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 أثر التصميم
(DEFF) 

Design Effect 

قيمة محسوبة من عينة المسح وهي 
حاصل قسمة التباين للمتغير قيد 

االهتمام ضمن تصميم العينة الحالي 
على التباين في حاله العينة العشوائية 

 البسيطة لنفس حجم العينة .

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 البحث 
بول الفراكاس,  –المسحي 

8002 

Encyclopedia of 
Survey 
Research 
Methods- 
Paul J. Lavrakas, 2008 

 Coverage Error أخطاء الشمول

هو تحيز في القيم االحصائية الذي 
يحدث عندما ال يكون مجتمع الهدف 

متوافق مع المجتمع الذي تم سحب 
العينة منه وهذا يحدث بسبب ان اطار 

مكتمل نتيجة عيوب في المعاينة غير 
 جمع البيانات

وينتج بسبب نقص الشمول وزيادة 
الشمول حيث نقص الشمول يحدث 

عندما يكون هناك عناصر في مجتمع 
الهدف تم استثناؤها بينما زيادة 

الشمول عندما يكون هناك وحدات تم 
 اضافتها للمجتمع 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. The net coverage 
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 Sampling Frame إطار المعاينة

االطار يتضمن قائمة بكل الوحدات 
المعروفة في المجتمع في حالة المسح 

بالعينة يمثل االطار قائمة 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. 
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 Re Interview اعادة المقابلة

المقابلة عندما يتم االتصال تتم اعادة 
بالمستجيب اول مرة ويتم ذلك من 

خالل شخص اخر غير الشخص الذي زار 
المستجيب في المرة االولى ويتم 

 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. 
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البيانات الوصفية 
لعملية جمع 

 (البيانات)الباراداتا 
Paradata 

الباراداتا تحتوي على معلومات حول 
عملية جمع البيانات االساسية مثل 

)فترة المسح ,عدد مرات الرجوع لوحدة 
 المعاينة ,...........(.

Paradata, contains information about 
the primary data collection process 
(e.g., survey duration ,number of call 
backs). 
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 Estimation Bias التحيز
تقدير التحيز او تحيز المعاينة هو الفرق 

بين القيمة المتوقعة 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. 
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 Sample Design تصميم العينة
تصميم العينة هو االطار للعمل او خارطة 
الطريق 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 
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 Variance Estimation تقدير التباين
التباين هو عبارة عن التشتت بين 

 مجموعة من المشاهدات.

Variance refers to the degree of 
variability (dispersion) among a 
collection of observations.  
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 Optimum Allocation التوزيع األمثل
مصطلح يشير إلى توزيع العينة على 
طبقات التصميم حسب حجم الطبقة 

 والتكلفة وتباينها.

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

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Equal Allocation التوزيع المتساوي
مصطلح يشير إلى توزيع العينة على 

 طبقات التصميم بالتساوي.
It refers to the distribution of the 
sample across strata equality. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

التوزيع المتناسب مع 
 الحجم

Proportional Allocation 
مصطلح يشير إلى توزيع العينة على 

طبقات التصميم حسب نسبة الطبقة 
 في المجتمع الكلي.

It refers to the distribution of the 
sample across strata by percentage of 
strata size in population. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Standard Error الخطأ المعياري
هو الجذر التربيعي لتباين تقدير المؤشر، 

كمقياس الختالف التقديرات ويستخدم 
 من خالل العينة عن 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. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Relative Error الخطأ النسبي
هي النسبة بين قيمة الخطأ المعياري 

 وقيمة التقدير نفسه.

It refers to the ratio between the 
standard error and the estimate value 
from the data. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 



 

 

 Margin of Error الخطأ الهامشي
هو الخطأ المسموح به أثناء تقدير 

 المؤشر.
It refers to the margin of error when 
estimating the indicator. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Over-Coverage زيادة الشمول

خطأ ناتج عن تضمين العينة بعض 
العناصر غير الموجودة على أرض الواقع، 

وتنشأ حالة زيادة الشمول من وجود 
عناصر ال تنتمي للمجتمع الهدف ضمن 

اإلطار ومن وحدات تنتمي لهذا المجتمع 
 ولكنها تظهر أكثر من مرة في اإلطار.

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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
نات الوصفية الشائعة، البيا
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 Coverage الشمول )التغطية(

يشير مصطلح التغطية أو الشمول إلى 
وصف األبعاد الرئيسية لعملية ترسيم 

اإلحصاءات المنتجة، مثل القطاع 
الجغرافي، والمؤسساتي، قطاع اإلنتاج، 

القطاع االقتصادي، الصناعي، المهن، 
المعامالت وغيرها، كما يشير 

لإلستثناءات واإلستبعادات ذات الصلة، 
مصطلح الشمول يصف مجال البيانات 

المجمعة وليس خصائص المسح 
 اإلحصائي.

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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
بيانات الوصفية الشائعة، ال

8007 

UN Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

  Respondent Burden عبء االستجابة

هو الدرجة التي يلمس منها 
المستجيب الصعوبة من مشاركته في 
المشروع )المسح( او اضاعة الوقت او 

الشعور بالضغط وهو ما يعرف بعبء 
 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. 
. 
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 Sample العينة
هي مجموعة جزئية من المجتمع 

اإلحصائي يتم اختيارها حسب معايير 
 معينة.

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

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

العينة باحتمال 
 متناسب مع الحجم

Sampling with probability 
proportional to size 

هي العينة التي يكون احتمال ظهور كل 
وحدة معاينة في العينة يتناسب مع 

 حجم الوحدة.

It is the sample that has probability of 
selection for each unit proportional to 
the size of the unit. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Stratified Sample العينة الطبقية
عينة تصمم باختيار وحدات من المجتمع 
بعد تقسيمه إلى مجموعات بحيث تكون 

 كل مجموعة متجانسة وتسمى طبقة.

Divide the frame into groups, where 
each group is homogenous, the group 
called stratum. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

العينة العشوائية 
 البسيطة

Simple Random Sample 
هي طريقة الختيار وحدات من المجتمع 

بحيث 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. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 



 

 

 Cluster Sample العينة العنقودية

مصطلح يشير إلى اختيار مجاميع من 
عدد من المجتمع يحتوي كل منها على 

المفردات تكون فيها مجموعة المفردات 
عنقودا، ومفردات العنقود 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 . 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Panel Sample  العينة المثبتة

العينة الثابتة للمسح هي العينة التي 
يتم استخدام وحداتها او المستجيبين 
فيها لمرتان او اكثر )تسمى كل دورة 

 موجة (.

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 . 
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 Complex Sample العينة المركبة
هي العينة التي تحتوي على اكثر من 

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

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Area Probability Sample العينة المساحية
العينة االحتمالية المساحية هي التي 
يتم فيها سحب عينة مناطق جغرافية 

 معروفة االحتماالت.

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

البحث موسوعة طرق 
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 Systematic Sampling العينة المنتظمة

العينة المنتظمة هي طريقة عشوائية 
الختيار عينة وذلك من خالل ايجاد فترة 

ثابتة الختيار عينة من وحدات اطار 
 المعاينة .

Systematic sampling is a random 
method of sampling that applies a 
constant interval to choosing a sample 
of elements from the sampling frame. 
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 Self-Weighting Sample العينة الموزونة ذاتيا

هي العينة الموزونة على الطبقات 
بطريقة متناسبة مع حجم الطبقة بحيث 

يتم سحب العينة ضمن كل 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. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Non-Probability Sample العينة غير االحتمالية

هي العينة التي يكون اختيار وحداتها 
قائم على عامل آخر غير الفرصة 

ر الوحدات العشوائية، مثل اختيا
المناسبة أو المتاحة، اختيار قائم على 

 خبرات سابقة أو على حكم الباحث.

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. 

يوروستات، تقييم الجودة 
في مجال اإلحصاء: 

المصطلحات، مجموعة 
 8002عمل، لوكسمبورغ 

Eurostat, "Assessment of 
Quality in Statistics: Glossary", 
Working Group, 
Luxembourg, October 2003 

معامل االرتباط 
 الداخلي

Interclass Correlation 
Coefficient 

هو قياس مدى تجانس وحدات مجتمع 
 العناقيد.الدراسة في 

It refers to the measure of 
homogeneity of study population units 
within clusters. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 



 

 

 Under-Coverage نقص الشمول
فشل اإلطار في شمول الوحدات 

 الالزمة، مما يؤدي لعدم توفر المعلومات
 حول هذه الوحدات.

Failure to include required units in the 
frame, which results in .The absence of 
information for those units. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Sampling Unit وحدة المعاينة
اختيار هي الوحدة التي تخضع لعملية 

 من كافة وحدات المجتمع.

It is the units making up the sampling 
frame for the first stage of a multistage 
sample. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Weight الوزن
هو مقلوب احتمال اختيار العنصر في 

 العينة.
It refers to the reciprocal of the 
probability of selection. 

 -كتاب أساليب المعاينة 
 7711كوكران، 

Sampling Techniques - 
Cochran, 1977 

 Statistical Microdata البيانات الجزئية
بيانات إحصائية يتم جمعها حول وحدة 

 وحدة إحصائية. -مفردة
An observation data collected on an 
individual object - statistical unit. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Metadata البيانات الوصفية
وغيرها من الوثائق التي تصف البيانات 

 األشياء بطريقة رسمية.
Data and other documentation that 
describes objects in a formalized way. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms , 2007 

البيانات الوصفية 
 اإلحصائية

Statistical Metadata 
هي بيانات وصفية تصف البيانات 

 اإلحصائية.
Metadata describing statistical data. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

 المصطلحات اإلحصائية،
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Statistical Macrodata بيانات كلية

بيانات إحصائية يتم الحصول عليها عن 
طريق التجميع الهادف للبيانات 

اإلحصائية الجزئية باتباع منهجية 
 إحصائية محددة.

An observation data gained by a 
purposeful aggregation of statistical 
microdata conforming to statistical 
methodology. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Coding الترميز
عملية تحويل المعلومات النصية الخاصة 

بمشاهدة ما إلى رمز يحدد الفئة 
 الصحيحة )القيمة( لهذه 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، معجم 
مصطلحات التصنيفات، 

8000 

UN Glossary of Classification 
Terms, 2000 



 

 

 Nomenclature التسميات

تسمية منتظمة لألشياء أو نظام أسماء 
أو مصطلحات لألشياء، في التصنيف 

التسميات تتعامل مع تسميات منتظمة 
 للفئات أو العناصر.

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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

تصنيف االستهالك 
الفردي حسب 

 الغرض

classification of individual 
consumption by purpose  
)COICOP( 

هو تصنيف يستخدم لتعريف كال 
االستهالك واإلنفاق الفردي من جهة 
واالستهالك الفردي الفعلي من جهة 

 أخرى.

It is a classification used to identify the 
objectives of both individual 
consumption expenditure and actual 
individual consumption. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

التصنيف الصناعي 
المعياري الدولي 

لكافة األنشطة 
 االقتصادية

International Standard 
Industrial Classification 
(ISIC) 

هذا التصنيف هو المعيار الدولي لتصنيف 
األنشطة االقتصادية المنتِجة. والغرض 

الرئيسي منه هو توفير مجموعة 
قياسية من األنشطة االقتصادية حتى 

تصنيف المنشآت وفقا للنشاطات يمكن 
 التي تقوم بها.

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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

التصنيف المعياري 
 الدولي للمهن

International Standard 
Classification of 
Occupations (ISCO) 

يصنف األشخاص وفقا لعالقتهم الفعلية 
والمحتملة مع الوظائف، تصنف الوظائف 

يتم حسب األعمال المنجزة أو التي س
إنجازها، المعيار األساسي لتصنيف 

النظام لمجموعات رئيسية وفرعية هو 
مستوى المهارات والتخصص المطلوب 

لتنفيذ األعمال والمهام المتعلقة 
بالمهنة، مع وجود مجموعات رئيسية 

منفصلة لكبار المشرعون والمسؤولون 
 والمدراء وللقوات المسلحة.

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” 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

التصنيف المعياري 
 العالمي للتعليم

Classification of 
Education (ISCED) 

يستخدم هذا التصنيف لتعريف مستويات 
 وحقول التعليم.

The International Standard 
Classification of Education (ISCED-97) 
is used to define the levels and fields of 
education. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 



 

 

 Classifications التصنيفات

مجموعة من المشاهدات المنفصلة، 
الشاملة تستبعد كل منها المشاهدات 

األخرى والتي قد ترتبط بواحد أو أكثر من 
المتغيرات لتقاس في ترتيب و/أو 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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Census التعداد
دراسة استقصائية تنفذ على كافة 

سكانية المشاهدات التابعة لمجموعة 
 معينة أو مجال محدد.

A survey conducted on the full set of 
observation objects belonging to a 
given population or universe. 

االمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية اإلحصائي، 

 8000جنيف، 

UN, Terminology on Statistical 
Metadata 
Geneva, 2000 

 Administrative Records اإلداريةالسجالت 
البيانات المجمعة من خالل مصدر 

 خارجي عن المؤسسات اإلحصائية.
The data collected by sources external 
to statistical offices. 

االمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية اإلحصائي، 

 8000جنيف، 

UN, Terminology on Statistical 
Metadata 
Geneva, 2000 

 Time Series السالسل الزمنية

السلسلة الزمنية مجموعة من 
المشاهدات المنتظمة حسب فترات 

زمنية متعاقبة لخصائص كمية حول 
ظاهرة مفردة أو مجموعة ظواهر، غالبا 
ما تكون 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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Statistical Indicator المؤشر اإلحصائي
هو عنصر من البيانات اإلحصائية يمثل 

بيانات إحصائية في وقت وزمان محددين 
 إضافة لخصائص أخرى.

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

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Survey المسح اإلحصائي

التحقق حول خصائص مجموعة 
مشاهدات معينة عن طريق جمع 
البيانات من عينة من مجتمع هذه 

المشاهدات وذلك بتقدير خصائصها من 
خالل االستخدام المنهجي للمنهجيات 

 اإلحصائية.

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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms, 2007 

 Term مصطلح
كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية محددة 

 لمفهوم.
A word or phrase used to designate a 
concept. 

االمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية اإلحصائي، 

 8000جنيف، 

UN, Terminology on Statistical 
Metadata 
Geneva, 2000 

المعايير اإلحصائية 
 الدولية

International Statistical 
Standard 

مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية 
اإلحصائية العالمية والتوصيات في حقل 
اإلحصاء التي وضعت من قبل المنظمات 

الدولية التي تعمل مع المؤسسات 
 الوطنية.

The comprehensive set of international 
statistical guidelines and 
recommendations that have been 
developed by international 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN Metadata Common 
Vocabulary, 2009 



 

 

organizations working with national 
agencies. 

المعيار الخاص لنشر 
 البيانات

Special Data 
Dissemination Standard, 
SDDS 

معيار لنشر البيانات تم إنشاؤه من قبل 
صندوق النقد الدولي إلرشاد األعضاء 

التي لديها ، أو التي قد تسعى ، 
للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية 

في كيفية توفير البيانات اإلحصائية 
والمالية للجمهور. وافتتح االقتصادية 

التسجيل في المعيار الخاص في أبريل 
7771. 

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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

المعيار العام لنشر 
 البيانات

General Data 
Dissemination System, 
GDDS 

عملية منظمة تقوم من خاللها البلدان 
األعضاء في صندوق النقد الدولي 

بااللتزام طوعا لتحسين نوعية البيانات 
التي تنتجها وتنشرها نظمها اإلحصائية 

على المدى الطويل لتلبية احتياجات 
 تحليل 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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Concept المفهوم
يعتبر المفهوم وحدة من المعرفة تنشأ 

 من خالل مجموعة فريدة من الخصائص.

A concept is a unit of knowledge 
created by a unique combination of 
characteristics. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms , 2007 

 Methodology المنهجية

هي طريقة منظمة لحل مشكلة. 
إحصائيا تعتبر مجموعة من طرق البحث 

والتقنيات المطبقة على مجال معين من 
 دراسة.ال

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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

المصطلحات اإلحصائية، 
8001 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms , 2007 

 Coherence اإلتساق )للبيانات(
تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات 

 مختلفة وألغراض متعددة فيما بينها.
Adequacy of statistics to be combined 
in different ways and for various uses. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality Management إدارة الجودة
األنظمة وأطر العمل المستخدمة داخل 

المؤسسة إلدارة جودة المنتجات 
 اإلحصائية والعمليات فيها.

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

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 



 

 

 مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة. Completeness اإلكتمال
The extent to which all statistics that 
are needed are available. 

  يوروستات،
تقييم الجودة في مجال 
اإلحصاء: المصطلحات. 

 8002لوكسمبورغ. 

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

إمكانية الوصول 
 والوضوح

Accessibility and Clarity 

السهولة والظروف التي إمكانية الوصول: 
يتم الحصول على المعلومات اإلحصائية 

 وفقا لها.
 

الوضوح: بيئة المعلومات المتعلقة 
بالبيانات، من حيث إرفاقها ببيانات 

وصفية مناسبة، وشروحات مثل 
األشكال البيانية والخرائط ، وكذلك من 
حيث توفر المعلومات 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. 

األمم المتحدة، مصطلحات  -
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 
 

يوروستات، تقييم الجودة  -
في مجال اإلحصاء: وثائق 

تعريف الجودة  -المنهجية 
في مجال اإلحصاء. 

 8002لوكسمبورغ. 

- UN, Metadata Common 
Vocabulary. 2009.  
 
- Eurostat,. Assessment of 
Quality in Statistics: 
Methodological Documents – 
Definition of Quality in 
Statistics. Luxembourg. 2003 

 Quality Objective أهداف الجودة
شيء مبتغى أو نهدف لتحقيقه ذو 

 عالقة بالجودة.
Something sought or aimed for related 
to quality. 

. نظام إدارة 8002آيزو 
ومفردات: الجودة أساسيات 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Verification التثبت من البيانات
األساليب الرئيسية المتبعة الستعراض 
ومراجعة البيانات اإلحصائية ، أو التحقق 

 شورة.من دقة البيانات المن

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

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality Improvement تحسين الجودة
جزء من إدارة الجودة يركز على زيادة 
 القدرة على تحقيق متطلبات الجودة.

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

. نظام إدارة 8002آيزو 
الجودة أساسيات ومفردات: 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Quality Planning تخطيط الجودة

عبارة عن جزء من إدارة الجودة يركز 
على وضع أهداف الجودة وتحديد 

العمليات التنفيذية الضرورية والموارد 
ذات العالقة وذلك 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. 

. نظام إدارة 8002آيزو 
الجودة أساسيات ومفردات: 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Quality Assessment تقييم الجودة

مصطلح يشير إلى التقييم الشامل 
لجودة البيانات اإلحصائية والمعتمد على 

مرجعيات الجودة المعيارية. وهذا قد 
ن طريق يشمل تقييم عملية الجودة ع

إعطاء النقاط أو الدرجات، وعملية إعطاء 
النقاط للجودة يمكن أن تكون بمقياس 

 نوعي 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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 



 

 

 Quality Documentation توثيق الجودة

مصطلح يشير إلى توثيق أساليب 
ومعايير عملية تقييم جودة البيانات، 

مرجعيات معيارية للجودة القائمة على 
مثل: األهمية )الصلة بالمواضيع(، الدقة، 

الموثوقية، وحسن التوقيت، وااللتزام 
بالمواعيد، وسهولة الوصول والوضوح 
 وقابلية المقارنة، 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. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality Assurance توكيد الجودة

مصطلح يشير إلى جميع األنشطة 
المنتظمة والمخطط لها المطبقة والتي 
يمكن تنفيذها لتوفير الثقة بأن العملية 

ستلبي متطلبات المخرجات اإلحصائية، 
وهذا يشمل تصميم برامج إدارة الجودة 
ووصف عملية التخطيط وجدولة العمل 

التحديثات على الخطط وباقي وتكرار 
الترتيبات اإلدارية لدعم وصيانة فعالية 

 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
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality الجودة
درجة استيفاء مجموعة من الخواص 

 المتالزمة لمتطلبات محددة.
Degree to which a set of inherent 
characteristics fulfils requirements. 

. نظام إدارة 8002آيزو 
أساسيات ومفردات: الجودة 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Data Quality جودة البيانات

تقاس بمجموعة من األبعاد )العناصر( 
هي: الصلة بالمواقع, الدقة, الوقتية 

صول والوضوح, واالنتظام, إمكانية الو
 القابلية للمقارنة, االتساق, واالكتمال.

Measured by a set of dimensions 
(elements): relevance, accuracy, 
timeliness and punctuality, accessibility 
and clarity, comparability, coherence, 
and completeness. 

يوروستات، تقييم الجودة 
وثائق في مجال اإلحصاء: 

تعريف الجودة  -المنهجية 
في مجال اإلحصاء. 

 8002لوكسمبورغ. 

Eurostat,. Assessment of 
Quality in Statistics: 
Methodological Documents – 
Definition of Quality in 
Statistics. Luxembourg. 2003 

 Accuracy الدقة
مدى قرب )مطابقة( الحسابات أو 

 الفعلية التي قصدتالتقديرات من القيم 
 اإلحصاءات قياسها.

Closeness of computations or estimates 
to the exact or true values that the 
statistics were intended to measure. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality Policy سياسة الجودة
عبارة عن نية عامة واتجاه معين 

لمؤسسة ما يتعلق بالجودة ويتم 
 تقديمه رسميا من قبل اإلدارة العليا.

Overall intentions and direction of an 
organization related to quality as 
formally expressed by top 
management. 

. نظام إدارة 8002آيزو 
أساسيات ومفردات: الجودة 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Relevance الصلة بالواقع
مدى تلبية اإلحصاءات لحاجات 

المستخدمين الحالية والمحتملة 
 مستقبال

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

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 



 

 

 Comparability القابلية للمقارنة
مدى إمكانية تفسير الفروق بين 

اإلحصاءات بالفروق بين القيم الحقيقية 
 للخصائص اإلحصائية.

The extent to which differences 
between statistics can be attributed to 
differences between the true values of 
the statistical characteristics. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 Quality Index مؤشر الجودة

معلومة مركبة عن الجودة ذات بعد 
واحد، من الممكن احتسابها عن طريق 

الوسط الموزون )المرجح( لكافة 
 مؤشرات الجودة المتوفرة.

A one-dimension compound information 
on quality, possibly calculated as a 
weighted mean of all available quality 
indicators. 

  ،يوروستات
تقييم الجودة في مجال 
اإلحصاء: المصطلحات. 

 8002لوكسمبورغ. 

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

 Quality Control مراقبة الجودة
جزء من إدارة الجودة يركز على تحقيق 

 متطلبات الجودة.
Part of quality management focused on 
fulfilling quality requirements. 

. نظام إدارة 8002آيزو 
الجودة أساسيات ومفردات: 

 . سويسرا.7000/8002آيزو 

ISO , 2005. Quality 
management systems-
Fundamentals and vocabulary: 
ISO 9000/2005. Switzerland. 

 Reliability الموثوقية
مدى قرب )مطابقة( القيم األولية 

 توقعة من القيم المتوقعة الالحقة.الم
Closeness of the initial estimated value 
to the subsequent estimated value. 

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

نزاهة المؤسسة 
 اإلحصائية

Integrity 

والممارسات ذات الصلة مجموعة القيم 
والتي تحافظ على الثقة لدى 

المستخدمين في اإلحصاءات المنتجة 
من المؤسسات اإلحصائية وبشكل 

 أساسي في المنتج اإلحصائي.

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

األمم المتحدة، مصطلحات 
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 

UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 

 الوقتية واالنتظام
Timeliness and 
Punctuality 

الوقتية: طول الوقت بين تاريخ إتاحة 
البيانات للمستخدم ووقوع الحدث أو 

 هذه البيانات.الظاهرة التي تصفها 
 

االنتظام: الفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار 
البيانات والتاريخ الفعلي الذي يجب فيه 

 تسليم البيانات.

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. 

األمم المتحدة، مصطلحات  -
البيانات الوصفية الشائعة، 

8007 
 

يوروستات، تقييم الجودة  -
في مجال اإلحصاء: وثائق 

تعريف الجودة  -المنهجية 
في مجال اإلحصاء. 

 8002لوكسمبورغ. 

- UN, Metadata Common 
Vocabulary, 2009 
 
- Eurostat,. Assessment of 
Quality in Statistics: 
Methodological Documents – 
Definition of Quality in 
Statistics. Luxembourg. 2003 

اإلدارة الحكومية 
 العامة للصحة

General government 
administration of health 

مجموعة متنوعة من األنشطة الحكومية 
دارة الصحية التي ال يمكن تصنيفها واإل

ضمن خدمات الرعاية العالجية، وتشمل 
أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق 
ومراقبة الصحة العامة والسياسات 

 والخطط والبرامج والموازنات.

The General government administration 
of health comprises a variety of 
activities of government health 
administration that cannot be assigned 
to health care services: Activities 
include formulation, administration, 
coordination and monitoring of overall 
health policies, plans, programs and 
budgets. 
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اإلدارة الحكومية 
 لألنشطة الصحية

Government 
administration of health 

ويضم هذا البند اإلدارة الحكومية بشكل 
االجتماعي( رئيسي )باستثناء التأمين 

والتي تعمل على إدارة وترتيب اإلجراءات 
والعمل في مجال الصحة، ووضع وتنفيذ 

معايير المشاريع باإلضافة إلى تنظيم 
عمل الموظفين والمساعدين الطبيين 
والمستشفيات والمستوصفات، وغير 

ذلك بما في ذلك تنظيم وترخيص 
 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. including the 
regulation and licensing of providers of 
health services. 
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خدمات إدارة ال
الصحية والمتعلقة 

 بالمنافع النقدية

Administration and 
provision of health-
related cash-benefits 

اإلدارة الصحية وتقديم الخدمات 
الجماعية، وتوفير اإلعانات النقدية 

المتعلقة بها برامج الحماية االجتماعية 
في شكل التحويالت المقدمة لألفراد 

 واألسر المعيشية.

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. Included 
are collective services such as the 
administration and regulation of these 
programs. 
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اإلدارة الصحية 
 والتأمين الصحي

Health administration 
and health insurance 

أنشطة اإلدارة الصحية والتأمين الصحي 
المقدمة من قبل شركات التأمين 

الخاصة باإلضافة إلى الحكومة المركزية 
والمحلية، والضمان االجتماعي. وتشمل 

التخطيط واإلدارة والتنظيم، وجمع 
األموال، وتسديد 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 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

نظام الحسابات الصحية 
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

اإلدارة الصحية 
والتأمين الصحي 

 الخاص

Health administration 
and private health 
insurance 

اإلدارة الصحية للتأمينات الصحية 
ماعية العامة، باإلضافة لبرامج االجت

 التأمين الصحي الخاصة.

Health administration and private 
health insurance comprise health 
administration of social health 
insurance as well as private health 
insurance. 
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اإلدارة العامة للصحة 
 والتأمين

General health 
administration and 
insurance 

تتمثل بالمؤسسات العاملة في مجال 
تنظيم أنشطة الوكاالت والمؤسسات 

لتي تقدم الرعاية الصحية، واإلدارة ا
العامة للسياسة الصحية، والتأمين 

 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. 
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إدارة وتوفير الخدمات 
االجتماعية والعينية 

لمساعدة الذين 

Administration and 
provision of in-kind social 
services to assist persons 

وهي أنواع الخدمات االجتماعية 
)الخدمات غير الطبية( المقدمة 

لألشخاص الذين يعانون من مشاكل 

This item comprises in-kind (non-
medical) social services provided to 
persons with health problems and 
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يعانون من األمراض 
 عاقاتواإل

living with disease and 
impairment 

صحية وظيفية أو العاهات حيث الهدف 
التأهيل االجتماعي األساسي هو إعادة 
 والمهني أو االندماج.

functional limitations or impairments 
where the primary goal is the social and 
vocational rehabilitation or integration. 
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 Accrual basis أساس االستحقاق

هو الذي يعرف بتحميل كل فترة مالية 
روفات والمصروفات التي بجميع المص

تخصها سواء دفعت أم لم تدفع، وكذلك 
حصر جميع اإليرادات التي اكتسبت 

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. 
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 Final Consumption االستهالك النهائي

هو االستهالك الذي يتم من قبل األسر 
والحكومة، والمؤسسات غير المعيشية، 

الهادفة للربح. وبهذا المعنى ال يعتبر 
استهالك المنشآت استهالكاً نهائياً، إذ 

تعتبر المنتجات التي تستخدم في 
العملية اإلنتاجية بمثابة استهالك 

 وسيط.

It is the consumption of households, 
government, and non-profit institutions. 
Therefore, the establishments’ 
consumption is not considered final 
consumption since products used in the 
production process are considered as 
intermediate consumption. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 
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 االستهالك النهائي
 لألسر المعيشية

Households’ final 
consumption 

يقاس بقيمة جميع السلع والخدمات 
االستهالكية الفردية التي تحصل عليها 

االسر المعيشية، باستثناء اإلنفاق على 
إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة 

تكوين رأسمالي ثابت إجمالي لحساب 
المالكين. أما إيجار المساكن فيصنف 

نهائي منفق من األسر  كاستهالك
 المعيشية.

It is the expenditure on all goods and 
services excluding expenditure on 
building and construction, which are 
considered gross fixed capital formation 
for the property owners. Renting 
accommodation is classified as final 
consumption spent by households. 

االمم المتحدة، نظام 
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االستهالك النهائي 
للحكومة 

والمؤسسات التي ال 
 تهدف للربح

Government and non-
profit institutions 
consumption 

يمكن تقسيم اإلنفاق على االستهالك 
القطاعين إلى فئتين: إنفاق لهذين 

فردي وآخر جماعي. ويتألف األول من 
ذلك اإلنفاق الذي يفيد األفراد، مثال 

ذلك: الخدمات الطبية، أما اإلنفاق 
الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك: 

إنفاق الحكومة على الدفاع واألمن العام 
 الذي يعتبر ضمن هذه الفئة.

Expenditure of the two sectors can be 
divided into two types: individual and 
collective. The first includes spending 
that benefits individuals on medical 
services, for instance. Collective 
expenditure has a public nature such as 
the government’s spending on defense 
and security. 

لمتحدة، نظام االمم ا
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 االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

المدخالت المستخدمة أو المستهلكة أو 
المتلفة أو المحولة في العملية 

اإلنتاجية. وهو يقاس خالل فترة زمنية 
محددة بشكل مشابه لإلنتاج. ويتم 

It is the goods and services consumed 
as inputs, used up or transformed 
during the production process. It is 
measured during a specific period in 

االمم المتحدة، نظام 
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االستهالك الوسيط بأسعار تقييم 
المشترين، وتكون قيمة إجمالي 

االستهالك الوسيط على مستوى 
االقتصاد الكلي هي نفسها سواء 

حسبت بأسعار المشترين أو أسعار 
المنتجين. أما على المستوى التفصيلي 

 فهناك فرق بين التقييمين.

time in a way similar to measuring 
production. Intermediate consumption 
is estimated by purchase price, The 
value of the gross intermediate 
consumption on the level of the total 
economy is the same whether 
calculated by purchase or producers’ 
price. However, on the detailed level, 
the two evaluations vary. 

 Market Prices أسعار السوق
لسوق سعر المنتج مضافاً يمثل سعر ا

 إليه ضريبة القيمة المضافة.
Market prices represent the producers’ 
price plus VAT. 

االمم المتحدة، نظام 
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األصول )األصول 
 الثابتة(

Assets  
(Fixed assets) 

ملموسة هي أصول ملموسة أو غير 
)كاألعمال الفنية والبرامج الجاهزة( 

والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، 
وهي تستعمل بصورة متكررة أو 

مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى 
 لفترات تزيد عن عام واحد.

It is tangible or intangible (computer 
software ,artistic original) that comes 
as an output of the production process 
.It is used frequently or continuously in 
other production process for more than 
one year period. 
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 Subsidies on Production اإلعانات على اإلنتاج

جارية تقدمها الحكومة هي مدفوعات 
دون مقابل للمنتجين أو المستوردين 
المحليين. وهي تتألف من اإلعانات 
على المنتجات التي تدفع على كل 

وحدة من السلعة أو الخدمة المنتجة، 
ومن اإلعانات األخرى على اإلنتاج التي 

يمكن أن يتلقاها المنتج المقيم من 
الحكومة كنتيجة لممارسته العملية 

 تاجية.اإلن

Subsidies on product are current 
unrequited payments that government 
units make to local producers or 
importers. They consist of subsidies on 
products made to each unit of 
produced goods or services and other 
subsidies on product made by the 
government to resident producers as a 
result of carrying out the production 
process. 

االمم المتحدة، نظام 
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أنشطة التأمين 
 الخاص

Other (private) insurance 

ويتألف هذا البند من العاملين على 
التأمين الصحي في تقديم خدمات إدارة 

شركات التأمين )من غير طريق صناديق 
الضمان االجتماعي وغيرها من 

التأمينات االجتماعية(. وتشمل )أنشطة 
وكالء التأمين وتقدير الخسائر، 

 االكتواريين، وإنقاذ اإلدارة(.

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). 
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 Spending اإلنفاق
أو  ،قيمة المبالغ التي يدفعها المشتري

يوافق على دفعها للبائعين مقابل 
الحصول على السلع والخدمات التي 

are defined as the values of the 
amounts that buyers pay, or agree to 
pay, to sellers in exchange for goods 
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تقدم لهم من قبل مزودي الخدمات أو 
إلى وحدات مؤسسية أخرى. وقد ال 

يدفع المستفيد من الخدمة أو السلعة 
للوحدة المؤسسية التي تأخذ حيازة 

السلعة أو الخدمة بشكل مباشر. وفي 
ى السلع المحاسبة الصحية، اإلنفاق عل

والخدمات المقدمة من قبل مزودي 
الخدمات الصحية في السوق يقاس من 

حيث المبالغ التي يتلقونها عن 
مبيعاتهم؛ أما عن النفقات في جزء 
الخدمات والسلع التي تقدم بشكل 
خدمات وسلع غير السوقية للنظام 

الصحي تقاس من حيث تكلفة السلع 
والخدمات المستخدمة إلنتاج الرعاية 

 لصحية أو النشاط ذات الصلة.ا

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. 
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إنفاق األسر 
المعيشية على 

السلع والخدمات 
 الصحية

Private household out-of-
pocket expenditure 

النفقات المباشرة لألسر المعيشية، بما 
في ذلك المكافآت والمدفوعات العينية، 

الصحية أو  التي تدفع لمزودي الخدمات
مزودي األدوية واألجهزة العالجية، 

وغيرها من السلع والخدمات األساسية. 
بهدف تعزيز الوضع الصحي لألفراد أو 

المجموعات السكانية ويشمل ما تدفعه 
األسر المعيشية على الخدمات الصحية 

المقدمة من الحكومة العامة، 
والمؤسسات غير الهادفة للربح أو 

ومية. يستبعد ما يتم المنظمات غير الحك
دفعه من قبل المؤسسات التي توفر 
الخدمات والسلع الطبية بحيث تكون 

 مكلفة من قبل القانون أم ال، لموظفيها.

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. 
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 Depreciation اإلهتالك

هو قيمة األصول التي يمكن إعادة 
إنتاجها والتي تم إهتالكها خالل العام 

محسوبة على أساس القيمة 
 االستبدالية الجارية.

