverty Alleviation, 

1998 

 ملايير 71
 المليشة

حجــــم الفجـــــوة ارجماليــــة الموجـــــودة بــــين اســـــتهال   Poverty  Gap فجوة الفقر 2521109
، أي إجمالي المبالا المطلوبـة (خط الفقر)الفقراء و

الفقـــراء الـــى خـــط الفقـــر، لرفـــع مســـتويات اســـتهال  
ويفضــــل حســــاب هــــذا المصشــــر كنســــبة مئويــــة مــــن 
القيمة الكلية الستهال  كافة السـكان، عنـدما يكـون 

 .مستوى استهال  كل منهم مساوي لخط الفقر

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. 

دليل مسح  /ةالمتحد األمم
( طبلة منقحة) األسرة
  (27ف عدد )   ةلالسلس

7721 

UN Puplications 

Sales No. A.83.XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/SER.F/31 

Household Survey Guide 

1987 

 ملايير 71
 المليشة

المليشة مستوى 7121110  Level of Living  حاصــل قســمة اســتهال  األســرة مــن  تســاوي وهــي
مبنـــي  وهـــو. اســـتهال  األســـرة الكلـــي علـــىالطلـــام 

موقــع )يتحـدد مســتوى المليشـة : علـى فرضـية تقــول
علـى نسـبة اسـتهال  الطلـام مـن ( األسرة من الفقـر

، بملنــى (قــانون انجلــز)االســتهال  الكلــي للســرة، 
إذا زادت حصـــة الطلـــام فضنهـــا تكـــون علـــى حســـاب 

لمخصصـــة للمســـكن، التللـــيم، الحصـــج األخـــرى ا
. وةيرها من الخدمات االجتماعيـة والثقافيـة الصحة

حصــة : المســتوى األفضــل:ويــتم تقســيمه إلــى فئــات
اســـتهال  الطلـــام مـــن االســـتهال  الكلـــي أقـــل مـــن 

20.% 
حصـــة اســـتهال  الطلـــام مــــن : المســـتوى المتوســـط -

 %.22-20االستهال  الكلي 
مـــــن حصـــــة اســـــتهال  الطلـــــام : المســـــتوى األســـــوأ -

 %.700-22االستهال  الكلي 

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 30-

44%”3. Worse-off: “Food 

Consumption to Total Consumption 

between 45-100%”. 

 دليل مسح األسرة /ةالمتحد األمم
ةلالسلس( طبلة منقحة)  
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 ملايير 71
 المليشة

المصدر الرئيسي  7171888
 للدخل

Main Source of 

Income 
وهو مصدر الدخل األكثر ثباتا واستمرارية للسـرة، 

 :ومصادر الدخل هي
الرواتــــب واألجــــور النقديــــة مــــن اللمــــل الرئيســــي  -

واللمــــل الثــــانوي بمــــا فـــــي ذلــــ  المكافــــآت واللمـــــل 
التقاعــد  ارضـافي وقيمــة المزايــا اللينيــة ومســاهمات

الحكومية والتأمينات االجتماعية وتندرج هذه البنـود 
 .ضمن بند االستخدام

صافي الدخل ألرباب اللمـل واللـاملين لحسـابهم  -
 .من المشاريع الخاصة والمهن الحرة

 .صافي الدخل من دخول الملكية -
 .صافي الدخل من التحويالت الجارية -

The more Consistency and regularity 
income.  The sources of income are: 

- Wages and Salaries. 

- Net Income for employers or self  
employed. 

- Net property Income. 

- Net current Transfers. 

 دليل مسح األسرة /ةالمتحد األمم
ةلالسلس( طبلة منقحة)  
7721 ،(27ف عدد )  
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 ملايير 71
 المليشة

يســتخدم منحنــى لــورنز لغــرض تمثيــل التفــاوت فــي  Lorenz Curve منحنى لورنز 7171887
توزيــع الــدخل أو ارنفــاق أو متغيــرات أخــرى بشــكل 

ويرسم هذا المنحنى عادة ضمن مربع طـول . بياني
وبالنســـــــبة للـــــــدخل يرســـــــم %. 700ضـــــــلله يمثـــــــل 

لــــه يمثـــــل  المنحنــــى باعتبــــار أن ارحــــداثي األفقــــي
ن اا للــدد األفــراد و  ئويــةالمتجمــع الصــاعد للنســب الم

لـــــه يمثـــــل المتجمـــــع الصـــــاعد  لمـــــوديالارحـــــداثي 
ــــــة ئللنســــــب الم ويرســــــم عــــــادة مــــــع . لالســــــتهال وي

وخــط . المنحنــى المــذكور مــا يســمى بخــط المســاواة
الواصـل بـين الزاويـة اسـفل  المساواة هو خط القطـر

المربـــــع مـــــن اليســـــار والزاويــــــة أعلـــــى المربـــــع مــــــن 
 .اليمين

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. 

OECD ملجم ،
المصطلحات ارحصائية، 

، بتصرف الجهاز، 2007
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني

OECD,Glossary of 

Statistical Terms,  2007, 

Adapted from PCBS 

 ملايير 71
 المليشة

 Other-non استهالكية ةير نفقات 7125113

consumption 

expenditure 

الفوائــد علــى القــروض، رســوم وةرامــات ومــدفوعات 
 (.زكاة، تأمينات)تحويلية 

Interests on loans, fees and taxes, 

remittances (zakat, insurance)  
 دليل مسح األسرة /ةالمتحد األمم
السلسة( طبلة منقحة)  

،(27ف عدد )  
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 Education and Culture Terms 7351: رمز الموضوع          والثقافةمصطلحات التعليم 

والثقافة التلليم 71  ياتاحك)أساطير 7141811 
(خرافية  

 

Myths   ،هـــي قصـــة خرافيـــة مبـــالا فيهـــا ومســـتحيلة الحصـــول
ويـــتم الحـــديت فيهـــا عـــادة للتســـلية أو لشـــحن اللزيمـــة 

 .والحماس لدى المستملين

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 8112 

والثقافة التلليم 71 للراديو االستما  7141818   Radio Listening يكــون لـــدى الفــرد عــادة االســـتما  إلــى جهـــاز  أن هــو
النظــر  بغـضالراديـو ومتابلـة مــا يـتم بثـه مــن خاللـه، 

عن مكان االستما  والمدة التي يقضيها ونو  البرامب 
 .إليهاالتي يستمع 

Whether the person is accustomed to 

listening to radio and follows up 

broadcasted programs regardless of 

place and time of listening. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  8112المكتب ارحصائي، 
 + السلسة ف. دراسات في الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التلليم 71 بالتلليم  االلتحاق 7130817 
 النظامي 

Educational Attendance  تســجيل الفــرد بأحــد مراحــل التللــيم  بااللتحــاق، يقصــد
ومراحــــل . منتســــبا  النظاميــــة، ســــواء أكــــان منتظمــــا  أو 

ـــــــــة أو  ـــــــــة االبتدائي ـــــــــة تشـــــــــمل المرحل التللـــــــــيم النظامي
أو الثانويـــــــــــة أو الكليـــــــــــات ( األساســـــــــــية) ارعداديـــــــــــة

 شــهاداتوالملاهـد األكاديميــة أو المهنيـة التــي تلطـي 
 .دبلوم متوسط أو المرحلة الجاملية

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. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التلليم 71 (أحاجي)ألغاز  7141814   

 
Puzzles and Riddles  سـرعة  إلىهي عبارة عن أسئلة تحتاج ارجابة عليها

بديهــــة وقــــدرة علــــى تحليــــل الكلمــــات وملانيهــــا، وهــــي 
 .تستلمل عادة للتسلية في أوقات الفراغ

Is includes questions that require 

quick answers and ability to analyze 

words and their meanings; they are 

usually a good passtime 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 8112 

والثقافة التلليم 71  أمي 7141813 
 

Illiterate 

 
اذا كــان الفــرد ال يســتطيع القــراءة والكتابــة ملــا  بــأي 

مـــن التللـــيم  لغـــة كانـــت ولـــم يحصـــل علـــى أي شـــهادة
 .النظامي

It applies to persons unable to read or 

write in any language and who were 

never awarded a certificate from any 

formal education system. 

مصشرات -ملهد اليونسكو لإلحصاء
فنية، /توجيهات تقنية: التربية

8007 

UNESCO institute for 

statistics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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والثقافة التلليم 71 التللم أنشطة 7141105   Education Services  باألنشـــطة المتللقـــة بـــالتللم، مثـــل  القيـــام تشـــملهـــي و
 الحصـــجااللتحـــاق بالمدرســـة أو الجاملـــة وحضـــور 

والمحاضــــــــرات، واالســــــــتراحات فــــــــي مكــــــــان الــــــــتللم، 
ـــــة  وأداء  والسياســـــيةالمشـــــاركة فـــــي النشـــــاطات الثقافي

الواجبــــــات البيتيــــــة، كمــــــا تشــــــمل الدراســــــة ارضــــــافية 
الفــراغ خــارج نطــاق االلتحــاق  أوقــاتوالــدورات خــالل 

 بالحصــولبـالتلليم الرسـمي، والتــدرب والـتللم المـرتبط 
ل المرتبط بالتللم، على فرصة لللمل إضافة إلى التنق

 .المشابهةوةير ذل  من األنشطة 

It refers to a wide range of pertinent 

activities such as enrollment in school 

or 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. 

األمم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772 ،ألنشطة مسح الوقت

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التلليم 71 الثقافية  األنشطة 7141106 
 واالجتماعية

Cultural and Social 

Activities 
باألنشـطة المختلفـة، مثـل المشـاركة فـي  القيـام وتشمل

وأعيــــاد  والمــــآتم،المناســــبات االجتماعيــــة كــــاألعراس، 
والمشــــاركة فــــي أنشــــطة دينيــــة ســــواء داخــــل . المــــيالد

فــي االحتفــاالت الدينيــة  كالمشــاركةالمنــزل أو خارجــه 
. الكنيســـةوالحلقـــات الدينيـــة والصـــالة فـــي المســـجد أو 

جتماعي داخل المنزل وخارجه كالحديت والتواصل اال
اللامــة مــع أعضــاء  األمــاكنوالزيــارات واللقــاءات فــي 

والمشاركة في األنشطة . األسرة واألصدقاء والملارف
الداخليــــة والخارجيــــة واألللــــاب مثــــل للــــب  الرياضــــية

 أخـــــرى وأنشــــطة. الــــورق، وحــــل الكلمـــــات المتقاطلــــة
يــــات وتشــــمل أيضــــا  ممارســــة الهوا. لقضــــاء األوقــــات

المتــــــــاحف  وزيــــــــارةالمختلفــــــــة كــــــــاألدب والموســــــــيقى، 
كمــا تشــمل . والملــارض والســينما والحفــالت والمســرت

األنشــــــطة، وةيــــــر ذلــــــ  مــــــن  بهــــــذهالتنقــــــل المــــــرتبط 
 .األنشطة المشابهة

It is Refers to a wide range of 

pertinent activities such as attending 

social 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. 

األمم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772ألنشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71  أوبلنــوان  إليهـاقائمــة بـذاتها يشـار  إعالميـة مـادة هـو Broadcast Program  ارذاعي البرنامب 7141812 
 ارذاعــة أووتبــت مــن خــالل التلفزيــون  أخــرىبطريقــة 

 .في فترة يللن عنها سابقا

Special information of certain topic 

presented and broadcasted in 

Television and radio sessions that 

announced previously. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 الموضـــو  والتخصـــج الـــدقيق الـــذي أنهـــاه  اســـم هـــو Specialization  التخصج 7141811 
 التلليميـــــــةالفـــــــرد بنجـــــــات، وقـــــــد رمـــــــزت المســـــــتويات 

ــــــــل المســــــــتوى التلليمــــــــي  والتخصصــــــــات حســــــــب دلي
 .والتخصج الملتمد في الجهاز

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. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التلليم 71  لمشاريع التخطيط 7141109 

 إنتاجية
Planning for Productive 

Projects  

 

التدريب على إعداد وثيقة المشرو  وتقـديمها للجهـات 
 .المانحة بهدف الحصول على تمويل لهذه المشاريع

Training on preparing project 

documents to be  submitted to donors 

for fundraising. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التلليم 71 الثانوي  التلليم 7141110 
 األكاديمي

Academic Secondary 

Education  
ــــى  بفرعيــــه التللــــيمهــــو  الللمــــي واألدبــــي ويشــــتمل عل

 .صفين األول والثاني الثانويين

An educational program of both 

literary and scientific tracks.  It is 

consisting of the first and the second 

secondary grades. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 الثانوي المهني التلليم 7141888   Vocational Secondary 

Education 
ـــــيمهـــــو  أو الصـــــناعي أو الزراعـــــي أو  التجـــــاري التلل

التمريضــــــي، ويشــــــتمل علــــــى صــــــفين األول والثــــــاني 
 .الثانويين

Vocational secondary education 

includes commercial, industrial and 

agricultural tracks. It consists of the 

first and second secondary grades. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
نيةالفلسطي  

7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 ةير النظامي التلليم  7130112   Non-Formal 

Education 
المرخصــة مــن وزارة التربيــة والتللــيم،  الثقافيــة المراكــز

الملرفــــة  أنــــوا والتــــي تقــــدم دورات فــــي أي نــــو  مــــن 
فـــي تقــــارير هـــذا التلريــــف تـــم اســــتخدامه )والمهـــارات 

ألن تلريــــــف  الكتــــــاب ارحصــــــائي التربــــــوي الســــــنوي
ةيــــر النظــــامي بمفهومــــه اللــــام يشــــمل أنــــوا   التللــــيم

 مللومـــــاتأخـــــرى مـــــن التللـــــيم والتـــــي لـــــم يـــــتم جمـــــع 
 (.حولها

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 Non-

formal education includes other types 

of education on which no information 

was collected for the purpose of this 

Education yearbook). 

 تلليم اللاليالتربية وال وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 المدرسة جنس 7130884   School Gender حســب جــنس الطلبــة الــذين يدرســون  المدرســة تصــنف
 مدرســــةفيهــــا، فضمــــا أن تكــــون للــــذكور أو لإلنــــات أو 

 .مختلطة للذكور وارنات ملا  

The student body can be boy, girl or       

co-educational. 
 التربية والتلليم اللالي وزارة

 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71 المشرفة الجهة 7130883   Supervising Authority  داريـــااا عـــن المدرســـة قانونيـــا و  المســـصولة الجهـــةهـــي  .
 .أن تكون حكومية أو وكالة الغوت أو خاصة إما

The body legally and administratively 

responsible for running the school.  It 

can be governmental, UNRWA, or 

private. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 لحالة التلليميةا 2530115   Educational 

Attainment 
مصهـــل علمـــي أتمـــه الفـــرد بنجـــات ، ويكـــون  أعلـــى هــو

سـنوات  70 أعمـارهمالمستوى التلليمي للفراد الـذين 
 .فأكثر

It refers to the highest successfully 

completed educational attainment 

level. The educational level for 

persons aged 10 years and over. 

 

مصشرات -ملهد اليونسكو للحصاء
 :التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted by PCBS 

والثقافة التلليم 71  حكايات واقلية 2530116 
 

Stories  هــي عبــارة عــن قصــة إمــا أن تكــون قــد حصــلت فلــال
الحــدوت وعــادة يــتم روايتهــا أو خياليــة ولكنهــا ممكنــة 

 .شفويا

A story is a narrative of real or 

imaginary events with occurrence 

probability; a story is usually oral. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 8112 

ويلنـــي سلســـلة مخططــــة مـــن التجــــارب التللةميـــة فــــي  Course دورر 2541882 والثقافة التعليم 71
مـن المهـارات، تقـدمها عـادة  مادة ملينة، أو مجموعـة

أو برنــامب مــا لتلميــذ واحــد مصسســة تربويــة أو تدريبيــة 
 .اكثر أو

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. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
:التربيةمصشرات   

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 

والثقافة التلليم 71 لم ينجح في أحد المباحـت أو أكثـر  الذي الطالبهو  Repeater الراسب 2541881 
 االنتقالالمخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له 

 .للصف الذي يليه

A student who fails one or more 

subjects and therefore is not promoted 

to the following grade. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
 الفلسطينية
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 األطفال رياض 2541881   Kindergarten  تلليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة  مصسسة كلهي
علـى  وتحصـلالتلليم األساسي بسنتين علـى األكثـر، 

ــــة المهنــــة مــــن وزارة التربيــــة والتللــــيم .  تــــرخيج مزاول
 األطفـالمرحلـة البسـتان  يكـون : إلـى مـرحلتين وتقسم

فيهــا عــادة فــي ســن الرابلــة ومرحلــة التمهيــدي ويكــون 
 .الخامسةاألطفال فيها عادة في سن 

Any educational institution licensed 

by MOE offering education to four or 

five year olds. Kindergarten Consists 

of the first and second grades. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
فلسطينيةال  

7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71 سنوات الدراسة التي  2541871 
الفرد بنجات أتمها  

Years of Schooling 

Completed  
الملتحق حاليا  أو الـذي التحـق وتـر  أو  للفرد بالنسبة

النظاميــة  الدراســةالــذي التحــق وتخــرج، تكــون ســنوات 
التـــي أتمهـــا بنجـــات هـــي الســـنوات الكاملـــة، وال تشـــمل 

الرســـوب ، كمـــا ال تشـــمل  وســـنواتســـنوات االنقطـــا  
 تلتبــرالســنة الحاليــة التــي لــم تنتــه  للملتحــق حاليــا وال 
 .الدورات التدريبية ضمن سنوات الدراسة النظامية

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. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
 :مصشرات التربية

 +8007، تقنية/توجيهات فنية

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009+ 

adapted from PCBS 

والثقافة التلليم 71 الطلبة يضمهم صف واحد أو أكثر  من مجموعةهي  Class الشلبة 2530878 
ويشــــتركون فــــي ةرفــــة صــــفية واحــــدة فــــي أي مرحلــــة 

 .ملينة دراسية

A group of students (pupils) at any 

educational stage who make up one 

grade or more and share one 

classroom. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
نيةالفلسطي  

7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 دوريــة تســتهدف الجمهــور اللــام وهــي  مطبوعــات هــي Newspapers الصحف 2530877 
 المطبوعـــةملـــدة الن تكـــون مصـــدرا  أوليـــا  للمللومـــات 

ـــــة المرتبطـــــة بالشـــــصون اللامـــــة  عـــــن األحـــــدات الجاري
 .ال ... ،والسياسيةوالمسائل الدولية 

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. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

 والتلفزيون، 
+7711 

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 + 

Adpated from  PCBS 

والثقافة التلليم 71  Any one attending an educational .من يتللم في أي مصسسة تلليمية كلهو  Student/Pupil الطالب 2530874 

institution. 
 التربية والتلليم اللالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 متفرغ للدراسة طالب 2530124   Student ــــذي ( ســــنوات فــــأكثر 70)الــــذي عمــــره  الفــــرد هــــو وال
يواظـــب علـــى دراســـة منتظمـــة بهـــدف الحصـــول علـــى 

علمـــي وةيـــر مـــرتبط بلمـــل ملـــين خـــالل فتـــرة  مصهـــل
المنزليـة  األعمالارسناد، وتجدر ارشارة هنا إلى أن 

 .والهوايات ال تدخل ضمن اللمل

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. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
:مصشرات التربية  

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71 التلفزيون  مشاهدة عادة 2530125   Television Viewing ــــــوس أمــــــام   أن هــــــي ــــــه عــــــادة الجل ــــــرد لدي  جهــــــازالف
مـــن أجـــل مشـــاهدة البـــرامب التـــي يبثهـــا هـــذا  التلفزيـــون

التي يشـاهدها  البرامبالجهاز وبغض النظر عن نو  
 .والمدة الزمنية التي يقضيها في المشاهدة والمكان

Whether the person is accustomed to 

watching T.V programs regardless of 

type or place and time of watching. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  8112المكتب ارحصائي، 
 +السلسة ف. راسات في الطرقد

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التلليم 71 الصفية الغرف 2541872   Class Rooms  المخصصــــة للتــــدريس بغــــض  المدرســــية الغــــرفهــــي
النظـــر عـــن عـــدد الصـــفوف فيهـــا، وال تشـــمل الغـــرف 

 .ةير تدريسية لنشاطاتالمخصصة 

Rooms used for teaching regardless of 

the number of grades using these 

rooms, they do not include rooms used 

for non- teaching activities. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 ةير الصفية  الغرف 2541872   Non-Classroom  ةير المخصصة للتدريس الغرفهي. Room used for non-teaching purpose. التربية والتلليم اللالي وزارة 
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 تمتد هذه الفترة من بلد منتصف الليـل وحتـى السـاعة  Morning Period الصباحية الفترة 2530128 
 . الثانية عشرة ظهرا

From 12:01 am up to 11:59 am. 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التلليم 71   Evening Period المسائية الفترة 2530871 

 
تمتد هذه الفترة من السـاعة الثانيـة عشـر ظهـرا  وحتـى 

 .الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل
From 12:00 pm up to 12:00 am. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التلليم 71  فكاهات تراثية 2530841 
 

Comedy  Stories  والتســـلية بـــين النـــاس  للفكاهـــةعبـــارات يـــتم صـــياةتها
 .وتكون مرتبطة بترات وعادات وتقاليد الشلب

 

Phrases formulated for fun and 

entertainment, which people share 

cross-generationally since they are 

usually linked to the legacy and 

traditions of the people. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 8112 

والثقافة التلليم 71 الصحف قراءة 2530848   Newspaper Reading يقـــوم الفـــرد بقـــراءة صـــحيفة واحـــدة أو أكثـــر،  أن هـــي
فـــي  يقضـــيهاالمـــدة الزمنيـــة التـــي  نالنظـــر عـــبغـــض 

 .القراءة أو االطال  على الصحف

Whether the person is accustomed to 

reading a newspaper regardless of 

time of reading. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  8112المكتب ارحصائي، 
 السلسة ف. دراسات في الطرق

بتصرف من الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series 

F,1987.+ Adpated by 

PCBS 

والثقافة التلليم 71 الكتب قراءة 2530847   Reading Books يقــوم الفــرد بلمليــة قــراءة الكتــب بشــكل منــتظم  أن هـي
النظر عـن  وبغضمن أجل زيادة الملرفة وارطال ، 

نــو  المــادة التــي يقرصهــا والفتــرة الزمنيــة التــي يقضــيها 
 .القراءةفي عملية 

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.   

