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المقـــّدمــــة
معجــم المصطلحــات هــو أحــد األدوات التــي تســاعد المســتخدمين علــى االســتفادة مــن البيانــات اإلحصائيــة، وذلــك مــن خــال توفيــر تعريــف للمصطلحــات 

المتعلقــة بالمفاهيــم المســتخدمة فيهــا.

وممــا ال شــك فيــه، فــإن إنتــاج إحصــاءات موثــوق بهــا محليــا وعالميــا، يتطلب توفير مجموعـــة واســـعة مـــن المعلومـــات األساســية حـــول اإلحصاءات المنتجـــة، 
وكذلك بيانات وافية عن المواضيع التي تصفها هذه اإلحصاءات، ويعتبـــر معجـــم المصـــطلحات أحد العناصـــر األساســـية لهــــذه المعلومـــــات

يأتي توحيـــــد المصطلحات أســــوة بتوحيد التصـــــنيفات والمنهجيـــات المتبعــــة فـــي تنفيــــذ المســـوح والدراســــات، والتي تعتبـــر شــــرطا مســــبقا لتوحيـد 
معــــايير إنتـــاج الــــرقم اإلحصـــائي، ورفــــع مســــتوى مصداقيتــه وقابليتــه للمقارنــة، وكمــا يعتبــر أيضــا مهمــا فــي تناســق المصطلحــات للنظــام اإلحصائــي 

الوطنــي. وكمــا يحتــاج المســتخدمون إلــى أن يكــون لديهــم فهــم أساســي يتعلــق بالمفاهيــم، وذلــك لاســتفادة الكاملــة مــن البيانــات المنشــورة.

وقــد تــم تجميــع كافــة المصطلحــات وتعريفاتهــا فــي هــذه الوثيقــة، بمســاعدة اإلحصائييــن الذيــن يقومــون بإنتــاج البيانــات اإلحصائيــة فــي مركــز اإلحصــاء 
12- أبوظبــي، حيــث تــم اعتمادهــا بنــاء علــى مرجعيــة ومصــدر التعريــف لــكل مصطلــح. www.scad.ae
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منهجية بناء معجم المصطلحات
1. االستعراض المرجعي

قبــل بنــاء معجــم المصطلحــات، تــم االطــاع علــى تجــارب دوليــة وإقليميــة فــي هــذا المجــال، فمــن دول المنطقــة واإلقليــم تــم االطــاع علــى تجربــة كل مــن 
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، كمــا تــم االطــاع علــى معجــم المصطلحــات اإلحصائيــة الصــادر عــن المعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة، 
ومعجــم المصطلحــات اإلحصائيــة فــي الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. باإلضافــة الــى االطــاع علــى تجــارب دوليــة مثــل؛ معجــم المصطلحــات الصــادر 

عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD Glossary(، معجــم اللغــة اإلحصائيــة األســترالي.

هــذا ويتضــح بــأن االطــار التركيبــي لمعجــم المصطلحــات مــن مختلــف المراجــع يتضمــن كل مــن أســم المصطلــح وتعريفــه والمجــال الــذي ينتمــي اليــه 
المصطلــح.

2. األهداف 
تتمثل أهداف معجم المصطلحات الخاص بمركز اإلحصاء - أبوظبي بما يلي:

توفير جميع المصطلحات المستخدمة في المركز ضمن وثيقة واحدة. 	 

ضمان توحيد جميع المصطلحات في نشرات وإصدارات المركز. 	 

دعــم النظــام اإلحصائــي فــي اإلمــارة، مــن خــال تعميــم المعجــم علــى الجهــات اإلحصائيــة الخارجيــة. وذلــك بهــدف توحيــد المصطلحــات علــى 	 
المســتوى الكلــي.

التغطية
يغطــي هــذا المعجــم أبــرز المصطلحــات والمفاهيــم المســتخدمة فــي مجــاالت العمــل اإلحصائــي الرســمي فــي المركــز وال يشــمل المصطلحــات اإلداريــة 

والتقنيــة األخــرى

تبويب هيكل المعجم
لقــد تــم اتبــاع مخطــط التسلســل الهرمــي فــي توزيــع المصطلحــات، حيــث تضمــن المجــال والموضــوع )كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه(، وأخيــرا تــم توزيع 
المصطلحــات حســب كل موضــوع بشــكل منفصــل كمــا هــو مبيــن فــي فصــل تعريــف المصطلحــات. وفــي هــذا المجــال تــم اإلسترشــاد بالتصنيــف الخــاص 

بالمركــز والمتضمــن تصنيــف المجــاالت والمواضيــع اإلحصائية.

الوصف
رمز المجال 

Theme’s code

رمز الموضوع 
Topic’s code

Description

Methodology & Quality Terms 00مصطلحات المنهجية والجودة

0001Methodology & Standard المعايير والمنهجيات

 0002Samplingالمعاينة

0003Quality الجودة

Economical Terms 01المصطلحات االقتصادية

0101National Accounts الحسابات القومية

0102Foreign Investment and Foreign Trade االستثمار األجنبي والتجارة الخارجية

0103Prices األسعار

Government Finance 0104 مالية الحكومة
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الوصف
رمز المجال 

Theme’s code

رمز الموضوع 
Topic’s code

Description

 Industry and Business Terms 02مصطلحات الصناعة واألعمال

0201Industrial Activities األنشطة الصناعية

Population & Demographic Terms 03مصطلحات السكان والديموغرافيا

0301Population السكان

0302Vital Statistics اإلحصاءات الحيوية 

0303Migration الهجرة

 Social Terms 04المصطلحات االجتماعية

0401Education التعليم

0402Health الصحة

0403Disability اإلعاقة

0404Culture, Heritage & Entertainment الثقافة والتراث والترفيه

0405Crime & Justice الجريمة والعدالة

 Labour Force Terms  05مصطلحات القوى العاملة

0501Labour Force Structure تركيبة القوى العاملة

 06مصطلحات اإلحصاءات الزراعية والبيئية
Agriculture, Environment,  

Energy and Water Terms 

0601Agricultureالزراعة

0602Food Security األمن الغذائي

0603Environment البيئة

0604Energy & Water المياه والطاقة

ترميز
يتكــون رمــز المصطلــح مــن 7 خانــات، تمثــل الخانتيــن األولــى والثانيــة المجــال، والخانتيــن الثالثــة والرابعــة مخصصتــان للموضــوع داخــل المجــال، حيــث تــم 
اســتخدام رمــزي المجــال والموضــوع استرشــادا لمــا جــاء تصنيــف المجــاالت والمواضيــع اإلحصائيــة فــي المركــز. أمــا الخانــات الثــاث األخيــرة فهــي تمثــل رمــز 
المصطلــح، وتكــون متسلســلة داخــل كل موضــوع. وقــد تــم إعــداد ترميــز المعجــم بصــورة تســمح بإضافــة مواضيــع جديــدة داخــل المجــال أو مصطلحــات 

جديــدة داخــل نفــس الموضــوع.

مثال:

ــذي رمــزه )00(، وموضــوع المعاييــر والمنهجيــات ورمــزه )01(، ومصطلــح  ــى مجــال المنهجيــة والجــودة ال الرمــز )0001001(؛ يشــير مــن اليســار لليميــن إل
رقــم )001( يعنــي المصطلــح رقــم )1( فــي الموضــوع وهــو مصطلــح المنهجيــة(. وبالتالــي فــإن مجــرد معرفــة رمــز المصطلــح يعطــي معلومــات عــن مجــال 

وموضــوع المصطلــح وترتيــب المصطلــح داخــل الموضــوع وبالتالــي داخــل المعجــم.
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تعريف المصطلحات 
Methodology & Quality Terms )00( المجال األول: مصطلحات المنهجية والجودة

Methodology & Standard )0001( المعايير والمنهجيات

الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

المنهجية0001001

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

مجال معين من الدراسة

It is a structured approach to 

solve a problem. Statistically: 

It is a set of research methods 

and 

techniques applied to a 

particular field of study

Methodology

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001002
البيانات 
الوصفية

هي البيانات او المعلومات التي 
تحدد وتصف بيانات أخرى.

Metadata is data that defines 

and describes other data.
Metadata

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001003
البيانات 
 الوصفية
اإلحصائية

 هي بيانات وصفية تصف 
البيانات اإلحصائية

Metadata describing  

statistical data

Statistical 

Metadata

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001004
المؤشر 
اإلحصائي

هو العنصر البياني الذي يعبر عن 
البيانات اإلحصائية في فترة زمنية 
محددة ومكان محدد وخصائص 

أخرى محددة.

A statistical indicator is a 

data element that represents 

statistical data for a specified 

time, place, and other 

characteristics.

statistical 

indicator

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

البيانات الجزئية0001005
بيانات إحصائية يتم جمعها حول 

وحدة مفردة - وحدة إحصائية

An observation data  

collected on an individual 

object - statistical unit

Statistical 

Micro data

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

بيانات كلية0001006

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

statistical 

macro data

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001007
المسح 

اإلحصائي

عبارة عن دراسة لخصائص مجتمع 
معين عن طريق جمع البيانات 
من عينة منهم وتقدير قيم 

خصائصها من خال استخدام 
منتظم للمنهجية اإلحصائية.

an investigation about the 

characteristics of a given 

population by means of 

collecting data from a sample 

of that population and 

estimating their characteristics 

through the systematic use of 

statistical methodology.

Statistical 

Survey

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0001008
المسح 

التجريبي أو 
القبلي

هو مسح مصغر يتم تنفيذه قبل 
المسح الرئيسي، للحصول على 

معلومات لتحسين كفاءة المسح 
الرئيسي. على سبيل المثال 
الختبار االستبيان وللتأكد من 

الوقت الذي تستغرقه اإلجراءات 
الميدانية أو لتحديد الحجم األكثر 

 فعالية 
لوحدة المعاينة.

A survey, usually on a small 

scale, carried out prior to 

the main survey, primarily to 

gain information to improve 

the efficiency of the main 

survey. For example, it may be 

used to test a questionnaire, 

to ascertain the time taken 

by field procedure or to 

determine the most effective 

size of  

sampling unit.

Pilot survey

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001009
المبحوث 
أو المدلي 
بالبيانات

الشركات والهيئات واألشخاص 
الذين يتم تجميع بياناتهم 

والمعلومات ذات الصلة 
الستخدامها في تجميع 

اإلحصاءات.

Businesses, authorities, 

individual persons, etc., from 

whom data and associated 

information are collected for 

use in compiling statistics.

Respondent

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

السجات اإلدارية0001010

هي المعلومات التي يتم جمعها 
ألغراض حفظ السجات، والتي 
يمكن أن يستخدم بعد ذلك 

إلنتاج اإلحصاءات.

Information primarily collected 

for the purpose of record-

keeping, which is subsequently 

used to produce statistics.

Administrative 

records

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

التعويض0001011
 إدخال قيمة لبيانات محددة 

 كانت اإلجابة لها مفقودة أو غير 
صالحة لاستعمال.

A procedure for entering a 

value for a specific data item 

where the response is missing 

or unusable.

Imputation

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

المصطلح0001012
كلمة أو عبارة تستخدم لتسمية 

محددة لمفهوم
A word or phrase used to 

designate a concept
Term

Terminology on 

Statistical 

Metadata UN, 

2000

المفهوم0001013
يعتبر المفهوم وحدة من 

 المعرفة تنشأ من خال
مجموعة فريدة من الخصائص

A concept is a unit of 

knowledge created by a 

unique combination of 

characteristics

Concept

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

التصنيفات0001014

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

Classifications

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

التسميات0001015

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

Nomenclature

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

0001016
المعايير 
 اإلحصائية

الدولية

مجموعة شاملة من المبادئ 
التوجيهية اإلحصائية العالمية 

والتوصيات في حقل اإلحصاء التي 
 وضعت من قبل المنظمات

الدولية التي تعمل مع 
المؤسسات الوطنية

The comprehensive 

body of international 

statistical guidelines and 

recommendations that have 

been developed by 

international organizations 

working with national 

agencies

International 

statistical 

standard

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

0001017
المعيار الخاص 

 لنشر
البيانات

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
االقتصادية والمالية للجمهور. 
وافتتح التسجيل في المعيار 

الخاص في أبريل 1996

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

Special Data 

Dissemination 

Standard, 

SDDS

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

0001018
المعيار العام 

 لنشر
البيانات

عملية منظمة تقوم من خالها 
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

General Data 

Dissemination 

System, 

GDDS

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

التعداد0001019
هو مسح شامل لدراسة كافة 

عناصر مجتمع محدد 

A census is a survey conducted 

on the full set of observation 

objects belonging to a given 

population or universe.

Census

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0001020

التصنيف 
 الصناعي
المعياري 

 الدولي
 لكافة األنشطة

االقتصادية

هذا التصنيف هو المعيار الدولي 
لتصنيف األنشطة االقتصادية 

المنِتجة. والغرض الرئيسي منه 
هو توفير مجموعة قياسية من 

األنشطة االقتصادية حتى يمكن 
تصنيف المنشآت وفقا للنشاطات 

التي تقوم بها

ISIC 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

ISIC

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001021

التصنيف 
 المعياري
العالمي 
للتعليم

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

Classification 

of Education 

(ISCED)

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001022
الساسل 

الزمنية

هي مجموعة من المشاهدات 
المنتظمة زمنيا والتي أخذت 

متتابعة لخاصية كمية لظاهرة 
فردية أو جماعية.

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

Timing Series

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001023
الموسمية 

في الساسل 
الزمنية

جزء من مجموعة من االختافات 
في سلسلة زمنية تمثل تقلبات 
ضمن السنة التي تكون أكثر أو 

أقل استقرارا سنة بعد سنة فيما 
يتعلق بالتوقيت واالتجاه والحجم.

Part of the variations in a time 

series representing intra-year 

fluctuations that are more or 

less stable year after year with 

respect to timing, direction  

and magnitude.

 seasonal 

component of 

a Time Series

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001024
التصنيف 
 المعياري

الدولي للمهن

يصنف األشخاص وفقا لعاقتهم 
الفعلية والمحتملة مع الوظائف، 
تصنف الوظائف حسب األعمال 
المنجزة أو التي سيتم 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

International 

Standard 

Classification 

of Occupations 

(ISCO)

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0001025

تصنيف 
 االستهاك

 الفردي حسب
الغرض

هو تصنيف يستخدم لتعريف 
كا االستهاك واإلنفاق الفردي من 

 جهة واالستهاك الفردي
الفعلي من جهة أخرى

It is a classification used 

to identify the objectives 

of both individual 

consumption expenditure and 

actualindividual consumption.

classification of 

individual 

consumption 

by purpose 

(COICOP)

United Nations 

Statistics 

Division

0001026
االسناد 

الزمني/الفترة 
المرجعية

هي الفترة الزمنية التي يتم جمع 
بيانات المشاهدات عنها 

The period of time or point  

in time to which the  

measured observation is 

intended to refer.

Reference 

Period

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

0001027
األخطاء غير 

العينية 

 خطأ في تقديرات المعاينة 
والتي ال تعود أسبابها إلى 

تصميم العينة 

An error in sample estimates 

which cannot be attributed to 

sampling fluctuations.

non-sample 

errors

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001028
التدقيق 
االنتقائي

مراجعة وتدقيق جزء من البيانات 
اإلفرادية بحيث يكون لها أولوية 

التدقيق الستكمال معالجة 
البيانات

A procedure which targets 

only some of the micro data 

items or records for review by 

prioritizing the manual work 

and establishing appropriate 

and efficient process and  

edit boundaries.

selective 

Editing 

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001029
التدقيق 

والتعديل اآللي

 هي عملية تدقيق وتعديل على 
البيانات بشكل آلي عن طريق 

برامج كمبيوتر

It is the editing process and 

modify the data automatically 

by computer programs

Automated 

Editing

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

الترميز0001030

هي عملية تحويل المعلومات 
النصية أو اللفظية إلى رموز 

تمثل فئات ضمن نظام التصنيف 
لتسهيل عمليات معالجة البيانات 

وتخزينها ونشرها.

The process of converting 

verbal or textual information 

into codes representing classes 

within a classification scheme, 

to facilitate data processing, 

storage or dissemination.

Coding
شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

الترميز اآللي0001031
هي عملية تحويل النصوص 
اللفظية إلى رموز محددة عن 

طريق الكمبيوتر.

The conversion, by unassisted 

computer, of verbal texts into 

applicable codes.

Auto-coding

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001032
المخرجات 
اإلحصائية

هي النتائج المستخرجة من 
العملية اإلحصائية والتي 

يمكن الوصول إليها من قبل 
المستخدمين النهائيين.

Results from a statistical 

process to be accessed by  

the final users.

Statistical 

Outputs

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0001033
المقارنة 
المعيارية

تعبر عن حالة عند وجود 
مصدرين للبيانات لنفس المتغير 

المستهدف، بدوريات مختلفة، 
ويهتم بتصحيح التناقضات بين 
التقديرات المختلفة على سبيل 
المثال التقدير الفصلي والسنوي.

Refers to the case where there 

are two sources of data for 

the same target variable, with 

different frequencies, and is 

concerned with correcting 

inconsistencies between 

the different estimates, e.g. 

quarterly and annual estimate

Benchmarking

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001034
أخطاء 

االستجابة

يمكن تعريفها على أنها تلك 
الناجمة عن عملية إجراء المقابات، 
هذه األخطاء يمكن أن تنجم عن 

 الحاالت التالية: 
 *عدم ماءمة المفاهيم 

 أو األسئلة. 
 *عدم كفاية التدريب. 

 * أخطاء الباحث
*أخطاء المبحوث/المستجيب.

May be defined as those 

arising from the interviewing 

process. Such errors can 

result from a number of 

circumstances, such as  

the following:

- inadequate concepts or 

questions; - inadequate 

training; - interviewer failures;  

- respondent failures.

Response 

errors

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

أخطاء القياس0001035

أخطاء القياس: تحدث أخطاء 
القياس عند تقديم اجابة تختلف 
عن القيمة الحقيقية، قد يكون 
الخطأ من المستجيب، أو من 

الباحث، أو من االستمارة، أو من 
طريقة جمع البيانات أو نظام 

حفظ البيانات. هذه األخطاء قد 
تكون عشوائية أو قد تؤدي إلى 

التحيز منتظم.

Measurement errors occur 

when the response provided 

differs from the real value; such 

errors may be attributable 

to the respondent, the 

interviewer, the questionnaire, 

the collection method or the 

respondent›s record-keeping 

system. Such errors may be 

random or they may result in a 

systematic bias if they are  

not random.

Measurement 

errors

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

تحليل البيانات0001036

عملية تحويل البيانات الخام إلى 
معلومات قابلة لاستخدام، وغالبا 
ما تكون على شكل نص تحليلي 
يتم نشره من أجل إضافة قيمة 

إلى المخرجات اإلحصائية.

The process of  

transforming raw data into 

usable information, often 

presented in the form of a 

published analytical article, 

in order to add value to the 

statistical output.

Data analysis

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

سرية البيانات0001037
هي البيانات التي حددتها 

التشريعات والتي تمنع اإلفصاح 
عنها لغير المصرح لهم.

A property of data, usually 

resulting from legislative 

measures, which prevents it 

from unauthorized disclosure.

Confidentiality 

of data

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

عبء االستجابة0001038

هو الجهد المبذول من المزود 
بالبيانات ويشمل التكلفة والوقت 
المبذول لتقديم األجوبة الكافية 

خال المسح.

Referred to by the source as 

provider load) - The effort, 

in terms of time and cost, 

required for respondents to 

provide satisfactory answers  

to a survey.

Response 

burden

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

عملية التنقيح0001039
أي تعديل على قيمة اإلحصاءات 

المنشورة للجمهور من قبل 
الجهة اإلحصائية الرسمية.

Any change in a value of a 

statistic released to the public 

by an official statistical agency.

The revision 

process

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

قواعد مطابقة0001040

هي قواعد للتحقق والتأكد من 
حقول البيانات، وهذا يتضمن 
فحص كل حقل لكل سجل 

للتأكد فيما إذا كان يحتوي على 
إدخال صحيح والتأكد من أن 

 المدخات متسقة مع 
بعضها البعض.

A validation edit undertakes 

checks which are made 

between fields in a particular 

record. This includes the 

checking of every field of every 

record to ascertain whether 

it contains a valid entry and 

the checking that entries are 

consistent with each other.

Validation 

Rules/ 

Validation edit

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

معالجة البيانات0001041

معالجة البيانات: هي مجموعة 
العمليات التي تتم على البيانات 
الستخاص معلومات جديدة وفقا 

لمجموعة معينة من القواعد.

Data Processing: The operation 

performed on data in order 

to derive new information 

according to a given  

set of rules. 

Data 

Processing

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0001042
نسبة عدم 

االستجابة

في مسوح العينة، الفشل في 
الحصول على المعلومات من 

الشخص المعين ألي سبب من 
األسباب )الوفاة أو الغياب أو رفض 
الرد( هذا يسمى عدم استجابة 

ونسبة هؤالء األشخاص من 
العينة المستهدفة يسمى معدل 

عدم االستجابة.

In sample surveys, the failure 

to obtain information from 

a designated individual for 

any reason (death, absence 

or refusal to reply) is often 

called a non-response and the 

proportion of such individuals 

of the sample aimed at is 

called the non-response rate. 

non-response 

Rate

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

نشر البيانات0001043
توزيع البيانات اإلحصائية والبيانات 

الوصفية ونقلها للمستخدمين.

Distribution or transmission  

of statistical data and 

metadata to users.

Data 

Dissemination

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

عدم اإلفصاح0001044

يتعلق اإلفصاح باإلسناد غير 
المائم للمعلومات لموضوع 

البيانات، سواء للفرد أو المنظمة. 
اإلفصاح يحتوي على عنصرين: 

التحديد واإلسناد.

Disclosure relates to the 

inappropriate attribution of 

information to a data subject, 

whether an individual or 

an organization. Disclosure 

has two components: 

identification and attribution.

Non-disclosure

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD
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الرمز: 
Code

اسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

السجات اإلدارية0001045
البيانات المجمعة من خال مصدر 
خارجي عن المؤسسات اإلحصائية.

The data collected by sources 

external to statistical offices.

Administrative 

Records

UN, Terminology 

on Statistical 

Metadata 

Geneva, 2000

اإلستمارة0001046

مجموعة أو تسلسل من األسئلة 
المصممة للحصول على معلومات 

 حول موضوع، أو مواضيع، 
من المستجيب.

A group or sequence of 

questions designed to elicit 

information upon a subject, or 

sequence of subjects, from  

an informant.

Questionnaire

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

المتغير0001047

المتغير هو سمة لوحدة يتم 
ماحظتها والتي قد تفترض 
وجود أكثر من مجموعة من 

القيم التي يمكن تعيين مقياس 
رقمي أو فئة من تصنيفية له 

)مثل الدخل والعمر والوزن، وما 
إلى ذلك، و»االحتال«، »الصناعة«، 

»المرض«، الخ..

A variable is a characteristic of 

a unit being observed that may 

assume more than one of a set 

of values to which a numerical 

measure or a category from a 

classification can be assigned 

(e.g. income, age, weight, etc., 

and “occupation”, “industry”, 

“disease”, etc.

Variable

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0001048
المسح 

االستطاعي

مسح بالعينة يهدف إلى التحقق 
من أو توضيح اآلراء التي يمتلكها 

أفراد من مجموعة معينة فيما 
يتعلق بمواضيع معينة

A sample survey which aims 

at ascertaining or elucidating 

opinions possessed by the 

members of a given human 

population with regard to 

certain topics

Opinion 

Survey

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

Sampling )0002( المعاينة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

العينة0002001
هي مجموعة جزئية من اإلطار يتم 

اختيارها بطريقة عشوائية مع 
وجود احتمالية في االختيار.

A subset of a frame where 

elements are selected based 

on a randomized process with 

a known probability  

of selection.

Sample

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0002002
أسلوب 
المعاينة

هي اجراءات اختيار عدد من 
وحدات المجتمع من إجمالي جميع 

الوحدات في مجتمع محدد.

The process of selecting a 

number of cases from all the 

cases in a particular group  

or universe.

sampling

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0002003
المعاينة 
االحتمالية

هو أي اسلوب الختيار العينة 
على أساس نظرية االحتمال، 

في أي مرحلة من مراحل االختيار 
االحتمالي لمجموعة من الوحدات 
التي يتم اختيارها يجب أن تكون 
احتمالية االختيار معروفة. وهذا 
األسلوب العام الوحيد المعروف 

الذي يمكن أن يوفر قدرا من الدقة 
في التقدير. أحيانا يتم استخدام 

العينة العشوائية لإلشارة إلى 
العينة االحتمالية.

Any method of selection of a 

sample based on the theory 

of probability; at any stage 

of the operation of selection 

the probability of any set of 

units being selected must be 

known. It is the only general 

method known which can 

provide a measure of precision 

of the estimate. Sometimes the 

term random sampling is used 

in the sense of probability 

sampling.

Probability 

sampling

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

0002004
العينة غير 
االحتمالية

هي العينة التي يكون اختيار 
وحداتها قائم على عامل آخر غير 
الفرصة العشوائية، مثل اختيار 
الوحدات المناسبة أو المتاحة، 

اختيار قائم على خبرات سابقة أو 
على حكم الباحث

A sample in which the 

selection of 

units is based in factors other 

than 

random chance, e.g. 

convenience, 

prior experience or the 

judgment of 

a researcher

Non-

probability 

sample

Eurostat, 

«Assessment of 

Quality in 

Statistics: 

Glossary», 

Working Group, 

Luxembourg, 

October 2003

0002005

التوزيع 
 المتناسب مع

الحجم

مصطلح يشير إلى توزيع العينة 
 على طبقات

العينة حسب نسبة حجم الطبقة 
في المجتمع الكلي.

It refers to the distribution of 

the 

sample across strata by 

percentage of 

strata size in population.

Proportional 

Allocation

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002006
التوزيع 

المتساوي

مصطلح يشير إلى توزيع العينة 
 على طبقات

العينة بالتساوي

It refers to the distribution of 

the 

sample across strata equality.

Equal 

Allocation

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

تصميم العينة0002007
مصطلح يشير إلى خطة توضح 
كيفية اختيار جزء من المجتمع 

اإلحصائي ليكون مشموال بالمسح

A concept refers to the plan of 

sampling and estimation 

procedures.

Sampling 

Design

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

إطار المعاينة0002008

هو قائمة بوحدات المجتمع المراد 
عده أو اختيار عينة منه، او قد 
يكون خارطة تتضمن وحدات 

المجتمع كافة.

A list, map or other 

specification of the units 

which define a population to 

be completely enumerated or 

sampled.

Sample frame
شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

وحدة المعاينة0002009
هي الوحدة التي تخضع لعملية 
اختيار من كافة وحدات المجتمع

It is the units making up the 

sampling frame for the first 

stage of 

a multistage sample.

Sampling Unit

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

احتمال االختيار0002010
هي فرصة كل عنصر من المجتمع 
أن يقع ضمن العينة وتتراوح بين 

)1 - 0(

It refers to the chance of each 

element 

in the frame located in sample 

and the 

range between (0 - 1).

Selection 

Probability

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002011
أسلوب تدوير 

العينة

الحد من طول الفترة الزمنية 
التي تبقي فيها وحدة العينة 
في المسوح الدورية من خال 
استبعاد جزء منها بعد فترة 
معينة من الزمن واستبدالها 

بعينة جديدة.

Limiting the length of time 

that sample units stay on the 

survey panel by dropping a 

proportion of them after a 

certain period of time and 

replacing them with a new 

sample of units. 

 sample 

rotation 

Method 

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

الخطأ النسبي0002012
االنحراف المعياري لمتغير 

عشوائي مقسوما على المتوسط 
الحسابي لنفس المتغير.

The standard deviation of a 

random variable divided by 

the mean.

Relative Error

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

الخطأ المعياري0002013
هو الجذر التربيعي لتباين توزيع 

المعاينة للتقدير اإلحصائي.

The positive square root of 

the variance of the sampling 

distribution of a statistic.

Standard Error

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0002014
الخطأ 

الهامشي
 هو الخطأ المسموح به أثناء 

تقدير المؤشر
It refers to the margin of error 

when estimating the indicator
Margin of Error

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

الوزن0002015
هو مقلوب احتمال اختيار وحدة 

المعاينة في العينة
It refers to the reciprocal of the 

probability of selection.
Weight

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

التباين0002016

هو متوسط مربع انحرافات القيم 
عن وسطها الحسابي، حيث 

يعكس تشتت أو تباعد البيانات 
عن متوسطها

Variance: The variance is the 

mean square deviation of the 

variable around the average 

value. It reflects the dispersion 

of the empirical values  

around its mean.

Variance

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

تقدير التباين0002017
هي عملية إيجاد تقدير لقيمة 

التباين ألي تقدير )مثل الوسط، 
نسبة مئوية، مجموع...إلخ(.

The task of estimating the 

value of 

the variance of an estimate (as 

Mean, Proportion, Total…itc.)

Variance 

Estimation

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

معامل التغير0002018
 االنحراف المعياري 

 لمتغير عشوائي مقسوما 
على المتوسط.

 The standard deviation of a 

random variable divided by 

the mean.

 Coefficient  

of variation

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

التحيز0002019
 هو اختاف قيم التقدير عن 

القيم الحقيقية

It refers to the difference 

between true and  

estimate values.

Bias

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002020
العينة 

 العشوائية
البسيطة

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.

Simple 

Random 

Sample

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002021
التقسيم 
الطبقي

 الطبقية: تحتوي على 
تقسيم للمجتمع السكاني 

إلى مجموعات فرعية )تسمى 
الطبقات( داخل كل منها يتم 

اختيار عينة مستقلة.

Stratification: Stratification 

consists of dividing the 

population into subsets (called 

strata) within each of which an 

independent sample  

is selected.

Stratification

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD

العينة الطبقية0002022

عينة تصمم باختيار وحدات 
من المجتمع بعد تقسيمه إلى 
مجموعات غير متداخلة بحيث 
تكون كل مجموعه متجانسة 

وتسمى طبقة.

Divide the frame into 

groups, where each group is 

homogenous, the group  

called stratum.

Stratified 

Sample

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002023
العينة 

العنقودية

مصطلح يشير إلى اختيار 
مجموعات جزئية من المجتمع 

يحتوي كل منها على عدد من 
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.

Cluster Sample

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002024
 العينة باحتمال
متناسب مع 

الحجم

هي العينة التي يكون احتمال 
ظهور كل وحدة معاينة فيها 

يتناسب مع حجم الوحدة.

It is the sample that has 

probability of selection for 

each unit proportional to the 

size of the unit.

Sampling with 

probability 

proportional 

to size

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

أثر التصميم0002025

هو نسبة تباين التقدير في 
تصميم معقد لعينة معينة 

إلى تباين التقدير فيما إذا كان 
التصميم مبني على عينة 

 عشوائية بسيطة من 
نفس الحجم.

It is the ratio between the 

variance of the estimate of the 

complex design sample and 

the simple random sample 

with same size.

Design Effect

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977

0002026
العينة الموزونة 

ذاتيا

هي العينة الموزعة 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 and 

the selection of sample is 

simple or systematic random 

sample in each stratum.

Self-Weighting 

Sample

Sampling 

Techniques - 

Cochran, 1977
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0002027
الشمول 
)التغطية(

يشير مصطلح التغطية أو 
الشمول إلى وصف األبعاد 
الرئيسية لعملية ترسيم 

اإلحصاءات المنتجة، مثل القطاع 
الجغرافي، المؤسساتي، قطاع 

اإلنتاج، القطاع االقتصادي، 
الصناعي، المهن، المعامات 

وغيرها، كما يشير لإلستثناءات 
 واإلستبعادات ذات الصلة، صطلح

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.

Coverage

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

أخطاء الشمول0002028

خطأ ناتج عن الفشل في تغطية 
جميع فئات المجتمع الهدف 
 المدروس، حيث ينتج عن هذا
الخطأ اختافات بين مجتمع 

الهدف وإطار المعاينة

Error caused by a failure 

to cover adequately all 

components of the population 

being studied, which results in 

differences between the 

target population and the 

sampling frame

Coverage error

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

نقص الشمول0002029
فشل اإلطار في شمول الوحدات 

الازمة، 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

Under-

coverage

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

زيادة الشمول0002030

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

Over-coverage

Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009.

0002031
المجتمع 

المستهدف

مجموعة العناصر أو الوحدات التي 
نرغب في جمع المعلومات وإجراء 

التقديرات عنها. 

The set of elements about 

which information is wanted 

and estimates are required. 

Target 

Population

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD
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Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0002032
وحدة المعاينة 

األولية

هي وحدات المعاينة التي تسحب 
في المرحلة األولى من تصميم 
عينة متعددة المراحل، وغالبا 
ما تمثل وحدة المعاينة األولية 
عنقودا، وتكون وحدة المعاينة 

األولية مجموعة من وحدات 
المعاينة الثانوية.

sampling units that are 

selected in the first (primary) 

stage of a multi-stage sample 

ultimately aimed at selecting 

individual elements.

Primary 

Sampling Unit
المعجم اإلحصائي 

المعهد العربي

0002033
وحدة المعاينة 

الثانوية

هي وحدات المعاينة التي يتم 
سحبها في المرحلة الثانية من 
تصميم عينة متعددة المراحل 
وتعتبر كل وحدة معاينة ثانوية 
جزءا من وحدات المعاينة األولية.

sampling units that are 

selected in the second stage of 

a multi-stage sample. each uit 

is a secondary sampling unit is 

part of primary sampling unit

Secondary 

Sampling Unit
المعجم اإلحصائي 

المعهد العربي

0002034
أخطاء عدم 

االستجابة

هي عدم استجابة بعض 
المستجوبين في العينة لإلجابة 

على االستمارة ككل، وتكون 
عدم االستجابة نتيجة للرفض 

او اية أسباب أخرى، ويندرج هذا 
النوع من عدم االستجابة تحت 

اسم عدم استجابة كلية لوحدة 
المعاينة، اما عدم االستجابة 

الجزئية فهي تكون عندما يرفض 
المستجوب اإلجابة على أسئلة 

معينة دون غيرها.

Non-response errors occur 

when the survey fails to get a 

response to one, or possibly all, 

of the questions. 

Non-Response 

Errors

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

أخطاء المعاينة0002035

هو الفرق بين القيمة الحقيقية 
عن المجتمع والقيمة المقدرة 

من عينة عشوائية، ويعود ذلك 
الخطأ إلى انه تم دراسة عينة من 
المجتمع وليس المجتمع كامًا. 

That part of the difference 

between a population value 

and an estimate thereof, 

derived from a random sample, 

which is due to the fact that 

only a sample of values is 

observed. 

Sampling error

Glossary of 

Statistical Terms: 

OECD

0002036
التقديرات 
اإلحصائية

هي عملية االستدالل على معالم 
 المجتمع بناء على تقديرات 

بيانات العينة 

Estimation is concerned with 

inference about the numerical 

value of unknown population 

values from incomplete data 

such as a sample.

Estimation

منظمة التعاون 
االقتصادي 
 والتنمية: 

OECD
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Quality )0003( الجودة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الجودة 0003001

»ماءمة اإلحصاءات لاستخدام« 
أو »fitness for use« حيث تلبي 
متطلبات المستخدمين وتلبي 

المواصفات العلمية والفنية 
اإلحصائية. 

The fitness of statistics for 

use where to meet users› 

requirements and meet 

the scientific and technical 

statistical standerds.

 Quality
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

جودة البيانات0003002

تقاس بمجموعة من األبعاد 
)العناصر( هي: الماءمة )الصلة 

بالواقع(، الدقة، الوقتية واالنتظام، 
إمكانية الوصول والوضوح، 
القابلية للمقارنة، االتساق، 

واالكتمال.

Measured by a set of 

dimensions (elements): 

relevance, accuracy, timeliness 

and punctuality, accessibility 

and clarity, comparability, 

coherence, and completeness.

Data Quality

Eurostat,. 

Assessment 

of Quality 

in Statistics: 

Methodological 

Documents 

– Definition 

of Quality 

in Statistics. 

Luxembourg. 

2003

0003003
 الترتيبات 

المؤسسية 
الداعمة للجودة

أحد محاور الجودة، يقيس 
مدى تلبية البيئة المؤسسية 

والقانونية وتلبية الموارد البشرية 
والمالية والتكنولوجية لمتطلبات 

العمل اإلحصائي. 

The degree to measure 

the policies, systems, and 

processes that organizations 

human resource, finance, 

technology to fulfill statistical 

work 

Institutional 

arrangement 

support quality 

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

0003004
الماءمة )الصلة 

بالواقع(

أحد محاور الجودة، يقيس 
هذا المحور مدى تحقيق 

البيانات اإلحصائية متطلبات 
المستخدمين الحالية 

والمستقبلية

The extent to which statistics 

meet current and potential 

users› needs.

Relevance

The extent to 

which statistics 

meet current 

and potential 

users› needs.

0003005
الوضوح 
والقابلية 
للتفسير

أحد محاور الجودة، يقيس هذا 
المعيار مدى كفاية المعلومات 
الوصفية لإلحصاءات ووضوح 

اإلحصاءات المنشورة بحيث تمّكن 
المستخدم من فهمها.

Clarity refers to the data›s 

information environment: 

whether data are accompanied 

with appropriate metadata

clarity and 

interperation

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0003006
سامة 

المنهجية

أحد محاور الجودة، يقيس هذا 
المحور مدى توافق منهجيات 

العمل مع المعايير الدولية 
والوطنية والمحلية المعتمدة ومع 

الممارسات الفضلى.

Concepts and definitions, 

scope, classifications are 

typically covered in standards 

and guidelines that are agreed 

on in international consultative 

processes and in recognized 

sets of goods practices.

Methodolgy 

soundness

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

دقة البيانات0003007

أحد محاور الجودة، يقيس هذا 
المحور مدى كفاءة البيانات 

وقدرتها على وصف الظاهرة 
قيد البحث والدراسة. وتعرف 

الدقة أيضًا بمقدار التقارب بين 
القيم المقدرة من المسح والقيم 

الحقيقية.

This standard measures 

closeness of computations or 

estimates to the exact or true 

values that the statistics were 

intended to measure.

Accuracy

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

0003008
االتساق 
والترابط

 أحد محاور الجودة، يقيس 
هذا المحور مدى االنسجام 

في البيانات التي يتم جمعها، 
واالتساق والتكامل بين 

اإلحصاءات المنشورة 

This standard measures of 

statistics is their adequacy 

to be reliably combined in 

different ways and for  

various uses

Coherence 

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

0003009
إمكانية 

الوصول إلى 
البيانات )اإلتاحة(

أحد محاور الجودة، يقيس هذا 
المحور مدى سهولة الحصول 

على البيانات والمعلومات 
اإلحصائية بطرق ووسائل مختلفة 

مائمة للمستخدمين كافة.

This standard measures the 

ease of access of data for users 

through different methods 

that are appropriate for all 

users

Accessibility to 

the data 

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

0003010
الوقتية وحداثة 

البيانات

أحد محاور الجودة، يقيس هذا 
المحور طول المدة الزمنية بين 

تاريخ اإلسناد الزمني للمسح 
وتاريخ إتاحة البيانات، باإلضافة إلى 
مدى االنضباط بنشر اإلحصاءات 
وفقًا للجدول الزمني المعتمد. 

This standard measures the 

update-ness of the data 

provided to users and the 

degree of adherence to agreed 

release time schedule, and in 

adequate periodicity. 

Timeliness and 

Punctuality

منظمة التعاون 
االقتصادي 

OECD :والتنمية

+

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

0003011

أبعاد الجودة 
اإلحصائية/

محاور الجودة 
اإلحصائية

مجموعة المفاهيم أو األجزاء 
المستخدمة لوصف المفهوم 
الشامل للجودة عند تطبيقها 

على المخرجات اإلحصائية.

Concepts used to describe 

some part or facet of the 

overall concept of quality, 

when applied to  

statistical outputs.

Dimensions 

of statistical 

quality

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تقييم الجودة0003012
هو جزء من ضمان الجودة التي 
تركز على تقييم مدى تطبيق 

متطلبات الجودة.

Part of quality assurance 

that focuses on assessing 

the extent to which quality 

requirements have  

been fulfilled.

Comprehensive 

assessment of 

the quality

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

0003013
التقييم الذاتي 

الداخلي

مراجعة منتظمة وممنهجة 
ألنشطة المؤسسة ونتائجها 

باستخدام نموذج أو إطار عمل 
تعتمده المؤسسة.

Comprehensive, systematic 

and regular review of an 

organisation›s activities and 

results referenced against a 

model/framework, carried out 

by the organization itself.

Internal self-

assessment

شعبة اإلحصاء 
باألمم المتحدة: 

UNSD

0003014
القابلية 
للمقارنة

المدى الذي يمكن أن تعزى فيه 
االختافات بين اإلحصاءات إلى 

االختافات 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.

Comparability

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

إدارة الجودة0003015

 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.

Quality 

Management

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

0003016
التثبت 

)التحقق(من 
البيانات

األساليب الرئيسية المتبعة 
الستعراض ومراجعة البيانات 
اإلحصائية، أو التحقق من دقة 

البيانات المنشورة.

Principal methods to review, 

audit, or verify the accuracy of 

the disseminated data.

Verification

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

تحسين الجودة0003017
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.

Quality 

Improvement

ISO , 2005. 

Quality 

management 

systems-

Fundamentals 

and vocabulary: 

ISO 90002005/. 

Switzerland.

تخطيط الجودة0003018

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

الضرورية والموارد ذات العاقة 
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.

Quality 

Planning

ISO , 2005. 

Quality 

management 

systems-

Fundamentals 

and vocabulary: 

ISO 90002005/. 

Switzerland.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تقييم الجودة0003019

مصطلح يشير إلى التقييم 
الشامل لجودة البيانات اإلحصائية 
والمعتمد على مرجعيات الجودة 
المعيارية. وهذا قد يشمل تقييم 

عملية الجودة عن طريق 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.

Quality 

Assessment

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

توثيق الجودة0003020

 مصطلح يشير إلى توثيق 
أساليب ومعايير عملية تقييم 

جودة البيانات، القائمة على 
مرجعيات معيارية للجودة مثل: 

الماءمة، 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.

Quality 

Documentation

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

توكيد الجودة0003021

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 وتكرار 
التحديثات على الخطط وباقي 
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.

Quality 

Assurance

UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

سياسة الجودة0003022

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.

Quality Policy

ISO, 2005. 

Quality 

management 

systems-

Fundamentals 

and vocabulary: 

ISO 90002005/. 

Switzerland.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مؤشر الجودة0003023

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.

Quality Index

Eurostat, 

Assessment 

of Quality 

in Statistics: 

Glossary. 

Luxembourg 

2003

مراقبة الجودة0003024
جزء من إدارة الجودة يركز على 

تحقيق متطلبات الجودة. 

Part of quality management 

focused on fulfilling quality 

requirements.

Quality Control

ISO, 2005. 

Quality 

management 

systems-

Fundamentals 

and vocabulary: 

ISO 90002005/. 

Switzerland.

0003025
الموثوقية

مدى قرب )مطابقة( القيم األولية 
المتوقعة من القيم المتوقعة 

الاحقة.

Closeness of the initial 

estimated value to the 

subsequent estimated value.

Reliability
UN Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009

0003025
نزاهة 

المؤسسة 
اإلحصائية

مجموعة القيم والممارسات ذات 
الصلة 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.

Integrity
UN, Metadata 

Common 

Vocabulary, 

2009
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Economical Terms (01) المجال الثاني: المصطلحات اإلقتصادية

National Accounts )0101( الحسابات القومية

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الدرهم0101001
عملة دولة االمارات العربية 

المتحدة )درهم إماراتي(
Arab Emirates DirhamAED 

0101002
محاسبة 

على أساس 
اإلستحقاق

طريقة محاسبية يتم فيها 
تسجيل الصفقة في الوقت الذي 
تنشأ فيه القيمة االقتصادية أو 
تحول ملكيتها أو تستبدل أو 
تطفأ. وهذا يعني أن تسجل 

الصفقات التي تستدعي تغيير 
ملكية ما حال انتقال الملكية، 

وتسجل الخدمات عند تقديمها، 
ويسجل اإلنتاج عندما يتحقق)أي 

يظهر إلى حيز الوجود وتخلق 
القيمة(، وتسجل المستلزمات 
عندما تستخدم هذه المواد 

واللوازم. ويفضل اعتماد نظام 
المحاسبة على أساس االستحقاق 

ألن التوقيت يتفق مع الطريقة 
التي تعرف بها األنشطة 

والتدفقات اإلقتصادية االخرى 
وإلمكان تطبيق هذا النظام على 

التدفقات غير النقدية.

It is an accounting method 

in which the transaction is 

recorded at the same time 

when the economic value 

is created or its ownership 

is transferred, replaced, or 

amortized. This means that the 

transactions requiring change 

of ownership must be recorded 

as soon as the ownership is 

transferred, the services are 

recorded when provided, the 

production is recorded when 

achieved (when it becomes 

existent and the value is 

created), and the requirements/

supplies are recorded when 

such materials and accessories 

are used. It is preferable that 

the accounting system works 

on the accrual basis as it is 

consistent with the method by 

which the activities and other 

economic flows are defined and 

also because this system can be 

applied to non-cash flows.

Accrual 

accounting

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101003
محاسبة على 
األساس النقدي

طريقة محاسبية تبين التدفقات 
التي تولد مدفوعات نقدية يتم 

دفعها في آخر فرصة للدفع دون 
تحمل تكاليف أو غرامات إضافية. 

كما تبين باإلضافة إلى ذلك، 
المدفوعات النقدية الفعلية في 
اللحظة التي تدفع فيها. ويجري 

تجسير المدة الزمنية بين اللحظة 
التي يصبح فيها الدفع مستحقا 
والوقت الذي يتم فيه الدفع فعال 
لى أساس استحقاق الدفع وصفا 
بقيد مستحقات برسم القبض أو 
برسم الدفع في الحسابات المالية. 
ويقدم القيد ع للتدفقات النقدية 

أشمل مما تّقد على التدفقات 
النقدية. مه المحاسبة النقدية. 

 ولكن يؤخذ عليه أن القيد 
يبقى قاصرا

It is an accounting method that 

shows the flows that generate 

cash payments before the final 

due date without incurring 

additional costs or fines. It 

also shows, in addition to that, 

the actual cash payments at 

the very moment on which 

they are paid. The time period 

between the moment when 

the payment becomes due and 

the time when that payment 

is actually made is bridged by 

recording dues (on receipt or 

on payment) in the  

financial accounts.

Cash basis 

accounting

نظام الحسابات 
القومي 1993

اإلقامة0101004

تكّون مجموع االقتصاد من جميع 
الوحدات المؤسسية المقيمة 
ويقسم إلى قطاعات. وتعتبر 

الوحدة المؤسسية مقيمة 
في بلد ما، عندما يكون لها 

مركز اهتمام اقتصادي)مصلحة 
اقتصادية( في اإلقليم اإلقتصادي 

لذلك البلد. ويقال إن لها مركز 
اهتمام اقتصاديا عندما يكون لها 
موقع تمارس فيه أو منه نشاطها، 
وتنوي أن تستمر في القيام بذلك 

 إلى أجل غير مسمى أو لسنة 
أو أكثر

The economy consists of all 

resident institutional units 

and is divided into sectors. An 

institutional unit is considered 

to be resident in a given 

country, when it has a center 

of economic interest in the 

economic territory of that 

country. It is said that it has a 

center of economic interest 

when it has a site from which it 

exercises its economic activity 

while it intends to continue to 

do so indefinitely or for more 

than one year.

Residence:
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101005
مركز المصلحة 

اإلقتصادية

توصف الوحدة المؤسسية من 
األسر أو الشركات بأن لها مركز 
مصلحة إقتصادية داخل بلد ما 
حينما يوجد موقع ما، مسكن 

أو مكان إنتاج أو مبان أخرى، في 
اإلقليم االقتصادي للبلد الذي 

تمارس فيه أو منه وتنوي أن تظل 
تمارس فيه أنشطة وتدخل في 
معامات إقتصادية على نطاق 

هام لمدة سنة أو أكثر.

وتعتبر ملكية األرض والمباني 
في اإلقليم اإلقتصادي لبلد ما 
كافية في حد ذاتها ليكون 

للمالك مركز مصلحة إقتصادية 
في ذلك البلد. ومن الواضح أنها 

تستخدم ألغراض اإلنتاج في البلد 
الذي توجد فيه ويخضع مالكوها 
بصفتهم مالكين لقوانين ذلك 

البلد وأنظمته.

Institutional unity touted 

families or companies that 

have economic interests of 

the center within a country 

when there is a site, dwelling 

or place of production or other 

buildings, in the economic 

territory of the country which 

it is practiced or it intends 

to continue to exercise the 

activities and intervention in 

economic transactions across 

important for a year or more. 

 

The ownership of the land 

and buildings in the economic 

territory of a country is 

sufficient in itself to be 

the owner of the center of 

economic interest in that 

country. Obviously, they are 

used for the purposes of 

production in the country 

in which they exist and their 

owners as owners are subject to 

the laws and regulations of  

that country.

Center of 

economic 

interest

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101006
اإلقليم 

اإلقتصادي 
للبلد

يتكون اإلقليم اإلقتصادي للبلد 
من اإلقليم الجغرافي الذي تتولى 

إدارته الحكومة وحيث تتحرك 
عوامل اإلنتاج )العمل ورأس المال( 

والسلع بحرية دون أية إجراءات 
جمركية ويخضع إلدارة حكومية 

ذات سلطات مالية ونقدية واحدة، 
ويشمل اإلقليم اإلقتصادي:

أ. المياه اإلقليمية والجرف القاري 
الممتد في المياه الدولية )حقوق 

الصيد واستغال ما تحت قاع 
البحر من أنواع الوقود أو المعادن(

ب. الجيوب اإلقليمية في بقية 
العالم )األراضي في البلدان األخرى 

المملوكة أو المستأجرة التي 
تستعملها الحكومة ألغرض 

دبلوماسية أوعسكرية أو علمية(. 
كالسفارات أو القنصليات أو 

قواعد عسكرية..إلخ. 

ج. المناطق الحرة أو المخازن 
الجمركية أو المصانع التي 

تشغلها مشاريع غير إقليمية 
تحت الرقابة الجمركية )فهذه 

تشكل جزءآ من اإلقليم 
اإلقتصادي للبلد الذي توجد 

فيه فعآل(. هذا ويتميز اإلقليم 
أإلقتصادي لمنظمة دولية بإعتباره 

جيب إقليمي تكون لها عليه 
والية قضائية )مملوك أو مستأجر( 

ويستخدم ألغراض المنظمة 
بإتفاق رسمي مع البلد أوالبلدان 

 التي يوجد فيها الجيب أو 
الجيوب فعآل.

Economic territory of 

the country consists of 

the geographic territory 

administered by the 

government and where are 

moving factors of production 

(labor and capital) and goods 

freely without any customs 

procedures and is subject to 

governmental management 

with a single fiscal and 

monetary authorities, including 

the economic territory:

a. Territorial waters and the 

continental shelf that extends 

in international waters (fishing 

rights and the exploitation of 

under the sea bed of fuel or 

mineral types)

B. Territorial enclaves in the rest 

of the world (in the territories 

of other countries owned or 

leased used by the government 

for the purposes of diplomatic 

Ouascrih or scientific). 

Kambassarat or consulates, 

military bases etc....

C. Free zones or customs 

warehouses or factories 

operated by the non-regional 

projects under customs 

control (these form part of 

the economic territory of the 

country in which they exist 

already). It is characterized 

by the economic territory of 

an international organization 

as a regional pocket have the 

jurisdiction (owned or leased) 

and used the organization 

for the purposes of an official 

agreement with the country 

Oualbldan where there is 

actually a pocket or pockets.