It is the value of the assets which can 
be reproduced and depreciated during 
the year, depreciation is calculated on 
the current substitutive value. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

إيرادات الخدمات 
 غيرالمقدمة لل

Revenues of Services 
Rendered to Others 

تمثل هذه اإليرادات الدخل الناجم عن 
ممارسة أنشطة خدمية كأنشطة ثانوية 
من قبل المؤسسة للجهات األخرى مثل 
إيجار األبنية وإيرادات الخدمات المصرفية 

وإيرادات االستشارات المالية وغيرها 
 من الخدمات.

This income represents the income 
from the exercise of service activities as 
activities by the institution secondary to 
other bodies, such as rental buildings, 
revenues and income from banking 

االمم المتحدة، نظام 
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services, financial advisory and other 
services 

 إيرادات وتحويالت
Receivables and 
Transfers 

أي إيرادات تحويلية تستحق للمنشأة 
خالل العام مثل عائد االستثمار، أرباح 

مشروعات ...الخ، سواء كانت هذه 
اإليرادات مستحقة من داخل البلد أو من 

 خارجه.

Includes any transferable revenues 
received locally or from other foreigners 
by the enterprise during the year such 
as interest, profits, etc. 

االمم المتحدة، نظام 
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 Rest of the world باقي العالم

ية ويضم هذا البند الوحدات المؤسس
المقيمة خارج الحدود الجغرافية 

للسلطة الفلسطينية وتتمثل بـ) 
المنظمات الدولية والعربية الداعمة، 

 الدول األجنبية والعربية،...وغيرها(.

This item comprises of institutional 
units that are resident abroad. 
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البحث والتطوير في 
 مجال الصحة

Research and 
Development in health 

البحث والتطوير في مجال الصحة يشمل 
وتحسين البرامج الموجهة نحو حماية 

الصحة البشرية، بما يشمل البحث 
والتطوير والنظافة والغذاء والتغذية، وأيضا 

البحث والتطوير عن اإلشعاع لألغراض 
الطبية، والكيمياء الحيوية والهندسة، 

والمعلومات الطبية، وترشيد العالج 
والصيدلة )بما في ذلك اختبار األدوية 

وتربية الحيوانات المختبرية ألغراض 
ة(، فضال عن البحوث المتصلة بعلم علمي

األوبئة، والوقاية من األمراض، وحاالت 
 اإلدمان.

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. 
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بيع بالتجزئة وغيرها 
من مزودي السلع 

 الطبية

Retail sale and other 
providers of medical 
goods 

نشاط تجارة التجزئة وبيع السلع والمواد 
الطبية لعامة الناس ألغراض شخصية أو 

االستهالك المنزلي أو االستخدام. 
وتشمل أيضاً المؤسسات التي تعمل 

في نشاط تصنيع السلع الطبية لبيعها 
للجمهور العام مباشرة لالستعمال 

باإلضافة إلى الشخصي أو المنزلي 
 تكاليف تصنيع وتصليح األدوات الطبية.

This item comprises establishments 
whose primary activity is the retail sale 
of medical goods to the general public 
for personal or household consumption 
or utilization. Establishments whose 
primary activity is the manufacture of 
medical goods for sale to the general 
public for personal or household use 
are also included as well as fitting and 
repair done in combination with sale. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

 نظام الحسابات الصحية
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

 Health insurance التأمين الصحي

هو تعويض عن خسارة مادية ترتبط 
بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة 
صحية ما وعالجها.هو عقد ما بين 

المؤمن و المؤمن عليه يتعلق بتغطية 

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 
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تكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما ال
  وعالجها.

will pay compensation either to the 
insured person or to the health service 
provider. Health insurance includes: 
Governmental, private, military, 
UNRWA and Israeli insurance 

نظام الحسابات الصحية 
8000 

System of Health Accounts 
2000 

 Deflating التثبيط

هو العمل على عزل أثر األسعار على 
البيانات وذلك باشتقاق أرقام قياسية 

مناسبة لتحويل البيانات الخاصة بالناتج 
المحلي اإلجمالي من األسعار الجارية 

إلى األسعار الثابتة، باالعتماد على 
 مناسبة.سنة أساس 

It is the process of changing all data at 
current prices to constant prices by 
choosing the suitable indices by which 
the effect of prices on the data will be 
isolated, and this could be done by 
choosing suitable base year. 
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تعليم وتدريب 
العاملين في مجال 

 الصحة

Education and training of 
health personnel 

التعليم والتدريب للعاملين في مجال 
الصحة )الحكومي، أو الخاص(، بما في 
ذلك إدارة التفتيش أو دعم المؤسسات 

التدريب للعاملين التي توفر التعليم و
الصحيين. ويقابل ذلك في مرحلة ما بعد 

التعليم الثانوي والعالي في مجال 
الصحة من جانب الحكومة المركزية 
والحكومات المحلية، والمؤسسات 

الخاصة مثل مدارس التمريض 
 والمستشفيات 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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 Change in the Inventory التغير في المخزون

قيمة السلع الداخلة إلى المخزون 
مطروحاً منها قيمة السلع الخارجة منه. 
ويجب أن تقيم السلع باألسعار الجارية، 
أي بأسعار لحظة إدخالها أو إخراجها من 

من تجنب المخزون، بحيث يتم التثبت 
احتساب مكاسب االقتناء غير الفعلية. 
ويشمل التغير في المخزون "المنتجات 

 تحت التشغيل".

The value of the goods entering the 
inventory less the value of the goods 
leaving the inventory. Goods must be 
valued at current prices, i.e., their 
prices at the time they enter or leave 
the inventory in order to avoid 
calculating unreal earnings of 
ownership. Change in the inventory 
also includes “under operating 
products”. 
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برامج تقديم وإدارة 
 الصحة العامة

Provision and 
Administration of public 
health programs 

يعني اإلدارة الحكومية وإدارة المراكز 
الخاصة باإلضافة إلى الدوائر الحكومية 
والخاصة التي تعمل على توفير برامج 

للصحة العامة، مثل تعزيز الصحة وبرامج 
 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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التكوين الرأسمالي 
 اإلجمالي

Gross Capital Formation 

يمكن تقسيم هذا البند إلى ثالثة 
مركبات: التكوين الرأسمالي الثابت 

اإلجمالي، والتغير في المخزون، وصافي 
حيازة النفائس )الحيازات الثمينة(، حيث 

مالي اإلجمالي )أو يعرّف التكوين الرأس
االستثمار( كمجموع لهذه المركبات 

الثالثة. ويتم قياس االستثمار بأسعار 
 المشترين

Gross capital formation can be divided 
into three components: gross fixed 
capital formation, change in inventory, 
and net acquisitions of valuables. 
Henceforth, gross capital formation (or 
investment) can be defined as the total 
value of the three aforementioned 
components. It is measured at 
purchase price. 
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التكوين الرأسمالي 
 الثابت اإلجمالي

Gross fixed capital 
formation 

مجموع قيم ما يحتازه منتج ما من أصول 
األصول التي ثابتة مخصوما منها قيمة 

يتم التخلص منها أثناء الفترة المحاسبية 
باإلضافة إلى إضافات معينة إلى قيمة 

األصول غير المنتجة التي تتأتي من 
خالل نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية 

واألصول الثابتة أصول ملموسة أو غير 
ملموسة تنتج كمخرجات من عمليات 

إنتاج وتستعمل هي نفسها بصورة 
تمرة في العملية متكررة أو مس

 اإلنتاجية.

Is the total value of producers 
acquisitions less disposals of fixed asset 
during the accounting period plus 
certain addition to the value of non-
produced assets released by the 
productive activity of institutional units, 
fixed assets are tangible or intangible 
assets produced as from process of 
production that are themselves used 
repeatedly or continuously in other 
process of of production for more than 
one year. 
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التكوين الرأسمالي 
لمزودي الخدمات 

 الصحية

Capital formation of 
health care providers for 
institutions 

وهو إجمالي تكوين رأس المال المحلي 
الالزم لتوفير الرعاية الصحية 

للمؤسسات باستثناء تلك المدرجة 
تحت البيع بالتجزئة للمواد واألدوات 

ن مقدمي الخدمات الطبية وغيرها م
 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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

نظام الحسابات الصحية 
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

التمريض ومرافق 
 الرعاية مع مبيت

Nursing and residential 
care facilities 

المؤسسات العاملة في مجال توفير 
المقترنة اإلشراف والرعاية السكنية 

بالتمريض، وفقا لما تقضي به الحالة 
الصحية للمرضى والنزالء. والجزء األكبر 
من العملية اإلنتاجية والرعاية في هذه 

المؤسسات هي مزيج من الخدمات 
الصحية واالجتماعية ويكون التركيز على 

الخدمات الصحية 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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 Health Accounts الحسابات الصحية

هي أداة لوصف تدفق المصروفات من 
القطاعين العام واألهلي، التي تصب 
في قطاع الرعاية الصحية لمدة زمنية 

محددة. وهي تصف أيضاً المصادر 

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 
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واالستخدامات والقنوات لكل مورد من 
الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحة، 

ق هذه األموال والمصادر في وآليات تدف
نظام الرعاية الصحية على مستوى 

 الوظيفة

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. 

نظام الحسابات الصحية 
8000 

System of Health Accounts 
2000 

 Insurance Services خدمات التأمين

اإلنتاج المتأتي من أنشطة التأمين 
والمقيم بتكلفة الخدمة الفعلية 
على والمحتسبة. وفي حالة التأمين 

غير الحياة )التأمين ضد الحوادث مثل 
تأمين المركبات والحريق والتأمين 

البحري وغيرها( تكون تكلفة الخدمة 
المحتسبة تساوي: أقساط التأمين 

المستحقة بما يتعلق بالمخاطر المترتبة 
خالل فترة اإلسناد + الدخل المتحقق 
من استثمار االحتياطات الفنية لفترة 

بات المستحقة الدفع المطال -اإلسناد 
عن فترة اإلسناد. وبالنسبة إلى التأمين 

على الحياة فان اإلنتاج يقاس بنفس 
األسلوب فهو يتألف من المكونات الثالث 
المذكورة أعاله إضافة إلى قيمة التناقص 

في االحتياطات الفنية، حيث تقوم 
شركات التأمين ببناء هذه االحتياطات 

من  الستخدامها في دفع المستحق
المطالبات المترتبة على بوالص التأمين 

 المشمولة في هذه البرامج

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 
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خدمات التمريض 
طويلة المدى 

 للمرضى المدخلين

In-Patient long-term 
nursing care 

الرعاية الصحية طويلة األمد تضم تقديم 
الخدمات التمريضية والرعاية الصحية 

ألولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة 
على أساس مستمر بسبب وجود عجز، 

وعدم إمكانية القيام بأنشطة الحياة 
اليومية بشكل مستقل. باإلضافة إلى 

المرضى المقيمين في المؤسسات 
والمرافق المجتمعية على المدى 

الطويل، حيث يتم تقديم الرعاية الطويلة 
األجل وعادة ما تكون خدمات طبية )بما 

Long-term health care comprises 
ongoing health and nursing care given 
to those who need assistance on a 
continuing basis due to chronic 
impairments and a reduced degree of 
independence and activities of daily 
living. Inpatient long-term care is 
provided in institutions or community 
facilities. Long-term care is typically a 
mix of medical (including nursing care) 
and social services. Only the former is 
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في ذلك الخدمات التمريضية( والخدمات 
 االجتماعية.

recorded in the SHA under health 
expenditure. 

خدمات الرعاية 
 التأهيلية

Services of rehabilitative 
care 

وهي الخدمات الطبية والخدمات الطبية 
المساندة المقدمة للمرضى من خالل 

مرحلة الرعاية التأهيلية. وتهدف 
لتحسين القدرات الوظيفية لألشخاص 

الذين يواجهوا قصوراً وظيفي نتيجة 
 لحالة المرض أو اإلصابة.

This item comprises medical and 
paramedical services delivered to 
patients during an episode of 
rehabilitative care. Rehabilitative care 
comprises services where the emphasis 
lies on improving the functional levels 
of the persons served and where the 
functional limitations are either due to a 
recent event of illness or injury or of a 
recurrent nature (regression or 
progression). Included are services 
delivered to persons where the onset of 
disease or impairment to be treated 
occurred further in the past or has not 
been subject to prior rehabilitation 
services. 
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خدمات الرعاية 
 الصحية المساندة

Ancillary services to 
health care 

هذا البند يضم مجموعة متنوعة من 
الخدمات الطبية التقنية، التي يقوم بها 

في المقام األول أفراد مع أو بدون 
اإلشراف المباشر للطبيب، مثل 

 ونقلالمختبرات والتشخيص والتصوير، 
 المرضى، وتشمل:

 .مختبر طبي 

  نقل المرضى واإلنقاذ في
 حاالت الطوارئ.

  جميع الخدمات المساعدة
 المتنوعة األخرى.

This item comprises a variety of 
services, mainly performed by 
paramedical or medical technical 
personnel with or without the direct 
supervision of a medical doctor, such as 
laboratory, diagnosis imaging and 
patient transport. 

 Clinical laboratory. 

 Patient transport and 
emergency rescue. 

 All other miscellaneous 
ancillary services. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  
الصحية  نظام الحسابات

8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

خدمات الرعاية 
 العالجية

Services of curative care 

خدمات الرعاية الطبية )العالجية( 
والخدمات المساندة التي تضم الخدمات 

المقدمة خالل حلقة من الرعاية 
العالجية. والقصد من ذلك هو التخفيف 

من أعراض المرض أو اإلصابة ، والحد 
من شدة المرض أو اإلصابة أو للوقاية 

من تفاقم و/أو تعقيدات مرض و/أو 
اإلصابات التي يمكن أن تهدد في الحياة 
العادية. وتشمل: خدمات التوليد، شفاء 

Curative care comprises medical and 
paramedical services delivered during 
an episode of curative care. An episode 
of curative care is one in which the 
principal medical 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 
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من المرض أو تقديم العالج النهائي 
لجراحة إضافة إلى لإلصابة، أداء ا

اإلجراءات التشخيصية أو العالجية 
 )باستثناء العالجات المسكنة(.

which could threaten life or normal 
function. 
Includes: obstetric services; cure of 
illness or provision of definitive 
treatment of injury; the performance of 
surgery; diagnostic or therapeutic 
procedures. 
Excludes: palliative care. 

الخدمات العالجية 
المقدمة للمرضى 

 المدخلين
In-patient curative care 

الرعاية الطبية بما فيها من خدمات 
مساندة المقدمة للمرضى ممن هم 

بحاجة لمبيت، وتقديم جميع الخدمات 
ناحية التي يحتاجها المريض من ال

 الطبية خالل إقامته.

In-patient curative care: It comprises 
medical and paramedical services 
delivered to in-patients during an 
episode of curative care for an admitted 
patient. 
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الخدمات العالجية 
المقدمة لمرضى 
 العيادات الخارجية

Out-patient curative care 

الرعاية الطبية والخدمات الطبية 
المساندة المقدمة من خالل مراكز 

والعيادات الخارجية والتي الرعاية األولية 
تقدم خارج المستشفيات للمرضى ممن 

ليسوا بحاجة للخدمات الطبية الخاصة 
بالمبيت. وقد تكون جزء من خدمات 

المستشفيات، على سبيل المثال قد 
تحتوي المستشفى على عيادات 

 خارجية متخصصة.

Out-patient curative care: It comprises 
medical and paramedical services 
delivered to out-patients during an 
episode of curative care. Out–patient 
health care comprises mainly services 
delivered to out-patients by physicians 
in establishments of the ambulatory 
health care industry. Out-patients may 
also be treated in establishments of the 
hospital industry, for example, in 
specialized out-patient wards, and in 
community or other integrated care 
facilities. 
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 Financial Services الخدمات المالية

إنتاج الخدمات المالية المتحصل من 
مجموع تكلفة الخدمة الفعلية 

والمحتسبة. ويعتبر ذلك ضرورياً الن 
المؤسسات المالية في كثير من 
قيمة الحاالت تحقق إيراداتها عن طريق 

الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد 
على الودائع. يتم احتساب تكاليف 

الخدمة الفعلية بأسلوب مباشر بينما 
يتم احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة 

)خدمات الوساطة المالية المقاسة 
 بصورة غير مباشرة( بصورة أكثر تعقيدا

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 
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خدمات الوساطة 
المالية المقاسة 

 بصورة غير مباشرة

Financial Intermediation 
Services Indirectly 
Measured (FISIM) 

هي مجموع دخل الملكية المستحق 
للمؤسسات المالية مطروحاً منه 

إجمالي قيمة الفوائد المستحقة على 
هذه المؤسسات، ويستثنى من ذلك 
دخل الملكية المتحقق من استثمار 
 األموال الخاصة بالمؤسسات نفسها.

It equals the total of property income 
payable to financial institutions less 
gross value of payable interests on 
these institutions excluding property 
income receivable by investment of 
money of the same institution. 
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الخدمات الوقائية 
 والصحة العامة

Prevention and public 
health services 

وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع 
الصحي للسكان وتختلف عن الخدمات 
العالجية والصحية التي تعنى بإصالح 

الخلل الوظيفي. وقد تكون بالعادة 
التلقيح. خدمات وبرامج توعية وحمالت 

وهي بالتالي قد ال تشمل جميع ميادين 
الصحة العامة بأوسع معانيها، وتنقسم 

 إلى:

  صحة األم والطفل وتنظيم
 األسرة وتقديم المشورة.

 .الوقاية من األمراض المعدية 

  الوقاية من األمراض غير
 المعدية.

 .الرعاية الصحية المهنية 

  جميع خدمات الصحة العامة
 األخرى.

 
الخدمات يخرج عن إطار بعض هذه 

الخدمات الصحية التي يتم شمولها 
كجزء من اإلنفاق على الصحة. مثل 

 خطط الطوارئ وحماية البيئة.

Prevention and public health services 
comprise services designed to enhance 
the health status of the population as 
distinct from the curative services, 
which repair health dysfunction. Typical 
services are vaccination campaigns and 
programs.  
 
Note: Prevention and public health 
functions do not cover all fields of 
public health in the broadest sense of a 
cross-functional common concern for 
health matters and public actions. 
Some of these broadly defined public 
health functions, such as emergency 
plans and environmental protection, are 
not part of expenditure on health (but 
instead are classified as health related 
functions): 

 Maternal and child health, 
family planning and 
counseling. 

 Prevention of communicable 
disease. 

 Prevention of non-
communicable disease. 

 Occupational health care. 

 All other miscellaneous public 
health services. 
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الدخل القومي 
 اإلجمالي

Gross National Income 

القيمة الكلية للدخل األولي المتحقق 
للمقيمين. ويعرف الدخل األولي بأنه 

الدخل الناجم عن ممارسة نشاط 
نتيجة ملكية أصول مالية أو إنتاجي أو 

  ملكية األراضي واألصول الجوفية.

the gross value of the initial earned 
income of residents. It is the income 
incurred by carrying out production 
activities or by owning financial assets 
or land or subsoil assets. 
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الدخل القومي 
 المتاح اإلجمالي

Gross National 
disposable income 

الدخل المتوفر للمقيمين والقابل لإلنفاق 
على السلع والخدمات االستهالكية 
)السلع والخدمات المنتجة محلياً أو 

 المستوردة( أو لالدخار.

The available income of residents, 
which can be spent on consumption of 
goods and services (locally produced or 
imported goods and services) or for 
savings. 
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 Property Income دخل الملكية

هو الدخل الذي يتلقاه مالك اصل مالي 
أو اصل ملموس غير منتج )كاألرض(، 

مقابل تقديم أموال إلى، أو وضع األصل 
الملموس غير المنتج تحت تصرف وحدة 

 مؤسسية أخرى.

Property income is the income 
receivable by the owner of a financial 
asset or a tangible non-produced asset 
(such as land) in return for providing 
funds to, or putting the tangible non-
produced asset at the disposal of 
another institutional unit. 
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 Capital رأس المال

الحسابات الصحية نقصد بها ضمن 
األصول المادية )األراضي والمباني 
والمعدات( التي يملكها أو المتاحة 

للمنشأة التي تقدم الخدمات الصحية. 
وبالرغم من قلة احتمالية ملكية 

المؤسسات الصحية لموجودات المالية 
إال أنها في حال وجودها تعتبر ضمن 

رأس مال المنشأة. ويمكن قياس رأس 
ال بالقيمة الدفترية ")من حيث الم

التكلفة في وقت إنشائها(، أو في قيمة 
االستبدال به )التكلفة الحالية 

لالستعاضة عن ذلك(. ويمكن قياسه 
باإلجمالي )قيمتها األصلية( أو بقيمة 

الصافي )أي مع األخذ في االعتبار قيمة 
 اهتالك رأس المال(.

In health accounting, capital usually 
refers to the physical assets (land, 
buildings and equipment) owned by or 
available to the entity in question. Less 
frequently in health accounting, it can 
also refer to the financial assets 
available to the entity, but in such 
cases that is made specific. Capital can 
be measured at its “book value” (it cost 
at the time of its creation) or at its 
replacement value (the current cost of 
replacing it). It can also be measured 
either gross (its original value) or net 
(taking into account the wear and tear 
on it and its obsolescence). 
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الرسوم الجمركية 
المفروضة على 

 الواردات

Custom Duties on 
Imports 

هي الرسوم الجمركية المفروضة على 
الواردات من الرسوم المفروضة على 

مستحقة  السلع والخدمات والتي تصبح
لحظة عبور هذه السلع الحدود الوطنية 

أو الجمركية. وتشمل رسوم الواردات 
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم 

المستحقة على أنواع معينة من السلع 
عند عبورها لحدود المنطقة االقتصادية. 

وتشمل ضرائب الواردات األخرى )عدا 
ضريبة القيمة المضافة( ضريبة المبيعات 

ورسوم المكوس ) التي تفرض  العامة
على سلع معينة كالتبغ والوقود( 

والضرائب األخرى التي يمكن أن تفرض 
 على الخدمات.... وما إلى ذلك.

Those are taxes on goods and services 
that become payable at the moment 
when the goods cross the national or 
customs frontiers of the economic 
territory. Other imports taxes 
(excluding VAT) include sales tax, 
Excise (imposed on certain goods like 
tobacco and fuel) and other taxes that 
can be imposed on services…etc. 
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 Health Care الرعاية الصحية

هي معالجة وتشخيص المرض، 
والمحافظة على الصحة من خالل 

الخدمات التي تقدمها العالجات الطبية، 
طب األسنان، الخدمات التكميلية 
والبديلة، والمستحضرات الدوائية، 
والعلوم السريرية )التشخيص في 

المختبر(، والتمريض، والمهن الصحية. 
الرعاية الصحية جميع السلع وتشمل 

والخدمات المقدمة لتعزيز الصحة، بما 
في ذلك "التدخالت الوقائية والعالجية 
والمسكنة، سواء الموجهة لألفراد 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. 
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الرعاية الصحية 
 الثالثية

Tertiary Health Care 

هي الرعاية االستشارية المتخصصة 
التي عادة ما تحول من الرعاية الصحية 

األولية أو من الرعاية الطبية الثانوية 
وتقدم في مركز لديه مرافق للفحوصات 

 والعالج المتخصص.

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. 
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الرعاية الصحية 
 الثانوية

Secondary care 
institutions 

هي العالج من قبل اختصاصي في 
المستشفى المقدم للمريض المحول 
من الرعاية الصحية األولية أو في حالة 

 طوارئ.

Treatment by specialists at the hospital 
to whom a patient has been referred by 
primary care providers or in emergency 
case. 
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الرعاية العالجية 
األخرى في العيادات 

 الخارجية

All other out-patient 
curative care 

يضم هذا البند جميع الخدمات الطبية 
والخدمات المساندة والخدمات المقدمة 

للمرضى بالعيادات الخارجية أو شبه 
الطبية التي يقدمها األطباء الممارسين. 
وتشمل الخدمات المقدمة للمرضى من 
قبل فني المهن الطبية المساندة مثل 

يفي، وعالج العالج الطبيعي والوظ
السمعيات. وتشمل خدمات الصحة 

النفسية، وعالج اإلدمان، باإلضافة إلى 
 عالج النطق.

This item comprises all other 
miscellaneous medical and paramedical 
services provided to out-patients by 
physicians or paramedical practitioners. 
Included are 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. 
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الرعاية العالجية 
المتخصصة في 

 العيادات

All other specialized 
health care 

يضم هذا البند الخدمات الطبية بجميع 
للمرضى في التخصصات المقدمة 

العيادات الخارجية من قبل األطباء 
المتخصصين وغير متخصصين )أطباء 
عامين(، وتشمل خدمات التشخيص 

والعناية باألسنان. وتشمل الصحة 

This item comprises all specialized 
medical services provided to out- 
patients by physicians other than basic 
medical and diagnostic services and 
dental care. Included are mental health 
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النفسية ومعالجة تعاطي مواد اإلدمان 
 والعالج والجراحة خارج المستشفيات.

and substance abuse therapy and out-
patient surgery. 

الرعاية العالجية في 
 عيادات طب األسنان

Out-patient dental care 

ويضم هذا البند الخدمات الطبية لعالج 
األسنان )بما في ذلك طب األسنان 

للمرضى في االصطناعية( التي تقدم 
العيادات الخارجية من قبل األطباء. وهي 

تضم مجموعة الخدمات التي عادة ما 
يقدمها بها األطباء المختصين في طب 

 األسنان كاملة.

This item comprises dental medical 
services (including dental prosthesis) 
provided to out-patients by physicians. 
It includes the whole range of services 
performed usually by medical specialists 
of dental care in an out-patient setting 
such as tooth extraction, fitting of 
dental prosthesis and dental implants. 
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 Basic Price السعر األساسي

السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري 
لقاء وحدة من سلعة أو خدمة منتجة 

بوصفها مخرجا مخصوما منه أي ضريبة 
يتم تلقيها  تدفع ومضاف إليه أي إعانة

على تلك الوحدة نتيجة النتاجها أو بيعها 
وال يشمل ذلك تكاليف النقل التي 

 يقيدها المنتج على الفاتورة.

It is the amount receivable by the 
producer from the purchaser for a unit 
of a good or service produced as output 
less any tax payable, and plus any 
subsidy receivable, on that unit as a 
consequence of its production or sale, it 
excludes any transport charge invoiced 
separately by the producer. 
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 Purchaser price سعر المشتري

هو السعر الذي يدفعه المشتري وهو 
غير شامل ألية ضريبة قيمة مضافة أو 
أي ضرائب مقتطعة مماثلة، ليتسلم 

سلعة أو خدمة ما في الوقت والمكان 
الذين يحددهما المشتري، ويشمل 
تكاليف يدفعها المشتري على حده 
لتسلم السلعة في المكان والزمان 

 الذين يريدهما.

It the amount paid by the purchaser 
excluding any deductable VAT or similar 
deductible tax in order to take delivery 
of unit of good or service at the time 
and place required by purchaser, it 
include transport charges paid 
separated by the purchaser to take 
delivery at the required time and place. 
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السلع الطبية 
المقدمة لمرضى 
 العيادات الخارجية

Medical goods dispensed 
to out-patients 

ويضم هذا البند تقديم سلة من 
الخدمات والسلع الطبية والتي تعرف 

على أنها توزيع وتركيب األدوية والمواد 
الطبية، باإلضافة إلى السلع الطبية من 

خالل تجارة التجزئة للمرضى غير 
المقيمين. وتشمل تجارة التجزئة، 

واألجهزة  وتركيب وصيانة وتأجير السلع
الطبية. باإلضافة إلى خدمات فحص 

البصر، وغيره من تجار التجزئة 
المتخصصين أو غير المتخصصين في 

مجال السلع والمواد الطبية، 
والمستحضرات الصيدالنية والطبية 

وغيرها من السلع الطبية غير المعمرة 
واآلالت واألجهزة الطبية وغيرها من 

 السلع المعمرة.

This item comprises medical goods 
dispensed to outpatients and the 
services connected with dispensing, 
such as retail trade, fitting, maintaining, 
and renting of medical goods and 
appliances. Included are services of 
public pharmacies, opticians, sanitary 
shops, and other specialized or non-
specialized retail traders including mail 
ordering and teleshopping. 
Pharmaceuticals and other medical 
non-durables. 
Therapeutic appliances and other 
medical durables. 
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شركات التأمين 
 الخاصة

Private insurance 
Enterprises 

وهي الشركات وأشباه الشركات 
المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي 

 التأمين.

This sector comprises all private 
insurance funds other than social 
security funds. 
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شركات القطاع 
ر شركات الخاص)غي

 التأمين(

Corporations (other than 
health insurance) 

يشمل هذا القطاع جميع الشركات 
وأشباه الشركات غير المالية المقيمة، 
كذلك يشمل المنشآت التي تعمل في 
إنتاج السلع السوقية وتتبع لمؤسسات 
غير هادفة للربح كبعض المستشفيات 

ن مالتي تتقاضى ثمنا لخدماتها تمكنها 
استرداد تكاليف إنتاجها الجارية عند 
 تقديم خدماتها لبعض فئات 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. 
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الصادرات والواردات 
 من السلع والخدمات

Exports and Imports of 
Goods and Services 

تشمل المتاجرة بالسلع والخدمات بين 
المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك 

 البيع والمقايضة والهدايا.

They include trading goods and 
services among residents and non-
residents and selling, barter, and gifts. 
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 Environmental health الصحة البيئية
وهي أنشطة رصد البيئة ومراقبة البيئة 

مع التركيز بوجه خاص على الصحة 
 العامة.

This item comprises a variety of 
activities of monitoring the environment 
and of environmental control with a 
specific focus on a public health 
concern. 
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صناديق الضمان 
 االجتماعي

Social security funds 

صناديق الضمان االجتماعي عبارة عن 
برامج تأمين اجتماعية تغطي المجتمع 

أو أجزاء كبيرة منه، يتم تطبيقه والمتابعة 
عليه من قبل الوحدات 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 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

سابات الصحية نظام الح
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

الصناعات الصحية 
 األخرى

Other industries (rest of 
the economy) 

وهي الصناعات غير المصنفة والتي 
تقدم الرعاية الصحية الثانوية أو غيرها 

وتشمل منتجي الرعاية من المنتجين. 
الصحية المهنية، والرعاية المنزلية 

المقدمة من خالل األسر المعيشية 
 بشكل خاص.

This item comprises industries not 
elsewhere classified which provide 
health care as secondary producers or 
other producers. Included are 
producers of occupational health care 
and home care provided by private 
households. 
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 Industry الصناعة
مجموعة من المنشآت التي  هي

تمارس نفس النشاط االقتصادي. ويتفق 
هذا التعريف مع تعريف التصنيف 

It is defined as a group of 
establishments engaged in the same, or 
similar, kinds of activity. This definition 
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الصناعي المعياري الدولي لكافة 
.( حيث 4ISIC Revاألنشطة االقتصادية )

تنقسم الصناعات إلى عدة مستويات، 
ويسمى أعلى مستوى تجميعي طائفة 

التبويب، أما األدنى من ذلك فيسمى 
م تحديد المجموعات المتنوعة قسم. ويت

تبعاً لطبيعة اإلنتاج واستخدامه وهيكلية 
 المدخالت.

is in agreement with the International 
Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities (ISIC Rev.4). The 
highest level of aggregation is called 
the classification group, and the lowest 
level is called division. The various 
groups are determined in accordance 
with the nature of production, its use, 
and its structure of inputs. 

 Taxes on Product الضرائب على اإلنتاج

هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية 
ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى 

الحكومة العامة. وتتألف من ضرائب على 
تدفع على السلع والخدمات المنتجات 

عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن 
ضرائب أخرى على اإلنتاج يدفعها المنتج 

 المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج.

Those are taxes that are compulsory 
cash or in kind payments payable by 
producers to the general government. it 
consist 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. 
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العاملون في اإلدارات 
 والخدمات

Administration and 
Services Employee 

األفراد الذين يعتمدون في أعمالهم 
أساساً على المجهود الذهني وال يتصل 

عملهم بشكل مباشر بعملية الدرس، 
ويشمل ذلك المديرون واإلداريون 

والعاملون في المحاسبة والمالية 
الموظفين والصيانة والحراسة وشؤون 

 والسائقون.

Are those employees who depend 
mainly on their mental ability rather 
than physical ability such as 
accountants, administrators, managers, 
etc. 
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 Offices of physicians عيادات األطباء

المنشآت الصحية التي يعمل بها أو 
يمتلكها درجة طبيب، وبصورة رئيسية 

مستقلة تعمل في مجال ممارسة 
الطب العام أو المتخصصة )بما في 

الطب النفسي، علم النفس، وتجبير 
العظام( أو الجراحة. وتشمل القطاع 

ن الخاص أو مجموعة من الممارسي
لمهنة الطب من خالل مجموعة عيادات 

ضمن مركز واحد )المراكز والعيادات(، 
 مثل المستشفيات أو المراكز الطبية.

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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 
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 Offices of dentists طب األسنانعيادات 
المنشآت الصحية التي يديرها ويعمل 

بها طبيب أسنان، وبصورة رئيسية 
This item comprises establishments of 
health practitioners holding the degree 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 



 

 

مستقلة تعمل في مجال ممارسة طب 
األسنان المتخصصة أو العامة أو جراحة 
األسنان. وتكون ضمن القطاع الخاص أو 

مجموعة عيادات أو في المرافق 
األخرى، مثل المستشفيات والمراكز 

لطبية. ويمكن أن تقدم إما وقائية ا
شاملة، أو تجميلية، أو في خدمات 

 الطوارئ.

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 
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. 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  
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الغذاء والنظافة 
والسيطرة على مياه 

 الشرب

Food, hygiene and 
drinking water control 

هذا البند يضم مجموعة متنوعة من 
أنشطة الصحة العامة التي تشكل جزءا 

من األنشطة العامة األخرى، مثل 
التفتيش وتنظيم الصناعات المختلفة 

 اه.باإلضافة إلى إمدادات المي

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. 
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قطاع األسر 
 المعيشية

Household Sector 

هو مجموعة صغيرة من األفراد الذين 
يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو 

كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواعا 
معينة من السلع والخدمات بصورة 

جماعية، تتألف بشكل أساسي من 
اإلسكان والغذاء. ويمكن لألسر 

المعيشية أن تكون ضمن المنتجين 
باإلضافة لكونهم المستهلكين 
الرئيسيين، إذ أن كل األنشطة 

االقتصادية التي تقع ضمن حدود اإلنتاج 
وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ 

الحسابات تعتبر بمجموعة متكاملة من 
 ضمن قطاع األسر المعيشية.

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. 
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 Government Sector قطاع الحكومي

يتألف من وحدات الحكومة المركزية 
والحكومات المحلية إلى جانب صناديق 

الضمان االجتماعي التي تفرضها 
وتسيطر عليها تلك الوحدات وتشمل 

المؤسسات غير الهادفة للربح كذلك 
التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر 
عليها وتمولها بصورة رئيسة الوحدات 

الحكومية أو صناديق 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. 
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القطاع الحكومي 
دون تحديد نوع مزود 

 الخدمة

Non Classified Public 
Providers 

وهو بند يوضح أن من قام بتزويد الخدمة 
الصحية هو أحد المؤسسات أو الوزارات 

لحكومية دون تحديد نوع مزود الخدمة ا
 لعدم توفره من 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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

نظام الحسابات الصحية 
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

 Private Sector القطاع الخاص
يشمل جميع الوحدات المؤسسية 

تحت قطاع المقيمة والتي ال تندرج 
 الحكومة.

This sector comprises all resident 
institutional units which do not belong 
to the government sector. 
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قطاع الشركات 
 المالية

Financial Corporation 
Sector 

هو قطاع يشمل جميع الشركات 
المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي 

الوساطة المالية، ويشمل كذلك أية 
مؤسسة غير هادفة للربح تنتج إنتاجا 

سوقياً ذا طبيعة مالية كالتأمين والبنوك 
 بما في ذلك المؤسسات التي مثال

تمول باشتراكات من مشاريع مالية، 
ومؤسسات األنشطة المالية المساعدة 

مثل صرافي العمالت الذين يحتفظون 
بسجالت محاسبية متكاملة عن 

 أنشطتهم.