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
8007، الفلسطيني  

PCBS, 2009 
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المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71 قصج وروايات  2530844 
 متوارثة

 

Folktales 

 
هــي قصــة طويلــة تصــف األحــدات بالتفصــيل، وتــدور 

واقليـة عادة حول موضو  ملـين، وهـي إمـا أن تكـون 
 أو خيالية

Is a long story describing the events in 

detail, and usually revolve around a 

particular factual or fictional topic. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
  7771الفلسطيني، 
 

PCBS, 8112 

والثقافة التلليم 71 المجتمع  كليات 2541843 
 المتوسطة

Intermediate 

Community College 
اشـــتملت علـــى تللـــيم أي نـــو  مـــن  مصسســـة كـــلهـــي 

 الثانويـةأنوا  المواد التلليمية والمهارات بلـد المرحلـة 
 .بحيت تقل مدة الدراسة فيها عن أربلة سنوات

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. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 ال تبغـي ربحـا  تجاريـا ، وتكـون فـي  دائمة، مصسسةهو  Museum المتحف 7130141 
 وتقــــومخدمــــة المجتمــــع وتنميتــــه ومفتوحــــة للجمهــــور، 

بـــاحتواء مـــواد تـــدل علـــى ارنســـان وبيئتـــه، وتحفظهـــا، 
ــــــا  بشــــــأنها،  ــــــروتجــــــري بحوث عنهــــــا، وتلرضــــــها  وتخب

 .ألةراض الدراسة والتلليم واالستمتا 

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. 

المجلس الدولي للمتاحف 
(ICOM)،  النظام 2المادة ،

 .8001األساسي، 

International Council of 

Museums (ICOM), 

Article 3, Statutes, 

2007. 

والثقافة التلليم 71 ـــــــبهـــــــو  Promoted Student المترفع 7130142  ـــــــع المباحـــــــت  الـــــــذي الطال ـــــــنجح فـــــــي جمي ي
المخصصة للصف الذي يشغله وينتقـل للصـف الـذي 

 .يليه

A student who has successfully 

completed all subjects and is 

promoted to the following grade. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 تـــر  المدرســـة نهائيـــا  خـــالل اللـــام  الـــذي الطالـــبهـــو  Drop-out Student المتسرب 7130142 
 .الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى

A student who left school during the 

last scholastic year and who did not 

transfer to another school. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 الحكومية المدارس 7130141   Government School  تلليمية تـديرها وزارة التربيـة والتللـيم،  مصسسة أيهي
 .أو أي وزارة أو سلطة حكومية

Any educational institution run by 

MOE or any other ministry or 

governmental instrument. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 الخاصة المدارس 7130141   Private School  تلليميــــــة أهليــــــة أو أجنبيــــــة ةيــــــر  مصسســــــة أيهــــــي
حكوميــــة مرخصــــة يصسســــها أو يرأســــها أو يــــديرها أو 

عليهــــا فـــــردا أو أفــــرادا أو جمليــــات أو هيئـــــات  ينفــــق
 .فلسطينية أو أجنبية

Any licensed local or foreign non-

governmental educational institution. 
 التربية والتلليم اللالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 
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 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والثقافة التلليم 71 وكالة الغوت  مدارس 7130131 
 الدولية

UNRWA School  تلليميــــة ةيــــر حكوميــــة أو خاصــــة  مصسســــة أيهــــي
تـــــــديرها أو تشـــــــرف عليهـــــــا وكالـــــــة الغـــــــوت لتشـــــــغيل 

 .الفلسطينيين الالجئين

Any school run or supervised by 

UNRWA. 
 التربية والتلليم اللالي وزارة

،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 تلليميـة ةيـر ريـاض األطفـال بغـض  مصسسـة أيهي       School المدرسة 7130138 
النظــر عــن عــدد طلبتهــا وتركيبهــا الصــفي، حيــت أن 

صـــف فيهـــا ال يقـــل عـــن الصـــف األول وأعلـــى  أدنـــى
 .صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر

Any educational institution excluding 

kindergartens, regardless of students’ 

number and grade structure. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 مدرسة بلدية القدس  7130837 
 والملارف

jerusalem 

Municipality and the 

Israeli Ministry of 

Education School 

كــــل مصسســــة تلليميــــة تــــديرها ســــلطة التللــــيم التابلــــة 
 .لوزارة الملارف والبلدية ارسرائيليتين

 

Any school run or supervised by the 

Jerusalem municipality and the Israeli 

Ministry of Education 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 األساسية المرحلة 7130834   Basic Stage  واألســاس الــذي تقــوم عليــه مراحــل  التللــيم قاعــدةهــي
 .التلليم األخرى، ومدتها عشر سنوات

The first ten scholastic years of 

schooling on which other stages of 

education depend. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 الثانوية المرحلة 7141144   Secondary stage  ــــي  المرحلــــةهــــي األساســــية ومــــدتها  المرحلــــةالتــــي تل
 .سنتان

The stage consisting of two scholastic 

years following the basic stage.  That 

is, years 11 and 12 of schooling. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71  المسلسالت المدبلجة 7141831 
 

Dubbed Series 

 
هـــو  يقصــد بالمسلســالت المدبلجــة إلـــى اللغــة اللربيــة

وجود أصوات للممثلين ويتحـدثون باللغـة اللربيـة بـدل 
 .من صوت الممثل األصلي

Soap operas dubbed into Arabic are 

foreign productions with an over-

voice of Arabic actors to replace the 

original language. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8007الفلسطيني، 

PCBS, 7111 

والثقافة التلليم 71 توفر مشـاريع إنتاجيـة فـي المراكـز الثقافيـة تسـاهم فـي  Productive Projects إنتاجية مشاريع 7141832 
تغطيـــة نفقـــات المركـــز وتكـــون مصـــدر مـــن مصـــادر 

 .الميزانية

Availability of  productive projects in 

the Cultural Center  to contribute in 

the center budget generation. 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 

والثقافة التلليم 71  والكتابةملرفة القراءة  7141147 
 للفراد

Literacy  الذين يمكـنهم قـراءة بيـان مـوجز بسـيط  األشخاج هم
 .حياتهم اليومية وكتابته مع فهمه عن

It is Refers to the persons who can 

read and write with understanding a 

short simple statement on his/her 

everyday life. 

-ملهد اليونسكو للحصاء
:مصشرات التربية  

توجيهات   

8007، فنية  تقنية/

UNESCO insttute for 

statisics-Education 

Indicators Technical 

Guidelines, 2009 
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والثقافة التلليم 71 يتـــولى التللـــيم فـــي أي مصسســـة تلليميـــة  مـــن كـــلهـــو  Teacher مللم 7130831 
أو أي  والتللـــــــيمبضجـــــــازة تمنحـــــــه إياهـــــــا وزارة التربيـــــــة 

 .مصسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه ارجازة

A person with specialized 

qualification that is responsible for 

teaching students at an educational 

institution. 

 التربية والتلليم اللالي وزارة
،الفلسطينية  
7772 

Palestinian Ministry of 

Education & Higher 

Education 

1995 

والثقافة التلليم 71 الحصول على  مكان 7130831 
 أعلى مصهل علمي 

Place of study 

Attaining the Highest 

Educational 

Attainment        

يكــون المكـــان الــذي حصـــل ( ابتــدائي فـــأعلى) للفــراد
ــــى هــــذا المصهــــل  ( التلليمــــيالمســــتوى )منــــه الفــــرد عل

 .بغض النظر عن المكان الملتحق به حاليا

For persons who completed the 

elementary stage and above, the place 

of attaining the highest educational 

attainment (level). 

 لإلحصاءالمركزي  الجهاز
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1997 

 

والثقافة التلليم 71 عامة مكتبات 7130811   Public Libraries التــــي تخــــدم البلــــد بكاملــــه أو منطقــــة  المكتبــــات هــــي
أفــراد المجتمــع  لجميــعجغرافيــة محــددة منــه، ويمكــن  
مـــــن المـــــواد  االســـــتفادةأو لمجموعـــــات ملينـــــة مـــــنهم 

المتــوفرة فيهــا ســواء بــدون مقابــل مــادي أو بــدل مقابــل 
أن تكــون المــواد المتــوفرة فيهــا تشــمل  ويمكــن.  مــادي
ة مـن المواضـيع أو أن تكـون خاصـة بفئـة ملينـ جميـع

 والقــــــواتالمتخصصــــــين مثــــــل األطبــــــاء والمهندســــــين 
 .المسلحة

A Libraries serving the country or a 

specific area. The beneficiaries could 

be members of the whole society or of 

a certain area in return of a fee or not.  

It could be general or specialized in a 

certain area of knowledge, e.g. 

medicine, engineering, millet. 

مقتبس  ملهد اليونسكو لإلحصاء
المنظمة الدولية للتوحيد  من

، ISO 7211، (ISO)القياسي 
 مكتبة -المللومات والوثائق 
   8001، ارحصاءات الدولية

التوحيد  توصية بشأن، اليونسكو
، المكتبة الدولي رحصاءات

7710 + 
المركزي  الجهازبتصرف  

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التلليم 71 منظمة من الكتب المطبوعـة والـدوريات  مجموعة هي Library المكتبة 7141818 
 خــــــدماتورســــــومات ومــــــواد مرئيــــــة ومســــــموعة تقــــــدم 

وتســهيالت للشــخاج الــذين يســتخدمون هــذه المــواد 
 .عند طلبهم

Any organized collection of printed 

books and periodicals or of any other 

graphic or audio-visual materials, and 

the services of the staff to provide and 

facilitate the use of such materials as 

are required to meet the informational, 

research, educational. 

ملهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 7211، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المللومات والوثائق 
   7112ارحصاءات الدولية، 

اليونسكو، توصية بشأن التوحيد 
الدولي رحصاءات المكتبة، 

8121 + 
المركزي  الجهاز بتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

Internationa+ Adpated 

from PCBS 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
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والثقافة التلليم 71 البيتية المكتبة 7141817   Home Library  الكتــب مرتبــة بشــكل يســهل الرجــو   مــن مجموعــةهــي
 .ويسرإليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة 

A collection of books classified in 

away that facilitate using and finding 

needed material with speed and ease. 

ملهد اليونسكو لإلحصاء مقتبس 
من المنظمة الدولية للتوحيد 

، ISO 7211، (ISO)القياسي 
مكتبة  -المللومات والوثائق 
   7112ارحصاءات الدولية، 

د اليونسكو، توصية بشأن التوحي
الدولي رحصاءات المكتبة، 

8121 + 
المركزي  الجهازبتصرف 

 الفلسطيني لإلحصاء

UIS adapted from 

International+ Adpated 

from PCBS 

والثقافة التلليم 71  ملم 7141814 
 

Can Read and Write  اذا كان الفـرد يسـتطيع القـراءة والكتابـة دون انهـاء أي
النظامي بحيت يمكنه قراءة مرحلة من مراحل التلليم 

 .وكتابة جملة بسيطة

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772. الفلسطيني  

PCBS, 1991 

والثقافة التلليم 71 عادة القراءة  ممارسة 7141813   Reading Habit الفــرد يقــوم بلمليــة القــراءة بشــكل منــتظم مــن  أن هــي
هذه القراءة  كانتأجل زيادة الملرفة وارطال ، سواء 

بهــــــدف التحضــــــير للمدرســــــة أو ألي ةــــــرض آخــــــر، 
التــــي يقرأهـــا والفتــــرة  المـــادةوبغـــض النظــــر عـــن نــــو  

 .الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة

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.   

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  8112المكتب ارحصائي، 
 السلسة ف. دراسات في الطرق

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التلليم 71 إذاعية تجارية مصسسة 7141811   Commercial  

Broadcasting Institution 
مصسســــة إذاعيــــة مملوكــــة لشــــركة أو ألفــــراد  كــــل هــــي

 .تحقيق الربح إلىوتتجه أساسا 

A broadcasting institution corporately 

or privately owned and operating for 

financial profit. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 إذاعية  مصسسة 7141812 
 حكومية

Government 

Broadcasting Institution 
مصسسـة إذاعيـة تتـولى تشـغيلها الحكومـة مـن  كـل هي

 مصسســــةمباشــــرة أو عــــن طريــــق  أمــــاجميــــع النــــواحي 
 .مستقلة تنشئها

A broadcasting institution operated by 

a government in all respects either 

directly or through a separate 

institution created by it.  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التلليم 71 إذاعية محلية  مصسسة 7141812   Local Broadcasting 

Institution 
 A broadcasting institution which .إذاعية محلية خدمةكل مصسسة إذاعية تقدم  هي

provides a local broadcasting service. 
 اليونسكو 

التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 إذاعية وطنية  مصسسة 7141811   National Broadcasting 

Institution 
 إلىمصسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية تهدف  كل هي

 .تغطية القطر بأكمله

A broadcasting institution, which 

provides a broadcasting service, 

intended to cover the country as a 

whole. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 ارذاعية المصسسة 7141811   Broadcasting 

Institutions 
مـرخج لهـا قانونـا بتقـديم خدمـة إذاعيـة  منظومـة هي

في البلد  عامموجهة في المقام األول للجمهور بشكل 
 .الذي تلمل به

Organizations legally authorized to 

provide broadcasting service primarily 

intended for general audience within 

the country in which they operate. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  7721المكتب ارحصائي، 
السلسة ف . دراسات في الطرق  

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التلليم 71 الثقافية المصسسة 7141821   Cultural Institution ( األدوات والملـــــدات)تتضـــــمن الســـــلع  مصسســـــة هـــــي
 أنشــطةالمســتخدمة فــي أنشــطة الفنــون والحــرف وفــي 

بأنشـطة الثقافـة  القيـامتسـهل  والتي.  الللب والرياضة
 .بالملنى الواسع

An institution including goods (tools 

and equipment) using in art, crafts and 

sport activity. These goods facilitate 

performance at cultural activities. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
.  الدولية االقتصادية واالجتماعية

.  7721المكتب ارحصائي، 
السلسة ف . دراسات في الطرق  

UN, Department of 

International 

Economoic and Social 

Affairs.Statistical 

office, Studies in 

Methods. Series F,1987. 

والثقافة التلليم 71 اررسال  موظفو 7141828 
  الفنيين

Technical Transmission 

Staff 
المستخدمون في تشغيل وصيانة أجهزة  الموظفون هم

 وأجهـــــــزةاررســـــــال واالتصـــــــال بـــــــين مراكـــــــز ارنتـــــــاج 
 .اررسال

Personnel employed in the operation 

and maintenance of transmitters and 

links between production centers and 

transmitters. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

الراديو  الدولي الحصاءات
7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71  Technical Production  الفنيينارنتاج  موظفو 7141827 

Staff 
المســـــتخدمون فـــــي تشـــــغيل وصـــــيانة  الموظفـــــون هـــــم

 .الملدات الفنية الالزمة رنتاج البرامب

Personnel employed in the operation 

and maintenance of the technical 

equipment necessary for program 

production. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 
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والثقافة التلليم 71 البرامب موظفو 7141824   Program Staff            نتـاج اا الذين يتولون التخطيط والتـأليف و  الموظفون هم
 .البرامب، باستثناء الصحفيين

Planning, creative-writing and 

program production personnel. 

Excludes Jornalists  

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 ارداريون الموظفون 7141823   Administrative Staff مصسســة إذاعيــة  إدارةالمســتخدمون فـي  الموظفــون هـم
مثـــــل  مركزيـــــةأو تنظيمهـــــا والـــــذين يقـــــدمون خـــــدمات 

 .البحت والتدريب

Personnel employed in the 

management or organization of a 

broadcasting institution and providing 

central services such as research, 

training, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 الصحفيون  الموظفون 7141821   Journalistic Staff بضعــــــــــــداد النشــــــــــــرات  المشــــــــــــتغلونالموظفــــــــــــون  هــــــــــــم
 .األخبارية،ال 

Personnel engaged in the preparation 

of news bulletin and similar programs 

such as news magazines, sport news, 

etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 
الدولي الحصاءات الراديو 

7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 فنيون آخرون  موظفون 7141822   Other Technical  Staff المســـــتخدمون فـــــي تصـــــميم وتركيـــــب  الموظفـــــون هـــــم
ـــــــو  ـــــــة أو المبـــــــاني، وموظف  الدراســـــــاتالملـــــــدات الفني

 .والبحوت، ال 

Personnel employed in the design and 

installation of technical equipment or 

buildings; study and research 

personnel, etc. 

 اليونسكو 
التوصيات بخصوج التصنيف 

حصاءات الراديو الدولي ال
7711والتلفزيون،   

UNESCO, 

Recommedation 

concering the 

International 

Standardization of 

Statistics on Radio and 

Television, 1976 

والثقافة التلليم 71 استخدام وسائل  نشاط 7141822 
 ارعالم

Mass Media 

 Use Activity 
كقــــــــراءة الصــــــــحف أو الكتــــــــب أو  القــــــــراءة، ويشــــــــمل

 واالســتما المجــالت، ومشــاهدة التلفزيــون أو الفيــديو، 
ــــــــل المــــــــرتبط  ــــــــوتر، والتنق ــــــــو، واســــــــتخدام الكمبي للرادي

وةيــر ذلـــ  مـــن األنشـــطة  ارعـــالم،باســتخدام وســـائل 
 .المشابهة

This concept involves reading 

newspapers, books, magazines, 

watching television or video films, 

listening to radio, computer use, and 

traveling for purposes related to 

carrying out such activities. 

األمم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772ألنشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 

والثقافة التلليم 71 مجموعــة مــن األعضــاء تقــوم علــى إدارة المركــز وقــد  Administration Board إدارية هيئة 7141821 
تكــــون علــــى شــــكل مجلــــس أو هيئــــة إداريــــة او جســــم 
أدارى آخــر مشــابه وتفـــرز أمــا باالنتخــاب أو التليـــين 

 .أو االتفاق بين الفلاليات واألطر المجتملية

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 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7772الفلسطيني،   

PCBS, 1998 
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والثقافة التلليم 71 المستخدم في  الوقت 7141821 
المختلفةاألنشطة   

Time Spent in Various 

Activities 
( بالســاعات والــدقائق)الــذي يقضــيه الفــرد  الوقــت هــو

واألنشطة  باألعمالسواء كان ذكرا  أو أنثى في القيام 
المختلفــة، ســواء كانــت تتللــق باللمــل الرســمي مــدفو  

وقـت الـذي ةيـر مـدفو  األجـر، أو ال اللمـلاألجر أو 
أو  باألطفـاليقضيه الفـرد فـي إدارة المنـزل أو اللنايـة 
 .الكبار، وةير ذل  من األنشطة واألعمال

 

Time in hours and minutes spent by 

all persons in carrying out different 

paid or unpaid work and activities 

divided by total sample size. This 

concept also refers to time spent in 

housekeeping, child or elderly care, 

and other work and activities. 

األمم المتحدة، التصنيف الدولي 
 .7772ألنشطة مسح الوقت 

 

UN, international 

classification of 

activities for Time – 

use statistic 1998. 

 



 

743 

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Health Terms مصطلحات الصحة               رمز الموضوع: 7353

المرضى خراجاتإ 7141811 الصحة 71  Discharges  الفحــوج  إجـراءمـن المستشـفى بلـد  الفـرد خـروجهـي
قــــدمت لـــــه الرعايــــة والملالجـــــة  أولتشــــخيج مـــــرض 

ــــة  الالزمــــة شــــفاء، ) ارخــــراجبغــــض النظــــر عــــن حال
 (.وفاة

Discharged patient from a hospital 

after having the diagnostic and 

curative health care regardless of the 

discharged case (cured or dead). 

OECD ،  البيانات الصحية
إحصاءات ومصشرات : 7112
، االتحاد األوروبيبلدا،  41عن 

، ومصادر 7112باريس، 
 البيانات والتلاريف واألساليب

OECD Health Data 

2007: Statistics and 

Indicators for 30 

Countries, OECD, 

Paris, 2007, Data 

sources, definitions 

and methods 

المرضى إدخاالت 2541818 الصحة 71  Admissions  مصسســـة طبيـــة  أومستشـــفى  إلـــى شـــخج دخـــولهـــي
يومـــا  أويمكـــت ليلـــة  أناللـــالج شـــريطة  أوللفحـــج 
 .األقل علىواحدا 

Admitted patients to hospital for 

treatment or diagnosis and their stay at 

hospital for one night or more. 

قاموس هيل كونسايد للطب 
 7117الحديت 

McGraw-Hill 

Concise Dictionary of 

Modern Medicine. © 

2002 by The 

McGraw-Hill 

Companies, Inc 

 

إخـراج جسم للسوائل واألمالت من خالل الفقدان  Diarrhea ارسهال 2541817 الصحة 71
 . بوتيرة تفوق الوتيرة اللاديةبراز رخو أو سائل 

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.  

منظمة الصحة /  اليونيسف
لماذا ال يزال : ، ارسهالاللالمية

األطفال يموتون وما الذي يمكن 
 7111القيام به، 

UNICEF/WHO, 

Diarrhoea: Why 

children are still 

dying and what can 

be done, 2009 

األطفال الذين تلرضوا  2541814 الصحة 71
 للقاب جسدي خفيف

Experience minor 

physical punishment 
ســـــــنة الـــــــذين تلرضـــــــوا للضـــــــرب  72 -7األطفـــــــال 

الخفيــف باليــد مــن األهــل، أو الــذين تلرضــوا لضــرب 
بـأداة مثـل اللصـي، الحـزام أو أي جسـم صـلب آخـر، 
أو الـــــذين تلرضـــــوا لصـــــدمه مـــــن قبـــــل أهلهـــــم نتيجـــــة 

 .ممارستهم لسلو  خاطئ

Children aged 8 – 14 years who were 

hit on the bottom or elsewhere on the 

body with something like a  belt, 

hairbrush , or lightly by hands. 