Economic 

Region of the 

country

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101007
وحدة 

مؤسسية

كيان اقتصادي قادر في ذاته على 
امتاك األصول وتحمل اإللتزامات 
وممارسة األنشطة األقتصادية 

والدخول في معامات مع كيانات 
أخرى. ونظرا إلى كون الوحدات 
المؤسسية مراكز مسؤولية 

قانونية فإنها مراكز اتخاذ 
القرارات المتعلقة بجميع جوانب 
الحياة األقتصادية. وهناك نوعان 

رئيسيان من الوحدات المؤسسية 
تتوافر فيهما مؤهات الوحدة 
المؤسسية هما: األشخاص في 
شكل أسر معيشية، والكيانات 

القانونية واألجتماعية التي يعترف 
القانون أو المجتمع بوجودها 
مستقلة عن مالكيها أو عن 

المسيطرين عليها.

It is an economic entity that 

is capable, in itself, to acquire 

assets, assume the obligations, 

exercise economic activities, 

and engage in transactions 

with other entities. Due to the 

fact that institutional units 

are legal liability centers, 

they are the centers where 

decisions are made in respect 

of all aspects of economic life. 

There are two main types of 

institutional units where the 

requirements and qualifications 

of the institutional unit are met, 

namely persons in the form 

of households, and the legal 

and social entities recognized 

by law or the society as 

independent of their owners or 

those who control them.

The 

institutional 

unit

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101008
قطاعات 
مؤسسية

إن الوحدات المؤسسية المقيمة 
التي يتألف منها مجموع االقتصاد 
مصنفة تصنيفا جامعا مانعا إلى 

 القطاعات الخمسة التالية:
 - قطاع الشركات غير المالية 

 - قطاع الشركات المالية 
 - القطاع الحكومي 

- قطاع المؤسسات غير الهادفة 
 للربح وتخدم األسر المعيشية

- قطاع األسر المعيشية. 

The resident institutional  

units are grouped according to 

their main functions, behavior, 

and objectives. The key 

institutional sectors are: non-

financial corporations, financial 

companies, the general 

government, the household 

sector and non-profit 

institutions serving families 

(households). The accounts 

of the rest of the world show 

the relationship between all 

the resident and non-resident 

units, and include the accounts 

of the rest of the world in the 

accounting structure of the 

system as an institutional 

sector.

Institutional 

sectors

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101009
قطاع الشركات 

غير المالية

إن الشركات غير المالية هي 
شركات أو اشباه شركات ينصب 

نشاطها الرئيس على إنتاج 
 السلع السوقية أو الخدمات 

غير المالية. 

The non-financial 

companies are companies or 

semiconductor companies 

focused its President on the 

production of market goods or 

non-financial services.

Non-financial 

corporate 

sector

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101010
قطاع الشركات 

المالية

 يتالف هذا القطاع من جميع 
الشركات المالية أو اشباه 

الشركات المقيمة التي تشتغل 
بصورة اساسية في الوساطة 

المالية او بانشطة مالية مساعدة 
تتصل اتصاال وثيقا بالوساطة 

المالية. ويمكن تعريف الوساطة 
المالية بانها نشاط انتاجي تتكبد 
فيه الوحدة المؤسسية خصوما 

على حسابها هي نفسها 
بغرض امتاك اصول مالية.وذلك 
باإلشتغال في معامات مالية في 

السوق. ويتمثل دور الوسطاء 
الماليين بتوجيه االموال من 

الدائنيين الى المستدنيين من 
خال التوسط بينهما.

This sector consists of all 

financial companies or semi-

resident companies that 

operate mainly in the financial 

intermediation or financial 

activities help closely related 

to financial intermediation. 

It can brokerage defined as 

productive activity in which 

institutional unit incurs a 

liability at the expense of 

the same for the purpose 

of owning financial assets. 

that members to engage in 

financial transactions in the 

market. the role of financial 

intermediaries directing money 

from Aldainyen to Almstdnyin 

through mediate  

between them.

Financial 

sector 

companies

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101011
قطاع الحكومة 

العامة

ويمكن وصف الوحدات الحكومية 
بانها انواع فريدة من الكيانات 

القانونية تنشأ بعمليات سياسية 
ولها سلطات تشريعية وقضائية 
وتنفيذية على وحدات مؤسسية 

اخرى. وهي تتولى مسؤولية 
توفير السلع والخدمات للمجتمع 
او الفراد االسر المعيشية ويتم 
تمويلها من الضرائب وااليرادات 
االخرى، ونكون لها سلطة انفاق 

تلك االموال سعيا لتحقيق اهداف 
سياستها، كما انها تكون قادرة 

على اقتراض االموال لحساب 
نفسها. 

It can be described by 

government units as unique 

types of legal entities 

established political processes 

and have legislative powers, 

judicial and executive on 

other institutional units. It is 

responsible for the provision 

of goods and services to 

the community or to family 

members living and be funded 

from taxes and other revenues, 

and we have the authority to 

spend that money in order 

to achieve its policy goals, as 

they will be able to borrow the 

money itself to account.

The public 

government 

sector

نظام الحسابات 
القومي 1993



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

31

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101012

قطاع 
المؤسسات 
غير الهادفة 
للربح التي 
تخدم األسر 
المعيشية 

يشمل هذا القطاع النوعين 
التاليين من المؤسسات غير 

الهادفة للربح التي تقدم السلع 
والخدمات إلى أعضائها أو إلى أسر 
معيشية أخرى بالمجان أو بأسعار 

ليست ذوات داللة إقتصادية:

- نقابات العمال والجمعيات 
المهنية وجمعيات العلماء 

واتحادات المستهلكين واألحزاب 
السياسية )إال في البلدان ذات 
الحزب الواحد( والكنائس أو 

الجمعيات الدينية )بما فيها تلك 
التي تمولها الحكومة( والنوادي 
االجتماعية والثقافية والترفيهية 

والرياضية.

- الجمعيات الخيرية ومنظمات 
اإلغاثة والمعونة التي تمول 
بتبرعات نقدية أو عينية من 

وحدات مؤسسية أخرى

They are non-profit institutions 

offering goods and services 

(outputs) to households free of 

charge or at prices, which are 

not economically significant, 

such as charities, political 

parties, and sports and cultural 

clubs.

Non-profit 

institutions 

serving 

households

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101013
قطاع أسر 
معيشية

يتألف من جميع األسر المعيشية 
المقيمة وهذه تشمل األسر 
المعيشية التي تعرف بأنها 

وحدات مؤسسية 

a small group of people sharing 

the same home, combining 

some or all of their income 

and wealth, and consuming 

certain types of goods and 

services collectively, chiefly, 

housing and food. Households 

are often similar to families 

living under marital relations 

(family), but, the members of a 

household do not necessarily 

belong to the same family as 

long as they share resources 

and consumption. Paid 

servants, maids, or house 

employees are not part of the 

household even if housing and 

food are provided as in-kind 

consideration.

Households:
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

المنشأة0101014

مشروع أو جزء من مشروع يقع 
في موقع وحيد ويضطلع فيه 
بنوع واحد فقط من النشاط 

اإلنتاجي غي المساعد أو يعود 
فيه النشاط اإلنتاجي بمعظم 

القيمة المضافة

an enterprise or part of an 

enterprise located at a single 

location where a single (non-

ancillary) productive activity 

is exercised or a site where the 

principal production activity 

generates most of the value 

added.

The institution/

establishment
نظام الحسابات 

القومي 1993

منشآت سوقية0101015

منشآت تنتج سلعا أو خدمات 
لبيعها في السوق بأسعار ذات 
مدلول اقتصادي.ويميز نظام 

الحسابات القومية بين المنشآت 
التي تنتج ألغراض السوق )منتج 
سوقي(، والمنشىت التي تنتج 

ألغراض االستعمال النهائي 
الخاص والمنشآت التي هي 

منتجة غير سوقية.

They are institutions that 

produce goods or services to 

be sold in the market at prices 

of economic significance. The 

National Accounts System 

distinguishes between the 

institutions that produce for 

market purposes (market 

product), the institutions that 

produce for private end-use 

and the institutions that 

produce non-market products.

Market 

institutions
نظام الحسابات 

القومي 1993

حساب اإلنتاج0101016

هو الحساب االول في سلسلة 
الحسابات الجارية في النظام 

وفيه يسجل نشاط إنتاج السلع 
والخدمات ورصيد توازني هو 

القيمة المضافة االجمالية وهي 
تساوي قيمة المخرجات مطروحا 

منها االستهاك الوسيط. 
ويقيس هذا الحساب مساهمة 

منتج منفرد أو صناعة أو قطاع ما 
في إجمالي الناتج المحلي. ويمكن 
قياس صافي القيمة المضافة في 
هذا الحساب بطرح استهاك رأس 

المال الثابت من إجمالي القيمة 
المضافة.

is the first account in a series 

of accounts in the system. It 

is where the activity of the 

production of goods and 

services is recorded and an 

equilibrium balance which is 

the total value added, equal 

to the output value minus the 

intermediate consumption 

is calculated. This account 

measures the contribution of 

a given individual product, 

industry, or sector in the GDP. 

The net added 22 value can be 

measured in this account by 

subtracting the consumption 

of fixed capital from the gross 

value added

Production 

account

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

أنشطة رئيسية0101017

أنشطة تفوق قيمتها المضافة 
قيمة أي نشاط آخر تقوم به 

الوحدة نفسها. ويحدد تصنيف 
النشاط الرئيسي باالشارة إلى 

التصنيف الصناعي الدولي.

are activities, the value added 

of which outweigh any other 

activity carried out by the 

same unit. The key activity 

classification is determined by 

reference to the International 

Standard Industrial 

Classification.

Key activities
نظام الحسابات 

القومي 1993

أنشطة ثانوية0101018

أنشطة تتم داخل وحدة منتجة 
باالضافة إلى النشاط الرئيسي. 
ويجب أن يكون إنتاجها مناسبا 

للتسليم إلى خارج الوحدة 
المنتجة، كما يجب أن تكون 

القيمة المضافة للنشاط الثانوي 
أقل من القيمة المضافة للنشاط 

الرئيسي.

are secondary or auxiliary 

activities undertaken within 

the unit and produced in 

addition to the key activity. 

Its production must be 

appropriate for delivery outside 

the producing unit and the 

value added of the secondary 

activity must be less than the 

value added of the key activity.

Secondary 

activities
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101019
ميزان 

المدفوعات

هو البيان اإلحصائي الذي يلخص 
لفترة زمنية محدودة، الصفقات 

التي تتم بين الدولة والعالم 
الخارجي.

it is the statistical statement 

that summarizes, for a limited 

period of time, all economic 

transactions conducted 

between an economic territory 

and the outside world.

Balance of 

Payments:
نظام الحسابات 

القومي 1993

األصول0101020

كيانات تملكها وحدات تنظيمة 
)حكومية / خاصة / عامة..إلخ(، 

ويتوقع أن يحظى مالكها بميزات 
مستقبلية عن طريق حيازتها 

أو استخدامها لفترة من الزمن، 
وهي نوعان: متداولة وغير 

متداولة

are entities owned by 

organizational units 

(government / private / public... 

etc.) the owner of which is 

expected to enjoy future 

privileges and advantages 

through acquiring or using 

them for a period of time and 

are of two types: current and 

non current assets

Assets
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101021
األصول 
المتداولة

هي كافة الممتلكات التي 
تستخدمها المنشأة في 

ممارسة نشاطها الجاري، حيث 
يتم تداولها خال الفترة المالية 
المعنية مع إمكانية تحويل أي 

عنصر منها إلى نقدية سائلة خا 
تلك الفترة المالية. 

It is all the property used by 

the facility in the exercise of 

their ongoing work, where they 

are traded during the financial 

period in question with the 

possibility to convert any of 

them into cash component 

liquid except for the financial 

period.

current assets
نظام الحسابات 

القومي 1993
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Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101022
األصول غير 
المتداولة 

يشمل األصول المادية والمعنوية 
والتشغيلية والمالية طويلة األجل 

وتشمل:

األصول الثابتة، األصول األخرى 
طويلة األجل )اإلستثمارات، 

النفائس، األصول غير الملموسة، 
األصول األخرى طويلة األجل 

مثل المستحقات غير الجارية 
 والمدفوعات المسبقة 

غير المتكررة(

Includes term physical and 

moral, operational and financial 

assets long and include: 

 

Fixed assets, and other long-

term assets (investments, 

valuables, intangible assets and 

other long-term assets such 

as receivables Non-current 

prepayments and non-

recurring) 

non current 

assets
نظام الحسابات 

القومي 1993

أصول ثابتة0101023

أصول منتجة تستعمل هي 
نفسها بصورة متكررة أو 

مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة 
تزيد على عام. واالصول الثابتة ال 

تشمل اآلآلت والمعدات واإلنشاءات 
فحسب، بل تشمل أيضا االصول 

المختلفة مثل: االشجار والحيوانات 
التي تستعمل بصورة متكررة 
أو مستمرة النتاج منتجات أخرى 

مثل: الفاكهة أو الحليب. وتشمل 
أيضا التي االصول غير الملموسة 

مثل: برامج الحاسب االلي واالعمال 
 الفنية االصلية المستعملة 

في االنتاج.

are produced assets repeatedly 

or continuously used in 

production operations for a 

period of more than one year. 

Fixed assets do not only include 

machinery, equipment, and 

construction, but also various 

other assets such as trees 

and animals which are used 

repeatedly or continuously 

to produce other products, 

such as fruit or milk. They also 

include intangible assets such 

as computer software and 

programs and original artwork

Fixed assets
نظام الحسابات 

القومي 1993

المطلوبات0101024

وخصوم المنشأة هي الديون 
أو االلتزامات على المنشأة تجاه 
اآلخرين. وتنقسم إلى قسمين 

 رئيسيين:
)1( الخصوم المتداولة: وهي التي 
تستدعي إستيفاء اإللتزامات خال 

 الفترة المالية الاحقة 
)2( الخصوم غيرالمتداولة: 

وتشمل جميع الديون المستحقة 
السداد في فترة زمنية تتعدى 

الفترة المالية الواحدة

The opponents of the property 

is a debt or obligations created 

toward others. It is divided into 

two main sections: 

(1) Current Liabilities: namely 

that call Fulfilling obligations 

within the next financial period 

(2) Non-current liabilities: 

include all debts be paid in 

the period of time than one 

financial period. 

Liabilities
نظام الحسابات 

القومي 1993
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English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101025
تعويضات 
العاملين 

هي عبارة عن مستحقات 
العاملين نتيجة مشاركتهم 

في العملية االنتاجية وسواء تم 
الحصول على هذه المستحقات 
نقدا أو عينا ويشمل ذلك المزايا 
الممنوحة للعاملين مثل مزايا 

السكن والمساهمات التي 
تدفعها المنشأة عن العامل مثل 
الضمان الصحي وصناديق االدخار 
والمساهمات ااالجتماعية االخرى. 
تعويضات العاملين هي مجموع 
االجر نقدا او عينا وتدفع من قبل 

المؤسسة للموظف/ العامل 
مقابل العمل الذي قام به خال 

الفترة المحاسبية.

are the dues for which 

employees would be entitled 

as a result of their participation 

in the production process 

whether such benefits or dues 

are obtained in cash or in kind 

and they include all benefits 

granted to employees, such 

as the advantages of housing 

and contributions paid by the 

institution for and on behalf 

of the worker such as health 

insurance, saving funds and 

other social contributions. 

Workers’ compensations are the 

total remuneration, in cash or 

in kind, paid by the institution 

to the employee / worker in 

exchange for the work he/she 

did during the  

accounting period.

Compensation 

of Employees

نظام الحسابات 
القومي 1993

اإلنتاج0101026

نشاط يتم تحت إشراف 
ومسؤولية وحدة مؤسسية 
تستعمل العمل ورأس المال 

والسلع والخدمات كمدخات إلنتاج 
مخرجات من السلع والخدمات. 

والبد من وجود وحدة مؤسسية 
تتحمل مسؤولية العملية 

اإلنتجاية وتمتلك أي سلع أوسلع 
تنتج كمخرجات أو يحق لها أن 
تتلقى ثمنا اوتعويضا مقابل 

الخدمة المقدمة. 

An activity is carried out 

under the supervision and 

responsibility of an institutional 

unit that uses labor, capital, 

goods, and services as inputs 

to produce outputs of goods 

and services. There must be 

an institutional unit to bear 

the responsibility for the 

production process and own 

any goods produced as outputs 

or is entitled to receive a 

consideration or compensation 

for the service it provides.

Production
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

السلع0101027

هي اشياء مادية يوجد طلب 
عليها ويمكن اثبات حق ملكيتها 
كما يمكن نقل هذه الملكية من 

وحدة مؤسسية الى اخرى من 
خال التعامل في االسواق ويوجد 
طلب عليها ألنها قد تستخدم 
لسد احتياجات او اشبع رغبات 
االسر المعيشية او المجتمع او 

 النتاج سلع او خدمات اخرى 
 يختلف نشاط انتاج السلع عن 

تبادلها، فبعض السلع قد ال يجري 
تبادلها ابدا في حين ان سلعا 
وخدمات قد تشترى وتباع عدة 

مرات

Are things material there is a 

demand it can prove its right of 

ownership also can transfer the 

ownership of the institutional 

unit to another by dealing 

in the markets and there is a 

demand because they may 

be used to meet the needs or 

fed the wishes of the families 

living community or for the 

production of other goods or 

services 

 

 Activity for the production of 

goods exchanged varies, some 

goods may never be exchanged 

while the goods and services 

that may be bought and sold 

several times

Goods
نظام الحسابات 

القومي 1993

الخدمات 0101028

ليست وحدات مستقلة وال يمكن 
تحديد حقوق ملكية عليها 
وال يمكن االتجار بها بصورة 

منفصلة عن انتاجها، وفي الوقت 
الذي يكتمل به انتاج الخدمات 
ال بد ان تكون قد قدمت الى 

 المستهلكين 
يقتصر انتاج الخدمات على 

االنشطة التي يمكن لوحدة ان 
 تؤديها لمنفعة وحدة اخرى.

يمكن لوحدة انتاجية ان تنتج 
خدمة الستهاكها الخاص شريطة 
ان يكون النشاط من النوع الذي 

يمكن لوحدة اخرى ان تقوم بمثله 

It is not modular and can not 

determine the ownership of 

the rights or separately can be 

traded for their production, 

and in the time it is completed 

by the production of services 

must have been provided to 

consumers 

Limited production services 

on activities that unit can be 

performed for the benefit of 

another unit. 

Unit can produce productive 

service to the private 

consumption, provided that the 

activity of the kind that other 

unit can be played in kind

Services
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

اإلنتاج السوقي0101029

المخرجات السوقية هي مخرجات 
تباع بأسعار مهمه إقتصاديا 
أو يجري التصرف بها بطريقة 

أخرى في السوق، وتحسب قيمة 
المخرجات السوقية لمنتج ما 
بجمع قيم البنود اآلتية للفترة 

المعنية:

مجموع قيمة المبيعات من 
السلع والخدمات بأسعار مهمة 

إقتصاديا كيفما كان الدفع نقدا او 
 بالمقايضة

مجموع قيمة السلع إوالخدمات 
 المستخدمة كأجور عينية

مجموع قيم السلع أو الخدمات 
التي تم تحويلها إلى وحدات أخرى 

 بدون مقابل )تبرعات(
مجموع قيم السلع أو الخدمات 

التي تحول من منشأة إلى أخرى 
المنتمية لنفس المؤسسة 
)المشروع او الشركة( ذات 

صبغة سوقية ألجل إستخدامها 
كمدخات وسيطة )استهاك 

 وسيط(
مجموع قيم التغيرات في مخزون 

المخرجات )تامة الصنع، األعمال 
 قيد اإلنجاز(

تكون المخرجات موجهة إلى 
السوق والمبيعات تغطي بالغالب 

تكاليف اإلنتاج بصفة ملموسة

 

Market output is output sold 

at economically task or being 

disposed of in another way in 

the market, and the market is 

calculated output value for a 

product that collects the values   

of the following items for the 

period in question: 

Total sales of goods and 

services of value priced 

economically important 

whatever the payment in cash 

or barter 

The total value of goods or 

services used as wages in kind 

The total values   of the goods 

or services that have been 

converted to other units free of 

charge (donations) 

The total values   of the goods 

or services that are shifted from 

plant to plant belonging to the 

same organization (the project 

or the company) with a market 

dye for use as inputs and 

intermediate (intermediate) 

consumption 

Total values   of changes in the 

output inventory (finished, 

work-in-progress) 

Outputs are directed to the 

market and sales cover about 

mostly in concrete  

production costs

Market 

production

نظام الحسابات 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101030
اإلنتاج الموجه 
ألغراض ذاتية

تستخدم المخرجات من طرف 
المنتجين نفسهم في اإلستعمال 

النهائي )إستهاك نهائي أو 
إجمالي تكوين رأس المال الثابت(

  
وتحسب قيمة المخرجات المنتجة 
لإلستهاك النهائي الخاص أثناء 
فترة معينة بجمع قيم العناصر 

اآلتية:

مجموع قيمة المخرجات التي 
تنتجها وتستهلكها نفس 

األسرة المعيشية )أو من المنشأة 
الفردية التابعة لهذه األسرة( 

كإستهاك نهائي.

مجموع قيمة المخرجات المنتجة 
من قبل المنشأة وتحتفظ 

بها داخل المؤسسة من أجل 
إستخدامها مستقبا في اإلنتاج 
بصفة متكررة )أكثر من سنة( 
كإجمالي تكوين رأس المال 

الثابت.

مجموع قيمة التغيرات في 
مخزونات السلع مكتملة التصنيع 

أو قيد اإلنجاز والتي يعتزم 
استعمالها على أحد النوعين 

السابقين.

Outputs are used by the 

producers themselves in the 

final use (final consumption or 

gross fixed capital formation) 

 

And calculated outputs 

produced private final 

consumption value during 

a certain period to collect 

the values   of the following 

elements: 

 

The total value of output 

produced and consumed in the 

same household (or individual 

entity belonging to this family) 

as consumption final. 

 

The total value of output 

produced by established 

and maintained by in-house 

for future use in production 

frequently (more than one year) 

in total fixed capital formation. 

 

The total value of changes in 

stocks of goods manufacturing 

incomplete or under 

construction and intended to 

be used on a former types.

For the 

purposes of 

self-directed 

production

نظام الحسابات 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101031
اإلنتاج غير 

السوقي

خدمات غير سوقية تقدمها 
الحكومة العامة والمؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 
المعيشية لصالح القطاعات 

األخرى

ويشتمل على ما يلي:

مجموع قيمة السلع والخدمات 
المقدمة من قبل الوحدات 

المنتجة غير السوقية )القطاع 
الحكومي العام، المؤسسات 

غير الهادفة للربح وتخدم األسر 
المعيشية( المقدمة لصالح 

الوحدات المؤسسية األخرى أفراد 
أو جماعات أو شركات..أو لصالح 
المجتمع ككل وذلك مجانا أو 

 بأسعار غير ذوات داللة اقتصادية*

إذا تتكون مخرجات الوحدات 
 المكونة لهذا القطاع من:

مخرجات غير سوقية جماعية: 
وهي عبارة عن سلع وخدمات 
جماعية يتم توفيرها للمجتمع 
ككل أو لقسم كبير من األسر 

المعيشية ومعظم هذه الخدمات 
 تقدم مجانا.

مخرجات غير سوقية فردية: وهي 
عبارة عن خدمات فردية تقدم إلى 

فرادى األسر المعيشية، وغالبا 
تقدم بأسعار ليست ذوات داللة 

اقتصادية.

Non-market services provided 

by general government and 

non-profit organizations 

serving households and for the 

benefit of other sectors 

 

And it includes the following 

features: 

 

The total value of goods and 

services provided by the units 

producing non-market (the 

general government sector, 

non-profit organizations 

serving households) provided 

for the benefit of other 

institutional units individuals, 

groups or..oo companies for 

the benefit of the whole society 

institutions free or at non-

animate economic significance* 

 

If components of this sector 

output units consist of: 

 

 The output of non-market 

group: It is a collective goods 

and services are being provided 

to the community as a whole 

or a large part of households 

and most of these services are 

provided free of charge. 

 

 The output of non-market 

individual: It is for individual 

services provided to individual 

households, often offers cheap 

is not animate economic 

significance.

Non-market 

production

نظام الحسابات 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101032
السعر 

األساسي 

هو السعر الذي يتلقاه المنتج من 
المشتري لقاء وحده من سلعة أو 
خدمة ما منتجة بوصفها مخرجا 
)مخصوما منها أية ضريبة تدفع 
ومضافا إليه أي إعانة يتم تلقيها(

على تلك الوحدة )على المنتجات( 
نتيجة إلنتاجها أو بيعها وال 

يشمل أية تكاليف نقل يقيدها 
المنتج على الفاتورة على حدة.
ويشمل الضرائب على اإلنتاج 
وهي تلك المرتبطة بممارسة 

العمل اإلنتاجي بغض النظر عن 
عدد الوحدات المنتجة

والسعر األساسي يقيس المبلغ 
الذي يحتفظ به المنتج ولذلك.فإنه 

هو السعر األهم التخاذ القرارات 
من جانب المنتج 

فعندما تقيد المخرجات باألسعار 
األساسية فإن اية ضرائب تدفع 
فعا على المنتجات تعامل كما 

لوأن المشتري دفعها مباشرة إلى 
الحكومة بدال من كونها جزءا ال 

يتجزأ من السعر المدفوع للمنتج 

Is the price received by the 

producer from the buyer to 

meet alone from a good or 

service is produced as a way 

out (net of any tax paid plus 

any subsidy is received) on that 

unit (the products) as a result 

of production or sale does not 

include any transportation 

costs constrained the product 

on bill separately. oeshml 

taxes on production are those 

associated with the exercise of 

productive work regardless of 

the number of units produced 

 

The basic price measures 

the amount retained by the 

product, therefore. vanh price 

is the most important decision-

making on the part of the 

product 

 

When output restrict basic 

prices, the state taxes already 

paid on products that are 

treated as a buyer paid directly 

to the government rather than 

as an integral part of the price 

paid for the product

base price
نظام الحسابات 

القومي 1993

سعر المنتِج 0101033

هو السعر الذي يتلقاه المنتج 
من المشتري لقاء وحدة من 

سلعة أو خدمة ما منتجة بوصفها 
مخرجا مخصوما منه ضريبة 

القيمة المضافة أو أو أية ضرائب 
مقتطعة مماثلة توضع على 

فاتورة المشتري وال يشمل أية 
تكاليف نقل يقيدها المنتج على 

الفاتورة على

Is the price at which the 

product is received from the 

buyer to meet a unit of a good 

or service is produced as a way 

out minus VAT or any similar or 

withholding taxes are placed 

on the buyer›s bill does not 

include any transportation 

costs are constrained by the 

product on the bill

Product price
نظام الحسابات 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

سعر المشتري 0101034

هو السعر الذي يدفعه المشتري 
وهو غير شامل ألية ضريبة قيمة 

مضافة أو ضرائب مقتطعة مماثلة 
ليتسلم سلعة أو خدمة ما في 

الوقت والمكان الذي اللذين 
يحددهما المشتري. وسعر 

المشتري لسلعة ما يشمل أية 
تكاليف نقل يدفعها المشتري 

على حدة ليتسلم السلعة 
في في المكان والزمان اللذين 

 يريدهما.
عندما تتعلق ااألسعار بنفس 

المعاملة، أي ان المشتري يشتري 
مباشرة من المنتج، فإن سعر 
المشتري قد يزيد على سعر 

المنتج بمقدار:

- قيمة أية ضريبة مضافة غير 
 مقتطعة يدفعها المشتري 
- قيمة أية تكاليف نقل على 

سلعة ما يدفعها المشتري على 
 حدة 

ويترتب على ذلك أن سعر 
المشتري قد يزيد على سعر 
األساس بمقدار مبالغ البندين 

السابقين باإلضافة إلى قيمة اية 
)ضرائب مخصوما منها اإلعانات( 
على المنتجات عدا ضريبة القيمة 

المضافة.

The price is paid by the buyer, 

which is inclusive of any 

value-added tax or similar 

withholding taxes to receive 

a good or service at a time 

and place to be specified by 

the buyer. The price the buyer 

of a commodity includes any 

transfer paid by the buyer on 

the unit to receive the item in 

the place as Aradahma time 

and costs. 

When Aalosar related to the 

same treatment, which means 

that the buyer buys directly 

from the producer, the buyer 

may increase the price of the 

product price by: 

-   any value-added tax is paid by 

the buyer carving 

- The costs of any transfer of the 

value of the commodity is paid 

by the buyer separately 

It follows that the price that a 

buyer may increase the base 

rate by the amounts of ex-items 

in addition to the value of the 

state (taxes less subsidies) on 

products other than VAT.

Buyer price
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101035
إشتراكات 

االعضاء

القيمة الشهرية أو السنوية التي 
يدفعها العضة المنتمي لهذه 

المؤسسات

The monthly or annual amount 

paid by members of NPISH›s

Membership 

fees
نظام الحسابات 

القومي 1993

إجمالي اإليرادات0101036

هي القيمة المقبوضة من قبل 
قطاع المؤسسات غير الهادفة 

للربح التي تخدم األسر المعيشية 
مثل اشتراكات األعضاء والدعم 

المقدم لهم وما تم قبضه مقابل 
ما تم تقديمه لألسر المعيشية 
من خدمات أو سلع والتي تعتبر 

هذه القيم ليست ذات دالله 
اقتصادية

The received value by NPISH›s 

from membership fees, 

contributions and grants as 

well as what has been paid for 

them in regard to the goods 

or services (outputs) provided 

to households for free or at 

prices that are not economically 

significant.

Total Revenue
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101037
إجمالي 

المصروفات

هي القيمة التي تدفعها قطاع 
المؤسسات عير الهادفة للربح 

التي تخدم األسر المعيشية لكي 
يقوم بالدور المطلوب منه في 

تقديم خدماته لاسر المعيشية 
في إمارة أبوظبي

The value which is paid by 

NPISH›s to play its role in 

serving household in the 

Emirate of Abu Dhabi.

Total 

expenditures
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101038
الناتج المحلي 

االجمالي

هو القيمة النقدية )السوقية( 
لجميع السلع والخدمات النهائية 
المنتجة في اقتصاد ما خال فترة 

معينة عادة تكون سنة.

Is the monetary value (market) 

of all final goods and services 

produced in an economy 

during a given period is  

usually a year.

Gross domestic 

product
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101039
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
بطريقة اإلنتاج

هو مجموع القيم المضافة 
للمنتجين المقيمين بسعر 

الُمنِتج ُمضافا إليه الضرائب )1( 
ومخصوما منه اإلعانات )2(.

أي أنه يساوي جميع السلع 
والخدمات التي أنتجت في فترة 
معينة ناقصا السلع والخدمات 

التي أستهلكت في عملية اإلنتاج 
خال تلك الفترة 

It is the sum of value added 

producers residing at the price 

of the product plus taxes (1) 

and minus subsidies (2). 

 

That is equal to all goods and 

services produced in a given 

period minus the goods and 

services consumed in the 

production process during that 

period. 

GDP 

production 

approach)

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101040
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
)طريقةالدخل(

إن عملية اإلنتاج تحقق دخوال 
لمالكي المدخات المستخدمة 
في اإلنتاج وأيضا لمالكي رأس 

المال وأيضا للحكومة، وقيمة هذه 
الدخول تساوي الناتج المحلي 

 اإلجمالي.
الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة 
الدخل( = تعويضات العاملين + 

الضرائب )كل الضرائب( – اإلعانات 
)كل اإلعانات( + إهتاك رأس المال 
الثابت + إجمالي فائض التشغيل.

The production process is 

achieved incomes to the 

owners of the inputs used in 

production and also to the 

owners of capital and also to 

the government, and the value 

of these incomes equal to the 

GDP. 

 

GDP (income approach) = 

compensation of employees + 

taxes (all taxes) - subsidies (all 

subsidies) + amortization of 

fixed capital + gross operating 

surplus.

GDP (income 

approach)
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101041
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
)طريقةاإلنفاق(

هو مجموع النفقات النهائية 
بأسعار المشترين، بما في ذلك 
الصادرات من السلع والخدمات 
بالقيمة )فوب( مطروحا منها 
مجموع المستوردات مقيمة 

بأسعار التسليم على البواخر 
 )فوب(

الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة 
اإلنفاق( = اإلستهاك النهائي + 
إجمالي تكوين رأس المال )1( + 

الصادرات - المستوردات

Is the sum of final expenditure 

prices buyers, including exports 

of goods and services of value 

(FOB) minus total imports 

resident delivery steamers 

prices (FOB) 

 

GDP (expenditure method) 

= final consumption + gross 

capital formation (1) + exports 

- imports

GDP 

Expenditure 

Approach

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101042
إجمالي القيمة 

المضافة 

 هو قيمة جميع السلع والخدمات 
التي أنتجت خال فترة إنتاج 

ولكنها لم تستخدم على الفور 
 في عملية اإلنتاج لتلك الفترة.

القيمة المضافة = )المخرجات 
+الضرائب – اإلعانات( - اإلستهاك 

الوسيط

Is the value of all goods and 

services produced during 

the production but not used 

immediately in the production 

process for that period. 

 

Added value = (output + taxes 

- subsidies) - intermediate 

consumption

The gross 

value added
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101043
االستهاك 

الوسيط

يتكون من مدخات في عملية 
اإلنتاج )سلعية، خدمية( 

تستهلك أثناء المدة المحاسبية، 
- باستثناء األصول الثابتة 

التي يقيد إستهاكها بوصفه 
إستهاك لرأس المال الثابت٠ 

والسلع والخدمات قد تحول أو 
تستهلك كليا في عملية اإلنتاج 

وتعود بعض المدخات ألى 
الظهور بعد أن تكون قد تحولت 
وأدمجت في المخرجات فالحبوب 

على سبيل المثال قد تحول 
إلى دقيق قد يحول بدوره إلى 
خبز، وهناك مدخات تستعمل 
وتستهلك كليا مثل الكهرباء 

ومعظم الخدمات

It consists of the value of 

goods and services consumed 

as inputs to the production 

process, with the exception 

of assets the consumption 

of which is restricted as 

consumption of fixed capital. 

Goods and services used 

may be transferred or wholly 

consumed in the production 

process, where some inputs 

may reappear after they are 

transformed and integrated 

with the outputs. There 

are inputs which are fully 

consumed such as electricity 

and similar services.

Intermediary 

consumption

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101044

متوسط نصيب 
الفرد من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي

يتم احتسابه بقسمة الناتج 
المحلي اإلجمالي على مجموع 
السكان. ويعتبر مؤشر حصة 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
مؤشرا مهما لمستوى المعيشة.

This is calculated as GDP 

divided by the total population. 

GDP per capita is seen as an 

indicator of standard of living.

GDP per 

capita:
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101045
إجمالي تكوين 
رأس مال الثابت

مجموع قيم ما يحتازه ُمنِتج ما من 
أصول ثابتة مخصوما منه قيمة 

األصول الثابتة التي يتخلص منها 
أثناء الفترة المحاسبية باإلضافة 
إلى إضافات معينة من إلى قيمة 
األصول غير المنتجة التي تتأتى 
من خال نشاط إنتاجي لوحدات 

 مؤسسية.
واألصول الثابتة أصول ملموسة او 
غير ملموسة تنتج كمخرجات من 
عمليات إنتاج وتستعمل بصورة 
متكررة أو مستمرة في عمليات 

إنتاج لمدة تزيد على عام 

Gross fixed capital formation 

is measured by the total value 

of a producer’s acquisitions, 

less disposals, of fixed assets 

during the accounting period 

plus certain additions to the 

value of non- produced assets 

(such as subsoil assets or major 

improvements in the quantity, 

quality or productivity of land) 

realized by the productive 

activity of institutional units

Gross Fixed 

Capital 

Formation

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101046
نشاط الصناعة 

االستخراجية

يرجع هذا إلى نشاط التعدين 
واستغالل المحاجر )بما في ذلك 

النفط الخام والغاز الطبيعي( 
فقط. وال يشمل األنشطة 

ذات الصلة بالنفط الخام 
والغاز الطبيعي مثل التكرير 
والبتروكيماويات والتوزيع أو 

النقل.

This refers to the Mining and 

quarrying (including crude 

oil and natural gas) activity 

only. This does not include 

related crude oil and natural 

gas activities such as refining, 

petrochemicals, distribution, or 

transport.

Oil activities
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101047
األنشطة غير 

النفطية

االشطة اإلقتصادية جميعها 
بعد استبعاد نشاط الصناعة 

االستخراجية الذي يشمل النفط 
الخام والغاز الطبيعي

all economic activities after 

excluding the extractive 

industry (including crude oil 

and natural gas).

Non-oil 

activities
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101048
التقديرات 

األولية

تقديرات معتمدة على مصادر 
ثانوية للبيانات فقط. وينبغي 

لمستخدمي هذه البيانات 
أن يكونوا على علم بأن هذه 
التقديرات األولية سوف تنقح 

مرة أخرى بعد توافر البيانات من 
مصادرها األولية وللفترة الزمنية 

المعنية.

estimates based on secondary 

data sources only. The users of 

such data should be aware that 

these initial estimates will be 

revised again once the data are 

provided by primary sources for 

the specific period of time.

Preliminary 

estimates:
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101049
أنشطة األسر 

المعيشية 
كصاحب عمل

تشمل أنشطة االسر المعييشية 
كصاحب عمل لمستخدمين 

محليين مثل الطباخين والنوادل 
والحراس والسائقين والمربيات 

وغيرهم.

Includes the activities of 

households as employers of 

domestic personnel such as 

house cleaners, cooks, waiters, 

valets, gardeners, gatekeepers, 

chauffeurs, caretakers, 

babysitters etc.

Activities of 

households as 

employers

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101050
الخدمة 

المصرفية 
المحتسبة

هي الكلفة المحتسبة للخدمات 
المصرفية وتساوي الفرق بين 

دخل الملكية المستحق التحصيل 
في البنوك والمؤسسات المالية 

المماثلة والفوائد المستحقة 
للمودعين )ال يشمل دخل 

الملكية المتولد من األموال 
الخاصة بالوحدة المالية(

It is measured as the total 

income receivable, on 

financial assets, by financial 

intermediaries minus their 

total interest payable. The 

value of income receivable 

from investing own funds are 

excluded.

Imputed Bank 

Services
نظام الحسابات 

القومي 1993

األسعار الثابتة0101051

تشير إلى النمو الجقيقي 
للسلسة الزمنية التي تم 

الحصول عليها، وذلك عن طريق 
إزالة أثر تغيرات األسعار مع الوقت 
من قيم تدفقات السلع والخدمات 

أو مخزوناتها

This refers to the series, 

which have been obtained by 

removing the effect of price 

changes over time from the 

values of flows or stocks of 

goods and services.

Constant 

prices
نظام الحسابات 

القومي 1993

األسعار الجارية0101052
تشير إلى سلسلة يجرى تحديد 

قيمتها باألسعار الجالية المرافقة 
للقيام بالنشاط.

This refers to the series being 

valued at the prices current at 

the time the activity  

takes place.

Current Prices
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101053

الناتج المحلي 
اإلجمالي 
السنوي 

باألسعار الجارية

القيمة السوقية لجميع السلع 
والخدمات النهائية المنتجة في 
أبوظبي خال الفترة المرجعية

The market value of all final 

goods and services produced 

within Abu Dhabi during the 

reference period

Gross domestic 

product (GDP) 

at current 

prices- 

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101054

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

ربع السنوي 
باألسعار الجارية 

القيمة السوقية لجميع السلع 
والخدمات النهائية المنتجة في 

أبوظبي خال ربع سنة 

The market value of all final 

goods and services produced 

within Abu Dhabi during 

Quarterly year.

 Quarterly 

gross domestic 

product at 

current prices 

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101055
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
باألسعار الثابتة 

هو سلسلة الناتج المحلي 
اإلجمالي السنوي التي تم 

الحصول عليها عن طريق إزالة أثر 
تغيرات األسعار من قيمة جميع 

السلع والخدمات النهائية المنتجة 
في أبوظبي في الفترة المرجعية.

It is the annual and GDP series 

which have been obtained by 

removing the effect of price 

changes from the value of 

all final goods and services 

produced within Abu Dhabi in 

the reference period.

 Gross 

domestic 

product in 

constant prices

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101056

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

ربع السنوي 
باألسعار الثابتة

هو سلسلة الناتج المحلي 
اإلجمالي الربعي والتي تم 

الحصول عليها عن طريق إزالة أثر 
تغيرات األسعار من قيمة جميع 
السلع والخدمات النهائية في 
أبوظبي خال الفترة المرجعية.

It is the quarterly GDP series 

which has been obtained by 

removing the effect of price 

changes from the value of 

all final goods and services 

produced within Abu Dhabi 

during the reference period.

Quarterly 

gross domestic 

product in 

constant prices 

نظام الحسابات 
القومي 1993



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

46

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101057

نصيب الفرد 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 

باألسعار الجارية

حصة كل فرد من السكان من 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الجارية

The Share of gross domestic 

product in current prices per 

person of total population

 Gross 

domestic 

product per 

capita in 

current prices

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101058

نصيب الفرد 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 

باألسعار الثابتة 

حصة كل فرد من السكان من 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الثابتة 

The Share of gross domestic 

product in constant prices per 

person of total population

 Gross 

domestic 

product per 

capita in 

constant prices

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101059
مخفض 

الناتج المحلي 
اإلجمالي

رقم قياسي يستعمل لقياس 
معدل التغير في أسعار جميع 
السلع والخدمات الداخلة في 

حساب الناتج المحلي اإلجمالي 
لسنة معينة، يعبر عنه بنسبة 

الناتج المحلي باألسعار الجارية إلى 
الناتج المحلي باألسعار الثابتة.

This is a price index that 

shows how the price for gross 

domestic product has changed 

over time (one year). It is 

the percentage of the gross 

domestic product in current 

prices to the series of gross 

domestic product in  

constant prices

 Gross 

domestic 

product 

deflator

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101060

مخفض 
الناتج المحلي 
اإلجمالي ربع 

السنوي 

رقم قياسي يستعمل لقياس 
معدل التغير في أسعار جميع 
السلع والخدمات الداخلة في 

حساب الناتج المحلي اإلجمالي 
لربع سنة معينة، يعبر عنه 

بنسبة الناتج المحلي باألسعار 
 الجارية إلى الناتج المحلي 

باألسعار الثابتة.

This is a price index that shows 

how the price for GDP has 

changed over time (quarter). 

It is the percentage of gross 

domestic product at current 

prices to the series of gross 

domestic product at  

constant prices

Quarterly 

Gross domestic 

product 

deflator 

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101061
القيمة المضافة 
باألسعار الجارية 

هي قيمة اإلنتاج االجمالي 
لألنشطة االقتصادية ناقص قيمة 

االستهاك الوسيط باألسعار 
الجارية وهو مقياس لمدى 

مساهمة النشاط في الناتج 
المحلي اإلجمالي والذي يقوم به 

الفرد المنتج أو الصناعة أو القطاع.

It is a value of the output of 

economic activities minus 

the value of intermediate 

consumption in current price, 

which have been obtained by 

removing the effect of price 

changes between the reference 

periods.. It is a measure of 

the activity contribution to 

GDP made by an individual 

producer, industry or sector.

Value added in 

current prices 
نظام الحسابات 

القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101062
القيمة المضافة 
باألسعار الثابتة

هي القيمة المضافة التي تم 
الحصول عليها عن طريق إزالة أثر 
تغيرات األسعار من قيمة السلع 
والخدمات النهائية المنتجة في 

أبوظبي في الفترة المرجعية.

It is a value-added economic 

activities minus the value of 

intermediate consumption in 

constant prices in Abu Dhabi at 

the reference period. 

Value added 

in Constant 

prices 

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101063
تعويضات 
العاملين 

باألسعار الجارية

 مجموع األجور النقدية والعينية 
والمزايا المستحقة للموظف 

مقابل العمل الذي قام به خال 
الفترة المحاسبية.

Compensation of employees is 

measured value Compensation 

of employees 

Total includes Salaries and 

wages And cash plus To the 

advantages Social and in-kind 

Accrued 

Compensation 

of Employees 

in current price

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101064
إجمالي فائض 

التشغيل

فائض التشغيل أو الدخل 
المختلط: هو مقياس للفائض 

المتحصل من عمليات اإلنتاج قبل 
إقتطاع أية فوائد مباشر او ضمنية 
أو أي ريع أو أي دخول ملكية أخرى 
تدفع على األصول المالية أو على 

األراضي أو غيرها من األصول 
الملموسة غير المنتجة الازمة 

 لمواصلة اإلنتاج. 

وهما إسمان بديان لبند موازن 
واحد يستعمان لنوعين 

مختلفين من المشاريع. وهو 
البند الموازن في حساب توليد 

الدخل ويعرف بأنه:

إجمالي فائض التشغيل = )صافي 
القيمة المضافة )1((٠ تعويضات 
العاملين٠ الضرائب )2( + اإلعانات 

.)3(

Operating surplus or mixed 

income: is a measure of 

intake of excess production 

operations before deducting 

any direct benefits or implied, 

or any proceeds of any entry 

or other proprietary pay on 

financial assets or on land or 

other tangible non-produced 

assets necessary to continue 

production. 

 

They are two names for 

the two alternatives item 

counterweight one are used 

for different types of projects. 

It is the balancing item in the 

generation of income account 

and is defined as: 

 

Total operating surplus 

= (net value added (1)) - 

Compensation of employees 

- taxes (2) + benefits (3).

Total operating 

surplus

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101065
اإلستهاك 
النهائي 

اإلستهاك النهائي: يتالف من 
السلع والخدمات التي تقدم 

لصالح المستهلكين النهائيين. 
)سلع وخدمات يستعملها أفراد 

األسر المعيشية أو المجتمع 
لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم 

 الفردية أو الجماعية(.
اإلستهاك النهائي = اإلستهاك 

النهائي الخاص + اإلستهاك 
النهائي الحكومي

Final Consumption consists of 

goods and services provided for 

the benefit of end consumers. 

(Goods and services used by 

individual households or the 

community to satisfy their 

individual or collective and 

desires). 

Final consumption = 

private final consumption + 

government final consumption

Final 

consumption
نظام الحسابات 

القومي 1993

0101066
اإلستهاك 

النهائي الخاص

اإلستهاك النهائي الخاص = 
إنفاق األسر المعيشية على 

اإلستهاك النهائي )1( + إنفاق 
الهيئات التي ال تهدف إلى الربح 

وتخدم األسر المعيشية على 
 اإلستهاك النهائي )2(.

)1(- إنفاق األسر المعيشية على 
اإلستهاك النهائي: يتكون مما 
تنفقه األسر المقيمة على السلع 

أو الخدمات االستهاكية بما 
في ذلك اإلنفاق المحتسب على 
الخدمات والسلع اإلستهاكية 
الفردية والتي تباع بأسعار غير 
مهمة إقتصاديا، ويستثنى من 
اإلنفاق على اإلستهاك النهائي 

ما ينفق على األصول الثابتة على 
 هيئة مساكن، أو سلع ثمينة.
)2(- إنفاق الهيئات التي ال 

تهدف إلى الربح وتخدم األسر 
المعيشية على اإلستهاك 

النهائي: يتكون هذا اإلنفاق من 
مما تنفقة المؤسسات المقيمة 

الغير الهادفة للربح وتخدم األسر 
المعيشية بما في ذلك اإلنفاق 

المحتسب على الخدمات والسلع 
اإلستهاكية الفردية 

Private final consumption 

expenditure = Household final 

consumption (1) + spending 

bodies which are not-for-

profit serving households final 

consumption (2). 

(1) - household expenditure on 

final consumption consists than 

it spends households on goods 

or consumer services, including 

calculated spending on 

services and consumer goods 

and individual sold prices is 

important economically, with 

the exception of spending on 

final consumption is spent on 

fixed assets Authority housing, 

or valuable goods. 

(2) - spending bodies which 

are not-for-profit serving 

households final consumption: 

This consists of spending 

than it spends resident, 

non-profit organizations 

serving households including 

calculated spending on 

consumer goods and services 

for individual

Private final 

consumption

نظام الحسابات 
القومي 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101067

اإلنفاق على 
اإلستهاك 
النهائي 
الحكومي

اإلنفاق على اإلستهاك النهائي 
الحكومي = المخرجات – مبيعات 

 السلع والخدمات 
اإلستهاك النهائي الحكومي = 

)تعويضات العاملين + اإلستهاك 
الوسيط + )الضرائب )1( – اإلعانات 

)2(( + إهتاك رأس المال( – 
مبيعات السلع والخدمات.

Government spending on final 

consumption = output - sales of 

goods and services 

Government final consumption 

= (compensation of employees 

+ intermediate consumption 

(+ tax (1) - subsidies (2)) + 

amortization of capital) - Sales 

of goods and services.

Spending on 

government 

final 

consumption

نظام الحسابات 
القومي 1993

0101068
اإلعانات على 

اإلنتاج

هي مدفوعات جارية تقدمها 
الحكومة 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 اإلنتاجية.

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.

Subsidies on 

Production
نظام الحسابات 

القومية 1993

أسعار السوق0101069
يمثل سعر السوق سعر المنتج 

مضافًا إليه ضريبة القيمة 
المضافة.

Market prices represent the 

producers’ price plus VAT.
Market Prices

نظام الحسابات 
القومية 1993

اإلنفاق0101070

قيمة ما يدفعه أو يوافق على 
دفعه المشترون إلى البائعين 
مقابل سلع أو خدمات يقدمها 
البائعون إليهم أو إلى وحدات 

مؤسسية أخرى يحددها 
المشترون. وال يشترط أن يكون 
المشتري الذي يتحمل مسؤولية 
دفع الثمن هو نفس الوحدة التي 

تمتلك السلعة أو الخدمة

Expenditures are the values of 

the amounts that buyers pay, 

or agree to pay, to sellers in 

exchange for goods or services 

that sellers provide to them 

or to other institutional units 

designated by the buyers

Expenditures

 ESCWA

 dictionary

 of national

accounts

0101071
المؤشرات 

قصيرة المدى

 جميع المؤشرات التي لديها 
دورية ألقل من عام، وعادة تكون 

شهر أو ربعية.

All indicators that have a 

periodicity for less than a year, 

usually month or quarter.

Short Term 

Indicators
نظام الحسابات 

القومية 1993

0101072
المسوح 
الربعية

هي كافة المسوح التي يتم 
إجراؤها باالعتماد على إسناد 
زمني يقدر بحوالي ثاثة أشهر.

All surveys for which the 

reference period is three 

months.

Quarterly 

Surveys
نظام الحسابات 

القومية 1993
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0101073
النشاط 

االقتصادي

مصطلح يشير إلى عملية تدمج 
مجموعة من اإلجراءات واألنشطة 

تنفذ من قبل وحدة معينة 
والتي تستخدم العمل ورأس 

المال والبضائع والخدمات لتنتج 
منتجات محددة )سلع وخدمات(. 

كما يشير النشاط االقتصادي 
الرئيسي إلى 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 المؤسسة 

الواحدة.

Referring to a process 

consisting of actions and 

activities carried out by a 

certain entity that uses labour, 

capital, goods and services 

to produce specific products 

(goods and services). In 

addition to that, the main 

economic activity refers to the 

main work of the enterprise 

based on the (ISIC, rev1) and 

that contribute by the large 

proportion of the value added, 

whenever more than one 

activity exist in the enterprise.

Economic 

Activity

 UN, International

 Recommendations

 for Industrial

Statistics 2008

النفقات الجارية0101074

ما يتم إنفاقه بشكل يومي 
ومتكرر. وهذا يشمل الرواتب 

واألجور باإلضافة إلى المواد 
االستهاكية اليومية والتي 

تستخدم لتقديم خدمات أو إنتاج 
السلع الصحية.