This sector consists of all resident 
corporations or quasi-corporations 
principally engaged in financial 
intermediations or in auxiliary financial 
activities which closely related to 
financial intermediations such as banks 
and exchangers whom have separate 
financial records for their activities. 
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قطاع الشركات غير 
 المالية

Non-financial 
corporations 

قطاع يشمل كل الشركات وأشباه 
الشركات التي تنتج السلع والخدمات 

المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي لها. 
ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم 

في القطاع العائلي باحتفاظهم 
الحسابات، ويعود بمجموعة متكاملة من 

جزء هام من القيمة المضافة في باقي 
 األنشطة لهذا القطاع.

This sector includes all other 
institutional units, which are principally 
engaged in the production of market 
goods and services. Producers of this 
sector are distinguished from the family 
sector by keeping a complete set of 
accounts. A large portion of the value 
added in the rest of the activities is 
contributed by this sector. 
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قطاع المؤسسات 
ح غير الهادفة للرب

التي تخدم األسر 
 المعيشية

Non-profit Institutions 
Serving Households 

هي مؤسسات ال تولد دخال أو ربحا 
للوحدات التي تملكها. بحيث يتألف هذا 
القطاع من جميع المؤسسات المقيمة 

غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا 
وخدمات غير سوقية لألسر المعيشية 

تسيطر عليها  عدا تلك المؤسسات التي
الحكومة وتمولها بصورة رئيسة. ويمكن 

تقسيمها إلى ثالث مجموعات: مجموعة 
تخدم قطاع األعمال )مثل غرف التجارة 

It defined as non-profit resident 
institutions which do not generate 
income nor profit for those entities that 
own them. They may be divided into 
three groups: those serving businesses 
(e.g. a chamber of commerce which is 
grouped in the non-financial 
corporation sector); those which form 
part of the government sector (e.g. a 
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والصناعة( ومجموعة تشكل جزءا من 
قطاع الحكومة )كالمستشفيات 
المملوكة للحكومة( ومجموعة 
المؤسسات التي تخدم األسر 

ة مهنيالمعيشية كاالتحادات العمالية وال
والكنائس والجمعيات الخيرية ومنظمات 

 اإلغاثة المملوكة من القطاع الخاص.

government-owned hospital) and non-
profit institutions serving households. 
The latter consists mainly of trade 
unions, professional unions, churches, 
charities and privately financed aid 
organizations. 

 Institutional Sector القطاع المؤسسي

هو مجموعة من الوحدات المؤسسية 
ي تشترك بسماتها القانونية المقيمة الت

وطبيعة النشاط ويتألف منها مجموع 
االقتصاد، مصنفة إلى القطاعات التالية 

باالستناد إلى نظام الحسابات القومية: 
قطاع الشركات غير المالية، قطاع 

الشركات المالية، القطاع الحكومي 
العام، قطاع المؤسسات غير الهادفة 

ية، للربح التي تخدم األسر المعيش
وقطاع األسر المعيشية إضافة لحساب 

بقية العالم والذي ينفرد له حساب 
 مستقل.

The institutional sector is a group of 
resident institutional units have similar 
legal entity and type of activity and 
constitute the economy, 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. 
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 Value Added القيمة المضافة

مفهوم يتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة 
المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط 

إنتاجي. ويعرف إجمالي القيمة المضافة 
بحاصل طرح االستهالك الوسيط من 

إجمالي اإلنتاج. أما صافي القيمة 
فيتم الحصول عليها بطرح المضافة 

استهالك رأس المال الثابت من إجمالي 
 القيمة المضافة.

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. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Legal Entity الكيان القانوني
ويقصد به الوضع القانوني للمؤسسة 
من حيث ملكية رأس المال كما حدده 

 قانون التجارة والصناعة.

It reflects the enterprise legal status 
and capital ownership according to the 
law of Trade and Industry. 
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المؤسسات التي 
تقدم خدمات الرعاية 

 الصحية المهنية

Establishments as 
providers of occupational 
health care services 

وهي المؤسسات التي تقدم خدمات 
الرعاية الصحية بشكل جزئي أو ثانوي 

بجانب النشاط االقتصادي الذي 
 تمارسه.

This item comprises establishments 
providing occupational health care as 
ancillary production. 
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رات قصيرة المؤش
 المدى

Short Term Indicators 
هي مؤشرات ذات دورية أقل من سنة، 
 والتي قد تكون لمدة شهر أو ربع سنة.

All indicators that have a periodicity for 
less than a year, usually month or 
quarter. 

نظام الحسابات القومية 
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المختبرات الطبية 
 ومراكز التشخيص

Medical and diagnostic 
laboratories 

وهي المؤسسات العاملة في مجال 
توفير خدمات التشخيص أو التحليل، بما 

فيها السوائل في الجسم والتحليل 
والتشخيص والتصوير، والتصوير للمريض 

 الُمحال من طبيب الصحة.

This item comprises establishments 
primarily engaged in providing analytic 
or diagnostic services, including body 
fluid analysis and diagnostic imaging, 
generally to the medical profession or 
the patient on referral from a health 
practitioner. 
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 Output (Production) المخرجات )اإلنتاج(

قيمة المنتجات النهائية من السلع 
والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما 

قبل وحدات  والتي يتم استخدامها من
أخرى ألغراض االستهالك ذاتياً أو لغايات 

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 
الذاتي. ويشمل اإلنتاج فئتين: السلع 
النهائية، وما يسمى "بالمنتجات تحت 

التشغيل"، واألخيرة تعني المنتجات 
التي تستغرق وقتاً طويالً إلنتاجها، مثل 

ل القطعان التي تربى للذبح واألعما
اإلنشائية. وتقدر قيمة معظم السلع في 

اللحظة التي تكتمل فيها العملية 
اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض 

السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة 
المحاسبية )كما هو الحال في 

المنتجات تحت التشغيل(، وهنا يتم 
تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها 

 كفي تلك الفترة المحاسبية، مثال ذل
أعمال اإلنشاءات والمحاصيل الزراعية 

 الشتوية.

The value of the final products of goods 
and services produced by a certain 
establishment capable of being 
provided to other units though they can 
be self-consumed or for the purposes 
of self gross fixed capital formation. 
Production includes two categories: 
Final products and the so-calledunder-
operating products, which means 
products that take a long time to 
produce such as livestock and 
establishment works. The value of the 
majority of goods can be estimated at 
the moment the production process is 
completed. However, the production of 
some goods may exceed the accounting 
period (such as the case of under-
operating products). The value of such 
products is estimated and registered 
during that accounting period as, for 
example, the case of establishment 
works and winter crops. 
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مخرجات اإلنتاج 
 للحساب الخاص

Outputs of Private 
Account 

هي السلع والخدمات التي يحتفظ بها 
تجتها مالكو المشاريع التي أن

الستعمالهم النهائي الخاص 
المستهلكة في نفس الوحدة اإلنتاجية، 

مثل المنتجات الزراعية التي تنتج 
 وتستهلك في نفس المزرعة.

It consist goods and services that are 
retained fot their own final use by the 
owner of enterprises such as 
agricultural products, which are 
produced and consumed at the same 
farm. 
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 Market Outputs المخرجات السوقية

هي السلع والخدمات التي تباع بأسعار 
مجدية اقتصادياً، أو يجري التصرف بها 

يعتزم بيعها بطريقة أخرى في السوق أو 
أو التصرف بها في السوق كما هو الحال 
بالنسبة لمعظم السلع والخدمات التي 

تباع في المخازن ومحالت البيع 
 بالتجزئة.

It includes 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 
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المخرجات غير 
 السوقية األخرى

Other Non-Market 
Outputs 

هي السلع والخدمات المنتجة من قبل 
أو المؤسسات التي ال تهدف الحكومة 

للربح، والتي تقدم مجاناً أو مقابل أسعار 
غير مجدية اقتصادياً لوحدات مؤسسية 
أخرى إما بشكل فردي أو جماعي مثال 

ذلك خدمات التعليم التي تقدمها 
 الحكومة.

These are the goods and services 
produced by the government or non-
profit institutions that are given free of 
charge or for minimal prices for other 
institutional unit or a community as 
whole, including educational services 
provided by the government. 
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 المدفوعات
 والتحويالت

Payments and Transfers 

تشمل هذه الفئة المدفوعات التحويلية 
المتعلقة بالملكية والتحويالت األخرى 

والتي ال تندرج ضمن االستهالك الوسيط 
 للنشاط اإلنتاجي.

It includes all transfers that belong to 
ownership and other transfers, which 
does not fit into intermediate 
consumption for production activity. 
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مرافق المهن 
 الصحية المساندة

Offices of other health 
practitioners 

المنشآت الصحية والممارسين )غير 
صين األطباء وأطباء األسنان( المتخص

مثل أخصائيو النظارات، والمتخصصين 
في تصحيح النطق، والمؤسسات التي 
توفر الرعاية لمرضى العيادات الخارجية. 
وتكون ضمن القطاع الخاص أو مجموعة 

من المراكز، مثل 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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

نظام الحسابات الصحية 
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

 Rehabilitation Center مراكز التأهيل

هي المرافق التي تقدم العالج والتدريب 
بهدف التأهيل. وهي المراكز التي تقدم 
العالج الوظيفي، العالج الحركي، العالج 
المهني، وتدريبات خاصة كعالج النطق 

من اإلصابة أو المرض إلى لالستشفاء 
 الحد الطبيعي الممكن.

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. 
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 Out-patient care centers مراكز الرعاية األولية

تضم المؤسسات العاملة في مجال 
توفير مجموعة واسعة من الخدمات 
للمرضى من قبل فريق من األطباء 

والعاملين في مجال الطب، وموظفي 
الدعم في كثير من األحيان، وعادة ما 

يجمع بين تخصصات عدة، لتقديم وظائف 
محددة في خدمة الرعاية األولية. هذه 

تقدم العالج  المؤسسات بصورة عامة
 للمرضى الذين ال يحتاجوا لمبيت.

This item comprises establishments 
engaged in providing a wide range of 
out-patient services by a team of 
medical, paramedical, and often 
support staff, usually bringing together 
several specialties and /or serving 
specific functions of primary care. 
These establishments generally treat 
patients who do not require in-patient 
treatment. 
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 Social benefits المزايا االجتماعية

يتمثل ذلك في مساهمة المؤسسة 
في أقساط التأمينات االجتماعية وبرامج 
التقاعد واالدخار ومخصصات ترك الخدمة 

في صناديق خاصة، وأقساط التأمين 
على الحياة أو ضد الحوادث للعاملين 

التأمين الطبي لدى شركات وأقساط 
 التأمين.

Include social and health insurance 
installments and end of service 
appropriation. 
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 Payments in kind المزايا العينية

من هي قيمة ما تتحمله المؤسسة 
سلع وخدمات تقدم مجاناً أو مقابل 
تكلفة رمزية )حيث يعتبر الفرق بين 
الكلفة الكلية والرمزية المحصلة هو 

 قيمة الميزة(.

Include food, accommodation, 
transportation, and recreational and 
social services provided by the 
establishment to its employees. 

حدة، نظام االمم المت
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 Hospitals المستشفيات

يضم هذا البند المؤسسات المرخص لها 
والعاملة بشكل أساسي في توفير 

العالج الطبي والتشخيص وتقديم 
الخدمات التي تشمل: األطباء، 

والتمريض، وغيرها من الخدمات الصحية 
قيمين باإلضافة إلى خدمات للمرضى الم

السكن والخدمات المتخصصة التي 
يتطلبها المرضى. ويمكن أيضا أن تقدم 

المستشفيات خدمة العيادات الخارجية 
كنشاط ثانوي. وكثير من هذه الخدمات 
ال يمكن توفيرها إال باستخدام المرافق 

والمعدات المتخصصة التي تشكل عامل 
. في هام ال يتجزأ من عملية اإلنتاج

بعض البلدان، المرافق الصحية تحتاج 
إلى الحد األدنى من المعدات )مثل عدد 

األسرة( لتسجل باعتبارها 
 المستشفى.

This item comprises of licensed 
establishments primarily engaged in 
providing medical, diagnostic, and 
treatment services that include 
physician, nursing, and other health 
services to inpatients including 
specialized accommodation services. 
Hospitals may also provide out-patient 
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 الصحة 
النفسية والعالج من 

 اإلدمان

Mental health and 
substance abuse hospital 

البند المؤسسات المرخصة  يضم هذا
والتي تقوم أساسا على توفير 

التشخيص والعالج الطبي، وتقديم 
الخدمات للمرضى الذين يعانون من 

مرض عقلي أو إساءة استعمال المواد 
المخدرة واالضطرابات، وغالبا ما تتطلب 
معالجة مطولة تتمثل في بقاء المريض 
بما يشمل الخدمات الفندقية والمبيت 

فق الغذائية، والمرافق الخاصة والمرا
بالمعالجة النفسية والسيكولوجية 
واالجتماعية. وعادة ما تقدم هذه 

المستشفيات وغيرها من الخدمات، 

This item comprises licensed 
establishments that are 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 in-patient 
setting including hostelling and 
nutritional facilities. Psychiatric, 
psychological, and social work services 
are available at these facilities. These 
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مثل رعاية المرضى بها، والتجارب 
المختبرية السريرية والتشخيصية 

 واألشعة السينية، والمخ.

hospitals usually provide other services, 
such as out-patient care, clinical 
laboratory tests, diagnostic x-rays, and 
electro-encephalography services. 

 General hospital المستشفيات العامة

والعاملة بشكل المؤسسات المرخصة 
أساسي في توفير العالج الطبي )سواء 
جراحي أو غير جراحي( للمرضى الذين 

بحاجة إلى مبيت بحيث يتم تقديم 
الخدمات الطبية المتنوعة. إضافة إلى 

ذلك فإن هذه المؤسسات يمكن أن توفر 
خدمات أخرى غير خدمات العالج بها، 

مثل الخدمات التشخيصية واألشعة 
مات السريرية وخدمات السينية والخد

المختبرات، وغرفة العمليات والخدمات 
لمجموعة متنوعة من اإلجراءات 

 والخدمات الصيدالنية.

This item comprises licensed 
establishments primarily engaged in 
providing diagnostic and medical 
treatment (both surgical and non-
surgical ) to in- patients 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, operating room 
services for a variety of procedures and 
pharmacy services. 
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المستشفيات 
 المتخصصة

Specialized (other than 
mental health and 
substance abuse) 
hospital 

المؤسسات المرخص لها للعمل على 
توفير خدمات تشخيص األمراض والعالج 
الطبي للمرضى الذين لديهم نوع محدد 

من مرض أو حالة صحية )غير العقلية، أو 
إساءة استعمال المواد المخدرة(. 
والمستشفيات التي توفر الرعاية 

مرضى المصابين الطويلة األجل لل
بأمراض مزمنة، وتزويد المستشفيات 
وإعادة التأهيل، والخدمات ذات الصلة 

باإلعاقة الجسدية أو معوقين واردة في 
هذا البند. هذه المستشفيات يجوز أن 

تقدم خدمات أخرى، مثل تقديم الرعاية 
الطبية خارج المستشفى وخدمات 

التشخيص واألشعة السينية والخدمات 
وخدمات المختبرات، وغرفة السريرية 

العمليات وخدمات العالج الطبيعي، 
والخدمات التعليمية والمهنية والنفسية 

 وخدمات العمل االجتماعي.

This item comprises licensed 
establishments primarily engaged in 
providing diagnostic and medical 
treatment to in-patients with a specific 
type of disease or medical condition 
(other than mental health or substance 
abuse). Hospitals providing long-term 
care for the chronically ill and hospitals 
providing rehabilitation, and related 
services to physically challenged or 
disabled people are included in this 
item. These hospitals may provide 
other services, such as out-patient 
services, diagnostic x-ray services, 
clinical laboratory services, operating 
room services, physical therapy 
services, educational and vocational 
services, and psychological and social 
work services. 
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 Quarterly Surveys المسوح الربعية
يتم إجراؤها هي كافة المسوح التي 

باالعتماد على إسناد زمني يقدر 
 بحوالي ثالثة أشهر.

All surveys for which the reference 
period is three months. 
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 Economic Transactions المعامالت االقتصادية
ادي يدل على خلق هي تدفق اقتص

قيمة اقتصادية أو تحويل صورتها أو 
The Economic transactions are an 
economic flows which are recorded 
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طبيعتها، أو مبادلتها أو تحويلها أو 
إفنائها، وينطوي على تغيرات في ملكية 

السلع أو األصول المالية أو كليهما، أو 
تقديم خدمات، أو إمداد بالعمل ورأس 

المال.فالمعامالت في نظام الحسابات 
القومية عبارة عن أنشطة يتبادل 

بموجبها طرفان )أو يحول أحدهما لآلخر( 
األصول المالية أو الخدمات أو البضائع أو 

األصول غير المالية غير المنتجة 
)كاألراضي وبراءات االختراع وحقوق 
الطبع(. ويمكن أن تعرف المعامالت 

كحركات تنشأ أو تلغى بموجبها أصول أو 
خصوم مالية جديدة. وليس من الضروري 

ان هيئتين منفصلتين أن يكون الطرف
 قانونياً.

when an economic value is created, 
transformed, exchanged, transferred, 
or extinguished. Claims and liabilities 
arise when there is a change of 
ownership for goods or financial assets, 
providing services, labour and capital. 
transactions in SNA93 are considered 
as activities that two sides exchange or 
transform them between others, or a 
turnovers of new financial assets/ 
liabilities which are created or canceled, 
but no necessity for those sides to be 
legalism separated, where it's possible 
for exchanging to be between two 
parties in the same entity. 

مقدمي الرعاية 
 الصحية اإلسعافية

Providers of ambulatory 
health care 

أي المؤسسات العاملة في مجال 
تقديم خدمات الرعاية الصحية اإلسعافية 
في العيادات الخارجية مباشرة. ويشمل 
ذلك المؤسسات المتخصصة في تقديم 
العالج بشكل يومي باإلضافة إلى تقديم 

خدمات الرعاية الصحية في المنازل. 
ؤسسات ال تقدم وبالتالي فإن هذه الم

عادة خدمات العالج للمرضى المقيمين. 
في الغالب يتم تزويد الخدمات للمرضى 

الذين يزورون مكتب الصحة المهنية 
باستثناء بعض طب األطفال وأمراض 

 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. 
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مقدمي الرعاية 
الصحية اإلسعافية 

 األخرى

Other providers of 
ambulatory health care 

المؤسسات العاملة في المقام األول 
في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية 

دات األطباء وأطباء المتنقلة )بخالف عيا
األسنان، وغيرها من الممارسين 

الصحيين، من مراكز رعاية المرضى، 
 وتقديم الرعاية الصحية 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). 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT ،  

نظام الحسابات الصحية 
8000 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT, A 
System of Health Accounts 
2000 

المنتجات تحت 
 التشغيل

Under Operating 
Products 

وهي المنتجات التي تستغرق وقتاً 
طويالً إلنتاجها، مثل القطعان التي تربى 

 للذبح واألعمال اإلنشائية.

It means products that take long time 
to produce such as livestock and 
establishment works. 
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 Establishment المنشأة
المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع 

في مكان واحد وتتخصص بشكل 
An establishment is an enterprise, or 
part of an enterprise, that is situated in 
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أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد 
)غير مساعد( حيث يحقق هذا النشاط 

 غالبية القيمة المضافة.الرئيسي 

a single location and in which only a 
single (non-ancillary) productive activity 
is carried out or in which the principal 
productive activity accounts for most of 
the value added. 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

Gross Domestic Product 
or GDP 

يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياساً 
تجميعياً لإلنتاج الذي يتم خالل فترة 

به لإلنتاج زمنية محددة. وبشكل مشا
والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم 
الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لما يؤخذ 
في االعتبار من ضرائب وإعانات. ويقدر 
عادة الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
السوق أو أسعار المنتجين أو األسعار 

األساسية. ولتقدير الناتج المحلي 
اإلجمالي، هناك ثالثة طرق: طريقة 

  إلنتاج وطريقة اإلنفاق وطريقة الدخل.ا

Gross Domestic Product or GDP is 
intended to be a measure of the value 
created by the productive activity of 
resident institutional units during a 
certain period in time. Estimate of GDP, 
like the output and the value added, 
can vary according to taxes and 
subsidies taken into consideration. GDP 
is usually estimated at market prices, 
producers’ prices, or basic prices.  
There are three approaches to estimate 
the GDP: Output or Production 
approach, Expenditure approach, and 
Income approach. 
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 Economic Activity النشاط االقتصادي

مصطلح يشير إلى عملية تدمج 
مجموعة من اإلجراءات واألنشطة تنفذ 
من قبل وحدة معينة والتي تستخدم 

والخدمات العمل ورأس المال والبضائع 
لتنتج منتجات محددة )سلع وخدمات(. 
كما يشير النشاط االقتصادي الرئيسي 

الى طبيعة العمل الذي تمارسه 
المؤسسة والذي قامت من أجله 

حسب التصنيف الدولي الموحد 
لألنشطة االقتصادية )التنقيح الرابع( 

ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة 
في حالة تعدد األنشطة داخل 

 ؤسسة الواحدة.الم

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, rev4) 
and that contribute by the large 
proportion of the value added, 
whenever more than one activity exist 
in the enterprise. 

التوصيات الدولية لإلحصاءات 
 8002الصناعية 

UN, International 
Recommendations 
for Industrial Statistics 
2008 

 Current Expenditure النفقات الجارية

ما يتم إنفاقه بشكل يومي ومتكرر. وهذا 
يشمل الرواتب واألجور باإلضافة إلى 

المواد االستهالكية اليومية والتي 
تستخدم لتقديم خدمات أو إنتاج السلع 

 الصحية.

Day to day spending, i.e. spending on 
recurring items. This includes salaries 
and wages that keep recurring, and 
spending on consumables and everyday 
items that get used up as the good or 
service is provided. 
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 الوحدة المؤسسة
Institutional Unit-
Enterprise 

هي كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من 
حقوق على امتالك األصول وتحقيق 

It is an economic entity that is capable, 
in its own right, of owning assets, 
incurring liabilities and engaging in 
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الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية 
 والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.

economic activities and in transactions 
with other entities. 

االستثمار األجنبي 
 المباشر

Foreign direct investment 

االستثمار الذي  تشمل هذه الفئة
يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة أو قوة 
تصويتية في المؤسسة. ومن الناحية 

العملية يتمثل معيار التمييز لإلدراج 
ضمن هذا البند بامتالك المستثمر 

على األقل من األسهم  %70لحوالي 
في الشركة. ويشمل االستثمار 

المباشر كافة المعامالت بين 
سسات المستثمرين المباشرين ومؤ

االستثمار المباشر وال يقتصر فقط على 
المعاملة المبدئية بين الطرفين، وتقسم 

المعامالت فيه إلى رأسمال حقوق 
الملكية، العائدات المعاد استثمارها 

وأنواع رأس المال األخرى )المعامالت 
بين الشركات(. ويدرج ضمن هذه الفئة 
أيضا حيازة أو التخلص من األراضي من 

لمقيمين )ماعدا السفارات قبل غير ا
األجنبية والتي تدرج ضمن 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. 

صندوق النقد الدولي، دليل 
ميزان المدفوعات الطبعة 

 7772الخامسة 

INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, Balance of Payments 
Manual fifth edition 1993 

استثمار الحافظة 
 األجنبي

Foreign indirect 
investment (Portfolio) 

تشمل هذه الفئة المعامالت في 
سندات الملكية وسندات الدين، 

وتنقسم سندات الدين إلى سندات 
وأذونات، وأدوات السوق النقدي، 

والمشتقات المالية. ويتم استبعاد 
المعامالت التي تشملها كل من 

 االستثمار المباشر 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. 
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 األجنبيةاالستثمارات 
 األخرى

Foreign Other 
investment 

يصنف تحت بند االستثمارات األخرى 
كافة معامالت األصول والخصوم المالية 

غير المدرجة تحت أي من الفئات الثالثة 
األخرى وأبرزها االئتمانات التجارية، 

القروض، العملة والودائع، والحسابات 
 األخرى 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). 
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 Repairs on Goods إصالح السلع

هي عمليات اإلصالح التي تجري على 
الممتلكات المتحركة )على سبيل 

المثال، السفن والطائرات( دون أن يجري 
 ويل مادي لشكل البضاعة.أي تح

Refers to repair activity on goods 
provided to or received from 
nonresidents on ships, aircraft, etc. 
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 Reserve Assets األصول االحتياطية

هي األصول التي تكون خاضعة لسيطرة 
السلطة النقدية، ويكون بإمكان السلطة 

النقدية الوصول إليها بسهولة ألغراض 
ميزان المدفوعات خالل إشعار قصير، 
ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة 

 للتحويل.

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 الطبعة 

 7772الخامسة 

INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, Balance of Payments 
Manual fifth edition 1993 

 Residence اإلقامة

تعرف اإلقامة هنا من منظور اقتصادي ال 
قانوني، والمعيار األساسي لتحديد 
اإلقامة لكيان ما، هو مركز المصلحة 

االقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل 
قع أخرى سكني أو موقع إنتاجي أو موا

داخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما تقوم 
فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعامالت 

اقتصادية على نطاق واسع بقصد 
االستمرار فيها ألجل غير مسمى أو 

لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادًة 
 ما تكون طويلة.

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. 
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 Goods البضائع العامة

هي عبارة عن السلع المنقولة التي 
تتغير ملكيتها )على أساس فعلي أو 
محتسب(، بين طرف مقيم وآخر غير 

 مقيم.

Refers to movable goods for which 
change of ownership (actual or 
imputed) occur between residents and 
nonresidents. 
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 Current Transfers التحويالت الجارية

هي التدفقات النقدية أو العينية من 
جهة إلى أخرى، ويتوجب أن تكون ذات 

 طبيعة جارية أي تؤثر على مستوى
االستهالك لكلتا الجهتين المانحة 

 والمتلقية للمنح.

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. 
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 Migrants' Transfers تحويالت المهاجرين

هي عبارة عن قيود مقابلة لتدفقات 
سلعية وتغيرات في بنود مالية بسبب 

إقامتهم لمدة سنة هجرة األفراد )تغيير 
 على األقل( من اقتصاد إلى آخر.

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. 
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 تعويضات العاملين
Compensation of 
Employees 

هي عبارة عن التعويضات المتحققة 
للمقيمين في االقتصاد المحلي الذين 

المدفوعة لغير يعملون في الخارج، وتلك 
 المقيمين الذين يعملون في الداخل.

Refers to earnings by residents working 
abroad as well as payments to non-
residents working in inside. 
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 Transactions Valuation تقييم المعامالت

هو أساس أو طريقة لتقييم كل من 
المعامالت واألرصدة، ولذلك يجري تقييم 

المعامالت في العادة على أساس 
السعر الفعلي الذي اتفق عليه الطرفان. 

أما أرصدة األصول والخصوم فتقيم 
ما في تاريخ بأسعار السوق الجارية ك
 بيان الميزانية العمومية.

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. 
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 Capital account الحساب الرأسمالي

يقسم الحساب الرأسمالي إلى بندين 
رئيسين وهما: التحويالت الرأسمالية 

وحيازة األصول غير المالية غير المنتجة 
التخلص منها. وتندرج تحت بند أو 

التحويالت الرأسمالية التحويالت التي 
تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو 

تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة 
بحيازة أصول ثابتة أو التصرف فيها أو 

التحويالت الناتجة عن قيام الدائن 
بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي 

ة األصول غير مقابل لها. أما حياز
المنتجة غير المالية أو التصرف فيها، 
فتشمل األصول غير الملموسة مثل 

البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير 
ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، 

والشهرة التجارية وما شابه ذلك. يشمل 
شراء أو بيع األراضي من جانب 

 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. 
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 Financial account الحساب المالي

تسجل في الحساب المالي المعامالت 
في األصول والخصوم المالية. ويمكن 

تقسيم الحساب المالي إلى أربع فئات، 
هي: االستثمار المباشر واستثمار 

األخرى واألصول الحافظة واالستثمارات 
 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. 
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حقوق السحب 
 الخاصة

Special Drawing Rights 
(SDRS) 

وهي عبارة عن أصول احتياطية دولية 
جدها صندوق النقد الدولي. وفي أو

فترات معينة يتم توزيع هذه األصول 
على الدول األعضاء لدعم االحتياطات 
الموجودة. وال يترتب بموجب ذلك أية 

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 
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خصوم بالمقابل على صندوق النقد 
الدولي. تجري المعامالت التجارية في 

حقوق السحب الخاصة فقط بين 
سلطتي نقد أو بين سلطة نقدية 

 النقد الدولي.وصندوق 

INTERNATIONAL MONETARY FUND 
members in probations to their 
respective quotas. SDRs are not 
considered liabilities of the fund and 
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
members to whom SDRs are allocated 
do not incur actual (unconditional) 
liabilities to repay SDR allocations. 

 Services الخدمات

يشمل هذا البند ما يتم تصديره 
واستيراده من الخدمات حسب تصنيفها 

التي تتم مع غير مقيمين، وتشمل 
خدمات السفر، خدمات االتصاالت 

 والخدمات الحكومية وخدمات النقل،
خدمات الحاسب اآللي والمعلومات، 

خدمات التأمين، الخدمات المالية، رسوم 
االمتياز والتراخيص، أنواع أخرى من 

خدمات األعمال، الخدمات الشخصية 
 والثقافية والترويحية.

It covers all transactions classified in 
the fifth edition of (INTERNATIONAL 
MONETARY FUND) manual for Balance 
of Payments under this category. But 
for government and travel services, 
related goods or services are recorded 
under these items. 
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 Communications Services خدمات االتصاالت

هي الخدمات التي تضم جميع أنواع 
االتصاالت مثل الخدمات البريدية ونقل 

وتوزيع المراسالت، واالتصاالت السلكية 
والالسلكية وتشمل المعامالت في 

 االتصاالت بين المقيمين وغير المقيمين.

Refers to services which include all 
communications types like services 
comprise postal, courier and 
telecommunication services, which 
cover communications transactions 
between residents and nonresidents. 
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 خدمات الحاسب
 اآللي والمعلومات

Computer and 
Information Services 

هي عبارة عن الخدمات المتعلقة 
باالستشارات حول أجزاء ومعدات 

الحاسب، وتنفيذ البرامج الجاهزة، 
، وصيانة وإصالح أجهزة الحاسب

 والمعدات ذات الصلة.

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. 
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 Government Services الخدمات الحكومية
هي الخدمات المرتبطة بقطاعات 

حكومية أو منظمات دولية أو إقليمية 
 مثل مصروفات السفارات والقنصليات.

Refers to services associated with 
government sectors or international and 
regional organizations such as 
expenditures of embassies and 
consulates. 
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 Transportation Services خدمات النقل

هي عبارة عن الخدمات المقدمة لنقل 
السلع والركاب بجميع وسائل النقل 

باإلضافة إلى الخدمات التوزيعية 
والمساعدة مثل التخزين والشحن 

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. 
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والتعبئة والقطر )الجر( بما في ذلك 
 تأجير معدات النقل مع أطقم التشغيل.

 Income الدخل

يغطي بند الدخل التدفقات مستحقة 
القبض والدفع التي تتم بين المقيمين 

وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد 
من عوامل اإلنتاج (أي العمل 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. 
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 Investment Income دخل االستثمار

وهو الدخل المتحقق من ملكية األصول 
المالية األجنبية )في الخارج( أو ما 

يستحق دفعه بسبب تكبد خصوم مالية 
 تجاه غير المقيمين.

Investment income receivable due to 
ownership of external financial assets 
or payable due to external liabilities. 
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 Non Monetary Gold الذهب غير النقدي
غير ذلك الذي تحتفظ به هو كل الذهب 

 السلطات النقدية كأصول احتياطية.

Refers to all gold not held as reserve 
assets (monetary gold) by the 
authorities. 
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 Goods for Processing سلع للتجهيز

هي عبارة عن السلع التي يتم 
استيرادها بنية إعادة تصديرها مرة 
أخرى بعد أن يتم تحويلها أو دمجها 

 لتصبح سلعاً جديدة.

Refers to imported Goods for re-export 
it again after transfer, or merge it to be 
new good. 
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المحفظة 
 االستثمارية

Portfolio Investment 

هي عبارة عن مجموعة من 
االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات 

ن وتقسم إلى المالية وشركات التأمي
نوعين: استثمارات مالية )أسهم، 

سندات، أذونات خزينة وسندات مالية 
أخرى(، واستثمارات في أصول حقيقية 

)عقارات، أراضي، معادن نفيسة 
 وغيرها(.

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.). 

االمم المتحدة، نظام 
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 Holding Gains مكاسب االقتناء

تعرف مكاسب االقتناء كتغير في القيمة 
النقدية لألصول والخصوم خالل فترة 
التسجيل.وتنبثق هذه التغيرات في 
القيمة من مصدرين أساسيين هما 

تغيرات أسعار الصرف التي تؤثر على 
قيمة األصول أو الخصوم المرتبطة بوحدة 
الحساب المستخدمة، وحركات األسعار 

ل زيادة أو في قيم األصول والخصوم مث
 انخفاض قيم األسهم.

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. 
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 Time of Recording وقت التسجيل

أو األساس الذي هو عبارة عن المبدأ 
يتم تسجيل المعامالت بناًء عليه في 

ميزان المدفوعات من حيث وقت 
 تسجيل هذه المعامالت.

Refers to the principle or the base 
under which transactions are recorded 
in the balance of payments accounts, 
according to transactions recording 
time. 
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CIF 
قيمة السلعة وأجور 

 النقل والتامين

CIF – Cost, 
Insurance and Freight 

هي قيمة الواردات السلعية على 
( وتعني ثمن  CIFأساس ) سيف 

البضاعة بكامل تكلفتها في بلد المنشأ 
على ظهر الوسيلة الناقلة، مضافاً إليها 

رسوم التأمين وأجور الشحن حتى تصل 
المراكز الجمركية للبلد )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. 
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FOB 
قيمة السلعة محملة 

على ظهر وسيلة 
 النقل

FOB – Free on Board 

وهي قيمة الصادرات السلعية على 
( أي بسعر تكلفتها FOBأساس ) فوب 

محملة على ظهر وسيلة النقل في 
 حدود البلد المصَدر.

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. 
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 اإلدخال المؤقت
 للسلع

Temporary 
Admission 
Of Goods 

هو اإلجراء الجمركي الذي بموجبة 
يمكن إحضار بضائع معينة إلى اإلقليم 

مشروط كليا أو جزئيا الجمركي بإعفاء 
من دفع الرسوم والضرائب الجمركية، 

ويجب أن تكون هذه البضائع مستوردة 
لغرض خاص محدد أن يكون مقررا إعادة 

تصديرها خالل فترة معينة ودون أن 
تدخل عليها أي تغيرات فيما عدا اإلهالك 

 المعتاد الناتج عن االستعمال.

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.  

اإلحصاءات الدولية للتجارة 
بالسلع، دليل التجميع 

8004 

IMTS compilers 
Manual 2004 

 البلد المصّدر
 )الجهة الشاحنة(

Country of 
consignments/ 
destination 

إلى هو البلد الذي أرسلت منه السلع 
بلد االستيراد، دون حدوث أي معامالت 

تجارية أو عمليات أخرى من شأنها تغيير 
المركز القانوني للسلع 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. 