 اليونسيف
 التطور من أجل األطفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

األطفال الذين تلرضوا  2541813 الصحة 71
 للقاب نفسي

Experience 

psychological 

aggression as 

punishment 

ســــنة الــــذين تلرضــــوا لصــــرا  أو  72 – 7األطفــــال 
نلتــوا مــن قبــل أهلهــم بوصــف ةيــر الئــق مثــل ةبــي، 
كســول أو أي صـــفة شـــبيهة نتيجـــة ممارســـتهم لســـلو  

 .خاطئ

Children aged 7 – 14 years who 

exposed shouted yelled at or screamed 

at, or called dumb, lazy, or another 

name like that. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل األطفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

األطفال الذين لم  2541811 الصحة 71
 يتلرضوا ألي عقاب

Experience only non-

violent aggression 
ســــنة الــــذين أعطــــوا امتيـــــازات أو  72 – 7األطفــــال 

حرمــوا مــن أشــياء يحبونهــا أو تــم التوضــيح لهــم لمــاذا 
كــان ســلوكهم خــاطئ أو أعطــوا شــيء آخــر ليفللونــه 

 .نتيجة ممارستهم لسلو  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. 

 اليونسيف  
 التطور من أجل األطفال

www.unicef.org/progre

ssforchildren/2007n6/in

dex_41849.htm 

UNICEF 

www.unicef.org/prog

ressforchildren/2007n

6/index_41849.htm 

 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41849.htm
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الحديد أقراج 7141806 الصحة 71  Iron Tablets  تلطــى للســيدة الحامــل أثنــاء فتــرة  دوائيــة مركبــاتهــي
 النــاجمالحمـل بهـدف اللـالج أو الوقايــة مـن فقـر الـدم 

 .عن نقج الحديد وتلطى بوصفة طبيب

Medication containing an iron 

supplement given in the form of a 

tablet or syrup to prevent or treat iron-

deficiency anemia. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Iron_supplement 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Iron_suppl

ement 

التمريضية األيام 7141807 الصحة 71  Hospitalization Days  األســرةالتــي يشــغل فيهــا المرضــى  األيــام مجمــو هــي 
 ارقامــةوتتضــمن أيــام  أو جــزء مــن الســنة خــالل ســنة

 .يغادروا المستشفى لمللمرضى الذين 

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. 

http://definitions.uslegal

.com/h/hospital-days/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/hospital-

days/ 

 

الخطيرة، وكلمة ايدز هي مختصـر  األمراض منهو  AIDS اريدز 7141808 الصحة 71
لكلمــــــــة إنجليزيــــــــة ملناهــــــــا نقــــــــج اللــــــــوز المنــــــــاعي 

ويـصدي  HIVعنـد ارنسـان ويسـببه فيـروس  المكتسب
الوفــاة،  إلــىإلــى نقــج المناعــة المكتســبة ممــا يــصدي 

ـــــدم واالتصـــــال الجنســـــي  ـــــق نقـــــل ال وينتقـــــل عـــــن طري
 .اربر خاصةوالملدات الطبية الملوثة 

Acquired Immuno–Deficiency 

Syndrome, a serious, often fatal 

disease of the immune system 

transmitted through blood products, 

especially by sexual contact or 

contaminated needles. 

http://definitions.uslegal

.com/a/aids/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/a/aids/  

 

الصحي التأمين 7145809 الصحة 71  Health Insurance عــــــن خســــــارة ماديــــــة تــــــرتبط بتغطيــــــة  تلــــــويض هــــــو
 .التكاليف المتللقة بمشكلة صحية ما وعالجها

Indemnity coverage against financial 

losses associated with occurrence or 

treatment of health problems. 

http://definitions.uslegal

.com/h/health-

insurance-underwriting/ 

 

http://definitions.usl

egal.com/h/health-

insurance-

underwriting/ 

الكزاز  تطليم 2545880 الصحة 71
(التيتانوس)  

Tetanus Toxoid 

Vaccination  
يلطـى للســيدة الحامــل خـالل فتــرة الحمــل  مطلــوم هـو

 الكــــزازوذلــــ  لحمايــــة الطفــــل مــــن ارصــــابة بمــــرض 
 .الوليدي

Tetanus toxic injections are given 

during pregnancy for the prevention of 

neonatal tetanus.  

http://en.wikipedia.org/

wiki/Tetanus_vaccine 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Tetanus_v

accine 

 بطريقــــةهـــي وســـيلة مـــن وســـائل تنظـــيم األســـرة وتـــتم  Diaphragm, Foam, Jelly التلقيم األنثوي 7141881 الصحة 71
جراحيـــة، وتهـــدف إلـــى وقـــف الحمـــل كليـــا وذلـــ  عـــن 

 .المواسيرطريق ربط األنابيب أو تسكير 

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. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Diaphragm_(contra

ceptive) 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Diaphragm

_(contraceptive) 

المدعمة التغذية 2541882 الصحة 71  Supplementary 

Feeding 
أو أةذيــة صــلبة ( بمــا فيهــا الحليــب)  ســوائل أيــةهــي 

 .تلطى للطفل وهو ال يزال يرضع

Any liquid (including milk) or solid 

given while the child is still receiving 

breast milk. 

http://www.bcbabyfrien

dly.ca/ABMSUPPLEM

ENT.pdf 

http://www.bcbabyf

riendly.ca/ABMSU

PPLEMENT.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_supplement
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/h/hospital-days/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/a/aids/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://definitions.uslegal.com/h/health-insurance-underwriting/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus_vaccine
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphragm_(contraceptive)
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
http://www.bcbabyfriendly.ca/ABMSUPPLEMENT.pdf
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المكملة التغذية 2541813 الصحة 71  Complementary Feeding  كــــال مــــن حليــــب الثــــدي واألةذيــــة  الطفــــل تلقــــيهــــي
الصــــــــــلبة أو شــــــــــبه الصــــــــــلبة كالحليــــــــــب الصــــــــــناعي 

 .واللصير

The child has received both breast 

milk and solid or semi-solid food, i.e. 

juice, formula, etc. 

منظمة الصحة اللالمية، التغذية 
غار في التكميلية للطفال الص

استلراض : البلدان النامية
: جنيف. الملرفة الللمية الحالية

8111 

 

WHO 

, complementary 

feeding of young 

children in developing 

countries: a review of 

current scientific 

knowledge. Geneva: 

1998 

األسرة تنظيم 2541814 الصحة 71  Family Planning   عـــن طريـــق اســـتخدام حمـــل وآخـــر هـــي المباعـــدة بـــين
من وسائل تنظيم األسرة والهدف منها  أكثروسيلة أو 

هــــو إنجــــاب اللــــدد المرةــــوب فيــــه مــــن األطفــــال فــــي 
وهو اختياري من اجل الحفاظ علـى  ،الوقت المناسب

صــــحة األم والطفــــل وعــــدم تلريضــــهما ألي مخــــاطر 
 .يمكن تجنبها

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. 

 منظمة الصحة اللالمية

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/topi

cs/family_planning/en/ 

 

التهاب الجهاز  2541815 الصحة 71
 التنفسي

Suspected pneumonia  األطفــال دون الخامســة الــذين عــانوا مــن ســلال، كــان
مصحوبا بأنفاس سريلة وقصيرة وذلـ  بسـبب مشـكلة 

الصـــدر أو مشـــكلة فـــي الصـــدر مـــع احتقـــان فـــي فـــي 
 .األنف

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. 

http://www.childinfo.or

g/pneumonia.html 

 

http://www.childinf

o.org/pneumonia.ht

ml 

 

، الطفــــــل المصــــــاب الجســــــم ســــــوائلفــــــي  نقــــــج هــــــو Dehydration الجفاف 2541816 الصحة 71
ممـــا بارســـهال يفقـــد وبشـــكل ســـريع المـــاء مـــع البـــراز 

 .  يصدي إلى الجفاف

Lack or shortage of body fluids, A 

child who has diarrhea soon loses a lot 

of fluids in stools, thus become 

dehydration..  

http://www.childinfo.or

g/files/ENAcute_Diarrh

oea_reprint.pdf 

  

http://www.childinf

o.org/files/ENAcute

_Diarrhoea_reprint.

pdf 

الغذائية الحالة 2541817 الصحة 71  Nutritional Status تســمح لنــا بقيــاس ووصــف الوضــع التغــذوي  التــي هــي
 التطـورللفرد ، وهي مـن المصشـرات التـي تقـيس مـدى 

ــــة بتــــوفر الطلــــام  الغذائيــــةالحالــــة  تــــرتبط.  فــــي الدول
، وأنمــــــاط التغذيــــــة والممارســــــات التغذويــــــة، (الغــــــذاء)

.  الوضــع االقتصــادي فــي تلــ  الدولــة ذلــ ويــصثر فــي 
ــــيم الحالــــة الغذائيــــة مــــن خــــالل قيــــاس يــــتم ــــوزن  تقي ال

التــي يتناولهــا الفــرد  األطلمــةوالطــول، ونوعيــة بلــض 
 .والتي هي مهمة للنمو

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. 

األمم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة اللالمية، والبن  الدولي

UNICEFWHO  والبن  الدولي
المشتر  سوء التغذية لدى األطفال 

، نيويور   UNICEF. )التقديرات
  الدولي، واشنطن، جنيف، والبن

DC ،7187) 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York;, 

Geneva; The World 

Bank, Washington, DC; 

2012) 

http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
http://www.childinfo.org/files/ENAcute_Diarrhoea_reprint.pdf
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الفولي  حامض 2541818 الصحة 71  Folic Acid tablets يلطــى للســيدة الحامــل خــالل فتــرة  دوائــي مركــب هــو
مـن نقصـان حـامض  الوقايـةالحمل بهـدف اللـالج أو 

 .  في الدم الفولي 

Medication containing folic acid in the 

form of a tablet to prevent or treat 

folic-acid deficiency, especially 

during pregnancy. 

http://xpil.medicines.org

.uk/ViewPil.aspx?DocI

D=18084 

http://xpil.medicine

s.org.uk/ViewPil.as

px?DocID=18084 

طريــــق الفــــم،  عــــنوهــــي حبــــة تصخــــذ يوميــــا وبانتظــــام  Pills الحبوب 2545819 الصحة 71
 وتستلمل لتجنب أو تأخير الحمل

One of the methods used by women 

for delaying or avoiding the coming 

pregnancy by taking a tablet  

http://kidshealth.org/tee

n/sexual_health/contrac

eption/contraception_bir

th.html 

http://kidshealth.org

/teen/sexual_health/

contraception/contra

ception_birth.html 

باربر الحقن 2545870 الصحة 71  Contraceptive Injection  هـي حقنـة خاصــة تلطـى باللضـل علــى فتـرات زمنيــة
 .تجنب الحمل أولتأخير 

A shot that is normally given every 

three or six months and is also known 

as Depo-Provera or Notriterat.  

http://www.netdoctor.co

.uk/sex_relationships/fa

cts/contraceptiveinjectio

n.htm 

http://www.netdoct

or.co.uk/sex_relatio

nships/facts/contrac

eptiveinjection.htm 

مرحلة اخصاب وتطور بويضة او اكثـر فـي رحـم  هو Pregnancy الحمل 2545871 الصحة 71
 عــــــــادة . االم تســــــــمى البويضــــــــة المخصــــــــبة باالجنــــــــة

يومــا  ويمكـن التأكــد مــن  820أســبوعا  أو  20يسـتمر 
عـــــن  للحمــــلحــــدوت الحمــــل بلمـــــل فحــــج تأكيـــــدي 

 .طريق فحج البول

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. 

http://en.wikipedia.org/

wiki/Pregnancy 

 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Pregnancy 

 

الطبيلية الرضاعة 2545872 الصحة 71  Breast feeding مباشـــــر أو  بشـــــكلالطفــــل لحليـــــب الثــــدي  تلقـــــي يهــــ
 .الشفط

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. 

 الصحة اللالميةمنظمة 
http://www.who.int/

topics/breastfeeding/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/breastfeeding

/en/ 

الطبيلية  الرضاعة 2545823 الصحة 71
 المطلقة

Exclusive breastfeeding أشــــهر الــــذين ال زالــــوا يرضــــلون مــــن  2-0 األطفــــال
 نــو أمهــاتهم والــذين لــم يتلقــوا حليــب صــناعي أو أي 

أو الشــــراب، ويســــتثنى مــــن ذلــــ   لــــاممــــن أنــــوا  الط
 .أو األدوية الفيتاميناتاألطفال الذين يتلقون 

Children aged 0-5 months who are 

being breastfed and have not received 

any other food or drink, except for 

vitamins and medications. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://apps.who.int/i

ris/bitstream/10665/

173589/1/WHO_HI

S_HSI_2015.3_eng.

pdf 

WHO 

http://apps.who.int/iri

s/bitstream/10665/17

3589/1/WHO_HIS_H

SI_2015.3_eng.pdf 
 

الصحية  الرعاية 2545824 الصحة 71
 األولية

Primary Health 

Care 
ــــــة الصــــــحية الشــــــاملة  األولــــــي الفحــــــجهــــــي  والرعاي

المتواصــــــلة بمــــــا فيهــــــا التشــــــخيج واللــــــالج األولــــــي 
دارة الخــدمات الصــحية الوقائيــة اا الصــحي و  وارشــراف

الرعايـة الصـحية  توفيروالحاالت المزمنة، وال يتطلب 
األوليـــــــــــة ملـــــــــــدات وأجهـــــــــــزة متطـــــــــــورة أو مصـــــــــــادر 

 .متخصصة

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. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/

topics/primary_healt

h_care/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/primary_heal

th_care/en/ 

 

http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://xpil.medicines.org.uk/ViewPil.aspx?DocID=18084
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/contraception_birth.html
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraceptiveinjection.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
http://www.who.int/topics/primary_health_care/en/
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ردهـات المستشــفى  أوالمتواجـد فــي ةرفـة  السـرير هـو Bed السرير 2545825 الصحة 71
 ســـــاعة 82والـــــذي يشـــــغل مـــــن قبـــــل المرضـــــى لمـــــدة 

 .لتقديم الرعاية الطبية األقلمتواصلة على 

Available beds in room and hospital 

halls, which are occupied by patients 

for at least 24 continuous hours for 

receiving medical care. 

OECD ملجم المصطلحات ،
 2007ارحصائية، 

OECD,Glossary of 

Statistical Terms ,  2007 

التغذية سوء 2545826 الصحة 71  Malnutrition التغذيــة يســتخدم ليشــمل االضــطرابات  ســوء مصــطلح
الناجمــــة عــــن أســــباب متلــــددة بــــدءا  بــــنقج عناصــــر 

دقيقـــة ومحـــددة مثـــل الفيتامينـــات والملـــادن أو  ةذائيـــة
الحراريــة والتــي  الســلراتت ونقــج أو زيــادة البروتينــا

من الممكن أن تسبب المجاعة أو السمنة أو أمراض 
 .أخرى

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”. 

األمم المتحدة للطفولة ومنظمة 
. الصحة اللالمية، والبن  الدولي
منظمة الصحة اللالمية، 

والبن  الدولي  اليونيسف
المشتر  سوء التغذية لدى 

، اليونيسف. )األطفال التقديرات
نيويور   منظمة الصحة 

اللالمية، جنيف، والبن  الدولي، 
 (.DC ،7187واشنطن، 

UNChildren’s Fund, 

WHO 

, The World Bank. 

UNICEFWHO- World 

Bank Joint Child 

Malnutrition Estimates. 

(UNICEF, New York; 

WHO, Geneva; The 

World Bank, 

Washington, DC; 

2012). 

رفــاه كامــل مــن الناحيــة الجســدية والنفســية  حالــة هــي Health الصحة 2545827 الصحة 71
أو  المـــــــرضواالجتماعيــــــة ولــــــيس فقــــــط الخلــــــو مــــــن 

 .ارعاقة

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”. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/ha

c/about/definitions/en/ 

 
 

WHO 

http://www.who.int/

hac/about/definition

s/en/ 

 

ارنجابية الصحة 2545828 الصحة 71  Reproductive Health  كامـــل مـــن الناحيـــة الجســـدية واللقليـــة  رفـــاه حالـــةهـــي
 ارعاقـةواالجتماعية وليست السالمة مـن المـرض أو 

في جميع األمور المتللقة بالجهاز التناسلي لكـل مـن 
ــــــذكر واألنثــــــى  ــــــهال ــــــف منظمــــــة  وفقــــــا.  ووظائف لتلري

فان الصحة ارنجابية تتضمن مقـدرة  اللالميةالصحة 
 يتللـــــــقلـــــــى اتخـــــــاذ القـــــــرار المناســـــــب فيمـــــــا الفـــــــرد ع

بارنجاب في الوقت والطريقة التي يريدها، وله الحـق 
الحصــول علــى الوســائل  فــيســواء كــان ذكــرا  أم أنثــى 

ــــة مــــن وســــائل تنظــــيم األســــرة وفقــــا  المناســــبة والمقبول
وحــق المـرأة فــي الحصـول علــى الخــدمات  الختيـارهم،

علـــى  لالحصــو الصــحية المناســبة والتــي تمكنهــا مــن 
 .خالل فترة الحمل والوالدة اآلمنةالرعاية الصحية 

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. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

WHO 

http://www.who.int/

topics/reproductive_

health/en/ 

 

http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
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إعاقة / صعلبة  2545829 الصحة 71

 التلاصل

Communication 

disability/difficulty 
عدم قدرة الشخج على تبادل المللومات واألفكار مع 

ملهم من خالل استخدام النطق، أو اآلخرين والتلامل 
ارشارة أو الحركة أو الكتابة للمللومات التي يرةبون 
بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذل  ناتجا عن عجز 
في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير 
درا  ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات  واا

 .وحركات

Inability to exchange information and 

ideas with others and engage with 

them through the use of speech, or use 

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.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group 

for Disability 

Statistics. Revised 

Instructions, 2006 

إعاقة الفهم / صلوبة 2541830 الصحة 71
التذكر )واردرا  

(والتركيز  

Cognition Disability 

(Remembering and 

concentrating) 

التذكر والتركيز، اتخاذ : يشمل الصلوبة في التالية
القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التلرف 
على األشخاج، االستدالل على المناطق واستخدام 
الخريطة، اللمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل 

يجدون صلوبة في الفهم واردرا  األشخاج الذين 
باألنشطة اليومية، مثال أن يجد صلوبة في  مللقيا

االستدالل على المنزل واألماكن في المحيط، ال 
يستطيع التركيز فيما يلمل، أو ينسى أين هو أو تذكر 
الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخج ما، 

م فهم نسيان تناول األدوية أو عدم تناول الطلام، عد
كما تشمل عدم قدرة الشخج . وملرفة ما يدور حوله
و التلامل مع اآلخرين، ويشمل على فهم األشياء أ

نسيان فلل االشياء المهمة، واالشخاج الذين يلانون 
من ضلف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان االشياء في 
البيت، وكذل  صلوبة في التركيز على فلل االشياء 

 دقائق 70لمدة 
 

Includes difficulties in the following: 

memory, concentration, decision-

making, 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. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

ارعاقة/ الصلوبة  2541831 الصحة 71  Disability/difficulty  من صلوبات بدنية أو عقلية األشخاج الذي يلانون
أو ذهنية أو حسية  طويلة األجل وكذل  الحواجز 
والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون 
مشاركتهم مشاركة فلالة في مجتملهم على قدم 

 .المساواة مع اآلخرين

Individuals with disabilities include 

those who have long-term physical, 

mental, intellectual, or sensory 

impairments which, in interaction with 

various barriers, may hinder their full 

and effective participation in society 

on an equal basis with others. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 
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إعاقة التللم/صلوبة 2541832 الصحة 71  Learning 

disability/difficulty 
عدم قدرة الشخج على فهم األشياء أو التلامل مع 

ويشمل ذل  األفراد الذين يلانون من . اآلخرين
صلوبات في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف 

بمرض أو خلل ما، وكذل  األفراد الذين إصابة الدماغ 
يلانون من مرض التوحد، واألفراد الذين يجدون 
صلوبات في تللم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة 

 .والكتابة واستخدام أدوات بسيطة

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. 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة الحركة /صعلبة 2541844 الصحة 71

 واستختام األيتي
Mobility 

disability/difficulty 
األشخاج الذين لديهم بلض ارشكاليات الصلبة في 
التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد أو ال تحد 
من أدائهم للنشطة اليومية، فمثال قد يجد صلوبة في 
مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصلود والهبوط 
على الساللم والدرج والمناطق الوعرة، وال يستطيع 

احة أو توقف، أو ال مشي أي مسافة دون استر 
يستطيع المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو 
أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين 
ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بلجالت للتنقل من 

ارعاقة األفراد /وتشمل هذه الصلوبة.  مكان آلخر
الذين لديهم صلوبات في التحر  داخل المنزل أو 

دقيقة  72المشي لفترات تزيد عن خارجه، وكذل  
وكذل  استخدام األيدي واألصابع لمس  األدوات أو 

لتر ماء على مستوى النظر  8الكتابة وةيرها، ورفع 
 .مستخدما  األيدي

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.  

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

إعاقة السمع/صلوبة 2541843 الصحة 71  Hearing 

disability/difficulty 
األشخاج الذين لديهم بلض ارشـكاليات الصـلبة فـي 
السمع والتي تساهم في الحد مـن قـدرتهم علـى أداء أي 
جــزء وجانــب فــي أدائهــم اليــومي، مثــل صــلوبة ســـما  
شـــخج يـــتكلم فـــي مكـــان مـــزدحم وفيـــه ضـــجيب، أو ال 

اشـرة وبصـوت يستطيع أن يسـمع شـخج يـتكلم ملـه مب
، وتحديــد مــن ( دون صــرا ، أو صــوت مرتفــع)عــادي 

 .ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما

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. 