It is an economic entity that 

is capable, in its own right, 

of owning assets, incurring 

liabilities and engaging in 

economic activities and in 

transactions with other entities.

Current 

expenditure نظام الحسابات
القومية 1993

القطاع الخاص0101075
يشمل جميع الوحدات المؤسسية 
المقيمة والتي ال تندرج تحت قطاع 

الحكومة.

This sector comprises all 

resident institutional units 

which do not belong to the 

government sector.

Private sector
نظام الحسابات 

القومية 1993

الدخل0101076

هو العائد النقدي أو العيني 
المتحقق للفرد أو األسرة خال 

فترة زمنية محدودة كاألسبوع أو 
الشهر أو السنة.

Cash or in kind revenues for 

individual or household within 

a period of time; could be a 

week or a month or a year.

Income

UN Publications 

Sales No. A.83.

XVIJ.13 

ST/ESA/STAT/

SER.F /31 

 Household

Survey Guide 

1987

دخل متاح0101077

البند الموازن في حساب التوزيع 
الثانوي للدخل. ويحسب الدخل 

المتاح للتصرف به في ميزان 
الدخول األولية لوحدة مؤسسية 
أو قطاع ما بجمع كل التحويات 

الجارية، ما عدا التحويات 
االجتماعية العينية التي تتلقاها 

تلك الوحدة أو ذلك القطاع، وطرح 
جميع التحويات الجارية باستثناء 

التحويات االجتماعية العينية التي 
تدفعها تلك الوحدة أو القطاع؛ 

هو بند الموازنة في التوزيع 
الثانوي لحساب الدخل.

Disposable income is derived 

from the balance of primary 

incomes of an institutional 

unit or sector by adding all 

current transfers, except social 

transfers in kind, receivable 

by that unit or sector and 

subtracting all current transfers, 

except social transfers in kind, 

payable by that unit or sector; 

it is the balancing item in the 

Secondary Distribution of 

Income Account.

Disposable 

income
SNA 8.11
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Foreign Trade )0102( االستثمار األجنبي والتجارة الخارجية

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102001
االستثمار 
االجنبي 
المباشر

بأنه نوع من أنواع االستثمار 
الدولي الذي يعكس حصول كيان 
مقيم في اقتصاد ما على مصلحة 

دائمة في مؤسسة مقيمة في 
اقتصاد آخر. ويشار إلى الكيان 
المقيم باصطاح “المستثمر 

المباشر”، وإلى المؤسسة 
باصطاح “مؤسسة االستثمار 
المباشر”، وتعني المصلحة 

الدائمة وجود عاقة طويلة األمد 
بين المستثمر المباشر ومؤسسة 
االستثمار المباشر، ودرجة كبيرة 
من التأثير من جانب المستثمر 

في إدارة المؤسسة.

is a category of international 

investment that reflects the 

objective of a resident in one 

economy(the direct investor) 

to obtain a lasting interset 

in an enterprise resdent im 

another economy(the direct 

invetment enterprise). The 

lasting intrest implies the 

existence of a long-term 

relationship between the 

direct investor and the direct 

investment enterprise, and a 

significant degree of influence 

by the investor on the 

mangement of the enterprise.

Foreign direct 

investment

 دليل ميزان 
المدفوعات 

ووضع االستثمار 
الدولي الطبعة 

السادسة 

0102002
المبيعات 

العقارية لغير 
المقيمين

التغيير في القيمة المقدرة 
لاستثمار األجنبي المباشر في 
النشاط االقتصادي” العقارات 
وخدمات العمال التجارية” من 

نهاية السنة المرجعية السابقة 
إلى نهاية السنة المرجعية 
الحالية يعكس التغيير في 

المبيعات العقارية إلمارة أبوظبي 
من المقيمين إلى غير المقيمين 
خال السنة المرجعية. وفي هذا 

التقرير القيمة التقديرية لاستثمار 
االجنبي المباشر في العقارات في 
نهاية كل سنة مرجعية مستبعد 

منها التغييير في الملكية 
العقارية لغير المقيمين في إمارة 

أبوظبي إلى المقيمين.

No English verision of this 

publictaion

No English 

version of this 

publication

 ملحقات مسح 
االستثمار األجنبي 

0102003
االستثمارات في 

الحافظة

المكونات الرئيسية الستثمارات 
الحافظة والمصنفة ضمن األصول 
والخصوم هي األسهم وسندات 

الدين، وكاهما عداة ما تكون 
متداولة )أو قابلة للتداول( بشكل 

منظم في األسواق المالية، 
وتقسم سندات الدين إلى 

سندات وصكوك مالية. باإلضافة 
الى ملكية راس المال التي تقل 
عن %10 في الشركات المقمة.

No English version of this 

publication

No English 

version of this 

publication

  دليل ميزان 
المدفوعات 

ووضع االستثمار 
الدولي الطبعة 

السادسة 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102004
االستثمارات 

األخرى

االستثمارات األخرى تضم 
المعامات المالية جمعيها غير 

المشمولة في االستثمار األجنبي 
المباشر أو استثمارات الحافظة.

No English version of this 

publication

No English 

version of this 

publication

دليل ميزان 
المدفوعات 

ووضع االستثمار 
الدولي الطبعة 

السادسة 

0102005

التغير في 
رصيد االستثمار 

االجنبي 
المباشر

هو قيمة التغير السنوية لرصيد 
قيمة االستثمار األجنبي المباشر 

بالمقارنة مع السنة السابقة.

Is the value of the annual 

change in the stock of FDI 

compared with the  

previous year.

Change in 

the stock of 

Foreign Direct 

Investment

 دليل ميزان 
المدفوعات 

ووضع االستثمار 
الدولي الطبعة 

السادسة 

0102006
نسبة 

المساهمة

األهمية النسبية للنشاط في 
إجمالي االستثمار األجنبي المباشر 

مقارنة مع األنشطة األخرى

Relative importance of each 

activity within the total FDI 

compared with other activities.

Percentage 

contribution
 ملحقات مسح 

االستثمار االجنبي

0102007
رصيد االستثمار 

األجنبي

قيمة رصيد االستثمار األجنبي 
)بما في ذلك االستثمار األجنبي 

المباشر، استثمار الحافظة، 
االستثمارات األخرى( كما في نهاية 

السنة المرجعية

value of inward investment 

(including Foreign Direct 

Investment, Portfolio 

Investment, Other Investment) 

as at the end of the  

reference year

Foreign 

Investment - 

inward stocks 

(AED)

ملحقات مسح 
االستثمار االجنبي 

0102008
معدل نمو 

رصيد االستثمار 
األجنبي

النسبة المئوية للتغير في 
مجموع قيمة رصيد االستثمار 
األجنبي بما في ذلك االستثمار 

األجنبي المباشر، استثمار 
الحافظة، االستثمارات األخرى بين 

نهاية السنة المرجعية وسنة 
المقارنة.

The percentage change in 

the total value of inward 

investment including 

Foreign Direct Investment, 

Portfolio Investment, Other 

Investment between the end 

of the reference year and the 

comparison year.

growth rate 

of Foreign 

Investment -  

inward stocks

 ملحقات مسح 
االستثمار االجنبي

0102009
الصادرات 
السلعية

تتكون صادرات السلع من 
مبيعات أو مقايضة أو هدايا أو 

هبات المقيمين لغير المقيمين 
من السلع يواكبها عادة تغير 

في الملكية. وهي البضائع 
والسلع المصدرة للتجهيز والسلع 

المشتراة في الموانئ المحلية 
بواسطة الناقات غير المقيمة 

والذهب غير النقدي.

Exports of goods consist 

of sales, barter, or gifts or 

donations, of goods from 

residents to non-residents. 

Usually these goods 

accompanied by a change in 

ownership. These exported 

goods used for processing, or 

goods purchased in the local 

ports by non-resident carriers 

or non-monetary gold.

 Exports goods

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102010
صادرات من 

الخدمات

خدمات مقدمة من مقيم إلي 
مستهلك غير مقيم وتشمل 

خدمات النقل والسفر واالتصاالت 
والتشييد والتأمين والخدمات 

المالية وخدمات الكمبيوتر 
والمعلومات وحقوق االمتياز 

ورسوم الرخص وخدمات العمال 
والخدمات الشخصية واالجتماعية 
والثقافية والترفيهية والخدمات 

الحكومية.

Services provided from 

resident to the non-resident 

consumer, which are included 

transportation, travel, 

communications, construction, 

insurance, financial services, 

computer and information 

services, license fees, business 

services, personal services, 

social, cultural and recreational 

services and government 

services.

Exports of 

services

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102011
الصادرات 
النفطية

هى جملة ما يخرج من حدود 
الدولة الجغرافية من النفط الخام 
والغاز الطبيعى ويوجه إلى دول 

أخرى مستوردة له.

Crude oil and natural gas that 

have been exported from 

country to other countries.

Oil Exports

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102012
الواردات 
السلعية

هي كل السلع الواردة إلى الباد 
لتغطية االحتياجات المحلية 

والتي تجري عليها كافة اإلجراءات 
الجمركية المتبعة في اإلفراج 

الجمركي عن السلع المستوردة 
سواء كانت خاضعة للرسوم 

الجمركية أو المعفاة.

All imported commodities 

into the country for local 

market and follow all customs 

regulations regardless it has 

clearance fees or free.

Imports of 

Goods

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102013
واردات الخدمات 

)خدمات 
مستوردة(

الخدمات التي يتم شراؤها 
بواسطة مقيم من غير مقيم 

مثل النقل والسياحة واالتصاالت 
والتشييد والتأمين والخدمات 

المالية وخدمات الكمبيوتر 
والمعلومات وحقوق االمتياز 
ورسوم التراخيص وخدمات 

العمال األخرى والخدمات 
الشخصية والثقافية والترفيهية 

والخدمات الحكومية. 

Services that are purchased by 

a resident from a non-resident 

such as transport, tourism, 

communications, construction, 

insurance, financial services, 

computer and information 

services, license fees and 

other workers service, 

personal services, cultural 

and recreational services and 

government services.

Imports of 

services

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102014
الواردات 
النفطية

هى جملة ما يدخل فى داخل 
حدود الدولة الجغرافية من النفط 

الخام والغاز الطبيعي من دول 
أخرى مصدرة له.

Crude oil and natural gas that 

have been imported into the 

country from other countries.

Oil Imports

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

الميزان التجاري0102015

هو الفرق بين القيمة الكلية 
للصادرات والواردات السلعية، 

وعندما تكون قيمة الصادرات أكبر 
يقال أن هناك فائض في الميزان 

التجاري وعندما تكون قيمة 
الواردات أكبر يقال أن هناك عجز 

في الميزان التجاري.

Net trade in goods is the 

difference in value, over a 

period of time, between the 

goods it imports and the 

goods it exports. The net 

trade is called a surplus when 

the difference is positive and 

called a deficit when the 

difference is negative.

Net trade in 

goods

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102016
إعادة الصادرات 

السلعية

وهي البضائع التي سبق 
استيرادها وُأجريت عليها 

كافة اإلجراءات الجمركية وُأعيد 
تصديرها دون إجراء أي تعديل 
يؤدي إلى تغيير في شكلها أو 

قيمتها بشكل واضح.

All imported commodities that 

have already been followed 

all customs regulations and 

re-exported without any 

modification leads to a change 

in the shape or its value.

Re-exports of 

Goods

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102017
الرقم القياسي 

لقيمة وحدة 
الصادرات

هو مؤشر يقيس التغيرات التي 
تطرأ على أسعار السلع المصدرة 
للخارج في فترة المقارنة منسوبة 

إلى أسعارها في فترة األساس.

 An export price index 

measures changes in the prices 

of exports of merchandise 

from a country. The index 

numbers for each reference 

period relate to prices of 

exports from the country 

during the period

Export price 

index-XPI

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي

0102018
الرقم القياسي 

لقيمة وحدة 
الواردات

هو مؤشر يقيس التغيرات 
التي تطرأ على أسعار السلع 

المستوردة من الخارج في فترة 
المقارنة منسوبة إلى أسعارها في 

فترة األساس.

An import price index 

measures changes in the prices 

of imports of merchandise into 

a country. The index numbers 

for each reference period 

relate to prices of imports 

landed into the country during 

the period

Import price 

index - MPI

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102019

 قيمة السلعة 
وأجور النقل 

والتامين سيف 
CIF

هي قيمة الواردات السلعية على 
أساس )سيف CIF( وتعني ثمن 
البضاعة بكامل تكلفتها في 

بلد المنشأ على ظهر الوسيلة 
الناقلة، مضافًا إليها رسوم 

التأمين وأجور الشحن حتى تصل 
المراكز الجمركية للبلد )المقصد 

النهائي(.

It refers to the cost of the 

imported goods, plus the cost 

of loading and transportation 

on board at the country 

of origin, plus the cost of 

insurance and dispatch fees 

till custom centers in the 

importing country (Final 

destination).

CIF –Cost, 

Insurance and 

Freight 

SNA 93 

0102020

قيمة السلعة 
محملة على 
ظهر وسيلة 
 FOB النقل

فوب

وهي قيمة الصادرات السلعية 
على أساس )فوب FOB( أي بسعر 

تكلفتها محملة على ظهر 
وسيلة النقل في حدود البلد 

المصَدر.

It refers to the total cost of 

exported goods within the 

country of dispatch, including 

possible loading costs in the 

port of dispatch.

FOB –Free on 

Board
SNA 93 

0102021
التعريفة 
الجمركية

هو وثيقة جمركية تحتوي على 
كافة البيانات الخاصة بالواردات 
المباشرة من دول العالم عبر 
المطارات والموانئ والمعابر 
الحدودية ويصل وزارة المالية 

والوزارات المعنية نسخة من هذا 
البيان بدون مرفقات حيث يتم 

إصدار نسخة من هذا البيان بناء 
على البيان الجمركي الخاص 

بالواردات من باقي العالم.

Is a customs document 

contains all the data on direct 

imports from countries around 

the world through airports, 

ports and border crossings 

and up the Ministry of Finance 

and the relevant ministries 

copy of this statement 

without attachments where 

the released version of this 

statement based on your 

imports from the rest of the 

world customs declaration.

Custom 

Declaration 

Central 

statistical 

origination of 

Iraq

شهادة المنشأ0102022

هي شهادة تصدر عن الغرفة 
التجارية للبلد المصّدر تبين مكان 

صنع أو إنتاج البضاعة المراد 
تصديرها. تعتبر وثيقة ضرورية 
للتعرف على جنسية البضاعة 
بغية تقدير نسب الرسوم التي 
ستفرض عليها أو المعامات 
التفضيلية التي ستمنح لها. 

تمكن شهادة المنشأ من التحكم 
في منع دخول السلع المقاطعة 

اقتصاديا أو الممنوعة 

Is a certificate issued by the 

Chamber of Commerce of the 

exporting country showing 

the place of manufacturing 

or production of goods to 

be exported. Considered 

a necessary document to 

identify the nationality of the 

goods in order to estimate 

the fees that will be imposed 

upon or preferential treatment 

to be given her pedigree. 

Enables the certificate of origin 

from the control prevent 

the entry of goods province 

economically or prohibited.

Certificate of 

Origin 
PCBS, 1996
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0102023
المنطقة 

التجارية الحرة

هي جزء من الدولة تعرض فيها 
البضائع 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. 

Free Trade Zone NA 93 

وحدات القياس0102024

الغرام: هي وحدة وزن للذهب 
والفضة والمجوهرات واألحجار 
الكريمة والساعات الثمينة، 

الكيلو غرام: هي وحدة وزن 
للغالبية العظمى من التدفقات 

السلعية، 

الطن: هي وحدة وزن لحمولة 
السفن والطائرات ويساوي 1000 

كيلو غرام، 

الكيلوواط/ ساعة: هي وحدة 
طاقة، الكيلوواط. ساعة )ك.و.س( 
= 3000x1000ث = 1.0x 300 واط/

ثانية، 

البرميل األمريكي: هي وحدة 
قياس للبترول الخام ومشتقاته 

سواء كانت عابرة في خطوط 
أنابيب أو محملة في صهاريج 

ويساوي هذا البرميل )0.341 طن 
متري تقريبًا(، 

الطن المتري: هي وحدة وزن 
للبترول ومشتقاته ويساوي 

7.3 برميل تقريبا وهو عبارة عن 

وزن متر مكعب من البترول 
ومشتقاته، 

القدم المكعب: هي وحدة قياس 
الغاز الطبيعي أو المسال سواء 

كان عابرًا باألنابيب أو الصهاريج أو 
األسطوانات.

1. Gram: Measurement unit 

weight for gold, jewelry and 

diamonds, watches and 

precious stones. 

2. Kilogram: Measurement unit 

weight for most transactions 

to and from the Palestinian 

Territory.

3. Ton: Unit weight for aircraft 

and ships and equal to 1000 

Kilograms.

4. Kilowatt/hour: Unit number 

for energy, Kilowatt/ hour 

calculated by 1000 watt * 3600 

second.

5. American Barrel: 

Measurement weight for crude 

oil and its derivatives, whether 

transient in pipelines or in 

loaded tanks. The barrel equals 

about 0.143 metric tons.

6. 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.

7. Cubic Foot: measurement 

unit for liquid gas either 

passing through pipes, tankers 

or gas cylinders.

Measurement 

Units
UNSD
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Prices )0103( األسعار

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

السعر0103001
القيمة السوقية للسلعة او 

الخدمة.

Price is defined as the value 

of one unit of a material or 

service.

Price

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

0103002
سعر 

المستهلك

هو السعر الذي يدفعه 
المستهلك مقابل حصوله على 

سلعة أو خدمة.

A price paid by household to 

gain a commodity or service.
Consumer Price

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

سعر المنتج0103003

يعرف سعر المنتج بأنه القيمة 
التي يستلمها المنتج من 

المشتري لقاء وحدة من سلعة 
أو خدمة، مخصوما منها ضريبة 
القيمة المضافة، أو أية ضرائب 

مقتطعة أخرى توضع على فاتورة 
المشتري. كما يتم استثناء أجور 

النقل من سعر المنتج.

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.

Producer PriceUN, SNA 93

فترة المقارنة0103004
هي الفترة الزمنية التي نريد 
مقارنة أسعارها أو كمياتها او 

قيمها بفترة أخرى.

It is the time period that we 

want to compare its› prices or 

quantities or values with other 

period.

Comparison 

Time

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

فترة األساس0103005

هي الفترة الزمنية التي يتم 
مقارنة الفترة الجارية بها وعادة ما 
تكون فترة األساس تسبق فترة 

المقارنة.

It is Refers to the period to 

which current period is being 

compared.

Base Time

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

0103006
سعر فترة 

األساس

هو السعر الذي يدفعه 
المستهلك مقابل حصوله على 
سلعة أو خدمة في فترة األساس.

It is refers to the prices paid by 

the consumer for goods and 

services in the base period.

Base prices

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

0103007
سعر فترة 

المقارنة

هو السعر الذي يدفعه 
المستهلك مقابل حصوله على 
سلعة أو خدمة في فترة المقارنة.

It is refers to the prices paid by 

the consumer for goods and 

services in the comparison 

period.

Comparison 

prices

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103008
الوزن )األهمية 

النسبية(

هي عبارة عن النسبة المئوية 
الناتجة عن قسمة قيمة انفاق 
جميع االسر على سلعة/ خدمة 
معينة على مجموع إنفاق جميع 

االسر على جميع السلع والخدمات.

It is the percentage calculated 

by dividing the households 

expenditure on a determined 

good\ service on the total 

households expenditure on all 

goods and srvices.

Weight

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004. 

International 

Monetary Fund 

(IMF)

المصدر0103009
هي منافذ بيع السلع والخدمات 
للمستخدمين وللمستهلكين.

A shop that is owned by 

individual or by a company 

and that sells goods and 

services for users and 

consumers.

Outlet

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004. 

International 

Monetary Fund 

(IMF)

0103010
سلة الرقم 
القياسي 

عبارة عن مجموعة السلع 
والخدمات التي يتكون منها 

الرقم القياسي ألسعار. ويوجد 
لكل سلعة/ خدمة في هذه 

السلة وزن.

The Goods and services that 

comprise the Index Number. 

Each good\ service has a 

weight.

Index Number 

Basket

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004. 

International 

Monetary Fund 

(IMF)

0103011
سلة 

المستهلك 

عبارة عن مجموعة السلع 
والخدمات التي تمثل سلة الرقم 
القياسي، وال يوجد لهذه السلة 

أوزان.

The Goods and services that 

represent the Index Number 

Basket. The goods and services 

in this basket don›t have 

weights.

Consumer 

Basket

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004. 

International 

Monetary Fund 

(IMF)

الرقم القياسي0103012

هو عبارة عن مؤشر نقارن به 
التغير النسبي الذي يصيب أي 

ظاهرة )أو عدد من الظواهر( نظرا 
الختاف الزمان أو المكان.

It is a number to compare 

the relative change, which 

affects any phenomenon (or a 

number of phenomena) due to 

the different time or place.

Index Number 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2001

0103013
الرقم القياسي 

السعري

أداة إحصائية لقياس التغير 
النسبي في أسعار سلعة/ خدمة 
أو مجموعة من السلع والخدمات 

بين فترتين زمنيتين أو بين 
مكانين مختلفين.

Statistical tool for measuring 

the relative change in the 

prices of a commodity/ 

service or group of goods and 

services prices between two 

time periods or between two 

different places.

Price Index 

Number

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2002
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103014
الرقم القياسي 

الكمي

أداة إحصائية لقياس التغير 
النسبي في كميات سلعة 
أو مجموعة من السلع بين 

فترتين زمنيتين أو بين مكانين 
مختلفين.

Statistical tool for measuring 

the relative change in the 

quantity of a commodity 

or group of commodities 

between two time periods or 

between two different places.

Quantity Index 

Number

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2003

0103015
الرقم القياسي 

ألسعار 
المستهلك

مؤشر إحصائي يقيس مقدار 
التغيرات التي تطرأ على أسعار 

السلع والخدمات التي تدخل 
ضمن سلة اإلنفاق االستهاكي 

لألسر في فترة زمنية تسمى فترة 
المقارنة منسوبا الى فترة أخرى 

تسمى فترة االساس.

It is statistical tool used for 

measuring changes in the 

prices of goods and services 

in the household expenditure 

conception basket between 

the comparison period and 

base period 

Consumer Price 

Index 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

0103016

الرقم القياسي 
ألسعار المواد 

الغذائية 
الرمضانية

أداة لقياس معّدل التغّير في 
أسعار مجموعة من السلع 

الرمضانية بين فترتين زمنيتين، 
وتسّمى الفترة التي ننسب إليها 

األسعار »فترة األساس« والفترة 
التي نقارن أسعارها »فترة المقارنة

The RFPI is a tool that 

measures the rate of 

change in the prices of 

Ramadan Food between two 

periods. The 

period against which prices 

are compared is known as the 

base period and the 

period under review is known 

as the comparison period

RFPI - Ramadan 

Food Price 

Index

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

0103017

الرقم القياسي 
السعار 

المنتجين 
الصناعيين

مؤشر إحصائي يقيس مقدار 
التغيرات التي تطرأ على أسعار 

السلع والخدمات التي تدخل 
ضمن سلة اإلنتاج الصناعي 

)الصناعات التحويلية( في فترة 
زمنية تسمى فترة المقارنة 

منسوبا الى فترة أخرى تسمى 
فترة االساس.

The Producer Price Index 

(PPI) is an economic and 

statistical indicator that 

measures the change in the 

prices of industrial production 

(manufacturing industries) in 

two periods, the base period 

and the comparison period.

PPI - Producer 

Price Index

International 

Monetary Fund 

(IMF)

0103018
الرقم القياسي 
لكميات اإلنتاج 

الصناعي

مؤشر إحصائي يقيس مقدار 
التغيرات التي تطرأ على كميات 
اإلنتاج الصناعي في فترة زمنية 

تسمى فترة المقارنة منسوبا الى 
فترة أخرى تسمى فترة االساس.

The change in the quantities 

of industrial production 

manufacturing industries in 

two periods, the base period 

and the comparison period.

IPI - Industrial 

Production 

Index

International 

Monetary Fund 

(IMF)
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103019
الرقم القياسي 

لتكاليف 
االنشاءات

مؤشر إحصائي يقيس مقدار 
التغيرات التي تطرأ على تكاليف 
السلع والخدمات االنشائية التي 
تدخل ضمن سلة االنشاءات في 
فترة زمنية تسمى فترة المقارنة 
منسوبا الى فترة أخرى تسمى 

فترة االساس.

The CCI is an index that 

measures the rate of change 

in construction costs during 

two time periods, a base 

period 2013 in SCAD and a 

comparison period for a fixed 

basket of certain building 

materials and construction 

services selected from 

the construction projects 

breakdown Towers projects.

CCI - Cost of 

Construction 

Index

International 

Monetary Fund 

(IMF)

0103020
الرقم القياسي 
السعار اإليجارات

مؤشر إحصائي يقيس مقدار 
التغيرات التي تطرأ على أسعار 

اإليجارات السكنية في العام 
الحالي منسوبا الى العام السابق.

The Rent Price Index is 

statistical tool used for 

measuring the changes in the 

prices of a residential renting 

in the current year compared 

to the previous year.

Rent Price 

Index (RPI)

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2002

0103021

الرقم القياسي 
السعار المبيت 
في المنشآت 

الفنادق

هو مؤشر إحصائي سعري يقيس 
معدل التغير في أسعار المبيت 

في المنشآت الفندقية على 
مدى فترتين زمنيتين. ويظهر 

السلسلة الزمنية لتغيرات أسعار 
المبيت في المنشآت الفندقية 
حسب التصنيفات المعتمدة 

للفنادق في إمارة أبوظبي.

s a statistical indicator which 

measures the relative change 

of hotel room’s prices over 

two periods. It shows the time 

series of changes in the prices 

of hotel rooms by categories 

for hotels in the Emirate of Abu 

Dhabi.

Hotel 

establishment 

Price Index

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2003

0103022
التغير النسبي 
في أسعار مواد 

البناء 

التغير النسبي في أسعار 21 
مجموعة رئيسية من مجموعات 

مواد البناء 

The relative changes in prices 

of 21 groups of building 

materials 

Relative change 

in Building 

Material Price 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2004

التضخم0103023
 معدل االرتفاع في المستوى 

العام لألسعار
Average rise in the general 

level of prices 
Inflation

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2005

0103024
التضخم 
المتوقع

هو معدل االرتفاع العام المتوقع 
في أسعار المستهلك، ويتم 
حساب هذا التضخم باالعتماد 

على سلسلة زمنية لبيانات االرقام 
القياسية ودراسة حركة أسعارها 

على مستوى المجموعات 
الرئيسية والفرعية المكونة لسلة 

الرقم القياسي مع االخذ بعين 
االعتبار متغير الموسمية.

It is the expected rate of the 

rise in consumer prices. It 

calculated using the CPI time 

series data by studying the 

movement of prices at the 

level of main and sub groups 

of the index basket, taking into 

account the seasonal changes.

Expected 

Inflation

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2005
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103025
أبراج متوسطة 

الجودة

مبان إنشائية مكونة من 20-15 
طابقا سائدة في إمارة أبوظبي 

مكونه من مواد متوسطة 
الجودة.

Building construction of  

15 - 20 stories commonly used 

in the Emirate of Abu Dhabi 

composed of medium-quality 

materials.

Towers: 

medium quality
Local Definition

دورية المسح0103026

هي المدة الزمنية المعتمدة 
لتكرار عملية مسح المجموعات 
المختلفة لكل سلة وقد تكون 
أسبوعية او نصف شهرية او 

شهرية أو ربعية. 

Periods of collection are the 

adopted periods to repeat 

the survey of all groups in 

each basket. The period might 

be one week, semi-monthly, 

monthly or quarterly. 

Periods of 

Collection

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2005

0103027
نظم 

المعلومات 
الجغرافية

عبارة عن علم لجمع، وإدخال، 
ومعالجة، وتحليل، وعرض، وإخراج 
المعلومات الجغرافية والوصفية 

ألهداف محددة.

The Geographical Information 

System is a system that is 

designed to capture, store, 

manipulate, analyze, manage, 

and present all types of 

geographical data.

GIS

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2006

الجهاز الكفي0103028
جهاز إلكتروني يستخدم لجمع 
 IPAD ،PDA ،بيانات األسعار مثل

 .Galaxy Tab

An electronic device used to 

collect price data such as iPad, 

PDA, Galaxy Tab

Personal Digital 

Assistance 

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2007

0103029
الرمز الشريطي 

)الباركود(
عبارة عن ارقام خاصة بتوصيف 

كل سلعة عن االخرى.

Machine-readable code in the 

form of numbers and a pattern 

of parallel lines, which gives 

the description of the product 

which is stored.

Barcode

ILO, Consumer 

Price Index: 

Theory and 

Practice, 2008

0103030
مسح دخل 
وإنفاق األسرة

يعتبر من المسوح اإلحصائية 
الضخمة ويتم تنفيذه بالعادة 

مره كل خمس سنوات. يستغرق 
الوقت الكثير في عملية التحضير 
وجمع البيانات واستخراج النتائج. 
يعتبر نتائج هذا المسح المصدر 

الوحيد للعديد من الدراسات.

It is one of the huge statistical 

surveys and are usually carried 

out once every five years. 

It takes too much time in 

preparation, data collection 

and extraction results. Results 

of this survey is the only source 

for many of the studies.

Household 

Income and 

Expenditure 

Survey HIES

World Bank WB

الفقر0103031

حالة تعبر عن النقص والعجز في 
الحصول على الحاجات األساسية 
والضرورية لإلنسان، ومنها السلع 

الغذائية وغير الغذائية

Case reflects the shortfall in 

access to basic and essential 

human needs, including food 

and non-food

PovertyWorld Bank WB
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الفقر المدقع0103032

هي حالة من حاالت الفقر التي 
ال يستطيع اإلنسان معها 

الحصول على الحد األدنى من 
الحاجات الغذائية األساسية الازمة 

للحصول على الحد األدنى من 
السعرات الحرارية لبقائه حيا يزاول 

نشاطاته االعتيادية

Poverty case, where the 

individual can›t get the 

minimum basic needs of food 

required to obtain a minimum 

required calories to stay alive 

carries the usual activities.

Abject PovertyWorld Bank WB

الفقر المطلق0103033

هي حالة من حاالت الفقر التي ال 
يستطيع اإلنسان معها الحصول 

على الحد األدنى من الحاجات 
األساسية الغذائية وغير الغذائية 

معا.

Poverty case, where the 

individual can›t get the 

minimum basic needs of food 

and non-food required to 

obtain a minimum required 

calories to stay alive carries the 

usual activities.

Absolute 

Poverty
World Bank WB

الفقر النسبي 0103034

عرف البعض الفقر النسبي 
باعتبار أن من يقل دخله عن 

الوسيط يعتبر فقيرا فقرا نسبيا، 
في حين عرفه آخرون بأنه الدخل 
الذي يعادل %40 من مدى الدخل 

من األسفل.

Individual with income less 

than the Median is defined as 

a relatively poor. While others 

defined Relative Poor as any 

one whom income is less than 

the 40% of the Median.

Relative Poverty World Bank WB

خط الفقر 0103035

هو الحد الفاصل بين دخل 
أو استهاك الفقراء عن غير 
الفقراء، ويعتبر الفرد فقيرا 
اذا كان استهاكه أو دخله 

يقع تحت مستوى الحد األدنى 
للحاجات األساسية الازمة للفرد، 
ويعرف الحد األدنى لحاجات الفرد 

األساسية على أنه خط الفقر.

Is the boundary between 

income/consumption of the 

poor from the non-poor, the 

individual is considered poor if 

his income/consumption falls 

below the required minimum 

level of basic needs, and the 

minimum basic needs of the 

individual is defined as the 

poverty line.

Poverty LineWorld Bank WB

0103036
خط الفقر 

المطلق

يعرف خط الفقر المطلق على أنه 
مستوى الدخل أو اإلنفاق الازم 
لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات 

الغذائية وغير الغذائية األساسية.

Absolute poverty line is 

defined as the required 

income/ expenditure level for 

the household/ individual to 

secure the food and non-food 

basic needs.

Absolute 

Poverty Line
World Bank WB
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103037
خط الفقر 
الغذائي 
)المدقع(

يعرف خط الفقر المدقع على أنه 
مستوى الدخل أو اإلنفاق الازم 
لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات 

الغذائية األساسية التي تؤمن له 
السعرات الحرارية الازمة لممارسة 

نشاطاته االعتيادية اليومية.

Abject poverty line is defined 

as the required income/ 

expenditure level for the 

household / individual to 

secure the food basic needs, 

which responsible of providing 

the necessary required calories 

of the daily routine activities.

Food (Abject) 

Poverty Line
World Bank WB

0103038
خط الفقر غير 

الغذائي

القيمة النقدية الازمة لتأمين 
الحاجات األساسية غير الغذائية 

لإلنسان

The required monetary value 

to secure the basic human 

needs of Non-food.

Non-food 

Poverty Line
World Bank WB

0103039
نسبة الفقر 

المدقع

نسبة االفراد الذين يكون مجموع 
انفاقهم أقل من خط الفقر 

المدقع الى مجمل عدد االفراد.

The ratio of individuals whom 

their total expenditure is less 

than the food poverty line.

Abject Poverty 

Incidence
World Bank WB

0103040
نسبة الفقر 

المطلق

نسبة االفراد الذين يكون مجموع 
انفاقهم أقل من خط الفقر 

المطلق الى مجمل عدد االفراد.

The ratio of individuals whom 

their total expenditure is less 

than the absolute poverty line.

Absolute 

Poverty 

Incidence

World Bank WB

فجوة الفقر 0103041

حيث يعكس هذا المؤشر حجم 
الفجوة النقدية االجمالية الازمة 
لدخول الفقراء لوضعهم على 

خط الفقر أي ليصبحوا غير فقراء، 
وألغراض المقارنة يتم حساب 

هذه الفجوة كنسبة مئوية من 
القيمة االجمالية الستهاك كافة 
السكان عندما يكون مستوى 
استهاكهم مساو لخط الفقر

This indicator reflects the 

total ammount of money 

required for the poor income 

to put them on the poverty 

line to become non-poor. For 

comparison purposes, the 

poverty gap is calculated as a 

percentage of the total value 

of the consumption of the 

entire population when the 

level of consumption equal to 

the poverty line.

Poverty GapWorld Bank WB

شدة الفقر0103042

يقيس هذا المؤشر مدى التفاوت 
في درجات الفقر بين الفقراء 

أنفسهم وبنفس الوقت يقيس 
فجوة الفقر، ويتم حسابه باعتباره 
يساوي الوسط الحسابي لمجموع 

مربعات فجوات الفقر النسبية.

This indicator measures the 

extent of the disparity in levels 

of poverty among the poor 

themselves, and at the same 

time measures the poverty 

gap, calculated as equal to the 

arithmetic mean of the total 

relative poverty gaps.

Poverty 

Severity
World Bank WB
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103043
خط الفقر 

النسبي

يعتمد خط الفقر النسبي على 
بيانات الدخل، ويحسب على أنه 

%40، أو %50، أو %60 من وسيط 

الدخل السنوي للفرد.

Relative Poverty Line depends 

on the income data, and it is 

calculated as the 40%, or 50%, 

or 60% of the Median of the 

annual percapita income.

Relative Poverty 

Line
World Bank WB

0103044
السلع 

االستهاكية

السلع االستهاكية هي التي 
تستعملها )بدون أي تحويل 
في اإلنتاج( األسر المعيشية 

والمؤسسات غير الربحية التي 
تخدم األسر المعيشية أو الوحدات 
الحكومية من أجل إشباع الحاجات 
الفردية بشكل مباشر أو الحاجات 

الجماعية ألعضاء المجتمع.

Consumer goods are goods or 

service that are used without 

further transformation in 

production by households, 

non-profit institutions serving 

households or government 

units for the direct satisfaction 

of individual needs or wants or 

the collective needs or wants.

Consumer 

goods
نظام الحسابات 

القومية 1993

0103045
سلع أو خدمات 

استهاكية

سلع أو خدمات تستعمل 
)دون إدخال مزيد من التحويل 

عليها في اإلنتاج( من قبل 
األسر المعيشية والمؤسسات 
التي ال تهدف إلى الربح وتخدم 
العائات أو الوحدات الحكومية 

إلشباع االحتياجات الجماعية ألفراد 
المجتمع.

A consumption good or service 

is one that is used (without 

further transformation in 

production) by households, 

NPISHs or government units 

for the direct satisfaction of 

individual needs or wants 

or the collective needs of 

members of the community.

Consumption 

good or service
نظام الحسابات 

القومية 1993

سلع معّمرة0103046

السلع االستهاكية التي 
تستخدم مرات عديدة على فترة 
زمنية طويلة دون أن يؤدي ذلك 
إلى تخفيض قدرتها على إشباع 
االحتياجات او الرغبات، يشار إليها 

على أنها سلع معمرة.

A durable good is one which 

may be used repeatedly or 

continuously over a period of 

more than a year, assuming 

a normal or average rate of 

physical usage

Durable good
نظام الحسابات 

القومية 1993

0103047

إنفاق األسر 
المعيشية 

على االستهاك 
النهائي

يتكّون مما تنفقه األسر 
المقيمة، بما في ذلك اإلنفاق 

المحتسب على السلع والخدمات 
االستهاكية الفردية بما فيها 

السلع والخدمات التي تباع بأسعار 
غير مهمة اقتصاديًا.

Household final consumption 

expenditure consists of 

the expenditure, including 

imputed expenditure, incurred 

by resident households on 

individual consumption goods 

and services, including those 

sold at prices that are not 

economically significant

Final 

consumption 

expenditure of 

households

 ESCWA

 dictionary

 of national

accounts
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

معادلة السبير0103048

هي معادلة رياضية وضعها عالم 
اإلحصاء السبير الحتساب األرقام 
القياسية لألسعار وذلك بقسمة 
أسعار فترة المقارنة على أسعار 
فترة األساس وبالترجيح بأوزان 

سنة األساس

an equation was put by 

laspeyre (statistics scientist) 

which measures prices indices 

by dividing the comparison 

period prices on the base 

period prices weighted by the 

base year weights.

laspeyre’s 

Equation

 Theory in

statistics

0103049
استهاك 

األسرة

هو النقد الذي يصرف على شراء 
السلع والخدمات المستخدمة 

ألغراض معيشية، وقيمة السلع 
والخدمات التي يتلقاها أفراد 

األسرة العاملين من رب العمل 
وتخصص الستهاك األسرة، 

والسلع التي يتم استهاكها 
أثناء فترة التسجيل من إنتاج 

األسرة الذاتي، والقيمة التقديرية 
ألجرة المسكن الملك.

It refers to the amount of 

Cash spent on purchase of 

goods and services for living 

purposes, and The value of 

goods and service payments 

or part of payments received 

from the employer, and own-

produced goods and food, 

including consumed quantities 

during the recording period, 

and Imputed rent for owned 

houses.

Household 

Consumption
UN Publications

إنفاق األسرة0103050

هو النقد الذي يصرف على شراء 
السلع والخدمات المستخدمة 

ألغراض معيشية. وقيمة 
السلع والخدمات التي يتلقاها 
أفراد األسرة العاملين من رب 
العمل وتخصص الستهاك 

األسرة. والنقد الذي يتم إنفاقه 
على الرسوم والضرائب )غير 

االستثمارية(، الزكاة، التأمينات، 
الهدايا، التبرعات، الفوائد على 
الديون واألمور غير االستهاكية 

األخرى.

It refers to the amount of 

Cash spent on purchase of 

goods and services for living 

purposes, and  the value of 

goods and services payments 

or part of payments received 

from the employer, and Cash 

expenditure spent as taxes 

(non-commercial or non-

industrial), gifts, contributions, 

interests on debts and other 

non-consumption items.

Household 

Expenditure
UN Publications
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0103051
مستوى 
المعيشة

وهي تساوي حاصل قسمة 
استهاك األسرة من الطعام على 

استهاك األسرة الكلي. وهو 
مبني على فرضية تقول: يتحدد 
مستوى المعيشة )موقع األسرة 
من الفقر( على نسبة استهاك 
الطعام من االستهاك الكلي 

لألسرة، )قانون انجلز(، بمعنى إذا 
زادت حصة الطعام فإنها تكون 

على حساب الحصص األخرى 
المخصصة للمسكن، التعليم، 

الصحة وغيرها من الخدمات 
االجتماعية والثقافية. ويتم 

تقسيمه إلى فئات: المستوى 
األفضل: حصة استهاك الطعام 
من االستهاك الكلي أقل من 

%30. المستوى المتوسط: حصة 

استهاك الطعام من االستهاك 
الكلي 30-44%. المستوى األسوأ: 

حصة استهاك الطعام من 
االستهاك الكلي %100-45.

It refers to food consumption 

divided by Total Consumption. 

Is based on the following 

assumption: the Level of Living 

is identified by the proportion 

of consumption on food out 

of the total consumption 

(Angles Law of Poverty), as if 

the food share is increased 

the other shares of health, 

education, and housing is 

decreased. It is distributed to 

three categories: 1. Better-

off: “Food Consumption to 

Total Consumption less than 

30%” 2. Middle category: 

“Food Consumption to Total 

Consumption between 3. 

30-44%”. Worse-off: “Food 

Consumption to Total 

Consumption between  

45-100%”.

Level of Living

UN Publications

Sales No. A.83.

XVIJ.13

ST/ESA/STAT/

SER.F /31

 Household

Survey Guide

1987

0103052

المصدر 
الرئيسي 

للدخل

وهو مصدر الدخل األكثر ثباتا 
واستمرارية لألسرة، ومصادر 
الدخل هي: الرواتب واألجور 

النقدية من العمل الرئيسي 
والعمل الثانوي بما في ذلك 

المكافآت والعمل اإلضافي وقيمة 
المزايا العينية ومساهمات 

التقاعد الحكومية والتأمينات 
االجتماعية وتندرج هذه البنود 
ضمن بند االستخدام، صافي 

الدخل ألرباب العمل والعاملين 
لحسابهم من المشاريع الخاصة 
والمهن الحرة، صافي الدخل من 
دخول الملكية، صافي الدخل من 

التحويات الجارية.

The more Consistency and 

regularity income. The sources 

of income are:

Main Source of 

Income

األمم المتحدة/ 
دليل مسح 

األسرة )طبعة 
منقحة( 

السلسلة )ف 
عدد 31(، 1987

0103053
نفقات غير 
استهاكية

الفوائد على القروض، رسوم 
وغرامات ومدفوعات تحويلية 

)زكاة، تأمينات(.

Interests on loans, fees and 

taxes, remittances (zakat, 

insurance) 

Other-non 

consumption 

expenditure

 OECD, Glossary

 of Statistical

 Terms, 2007,

 Adapted from

PCBS
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Government Finance )0104( مالية الحكومة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English DefinitionTerm التعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

اإليرادات 0104001
هي زيادة في القيمة الصافية 

ناتجة عن معاملة.
Is an increase in net worth 

resulting from transaction
RevenueGFS2001

النفقات0104002
هي انخفاض في القيمة الصافية 

ناتج عن معاملة.
Is a decrease in net worth 

resulting from transaction 
ExpenseGFS 2001



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

68

Industry and Business Terms (02) المجال الثالث: مصطلحات الصناعة واألعمال

Industrial Activities )0201( األنشطة الصناعية

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

 المنشآة0201001

هو مشروع أو جزء من مشروع له 
موقع ثابت يقوم بأداء نوع واحد 

من النشاط اإلنتاجي )سلعي 
أو خدمي( أو يعود فيه النشاط 

اإلنتاجي الرئيسي بمعظم القيمة 
المضافة ويتم هذا النشاط تحت 

إدارة واحدة قد يكون لديها 
حسابات منتظمة، ويكون حائز 

المشروع شخصًا طبيعيًا أو 
اعتباريا بغض النظر عن الكيان 

القانوني.

Is a project or part of a 

project that has a fixed 

location performs one 

kind of productive activity 

(commodity or service) or 

the main productive activity 

back where most of the 

value-added is this activity 

under one administration has 

may be regular accounts, and 

the project is the holder of a 

natural person or legal entity, 

regardless of the legal entity.

 Establishment
SNA; and all its 

guides.

عدد العاملين0201002

عدد العاملين في المنشأة خال 
الفترة المرجعية شامًا جميع 
العاملين بأجر ومن هم في 

إجازة، أو في تدريب، أو المبتعثين 
لمهام رسمية.

 The number of employees in 

the establishment. Including 

all paid employees; those 

who are on leave, training or 

scholarships. 

Number of 

employees

SNA; and all its 

guides.

0201003
 تعويضات 

العاملين

مجموع المبالغ النقدية والعينية 
المستحقة الدفع من قبل 

رب العمل في مشروع ما إلى 
المستخدمين فيه مقابل عمل 
يؤديه هؤالء المستخدمون أثناء 
الفترة المحاسبية، سواء أدفعت 
مقدما أوتزامنت مع أداء العمل 
أوبعد انتهاء العمل، وال يشمل 

هذا المجموع أية ضرائب يدفعها 
رب العمل على األجور أو المرتبات 
إذا تعامل هذه الضائب على أنها 

ضرائب على اإلنتاج. 

The sum total of the due 

monetary and non monetary 

payments from the employer 

of a certain project to its 

employees in return of the 

employees› service during 

the financial period. That total 

does not include any taxes 

that the employer may pay on 

salaries or wages if treated as 

taxes on production.

Compensation 

of employees 

SNA; and all its 

guides.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0201004
إيراد النشاط 

الرئيسي

يتمثل اإلنتاج الرئيسي للوحدة 
اإلنتاجية بالنشاط الذي تزيد فيه 
القيمة المضافة على آي نشاط 

آخر يجري في نفس الوحدة 
والمخرجات هنا تشمل البضائع 
والخدمات التي يمكن تجهيزها 

لوحدات أخرى حتى ولو كانت 
لغرض االستخدام الذاتي أو 

ألغراض تكوين رأس المال الخاص، 
أي المستخدم داخل الوحدة 

المنتجة نفسها.

The main production and 

productivity of the unit activity 

in which the added value is 

more than any other activity 

going on in the same unit and 

output here include goods 

and services that can be 

processed to other units, even 

if they were for the purpose 

of self-employment or for the 

purposes of the private capital 

formation, any user within the 

generating unit itself is.

Revenue of 

main activity

SNA; and all its 

guides.

0201005
إيرادات 

األنشطة 
الثانوية

وتشمل اإليرادات التي تحققت 
خال العام بسبب ممارسة 

المنشأة لنشاط آخر. 

It includes revenue achieved 

during the year due to the 

practice facility to another 

activity.

Revenue of 

secondary 

activities

SNA; and all its 

guides.

0201006
االستهاك 

الوسيط

وهي قيمة الســلع والمواد التي 
استخدمت في العملية اإلنتاجية 

كمستلزمات إلنتاج سلع أو خدمات 
أخرى وسواًء كانت هذه المواد 
مصنعة أو في شكلها األولي، 

وسواًء كانت هذه المواد مسحوبة 
من المخزون لدى المنشأة أول 

المدة أو كانت هذه المواد مشتراة 
من السوق المحلي أو مستورد 

مباشرة من قبل المنشأة. 

It is the value of goods 

and materials used in the 

production process as 

accessories for the production 

of other goods or services and 

whether these manufactured 

materials or in the initial form, 

and whether these drawn from 

stock material of the entity›s 

first term, or were these 

materials purchased from 

the local market or imported 

directly by the entity.

Row Material
SNA; and all its 

guides.

0201007
المستلزمات 

السلعية 

وهي قيمة الســلع والمواد 
التي استخدمت في العملية 
اإلنتاجية كمستلزمات إلنتاج 

سلع أو خدمات أخرى، مثل: وقود 
ومحروقات، كهرباء، مياه، مزاد 

تعبئة وتغليف، وقرطاسية 
ومطبوعات،.......ألخ.

It is the value of goods 

and materials used in the 

production process as 

accessories for the production 

of other goods or services, 

such as fuel and fuel, 

electricity, water, auction 

Packaging, Stationery and 

publications,....... etc.

Required Goods
SNA; and all its 

guides.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0201008
المستلزمات 

الخدمية 

هي قيمة المستحق على 
المنشأة مقابل الخدمات من 

الغير للمنشأة والازمة لعمليات 
اإلنتاج سواًء كانت مقدمة من 

داخل الدولة أو مستوردة، مثل؛ 
مصروفات صيانة المباني واآلالت 
والمعدات، خدمات البريد والبرق 
واالتصاالت، ومصروفات الدعاية 
واإلعان وإيجارات المباني،.......الخ.

The outstanding value of 

the entity for the services 

of third-party property and 

necessary for the production 

processes whether they are 

submitted from within the 

country or imported, such 

as; buildings, machinery and 

equipment maintenance 

expenses, post, telegraph and 

telecommunications services, 

and expenses of advertising 

and rents buildings,..........etc.

Required 

service

SNA; and all its 

guides.

0201009
األصول 
المتداولة

هي الموجودات التي تحتفظ 
بها الشركة في شكل نقد أو 

يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة، 
وعادًة ُتقتنى بهدف التداول 
والبيع وتحقيق األرباح، وليس 

بهدف استخدامها في تحقيق 
اإليرادات، كما هو الحال بالنسبة 

للموجودات الثابتة، ومن أمثلتها: 
المخزون السلعي )بضاعة آخر 

المدة(، والمدينون، وأوراق القبض، 
واالستثمارات في األوراق المالية 
بقصد اإلتجار، والنقد في البنك 

والصندوق

The assets held by the 

company in the form of cash 

or can be converted into easily 

criticism, usually acquired in 

order to trade, sell and make a 

profit, not for use in achieving 

revenue, as in the case of fixed 

assets, examples include: 

inventory (merchandise 

last term), and receivables 

and notes receivable, and 

investments in securities 

trading purposes, and cash in 

the bank and the fund.

Current Assets
SNA; and all its 

guides.

المخازين0201010

وهي المخازين التي تملكها 
المنشأة سواًء كان هذا المخزون 

تام أو غير تام الصنع ومخازين 
المواد األولية وقطع الغيار غير 

معمرة

The inventories owned by 

establishment, whether 

this was a complete or not 

complete inventory, and stock 

of raw materials and spare 

parts.

inventories
SNA; and all its 

guides.

األصول الثابتة0201011

هي الكيانات التي يجب أن تكون 
مملوكة لوحدة ما والتي تنشأ 
عنها فوائد اقتصادية من قبل 
مالكها )مالكيها( عن طريق 
امتاكها أو استخدامها على 

مدى فترة زمنية. وهي أصول تم 
إنتاجها كآلالت والمعدات والمباني 
أو الهياكل األخرى التي تستخدم 

بشكل متكرر أو باستمرار في 
اإلنتاج على مدى فترات محاسبية 

متعددة )تزيد عن سنة واحدة(.

Are entities that must be 

owned by a unit of which give 

rise to economic benefits by its 

owner (owners) by possession 

or used over a period of 

time. It is assets produced 

as machines, equipment, 

buildings or other structures 

that frequently or continuously 

used in production over 

multiple accounting periods 

(in excess of one year).

Fixed Assets
SNA; and all its 

guides.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0201012
صافي الدخل 
للبنوك التجارية

الدخل الناتج عن طرح الفوائد 
المدفوعة من إجمالي الفوائد 

المقبوضة. 

Income generated by 

subtracting the interest 

paid from the total interest 

received.

Net interest 

income of 

commercial 

banks

المصرف المركزي

0201013
صافي الدخل 

للبنوك 
اإلسامية

الفرق بين العوائد المتحققة 
للبنك على استثمار األموال 
بمختلف أشكال االستثمار 
)مشاركة، مرابحة ومضاربة 

وغيرها( والمدفوعات للمودعين 
على شكل أرباح على الودائع.