االمم المتحدة، نظام 
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 Custom Declaration البيان الجمركي

هو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي 
بالواردات على كافة البيانات الخاصة 

الفلسطينية المباشرة من دول العالم 
عبر المطارات والموانئ والمعابر 

اإلسرائيلية ومعبري دامية والكرامة 
)اللنبي( ويصل وزارة المالية نسخة فقط 

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 
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من هذا البيان بدون مرفقات، وقد تم 
البدء باستخدام البيان الجمركي 

الفلسطيني في برنامج أسيكودا، حيث 
ة من هذا البيان بناء يتم إصدار نسخ

على البيان الجمركي الخاص بالواردات 
 من باقي العالم.

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. 
. 

السلع والخدمات 
 المرصودة

Registered Goods and 
services 

تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول 
 عليها من المصادر الرسمية فقط.

Includes actual data received from 
official sources. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 شهادة المنشأ

Certificate  
of Origin 
 

هي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية 
في المحافظات ومعتمدة من قبل وزارة 

االقتصاد الوطني وتعكس البيانات 
وطنية المنشأ والمعاد  الخاصة بالصادرات

تصديرها إلى األردن والدول العربية ودول 
العالم األخرى باستثناء إسرائيل، 

باإلضافة إلى شهادة المنشأ التفاقية 
الشراكة األوروبية التي تصدرها اإلدارة 

العامة للجمارك وتعكس الصادرات 
 الفلسطينية وطنية 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 
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PALESTINIAN CENTRAL 
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 Exports الصادرات

هو إجمالي السلع والخدمات التي يتم 
تصديرها أو إعادة تصديرها خارج البالد، 
ويتم نقل ملكيتها إلى اقتصاد آخر من 

العالم، أو إلى المناطق الجمركية الحرة، 
وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد 

تصديرها من السلع والخدمات وتعتمد 
كل خصم من االقتصاد الوطني نتيجة 

لتعامالت مع االقتصاديات األخرى أو ل
 االقتصاد غير المقيم.

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.  

االمم المتحدة، نظام 
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فاتورة المقاصة 
لضريبة القيمة 

 المضافة

Clearance Voucher for 
Value Added Tax 

فاتورة موحدة للجانبين وهي 
الفلسطيني واإلسرائيلي، ويظهر فيها 

اسم ورقم هوية المشتغل المرخص 
للجانبين، ورقمه الضريبي، والسلعة أو 
الخدمة المتبادلة، وتاريخ التبادل ورقم 

الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة. وتعكس 
حركة التبادل التجاري بين األراضي 

 الفلسطينية وإسرائيل فقط.

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 Palestinian 
Territory and Israel only. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
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 Re-exports المعاد تصديره

هو قيمة جميع السلع التي تم 
استيرادها سابقاً وتم تصديرها إلى بلد 

تغيير على شكلها أو آخر دون إجراء أي 
 قيمتها

It refers to whole commodities 
exported outside the country in the 
same state as they were imported. 

االمم المتحدة، نظام 
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 Origin of Goods منشأ البضاعة

فيه مرحلة الصنع هي البلد الذي تمت 
األخيرة، أما الحاصالت الزراعية 

والحيوانية فهو البلد الذي أنتجت فيه 
تلك الحاصالت، وفيما يخص المواد الخام 

فهي الدولة التي استخرجت من 
 مناجمها تلك المواد.

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. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 
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المنطقة التجارية 
 الحرة

Free Trade Zone 

ولة تعرض فيه البضائع هي جزء من الد
بدون فرض أي ضرائب او رسوم جمركية 
مع احتفاظ كل دولة بتعرفتها الجمركية 
 على البضائع التي من 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. 
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 Imports الواردات

هو إجمـالي السلع والخدمـات 
المستوردة للبلد عن طريق الموانئ 

البرية والبحرية والجوية، التي تم نقل 
االحتياجات المحلية  ملكيتها لتغطية

لالستهالك النهائي والوسيط وإعادة 
 التصدير.

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. 
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 Measurement Units وحدات القياس

. الغرام: هي وحدة وزن للذهب 7
والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة 

 والساعات الثمينة.
. الكيلو غرام: هي وحدة وزن للغالبية 8

 العظمى من التدفقات السلعية من
 فلسطين وإليها.

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

 غرام.
. الكيلوواط/ ساعة: هي وحدة طاقة, 4

 x 7000الكيلوواط.ساعة )ك.و.س( = 
 واط/ثانية.. 2.1x10 6ث =  3600

. المتر المكعب: هي وحدة قياس 2
للمياه العابرة في خطوط األنابيب, 

 الجاهز. وخلطات الباطون
. البرميل األمريكي: هي وحدة قياس 1

للبترول الخام ومشتقاته سواء كانت 
عابرة في خطوط أنابيب أو محملة في 

 0.742صهاريج ويساوي هذا البرميل )
 طن متري تقريباً(.

 
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, 
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. الطن المتري: هي وحدة وزن للبترول 1
برميل تقريبا  1.2ومشتقاته ويساوي 

ن وهو عبارة عن وزن متر مكعب م
 البترول ومشتقاته.

. القدم المكعب: هي وحدة قياس 2
الغاز الطبيعي أو المسال سواء كان 

عابراً باألنابيب أو الصهاريج أو 
 األسطوانات.

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. 

 Retail Prices أسعار التجزئة

هي أسعار إعادة البيع )البيع دون 
تحويل( للسلع الجديدة أو المستعملة 

إلى الجمهور ألغراض االستهالك أو 
 االستعمال الشخصي أو المنزلي.

Refers to the resale (sale without 
transformation) of new and used goods 
to consumer for individual or household 
uses. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Base prices أسعار فترة األساس
هي أسعار السلع والخدمات في فترة 

 ما والتي يتم مقارنة األسعار الجارية بها.

Refers to the prices of goods and 
services in a period in which current 
prices are compared with. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Relative Weight أوزان الترجيح

هي األهمية النسبية للسلع والخدمات 
داخل سلة المستهلك أو بين مكونات 

الرقم القياسي، وتستخدم في 
 العمليات الحسابية للرقم القياسي.

The percent which reflects the relative 
significant of economic commodities 
and services within the consumer 
basket or any component of index 
number and use in mathematical 
calculation for index number. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Inflation التضخم
هو االرتفاع المستمر والملموس في 
 المستوى العام لألسعار في دولة ما.

The overall general upward price 
movement of goods and services in an 
economy. 

العمل الدولية، دليل منظمة 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

الرقم القياسي 
 ألسعار المستهلك

Consumer Price Index 

هو عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس 
الخدمات التغيرات في أسعار السلع و

ضمن سلة المستهلك 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 العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 



 

 

الرقم القياسي 
 لألسعار

Price Index 
إحصائية لقياس التغيرات هو وسيلة 

الحاصلة على أسعار السلع والخدمات 
 بين فترتين زمنيتين.

It is statistical tool used for measuring 
changes in prices of purchased goods 
and services during different temporal 
intervals. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004رية والتطبيق، النظ

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Wholesale Price سعر الجملة

هو سعر إعادة البيع )البيع دون تحويل( 
للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار 

التجزئة أو إلى المستعملين في 
التجارية أو المجاالت الصناعية أو 

المؤسسية أو المهنية لغيرهم من تجار 
الجملة، أو القيام بدور الوكالء أو 

السماسرة في شراء البضائع لحساب 
هؤالء األشخاص أو الشركات أو بيعها 

لهم، ويشمل سعر الجملة ضريبة 
 القيمة المضافة وأجور النقل.

The resale (sale without 
transformation) of new and used goods 
to retailers, industrial, commercial, 
institutional or 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 العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Consumer Price سعر المستهلك
هو السعر الذي يدفعه المستهلك 

صوله على سلعة أو األسري مقابل ح
 خدمة لالحتياجات األسرية.

A price paid by household to gain a 
commodity or service. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Producer Price سعر المنتج

تعرف أسعار المنتج كما وردت في 
توصيات األمم المتحدة بشأن الحسابات 

 SYSTEM OF NATIONAL“القومية 
ACCOUNTS 1993 ’’ بـأنها األسعار التي

يتلقاها المنتج من المشتري لقاء وحدة 
من سلعة أو خدمة، مخصوماً منها 

ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب 
مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 

 المشتري، وغير 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. 

االمم المتحدة، نظام 
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 Consumer Basket سلة المستهلك
هي المجموعة الحقيقية للسلع 
والخدمات التي يقوم المستهلك 

 باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية.

The categories of classified goods and 
services used by the consumer. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Base Time فترة األساس
هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة 

 الفترة الجارية بها.
Refers to the period in which current 
period is compared with 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

القوة الشرائية 
 للنقود

Purchasing power of 
money 

هي كمية السلع والخدمات التي يمكن 
 الحصول عليها بوحدة النقد.

The value of money as measured by 
the quantity and quality of goods and 
services it can buy. 

منظمة العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 



 

 

 Laspeyre’s Equation معادلة السبير

هي معادلة رياضية وضعها عالم اإلحصاء 
ساب األرقام القياسية السبير الحت

لألسعار وذلك بقسمة أسعار فترة 
المقارنة على أسعار فترة األساس، 

 وبالترجيح بكميات سنة األساس.

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 العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

 Chaining Coefficient معامل التحويل

هو مقدار يستخدم في توحيد فترة 
األساس لسلسة من األرقام القياسية 
محسوبة باالستناد إلى فترات أساس 

 مختلفة بحيث 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 العمل الدولية، دليل 
مؤشر أسعار المستهلك: 

 8004النظرية والتطبيق، 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, Consumer 
Price Index: Theory and 
Practice, 2004 

إضافة مقترحة 
 لمبنى قائم ومرخص

Addition to an already 
existing licensed building 

تتم على مبنى  هي تلك اإلضافات التي
قائم سواء كانت تلك اإلضافات عمودية 

أو أفقية وتعمل على إضافة مساحة 
 إلى إجمالي مساحة المبنى.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

إضافة مقترحة وجزء 
 قائم مطلوب ترخيصه

Addition to 
non-licensed 

إذا كانت الرخصة ستشتمل على 
ترخيص أجزاء قائمة )مبنية سابقاً ويراد 

 ترخيصها حالياً( وإضافة مقترحة حالياً.

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

المركزي لإلحصاء الجهاز 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Economic Organization التنظيم االقتصادي

هو الشكل التنظيمي للمنشأة يكون 
مفردة، مركز رئيسي يشمل حسابات 

الفروع، مركز رئيسي ال يشمل حسابات 
 الفروع، فرع ال يمسك حسابات.

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. 

مم المتحدة، نظام اال
 7772الحسابات القومية 
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حالة العمل 
 بالمنشأة

Establishment Status 
هي حالة العمل بالمنشاة عند إجراء 
التعداد وهي إما عاملة أو متوقفة أو 
 تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند.

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

االمم المتحدة، نظام 
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 The Boundary Wall السور

لقد اعتبرت األسوار كحالة خاصة، وذلك 
السور بشكل عندما يتم ترخيص 

منفصل، نظراً الختالف خصائص السور 
)فهو يرخص مثال بالمتر الطولي وليس 

بالمتر المربع(. أما إذا كان السور 
المرخص مصاحباً لترخيص 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

الصيانة الجارية 
 للمبنى

Current Maintenance for 
the Building 

هي تلك الصيانة التي تحافظ على أداء 
األصل وال تؤدي إلى إطالة عمره أو تغيير 

It is keep to the performance of the 
source, and it doesn't lead to increase 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 



 

 

نوع إنتاجه، وعادة ما تستهلك الصيانة 
 الجارية خالل سنة واحدة.

in its life age or change its production 
quality, and it is consumed through one 
year. 

عدد الطوابق في 
 المبنى

Number of Stories in the 
Building 

 هي الطوابق التي يتكون منها المبنى
مع األخذ باالعتبار أن الطابق األرضي 

يعتبر طابقاً، وفي حال وجود غرف فوق 
السطح تعد طابقاً إذا كانت مساحتها 

فأكثر من مساحة السطح،  20%
وطوابق المبنى قد تكون متصلة بدرج 
داخلي كما في حالة الفيالت أو درج 

خارجي كما هو الحال بالنسبة للعمارات 
 ت.أو الدور في بعض الحاال

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. 

األمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
 7772/التنقيح االول، 11

UN, Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, No. 67/Rev.1, 1998 

 No. of persons engaged عدد المشتغلين

يشمل عدد المشتغلين أصحاب العمل 
وأفراد أسرهم العاملين في المؤسسة 
بدون أجر، والعاملين بأجر من العاملين 

 الدائمين والمؤقتين.

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

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Building عمارة

مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها 
أو  الطابق األرضي الذي قد يكون مخازن

دكاكين أو شقق أو كراجات ويحتوي كل 
طابق على أكثر من شقة، أعدت كل 

شقة لسكن أسرة واحدة، وال يجمع بين 
الشقة واألخرى إال الدرج والممر المؤدي 

 إلى الطريق العام.

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

فرع ال يمسك 
حسابات مستقلة 

 عن المركز

Branch with out Book 
Keeping 

هو المنشأة الفرع الذي ال يمسك أية 
 قيود محاسبية.

Branch which does not have any book 
keeping. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

فرع يمسك حسابات 
 مستقلة عن المركز

Branch with Book 
Keeping 

الفرع الذي يمسك قيود محاسبية هو 
مستقلة عن المركز الرئيسي تمكن من 

 إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.

Branch with book keeping separated 
from the head office. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Workmanship قيمة أجور مصنعية

ويشمل ذلك مستحقات العاملين في 
تنفيذ المبنى سواًء كانوا من العمال 
المهرة أو العمال العاديين، سواًء كان 
العمل مقابل أجر شهري أو يومي أو 

بصفة تعاقدية مقابل كمية العمل المنجز 
كما هي العادة مثالً في التعاقد مع 

العمال المهرة على تنفيذ أعمال 
ثل القصارة أو تركيب البالط مصنعيـة م

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 



 

 

مقابل أجرة محددة للمتر المربع، 
وتشمل أجور العاملين أية مزايا عينية أو 

 نقدية إضافية تقدم لهم.

قيمة أجور مصنعية + 
 مواد بناء

Workmanshop + 
Materials 

إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين 
أو عمال مهرة )باستثناء شركات 

المقاوالت( بحيث شمل العقد معهم 
تقديمهم للمواد الالزمة للعمل، وال 
يشمل ذلك مستحقات المنشآت 

 الصناعية .

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة اإلنفاق على 
 إنشاء المبنى

Value of expenditure on 
building construction 

تشمل التكاليف المنفقة على إنشاء 
المباني التي حدث فيها نشاط إنشائي 

 خالل فترة اإلسناد.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة الحفريات 
 باآلليات

Excavations by 
Machinary 

وتشمل تكاليف أعمال الحفر التي تتم 
باستخدام اآلليات الخاصة بذلك سواًء 

تمت أعمال الحفر بالمقاولة حسب 
الكمية المنجزة أو استئجار اآلليات 

 يومي أو بالساعة.مقابل اجر 

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة تكاليف 
 هندسية

Engineering Costs 
مستحقات المكاتب الهندسية لتصميم 

 مخططات المبنى أو اإلشراف عليه.
Dues engineering offices to design 
building or supervision. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة رسوم 
 الترخيص والمخالفات

Licensing Fees and 
Penalities 

وهي الرسوم المدفوعة للجهات المانحة 
للرخص بما في ذلك أية رسوم 

ومخالفات نتيجة للتجاوزات على 
األنظمة وشروط الترخيص. وال يشمل 

ذلك التأمينات التي تسترد بعد 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة رسوم توصيل 
 الخدمات

Utilities Connection Fees 

وهي الرسوم المدفوعة للجهات المانحة 
للرخص بما في ذلك أية رسوم 

ومخالفات نتيجة للتجاوزات على 
األنظمة وشروط الترخيص. وال يشمل 

ذلك التأمينات التي تسترد بعد 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

قيمة مستحقات 
 شركات المقاوالت

Constracting Companies 

إذا تم التعاقد مع شركة مقاوالت 
مسجلة على تنفيذ كامل المبنى أو أية 
أجزاء منه أو أعمال متخصصة فيه )مثل 
أعمال الهيكل أو التمديدات 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 



 

 

 قيمة مواد بناء
مشتراة من قبل 

 المالك
Construction Materials 

يشمل قيمة كافة مواد البناء 
المستخدمة في أنشطة التشييد 

للمبنى خالل سنة اإلسناد والمشتراة 
مباشرًة من قبل المالك، وسواًء كانت 

هذه المواد مستخدمة في أعمال 
الهيكل أو أعمال التشطيب. ويشمل 

الصناعية هذا البند المدفوعات للمنشآت 
ألعمال تركيبية في المبنى مثل 
شبابيك األلمنيوم وحديد الحماية 

واألبواب وأعمال النجارة لألبواب 
 والمطابخ 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

مبنى تحت 
 التشطيب

Building Under 
Preparation 

المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي 
بالكامل، أي تم االنتهاء من بناء كافة 

الطوابق ولكن مازالت عمليات التشطيب 
الداخلي مثل القصارة، التبليط، وتمديد 

الكهرباء والماء، قيد اإلنجاز وهو غير 
لالستعمال، ولم يكن باإلمكان  جاهز

  تحديد نوع 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 مبنى تحت التشييد
Under Construction 
Building 

إذا كان العمل ال زال جارياً بإنشاء 
المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافة 

الجدران أو الصب لسقف طابق واحد 
 على األقل.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Cooperative Building مبنى تعاوني
إذا كان مالك البناء جمعية تعاونية بغض 

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 New Building مبنى جديد
هو ذلك المبنى الذي يتم إنشاءه على 

ارض خالية من أية أبنية قائمة، بغض 
 النظر عن شكل المبنى أو المساحة.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Governmental Building مبنى حكومي
إذا كان المالك من مؤسسات السلطة 

 الوطنية.
If owned by Palestinian authority 
institution. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Private Building مبنى خاص

هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته إلى 
فرد أو مجموعة من األفراد أو إلى إحدى 

المؤسسات التي يملكها القطاع 
 الخاص.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Vacant Building مبنى خالي
إذا كان المبنى صالحاً للسكن أو العمل 

مستغل  ولكن ال يقيم به أحد أو غير
 طوال فترة الحصر.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 



 

 

 charity Building مبنى خيري
لوكاً لجمعية أو إذا كان المبنى مم

 مؤسسة خيرية.
If the owner is Charitable Society. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Residential مبنى سكني

ويعتبر المبنى سكنياً بالتعريف إذا كانت 
اكثر من نصف مساحته معدة ألغراض 

المبنى السكني  السكن. ويشمل
الحاالت التالية: أن يكون وحدات سكنية 

كاملة. إضافة غرف لوحدات سكنية. 
إضافة منافع أو مباني فرعية لمبان 

سكنية )مثل المطابخ أو الحمامات أو 
 الحفر االمتصاصية أو الكراجات(.

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. 

األمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
 7772لتنقيح االول، /ا11

UN, Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, No. 67/Rev.1, 1998 

 إذا كان المالك بلدية أو مجلساً قروياً. Local Authority Building مبنى سلطة محلية
If the owned by a municipality or a 
rural council. 

لإلحصاء  الجهاز المركزي
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Non-Residential مبنى غير سكني

إذا لم يكن المبنى سكنياً أو أكثر من 
نصف مساحته ليست للسكن, يحدد 
استخدامه بدقة حيث يمكن أن يكون 
صناعياً، تجارياً، تعليمياً، صحياً، أو غير 

 ذلك.

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Uncompleted building مبنى غير مكتمل

إذا كان العمل ال زال جارياً بإنشاء 
المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافة 

الجدران أو الصب لسقف طابق واحد 
على األقل، أي إما أن يكون المبنى 

 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Existing building مبنى قائم
إذا كانت الرخصة لمبنى قائم بأكمله 

 )مبني سابقاً ويراد ترخيصه حالياً(.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

للسكن مبنى 
 والعمل

Residential and Work 
Building 

إذا كانت بعض الوحدات السكنية 
بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض 

 اآلخر مستخدمة للعمل.

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

مبادئ  األمم المتحدة،
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
 7772/التنقيح االول، 11

UN, Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, No. 67/Rev.1, 1998 

 Work Building مبنى للعمل

هو المبنى المستخدم بشكل كامل 
للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة 

ادة، مع مالحظة أن المبنى بصفة معت
المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزاؤه 

  غير مستخدمة يعتبر للعمل.

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

األمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
 7772/التنقيح االول، 11

UN, Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, No. 67/Rev.1, 1998 



 

 

مبنى مستغل وغير 
 مكتمل

Building Used but not 
Completed 

وهو المبنى الذي يتم استغالله إال انه 
غير مكتمل إنشائياً مثل بعض األبنية 

ا التي تكون مسكونة على الرغم من أنه
 غير مشطبة.

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Closed Building مبنى مغلق
أو  إذا كان المبنى مشغوالً بأسرة أو أكثر

مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Completed Building مبنى مكتمل

هو المبنى الذي تم إنجاز هيكله 
وتشطيباته بشكل كامل بما في ذلك 

المبنى الخالي أو المهجور الصالح 
 لالستخدام.

The building that structurally completed 
including the vacant building that's 
good for use. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Deserted Building مبنى مهجور

هو المبنى غير المستغل لفترات طويلة 
بسبب عدم الصالحية ويحتاج إلى إجراء 

والترميمات الضرورية  بعض التصليحات
واألساسية ليصبح صالحاً للسكن. 

وكذلك المباني التي ال يستطيع 
مالكوها استخدامها بسبب اإلجراءات 

 اإلسرائيلية.

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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

مبنى مهجور )غير 
 صالح لالستخدام(

Vacant building 
هو المبنى غير المستغل بسبب عدم 
الصالحية أو الذي صدر فيه قرار 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 
 7771 الفلسطيني،

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Waqf Building مبنى وقف
المباني الموقوفة مثل المساجد 

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 مبنى وكالة الغوث
United Nations Relief and 
Works Agency (UNRWA) 
Building 

المبنى الذي تعود ملكيته لوكالة الغوث 
مثل مباني المدارس 

والمستشفيات.....الخ التابعة لوكالة 
الغوث، وليست مستأجرة من جهة 

 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 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

مركز رئيسي ال 
يشمل حسابات 

 الفروع

Head Office with out 
Book Keeping 

وهي المراكز الرئيسية التي ال تشمل 
حسابات الفروع التابعة لها )الفروع غير 

 مدمجة مع المركز الرئيسي(.

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

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 



 

 

مركز رئيسي يشمل 
 حسابات الفروع

Head Office with Book 
Keeping 

وهو المركز الرئيسي للمنشأة التي 
تشمل حسابات الفروع التابعة لها 

)حسابات الفروع مدمجة مع المركز 
 الرئيسي(.

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

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Building Ownership ملكية المبنى
تمثل القطاع أو الجهة التي يتبعها مالك 

المبنى وليس الجهة التي تشغل 
 المبنى

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

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 ملكية المنشأة
Ownership of the 
enterprise 

ويقصد بذلك ملكية أغلبية رأس مال 
فأكثر( حيث يمكن  %27المؤسسة )أي 

أن تكون خاص وطني أو خاص أجنبي أو 
حكومة وطنية أو قطاع أهلي أو شركة 
 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، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 المنشأة العاملة
In Operation 
Establishment 

هي المنشأة التي تزاول العمل فعال 
 خالل فترة جمع البيانات.

An establishment which is in operation 
during the implementation of 
establishment census. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Closed Establishment المنشاة المتوقفة
هو المنشأة المتوقفة عن العمل بشكل 

 مؤقت خالل فترة جمع البيانات.
A temporary closed establishment 
during the census. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Single Establishment المنشأة المفردة
هي المنشأة التي ليس لها فروع 

 وليست فرعاً لمركز رئيسي.
With out branch and not a head office 
for branches. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772القومية الحسابات 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 منشأة تحت التجهيز
Under Preparation 
Establishment 

وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات 
 بدء ممارسة نشاط اقتصادي.

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

ظام االمم المتحدة، ن
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Auxiliary Activity Unit وحدة نشاط مساند
هو النشاط الذي تستخدم مخرجاته في 

 نفس المؤسسة وال تقدم للغير.

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

المتحدة، نظام االمم 
 7772الحسابات القومية 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Bus الباص
 7هو مركبة آلية مصممة لنقل اكثر من 

 ركاب )بما في ذلك السائق(.

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

االمم المتحدة، معجم 
احصاءات النقل، مصطلحات 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Road Tractor الجرار
هو مركبة آلية مصممة لسحب مركبة 
غير آلية، ويستثنى من ذلك الجرارات 

 الزراعية.

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

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 



 

 

 Road Traffic Accident حادث الطرق )سير(
مركبة هو الحادث الذي وقع نتيجة لكون 

في حالة حركة على الطريق، وقد نتج 
 عن هذا الحادث إصابات.

An accident, which occurred as a result 
of the vehicle being in a state of motion 
and in which people were injured. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
 اإلسرائيلي

Israel Central Bureau of 
Statistics 

 Motorcycle ناريةالدراجة ال

هي مركبة آلية ذات عجلتين، بما في 
ذلك تلك التي تحتوي على عربة 

جانبية. يتضمن ذلك الدراجات البخارية، 
والمركبات ذات الثالث عجالت والتي ال 

كغم، وتصنف  400يزيد وزنها عن 
الدراجات اآللية حسب سعة اسطوانة 

 20المحرك على النحو التالي: اقل من 
 700-20)دراجات نارية صغيرة(،  2سم
 820، اكبر من 2سم 820-700، 2سم
 .2سم

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

الرحالت الجوية 
 المنتظمة

Regular Flights 

يتم هي سلسلة من الرحالت التي 
اإلعداد لها ضمن مجموعة من الظروف 

متضمنة الحد األدنى مما يلي: تنجز 
بطائرة مسافرين وتذاكرها متاحة 

لالستخدام العام، تخطط وتضبط حسب 
احتياجات حركة المرور، يتم التنقل 

خاللها بموجب اتفاقية جوية موجودة، 
وجود رخصة تشغيل وجدول مواعيد 

 محدد متاح لالستخدام العام.

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

غير الرحالت الجوية 
 المنتظمة

Irregular Flights 
هي جميع الرحالت الجوية مدفوعة 

 األجر، عدا الرحالت الجوية المنتظمة.

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

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

سيارة أجرة 
 "التاكسي"

Taxi 

هي كل مركبة آلية تستعمل لنقل 
الركاب )مقابل أجر( وال تزيد حمولتها عن 

ركاب )بما في ذلك السائق(،  7
 وموصوفة في رخصتها "كتاكسي".

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Commercial Car التجاريةالسيارة 

هي مركبة آلية مصممة ألغراض غير 
كغم،  8800نقل الركاب ويزيد وزنها عن 

سم ويقل عن أو  712ويزيد ارتفاعها عن 
سم، وموصوفة في  820يساوي 

 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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 



 

 

 Private Car سيارة الخاصةال

هي كل مركبة آلية تستعمل لنقل 
الركاب )دون اجر( وال تزيـد حمولتها عن 

ركاب )بما في ذلك السائق(،  7
وموصوفة في رخصتها كمركبة خاصة، 
 وال يشمل هذا النوع الدراجات النارية.

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Truck الشاحنة
هي مركبة آلية مصممة ألغراض غير 

 820ويزيد ارتفاعها عن نقل الركاب 
 سم، وموصوفة في رخصتها كشاحنة.

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Regional Road الطريق اإلقليمي

هو الطريق الذي يتفرع من طريقين 
رئيسيين، أو يؤدي إلى طريقين 

رئيسيين، ويشمل امتداد الطريق داخل 
 التجمع.

Branching off from, or lining, main 
roads. 

مكتب جهاز اإلحصاء 
 7772اإلسرائيلي، 

Israel Central Bureau of 
Statistics, 1995 

 Bypass Road الطريق االلتفافي

هو طريق منشأ من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي بهدف ربط المستعمرات 
اإلسرائيلية الموجودة في األراضي 
الفلسطينية مع بعضها البعض ومع 

 إسرائيل.

It is a road Constructed by Israeli 
Occupation to link the Settlements with 
each other and with Israel. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7722الفلسطيني،

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1988 

 Main Road الطريق الرئيسي
هو الطريق الذي يمتد على مستوى 

القطر، أو من محافظة إلى أخرى، 
 الطريق داخل التجمعويشمل امتداد 

Serves for national or inter district 
traffic and including road extension 
within a locality. 

مكتب جهاز اإلحصاء 
 7772اإلسرائيلي، 

Israel Central Bureau of 
Statistics, 1995 

 Local Road الطريق المحلي
هو الطريق الذي يخدم حركة المرور 

 ضمن التجمع. الداخلية
Serves the internal traffics within a 
locality. 

مكتب جهاز اإلحصاء 
 7772اإلسرائيلي، 

Israel Central Bureau of 
Statistics, 1995 

 Vehicle المركبة
هي كل مركبة ذات عجالت مصممة 

 للسير على الطرق.
A vehicle running on wheels and 
intended for use on roads. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Other Vehicle مركبة أخرى

هي كل مركبة مصممة لغير أغراض نقل 
الركاب أو البضائع. يتضمن هذا النوع: 
مركبات اإلسعاف، الرافعات المتنقلة، 

لمداحل، الجرافات ذات العجالت ا
المعدنية، مركبات تصوير األفالم، 

المركبات اإلذاعية والتلفزيونية المتنقلة، 
المركبات المستخدمة كمكتبة متنقلة، 

 مركبات الصيانة 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، معجم 
ت احصاءات النقل، مصطلحا

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 



 

 

 Motor Vehicle المركبة اآللية

هي كل مركبة مزودة بمحرك بحيث 
يمتلك هذا المحرك وسيلة دفع ذاتية، 

وتستعمل عادة لحمل األشخاص أو 
 البضائع أو لسحب المركبات.

A vehicle fitted with auto propulsive 
engine, it is normally used for carrying 
persons or goods, and drawing 
vehicles. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Trailer المقطورة

لنقل البضائع  هي مركبة غير آلية
مصممة لُتسحب بواسطة مركبة آلية 

ويستثنى من ذلك المقطورات الزراعية 
 و"الكارافانات".

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

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002ة الثالثة الطبع

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Semi-Trailer نصف المقطورة

هي مركبة غير آلية بدون محور أمامي 
مصممة بحيث يرتكز جزء من المركبة 

وقسم أساسي من حمولتها على 
 جرار.

Goods road vehicle with no front axle 
designed in such a way as to be hauled 
by road tractor. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Telegram البرقية

هي كل رسالة محدودة الكلمات ترسل 
بواسطة التلكس أو الفاكس أو بواسطة 

على الكلمة الهاتف، تدفع أجورها 
 الواحدة.

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

حركة المهاتفة 
الوطنية )الثابتة( من 
 المقاسم )بالدقائق(

National trunk telephone 
traffic (minutes) 

تتألف حركة المهاتفات الوطنية الثابتة 
من المقاسم من حركة هاتفية وطنية 

ثابتة متبادلة مع محطة كائنة خارج 
منطقة الرسوم المحلية للمحطة 

وينبغي اإلبالغ عن المؤشر  الطالبة.
 باعتباره عدد دقائق حركة المهاتفة.

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 
المعلومات واالتصاالت 

 8007واستعمالها،طبعة 

THE INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION 
UNION , Manual for Measuring 
ICT Access and Use by 
Households and 
Individuals,2009  

الحركة الهاتفية 
الثابتة الدولية 

 الخارجة )بالدقائق(

International outgoing 
telephone traffic 
(minutes) 

يغطي ذلك الحركة الفعلية 
)المستكملة( في أي بلد إلى جهات 

خارج ذلك البلد. وينبغي التبليغ عن هذا 
 المؤشر بعدد دقائق الحركة.

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 

مات واالتصاالت المعلو
 8007واستعمالها،طبعة 

THE INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION 
UNION , Manual for Measuring 
ICT Access and Use by 
Households and 
Individuals,2009  

الحركة الهاتفية 
الثابتة المحلية 

 )بالدقائق(

Local telephone traffic 
(minutes) 

الثابتة المحلية تتألف الحركة الهاتفية 
من حركة خطوط الهاتف الثابتة الفعلية 

)المستكملة( المتبادلة داخل منطقة 
الرسوم المحلية التي تقع فيها محطة 

النداء. وهذه هي المنطقة التي 
يستطيع فيها أحد المشتركين مكالمة 
شخص آخر بدفع رسم مكالمة محلية 

)إن وجدت(. وينبغي التبليغ عن هذا 
 ل عدد دقائق.المؤشر في شك

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 

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

 8007واستعمالها،طبعة 

THE INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION 
UNION , Manual for Measuring 
ICT Access and Use by 
Households and 
Individuals,2009  



 

 

meter units (pulses), then an 
appropriate conversion figure to 
minutes of traffic should be supplied 

 Post Packet الرزم البريدية

دية لها صفة اإلهداء هي مادة بري
كالمالبس والمأكوالت ومواد التجميل 
والعطور والعينات التجارية وما شابه. 

ويشترط أن ال يقل الحد األدنى لطول 
ملم، وان ال يقل  740الرزمة البريدية عن 

ملم )مع تسامح مقداره  70عرضها عن 
ملم(، وأن ال يزيد مجموع الطول  8

ى ملم، عل 700والعرض والسمك عن 
ملم.  100أن ال تزيد أطوال أي بعد عن 

كذلك يشترط أن ال يزيد وزن الرزمة عن 
 كغم. 8

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Express Mail رسائل البريد السريع

هي الرسائل التي يستوفى عليها 
رسوم بريد إضافية مقابل وصولها إلى 

ساعة بدءاً من  84المرسل إليه خالل 
 لحظة استالمها من قبل المركز 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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Letter رسالةال

هي مادة بريدية لها صفة التراسل أي 
تحمل في طياتها خبراً معيناً، سواء 

أكانت معدة بخط اليد أم باستخدام اآللة 
الطابعة أو بكلتا الطريقتين، ويشمل ذلك 

العينات التجارية المحتواة داخل مغلف 
مسطح. ويشترط أن ال يقل الحد األدنى 

ال يقل  ملم، وأن 740لطول الرسالة عن 
ملم )مع تسامح مقداره  70عرضها عن 

ملم(، وأن ال يزيد مجموع الطول  8
ملم، على  700والعرض والسمك عن 

ملم.  100أن ال تزيد أطوال أي بعد عن 
كذلك يشترط أن ال يقل وزن الرسالة 

 غم. 8000غم وال يزيد عن  80عن 

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Regular Letter الرسالة العادية
هي الرسائل التي يستوفى عليها 

 الرسوم البريدية العادية فقط.
A letter that is sent by normal post with 
regular fees. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Registered Letter الرسالة المسجلة

 -هي الرسالة التي يستوفى عليها 
 -إضافة إلى الرسوم البريدية العادية

رسوم تسجيل ويتلقى مرسلها إيصاالً 
بريدياً وتسلم إلى المرسل إليه أو من 
ينوب عنه، بعد التثبت من هويته وبعد 

 اخذ توقيعه على إيصال بريدي.

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، معجم 
النقل، مصطلحات احصاءات 

 8002الطبعة الثالثة 
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 Parcel الطرد

هو مادة بريدية على شكل رزمة مغلفة 
بغالف لين أو صلب، بداخلها أوراق، 
كتب، مأكوالت، مالبس، أو أية مواد 

مشابهة. ويـشترط أن ال يزيد مجموع 
رتفاع عـن الطول وضعفا العرض وضعفا اال

م، على أن ال يزيد طول أي بعد عن  2
م. كذلك يشترط أن ال يزيد وزن  7.2

كغم في حالة الطرود  80الطرد عن 
الداخلية، أما في حالة الطرود الخارجية 

كغم،  80-2فإن الحد األعلى يتراوح بين 
وذلك بحسب األنظمة المعمول بها في 

 الدولة المستقبِلة.