صاءات مجموعة واشنطن رح
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 
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رإعاقة النظ/صلوبة 2541841 الصحة 71  
Seeing 

disability/difficulty 
األشخاج الذين لديهم بلض ارشـكاليات الصـلبة فـي 

ـــــى  ـــــي تحـــــد مـــــن قـــــدرتهم عل ـــــاتهم الرصيـــــا والت أداء واجب
اليومية، على سبيل المثال قد ال يسـتطيع القـراءة، مثـل 
قـراءة ارشــارات علــى الالفتــات فـي الشــوار  أثنــاء قيــادة 
السيارة، وقد ال يستطيع الرصيا بلين واحدة بشكل جيـد، 
أو قــد ال يســتطيع الرصيــا إال مــا هــو أمامــه ولــيس علــى 

رونهـــا الجوانـــب، بملنـــى أن أي مشـــكلة فـــي الرصيـــا يلتب
يسـأل لجميـع األفــراد .  صـلبة يجـب تحديـدها وحصـرها

ســواء كــان الفــرد يلــبس نظــارة أم ال، ويجــب تــذكير مــن 
يلــــبس نظـــــارة أو عدســـــات طبيــــة إذا كـــــان يلـــــاني مـــــن 

 .صلوبات في الرصيا

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. 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

ارعاقة /الصلوبة 7141836 الصحة 71
 النفسية

Mental 

disability/difficulty 
األشخاج الذين يلانون من التوتر والقلق والش  
واللصبية الزائدة، وكذل  لديهم صلوبات في أداء 
نشاطاتهم اليومية بسبب تلاطي المخدرات واردمان 

 .وتناول المشروبات الروحية

Individuals who suffer from stress, 

anxiety, uncertainty, and depression, 

as well as those with difficulties 

performing daily activities because of 
drug or alcohol abuse and addiction. 
 

 

مجموعة واشنطن رحصاءات 
ارعاقة دليل التلليمات المنقح، 

7112 

Washigton Group for 

Disability Statistics. 

Revised Instructions, 

2006 

 

الللميـــــــة فـــــــي  الدرجـــــــةالحاصـــــــل علـــــــى   الفـــــــردهــــــو  Pharmacist الصيدلي 7141847 الصحة 71
 .الصيدلة

Persons with scientific degree in 

pharmacology. 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

على الدرجة الللمية في أحد فـرو   الحاصل الفردهو  Physicians الطبيب 2541848 الصحة 71
 .الطب البشري

Persons with scientific degree in 

medicine. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Physicians 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Physic

ians 

الللميـــة فـــي طـــب  الدرجـــةالحاصـــل علـــى  الفـــردهـــو  Dentist طبيب أسنان 2545849 الصحة 71
 .األسنان

Persons with scientific degree in 

dentistry. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/Dentist 

http://medical-

dictionary.thefreedi

ctionary.com/Dentis

t 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Physicians
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Dentist
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قمــــة الــــرأس وحتــــى عقبــــي الطفــــل  بــــين المســــافة هــــو Height الطول 2541840 الصحة 71
للطفــــال الـــــذين )عنــــدما يــــتم قيـــــاس الطفــــل مســـــتلقيا 

ويــتم قيــاس طــول األطفــال  (اقــل مــن ســنتين أعمــارهم
 .الذين تزيد أعمارهم عن سنتين وهم وقوف

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). 

http://www.medilexicon.

com/medicaldictionary.p

hp 

 

http://www.medilex

icon.com/medicaldi

ctionary.php 

 

بالمهن  اللاملون 2541831 الصحة 71
 الطبية المساعدة

Paramedical Personal   ــــة  البشــــرية القــــوىهــــم ــــىالفنيــــة اللامل جانــــب ذوي  إل
 .المهن الطبية لمساعدتهم في أعمالهم

This includes lab technicians 

assistance pharmacist x-ray 

technicians. 

http://www.thefreedicti

onary.com/Paramedical

+Personnel 

http://www.thefreed

ictionary.com/Para

medical+Personnel 

القذف  /اللزل 2541832 الصحة 71
 الخارجي

Withdraw  المنــوي للرجــل إلــى داخــل  الســائل  وصــولوهــو منــع
خالل فترة الجما ، وهو اقدم وسيلة من وسائل  الرحم

 .تنظيم األسرة

A traditional method used by couples 

by ejaculating out side the vagina. 

 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

mediacentre/factshe

ets/fs351/en/ 

ســـنة  27-72النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي اللمـــر  Primary Infertility األولياللقم التام  2531143 الصحة 71
ولــم يســـبق لهـــن الحمـــل ولــم يســـبق لهـــن ارنجـــاب وال 

ســـــــرة ومضـــــــى علــــــــى األيســـــــتخدمن وســـــــائل تنظــــــــيم 
 .محاولتهن الحمل سنة فأكثر

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. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

ســـنة  27-72النســـاء المتزوجـــات حاليـــا فـــي اللمـــر  Secondary Infertility اللقم الثانوي 2531144 الصحة 71
إنجــــاب واللــــواتي ســــبق لهــــن ارنجــــاب ومضــــى علــــى 

آخــر مولــود لهــن ســنتين فــأكثر وال يســتخدمن وســـائل 
 .تنظيم أسرة ويحاولن الحمل

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. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/re

productivehealth/topic

s/infertility/definitions/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/

reproductivehealth/t

opics/infertility/defi

nitions/en/ 

المتنقلة الليادات 2541835 الصحة 71  Mobile Clinic  أو وســـيلة نقـــل مجهـــزة بالملـــدات  متنقلـــة مركبـــةهـــي
أو  الدائمـــةالالزمـــة لتقـــديم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

الدورية في منطقة يتم اختيارها لتأمين حصـول تجمـع 
الطبيـــــة، وقـــــد تكـــــون  الخـــــدماتســـــكاني ملـــــين علـــــى 

مركبــة نقـــل تقــدم خـــدمات الرعايــة الصـــحية للمرضـــى 
 .نقلهم عمليةخالل 

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. 

منظمة الصحة اللالمية،ملجم 
 مصطلحات اللناية الصحية

المجتملية والخدمية لكبار السن 
7113 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.thefreedictionary.com/Paramedical+Personnel
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/
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الصحية الليادة 2545836 الصحة 71   Clinic  يقــــدم خدمـــة اللـــالج والتشــــخيج  صـــحي مرفـــقهـــي
للمرضــى وتحتـــوي وحـــدات للشــلة ومختبـــر األســـنان 

وجـود أطبـاء متخصصـون وتتواجـد فـي  ىإلـ بارضافة
 .المناطق الشلبية

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. 

 

منظمة الصحة اللالمية،ملجم 
مصطلحات اللناية الصحية 
المجتملية والخدمية لكبار السن 

7113 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

األمان فترة 2545137 الصحة 71  Safe Period  تلتمــــد هــــذه الطريقــــة علــــى احتســــاب أيــــام الخصــــوبة
فـي هـذه الفتـرة، وهـي  الجمـا للمرأة، أو االمتنا  عن 

الفترة قبل منتصـف الـدورة الشـهرية بيـومين إلـى ثالثـة 
 .والتي تكون فيها المرأة اكثر عرضة للحمل أيام

A traditional family planning method. 

This method rely on the duration and 

time of menstrual cycle. 

http://safeperiodcalculato

r.com/ 

http://safeperiodcalc

ulator.com/ 

األم عن إرضا  الطفل من الثدي ألسـباب  توقف هو  Weaning الفطام 2545838 الصحة 71
ـــــــةتتللـــــــق بـــــــاألم، منهـــــــا مـــــــرض األم، أو عـــــــدم   كفاي

الحليب، أو حمل األم، وأسـباب أخـرى تتللـق بالطفـل 
 .أمه لثديكبلوةه سن الفطام أو رفضه 

The process whereby the child 

becomes accustomed to taking liquids 

or solids other than breast milk. 

http://kidshealth.org/pare

nt/growth/feeding/weani

ng.html 

http://kidshealth.org

/parent/growth/feedi

ng/weaning.html 

 70.7-70.0أن تكون نسبة الهيموجلـوبين فـي الـدم  Mild anemia فقر الدم الخفيف 2535149 الصحة 71
ـــــين األطفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 77.7-70.0و. ســــــــــــــــــــــــــــنة 27-72الحوامــــــــــــــــــــــــــــل 
 .سنة ةير الحوامل 27-72ديسليتر بين النساء /ةم

Hemoglobin level between 10.0-10.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-11 months, and 

10.0-11.9 g\dl among non pregnant 

women according to WHO.  

http://www.livestrong.co

m/article/109220-mild-

anemia/ 

 

http://www.livestro

ng.com/article/1092

20-mild-anemia/ 

 1.0أن تكــون نســبة الهيموجلــوبين فــي الــدم أقــل مــن  Severe anemia فقر الدم الشديد  2535150 الصحة 71
ـــــين األطفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 .سنة 27-72الحوامل الحوامل وةير 

Hemoglobin level less than 7.0g\dl 

among pregnant women 15-49 years 

and children 6-51 months, and non 

pregnant women 15-49 years 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة اللالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
7111 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

 7.7-1.0أن تكــــون نســــبة الهيموجلـــــوبين فــــي الـــــدم  Moderate anemia فقر الدم المتوسط 2535151 الصحة 71
ـــــين األطفـــــال /ةـــــم شـــــهرا والنســـــاء  27-1ديســـــليتر ب

 .سنة 27-72الحوامل وةير الحوامل 

Hemoglobin level between 7.0- 9.9 

g\dl among pregnant women 15-49 

years and children 6-11 months, and 

non pregnant women 15-49 years 

according to WHO.  

دليل  ،منظمة الصحة اللالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
7111 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://safeperiodcalculator.com/
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/weaning.html
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
http://www.livestrong.com/article/109220-mild-anemia/
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شــهرا  والـــذين يبلــا نســـبة  27-1األطفــال فــي اللمـــر  Anemia among children فقر الدم بين األطفال  2535152 الصحة 71
 .ديسليتر/ةم 77.0الهيموجلوبين لديهم اقل من 

Children aged 6-59 months with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

according to WHO. 

دليل  ،منظمة الصحة اللالمية
طفال في الرعاية الصحية لل

، حاالت الطواره ارنسانية
7111 

 

WHO, Guide health 

care for children in 

humanitarian 

emergencies, 2008 

  

ســنة واللــواتي يبلــا نســبة  27-72النســاء فــي اللمــر  Anemia among women فقر الدم بين النساء  2535153 الصحة 71
ــــديهن اقــــل مــــن  ــــوبين ل ديســــليتر /ةــــم 77.0الهيموجل

 .ديسليتر لغير الحوامل/ةم 78.0للحوامل وأقل من 

Women aged 15-49 years with 

hemoglobin level less than 11.0 g\dl 

for pregnant women and less than 12.0 

g/dl for non pregnant women 

http://www.anemiainwo

men.com/html/home.htm 
 

http://www.anemiai

nwomen.com/html/

home.htm 

د/أ فيتامين 7145814 الصحة 71  Vitamin A/D فيتــامين عــن نقــط عبــارة هــي A+D  تلطــى للطفــال
 .من الوالدة وحتى عمر سنة

Vitamin A and D drops, given to 

children from birth until 1 year of.  
 Ministry Of palestinian الصحة الفلسطينية وزارة

Health 

القامة قصر 7145815 الصحة 71  Stunting  اللمرنقج الطول بالمقارنة مع. Low height for age. منظمة الصحة اللالمية 
http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/introd

uction/en/index2.html 

WHO 

http://www.who.int/

nutgrowthdb/about/i

ntroduction/en/inde

x2.html 

الجسم قياسات 7145816 الصحة 71  Anthropometrics تتلامل مع قيـاس الحجـم، الـوزن ونسـب  التي الطريقة
 االرتفـا حجم ارنسـان وقياسـات الجسـم هـي قياسـات 

فــي حالـــة الوقــوف والطـــول فـــي حالــة االنبطـــات علـــى 
 .الظهر

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.. 

http://www.udeworld.co

m/anthropometrics.html 

 

 

 

http://www.udeworl

d.com/anthropometr

ics.html 

 

 

 

الطبي المصهل الكادر 2545817 الصحة 71  Skilled Health 

Personnel 
منظمة الصحة اللالمية،ملجم  .Doctors, nurses, trained midwives .المدربات األطباء والممرضين والقابالت يشمل

مصطلحات اللناية الصحية 
المجتملية والخدمية لكبار السن 

7113 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

كيس من المطاط يستلمله الرجل لمرة  عنعبارة هو  Condom الكندوم 7145818 الصحة 71
 إلىواحدة أثناء الجما  لمنع وصول السائل المنوي 

مهبل السيدة، ويستلمل لتأخير أو تجنب الحمل 
 .المنقولة جنسيا باألمراضوكذل  للوقاية من ارصابة 

A sheet or covering made of thin latex 

rubber to fit over a man’s erect penis 

or inserted into a woman’s vagina. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/topic

s/condoms/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

topics/condoms/en/ 

http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.anemiainwomen.com/html/home.htm
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index2.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.udeworld.com/anthropometrics.html
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
http://www.who.int/topics/condoms/en/
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بواسطة  الرحمهو جهاز بالستيكي يوضع داخل  IUD اللولب 7145819 الصحة 71
طبيب أو ممرضة مصهلة ومدربة، وةالبا ما يحتوي 

أو تجنب الحمل،  لتأخير، ويستلمل النحاسعلى 
 .ويزال عند الرةبة في الحمل

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. 

منظمة الصحة اللالمية، 
صندوق األمم المتحدة للسكان، 
برنامب األمم المتحدة المشتر  

 .7188وصحة األسرة الدولية 

World Health 

Organization, 

UNPopulation Fund, 

UNAIDS and Family 

Health International 

2011. 

 

ملالجة  محلول 7145860 الصحة 71
 الجفاف

Oral Dehydration 

Therapy (ORT) 
محلــول يتكــون مــن مــاء وســكر وملــح  عــن عبــارة هــو

وكربونــات الصــودا وعصـــير ليمــون أو برتقــال بنســـب 
وذلـــ  بهـــدف الوقايـــة مـــن الجفـــاف النـــاتب عـــن  ملينــة

 .ارسهال

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. 

 لميةمنظمة الصحة اللا
http://www.who.int/elena

/titles/bbc/zinc_diarrhoea

/en/ 

WHO 

http://www.who.int/

elena/titles/bbc/zinc

_diarrhoea/en/ 

الذي يدخن بملـدل ( سنوات فأكثر 70) الشخج هو Smoker المدخن 7145821 الصحة 71
 األشـخاجسيجارة باليوم أو أكثـر ويضـاف إلـى ذلـ  

 .رجيلةالذين يدخنون الغليون واأل

The individual (10 years old and over) 

who smokes one cigarette or more a 

day, including pipe and narghile 

smokers. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/smoking 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/smoking 

األمومة  مراكز 7141822 الصحة 71
 والطفولة

Maternity Care/ 

Antenatal Care 
هي الوحدات الصحية التي تقدم خـدمات طبيـة عامـة 

تشـــمل رعايـــة األم وتخصصـــية متنوعـــة لـــلم والطفـــل 
تقدم الخدمات الصحية المجانية كما قبل وبلد الوالدة 

مـــا يتللــــق ســــنوات فـــي كـــل  2للطفـــال لغايـــة عمـــر 
بصــــحة الطفــــل مــــن التطليمــــات ، فحــــج الطفــــل ، 

 .الفحوصات المخبرية ، صرف المقويات 

Are the health units that provide 

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 . 

 Ministry Of palestinian الصحة الفلسطينية وزارة

Health 

المزمن المرض 7141823 الصحة 71  Chronic diseases لمـرض الــذي يصــاحب الفـرد بصــفة مزمنــة وال يمكــن ا
شفاصه منـه، ويكـون مشـخج مـن قبـل طبيـب مخـتج 

 .ويتناول له عالج بشكل مستمر

A disorder or impairment of the 

normal state of well-being which need 

continuous treatment, diagnosed by a 

specialist. 

http://encyclopedia.thefre

edictionary.com/chronic+

diseases 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/chronic+diseases 

الليادات  مرضى 2545824 الصحة 71
 الخارجية

Out patient Clinics ـــذين يســـتفيدون مـــن الخـــدمات الصـــحية  األفـــراد هـــم ال
دون  واللــــالجالتــــي تقــــدمها المستشــــفيات للتشــــخيج 

 .األسرةة إشغال

Persons who access to out patient 

clinic in hospitals to receive health 

care. 

منظمة الصحة اللالمية،ملجم 
مصطلحات اللناية الصحية 
المجتملية والخدمية لكبار السن 

7113 

WHO, A glossary 

of terms for 

community health 

care and service for 

older persons  

2004 

         

http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://www.who.int/elena/titles/bbc/zinc_diarrhoea/en/
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/smoking
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/chronic+diseases
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يتمثــــل هــــدفها األول فــــي تــــوفير  طبيــــة مصسســــةهــــي  Hospital المستشفى 2545825 الصحة 71
خـــــــدمات تشخيصـــــــية وعالجيـــــــة لمختلـــــــف الظـــــــروف 

كانــت أم ةيــر جراحيــة، وتقــدم ملظــم  جراحيــةالطبيــة 
ــــــــادات  المستشــــــــفيات أيضــــــــا خــــــــدمات لمرضــــــــى اللي

 .وخاصة خدمات الطواره الخارجية

An institution whose primary function 

is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical 

conditions, both surgical and non-

surgical. Most hospitals also provide 

some outpatient services, particularly 

emergency care. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Hospit

al 

http://encyclopedia.t

hefreedictionary.com

/Hospital 

مــادة محضــرة تحتــوي علــى ميكروبــات  عــن عبــارة هـو Immunization المطلوم 2541826 الصحة 71
مضلفة أو ميتة أو مصنلة، تلطى للطفال إما عن 

نقــط بــالفم، أو حقــن، وذلــ  بهــدف الوقايــة مــن  طريــق
اســــتطا   والتــــيارصــــابة بــــأمراض ملديــــة وخطيــــرة، 
 . ارنسان إيجاد مطلوم للوقاية منها

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. 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/Immu

nization 

 

http://encyclopedia.the

freedictionary.com/Im

munization 

 

بملــــــدل  علــــــى شــــــكل حقــــــن مطلــــــوم يلطــــــى للطفــــــل MMR MMRمطعلم  2531167 الصحة 71
الجرعة االولى عند عمر : جرعتين على النحو التالي

بهدف شهر  72شهر والجرعة الثانية عند عمر  78
صبة ـوالح( Mumps) بالنكافابة ــالوقاية من ارص

(Measles ) والحصبة األلمانية(Rubella. ) 

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). 

http://encyclopedia.thefr

eedictionary.com/MMR

+vaccine 

http://encyclopedia.th

efreedictionary.com/

MMR+vaccine 

الثالثي  المطلوم 2545828 الصحة 71
(DPT) 

DPT Vaccination عــن مطلــوم مشــتر  لثالثــة أمــراض هــي  عبــارة وهــو
شــكل  علـىالـدفتيريا والسـلال الـديكي والكــزاز وتلطـى 

الجرعــة : جرعــات علــى النحــو التــالي 2حقــن بملــدل 
، ضـمن المطلـوم الخماسـي األولى عنـد عمـر شـهرين

ضــمن المطلــوم  شــهور 2الثانيــة عنــد عمــر  الجرعــة
ضـمن  شـهور 1، الجرعة الثالثـة عنـد عمـر الخماسي
( المنشــــــطة)، والجرعــــــة الرابلــــــة الخماســــــي المطلــــــوم
 شهر72عند عمر لوحدها فتلطى 

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 11 months of 

age. 

http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/DPT+Vaccinati

on 

 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/DPT+Vac

cination 

السل مطلوم 2545821 الصحة 71  
 (BCG) 

BCG Vaccination خـــالل الشـــهر األول مـــن الـــوالدة  يلطـــى مطلـــوم هـــو
ـــــدرن)وذلـــــ  للوقايـــــة مـــــن مـــــرض الســـــل الرئـــــوي  ( الت

 .على شكل حقنة تحت الجلد ويلطى

Vaccination through injection given to 

infants in the first month of life to 

protect against tuberculosis, an 

infection caused by the bacterium 

Mycobacterium tuberculosis, affecting 

primarily the respiratory system and 

spread by coughing and sneezing. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/biolo

gicals/areas/vaccines/bcg/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/bi

ologicals/areas/vaccin

es/bcg/en/ 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hospital
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Immunization
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/MMR+vaccine
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/DPT+Vaccination
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/bcg/en/
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الشلل مطلوم 2535870 الصحة 71  Polio Vaccination  هو مطلوم يلطى للوقايـة مـن شـلل األطفـال إمـا عـن
ويلطـى علـى ( Sabin) (OPV)طريـق نقـط بـالفم 

الجرعة األولـى : شكل نقط في الفم على النحو التالي
 2عنـــــد عمـــــر شـــــهرين، الجرعـــــة الثانيـــــة عنـــــد عمـــــر 

شـهور، والجرعـة  1شهور، الجرعة الثالثـة عنـد عمـر 
  .شــــهر 72فتلطــــى عنــــد عمــــر ( لمنشــــطةا)الرابلـــة 

  (IPV) (Salk)كـذل  يلطـى المطلـوم علـى شـكل 
 .وتلطى الحقن عند عمر شهر وعمر شهرين

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. 

 Ministry Of palestinian الصحة الفلسطينية وزارة

Health 

المصيدن الملح 2545821 الصحة 71  Adequate Iodized Salt  الـذي يحتــوي علــى كميـة محــددة مــن  الطلــام ملــحهـو
 للوقايـةجزء من المليون فأكثر، وذلـ   72مادة اليود 

من ارصابة بأمراض الغدة الدرقية وارعاقات اللقلية 
 .خاصة عند األطفال

Food salt fortified with an adequate 

amount of iodine (15 ppm and above) 

to prevent iodine-deficiency disorder, 

including goiter, in adults and children 

and mental handicap in children. 