The difference between the 

revenues generated for the 

bank from investment in 

various forms of assets (e.g. 

joint venture, murabahah and 

mudharabah and others) and 

payments to clients in the form 

of dividends on deposits.

Net interest 

income of 

Islamic banks
المصرف المركزي

0201014
مجموع صافي 

الدخل
صافي الدخل للبنوك التجارية 

واإلسامية.

The total interest income of 

commercial banks and Islamic 

banks.

Total net 

interest 

earnings
المصرف المركزي

0201015
اإليرادات 
اإلجمالية

صافي الفوائد )الفرق بين الفوائد 
المقبوضة والفوائد المدفوعة( 

مضافًا إليه الدخل من االستثمارات 
وأي دخل آخر.

 Net interest (difference 

between interest received 

and interest paid) plus income 

from investments and other 

income.

Gross incomeالمصرف المركزي

المرابحة0201016

هو نوع خاص من البيع، متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسامية، 

حيث يذكر البائع التكلفة حيث 
أنه قد تكبد في السلع للبيع 

ويبيعها لشخص آخر عن طريق 
إضافة بعض األرباح أو عامة 

المتابعة في هذا الشأن، مما هو 
معروف للمشتري.

A particular kind of sale, 

compliant with shariah, where 

the seller expressly mentions 

the cost he has incurred on 

the commodities for sale and 

sells it to another person by 

adding some profit or mark-up 

thereon, which is known to the 

buyer.

Murabahahالمصرف المركزي

المضاربة0201017

يتم توفير عقدا مع طرف واحد 
يمتلك 100 في المئة من رأس 

المال والطرف اآلخر يقدم المعرفة 
المتخصصة في استثمار رأس 

المال، وإدارة المشاريع االستثمارية. 
يتم تقاسم األرباح المتولدة بين 

الطرفين وفقا لنسبة متفق 
عليها مسبقًا.

A contract, with one party 

providing 100 percent of the 

capital and the other party 

providing its specialized 

knowledge to invest the 

capital and manage the 

investment project. Profits 

generated are shared between 

the parties according to a pre-

agreed ratio.

Mudharabahالمصرف المركزي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

 ليالي االقامة 0201018

هي مجموع الليالي التي يقيم 
فيها النزالء جميعهم في فترة 
زمنية محّددة، بغض النظر عن 

نوع الغرفة.

The number of nights all 

guests spent in the hotel 

regardless of the type of rooms 

they occupy (single, double, 

twin, suite, etc.)

 Guest nights 
هيئة أبوظبي 

للسياحة 
والثقافة

0201019
 ليالي الغرف 

المشغولة

عدد الليالي المشغولة، بغض 
النظر عن عدد النزالء الذين 

يشغلون الغرفة.

The number of nights a 

guestroom is occupied 

regardless of the number of 

persons occupying the room

Room nights
هيئة أبوظبي 

للسياحة 
والثقافة

الغرف المتوفرة0201020
 عدد الغرف المتوفرة للبيع 

فقط وتستثنى الغرف المغلقة 
للصيانة، للتجديد أو التنظيف.

Number of rooms available 

during the month covered 

by the report excluding 

out-of-order (a room status 

term indicating that a room is 

scheduled for maintenance , 

refurbishment, deep  

cleaning, etc.)

Number of 

rooms available 

هيئة أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة

0201021
الغرف 

المشغولة

عدد الغرف المشغولة متضمنا 
غرف الضيافة والغرف المستخدمة 

لموظفي الفندق.

Number of rooms used daily 

including complimentary and 

house use.

Number 

of rooms 

occupied

هيئة أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة

0201022
إيرادات الطعام 

والشراب

اإليرادات التي يحصل عليها 
الفندق من المطاعم، خدمة 

الطعام والشراب داخل الغرف 
وغيرها من األنشطة ذات الصلة 

متضمنة رسوم الخدمة والضريبة 
السياحية.

The revenue generated by 

the hotel from restaurants, 

F&B room service and other 

activities related to food 

service including service 

charge and taxes

Food and 

beverage 

revenue

هيئة أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة

اإليرادات األخرى0201023

اإليرادات التي يحصل عليها 
الفندق من األنشطة األخرى غير 
إيرادات الغرف والطعام والشراب 
متضمنة رسوم الخدمة والضريبة 

السياحية.

Other services generated by 

the hotel that falls outside 

the room revenue and food 

& beverage revenue category 

including service charge  

and taxes

Other revenue
هيئة أبوظبي 

للسياحة 
والثقافة

0201024
معّدل إيراد 

الغرف الفندقية 

نسبة تشير إلى متوسط سعر 
الغرفة، وإلى أي مدى يتم رفع أو 

تخفيض أسعارها؛ تحسب بقسمة 
إيرادات الغرفة على عدد الغرف 
المباعة )ماحظة: يتم حساب 

متوسط أسعار الغرف استنادا إلى 
الغرف المدفوعة فقط وتستثنى 

غرف الضيافة والغرف المجانية(.

A ratio that indicates average 

room rate and to what extent 

rooms are being up-sold or 

discounted; calculated by 

dividing room revenue by the 

number of rooms sold. Also 

called average daily rate or 

ADR. (Note: Should be based 

on paid rooms only) excluding 

complimentary and house use 

but including service charge.

Average room 

revenues 

هيئة أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0201025
معّدل إيراد 

الغرف المتاحة 

عملية حسابية تستخدم في 
القطاع الفندقي لقياس اإليراد 
لكل غرفة متوفرة للبيع فقط

A calculation used in the 

hotel industry that measures 

revenue per available room 

(total rooms in hotel minus out 

of service rooms)

Average 

revenues of 

available rooms 

هيئة أبوظبي 
للسياحة 
والثقافة

0201026
السياحة 
الخارجية

هي حركة تنقل األفراد المقيمين 
من أماكن بيئتهم المعتادة إلى 
خارج الباد لمدة ال تتجاوز اثني 
عشر شهرًا متتاليًا، لممارسة 

أنشطة مختلفة، بحيث ال يكون 
الغرض األساسي من الرحلة 
ممارسة نشاط يدر دخًا 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. 

Outbound 

Tourism 
UN/WTO

0201027
السياحة 
المحلية

هي حركة تنقل األفراد المقيمين 
في أماكن بيئتهم المعتادة إلى 

أخرى داخل الباد لممارسة أنشطة 
مختلفة، بحيث ال يكون الغرض 
األساسي من الرحلة ممارسة 

نشاط يدر دخًا في المكان الذي 
تتم زيارته.

This is defined as comprising 

the activities of residents of 

a given area 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.

Domestic 

Tourism 
UN/WTO

الفندق0201028

هو منشأة تصنف ضمن منشآت 
اإلقامة السياحية الجماعية التي 
توفر المبيت للزائر. ويشترط في 

الفندق أن يكون عدد األماكن 
المتوفرة فيه تستوعب مجموعة 

أشخاص يزيد عن معدل عدد أفراد 
عائلة واحدة وتكون تحت إدارة 

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

وتصنف الفنادق في درجات وفئات 
وفقا للتسهيات 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.

The HotelUN/WTO

0201029
الغرفة 

الفندقية

هي غرفة في فندق معدة 
لاستخدام من النزالء للمبيت. 

وتكون الغرف مفردة أو ثنائية أو 
ثاثية أو رباعية.

It refers to the furnished rooms 

for the use of guests. Such 

rooms might be single, double, 

triple, or quadruple.

Hotel Room UN/WTO
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

النزالء0201030

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 stayingin 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.

Guests 

 Central

 statistical

 origination of

Iraq

ملكية المنشأة0201031

ويقصد بذلك ملكية أغلبية رأس 
مال المؤسسة )أي 51% فأكثر( 

حيث يمكن أن تكون خاص وطني 
أو خاص أجنبي أو قطاع أهلي أو 
شركة حكومة وطنية أو شركة 

حكومة أجنبية.

This refers to the ownership 

of the majority of the capital 

of the institution (or 51% or 

more) can be a special national 

or foreign private sector or my 

family or company a national 

government or a company 

foreign government,

Ownership of 

the enterprise

االمم المتحدة، 
نظام الحسابات 

القومية 1993

اإلنتاجية0201032

عاقة سببية بين عنصر واحد 
من عناصر اإلنتاج كمدخات وبين 
مردودات اإلنتاج كمحرجات لمدة 

زمنية محددة.

Productivity is commonly 

defined as a ratio of a volume 

measure of output to a volume 

measure of input use.

Productivity

 OECD

 Productivity

 Manual: A

 Guide to the

 easurement of

 Industry-Level

 and Aggregate

 Productivity

 Growth, OECD,

 Paris, March

2001, page 9

0201033
رأس المال 
المدفوع 

راس المال الذي دفع فعًا لمزاولة 
النشاط االقتصادي.

Capital who actually pay for 

the conduct of economic 

activity.

Paid Capital 

 System of

 National

Accounts 93
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Population & Demographic Terms (03) المجال الرابع: مصطلحات السكان والديموغرافيا

Population )0301( السكان

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0301001
صافي القصور 

في العّد

هو الفرق بين العدد الفعلي من 
التعداد والعدد التقديري لألفراد 
المفترض عدهم أثناء التعداد. 
هذا ويتم على مستوى فئات 

االعمار والمواطنة ومكان اإلقامة 
اجراء تعديل تعديل لصافي 

 القصور في عدد السكان.
ان صافي القصور في العد هو 

نتيجة للزيادة في العد والقصور 
في العد أخطاء التصنيف 

واخطاء التعويض. 

is the diffrence between the 

actual census count and 

the estimate of the number 

of people who should 

have been counted in the 

census. For each age group 

by gender,citizenship and 

palce of usual residence a 

net undercount adjustment 

is made. The net undercount 

is the result of census 

undercount, over count, 

misclassification and 

imputation error.

Net 

Undercount 

Principles and 

Recommendations 

for population and 

housing censuses» 

United Nations

0301002
 القصور في 

العّد

 هو تعداد لجزء من السكان في 
تعداد السكان، والحصول على 

رقم أقل من الرقم الفعلي.

is an enumeration of a part of 

a population in a census at a 

lower figure than the  

actual figure.

UndercountOxford Dictionary

0301003
 الزيادة في 

العّد 

 هو عملية عد خاطئة، والتي 
يكون فيها العدد الذي تم عده 

أعلى من العدد الفعلي.

is an erroneous count, such that 

the counted number is higher 

than the actual number.

Over count
Webster›s 

Dictionary

0301004
التقديرات 
السكانية 

األولية

يتم إعداد التقديرات السكانية 
األولية لتاريخ إسناد محدد في 
وقت الحق لتاريخ اإلسناد ولكن 

قبل الوقت التي تكون فيه جميع 
البيانات ذات الصلة الازمة جاهزة 
او نهائية. وقد يشار للتقديرات 

األولية في الجداول بلفظ »أولية«، 
وتخضع التقديرات السكانية 

األولية للمراجعة.

are prduced for a reference 

date at a point in time after the 

referance date but before all 

relevant input data are availble 

or finalised. Its can be indicated 

with (p) in tables. It is subject to 

revision.

Preliminary 

population 

estimates

Statistics Centre – 

Abu Dhabi 
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0301005
التقديرات 
السكانية 

المنقحة

هي عبارة عن تحديثات 
للتقديرات السكانية األولية 

المتعلقة بتاريخ إسناد محدد 
في وقت الحق لتاريخ اإلسناد 
مع وجود معلومات جديدة. 

ولكن قبل الحصول على كافة 
البيانات الازمة إلعداد التقديرات 

السكانية النهائية.وقد يشار 
للتقديرات األولية في الجداول 

بلفظ«منقحة/مراجعة«. وعندما 
تتوفر معلومات جديدة يمكن 
مراجعة التقديرات السكانية 

األولية وينتج عن هذه العملية 
إما الحصول على تقديرات منقحة 

أو على تقديرات نهائية، كما 
يمكن إعادة مراجعة التقديرات 

المنقحة مرة أخرى قبل أن تتوفر 
التقديرات النهائية.

are updates of preliminary 

population estimates for 

a reference date at a point 

in time after the reference 

date, and produced when 

new information is obtained 

but before all input data for 

final population estimates 

are available or finalised. Its 

can be be indicated with 

(r) in tables. When new 

information becomes available 

population estimates that are 

preliminary(p) can be revised, 

resulting in a either a new 

revised (r) estimate or final 

estimate. its may also be revised 

again before final estimates are 

available.

Revised 

population 

estimates

Statistics Centre – 

Abu Dhabi

0301006
المقيم بصفة 

معتادة

هو الشخص الذي يعيش 
بصفة معتادة في اإلمارة. 

يشمل المقيمون بصفة معتادة 
المواطنون المتواجدون خارج 
اإلمارة ولكنهم يقيمون بإمارة 

أبوظبي بصفة معتادة، وكذلك 
غير المواطنين الذين أقاموا أو 
ينون أن يقيموا بها لمدة ال تقل 

عن سنة أشهر.

is a person who usually lives 

in the Emirate of Abu Dhabi. 

Usual residents include the UAE 

citixens who are outside the 

Emirate but usually reside in the 

Emirate of Abu Dhabi. It also 

includes all the non-citizens 

who have stayed or intend to 

stay continuosly in the Emirate 

for at least six months.

usual 

resident

Statistics Centre – 

Abu Dhabi

0301007
تقديرات 

إجمالي السكان
تقديرات إجمالي السكان 

المقيمين في منتصف العام
Mid-year population estimates 

of all usual residents 

Total 

Population 

estimate

 Statistics Centre – 

Abu Dhabi

0301008
الكثافة 
السكانية

عدد السكان المقيمين إقامة 
معتادة من التقديرات السكانية 
مقسومًا على مساحة األراضي 

بالكيلومتر المربع 

Total number of mid-year 

residant population divided 

by the land area in square 

kilometres

Population 

density
 

0301009
اإلسقاط 
السكاني

إسقاطات السكان )التقدير 
المستقبلي لعدد السكان( 
المقيمين بصفة معتادة في 
منتصف العام لجميع األعوام

is the calculated future mid-

year usual resident population, 

resulting from developing the 

fertility, mortality and migration 

implications of specific 

assumptions, and progression 

of age and gender cohorts.

Projection of 

population
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0301010
التقديرات 
السكانية 

النهائية

التقديرات السكانية النهائية 
التي يتم إسنادها لتاريخ معين 
تتم عندما تتوفر جميع البيانات 
الازمة لجعل التقديرات نهائية. 

وغالبا ما تتم بعد االنتهاء 
من عملية التعداد وبعد تاريخ 

اإلسناد المحدد. ويمكن أن ُيشار 
للتقديرات النهائية ب«نهائية« 

على الجداول ولكنه عادة ال يتم 
ذلك، وعليه فإن غياب ما يشير 

إلى أن التقديرات أولية أو ُمنقحة 
يعني أنها تقديرات نهائية.

are produced for a reference 

date when all data used to 

make the estimates are final. 

Final estimates can be indicated 

with (f ) in tables.

Final 

population 

estimates

« Statistics Centre 

– Abu Dhabi

0301011
الزيادة 

الطبيعية

يسمى الفرق بين عدد المواليد 
والوفيات بالتغير الطبيعي، 

ويطلق مصطلح الزيادة 
الطبيعية على التغير الطبيعي 
اإليجابي والذي يكون فيه عدد 
المواليد أكبر من عدد الوفيات 

في خال الفترة المحددة. أما في 
حال كان عدد الوفيات أكبر من 
عدد المواليد فإنها تعتبر تغيرا 

طبيعيا سلبيا ويطلق على هذه 
الحالة بالنقصان الطبيعي.

is the difference between births 

and death. Natural population 

increase is a positive natural 

change, when the number 

of live births is larger than 

the number of deaths during 

the time period considered. 

When the number of deaths 

exceeds the number of live 

births, a situation of negative 

natural change occurs, which 

is referred to as a natural 

population decrease.

Natural 

Change
 

األسرة 0301012

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو 
ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون 
في مسكن واحد، ويشتركون 

في المأكل أو في أي وجه متعلق 
بترتيبات المعيشة. 

One person or a group of 

persons with or without a 

household relationship, who 

live in the same housing unit, 

share meals and make joint 

provision of food and other 

essentials of living.

Household

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

األسرة المركبة0301013

هي األسرة المكونة من أسرة 
نووية أو أكثر مع وجود فرد 
أو أفراد يعيشون معها وال 
تربطهم عاقة قرابة بهذه 

األسرة.

Refers to family consisting of 

at least one nuclear family with 

other non-relatives.

Composite 

Family 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

األسرة الممتدة0301014

هي األسرة المكونة من أسرة 
نووية أو أكثر مع وجود أفراد 

آخرين يعيشون معهم 
وتربطهم عاقة قرابة بتلك 

األسرة.

A family of at least one nuclear 

family together with other 

relatives.

Extended 

Family

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

أسرة نووية0301015

وهي األسر المعيشية التي 
تتكون كلية من نواة أسرية 

واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة 
من زوجين فقط أو من زوجين 

مع ابن أو ابنة )بالدم فقط وليس 
بالتبني( أو أكثر أو أب )رب األسرة( 
لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم )رب 
األسرة( لديها ابن أو ابنة أو أكثر، 

مع عدم وجود أي شخص من 
األقرباء اآلخرين أو من غير األقارب.

It is the living household 

comprised of a couple only; 

a couple and a son or a 

daughter (own not adopted 

son or daughter) or more; or 

a male head of a household 

with a son or a daughter or 

more; or a female head of a 

household with a son or a 

daughter or more. It is worthy 

to note that no other relatives 

or non – relatives live with this 

household.

Nuclear 

household

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

رب األسرة0301016

هو الشخص المقيم إقامة 
معتادة مع األسرة، الذي عــــرف 

بأنه يحمـــل هذه الصفة من قبل 
باقي أفراد األسرة، وعادة ما يكون 
هذا الشخص صاحب السلطــــة 
والمسؤول عن تدبير الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية لألسرة 
وقد يشاركه اآلخرون فـي ذلك.

The person who usually 

lives with the household 

and is recognized as head 

of household by its other 

members. Often he/she is 

the main decision maker and 

is responsible for financial 

support and welfare of the 

household.

Head of 

Household 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

الفرد في األسرة0301017

هو الفرد الموجود في الوحدة 
السكنية ويعتبر على انه فرد 

في األسرة أو عضو فيها إذا كانت 
هذه الوحدة السكنية هي مكان 
اإلقامة المعتاد له أو مكان اإلقامة 

الوحيد له.

Persons staying in the dwelling 

unit are considered members of 

the household if the dwelling 

unit is their usual or only place 

of residence.

Household 

Membership

Central statistical 

origination of Iraq
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مكان اإلقامة0301018

هو المكان الذي يقيم فيه الفرد 
معظم أيام السنة )ستة اشهر 

أو اكثر( بغض النظر عما إذا 
كان المكان نفسه الذي تواجد 
فيه الفرد وقت العد أو المكان 
الذي يمارس فيه فعليا عمله أو 

نشاطه أو المكان الذي تقيم فيه 
أسرته األصلية.

It is the place of residence refers 

to the name of the locality in 

which the person spends most 

of his time during the year 

(lived there six months and 

above), irrespective of whether 

it is the person’s same place of 

existence during the Census, 

or the place in which he works 

and performs related activates 

or the place is his original place.

Place of 

Residence

Central statistical 

origination of Iraq

Vital Statistics )0302( اإلحصاءات الحيوية

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0302001
المولود 

)المولود الحي(

تعد الوالدة حية عندما يظهر 
الطفل أي عامه من عامات الحياة 

مثل التنفس أو خفقان القلب.
يعبر هذا المصطلح عن اكتمال 

عملية طرد او استخراج نتاج 
الحمل من بطن االم، بصرف النظر 

عن مدة الحمل، بحيث يتنفس 
المولود بعد هذا االنفصال، او 
تبدو عليه أيه عامه أخرى من 

عامات الحياة، مثل دقات القلب، 
او نبض الحبل السري او حركة 
مؤكدة للعضات اإلرادية سواء 

كانت المشيمة متصلة أو ال، وأي 
نتاج لهذه الوالدة يعتبر مولودا 

حيا.

A live birth occurs when the 

baby shows evidence of life 

such as breathing or heartbeat. 

It is the result of the complete 

expulsion or extraction from 

its mother of a product of 

conception, irrespective of 

the duration of pregnancy, 

which after such separation, 

breathes or show any other 

evidence of life such as beating 

of the heart, pulsation of the 

umbilical cord, or definite 

movement of voluntary 

muscles, whether or not the 

umbilical cord has been cut 

or the placenta is attched; 

each product of such a birth is 

considered live-born.

Live births

مركز اإلحصاء 
أبوظبي وهيئة 
الصحة أبوظبي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الوفاة0302002

تعد الوفاة “حالة توقف دائم 
لجميع مظاهر الحياة لشخص 
ما في أي وقت بعد الوالدة بما 

في ذلك الذهان، والسكتة 
القلبية، وتوقف التنفس، وتوقف 
االستجابة”. ويرتبط هذا التعريف 

بالوالدة حية ويستثني فئة 
المولود الميت والحاالت االخرى 
جميعها لفقدان الجنين مثل 
اإلجهاض واإلجهاض المستحث.

The death incident is “the 

state of permanent stop 

of all aspects of life of an 

individual at any time after 

birth including psychosis, 

cardiac arrest, respiratory 

arrest, response arrest”. This 

definition is related to the 

live-birth and excludes the 

category of the stillbirth and 

all other cases of foetus loss, 

i.e. spontaneous abortion and 

induced abortion.

Death
مركز اإلحصاء 

أبوظبي وهيئة 
الصحة أبوظبي

وفيات الرضع0302003

مصطلح يشير إلى وفيات الرضع 
)الذين تقل أعمارهم عن سنة( 

ويعتبر معدل وفيات الرضع عدد 
هذه الوفيات لكل 1,000 من 

المواليد األحياء خال سنة معينة.

Refers to infant deaths (infants 

who are less than a year old), 

the infant mortality rate refers 

to the number of infant deaths 

in a given year per 1,000 live 

births during the year.

Infant 

Mortality

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

0302004
احتمال البقاء 

على قيد الحياة 
إلى عمر 65 سنه

احتمال بقاء مواليد نفس السنة 
على قيد الحياة إلى عمر 65 سنة

Proportion of the cohort that 

has survived to age 65

Probability 

of surviving 

to age 65 

years

مدة الزواج0302005

الفترة الزمنية بين التاريخ )باليوم 
والشهر والسنة( الذي تزوج فيه 

الطرفان والتاريخ )باليوم والشهر 
والسنة( الذي تطلق فيها الطرفان 

ويحسب بالعمر وسنوات الكاملة

the interval of time between 

the day, month and year of 

marriage to the day, month 

and year of divorce It is 

expressed in years 

Duration of 

marriage 

مركز اإلحصاء 
أبوظبي ودائرة 
القضاء أبوظبي

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الزواج0302006

هو االرتباط الشرعي والقانوني 
بين الزوج والزوجة، وشرعية هذا 
الزواج تحكمه القوانين االسامية 
وهو الظاهرة التي تنشئ االسرة 

وتهيئ لها الوضع القانوني. 
ويصنف الزواج حسب درجة القرابة 

على النحو التالي: 1- قرابة من 
الدرجة االولى ويعنى زواج ابناء 
العم/العمة – الخال/الخالة. 2- 
قرابة من الدرجة الثانية وتعني 

زواج من اقارب آخرون غير ما ذكر 
في )1( مثل ابناء القبيلة. 3- ال 
قرابة وتعني عدم وجود صلة 

قرابة بين الزوج والزوجة.

The social institution involving 

legal or religious sanction 

whereby men and women 

are joined together for the 

purpose of founding a family 

unit. In some countries, 

marriage includes couples 

joined for purposes other than 

founding a family unit.

Marriage
مركز اإلحصاء 

أبوظبي ودائرة 
القضاء أبوظبي

الطاق0302007

هو الصيغة التي ينتهي 
بموجبها عقد الزواج بطريقة 
شرعية بين الطرفين اي الزوج 
والزوجة الذين يحق لهما اعادة 

 الزواج تحت شروط معينة.
ووفقا للشريعة االسامية هناك 
اربعة انواع للطاق نوردها فيما 

يلي 1- طاق رجعي، وهو الطاق 
الذي يقع على الزوجة المدخول 

بها وغير مكمل للثاث. 2- طاق 
بائن بينونة صغرى، وهو ان يتم 
الطاق االول او الثاني بعد انتهاء 

العدة بالزوجة المدخول بها او 
قبل الدخول بالزوجة. 3- طاق 
بائن بينونة كبرى، وهو الطاق 

المكمل للثاث اي المسبوق 
بطاقين وال يحق للمطلق اعادة 

مطلقته اال بعد زواجها من 
شخص آخر زواجا شرعيا صحيحا 

ثم الطاق منه.

 Acomplete, legal termination 

of a marriage.
Divorce

مركز اإلحصاء 
أبوظبي ودائرة 
القضاء أبوظبي

الخلع0302008
وهو طاق يتم بناء على طلب 
الزوجة مقابل مبلغ من المال 

تدفعه للزوج.

As for khul‘, this refers to when 

the woman asks her husband 

to separate from her in return 

for financial compensation or 

giving up her mahr or  

part of it. 

Al Khul’
مركز اإلحصاء 

أبوظبي ودائرة 
القضاء أبوظبي

الترمل0302009
حالة الزوج /الزوجة بعد وفاة 

الطرف اآلخر.
The state following the death 

of a spouse.
Widowed

THE METHODS 

AND MATERIALS 

OF DEMOGRAPHY
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0302010

التراكم في 
األعمار

هو الميل من قبل المستجوبين 
أو الباحثين نحو تفضيل أعمار 

معينة دون غيرها، وأيضا تعرف 
كعمر )تفضيل أحاد معينة( 

وينتشر تفضيل األعمار المنتهية 
بصفر أو خمسة.

A general tendency to 

misreport a preferred number 

as one’s age or to round one’s 

age to a number ending with 

the digits 0 or 5.

Age Heaping 

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011) 

0302011
التركيب 
العمري 
والنوعي

هو تركيب السكان حسب عدد 
أو نسبة الذكور واإلناث ضمن 
كل فئة عمرية. ويعد التركيب 

العمري والنوعي للسكان النتيجة 
التراكمية لاتجاهات السابقة 

في معدالت الخصوبة والوفيات 
والهجرة. ويعتبر توفر المعلومات 

حول التركيب العمري والنوعي 
شرطا أساسيا مسبقا لوصف 

وتحليل العديد من أنواع البيانات 
الديمغرافية.

The composition of a 

population as determined by 

the number or proportion of 

males and females in each age 

category. The age-structure of 

a population is the cumulative 

result of past trends in fertility, 

mortality, and migration 

rates. Information on age-sex 

composition is an essential 

prerequisite for the description 

and analysis of demographic 

data.

Age-Sex 

Structure 

Central statistical 

origination of Iraq

0302012
توقع البقاء 

على قيد الحياة

هو معدل السنوات اإلضافية التي 
قد يعيشها الفرد إذا استمرت 
اتجاهات الوفيات الحالية على 

حالها. ويعرف هذا المصطلح أيضا 
بتوقع البقاء على قيد الحياة عند 

الوالدة أو عند أعمار أخرى.

The average additional 

number of years a person 

would live if current mortality 

trends were to continue. Life 

expectancy is commonly 

measured at the time of birth.

Life 

Expectancy 

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

جدول الحياة0302013
هو جدول إحصائي يصف احتمال 

الوفاة ما بين الوالدة وانتهاء 
الحياة لفترات عمرية محددة.

A statistical table that 

describes the risk of dying 

between birth and life’s end by 

exact age intervals.

Life Table 
Central statistical 

origination of Iraq

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الجنسية0302014

الجنسية هي التبعية السياسية 
للفرد كما يدلى بها الفرد، وقد 
تكون إماراتي، سعودي، أردني، 

برازيلي، فرنسي،... الخ. 

It refers to the political identity 

of the individual as Emirati, 

Saudi, Jordanian, Brazilian, 

French, etc.

Nationality 

of Origin

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

الحالة الزواجية0302015

هي حالة الفرد الشخصية الحالية 
التي يكون عليها ذلك الفرد الذي 

يبلغ من العمر 12 سنة فاكثر 
وقت فترة اإلسناد، والمتعلقة 

بقوانين وعادات الزواج المعمول 
بها في البلد.

The status of those 12 years 

old and over in terms of 

marriage traditions and laws in 

the country.

Marital 

Status 

Central statistical 

origination of Iraq

الخصوبة0302016

هي األداء التكاثري )التناسلي( 
الفعلي للفرد أو الزوجين أو 

المجموعة أو السكان، )العدد 
الفعلي الذي أنجبته المرأة من 

المواليد طوال فترة حياتها 
اإلنجابية( أو المجتمع.

The actual reproductive 

performance of an individual, 

a couple, a group, or a 

population (refers to actual 

number of children that would 

be born alive to the women 

during her childbearing).

Fertility 

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

0302017
الخصوبة 

التفصيلية 
حسب العمر

هم المواليد الذين تنجبهم 
النساء من فئة عمرية معينة 

ويعتبر معدل الخصوبة 
التفصيلية حسب العمر عدد 

هؤالء المواليد لكل 1,000 امرأة 
في تلك الفئة.

The number of births during 

a time period, (usually a year), 

occurring to women of a 

specified age group divided by 

the number of women in the 

population of the same age 

group expressed as person - 

years.

Age- Specific 

Fertility 

Central statistical 

origination of Iraq

الديانة0302018
هي العقيدة الروحية التي يؤمن 

بها الفرد أو ينتمي إليها.
It is the spiritual belief of the 

person.
Religion

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0302019
العمر بالسنوات 

الكاملة

هو الفترة الزمنية بين تاريخ 
المياد وتاريخ اإلسناد معبرا 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.

Age in 

completed 

years

Central statistical 

origination of Iraq

0302020
العمر عند 

الزواج
هو عمر الفرد بالسنوات الكاملة 

في وقت إتمام الزواج الفعلي.

The age of the individual in 

years at the time of his/her 

actual marriage.

Age at 

Marriage 

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

المواليد الخام 0302021

هم المواليد الجدد من السكان، 
ويمثل معدل المواليد الخام عدد 
هؤالء المواليد خال سنة معينة 
لكل 1000 من السكان )ال يعبر 

عن معدل النمو(.

It is the new births, the Crude 

Birth Rate refers to the number 

of these new births per 1,000 

persons in a given year. (Not to 

be confused with growth rate).

Crude Birth 
Central statistical 

origination of Iraq

0302022
المولود الباقي 
على قيد الحياة

هو المولود حيا وال يزال على قيد 
الحياة مهما كان عمره.

Infants born alive and are sill 

living regardless of age.

Living 

Children 

UN, Department 

of Economic 

and Social Affair, 

Population 

division, World 

Population 

Prospects, the 

2010 Revision, 

Standard variants 

(Updated: 28 June 

2011)

الوفيات الخام0302023

هي الوفيات من السكان خال 
فترة زمنية محددة، ويمثل معدل 
الوفيات الخام عدد هذه الوفيات 
من كل 1000 من السكان خال 

سنة معينة.

It is the deaths among 

population in a given period, 

Crude death rate refers to the 

number of these deaths per 

1,000 persons in a given year.

Crude death 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
http://www.un.org/en/development/desa/index.html
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 المصدر: 
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0302024
وفيات الذين 
أعمارهم تقل 
عن 5 سنوات

هي احتمال وفاة األطفال بين 
والدتهم وقبل بلوغهم عمر 

الخمسة سنوات.

The probability of dying 

between birth and the fifth 

birthday (per 1.000 live births).

Under-5 

Mortality 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

0302025
وفيات حديثي 

الوالدة

هي الوفيات من األطفال الرضع 
خال الشهر األول أو األسابيع 

األربعة األولى من الوالدة، 
ويحتسب معدل وفيات حديثي 
الوالدة كعدد هذه الوفيات في 
سنة معينة لكل 1,000 مولود 

حي خال نفس السنة.

It is the infant (one month old) 

deaths, the neonatal death rate 

refers to the number of these 

deaths per 1,000 live births in a 

given year.

Neonatal 

Death Rate 

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

Revision 2, Series 

M, No. 67/Rev.2, 

2009

Migration )0303( الهجرة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

القادمون0303001
األشخاص الذين يصلون إلى 

إمارة أبوظبي من خال الموانئ 
والمراكز الحدودية

persons who arrive to Abu 

Dhabi Emirate through 

Immigration control points

Total Arrivals
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

المغادرون0303002
األشخاص الذين يغادرون إمارة 

أبوظبي من خال الموانئ 
والمراكز الحدودية

Persons who depart from 

Abu Dhabi Emirate through 

Immigration control points

Total 

Departures
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

التأشيرات0303003
تأشيرات اإلقامة الصادرة من إمارة 

أبوظبي
residential visas issued by Abu 

Dhabi Emirate

Total number 

of visa
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

الهجرة0303004

الهجرة البشرية هي انتقال الفرد 
من موقع الى آلخر بنية اإلقامة 
طويلة المدى أو الدائمة. تحدث 

الهجرة عندما يقوم الفرد بتغيير 
موقع إقامته المعتادة.

Human migration is the 

movement of people from 

one place to another with the 

intention of settling long-

term or permanently in the 

new location. A migration 

movement occurs when a 

person changes place of usual 

residence.

Migration
مركز اإلحصاء 

أبوظبي
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0303005
المهاجر القادم 

مؤخرا

هو المقيم بصفة معتادة في 
إمارة أبوظبي، الذي كان يقيم 

بصفة معتادة في إمارة أخرى من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أو في بلد آخر قبل سنة واحدة 
من التاريخ المرجعي. قد يكون 

الفرد مهاجرا داخليا بين اإلمارات 
المختلفة أو مهاجر دولي.

A recently arrived migrant is 

a usual resident of Abu Dhabi 

Emirate, who had a usual 

residence in another emirate 

of the United Arab Emirates 

or in another country one 

year before the reference 

date. The person may be an 

inter-emirate migrant or an 

international migrant. 

Recently 

Arrived Migrant
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

0303006

المهاجر 
الداخلي 

بين االمارات 
المختلفة

»هو المقيم بصفة معتادة في 
إمارة أبوظبي، وكان يقيم بصفة 

معتادة في إمارة أخرى من اإلمارات 
العربية المتحدة قبل سنة واحدة 

من التاريخ المرجعي.

An inter-emirate migrant is 

a person who one year prior 

to the reference date lived in 

another emirate of the United 

Arab Emirates.

Inter-Emirate 

Migrant
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

المهاجر الدولي0303007

هو المقيم بصفة معتادة في 
إمارة أبوظبي، وكان يقيم بصفة 
معتادة في بلد آخر )وليس في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة( 

قبل سنة واحدة من التاريخ 
المرجعي.

An international migrant is 

a person who one year prior 

to the reference date lived in 

another country (not in the 

United Arab Emirates).

International 

Migrant
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

0303008
المهاجر 
الداخلي

هو المقيم بصفة معتادة في 
إمارة أبوظبي، وكان يقيم بصفة 

معتادة قبل سنة واحدة من 
التاريخ المرجعي في أحد أقاليم 
إمارة أبوظبي غير اإلقليم الذي 

يقيم فيه

It is a person who one year 

prior to the reference date 

lived in a different region 

of the Abu Dhabi Emirate 

compared with the region of 

usual residence

Internal 

Migrant
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

Buildings & Units )0304( المباني والوحدات

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مبنى0304001

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.

Building

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

فيا0304002

هي مبنى قائم بذاته مشيد 
من الحجر النظيف عادة، ومعد 

أصا لسكن أسرة واحدة 
عادة، ويتكون من طابق واحد 

بجناحين أو من طابقين أو 
أكثر، يصل بينهما درج داخلي، 

ويخصص أحد األجنحة في 
حالة الطابق الواحد أو الطابق 

الثاني للنوم، والجناح اآلخر 
أو الطابق األرضي لاستقبال 
والمطبخ والخدمات بمختلف 

أنواعها، كما يتوفر في الغالب 
للفيا حديقة تحيط بها بغض 
النظر عن مساحتها باإلضافة 
إلى سور يحيط بها من الخارج، 

وكراج للسيارة كما يغطى 
السطح العلوي للفيا بمادة 
القرميد على األغلب، ويمكن 

أن يوجد ضمن حدود الفيا أحد 
المباني أو الماحق 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.

Villa

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009

0304003
مبنى تحت 

التشييد

إذا كان العمل ال زال جاريًا 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.

Under 

Construction 

Building

PCBS, 1996

مبنى حكومي0304004
إذا كان المالك من مؤسسات 

السلطة الوطنية.
If owned by Palestinian 

authority institution.

Governmental 

Building
PCBS, 1996

مبنى خاص0304005

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.

Private 

Building
PCBS, 1996

مبنى خالي0304006
إذا كان المبنى صالحًا للسكن 

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

It means that the building is 

not being utilized. Normally, 

such a building is for rent or 

for sale.

Vacant 

Building
PCBS, 1996
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مبنى سكني0304007

ويعتبر المبنى سكنيًا بالتعريف 
إذا كانت اكثر من نصف 

مساحته معدة ألغراض السكن. 
ويشمل المبنى السكني 

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.

Residential

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.1, 1998

مبنى خيري0304008
إذا كان المبنى مملوكًا لجمعية 

أو مؤسسة خيرية.
If the owner is Charitable 

Society.

charity 

Building
PCBS, 1996

0304009
مبنى غير 

سكني

إذا لم يكن المبنى سكنيًا أو 
أكثر من نصف مساحته ليست 
للسكن. يحدد استخدامه بدقة 
حيث يمكن أن يكون صناعيًا، 
تجاريًا، تعليميًا، صحيًا، 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.

   Non-

Residential
PCBS, 1996

0304010
مبنى غير 

مكتمل

إذا كان العمل ال زال جاريًا 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).

Uncompleted 

building
PCBS, 1996

مبنى مهجور0304011

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

بعض التصليحات والترميمات 
الضرورية واألساسية ليصبح 

صالحًا 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.

Deserted 

Building
PCBS, 1996
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

دار0304012

مبنى معد أصًا لسكن أسرة 
واحدة أو أكثر، وقد تتكون 

الدار من طابق واحد أو طابقين 
تستغلهما أسرة واحدة، أما 
إذا كانت الدار مقسمة إلى 

وحدات 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 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.

House

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009

المباني الزراعية0304013

هي مباٍن مصممة لممارسة 
النشاط الزراعي، بما في ذلك 

على سبيل المثال: زراعة 
المحاصيل وحصادها وتربية 

الماشية والحيوانات.

Buildings and structures 

designed for farming and 

agricultural practices, 

including but not limited to: 

growing and harvesting of 

crops and raising livestock and 

animals.

Agricultural 

buildings
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

مرافق عامة0304014

مباٍن تستخدم من قبل 
العامة تكون مملوكة للقطاع 
الحكومي )المساجد والمراكز 
التعليمية الحكومية والحدائق 

العامة.. إلخ(

Buildings owned by the 

government and used by the 

public e.g. a mosque, 

government educational 

centers, public parks… etc.). 

Public 

facilities
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304015
نوع المبنى - 

بناء جديد
هيكل معماري جديد قائم بذاته 

على قطعة أرض خالية
new architectural structure 

built on an empty piece of land

Bulding type - 

New building
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304016
نوع المبنى - 

إضافات

هي تلك االضافات التي تتم 
على مبنى قائم سواء كانت 

تلك األضافات 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.

Bulding type - 

Addition
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304017
استخدام 
المبنى - 

سكني

مباٍن سكنية لها أشكال 
معمارية مختلفة وتستخدم 

لألغراض السكنية.

Residential buildings with 

different architectural forms 

and used for residential 

purposes.

Bulding use - 

Residential 
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304018
استخدام 
المبنى - 

صناعي

مباٍن صناعية تستخدم ألغراض 
ممارسة النشاط الصناعي مثل 

المصانع.

Industrial buildings used to 

conduct industrial activity e.g. 

factories.

Bulding use - 

Industrial
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0304019
استخدام 

المبنى - تجاري

مباٍن تستخدم ألغراض تجارية 
مثل المخازن والمكاتب والبقاالت 

واألسواق والمعارض وغيرها.

buildings are used for 

commercial purposes e.g. 

stores, offices, groceries, 

markets and exhibitions… etc.

Bulding use - 

Commercial
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304020
استخدام 
المبنى - 

سكني تجاري

مباٍن تتكون من طوابق عدة 
تستخدم ألغراض تجارية 

وسكنية، وفي الغالب يتكون 
الطابق األرضي من محال تجارية 
والطوابق األخرى تحتوي على 
شقق سكنية مثل البيانات 

واألبراج

Buildings that consist of 

several floors and used 

for both commercial and 

residential purposes. Mostly, 

the ground floor consists of a 

commercial shop and other 

floors containing residential 

apartments (buildings and 

towers)

Bulding use 

- Residential 

commercial

دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304021
الوحدات 
السكنية

الوحدات المخصصة للسكن 
داخل المبنى بغض النظر عن 

نوع استخدام هذا المبنى سواء 
كان للسكن فقط أو سكني 

تجاري.

Total number of units allocated 

for residential purpose within 

the building, regardless of 

the type of use, whether it is 

residential only, or residential 

and commercial.

Number of 

residential 

units

دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304022
مساحة قطعة 

األرض
هي مساحة األرض الكلية التي 
يبنى عليها او على جزء منها.

It is the total land area built on 

or a part thereof.
Land area

دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304023
مساحة البناء 

الكلية

هي مساحة الجزء الذي بني 
فعا، وفي حالة المباني متعددة 

الطوابق تحسب مساحات 
الطوابق جميعها المكونة 

للمبنى.

The actual land area is already 

built on. In case of multi-story 

buildings, the area of all floors 

is also included.

Total built 

area
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

المباني0304024

المباني المنفذة على قطعة 
األرض المخصصة للبناء 

والمشمولة في نموذج شهادة 
إنجاز المبنى.

Total number of buildings 

on the land allocated for 

construction and included in 

the certificate of completion 

form.

Number of 

buildings
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل

0304025
الكلفة 

التقديرية
مجموع ما انفق على المبنى 

حتى مرحلة استامه.

Total expected amount to 

complete construction of the 

building until it is handed over.

Estimated 

cost
دائرة الشؤون 
البلدية والنقل
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0304026
الوحدة 

السكنية 
)المسكن(

هي مبنى أو جزء من مبنى 
معد أصًا لسكن أسرة واحدة، 

وله باب أو مدخل مستقل 
أو أكثر من مدخل يؤدي إلى 
الطريق أو الممر العام دون 

المرور في وحدة سكنية أخرى، 
وقد تكون الوحدة السكنية 

غير معدة أصا 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.

A building or part of a building 

constructed for one household 

only, with one or more 

independent entrance leading 

to the public road without 

passing through another 

housing unit. The unit might 

not be constructed for living 

purposes but found occupied 

with a household during 

the enumeration. Likewise, 

the unit might be utilized 

for habitation or for work 

purposes or both purposes. 

Also, it might be closed, vacant 

or occupied by one or more 

households during the survey.

Housing Unit

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009

نوع المسكن0304027

الشكل الهندسي أو المعماري 
للمسكن، والذي قد يكون 

فيا، أو دارًا، أو شقة، أو غرفة 
مستقلة، أو أي شكل آخر. مثل 

)كرافان أو خيمة…الخ(.

This term describes one of 

the following: Villa, house, 

apartment and other as 

(Karavan, or tent...etc).

Type of 

Housing Unit

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009

الشقة0304028

هي جزء من دار أو عمارة تتكون 
من غرفة أو أكثر مع المرافق من 
مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل 
عليها جميعًا 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.

Apartment

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الغرفة0304029

هي أية مساحة تساوي أو تزيد 
عن )4( م 2 )أربعة أمتار مربعة 
فأكثر( محاطة بجدران وسقف 
يسهل عزل 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. كما ال يعتبر من 

الغرف تلك المخصصة 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 4 m 2. 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.

Room

UN, Principles and 

Recommendations 

for Population and 

Housing Censuses, 

No. 67/Rev.2, 2009
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Social Terms (04) المجال الخامس: المصطلحات االجتماعية

Education )0401( التعليم

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0401001
االلتحاق 
بالتعليم

التحاق الفرد بمؤسسة تعليمية 
حكومية أو خاصة بقصد 

التحصيل العلمي في أي مرحلة 
أو مستوى من مستويات التعليم 

خال فترة جمع البيان.

Admission of the individual 

in the educational institution, 

public or private with the 

purpose of educational 

attainment at any stage or 

level of education during the 

period of collection statement.

Enrollment in 

Education

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 

بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية

0401002
المرحلة 
التعليمية

إحدى مراحل التعليم المعترف 
بها وهي: رياض األطفال - 

االبتدائية - اإلعدادية )المتوسطة( 
- الثانوية - المدارس المهنية - 
المعاهد - الجامعة - دبلوم عال 

أو ماجستير - الدكتوراه... الخ

One of the stages of 

education and is recognized: 

kindergarten - elementary 

- preparatory (middle) - 

secondary - vocational schools 

- colleges - University - Higher 

Diploma or Master - PH.D...etc.

Educational 

Level

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية

0401003
االلتحاق 
اإلجمالي

عدد الطاب الملتحقين بصرف 
النظر عن الفئة العمرية التي 

ينتمون إليها إلى إجمالي السكان 
في تلك الفئة العمرية 

The number of pupils, 

regardless of age enrolled in a 

particular education stage to 

the number of population in 

that stage’s official age group 

Gross 

Enrollment 

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مؤشرات التربية: 
توجيهات تقنية/

فنية، 2009

0401004
االلتحاق 
الصافي

عدد الطاب الملتحقين في 
الفئة العمرية الرسمية للمرحلة 

التعليمية )رياض األطفال من عمر 
4 إلى 5 أعوام، الحلفة األولى من 

عمر 6 إلى 10 أعوام، الحلقة الثانية 
من عمر 11 إلى 14 عام، والثانوية 

من عمر 15 على 17 عام( إلى 
إجمالي السكان في تلك الفئة 

العمرية

This is the number of enrolled 

pupils in the official age range 

of a particular education stage 

(Kindergarten from age 4 to 5 

years, Cycle1 from age 6 to 10 

years, Cycle2 from age 11 to 

14 years, Secondary from age 

15 to 17 years) to the number 

of population in that stage’s 

official age group x 100.

Net Enrollment

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مؤشرات التربية: 
توجيهات تقنية/

فنية، 2009
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

العام الدراسي 0401005

هو الفترة الزمنية التي يكمل 
 الطالب خالها مستوى واحدا من 
الحلقات التعليمية. ويبدأ العام 
الدراسي عادة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في شهر 
سبتمبر وينتهي في يونيو من 

العام التالي. وعلى سبيل المثال، 
بدأ العام الدراسي 2013-14 في 

سبتمبر 2013 وانتهى في يونيو 
.2014

This is the period of time in 

which a student completes 1 

level of education. In the UAE 

the school year usually starts in 

September of a year and ends 

in June of the next year. For 

example, the 201314- school 

year started in September 

2013 and ended in June 2014

School Year

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مؤشرات التربية: 
توجيهات تقنية/

فنية، 2009

المدرسة0401006

هي أي مؤسسة تعليمية تديرها 
الجهة المخصصة عن التربية 

والتعليم في الحكومة. بغض 
النظر عن عدد طلبتها وتركيبها 
الصفي، ويكون أدنى صف فيها 

الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن 
الصف الثاني عشر.

Any educational institution run 

by the Education government 

system, regardless of students’ 

number and class structure. 

Since the lowest grade is the 

first grade and the highest 

grade not more than twelfth 

grade.

School
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

الفصول0401007

»هي الغرف المدرسية الصفية 
المخصصة للتدريس، وال تشمل 
الغرف المخصصة للنشاطات غير 

التدريسية.«

Rooms used for teaching ,and 

don›t include rooms used for 

non- teaching activities.

Classrooms
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

كثافة الفصل0401008
متوسط عدد الطاب لكل فصل 
دراسي في سنة دراسية معينة 

بمرحلة تعليمية معينة

The average number of pupils 

per classroom in a given school 

year in a certain educational 

stage

Average class 

size

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية

0401009
التحصيل 

العلمي

أعلى مستوى تعليمي يتمه 
الفرد بنجاح، ويكون المستوى 

التعليمي لألفراد الذين أعمارهم 
10 سنوات فأكثر.

The highest level of education 

an individual has successfully 

completed. The educational 

level for persons aged 10 years 

and over.

Educational 

attainment

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0401010
التخصص 

العلمي

نوعية البرامج الدراسية وتمثل 
المجال الذي تخصص فيه الفرد 
خال مرحلة التعليم النهائية، 

كأن تكون برامج في المحاسبة أو 
برامج في الهندسة الميكانيكية..

الخ

The quality of academic 

programs and represents the 

area in which the individual›s 

specialty during the final stage 

of education, though the 

programs are in accounting 

or in mechanical engineering 

programs..etc

Specialization

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية

الطاب0401011
هو كل فرد يتعلم/يدرس في أي 

مؤسسة تعليمية.
Any person attending an 

educational institution.
Pupils

مركز اإلحصاء 
أبوظبي

أمي0401012
أي فرد ال يستطيع القراءة و/أو 
الكتابة معا بأي لغة كانت، ولم 
يحصل على أي شهادة تعليمية.

It applies to persons unable 

to read or write in any 

language and who were never 

awarded a certificate from any 

education system.

Illiterate
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

القرائية0401013
»الفرد الذي يمكنه قراءة بيان 

موجز بسيط عن حياته اليومية 
وكتابته مع فهمه.«

It is Refers to the persons 

who can read and write with 

understanding a short simple 

statement on his/her everyday 

life.

Literacy
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

0401014
التسرب 
الدراسي

 ترك الدراسة في صف دراسي 
في سنة دراسية معينة قبل 

اجتيازها بالنجاح.

Leave a study in a given 

academic year before the pass 

with success

Dropout

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية

المعلم0401015

 هو كل من يتولى التعليم في 
أي مؤسسة تعليمية. بإجازة 

تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم 
أو أي مؤسسة أخرى تستطيع 

منح مثل هذه اإلجازة.

A person with specialized 

qualification that is responsible 

for teaching students at an 

educational institution.

Teacher
مركز اإلحصاء 

أبوظبي

0401016
الطاب لكل 

معلم

نصيب المدرس من التاميذ في 
سنة دراسية معينة وبمرحلة 

تعليمية معينة

The average number of pupils 

per teacher in a given school 

year in a certain educational 

stage

Pupil per 

teacher

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
بدول مجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تعليم الكبار0401017

تعليم يستهدف االفراد 
المعتبرين بالغين )كبارًا( من 

قبل المجتمع الذي ينتمون اليه 
لتحسين مؤهاتهم التقنية أو 

المهنية وتطوير كفاءاتهم أكثر 
وإغناء معارفهم بهدف إتمام 

مستوى من مستويات التعليم 
النظامي أو اكتساب المعارف 

والمهارات والكفاءات في مجال 
جديد أو النعاش أو تحديث 
معارفهم في مجال محدد.

Education specifically 

targeting individuals who 

are regarded as adults by the 

society to which they belong 

to improve their technical or 

professional qualifications, 

further develop their abilities, 

enrich their knowledge with 

the purpose to complete a 

level of formal education, or to 

acquire knowledge, skills and 

competencies in a new field 

or to refresh or update their 

knowledge in a particular field.

Adult education

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011

0401018
المؤسسة 
التعليمية

المؤسسة القائمة التي توفر 
التعليم كهدف أساسي لها 

كالمدرسة أو الكلية أو الجامعة أو 
مركز التدريب

Established institution that 

provides education as its main 

purpose, such as a school, 

college, university or training 

centre.