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، معجم 
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 
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 Printed Matter المطبوعة

هي مادة بريدية مطبوعة في دار طباعة 
أو بأي طرق أخرى كالتصوير والكتب 

والكتيبات، لها الصفة العلمية والثقافية 
وليس لها صفة التراسل. ويشترط أن ال 

يقل الحد األدنى لطول المطبوعة عن 
 70ملم، وان ال يقـل عرضها عن  740

ملم(، وأن ال  8مقداره  ملم )مع تسامح
يزيد مجموع الطول والعرض والسمك 

ملم، على أن ال يزيد طول أي  700عن 
ملم. كذلك يشترط أن ال  100بعد عـن 

كغم،  8يزيد وزن المطبوعة العادية عن 
ويمكن أن يصل الحد األعلى للوزن إلى 

 كغم في حالة الكتب. 2

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، معجم
مصطلحات احصاءات النقل، 

 8002الطبعة الثالثة 

UN,Glossary for Transport 
statistics, 3rd Edition 2003 

 Hotel Beds األسرّة الفندقية

هي األِسرَّة المفردة في الفندق 
والمعدة لالستخدام من قبل النزالء 

باستثناء األِسرَّة التي تضاف إلى 
الفندق عند الطلب ويعتبر السرير 

 المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين.

Is the total number of 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. 

ة، منظمة األمم المتحد
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 
ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
Statistics 2008 

 األماكن األثرية
Archeological and 
Historical Sites 

تشهد هي المواقع التي يوجد بها آثار 
 على وجود حضارات قديمة.

Sites that have ancient monuments 
from ancient civilizations. 

وزارة السياحة واآلثار 
الفلسطينية، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2002 

 Tourism Consumption اإلنفاق السياحي
ن كل ما ينفق من أجل هو عبارة ع

مستلزمات الرحلة السياحية من 
مواصالت، طعام، شراء الهدايا وما شابه، 

It consists of all the trip needs to buy, 
including the transportation, food, gifts 
and else. 

منظمة األمم المتحدة، 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

UN/UNITED NATIONS/ 
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ORGANIZATION  
International 



 

 

سواًء كانت عملية اإلنفاق خالل الرحلة 
 أو وقت التحضير لها.

Recommendations for Tourism 
Statistics 2008 

 Country of Resident بلد اإلقامة المعتاد

هو البلد الذي يقيم به عادة الشخص 
ي اإلقامة فيه لمدة عام المبحوث أو ينو

أو أكثر، وقد تكون جنسيته المسجلة 
في جواز سفره منسوبة إلى هذا البلد، 

 وقد تكون مختلفة عنه.

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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 
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 Usual Environment البيئة المعتادة

البيئة المعتادة هي مجموعة األماكن 
التي يقوم الشخص بالتردد عليها ضمن 
روتين حياته العادية )باستثناء أماكن يتم 

زيارتها لممارسة األنشطة الترفيهية 
فقط(، وتتكون من المنطقة المجاورة 

لبيته ومكان العمل أو الدراسة وغيرها 
من األماكن 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 
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 Tourism Guide الدليل السياحي

المرشد/الدليل السياحي هو الشخص 
الذي يحمل رخصة دليل سياحي ولديه 

المعرفة الكافية بالمنطقة والمواقع 
السياحية الموجودة فيها ويستطيع 

تقديم خدمة اإلرشاد السياحي 
 والترجمة إلى الزوار مقابل أجر.

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 CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

 Tourism Trip الرحلة السياحية

أي سفر تقوم به األسرة أو فرداً منها 
المعتادة لها، إلى مكان خارج البيئة 

بحيث ال يكون الغرض األساسي من 
السفر ممارسة نشاط يدر دخالً في 
المكان الذي تتم زيارته ولمدة ال تزيد 

 عن اثني عشر شهرا متتاليا.

Traveling to and staying in places 
outside their 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 
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 Outbound Tourism السياحة الخارجية

هي حركة تنقل األفراد المقيمين من 
أماكن بيئتهم المعتادة إلى خارج البالد 

لمدة ال تتجاوز اثني عشر شهراً متتالياً، 
لممارسة أنشطة مختلفة، بحيث ال 
يكون الغرض األساسي من الرحلة 
 ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان

 الذي تتم زيارته.

Outbound tourism comprises the 
activities of persons traveling to and 
staying in places outside their usual 
permanent places of residence 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 
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 Domestic Tourism السياحة المحلية
هي حركة تنقل األفراد المقيمين في 

أماكن بيئتهم المعتادة إلى أخرى داخل 
This is defined as comprising the 
activities of residents of a given area 

األمم المتحدة، منظمة 
المية، السياحة الع

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 



 

 

البالد لممارسة أنشطة مختلفة، بحيث 
ال يكون الغرض األساسي من الرحلة 
ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان 

 الذي تتم زيارته.

traveling only within that area, but 
outside their 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. 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
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 Inbound Tourism السياحة الوافدة

السياحة الوافدة تشمل أنشطة 
األشخاص المسافرين إلى األراضي 

والبقاء في أماكن خارج الفلسطينية 
بيئتهم المعتادة، لمدة ال تتجاوز سنة 

واحدة متتالية، بهدف االستجمام 
والراحة، أو القيام بمهمات رسمية 

 وأعمال أخرى.

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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
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 الشخص الزائر
 )المسافر(

Visitors (Travelers) 

هو كل شخص يسافر إلى مكان مختلف 
عن بيئته المعتادة لمدة ال تزيد عن اثني 

عشر شهراً متتالياَ وال يكون الغرض 
األساسي من رحلته هو ممارسة 
 نشاط يدر له دخالَ في البلد المزار.

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. 

األمم المتحدة، منظمة 
ة، السياحة العالمي
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 Hotel worker العاملون في الفنادق

يشمل ذلك كافة المشتغلين في 
الفندق سواء كانوا من أصحاب الفندق 

العاملين سواء كان ذلك  أو أفراد أسرهم
 بأجر أو دون أجر، بدوام كلي أو 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 CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

العمل والمهمات 
 الرسمية

Work and Official 
Missions 

وهو العمل الذي يمارسه الشخص 
المسافر بحيث ال يدر عليه دخالً في 
المكان المزار، مثل األعمال الرسمية 

التي يكلف بها الشخص من مؤسسته 
مال ذات أو حكومته ويستثنى منها األع

الطابع التجاري أو الربحي. )أنشطة 
 رجال 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). 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 
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 The Purpose of the Visit الغرض من الزيارة

وهو الغرض الذي يخرج من أجله السائح 
أو الزائر من مكان إقامته المعتاد، حيث 

من الممكن أن يكون هذا الغرض 
ترفيهي أو ألهداف دينية أو زيارة األقارب 
واألصدقاء أو طبية أو تعليمية أو مهمات 

 رسمية أو أي أغراض أخرى.

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. 

األمم المتحدة، منظمة 
ية، السياحة العالم
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الغرف واألِسرَّة 
 المتاحة

Available Beds and 
Rooms 

تشمل ما هو قابل لإلشغال من غرف 
استثناء ما وأِسرَّة خالل فترة المسح ب

 هو مغلق للصيانة أو ألي 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 
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 Hotel Room الغرفة الفندقية
هي غرفة في فندق معدة لالستخدام 
من النزالء للمبيت. وتكون الغرف مفردة 

 أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية.

It refers to the furnished rooms for the 
use of guests. Such rooms might be 
single, double, triple, or quadruple. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
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 Operating Hotels الفنادق العاملة

هي الفنادق التي تدخل ضمن اطار 
العينة والنتائج ويستثنى من ذلك 

الفنادق المتوقفة عن العمل الجراء 
عمليات الترميم والصيانة والفنادق 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
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 The Hotel الفندق

هو منشأة تصنف ضمن منشآت اإلقامة 
السياحية الجماعية التي توفر المبيت 

للزائر. ويشترط في الفندق أن يكون 
عدد األماكن المتوفرة فيه تستوعب 

عدل عدد مجموعة أشخاص يزيد عن م
أفراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة 

موحدة وتقدم خدمات وتسهيالت تشمل 
خدمة الغرف وإعداد األسرة يوميا 
وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف 

الفنادق في درجات وفئات وفقا 
 للتسهيالت والخدمات التي تقدمها.

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. 

ة األمم المتحدة، منظم
السياحة العالمية، 
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محل بيع التحف 
 السياحية

Souvenir Shops 

مؤسسة تجارية يكون نشاطها 
 والتذكاراتالرئيسي بيع التحف والهدايا 

السياحية، من منتجات المشاغل 
 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. 

وزارة السياحة واآلثار 
نية، الجهاز الفلسطي

المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

مصنع )مشغل( 
 التحف السياحية

Handicrafts and 
Traditional Goods 
Factories 

مؤسسة صناعية حرفية تقوم بإنتاج 
سلع ذات طبيعة تراثية )فلكلورية( 

السياحي وتذكارية، لتلبية حاجة الطلب 
خصوصاً السياحة الوافدة، مثل 

المنحوتات الخشبية، المنتجات الخزفية 
والصدفية، 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 CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 



 

 

 والشراب.منشأة تقدم خدمات الطعام  Restaurant المطعم
Establishment which provide food and 
drink services. 

وزارة السياحة واآلثار 
الفلسطينية، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

مكتب اإلرشاد 
 السياحي

Tour Guide Office 

هو مكتب مهمته قيادة وتنظيم وإدارة 
الرحالت السياحية، وتنفيذ البرامج 

السياحية للسياح ومرافقتهم ورعايتهم 
منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وتنظيم 

وترتيب وتسهيل تنقلهم وإقامتهم 
ومساعدتهم على ممارسة األنماط 
واألنشطة السياحية المحددة في 

برامجهم، وتوفير المعلومات التوضيحية 
 الالزمة لهم

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. 

وزارة السياحة واآلثار 
الفلسطينية، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 
 8008فلسطيني، ال

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

 Tourist Site الموقع السياحي

وهو مكان محدد تتوفر فيه سمات 
وخصائص مادية أو معنوية، بحيث يرى 
فيه الزائر القدرة على تلبية حاجة أو 

أكثر لديه. هذه السمات قد تكون البيئة 
المحيطة في الطبيعة )مثل المناخ 

والثقافة، والغطاء النباتي أو المناظر(، أو 
أنها قد تكون محددة في مكان، مثل 

 عرض مسرحي، أو 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 

لإلحصاء  المركزي
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

 Guests النزالء

هم األشخاص الذين يبيتون في 
الفندق، ويستخدمون مرافقه وخدماته، 

ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة 
واحدة ثم يعود للفندق ثانية 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 
ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
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 Resident Guests النزيل المقيم

هو الشخص الذي يبقى أو لديه نية أن 
يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة 

واحدة، ويستثنى من هذه القاعدة 
الطالب والمرضى والعاملين لدى 

عثات الدبلوماسية السفارات والب
والمنظمات الدولية من غير مواطني 
 الدولة التي تقيم فيها هذه 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. 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 
ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
Statistics 2008 

 Inbound Guests النزيل الوافد
هو أي شخص يسافر إلى مكان خارج 

شهراً  78بيئته االعتيادية ألقل من 
Any person traveling to a place outside 
the usual environment for less than 12 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 



 

 

متتالية، ويكون غرضه األساسي من 
الزيارة هو ممارسة أي نشاط، على أن 

يدر هذا النشاط عليه دخال في ال 
 المكان الذي يقوم بزيارته.

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 . 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
Statistics 2008 

الوحدة اإلحصائية 
في األنشطة 

 السياحية

Statistical Unit in tourism 
Activities 

الوحدة اإلحصائية في مسح األنشطة 
السياحية هي المؤسسة، وتعرف بأنها 

كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من 
وتحقيق حقوق على امتالك األصول 

الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية 
 والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.

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. 

السياحة واآلثار وزارة 
الفلسطينية، الجهاز 

المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

وكالة السياحة 
 والسفر

Tourism and travel 
Agency 

وهي المنشأة التي تقدم خدمات 
ومعلومات استشارية وفنية وعمل 

 الترتيبات الالزمة لعملية السفر ابتداءً 
من حجز وسائل النقل مروراً بمنشآت 
اإلقامة والحجوزات األخرى وغيرها من 

الخدمات والمعلومات التي تهم 
 المسافر.

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 CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 
,2000 

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 

األمم المتحدة، منظمة 
السياحة العالمية، 

التوصيات الدولية الحصاءات 
 8002السياحة 

UN/UNITED NATIONS/ 
WORLD TOURISM 
ORGANIZATION  
International 
Recommendations for Tourism 
Statistics 2008 

االتصال بالشبكات 
 العامة

Connection to Public 
Network 

يوضح مدى اتصال المسكن بالشبكات 
العامة سواء شبكة 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، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
 8007/التنقيح الثاني، 11
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Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, No. 67/Rev.2, 2009 

االتصال بالشبكات 
العامة )االتصال 

 بشبكة مياه(

Connection to Public 
Network (Connection to 
water resources) 

يوضح مدى اتصال المسكن بالمياه وقد 
 صنفت على النحو التالي:

. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصالً 7
بالشبكة العامة للمياه، التابعة لشركة 
 المياه أو البلديات أو المجالس القروية.

لمسكن . تمديدات خاصة: إذا كان ا8
متصالً بتمديدات خاصة للمياه من مصدر 

خاص بالمسكن فقط، أو مشترك بين 
 مجموعة من األفراد.

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 

االمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

ن، العدد والمساك
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. ال يوجد: في حالة عدم اتصال 2
 المسكن بالمياه.

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. 

االتصال بالشبكات 
العامة )االتصال 

 بالصرف الصحي(

Connection to Public 
Network (Connection to 
Sewage System) 

صرف يوضح مدى اتصال المسكن بال
 الصحي وقد صنفت على النحو التالي:

. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصالً 7
بالشبكة العامة للصرف الصحي التابعة 

لمجالس المدن أو القرى أو أي هيئة 
 أخرى.

. حفرة امتصاصية: في حالة وجود 8
حفرة امتصاصية للصرف الصحي في 

 المسكن.
. ال يوجد: في حالة عدم توفر الوسائل 2

 بقة الذكر للصرف الصحي.السا

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. 

االمم المتحدة، مبادئ 
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االتصال بالشبكات 
العامة )االتصال 

 بالكهرباء(

Connection to Public 
Network (Connection to 
electricity) 

يوضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء 
 وقد صنفت على النحو التالي:

إذا كان المسكن متصالً . شبكة عامة: 7
بالشبكة العامة للكهرباء، التابعة لشركة 

 الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي.
. مولد خاص: إذا كان مصدر الكهرباء 8

مولداً خاصاً يملكه صاحب المسكن أو 
 مجموعة من األفراد.

. ال يوجد: في حالة عدم اتصال 2
 المسكن 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، مبادئ 
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والمساكن، العدد 
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 Housing Rent أجرة المسكن
مبلغ يدفع بشكل دوري )أسبوعيا، 
شهريا...الخ( مقابل مكان تقيم فيه 

 األسرة.

The amount paid periodically (weekly, 
monthly, etc.) for the space occupied 
by the household. 
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 Marginal براكية

هي مبنى قائم بذاته، تتكون من غرفة 
واحدة أو اكثر وتكون المادة الغالبة 

للجدران الخارجية والسطح من الزنك 
)الصاج( أو التنك أو االسبست وال يتم 

 حصرها إال إذا كانت مشغولة.

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، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

لعدد والمساكن، ا
 8007/التنقيح الثاني، 11

UN, Principles and 
Recommendations for 
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 Bathroom حمام

غرفة مخصصة لالستحمام، ولها باب 
 يمكن إغالقه ويصنف إلى:

. حمام متصل بالمياه: وذلك في حالة 7
 وجود حنفية للمياه داخل الحمام.

. حمام غير متصل بالمياه: وذلك في 8
حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل 

 الحمام.
. ال يوجد: وذلك في حالة عدم وجود 2

 حمام مستقل في المسكن.

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، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

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

 Tent خيمة
هي مصنوعة من القماش أو الوبر أو 

الشعر وعادة ما تستخدم في التجمعات 
 البدوية.

It is made of textile, wool, or hair. It is 
typically used in the Bedouin Localities. 

االمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
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 House دار

مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة أو 
أكثر، ويمثل البناء التقليدي في 

فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق 
واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، 

ار مقسمة إلى وحدات أما إذا كانت الد
سكنية منفصلة كل منها تشمل 

المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها 
أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن 

 شقة.

A building usually established for the 
residence of one household or more; it 
is the typical form of residential 
buildings prevailing in Palestine. 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، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
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 السلع المعمرة
Availability of Durable 
Goods 

السلع التي تدوم طويالً لدى  هي
 األسرة مثل :

سيارة خصوصية وهي السيارات 
المخصصة لالستخدام الخاص لألسرة، 

وثالجة كهربائية، وسخان شمسي، 

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 

االمم المتحدة، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
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 70وتدفئة مركزية، ومكتبة منزلية )توفر 
كتب غير مدرسية على األقل تستخدم 

لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية 
ة مالبس، الخ(، وطباخ غاز، وغسال…

وتلفزيون، وفيديو، وكمبيوتر، وصحن القط 
 )ستاليت(.

developing the cultural, religious 
aspects of knowledge …etc.), cooking 
stove, washing machine, television, 
video, computer, dish, ect. 

 Apartment الشقة

هي جزء من دار أو عمارة تتكون من 
غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ 

وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً 
باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة 
واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق 

 درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.

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 

دة، مبادئ االمم المتح
وتوصيات لتعدادات السكان 

والمساكن، العدد 
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 Room الغرفة

( 4هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن )
)أربعة أمتار مربعة فأكثر( محاطة  8م

وسقف يسهل عزل بجدران 
المستخدمين لها عن اآلخرين، وتعتبر 
الشرفات )الفرندات( المقززة غرفة إذا 

كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن 
أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي غرض 

من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة 
غرفة، وال يعتبر من ضمن الغرف كل من 

المطبخ والحمام والمرحاض والممرات. 
ا ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة كم

للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف 
 المستخدمة للعمل فقط.

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، مبادئ 
وتوصيات لتعدادات السكان 
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 Bedroom غرفة النوم

( 4هي أي مساحة تساوي أو تزيد عن )
)أربعة أمتار مربعة فأكثر(، محاطة  8م

بجدران وسقف ويسهل عزل 
المستخدمين لها عن اآلخرين، 

مستخدمة لنوم شخص واحد أو أكثر من 
أفراد األسرة. وتعتبر الشرفات )الفرندات( 

المقززة غرف نوم إذا كانت مساحتها 
أمتار مربعة، مساوية أو تزيد عن أربعة 
 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، مبادئ 
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 Independent Room غرفة مستقلة

هي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق 
بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف 

مرحاض(  –حمام  –في المرافق )مطبخ 
وهي معدة أصال للسكن وتوجد عادة 

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، مبادئ 
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على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون 
 ح العمارات.جزءاً من دار أو فوق أسط

 Villa فيال

هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر 
النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة 

واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد 
بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل 

بينهما درج داخلي، ويخصص أحد 
حة في حالة الطابق الواحد أو األجن

الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو 
الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ 

والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر 
في الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض 
النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور 

يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما 
وي للفيال بمادة يغطى السطح العل

القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد 
ضمن حدود الفيال أحد المباني أو 

 المالحق ويكون من 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. 
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مادة البناء للجدران 
 الخارجية

Construction Material  
of External Walls 

األساسية والغالبة في هي مادة البناء 
بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود 

بها أحد المواد اآلتية: )حجر نظيف، حجر 
وإسمنت، إسمنت مسلح، طوب 

إسمنتي، لبن طيني، حجر قديم، 
 أخرى(.

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. 
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 Building المبنى

كل مشيد قائم بذاته ومثبت على 
األرض أو على الماء بصفة دائمة أو 
مؤقتة، ويكون المبنى محاطا بأربع 

 جدران أو على األقل جدار واحد مكتمل.

The building is defined as any fixed 
construction that is temporarily or 
permanently erected on the surface of 
the earth or water. The building is 
surrounded by four walls or with at 
least one completed. 
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 Toilet المرحاض

مكان مخصص لقضاء الحاجة وله باب 
يمكن إغالقه ويكون إحدى الحاالت 

 التالية:
. مرحاض متصل بالمياه: وذلك في 7

حالة وجود مرحاض متصل بالمياه، أو 
 وجود حنفية للمياه داخل المرحاض.

. مرحاض غير متصل بالمياه: وذلك في 8
أنه غير متصل حالة وجود مرحاض، إال 

 بالمياه.

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 
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. ال يوجد: وذلك في حالة عدم وجود 2
 مرحاض مستقل في المسكن.

resources. 
3. No Toilet: This category applies 
when there is no separate toilet in the 
Housing unit. 

 Collective Households المسكن العام

مكان مخصص إلقامة مجموعة من هو 
األفراد يتواجدون به لالنتفاع بخدمة 

يقدمها المسكن العام أو ألسباب أخرى. 
وقد يشغل المسكن العام مبنى أو أكثر 

أو وحدة سكنية أو أكثر داخل مبنى، 
ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق 

والبنسيونات، دور العجزة واأليتام، 
ومساكن  ومصحات األمراض النفسية،

الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن 
إقامة الراهبات والرهبان في األديرة 

والكنائس )الذين ليس لهم أسر يقيمون 
 معها عادة(.

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، مبادئ 
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 مسكن دون مقابل
Without Payment 
housing 

في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي 
مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد 

أقارب رب األسرة أو أحد أفرادها الذين ال 
مون بالمسكن أو مقدما من جهة يقي

 أخرى دون مقابل.

If the housing unit is used without any 
payments 
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 Rented Housing مسكن مستأجر

إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار 
يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل 

مدة معينة. وقد يكون المسكن مستأجر 
مفروش )مع أثاث( أو مسكن غير 

 مفروش )بدون أثاث(.

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. 
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 For Work Housing مسكن مقابل عمل

إذا كان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة 
عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة 
العمل دون دفع إيجار. وسواء أكانت هذه 
الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع 

 اإليجار للمالك األصلي.

If the housing unit is offered to the 
household as a result of working 
relation with one member of the family 
or more. 
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 Owned Housing مسكن ملك
إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد 
 أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.

This category applies when the 
household or one of the household 
members (usually live therein) owns 
the Housing unit. 

االمم المتحدة، مبادئ 
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المصدر الرئيسي 
 للمياه

Main Source of Water 

وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل 
األسرة لألغراض المختلفة، وتكون 

 إحدى الحاالت اآلتية:
. شبكة مياه عامة: هي شبكة من 7

األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في 
التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل 

  المياه الصالحة للشرب إلى التجمع.
. آبار جمع مياه األمطار: هي اآلبار 8

التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع 
 وتخزين مياه األمطار فيها.

متدفق من أحد . ينابيع: الينبوع هو ماء 2
مسارب المياه الجوفية عند التقاء 

الطبقة الحاملة للماء مع سطح األرض، 
وهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر 
تدفقها على مدار السنة، وأخرى 

موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء 
  فقط.

. صهاريج )تنكات(: استخدام المياه من 4
 خالل سيارات نقل المياه.

المصدر الرئيسي . أخرى: إذا كان 2
 للمياه غير ما 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. 
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 Kitchen مطبخ

غرفة مخصصة إلعداد الطعام ولها أربعة 
 جدران وسقف ويصنف إلى:

. مطبخ متصل بالمياه: وذلك في حالة 7
 وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

. مطبخ غير متصل بالمياه: وذلك في 8
حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل 

 المطبخ.
في حالة عدم وجود . ال يوجد: وذلك 2

 مطبخ مستقل في المسكن.

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، مبادئ 
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 Type of Housing Unit نوع المسكن

الشكل الهندسي أو المعماري 
للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو داراً، 

مستقلة، أو أي شكل أو شقة، أو غرفة 
 الخ(.…آخر. مثل )براكية أو خيمة

This term describes one of the 
following: Villa, house, apartment and 
other as (marginal, or tent...etc). 
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الوحدة السكنية 
 )المسكن(

Housing Unit 
(Dwelling) 

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً 
لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل 
مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى 
 الطريق أو الممر العام دون المرور في

A building or part of a building 
constructed for one household only, 
with one or more independent entrance 
leading to the public road without 
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وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة 
السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها 
وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون 
الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو 

العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية. وقد 
تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة 

 واحدة أو اكثر وقت المسح.

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. Also, it might be closed, 
vacant or occupied by one or more 
households during the survey. 

 Climatological Statistics إحصاءات مناخية
إحصاءات تتناول أحوال الطقس والظروف 

 الجوية على المدى الطويل.
Statistics dealing with long – term 
weather conditions. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

اإلشعاع الشمسي 
 )سطوع الشمس(

Solar Radiation 
هي عدد ساعات سطوع الشمس 

 ساعة / يومخالل النهار 
Number of sunshine hours during the 
daytime hours / day 

وزارة النقل والمواصالت 
الفلسطينية، دائرة األرصاد 

  الجوية، النشرة المناخية
8077 

Ministry of Transport, 
Meteorological Office , Climate 
Bulletin 2011 

 NO)) Nitric Oxide (NO)أكسيد النتريك 

يتكون نتيجة االحتراق تحت ضغط  غاز
عال ودرجة حرارة عالية في محرك 

داخلي االحتراق، وهو يتحول إلى ثاني 
أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط 
ويساهم في إحداث الضباب الدخاني 

 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 
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أكسيد النيتروز 
(N2O) 

Nitrous Oxide (N2O) 

أكسيد نيتروجيني خامل نسبيا ينتج 
عن فعل الجراثيم في التربة، واستخدام 
األسمدة التي تحتوي على النيتروجين. 
وحرق األخشاب وسواها. وقد يساهم 

هذا المركب النيتروجيني في آثار 
 الدفيئة 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، معجم 
طلحات االحصاءات مص

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Emission انبعاث

تصريف ملوثات في الجو من مصادر ثابتة 
مثل المداخن ومنافذ أخرى، ومناطق 

سطحية لمرافق تجارية أو صناعية 
متنقلة مثل السيارات والقطارات ومصادر 

 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. 
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 Ozone (O3) (O3األوزون )

غاز كريه الرائحة ال لون له وهو غاز سام 
من األوكسجين يحتوي على ثالث ذرات 

في كل جزئ. وينشأ طبيعيا بتركيز يبلغ 
جزء في المليون من الهواء.  0.07نحو 

جزء في المليون  0.7وتعتبر مستويات 
 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. 
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كربون أول أكسيد ال
CO)) 

Carbon Monoxide (CO) 

غاز ال لون له وال رائحة ولكنه سام ينتج 
عن االحتراق غير الكامل للوقود 

األحفوري، ويتحد أول أكسيد الكربون 
بالهيموجلوبين في دم البشر ويخفض 

من قدرته على حمل األكسيجين محدثاً 
 آثارا ضارة جداً.

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، معجم 
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 Environment البيئة
إجمالي الظروف الخارجية والتي تؤثر 
 في حياة الكائن الحي ونموه وبقائه.

The totality of all the external 
conditions affecting the life, 
development and survival of an 
organism. 

االمم المتحدة، معجم 
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 Environmental effect تأثير بيئي
هو األثر المباشر للنشاطات االجتماعية 

االقتصادية واألحداث الطبيعية على 
 مقومات البيئة.

The Direct effect of social, economical 
and natural events on the environment. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Evaporation التبخر
تحول الماء من سائل إلى غاز غير مرئي 

يعرف ببخار الماء. وتسمى عملية 
 التحول بالتبخر.

Transformation of liquid water to 
invisible gas is known as water vapor 
by the effect of heat and the process is 
called evaporation. 
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التخلص من النفايات 
 الصلبة

Solid Waste Disposal 
التخلص أو اإللقاء النهائي للقمامة التي 

 تستخلص أو ال يعاد تدويرها.ال 
Ultimate deposition or placement of 
refuse that is not salvaged or recycled. 
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 الترميد
Incineration (Dry 
Thermal Disinfection 

حرق منظم لمواد النفايات الصلبة أو 
السائلة أو الغازية تحت درجة حرارة 

 مرتفعة.

Controlled burning of solid, liquid or 
gaseous waste materials at high 
temperatures. 

االمم المتحدة، معجم 
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 Disinfection التطهير
قتل فعال، عن طريق عمليات كيميائية 

طبيعية، لكل الكائنات الحية القادرة 
 على التسبب في األمراض المعدية.

Effective killing by chemical and 
physical processes of all organisms 
capable of causing infectious diseases. 
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 Pollution تلوث
وجود مواد وحرارة في وسط )هواء، ماء، 

وأرض( تسبب طبيعتها وموقعها أو 
 كميتها آثاراً بيئية غير مرغوبة.

Presence of substances and heat in 
environmental media (air, water, land) 
whose nature, location, or quantity 
produces undesirable environmental 
effects. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Air pollution تلوث الهواء

وجود ملوث أو مواد ملوثة في الهواء ال 
 ةتتبدد بصورة سليمة وتؤثر على صح

البشر أو رفاهيتهم أو تحدث آثارا بيئية 
 ضارة أخرى.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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ثاني أكسيد الكبريت 
SO2)) 

Sulphur Dioxide (SO2) 

غاز ثقيل، كريه الرائحة، ال لون له يطلق 
بصورة رئيسية نتيجة احتراق أنواع 

الوقود األحفوري وهو ضار للبشر 
 ويساهم في حمضية التهطال.والنباتات 

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771، البيئية، نيويورك
 11السلسلة واو، العدد 
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ثاني أكسيد الكربون 
(CO2) 

Carbon Dioxide (CO2) 

غاز ال لون له وال رائحة وغير سام، ينتج 
عن احتراق وقود أحفوري ويشكل عادة 

خالل جزءاً من الهواء المحيط وينتج أيضاً 
تنفس الكائنات الحية )النباتات 

والحيوانات( ويعتبر غاز الدفيئة الرئيسي 
 الذي يساهم في تغير المناخ.

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. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 SPMجزئيات عالقة ))
Suspended Particular 
Matter (SPM) 

مواد صلبة أو مفتتة تفتيتاً دقيقاً أو 
سوائل يمكن انتشارها في الهواء نتيجة 
عمليات االحتراق والنشاطات الصناعية 

 أو من مصادر طبيعية.

Finely divided solids or liquids that may 
be dispersed through the air from 
combustion processes, industrial 
activities or natural sources. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Particulate جسيمات

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

الضباب الدخاني التي توجد في الهواء أو 
 في االنبعاثات.

Fine liquid or solid particles, such as 
dust, smoke, mist, fumes, or smog, 
found in air or emissions. 

المتحدة، معجم االمم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Waste Collection جمع النفايات

جمع ونقل النفايات إلى مكان معالجتها 
أو التخلص منها من جانب اإلدارات 

والمؤسسات المماثلة، أو عن  البلدية
طريق شركات عامة أو خاصة، أو 

منشآت متخصصة أو الحكومة. وقد يكون 
جمع نفايات البلديات انتقائيا أي نقلها 

لنوع محدد من المنتجات، أو دون تفرقة، 
بمعنى آخر يشمل كل أنواع النفايات 

 في نفس الوقت.

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 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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other words, covering all kinds of waste 
at the same time. 

الهواء حرق في 
 الطلق

Open Burning 
هو حرق في الخالء لنفايات مثل 

الخشب، والسيارات الخردة، 
 والمنسوجات، ونشارة الخشب وسواها.

Outdoor burning of wastes such as 
lumber, used textile and others. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11لعدد السلسلة واو، ا
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 Porous Cesspit حفرة امتصاصية
بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو 

قاذورات أخرى، وتبنى من جدران 
 مسامية.

A well or a pit in which night soil and 
other refuse is stored, constructed with 
porous walls. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Tight Cesspit حفرة صماء
بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو 

قاذورات 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
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 Smoke دخان
جزيئات عالقة في الهواء بعد احتراق غير 

 كامل للمواد.
Particles suspended in air after 
incomplete combustion of materials. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Temperature درجة الحرارة

تعرف على أنها درجة برودة أو سخونة 
الجسم أو البيئة المحيطة به ويسمى 

جهاز قياس الحرارة بالمحرار وتقاس 
 بالدرجة المئوية أو بالدرجة 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Lead رصاص

معدن ذو مركبات بالغة السمية بالنسبة 
للصحة، وقد خفض استخدامه بصفة 

عامة في البنزين والطالء ومركبات 
 السباكة.

Heavy metal whose compounds are 
highly poisonous to health. Its use in 
gasoline, paints and plumbing leaded 
compounds has been generally 
reduced. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Wind الرياح
الحركة العمودية للهواء ما بين مكانين 

 ين في الضغط الجوي.مختلف

The vertical movement of air between 
two places with different atmospheric 
pressures. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Sewage Network شبكة صرف صحي

نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب 
والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء 
المياه المستعملة )مياه األمطار، المياه 

المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة( 
ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة 

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 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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بلدية لمعالجة مياه المجاري أو إلى 
حيث يتم تصريف المياه موقع 

 المستعملة إلى مياه سطحية.

sewage treatment plant or to a location 
place where wastewater is discharged. 

شبكة مياه عادمة 
 مفتوحة

Open Channel Network 

عبارة عن قنوات مكشوفة على هي 
جوانب الطرق وغالباً ما تكون داخل 
المخيمات وتعتبر وسيلة غير صحية 

 للتخلص من المياه العادمة.

Open channel beside roads, mainly 
found in the camps 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Public Water Network شبكة مياه عامة

هي شبكة من األنابيب الرئيسية 
والفرعية تنتشر في التجمع السكاني 

لغرض توزيع وتوصيل المياه 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. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Noise ضجيج

صوت مسموع من حركة المرور والبناء 
يحدث أثارا مزعجة وسواها يمكن أن 

وضارة )فقد السمع(، 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Atmospheric Pressure الضغط الجوي

يعرف الضغط الجوي في نقطة ما على 
سطح األرض على أنه وزن عمود الهواء 

( ويقاس 8على وحدة المساحة )سم
والشائع  8أو نيوتن/م 8بوحدة داين/سم

في األرصاد الجوية وحدة الميليبار )بار 
( 8يساوي ضغط مليون داين /سم

ويقاس الضغط الجوي بالباروميتر 
الزئبقي، والباروغراف المعدني. ويبلغ 

الضغط الجوي على مستوى سطح 
سم زئبق أو ما يعادل  11البحر حوالي 

 ميليبار. 7072.82

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Weather الطقس

التغيرات اليومية بل "الفورية أحيانا" 
فوق مكان أو منطقة ما،  ألحوال الجو

وعلى النقيض من ذلك، يشمل المناخ 
اإلجمالي اإلحصائي أحوال الطقس 

خالل فترة طويلة فوق مكان ما أو 
منطقة معينة. وتقاس األحوال الجوية 

بمعالم األرصاد الجوية وهي درجة 
الحرارة والضغط الجوي وسرعة الرياح 

 والرطوبة والسحب والتهطال.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Emission Factor عامل انبعاث

نسبة كمية التلوث الناجمة وكمية 
المواد الخام التي تستخدم في اإلنتاج 
وقد يشير المصطلح أيضا إلى النسبة 
بين االنبعاثات المولدة وناتج عمليات 

 اإلنتاج.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Greenhouse Gases غازات الدفيئة

ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروز، 
الميثان، األوزون، والكلوروفلوروكربون، 
التي تظهر طبيعيا ونتيجة لنشاطات 

بشرية )اإلنتاج واالستهالك( وتساهم 
 في ظاهرة الدفيئة.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771، نيويورك، البيئية
 11السلسلة واو، العدد 
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 Dust غبار
جسيمات من الخفة بحيث تبقى معلقة 

 في الهواء.
Particles light enough to be suspended 
in the air. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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 Separation of solid waste فصل النفايات الصلبة
النظام المسؤول عن عملية فصل 
 النفايات الصلبة إلى فئات محددة.