 ليونسيفا
http://www.unicef.org/vid

eoaudio/PDFs/iodine2000.

pdf 

UNICEF 

http://www.unicef.org/

videoaudio/PDFs/iodi

ne2000.pdf 

الحاصل على الدرجة الللمية فـي التمـريض  الفرد هو Nurse الممرض 2545822 الصحة 71
 والقابلــــــةويتضــــــمن الممــــــرض المســــــجل فــــــي النقابــــــة 

 .المسجلة

The person with scientific degree in 

nursing and register in nursing union. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Nursing 

http://en.wikipedia.

org/wiki/Nursing 

اآلمنةالشرب  مياه 2545823 الصحة 71  Safe Drinking Water ــــــاه تشــــــمل ــــــالمنزل أو ةيــــــر  مي الشــــــبكة الموصــــــولة ب
الموصــــــــولة، شــــــــبكة عامــــــــة، ميــــــــاه اآلبــــــــار والحفــــــــر 

بمضــخة، اآلبــار والينــابيع المحميــة، وميــاه  الموصــولة
 . األمطار

Water piped into the dwelling or yard, 

a public tap, a tube, a well or borehole 

with pump, a protected well or spring 

or rainwater. 

مجموعة االمم المتحدة للتنمية، 
مصشرات لرصد أهداف التنمية 

. نيويور / األلفية، االمم المتحدة
7114 

Group of the 

UNDevelopment 

indicators for 

monitoring the 

Millennium 

Development Goals, 

the UN / New York. 

2003 

الوزن نقج 2545824 الصحة 71  Under weight اللمر مع بالمقارنة الوزن نقج. Low weight for age. منظمة الصحة اللالمية 
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

 منظمة الصحة اللالمية .Low weight for height .مقارنة مع الطولبالنقج الوزن  Wasting الهزال 2545825 الصحة 71
http://www.who.int/nutgr

owthdb/about/introductio

n/en/index5.html 

WHO 

http://www.who.int/nu

tgrowthdb/about/intro

duction/en/index5.htm

l 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/iodine2000.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
http://www.who.int/nutgrowthdb/about/introduction/en/index5.html
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الدم المسحوبة وحدات 2545826 الصحة 71  Blood Unit مـــن الـــدم  كميـــة هـــي(500cc ) تســـحب مـــن شـــخج
شـــخج مـــا  إلــىســليم قـــادر علــى التبـــر  بالــدم لتنقـــل 

 .لها بحاجة

Estimated quantity of blood (500cc) 

drawn from a healthy person capable 

of donating blood to be transfused to a 

person in need for blood. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://medical-

dictionary.thefreediction

ary.com/unit+of+blood 

  

WHO 

http://medical-

dictionary.thefreedicti

onary.com/unit+of+bl

ood 

 Measurement of a child’s total body .بدون مالبسه الطفلالكتلة الكلية لجسم  قياس هو Weight الوزن 2545827 الصحة 71

mass undressed. 
 اللالميةمنظمة الصحة 

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

 اقل من الطبيلي الوزن 2545828 الصحة 71
 للمولود

Low Birth Weight ـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عنـــــد  8.2عـــــن  يقـــــلوزن المول
 .والدته

Weight of a newborn of less than 2.5 

kg. 
 منظمة الصحة اللالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

  

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

اكثر من  الوزن 2545829 الصحة 71
للمولود الطبيلي  

High Birth Weight ـــــد  2.0عـــــن  يزيـــــدوزن المولـــــود الـــــذي  هـــــو كغـــــم عن
 .والدته

Weight of a newborn of more than 4 

kg. 
 منظمة الصحة اللالمية

http://www.who.int/child

growth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

الطبيلي للمولود الوزن 2545880 الصحة 71  Normal Birth Weight  ـــــوالدةهـــــو ـــــين      وزن الطفـــــل مباشـــــرة بلـــــد ال ـــــراوت ب ويت
 .كغم  2.0 -8.2

Weight of the newborn between       

2.5-4.0 kg. 
 منظمة الصحة اللالمية

http://www.who.int/childg

rowth/standards/en/ 

WHO 

http://www.who.int/ch

ildgrowth/standards/en

/ 

تنظيم األسرة وسائل 2545811 الصحة 71  Family Planning 

 Methods 
التـــــي يمكـــــن أن يســـــتخدمها الزوجـــــان  الوســـــائل هـــــي

 وبواســـطتهاأحـــدهما أو كالهمـــا دون إكـــراه أي منهمـــا 
 .يمكن تجنب أو تأخير الحمل

Methods used by couples one or both 

without coercion to delay or stop 

pregnancy. 

 منظمة الصحة اللالمية
http://www.who.int/medi

acentre/factsheets/fs351/

en/ 

WHO 

http://www.who.int/m

ediacentre/factsheets/f

s351/en/ 

األمنة الوالدة 2545812 الصحة 71  Safe delivery التــــي تــــتم علــــى يــــد أو حضــــور شــــخج  الــــوالدة هــــي
مصهــل طبيــا ومــدرب وفــي مكــان نظيــف وآمــن، وذلــ  

 .أي مخاطر محتملة للم والطفل لتالفي

A birth that occur by a qualified 

person. 
 منظمة الصحة اللالمية

http://www.who.int/patie

ntsafety/news_events/ne

ws/childbirth_checklist/e

n 

WHO 

http://www.who.int/pa

tientsafety/news_event

s/news/childbirth_che

cklist/en 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

   

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/unit+of+blood
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/childgrowth/standards/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
http://www.who.int/patientsafety/news_events/news/childbirth_checklist/en
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 Security and Justice Terms مصطلحات األمن والعدالة        رمز الموضوع: 7361

واللدالة األمن 71  طريــــــقعلـــــى ممتلكـــــات الغيـــــر عـــــن  الحصـــــول هـــــو Fraud االحتيال 7131811 
 .الخدا 

The acquisition of the property of 

another by deception. 
األمم المتحدة، إدارة الشصون 

ة الدولية االقتصادي
المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 ةيـــر القـــانوني علـــى ممتلكـــات الغيـــر،  االســـتيالء هـــو Embezzlement االختالس 7131818 
 .الشخجوهذه الممتلكات تدخل ضمن عمل هذا 

Illegal utilization of the property of 

others, when such property is under 

the scope of embezzler work. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 بسيطة  إصابة 7131817   Slightly Injured التــــي ينــــتب عنهــــا جــــرت شــــخج فــــي  ارصــــابة وهــــي
حادت طرق، ولكن الشخج لم يدخل المستشفى، أو 

 .ساعة 82مدة تقل عن  دخل

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). 

متحدة، إدارة الشصون األمم ال
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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واللدالة األمن 71 خطيرة إصابة 7131814   Seriously Injured التــــــي ينــــــتب عنهــــــا دخــــــول شــــــخج  ارصــــــابة وهــــــي
ســاعة  82للمستشــفى نتيجــة حــادت ســير، وبقــي فيــه 

 .اكثرأو 

A person who was hospitalized as a 

result of the accident for a period of 

24 hours or more. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
تطوير دليل   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 قاتلة إصابة 7131813   Killed Injured التـــي تـــصدي إلـــى مـــوت شـــخج جـــراء  ارصـــابة وهـــي
يومـــا  مـــن تـــاري   20حـــادت طـــرق أو المـــوت خـــالل 

 .حادت السير وقو 

A person who died as a result of the 

accident, or died of his injuries within 

30 days of the accident. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 لهـا شـخج مـا  تلرضالتي قد ي اتي كافة االيذاءوه Physical Harm البشرية األضرار 7131105 
ة يماضــــالا هر شــــ 78ـ الــــل الء جريمــــة حــــدثت خــــنــــاأث
 .قةإعا ا أوجروحا، قتال، أو تشوه اهيجتتن كونتو 

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. 

الشصون األمم المتحدة، إدارة 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 التهجم البدني على شـخج آخـر، بمـا فـي  به ويقصد Assault االعتداء 7131812 
ذلـــــ  الضـــــرب، ويميــــــز هنـــــا بــــــين االعتـــــداء الشــــــديد 

ــــــــداء  واالعتــــــــداء البســــــــيط، أمــــــــا الشــــــــديد فهــــــــو االعت
إلـى  بارضافةالمصحوب بنية ارتكاب جريمة أخرى، 

مجـــرد االعتـــداء فـــي ظـــروف خطـــرة أو وحشـــية، كـــأن 
علـى أطفـال أو نسـاء  يـتهجميستلمل سالحا  قـاتال  أو 

أو ينشأ عن فضيحة أو يقصد به ارتكـاب فلـل فـاجر 
 االعتـــداء البســـيط وهـــو مـــا ال وأمـــا.  عليـــهبالملتـــدى 
مجـــرد اعتـــداء وال يتجـــاوزه إلـــى قصـــد جنـــائي  يتلـــدى

ــــدا   أو وقــــوف  بالضــــرب،آخــــر، ومنــــه رفــــع اليــــد تهدي
الضــرب عنــد حــد المحاولــة كــأن يهــوي شــخج علــى 

 .آخر ليضربه فال يصيبه

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 المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .ةواالجتماعي
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  
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واللدالة األمن 71 فــــاحش، مواقلــــة هاتكــــة أو قهريــــة، وهــــو  اعتــــداء هــــو Rape  االةتصاب 7131812 
 بـــــالقوةأنثـــــى تجـــــاوزت ســـــن اللاشـــــرة  ةكـــــذل  مواقلـــــ

واررةــام، وكــذل  مواقلــة أيــة طفلــة دون ســن اللاشــرة 
 و.  أو برضــى منهــا إرةامهــاســواء أكــان الفلــل علــى 

والسكوت حجة، إذا قام علـى خـدا   الرضىال يلتبر 
كمــا  عليهــا،الملتــدي أو احتيالــه أو تخويفــه للملتــدى 

وقــع بقبــول المــرأة،  إذا" اةتصــابا  "أنــه ال يلتبــر الفلــل 
منطويــــا علــــى التمنــــع وكــــان الحصــــول  القبــــولوكــــان 

 يلـــدعليـــه مصـــحوبا بشـــيء مـــن اســـتلمال القـــوة، وال 
ذل  إذا وقلت مقاومة الفلل عنـد حـد الكـالم وحـده، ك

بالنسـبة إلـى زوجتـه  للـزوجوال يجوز إسـناد هـذا الجـرم 
إال إذا ساعد الغير على مواقلتها، كمـا ال يـتم إسـناده 

 .قل سنه عن الرابلة عشرة طفل إلى

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 نه مــا، او هــو كــل مــا مــن شــأج ز لشــخاز فتســالا هــو Harassment التحرش 7131811 
ثـارة أعصـابه ودفلـه  بان يله مشاعر شخج آخر واا

االســتفزاز : االســتفزاز نمــوعــان ن  إلــى اللنــف، وهنــا
لتصـرف، المـد لهـذا لصـفة ا يطـالمدبر وهو الـذي يل

 .للمدا الذي يفقده سمةوهو المدبر  رية زاز فتسالاو 
 

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. 

، إدارة الشصون األمم المتحدة
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
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واللدالة األمن 71 األخالقية الجرائم 7131809   Immoral Offenses بالشــرف وانحطــاط خلقــي، وهــي كــل فلــل  إخــالل هـي
ينطـــوي علـــى ســـقوط أخالقـــي أو انحـــراف جنســـي أو 

دنــيء بواجــب يترتــب نحــو الغيــر أو المجتمــع  إخــالل
 لمقتضـــــيات  المغـــــايربوجـــــه عـــــام، وكـــــذل  الســـــلو  

اآلداب، وهـــي أيضـــا كـــل فلـــل  أواللدالـــة أو األمانـــة 
ينــافي الــذوق الســليم واآلداب مــن بطــالن أو جــور أو 

 .ةلط

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. 

ألمم المتحدة، إدارة الشصون ا
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي
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واللدالة األمن 71 المخدرات جرائم 7131881   Drug-related Crimes                                                                                                                           نتـــاج  األعمـــال هـــي المقصـــودة التـــي تشـــمل زراعـــة واا
عـــــداد وعـــــرض للبيـــــع   وتوزيـــــعوصــــناعة واســـــتخراج واا

وشـراء وبيــع وسمســرة وشــحن ونقــل وتوصــيل واســتيراد 
 .المخدرةوتصدير المخدرات أو المواد 

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 فلــــل يخــــالف أحكــــام قــــانون اللقوبــــات أو  كــــل وهــــي Crime  الجريمة 7131888 
 للواجبــاتيلتبــر تلــديا  علــى الحقــوق اللامــة أو خرقــا  

 .لدولة أو المجتمع بوجه عامل المترتبة

Any act involving a violation of the 

law or public rights and duties 

towards the state or society in general. 

ة الشصون األمم المتحدة، إدار 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
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واللدالة األمن 71 بسيط حادت 7131887   Slight Accident الذي نتب عنه إصابة شخج واحد علـى  الحادت هو
 .خطيرةاألقل بجروت، وهذه الجروت ليست قاتلة أو 

A road traffic accident in which at 

least one person was injured, which 

was neither a fatal nor a serious 

accident. 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 8112 

واللدالة األمن 71 خطير حادت 7131884   Serious Accident عنـــه إصـــابة شـــخج واحـــد  ينـــتبالـــذي  الحـــادت هـــو
 .على األقل بجروت خطيرة

An accident in which at least one 

person was seriously injured. 
الجهاز المركزي لالحصاء 

7771الفلسطيني،   
PCBS, 8112 

واللدالة األمن 71 قاتل حادت 7131883   Fatal Accident قتــل شــخج واحــد علــى  عنــهالحــادت الــذي ينــتب  هــو
 .األقل

An accident in which at least one 

person was killed. 
الجهاز المركزي لالحصاء 

7771الفلسطيني،   
PCBS, 8112 

واللدالة األمن 71 منــــذ والدتــــه وحتــــى بلوةــــه الســــن التــــي  الصــــغير هــــو  Delinquent /Juvenile الحدت 7131881 
 الملمــولحــددها القــانون للرشــد، وهــي حســب القــانون 

حــــــدثا ، وتختلــــــف  ارنســــــانوقبــــــل إتمامهــــــا يلــــــد  ،بــــــه
مســئوليته علــى هــذا األســاس عــن المســصولية الكاملــة 

والهــــــدف مــــــن الملاملــــــة الجزائيــــــة  الراشــــــد،لإلنســــــان 
عادته   للمجتمع،للحدت تكمن في إصالحه وتقويمه واا

وبســــبب خصوصــــية األحــــدات فــــضنهم يحــــاكمون أمــــام 
بهــا التــي يرتك الجـرائممحـاكم خاصــة تنظـر فــي جميــع 

 .األحدات ويتم إبداعهم في مصسسات خاصة

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
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social development. 
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واللدالة األمن 71 الحادت سبب 7131882   Accident Cause الرئيســـي الـــذي أدى إلـــى وقـــو  الحـــادت  اللامـــل وهـــو
 .(ال ... أخطاء القيادة، السرعة الزائدة )مثل 

The basic factor that brought about the 

accident (driving mistakes, high speed 

…etc). 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 8112 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 ذات تمويــــــــــــل عــــــــــــام أو خــــــــــــاج  مصسســــــــــــات هــــــــــــي Prisons السجون 7131882 
والمســـــجونون فيهــــــا محرومــــــون مـــــن حــــــريتهم، وهــــــذه 

تتضــــمن مكانــــا  لللقــــاب، أو إصــــالت  قــــدالمصسســــات 
 عقليةاألحدات المنحرفين وتشمل تسهيالت نفسية أو 

 .لهصالء األحدات

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 المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
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واللدالة األمن 71 أخــــذ المــــال أو الممتلكــــات دون موافقــــة  بهــــا ويقصــــد Theft  السرقة 7131881 
تشــمل  كمــاالمالــ ، وتشــمل ســرقة المنــازل واقتحامهــا 

سرقة السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفـات 
والطفيفـة فـيمكن أن  البسـيطةالصغرى، مثل السرقات 

 .تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات

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. 

إدارة الشصون األمم المتحدة، 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 ممتلكات األسرة بالقوة بدون حق و و دخول منازل أه Robbery السطو 7131881 
 ملــــــوبقصــــــد الســــــرقة، ســــــواء تحقــــــق هــــــذا القصــــــد أو 

ألمــــم المتحــــدة علــــى أنهــــا الــــدخول اوتلرفهــــا  ،يتحقـــق
ل فلـــب كـــارتت الغيـــر بقصـــد اكـــاالقـــانوني لممتلةيـــر 
 .ميراإج

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to    

commit a crime. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
طوير دليل ت  .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 عـــــن طريـــــق القـــــوة أو  شـــــخجســـــرقة ممتلكـــــات  هـــــو Burglary  السلب 7131871 
 .التهديد بالقوة

Illegally breaking into the property of 

somebody with the intention to 

commit a crime. 

الشصون األمم المتحدة، إدارة 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 الــــذي تلــــرض العتــــداء أو ضــــرر أو  الشــــخج وهــــو Victim الضحية 7131878 
  أوإصــــابة، أو وقــــع فريســــة لكارثــــة أو فلــــل إجرامــــي 

اعتــــــداء،  أوحــــــادت اثـــــر الــــــذي لحقــــــه أذى و  تهديـــــد،
 .أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئيا  أو كليا  و /أو

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 اللمد القتل 7131877   Intentional Murder الناشـــئة عـــن فلـــل متلمـــد ارتكبـــه شـــخج  الوفـــاة هـــو
 .ضد آخر، بما في ذل  قتل الوالدين

The death of a victim resulting from 

an intentional act committed by 

another person, including killing of 

parents. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .يارحصائ

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 ةير اللمد القتل 7131874   Unintentional Murder الناشـــــئة عـــــن فلـــــل ةيـــــر متلمـــــد ارتكبـــــه  الوفـــــاة هـــــو
شــــخج ضــــد آخــــر، ويتضــــمن القتــــل الخطــــأ، ولكنــــه 

 .حوادت السير التي تنجم عنها وفاة يستثني

The death of a victim resulting from 

an unintentional act committed by 

another person. This category 

excludes death cases resulting from 

traffic accidents. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 وهيئات الحكام القضاة 7131873   Judges and Magistrates إلــــى هيئــــات أو ســــلطات رســــمية ذات  ملناهــــا يلــــود
 والجـرائم،عمل كلي أو جزئي لالستما  إلى الدعاوى 

قامــــة اا وقضــــايا أخــــرى تتضــــمن الجلســــات المســــتأنفة و 
 .القانونيةالنظام في الجلسات 

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
راسات في الطرق السلسلة د 

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 األحدات قضايا 7131871   Juvenile Court 

Matters 
هي قضايا تنظر فيها المحـاكم المختلفـة عنـدما تكـون 
هــذه القضــايا متللقــة بحــدت، ففــي هــذه الحالــة تنلقــد 

وتتبــــع لهــــذه هــــذه المحــــاكم بصــــفتها محــــاكم أحــــدات، 
النظــــر بالقضــــية وحتــــى  أثنــــاءالغايــــة أصــــوال خاصــــة 

القـــانون حـــدودا  قصـــوى  ويحـــدد.  صـــدور القـــرار بهـــا
ـــــــاب وأمـــــــاكن حجـــــــز وحـــــــبس  ـــــــات وطـــــــرق عق لللقوب

، وذلــــ  عــــن ةيــــرهم مــــن البــــالغين تختلــــفللحــــدات 
 . محاكم خاصة باألحداتبسبب عدم وجود 

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 المحاكم قضايا 7131872   Court Matters وقائع أو حقـائق بتقـارير مكتوبـة بالوقـائع  بيانات وهي
يــــتم تنظيمهــــا  عليهــــا،المنطويــــة علــــى مســــألة متنــــاز  

حســـــــب األصـــــــول القانونيـــــــة، وترفـــــــع إلـــــــى القاضـــــــي 
كافة القضايا المدنية،  وتشملالمختج ليفصل فيها، 

والطــالق واررت ومــا إلــى ذلــ ، كمــا تشــمل القضــايا 
 .والجنحية والملنونة بالقضايا الجرمية الجنائية

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 المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
الطرق السلسلة  دراسات في 

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 المحاكم البدائية قضايا 7131872   First Instance Court 

Matters 
الـــــدعاوى الحقوقيــــة والـــــدعاوى المتللقـــــة  جميـــــع وهــــي

ـــــدعاوى  ـــــع ال ـــــة وجمي ـــــر المنقول ـــــةبـــــاألموال ةي  الجزائي
واألحكـــام المســـتأنفة فـــي األحـــوال التـــي يـــنج عليهـــا 

تسـتأنف إلـى المحـاكم  أنهـاقانون محاكم الصلح على 
البدائيــة وفــي أي حكــم يــرى أي قــانون آخــر اســتئنافه 

البدائيــــة حيــــت يســــتأنف حكــــم محكمــــة  المحــــاكمإلــــى 
إذا  البدائيـةفي القضايا الجزائية إلى المحكمة  لصلحا

كانــت عقوبــة المحكــوم بهــا ةرامــة ال تتجــاوز خمســـة 
حكمهــا إلــى محكمــة  يســتأنفدنــانير وفيمــا عــدا ذلــ  

وفــــي القضــــايا الحقوقيــــة إذا كانــــت قيمــــة  االســــتئناف
تتجــاوز عشـرة دنــانير أو كــان موضــو   الالمـدعى بــه 

 .الدعوى ماال ةير منقول

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

واللدالة األمن 71 المحاكم  قضايا 7131871 
 المركزية

District / Central Court 

Matters 
الجزائيـــــة التــــي ال تـــــدخل فـــــي قضـــــايا  القضـــــايا وهــــي

 التــــيالجنايــــات وهــــذا يلنــــي أنهــــا تخــــتج بالقضــــايا 
 والقيــد.  تـدخل فـي اختصـاج محـاكم الصـلح وةيرهـا

الوحيد هو تل  القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات 
ارعـــدام بمقتضـــى القـــوانين  عقوبتهـــاوهـــي تلـــ  التـــي 

 .وةيرهاالخاصة من محاكم الصلح والمحاكم البلدية 

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 المسجلة في  القضايا 7131871 
 ملفات الشرطة 

Crimes Reported كافــــة المخالفــــات التــــي تصــــنف كجــــرائم أو مــــا  وهــــي
و يســــــتثنى مــــــن ذلــــــ  مخالفــــــات الســــــير أو  يرادفهــــــا،

أو أي  الشــــرطة،الجــــرائم الصــــغيرة التــــي تصــــل إلــــى 
جهــاز مــن أجهــزة تطبيــق القــانون وتكــون مســجلة فــي 

 .أحد هذه األجهزة

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 محاكم  قضايا 7131841 
 االستئناف

Appeal Court Matters الجزائيــــة والحقوقيــــة المســــتأنفة وتتــــألف  القضــــايا هــــي
بـالنظر فـي  وتقـومهيئتها من ثالثة قضـاة علـى األقـل 

القضايا الصادرة عن أية محكمة من المحاكم البدائية 
فــــي القضــــايا الملروضــــة عليهــــا  وتنظــــر. أو الصــــلح

بصفتها محكمـة عـدل عليـا وبهـذه الصـفة فضنهـا تتمتـع 
 .من الصالحيات بمجموعة

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

واللدالة األمن 71 محاكم الصلح قضايا 7131848   Magistrate’s Court 

Matters 
الحقــوق والتجــارة المتللقــة بــدين أو عــين  دعــاوى وهـي

المدعي  قيمةمنقول أو ةير منقول بشرط أال تتجاوز 
بــــه مــــائتين وخمســــين دينــــارا، وكــــذل  دعــــاوى اللطــــل 

وحق الشرب الذي منع  المروروالضرر، دعاوى حق 
أصحابه من استلماله، دعاوى إعادة وضع اليد على 

نــــز  بــــأي وجــــه مــــن صــــاحبه، إخــــالء  الــــذياللقــــار 
المــــأجور، حجــــز األمــــوال المنقولــــة وةيــــر المنقولــــة، 

األمــوال المنقولـة وةيــر المنقولـة، وفــي القضــايا  تقسـيم
 .والمخالفاتالجزائية مثل الجنح 

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

واللدالة األمن 71 محكمة  قضايا 7131847 
 الجنايات

Criminal Court Matters التــــي تخــــتج اختصاصــــا مطلقــــا فــــي  القضــــايا وهــــي
 والجــرائمقضــايا الجــرائم التــي تكــون عقوبتهــا ارعــدام 

األخــرى الملينــة بالقــانون مثــل جنايــة الخيانــة، والقتــل 
 .ةير اللمد

Court matters involving criminal 

offenses of death penalty and other 

specified cases defined by law, such 

as treason, unintentional murder…etc 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 المدعى عليهم أو الموجهة إليهم تهمة  األشخاج هم Indictees (Accused) المتهمون 7131844 
 قضـــــائيةرســـــمية مـــــن قبـــــل المـــــدعي اللـــــام أو وكالـــــة 

 .  تنفيذية مسصولة عن المقاضاة أو إقامة الدعوات

Defendants facing official charges by 

the prosecutor or any judiciary agency 

responsible for taking legal 

proceedings against the offenders. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

 المكتب  .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 الـــذي يقـــوم بارتكـــاب مخالفـــة للقـــانون  الشـــخج وهـــو Criminal  المجرم 7131843 
الملمـــــول بـــــه فــــــي البلـــــد ضــــــد أشـــــخاج آخــــــرين أو 

 .ممتلكاتهم

The person violating the effective law 

by undertaking criminal events against 

other persons or their properties.  