Educational 

institution

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011

رياض األطفال0401019

هي كل مؤسسة تعليمية 
تقدم تربية للطفل قبل مرحلة 

التعليم األساسي بسنتين على 
األكثر، وتحصل على ترخيص 

مزاولة المهنة من وزارة التربية 
والتعليم. وتقسم إلى مرحلتين: 

مرحلة الروضة يكون األطفال فيها 
عادة في سن الرابعة ومرحلة 

التمهيدي ويكون األطفال فيها 
عادة في سن الخامسة.

Any educational institution 

licensed by MOE offering 

education to four or five year 

olds. Kindergarten Consists of 

the first and second grades.

Kindergarten

 Central

 statistical

 origination of

Iraq

0401020
القيد )في 

التعليم(

افراد مسجلون رسميًا في برنامج 
تعليمي معين أو مرحلة أو وحدة 
من هذا البرنامج بغض النظر عن 

السن او المشاركة الفعلية.

Individuals officially registered 

in a given educational 

programme, or stage or 

module thereof, regardless of 

age.

Enrolment

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

أفراد أتموا بنجاح برنامجًا تعليميًاالخريجون0401021
Individuals who have 

successfully completed an 

educational programme.

Graduate

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011

0401022
المشاركة 
بالتعليم

الحضور في أو تلقي برنامج 
تعليمي أو مرحلة من البرنامج

Attendance in or undertaking 

an educational programme, or 

stage or module thereof.

Participation

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء- 

مراجعة التصنيف 
الدولي المقنن 

للتعليم )إسكد( 
المؤتمر العام، 

الدورة السادسة 
والثاثون 2011

Health )0402( الصحة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مركز صحي0402001

هو مرفق للرعاية الصحية يعمل 
كعيادة متعددة التخصصات 

ويوفر خدمات الدعم مثل المختبر 
واألشعة.ال تقدم المراكز الصحية 

خدمات الطوارئ.

this is a health care facility that 

is structured as a polyclinic. 

A centre provides support 

services in addition E.g. 

laboratory, radiology etc. 

A centre does not provide 

emergency services.

Health centre
هيئة الصحة 

أبوظبي

المرضى النزالء0402002
هو الدخول الرسمي للمريض 

لتلقي خدمات المرضى الداخليين 
في المستشفى.

This is the official reseption of 

patient to inpatient services of 

hospital.

patient 

admission
هيئة الصحة 

أبوظبي

الطبيب0402003
»هو الفرد الحاصل على الدرجة 
العلمية في أحد فروع الطب 

البشري.«

«Persons with scientific degree 

in medicine. «
PhysiciansWHO

الصيدلي0402004
»هو الفرد الحاصل على الدرجة 

العلمية في الصيدلة.«
Persons with scientific degree 

in pharmacology.
pharmacistsWHO
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

طبيب أسنان0402005
هو الفرد الحاصل على الدرجة 

العلمية في طب األسنان.
Persons with scientific degree 

in dentistry.
 DentistWHO

0402006
العاملون 

بالمهن الطبية 
المساعدة

هم القوى البشرية الفنية العاملة 
إلى جانب ذوي المهن الطبية 

لمساعدتهم في أعمالهم.

This includes lab technicians 

assistance pharmacist x-ray 

technicians.

Paramedical 

Personal
WHO

العيادة الصحية 0402007

هي مرفق صحي يقدم خدمة 
العاج والتشخيص للمرضى 

وتحتوي وحدات لألشعة ومختبر 
األسنان باالضافة إلى وجود أطباء 

متخصصون 

Medical unit in the hospital 

that offers medical services 

(preventive, curative) while 

the patient does not stay at 

hospital. in addition to the 

presence of doctors specialize.

Clinic
هيئة الصحة 

أبوظبي

0402008
مرضى العيادات 

الخارجية

هم األفراد الذين يستفيدون من 
الخدمات الصحية التي تقدمها 

المستشفيات للتشخيص والعاج 
دون إشغال األسرة.

Persons who access to out 

patient clinic in hospitals to 

receive health care.

Out patient 

Clinics
WHO

المستشفى0402009

»هي مؤسسة طبية يتمثل 
هدفها األول في توفير خدمات 
تشخيصية وعاجية لمختلف 
الظروف الطبية جراحية كانت 
أم غير جراحية، وتقدم معظم 

المستشفيات أيضا خدمات 
لمرضى العيادات الخارجية وخاصة 

خدمات الطوارئ.

An institution whose primary 

function is to provide services 

(diagnostic and therapeutic) 

for a variety of medical 

conditions, both surgical and 

non-surgical. Most hospitals 

also provide some outpatient 

services, particularly 

emergency care.

HospitalWHO

الممرض 0402010

هو الفرد الحاصل على الدرجة 
العلمية في التمريض ويتضمن 
الممرض المسجل في النقابة 

والقابلة المسجلة.

The person with scientific 

degree in nursing and register 

in nursing union.

NurseWHO

السرير0402011

هو السرير المتواجد في غرفة أو 
ردهات المستشفى والذي يشغل 
من قبل المرضى لمدة 24 ساعة 

متواصلة على األقل لتقديم 
الرعاية الطبية.

Available beds in room and 

hospital halls, which are 

occupied by patients for at 

least 24 continuous hours for 

receiving medical care.

BedWHO

0402012
وحدات الدم 

المسحوبة

 )500cc( هي كمية من الدم
تسحب من شخص سليم قادر 

على التبر بالدم لتنقل إلى 
شخص ما بحاجة لها.

Estimated quantity of blood 

(500cc) drawn from a healthy 

person capable of donating 

blood to be transfused to a 

person in need for blood.

Blood UnitWHO
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الصحة0402013

هي حالة رفاه كامل من الناحية 
الجسدية والنفسية واالجتماعية 
وليس فقط الخلو من المرض أو 

اإلعاقة.

Many definitions exist. As 

defined by the World Health 

Organization: “A state of 

complete physical, mental 

and social well-being and not 

merely the absence of disease 

or infirmity”.

HealthWHO

التأمين الصحي0402014

هو تعويض عن خسارة مادية 
ترتبط بتغطية التكاليف 

المتعلقة بمشكلة صحية ما 
وعاجها.

Indemnity coverage against 

financial losses associated with 

occurrence or treatment of 

health problems.

Health 

Insurance

 OECD, A System

 of Health

Accounts 2000

0402015
الرعاية الصحية 

األولية

هي الفحص األولي والرعاية 
الصحية الشاملة المتواصلة بما 
فيها التشخيص والعاج األولي 

واإلشراف الصحي وإدارة الخدمات 
الصحية الوقائية والحاالت المزمنة، 
وال يتطلب توفير الرعاية الصحية 
األولية معدات وأجهزة متطورة أو 

مصادر متخصصة.

First contact and continuing 

comprehensive health care, 

including basic or initial 

diagnosis and treatment, 

health, supervision, 

management of chronic 

conditions and preventive 

health services. The provision 

of primary care does not 

necessarily require highly 

sophisticated equipment or 

specialized resources

Primary Health 

Care
WHO

الصحة اإلنجابية0402016

هي حالة رفاه كامل من الناحية 
الجسدية والعقلية واالجتماعية 
وليست السامة من المرض أو 

اإلعاقة في جميع األمور المتعلقة 
بالجهاز التناسلي لكل من الذكر 
واألنثى ووظائفه. وفقا لتعريف 

منظمة الصحة العالمية فان 
الصحة اإلنجابية تتضمن مقدرة 
الفرد على اتخاذ القرار المناسب 
فيما يتعلق باإلنجاب في الوقت 
والطريقة التي يريدها، وله الحق 

سواء كان ذكرًا أم أنثى في 
الحصول على الوسائل المناسبة 

والمقبولة من وسائل تنظيم 
األسرة وفقا الختيارهم، وحق 

المرأة في الحصول على الخدمات 
الصحية المناسبة والتي تمكنها 
من الحصول على الرعاية الصحية 

اآلمنة خال فترة الحمل والوالدة.

A state of physical, mental 

and social well-being in 

all matters relating to the 

reproductive system at all 

stages of life. The term implies 

that people are able to have 

the capability to reproduce 

and the freedom to decide if, 

when and how often to do so. 

Implicit in this are the rights 

of men and women to be 

informed and to have access 

to safe, effective, affordable 

and acceptable methods of 

the family planning method 

of their choice and the right 

to appropriate health-care 

services that enable women to 

safely go through pregnancy 

and childbirth.

Reproductive 

Health
WHO
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تنظيم األسرة0402017

هي المباعدة بين حمل وآخر عن 
طريق استخدام وسيلة أو أكثر 

من وسائل تنظيم األسرة والهدف 
منها هو إنجاب العدد المرغوب 

فيه من األطفال في الوقت 
المناسب، وهو اختياري من اجل 
الحفاظ على صحة األم والطفل 
وعدم تعريضهما ألي مخاطر 

يمكن تجنبها.

Family planning allows 

individuals and couples to 

anticipate and attain their 

desired number of children 

and the spacing and timing 

of their births. It is achieved 

through use of contraceptive 

methods and the treatment 

of involuntary infertility. A 

woman’s ability to space 

and limit her pregnancies 

has a direct impact on her 

health and well-being as well 

as on the outcome of each 

pregnancy.

Family Planning WHO

0402018
مراكز األمومة 

والطفولة

هي الوحدات الصحية التي تقدم 
الخدمات الوقائية والعاجية 

لألم والطفل منذ بداية الحمل 
وحتى بلوغ الطفل سن الثالثة 
من العمر. حيث تتضمن هذه 

الخدمات الفحص، التقييم 
والمراقبة والعاج والتعليم للمرأة 

الحامل

Giving birth requires the most 

sustained medical attention 

that should be provided 

through a comprehensive 

program of maternity care. 

Such a program should include 

examination, evaluation, 

observation, treatment and 

education of the pregnant 

woman and should be directed 

toward making pregnancy, 

labor and delivery as normal 

and safe as possible for 

mothers and their infants.

Maternity Care/ 

Antenatal Care

 Ministry Of

 Palestinian

Health

الرعاية الصحية0402019

هي معالجة وتشخيص 
المرض، والمحافظة على 

الصحة من خال الخدمات التي 
تقدمها العاجات الطبية، طب 
األسنان، الخدمات التكميلية 

والبديلة، والمستحضرات الدوائية، 
والعلوم السريرية )التشخيص 

في المختبر(، والتمريض، والمهن 
الصحية. وتشمل الرعاية الصحية 
جميع السلع والخدمات المقدمة 

لتعزيز الصحة، بما في ذلك 
»التدخات الوقائية والعاجية 

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.

Health care

 OECD, A System

 of Health

Accounts 2000
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Disability )0403( اإلعاقة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

اإلعاقة 0403001

تشير اإلعاقة إلى العجز عن 
ممارسة الوظائف على المدى 
الطويل و/أو محدودية القيام 

ببعض األنشطة مقارنة بالكيفية 
التي يمارس فيها األشخاص 

السليمين نفس النشاط. مع 
استمرار العجز أو المحدودية لمدة 
ستة أشهر على األقل فصاعدًا و/
أو من المتوقع أن تستمر لستة 
أشهر أخرى على األقل. تتسم 

األنشطة بصعوبة إجرائها أو عدم 
القدرة على إجرائها دون مساعدة 
شخص آخر أو معدات خاصة مثل 

العكازات أو الكرسي المتحرك. 
يوجد استثناءان من هذا األمر: 

ارتداء النظارات/العدسات الاصقة 
وارتداء األجهزة المساعدة على 

السمع 

Disability refers to a long-term 

functional impairment and/

or limitation on performing 

certain activities, when 

compared to how well people 

of the same age perform the 

same activity. The impairment 

or limitation has lasted for 

6 months or more, and/or 

is expected to continue for 

at least 6 months or more. 

The activities are difficult 

to perform, or cannot be 

performed, without the aid 

of other people or special 

equipment, like crutches and 

wheelchairs. There are two 

exceptions: wearing glasses/

contact lenses and wearing 

hearing aids. 

Disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

انتشار اإلعاقة 0403002

بصورة عامة، يعرف انتشار االعاقة 
على أنه عدد األشخاص المعاقين 
المقدر والمعبر عنه على شكل 
نسبة مئوية من السكان. في 
حالة المسح الحالي، لم يتم 

تضمين األطفال تحت عمر عامين 
واألشخاص المقيمين في مساكن 

العمال )من جملة فئات( في 
عملية الحساب. 

In general, it is the estimated 

number of persons with 

disability expressed as a 

percentage of the total 

population. In the case of 

this survey, infant and babies 

under 2 years of age and 

persons residing in Labour 

camps (among others) are not 

included in the calculation.

The prevalence 

of disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

اإلعاقة البصرية0403003

صعوبات في النظر حتى مع ارتداء 
النظارات أو العدسات الاصقة 

بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر صعوبة رؤية األشياء 

القريبة أو البعيدة والقدرة على 
الرؤية مباشرة إلى األمام مع 

عدم مشاهدة الجانبين والعمى 
في عين واحدة أو كا العينين 

والعشى الليلي

Vision difficulties, even when 

wearing glasses or contact 

lenses. Includes, but not 

limited to: difficulty seeing 

things close up or far away, 

ability to see directly in front 

but not to the sides, blindness 

in one eye or both eyes, night 

blindness.

Visual disability

Seeing disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0403004
اإلعاقة 

السمعية

صعوبات في السمع حتى مع 
استخدام أجهزة المساعدة على 
السمع بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر صعوبة السمع 
عندما يكون الشخص في بيئة 

صاخبة أو سماع الهمس أو 
صعوبة تمييز األصوات من مصادر 
مختلفة وفقدان السمع في أذن 

واحدة أو كا األذنين.

Hearing difficulties, even when 

using a hearing aid. Includes, 

but not limited to: difficulty 

hearing when person is in a 

noisy environment, buzzing, 

or difficulty distinguishing 

sounds from different sources, 

hearing loss in one ear or both 

ears.

Hearing 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

0403005
إعاقة حركة 

األطراف العلوية

صعوبات استخدام األذرع أو 
اليدين أو األصابع بصورة فعالة 

من أجل السحب/الدفع أو الوصول 
إلى شيء ما أو الرفع أو االمساك/
اإلطاق. بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر: صعوبة رفع أو 
التقاط األشياء الصغيرة وفتح 

وإغاق األوعية وتزرير المابس أو 
الوصول إلى شيء ما أو لمسه أو 

إمساكه. 

Difficulties effectively using 

arms, hands or fingers to 

pull/ push, to reach out for 

something, to lift or grasp/ 

release. Includes, but not 

limited to: difficulty picking 

up or lifting small objects, 

opening or closing containers, 

buttoning clothes, or 

reaching out to touch or hold 

something.

Impeding the 

movement of 

the upper limbs

Upper body 

mobility 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

0403006

إعاقة حركة 
األطراف 

السفلية 
)المشي(

صعوبات في الدوران على قدم 
واحدة تتمحور هذه الصعوبات 

حول الحركة والقدرة على الوقوف 
بانتصاب لمدة من الزمن. بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

المشي على أرضية مستوية 
لمسافة 200-300 متر )100 متر 
بالنسبة لألطفال( وصعود 10 

درجات بدون استراحة )4-5 درجات 
بالنسبة لألطفال( وعدم القدرة 
على الوقوف ألكثر من دقيقة 
أو اثنتين والحاجة إلى كرسي 

متحرك لانتقال من مكان إلى آخر. 

Difficulties in moving around 

on foot. It is about mobility, 

and the ability to stand upright 

for a period of time. Includes, 

but not limited to: walking on 

level ground for a distance of 

200–300m (100m for children), 

climbing 10 steps without 

resting (45- steps for children), 

unable to stand for more than 

a minute or two, and needs a 

wheelchair to get from place 

to place.

Impeding the 

movement of 

the lower limbs 

(walking)

Lower body 

mobility 

(walking) 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

اإلعاقة االدراكية 0403007

مشاكل التذكر أو التفكير 
التي تساهم في صعوبة إجراء 
األنشطة اليومية بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر: 
الوظائف اإلداركية أو الذهنية 

مثل تذكر كيفية القيام باألشياء 
المهمة مثل الوصول إلى األماكن 

المألوفة أو عدم القدرة على 
إيجاد الطريق حول المنزل أو 

نسيان مكان التواجد أو العجز 
عن التركيز على القيام بشيء ما 
لمدة 10 دقائق. يمكن أن يعاني 

األشخاص الذين يتعرضون لإلصابة 
الدماغية العرضية أو السكتات أو 

الخرف من هذه الصعوبة.

Problems remembering or 

thinking that contribute to 

difficulty in doing daily activities. 

Includes, but not limited to: 

cognitive or mental functions 

like remembering how to do 

important things like how to 

get to familiar places, inability to 

find their way around the house 

or forgetting where they are, 

or inability to concentrate on 

doing something for 10 minutes. 

People affected by accidental 

brain injury, strokes or dementia 

may have this difficulty.

Cognitive 

impairment

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

0403008
إعاقة الرعاية 

الشخصية

مشاكل في رعاية الذات بصورة 
مستقلة والقيام بالمهمات التي 

تحدث يوميًا وتتسم بكونها 
أنشطة أساسية. بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر، تناول 
الطعام والشراب واالستحمام 

وارتداء المابس واستخدام دورات 
المياه دون مساعدة اآلخرين.

Problems with taking care of 

oneself independently and 

undertaking tasks that occur 

on a daily basis that are very 

basic activities. Includes, but 

not limited to: eating, drinking, 

bathing, dressing and toileting 

without the help of others.

Personal care 

disability

Self care 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

إعاقة التعلم 0403009

مشاكل تعلم فعل االشياء 
الجديدة بسبب عجز الوظائف 
الذهنية والذي يساهم في 

صعوبة القيام باألنشطة 
اليومية. بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر: تعلم كيفية 
القراءة/الكتابة/العد/الحساب 
او اكتساب معارف جديدة أو 
تطبيقها وتتضمن بالنسبة 

لألطفال بعمر المدرسة ما يلي: 
صعوبات متواصلة في القراءة أو 
فهم األرقام البسيطة والحاجة 
إلى برامج خاصة أو دعم إضافي 

للمشاركة في المدرسة ومشاكل 
تعلم األلعاب الجديدة بالنسبة 

لليافعين: صعوبات في إعادة أو 
تقليد شيء ما بعد قوله أو تعلم 
أسماء األشياء المعروفة. يمكن 

أن يعاني من هذه الصعوبة 
األشخاص الذين يعانون من 

اإلعاقة الذهنية أو إصابة الدماغ أو 
السكتة 

Problems with learning to do 

new things because of impaired 

mental functions, which 

contribute to difficulty in doing 

their daily activities. Includes, 

but not limited to: learning to 

read/write/count/calculate, or 

acquiring and applying new 

knowledge. For school-aged 

children includes: persistent 

difficulties in reading or 

understanding simple numbers, 

need for special programmes or 

additional support to participate 

in school, problems learning 

new games. For very young 

children: difficulties repeating or 

imitating something you say, or 

learning the names of common 

objects. People with intellectual 

disability, brain injury or stroke 

may have this difficulty.

Learning 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

إعاقة التواصل 0403010

مشاكل التكلم أو االستماع أو 
فهم الكام مما يساهم في 
مواجهة صعوبات في القيام 

باألنشطة اليومية بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر: 

صعوبات في التواصل بسبب 
عجز الشخص عن التعبير عن 

نفسه أو العجز عن استيعاب ما 
يقوله اآلخرون. وقد تكون مرتبطة 
كذلك بالصم والبكم أو القلق أو 

السكتة. 

Problems with talking, 

listening or understanding 

speech such that it contributes 

to difficulty in doing their daily 

activities. Includes, but not 

limited to: communication 

difficulties because a person 

cannot express themselves 

or cannot comprehend what 

others are saying. Possibly 

related to hearing loss, voice 

loss, anxiety, or stroke.

Hinder 

communication

Communication 

disability

 Washington

 Group on

 Disability

Statistics

Culture & Heritage )0404( الثقافة والتراث

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0404001
األنشطة 
الثقافية 

واالجتماعية

»وتشمل القيام باألنشطة 
المختلفة، مثل المشاركة 
في المناسبات االجتماعية 
كاألعراس، والمآتم، وأعياد 

المياد. والمشاركة في أنشطة 
دينية سواء داخل المنزل 
أو خارجه كالمشاركة في 

االحتفاالت الدينية والحلقات 
الدينية والصاة في المسجد أو 
الكنيسة. والتواصل االجتماعي 
داخل المنزل وخارجه كالحديت 
والزيارت واللقاءات في األماكن 

العامة مع أعضاء األسرة 
واألصدقاء والمعارف. والمشاركة 
في األنشطة الرياضية الداخلية 
والخارجية واأللعاب مثل لعب 

الورق، وحل الكلمات المتقاطعة. 
وأنشطة أخرى لقضاء األوقات. 

وتشمل أيضا ممارسة الهوايات 
المختلفة كاألدب والموسيقى، 

وزيارة المتاحف والمعارض 
والسينما والحفات والمسرت. 
كما تشمل التنقل المرتبط 

بهذه األنشطة، وغير ذلك من 
األنشطة المشابهة«

It is Refers to a wide range of 

pertinent activities such as 

attending social occasions 

(e.g. weddings, birthdays …

etc), participation in religious 

occasions and activities inside 

and outside the house (e.g. 

participation in religious 

occasions and prayers in the 

mosque or the church) …etc. 

This concept also applies to 

socializing and meetings inside 

or outside the house such as 

discussions, visits, and meetings 

in public places with household 

members, friends …etc. Other 

activities under this category 

include indoor or outdoor sports 

activities, playing cards, doing 

crosswords and puzzles, and 

other free time activities. Finally, 

this category involves practicing 

hobbies (arts, music …etc), 

visiting museums, exhibitions, 

cinema, parties, theatre; and 

traveling for purposes related to 

carrying out such activities.

Cultural and 

Social activites

UN, 

international 

classification 

of activities 

for Time – use 

statistic 1998.
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

المتحف0404002

هو مؤسسة دائمة، ال تبغي 
ربحا تجاريا، وتكون في خدمة 
المجتمع وتنميته ومفتوحة 

للجمهور، وتقوم باحتواء مواد 
تدل على اإلنسان وبيئته، 

وتحفظها، وتجري بحوثا بشأنها، 
وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض 
الدارسة والتعليم واالستمتاع

Anon-profit-making, permanent 

institution in the service of 

society and of its development, 

and open to the public, who 

acquires, conserves, conducts, 

researches, communicates, and 

exhibits, for purposes of study, 

education and entertainment 

topics about people and the 

environment

Museum

International 

Council of 

Museums 

(ICOM), Article 

3, Statutes, 

2007.

المكتبة0404003

هي مجموعة منظمة من الكتب 
المطبوعة والدوريات ورسومات 
ومواد مرئية ومسموعة تقدم 
خدمات وتسهيات لألشخاص 
الذين يستخدمون هذه المواد 

عند طلبهم.

Any organized collection of 

printed books and periodicals 

or of any other graphic or 

audio-visual materials, and 

the services of the staff to 

provide and facilitate the use of 

such materials as are required 

to meet the informational, 

research, educational.

Library

UIS adapted 

from 

Internationa

مكتبات عامة0404004

هي المكتبات التي تخدم البلد 
بكامله أو منطقة جغرافية 

محددة منه، ويمكن لجميع أفراد 
المجتمع أو لمجموعات معينة 
منهم االستفادة من المواد 
المتوفرة فيها سواء بدون 

مقابل مادي أو بدل مقابل مادي. 
ويمكن أن تكون المواد المتوفرة 

فيها تشمل جميع المواضيع 
أو أن تكون خاصة بفئة معينة 
من المتخصصين مثل األطباء 

والمهندسين وغيرهم

A Libraries serving the 

country or a specific area. The 

beneficiaries could be members 

of the whole society or of a 

certain area in return of a fee 

or not. It could be general or 

specialized in a certain area 

of knowledge, e.g. medicine, 

engineering, others

Public Libraries

UIS adapted 

from 

Internationa

Crime & Justice )0405( الجريمة والعدالة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

إصابة بسيطة0405001

وهي اإلصابة التي ينتج عنها جرح 
شخص في حادت طرق، ولكن 

الشخص لم يدخل المستشفى، 
أو دخل مدة تقل عن 24 ساعة.

A person who was injured as a 

result of a road traffic accident 

and was not hospitalized, or 

was hospitalized for a short 

period (up to 24 hours).

Slightly Injured

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987
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الرمز: 
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

إصابة خطيرة0405002

وهي اإلصابة التي ينتج عنها 
دخول شخص للمستشفى نتيجة 

حادت سير، وبقي فيه 24 ساعة 
أو اكثر.

A person who was hospitalized 

as a result of the accident for a 

period of 24 hours or more.

Seriously Injured

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

الجريمة0405003

وهي كل فعل يخالف أحكام 
قانون العقوبات أو يعتبر تعديا 

على الحقوق العامة أو خرقا 
للواجبات المترتبة للدولة أو 

المجتمع بوجه عام.

Any act involving a violation 

of the law or public rights and 

duties towards the state or 

society in general.

Crime

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

سبب الحادث0405004
السبب الرئيسي الذي أدى لوقوع 
الحادث مثل )السرعة الزائدة، قطع 

إشارة حمراء،...(

The basic reason that brought 

about the accident (high 

speed,seat built, red trafic, …

etc).

Accident Cause

المتهمون0405005

هم األشخاص المدعى عليهم 
أو الموجهة إليهم تهمة رسمية 
من قبل المدعي العام أو وكالة 
قضائية تنفيذية مسؤولة عن 

المقاضاة أو إقامة الدعوات.

Defendants facing official 

charges by the prosecutor 

or any judiciary agency 

responsible for taking legal 

proceedings against the 

offenders.

Indictees 

(Accused)

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

المدانون0405006
هم األشخاص الذين وجدوا 

مذنبين بواسطة هيئة قانونية 
لها السلطة الكاملة لفعل ذلك.

Persons found guilty by any 

legal body duly authorized 

to do so under national law, 

whether the conviction was 

later upheld or not.

Convicted 

Persons

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

الجريمة 0405007

وهي كل فعل يخالف أحكام 
قانون العقوبات أو يعتبر تعديا 

على الحقوق العامة أو خرقا 
للواجبات المترتبة للدولة أو 

المجتمع بوجه عام.

Any act involving a violation 

of the law or public rights and 

duties towards the state or 

society in general.

Crime

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الحدث0405008

هو الصغير منذ والدته وحتى 
بلوغه السن التي حددها القانون 

للرشد، هي حسب القانون 
المعمول به، وقبل إتمامها يعد 
انسان حدثا، وتختلف مسئوليته 
على هذا األساس عن المسؤولية 
الكاملة لإلنسان الراشد، والهدف 

من المعاملة الجزائية للحدت 
تكمن في إصاحه وتقويمه 
واعادته للمجتمع، وبسبب 
خصوصية األحدات فإنهم 

يحاكمون أمام محاكم خاصة 
تنظر في جميع الجرائم التي 

يرتكبها األحدات ويتم إيداعهم 
في مؤسسات خاصة.

It is Refers to the young child 

until he /she reaches the 

age of maturity determined 

by state law. If the offender 

is below this age, he is 

considered a delinquent, 

and his responsibility and 

judgment differ from those 

of mature persons. One must 

note that the basic objective 

for penalties imposed 

against delinquent / juvenile 

offenders are rehabilitation, 

correction and the return 

back into society. Due to the 

peculiarities associated with 

the juvenile / delinquent 

status, they undergo necessary 

legal proceedings before a 

specialized court.

Delinquent /

Juvenile

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

0405009
القضاة وهيئات 

الحكام 

هيئات أو سلطات رسمية ذات 
عمل كلي أو جزئي لاستماع إلى 
الدعاوى والجرائم، وقضايا أخرى 
تتضمن الجلسات المستأنفة 
وإقامة النظام في الجلسات 

القانونية.

Both full and part-time 

officials authorized to hear 

civil, criminal and other cases, 

including appeal courts, and 

making dispositions in a court 

of law.

Judges and 

Magistrates

Studies in 

Methods Series 

F - number 43. 

New York, 1987

0405010
حاالت الحريق 

اإلطفاء«

الحوادث التي تتطّلب إرسال 
وحدات مكافحة الحرائق لحماية 
األرواح والممتلكات ضد الكوارث.

Not AvailableFire cases
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405011
حاالت اإلنقاذ 
والمساعدة

الحوادث التي تتطّلب مجموعة 
من التدابير العملية لمساعدة 
الناس الذين يتعّرضون لحالة 

طارئة تهّدد الحياة.

Not Available
Cases of rescue 

and assistance
دائرة القضاء 

أبوظبي

حوادث المرور0405012

حادث يتضّمن سيارة واحدة أو 
أكثر مع غيرها من المركبات أو 
المشاة أو الحيوانات أو األغراض 
الموجودة على الطرق العامة أو 

الخاصة.

Not AvailableTraffic Accidents
دائرة القضاء 

أبوظبي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0405013
الشكاوى 

اإلدارية 

هي قضايا المنازعات التي تنشأ 
بين األفراد وال تخضع لقانون 

العقوبات، مثل: منازعة بشأن 
عدم تنفيذ شروط عقد، ومطالبة 
بأجرة مسكن، ومطالبة بتعويض، 

ولكنها تخضع ألحكام القانون 
المدني.

Not Available
Administrative 

Complaints
دائرة القضاء 

أبوظبي

 العوارض 0405014

هي القضايا التي ال دخل لألفراد 
فيها وال تخضع للقانون الجنائي، 
ويرجع الحكم فيها إلى القضاء 
والقدر، مثل: الوفاة الطبيعية 

والحريق بسبب التماس 
الكهربائي.

Not Available  Symptoms
دائرة القضاء 

أبوظبي

الحبس0405015
هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ 

من 24 ساعة إلى 3 سنوات. وتعّد 
عقوبة أصلية في مادة الجنح.

Not AvailableConfinement
دائرة القضاء 

أبوظبي

 السجن 0405016
هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ 

من 3 سنوات إلى 20 سنة. وتعّد 
عقوبة أصلية في مادة الجنايات. 

Not Availableprison
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405017
المحكمة 
االبتدائية 

»هي الدرجة األولى في مراحل 
التقاضي للمطالبة بحق مهما 

كان نوعه أو للحصول على إحدى 
الخدمات التي يجب أن تجرى أمام 
القضاء مهما كانت تلك الخدمة 
في نطاق قوانين وأنظمة الباد. 
سواء كان لتلك الحقوق تقدير 

مادي أو معنوي. وتسهيا لذلك 
ُقسمت المحكمة إلى دوائر جزئية 

حيث ينظر في القضية قاض 
واحد أو كلية وهي دائرة ثاثية 
من القضاة برئاسة أحدهم. ُيقر 

ذلك بحسب حجم ومقدار وقيمة 
الحق المطالب به في القضايا 

المدنية، وبوصف حجم الجريمة 
في القضايا الجزائية.«

Not Available
Court of First 

Instance
دائرة القضاء 

أبوظبي
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0405018
محكمة 

االستئناف 

»طريق من طرق الطعن العادية 
ألحكام المحاكم اإلبتدائية أمام 

محاكم اإلستئناف كضمانة 
قضائية إلصاح العيوب التي 

تشوب الحكم في مسائل الواقع 
والقانون.وكما هو واضح من 

اسمها - هي المحكمة المختصة 
بنظر االستئناف في األحكام 

الصادرة من المحاكم االبتدائية. 
وقد تختص بنظر بعض الدعاوى 

والتظلمات ابتداء، وبدون أن 
تسبقها محكمة أخرى. وبناء على 

ذلك، يمكن القول بأن محكمة 
االستئناف هي – بحسب األصل 

– ثاني درجة من درجات التقاضي. 
وطبقا للمادة التاسعة من القانون 

رقم )23( لسنة 2006م بشأن 
دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، 
تشكل محكمة استئناف أو أكثر 

بقرار من رئيس دائرة القضاء 
بناء على توصية مجلس القضاء. 
أنشئت محكمة االستئناف لضمان 
العدالة وذلك إلعطاء الفرصة أمام 
من صدر عليه حكم في محاكم 
أول درجة )المحكمة االبتدائية( 

في جميـع أنـواع المنـازعات لرفعها 
إمــام محكمة أعلى وهـي )محكمة 

االستئناف( ويعتبر هذا المبدأ 
من المبادئ األساسية للنظم 

القضائية الحديثة. وتفصل 
المحكمة في استئناف األحكام 
الصادرة من المحاكم االبتدائية، 

وتتكون من عدة دوائر متخصصة، 
تتشكل كل دائرة من ثاثة 

قضاة.«

Not Availablecourt
دائرة القضاء 

أبوظبي
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 المصدر: 
Source

محكمة النقض0405019

»طريق من طرق الطعن غير 
العادية لألحكام الصادرة عن 
محكمة اإلستئناف في حدود 

النصاب اإلنتهائي أو غير مقدرة 
القيمة. ومحكمة النقض لغة 
بكسر النون وضمها معناه 

الشيء المنقوض أي المهدوم 
والنقض اسم لبناء منقوض إذا 

هدم وقد أخذ تعبير النقض 
قانونًا من التعبير الفرنسي 

)cassation( الذي يعني اإلبطال 
أو اإللغاء، وقد سميت لدى 

بعض الدول بمحكمة التمييز 
والتمييز لغة مصدر الشيء 

وتبيانه وبالرغم من أن محكمة 
النقض تنقض األحكام إال أنها قد 
تؤيدها إذا كانت صحيحة. فهي 
رأس الهرم القضائي. فالمهمة 
الرئيسية لمحكمة النقض هو 

التحقق من سامة تطبيق 
األحكام المطعون فيها للقانون، 

فهي محكمة قانون«

Not Available
Court of 

Cassation
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405020
الدعاوى 
المدنية

هي الدعاوى المتعلقة بالحقوق 
المالية الخاصة باألفراد واألشخاص 
االعتباريين )كالحكومة والشركات 
والمؤسسات(، وهي بالتالي إما أن 
تكون متعلقة بالمطالبة بتنفيذ 

التزام أيًا كان مصدره( العقد، 
اإلرادة المنفردة، اإلثراء باسبب، 
العمل غير المشروع، القانون.. 

إلخ)أو إثبات انقضاء هذا االلتزام 
سواء بالوفاء أو اإلبراء أو استحالة 

التنفيذ أو التقادم. 

Not AvailableCivil suits
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405021
الدعاوى 
التجارية 

هي الدعاوى التي تتأسس على 
أعمال تجارية وهي إختصارًا 

األعمال التي يقدم لها التاجر 
في شؤون تتعلق بتجارته، 

أعمال المضاربة ولو كانت من 
غير تاجر واألعمال التي ينص 

القانون على انها أعمال تجارية، 
مثل شراء وبيع وتأجير السلع، 

السوق المالي)البورصة(، المصارف 
والصرافات والتأمين وغيرها مما 
ورد في قانون المعامات التجارية.

Not AvailableBusiness suits
دائرة القضاء 

أبوظبي
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0405022
الدعاوى 
العمالية: 

»هي الدعاوى التي يقيمها أطراف 
عاقات العمل في القطاع الخا ص 
ضد بعضهم البعض، ويحكمها 

القانون االتحادي رقم 8 لسنة 
1980، بشأن عاقات العمل، وهي 

غالبًا ما تدور المنازعة فيها حول 
عناصر عاقات العمل، مثل:

	 المستحقات المالية المتعلقة 
باألجور وبدل اإلجازة، ومكافأة 
نهاية الخدمة، والتعويض عن 

الفصل التعسفي.

إنهاء عاقة العمل، وما يتعلق 
بذلك من مطالبات كطلب تذكرة 

السفر، ومتعلقات العامل لدى 
صاحب العمل.

التعويض عن الوفاة، أو العجز 
الناتج عن إصابات العمل، وأمراض 

المهنة.

	 تعويض صاحب العمل عن 
األضرار التي تسبب فيها العامل 
أثناء العمل معلومات أخرى ذات 

صلة. 

ال تسري أحكام قانون العمل على 
الفئات التالية:

	 موظفي الحكومة االتحادية 

والدوائر المحلية والبلديات 
وغيرهم من الموظفين 

والمستخدمين العاملين في 
الهيئات والمؤ سسات العامة 

الخاضعين ألحكام قوانين الخدمة 
المدنية، أو القوانين الخاصة بهم.

	 أفراد قوات الشرطة والقوات 
المسلحة.

	 خدم المنازل ومن في حكمهم

	 العمال الذين يعملون في الزراعة 
أو الرعي

Not AvailableLabor lawsuits
دائرة القضاء 

أبوظبي

الدعاوى اإلدارية0405023

هي الدعاوى المتعلقة بالعقود 
اإلدارية أو الطعون اإلدارية وسائر 
المنازعات اإلدارية )القرار اإلداري، 
العقد اإلداري، الوظيفة العامة، 
طبيعة العاقات الوظيفية، آثار 

العاقة الوظيفية، إنتهاء العاقة 
الوظيفية(.

Not Available
Administrative 

cases
دائرة القضاء 

أبوظبي
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 المصدر: 
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0405024
دعاوى األحوال 

الشخصية

هي الدعاوى المتعلقة بالنزاعات 
التي تنشأ بسبب عقد الزواج، 

الطاق، النفقة، الحضانة، الوالية 
على النفس ومال القّصر، النسب، 
الحجر، العضل، فسخ عقد الزواج، 
بطان عقد الزواج، الميراث، توزيع 
التركة، التطليق بأنواعه )الخلع، 

التفريق، الفسخ، اإلبراء. الخ(، 
تصفية التركات، تعيين القّيم

Not Available
Personal status 

lawsuits
دائرة القضاء 

أبوظبي

دعاوى اإليجارات0405025

تختص لجان فض المنازعات 
اإليجارية بالفصل على وجه 

اإلستعجال في المنازعات الناشئة 
عن العاقة اإليجارية بين المؤجر 
والمستأجر، والبت في طلبات 

اإلجراءات الوقتية التي يتقدم بها 
أي من طرفي العقد.

Not AvailableRents lawsuits
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405026
الدعاوى 
الجزائية

هي حق الدولة ممثلة في النيابة 
العامة في إتخاذ مجموعة من 
اإلجراءات للتحقق من وقوع 

الجريمة ونسبتها إلى فاعلها 
وتقديمة للقضاء إلنزال العقوبة 
به. والدعوى الجزائية قد تكون 

جناية أو جنحة أو مخالفة

Not Available
Criminal 

proceedings
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405027
الجرائم 
الجنحوية

هي الواقعة التي تكون عقوبتها 
الحبس أو الغرامة أو االثنين معا

Not AvailableCrimes Ganhoih
دائرة القضاء 

أبوظبي

الجرائم الجنائية0405028

هي الواقعة التي تكون عقوبتها 
حدية السجن او األشغال الشاقة 

المؤقتة أو األشغال الشاقة 
المؤبدة أو االعدام.

Not Available
Criminal 

offenses
دائرة القضاء 

أبوظبي

شكاوى إدارية0405029

هي الوقائع التي ال تنطوي على 
جريمة معاقب عليها بمواد 

من قانون العقوبات وإنما هي 
منازعات مدنية، كالمطالبة بدين 
نقدي أو تنفيذ عقد من العقود 
المدنية أو اخذ التعهد بعدم 

التعدي 

Not Available
Administrative 

complaints
دائرة القضاء 

أبوظبي
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

العوارض0405030

هي الوقائع التي الدخل لألفراد 
فيها التي تشتمل على حوادث 
مردها القضاء والقدر، كاإلصابة 
نتيجة لسقوط أثناء السير، أو 

اإلصابة أثناء العمل، أو الحريق، أو 
الوفاة الطبيعية، إذا وقع كل ذلك 

بغير عمد أو إهمال.

Not AvailableSymptoms
دائرة القضاء 

أبوظبي

0405031
تنفيذ 

االستئناف

عبارة عن تنفيذ األحكام 
والسندات القانونية التي تصدرها 

المحاكم اإلستئنافية بناء على 
طلب يمّكن صاحبه الذي يحوز 
سندا تنفيذيًا من إقتضاء حقه 
الثابت بالسند بالقوة الجبرية 
من خال السلطة العامة تحت 

إشراف القضاء وإدارته. والسندات 
القانونية هي: األحكام واألوامر، 
المحررات الموثقة طبقا للقانون 
المنظم للتوثيق، األوراق األخرى 

التي يعطيها القانون هذه 
الصفة.

Not Available
Implementation 

of Appeal
دائرة القضاء 

أبوظبي

شؤون القضاة0405032

دائرة تتبع محكمة النقض للنظر 
في التظلمات التي ترفع من 

السادة القضاة بدائرة القضاة في 
إمارة أبوظبي من توجيه تنبيهات 

اليهم ومآخذ عليهم بشأن 
أعمالهم القضائية.كما أن مساءلة 
القضاة من اختصاص هذه الدائرة

Not AvailableJudges Affairs
دائرة القضاء 

أبوظبي
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أسم المصطلح 
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0405033
التوفيق 

والمصالحة

»تقوم لجان متخصصة بمحاولة 
تسوية المنازعات المدنية والتجارية 

والعمالية )أيا كانت قيمتها 
والمنازعات غير مقدرة القيمة(، وذلك 
بطريق الصلح وقبل طرح النزاع امام 
القضاء ضمن الحلول البديلة لفض 
المنازعات، وال يدخل في اختصاصها 

ما يلــي:

	 األوامر والدعاوى المستعجلة 
والوقتية. والدعاوى التي تكون 
الحكومة طرفًا فيها. ودعاوى 

اإليجارات التي تنظر أمام لجان خاصة 
بالمنازعات اإليجارية وأية دعاوى أخرى 
يقرر نظرها أمام لجان مصالحة أخرى 

أيًا كانت هذه اللجان.

	 إذا أوقع المدعى الحجز التحفظي 
على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ 

أي إجراء من اإلجراءات المستعجلة.

	 ال تقيد أي دعوى مدنية أو تجارية 
أو عمالية وأيا كانت قيمتها في 

المحاكم إال إذا قدم لها المدعى إفادة 
من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم 

الممانعة من نظرها أمام القضاء 
وعدم الممانعة هنا يعني استنفاد 

اللجنة كل جهودها لتحقيق التوفيق 
والمصالحة، وليس قبل ذلك.«

Not Available
Conciliation and 

reconciliation
دائرة القضاء 

أبوظبي

التوجيه األسري0405034

تسوية المنازعات األسرية امام 
الموجهين األسريين بطرق ودية 

بمساعدة األزواج على حل الخافات 
الزوجية وإبرام االتفاقات التي 

تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما 
دون ضغط أو إكراه وتعتبر هذه 

االتفاقات سندا قانونيًا، وذلك قبل 
طرح النزاع امام القضاء ضمن 

الحلول البديلة لفض المنازعات ال 
تقبل الدعوى أمام المحكمة في 
مسائل األحوال الشخصية إال بعد 
عرضها على لجنة التوجيه األسري 

ويستثنى من ذلك مسائل الوصية 
واإلرث وما في حكمها والدعاوى 
المستعجلة والوقتية، واألوامر 

المستعجلة والوقتية في النفقة 
والحضانة والوصاية والدعاوى التي 
ال يتصور الصلح بشأنها كدعاوى 

إثبات الزواج والطاق

Not AvailableFamily Guidance
دائرة القضاء 

أبوظبي
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0405035

لجان الخبرة 
المتخصصة 
)المصالحة 

سابقًا(

»وهي بحسب أسمها تمثل أحد 
الحلول البديلة للتقاضي وإ ن كانت 
تقدم أكثر أعمالها بناء على طلب 

المحكمة وتقاريرها تحسم الخصومة 
في األغلب األعم وتختص اللجان 

بحسب عملها الى:

- لجان الخبرة المتخصصة في 
مسائل األحوال الشخصية:- تتولى 

إبداء الرأي في كل ما يتعلق 
بمسائل األحوال الشخصية بناء على 
طلب المحكمة في: حاالت إثبات سن 

الرشد وترشيد األيتام والمحجور 
عليهم، حاالت تعيين وعزل األوصياء، 
معاينة مسكن الحضانة وإبداء الرأي 
بشأن ما إذا كان المسكن الئقا من 

عدمه، تحديد العرف السائد في 
الدولة أو اإلمارة أو المنطقة حسب 
األحوال في مجال إختصاص اللجنة.

- لجان الخبرة المتخصصة في 
التقييم العقاري:- إبداء الرأي 
بخصوص القضايا المتعلقة 

بالتركات بناء على طلب المحكمة 
في:تقدير قيمة العقارات السكنية 

والتجارية المتنازع عليها، تقدير قيمة 
الشركات التجارية المتنازع عليها وما 

شابهها، تقدير قيمة المساهمات 
واإلستثمارات التجارية أو الصناعية أو 
غيرها، تقدير القيمة المبدئية للعقار 

وما فيؤ حكمه في حاالت البيع 
بالمزاد، تحديد العرف السائد في 
الدولة أو اإلمارة أو المنطقة حسب 
األحوال في مجال إختصاص اللجنة

- لجان الخبرة المتخصصة في 
مسائل التقدير العامة:- إبداء الرأي 

بخصوص القضايا المتعلقة بالتركات 
بناء على طلب المحكمة في: 

تقدير قيمة المزارع المتنازع عليها، 
تقدير قيمة األبل واألغنام والهجن 

المتنازع عليها، تقدير قيمة القوارب 
والسيارات أو ما شابهها المتنازع 
عليها، تحديد العرف السائد في 

الدولة أو اإلمارة أو المنطقة حسب 
األحوال في مجال إختصاص اللجنة.

وتتكون كل لجنة من لجان الخبرة 
المتخصصة من رئيس وعدد من 
األعضاء ال يزيد على ستة من ذوي 
الخبرة واإلختصاص في مجال عمل 

اللجنة.«

Not Available

Committees 

specialized 

expertise 

(formerly 

reconciliation)

دائرة القضاء 
أبوظبي
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Labour Force Terms (05) المجال السادس: مصطلحات القوى العاملة

Labour Force Structure )0501( تركيبة القوى العاملة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0501001
النشيطون 
اقتصاديا 

)القوى العاملة(

هم جميع األفراد الذين ينتمون 
لسن العمل 15 سنة فاكثر 
)وينطبق عليهم مفهوم 

العمالة أو البطالة(.

All persons aged 15 years and 

over who are either employed 

or unemployed.

(Labour Force)

«Economically 

active population

مصطلحات 
منظمة العمل 
الدولية - إعان 
بشأن المباده 

والحقوق 
األساسية في 
العمل، 2008

المشتغل0501002

هو الفرد الذي عمره 15 سنة 
فأكثر والذي باشر عما معينا 
ولو لساعة واحدة خال الفترة 

المرجعية سواء كان لحسابه أو 
لحساب الغير، باجر أو بدون اجر 
أو في مصلحة العائلة أو كان 
غائب عن عمله بشكل مؤقت 
)بسبب المرض، عطلة، توقف 

مؤقت أو أي سبب آخر(.

Persons aged 15 years and 

over who were work at least 

one hour during the reference 

period, or who were not at 

work during the reference 

period, but held a job or 

owned business from which 

they were temporarily absent 

(because of illness, vacation, 

temporarily stoppage, or any 

other reason) he\ she was 

employer, self employed, 

wage employed, unpaid family 

member or other.

Employed

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

العمالة0501003

تشمل هذه الفئة كل من 
ينطبق عليه مفهوم العمالة، 
أي جميع األفراد الذين ينتمون 
لسن العمل )القوة البشرية( 
ويعملون، ويضم ذلك أصحاب 

العمل، المستخدمين بأجر، 
العاملين لحسابهم أو في 

مصالحهم الخاصة، باإلضافة 
ألعضاء األسرة غير مدفوعي 

األجر.

Persons in employment 

comprise all persons above 

a specified age who during a 

specified brief period, either 

one week or one day, were in 

the following categories: paid 

employment; self employment.

Employment

مصطلحات 
منظمة العمل 
الدولية -إعان 
بشأن المباده 

والحقوق 
األساسية في 
العمل، 2008
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

العمالة الناقصة0501004

تضم هذه المجموعة جميع 
األفراد الذين ينطبق عليهم 

مفهوم العمالة ويعملون 
بصورة غير اعتيادية، سواء 
كانوا يعملون عدد ساعات 
أقل من المعتاد لسبب من 
األسباب والذين يرغبون في 

ذات الوقت بزيادة عدد ساعات 
عملهم إلى العدد الطبيعي 
)35 ساعة فأكثر أسبوعيا(، 
ويحاولون زيادة هذا العدد 

بإحدى الطرق، كالبحت عن عمل 
إضافي أو يحاولون تأسيس 
عمل خاص أو مصلحة خاصة 
وهذا النوع بالعمالة الناقصة 
الظاهرة. ويندرج كذلك ضمن 
العمالة الناقصة أولئك الذين 

يرغبون بتغيير عملهم ألسباب 
اقتصادية مثل عدم كفاية 

الراتب أو بسبب ظروف العمل 
السيئة وهذا النوع سمي 

بالعمالة الناقصة غير الظاهرة

Underemployment exists 

when a person’s employment 

is inadequate in relation to 

alternative employment, 

account being taken of his\

her occupational skills. 

The underemployed 

persons are classified 

into two groups:1. Visible 

Underemployment:which 

refers to insufficient volume of 

employment: Persons worked 

less than 35 hours during the 

reference week or worked 

less than the normal hours 

of work in their occupation 

were considered as visibly 

underemployed.2. Invisible 

Underemployment: refers to 

a misapplication of labour 

resources or fundamental 

imbalance as between labour 

and other factors of production, 

such as insufficient income.

Underemployment

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

العمل0501005

هو الجهد المبذول في جميع 
األنشطة التي يمارسها األفراد 
بهدف الربح أو الحصول على 
أجرة معينة سواء كانت على 

شكل راتب شهري أو أجرة 
أسبوعية أو بالمياومة أو على 
القطعة أو نسبة من األرباح أو 

سمسرة أو غير ذلك من الطرق، 
كذلك فإن العمل بدون أجر أو 
عائد في مصلحة أو مشروع 

أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن 
مفهوم العمل.

All activities performed by 

persons in order to gain profit 

or wage either monthly wage, 

weekly, daily, on piece for 

profit or family gain, in cash or 

in kind. One hour or more of 

such activity constitutes work. 

Work also includes unpaid 

activity on a family farm or 

business.

Work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501006
العمل 

الرئيسي

هو العمل الذي يمارسه الفرد 
عادة، أي العمل الذي يمارس 

الفرد فيه نصف وقته فأكثر، أو 
األكثر تكرارا في األشهر األخيرة. 

أما إذا كان العامل يعمل في 
عملين نصف وقته بالضبط، في 
هذه الحالة يعتبر العمل األقدم 

هو العمل الرئيسي.

The job at which the person 

usually works the most hours 

in his\her main job or the 

most frequently in the recent 

months. If a person usually 

works the same number of 

hours at two jobs, the “main” 

job is the job at which the 

person has been employed the 

longest period.

Main Job

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
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0501007
»الغائبون 

عن أعمالهم 
االعتيادية«

يشمل ذلك جميع األفراد 
العاملين والذين لم يزاولوا 
أعمالهم خال فترة االسناد 

بسبب المرض أو اجازة، 
اضراب، منع التجول، اإلغاق أو 

المتوقفين بصورة مؤقتة أو غير 
ذلك من األسباب.

All those who were absent 

from their usual work during 

the reference week, due to 

illness, holiday, strike, curfew, 

lock-out, temporary work 

stoppage, or due to some 

other reasons.

«Absent from Usual 

Work»

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501008
المهنة 
الرئيسية

هي الحرفة أو نوع العمل الذي 
يباشره الفرد إذا كان مشتغا 
أو الذي باشره سابقا إذا كان 

متعطا سبق له العمل، 
والمقصود بالمهنة الرئيسية 
هي المهنة التي يقضي فيها 
المشتغل أكثر من نصف وقت 

العمل أو األكثر تكرارا خال 
األشهر الثاثة السابقة للفترة 

المرجعية.