The system separation of solid waste 
into designated categories. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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مجاري مكشوفة 
 بدون شبكة

Exposed waste water 
without network 

عبارة عن مياه عادمة تسير في هي 
التجمع بدون قنوات وتعتبر وسيلة غير 

 صحية للتخلص من المياه العادمة.

Wastewater flows in the locality without 
network . 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Organic Compounds مركبات عضوية

مركبات تحتوي على الكربون )باستثناء 
الكربونات وثنائية الكربونات وثاني أكسيد 

الكربون وأول أكسيد الكربون( وتشكل 
أساساً للمادة الحية، وفي مياه 

المجاري المنزلية تعتبر الكائنات الحية 
بصفة رئيسية نفايات أيضية في الغائط 

أو البول باإلضافة إلى الشحوم 
 ظفات وسواها.والمن

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. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 مركبات عضوية طيارة
Volatile Organic 
Compounds (VOCs) 

مركبات عضوية تتبخر بسهولة وتساهم 
تلوث الهواء بصفة رئيسية بإنتاج في 

 أكاسيد كيميائية ضوئية.

Organic compounds that evaporate 
readily and contribute to air pollution 
mainly through the production of 
photochemical oxidants. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11و، العدد السلسلة وا
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 Air Pollution Sources مصادر تلوث الهواء
نشاطات تؤدي إلى تلوث الهواء وتشمل 

نشاطات زراعية وعمليات احتراق 
وعمليات منتجة للغبار ونشاطات 

Activities that result in air pollution 
including agricultural activities, 
combustion processes, dust producing 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 
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صناعية تحويلية ونشاطات ترتبط بالطاقة 
نووية ورش الطالء والطباعة والتنظيف ال

 الجاف للمالبس وسواها.

processes, manufacturing activities, 
nuclear energy-related activities, spray-
painting, printing, dry-cleaning and so 
on. 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

 Electricity Local Source مصدر عام للكهرباء

محلية تابعة هو عبارة عن مولدات 
للمجلس أو البلدية أو جمعية داخل 

التجمع السكاني، وهي أكبر من 
 المولدات الخاصة.

Local generators owned by community 
council or local electricity corporation 
inside the local community. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Rain المطر
مياه تنتج عن تكثف بخار الماء في 

الغالف الجوي وتسقط على اليابسة أو 
 المسطحات المائية.

Water falling from the atmosphere and 
deposited on land or water surfaces. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

 ،7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Biological Treatment المعالجة البيولوجية

معالجة المياه المستعملة باستخدام 
كائنات حية دقيقة هوائية وال هوائية 

ينتج عنها سوائل مصفاة وحمأة منفصلة 
يكروبية مختلطة تحتوي على كتلة م

بملوثات، وتستخدم عملية المعالجة 
أيضاً في وقت واحد مع أو مقترنة 

بعمليات ميكانيكية أو عمليات الوحدة 
 المتقدمة.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Chemical Treatment المعالجة الكيميائية

طرق معالجة تستخدم ألحداث التحلل 
الكامل للمواد الخطرة وتحويلها إلى 

في معظم  –غازات غير سامة أو 
لتعديل الخصائص الكيميائية  -األحيان

طريق تخفيض قابلية للنفايات، مثالً عن 
الذوبان في المياه، أو معادلة الحموضة، 

 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

معالجة المياه 
 العادمة

Wastewater Treatment 

عملية تجعل المياه المستعملة صالحة 
للوفاء بالمعايير البيئية أو معايير الجودة 
األخرى. ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع 

من المعالجة: اآللية، والبيولوجية، 
 والمتقدمة.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

المعالجة 
  الميكانيكية

 ) للمياه العادمة(

Mechanical Treatment 
for (waste water) 

معالجة للمياه المستعملة تؤدي إلى 
فصل الفضالت السائلة المصفاة عن 

الحمأة، وتستخدم العمليات الميكانيكية 
أيضاً إلى جانب العمليات البيولوجية 

ة وتشمل وعمليات الوحدات المتقدم

Wastewater treatment of physical and 
mechanical nature that results in 
decanted effluents and Separate 
Sludge. Mechanical treatment processes 
are also used in combination with 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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المعالجة الميكانيكية عمليات مثل 
 الترسيب والتعويم.

biological and advanced unit 
operations. Mechanical treatment 
includes Processes such as 
sedimentation and flotation. 

عالجة الميكانيكية الم
 )للنفايات الطبية(

Mechanical Treatment 
(of Health Care waste) 

تكسير، وتحطيم أو تقطيع األجزاء الحادة 
 للنفايات الحادة قبل معالجتها.

Crush, break, cut or otherwise damage 
of sharps prior to treatment. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

معالجة النفايات 
 الطبية

Treatment of the Health 
Care Waste 

العمليات التي تحدث تحسيناً للنفايات 
الطبية بطريق ما، قبل أن تنقل إلى 

 التخلص النهائيمكان 

Processes that modify the waste in 
some way before it is taken to its final 
resting place. 

االمم المتحدة معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

معايير درجة جودة 
 الهواء

Air Quality Standards 
مستويات ملوثات الهواء المنصوص عليها 
في األنظمة والتي ال يجوز تخطيها خالل 

 فترة محدودة في منطقة محددة.

Levels of air pollutants prescribed by 
regulations that may not be exceeded 
during a specified time in a defined 
area. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Emissions معيار االنبعاث
الكمية القصوى المسموح بها قانونياً 

د متحرك أو لتصريف ملوث من مصدر واح
 ثابت

Levels of air pollutants prescribed by 
regulations that may not be exceeded 
during a specified time in a defined 
area. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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 مقر الهيئة المحلية
Local Authority 
Headquarters 

المبنى الذي يشكل عنوان الهيئة 
المحلية وبها تتواجد إدارة الهيئة 

 المحلية.

The building where the local authority 
is established and from where it acts. 

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Dump مكب نفايات
موقع يستخدم للتخلص من النفايات 

 الصلبة دون رقابة بيئية.
Site used to dispose solid waste without 
environmental control. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 " mm "Rain ملم "مطر"
لتر من المطر الساقط  7عبارة عن كمية 

 .8م7على مساحة 
1 liter of water falling on 1 m2 area. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771ة، نيويورك، البيئي
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Climate المناخ

ظروف الجو في موقع معين "مناخ 
منطقة صغيرة" على مدى فترة زمنية 
طويلة. أو أنه المحصلة الطويلة المدى 

اإلشعاع للعناصر الجوية مثل الحرارة، 
الشمسي، الرطوبة، الضغط الجوي، نوع 

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, 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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الهطول المطري "تواتره وكميته"، والرياح 
 "سرعتها واتجاهها.

precipitation type (frequency and 
amount), atmospheric pressure, and 
wind (speed and direction), and their 
variation. 

 Wastewater المياه العادمة
مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة 

لمياه المجاري. وتحتوي على مادة 
 وبكتيريا في محلول أو عالقة.

Used water, typically discharged into 
the sewage system. It contains matter 
and bacteria in solution or suspension. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Sharps Waste النفايات الحادة
قطع أو ثقب ) المواد التي قد تسبب 

 خصوصاً الحقن أو الشفرات (.

Any item that could cause a cut or 
puncture (especially needles and 
blades). 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Solid Waste النفايات الصلبة

مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات 
محتوى منخفض من السوائل. وتشمل 

النفايات البلدية، والنفايات الصناعية 
والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات 
الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات 

األخرى المرتبطة بها ونفايات الهدم 
 مخلفات التعدين.و

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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 Pharmaceutical Waste النفايات الصيدالنية

النواتج الصيدالنية والعقاقير تشمل 
والمواد الكيميائية التي تم إعادتها من 
األقسام والتي قد تكون أريقت أو لوثت 
أو منتهية مدة الصالحية أو المبعدة ألية 

 أسباب.

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. 

 الموقع االلكتروني لمنظمة
الصحة العالمية، المواضيع 

 الصحية، النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION website, 
Health topics, Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 

 النفايات الطبية
Clinical Waste (Health 
Care Waste) 

النفايات الناتجة عن مراكز الرعاية الطبية 
والمقدمة في المستشفيات وفي 

منشآت الرعاية الطبية األخرى ) 
يستثنى من هذا التعريف النفايات 

اتجة عن مراكز الرعاية الصحية الصلبة الن
 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. 

 االلكتروني لمنظمة الموقع
الصحة العالمية، المواضيع 

 الصحية، النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION website, 
Health topics, Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 

 Chemical Waste النفايات الكيميائية

السامة، والمسببة  –المواد الخطرة 
للتآَكل، والقابلة لالشتعال، والفعالة 

كيميائياً أو القادرة على التأثير على مواد 
 الجينات، وقد تكون غير خطرة.

May be hazardous – toxic, corrosive, 
flammable, reactive or genotoxic 
(capable of altering genetic material), 
or non-hazardous. 

 الموقع االلكتروني لمنظمة
الصحة العالمية، المواضيع 

 الصحية، النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION website, 
Health topics, Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 



 

 

 Hospital Waste مستشفياتنفايات ال

هي النفايات الناتجة عن المستشفيات، 
 %22والتي تتوزع حسب خطورتها إلى 

نفايات معدية  %70نفايات غير خطرة و 
 نفايات غير معدية ولكن خطرة. %2و 

Waste coming out of hospitals. Such 
waste is around 85 % non–hazardous, 
around 10 % are infectious, around 5% 
non-infectious but hazardous. 

 الموقع االلكتروني لمنظمة
الصحة العالمية، المواضيع 

 الصحية، النفايات الطبية
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION website, 
Health topics, Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 

 Infectious Waste النفايات المعدية

جميع أنواع النفايات والتي من الممكن 
أن تنقل األمراض الفيروسية أو البكتيرية 
أو الطفيلية إلى اإلنسان وتشتمل كذلك 

على النفايات الحيوانية المعدية من 
المختبرات، والمسالخ، وأعمال البيطرة 

 وغيرها.

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. 

 الموقع االلكتروني لمنظمة
الصحة العالمية، المواضيع 

 فايات الطبيةالصحية، الن
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WHO website, Health topics, 
Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 

 Radioactive Waste نفايات مشعة

مادة تحتوي على نويدات مشعة أو 
ملوثة بتركيزات أعلى من تلك 

تحددها السلطات "المستثناة" التي 
المختصة. ولتجنب اآلثار الضارة الدائمة 

يلزم التخزين للمدى الطويل الذي 
يستخدم فيه ما يسمى "مدافن 

 النظائر" أو 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. 

 الموقع االلكتروني لمنظمة
الصحة العالمية، المواضيع 

 طبيةالصحية، النفايات ال
http://www.who.int 

/topics/medical_ 
waste/en/ 

WHO website, Health topics, 
Medical Waste 
http://www.who.int 
/topics/medical_ 
waste/en/ 

 Household Waste نفايات منزلية

مواد نفايات تتولد بصفة عامة في بيئة 
سكنية. وقد تتولد نفايات ذات خصائص 

اقتصادية أخرى  مماثلة في نشاطات
ومن ثم يمكن أن تعالج ويتم التخلص 

 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Local authority الهيئة المحلية

هي الهيئة التي تمتلك صالحيات تقديم 
الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع 

السكان في التجمع ومعترف 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 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Rain day اليوم الماطر
 0.07المطر اليوم الذي تبلغ فيه كمية 

 إنش أو ما يعادله أو اكثر.
The day in which the quantity of rain is 
0.01 inch or more. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11العدد السلسلة واو، 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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األكسجين الذائب 
(DO) 

Dissolved Oxygen (DO) 
مصطلح يشير إلى تعبير كيميائي يقصد 

 به مقدار تركيز األكسجين في الماء.

It refers to chemical concept means the 
concentration of dissolved oxygen in 
the water. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 
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األمالح الذائبة الكلية 
TDS)) 

Total Dissolved Solids 
(TDS) 

مجموع تراكيز األمالح مصطلح يشير إلى 
الذائبة في الماء وتقاس بوحدة ملغم/ 

 لتر.

It refers to the concentration of the 
total dissolved salts in the water 
measured in (mg/L) 

األمم المتحدة, نسخة اولية 
من التوصيات الدولية 

الخاصة بإحصاءات المياه, 
، بتصرف الجهاز 8007

لالحصاء المركزي 
 الفلسطيني

UN, draft of International 
Reccomendation of Water 
Statistics (IRWS), 2009, 
Adapted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 Run - off الجريان السطحي

مصطلح يشير إلى قدر من مياه األمطار 
أو الثلوج الذائبة أو مياه الري التي 

طح األرض وتصب في تتدفق على س
المجاري المائية كاألنهار واألودية أو في 

 المحيطات والقيعان.

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. 

المتحدة، معجم االمم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Aquifer الحوض المائي

مصطلح يشير إلى تكوين أو مجموعة 
من التكوينات الجيولوجية تحت األرض 

جوفية يمكن أن تزود تحتوي على مياه 
 اآلبار والينابيع بالمياه.

It refers to underground geologic 
formation, or group of formations, 
containing groundwater that can supply 
wells and springs. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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الموصلية الكهربائية 
EC)) 

Electrical Conductivity 
مصطلح يشير إلى قياس األيونات التي 

تسهل تدفق اإللكترونات خالل المياه 
 وتقاس بوحدة سيمنز/سم.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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 Groundwater المياه الجوفية

مصطلح يشير إلى مياه )عذبة أو قليلة 
الملوحة( متواجدة تحت سطح األرض ) 

عادة في مستودعات المياه الجوفية( 
 تزود اآلبار والينابيع بالمياه.

It refers to water (fresh or brackish) 
beneath earth surface (usually in 
aquifers) supplying wells and springs. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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 Supplied Water المياه المزودة

مصطلح يشير إلى كمية المياه التي 
يتم توزيعها من مصادرها المختلفة بعد 

جمعها ومعالجتها إلى المستهلكين 
)المنشآت التجارية والصناعية، ومرافق 

 الري والمؤسسات العامة(.

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). 

األمم المتحدة, نظام 
المحاسبة البيئية 
 واالقتصادية للمياه,

+ بتصرف الجهاز 8078
المركزي لالحصاء 

 الفلسطيني

UN, System of Environmental-
Economic Accounting for 
Water (SEEA-Water), 2012+ 
Adapted by PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 Consumed Water المياه المستهلكة

مصطلح يشير إلى المياه المسحوبة من 
المياه الجوفية أو المحولة من مصدر 
للمياه السطحية لغرض االستهالك 

و الصناعي أو الري أو لشرب المنزلي أ
 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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771رك، البيئية، نيويو
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
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 Pumped Water المياه المضخوخة
مصطلح يشير إلى كمية المياه التي 

 تضخ من آبار المياه الجوفية.
It refers to quantity of water that 
pumped from groundwater wells. 

االمم المتحدة، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

النوعية الكيميائية 
 للمياه

Chemical Quality 

مصطلح يشير إلى مقدار تركيز العناصر 
األمالح الذائبة المختلفة الكيميائية أو 

في المياه وهي تقاس بوحدة ملغم/ لتر 
والتي كثيرا ما يعبر 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، معجم 
االحصاءات مصطلحات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11السلسلة واو، العدد 

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Springs الينابيع

مصطلح يشير إلى المياه المتدفقة من 
تحت سطح األرض والناتجة عن نقطة 

التقاء منسوب المياه الجوفي مع سطح 
 كون دائمة أو موسمية.األرض، قد ت

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11لسلسلة واو، العدد ا

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 

 Gasoline البنزين

هو وقود هيدروكربوني يستعمل بشكل 
رئيسي في محركات االحتراق الداخلي 

وتصنف األنواع المختلفة من البنزين 
حسب رقم أالوكتان ويمثل هذا الرقم 
مقاومة االحتراق األولي لكل نوع من 

البنزين عن طريق المقارنة مع خليط من 
C8H18 وC7H16  72)مثال: كفاءة بنزين 

 72تعادل كفاءة خليط يحتوي على %
 .(.C7H16من  2و% C8H18من 

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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Wood الحطب
جميع أنواع الحطب المستخدمة 

 والمستغلة كوقود.
Refers to all wood used for fuel 
purposes. 

، كتاب األمم المتحدة
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Lubricants زيوت االنزالق

مادة لزجة، تحتوي على هيدروكربونات 
سائلة غنية بشمع البرافين، ويتقطر ما 

درجة مئوية. ويتم الحصول  200-220بين 
على هذه الزيوت عن طريق التقطير 

من التقطير  الفراغي لبقايا الزيوت
 782الجوي. درجة اشتعاله أعلى من 

درجة مئوية، محتوى الرماد أقل من أو 
ومحتوى المياه أقل من  %0.2يساوي 

 .%0.8أو يساوي 

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%.  

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 



 

 

 Calorie Unit ر الحراريالسع

هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها 
غم  7الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة 

من الماء درجة مئوية واحدة. السعر 
 جول. 4.7212الحراري=

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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 سوائل الغاز الطبيعية
Natural Gas Liquids 
(NGL) 

هي هيدروكربونات سائلة أو مسالة 
مستخلصة من الغاز الطبيعي في 

الغاز. وسائل الفصل أو محطات تكرير 
تشمل سوائل الغاز الطبيعية وال تنحصر 

على اإليثان, البروبان, البنتان, البنزين 
الطبيعي والغاز المسيل الناتج من 

 تكاثف النبات.

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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Diesel السوالر )الديزل(

هو وقود هيدروكربوني سائل يتم 
قطير النفط الحصول عليه من خالل ت

الخام، وهو زيت ثقيل يتقطر ما بين 
درجة مئوية. درجة االشتعال  800-220

درجة مئوية,  20له دائما أعلى من 
 .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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Electricity network شبكة الكهرباء

عبارة عن التمديدات والتوصيالت 
والتي تنتشر في التجمعات الكهربائية 

السكانية وتغطي كل أو غالبية مساكن 
التجمع وهي خاصة بشركات الكهرباء أو 

 السلطات المحلية )البلدية أو القروية).

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 الطبيعية 
 الفلسطينية

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Energy and Natural 
Resources Authority 

 Solar Energy الطاقة الشمسية
الطاقة الناتجة من األشعة الشمسية 
والمستغلة في تسخين المياه، توليد 

 الكهرباء، التجفيف وأشكال أخرى.

The energy from the sunrays that are 
used for heating, electricity generation, 
drying and other forms. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Electric Energy الطاقة الكهربائية

مصطلح يشير إلى الشغل المبذول 
لتحريك شحنة كهربائية في موصل. 

ووحدة قياس الطاقة الكهربائية 
 المستنفذة هي الكيلوواط ساعة.

الطاقة الكهربائية المستهلكة = القدرة 
 الزمن )ساعة(.× )كيلوواط( 

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). 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 غاز البترول الُمسيٌل
Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) 

ويتكون من مزيج من الغازات ويتم 
الحصول عليه من الغاز الطبيعي أو من 

تجزئة النفط الخام، ويتكون باألساس من 
البروبان والبوتان أو خليط منهما، 

ويستعمل كوقود للتسخين والطبخ 
المنزلي، ووقود لبعض أنواع المحركات، 

كيميائية. وكمادة خام في الصناعات ال

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 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 



 

 

ويتم تسويقه عادة على شكل عبوات 
 أسطوانية معدنية.

natural gas or by fracture of crude 
petroleum. 

 Hard Coal الفحم الصلب

هو فحم بدرجة عالية من التفحم, ذو 
 82,212حرارية عالية أعلى من قيمة 

كيلو سعر  2,100كيلوجول/كغم )
حراري/كغم(, على أسس رطبة وخالية 

من الرماد وبمعامل انعكاس يصل إلى 
درجة فأكثر. ويتم إدراج منتجات  0.2

الفحم ذات المنزلة المنخفضة 
والمتوسطة, والتي ال يمكن تصنيفها 

وفقا لنوع الفحم التي تم إدراجها منه, 
 الفحم الصلب.تحت 

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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Charcoal الفحم النباتي

رئيسي هو ناتج صلب يحتوي بشكل 
على الكربون ويتم الحصول عليه عن 

طريق عملية التقطير اإلتالفي للحطب 
 في غياب الهواء.

It is a solid residue, consisting mainly of 
carbon, obtained by the destructive 
distillation of wood in the absence of 
air. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Petroleum Coke الفحم النفطي

هي مخلفات صلبة سوداء يتم الحصول 
عليها بواسطة التكسير والكربنة في 
األفران, وتتكون بشكل أساسي من 

( وتحترق بدون ترك %72-70الكربون )
 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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Animal Wastes الفضالت الحيوانية
هي مخلفات الحيوانات، اإلنسان 
 وشبيهاتها والتي تستخدم كوقود.

It is the excreta of cattle, horses, pigs, 
poultry etc., and (in principle) excreta 
of humans, used as a fuel. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Vegetal Wastes الفضالت النباتية
هي بقايا الحبوب ومخلفات إعداد الطعام 
والتي تستخدم كوقود مع استثناء بقايا 

 قصب السكر.

It is the mainly crop residues and food 
processing wastes used for fuel. 
Bagasse is excluded 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Bitumen القار
هي مادة هيدروكربونية صلبة أو لزجة 

مع هيكل صمغي ، بنية أو سوداء اللون. 
 وهو يستخدم أساسا في تعبيد الطرق.

It is a solid or viscous hydrocarbon 
with, brown or black in color, It is used 
mainly in road construction. 

اب األمم المتحدة، كت
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 

UN, Energy Statistical year 
book 2007 

 Kerosene الكيروسين )الكاز(

 200-720هو زيت متوسط يتقطر ما بين 
درجة مئوية. يبلغ الوزن النوعي لهذا 

تقريبا ودرجة االشتعال أعلى  0.2الزيت 
درجة مئوية. ال يستخدم في  22من 

 قطاع الطيران.

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. 

األمم المتحدة، كتاب 
إحصاءات الطاقة السنوي 

8001 
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مكافئ طن متري 
 من النفط

Equivalent Metric  
Ton of Petroleum 

هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها 
الطاقة الناتجة عن احتراق طن متري 
واحد من النفط، وبسبب وجود أنواع 
مختلفة من النفط، تم اعتماد القيم 
التالية لهذا المكافئ: طن متري من 

طن  7.42جيجا جول =  47.7النفط = 
متر مكعب من  7800من الفحم = متري 

برميل من النفط =  1الغاز الطبيعي = 
 ميجا وحدة حرارية بريطانية. 27.12

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. 

األمم المتحدة، تعريفات، 
وحدات القياس ومعامالت 

 7721التحويل، 

UN, Definitions, Units of 
Measure and Conversion 
Factors, 1987 

 Mega Watt-Hour ميجاواط.ساعة

هي وحدة طاقة، والميجاواط.ساعة = 
 770×  2.1ث =  2100× واط  170

واط.ثانية، كما تستعمل بادئات أخرى 
للتعبير عن هذه الوحدة، مثل: الكيلو 

واط.ثانية،  270وهي تساوي 
واط.ثانية،  770( وهي Gigaجا)والجي

 واط.ثانية. 7870( وهي Teraوالتيرا )

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 . 

األمم المتحدة، تعريفات، 
وحدات القياس ومعامالت 

 7721التحويل، 

UN, Definitions, Units of 
Measure and Conversion 
Factors, 1987 

 Watt Unit الواط
هو وحدة القدرة الكهربائية، ويعرف الواط 

بأنه معدل الطاقة المبذولة في الثانية 
 الواحدة والواط = جول/ث.

It is a power unit, a Watt is defined as 
the average exerted power per second. 
1 Watt = 1 Joule/second. 

األمم المتحدة، تعريفات، 
وحدات القياس ومعامالت 

 7721التحويل، 

UN, Definitions, Units of 
Measure and Conversion 
Factors, 1987 

 Joule Unit وحدة الجول

ة طاقة، وتعرف على أنها هي وحد
 7الطاقة الالزمة لتحريك جسم وزنه 

جول =  7نيوتن مسافة متر واحد. 
 نيوتن.متر.

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. 

األمم المتحدة، تعريفات، 
وحدات القياس ومعامالت 

 7721التحويل، 

UN, Definitions, Units of 
Measure and Conversion 
Factors, 1987 

 كغم. 7000هي وحدة كتلة، والطن =  Metric Ton Unit وحدة الطن المتري
It is a mass unit, a Metric ton = 1000 
kg. 

تعريفات، األمم المتحدة، 
وحدات القياس ومعامالت 

 7721التحويل، 

UN, Definitions, Units of 
Measure and Conversion 
Factors, 1987 

 Agricultural Land األراضي الزراعية

مصطلح يشير إلى األصناف الرئيسية 
الستعماالت األراضي في الحيازات 

الزراعية، وألغراض التصنيف، يتم مسح 
اإلجمالية لألرض، لتحديد المساحة 

صنفها. وتشمل األراضي الزراعية: 
األراضي التي تقام عليها األبنية الزراعية 
المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي 

غير المزروعة بشكل دائم، مثل الرقع 
غير المزروعة، والممرات الزراعية، 

 والقنوات والبروزات 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 
(INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION 1986). 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، نظام تصنيف 

استعماالت األراضي 
الفلسطينية، تشرين ثاني/ 

 8000نوفمبر، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Land Use 
Classification System, 
November, 2000 



 

 

 Built-up Land األراضي المبنية

مصطلح يشير إلى األراضي المقام 
عليها بيوت، وطرق، ومناجم، ومحاجر، 

وغيرها من المرافق بما في ذلك 
المساحات الخاصة باألنشطة البشرية. 
ويشمل أيضاً أنواع محدودة من األراضي 

عليها أبنية(،  المكشوفة )غير المقام
والمرتبطة بشكل كبير مع األنشطة 
السابقة كمكبات النفايات، األراضي 

المهجورة في المناطق المأهولة، 
وأماكن الخردة والمنتزهات البلدية 

والحدائق وغيرها. ويستثنى من ذلك 
األراضي المشغولة بالمباني الزراعية 
المبعثرة والحظائر وملحقاتها، ويشمل 

راضي التابعة للقرى هذا النوع األ
 المغلقة واألماكن الريفية المشابهة.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، نظام تصنيف 

استعماالت األراضي 
الفلسطينية، تشرين ثاني/ 

 8000نوفمبر، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Land Use 
Classification System, 
November, 2000 

األراضي المبنية في 
 المواقع االستعمارية

Built –Up land in 
Occupation Sites 

هي المساحات التي تشمل مناطق 
البناء، ومرافق الخدمات، والحدائق 

العامة، والمساحات المكشوفة، 
والطرق، ومناطق التجريف التي تتم 

عليها أعمال البناء في المواقع 
وال تعني األراضي  االستعمارية ،

المخصصة للبناء حسب المخطط 
الهيكلي للموقع المحتل، أو األراضي 
 التي صودرت لضمها للموقع المحتل.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8000الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2000 

أراضي المحاصيل 
 الدائمة

Land Under Permanent 
Crops 

مصطلح يشير إلى األراضي المستغلة 
أو المزروعة لفترة زمنية طويلة، والتي 
ليس من الضرورة أن تتم زراعتها لعدة 

سنوات بعد كل حصاد، ويشمل هذا 
النوع األرض المزروعة بالشجيرات التي 

تنبت األزهار كالورود، والياسمين، 
ك المشاتل )باستثناء أشجار وكذل

الغابات التي تصنف تحت بند "الغابات" 
وغيرها من األشجار التي نستفيد من 
أخشابها(، ويستثنى من ذلك المروج 

 والمراعي الدائمة.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، نظام تصنيف 

استعماالت األراضي 
الفلسطينية، تشرين ثاني/ 

 8000نوفمبر، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Land Use 
Classification System, 
November, 2000 

أراضي المحاصيل 
 المؤقتة

Land Under Temporary 
Crops 

هي كل األراضي المستخدمة لزراعة 
محاصيل تقل دورة نموها عن سنة 
واحدة. والتي يجب إعادة بذرها أو 

 زراعتها إلنتاج محصول آخر بعد 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، نظام تصنيف 

استعماالت األراضي 
الفلسطينية، تشرين ثاني/ 

 8000نوفمبر، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Land Use 
Classification System, 
November, 2000 



 

 

راضي المصادرة أو األ
 المغلقة عسكريًا

Confiscated and Military 
Closed Area 

هي تلك األراضي الخاصة 
بالفلسطينيين، والتي ال يتم استغاللها 

بسبب صدور أمر عسكري إسرائيلي 
بمصادرتها، أو باإلعالن عنها منطقة 
 عسكرية مغلقة على الفلسطينيين.

Land that belongs to Palestinians and 
could not be cultivated because it was 
confiscated or closed by military law. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2002 

االنتشار الجغرافي 
 للضفة الغربية

Geographical Dispersion 
of the West Bank 

الغربية بموجب هذا تقسم الضفة 
التصنيف إلى أربع مناطق: القطاع 
الشرقي، والقطاع الجبلي، وقطاع 

  التالل الغربية والقدس الكبرى.
ولكل منطقة خواص متشابهة من حيث 

الطوبوغرافيا، ومدى القرب من التجمعات 
الفلسطينية، والطرق الرئيسية، والبنية 
التحتية االقتصادية، والتركيبة السكانية، 

البعد عن الخط األخضر، وخواص أخرى و
 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2002 

 Outpost البؤرة االستعمارية

هو بناء مدني أو شبه عسكري، لم يتم 
إقرار إنشائه من قبل السلطات 

اإلسرائيلية، وغالبا ما يتم اإلقرار فيما 
بعد، وذلك باختيار توقيت سياسي 

مناسب. ومن هذا التعريف يتضح أن 
البؤرة االستعمارية قد تتحول إلى 

 مستعمرة أو معسكر.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8008فلسطيني، ال

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2002 

 Agricultural Road الطريق الزراعي

هو الطريق الذي يكون ترابياً في العادة، 
ويستخدم ألغراض زراعية، مثل تسهيل 

عمليات استصالح 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8000الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2000 

 Access Road الطريق المدخل
هو الطريق الذي يوصل ما بين طريق 

إقليمي( ونقطة رئيسي )أو طريق 
 معينة داخل التجمع.

It is a road leading from a main or 
regional road to a certain point within a 
locality. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8004الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2004 

قطاع التالل الغربية 
 للضفة الغربية

The Western Hills Strip 
of the West Bank 

يتضمن المنحدرات الغربية لجبال الضفة 
 الغربية، ويمتد غربا حتى الخط األخضر.

Includes the western slopes of the 
mountain range, and extends to the 
Green Line to the west. 

"بيتسيلم" قضم األراضي، 
سياسة اسرائيل 

االستيطانية في الضفة 
 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM), Land Grab-
Israel’s Settlement Policy in 
the West Bank. Jerusalem, 
May 2002 

القطاع الجبلي 
 للضفة الغربية

The Mountain Strip of 
the West Bank 

يتضمن المنطقة الواقعة على قمة جبال 
الضفة الغربية أو حولها، وتعرف هذه 

بخط توزيع المياه أو منطقة المنطقة 
 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. 

"بيتسيلم" قضم األراضي، 
سياسة اسرائيل 

االستيطانية في الضفة 
 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM), Land Grab-
Israel’s Settlement Policy in 
the West Bank. Jerusalem, 
May 2002 



 

 

القطاع الشرقي 
 للضفة الغربية

The Eastern Strip of the 
West Bank 

يتضمن منطقة وادي األردن وشواطئ 
البحر الميت )خارج الخط األخضر(، إضافة 

إلى المنحدرات الشرقية لجبال الضفة 
الغربية التي تشطرها طوليا من الشمال 

 إلى الجنوب.

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. 

م األراضي، "بيتسيلم" قض
سياسة اسرائيل 

االستيطانية في الضفة 
 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM), Land Grab-
Israel’s Settlement Policy in 
the West Bank. Jerusalem, 
May 2002 

 Greater Jerusalem Strip قطاع القدس الكبرى

تمتد هذه المنطقة ضمن مدى واسع 
غم من وقوع حول القدس الغربية، وبالر

بالمعنى الجغرافي  –معظم هذا القطاع 
ضمن القطاع الجبلي، إال انه  -البحت 

يمتلك خصائص فريدة تحتاج إلى معالجة 
 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. 

"بيتسيلم" قضم األراضي، 
سياسة اسرائيل 

االستيطانية في الضفة 
 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM), Land Grab-
Israel’s Settlement Policy in 
the West Bank. Jerusalem, 
May 2002 

 Kibbutz كيبوتس
هي مستعمرة ريفية يكون فيها اإلنتاج، 

والتسويق، واالستهالك مشترك 
 )تعاوني(.

It’s collective rural settlement with 
cooperative production, marketing, and 
consumption. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

 Regional Council اإلقليمي المجلس
هو سلطة إدارية تشمل عدة 

 مستعمرات.
Its an administrative authority 
representing a number of settlements. 

"بيتسيلم" قضم األراضي، 
سياسة اسرائيل 

االستيطانية في الضفة 
 8008الغربية، القدس، آيار 

(B'TSELEM), Land Grab-
Israel’s Settlement Policy in 
the West Bank. Jerusalem, 
May 2002 

 Yesha Council مجلس يشع

هو مجلس يمثل المستعمرين في 
الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من 

محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل 
عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في 

مجلس يشع عدة  . يتبع7711عام 
 سلطات 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2002 

 Natural Reserves المحميات الطبيعية

هي مساحة من األرض أو المياه 
الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود 

 ة أوكائنات حية نباتية أو حيوانية بري
بحرية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية 

أو علمية أو سياحية أو جمالية، يتم 
حصرها وعزلها لغرض حمايتها من 

التأثيرات والعوامل الخارجية وخاصة 
 اإلنسان.

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، معجم 
مصطلحات االحصاءات 

، 7771البيئية، نيويورك، 
 11و، العدد السلسلة وا

UN, Glossary of environment 
statistics, new york, 1997 
series F, NO. 67 



 

 

المراعي والمروج 
 الدائمة )بور دائم(

 
 

Land Under Permanent 
Pastures and Meadows 

يقصد بها األراضي المستغلة بشكل 
سنوات فأكثر( لزراعة  2دائـم )أي لمدة 

وينبغي محاصيل األعالف العشبية. 
تصنيف المروج الدائمة والمراعي التي 

تنمو بها أشجار وشجيرات تحت هذا 
البند فقط إذا كانت زراعة أعشاب 

األعالف تشكل أهم االستخدامات. ومن 
الممكن اتخاذ إجراءات لزيادة إنتاجية 
وخصوبة األرض )من خالل استخدام 

األسمدة، وقص العشب أو الرعي 
 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، نظام تصنيف 

استعماالت األراضي 
الفلسطينية، تشرين ثاني/ 

 8000نوفمبر، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
Palestinian Land Use 
Classification System, 
November, 2000 

 A Settlement المستعمرة

هي مستعمرة معترف بها من قبل 
سلطة االحتالل اإلسرائيلي، بحيث 

تنطبق عليها شروط "التجمع"، ويعرف 
مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي 

التجمع على النحو التالي:مكان مأهول 
. 7بشكل دائم، ضمن المعايير التالية:

. له 8شخص أو أكثر  80غالبا ما يسكنه 
مع الحدود . ليس مشموال 2إدارة ذاتية 

. تم إقرار 4الرسمية لتجمع آخر. 
تأسيسه رسميا. يضاف إلى ذلك 

المستعمرات واألحياء اليهودية الموجودة 
 (.J1في القدس )منطقة 

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). 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

مستعمرة إقامة 
 منتظمة

Institutional Settlement 
هي مؤسسة لها صفات التجمع 

 السكاني، وال تقع ضمن الحدود اإلدارية
 المنتظمة لتجمع آخر.