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  
، نيويور   .22اللدد  - واو

7721 

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 

واللدالة األمن 71 البلدية المحاكم 7131841   Municipal Courts التي تقوم بملالجة القضـايا التـي تلتبـر  المحاكم وهي
حيـت، التنظـيم   مـنمخالفة ألنظمة البلديات ولوائحهـا 

 .اللامة داخل حدود البلدية والنظافةوالصحة  البلدي

Courts handling cases violating 

municipal code / system in terms of 

municipal organization, public health 

and cleanliness within the boundaries 

of the municipality. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  

واللدالة األمن 71 اللليا المحكمة 7131842   Supreme Court التي تنظر في جميع القضـايا الجنائيـة  المحكمة وهي
التـــــي  القضـــــاياوالجزائيـــــة بصـــــفتها االســـــتئنافية، تلـــــ  

كانــــت قــــد فصــــلت فيهــــا المحكمــــة المركزيــــة بصــــفتها 
 .الجناياتاالبتدائية وعن محكمة 

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. 

اللدل وزارة  
 الفلسطينية
7771 

Palestinian Ministry of 

Justice 1997  
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 الــــذين وجــــدوا مــــذنبين بواســــطة هيئــــة  األشــــخاج هــــم Convicted Persons المدانون 7131842 
 .قانونية لها السلطة الكاملة لفلل ذل 

Persons found guilty by any legal 

body duly authorized to do so under 

national law, whether the conviction 

was later upheld or not. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 أو النائب  المدعي 7131841 
 اللام

Prosecutor حكــومي يقــوم بــضيراد الــدالئل والحجــب فــي  موظــف هـو
ضــد  اللــامدعــاوى مقدمــة للمحكمــة دفاعــا عــن الحــق 

 .أشخاج متهمين أو مدعى عليهم بارتكاب جرائم

A government official whose duty is 

to initiate criminal proceeding on 

behalf of the state against persons 

accused of committing a criminal 

offense. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 ( األســرةأفــراد )كافــة األشـياء التــي بحــوزة األفـراد  وهـي Properties الممتلكات 7131841 
ســواء داخــل المســكن أو خارجــه مــن األمــوال المنقولــة 

للفـرد صـاحب الحـق  بالنسـبةوةير المنقولة، والملكيـة 
في التمتع والتصرف في هذا المل  إطالقـا وعلـى أي 

سواء أكان المل  ماديـا  أو ملنويـا ، مرئيـا   قانونيوجه 
مــــا لــــه قيمــــة  كــــلأو ةيــــر مرئــــي والملــــ  كــــذل  هــــو 

 .سوقية

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

UN,Department of 

International Affairs 

of economic and 

social development. 

Statistical Office. 

Guide the 

development of 

criminal justice 

statistics. Studies in 

Methods Series F - 

number 43. New 

York, 1987 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

واللدالة األمن 71 األمم المتحدة، إدارة الشصون  The place where the crime took place .تم به وقو  الحادت محدد الذيلاكان مالقصد به ي Crime Location الجريمة موقع 7131831 
ة الدولية االقتصادي

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 الذين تقيد حريتهم بضحالتهم إلى ملتقل  األشخاج هم Persons in Custody الموقوفون 7131838 
ضــــد بلــــض  أحيانــــاأو ســــجن، ويصخــــذ بهــــذا ارجــــراء 

األشخاج على سبيل الوقاية والتحفظ، إذا توافر مـن 
بأن بقاءهم أحرار قـد يهـدد  االعتقاداألسباب ما يبرر 

 .سالمة البالد واألفراد

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. 

األمم المتحدة، إدارة الشصون 
ة ديالدولية االقتصا

المكتب   .واالجتماعية
دليل تطوير   .ارحصائي

. إحصاءات القضاء الجنائي
دراسات في الطرق السلسلة  

، نيويور   .22اللدد  -واو 
7721 

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 

واللدالة األمن 71 الحادت  نو  7131837   Accident Type        وهـوهو التصنيف الذي يبـوب الحـوادت حسـب النـو 
التي يبدأ بها الحادت وينتهي، وبناء عليـه يـتم  النقطة

وانتهائهـــــــا  مركبـــــــةانـــــــزالق ) وصـــــــف الحـــــــادت مثـــــــل 
فتصــنف كــانقالب مركبــة وكــذل  الحــادت ( بــاالنقالب

عنـــــه إصـــــابات يصـــــنف  ويـــــنجمالـــــذي يبـــــدأ بتصـــــادم 
 .كحادت تصادم

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. 

الجهاز المركزي لالحصاء 
7771الفلسطيني،   

PCBS, 8112 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Gender Terms 6373: رمز الموضوع        طلحات المرأة والرجلمص

والرجل المرأة 71  Measures of Israeli اجراءات االحتالل 7131810 

Occupation 

 

تشمل الممارسات التي يقوم بهـا ارحـتالل ارسـرائيلي 
بحق أفراد المجتمع الفلسطيني والتي تشـمل االنتظـار 

اللمـل، )والوقوف على الحواجز الثابتة او المتحركة  
،  التوقيـف واالعتقـال مـن قبـل (الدراسة، عالج اخـرى

ــــــة لتجنــــــب  جــــــيش االحــــــتالل، وســــــلو  طــــــرق التفافي
ممارســــات واعتـــــداءات المســــتوطنين بشـــــكل مباشـــــر، 

 وأخرى

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.  

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 71 ارساءة االقتصادية  7131818 
 للمسنين

Economic Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتلـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد األســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين ملــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين ملــه فــي 

أخـذ أشـياء خاصـة بـه : منهاالبيت ويأخذ عدة أشكال 
دون موافقتــــه، ( أمــــوال، ممتلكــــات، ومــــا شــــابه)مثــــال 

 .وتحطيم أشياء خاصة به

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 71 ارساءة الجسدية  7131817 
 للمسنين

Physical Abuse of the 

elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتلـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد األســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين ملــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين ملــه فــي 

إلحاق األذى والضرر : البيت ويأخذ عدة أشكال منها
الشـد بقـوة، حصـول أالم فـي الجسدي، لوي الذرا  أو 

المفاصـــــل أو رضـــــوض أو خـــــدوش وجـــــروت بســـــيطة 
ـــتهجم عليـــه، ارةمـــاء نتيجـــة الضـــرب علـــى  نتيجـــة ال
الــرأس، الضــرب بحــزام أو عصــا وكســر أحــد اللظــام 

 .نتيجة االعتداء عليه

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 ارساءة اللاطفية  7131813 
 للمسنين

Emotional Abuse of 

the elderly 
هو شكل من أشـكال ارسـاءة التـي يتلـرض لهـا كبـار 

مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد األســـرة ( ســـنة فـــأكثر 12)الســـن 
المقيمــين ملــه فــي البيــت أو ةيــر المقيمــين ملــه فــي 

الشـــلور بلــدم الثقـــة، :البيــت ويأخــذ عـــدة أشــكال منهــا
الشـــلور بأنـــه ال أحـــد يرةـــب بـــه فـــي البيـــت، الشـــلور 
بالخوف، قيام األفراد الذين ال يليشون في هذا البيـت  

ارجبــار علــى البقــاء فــي  بشــتمه أو إهانتــه أو تحقيــره،
الفـــــراش علـــــى انـــــه مـــــريض مـــــع انـــــه لـــــيس مـــــريض، 
ارجبار على القيام بأشياء لم يكـن راةبـا بهـا، إشـلاره 
من قبل الغير بأنه ةير مرةوب به، عزله عن الناس 

 .ومنله من االختالط

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 71 االشترا  في األللاب  7131813 
الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامب 

 ذات الصلة

Indoor and Outdoor 

Sports Participation 

and Related Courses 

 

الرياضـــــــية تشــــــمل االشـــــــترا  الفللـــــــي فــــــي األللـــــــاب 
القيــــــام بــــــدور ( لــــــيس كوظيفــــــة)الداخليــــــة والخارجيــــــة 

المــــــدرِّب، والتــــــدريب، البحــــــت عــــــن قاعــــــة رياضــــــية، 
وبرنــــامب تمــــرين، ومــــدرِّب، تجميــــع وتجهيــــز ملــــدات 
األللاب الرياضية في مركز األللاب الرياضية،  أخذ 

 دورات دراسية فيما يتللق باألللاب الرياضية

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.  

التصنيف الدولي التجريبي 
خدام الوقت، ألنشطة مسح است
8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 األنشطة التربوية أو  7131811 
 أنشطة التللم

Education or learning 

activities  
تشــمل الوقــت المقضــي فــي الصــفوف الدراســية علـــى 

التفـرغ، والمحاضـرات  أساس التفرغ وعلى أساس عدم
الخاصة، والمختبرات، واالمتحانات، والواجب البيتي، 
وصــــفوف وقــــت الفــــراغ وصــــفوف الميــــول الخاصــــة، 
ـــــع األشـــــكال  ـــــالتلليم وجمي وارنتقـــــاالت ذات الصـــــلة ب

وتلتبــر األنشــطة التربويــة، . األخــرى للدراســة النشــطة
وأنشــــطة اكتســـــاب المهــــارات واألنشـــــطة ذات الصـــــلة 

التلميــذ، تمثــل /ن منظــور الطالــبمــ: أنشــطة شخصــية
الدراســــة نشــــاطا اســــتهالكيا ألنــــه ال يمكــــن تفويضــــها 

 .لشخج آخر

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.  

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 تشــــمل المشــــاركة فــــي مســــيرات واحتجاجــــات وتشــــمل  Political Activities األنشطة السياسية 7131812 
ــــــي  مســــــيرات ضــــــد ارحــــــتالل وضــــــد االنتهاكــــــات الت

المشــــــاركة فــــــي . يتلــــــرض لهــــــا المــــــواطنين واألســــــرى
مســيرات واحتجاجــات وتشــمل مســيرات بســبب الغــالء 
وارتفــــا  األســــلار والمطالبــــة برفــــع األجــــور وتحســــين 

 .الوضع المليشي للمواطنين

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.  

إلحصاء الجهاز المركزي ل
7187الفلسطيني،   

PCBS, 2012 
 

والرجل المرأة 71  األنشطة المتزامنة 7131812 
 

Concurrent activities  نشـــاطان متوازيـــان أو أكثـــر يقـــوم بهمـــا شـــخج علـــى
 .مدى فترة من الزمن

 

Two parallel activities undertaken by 

one or more people over a period of 

time.  

 

االحصاءات المتللقة  دليل انتاج
قياس اللمل : باستخدام الوقت

المدفو  االجر وةير المدفو  
8001االجر،   

Guide to producing 

statistics on Time use: 

measuring paid and 

unpaid work, 2006 

والرجل المرأة 71 التآنس والمشاركة في  7131811 
 المجتمع المحلي

Socializing and 

Community 

Participation 

 

ــــــــــــــــــــرة ذات الطــــــــــــــــــــابع  تشــــــــــــــــــــمل التحــــــــــــــــــــدت، والثرث
االجتمـــاعي بوجــــه عـــام أو ةيـــر المحــــددة /الشخصـــي

الــــذهاب إلــــى /المضــــمون، كمــــا تشــــمل أداء األنشــــطة
األمـــاكن أو األحـــدات ملـــا، الزيـــارة واســـتقبال الـــزوار، 
قــــــــــــــــــــــــــراءة، وكتابــــــــــــــــــــــــــة البريــــــــــــــــــــــــــد ذي الطــــــــــــــــــــــــــابع 

االجتمـــــــاعي، المشـــــــاركة فـــــــي األحـــــــدات /الشخصـــــــي
 .االجتماعية للمجتمع المحلي/ةالثقافي

Includes socializing, communicating 

and participating in community 

events, conversing, social activities, 

reading and writing mail and 

participating in community 

celebrations of cultural/historic 

events. 

 التصنيف الدولي التجريبي
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71  Transportation (Travel) التنقل 7131811 

 
يقصــد بــه انتقــال الفــرد ســـواء كــان ذكــرا  أو أنثــى مـــن 

وذلـــ  مكــان إلــى آخـــر بهــدف تنفيــذ أنشـــطة مختلفــة، 
 .باستخدام وسائل التنقل المتلددة

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. 

يبي التصنيف الدولي التجر 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 توفير الخدمات  7131881 
المنزلية ةير المدفوعة 
األجر لالستخدام 

النهائي الخاج داخل 
 األسرة المليشية

Providing Unpaid 

Domestic Services for 

Own Final Use within 

Household 

 

جميـع األنشـطة المرتبطـة بخـدمات اللمـل ونقصد بها 
المنزلــــي ةيــــر مدفوعــــة األجــــر مثــــال اعــــداد وتجهيــــز 

التنظيـــــــف، والكـــــــنس إلـــــــى آخـــــــره للمســـــــكن الطلـــــــام، 
والمناطق المحيطة، اللناية بـالمالبس، جميـع جوانـب 

 .التدبير المنزلي، والتسوق

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. 

 

التصنيف الدولي التجريبي 
لوقت، ألنشطة مسح استخدام ا

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 توفير خدمات المجتمع  7135881 
المحلي ومساعدته 
للسر المليشية 

 األخرى

Providing Community 

Services and Help to 

Other Households 

 

وارلزاميـــة علـــى حـــد ســـواء تشـــمل الخـــدمات الطوعيـــة 
لمنفلــة أفــراد المجتمــع المحلــي فضــال عــن المســاعدة 
ةيــــــر المدفوعــــــة األجــــــر المقدمــــــة للســــــر المليشــــــية 

مثــل األســر المليشــية للقــارب، واألصــدقاء )األخــرى 
  .(والجيران

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). 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 توفير خدمات منح  7135882 
الرعاية ةير المدفوعة 
األجر ألفراد األسرة 

 المليشية

Providing unpaid 

caregiving Services to 

Household Members 

 

جميــــع األنشــــطة المتللقــــة بالخــــدمات ةيــــر المدفوعــــة 
األجــر لرعايــة األطفــال والكبــار فــي األســرة المليشــية 

ذلــــ  الرعايــــة المــــوفرة ألفــــراد األســـــرة للفــــرد بمــــا فــــي 
 .المليشية المرضى أو الملوقين

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. 

ي التجريبي التصنيف الدول
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 زيارة /حضور 7135884 
األماكن /األحدات

الثقافية، والترفيهية 
 والرياضية

Attending/Visiting 

Cultural, Entertainment 

and Sports 

Events/Venues 

 

أو األمـــــــــــاكن الثقافيـــــــــــة،  الفلاليـــــــــــاتتشـــــــــــمل زيـــــــــــارة 
والملـــارض، مشـــاهدة اللـــروض المســـرحية، واألفـــالم، 
زيارة المنتزهـات اللامـة، والحـدائق، وحـدائق الحيـوان، 
زيــارة المالهــي، والملــارض، والمهرجانــات، والســير ، 

 مشاهدة أحدات األللاب الرياضية

Includes visiting cultural events or 

venues, exhibitions, watching shows, 

movies, visiting parks, gardens, zoos, 

visiting amusement centers, fairs, 

festivals, circus, watching sports 

events. 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 الرعاية واللناية  7135884 
 الشخصيتان

Personal Care and 

Maintenance 

 

تشمل األنشطة الالزمة للفرد فيما يتللق باالحتياجات 
النــوم، واألكـــل، والخلــود إلـــى الراحــة إلـــى : البيولوجيــة

الشخصـــية والصـــحية واللنايــــة آخـــره، القيـــام بالرعايـــة 
الخاصـــة أو تلقـــي هـــذا النـــو  مـــن الرعايـــة، األنشـــطة 

الدينيــة، عــدم فلــل شــيء، /المتللقــة بالرعايــة الروحيــة
والخلــود إلــى الراحــة، واالســترخاء، التأمــل، والتفكيــر، 

 .والتخطيط

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.  

تجريبي التصنيف الدولي ال
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 التســـــجيل الحصـــــري والمرتـــــب زمنيـــــا لجميـــــع أنشـــــطة  Record Time سجل الوقت 7135885 
 .ساعة 82المستجيب على مدى 

An exclusive and scheduled registry 

covering all activities of respondents 

over a period of 24 hours 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 األسرة  اللمل لحساب 7135882 
المليشية في أنشطة 
 ارنتاج األولي

Work for Household in 

Primary Production 

Activities 

 

األنشـــطة ارنتاجيـــة التـــي تـــتم خـــارج نطـــاق المنشـــآت 
كاللمل فـي الزراعـة لسـد الحاجـة واألنشـطة المرتبطـة 
ـــــــة الحيوانـــــــات والـــــــدواجن واألســـــــما ، وأنشـــــــطة  بتربي

مــن الغابــات والحفــر  الصــيد، وجمــع المنتجــات البريــة
وأعمــــــال التحجيــــــر والنحــــــت وجمــــــع المــــــاء، وشــــــراء 
البضـــائع وبيـــع الفـــائض النـــاتب عنهـــا، بارضـــافة إلـــى 
التنقـل لتأديـة هـذه األنشـطة، وةيـر ذلـ  مـن األنشــطة 

وقــــد يكــــون نــــاتب أنشــــطة ارنتــــاج األولــــي . المشــــابهة
لالســـتهال  ولســـد حاجـــة األســـرة وقـــد يكـــون للبيـــع أو 

 .المقايضة

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.  

 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 اللمل لحساب األسرة  7135882 
المليشية في أنشطة 
 ارنتاج ةير األولي

Work for Household in 

Non-primary 

Production Activities 

 

تشــمل أنشــطة رنتــاج البضــائع وتقــديم الخــدمات التــي 
ــــتم خــــارج نطــــاق المنشــــآت بهــــدف الحصــــول علــــى  ت
الــــدخل، كأنشــــطة تجهيــــز وحفــــظ األطلمــــة والحبــــوب 
واللحـــــــوم، وتحضـــــــير وبيـــــــع األطلمـــــــة والمشـــــــروبات 

يـع المنسـوجات والمنتجـات الجلديـة، والخبز، وعمل وب
 .والحرف المرتبطة بذل 

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. 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 اللمل لحساب األسرة  7135888 
المليشية في أنشطة 

 التشييد

Work for Household in 

Construction Activities 

 

جميـــع األنشـــطة التـــي تصديهـــا المشـــاريع اللائليـــة فيمـــا 
يتللق بأنشطة التشييد سواء للحصول على الدخل أو 

األنشــــطة لتكــــوين رأس المــــال الخــــاج، كمــــا تشــــمل 
ــــوات  التاليــــة رج الطــــوب، والجبصــــين، وتركيــــب األل
الزجاجيـــة، وتغطيـــة األســـطح بـــالمواد النباتيـــة، وقطـــع 
الزجـــاج، والســـباكة، والـــدهان، وتركيـــب ورق الحـــائط، 
والنجــــارة، والتبلــــيط، وتوزيــــع التوصــــيالت الكهربائيــــة، 

 .وصنفرة األرضيات، وتركيب السجاد

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. 

 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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والرجل المرأة 71 اللمل لحساب األسرة  7135889 
المليشية في توفير 
الخدمات للحصول 

 على الدخل

Work for Household 

Providing Services for 

Income 

 

جميـــع األنشـــطة التـــي تصديهـــا المشـــاريع اللائليـــة فيمـــا 
يتللق بضنتـاج الخـدمات للحصـول علـى الـدخل، والتـي 

تــــوفير خــــدمات تشــــمل بيــــع األةذيــــة واالتجــــار بهــــا، 
 .ارصالت، التركيب والصيانة

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. 