The job or type of work 

performed by the employed 

person or used to be 

performed by the unemployed 

ever worked. The occupation 

refers to the activity in which 

the employed works more 

than half of work hours or 

the most frequent job during 

the last three months before 

reference data.

Main Occupation

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

 صاحب عمـل0501009

»وهو الفرد الذي يعمل في 
منشأة يملكها أو يملك جزءا 
منها )شريك( ويعمل تحت 

إشرافه أو لحسابه مستخدم 
واحد على األقل بأجر. ويشمل 

ذلك أصحاب العمل الذين 
يديرون مشاريع أو مقاوالت 

خارج المنشآت بشرط أن يعمل 
تحت إشرافهم أو لحسابهم 

مستخدم واحد على األقل بأجر 
وال يعتبر حملة األسهم في 
الشركات المساهمة أصحاب 
عمل حتى ولو عملوا فيها.«

A person who work in an 

establishment that is totally 

or partially belonging to him\ 

her and hires or supervises 

the work of one or more 

waged employees. This 

includes persons operating 

their projects or contracting 

companies provided they 

employ a minimum of 

one waged employee. 

Shareholders are not 

considered employers even if 

they are working in it

Employer

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

يعمـل لحسـابه 0501010

»وهو الفرد الذي يعمل في 
منشأة يملكها أو يملك 

جزءا منها )شريك( وليس 
بالمنشأة أي مستخدم يعمل 
بأجر ويشمل األشخاص الذين 

يعملون لحسابهم خارج 
المنشآت.«

«A person who work in an 

establishment that is totally 

or partially belonging to him/

her (partner) and do not hires 

any wage employees. This 

includes self employed who 

worked to own selves outside 

establishments.»

Own-account 

worker / self- 

employed / 

freelance

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«
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 يعمل بأجر0501011

هو الفرد الذي يعمل لحساب 
فرد آخر أو لحساب منشأة أو 
جهة معينة وتحت إشرافها 

ويحصل مقابل عمله على أجر 
محدد سواء كان بأجر على شكل 
راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو 
بالمياومة أو على القطعة أو أي 
طريقة دفع أخرى. ويندرج تحت 

ذلك العاملون بالوزارات والهيئات 
الحكومية والعاملون بالشركات 
باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر 

في مصلحة خاصة بالعائلة أو 
لدى الغير.

A person who works for a 

public or private employer 

or under it›s supervision and 

receives remuneration in wage, 

salary, commission, tips, piece 

rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed 

in governmental, non – 

governmental and private 

institutions along with those 

employed in a household 

enterprise in return for a 

specific remuneration.

paid employee

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501012
 يعمل لدى 

األسرة بأجر أو 
أرباح

هي الخدمة التي يقدمها الفرد 
بشكل اساسي له والسرته، 

وتتضمن شراء احتياجات 
البيت ودفع الفواتير، تحضير 

وجبات الطعام، تنظيف وترتيب 
البيت والحديقة والتخلص من 
نفايات المنزل، رعاية االطفال 
وتدريسهم واصطحابهم 

الى االماكن العامة، والعناية 
بكبار السن، صيانة وتحسين 
واالصاحات الصغيرة بالمنزل، 

واعمال الديكور البسيطة، 
صيانة المركبات واالصاحات 

الصغيرة.

A service provided by 

individual mainly for own final 

use and for his/her family, 

including purchasing goods 

and household accounting, 

prepare meals, cleaning and 

arranging the house and 

garden, waste disposal, baby 

care and teaching and taking 

them to public places, and 

caring for elderly, maintenance 

and improvement of small 

home repairs, and acts of 

simple decoration, vehicle 

maintenance and small repairs.

Family Employed 

for Pay or Profit

 .II تقرير
إحصاءات 

العمل والعمالة 
ونقص 

استخدام 
العمالة: تقرير 
مناقشة في 

المؤتمر الدولي 
ال 19 لخبراء 

إحصاءات 
العمل )جنيف، 
11-02 أكتوبر 

)2013

ساعات العمل0501013
تعبر ساعات العمل عن الوقت 
الذي يصرفه العامل في مهنته.

Time spent by employed 

person in his/her main 

occupation.

Worked Hours

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501014
ساعات العمل 

المعتادة

هي عدد ساعات العمل في 
الوظيفة الجزئية أو الوظيفة 
الكاملة والتي يمارسها الفرد 

عادة.

Total number of hours in the 

permanent or temporarily job 

which worked by employed 

usually.

Normal hours of 

work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0501015
ساعات العمل 

الفعلية

هي عدد ساعات العمل الفعلية 
التي يزاول فيها الفرد عمله 
ويستثنى من ذلك العمل 
اإلضافي وأوقات الوجبات 

واالستراحات ويتم تسجيلها 
للعمل الرئيسي والثانوي كا 

على حده.

Total number of hours actually 

worked during the reference 

period as well as overtime 

and time spent at the place 

of work on activities such as 

preparation of the workplace. 

Leaves, meal breaks and time 

spent on travel from home 

to work and vice versa are 

excluded from work hours.

Actually worked 

hours

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501016
المهنة 
الرئيسية

نوع العمل الرئيسي الذي يزاوله 
الفرد المشتغل خال أسبوع 

اإلسناد الزمني بصرف النظر عن 
نوع النشاط االقتصادي الذي 
يعمل فيه أو حالته العملية. 
وبالنسبة للمتعطل الذي 

سبق له العمل تعتبر مهنته 
الرئيسية نوع العمل الذي زاوله 
قبل تعطله هذا مع مراعاة أن 

المتعطل الجديد ليس له مهنة 
ألنه لم يزاول بعد أي عمل يؤهله 

الكتساب مهنة.

«Occupation refers to the 

kind of work done during 

the reference period by the 

person employed (or the kind 

of work done previously if 

unemployed),»

Main Occupation 

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
في مجلس 

التعاون 2013

الحالة العملية0501017

عاقة الفرد )15 سنة فأكثر( 
داخل القوة البشرية بالنشاط 
االقتصادي الجاري خال فترة 

اإلسناد الزمني

Relation of individuals aged 15 

years and over to the labour 

force engaged in current 

economic activity during the 

reference period

Employment Status

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
اإلحصائية 

المستخدمة 
في مجلس 

التعاون 2013

المتعطل0501018

هو الفرد الذي لم يعمل مطلقا 
خال فترة االسناد ولم يكن 
مرتبطا بعمل معين وهو 

قادر على العمل ويررغب في 
الحصول على عمل وقد قام 
بالبحت عن فرصة عمل في 

هذه الفترة، كذلك فإن الفرد 
المتوقف عن العمل، يعتبر غائبا 
عن العمل حتى ولو كان توقع 

العودة أو كان مستعدا للعودة 
في حال استدعائه للعمل. 

ويقسم المتعطلون عن العمل 
إلى مجموعتين: المتعطلين 

الذين سبق لهم العمل، 
والمتعطلين الذين لم يسبق 

لهم العمل.

It refers to all persons who 

did not work at all during 

the reference period, (not 

engaged in a certain work) 

although they are able to 

work, were available for work 

and actively seeking work 

during the reference period. 

The unemployed persons are 

normally divided into two 

categories: Unemployed ever 

worked and unemployed 

never worked.

Unemployed

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0501019
»أساليب البحث 

عن العمل«

التسجيل في مكاتب 
االستخدام، التسجيل في نقابات 
العمال، مراجعة أصدقاء أو أقارب، 
مراجعة شخصية ألماكن العمل، 
قراءة الجريدة بهدف الحصول 

على فرصة عمل، أساليب أخرى، 
كل ما ذكر سابقا معا.

Registered at employment 

office, Registered at labour 

Union , asked friends/ relatives, 

Application to employers 

Declared\ Read newspaper 

Others, all what mentioned 

above

Methods of 

Seeking Work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501020
الباحت عن 

العمل

هو الفرد الذي يرغب في 
الحصول على فرصة عمل، 

ويقسم الباحثون عن عمل إلى 
فئتين: متاح أو مستعد للعمل، 

وباحت عن عمل نشيط 

Seeking work is defined as 

having taken specific steps 

in the reference week to find 

paid employment or self-

employment. Job seekers are 

classified into: Available for 

work and Actively seeking 

work:

Job seeker

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501021
المتاح للعمل 

)مستعد 
للعمل(

هو الفرد الذي يبدي رغبته أو 
استعدادا للعمل إذا عرض عليه 
وليس هنا أي سبب يمنعه من 

قبول هذا العمل، ولكنه لم 
يفعل شيئا للحصول عليه.

A person ready to work if he/

she is offered any job, and 

there is no reason preventing 

him/her from accepting such 

a job although he/she did 

nothing to obtain one.

Available for work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501022
باحت عن عمل 

نشيط 

 هو الفرد المستعد للعمل 
والذي قام بإجراء خطوات معينة 
في سبيل الحصول على فرصة 

عمل مثل قراءة الصحف، أو 
سؤال األصدقاء أو التسجيل في 

مكاتب االستخدام، أو مراجعة 
أصحاب العمل، أو بأي طريقة 

أخرى.

 A person who is willing to 

work and is actively seeking 

work through reading 

newspaper advertisement, 

asking friends, registration at 

the labour exchange offices, or 

asking employers.

Actively seeking 

work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

البطالة0501023

»تشمل هذه الفئة جميع األفراد 
الذين ينتمون لسن العمل )15( 

سنة فأكثر ولم يعملوا أبدا 
خال فترة االسناد في أي نوع 
من األعمال، وكانوا خال هذه 

الفترة مستعدين للعمل وقاموا 
بالبحت عنه بإحدى الطرق مثل 

مطالعة الصحف، التسجيل 
في مكاتب االستخدام، سؤال 

األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من 
الطرق.«

Unemployed persons are those 

individuals aged 15 years and 

over who did not work at all 

during the reference period, 

who were not absent from a 

job, were available for work 

and actively seeking a job 

during the reference period by 

one of the following methods 

news paper, registered at 

employment office, ask friends 

or relatives or any other 

method.

Unemployment 

مصطلحات 
منظمة العمل 
الدولية - إعان 
بشأن المبادئ 

والحقوق 
األساسية في 
العمل، 2008
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مدة التعطل0501024

تعرف فترة التعطل على أنها 
الفترة الزمنية الممتدة من بداية 
بحت الفرد عن العمل حتى بداية 

فترة االسناد الزمني التي تم 
جمع البيانات عنها.

The time period from the 

beginning of the searching 

work until the beginning of the 

reference period of the data 

collection

Unemployment 

Duration

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

الفلسطيني، 
1995

0501025
»األفراد خارج 

القوى العاملة«

تشمل هذه الفئة من السكان 
جميع األفراد الذين ينتمون 
لسن العمل )ضمن القوة 

البشرية( ولكنهم ال يعملون 
وال يبحثون عن عمل وال حتى 

مستعدين للعمل سواء بسبب 
عدم رغبتهم في العمل أو 

الستغنائهم عن الكسب عن 
طريق العمل أو ألسباب أخرى.

The population not 

economically active comprises 

all persons 15 years and over, 

who were neither employed 

nor unemployed accordingly 

to the definitions over. Because 

they don’t have any desire 

to work or because of the 

availability of another source 

of income.

Persons Outside 

Labour Force

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501026
 الواجبات 

المنزليـة غير 
مدفوعة األجر

هو الفرد ةير مشتغل وةير 
منتظم في دراسة معينة 

ويقوم بأعمال المنزل بهدف 
خدمة األسرة وال يشمل ذلك 
خدمة بيوت الغير مقابل اجر 

نقدي، أو عيني، إذ أن هذا النوع 
من الخدمة يعتبر ضمن العمل.

The individual who are not 

worked and not regulated in 

a regular study and worked 

at home in order to serve 

the household and does not 

include the paid housekeeping 

service for others, as this type 

of service is within the work 

definition.

Household duties - 

unpaid 

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

متقاعد 0501027

هو الفرد الذي ال يريد ممارسة 
أي نوع من العمل بسبب وجود 

إيراد أو حصوله على معاش 
تقاعد.

The individual who does not 

practice any kind of work 

because of availability of a 

revenue or receiving a pension.

Retired

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«

0501028
غير راغب 

بالعمل

هو الفرد الذي ينتمي لسن 
العمل ولكنه غير مرتبط بأي 

نوع من العمل خال فترة 
االسناد وال يبحت عن عمل 

وحتى غير مستعد للعمل وغير 
منتظم في دراسة منتظمة 
بهدف الحصول على مؤهل 

علمي.

Individual who is 15 years 

and Above but not engaged 

to any type of work during 

the reference period and do 

not looking for work and so 

is not available to work and 

not attend t regular study in 

order to obtain a scientific 

qualification.

Unwelling to work

»منظمة 
العمل الدولية، 

التوصيات 
الدولية الحالية 

إلحصاءات 
العمل، 2000«
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Agriculture, Environment, Energy and Water Terms (06) المجال السابع: المصطلحات الزراعية والبيئية

Agriculture )0601( الزراعة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

التعداد الزراعي0601001
عملية إحصائية لجمع ومعالجة 
ونشر البيانات حول هيكلية 

القطاع الزراعي.

A large-scale statistical 

process to collect, process, 

and disseminate quantitative 

information on the composition 

of the agricultural sector.

Agriculture 

Census

 Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الحيازة الزراعية0601002

وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي 
تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع 
الحيوانات الموجودة وكل األراضي 
المستعملة كليا أو جزيئا ألغراض 

اإلنتاج الزراعي.

An agricultural holding is an 

economic unit of agricultural 

production under single 

management comprising all 

livestock kept and all land used 

wholly or partly for agricultural 

production purposes. 

Agriculture 

Holding

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الحيازة النباتية0601003

الحيازة التي تشتمل على 
محاصيل خضراوات أو محاصيل 
حقلية أو أشجار مثمرة أو أي بند 
من بنود استخدام األرض التابعة 

للنشاط النباتي، والتي تحقق 
شروط الحيازة النباتية )من حيث 

الحد األدنى لمساحة الحيازة(.

Plant holding should contain 

vegetable crops or field crops 

or fruit trees or all of them. 

The holding should meet all 

conditions of plant holding (in 

terms of the minimum size).

Plant Holding

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601004
الحيازة 

الحيوانية

الحيازة التي تشتمل على 
حيوانات فقط )أبقار أو جمال أو 

ماعز أو ضأن( والتي تحقق شروط 
الحيازة الحيوانية )من حيث 

عدد الحيوانات(. وتعتبر المزارع 
التجارية: مزارع تربية الدواجن 

واألبقار المنظمة حيازة حيوانية 
اذا انطبقت عليها شروط الحيازة 

الحيوانية للمزارع التجارية.

An animal holding should 

contain animals (cows or 

camels or goats or sheep). 

The holding should meet all 

conditions of animal holding 

(in terms of number of 

animals). Commercial farms 

(poultry or cow breeding 

farms) are considered if it 

meets all conditions.

Animal 

holdings

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601005
الحيازة 

المختلطة

الحيازة التي تشمل على أراض 
تستغل لغايات اإلنتاج النباتي 
وكذلك تربية الحيوانات وتحقق 

شروط الحيازة النباتية والحيوانية 
معًا. 

A mixed holding includes land 

for plant production, as well as 

animal husbandry. 

Mixed Holding 

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الحائز الزراعي0601006

شخص مدني أو شخصية 
اعتبارية يمارس سيطرة إدارية 
على تشغيل الحيازة الزراعية 

ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق 
باستخدام الموارد المتاحة. وتقع 

على عاتق الحائز مسؤوليات فنية 
واقتصادية خاصة بالحيازة. 

Agriculture holder is a civil or 

legal person who makes the 

major decisions regarding 

resource use and exercises 

management control over the 

agricultural holding operation. 

The agricultural holder has 

technical and economic 

responsibility for the holding.

Agricultural 

Holder

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601007
المصدر 

الرئيسي للري
المصدر الرئيسي الذي يستعمل 
أو يعتمد عليه في ري المزروعات.

The main source used to 

irrigate crops.

The Main 

irrigation 

Source

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

العمالة الزراعية0601008
كل من يعمل أو عمل في الحيازة 
الزراعية في وقت ما خال السنة 

المرجعية.

Agriculture labour force 

refers to all those who work 

or worked in the agricultural 

holding during the reference 

year. 

Agriculture 

Labour Force

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601009
نظام حيازة 
األرض )حق 
اإلستغال(

الترتيبات أو الحقوق التي يتمكن 
الحائز بمقتضاها إدارة أرض الحيازة 

واستغالها. وقد تكون الحيازة 
مملوكة أو في حكم المملوكة أو 
مستأجرة مقابل مال أو مستأجرة 

مقابل حصة من الناتج.

Land tenure system refers to 

the rights and arrangements 

that allow the holder to 

manage the holding. The 

holding might be owned or 

rented against money or share 

of production.

Land Tenure 

System

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

مساحة الحيازة0601010

مساحة كل أجزاء الحيازة مجتمعة 
بما في ذلك المسـاحة المملوكة 

أو المساحة المستأجرة من آخرين، 
وأية مساحات يحوزها الحائز، 

ويستبعد منها المساحة التي 
يملكها الحائز إذا كان قد أجرها 

آلخرين.

Holding size refers to the size 

of all parts of the holding, 

including owned area, rented 

area and any other areas that 

the holder can use. The area 

owned by the holder but 

rented to others should be 

excluded. 

Holding Size

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601011
المساحة 

الصالحة للزراعة

المساحة التي تشمل مساحات 
األرض المستخدمة في زراعة 

المحاصيل المؤقتة واألراضي البور 
)المتروكة للراحة(.

This includes all areas of 

temporary crops and fallow 

land left for rest.

Arable Land

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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0601012
المساحة غير 
الصالحة للزراعة

جزء من المساحة الكلية للحيازة، 
وال تصلح لزراعة أي محصول 

نباتي لسبب دائم أو مؤقت مثل 
األراضي الملحية واألراضي الصخرية 

واألراضي شديدة اإلنحدار.

The area that is not suitable 

for cultivation of any crop due 

to permanent or temporary 

cause. For example, saline, 

rocky land rocky, steep land.

Non Arable 

Land

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601013
مساحة األرض 

الزراعية

مساحات األرض المستخدمة 
في زراعة المحاصيل المؤقتة 

واألراضي البور )المتروكة للراحة(. 
ومساحة أراضي المحاصيل الدائمة 

والمراعي والغابات. 

Areas of temporary crops and 

fallow land left for rest, and 

area of permanent meadows, 

pasture and forests.

Agricultural 

land

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601014
مساحة الحيازة 

المملوكة

مساحة الحيازة التي يملك حائزها 
سند ملكيتها وله الحق في 

تقدير طبيعة استخدامها. مع 
ماحظة أن المساحة المملوكة 
والمؤجرة للغير ال تدخل ضمن 

حيازة األرض.

It refers to the area owned by 

the holder; he has the right to 

decide the way to exploit it. 

The area owned but rented to 

others is excluded.

Owned Area

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601015
مساحة الحيازة 

المستأجرة

مساحة األرض التي يستأجرها 
الحائز من آخرين خال فترة 

محدودة من الزمن. وقد تكون 
مقابل مبلغ من المال متفق عليه 
أو حصة من اإلنتاج أو اإلثنين معًا. 
وتكون مسؤولية إدارة الحيازة من 

قبل الحائز.

It refers to the area rented by 

the holder from others for a 

limited period of time. This 

could be done against money 

agreed or share of production 

or both. Managing the holding 

is the responsibility of the 

holder.

Rented Area

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601016
استخدامات 

األراضي الزراعية 

تصنيف األرض حسب األنشطة أو 
وفقًا لها، التي تتم على جزء من 

مساحة األرض. 

Land uses refer to the activities 

carried out on the land or part 

of the land. 

Agricultural 

Land Uses 

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601017
أرض المحاصيل 

المؤقته 
المكشوفة 

مساحة األراضي المزروعة بأسلوب 
الزراعة المكشوفة )غير المحمية( 
والتي استخدمت لزراعة محاصيل 
دورة حياتها أقل من سنة واحدة، 
فهي تزرع وتحصد ويجمع إنتاجها 

في أقل من سنة، وتشمل 
المحاصيل الحقلية والخضروات 

المكشوفة، وأزهار القطف 
المكشوفة.

It refers to all exposed land 

used for crops of less than 

one-year growing cycle, 

which must be newly sown or 

planted for further production 

after the harvest. It includes 

field crops, vegetables and cut 

flowers.

Land under 

Temporary 

Crops 

(Exposed)

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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0601018
أرض المحاصيل 

المؤقتة 
المحمية

مساحة األرض المغطاة باستخدام 
واقي من الزجاج أو الفيبر جاس 
أو الباستيك أو أي مادة أخرى، 

ويستخدم هذا األسلوب في زراعة 
محاصيل دورة حياتها أقل من 

سنة واحدة مثل الخضروات وأزهار 
القطف المحمية.

The area covered with 

protective glass, fiberglass or 

plastic or any other material, 

and this method is often used 

in the cultivation crops of less 

than one-year growing cycle 

like vegetables and cut flowers 

protected.

Land under 

Temporary 

Crops (Covered) 

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601019
أرض المحاصيل 

الدائمة

مساحة األرض التي تزرع 
بالمحاصيل التي ال تحتاج إلعادة 

زراعة بعد كل موسم قطاف مثل 
األشجار المثمرة والتي تعمر لعدة 

سنوات.

The area devoted to crops that 

do not need to be replanted 

annually such as fruit trees.

Land under 

Permanent 

Crops

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601020
أرض محاصيل 

الرعي 

مساحة أراضي المراعي التي تزرع 
بالمحاصيل التي دورة حياتها أقل 

من خمس سنوات وتستخدم 
لتغذية الحيوانات.

The area of pasture used for 

crops of less than five-year 

growing cycle, it is used for 

animal feed.

Land under 

Pasture Crops 

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

أرض الغابات 0601021

مساحة األرض التي تحتوي على 
أشجار حرجية بشكل كثيف، 

وجدت بالطبيعة أو بفعل اإلنسان، 
ولها قيمة كإنتاج األخشاب أو 

تستخدم كمصدات رياح.

The area that contains heavily 

wooded trees, found by 

nature or human-induced. It 

is used to produce wood or as 

windbreaks.

Forest Land

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

أرض المشاتل0601022

وهي جزء من مساحة الحيازة 
تستخدم إلنتاج األشتال سواء 

لنقلها أو لبيعها، وسواء 
كانت أشتال خضروات أو أشتال 

المحاصيل الحقلية أو أشتال 
أشجار ثمرية. ويستثنى من ذلك 

مشاتل األشجار الحرجية.

A part of the holding used 

to produce seedlings. The 

seedlings might be vegetables 

or field crops or trees. Forest 

nurseries are excluded.

Nursery 

(Plantation)

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601023
أرض متروكة 

بور للراحة

مساحة من األرض تستغل عادة 
لغايات اإلنتاج الزراعي، ضمن دورة 
زراعية، وتكون متروكة بور للراحة 
)بدون زراعتها( وبشروط محددة.

Fallow   land refers to the area 

that is usually exploited for 

agricultural production within 

the agricultural cycle, which is 

left without cultivation to rest. 

This should be done under 

specific conditions.

Fallow Land 

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601024
المساحة 

المحصولية

مجموع مساحات المحاصيل 
المختلفة التي زرعت خال العام 
الزراعي سواء زرعت )منفردة( أو 
)بالتعاقب( أو )باإلقتران/ محملة 

إلى محصول آخر(.

Crop area is a surface of land 

on which a crop is grown 

either alone or respectively or 

together. 

 Crop Area

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

127

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0601025
مساحة 

المحاصيل 
المنفردة

مساحة االرض المزروعة بنوع واحد 
من المحاصيل )أي بمفرده دون 
وجود محاصيل من أنواع أخرى(.

It refers to the surface of land 

on which one type of crop 

is grown (without any other 

crops).

Area of 

individual crops

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601026
مساحة 

المحاصيل 
البينية 

مساحة المحاصيل المزروعة بين 
صفوف محصول أخر في نفس 

الحقل، وهنا تسند المساحة الى 
كل محصول  على انفراد يحسب 
بنسبة المساحة التي يشغلها 

كل محصول.

It refers to the area of   crops 

planted among other crop in 

the same field. The area of each 

crop is calculated separately.

Intercrops Area

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601027
مساحة 

المحاصيل 
المتعاقبة

مساحة المحاصيل المزروعة والتي 
دورة نموها أقل من سنة، حيث 
تعاد زراعتها في نفس المساحة 
أو جزء منها خال السنة الزراعية 
)بمعنى أن نفس المساحة تزرع 

أكثر من مرة خال السنة الزراعية(. 

Successive crops or catch crops 

are those which are sown and 

harvested on the same piece 

of land previously occupied by 

another crop, or even by the 

same crop, during the same 

agricultural year.

Area of 

Successive 

Crops

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601028
المساحة 

المروية

مساحة األرض التي تزود بشكل 
متعمد بالماء من غير المطر، 
وتحسب المساحة المروية مرة 

واحدة فقط في حال زرعت مساحة 
األرض أكثر من مرة خال السنة 

المرجعية.

Area of land that deliberately 

supplied with water excluding 

rain, Irrigated area is calculated 

only once in case the land has 

been cultivated more than 

once during the reference year.

Irrigated Area

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الري0601029

تزويد األرض عن قصد بمياه غير 
مياه األمطار وبفعل اإلنسان، 
بغرض تحسين اإلنتاج وزيادة 

مساحة المراعي.

Irrigation is to supply water 

(excluding rain water) 

intentionally to the soil in 

order to improve production.

Irrigation

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الري بالغمر0601030

نظام يتبع األسلوب التقليدي 
في سقاية المحاصيل المزروعة 

في الحيازة، ويعتمد هذا النظام 
على الري السطحي بالغمر 

وال يستخدم فيه شبكات ري 
متخصصة.

It refers to the traditional 

system of watering crops such 

as flooding, No modern tools 

are used.

Flood Irrigation

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601031
نظام الري 

الحديث

نظام يتبع األسلوب الحديث 
في سقاية المحاصيل المزروعة 
في الحيازة كالري بالتنقيط أو 

بالرشاشات أو الري بأي نظام ري 
حديث آخر.

It refers to the modern system 

of watering crops such as drip 

or sprinkler or pivot irrigation. 

Modern 

Irrigation 

System

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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الري بالرشاشات0601032

من اساليب الري الحديثة، التي 
تستخدم الشبكات األنبوبية 

التي من خالها يتحرك الماء تحت 
ضغط معين ليتم دفعها عبر 

فوهات الرش المخصصة لتوزيعها 
على المحاصيل.

It is one of the modern 

irrigation methods that uses 

tubular network through 

which water moves under a 

certain pressure to the soil.

Sprinkler 

irrigation

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الري بالتنقيط0601033

من اساليب الري الحديثة، التي 
تستخدم الشبكات األنبوبية 

التي من خالها يتحرك الماء تحت 
ضغط منخفض وبكميات صغيرة 
لكل نبته من المحاصيل المزروعة.

It is one of the modern 

irrigation methods that uses 

tubular network through 

which water moves in small 

quantities under low pressure 

to each plant.

 Dropping 

Irrigation

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

اآلبار0601034

هي اآلبار التي تستخدم مياهها 
لري المزروعات، وفي اإلنتاج الزراعي 

سواء كان ارتوازيًا أو تجميعيًا أو 
للتخزين، وال يشمل ذلك اآلبار التي 
تستخدم في غير األغراض الزراعية 

مثل آبار الشرب وغيرها.

Wells are water source that 

is used to irrigate crops in 

agricultural production. Wells 

used in non-agricultural 

purposes such as drinking 

wells and others are excluded.

Wells

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations + 

Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization

اآلبار األنبوبية0601035

هي آبار محفورة آليًا وعلى أعماق 
مختلفة وفق طبيعة المنطقة 

الموجود فيها، وتعتبر وهي من 
اآلبار اإلرتوازية. 

It refers to mechanically dug 

wells of different depths 

according to the nature of the 

area. Tube wells are considered 

artesian wells.

Tube Wells

Food and 

Agriculture 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization

0601036
اآلبار اليدوية/ 

طوي عادي

هي اآلبار العادية المحفورة باليد 
في غالب األحيان ويكون مستوى 

عمقها أقل من مستوى اآلبار 
اإلرتوازية.

Normal wells are mostly hand-

dug wells. The depth of normal 

wells is lower compared with 

artesian wells.

Normal wells

 Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization

اآلبار الفوارة 0601037
هي اآلبار التي تخرج منها المياه 

ذاتيًا وبدون أي وسيلة دفع 
خارجية. 

It refers to wells from which 

water flows without any 

external means of pumping.

 Sparkling Wells

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations + 

Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization
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األفاج والعيون0601038

تكوين طبيعي في األرض على 
شكل حفرة أو شق في جوف 
األرض يوجد به الماء وال يسيل 

على وجه األرض.

Falaj is a natural formation in 

the ground in the form of a 

hole where water flows. 

 Falaj

 Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization

السدود 0601039

هي السدود المقامة على مجاري 
الوديان والسيول بهدف حفظ 

المياه وزيادة المخزون الجوفي أو 
بهدف الري أو الشرب، سواء كانت 
سدود خرسانية أو سدود ترابية.

It refers to the barriers built on 

valley stream channels to save 

and control water and increase 

underground inventory. Dams 

can be built of concrete or 

mud.

Dam

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations + 

Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization

0601040
المواشي/ أو 

الثروة الحيوانية

مجموع الحيوانات المرباة لغرض 
إنتاج معين كتربية األبقار 

والجاموس والضأن والماعز واألبقار 
واإلبل وحيوانات الجر من الخيول 
والبغال والحمير. وتصنف الطيور 

والحيوانات الداجنة من الغزالن 
وخايا النحل وغيرها من الثروة 

الحيوانية. 

It refers to all animals which 

purpose for breeding. 

Livestock includes cows, 

buffalo, sheep, goats, camels 

and draft animals such as 

horses, mules and donkeys. as 

well as domestic animals like 

chickens, ducks, geese, turkeys, 

ostriches, rabbits, deer and 

beehives.

Livestock

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

الدواجن0601041

مجموعة من الطيور مخصصة 
لغرض إنتاج معين كان يكون 

إلنتاج لحم الدجاج 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.

Poultry

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601042
منتجات الثروة 

الحيوانية

كل ما هو منتج ومشتق من 
الحيوانت المذبوحة والحية، 

مثل اللحوم واألحشاء والدهون 
والجلود، والحليب والبيض 

والصوف والعسل وغيرها من 
المنتجات األخرى والتي من 

الممكن أن تكون مشتقه من 
المنتجات األصلية مثل المنتجات 

المشتقه من الحليب.

It refers to everything 

manufactured or derived from 

live and slaughtered animals 

such as meat, internal organs, 

fat, leather, milk, eggs, wool 

and honey. It also includes 

products derived from original 

animal products, such as 

products derived from milk.

Animal 

Production

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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0601043
الحيوانات 

الحلوب

اإلناث التي تم بالفعل حلبها 
خال الفترة المرجعية، وال تعتبر 
الحيوانات التي ترضع مواليدها 

من ضمن الحيوانات الحابة 
إذا كانت المواليد ترضع جميع 

الحليب وال يتم الحصول على أية 
كميات حليب منها.

It refers to the number of 

animals who give milk during 

the reference period. Animals 

should be excluded in case 

they are feeding their babies 

all quantity of milk.

Milk Animals

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

إنتاج الحليب0601044

كمية الحليب التي تم حلبها من 
الحيوانات الحابة بما في ذلك 

الكميات التي تستخدم لتغذية 
المواليد الحقًا.

It refers to the total amount of 

milk obtained from from milk 

animals including quantities 

that are used to feed babies.

Milk Production

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601045
األغنام المنتجة 

للصوف 

إجمالي عدد األغنام التي جّز 
صوفها خال الفترة المرجعية، ولو 
تم جزها أكثر من مرة يتم عدها 

مرة واحدة فقط.

It refers to the total number of 

sheep who are shorn during 

the reference period. If the 

animal was shorn more than 

one time a year, it should be 

counted only once.

Wool Producing 

Sheep

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

إنتاج الصوف0601046
إجمالي الكمية المنتجة من صوف 

األغنام والحمان خال الفترة 
المرجعية. 

It refers to the total amount of 

wool produced from sheep in 

the reference period.

Wool 

Production

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

عدد المواليد0601047
عدد الحيوانات المولودة حية خال 

الفترة المرجعية.

It refers to the number of 

animals born alive during the 

reference period.

Number of 

Births

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601048
الحيوانات 
المذبوحة

تشمل كل الحيوانات التي ذبحت 
خال الفترة المرجعية ضمن 

منطقة محددة، سواء كانت من 
القطيع المحلي أو المستورد 

ألغراض الذبح.

It refers to all animals that 

have been slaughtered during 

the reference period within a 

specific area. Animals can be 

local or imported for slaughter 

purposes.

Slaughtered 

Animals

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601049
وزن الحيوان 

الحي

الوزن اإلجمالي للحيوان الحي 
المأخوذ مباشرة قبل عملية 

الذبح. 

It refers to the weight of the 

living animal immediately 

before the slaughter process.

Weight of Live 

Animal

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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0601050
وزن الحيوان 

المذبوح

وزن الذبيحة اإلجمالي بما فيه 
الصال أو الجلد والرأس واألقدام 
واألعضاء الداخلية ويستثنى من 
ذلك الجزء الخاص بالدم الذي ال 

يجمع أثناء الذبح. 

It refers to total weight of the 

slaughtered animal, including 

hides, head, feet and internal 

organs, with the exception of 

blood.

Weight of 

Slaughtered 

Animal

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601051
وزن الذبيحة 

الصافي

وزن الذبيحة بعد إزالة أجزاء 
محددة من الذبيحة حسب نوع 

الحيوان المذبوح )االجزاء الصالحة 
لألكل(.

It refers to the weight after 

removing specific parts. It also 

means the weight minus all 

non-edible parts.

Net Weight of 

Slaughtered 

Animal

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601052
مخلفات 
الذبيحة 

الصالحة لألكل

هي أجزاء واعضاء الحيوانات 
الصالحة لألكل باستثناء الدهون 

والتي يتم فصلها عادة خال فترة 
إعداد الذبيحة في المسالخ.

It refers to the edible parts 

of the slaughtered animals 

except fats. Fats are usually 

removed in slaughterhouses. 

Edible 

Remnants of 

Slaughtered 

Animal

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

المزارع التجارية0601053

جميع المزارع المتخصصة بإنتاج 
نوع أو أكثر من أنواع الثروة 

الحيوانية، وتتوفر فيها األبنية 
واألدوات الازمة لتربية الحيوانات 
وتعمل بأسلوب تجاري، وتشمل 

مزارع الدجاج الاحم والبياض 
واألمهات واألبقار.

It refers to farms specialized 

to produce one or more types 

of livestock. Farms should 

be operated in systematic 

commercial way; it should 

contain buildings and 

tools necessary for animal 

husbandry. Commercial farms 

include different types of 

chicken farms and cow farm.

Commercial 

Farms

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601054
مزارع األبقار 

التجارية

مزارع تختص بتربية األبقار ألغراض 
إنتاج الحليب، وتحتوي على مرابط 
وعنابر للتربية ومحلب آلي وغرفة 

تبريد أو خزان مبرد ومستودع 
لألعاف... وغيرها.

It refers to farms breading 

cows for milk production. The 

farm should include contain 

cow stalls, breeding rooms, 

milking equipment, cooler 

tank and fodder store.

Commercial 

Cattle Farms

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601055
مزارع الدجاج 

الاحم
مزارع تختص بتربية الدجاج بغرض 

إنتاج اللحوم.

It refers to farms dedicated 

to bred chickens for meat 

production.

Broiler Farms

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601056
مزارع الدجاج 

البياض
مزارع تختض بتربية الدجاج بغرض 

إنتاج بيض المائدة. ويش

It refers to farms breeding 

chickens for the production of 

table eggs. 

Layer Farms

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority
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0601057
مزارع دجاج 

األمهات
مزارع تختص بتربية الدجاج بغرض 

إنتاج بيض التفقيس.

It refers to farms breeding 

chickens for the production of 

hatching eggs.

Parents Stock 

Farms

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

الفقاسات0601058
آلة متخصصة لتفريخ بيض 

الدواجن.
It is a special machines for 

hatching of the poultry eggs.
Hatchery

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

سعة المزرعة0601059
أقصى عدد ممكن من الطيور أو 
األبقار والتي يمكن تربيتها في 

المزرعة.

It refers to the maximum 

number of chicks or cattle can 

be kept in the farm

Capacity of 

Farm

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601060
خايا النحل 

التقليدية

خايا تصنع محليًا وغير محددة 
القياس واألحجام واألشكال وقد 

تكون مصنوعة من الطين وأحيانًا 
من الخشب.

Locally made beehives, with 

non- specific dimensions, and 

shapes wich made mainly 

of soil and sometimes from 

woods.

Local Beehives

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601061
خايا النحل 

الحديثة

عبارة عن صندوق خشبي بأبعاد 
محددة متعارف عليها، تكون من 

قاعدة وصندوق تربية وغطاء. 

A wooden box with specific 

dimensions consists of a base, 

raising box and cover.

Modern 

Beehives

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

صيد االسماك0601062

 أي نشاط ينتج عنه صيد أي نوع 
من أنواع األسماك الحية واألحياء 

المائية األخرى باحدى وسائل 
الصيد المختلفة.

It refers to any activity that 

involves the catching, taking, 

or harvesting of fish and/ or 

other aquatic species using 

different fishing tools.

Fishing

Food and 

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi + 

Agriculture 

Organization

موقع اإلنزال 0601063

الموقع التي تعمل قوارب الصيد 
على انزال المصيد فيه، وقد 

يكون المركز هو نفسه الميناء أو 
يختلف عنه.

It refers to the location where 

fishing vessels unload the 

catch. The unload location may 

be the port or not. 

Landing Site

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi
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الطرادات0601064

عبارة عن قوارب مفتوحة ذات قعر 
مسطح وضيق يبلغ طولها 6 – 8 
أمتار مجهزه بماكينه او ماكينتين 

خارج القرب. وتمتد رحلة الصيد 
في هذا النوع من القوارب 6 – 8 

ساعات يوميًا وقد تصل الى فترة 
أقصاها يوم واحد، ويعمل عليها   

1 - 4 أشخاص.

It refers to an open boat with 

a flat and narrow bottom. 

The length of the boat is 

approximately 68- meters and 

it is equipped with a motor or 

two which is placed outside the 

boat. A fishing trip in this type 

of boats lasts 6 - 8 hours per 

day maximum. 1 - 4 people are 

usually working on the boat.

Tarad 

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi

اللنشات0601065

عبارة عن قوارب خشبية مبنيه 
بشكل تقليدي، يبلغ طولها 12 – 
22 مترًا ومزوده بمكائن داخلية 

تعمل على البترول، وتمتد رحلة 
الصيد في العادة بين 3 – 4 أيام، 
ويعمل على ظهر القارب 4 – 6 

أشخاص.

It refers to a traditional wooden 

boat, which is approximately 

12 - 22 meters long and is 

equipped with internal motors 

that work with petrol. A fishing 

trip in this type of boats lasts 3 

- 4 days. 4 - 6 people are usually 

working on the boat.

Lansh (Boat)

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi

0601066
رحات صيد 

األسماك
رحات الصيد باستخدام الطرادات 
أو اللنشات ألغراض صيد األسماك.

Total Number of fishing trip by 

using tarad boats and Lansh 

boats for fishing purposes

Fishing Trips

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi

صيادي األسماك0601067
الصيادين العاملين على قوارب 

الصيد )الطرادات، اللنشات(.

Fishermen (number of crew) 

on Tarad boats and Lansh 

boats

Fishermen 

Environment 

Agency - Abu 

Dhabi

0601068
العامل الزراعي 

الدائم

العامل الذي يؤدي خدماته بشكل 
منتظم ومستمر في الحيازة خال 

السنة الزراعية، ومدة العمل 8 
شهور فأكثر من العام الزراعي.

A person whose services 

are utilized regularly and 

continuasly during the 

agricultural year for agricultural 

work on the holding. 

Permanent agricultural workers 

works for 8 months at least 

during the agricultural year. 

Permanent 

Agricultural 

Workers 

International 

Labour 

Organization

0601069
العامل الزراعي 

المؤقت

العامل الذي يؤدي خدماته بشكل 
غير منتظم وغير مستمر في 

الحيازة خال السنة الزراعية وغالبا 
ما تستخدم العمالة المؤقتة 

)العرضية( لفترات قصيرة إلنجاز 
مهام محدودة، بحيث تنتهي 

خدماتهم بانتهاء المهمة، ومدة 
العمل تقل عن 4 أشهر فأقل من 

العام الزراعي.

A person working one or more 

times during the agricultural 

years who is not expected to 

work regularly or continuasly 

on the holding. Occasional 

agricultural workers works 

for 8 months or less during 

agricultural year.

Occasional 

Agricultural 

Workers 

International 

Labour 

Organization
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المسكن0601070

مبنى أو جزء من مبنى داخل 
الحيازة الزراعية ومستقل عن بقية 
األبنية المشغولة في أرض الحيازة 

وهو معد أصًا لسكن الحائز أو 
المقيمين في الحيازة.

It is a building or part of a 

building within the agricultural 

holding; it should be 

independent from the rest of 

the buildings in the holding. 

It is basically prepared for the 

accommodation of the holder 

or those residing in the holding. 

House

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

0601071
حظائر التربية 

)العنابر(

مباني مخصصة اليواء الحيوانات 
والدواجن، وعادة ما تكون مجهزة 

بتجهيزات التغذية والمشارب 
وعنابر الدواجن واماكن تربية 

وحلب األبقار واألغنام.

Stables are buildings to house 

animals and poultry. They are 

usually equipped with feeding 

tools, poultry wards and other 

places for milking cows and 

sheep.

Housing for 

Animals

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

+ Abu Dhabi 

Food Control 

Authority

المستودعات0601072

مباني مخصصة لحفظ اآلالت 
والمعدات الزراعية وتشمل 

مستودعات التقاوي أو الحبوب 
ومستودعات األسمدة والمبيدات 

واألعاف وغيرها.

Buildings dedicated to 

store machines, agricultural 

equipment, seeds, fertilizers 

and pesticides.

Storage Silos

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

األسمدة0601073

مواد كيماوية أو عضوية طبيعية 
أو المصنعة التي تضاف الى التربة 

أو إلى مياه الري وفق مقننات 
محددة لتزويد النباتات بالمغذيات 

الازمة والتي تحتوي على األقل 
على نسبة %5 من واحد أو أكثر 
من المغذيات الثاثة )نيتروجين، 

فوسفات، بوتاسيوم(.

Fertilizer is any organic or 

inorganic material of natural or 

synthetic origin that is added 

to a soil to supply one or more 

plant nutrients essential to 

the growth of plants. Fertilizer 

contains at least 5% or more of 

the three nutrients (nitrogen, 

phosphate, potassium).

Fertilizer

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

المبيدات0601074

مواد كيماوية اصطناعية وتكون 
على شكل مركز ويجري تخفيفها 

قبل استعمالها بمواد مختلفة 
مثل الماء والكيروسين وغيرها 

وهي تستخدم لتخفيف أثر اآلفات 
المضرة بالمحاصيل أو الحيوانات 
الزراعية للقضاء على هذه اآلفات.

Pesticides are chemicals or 

organic substances to prevent, 

destroy or mitigate any pest. 

Pesticides are produced in 

concentrated form; they need 

to be mixed (reduced) with 

water or kerosene, etc. 

Pesticides

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations
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0601075
المطاعيم/ 

اللقاحات 
البيطرية

هي عبارة عن كائنات مجهريه 
)كالبكتيريا والفيروسات 

والفطريات،..الخ( ضعيفة أو 
ميته، أو هي عبارة عن مضادات 
البروتينات المشتقة منها، أو 

التركيبات االصطناعية، وتستخدم 
لمنع، أو تحصين، أو عاج 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.

vaccine
World Health 

Organization

اآلالت الزراعية0601076

تشمل مختلف أنواع اآلالت 
والمعدات والتجهيزات اآللية 
الزراعية ووحدات ضخ المياه 

والتراكتورات والحصادات 
والدراسات وآالت البذار وموتورات 
الرش والحابات وأدواتها، وغيرها 
من اآلالت التي يملكها الحائز أو 
مستأجرة من آخرين، وتستبعد 

من اآلالت والمعدات التي 
تستخدم ألغراض غير الزراعية.

It refers to various types of 

machinery, equipment, water 

pumps, tractors harvesters and 

other machinery owned by the 

holder or leased from others. 

Machinery and equipment that 

are used for non-agricultural 

purposes are excluded.

Agricultural 

Machinery

Food and 

Agriculture 

Organization 

of the United 

Nations

0601077

مستلزمات 
اإلنتاج الزراعي 

)االستهاك 
الوسيط(

كل ما يشتريه المزارع بهدف 
استخدامه في العملية اإلنتاجية 

لنفس العام كاألسمدة الكيماوية 
والمبيدات والتقاوي واألعاف 

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.

Agricultural 

Intermediate 

Consumption

System of 

National 

Accounts 93

0601078

الدعم 
الحكومي 
للحيازات 
الزراعية

الخدمات )المالية والعينية( التي 
يتم تقديمها لدعم الحيازات 

الزراعية، مثل تقديم أو تطوير 
نظام شبكات الري وغيرها من 

الخدمات.

Service that is offered 

to support agricultural 

holdings, such as providing or 

developing irrigation system 

and other services 

Government 

Support for 

Agriculture 

Holdings

Abu Dhabi 

Food Control 

Authority 

Organization
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0601079

التجارة 
السلعّية 
الزراعية 
والغذائية

هي السلع الزراعية والغذائية 
التي ُتضاف إلى مخزون الموارد 

الزراعية والغذائية إلمارة أبوظبي 
أو تخصم منه، سواء بالدخول 

إلى أراضي اإلمارة أو الخروج منها. 
ويشير مصطلح التجارة السلعّية 

الزراعية والغذائية إلى حركة 
التجارة بهذه السلع عبر منافذ 
إمارة أبوظبي فقط، مما يعني 

أنها ال تشمل أي تعامات تتم من 
خال اإلمارات األخرى.

The statistics of merchandise 

trade in agricultural goods and 

food include goods that are 

added to the stock in the food 

and agricultural inventory of 

the Emirate of Abu Dhabi or 

deducted from it, by entering 

or leaving the territory of the 

emirate. Trade in the aforesaid 

goods refers only to the goods 

crossing the ports of Abu 

Dhabi Emirate, i.e. excluding 

with other Emirates.

Merchandise 

trade in 

agricultural 

goods and food

Statistics Centre 

- Abu Dhabi

0601080

الـواردات 
السلعية 
الزراعية 

والغذائية 

هي السلع الزراعية والغذائية 
التي تدخل المنطقة الجمركية 

واالقتصادية إلمارة أبوظبي واردًة 
من مختلف أرجاء العالم، ما عدا 
اإلمارات األخرى في الدولة، سواء 
دخلت هذه السلع مباشرة أو 

ُسحبت من مخازن اإليداع الجمركي 
أو اإلدخال المؤقت أو المناطق 
الحرة داخل الدولة، وُخلَِّصت 

جمركيًا لتصبح جزءًا من الرصيد 
السلعّي الزراعي والغذائي إلمارة 

أبوظبي.

Agricultural goods a and 

food entering through the 

customs ports and economic 

free zones of   the Emirate of 

Abu Dhabi from various parts 

of the world, except other the 

emirates of the UAE, whether 

these goods entered directly 

or withdrawn from customs 

bonds, temporary admission 

depots, or free zones within 

the UAE, and go through 

customs clearance to become 

part of agricultural and food 

inventory of the Emirate of 

Abu Dhabi.

Imports of 

agricultural 

goods and food

Statistics Centre 

- Abu Dhabi

0601081

الصادرات 
السلعية 
الزراعية 

والغذائية 

هي السلع الزراعية والغذائية 
المنتجة محليًا بالكامل أو التي 

تسهم الموارد المحلية في 
إنتاجها وتخرج من المنطقة 
الجمركية واالقتصادية إلمارة 

أبوظبي باتجاه العالم الخارجي 
لتشّكل خصمًا من رصيدها 

السلعّي الزراعي والغذائي. ومن 
الممكن أن تتضّمن الصادرات 

الزراعية والغذائية بضائع أنتجت 
جزئيًا في إمارات الدولة األخرى.

Agricultural goods and 

food entirely produced 

locally or whose production 

process involves use of local 

resources that leave the ports/

economic, free zones of Abu 

Dhabi deducting from the 

agricultural and food inventory 

of the Emirate. They may 

include goods that produced 

in other Emirates.

Exports of 

agricultural 

goods and food

Statistics Centre 

- Abu Dhabi
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0601082

المعاد تصديره 
من السلع 

الزراعية 
والغذائية 

هي السلع الزراعية والغذائية 
التي ُتستورد من الخارج وتدخل 
المنطقة الجمركية واالقتصادية 

وتصبح جزءًا من الرصيد السلعّي 
الزراعي والغذائي لإلمارة ثم يعاد 
تصديرها كما هي دون أي تعديل 

عليها إلى خارج الدولة. 

Imported agricultural 

goods and food that enter 

through the customs ports 

and economic free zones of   

the Emirate of Abu Dhabi to 

become part of agricultural 

and food inventory of the 

Emirate of Abu Dhabi, and 

then re-exported as they are 

without any modification.

Re-exports of 

agricultural 

goods and food

Statistics Centre 

- Abu Dhabi

الدجاج البياض0601083
الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض 

المائدة وعادة ما يربى لمدة ال تزيد 
على 30 شهرًا.

Refers to the chicks kept 

to produce table eggs, not 

usually for more than 30 

months.

Layers

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010

الدجاج الاحم0601084
هو الدجاج الذي يربى إلنتاج 

اللحوم البيضاء في مدة ال تتعدى 
دورتها 50 يومًا.

It is the chicks which be kept 

to produce white meat with 50 

days as maximum period.

Broilers

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010

الدواجن0601085

مجموعة من الطيور مخصصة 
لغرض إنتاج معين كان يكون 
دجاج اللحم أو إلنتاج البيض أو 

إلنتاج لحم الحبش أو الحمام أو أي 
نوع آخر من الطيور، كما تشمل 

الدواجن األرانب.

Refers 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.

Poultry

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010

0601086
الدواجن 
المنزلية

هي الدواجن التي تتم تربيتها 
بأعداد قليلة في مكان مخصص 
لتربيتها بجانب المنزل ويكون 
الهدف الرئيسي من تربيتها 

االستهاك 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

Household 

Poultry

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010

0601087
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. 

Layers Cycles

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0601088
أمهات الدجاج 

الاحم

هو الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض 
مخصب لتفريخه في المفرخات 

إلنتاج الصوص الاحم

Refers to the chicks kept to 

produce fertilized eggs for 

hatching and producing 

broiler chicks.

Mothers of 

Broilers

PCBS+ 

Palestinian 

Ministry of 

Agriculture 

2010

0601089
دورة الدجاج 

الاحم

هي الفترة التي تمتد من بداية 
تربية الصيصان )عمر يوم واحد( 

حتى نهاية تسويق الدواجن 
المنتجة.

The period that extends from 

the raising of chicks (aged one 

day) until the final marketing 

of the poultry.

Broiler Cycles

FAO statistical 

development 

series 11, World 

Programe for 

the Census of 

Agriculture 

2010,

الخضراوات0601090

هي مجموعة من المحاصيل 
المؤقتة والتي تستخدم بشكل 

رئيسي لاستهاك 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 تزرع 

الخضراوات مكشوفة أو محمية.

This is a set of temporary 

crops used mainly for fresh 

consumption, including fruit 

vegetables such as pumpkins, 

eggplants, okra, maize and 

green legume; root vegetables 

such as carrots, radishes, and 

onion; leafy vegetables such 

as lettuce and spinach, plus 

strawberries, watermelon and 

musk melon. Vegetables can 

be grown open or protected.