It’s an institution, which has the 
characteristics of a settlement but is 
not within the administrative 
boundaries of another settlement. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

 Urban Settlement المستعمرة الحضرية

 8000هي مستعمرة يبلغ عدد سكانها 
نسمة أو أكثر، أو أي مستعمرة تقع 

( بغض J1داخل حدود منطقة القدس )
 النظر عن عدد السكان فيها.

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. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

 Rural Settlement المستعمرة الريفية
هي مستعمرة يقل عدد السكان فيها 

نسمة، ويشمل ذلك  8000عن 
ويستثنى من المستعمرات الزراعية. 

It’s a settlement has less than 2,000 
inhabitants, also includes agricultural 
localities. excluding settlements located 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 

Israeli Central Bureau of 
Statistics, 1995.Census of 
Population and Housing 



 

 

ذلك المستعمرات التي يقل عدد 
نسمة والتي تقع  8000سكانها عن 

( حيث J1داخل حدود منطقة القدس )
 تصنف على أنها مستعمرات حضرية.

inside Jerusalem area (J1), which 
classified as urban settlements 
regardless the number of population. 

السكان والمساكن: قائمة 
الخصائص  –التجمعات 

-7742الجغرافية والسكان 
 القدس. 2، نشرة 7772

Publications: List of Localities-
Geographical Characteristics 
and Population 1948-1995 
(Pub. No. 3), Jerusalem 

 Communal Settlement مستعمرة جماعية

هي مستعمرة يتم إدارتها بصفة هيئة 
يملك سكانها الحق في تعاونية، وال 

زراعة األراضي، ويتم تحديد مدى 
النشاطات التعاونية )اإلنتاج، 

واالستهالك، والنشاطات البلدية 
 واالجتماعية( من 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. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

مستعمرة ريفية 
 أخرى

Other Rural Settlement 
السكان هي المستعمرة التي يقل عدد 

نسمة، وغير مذكورة في  8000فيها عن 
 أي من أنواع المستعمرات أعاله.

It’s a settlement has less than 2,000 
inhabitants and not found in any type 
of the settlements above. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –تجمعات ال
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

رتفاع عن معدل اال
سطح البحر 

 )باألمتار(
Average altitude (Meters) 

هو معدل االرتفاع عن سطح البحر، 
مقاسا نسبة إلى موقع التمركز 

 الرئيسي للسكان.

It’s the average height of land above 
the level of the sea in relation to main 
population center. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 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 

 Moshav موشاف

هي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة 
هيئة تعاونية، ويملك سكانها الحق في 

زراعة األراضي المصنفة من قبل إدارة 
أرض إسرائيل، على أنها أراضي زراعية. 
ويتكون هذا النوع من المستعمرات من 

منها تمثل وحدة مجموعة أسر، كل 
مستقلة اقتصاديا. ويدار جزء من اإلنتاج 

من قبل الهيئة التعاونية، ويتم تحديد 
 هذا الجزء من قبل السكان.

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. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 
السكان والمساكن: قائمة 

الخصائص  –التجمعات 
-7742الجغرافية والسكان 

 القدس. 2، نشرة 7772

Israeli Central Bureau of 
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(Pub. No. 3), Jerusalem 

 Collective Moshav موشاف جماعي
هي مستعمرة ريفية يكون فيها اإلنتاج 

والتسويق مشترك )تعاوني(، 
 واالستهالك خاص.

It’s a collective rural settlement where 
production and marketing are 
cooperative and consumption is private. 

مكتب اإلحصاء المركزي 
. 7772اإلسرائيلي، 

سلسلة تقارير تعداد 

Israeli Central Bureau of 
Statistics, 1995.Census of 
Population and Housing 



 

 

السكان والمساكن: قائمة 
الخصائص  –التجمعات 

-7742الجغرافية والسكان 
 القدس. 2، نشرة 7772

Publications: List of Localities-
Geographical Characteristics 
and Population 1948-1995 
(Pub. No. 3), Jerusalem 

 Occupation Site الموقع االستعماري

هو موقع يشمل المستعمرات والبؤر 
االستعمارية والمستعمرات العسكرية 

راعية وشبه العسكرية والمستعمرات الز
والمناطق الصناعية، وال يشمل 
 معسكرات الجيش اإلسرائيلي.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 8008الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
2002 

 Artesian Wells اآلبار االرتوازية

هي تلك اآلبار التي يتم حفرها للوصول 
إلى المياه الجوفية، من أجل ضخها 

واستغاللها كمصدر من مصادر المياه 
 لألغراض المتعددة من 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 

 8070الزراعي 
ISSN 1014-3378 

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

 آبار جمع مياه األمطار
Rain Water Harvesting 
Cisterns 

هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها 
 بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها.

Wells are being dug and lined the 
purpose of collecting and storing 
rainwater them. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 

 8070الزراعي 
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أجرة عصر الزيتون 
 )الرد(

Pressing Fees 

هي مقدار ما تحصل عليه المعصرة نظير 
عملية الدرس للزيتون، أو هي النسبة 

التي تحصل عليها من اإلنتاج الكلي من 
زيت الزيتون سواء كان مقدراً 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 

األراضي المزروعة 
 باألشجار الحرجية

Cultivated Woodland 

مستخدمة وهي عبارة عن األراضي ال
بشكل دائم )لمدة خمس سنوات فأكثر( 

لألشجار الحرجية. وتعتبر المراعي 
الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو 

شجيرات، ضمن هذا الصنف فقط إذا ما 
كانت أشجار الغابات الموجودة هي 

االستعمال األهم في المنطقة. 
وتستخدم ألغراض بيئية ولمنع انجراف 

كمصدات التربة وتحسين خواصها أو 
رياح. ومن األمثلة على األشجار 

الصنوبر، والسريس، والكينيا، والبلوط، 
 والسرو، والخروب.

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

 ،77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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األراضي المزروعة 
تحت الغطاء الحمائي 

 )زراعة محمية(

Cropped Land Under 
Protective Cover 

ت تحت اإلنشاءات الدائمة هي الزراعا
مع سقف من الزجاج، البالستيك أو 

غيرها من المواد التي تستخدم ألغراض 
حماية المحاصيل ضد األحوال الجوية 

واآلفات واألمراض، ويمكن أن تستخدم 
مثل هذه اإلنشاءات لزراعة محاصيل 

مؤقتة أو دائمة. وهذه المنشات معروفة 
ية باسم البيوت الزجاجية. أما الحما

قصيرة األجل، مثل البالستيك للحماية 
ضد الصقيع، والشباك للوقاية من 

الحشرات أو الحيوانات األخرى، 
والمشاتل 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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أرض مزروعة 
 بالمحاصيل الدائمة

Area under Permanent 
Crops 

وهي مساحة من األرض مزروعة 
بمحاصيل دائمة ال تحتاج إلعادة زراعتها 

بعد كل موسم قطاف مثل األشجار 
 المثمرة والتي تعمر لعدة سنوات. ومثال

ذلك أشجار الزيتون، وأشجار 
 الخ.…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). 

نظام تصنيف اللجنة 
، 8002األوروبية، االقتصادية 

بتصرف الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني.

Economic Commission 
classification System for 
Europe (INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION), 
2005, 
Adapted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

ارض الزراعة المؤقتة 
 المكشوفة والمحمية

Land Under Temporary 
Crops 

كل األراضي المستخدمة لزراعة 
محاصيل تقل دورة نموها عن سنة 
واحدة. والتي يجب إعادة بذرها أو 

زراعتها إلنتاج محصول آخر بعد الحصاد 
ويمكن أن تكون هذه الزراعة مكشوفة أو 

مغطاة بغطاء واقي من الزجاج أو 
البالستيك أو أي مادة أخرى وذلك بهدف 

ات من العوامل الخارجية. حماية النبات
ومثال ذلك زراعة الخضراوات تحت البيوت 

البالستيكية أو األنفاق، وزراعة 
 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. 

نظام تصنيف اللجنة 
، 8002االقتصادية األوروبية، 

بتصرف الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني.

Economic Commission 
classification System for 
Europe (INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANIZATION), 
2005, 
Adapted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 أرض المحاصيل
 المحمية

Area of Protected Crops 

وهي األرض المغطاة بغطاء واقي من 
الزجاج أو البالستيك أو أية مادة أخرى 

وذلك بهدف زيادة إنتاجية النباتات 
وحمايتها من العوامل الخارجية 

 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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 حيازةأسلوب إدارة ال
Management Method of 
the Agricultural Holding 

وهي األسلوب الذي يتم من خالله 
اإلشراف اليومي على الحيازة الزراعية 

بما يشمل العمال والري والتسميد، 
وغيرها من األمور وقد يكون بواسطة 

الحائز نفسه، أو مدير باجر، أو أحد 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Fertilizer األسمدة

هي اما مواد معدنية او عضوية طبيعية 
او مصنعة وتستخدم على كل من 

التربة، و مياه الري او وسيط الزراعة 
المائية، المداد النباتات بالمواد الغذائية 
او لتعزيز نمو النباتات. ومصطلح اسمدة 

عادة على مصادر المغذيات ينطبق 
على  %2النباتية والتي تحتوي على 

االقل من مزيج من المغذيات الرئيسية 
 (N2P2, O5 and K2Oالثالث )

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77االحصاءات  تطور
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Organic Fertilizers أسمدة عضوية

هي االسمدة التي تم تجهيزها من 
الحيوانية المعالجة و/أو المواد النباتية او 

المواد غير المعالجة )مثل الجبر، الصخر 
او الفوسفات( وتحتوي على أقل من 

من المغذيات النباتية مجتمعة.  2%
وتشمل االسمدة العضوية ذات االصل 

الحيواني مثل مسحوق العظام والسمك 
 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Chemical Fertilizer أسمدة كيماوية

لمواد التي يتم تحضيرها من المواد غير ا
العضوية ويتم انتاجها من خالل عملية 
التصنيع وهذا يشمل التخصيب االلي 

والسحق البسيط او التحويل الكيميائي 
لوحدة او اكثر من المواد الخام. وتحتوي 

على عناصر غذائية أساسية لنمو 
النبات، وتشمل األسمدة اآلزوتية، 

ة، واألسمدة واألسمدة الفوسفاتي
البوتاسية واألسمدة الممزوجة 

 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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أشجار دون سن 
 اإلنتاج )غير مثمرة(

Unbearing trees 
horticulture 

محاصيل شجرية مستديمة ال تحمل 
ثماًرا بالفعل أو غير منتجة بصورة أخرى 

 بسبب عدم بلوغها عمر اإلنتاج.

Non-bearing means not yet bearing 
(young plants) but also not anymore 
bearing (old and damaged plants). 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
د البرنامج العالمي للتعدا

FAO statistical development 
series 11, World Programe for 
the Census of Agriculture 
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األصول النباتية 
 المحسنة

Improved Asset 

هي أصول النباتات التي جرى لها 
عمليات تحسين وراثي عن طريق 

صول لها صفات التهجين أو غيره إلنتاج أ
وراثية مرغوبة كان تكون مقاومة 

لألمراض أو مبكرة اإلنتاج أو غزيرة اإلنتاج 
للمحاصيل الحقلية والخضراوات، وتشمل 

األصول البذور واألشتال واألبصال 
 والدرنات.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070ة، الزراع

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

اآلالت والمعدات 
 الزراعية

Machinery and 
Equipment 

تغطي جميع اآلالت والمعدات واألدوات 
المستخدمة كمدخالت في اإلنتاج 

الزراعي، وهذا يشمل كل شيء من 
البسيطة مثل الفأس األدوات اليدوية 

 إلى اآلالت المعقدة مثل الحصادات.

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Epidemiological Diseases األمراض الوبائية

وهي تعني الزيادة الفجائية غير 
المتوقعه لعدد الحاالت المصابة بمرض 
معين، وهذه األمراض تم إدراجها لدى 

منظمة األوبئة العالمية على أنها أمراض 
وبائية ومنها: الحمى المالطية، والحمى 

القالعية، والحمى الفحمية، وأنفلونزا 
 الطيور، والنيوكسل، والجدري وغيرها.

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 

 Mothers of Broilers أمهات الدجاج الالحم
هو الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض 

مخصب لتفريخه في المفرخات إلنتاج 
 الصوص الالحم

Refers to the chicks kept to produce 
fertilized eggs for hatching and 
producing broiler chicks. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Turkey Females إناث الحبش الالحم

وهي إناث الحبش الالحم والتي تربى 
مدة تتراوح من إلنتاج اللحوم البيضاء في 

يوم وعدد الدورات في السنة  770-772
 دورتين فقط.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070 الزراعة،

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Gross Outputs إنتاج وعمل المعصرة

عبارة عن قيمة السلع والخدمات التي 
تنتجها المعصرة خالل فترة زمنية معينة 
ويشمل ذلك السلع والخدمات المنتجة 

 لالستخدام الذاتي.

Value of goods and services produced 
by the olive presses in a certain period 
of time including own-account goods 
and services. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 



 

 

األنفاق الفرنسية 
 )العالية(

French Tunnels 

عن أقواس من المواسير هي عبارة 
انش ومرفوع عليها  2-7الحديدية قطرها 

بالستيك علوي والمسافة بين األقواس 
-1م تقريبا طوليا، تشكل نفقا عرضة  2

م وارتفاع النفق  20-20م وطوله  70
م ويمكن استخدام  8-7.2حوالي 

المنخل لحماية األشتال من الحشرات. 
ويزرع فيه عادة الباذنجان والفلفل 

 لخيار والبندورة والفاصولياء.وا

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, 30-50 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

األنفاق المنخفضة 
 )األرضية(

Surface Tunnels 

هي عبارة عن أنفاق مكونة من 
بالستيك أو شاش علوي موضوع على 
-7أقواس من األسالك الحديدية، عرضها 

سم تقريبا وغير  8-7.2م وارتفاعها 7.2
محددة الطول، وتستخدم في أشهر 

الشتاء الباردة لتغطية الخضار المكشوفة 
ت الحرارة قليال المروية لرفع درجا

والحماية الجزئية من الصقيع وتستخدم 
 قبل مرحلة اإلثمار.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Nazaz Hotbeds بئر نزاز

هي اآلبار التي تحفر ألعماق قليلة 
وتتجمع فيها المياه بكميات قليلة 

وبشكل طبيعي عن طريق 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. 

اعة منظمة األغذية والزر
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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بور مؤقت )األرض 
 المراحة(

Unused and 
Undeveloped Potentially 
Productive Land 

هي مساحة األرض المتروكة للراحة 
مؤقتا خالل السنة الزراعية ضمن دورة 

زراعية أو نتيجة ظروف جوية غير مالئمة 
الخ. وإذا جمعت …مثل قلة األمطار 

البيانات قبل االنتهاء من البذر أو الزراعة، 
ينبغي تصنيف المساحات المتروكة 

استغاللها إلنتاج للراحة، والتي سيجري 
المحاصيل بعد ذلك مباشرة، وفقاً 

للمحاصيل التي يجري بذرها أو زراعتها، 
 وال تصنف كأرض متروكة للراحة.

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. 
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 Greenhouses البيوت البالستيكية

هي عبارة عن هياكل حديدية مغطاة 
من السقف والجوانب بالبالستيك 

وتغطى أحيانا بالشاش من الجوانب 
البيت عند رفع الذي يسمح بتهوية 

البالستيك الجانبي وميزة البيوت 
البالستيكية أنها تستخدم لزراعة الخضار 

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 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
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في غير مواسمها مثل البندورة 
والفاصولياء والخيار لألصناف المحسنة 

والمتسلقة ذات اإلنتاج العالي، وغيرها 
من الخضراوات، إضافة إلى الفراولة 
 والعنب وأزهار القطف ونباتات الزينة.

the off-season such as tomatoes, 
beans, improved varieties of 
cucumbers, and other vegetables, in 
addition to strawberries, grapes, cut 
flowers and ornamental plants 

 تصريف اإلنتاج
Product Distribution 
Pattern 

ويقصد به توزيع اإلنتاج حسب الجهة أو 
الطريقة التي صرف لها، فقد يكون للبيع 
المحلي أو التصدير أو االستهالك الذاتي 

 أو الهدايا.

The ways in which the olive product are 
distributed for, such as sale, export, 
self consumption …etc. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Agricultural Census التعداد الزراعي

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف 
ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير 

 ةالبيانات اإلحصائية عن الحيازات الزراعي
وخصائصها والتطبيقات الزراعية في فترة 
مرجعية محددة، ولجميع الحيازات داخل 

 حدود الدولة.

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. 
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 Olive Cake الجفت

وهو المخلفات الصلبة من ثمار الزيتون 
بعد عصره، وله فوائد عديدة فقد 

يستعمل لتوليد الطاقة كاستخدامه في 
صناعة الخبز بواسطة الطابون وقد 

يستخدم كسماد لألشجار أو كأعالف 
 للحيوانات.

The olive cake (Jeft) is the olive solid 
remainder after the olive pressing. It is 
considered as a byproduct. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 

 Agricultural Holder الحائز الزراعي

تبارية هو شخص مدني أو شخصية اع
)شركة, جمعية, حكومية( يمارس 

سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة 
الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما 

يتعلق باستخدام الموارد المتاحة. وتقع 
على عاتق الحائز مسؤوليات فنية 

واقتصادية خاصة بالحيازة وقد يتولى 
جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل 

إلى مدير  مسؤوليات اإلدارة اليومية
 بأجر.

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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 Land Tenure حق االنتفاع

هي الترتيبات أو الحقوق التي يستغل 
الحائز بمقتضاها أرض الحيازة أو 

يستخدمها وال تعتبر األرض المؤجرة إلى 
شخص آخر جزء من الحيازة وقد تكون 

مملوكة أو في حكم المملوكة، أو 
أو  مستأجرة )مقابل مبلغ من المال

حصة من أمالك أو حصة من اإلنتاج( أو 

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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حكومية أو مستغلة وفقا ألحكام قبلية 
 وعشائرية، أو أي شكل آخر.

حيازة البستنة 
 الشجرية

Tree Horticulture Holding 

يقصد بحيازة البستنة الشجرية وجود 
مساحة من األراضي المزروعة بأشجار 
البستنة تحت تصرف الحائز، على أن ال 

 ( دونم.7تقل تلك المساحة عن )

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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 Agricultural Holding الحيازة الزراعية

هي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج 
الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل 

جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي 
المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج 

الملكية أو  الزراعي بغض النظر عن
الشكل القانوني. وقد تكون إدارة الحيازة 

الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد 
يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، 

أوقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار 
من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو 

جمعية تعاونية أو وكالة حكومية. وقد 
حد أو تتكون أرض الحيازة من جزء وا

أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من 
التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة 

بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة في 
واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتاج مثل 

العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر 
 ... الخ.

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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 Animal Holding حيازة حيوانية

يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات 
لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر 

لديه أي من الحاالت اآلتية: أي عدد من 
رؤوس فأكثر من ( 2األبقار أو اإلبل، عدد )

األغنام )الضأن و/ أو الماعز( أو الخنازير، 
( فأكثر من الدواجن )الالحم 20عدد )

( فأكثر من األرانب أو 20والبياض(، عدد )
الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، 

والفر، والسمن وغيرها أو خليط منها، أو 
 ( خاليا نحل فأكثر.2أن يدير 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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 Mixed Holding حيازة مختلطة
تعتبر الحيازة مختلطة إذا كان لدى الحائز 
حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريف 

الحيازة النباتية والحيوانية، بشرط أن يتم 

Where the holder has plant and animal 
holdings, according to the definition of 
plant and animal holdings, providing 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 
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أو نفس اآلالت  استخدام نفس العمالة
أو نفس المباني للنشاطين النباتي 

  والحيواني.

both animal and plant activities and 
sharing the same means of production 
such as labour, farm buildings, 
machinery, or draught animals. 

البرنامج العالمي للتعداد 
 8070الزراعي 

ISSN 1014-3378  +
بتصرف الجهاز المركزي 
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2010, 
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 Plant Holding حيازة نباتية

يقصد بالحيازة النباتية وجود مساحة من 
األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي 
محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على 

( دونم 7ال تقل تلك المساحة عن )أن 
( دونم 0.2للزراعات المكشوفة، و)

 للزراعات المحمية.

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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وانات المزرعة / حي
 الماشية

Livestock 

تشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها 
والمرباة بشكل رئيسي ألغراض زراعية 
وتشمل األبقار واألغنام )الضأن والماعز( 

والخيول والبغال والحمير والجمال 
والخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم 
 والبياض، والحبش، والفر ...الخ، والنحل.

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. 
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 Vegetables الخضراوات

هي مجموعة من المحاصيل المؤقتة 
بشكل رئيسي والتي تستخدم 

لالستهالك الطازج، وتشمل الخضار 
الثمرية مثل القرعيات والباذنجانيات 
والبامية والذرة السكرية والبقوليات 

الخضراء، وكذلك الخضار الجذرية مثل 
الجزر والفجل، واألبصال والخضار الورقية 

مثل الخس والسبانخ باإلضافة إلى 
الفراولة والبطيخ والشمام، ويمكن أن 

 الخضراوات مكشوفة أو محمية.تزرع 

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Local Beehives خاليا النحل التقليدية

وهي الخاليا التي تصنع محليا وتكون 
غير محددة القياسات واألحجام 

واألشكال وقد تكون مصنوعة من الطين 
أو الفخار وأحيانا من الخشب وتكون غير 

 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Modern Beehives لنحل الحديثةخاليا ا

عبارة عن صندوق خشبي بإبعاد معينه 
متعارف عليها تتكون من قاعدة وصندوق 
تربية وغطاء ويمكن إضافة طبقات أخرى، 

 كذلك يمكن إضافة 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 
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 Layers الدجاج البياض
الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض المائدة 

 20لمدة ال تزيد عن وعادة ما يربى 
 شهراً 

Refers to the chicks kept to produce 
table eggs, not usually for more than 
30 months. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Broilers الالحمالدجاج 
هو الدجاج الذي يربى إلنتاج اللحوم 

 20البيضاء في مدة ال تتعدى دورتها 
 يوماً.

It is the chicks which be kept to 
produce white meat with 50 days as 
maximum period. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Olive Pressing درس الزيتون
وهي عملية استخراج الزيت من ثمار 

 الزيتون )عصر الزيتون(.
A process of extraction oil from olive. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 

 Poultry الدواجن

مجموعة من الطيور مخصصة لغرض 
إنتاج معين كان يكون دجاج الحم أو 

إلنتاج البيض أو إلنتاج لحم الحبش أو 
الحمام أو أي نوع آخر من الطيور، كما 

 تشمل الدواجن األرانب.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Household Poultry واجن المنزليةالد

هي الدواجن التي تتم تربيتها بأعداد 
قليلة في مكان مخصص لتربيتها بجانب 

المنزل ويكون الهدف الرئيسي من 
تربيتها االستهالك المنزلي مثل الدجاج 

البياض والحمام واإلوز والبط واألرانب 
 والحبش وغيرها من الطيور.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Layers Cycles دورة الدجاج البياض
هي الفترة التي تمتد من بداية تربية 

الصيصان حتى نهاية إنتاجها من البيض 
 وهي بالمعدل 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Broiler Cycles دورة الدجاج الالحم
هي الفترة التي تمتد من بداية تربية 
الصيصان )عمر يوم واحد( حتى نهاية 

 لدواجن المنتجة.تسويق ا

The period that extends from the 
raising of chicks (aged one day) until 
the final marketing of the poultry. 
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 Turkey Males ذكور الحبش الالحم

التي تربى وهي ذكور الحبش الالحم و
إلنتاج اللحوم البيضاء في دورة تتراوح 

يوم وعدد الدورات  720-720مدتها من 
 في السنة دورتين فقط.

Refers to the male turkey kept to 
produce white meat, the period that 
extends from 150 to 180 days not 

المركزي لإلحصاء الجهاز 
 الفلسطيني+ وزارة الزراعة

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 



 

 

usually for more than two cycles per 
year. 

 Irrigation الري
هو تزويد األرض عن قصد بمياه غير مياه 
األمطار، بغرض تحسين المراعي أو إنتاج 

 المحاصيل.

It refers to land purposely providing 
land with water, other than rain, for 
improving pasture or crop production. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 

 8070الزراعي 
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 PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 

 Surface Irrigation الري السطحي

يشير إلى نظام لتغطية األرض جزئيا أو 
كليا بالمياه ألغراض الري، وهناك أنواع 

ة بما فيها الغمر باألحواض أو مختلف
الدواليب أو القنوات المفتوحة أو بوضع 
بربيج بجانب المحصول بغض النظر عن 

 مصدر المياه.

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Drip Irrigation الري بالتنقيط

نظام يتم فيه توزيع المياه تحت ضغط 
منخفض من خالل شبكة األنابيب في 

نمط مسبق التحديد يتم فيه إطالق 
كمية صغيرة لكل نبات حيث تنبعث 

 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
رنامج العالمي للتعداد الب

 8070الزراعي 
ISSN 1014-3378 

FAO statistical development 
series 11, World Programe for 
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2010, 
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 Sprinkler Irrigation الري بالرشاشات
يشير إلى شبكات األنابيب التي تتحرك 

وصولها خاللها المياه تحت ضغط قبل 
 المحصول عن طريق الرشاشات.

Refers to pipe networks through which 
water moves under pressure before 
being delivered to the crop via sprinkler 
nozzles. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 

 8070الزراعي 
ISSN 1014-3378 
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 Scattered plantation الزراعة المبعثرة

تشمل النباتات واألشجار المبعثرة أو 
المنعزلة بدرجة تحول دون تحديد 

مجموع المساحة المشغولة، وعند 
تحديد المساحة التي تغطيها األشجار 

المبعثرة، يتم تحويل مجموع أعداد 
األشجار إلى مساحات عن طريق 

تخصيص مساحة معيارية لكل شجرة 
)سواء من نوع واحد أو أكثر( المزروعة 

في الحقل بشكل مبعثر أو مزروعة على 
جوانب الحقل والممرات وتشكل سياج 

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 

زراعة منظمة األغذية وال
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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ي أو مصدات رياح أو أشجار متناثرة ف
 حديقة المنزل داخل الحيازة الزراعية.

windbreak, or trees scattered in the 
garden within the agricultural holding. 

 Shifting Cultivation الزراعة المتنقلة

دام األرض، فتزرع هي طريقة الستخ
مساحة معينة من األرض لبضع سنوات 
ثم تهجر لفترة تكفي الستعادة خصبها 

بالنمو النباتي الطبيعي، ثم تعاد زراعتها. 
والسمة المميزة للزراعة المتنقلة هي 

عدم استخدام األسمدة العضوية أو 
السماد الطبيعي للمحافظة على خصب 

 التربة، وبالتالي تقل إنتاجية األرض
المزروعة تدريجياً إلى أن يصبح من 

األفضل من الناحية االقتصادية االنتقال 
إلى مساحة جديدة من األرض والتخلي 

عن األولى. وتحتاج األرض المهجورة 
عادة إلى وقت طويل الستعادة خصوبتها 

 طبيعياً.

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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 
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 Compact plantation الزراعة المكثفة

تشمل النباتات واألشجار المزروعة 
والشجيرات بصورة منتظمة ومنهجية 

كما في البستان، أيضا النباتات 
واألشجار التي تكون شكالً غير منتظم 

ولكن تكون كثيفة بدرجة تكفي 
العتبارها بستان تعتبر مزرعة شجرية 

 مكثفة.

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 األغذية والزراعة 
مم المتحدة سلسلة لأل
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 Disposal Liquid (Zebar) الزيبار
الزيتون وهو المخلفات السائلة من ثمار 

 بعد عصره.
The olive liquid remainder (waste) after 
the olive pressing. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 

 Romi olive الزيتون الرومي
وهو اسم أطلق على أشجار الزيتون 
 التي يزيد عمرها عن خمسين سنة.

A surname for olive trees that its age is 
more than fifty years. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Surri olive الزيتون الصوري

هو صنف من أصناف الزيتون يشبه 
النبالي البلدي إال أن شكل الثمرة يميل 

أكثر ذات حجم متوسط لالستطالة 
ملم(. وتبـلغ نسـبة  88x15حـوالي )

 ).%22-21الزيـت فيـه )

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%). 

إلحصاء الجهاز المركزي ل
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 



 

 

 Napali olive الزيتون النبالي

هو الصنف الشائع من الزيتون في 
فلسطين وهو صنف محلي نسبة إلى 

بيرنباال، ومعد هذا الصنف للزيت أوال 
 80Xوالكبيس ثانيا، يبلغ حجم الثمرة )

فيه بحدود ( مم، وتبلغ نسبة الزيت 27
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%. 

لإلحصاء الجهاز المركزي 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

الزيتون النبالي 
 المحسن

Improved Napali olive 

هو صنف من أصناف الزيتون معد أوال 
للكبيس وللزيت ثانية وتبلغ نسبة الزيت 

(% عند النضوج ويبلغ معدل  80-72فيه )
ف غم. يتميز هذا الصن 2-1وزن الثمرة 

بأنه ينضج متأخراً 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%). 

لإلحصاء  الجهاز المركزي
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

السعة اإلنتاجية 
 القصوى

Maximum Capacity for 
Production 

أقصى عدد ممكن من الطيور والتي 
 يمكن تربيتها في المزرعة.

Refers to the maximum number of 
chicks that can be kept on the farm. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Strain ساللة الحيوان

هي مجموعة من الصفات الوراثية 
الخارجية واإلنتاجية لمجموعة من 

الحيوانات ذات النوع الواحد مثل ساللة 
 األبقار الهولندية والضأن العساف.

A collection of genetic traits and 
productivity of one type of animal, such 
as a Friesian cow, or Assaf sheep. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

السلع الزراعية 
 الوسيطة

Intermediate Agricultural 
Products 

السلع الزراعية المنتجة من القطاع 
الزراعي التي يعاد استخدامها في 

الزراعة مرة أخرى مثل األعالف الزراعية 
غير المصنعة والتقاوي والسماد 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. 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- 

OPERATION AND 
DEVELOPMENT معجم ،

طلحات اإلحصائية، المص
8001 

بتصرف: الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO- OPERATION 
AND DEVELOPMENT,Glossary 
of Statistical Terms , 2007 
Adapted by PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 Press الشدة

هي الكبسة الواحدة أو الفترة التي 
تكبس بها كمية الزيتون المجروشة 

والمعدة للكبس بهدف الحصول على 
الزيت وتختلف الكمية تبعاً لحجم 

المكبس، وعادة يستخدم هذا المصطلح 
للمعاصر القديمة والمعاصر نصف 

األوتوماتيك. ويمكن أن تقدر كميات 
 الزيتون المدروس بعدد 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 



 

 

 Lessee الضامن
وهو شخص له الحق باستغالل ثمار 

الزيتون بموجب اتفاق مع حائز الزيتون 
 مقابل أجر أو نسبة من الزيت أو الزيتون.

The lessee is a person who manages 
property for olive trees according to 
agreement between him and the olive 
land-owner. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

الطعوم واللقاحات 
 البيطرية

Vaccine 

هي عبارة عن كائنات مجهرية 
والفيروسات والفطريات،..الخ( )كالبكتيريا 

ضعيفة أو ميتة، أو هي عبارة عن 
مضادات البروتينات المشتقة منها ، أو 

التركيبات االصطناعية، وتستخدم لمنع، 
أو تحصين، أو عالج األمراض المعدية 

 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/ 

 Agricultural Year العام الزراعي
هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية 
شهر تشرين أول من العام ولغاية نهاية 

 شهر أيلول من العام التالي.

The period covering the first of October 
to the end of September of the 
following year. 

وزارة الزراعة الفلسطينية، 
8070 

Palestinian Ministry of 
Agriculture, 2010 

العامل الزراعي 
 الدائم

Permanent Agricultural 
Workers 

هو العامل الذي يؤدي خدماته بشكل 
منتظم ومستمر في الحيازة خالل 

السنة الزراعية، ومدة العمل تزيد عن 
ثلثي العمل من العام الزراعي )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 العمل 
إعالن بشأن  -الدولية 
والحقوق  المبادئ

األساسية في العمل، 
+8002 

بتصرف الجهاز المركزي 
 لالحصاء الفلسطيني

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION Terminology - 
Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at 
Work,2008+ 
Adpted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

العامل الزراعي 
 ؤقتالم

Occasional Agricultural 
Workers 

هو العامل الذي يؤدي خدماته بشكل 
غير منتظم وغير مستمر في الحيازة 

خالل السنة الزراعية وغالبا ما نستخدم 
العمالة المؤقتة )العرضية( لفترات قصيرة 

جدا إلنجاز مهام محدودة بحيث تنتهي 
بانتهاء المهمة، ومدة العمل تقل عن 

من العام الزراعي )أقل من ثلثي العمل 
 ثمانية اشهر(.

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 العمل 
إعالن بشأن  -الدولية 

المبادئ والحقوق 
األساسية في العمل، 

+8002 
بتصرف الجهاز المركزي 

 لالحصاء الفلسطيني

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION Terminology - 
Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at 
Work,2008+ 
Adpted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

عدد الدورات في 
 العنابر

Number of Cycles in the 
Barns 

عدد الدورات اإلنتاجية التي قام المزارع 
بتربيتها خالل السنة الزراعية لجميع 

 العنابر

Refers to the number of production 
cycles the farmer makes during the 
agricultural year for all poultry houses. 
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عروة الزراعية ال
 للخضراوات

Planting Session for 
Vegetables 

هي الفترة التي يتم خاللها زراعة ونمو 
 المحاصيل المؤقتة.

  العروة الشتوية : وتبدأ من
بداية شهر تشرين الثاني 

 وحتى بداية شهر كانون األول

  العروة الربيعية: وتبدأ من
منتصف شهر شباط وحتى 

 منتصف آذار

  الصيفية: وتبدأ من العروة
منتصف أيار وحتى منتصف 

 حزيران

  العروة الخريفية: وتبدأ من
منتصف آب 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

العروة الزراعية 
 للمحاصيل الحقلية

Planting Session for Field 
Crops 

هي الفترة التي يتم خاللها زراعة 
 المحاصيل المؤقتة.

  العروة الصيفية: هي الفترة
التي يتم خاللها زراعة ونمو 

المحاصيل المؤقتة والتي تقع 
 .72/04 – 72/08ما بين 

  العروة الشتوية: هي الفترة
لها زراعة ونمو التي يتم خال

المحاصيل المؤقتة والتي تقع 
 .72/78 – 07/70ما 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

عضو أسرة غير 
 مدفوع األجر

Unpaid Family Member 

هو الفرد من األسرة والذي يعمل في 
الحيازة لحساب األسرة وال يتقاضى 

وليس مقابل عمله في الحيازة أي أجر 
 له نصيب في األرباح.