التصنيف الدولي التجريبي 
لوقت، ألنشطة مسح استخدام ا

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 اللمل لحساب  7135820 
أشباه /الشركات

الشركات، والمصسسات 
ةير الهادفة للربح 

اللمل في )والحكومة 
(القطا  النظامي  

Work for 

Corporations/Quasi 

Corporations, Non-

profit Institutions and 

Government (formal 

sector work) 

جميـــع األنشـــطة التـــي تـــصدى فيمـــا يتللـــق باللمـــل فـــي 
أشــباه الشــركات، والمصسســات ةيــر الهادفــة /الشــركات

للــربح، والحكومــة، كمــا يشــمل اللمــل المــدفو  األجــر 
وةيــر المــدفو  األجــر علــى حــد ســواء بصــرف النظــر 

للنشـــاط والوضـــع فـــي اللمـــل عـــن القطـــا  الصـــناعي 
الـــذي يـــصدى فـــي إطـــار بـــرامب الـــتمهن، كـــذل  بـــرامب 
التــدريب الــداخلي والتــدريب فــي مكــان اللمــل وانشــطة 

 .اخرى

All activities performed in relation to 

employment in corporations/quasi-

corporations, 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. 

التصنيف الدولي التجريبي 
مسح استخدام الوقت،  ألنشطة

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 تصـــرفه أحـــد أفـــراد األســـرة ضـــد أي فـــرد أي تصـــرف ي Domestic violence اللنف األسري 7135821 
مــن أفرادهــا بهــدف إلحــاق األلــم أو األذى النفســي أو 
ـــــــم  الجســـــــدي أو أي شـــــــكل آخـــــــر مـــــــن  أشـــــــكال األل

 .وارساءة

Any act or intended act of a 

household member against another 

member for the purpose of causing 

psychological or physical harm or 

any other types of pain and abuse 

 األمم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 7111 لون،الدورة األرب

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 
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والرجل المرأة 71 جسديال لنفال 7135822   Physical Violence باســــتخدام  يمــــارس  .الجســــد ضــــد موجــــه ســــلو  هــــو
وســـائل مختلفـــة مثـــل الـــدفع بقـــوة، رمـــي أشـــياء باتجـــاه 

الشــلر،  شـد باليـد، لكمـاتالشـخج يمكـن أن تـصذي، 
 ارمســـا  بقـــوة، الخنـــق، الحـــرق، ،الصـــفع ،لـــوي اليـــد

ـــــتهجم باســـــتخدام أدوات حـــــادة أو بـــــدون أدوات أو  ،ال
 القــــــوةعــــــن  لتلبيــــــرا الضــــــبط أو بهــــــدف ةيــــــر ذلــــــ 
أو ال يتـــــر   يتـــــر وقـــــد  ،أو إلحـــــاق األذى الجســـــدية

 اآلالم تسبب آثارهو  ،على الجسم آثارا  اللنف الجسدي 
 فقـــدان إلـــىللخطـــر أو  ارنســـان حيـــاةتلـــرض  وأيضـــا
 أو جروحــــا   أو كســــورا   تحــــدتبالجســــم أو  مــــا عضــــو
 عـنالجسـدي  اللنـف تمييـز ويمكـن. مـا تشـوها  تسبب 
، إال أن الجسـمعلـى أثـرا  تتـر   التـي اللالمـات طريـق

هنـا  الكثيــر مــن التهجمــات التــي ال تتــر  أثــار علــى 
الجسم بلد االعتداء ولكننا ما زلنا نلتبرها أشكاال  من 

 .ارساءة الجسدية

A behavior directed against the body. 

Physical violence is practiced through 

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. 

 األمم المتحدة، اللجنة ارحصائية،
 7111 الدورة األربلون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 71 الجنسي لنفال 7135823   Sexual Violence  الجنســي المباشــر أي تصــرف يهــدف إلــى االســتغالل
لحـــــاق األذى مـــــن قبـــــل الـــــزوج ـــــر المباشـــــر واا   .أو ةي

رفض : عن طريق مع الزوجة الجنسياللنف  يمارس
الــــزوج أن يســــتلمل وســــائل منــــع الحمــــل أثنــــاء إقامــــة 
ــــــار  ــــــوة الجســــــدية رجب ــــــة، اســــــتلمال الق عالقــــــة زوجي
الزوجــة علـــى إقامـــة عالقـــة زوجيـــة واســـتلمال أشـــكال 

الزوجـــة علـــى إقامـــة أخـــرى مـــن القـــوة  بهـــدف إجبـــار 
ــــ ةيــــر راضــــية  ةأشــــكال مختلفــــة مــــن اللالقــــة الزوجي

عنها، لجوء الزوج للتهديد بهـدف إجبـار الزوجـة علـى 
ال  ةممارســــــة أشــــــكال مختلفــــــة مــــــن اللالقــــــة الزوجيــــــ

 .ترضى عنها

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 المتحدة، اللجنة 
 ارحصائية،
 7111 الدورة األربلون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 
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والرجل المرأة 71 اللنف السياسي ضد  7135824 
 ارنسان

Political Violence 

against human beings 
الـذي تتلـرض لـه األسـرة  من أشـكال اللنـف شكل هو

أو أحد أفرادها سواء كانت الزوجة أو الزوج، األوالد، 
ة مــــن قبــــل القــــوات /ة، الخــــال/ة، اللــــم/البنــــات، الجــــد

ارسرائيلية أو قطلان المستوطنين ويأخذ أشـكال عـدة 
الضـــــــــرب، ارهانـــــــــة، الشـــــــــتيمة، ارصـــــــــابة، : منهـــــــــا

االستشــــهاد، المداهمــــة واالعتقــــال لفتــــرة مــــن الــــزمن، 
الحقـــة والمطــــاردة، الســــجن علــــى خلفيــــة سياســــية، الم

 .وةير ذل  من الممارسات المشابهة

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. 

صاء الجهاز المركزي لإلح
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 71 اللنف السياسي ضد  7135825 
 المجتمع

Political Violence 

Against the Society 
الــذي تتلــرض لــه  مــن أشــكال اللنــفآخــر  شــكل هــو

األسرة إال انه مفروض علـى المجتمـع عامـة مـن قبـل 
واحــــد فــــي اســــتمارة القــــوات ارســــرائيلية ويأخــــذ شــــكل 

يتمثل بفـرض منـع التجـول علـى  اللنف األسريمسح 
 .المكان الذي تقيم به األسرة

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111 الفلسطيني،  

PCBS, 2005 
 

والرجل المرأة 71 اللنف السياسي ضد  7135826 
 الممتلكات واالقتصاد

Political Violence 

against property and 

economy 

ـــــل القـــــوات هـــــو أحـــــد  ـــــف المتبـــــع مـــــن قب أشـــــكال اللن
ارسرائيلية نتب عنها إجراءات انلكست علـى اقتصـاد 
األســرة أو أحـــد أفرادهــا وتمثلـــت فـــي عــدة أمـــور منهـــا 
فقـــــدان الـــــزوج لللمـــــل، تضـــــرر الوضـــــع االقتصـــــادي 
للســـرة، هــــدم البيــــت أو جــــزء مــــن البيــــت، ومصــــادرة 

 .األراضي أو جزء منها

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
7111الفلسطيني،   

PCBS, 2005 
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والرجل المرأة 71  Psychological اللنف النفسي 7135827 

Violence 
 ســــلو يتمثــــل ب وهــــومــــن أشــــكال اللنــــف،  شــــكل هــــو

 لإلنســــــــان الســــــــيئة الملاملــــــــة أو أو كالمــــــــي نفســــــــي
الشــــتم باســــتخدام  ويمــــارس. بــــه واالزدراء واالســــتهتار

 ،وارهانــــة مــــن قبــــل الشــــخج الــــذي يمــــارس اللنــــف
ــــــدى عليــــــه،  تحطــــــيم أشــــــياء تخــــــج الشــــــخج الملت

ـــــه  ـــــبالصـــــيات والصـــــرا  علي بأســـــماء وألقـــــاب  والتلقي
مـــن البيـــت،  الطـــرد ،أو أوصـــاف ةيـــر مريحـــة تحقيــر

 الــــدائم، والتهديــــد والترهيــــب، ،البيــــت داخــــل أوالحــــبس
 القلـــق إثـــارةاللنـــف النفســـي بهـــدف  يســـتخدم. واركـــراه

 والمـــــــس ،عليـــــــه ىالشـــــــخج الملتـــــــدوالخـــــــوف فـــــــي 
الملتـــدى مـــن قيمــة الشــخج  والحــطنفســيا  بــاآلخرين

شــلاره عليــه ضــلافو  ســلبي، بأنــه واا الجســدية  قدرتــه اا
ل خـــــــرين وتحطـــــــيم قـــــــدراتهم  وارســـــــاءة ،أو اللقليـــــــة
بــــــالنفس وتقــــــدير  الثقــــــة وخلخلــــــة تيــــــة،والذاالملنويــــــة 

: يحـــدثها اللنـــف النفســـي التـــي اآلثـــار مـــن .الـــذات
إيقــا   ،لذاتــه( الملتــدى عليــه) الشــخج نظــرةتحطــيم 
 ةالثقـــــــ زعزعـــــــةارســـــــاءة الملنويـــــــة،  النفســـــــي، األذى
، لذاتـــــه الشــــخجعلـــــى تقــــدير  نلكسيــــ ممــــا بالــــذات

ـــــــام، الوحـــــــدة  ـــــــق، حـــــــب االنتق ـــــــة، القل الخـــــــوف، الكآب
 .اللدائية، اللدوانية وةير ذل  من اآلثار واالنزواء،

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 self-

confidence, causes body harm, loss of 

self-confidence. 

األمم المتحدة، اللجنة 
 ارحصائية،
 7111 الدورة األربلون،

UN, Statistical 

Commission 

Fortieth session, 2009 

والرجل المرأة 71 ملدل الوقت المستخدم  7135828 
في تنفيذ النشاط لمن 

 قاموا به

Average Time Used in 

Implementing an 

Activity 

الوقــــت الــــذي يقضــــيه األفــــراد الــــذين مارســــوا النشــــاط 
ســواء كــان الفــرد ذكــرا  أو أنثــى ( بالســاعات والــدقائق)

للقيام باألعمال واألنشطة المختلفة سواء كانت تتللق 
باللمــل الرســمي مــدفو  األجــر أو اللمــل ةيــر مــدفو  

ي إدارة المنــزل األجــر أو الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد فــ
ــــــ  مــــــن  ــــــر ذل ــــــار، وةي ــــــال أو الكب ــــــة باألطف أو اللناي

 .األنشطة واألعمال، وذل  خالل فترة المسح

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. 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

7112  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 ممارسة النشاط مكان 7135829   Place of Activity ـــــه ويقصـــــد ـــــذ األنشـــــطة  ب ـــــه تنفي ـــــذي تـــــم في المكـــــان ال
 أنثى،المختلفة من قبل الفرد سواء كان ذكرا  أو 

It refers to the place in which any of 

the various types of activities are 

performed by the individual (male or 

female). 

التصنيف الدولي التجريبي 
 ،ألنشطة مسح استخدام الوقت

7772  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

1998 

والرجل المرأة 71 الفردية الملكية 7131830   Individual property الملكية الفردية، وهي أحد أنـوا  الحيـازة  بها المقصود
مـا يمتلكـه مـن  علـىالتي تتـيح للفـرد السـيطرة الكاملـة 

 .مال أو عقار أو مبان أو مشاريع اقتصادية

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
8111الفلسطيني،   

PCBS, 1999 
 

والرجل المرأة 71 ومتى، السلو  البشري من ناحية ما يجري القيام به  Activity النشاط 7131831 
 .خالل فترة زمنية محددة

Human behavior in terms of what is 

being done and when during a specific 

time period 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 يشـــــير النـــــو  االجتمـــــاعي إلـــــى األدوار والمســـــصوليات  Gender النو  االجتماعي 7131832 
والنساء والتي نشأت فـي عائالتنـا  التي يتوالها الرجال

ـــــــا ـــــــا وثقافاتن  يـــــــتم اكتســـــــاب هـــــــذه األدوار. ومجتملاتن
والتطللــات بواســطة الــتللم، وهــي عرضــة للتغيــر مــع 

أخــرى وداخــل  ثقافــة إلــىالوقـت كمــا أنهــا تختلــف مــن 
وتلــــدةل أنظمــــة التمــــايز االجتمــــاعي . الثقافــــة الواحــــدة

واالنتمـــــــــاء الطبقـــــــــي واللرقـــــــــي  كـــــــــالمركز السياســـــــــي
وارعاقــــــات الجســــــدية واللقليــــــة والســــــن وةيرهــــــا مــــــن 

لكـــــن مفهـــــوم النـــــو  . أدوار كـــــل جـــــنس اللوامـــــل مـــــن
 االجتمــاعي يبقــى حيويــا ألنــه، فــي حــال تطبيقــه علــى

االجتمــاعي، فضنــه يكشـف األســلوب الــذي يــتم التحليـل 
فـي ( سـيطرة الرجـال أو)بموجبه تأسيس تبلية النسـاء 

وبالتـــــالي تكـــــون هـــــذه التبليـــــة بحـــــد ذاتهـــــا . المجتمـــــع
فهي ليست محتمة قضـاء  . ارلغاء عرضة للتغيير أو

 .وقدرا  وال مثبتة إلى األبد

Gender refers to the roles and 

responsibilities of men and women 

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. 

ارطار ردماج النو  –اليونسكو 
7114 -االجتماعي  

UNESCO Gender 

Mainstreaming 

Implementation 

Framework-2003 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

والرجل المرأة 71 الهوايات، واألللاب  7131833 
التسلية  وأنشطة

 األخرى

Hobbies, Games and 

Other Pastime 

Activities 

 

ـــــون، والموســـــيقى،  ـــــي فـــــي الفن تشـــــمل االشـــــترا  الفلل
، ممارســة هوايــات (لــيس كوظيفــة)والمسـرت، والــرقج 

ــــــد، واللمــــــالت  ــــــة مــــــن قبيــــــل جمــــــع طوابــــــع البري تقني
ـــــــة، وبطاقـــــــات صـــــــور المشـــــــاهير واســـــــتخدام  الملدني

ة  والحـــرف، التســـلي الحاســوب والبرمجيـــات، والبرمجـــ
 .باألللاب،أخذ برامب دراسية فيما يتللق بالهوايات

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.  

 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 وسائط ارعالم  7131834 
 الجماهيري

Mass Media 

 
ال تتللــق علــى وجــه التحديــد )األنشــطة القــراءة تشــمل 

ـــتللم االســـتما  إلـــى التلفزيـــون /، مشـــاهدة(باللمـــل، وال
والفيــــديو، االســــتما  إلــــى الراديــــو واألجهــــزة الســــملية 

ليس بالتحديد )األخرى، استخدام تكنولوجيا الحاسوب 
ألةــــــــــراض اللمــــــــــل، والــــــــــتللم، والتــــــــــدبير المنزلــــــــــي، 

لــــــيس بالتحديــــــد )، الــــــذهاب إلــــــى المكتبــــــة (والتســــــوق
 (.ألةراض اللمل، والتللم

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). 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71  Means of وسيلة التنقل 7131831 

Transportation 

 

. أيـــــة وســـــيلة يســـــتخدمها الفـــــرد للقيـــــام بنشـــــاط التنقـــــل
ــــى األقــــدام، وســــائل النقــــل : وتشــــمل الســــير مشــــيا  عل

وســائل . الخاصــة كالســيارة الخاصــة والدراجــة الهوائيــة
وأية وسيلة .  النقل اللامة كالباصات وسيارات األجرة
 .نقل أخرى ةير الوسائل سابقة الذكر

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. 

التصنيف الدولي التجريبي 
ألنشطة مسح استخدام الوقت، 

8001  

Trial International 

Classification of 

Activities For 

Time-use Statistics, 

2006 

والرجل المرأة 71 الوقت المستخدم في  7131832 
 تنفيذ النشاط

Time spent on Various 

activities 

 

األتشــطة المختلفـــة هــو الوقــت الـــذي تــم قضــاصها فـــي 
ســـاعة مقســـوما  علـــى جميـــع األفـــراد، بمـــا  82خـــالل 

 .فيهم األفراد الذين لم يمارسوا النشاط
 

Time spent on different activities 

during 24 hours divided by all 

persons, including those who have not 

participated in the activity. 

 

لمتللقة دليل انتاج االحصاءات ا
قياس اللمل : باستخدام الوقت

المدفو  االجر وةير المدفو  
8001االجر،   

Guide to producing 

statistics on Time use: 

measuring paid and 

unpaid work, 2006 
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 Child Terms رمز الموضوع: 7331 مصطلحات الطفل

عشــرة مــن عمــره مــا لـــم كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنـــة  Child الطفل 7111811 الطفل 71
بموجـــب القـــانون المنطبـــق  ،يبلـــا ســـن الرشـــد قبـــل ذلـــ 

 .عليه

Every human being below the age of 

eighteen years unless under the law 

applicable to the child, majority is 

attained earlier. 

اتفاقية حقوق الطفل، اليونسكو، 
8111 

UNESCO, Convention 

on the Rights of the 

Child, 1989 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Governance and Democracy Terms رمز الموضوع: 7333 مصطلحات الحكم والديمقراطية

الحكم  25
 والديمقراطية

الحصـــول علـــى أمـــوال أو أيـــة منـــافع أخـــرى مـــن اجـــل  Bribery الرشوة 2555101
 االمتنا  عن تنفيذه مخالفة للصولتنفيذ عمل أو 

To obtain money or any other benefits 

to perform an act or refrain from 

doing it in violation of accepted 

practices. 

االئتالف من اجل النزاهة 
(أمان)والمساءلة   

The Coalition for 

Accountability and 

Integrity (AMAN) 

الحكم  25
 والديمقراطية

 بموجبه، الصادرة األنظمة أو القانون أحكام عن الخروج Corruption الفساد 25555102

 الموظـف قبل الملتمدة من اللامة السياسات مخالفة أو

 أو عالقـة ذوي آلخـرين أو له مكاسب جني بهدف اللام

 هـذه علـى للحصـول وا  القـانون بشـكل ةيـاب استغالل

 .المنافع

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. 

-The Palestinian Anti هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

Corruption Commission 

الحكم  25
 والديمقراطية

إلتـــــزام أصـــــحاب النشـــــاطات التجاريـــــة بالمســـــاهمة فـــــي  Social responsibility االجتماعية المسصولية 7151811
التنميـــــة المســـــتدامة مـــــن خـــــالل اللمـــــل مـــــع مـــــوظفيهم 
وعـــائالتهم والمجتمـــع المحلـــي والمجتمـــع ككـــل لتحســـين 
مســـتوى مليشـــة النـــاس بأســـلوب يخـــدم التجـــارة ويخـــدم 

 .التنمية في آن واحد

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.” 

يارات البن  الدولي، فرج وخ
أمام الحكومات لتلزيز 

المسصولية االجتماعية للشركات 
شواهد : في أوروبا ووسط آسيا

. من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا
8002ورقة عمل، آذار   

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 

الحكم  25
 والديمقراطية

 االلتـزام دون جماعـة أو مـا، فـرد لصـالح التـدخل Wasta الواسطة 25555103
 في شخج تليين مثل الالزمة والكفاءة اللمل بأصول
 االنتمـاء أو تتللـق بالقرابـة ألسـباب ملـين منصـب
 مستحق أو كفص ةير كونه رةم الحزبي

 
 
 

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. 

 

االئتالف من اجل النزاهة 
(أمان)والمساءلة   

The Coalition for 

Accountability and 

Integrity (AMAN) 
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 Administrative Portion and Maps Terms 3.6 مصطلحات تقسيمات إدارية وخرائط ..3

 

 رمز الموضوع  رمز المجال
بالعربيةالمصطلح   اسم المصطلح باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   

باللغة  المصدر
 اإلنجليزية

 Maps Terms 0115: رمز الموضوع                                      مصطلحات الخرائط

الخرائط حوسبة 4181811 الخرائط 41  Computerizing Map الخـرائط مـن الشـكل الـورقي  أنـوا عبارة عن تحويل جميع  هي
علــى  إدخالهــاالكمبيــوتر ويــتم  علــى محوســبقمــي ر شــكل  إلــى

،  صـورة واحـدة إلـىوهي تحويل الخريطـة  Raster إماشكلين 
باســـتخدام الماســـح  إجراصهـــالـــات صـــغيرة ويــتم بوتتكــون مـــن مر 

 أيضـــــــاوتــــــتم   vectorشـــــــكل  علــــــى أو Scannerالضــــــوئي 
 وتحويــــل الصـــورة مــــن  Digitizerجهـــاز  واســــطةببطـــريقتين 

Raster  إلى vector   هنا  اكثر من برنامب يقـوم  أنحيت
 .اللملية  بهذه

 

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. 

 

 

 

 

الجهاز المركزي 
لالحصاء 
،الفلسطيني  

 8002 

PCBS,2004 

ل جيلها مــــن ســــاتل يــــدور حــــو مجموعــــة بيانــــات رقميــــة تــــم تســــ Satellite image صورة قمر صناعي 3010102 الخرائط 41
تخدام ماســـحة ضـــوئية أو باســاالرض، امــا تصـــويرا فوتوةرافيـــا 

مللومـات لنظام االصورة الساتلية في ه وتشب. عىل متن الساتل
 .الشبكيةالجغرافية مجموعة البيانات الخطية أو 

A digital data set that has been recorded from 

an Earth-orbiting satellite, either 

photographically or by a scanner on-board the 

satellite. A satellite image in a GIS is similar 

to a raster or grid data set. 