Vegetables

Central 

statistical 

origination of 

Iraq

0601091
المحاصيل 

الحقلية

هي مجموعة من المحاصيل 
المؤقتة 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 التوابل مثل 

الكمون والقزحة، 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.

Field Crops

Central 

statistical 

origination of 

Iraq
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Food Security )0602( األمن الغذائي

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0602001
الميزانية 
الغذائية

دراسة تمثل الواقع األشمل للنمط 
الغذائي خال فترة زمنية محددة، 

وتعتبر من السجات المعززة 
لبيانات الغذاء المتوافر خال 

السنة المرجعية. 

It refers to food pattern during 

a specific period of time; 

it is considered one of the 

enhanced data records on 

food availability during the 

referance year. 

Food Balance 

Sheet

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations

األمن الغذائي0602002

يتحقق األمن الغذائي عندما 
يتوافر للناس جميعهم وفي 

األوقات جميعها القدرة الفيزيائية 
واالقتصادية للحصول على 
ما يكفي من الغذاء لتلبية 

احتياجاتهم الحياتية لممارسة 
حياة صحية ومنتجة.

Food security is achieved when 

enough food is available for 

all people in all times to meet 

their life needs and practice a 

healthy and productive life.

Food Security

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

 Nations +

 World Food

Programme

توافر الغذاء0602003

ضمان إنتاج كمّيات كافية أو 
استيراد ما يسّد نقص اإلنتاج 
لتوفير ما يحتاج إليه الفرد من 

الغذاء، ولكن يجب أن تكون نسب 
االعتماد على اإلنتاج المحلي تفوق 

االعتماد على المستوردات.

Food availability is to ensure 

producing or importing 

sufficient quantities of food for 

the people. Relying on local 

production should be larger 

than imported products.

Food 

Availability

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

 Nations +

 World Food

Programme

إتاحة الغذاء0602004

ضمان حصول الفرد على الغذاء 
في األوقات كافة، وحسب قدرته 

االقتصادية على الشراء، أو 
بوساطة التكافل االجتماعي، 

بحيث يستطيع الحصول على 
الغذاء المتوافر.

Food accessibility is to ensure 

that an individual can access 

food at all times, according 

to his economic ability to 

purchase, or through social 

solidarity.

Food 

Accessibility

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

 Nations +

 World Food

Programme

0602005
االنتفاع من 

الغذاء

استخدام األغذية بأفضل طريقة 
ممكنة، لكي يتمّتع كل فرد 
بالصحة والتغذية الجيدة )أي 

القدرة على تأمين احتياجات الفرد 
التغذوية اليومية من الغذاء 

المتوافر والمتاح من حيث الكمّية 
والنوعّية والتنّوع حسب احتياجات 

الفرد من العناصر الغذائية(.

Food utilization is use food 

in the best possible way, so 

that every person enjoys 

good health and nutrition 

(i.e. the ability to secure the 

daily nutritional needs of 

individuals from the available 

and accessible food in terms of 

quantity, quality and diversity).

Food Utilization

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

 Nations +

 World Food

Programme
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الغذاء0602006
كميات السلع الغذائية وأي من 
السلع المشتقة منها المتاحة 

لاستهاك خال الفترة المرجعية.

 refers to the amount of

 commodities available for

 consumption, including any

 products derived from them,

.during the reference period

Food

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations

0602007
نصيب الفرد 
من السعرات 

الحرارية

نصيب الفرد من السعرات 
الحرارية التي يحصل عليها من 
استهاك كميات الغذاء المتاح 

من المنتجات النباتية والحيوانية 
خال الفترة المرجعية.

 It is an estimation of the

 available supply per capita

 of calories which derived

 from the total food supplies

 available for human

 consumption from plant and

 .animals products

 per capita 

calories

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations

0602008
نصيب الفرد 
من البروتين

معدل نصيب الفرد من البروتينات 
التي يحصل عليها من استهاك 
كمية الغذاء المتاح من المنتجات 
النباتية والحيوانية خال الفترة 

المرجعية.

 It is an estimation of the

 available supply per capita of

 protein which derived from the

 total food supplies available

 for human consumption from

 .plant and animals products

 per capita

protein

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations

0602009
نصيب الفرد 
من الدهون

معدل نصيب الفرد من الدهون 
التي يحصل عليها من استهاك 
كمية الغذاء المتاح من المنتجات 
النباتية والحيوانية خال الفتره 

المرجعية.

 It is an estimation of the

 available supply per capita of

 Fats which derived from the

 total food supplies available

 for human consumption from

.plant and animals products

per capita Fats

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations

0602010
نصيب الفرد 

من الغذاء

نصيب الفرد من الغذاء المتاح 
لاستهاك من المنتجات النباتية 
والحيوانية خال الفتره المرجعية.

 It is an estimation of per capita

 food supplies available for

 human consumption in the

 reference period form plant

.and animals products

 per capita 

foods

 Food and

 Agriculture

 Organization

 of the United

Nations
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Environment )0603( البيئة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

البيئة0603001

إجمالي الظروف الخارجية التي 
تؤثرفي حياة كائن الحي ونموه 

وبقائه على سطح األرض، وتشمل 
المناخ والهواء والماء والتربة 

والمعادن، إضافة على الكائنات 
الحية نفسها.

Environment is the whole 

external conditions which 

affect the life, growth, and 

existence of a livingorganism 

on earth including climate, 

air, water, soil, metals, and the 

living organisms.

EnvironmentUN-ESCWA

المؤشر البيئي0603002

قياس متغير او قيمة تشير الى 
معلومة ا تصف حالة البيئة، كما 
تصف ما يرتبط بالمتغيرات الغير 

مباشرة 

Parameter, or a value derived 

from parameter, that points 

to, provides information 

about and/ or describe status 

of the environment, and has 

significance extending beyond 

the directly associated with 

any given parametric value. 

Environmental 

Indicator
UNSD

األوساط البيئية0603003
هي مجموعة عناصر البيئة 

الطبيعية وتشمل الهواء والماء 
واألرض أو التربة.

abiotic comonents of the 

natural environment , namely 

air, water and land.

Environmaintal 

Media

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013

تلوث البيئة0603004

هو التلوث الناجم بشكل 
طبيعي أو غير طبيعي، وناتج 

عن قيام االنسان بشكل مباشر 
أو غير مباشر، إرادي أو ال إرادي، 
بإدخال أي من المواد والعوامل 

الملوثة في عناصر البيئة 
الطبيعية والذي ينشأ من جرائه 

أي خطر على صحة االنسان أو 
الحياة النباتية أو الحيوانية.

It is the pollution caused 

naturally/ unnaturally by 

Human directly or indirectly, 

voluntary or involuntary, and 

enter any of the materials 

and the factors polluting 

the natural elements of the 

environment which arisearise 

result of which is no risk to 

human health or plant life or 

animal.

Environmental 

Pollution

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603005
اإلحصاءات 

البيئية

هي إحصاءات تبين حالة البيئة 
واتجاهاتها وتغطي أوساط 

البيئة الطبيعية )الهواء/
المناخ والماء واالرض/التربة( 
والكائنات الحية في األوساط 

البيئية، والمستوطنات البشرية. 
واإلحصاءات البيئية تميل 

بطبيعتها إلى تحقيق التكامل، 
فهي تقيس النشاطات البشرية 
واألحداث الطبيعية التي تؤثر في 
البيئة، وتأثيرات هذه النشاطات 

واألحداث، واألستجابات االجتماعية 
للتأثيرات البيئية، وتشمل 

تعريفات واسعة تتضمن مؤشرات 
ودالالت ومحاسبة.

Environmental statistics 

are statistics that describe 

the state and trends of the 

environment covering the 

natural environment (air/ 

climate, water, land/soil), living 

organisms in their ecosystems 

and human settlements. 

Environmental statistics 

are integrative in nature, 

measuring human activities 

and natural events that affect 

the environment, the impact 

of these activities and events, 

and the social responses 

to environmental impacts. 

Broad definitions include 

environmental indicators, 

indices and accounting

Environmental 

statistics
UN-ESCWA

الضغط الجوي0603006

يعرف الضغط الجوي بأنه وزن 
عمود الهواء الممتد من سطح 
األرض حتى نهاية الغاف الجوي 
المحيط بالكرة األرضية. ويعد 

الضغط الجوي من أهم عناصر 
الطقس، حيث يؤدي االختاف في 
الضغط الجوي إلى بروز قوة تحدر 
الضغط المسّبب الرئيس لحركة 
الهواء من مكان إلى آخر -أي إلى 

هبوب الرياح- وبالتالي انتقال 
الطاقة من مكان إلى آخر وحدوث 

التقلبات في الطقس والمناخ.

Atmospheric pressure is the 

weight of the air column that 

extends from the surface 

of the ground until the end 

of the atmosphere of the 

Earth. Air pressure is one of 

the most important weather 

elements. The difference in 

atmospheric pressure leads to 

the emergence of descendant 

force which is the main cause 

of air movement from one 

place to another and that is 

wind. Thus transferring energy 

from one place to another 

and causing fluctuations in 

weather and climate.

Atmospheric 

pressure
UN-ESCWA

0603007
متوسط األمطار 

الهاطلة

هو المتوسط الحسابي لكمية 
األمطار الهاطلة المسجلة 

بالمليمتر خال شهر او سنة.

Average rainfall is the average 

of the amounts of falling rain 

in millimeter within one month 

or year

Average rainfallUN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

المناخ0603008

حالة الجو في موقع معين أو 
منطقة على مدى فترة طويلة 

من الزمن قد تكون شهرا أو سنة 
أو فصا أو سنوات عدة. وهو 

المحصلة طويلة المدى في الغاف 
الجوي مثل اإلشعاع الشمسي 

والحرارة والرطوبة ونوع الهطول 
والضغط الجوي والرياح سرعة 
واتجاها وتباينات هذه العناصر.

Climate is the condition of 

weather at a particular location 

or region over a long period 

of time that can be a month, 

a year, a season, or several 

years. It is the long-term result 

in the atmosphere including 

elements, such as temperature, 

solar radiation humidity, 

rainfall, atmospheric pressure, 

wind speed and direction, 

and the variations of these 

elements

ClimateUN-ESCWA

0603009
أقوى زخة 

مطرية

أعلى كمية امطار هاطلة 
بالمليمتر على موقع محدد خال 

الشهر أو السنة )فترة زمنية(.

Heaviest fall is the highest 

amount of rainfall in millimetre 

on a certain location within 

one month or year (a period 

of time).

Heaviest fallUN-ESCWA

0603010
الرطوبة 
النسبية

هي نسبة كتلة بخار الماء 
الموجودة فعا في وحدة الحجم 
من الهواء إلى كتلة بخار الماء 

الازمة إلشباع وحدة الحجم ذاتها 
في درجة الحرارة والضغط الجوي 
نفسهما. وهي نسبة مئوية ال 

وحدة لها.

It is a percentage of water 

vapor mass per unit volume of 

air relative to the mass of water 

vapor necessary to satisfy the 

same volume unit, at the same 

temperature and atmospheric 

pressure.

Relative 

humidity
UN-ESCWA

0603011
اإلشعاع 
الشمسي

مجموعة من اإلشعاعات األثيرية 
مصدرها الشمس تتألف من ثاثة 

أنواع ضوئية وحرارية وحيوية.

It is a set of ethereal radiation 

from the sun such as light and 

radiant heat, and others

Solar radiationUN-ESCWA

0603012
ساعات سطوع 

الشمس

عدد ساعات سطوع الشمس 
خال النهار، التي تقاس في 

الوقت غير المحجوب فيها ضوء 
الشمس نتيجة وجود سحب او 

ضباب او جسيمات عالقة.

It is the number of hours of 

sunshine during the daytime. 

It is measures in the period 

where sun light not veiled as a 

result of clouds, fog or particles 

stuck (e.g., smog).

SunshineUN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الرياح0603013

هي الحركة األفققية للهواء. 
وحركة الهواء إما أن تكون رأسية 
إلى أعلى وإما إلى أسفل فتعرف 

باسم التيارات الصاعدة أو التيارات 
الهابطّة، وتعد الشمس السبب 
األساسي في التغيرات المناخية 
على سطح األرض، إذ ان أشعة 
الشمس تعمل على تسخين 
الهواء وتمدده، وبالتالي يقل 

ضغطه وتتحّرك الرياح من مناطق 
الضغط الجوي المرتفع إلى 

مناطق الضغط الجوي المنخفض، 
وبسبب دوران األرض حول نفسها 

فإن الرياح ال تتجه مباشرة من 
مناطق الضغط المرتفع إلى 

مناطق الضغط المنخفض بل 
تنحرف إلى يمين اتجاهها في 

نصف الكرة الشمالي وإلى يسار 
اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي 
بسبب قوة )كوريو ليس( الناتجة 

من دوران األرض حول محورها.

It is the horizontal movement 

of air, and air moves either 

up or down causing what 

is known as updrafts and 

downdrafts. The sun is the 

primary source of climatic 

changes on earth as the 

sun rays heat and stretch 

the air and consequently its 

pressure decreases and winds 

move from areas with high 

atmospheric pressure to areas 

of low atmospheric pressure. 

Because the earth rotates 

around itself, the wind does 

not blow go directly from 

high pressure areas to low 

pressure, but deviates to the 

right direction in the northern 

hemisphere and to the left 

direction in the southern 

hemisphere because of the 

«Coriolis effect» resulting from 

the earth›s rotation on its axis.

WindsUN-ESCWA

0603014
إحصاءات 

مناخية

إحصاءات تتناول أحوال الطقس 
والظروف الجوية على المدى 

الطويل.

Statistics dealing with long – 

term weather conditions. 

Climatological 

Statistics
األمم المتحدة

درجة الحرارة0603015

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.

Temperatureاألمم المتحدة



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

145

الرمز: 
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الطقس0603016

التغيرات اليومية بل »الفورية 
أحيانا« ألحوال الجو فوق مكان 
أو منطقة ما، وعلى النقيض 

من ذلك، يشمل المناخ اإلجمالي 
اإلحصائي أحوال الطقس خال 
فترة طويلة فوق مكان ما أو 

منطقة معينة. وتقاس األحوال 
الجوية بمعالم األرصاد الجوية 

وهي درجة الحرارة والضغط الجوي  
وسرعة الرياح والرطوبة والسحب 

والهطول.

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.

Weatherاألمم المتحدة

المناخ0603017

ظروف الجو في موقع معين 
»مناخ منطقة صغيرة« على مدى 

فترة زمنية طويلة. أو أنه المحصلة 
الطويلة المدى للعناصر الجوية 
مثل الحرارة، اإلشعاع الشمسي، 

الرطوبة، الضغط الجوي، نوع 
الهطول المطري »تواتره وكميته«، 

والرياح »سرعتها واتجاهها«.

Conditions of the atmosphere 

at a particular location 

(microclimate) or region over 

a long period of time. It is the 

long –term summation of 

atmospheric elements- such as 

solar radiation, temperature, 

humidity, precipitation type 

(frequency and amount), 

atmospheric pressure, and 

wind (speed and direction), 

and their variation.

Climateاألمم المتحدة

التنوع الحيوي0603018
هو نطاق االختافات الجينية، 

واختاف األنواع والنظام 
اإليكولوجي في منطقة ما.

The range of genetic 

differences, species differences 

and ecosystem differences in a 

given area

Biodiversity IUCN

منقرض0603019

يعد النوع منقرضا عندما ال يكون 
هناك شك في أن آخر أفراده قد 

فني، ويتحقق ذلك عندما تفشل 
عمليات المسح الشامل لكل 
بيئاته المعروفة أو المتوقعة 

داخل نطاق توزيعه وفي األوقات 
المناسبة لوجوده )الوقت 

المناسب من اليوم والفصل 
والعام( في تسجيل وجود أي 

فرد له، مع مراعاة دورة حياة النوع 
وكذلك أشكال حياته.

A species is Extinct when there 

is no reasonable doubt that 

the last individual has died. A 

species is presumed Extinct 

when exhaustive surveys 

in known and/or expected 

habitat, at appropriate times 

(diurnal, seasonal, annual), 

and throughout its historic 

range have failed to record an 

individual. Surveys should be 

over a time frame appropriate 

to the species’ life cycle and 

life form

Extinct IUCN
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
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منقرض بريا0603020

يعد النوع منقرض بريا عندما ال 
يوجد إال مزروعا )نبات( أو داخل 

أسر )حيوان( أو عندما يعاد تأهيله 
وإدخاله إلى مناطق خارج نطاق 
توزيعه، ويفترض ذلك عندما 

تفشل عمليات المسح الشامل 
لكل بيئاته المعروفة أو المتوقعة 
داخل نطاق توزيعه وفي األوقات 

المناسبة لوجوده )الوقت 
المناسب من اليوم والفصل 
والعام( في تسجيل وجود أي 

فرد له، مع مراعاة دورة حياة النوع 
وكذلك أشكال حياته.

A species is Extinct in the 

wild when it is known only 

to survive in cultivation, in 

captivity or as a naturalized 

population (or populations) 

well outside the past range. 

A species is presumed 

extinct in the wild when 

exhaustive surveys in known 

and/or expected habitat, at 

appropriate times (diurnal, 

seasonal, annual), and 

throughout its historic range 

have failed to record an 

individual. Surveys should be 

over a time frame appropriate 

to the species’ life cycle and 

life form

Extinct in the 

wild
 IUCN

الفئات المهددة0603021

تشمل ثاث فئات،هي: مهدد 
باالنقراض من الدرجة األولى، 
ومهدد باالنقراض، ومعرض 

لانقراض.

Threat categories include 

the three threat categories: 

Endangered (CR), Endangered 

(EN) and Vulnerable (VU).

Threat 

Categories
 IUCN

تحت التهديد0603022

يعد النوع تحت التهديد عندما 
ال تتفق معايير تقويمه مع فئات 

مهدد باالنقراض من الدرجة 
األولى، ومهدد باالنقراض، 

ومعرض لانقراض، ولكنه مؤهل 
الن يصبح مهدد في المستقبل 

القريب

A species is Near Threatened 

when it has been evaluated 

against the criteria but does 

not qualify for Critically 

Endangered, Endangered or 

Vulnerable now, but is close 

to qualifying for or is likely 

to qualify for a threatened 

category in the near future

Near 

Threatened
 IUCN

أقل تهديدا0603023

يعد النوع أقل تهديدا عندما ال 
تتفق معايير تقويمه مع أي من 

الفئات السابقة. وتضم هذه الفئة 
األنواع الشائعة والمنتشرة.

A species is Least Concern 

when it has been evaluated 

against the criteria and does 

not qualify for Critically 

Endangered, Endangered, 

Vulnerable or Near Threatened. 

Widespread and abundant 

taxa are included in this 

category

Least Concern IUCN
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
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0603024
غير متوافر 
المعلومات

عندما تكون المعلومات المتاحة 
عن توزيعه وحجم جماعته 

ووضعيتها غير كافية لتقويم 
مخاطر االنقراض التي يواجهها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
على الرغم من ان هذا النوع قد 
يكون مدروسا جيدا وخصائصه 

البيولوجية معروفة، لذلك ال تعد 
هذه الفئة واحدة من الفئات 

المهددة بل إن تصنيف النوع 
ضمنها يشير إلى أهميه الحصول 
على معلومات أكثر عنه وهواألمر 
الذي تحققه األبحاث المستقبلية.

A species is Data Deficient 

when there is inadequate 

information to make a direct, 

or indirect, assessment of 

its risk of extinction based 

on its distribution and/or 

population status. A species 

in this category may be well 

studied, and its biology well 

known, but appropriate 

data on abundance and/or 

distribution is lacking. Data 

Deficient is therefore not a 

category of threat or Lower 

Risk. Listing of taxa in this 

category indicates that more 

information is required and 

acknowledges the possibility 

that future research will show 

that threatened classification is 

appropriate

Data Deficient 

(DD)
 IUCN

غير مصنف0603025
ينضم النوع إلى هذه الفئة إذا لم 
ُيقوم بالمعايير المستخدمة بعد.

A species is Not Evaluated 

when it is has not yet been 

assessed against the criteria

Not Evaluated 

(NE)
 IUCN

االنواع المعروفة0603026

يشير إلى لألنواع المعروفة 
والموصوفة والمسجلة لفئة أو 

طائفة ما في بلد معين او منطقة 
معينة )إمارة أبوظبي(. إجمالي 
عدد األنواع المعروفة للثديات 

والزواحف تشمل األنواع البحرية. 
إجمالي عدد األنواع المعروفة 

للطيور تشمل الطيور المهاجرة 
والمقيمة.

refers to the total number of 

a particular type of species 

known, described and 

documented in a given class in 

a particular country or region 

(Abu Dhabi Emirate). Total 

number of known mammals 

and reptiles recorded include 

marine species. Total number 

of known bird species 

recorded includes residential 

and migratory bird species.

 Known species IUCN

 األنواع المهددة0603027

تشير لألنواع التي تواجه أعلى 
خطر باالنقراض العالمي و/أو 

االنقراض المحلي وتشمل الفئات: 
مهدد باالنقراض من الدرجة 

االولى، ومهدد باالنقراض، وعرضة 
لانقراض.

refers to species facing a 

higher risk of global extinction 

or/and local extinction; 

those which are critically 

endangered (CR), endangered 

(EN), or vulnerable (VU)

Threatened 

species
 IUCN
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0603028
 أنواع النباتات 

الوعائية

 أنواع النباتات الوعائية المعروفة، 
والتي تم وصفها وتوثيق حالتها 
في إمارة أبوظبي، بما في ذلك 
األنواع البرية والمائية ويشمل 

عدد أنواع النباتات الوعائية التي 
تواجه خطر عالي لانقراض على 
المستوى العالمي أو المحلي؛ 

وتصنف على النحو التالي 
المهددة باالنقراض من الدرجة 
األولى )CR(، المهددة باالنقراض 
 )VU( أو معرض لإلنقراض ،)EN(

في القائمة الحمراء و/ أو القائمة 
الحمراء المحلية

Vascular plant species known, 

described and documented in 

Abu Dhabi Emirate, including 

terrestrial and aquatic 

species. Including number of 

vascular plant species facing 

a higher risk of global or local 

extinction; those which are 

critically endangered (CR), 

endangered (EN), or vulnerable 

(VU) in the IUCN Red List and/

or Local Red List

Vascular plant 

species
 IUCN

أنواع األسماك 0603029

 أنواع األسماك المعروفة، والتي 
تم وصفها وتوثيق حالتها في 
البيئة البحرية إلمارة أبوظبي 

ويشمل عدد أنواع األسماك التي 
تواجه خطر عالي لانقراض على 
المستوى العالمي أو المحلي؛ 

وتصنف على النحو التالي 
المهددة باالنقراض من الدرجة 
األولى )CR(، المهددة باالنقراض 
 )VU( أو معرض لإلنقراض ،)EN(

في القائمة الحمراء و/ أو القائمة 
الحمراء المحلية والتصنيف من 

حيث االستغال

Fish species known, described 

and documented in Abu 

Dhabi Emirate marine. Include 

number of fish species facing 

a higher risk of global or local 

extinction; those which are 

critically endangered (CR), 

endangered (EN), or vulnerable 

(VU) in the IUCN Red List 

and/or Local Red List and by 

exploited status 

 fish species IUCN

 أنواع الطيور 0603030

 أنواع الطيور، والتي تم وصفها 
وتوثيق حالتها حسب المشاهدة 

وإمكانية تواجدها في إمارة 
أبوظبي، بما في ذلك األنواع 

المقيمة والمهاجرة ويشمل عدد 
أنواع الطيور التي تواجه خطر 
عالي لانقراض على المستوى 

العالمي أو المحلي؛ وتصنف على 
النحو التالي المهددة باالنقراض 
من الدرجة األولى )CR(، المهددة 

باالنقراض )EN(، أو معرض 
لانقراض )VU( في القائمة الحمراء 

و/ أو القائمة الحمراء المحلية

Bird species known, described 

and documented in Abu Dhabi 

Emirate based on birds seen 

and probable occurrence, 

including residential and 

migratory species. Include 

number of bird species facing 

a higher risk of global or local 

extinction; those which are 

critically endangered (CR), 

endangered (EN), or vulnerable 

(VU) in the IUCN Red List and/

or Local Red List.

 bird species IUCN
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0603031
عدد أنواع 
الزواحف 

 أنواع الزواحف المعروفة، والتي 
وصفت وتم توثيقها في إمارة 
أبوظبي، بما في ذلك األنواع 
البرية والبحرية ويشمل عدد 

أنواع الزواحف التي تواجه خطر 
عالي لانقراض على المستوى 

العالمي أو المحلي؛ وتصنف على 
النحو التالي المهددة باالنقراض 
من الدرجة األولى )CR(، المهددة 

باالنقراض )EN(، أو معرض 
لإلنقراض )VU( في القائمة الحمراء 

و/ أو القائمة الحمراء المحلية

Reptile species known, 

described and documented in 

Abu Dhabi Emirate, including 

terrestrial and marine species 

including number of reptile 

species facing a higher risk 

of global or local extinction; 

those which are critically 

endangered (CR), endangered 

(EN), or vulnerable (VU) in the 

IUCN Red List and/or Local Red 

List.

 reptile species IUCN

أنواع البرمائيات 0603032
العدد الكلي ألنواع البرمائيات 
المعروفة، والتي وصفت وتم 

توثيقها في إمارة أبوظبي

Number of amphibian 

species known, described and 

documented in Abu Dhabi 

Emirate

 amphibian 

species
 IUCN

أنواع الثدييات 0603033

 أنواع الثدييات المعروفة، والتي 
وصفت وتم توثيقها في إمارة 
أبوظبي، بما في ذلك األنواع 

البرية والبحرية وتشمل عدد أنواع 
الثدييات التي تواجه خطرعالي 

لانقراض على المستوى العالمي 
أو المحلي؛ وتصنف على النحو 
 ،)CR( التالي المهددة باالنقراض

المهددة باالنقراض )EN(، أو عرضة 
)VU( في القائمة الحمراء و/ أو 

القائمة الحمراء المحلية

Mammal species known, 

described and documented in 

Abu Dhabi Emirate, including 

terrestrial and marine species. 

Include number of mammal 

species facing a higher risk 

of global or local extinction; 

those which are critically 

endangered (CR), endangered 

(EN), or vulnerable (VU) in the 

IUCN Red List and/or Local Red 

List

 mammal 

species
 IUCN

 أنواع الحيوانات 0603034

أنواع األسماك والطيور والزواحف 
والبرمائيات والثدييات المعروفة، 
والتي وصفت وتم توثيقها في 

إمارة أبوظبي، بما في ذلك األنواع 
البرية والبحرية وتشمل عدد 

أنواع األسماك والطيور والزواحف 
والبرمائيات والثدييات التي 

تواجه خطر عالي لانقراض على 
المستوى العالمي أو المحلي؛ 

وتصنف على النحو التالي 
المهددة باالنقراض من الدرجة 
األولى )CR(، المهددة باالنقراض 
 )VU( أو معرض لإلنقراض ،)EN(

في القائمة الحمراء و/ أو القائمة 
الحمراء المحلية

Types of fish, bird, reptile, 

amphibian, and mammal 

species known, described and 

documented in Abu Dhabi 

Emirate, including terrestrial 

and marine species Inculde 

number of fish, bird, reptile, 

amphibian, and mammal 

species facing a higher risk 

of global or local extinction; 

those which are critically 

endangered (CR), endangered 

(EN), or vulnerable (VU) in the 

IUCN Red List and/or Local Red 

List

 animal species IUCN
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603035
عدد المحميات 

الطبيعية 
عدد المناطق الطبيعية المحمية 

المعلنة رسميا والمقترحة

number of officially declared 

and proposed natural 

protected areas 

Number 

of Natural 

protected areas

 IUCN

0603036
مساحة 

المحميات 
الطبيعية

مساحة المناطق الطبيعية 
المحمية المعلنة رسميا 

بالكيلومتر مربع

area of officially declared and 

proposed natural protected 

areas in sq.km

Total Natural 

protected areas
 IUCN

االسم العلمي0603037

الطريقة المتبعة في تسمية أنواع 
الكائنات الحية، ويتألف االسم 

العلمي من شقين: أسم الجنس 
متبوعا باسم النوع.

A method used for naming 

living organisms formed by 

the combination of two terms; 

the first is the genus of the 

organism and the second is its 

species name.

Scientific name IUCN

األنواع األصلية0603038

هي األنواع التي توجد في نطاقها 
الطبيعي )سواء كان في الماضي 
او الحاضر(، إضافة إلى نطاق توسع 

انتشارها المحتمل دون تدخل 
االنسان ورعايته بشكل مباشر او 

غير مباشر.

a species occurring within its 

natural range (past ot present) 

and dispersal potential, i.e. 

within the range it occupies 

natutally or could occupy 

without direct or indirect 

introduction or care by 

humans.

native species IUCN

األنواع المدخلة0603039

هي األنواع غير محلية أو الغريبة 
التي توجد في نطاق غير نطاقها 
الطبيعي، وذلك بتدخل اإلنسان 

ونقلها بشكل مباشر أو غير 
مباشر.

Non-indigenous or exotic 

species transported 

intentionally or accidentally 

by hummans into habitats 

outside its native range.

introduced 

species
 IUCN

0603040
التصنيف 
العلمي 

للكائنات الحية

هي طريقة لتنصيف الكائنات 
الحية طبقا لخواصها المشتركة.

Scientific taxonomy used 

to categorize organisms 

according to its common 

characteristics.

scientific 

classification
 IUCN

الشعبة0603041

إحدى الفئات التصنيفية للكائنات 
الحية، التي تحتوي على مجموعة 
من الطوائف ذات الصلة. وتشكل 

مجموعة الشعب ذات الصلة 
الوحدة التصنيفية »مملكة«.

One of the taxonomic groups 

of organisms, containing 

related classes ; related phylum 

are grouped into Kindom.

Phylum IUCN

الطائفة0603042

إحدى الفئات التصنيفية للكائنات 
الحية، التي تحتوي على مجموعة 

من الرتب ذات الصلة. وتشكل 
مجموعة الطوائف ذات الصلة 
الوحدة التصنيفية » شعبة«.

One of the taxonomic groups 

of organisms, containing 

related orders ralated classes 

are grouped into Phyla.

Class IUCN
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Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

الرتبة0603043

إحدى الفئات التصنيفية للكائنات 
الحية، التي تحتوي على مجموعة 
من العائات ذات الصلة. وتشكل 
مجموعة الرتب ذات الصلة الوحدة 

التصنيفية »طائفة«.

One of the taxonomic groups 

of organisms, containing 

families; related orders are 

grouped into classes.

Order IUCN

العائلة0603044

إحدى الفئات التصنيفية للكائنات 
الحية، التي تحتوي على مجموعة 

من جنس أو اجناس ذات ذات 
الصلة. وعادة ما تكون الخصائص 

المستخدمة في الداللة على 
العائلة سهلة الماحظة.

Taxonomic category used 

in the classification of living 

beings in order to group one or 

several similer genders that are 

supposed to be closely related. 

Normally, the characteristics 

used to designate the families 

are easily observable.

Family IUCN

0603045
الجنس 

)للكائنات 
الحية(

إحدى الفئات التصنيفية للكائنات 
الحية، التي تحتوي على مجموعة 
من األنواع ذات الصلة. وتشكل 
مجموعة األجناس ذات الصلة 

الوحدة التصنيفية »عائلة«.

One of taxonomic groups of 

organisms, containing related 

species; related genera are 

grouped into families.

Genus IUCN

النوع0603046

كل األفراد من نوع محدد من 
الكائنات الحية تتم المحافظة 
عليها بفعل آليات بيولوجية 

تؤدي إلى إنسالها فقط مع نوعها

All the individuals and 

populations of particular kind 

of organism, maintained by 

biological mechanisms that 

result in their breeding only 

with their own kind

Species IUCN

0603047
المناطق 
المحمية

مساحة من البر أو البحر مخصصة 
لحماية التنوع الحيوي والموارد 
الطبيعية والثقافية المرتبطة 

بها،تدار من خال وسائل قانونية 
فعالة.

An area of land and/or sea 

especially dedicated to the 

protection of biological 

diversity, and of natural and 

associted cultural resoures, 

and managed through legal or 

other effective means.

protected areas IUCN

0603048
النباتات 
الوعائية

هي نباتات تتمبز بوجود نسيج 
وعائي يتألف من الخشب واللحاء 
يقوم بنقل الماء والمواد الغذائية 

إلى أجزاء النبات جميعها، 
ويتكون النسيج الوعائي من 

الجذور واألوراق والسيقان.

Plants chich have vascular 

tissues (xylem and phloem) to 

transport water and nutrients 

throughout the plants 

body. The vascular system 

is composed of elements 

like leaves, rppts and stems. 

Gymnosperms, angiosperms 

(flowering plants) and ferms 

are all examples of vascular 

plants.

Vascular Plants IUCN
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باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603049
النظام 

اإليكولوجي

نظام يولد التفاعل بين الكائنات 
العضوية المختلفة وبيئتها تبادال 

دوريا للمواد والطاقة

System in which the 

interaction between organisms 

and their environment 

generates a cyclic interchange 

of materials and energy.

Ecosystem IUCN

0603050
مستغلة 

بشكل مفرط

هو الصيد الجائر او غير المسؤول، 
وهو زيادة قدرات الصيد )عدد 
القوارب، او معدات الصيد أو 
الوقت المخصص للصيد( 

الموجهة نحو استغال المخزون 
السمكي بشكل أكبر من تلك 
القدرة الازمة لصيد الكميات 

الزائدة من المخزون. وهو 
المر الذي سيترتب عليه في 

المستقبل تناقص أعداد األسماك 
في المخزون بشكل يوثر سلبا 
في قدرته على تجديد نفسه 

طبيعيا.

Refers to irresponsible 

overfishing by increasing 

fishing capacities (number of 

boots, fishing equipment or 

time dedicated for fishing) 

which has excessive adverse 

impact on fish reserves. This 

will decrease the fish stock in 

such a nagetive way affecting 

its ability to renew itself 

naturally.

Over-Exploited IUCN

0603051
مستغلة 

ضمن الحدود 
المستدامة

هو اصطياد الكميات الزائدة على 
حاجة المخزون )الرصيد السمكي 

الذي تسمح به ظروف البيئة 
المحيطة( التي يستطيع المخزون 

تجديدها في موسم التكاثر 
المقبل، إذا توافرت الظروف 

الطبيعية العادية المناسبة لذلك، 
دون التأثير السلبي في قدرة 

المخزون على تجديد مكوناته من 
األسماك.

Refers to fishing which 

maintains the population of 

fish stock so that exploitation 

does not effect its reproductive 

ability and genetic diversity.

Exploitation 

within 

sustainable 

limit

 IUCN

المحيط الحيوي0603052

يقصد به الحيز المكاني الذي 
توجد به الحياة بأنماطها 

المختلفة، أو تسمح بوجود الحياة 
فيه، أو هو الجزء من سطح 

القشرة االرضية )يابسا أو ماء(، 
وكذلك الجزء من الغاف الجوي 
المحيط به الذي يمنح أو يتيح 

فرص وجود أي شكل من أشكال 
الحياة.

It means the space where there 

is a life different Bonamatha, 

or allow the existence of life 

in it, or is it part of the surface 

of the Earth›s crust (so dry, 

or water), as well as part of 

the surrounding atmosphere, 

which gives or provides 

opportunities for the existence 

of any form of life.

Biosphere

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

153

الرمز: 
Code
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603053
مساحة األراضي 

المحمية

“نسبة المناطق المحمية 
للمحافظة على التنوع البيولوجي 
إلى مجموع مساحات األراضي” هي 

 المناطق المحمية وطنيًا كنسبة
مئوية إلى مجموع مساحات أراضي 

البلد. وتعريف االتحاد العالمي 
للمحافظة على البيئة، المقبول 

 عمومًا للمناطق المحمية هو
أنها مساحة من البر أو البحر 

مخصصة لحماية وصون التنوع 
البيولوجي والموارد الطبيعية وما 

 يتصل بها من موارد ثقافية،
وتدار بوسائل قانونية ووسائل 
فعالة أخرى يتم حساب مجموع 
المساحات المحمية، البري منها 

ل بنسبة مئوية  والبحري ويمثَّ
من إجمالي مساحة البلد المعني. 
تشمل المساحة اإلجمالية للبلد 

مساحة األراضي )البر( مضافًا إليها 
 كل )مساحة المياه اإلقليمية

لغاية 12 ميًا بحريًا من الشاطىء

The ratio of area protected to 

maintain biological diversity to 

surface area is defined as 

nationally protected area as 

a percentage of total surface 

area of a country. The generally 

accepted IUCN–World 

Conservation Union definition 

of a protected area is an area 

of land or sea dedicated to the 

protection and maintenance 

of biological diversity and of 

natural and associated cultural 

resources and managed 

through legal or other effective 

means

Protected areaUN-ESCWA

0603054
المحميات 

البحرية

ل  المساحات المحمية البحرية تمثَّ
نسبة مئوية من إجمالي مساحة 
البلد المعني. تشمل المساحة 
 اإلجمالية للبلد مساحة األراضي

)البر( مضافًا إليها كل )مساحة 
المياه اإلقليمية( لغاية 12 ميًا 

بحريًا من الشاطىء

Percent of marine area 

dedicated to the protection 

of biological diversity, and 

of natural resources, and 

managed through legal or 

other effective means to 

maintain biological diversity to 

total land area

Marine 

Protected 

Areas

UN-ESCWA

0603055

كثافة نسبة 
الطحالب 

 الغذائية في
البحار.

كثافة نسبة الطحالب الغذائية 
في المياه الساحلية. تشير الى 

مدى الضغط على السواحل.

Algae concentration in coastal 

water provides a measure of 

pressure on coastal resources

Concentration 

of Algae 

nutrient level in 

the sea:

UN-ESCWA

تلوث الهواء0603056

وجود ملوث أو مواد ملوثة في 
الهواء، ال تتبدد بصورة سليمة 

في صحة البشر أو رفاهيتهم أو 
تحدث آثارا بيئية ضارة.

It is the presence of 

contaminant or pollutant 

substances a pollutant in air 

that do not disperse properly 

and interfere with human 

health or welfare, or produce 

other harmful environmental 

effects

Air PollutionUNSD

0603057
المعدل 
السنوي 
للتراكيز

المتوسط الحسابي للقياسات 
جميعها.

It is the arithmetic mean over 

all valid measurements for the 

respective year

Annual mean 

concentration
UNSD



ي
ظب

بو
- أ

اء 
ص

إلح
ز ا

رك
 م

ي
 ف

مة
خد

ست
لم

ت ا
حا

طل
ص

لم
م ا

عج
م

154

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603058
ثاني أكسيد 
)CO2( الكربون

غاز ال لون له وال رائحة وغير 
سام وينتج من احتراق الوقود 

األحفوري. ويشكل عادة جزءا من 
الهواء المحيط، وينتج أيضا خال 

تنفس الكائنات الحية، ويعد 
من أهم الغازات الدفيئة )ظاهرة 
االحتباس الحراري( التي تساهم 

في تغير المناخ.

It is a colorless, odorless 

and non-poisonous gas 

that results from fossil fuel 

combustion and is normally 

a part of ambient air. It is also 

produced in the respiration of 

living organisms (plants and 

animals), and considered to 

be the main greenhouse gas, 

contributing to climate change

Carbon Dioxide 

(CO2)
UNSD

0603059

انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد 

الكربون 
)نصيب الفرد(

هو مجموع كميات ثاني أكسيد 
الكربون المنبعثة في بلد ما 

نتيجة ألنشطة السكان )اإلنتاج 
واالستهاك( مقسوما على عدد 

سكان البلد. تشمل انبعاثات هذا 
الغاز المنبعث من استهاك أنواع 
الوقود الصلبة والسائلة والغازية، 

وإنتاج اإلسمنت وحرق الغاز 
المشعلي.

Carbon dioxide emissions per 

capita is the total amount of 

carbon dioxide emitted by 

a country as a consequence 

of human (production and 

consumption) activities, 

divided by the population 

of the country. This include 

emissions of carbon dioxide 

include emissions from 

consumption of solid, liquid 

and gas fuels; cement 

production; and gas flaring

Carbon dioxide 

emissions (per 

Capita)

UNSD

0603060
أول أكسيد 
)CO( الكربون

غاز ال لون له وال رائحة ولكنه سام 
ينتج من االحتراق غير الكامل 
للوقود االحفوري. ويتحد أول 

أكسيد الكربون بالهيموجلوبين 
في دم البشر ويخفض قدرتهم 
على حمل األكسجين ملحقا آثارا 

ضارة بهم.

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

Carbon 

Monoxide (CO)
UNSD

ديسيبل0603061

وحدة قياس الصوت على مقياس 
لوغاريثمي، حيث يتضاعف علة 

الصوت تقريبا لدى كل زيادة 
مقدارها 10 ديسيبل.

It is the unit of sound 

measurement on a 

logarithmic scale, with sound 

approximately doubling in 

loudness for every increase of 

10 decibels

DecibelUNSD
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0603062
األوزون األرضي 

)O3(

األوزون يوجد كملوث ثانوي في 
الطبقة السفلى من الغاف 

الجوي ويمكن ان تعزز ملوثات 
أخرى تكوينه. وهو سام جدا إذا 
زاد مستواه على 0.1 جزء في 

المليون.

Ozone presents as a 

secondary pollutant in the 

lower atmosphere, where its 

formation can be enhanced 

by other pollutants. It is highly 

toxic at levels above 0.1 parts 

per million (p.p.m)

Ground Level 

Ozone (O3)
UNSD

0603063
ثاني أكسيد 
النيتروجين 

)NO2(

هو غاز لونه بني محمر ذو رائحة 
يمكن تمييزها، ويعد غازا شديد 

السمية عند وجوده بتركيزات 
كبيرة ملحقا أضرارا بالغة بالرئة. 

وهو معامل مؤكسد قوي 
يتفاعل في الهواء لتشكيل 

حامض النيتريك الذي يؤدي على 
التآكل إضافة إلى تكوين النترات 
العضوية السامة التي تساهم 
في إنتاج األوزون على مستوى 

األرض أو الضباب الدخاني.

It is a reddish - brown very 

toxic gas with a strong 

irritating smell. When present 

in high concentrations, it 

causes serious damage to the 

lungs. Nitrogen dioxide is an 

oxidant which reacts in air 

forming nitric acid 

causing corrosion in addition 

to the formation of toxic 

organic nitrates that contribute 

to the production of 

ground-level ozone and smog

Nitrogen 

dioxide (NO2)
UNSD

0603064
أكاسيد 

النيتروجين

ينتج من االحتراق من عمليات 
النقل ومصادر ثابتة وهو مساهم 
رئيس في الترسيبات الحمضية 
وتكوين األوزون على مستوى 

األرض في الغا الجوي.

Nitrogen oxides are formed 

quickly from emissions 

from cars, in addition to 

contributing to the formation 

of ground-level ozone.

Nitrogen oxidesUNSD

الضوضاء0603065

صوت مسموع من حركة المرور 
والبناء وسواها، تولد آثارا مزعجة 

وضارة )فقدان السمع( وتقاس 
بوحدة الديسيبل.

Audible sound from traffic, 

construction and so on that 

may generate unpleasant and 

harmful effects (hearing loss). 

It is measured in decibels

NoiseUNSD
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0603066)O3( األوزون

غاز سام كريه الرائحة يحتوي 
الجزيء منه على ثاث ذرات من 

االكسجين، وينشأ طبيعيا بتركيز 
يبلغ 0.01 جزء في المليون، 
وتعد مستويات 0.1 جزء في 

المليون سامة. ويتيح األوزون في 
الستراتوسفير طبفة واقية من 
األشعة فوق البنفسجية على 
البشر والكائنات الحية األخرى. 
وفي التروبوسفير يعد األوزون 
مكونا رئيسا للضباب الدخاني 

الكيميائي الذي يؤثر بدرجة خطرة 
في الجهاز التنفسي البشري.

A pungent, colorless, toxic 

gas contains three atoms of 

oxygen in 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. ppm 

considered toxic. In the 

stratosphere, ozone provides a 

protective layer shielding the 

earth from the harmful effects 

of ultraviolet radiation on 

human beings and other biota. 

In the troposphere, it is a major 

component of photochemical 

smog, which seriously affects 

the human respiratory system

Ozone (O3)UNSD

0603067
الجسميات 

)SPM( العالقة

هي عبارة عن حبيبات أو جزيئات 
دقيقة صلبة أو سائلة مثل 

الغبار والدخان والضباب واألبخرة 
والضباب الدخاني الموجودة في 

الهواء او االنبعاثات.

Fine liquid or solid particles, 

such as dust, smoke, mist, 

fumes or smog found in air or 

emissions

Suspended 

Particulate 

Matter

UNSD

0603068
مناطق نائية 
)بعيدة عن 

التلوث(

محطة مراقبة بعيدة عن أي 
صناعة او كثافة سكانية.

It refers to monitoring stations 

far from any industrial or 

densely populated area.

Remote 

regions/ 

background 

site

UNSD

0603069
ثاني أكسيد 

الكبريت

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

احتراق أنواع الوقود األحفوري، وهو 
ضار للبشر وللنباتات ويساهم 

في حمضية التهاطل.

It is a heavy, pungent colorless 

gas formed by the combustion 

of fossil fuels. It is harmful to 

human beings and vegetation, 

and contributes to the acidity 

in precipitation

Sulphur dioxide 

(SO2)
UNSD

0603070
األغبرة العالقة 

)SPM10(

هي عبارة عن حبيبات صلبة او 
سائلة، أقل من 10 ميكرونات، 
يمكن ان تنتشر خال الهواء 

نتيجة عمليات الحرق، واألنشطة 
الصناعية او الموارد الطبيعية.

It refers to finely divided 

solids or liquids, less than 10 

(micrometers) that maybe 

dispersed through the air 

from combustion processes, 

industrial activities or natural 

sources

Suspended 

particulate 

matter (SPM10)

UNSD
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603071
المركبات 
العضوية 
المتطايرة

مركبات عضوية تتبخر بسهولة 
وتساهم في تلوث الهواء بصفة 
أساسية بإنتاج اكاسيد كيميائية 

ضوئية.

They are organic compounds 

that evaporate readily and 

contribute to air pollution 

mainly through the production 

of photochemical oxidants

Volatile Organic 

Compounds
UNSD

0603072
مقياس 
اإلنبعاث

هو المستوى الذي ينبغي قانونا 
عدم تجاوزه من حيث جودة ما 
يحيط بنا من هواء أو ماء، الخ.

Is the level that should not be 

exceeded by law in terms of 

the quality of what surrounds 

us from the air or water, etc.

Emission 

Measurement

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013

غاز الدفيئة0603073

غاازت الدفيئة هي تلك المكونات 
الغازية الطبيعية والبشرية 

المنشف التي يتفلف منها الغاف 
 الجوي والتي تمت وتبث

ااشعاع عند أطوال موجية محددة 
في نطاق طيف ااشعاع تحت 

األحمر الذي يبتعثه سطح األرض 
 والغاف الجوي

والسحب. تؤدي هذه الخاصية 
إلى تكون ظاهرة الدفيئة. وغا ا 
زت الدفيئة الرئيسية في الغاف 

 الجوي هي بخار الماء وثاني
أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز 

والميثان واألوزون. وبااضافة إلى 
ذلك، يوجد في الغاف الجوي عدد 

 من غا ا زت الدفيئة
البشرية المنشف تماما، مثل 

الهالوكربونات وغيرها من المواد 
المحتوية على الكلور والبروم 

 التي يتم معالجته بموجب
بروتوكول مونتريال. وبااضافة إلى 

ثاني أكسيد الكربون وأكسيد 
النيتروز والميثان، يتناول 

 بروتوكول كيوتو سادس فلوريد
الكبريت، والمركبات الكربونية 

الفلورية الهيدرولوجية والمركبات 
الكربونية الفلورية المشبعة.

Greenhouse gases are those 

gaseous constituents of the 

atmosphere, both natural and 

anthropogenic, that absorb 

and emit radiation at specific 

wavelengths within the 

spectrum of infrared radiation 

emitted by the Earth’s 

surface, the atmosphere, and 

clouds. This propertycauses 

the greenhouse effect. 

Water vapor (H2O), carbon 

dioxide (CO2), nitrous oxide 

(N2O), methane (CH4), and 

ozone (O3) are the primary 

greenhouse gases in the 

Earth’s atmosphere. Moreover 

there are a number of entirely 

human- made greenhouse 

gases in the atmosphere, 

such as the halocarbons and 

other chlorine- and bromine- 

containing substances, dealt 

with under the Montreal 

Protocol. Besides CO2, N2O, 

and CH4, the Kyoto Protocol 

deals with the greenhouse 

gases sulfur hexafluoride (SF6), 

hydro fluorocarbons (HFCs), 

and per fluorocarbons (PFCs).

Greenhouse 

gas

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 

الفلسطيني
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603074
 اإلحترار 
العالمي

أحد المخاطر البيئية الناجمة عن 
تزايد مستويات تركيز غاز ثاني 
أكسيد الكربون والغازاتاالخرى 

في الجو الذي يترتب عليه ارتفاع 
درجة حرارة االرض بشكل شامل 

وعالمي، ويصاحب ذلك تغير 
مناخي قد يصيب االنظمة الزراعية 

السائدة في كثير من المناطق 
الزراعية بالعالم بالفشل التام، 
فقد يؤدي هذا التسخين إلى 
ارتفاع مستويات سطح البحر 

خال القرن القادم، مما يؤدي إلي 
غمر المناطق الساحلية التي قد 

تكون مناطق ذات كثافة زراعية أو 
صناعية أو بشرية.

One of the environmental 

risks posed by the increasing 

carbon dioxide and other 

gases gas concentration 

levels in the air, which results 

warming in a comprehensive 

and global, and attendant 

climate change may affect 

agricultural systems prevailing 

in many agricultural regions 

of the world total failure, 

this heating leads to rise sea 

levels over the next century, 

leading to the inundation 

of coastal areas that may be 

of agricultural, industrial or 

human density areas.

Global Warming

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013

0603075
أكسيد النتريك 

)NO(

غاز يتكون نتيجة االحتراق تحت 
ضغط 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.

Nitric Oxideاألمم المتحدة

0603076
أكسيد النيتروز 

)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

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.

Nitrous Oxide 

(N2O)
األمم المتحدة

0603077

انبعاث0603078

تصريف ملوثات في الجو من 
مصادر ثابتة مثل المداخن 

ومنافذ أخرى، ومناطق سطحية 
لمرافق تجارية أو صناعية ومصادر 
متنقلة مثل السيارات والقطارات 

والطائرات

Discharge of pollutants 

into the atmosphere from 

stationary sources such as 

smoke stacks, other vents 

surface areas of commercial or 

industrial facilities, and mobile 

sources, for example, motor 

vehicles, locomotives and 

aircraft.

Emissionاألمم المتحدة
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تلوث0603079

وجود مواد وحرارة في وسط 
)هواء، ماء، وأرض( تسبب 

طبيعتها وموقعها أو كميتها 
آثاًرا بيئية غير مرغوبة

Presence of substances and 

heat in environmental media 

(air, water, land) whose nature, 

location, or quantity produces 

undesirable environmental 

effects.

Pollutionاألمم المتحدة

جزئيات عالقة0603080

مواد صلبة أو مفتتة تفتيًتا دقيًقا 
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.

Suspended 

Particular 

Matter (SPM)
األمم المتحدة

جسيمات0603081

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

Particulateاألمم المتحدة

دخان0603082
جزيئات عالقة في الهواء بعد 

احتراق غير كامل للمواد.

Particles suspended in air after 

incomplete combustion of 

materials

Smokeاألمم المتحدة

عامل انبعاث0603083

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.