A person who works without pay in an 
economic enterprise operated by a 
related person living in the same 
household 

مصطلحات منظمة العمل 
إعالن بشأن  -الدولية 

المبادئ والحقوق 
األساسية في العمل، 

8002 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION Terminology - 
Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at 
Work,2008 

عمر الحائز بالسنوات 
 الكاملة

Age of the Holder in 
Completed Years 

هو الفترة ما بين تاريخ الميالد وتاريخ 
 اإلسناد معبراً عنه بالسنوات الكاملة.

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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
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 Barns العنابر )حظائر(
هو المكان المخصص لتربية الطيور 
الداجنة فيه، وقد تكون على شكل 
 بركسات مخصصة أو مباني أخرى.

Refers to the place where poultry is 
kept. It can be a special house or other 
building. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

غرض اإلنتاج 
 الرئيسي

Main Purpose of 
Production of the 
Holding 

وهو تحديد الغرض أو الهدف من اإلنتاج 
وهو إما للبيع أساسا أو لالستهالك 

األسري أساسا وتعني كلمة أساسا أي 
للحيازة اكثر من نصف اإلنتاج الزراعي 

 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. 

منظمة األغذية والزراعة 
سلسلة لألمم المتحدة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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الغرض الرئيسي 
لتربية حيوانات 

 الماشية

Main Purpose for raising 
Animal 

يشير إلى السبب الرئيسي لإلبقاء 
على الحيوانات كان يكون للحصول على 

 الحليب أو اللحوم.

Refers to the main reason for the 
animals to be kept. Normally, milk and 
meat are the main purpose 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
المي للتعداد البرنامج الع
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 A parcel القطعة )الجزء(

هي أي قطعة من األرض لنوع واحد من 
حق االنتفاع، محاطة كليا بأراضي 

مالمح أخرى ال  أخرى, وماء, وطريق, أو
تشكل جزءا من الحيازة أو تشكل جزءا 
من الحيازة ضمن نمط مختلف من حق 

االنتفاع ويمكن أن يتكون الجزء من واحد 
أو أكثر من الحقول أو الرقع الزراعية 

 المجاورة لبعضها البعض.

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77طور االحصاءات ت
البرنامج العالمي للتعداد 
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الكيان القانوني 
 للحائز

 
Legal Status of 
Agricultural Holder 

التشريعية التي يشير إلى الجوانب 
تعمل من خاللها الحيازة الزراعية، كما 

يشير إلى جوانب أخرى عن أنواع 
الحيازات. فمن وجهة النظر القانونية، 

يمكن تشغيل الحيازة بشخص واحد أو 
المشاركة من عدة أفراد، بعقد أو بدون 

عقد، ينتمون لنفس األسر أو ألسر 
مختلفة، أو بواسطة شخصية اعتبارية: 

جمعية تعاونية، مؤسسة  مؤسسة،
 حكومية...الخ

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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77الحصاءات تطور ا
البرنامج العالمي للتعداد 
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لحظة اإلسناد 
 الزمني

 
Reference Date 

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات 
ما تكون منتصف ليلة التعداد، وعادة 

معينة، بحيث تسند معظم نتائج التعداد 
 إلى تلك 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 األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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ISSN 1014-3378  +
بتصرف الجهاز المركزي 

 لالحصاء الفلسطيني

from PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS 

المؤهل العلمي 
 للحائز

Educational Attainment 
هو أعلى مؤهل علمي أتمه الحائز 
بنجاح، ويكون المستوى التعليمي 

 سنوات فأكثر. 70لألفراد الذين أعمارهم 

It refers to the highest successfully 
completed educational attainment level. 
The educational level for persons aged 
10 years and over. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني+ وزارة الزراعة

8070 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 2010 

 Pesticides مبيدات زراعية

هي مواد تهدف الى منع وتدمير 
ومكافحة اآلفات في النباتات أو األمراض 

الحيوانية وآفاتها بما فيها ناقالت 
األمراض البشرية والحيوانية واألصناف 

من النباتات أو للسيطرة على سلوك او 
فسيولوجيا اآلفات والمحاصيل أثناء 

والتخزين وتشمل على المبيدات اإلنتاج 
الحشرية، ومبيدات األعشاب ، 

والمبيدات الفطرية ، مبيدات العناكب 
والنحل األبيض والقوارض وغيرها 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. 

ألغذية والزراعة منظمة ا
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Field Crops المحاصيل الحقلية

المحاصيل المؤقتة هي مجموعة من 
وتشمل محاصيل الحبوب كالقمح 

والشعير والمحاصيل البقولية كالحمص 
والفول اليابس، والمحاصيل الزيتية مثل 

عباد الشمس والسمسم وفستق 
العبيد، والمحاصيل الدرنية مثل البطاطا، 

واألبصال، والمحاصيل الطبية مثل 
اليانسون والميرمية والنعناع ومحاصيل 

ل الكمون والقزحة، التوابل مث
والمحاصيل العلفية 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 
الفلسطيني+ وزارة 

 8070الزراعة، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS+ 
Palestinian Ministry of 
Agriculture 

المحاصيل الدائمة 
التي بلغت عمر 

 اإلنتاج )مثمرة(

Permanent Crops 
(related to age 
production - fruit) 

هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثماراً 
بالفعل أو المنتجة، وتصبح معظم 

محاصيل األشجار منتجة بعدما تبلغ 
وتدخل المحاصيل التي  عمراً معيناً،

بلغت هذه المرحلة ضمن المحاصيل في 
عمر اإلنتاج وان لم تكن قد أثمرت أو 

أنتجت غلة في السنة المرجعية بسبب 
الظروف المناخية أو ألي أسباب أخرى، 
وال تدخل األشجار الهرمة أو غيرها من 
األشجار التي بلغت عمر اإلنتاج ولكنها 

رف عليها لم تعد منتجة إذا أمكن التع
 ضمن المحاصيل في عمر اإلنتاج.

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 

األغذية والزراعة  منظمة
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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if identified within the crop at the age 
of production. 

المحاصيل المختلطة 
 )المحملة(

Mixed Crops 

عبارة عن محصولين أو أكثر مختلفة فيما 
بينها، وهي إما مؤقتة أو دائمة، وتنمو 

متزامنة في نفس الحقل أو الرقعة، دون 
 أن تكون مؤقتة ودائمة معاً.

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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Associated Crops المحاصيل المقترنة
المحصول المؤقت الذي يزرع داخل 
مزرعة شجرية كثيفة بها محاصيل 

 مستديمة.

A temporary crop grown in a compact 
plantation of permanent crops. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
للتعداد البرنامج العالمي 
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محاصيل دائمة 
)تشمل اشجار 

 البستنة الشجرية(

Permanent Crops 
(including trees 
horticulture)  

دورة نموها هي المحاصيل التي تزداد 
عن سنة واحدة، والتي ال تحتاج إلعادة 

زراعتها بعد كل موسم قطاف، وتعمر 
لعدة سنوات. ومثال ذلك أشجار الزيتون، 

وأشجار الحمضيات، وأشجار اللوزيات. 
ومن الممكن زراعة المحاصيل الدائمة 

بطريقة الزراعة المكثفة أو الزراعة 
المبعثرة، والمساحة تشمل المحاصيل 

 وعة بالطريقتين.المزر

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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 The Single Crop المحصول المنفرد

يشير هذا المصطلح إلى محصول واحد 
يزرع وحده في حقل، ويمكن أن يكون 

هذا المحصول من المحاصيل المؤقتة أو 
 الدائمة.

This term refers to one crop grown 
alone in the field. This crop may be 
temporary or permanent. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Hired manager المدير بأجر

أو اعتباري يتولى  شخص مدني
المسؤولية الفنية واإلدارية إلدارة الحيازة 
نيابة عن الحائز وتنحصر مسؤولياته في 
اتخاذ القرارات اليومية الالزمة لتشغيل 

الحيازة بما في ذلك إدارة العمال األفراد 
ومراقبتهم، ويدفع األجر بوجه عام نقدا 

أو عينا أو كليهما معا. وفي الحاالت التي 
م فيها المدير المسؤوليات يتقاس

االقتصادية والمالية باإلضافة إلى إدارته 
 لحيازة فانه يعتبر 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 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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managing the holding, should be 
considered a holder or a joint holder. 

 Rainfed Agricultural Land المساحة البعلية
هي المساحة التي تعتمد في ريها 

 بشكل رئيسي على مياه األمطار.
Refers to agricultural land that relies 
mainly on rain for irrigation 

منظمة األغذية والزراعة 
سلسلة لألمم المتحدة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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المساحة الصالحة 
 للزراعة

Arable land 

هي جزء من المساحة الكلية للحيازة، 
شمل جميع مساحات األرض التي وت

تستخدم في معظم السنوات لزراعة 
المحاصيل المؤقتة، وهي تشمل 

األراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل 
المؤقتة في فترة اثني عشر شهرا 

كفترة مرجعية وكذلك األراضي التي 
تستخدم عادة لنفس الغرض ولكنها 

لظروف غير متوقعة تترك بورا وال تزرع . 
األراضي الصالحة للزراعة،  وال تشمل

األراضي المزروعة بمحاصيل مستديمة 
او األراضي التي لديها إمكانية االستزراع 

 ولكنها ليست منتظمة 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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 المساحة الكلية
 للحيازة

Holding Area 

هي بند مشتق يتم الحصول عليه من 
جمع المساحات تحت كل فئة من فئات 
استخدام األراضي، وهي مساحة جميع 
القطع التي تتألف منها الحيازة الزراعية، 

ويشمل ذلك جميع األراضي التي يتم 
تشغيلها للحيازة دون اعتبار للصفة أو 

ي اضي التالكيان القانوني، وال تعتبر األر
يمتلكها الحائز ولكن يؤجرها للغير جزء 

 من 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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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مساحة المحاصيل 
الدائمة )تشمل 
مساحة أشجار 

 البستنة(

Permanent Crop Area 
(covering an area of 
trees horticulture) 

في وقت هي مساحة المحصول الدائم 
زمني محدد، وهو عادًة يوم العد. 
والمساحة هنا تشمل المحاصيل 

الدائمة التي تم زراعتها بهدف إنتاج 
الثمار، بحيث ال تشمل المشاتل، حيث 
يتم إنتاج مواد التكاثر للمحاصيل بهدف 

 البيع أو االستعمال 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 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
البرنامج العالمي للتعداد 
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 Area Arvested المساحة المحصودة

لمساحة اإلجمالية التي تجمع ا
المحاصيل منها ويستثنى منها 

المساحة التي دمرت بفعل الجفاف أو 
الفيضانات أو اإلصابة باآلفات وتغطى 
فقط المحاصيل النامية حتى مرحلة 

النضج ولكنها ال تشمل المشاتل 
وتشمل المساحة المحصودة كل 

المحصول الذي يحصد بصرف النظر عن 
ي للمحصول سواء كان االستخدام النهائ

لالستخدام البشري أو لتغذية الحيوانات 
 أو لسبب آخر.

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. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 

، 77تطور االحصاءات 
نامج العالمي للتعداد البر
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 Irrigated Area المساحة المروية

هي المساحة التي تزود عن قصد بمياه 
غير مياه األمطار وتعتمد بشكل رئيسي 

على المياه التي يتم تزويدها بها 
 لتحسين اإلنتاج.

An area of land that is normally 
provided with water other than rain for 
the purpose of improving production. 

منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة سلسلة 
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البرنامج العالمي للتعداد 
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 Cultivated Area المساحة المزروعة

هي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع 
أو اكثر من المحاصيل والتي تكون عادة 

صافية للمحاصيل المؤقتة واجمالية 
 للمحاصيل الدائمة .

Area which was prepared and planted 
by one crop or more, either permanent 
or temporary crops. 

منظمة األغذية والزراعة 
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 Nurseries مساحة المشاتل

هو مساحة تتم فيها عملية إكثار 
النباتات و األشجار او االعناب بغرض 

إعادة زراعتها وال تحصد نباتات المشاتل 
لذا ال يجب إدراجها في المساحة التي 

مؤقتة أو المساحة تحصد للمحاصيل ال
الحالية للمحاصيل الدائمة، ويمكن أن 
يتواجد المشتل في أماكن مفتوحة أو 

تحت غطاء للحماية ويمكن أن يستخدم 
في الحيازة أو للبيع وال تشمل لمشاتل 

حقول التقاوي. ويستثنى من ذلك 
 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 اإلنتاج 
الزراعي )االستهالك 

 الوسيط(

Agricultural 
Intermediate 
Consumption 

كل ما يشتريه المزارع بهدف استخدامه 
في العملية اإلنتاجية لنفس العام 

كاألسمدة الكيماوية والمبيدات والتقاوي 
 واألعالف والمياه وغير ذلك.

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. 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية، 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 



 

 

مصدر اإلرشاد 
 الزراعي الرئيسي

Source of Agricultural 
Extension 

هو المصدر الذي يقوم بتقديم المشورة 
والمعلومات الزراعية لمنتجي المحاصيل 

خدمات الزراعية والماشية. وقد تقدم ال
اإلرشادية من جانب المؤسسات 

الحكومية )وزارة الزراعة( والمنظمات غير 
الحكومية، ومنظمات المزارعين، 

والمؤسسات التعليمية، والمنظمات 
 الشعبية غير الرسمية وغيرها.

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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 مصدر اآللة
Source of the Machinery/ 
Equipment 

يشير إلى الترتيبات او الحقوق التي 
بموجبها الحائز الحق في يعطى 

 استخدام نوع معين من اآلالت الزراعية.

Refers to the means by which the 
holder obtained the right to use the 
specific item. 
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 Main Source of Water مصدر الري

وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل 
األسرة لألغراض المختلفة، وتكون 

 إحدى الحاالت اآلتية:
ة من شبكة مياه عامة: هي شبك

األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في 
التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل 

المياه الصالحة للشرب إلى التجمع، 
وتشرف عليها سلطة محلية 

 فلسطينية.
آبار جمع مياه األمطار: هي اآلبار التي 

يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع 
 وتخزين مياه األمطار فيها.

متدفق من أحد  ينابيع: الينبوع هو ماء
مسارب المياه الجوفية عند التقاء 

الطبقة الحاملة للماء مع سطح األرض، 
وهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر 
تدفقها على مدار السنة، وأخرى 

موسمية حيث تنفجر في فصل الشتاء 
  فقط.

صهاريج )تنكات(: استخدام المياه من 
 خالل سيارات نقل المياه.

هي تلك اآلبار التي يتم اآلبار االرتوازية: 
حفرها للوصول إلى المياه الجوفية، من 

أجل ضخها واستغاللها كمصدر من 
مصادر المياه لألغراض المتعددة من ري 

 أو شرب.

1. 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. 
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 is 
considered as one of the natural 
resources for irrigation. 
4. Water Tanks: Using water from 
vehicles that distribute and transfer 
water. 
5. 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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 Olive Press المعصرة

هي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل 
أساسي مجموعة واحدة من السلع 

)زيت الزيتون، مع احتمالية اإلنتاج من 
أنشطة ثانوية( حيث يحقق هذا النشاط 

 القيمة المضافة.الرئيسي غالبية 

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). 

االمم المتحدة، نظام 
 7772الحسابات القومية، 

UN, SYSTEM OF NATIONAL 
ACCOUNTS 1993 

 Biological Control لمكافحة البيولوجيةا
هو أن يتم استخدام عدو طبيعي 

لمكافحة المسبب المرضي في الحيازة 
 الزراعية.

Use of natural enemy to control the 
causal agent of the plant disease in the 
agricultural holding. 
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 المكافحة المتكاملة
Integrated Pest 
Management 

هي نظام مكافحة يستخدم فيه مدى 
أساليب وطرق المكافحة  واسع من

الفيزيائية )الحرق، والتعقيم الشمسي( 
والبيولوجية )المتطفالت والمفترسات( 

والكيماوية )المبيدات الكيماوية( 
والميكانيكية )الحراثة والعزيق وجمع 

الحشرات( يتم توظيفها بشكل متوازي 
ضد اآلفة مع المحافظة على صحة 

اإلنسان والبيئة وسالمة المنتج 
اعي، وضمان بقاء اآلفة دون الحد الزر

االقتصادي الحرج ودون اإلخالل بالتوازن 
الطبيعي بين اآلفات وأعدائها الحيوية، 

والذي يكون استخدام أسلوب المكافحة 
الكيميائية فيه هو الخيار األخير، ويكون 

مكمال ألساليب المكافحة األخرى، 
باإلضافة إلى أن استخدام المبيدات 

ن ضمن وشروط أسس الكيماوية يكو
مهمة تضمن الحفاظ على الصحة العامة 
والبيئة وجودة المنتج 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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المهنة الرئيسية 
 للحائز

Main  
Occupation 

هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره 
الفرد إذا كان مشتغالً أو الذي باشره 

العمل، سابقاً إذا كان متعطالً سبق له 
والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة 

التي يقضي فيها المشتغل أكثر من 
نصف وقت العمل أو األكثر تكراراً، 

وألغراض التعداد الزراعي تم تقسيم 

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 
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المهنة الرئيسية إلى الزراعة وغير 
 الزراعة.

agricultural census, the main 
occupation was divided into agricultural 
and non-agricultural. 

 Supplier المورد

يقصد به الشخص الذي يجلب ثمار 
الزيتون إلى المعصرة بهدف عصره وقد 
يكون حائزاً زراعياً أو ضامناً أو مشترياً 

 للثمار.

The person who provided olive to the 
olive presses, could be agricultural 
holder or lessee …etc. 

المركزي لإلحصاء  الجهاز
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1998 

 Shift النوبة

هي إحدى الفترات الزمنية التي تعمل 
فيها مكائن عصر الزيتون في اليوم 

الواحد، وغالباً ما تكون مرتبطة بتوفر 
الزيتون أو طاقة المكائن أو قدرة العمال 

 على متابعة العمل.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7772الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1995 

 نوع التربية
Type of Livestock 
Production System 

يشير إلى الممارسات والخصائص العامة 
لتربية المواشي بالحيازة من حيث 

 أسلوب التربية والتغذية واإلنتاج.
تربية شبه مكثفة: هي اعتماد 

 الحيوانات في التغذية على الرعي
والتغذية المكملة بتقديم األعالف في آن 

 واحد.
تربية مكثفة: تربية الحيوانات في 

المزارع وال تخرج للرعي وتعتمد في 
تغذيتها بشكل كامل على تقديم 

 األعالف بكافة أنواعها داخل الحظائر.

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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 Computerizing Map حوسبة الخرائط

هي عبارة عن تحويل جميع أنواع 
الخرائط من الشكل الورقي إلى شكل 

رقمي محوسب على الكمبيوتر ويتم 
وهي  Rasterإدخالها على شكلين إما 

تحويل الخريطة إلى صورة واحدة ، 
وتتكون من مربعات صغيرة ويتم إجراؤها 

أو  Scannerباستخدام الماسح الضوئي 
ن يوتتم أيضا بطريقت vectorعلى شكل 

وتحويل الصورة  Digitizerبواسطة جهاز 
حيث أن هناك  vectorإلى  Rasterمن 

 اكثر من برنامج يقوم بهذه العملية .

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. 

عدة مصادر بتصرف الجهاز 
المركزي لالحصاء 

 الفلسطيني،
8004 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2004 

نظم المعلومات 
 الجغرافية

Geographic Information 
System (GIS) 

هو نظام يقوم بإدارة وتحليل البيانات 
ويعتمد على مجمع من البيانات الخاصة. 

ويمكن أن يكون هذا المجمع عبارة عن 
خريطة يرتبط بها معلومات نوعية وصفية 

ط أو لمناطق تم تخزينها على هيئة خطو

A data handing and analysis system 
based on sets of data distributed 
spatially in two dimensions. The data 
sets may be map oriented, when they 
comprise qualitative attributes of an 

از عدة مصادر بتصرف الجه
المركزي لالحصاء 

 الفلسطيني،
8004 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2004 



 

 

نقط أو مساحات وذلك على األساس 
اإلتجاهي، أو أن يكون المجمع صورة أو 
مرئية حيث تكون البيانات كمية وصفية 

ترتبط بشبكة مربعات وذلك على 
األساس المساحي. وتعرف أيضاً باسم 
القاعدة الجيوغرافية أو نظام المعلومات 

ذو الترميز وتعرف أيضاً عملية الترميز 
 التمييز المكاني.الجغرافي باسم 

area recorded as lines, points, and 
areas often in vector format, or image 
oriented, when the data are 
quantitative attributes referring to cells 
in a rectangular grid usually in raster 
tracts, and political and administrative 
districts Geocodes are also referred to 
as “location identifiers”. 

 Locality التجمع السكاني

هو مساحة )مكان( من سطح األرض 
مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها 

سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة 
)مكان( من سطح األرض مأهولة 

 بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا
عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها 

 عرفيا وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 جدار الضم والتوسع
The Expansion and 
Annexation Wall (in UN 
definition used “barrier”) 

هو عبارة عن سلسلة معقدة من 
جدران إسمنتية، أسالك شائكة، أبراج 

مراقبة، خنادق، طرق التفافية وأسيجة 
إلكترونية تستخدم إليقاف وضبط حركة 

وتنقل الفلسطينيين ومركباتهم 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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني،

8008 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2002 

 .Bethlehem and Hebron governorates تشمل محافظتي بيت لحم، والخليل. South of the West Bank جنوب الضفة الغربية
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Outside the Wall خارج الجدار

هو جميع التجمعات التي لم يتم فصلها 
للسلطة تماما عن فلسطين التابعة 

الوطنية الفلسطينية، أي تلك التجمعات 
التي بقيت خارج الجدار وان تم فصلها 
عن تجمعات أخرى مجاورة، أو صودرت 

 أراضيها.

Includes all the localities located 
outside the wall. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني،

8008 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2002 

 Inside the Wall داخل الجدار
هو جميع التجمعات التي أصبحت نتيجة 
بناء الجدار محصورة بين الجدار من جهة 

 وبين الخط األخضر من جهة أخرى.

Includes all the localities located 
between the green line and the wall. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني،

8008 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS,2002 

 North of the West Bank شمال الضفة الغربية
تشمل محافظات جنين، وطولكرم، 

 ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، وطوباس.
Jenin, Tulkarm, Nablus, Qalqilya, Salfit, 
and Tubas governorates. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 



 

 

 J1 Jerusalem J1القدس 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس 
الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها 

. وتضم 7711للضفة الغربية في عام 
تجمعات )بيت حنينا، مخيم  J1منطقة

شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس 
"بيت المقدس" وتشمل )الشيخ جراح، 

وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، 
الطور، الشياح، راس العامود(، سلوان، 

الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، 
بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، 

 كفرعقب(.

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). 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 J2 Jerusalem J2القدس 

 J2باقي محافظة القدس، وتضم منطقة 
تجمعات )رافات، مخماس، مخيم قلنديا، 

التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، 
جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت 

عنان، الجيب، بير نباال، بيت إجزا، 
القبيبة، خرائب أم اللحم، بدو، النبي 

ئيل، حزما، بيت حنينا البلد، قطنة، صمو
بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، الكعابنة 

تجمع بدوي ، الزعيم، العيزرية، أبو 
ديس، عرب الجهالين ، السواحرة 

 الشرقية، الشيخ سعد(.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Gaza Strip قطاع غزة
محافظات غزة، وشمال غزة،  يشمل

 ودير البلح، وخانيونس، ورفح.
North Gaza, Gaza, Deir El-Balah, Khan 
Yunis and Rafah governorates. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Governorate المحافظة

اضي هي منطقة إدارية، وتشمل األر
محافظة حسب  71الفلسطينية 

التقسيمات اإلدارية المعتمدة في نهاية 
. وتضم كل محافظة عدة 7771عام 

 تجمعات.

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. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

 Region المنطقة

حسب التقسيمات اإلدارية هي تقسيم 
األراضي الفلسطينية إلى منطقتين 
جغرافيتين هما الضفة الغربية وقطاع 

محافظة أما  77غزة وتضم الضفة الغربية 
 محافظات. 2قطاع غزة فيضم 

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 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 



 

 

Governorates while Gaza Strip was 
divided into 5 Governorates. 

 The enumeration area منطقة العد

هي المنطقة الجغرافية المحددة على 
الخرائط، والتي تم تحديدها على 

تكون حدودها واضحة الطبيعة، ويجب أن 
المعالم مثل )شوارع، طرق، ممرات 

رجليه، أسوار، منطقة طبيعية، حدود 
إدارية( وقد تكون جزءاً من تجمع سكاني 

كبير، وقد تكون قرية صغيرة بأكملها ) 
تجمع صغير مهما كان عدد الوحدات 

السكنية به(. وألغراض التعداد تم 
تقسيم كل تجمع سكاني إلى عدة 

وتم توقيع حدود كل منطقة مناطق عد، 
 عد على الخرائط مع مراعاة األتي:

شمول منطقة العد على  .7
 وحدة سكنية. 720حوالي 

إحاطة كل منطقة بفواصل  .8
فضاء  –جبل  –طبيعية طريق 

 لتسهيل التعرف الميداني.
إعداد مناطق العد داخل كل  .2

تجمع سكني على حدة، مع 
مالحظة الحدود اإلدارية لها، 

كانت هناك  بمعنى أنه لو
تجمعات أو أجزاء من تجمعات 

يقل عدد الوحدات السكنية 
وحدة سكنية  720فيها عن 

 فتحدد كمنطقة عد مستقلة.
أعطيت مناطق عد كل تجمع  .4

أرقام متسلسلة مستقلة 
 (.007تبدأ 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) 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
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 Middle of the West Bank وسط الضفة الغربية
تشمل محافظات رام هللا والبيرة، وأريحا 

 واألغوار, والقدس.
Ramallah and Al-Bireh, Jericho and Al-
Aghwar, and Jerusalem governorates 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 7771الفلسطيني، 

PALESTINIAN CENTRAL 
BUREAU OF STATISTICS, 
1996 

التسجيل المدني 
 الكامل

Complete Civil Register 

عندما تكون كل واقعة حيوية حدثت لكل 
فرد من السكان في بلد معين )أو 

منطقة معينة( خالل فترة زمنية محددة 
قد سجلت في نظام التسجيل المدني، 

لواقع أي أن تكون لها صحيفة تسجيل 
حيوية. وبذلك يكون النظام قد حقق 

في المائة. واي  700التغطية بنسبة 
انحراف عن التغطية الكاملة يقيسه " 

 خطأ التغطية".

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”. 

االمم المتحدة: مبادئ 
وتوصيات من اجل انشاء 
نظام االحصاءات الحيوية, 

 .8التنقيح 
8007 

UN 
Principles and 
Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 2. 
2001 

 Delayed registiration تسجيل مؤجل

تسجيل واقعة حيوية بعد انقضاء الفترة 
الزمنية المحددة في القوانين أو القواعد 

ي ذلك فترة او اللوائح السارية )بما ف
سماح، اذا كان منصوص عليها(. 

والتسجيل المتأخر هو تسجيل واقعة 
حيوية بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة 
ولكن خالل فترة سماح منصوص عليها. 
وبالنظر الى أن فترة السماح تعتبر عادة 
سنة واحدة بعد حدوث الواقعة الحيوية 

فان التسجيل المؤجل يعتبر عادة 
عة حيوية بعد سنة، او اكثر، تسجيل واق

 من حدوث الواقعة 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. 

االمم المتحدة: مبادئ 
وتوصيات من اجل انشاء 
نظام االحصاءات الحيوية, 

 .8التنقيح 
8007 

UN 
Principles and 
Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 2. 
2001 

 Late Civil Register تسجيل مدني متأخر

واقعة حيوية بعد الفترة هو تسجيل 
الزمنية المحددة قانونا ولكن خالل فترة 

سماح محددة. وفترة السماح تعتبر عادة 
 سنة واحدة بعد حدوث الواقعة الحيوية.

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. 

االمم المتحدة: مبادئ 
وتوصيات من اجل انشاء 
نظام االحصاءات الحيوية, 

 .8التنقيح 
8007 

UN 
Principles and 
Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 2. 
2001 

 Population Register سجل السكان

هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات 
منتقاة تتعلق بكل فرد من السكان 

المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينة، 
وهو ما يجعل من الممكن تحديد 

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 

 دةاألمم المتح
دليل نظم واساليب 

 االحصاءات الحيوية
 8التنقيح 
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معلومات مستكملة عن عدد السكان 
 وخصائصهم في اي وقت معين.

up-to-date information about the size 
and characteristics of the population at 
selected points in time. 

 Civil Register السجل المدني

ملف لصفائح منفصلة أو دفتر أو ملف 
الكتروني أو أي ملف رسمي اخر 
مخصص، وفقا الجراءات محددة، 

للتسجيل الدائم لكل نوع من الواقعات 
الحيوية للبيانات المرتبطة بها والتي 
تحدث لسكان منطقة محددة تحديدا 

 دقيقاً.

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.). 

االمم المتحدة: مبادئ 
وتوصيات من اجل انشاء 
نظام االحصاءات الحيوية, 

 .8التنقيح 
8007 

UN 
Principles and 
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 Dual Records System العد الثنائي

هو التجميع المتزامن لبيانات الوقائع 
الحيوية، ومنها أساسا الوالدات والوفيات 
والسكان المعرضون تحديدا لهذه الوقائع 
باستعمال طريقتين للتجميع تكونان في 

مثالية مستقلتين أحدهما عن األحوال ال
األخرى وهما: أ( عملية مستمرة 

لتسجيل الوقائع الحيوية قد تكون غير 
نظام التسجيل المدني، ب( مسح 

دوري بالعينة لألسر المعيشية تجري 
في المنطقة الجغرافية ذاتها. وتتيح 

المطابقة بين الوقائع الواردة في هاتين 
العمليتين زيادة دقة تقدير الرقم 

 إلجمالي المقدر للوقائع الحيوية.ا

The simultaneous collection of vital 
events, mainly births and deaths and 
the appropriate exposed - to - the risk 
population, by two collecting methods 
which, ideally, are independent of each 
other (a) a continuous vital event 
recording procedure which may be 
other than the civil registration system; 
and (b) a periodic household sample 
survey conducted in the same 
geographical area. Matching of the 
events reported by the two procedures 
provides methods of improving the 
estimate of the total number of vital 
events. 

 األمم المتحدة
دليل نظم واساليب 

 االحصاءات الحيوية
 8التنقيح 

8007 

UN 
Principles and 
Recommendations for a Vital 
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نظام التسجيل 
 المدني

Civil Registration System 

دائم هو التسجيل المستمر وال
واإللزامي والعام لحدوث الوقائع الحيوية 
وخصائص تلك الوقائع المتعلقة بالسكان 
حسبما تنص عليه المراسيم او اللوائح 
 وفقا لالشتراطات القانونية في كل بلد.

Defined as the continuous, permanent, 
compulsory and universal recording of 
the occurrence and characteristics of 
vital events pertaining to the population 
as provided through decree or 
regulation in accordance with the legal 
requirements in each country. 

 األمم المتحدة
مبادئ وتوصيات من اجل 

انشاء نظام االحصاءات 
 .8الحيوية, التنقيح 

8002 

UN 
Principles and 
Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 2. 
2003 

الوحدة اإلحصائية 
 في رخص األبنية

Statistical Unit In 
Buildings Licenses 

هي الوحدة اإلحصائية المعتمدة في 
رخص األبنية هي رخصة البناء الصادرة 

من الجهات الرسمية المانحة لها، وتعتبر 
تصدر رخص األبنية هي الجهات التي 

مصادر البيانات الرسمية التي يتم 
 الحصول منها على البيانات المطلوبة.

The license issued by any authorized 
authority. The issuing authorities are 
the reporting units for this 
administrative records statistics. 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 يني،الفلسط

8000 
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 Population Census تعداد السكان

هو العملية الكلية لجمع ومعالجة وتقييم 
وتحليل ونشر، وتوفير البيانات اإلحصائية 

حسب الخصائص الديمغرافية 
واالقتصادية واالجتماعية ذات العالقة 
في وقت محدد، ولجميع األشخاص 

ل الدولة أو داخل حدود واضحة لجزء داخ
 منها.

The total process of collecting, 
compiling, evaluating, analysing and 
publishing or otherwise disseminating 
demographic, economic and social data 
pertaining at a specific time, to all 
persons in a country or in a well 
delimited part of a country. 

مبادئ  -األمم المتحدة
وتوصيات لتعدادات السكان 

 8تنقيح -والمساكن
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+ 
بتصرف الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني

UN 
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Censuses, Revision 2 
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 Urban الحضر

 70,000هو كل تجمع يبلغ عدد سكانه 
نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات 

بغض النظر عن حجمها، وجميع 
التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 

نسمة شريطة أن يتوفر  7,777 – 4,000
فيها أربعة عناصر من العناصر التالية 

شبكة كهرباء عامة على األقل: ) 
وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز 
صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيام 

األسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة 
 الثانوية العامة(.

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 

 7771الفلسطيني، 

National Committee, headed 
by the Palestinian Central 
Bureau of Statistics, 1996 

 Rural الريف

د سكانه عن وهو كل تجمع يقل عد
نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد  4,000

نسمة  7,777 -4,000سكانه ما بين 
دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من 

 الخدمات المذكورة أعاله.

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. 

اللجنة الوطنية برئاسة 
الجهاز المركزي لالحصاء 

 7771الفلسطيني، 

National Committee, headed 
by the Palestinian Central 
Bureau of Statistics, 1996 

 De-jure العد النظري
هو عد األفراد حسب مكان اإلقامة 

التواجد المعتادة بغض النظر عن مكان 
 في لحظة اإلسناد الزمني.

The enumeration of individuals 
according to their usual place of 
residence, regardless of their existence 
at the census reference date. 

مبادئ  -األمم المتحدة
وتوصيات لتعدادات السكان 

 8تنقيح -والمساكن
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CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 De-facto العد الواقعي

هو عد جميع األشخاص المتواجدين 
فعليا في مكان العد في لحظة اإلسناد 
الزمني بغض النظر عن مكامن اإلقامة 
المعتادة ويكون األساس هو عد األفراد 

Based on the enumeration of 
individuals according to their existence 
in the area of enumeration at census 

مبادئ  -األمم المتحدة
وتوصيات لتعدادات السكان 

 8تنقيح -والمساكن
8007 

UN 
The Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 



 

 

حسب مكان تواجدهم في لحظة 
 اإلسناد الزمني.

reference date, regardless of their usual 
place of residence. 

+ 
بتصرف الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني

Censuses, Revision 2 
2009 
+ 
Adpted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

 Enumeration period فترة العد
الفترة الزمنية بين بدء العمل الميداني، 

 واستكمال جميع االستبيانات.

It refers to the span of time in between 
the commencement of the fieldwork 
and the completion of all 
questionnaires. 

مبادئ  -األمم المتحدة
توصيات لتعدادات السكان و

 8تنقيح -والمساكن
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+ 
بتصرف الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني

UN 
The Principles and 
Recommendations for 
Population and Housing 
Censuses, Revision 2 
2009 
+ 
Adpted from PALESTINIAN 
CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

لحظة اإلسناد 
 الزمني

Reference Date 

هي اللحظة التي تسند إليها بيانات 
التعداد، وعادة ما تكون منتصف ليلة 

معينة، بحيث تسند معظم نتائج التعداد 
 إلى تلك 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 

مبادئ  -األمم المتحدة
وتوصيات لتعدادات السكان 

 8تنقيح -والمساكن
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+ 
بتصرف الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني

UN 
The Principles and 
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Adpted from PALESTINIAN 
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 Camp المخيم
وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها 

اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث 
 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 لالحصاء 

 7771الفلسطيني، 

National Committee, headed 
by the Palestinian Central 
Bureau of Statistics, 1996 

 