دليل البنية االساسية 
 الجغرافية المكانية

لدعم انشطة التلداد، 
8070 

Handbook on 

Geospatial 

Infrastructure in 

Support of 

Census 

Activities, 2009 

ي لتحديد لمالنظام اللا 3010103 الخرائط 41
واقعالم  
 

Global Positioning 

System (GPS) 
 يمكـن اشـارات وترسـل االرض حول تدور السات 73شبكة من 
 ويســــتلمل. بدقــــة االرض علــــى المواقــــع تحديــــد فــــي اســـتلمالها
 الخــرائط رســم فــي واســع بشــكل المواقــع لتحديــد اللــالمي النظــام

 هـذه بصـيانة وتقـوم. والمالحـة المسـاحة اعمـال وفـي الميدانيـة،
 .االمريكية المتحدة الواليات في الدفا  وزارة المنظومة

A system of 24 satellites orbiting the Earth 

that broadcast signals which can be used to 

determine the exact geographic position on 

the Earth’s surface. GPS is used extensively 

in field-mapping, surveying and navigation. 

GPS is maintained by the United States 

Department of Defense. 

دليل البنية االساسية 
مكانية الجغرافية ال

لدعم انشطة التلداد، 
8070 

Handbook on 

Geospatial 

Infrastructure in 

Support of 

Census 

Activities, 2009 

المللومات الجغرافية نظم 4181818 الخرائط 41  Geographic 

Information System 

(GIS) 

 والبيانـــــــات والبرمجيــــــات الحاســــــوبية الملــــــدات مــــــن مجموعــــــة
 المســـندة المللومـــات حصـــر فــي ملـــا تلمـــل واالفـــراد الجغرافيــة
 ملهـــــــا والتلامـــــــل وتحـــــــديثها واســـــــترجاعها وتخزينهـــــــا جغرافيـــــــا
 .وعرضها وتحليلها

A collection of computer hardware, software, 

geographic data and personnel assembled to 

capture, store, retrieve, update, manipulate, 

analyse and display geographically 

referenced information. 

دليل البنية االساسية 
الجغرافية المكانية 
لدعم انشطة التلداد، 

8070 

Handbook on 

Geospatial 

Infrastructure in 

Support of 

Census 

Activities, 2009 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية

 Administrative Divisions Terms مصطلحات التقسيمات اإلدارية                                 رمز الموضوع:5103

 تقسيمات 41
 إدارية

السكاني التجمع 4181811  Locality   مـن سـطح األرض مأهولـة بالسـكان بشـكل ( مكان) مساحةهو
مـــن ( مكـــان) مســـاحةدائـــم ولهـــا ســـلطة إداريـــة رســـمية، أو أي 

ســطح األرض مأهولــة بالســكان بشــكل دائــم ومنفصــلة جغرافيــا 
لهــــا  ولــــيسلهـــا وملتــــرف بهــــا عرفيـــا   مجــــاورعـــن أي تجمــــع 

 .إدارية مستقلة سلطة

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. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 إدارية

 The Expansion and جدار الضم والتوسع 4181818

Annexation Wall      

(in UN definition used 

“barrier”) 

هــــو عبــــارة عــــن سلســــلة ملقــــدة مــــن جــــدران إســــمنتية، أســــال  
شائكة، أبراج مراقبة، خنـادق، طـرق التفافيـة وأسـيجة إلكترونيـة 
تســتخدم ريقــاف وضــبط حركـــة وتنقــل الفلســطينيين ومركبـــاتهم 

 في الضفة الغربية والقدس الشرقية

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. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 
،الفلسطيني  
8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 41
 ادارية

 South of the West جنوب الضفة الغربية 4181817

Bank 
 .والخليل ،تشمل محافظتي بيت لحم

 
Bethlehem and Hebron governorates. 

 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 ادارية

هــو جميــع التجملــات التــي لــم يــتم فصــلها تمامــا عــن فلســطين  Outside the Wall خارج الجدار 4181814
التــي التابلــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أي تلــ  التجملــات 

ـــــم فصـــــلها عـــــن تجملـــــات أخـــــرى  بقيـــــت خـــــارج الجـــــدار وان ت
 .مجاورة، أو صودرت أراضيها

Includes all the localities located outside the 

wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  

8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 41
 ادارية

ـــــاء الجـــــدار هـــــو جميـــــع التجملـــــات التـــــي  Inside the Wall داخل الجدار 4181813 أصـــــبحت نتيجـــــة بن
محصورة بين الجدار من جهة وبـين الخـط األخضـر مـن جهـة 

 .أخرى

Includes all the localities located between the 

green line and the wall. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
،الفلسطيني  
8008 

PCBS,2002 

 تقسيمات 41
 ادارية

 North of the West شمال الضفة الغربية 4181811

Bank 
، وسـلفيت، تشـمل محافظـات جنـين، وطـولكرم، ونـابلس، وقلقيليـة

 .طوباسو 
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, and 

Tubas governorates. 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية
 تقسيمات 41

 ادارية
الــذي ضــمته إســـرائيل  القــدس الجــزء مــن محافظـــةتشــمل ذلــ   J1   Jerusalem J1القدس  4181812

 وتضـــم .7711عنــوة بليـــد احتاللهـــا للضـــفة الغربيـــة فـــي عـــام 
بيــت حنينــا، مخــيم شــلفاط، شــلفاط، )تجملــات     J1منطقــة

الشــي  جــرات، وادي ) وتشــمل "بيــت المقـدس"الليسـوية، القــدس 
ـــــــاب الســـــــاهرة، الصـــــــوانة، الطـــــــور، الشـــــــيات، راس  الجـــــــوز، ب

، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت ، سلوان(اللامود
 (.كفرعقب، صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا

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, As-

Sawahira Al-Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, 

Sur Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab). 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 ادارية

رافات، )تجملات   J2منطقة  وتضم محافظة القدس،باقي  J2   Jerusalem J2القدس  4181812
مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، 
جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير 

أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، خرائب  نباال، بيت إجزا، القبيبة، 
، قطنة، بيت سوري ، بيت اكسا، عناتا، البلدحزما، بيت حنينا 

عرب ، الزعيم، الليزرية، أبو ديس،  تجمع بدويالكلابنة 
 (.، الشي  سلد، السواحرة الشرقية الجهالين

Includes the Remaining parts of Jerusalem 

governorate, namely: Rafat, Mikhmas, 

Qalandya Camp, the Bedouin Community-

Jaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, Beit 

Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-

Ram, 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 Al- 

Sharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin. 

Al-Eizariya, Abu Dis. 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 ادارية

 ،ةـــزة، وشـــمال ةـــزة، وديـــر الـــبلح، وخـــانيونس شـــمل محافظـــاتي Gaza Strip قطا  ةزة 4181811
 .ورفح

North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan 

Yunis and Rafah governorates. 
المركزي  الجهاز

لإلحصاء 
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 إدارية

محافظـة  71وتشـمل األراضـي الفلسـطينية  إداريـة، منطقةهي  Governorate المحافظة 4181811
. 7771عـــام  نهايـــةحســـب التقســـيمات ارداريـــة الملتمـــدة فـــي 

 .وتضم كل محافظة عدة تجملات

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. 

لمركزي ا الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 إدارية

 إلـىالفلسطينية  األراضي هي تقسيم اردارية التقسيمات حسب Region المنطقة 4181881
وقطـــا  ةـــزة وتضـــم  الغربيـــةن همـــا الضـــفة جغـــرافيتيمنطقتـــين 

 2قطـــــــا  ةـــــــزة فيضـــــــم  أمـــــــامحافظـــــــة  77الضـــــــفة الغربيـــــــة 
 .محافظات

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. 

المركزي  الجهاز
صاء لإلح
7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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 رمز الموضوع  رمز المجال
 المصطلح

بالعربيةالمصطلح   اسم باإلنجليزيةالمصطلح  اسم  باإلنجليزية التعريف بالعربية التعريف  باللغة العربية المصدر   
باللغة  المصدر

 اإلنجليزية
 تقسيمات 41

 إدارية
المنطقـــــة الجغرافيـــــة المحـــــددة علـــــى الخـــــرائط، والتـــــي تـــــم هـــــي  The enumeration area منطقة اللد 4181881

ــــى الطبيلــــة ، ويجــــب أن تكــــون حــــدودها واضــــحة تحديــــدها عل
شـــوار ، طـــرق، ممـــرات رجليـــه، أســـوار، منطقـــة )الملـــالم مثـــل 

ســــكاني  وقــــد تكـــون جــــزءا  مــــن تجمــــع( طبيليـــة، حــــدود إداريــــة
تجمــع صــغير مهمــا ) كبيــر، وقــد تكــون قريــة صــغيرة بأكملهــا 

وألةــراض التلــداد تــم تقســيم (.  كـان عــدد الوحــدات الســكنية بـه
كـل تجمــع سـكاني إلــى عـدة منــاطق عـد، وتــم توقيـع حــدود كــل 

 :منطقة عد على الخرائط مع مراعاة األتي
 .وحدة سكنية 811شمول منطقة اللد على حوالي  .8
 –جبل  –ة بفواصل طبيلية طريق إحاطة كل منطق .7

 .فضاء لتسهيل التلرف الميداني

إعداد مناطق اللد داخل كل تجمع سكني على حدة، مع  .4
مالحظة الحدود اردارية لها، بملنى أنه لو كانت هنا  
تجملات أو أجزاء من تجملات يقل عدد الوحدات 

وحدة سكنية فتحدد كمنطقة عد  811السكنية فيها عن 
  .مستقلة

طيت مناطق عد كل تجمع أرقام متسلسلة مستقلة تبدأ أع .3
 (.118)من رقم 

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) 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 

 تقسيمات 41
 ادارية

 Middle of the West وسط الضفة الغربية 4181882

Bank 
-Ramallah and Al-Bireh, Jericho and Al .والقدس، واألةوار وأريحا ،رام اهلل والبيرة اتتشمل محافظ

Aghwar, and Jerusalem governorates 

 

المركزي  الجهاز
لإلحصاء 

7771، الفلسطيني  

PCBS, 1996 
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6.4 Census and Central Registers Terms 4..  التعداد والسجالت المركزيةمصطلحات   

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Central Registers Terms 0153: رمز الموضوع مصطلحات السجالت المركزية

 السجالت 41
 المركزية

التسجيل المدني  4181811
 الكامل

Complete Civil 

Registration 
عندما تكون كـل واقلـة حيويـة حـدثت لكـل فـرد مـن السـكان فـي بلـد 

خــالل فتــرة زمنيــة محــددة قــد ســجلت فــي ( أو منطقــة ملينــة)ملــين 
 ةنظــام التســجيل المـــدني، أي أن تكــون لهــا صـــحيفة تســجيل لواقلـــ

فــــي  811وبــــذل  يكــــون النظـــام قــــد حقــــق التغطيـــة بنســــبة . حيويـــة
 ".خطأ التغطية" واي انحراف عن التغطية الكاملة يقيسه . المائة

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”. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 41
 المركزية

 تسجيل مصجل 4181818
 

Delayed 

Registration 
تسجيل واقلة حيوية بلد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في القوانين 

بمــا فــي ذلــ  فتــرة ســمات، اذا كــان )أو القواعــد او اللــوائح الســارية 
والتسجيل المتأخر هو تسجيل واقلة حيويـة بلـد (. منصوج عليها

انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة ولكــن خــالل فتــرة ســمات منصــوج 
أن فتــرة الســمات تلتبــر عــادة ســنة واحــدة بلــد وبــالنظر الــى . عليهــا

حــدوت الواقلــة الحيويــة فــان التســجيل المصجــل يلتبــر عــادة تســجيل 
 .  واقلة حيوية بلد سنة، او اكثر، من حدوت الواقلة الحيوية

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. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 41
 المركزية

 تسجيل مدني متأخر 4181812
 

 Late Civil 

Registration 
هــو تســجيل واقلــة حيويــة بلــد الفتــرة الزمنيــة المحــددة قانونــا ولكــن 

وفتــرة الســمات تلتبــر عــادة ســنة واحــدة .  ةخــالل فتــرة ســمات محــدد
 .الواقلة الحيويةبلد حدوت 

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. 

 

 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 41
 المركزية

السكان  سجل 4181813  Population Register بكـل فـرد مـن  هو آلية التسجيل المستمر لمللومات منتقاة تتللـق
السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما ملينة، وهو ما يجلل مـن 
الممكـــــــــن تحديـــــــــد مللومـــــــــات مســـــــــتكملة عـــــــــن عـــــــــدد الســـــــــكان 

 .وخصائصهم في اي وقت ملين

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. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Ststistics System 

Revision 2 

2001 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 السجالت 41
 المركزية

ملـــف لصـــفائح منفصـــلة أو دفتـــر أو ملـــف الكترونـــي أو أي ملـــف  Civil Register السجل المدني 4181813
رسمي اخر مخصج، وفقا الجراءات محددة، للتسجيل الدائم لكل 
نـــو  مــــن الواقلـــات الحيويــــة للبيانـــات المرتبطــــة بهـــا والتــــي تحــــدت 

إقلـيم، مقاطلـة، بلديـة، ابرشـية، ) لسكان منطقة محددة تحديدا دقيقا  
 (.الى اخره

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.). 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 
 السجالت 41

 المركزية
التسجيل المدني نظام 4181815  Civil Registration 

System 
الظروف المصسسية والقانونية والتقنية التي تحددها الحكومة الجراء 
التســجيل المــدني بطريقــة تقنيــة وســليمة ومنســقة وموحــدة فــي جميــع 

 .انحاء البلد، مع مراعاة الظروف الثقافية واالجتماعية للبلد
 

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. 

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

م انشاء نظا
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 
 السجالت 41

 المركزية
نظام االحصاءات  4181812

 الحيوية
Vital Statistical 

System 
اللمليــة الكاملــة التــي تشــمل جمــع مللومــات عــن طريــق التســـجيل 
المدني أو اللد، بشأن تكرار حدوت واقلات حيوية ملينـة وملرفـة، 
وبشــــــأن الخصــــــائج ذات الصــــــلة للواقلــــــات نفســــــها و للشــــــخج 
الملنــي، او االشــخاج الملنيــين، وتجميــع هــذه البيانــات وتجهيزهــا 

   .وتحليلها وتقييمها وعرضها ونشرها في شكل احصائي

The total process of collecting information 

by civil registration or enumeration on the 

frequency of occurrence of specified and 

defined vital events as well as relevant 

characteristics of the events themselves 

and of the person or persons concerned, 

and of compiling, processing, analysing, 

evaluating, presenting and disseminating 

these data in statistical form.  

مباده : االمم المتحدة
وتوصيات من اجل 

انشاء نظام 
، االحصاءات الحيوية

 .8التنقيح 
8007 

UN 

Principles and 

Recommendations for a 

Vital Statistics System, 

Revision 2. 

2001 

 

 السجالت 41
 المركزية

ارحصائية  الوحدة 4181812
 في رخج األبنية

Statistical Unit In 

Buildings Licenses 
الملتمــدة فــي رخــج األبنيــة هــي رخصــة البنــاء  ارحصــائية الوحــدة

لهــا، وتلتبــر الجهــات التــي  المانحــةالصــادرة مــن الجهــات الرســمية 
يــــتم  التــــيتصـــدر رخــــج األبنيــــة هــــي مصــــادر البيانــــات الرســــمية 

 .على البيانات المطلوبة الحصول منها

The license issued by any authorized 

authority. The issuing authorities are the 

reporting units for this administrative 

records statistics. 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني،

7111 

PCBS,2000 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Census Terms 5351: رمز الموضوع مصطلحات التعداد

هو اللملية الكلية لجمـع وملالجـة وتقيـيم وتحليـل ونشـر، وتـوفير  Population Census تلداد السكان 4185810 التلداد 35
البيانات ارحصـائية حسـب الخصـائج الديمغرافيـة واالقتصـادية 

فـــي وقـــت  ألصـــغر مســـتوى جغرافـــيواالجتماعيـــة ذات اللالقـــة 
ولجميع األشخاج داخل الدولة أو داخل حـدود واضـحة محدد، 

 .لجزء منها

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. 

مباده  -األمم المتحدة
وتوصيات لتلدادات 
 -السكان والمساكن

 3تنقيح

2015 
 

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 3 

2015 

 

النظري اللد 4115101 التلداد 35  De-jure األفــراد حسـب مكــان ارقامـة الملتـادة بغــض النظـر عــن  عـد هـو
 .الزمني ارسنادمكان التواجد في لحظة 

The enumeration of individuals according 

to their usual place of residence, regardless 

of their existence at the census reference 

date. 

مباده  -األمم المتحدة
وتوصيات لتلدادات 
 -السكان والمساكن

 3تنقيح

2015 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 3 

2015 

+ 

Adpted from  PCBS 

الواقلي اللد 4115102 التلداد 35  De-facto جميــع األشــخاج المتواجــدين فلليــا فــي مكــان اللــد فــي  عــد هــو
عـن مكـان ارقامـة الملتــادة  النظـرلحظـة ارسـناد الزمنـي بغـض 

لحظـة  فـيويكون األساس هو عد األفراد حسـب مكـان تواجـدهم 
 .ارسناد الزمني

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. 

مباده  -األمم المتحدة
وتوصيات لتلدادات 
 -السكان والمساكن

 3تنقيح

2015 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 3 

2015 

+ 

Adpted from  PCBS 

الفتـــــرة الزمنيــــــة بـــــين بــــــدء اللمــــــل الميـــــداني، واســــــتكمال جميــــــع  Enumeration period فترة اللد 4185813 التلداد 35
 .االستبيانات

It refers to the span of time in between the 

commencement of the fieldwork and the 

completion of all questionnaires. 

مباده  -األمم المتحدة
وتوصيات لتلدادات 
 -السكان والمساكن

 3تنقيح

2015 
 

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 3 

2015 
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المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

 بالعربية
باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات التلداد، وعادة ما تكون  Reference Date لحظة ارسناد الزمني 4185814 التلداد 35
منتصف ليلة ملينة، بحيت تسند ملظم نتائب التلداد إلى تل  

 .الليلة
 

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 

مباده  -األمم المتحدة
وتوصيات لتلدادات 
 -السكان والمساكن

 3تنقيح

2015 

+ 

الجهاز بتصرف 
المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

UN 

The Principles and 

Recommendations for 

Population and Housing 

Censuses, Revision 3 

2015 

+ 

Adpted from  PCBS 

نسمة أو أكثر، وجميع  810111هو كل تجمع يبلا عدد سكانه  Urban الحضر 4185815 التلداد 35
مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميـع التجملـات 

نسمة شريطة  10111 –  30111التي يبلا عدد سكانها ما بين 
    :أن يتـوفر فيهــا أربلــة عناصــر مـن اللناصــر التاليــة علــى األقــل

ب بريـــد ومركـــز شــبكة كهربـــاء عامـــة وشــبكة ميـــاه عامـــة ومكتــ) 
صــحي بــدوام كامــل لطبيــب طيلــة أيــام األســبو  ومدرســة ثانويــة 

 .(تمنح شهادة الثانوية اللامة

Any locality whose population amounts to 

10,000 persons or more. This applies to all 

governorates/districts centers regardless of 

their size. Besides, it refers to all localities 

whose populations vary from 4,000 to 

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. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 

 

نسـمة، وكـل تجمـع  30111وهو كل تجمع يقل عدد سـكانه عـن  Rural الريف 4185816 التلداد 35
ــــا عــــدد ســــكانه مــــا بــــين  نســــمة  دون أن   10111 -30111يبل

شـبكة كهربــاء )  :التاليــةتتـوفر فيـه أربلــة عناصـر مــن الخـدمات 
عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صـحي بـدوام كامـل 

الثانويــة  لطبيــب طيلــة أيــام األســبو  ومدرســة ثانويــة تمــنح شــهادة
 .(اللامة

Any locality whose population is less than 

4,000 persons or whose population varies 

from 4,000 to 9,999 persons but lacking 

four of the aforementioned 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.. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

لالحصاء الفلسطيني، 
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 

 

التــي يطلــق عليهــا اســم مخــيم، ويــدار مــن وهــو كافــة التجملــات  Camp المخيم 4115107 التلداد 35
 .قبل وكالة الغوت الدولية

It refers to any locality referred to as a 

refugee camp and administered by the 

United Nations Refugees and Work 

Agency in the Near East (U.N.R.W.A.).  

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي 

الفلسطيني،  لالحصاء
7771 

National Committee, 

headed by the PCBS, 

1996 
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2.6 Martyrs and Detainees Terms 2.6 مصطلحات األسرى والشهداء   

 

المصطلح رمز الموضوع  رمز المجال  
المصطلح   اسم

باإلنجليزيةالمصطلح  اسم بالعربية بالعربية التعريف  باإلنجليزية التعريف  باللغة العربية المصدر  اإلنجليزيةباللغة  المصدر   

 Martyrs and Detainees Terms 1110: رمز الموضوع مصطلحات األسرى والشهداء

األسرى  31
 والشهداء

هــــــم األشــــــخاج الــــــذين ألقــــــي بهــــــم فــــــي الســــــجون والملــــــتقالت  Detainees  األسرى 3181811
عــــن وطــــنهم ارســــرائيلية لفتــــرات زمنيــــة مختلفــــة بســــبب دفــــاعهم 

ـــــل االعتقـــــال  ،ويكـــــون بطـــــرق مختلفـــــة ،وكـــــرامتهم ارنســـــانية مث
أو االعتقال بوضع الحـواجز اللسـكرية علـى الطـرق، أو  ،البيتي

أثناء دخولهم أو مغادرتهم الوطن عبر الملـابر المختلفـة وةيرهـا 
 .من الطرق

The persons detained in Israeli prisons and 

detention centers for different temporal 

periods as a result of defending their 

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. 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2013 

األسرى  31
 والشهداء

هـــم األشـــخاج الـــذين قضـــوا فـــي ســـبيل الـــدين والـــوطن والشـــرف  Martyrs الشهداء 3181818
إطـــالق  علـــى أيـــدي االحـــتالل وأحالفـــه، ســـواء كـــان عـــن طريـــق

النـــــــار أو نتيجـــــــة الخنـــــــق أو التلـــــــذيب أو الـــــــدهس المتلمـــــــد أو 
 .استخدام اآلالت الحادة، وةيرها من الطرق

The persons killed for the sake of religion, 

homeland and honor by the Israeli 

occupation forces and their allies, whether 

by fire shooting, strangulation and 

choking, or running over by vehicles; use 

of sharp tools, etc. 

الجهاز المركزي 
، لإلحصاء الفلسطيني

8072 

PCBS, 2013 
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