Emission Factorاألمم المتحدة

غبار0603084
جسيمات من الخفة بحيث تبقى 

معلقة في الهواء.
Particles light enough to be 

suspended in the air.
Dustاألمم المتحدة

0603085
مركبات عضوية 

طيارة

مركبات عضوية تتبخر بسهولة 
وتساهم في تلوث الهواء بصفة 
رئيسية بإنتاج أكاسيد كيميائية 

ضوئية

Organic compounds that 

evaporate readily and 

contribute to air pollution 

mainly through the production  

of photochemical oxidants.

Volatile Organic 

Compounds 

(VOCs)
األمم المتحدة
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

مركبات عضوية0603086

مركبات تحتوي على الكربون 
)باستثناء الكربونات وثاني 

الكربونات وثاني أكسيد الكربون 
وأول أكسيد الكربون( وتشكل 
أساًسا للمادة الحية، وفي مياه 

المجاري المنزلية تعتبر الكائنات 
الحية بصفة رئيسية نفايات أيضية 
في الغائط أو البول باإلضافة إلى 

الشحوم والمنظفات وسواها.

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

Organic 

Compounds
األمم المتحدة

0603087
مصادر تلوث 

الهواء

نشاطات تؤدي إلى تلوث الهواء 
وتشمل نشاطات زراعية وعمليات 

احتراق وعمليات منتجة للغبار 
ونشاطات صناعية تحويلية 

ونشاطات ترتبط بالطاقة النووية 
ورش الطاء والطباعة والتنظيف 

الجاف للمابس وسواها.

Activities that result in air 

pollution including agricultural  

activities, combustion 

processes, dust producing 

processes, manufacturing 

activities, nuclear 

energy-related activities, 

spraypainting, printing, dry-

cleaning and so on.

Air Pollution 

Sources
األمم المتحدة

0603088
معايير درجة 

 جودة
الهواء

مستويات ملوثات الهواء 
المنصوص عليها في األنظمة 

والتي ال يجوز تخطيها خال 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.

Air Quality 

Standards
األمم المتحدة

معيار االنبعاث0603089
الكمية القصوى المسموح بها 

قانونًيا لتصريف ملوث من مصدر 
واحد متحرك أو ثابت

Levels of air pollutants 

prescribed by regulations that 

may not be exceeded during 

a specified time in a defined 

area.

Emissionsاألمم المتحدة

0603090
مصادر 

االنبعاثات

ان تصنيف مصادر االنبعاثات 
في هذه االستمارة مبني على 

ارشادات هيئة الحكومات 
للتغيرات المناخية تحديث عام 
IPCC( 1996( في جرد الغازات 

الدفيئة.

The classification of 

emission sources used in this 

questionnaire is based on the 

Revised IPCC 1996 Guidelines 

for National Greenhouse Gas 

Inventories

Emission 

sources
UN-ESCWA

0603091
مجموع 
االنبعاثات

االنبعاثات نتيجة األنشطة البشرية 
في الدولة. يرجى ماحظة ان 
االنبعاثات من النقل الجوي 

والبحري الدوليين مستثنيان.

Emissions from human 

activities in the country. 

Please note that emissions 

from international aviation 

and maritime transport are 

excluded

Total emissionsUN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

احتراق الوقود0603092

االنبعاثات الناتجة عن احتراق 
الوقود االحفوري في اي عملية. 

تتضمن احتراق الوقود في 
 صناعات الطاقة، جميع الصناعات

االخرى والنقل آما تتضمن 
االنشطة التي تستهلك كميات 
قليلة من احتراق الوقود مثل 

التجارة، ابنية المؤسسات 
والمساكن، الوقود المستخدم 

في الزراعة واألنشطة األخرى، 
انبعاث ثاني اآسيد الكربون من 
احتراق المادة العضوية )الكتلة 

الحية من االعشاب( مستثناة. هذا 
المتغير يتوافق مع البند 1أ في 

.IPCC

Emissions caused by the 

burning of fossil fuels in 

any process. It comprises 

the combustion of fuels 

in the energy industries, 

all other industries and 

transport; it includes small 

combustion activities such as 

in commercial, institutional 

or residential buildings, fuel 

combustion in agriculture 

and in all other activities. CO2 

emission from the combustion 

of biomass is excluded. This 

variable corresponds to IPCC 

category 1A

Emissions form 

Fuel 

combustion

UN-ESCWA

صناعات الطاقة0603093

االنبعاثات من احتراق الوقود 
في انتاج كهرباء القطاع العام 
وانتاج الحرارة، مصافي النفط 

وصناعات الوقود الصلب وصناعات 
الطاقة األخرى الغراض هذه 

االستمارة، االنبعاثات نتيجة تطاير 
الوقود )مناجم الفحم، حقول 

الغاز الطبيعي، انابيب التهوية 
المشتعلة(

Emissions from fuel 

combustion in public 

electricity and heat 

production, in petroleum 

refining, manufacturing of 

solid fuels and other energy 

industries. For the purposes 

of this questionnaire, fugitive 

emissions from fuels (coal 

mining, oil and gas fields)

Energy 

industries
UN-ESCWA

0603094
الصناعات 
التحويلية 
واالنشاءات

االنبعاثات من احتراق الوقود في 
الصناعات التحويلة )عدا افران 
فحم الكوك حيث ان موقعها 
 صناعات الطاقة( واالنشاءات.

اذا توفرت بيانات أكثر تفصيل 
عن الصناعات حسب التصنيف 

الدولي لانشطة

Emissions from fuel 

combustion in manufacturing 

industries (except coke 

ovens that are allocated 

under Energy industries) 

and construction. If more 

disaggregated data by 

industrial activities according 

to International Standard 

Industrial Classification

Emissions form 

Manufacturing 

Industries and 

construction:

UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

النقل0603095

االنبعاثات من احتراق الوقود في 
نشاط النقل مثل النقل الجوى 

المحلي، الطرق، القطارات، االبحار 
وطرق النقل االخرى، انبعاثات 
االبخرة من المركبات مشمول 

ايضا في هذا البند، يرجى 
ماحظة ان االنبعاثات من النقل 
الجوي والبحري الدوليين انهما 

مستثنيان، اذا توفرت بيانات

Emissions from fuel 

combustion in transport 

activities such as domestic 

air transport, road transport, 

railways, navigation and 

other transport. Evaporative 

emissions from vehicles are 

also included in this category. 

Please note that emissions 

from international aviation and  

marine transport are excluded. 

This variable corresponds to 

IPCC category 1A3

TransportUN-ESCWA

0603096
االنبعاثات 

الناتجة عن 
الطاقة

ان انطاق الغازات نتيجة االنشطة 
االنسانية الدولية وغير الدولية، 
بالتفصيل يمكن ان تنطلق من 

االنتاج وعمليات نقل وتخزين 
واستخدام الوقود ويشمل 

االنبعاثات الناتجة عن االحتراق 
فقط والتي ال تساهم في 

االنشطة االنتاجية )مثل اشعال 
الغاز الطبيعي في عمليات 

انتاج النفط والغاز(. هذا المتغير 
يتوافق مع جمع البنود 1ب 1 و1ب 

.IPCC 2 في

This category comprises 

all emissions related to 

the production and use of 

energy in any sectors of the 

economy and households. It 

includes emissions from fuel 

combustion as well as fugitive 

fuels. This variable corresponds 

to IPCC category 1

Emissions form 

Energy 

activities 

[Production 

and 

Use]

UN-ESCWA

0603097
العمليات 
الصناعية

االنبعاثات من العمليات مثل 
الصناعات الكيماوية، الصناعات 

المعدنية، انتاج واستخدام 
 المنتوجات المعدنية والصناعات

األخرى، اذا توفرت بيانات تفصيلية 
أكثر حسب التصنيف الدولي 
لانشطة االقتصادية التحديث 

 الثالث يرجى توفيرها في
صفحة المعلومات المكملة.

Emissions from processes such 

as chemical industry, metal 

industry, production and use 

of mineral products and other 

industries

Industrial 

processes
UN-ESCWA

الزراعة0603098

االنبعاثات من أكثار الحيوانات 
وزراعة األرز وحرق بقايا الحقول، 

وحرق االعشاب واالنشطة الزراعية 
األخرى. هذا المتغير يتوافق مع 

.IPCC البند الرابع في

Emissions from the breeding 

of livestock, rice cultivation, 

field burning of agricultural 

residues, prescribed burning 

of savannas and other 

agricultural activities. This 

variable corresponds to IPCC 

category 4

Emissions form 

Agriculture
UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603099
المصادر االخرى 

لانبعاثات

االنبعاثات من معالجة المياه 
العادمة، والتخلص من النفايات 

على االرض، وحرق النفايات 
والتغير في استخدام األرض، 

التحريج واالنشطة األخرى التي لم 
تغطى اعاه. هذا المتغير يتوافق 
.IPCC مع جمع البنود 5، 6 و7 في

Emissions from waste water 

treatment, waste disposal 

on land, waste incineration, 

land-use changes, forestry and 

other activities which have 

not been covered above. This 

variable corresponds to the 

sum of the IPCC categories 5, 

6 and 7

Other sources 

of Emissions
UN-ESCWA

0603100

المركبات 
العضوية 
 المتطايرة

 )NM-VOCs(
عدا الميثان

مجموعة من المذيبات مثل 
المركبات العضوية التي من 

السهل تبخرها في درجة الحرارة 
العادية، والتي تنتج عادة من 
احتراق الوقود وفي العمليات 

التي تستخدم مذيبات اومنتجات 
معتمدة على المذيب مثل 

الدهانات، ازالة شحوم المعادن..
الخ، العديد من هذه الكيماويات 

مضر بصحة االنسان اذا 
استنشقت او هضمت او شربت 
او مامستها للجلد، ان المركبات 
العضوية المتطايرة عدا الميثان 
لها مساهمة هامة في تكوين 

االوزون االرضي، المركبات العضوية  
المتطايرة عدا الميثان هي حاصل 

جمع مركبات الهيدروكربونية 
الملوثة للهواء عدا الميثان.

A group of solvent-like 

organic compounds that 

easily evaporate at normal 

temperatures. They are 

produced mainly in fuel 

combustion and in processes 

that use solvents or 

solventbased products such 

as painting, metal degreasing 

etc. Several of these chemicals 

are harmful to human health if 

inhaled, ingested, drunk or get 

in contact with skin. NM-VOCs 

are significant precursors to 

ground level ozone formation. 

NM-VOCs are the sum of all 

hydrocarbon air pollutants 

except methane

Non-methane 

volatile organic 

compounds 

(NMVOCs):

UN-ESCWA

0603101
 )10SPM(

األغبرة العالقة

في النهاية تقسيم المواد 
الصلبة او السائلة الى اقل من 10 

ميكرون يمكن ان تنتشر خال 
 الهواء نتيجة عمليات الحرق،

واالنشطة الصناعية او الموارد 
الطبيعية.

Finely divided solids or liquids, 

less than 10 μm (micrometers), 

that may be dispersed 

through the air from 

combustion processes, 

industrial activities or natural 

sources

Suspended 

Particulate 

Matter 

(SPM10)

UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603102
المعدل 
السنوي 
للتراكيز

المتوسط الحسابي لجميع 
القياسات الصحيحة في السنة 
المعنية، اذا لم تكن متوفرة 
يرجى توفير بديل عنها مثل 

الوسيط او تقديرات مع االشارة 
الى ذلك في الماحظات.

Arithmetic mean over all 

valid measurements for the 

respective year

Annual mean 

concentration
UN-ESCWA

0603103
المدينة 
)الكبرى( 
الحضرية

المدينة ذات العدد السكاني 
األكبر )كبير( بين اسم المدينة 
ومحطات مراقبة الهواء ووفر 

بيانات لكل محطة.

City of large(st) population. 

Indicate the name of the city 

and air quality monitoring 

stations and provide data for 

each station

Urban (largest) 

city:
UN-ESCWA

0603104
مناطق نائية 
)بعيدة عن 

التلوث(

محطة مراقبة بعيدة عن أي 
صناعة اوكثافة سكانية، يرجى 
االشارة الى اسم ومكان الموقع.

A monitoring station remote 

from any industrial and 

densely populated area. Please 

indicate the name and location 

of the site

Background 

site
UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603105

انبعاثات غاز 
 ثاني أكسيد

الكربون 
)نصيب الفرد(

“نصيب الفرد من انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون” هو مجموع 

كميات ثاني اكسيد الكربون 
المنبعثة في بلد ما نتيجة ألنشطة 

السكان )اإلنتاج واالستهاك(، 
مقسوما عدد سكان البلد. في 
التقديرات العالمية النبعاث ثاني 

أكسيد الكربون التي يعدها 
 Oak ،الوطني”، الواليات المتحدة
Ridge “مركز تحليل المعلومات 

الخاصة بثاني أكسيد الكربون في 
مختبر أوك ريدج تشمل انبعاثات 
هذا الغاز المحسوبة للبلد الغاز 

المنبعث من استهاك أنواع الوقود 
الصلبة والسائلة والغازية، وإنتاج 
اإلسمنت وحرق الغاز المشعلي. 
تتبع التقارير الوطنية المقدمة 

إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
الخاصة بتغيير المناخ، المبادىء 
التوجيهية الصادرة عن الفريق 

الدولي الحكومي المعني بتغيير 
المناخ، التي تقوم على أساس 
اإلحصاءات  الوطنية لانبعاثات 
وتشمل جميع مصادر انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون األناسية 
التوليد( الناتجة من أنشطة 
اإلنسان( باإلضافة إلى بواليع 

الكربون )آالغابات )ُيحسب نصيب 
الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بتقسيم كميات الغاز 

المنبعثة على عدد سكان البلد 
المعني. ُتستخرج كميات ثاني 

أكسيد الكربون التقديرية، 
المنبعثة من عام 1950 إلى اليوم 

بصورة أساسية من إحصائيات 
الطاقة التي تنشرها األمم المتحدة، 

باتباع أساليب تقرير “انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون من الوقود 
االحفوري: طريقة تقديرها ونتائج 

الفترة 1982.”وتستند التقارير 
الوطنية المقدمة إلى اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ إلى 

المبادىء التوجيهية – 1950 للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

المناخ. يمكن تمثيل انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بقيمها من ثاني 
أكسيد الكربون أو بتحويلها إلى 

محتواها من الكربون

Carbon dioxide emissions per 

capita is the total amount of 

carbon dioxide emitted by 

a country as a consequence 

of human (production and 

consumption) activities, divided 

by the population of the 

country. In the global carbon 

dioxide emission estimates of 

the Carbon Dioxide Information 

Analysis Center of Oak Ridge 

National Laboratory in the 

United States, the calculated 

country emissions of carbon 

dioxide include emissions 

from consumption of solid, 

liquid and gas fuels; cement 

production; and gas flaring. 

National reporting to the United 

Nations Framework Convention 

on Climate Change, which 

follows the Intergovernmental 

Panel on Climate Change 

guidelines, is based on national 

emission inventories and covers 

all sources of anthropogenic 

carbon dioxide emissions as well 

as carbon sinks (such as forests). 

Carbon dioxide emissions per 

capita are calculated by dividing 

carbon dioxide emissions by 

the number of people in the 

national population. Carbon 

dioxide emission estimates from 

1950 to the present are derived 

primarily from energy statistics 

published by the United 

Nations, using the methods 

outlined in “Carbon dioxide 

emissions from fossil fuels: a 

procedure for estimation and 

results for 1950–82”. National 

reporting to the United Nations 

Framework Convention on 

Climate Change is based on the 

Intergovernmental

Carbon dioxide 

emissions (per 

capita):

UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603106

استهاك 
مركبات الكلورو 

فلورو كربون 
المسببة لنفاذ 

األوزون

استهاك مركبات الكلورو 
فلوروكربون المسببة لنفاد 
األوزون هو مجموع استهاك 

األطنان المرّجحة، المستهلكة من 
كل مادة فرد من مواد المركب 

باألطنان المترية من كل غاز )على 
حد تعريف بروتوكول مونتريال 

بشأن المواد المسببة لنفاد طبقة 
األوزون( مضروبًا بما له من إمكان 
التسبب بنفاد األوزون. أما “المواد 
المسببة لنفاد األوزون” فهي آل 

مادة تحتوي على الكلور أو البروم 
تتلف طبقة األوزون في الغاف 

الجوي. يمتص أوزون هذه الطبقة 
معظم األشعة فوق البنفسجية 

الضارة بيولوجيًا

Consumption of ozone- 

depleting chlorofluorocarbons 

(CFCs) in ODP (ozone-

depleting potential) tons is 

the sum of the consumption 

of the weighted tons of the 

individual substances in the 

group—metric tons of the 

individual substance (defined 

in the Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the 

Ozone Layer) multiplied by its 

ozone-depleting potential. An 

ozone-depleting substance 

is any substance containing 

chlorine or bromine that 

destroys the stratospheric 

ozone layer. The stratospheric 

ozone layer absorbs most of 

the biologically damaging 

ultraviolet radiation. The 

consumption of CFCs is the 

national production plus 

imports, minus exports, minus 

destroyed quantities, minus 

feedstock uses of individual 

CFCs. National annual 

consumption of CFCs is the 

sum of the weighted tons 

(consumption in metric tons 

multiplied by the estimated 

ozone-depleting potential) of 

the individual CFCs

Consumption 

of ozone-

depleting 

CFCs (ODP 

tons):

UN-ESCWA

ضجيج0603107

صوت مسموع من حركة المرور 
والبناء وسواها يمكن أن يحدث 
أثارا مزعجة 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.

Noiseاألمم المتحدة

رصاص0603108

معدن ذو مركبات بالغة 
السمية بالنسبة للصحة، وقد 
خفض استخدامه بصفة عامة 
في البنزين والطاء ومركبات 

السباكة.

Heavy metal whose 

compounds are highly 

poisonous to health. Its use in  

gasoline, paints and plumbing 

leaded compounds has been 

generally reduced.

Leadاألمم المتحدة
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Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

 التغير المناخي0603109

تغير في حالة المناخ التي يمكن 
تحديدها عن طريق استخدام 
االختبارات اإلحصائية من خال 
التغييرات في المتوسط و/ أو 
تباين خصائصه والذي لفترة 

طويلة من الزمن )عادة عقود أو 
أكثر(. وقد يرجع هذا التغير نتيجة 
عمليات داخلية طبيعية أو خارجية 

إجبارية، أو تغييرات مستمرة 
بشرية المنشأ في تكوين الغاف 
الجوي أو في استخدام األراضي. 
وأيضًا نظرا لتقلب وتغير المناخ.

A change in the state of the 

climate that can be identified 

(e.g., by using statistical tests) 

by changes in the mean 

and / or the variability of its 

properties and that persists for 

an extended period, typically 

decades or longer. Climate 

change may be due to natural 

internal processes or external 

forcing, or to persistent 

anthropogenic changes 

in the composition of the 

atmosphere or in landuse also 

Climate variability

Climate Change IPCC

النفايات0603110

هي مواد ليست منتجات رئيسة 
)مثال منتجات تنتج للسوق( التي 
تتولد وال يوجد لها استخدام من 
قبل منتجها ألغراضه اإلنتاجية أو 
التحويلية أو االستهاكية الخاصة، 
والتي يرغب في التخلص منها، 

ويستثنى من ذلك النفايات التي 
يعاد تدويرها أو استخدامها في 
مكان إنتاجها )مثل المنشآت( 

والنفايات التي تصرف مباشرة إلى 
المياه أو الهواء المحيط.

Materials that are not prime 

products (that is, products 

produced for the market) 

for which the generator has 

no further use in terms of 

his/her own purposes of 

production, transformation or 

consumption, and of which he/

she wants to dispose, with the 

exception of wastes recycled or 

reused in place of production 

(i.e. establishments) and 

wastes discharged directly to 

waster or ambient air

WastesUNSD

0603111
النفايات من 

الزراعة والغابات

جميع النفايات التي تنتج عن 
مختلف انشطة الزراعة والغابات. 

ان الروث المستخدم كسماد يجب 
 ان ال يذكر هنا فقط الفائض

 )او الزائد( يجب ان يذكر، هذا 
البند يشمل االقسام 1 و2 في 

.ISIC تصنيف

All waste from agricultural 

and forestry activities. Manure 

used as fertilizer should not 

be included; only ‘surplus’(or 

excess) manure should be 

included. This category refers 

to ISIC divisions 01and 02

Agriculture and 

forestry waste
UN-ESCWA

0603112
النفايات 

الكيميائية

المواد الخطرة – السامة، 
والمسببة للتآكل، والقابلة 

لاشتعال، والفعالة كيميائًيا 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.

Chemical Waste
 منظمة الصحة

العالمية
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English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
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النفايات الطبية0603113

النفايات الناتجة عن مراكز 
الرعاية الطبية والمقدمة في 
المستشفيات وفي منشآت 

الرعاية الطبية األخرى )يستثنى 
من هذا التعريف النفايات الصلبة 
الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية 

الناتجة عن الرعاية الطبية في 
المنازل(.

Any waste coming out of 

health Care provided in 

hospitals or other health 

care centers. However the 

definition does not include 

health care waste resulting 

from health care at home.

Clinical Waste 

(Health 

Care Waste):

 منظمة الصحة
العالمية

0603114
النفايات 
التجارية 

والصناعية

نفايات تتكون أساسا من نفايات 
بلدية ناتجة من المطاعم 
والفنادق ومراكز التسوق، 

ومعسكرات العمال وغيرها من 
المرافق العامة والخاصة.

It includes municipal waste 

generated by restaurants, 

hotels, shopping malls, labour 

camps and other public and 

private facilities.

Commercial 

and Industrial 

Waste

 منظمة الصحة
العالمية

0603115
السماد 
العضوي 
)النفايات(

عملية التحويل الى سماد 
عضوي هي عملية بيولوجية 

تقوم بتحليل النفايات عن طريق 
الميكروبات الهوائية او غير 

الهوائية، وتكون نتيجتها منتج 
قابل لاستخدام.

Composting is a biological 

process that submits 

biodegradable waste 

to anaerobic or aerobic 

decomposition, and that 

results in a product that is 

recovered

Composted 

(waste)
UN-ESCWA

0603116
نفايات 

اإلنشاءات 
والهدم

نفايات ناتجة من أنشطة البناء 
والهدم التي تجرى في المنطقة.

The waste results from 

construction and demolition 

activities.

Construction 

and Demolition 

Waste

UN-ESCWA

0603117
النفايات من 

االنشاءات

جميع النفايات من نشاط 
االنشاءات. هذا النوع يشمل 
.ISIC القسم 45 من تصنيف

All waste from construction 

activities. This category refers 

to waste generated in ISIC 

division 45

Construction 

waste
UN-ESCWA

مكب نفايات0603118
موقع يستخدم للتخلص من 

 النفايات الصلبة دون
رقابة بيئية.

Site used to dispose solid 

waste without environmental 

control.

Dumpاألمم المتحدة

0603119
النفايات من 
انتاج الطاقة

جمبيع النفايات من الكهرباء 
والغاز والبخار وتزويد المياه 
الساخنة، هذا النوع يشمل 

.ISIC القسم 40 تصنيف

All waste from electricity, gas, 

steam and hot water supply. 

This category refers to ISIC 

division 40

Energy 

production 

waste

UN-ESCWA
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0603120
المخالفات 

الخطرة وغير 
الخطرة

يمكن أيضا تقسيم المخلفات 
إلي مخلفات خطرة ومخلفات غير 

خطرة، وهناك بعض - -255 
المؤشرات التي تدل على وجود 
وكمية المخلفات الخطرة، مثل: 
الكميات المنتجة من المخلفات 
الصناعية الخطرة الصلبة في 

السنة بالطن، والكميات المنتجة 
من المخلفات الصناعية الخطرة 

السائلة في السنة بالمتر 
المكعب، والكمية المعالجة من 

النفايات الخطرة الصلبة في 
السنة بالطن، والكميات المنتجة 
والمعالجة من المخلفات الطبية 
في السنة بالطن، والمخلفات 
المشعة. كما أن هناك بعض 

المؤشرات التي تدل على وجود 
المخلفات غير الخطرة وكميتها 

مثل: الكميات المنتجة من 
المخلفات المنزلية الصلبة في 

السنة بالطن، والكميات المنتجة 
من المخلفات االخرى الصلبة في 
السنة بالطن وتشمل المخلفات 

الزراعية ومخلفات الهدم واألنشاء 
وغيرها، ومعدل إعادة تدوير 
المخلفات الصلبة، والكمية 

المعالجة من مياه الصرف الصحي 
بالمتر المكعب.

 

Hazardous And 

Non Hazardous 

waste

الدليل الموحد 
للمفاهيم 

والمصطلحات 
األحصائية 

المستخدمة في 
مجلس التعاون 

2013

0603121
نفايات 

المستشفيات

هي النفايات الناتجة عن 
المستشفيات، والتي تتوزع حسب 

خطورتها إلى 85% نفايات غير 
خطرة و10% نفايات معدية و%5 
نفايات غير معدية ولكن خطرة.

Waste coming out of hospitals. 

Such waste is around 85 % 

non–hazardous, around 10 % 

are infectious, around 5% non-

infectious but hazardous.

Hospital Waste
 منظمة الصحة

العالمية

نفايات منزلية0603122

مواد نفايات تتولد بصفة عامة في 
بيئة سكنية. وقد تتولد نفايات 

ذات خصائص مماثلة في نشاطات 
 اقتصادية أخرى ومن ثم يمكن أن

تعالج ويتم التخلص منها مع 
لنفايات 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.

Household 

Waste
األمم المتحدة

الحرق )النفايات(0603123
هي عملية حرق تحت السيطرة 
للنفايات مع او بدون استعادة 

الطاقة.

The controlled combustion of 

waste with or without energy 

recovery

Incinerated 

(waste)
UN-ESCWA
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الترميد0603124
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

Incineration 

(Dry 

Thermal 

Disinfection

األمم المتحدة

محارق النفايات0603125
تسهيات حرق النفايات تحت 

السيطرة سواء كان باستعادة او 
دون استعادة الطاقة.

Facilities for burning wastes 

under controlled conditions, 

with or without energy 

recovery

Incineration 

plant
UN-ESCWA

محارق النفايات0603126
تسهيات حرق النفايات تحت 

السيطرة، سواء باستعادة الطاقة 
أو من دون استعادتها.

Facilities for burning waste 

under controlled conditions, 

with or without energy 

recovery

Incineration 

plants
UN-ESCWA

0603127

هي عملية 
الحرق التي 

يستفاد منها 
في إنتاج 

الطاقة

هي عملية الحرق التي تستخدم 
خالها الطاقة الحرارية النتاج 

البخار والماء الساخن او الطاقة 
الكهربائية.

 Incineration in which evolving 

 thermal energy is used for the

 production of steam, hot water

.or electric energy

Incineration 

with energy 

recovery

UNSD

0603128
النفايات 

الصناعية 
الخطرة

نفايات ناتجة من األنشطة 
الصناعية والمختبرات وورش 

العمل، وغيرها من مرافق 
القطاعين الحكومي والخاص التي 

تتعامل مع المواد الخطرة.

The waste generated 

from industrial activities, 

laboratories, workshops and 

other public and private 

facilities that deal with 

hazardous materials.

Industrial 

Hazardous 

Waste

 منظمة الصحة
العالمية

0603129
النفايات 
الصناعية

وتشمل النفايات من المناجم 
والمحاجر والصناعات التحويلية 

وإنتاج الطاقة واإلنشاءات السائلة 
والصلبة والغازية التي منشؤها 

من تصنيع منتجات محددة.

Include wastes from mine, 

quarries, manufacturing 

industries, energy production, 

and construction

Industrial waste
 منظمة الصحة

العالمية

0603130
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.

Infectious 

Waste
 منظمة الصحة

العالمية

0603131
مواقع دفن 

النفايات

المواقع المخصصة كمواقع 
نهائية للنفايات تكون تحت او 
فوق األرض ومتحكم بها او غير 

متحكم بها.

Sites that manage the final 

placement of waste in or on 

the land in a controlled or 

uncontrolled way

Landfill siteUN-ESCWA
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0603132
مدافن 

)النفايات(

هذا يشمل اجمالي الكميات التي 
تذهب الى الدفن سواء مباشرة 

او بعد فرزه و/ او معالجتها اضافة 
 الى بقايا عمليات ااالسترجاع
والتخلص من النفايات التي 
تذهب الى مدافن النفايات، 
مدافن النفايات هي المكان 

النهائي للنفايات داخل او فوق 
األرض بطريقة مسيطر عليها 

او غير مسيطر عليها، التعريف 
يغطي المدافن في المواقع 

الداخلية )مثل قيام منتج النفايات 
بنقلها الى مكان التخلص 

من النفايات الذي يملكه منتج 
النفايات( ومواقع خارجية.

It includes all amounts going 

to landfill, either directly, 

or after sorting and/or 

treatment, as well as residues 

from recovery and disposal 

operations going to landfill. 

Landfill is the final placement 

of waste into or onto the land 

in a controlled or uncontrolled 

way. The definition covers 

both landfill in internal sites 

(i.e. where a generator of 

waste is carrying out its own 

waste disposal at the place of 

generation) and in external 

sites

Landfilled 

(waste)
UN-ESCWA

0603133
النفايات 

المنقولة إلى 
مدافن النفايات

تشمل إجمالي الكميات التي 
تدفن سواء مباشرة أو بعد فرزها 
و/أو معالجتها، إضافة إلى بقايا 
عمليات االسترجاع والتخلص من 

النفايات التي يذهب بها إلى 
مدافن النفايات. ومدافن النفايات 

هي المكان النهائي للنفايات 
داخل األرض أو فوقها بطريقة 
مسيطر عليها أو غير مسيطر 

عليها، ويغطي التعريف المدافن 
في المواقع الداخلية )مثل قيام 
منتج النفايات بنقلها إلى مكان 
التخلص من الذي يملكه منتج 

النفايات( ومواقع خارجية.

This includes all amounts of 

waste transferred to landfill, 

either directly, or after sorting 

and/or treatment, as well 

as residues from recovery 

and disposal operations for 

dispatch to landfill. Landfill is 

the final placement of waste 

into or onto the land in a 

controlled or uncontrolled 

way. The definition covers 

both inhouse landfills, where 

a generator of waste is carries 

out its own waste disposal 

on site) as well as in external 

landfills

Landfilled 

waste
UNSD

دفن النفايات0603134

هو وضع النفايات في مقرها 
األخير على سطح األرض أو تحت 
السطح، ويتم ذلك إما بطريقة 
منظمة أو غير منظمة. ويشمل 

التعريف الدفن في المواقع 
الداخلية )أي حيث تقوم الجهة 

المولدة للنفايات بالتخلص منها 
في المكان التي نشأت منه( وفي 

مواقع خارجية.

Final placement of waste 

into or onto the land in a 

controlled or uncontrolled 

way. The definition covers 

both landfilling in internal 

sites (i.e., where a generator of 

waste is carrying out its own 

waste disposal at the place of 

generation) and in external 

sites. 

LandfillingUNSD
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0603135
مواقع دفن 

النفايات

المواقع المخصصة كمواقع 
نهائية للنفايات تكون تحت األرض 

أو فوقها ومتحكما بها أو غير 
متحكم بها.

It refers to the sites that 

manage the final placement 

of waste in or on the land in a 

controlled or uncontrolled way

LandfillsUNSD

0603136
نفايات كبيرة 

الحجم

نفايات متكونة من أدوات منزلية 
متخلص منها إضافة إلى مواد 
التعئبة والتغليف المختلفة 
الناتجة من األنشطة التجارية 

داخل المجمعات.

The waste composed of 

unwanted household items 

and packaging materials 

resulted from commercial 

activities.

Large-scale 

Waste
UNSD

0603137
النفايات 
السائلة 

هي نواتج سائلة تتكون من 
خال استخدام المياه في عمليات 

التصنع أو بقايا مواد مصنعة 
مثل الزيوت، ومياه الصرف 

الصناعي، ويتخلص منها عن 
طريق المعالجة في الموقع او في 
شبكة المجاري أو اإللقاء في البحر 

أو غيره.

Liquid products or outputs 

resulting from the use of water 

produced by manufacturing 

processes and leftover 

industrial materials, such as 

oils that are disposed of by 

on-site treatment, sewage 

network, dumping into the sea 

or via other disposal routes

Liquid wasteUNSD

إدارة النفايات0603138

هو جمع ونقل النفايات 
ومعالجتها والتخلص منها 

وكذلك يشمل ما بعد العناية 
بمواقع تصريف النفايات.

Collection, transport, 

treatment and disposal of 

waste, including after-care of 

disposal sites.

Management of 

waste
UNSD

0603139

المعالجة 
 الميكانيكية
)للنفايات 

الطبية(

تكسير، وتحطيم أو تقطيع 
األجزاء الحادة للنفايات الحادة قبل 

معالجتها.

Crush, break, cut or otherwise 

damage of sharps prior to 

treatment.

Mechanical 

Treatment 

(of Health Care 

waste)

األمم المتحدة

0603140
النفايات الطبية 

الخطرة

نفايات ناتجة من المستشفيات 
والعيادات، والمختبرات الطبية، 
التي تتكون من أجزاء افنسان، 

واالنسجة، والدم والنفايات الناتجة 
من العمليات الجراحية.

The waste generated from 

hospitals, clinics and medical 

laboratories. It consists of 

human parts, tissues, blood, 

and waste resulting from 

surgical operations.

Medical 

Hazardous 

Waste

UNSD

0603141
النفايات 
المختلطة

نفايات متكونة من نفايات منزلية 
مختلطة مع مواد البناء والرمال 
في مواقع التخزين و/أو في أثناء 

التجميع.

The waste composed of 

household trash mixed with 

building materials and sand 

in storage locations and / or 

during the collection.

Mixed WasteUNSD
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0603142
النفايات البلدية 

الصلبة

النفايات المتكونة من المواد 
العضوية والنفايات الناتجة 
من استخدامات المطبخ 

واالستخدامات المنزلية األخرى، 
وتنتج هذه النفايات من قبل األسر 

والمباني في المناطق السكنية.

The waste that consists of 

organic materials and trash 

generated in the kitchen and 

other households uses. MSW 

generated by households and 

buildings in the residential 

areas.

Municipal Solid 

Waste (MSW)
UNSD

النفايات البلدية0603143

تشمل النفايات المنزلية والنفايات 
المشابهة لها. هذا التعريف 
يشمل أيضا النفايات الكتلية 

)مثل الشراشف واألثاث القديم 
والفراش( ونفايات فناء البيت، 
وأوراق األعشاب المقصوصة 
وكناسة الشوارع ومحتويات 

حاويات النفايات ونفايات تنظيف 
األسواق، إذا عوملت كنفايات، 

كما يشمل النفايات التي 
مصدرها المساكن والمتاجر 
ومنشآت األعمال الصغيرة 

والمكاتب والمؤسسات )المدارس 
والمستشفيات والمباني 

الحكومية(. كما تشمل نفايات 
مختارة )مثل نفايات المتنزهات 

وصيانة الحدائق( إذا عوملت 
كنفايات. يستثني هذا التعريف 

النفايات من الشبكة العامة 
للمياه العادمة وأبنية البلدية 

والنفايات نتيجة التدمير.

Municipal waste includes 

household waste and similar 

waste. The definition also 

includes bulky waste (e.g. 

white goods, old furniture, 

mattresses) and yard waste, 

leaves, grass clippings, street 

sweepings, the content of 

litter containers, and market 

cleansing waste, if managed 

as waste. It includes waste 

originating from: households, 

commerce and trade, small 

businesses, office buildings 

and institutions (schools, 

hospitals, government 

buildings). It also includes 

waste from selected municipal 

services, i.e. waste from park 

and garden maintenance, 

waste from street cleaning 

services (street sweepings, the 

content of litter containers, 

market cleansing waste), 

if managed as waste. The 

definition excludes waste from 

municipal sewage network 

and treatment, municipal 

construction and demolition 

waste

Municipal 

waste
UNSD
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النفايات البلدية0603144

النفايات البلدية تشمل النفايات 
المنزلية والنفايات المشابهة لها. 
هذا التعريف يشمل ايضا النفايات 

الكتلية )مثل الشراشف واالثاث 
القديم والفراش( ونفايات فناء 

البيت، اوراق االعشاب المقصوصة 
وكناسة الشوارع ومحتويات 

حاويات النفايات ونفايات تنظيف 
األسواق، اذا عوملت كنفايات. 

هذا يشمل النفايات التي 
مصدرها المساكن والمتاجر 
ومنشآت االعمال الصغيرة 

والمكاتب والمؤسسات )المدارس 
والمستشفيات والمباني 

الحكومية(. آما تشمل ايضا 
النفايات البلدية لخدمات مختارة 
مثل نفايات المتنزهات وصيانة 
الحدائق، النفايات من خدمات 

تنظيف الشوارع كنس الشوارع، 
محتويات حاويات النفايات، نفايات 

تنظيف األسواق( اذا عوملت 
كنفايات. هذا التعريف يستثني 

النفايات من الشبكة العامة 
للمياه العادمة وابنية البلدية، 

والنفايات نتيجة التدمير.

Municipal waste includes 

household waste and similar 

waste. The definition also 

includes bulky waste (e.g. 

white goods, old furniture, 

mattresses) and yard waste, 

leaves, grass clippings, street 

sweepings, the content of 

litter containers, and market 

cleansing waste, if managed 

as waste. It includes waste 

originating from: households, 

commerce and trade, small 

businesses, office buildings 

and institutions (schools, 

hospitals, government 

buildings). It also includes 

waste from selected municipal 

services, e.g. waste from park 

and garden maintenance, 

waste from street cleaning 

services (street sweepings, the 

content of litter containers, 

market cleansing waste), 

if managed as waste. The 

definition excludes waste from 

municipal sewage network 

and treatment, municipal 

construction and demolition 

waste

Municipal 

waste
UN-ESCWA
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النفايات البلدية0603145

تشمل فئة النفايات البلدية، 
التي تجمعها البلديات أو التي 

تجمعها مؤسسات عامة أو خاصة 
بالنيابة عنها، جميع النفايات 

المتأتية مما يلي: المنازل، التجارة 
واألعمال الحرفية، األعمال التجارات 

الصغيرة، المباني التي تضم 
مكاتب، والمؤسسات )المدارس 

والمستشفيات والمباني 
الحكومية(. كما تشمل النفايات 

ذات الحجم الكبير )ومثالها 
األدوات المنزلية واألثاث القديم 

والحشايا( والنفايات المتأتية من 
خدمات بلدية معينة، كالنفايات 

المتأتية من صيانة الحدائق 
الكبيرة والصغيرة وخدمات 

تنظيف الشوارع )كنس الشوارع 
ومحتويات صناديق النفايات 

العامة، والنفايات المتأتية من 
تنظيف األسواق(، إذا كانت 

تدار على أساس أنها نفايات. 
وُتستثنى من هذا التعريف 
النفايات المتأتية من شبكة 
المجاري البلدية ومعالجتها، 

ونفايات أعمال التشييد والهدم 
البلدية.

Municipal waste, collected by 

or on behalf of municipalities, 

by public or private 

enterprises, includes waste 

originating from: households, 

commerce and trade, small 

businesses, office buildings 

and institutions (schools, 

hospitals, government 

buildings). It also includes 

bulky waste (e.g., white goods, 

old furniture, mattresses) and 

waste from selected municipal 

services, e.g., waste from park 

and garden maintenance, 

waste from street cleaning 

services (street sweepings, the 

content of litter containers, 

market cleansing waste), 

if managed as waste. The 

definition excludes waste from 

municipal sewage network 

and treatment, municipal 

construction and demolition 

waste.

Municipal 

waste
UNSD

0603146
جمع النفايات 

البلدية

كمية النفايات البلدية التي تجمع 
بواسطة البلديات أو بالنيابة 

عنها، إضافة إلى النفايات البلدية 
التي تجمع من قبل القطاع 
الخاص، وتشمل خليطا من 

النفايات المنزلية، والجزء الذي 
يجمع بشكل منفصل بغرض 

العودة إلى وضع سوي )من خال 
الجمع من بيت إلى بيت و/أو 

العمل(.

Municipal waste collected by 

or on behalf of municipalities, 

as well as municipal waste 

collected by the private sector. 

It includes mixed household 

waste, and fractions collected 

separately for recovery 

operations (through door-to-

door collection and/or through 

voluntary deposits)

Municipal 

waste collected
UNSD

0603147
إنتاج النفايات 

البلدية

هو حاصل جمع النفايات البلدية 
المجموعة مضافا إليها كمية 
النفايات البلدية المقدرة من 

المناطق غير المخدومة بواسطة 
جمع النفايات البلدية.

This amount is the sum of the 

amount of municipal waste 

collected plus the estimated 

amount of municipal waste 

from areas not served by a 

municipal waste collection 

service.

Municipal 

waste 

generated

UNSD
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0603148
إدارة النفايات 
البلدية في 

الدولة

كمية النفايات التي تجمع في 
الدولة )النفايات التي تصدر قبل 

معالجتها أو التخلص منها 
+ كمية النفايات المستوردة 

للمعالجة والتخلص منها(.

Municipal waste managed 

in a country: The amount of 

municipal waste collected in 

the country –amount exported 

before treatment or disposal 

+ amount imported for 

treatment or disposa

Municipal 

waste managed 

in a country

UNSD

0603149
االنسكابات 
)النفطية( 
البترولية

نفط يصرف مصادفة أو عن 
عمد يطفو على سطح أجسام 
مائية ككتلة متميزة تحملها 
الريح والتيارات وحركة المد 

والجزر، ويمكن التحكم جزئيا 
في انسكابات النفط عن طريق 

تشتيتها كيميائيا وحرقها 
واحتوائها آليا وامتزازها. 

ولانسكابات النفطية آثار 
مدمرة على األنظمة اإليكولوجية 

الساحلية.

Oil, discharged accidentally 

or intentionally, that floats on 

the surface of water bodies as 

a discrete mass and is carried 

by the wind, currents and 

tides. Oil spills can be partially 

controlled by chemical 

dispersion, combustion, 

mechanical containment 

and adsorption. They have 

destructive effects on coastal 

ecosystems.

Oil spillUNSD

0603150

وسائل أخرى 
)معالجة 
النفايات/ 

التخلص منها(

هي أي عملية نهائية لمعالجة 
النفايات أو التخلص منها ال تندرج 
تحت تعريف إعادة التدوير والحرق 

والدفن. وتشمل أمثلة ذلك 
المعالجة الفيزيائية/الكيميائية، 
والمعالجة البيولوجية، وإطاق 

النفايات في الكتل المائية، 
وتخزين النفايات على نحو دائم.

Any final treatment or disposal 

different from recycling, 

incineration and landfilling. 

Examples include physical/

chemical treatment, biological 

treatment, releasing into 

water bodies and permanent 

storage.

Other (waste 

treatment/

disposal for 

hazardous 

waste)

UNSD

0603151
اخرى )معالجة/

 تخلص من
النفايات(

كمية معالجات نهائية اوتخلص 
من النفايات يختلف عن اعادة 
التدوير )التحويل الى سماد( 
 الحرق والدفن، التخزين الدائم

مشمول هنا.

Any other final treatment 

or disposal different from 

recycling (composting), 

incineration and 

landfill. Permanent storage of 

waste is included here

Other (waste 

treatment/

disposal

UN-ESCWA

0603152
النفايات من 
أنشطة اخرى

الغراض هذه االستمارة فان هذا 
البند يشمل جميع االنشطة 

االقتصادية األخرى التي لم تذكر 
في البنود السابقة.

For the purpose of this 

questionnaire, the category 

‹other activities› refers to all 

other economic activities not 

specified before

Other activitiesUN-ESCWA

0603153
مشاريع معالجة 

اخرى يرجى 
تحديدها

مصانع لمعالجة / التخلص من 
النفايات لم تصنف في مكان آخر، 

تشمل التخزين الدائم.

Plants for waste treatment/

disposal not elsewhere 

specified. It includes 

permanent storage

Other 

treatment 

method plants

UN-ESCWA
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 المصدر: 
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0603154
النفايات 

الصيدالنية

تشمل النواتج الصيدالنية 
والعقاقير والمواد الكيميائية 
التي تم إعادتها من األقسام 

والتي قد تكون أريقت أو لوثت أو 
منتهية مدة الصاحية 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.

Pharmaceutical 

Waste
 منظمة الصحة

العالمية

نفايات مشعة0603155

مادة تحتوي على نويدات مشعة 
أو ملوثة بتركيزات أعلى من 

تلك »المستثناة« التي تحددها 
السلطات 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.

Radioactive 

Waste
 منظمة الصحة

العالمية

إعادة التدوير0603156

هي عملية إعادة تجهيز النفايات 
خال عملية اإلنتاج لتحويلها خارج 
خط النفايات، ويستثنى من ذلك 
إعادة استخدام النفايات كوقود. 

ويشمل هذا التعريف إعادة 
التجهيز للحصول على نفس 

المنتج، أو ألغراض مختلفة. كما 
ينبغي استثناء عمليات إعادة 

التدوير ضمن المنشآت الصناعية، 
أي في منشأ النفايات.

Any reprocessing of waste 

material in a production 

process that diverts it from the 

waste stream, except reuse 

as fuel. Both reprocessing as 

the same type of product, and 

for different purposes should 

be included. Recycling within 

industrial plants i.e., at the 

place of generation should be 

excluded. 

RecyclingUNSD

0603157
مكّب النفايات 

اآلمن

هو المكان الذي تدفن فيه 
النفايات وتعالج داخل خايا آمنة 

ويختلف عن الدفن الصحي بأنه ال 
يوجد له نظام صرف صحي للمياه 

الملوثة الناتجة.

The site where waste buried 

and processed in secure 

cells. Unlike medical waste 

landfill, safe waste landfill 

has no sewage system for 

contaminated water.

Safe Waste 

Landfill
UNSD

نفايات المسالخ0603158
نفايات متكونة من أجزاء بقايا 

الحيوانات التي تنتج من المسالخ 
وحظائر الحيوانات.

The waste that composed 

of animals remains 

and is generated from 

slaughterhouses and animal 

shelters.

Slaughterhouse 

Waste
UNSD
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النفايات الصلبة0603159

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 

ومخلفات التعدين.

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

Solid Wasteاألمم المتحدة

0603160
التخلص من 

 النفايات
الصلبة

التخلص أو اإللقاء النهائي 
للقمامة التي ال تستخلص أو ال 

يعاد تدويرها.

Ultimate deposition or 

placement of refuse that is not 

salvaged or recycled.

Solid Waste 

Disposal
األمم المتحدة

0603161
معالجة النفايات 

الطبية

العمليات التي تحدث تحسيًنا 
للنفايات الطبية بطريق ما، قبل 

أن تنقل إلى مكان التخلص 
النهائي

Processes that modify the 

waste in some way before it is 

taken to its final resting place.

Treatment of 

the Health 

Care Waste
األمم المتحدة

0603162
مصانع 
المعالجة

التسهيات للعمليات الفيزيائية، 
الحرارية، الكيميائية والبيولوجية 
للنفايات والتي تؤدي الى تغيير 
خصائص النفايات بهدف تصغير 
حجمها او الطبيعة الخطرة لها، 
يمكن ان تكون التسهيات في 
معالجة او اعادة تدويراو مصانع 

االسمدة مشمولة هنا.

Facilities for the physical, 

thermal, chemical, or 

biological processing of 

waste, that change the 

characteristics of the waste 

in order to reduce its volume, 

or hazardous nature, facilitate 

its handling, or enhance 

recycling. Composting plants 

are included here

Treatment plantUN-ESCWA

0603163
مصانع /
محطات 
المعالجة

التسهيات للعمليات 
الفيزيائية والحرارية والكيميائية 

والبيولوجية للنفايات، التي تؤدي 
إلى تغيير خصائص النفايات 

بهدف تصغير حجمها أو الطبيعة 
الخطرة لها، يمكن أن تكون 
التسهيات في المعالجة أو 

إعادة التدوير أو مصانع األسمدة 
مشمولة هنا.

Facilities for the physical, 

thermal, chemical, or 

biological processing of 

waste that change the 

characteristics of the waste in 

order to reduce its volume or 

hazardous nature, facilitate 

its handling, or enhance 

recycling. Composting plants 

are included in this type of 

treatment

Treatment 

Plants
UNSD
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النفايات 0603164

“يشير هذا المصطلح إلى مواد ال 
تعد منتجات من النوعية األولى 
)أي منتجات مخصصة للسوق( 
ولن تستخدمها الجهة التي 

نشأت منها ألية أعمال إنتاج أو 
تحويل أو استهاك، بل تتخلص 
منها أو تنوي التخلص منها أو 

 يطلب إليها التخلص منها.
وال يشمل هذا المصطلح المواد 

التي يعاد تدويرها أو يعاد 
استخدامها مباشرة في مكان 
إنتاجها )أي المنشاة( والنفايات 
من المواد التي يتم التخلص 

منها مباشرة في الماء أو الهواء 
المحيط بوصفها مياه عادمة أو 

تلوثًا جويًا.«

Materials that are not 

prime products (i.e., 

products produced for 

the market) for which the 

generator has no further 

use for his own purpose of 

production, transformation 

or consumption, and which 

he discards, or intends or is 

required to discard. 

It excludes material directly 

recycled or reused at the 

place of generation (i.e., 

establishment) and waste 

materials that are directly 

discharged into ambient water 

or air as wastewater or air 

pollution.

WasteUNSD

جمع النفايات0603165

جمع ونقل النفايات إلى مكان 
معالجتها أو التخلص منها من 

جانب اإلدارات البلدية والمؤسسات 
المماثلة، أو عن طريق شركات 

عامة أو خاصة، أو منشآت تخصصة 
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 

other words, covering all kinds 

of waste at the same time.

Waste 

Collection
األمم المتحدة

نفايات اإلطارات0603166
نفايات اإلطارات التي جمعت من 
المصانع وورش العمل والتصليح.

Waste tires collected from 

factories and repair workshops.
Waste TiresUNSD
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0603167
التسمم 
الغذائي

أي مرض يكون سببه عدوى او 
تسمما طبيعيا ناجما عن تناول 
غذاء أو ماء. وبعبارة أخرى هو 

تسمم مرضية لفرد او مجموعة 
من األفراد بعد تناولهم الغذاء 

أو الماء الملوث نفسه الذي 
يحتوي على مادة )ضارة( سمية 
أو ناتجة من عدوى بكتيرية او 
فيروسية او طفيلية او إفرازات 

لسموم بكتيرية أو سموم فطرية 
أو سموم طبيعية )نباتية أو 

حيوانية( أو مسممات كيميائية او 
مواد تسبب الحساسية، ولحدوث 
التسمم الغذائي أعراض وعوامل 

مختلفة.

It refers to any illness caused 

by infection or poisoning 

resulting from food or water 

consumption. Food poisoning 

may affect individuals or group 

of people who have consumed 

the same contaminated food 

or drinks that contained 

harmful substance (toxin) or 

pathogens (bacteria, virus, 

and parasite) or chemical 

or allergic substances. Food 

poisoning has various factors 

and symptoms.

Food poisoning

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603168

السامة 
والصحة 
المهنية

العلم الذي يهتم بالحفاظ 
على سامة اإلنسان وصحته، 

وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة 
خالية من مسببات الحوادث أو 
اإلصابات أو األمراض المهنية. 

وبعبارة أخرى هي مجموعة من 
اإلجراءات والقواعد والنظم لها 

إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ 
على اإلنسان من خطر اإلصابة، 

وعلى الممتلكات من خطر التلف 
والضياع

It is a discipline concerned 

with protecting the health 

and safety of people engaged 

with work by fostering a safe 

illness and accident-free 

environment. In other words, it 

is a set of procedure and rules 

within legislative framework 

aiming at protecting man from 

injures and possessions from 

being damaged or lost.

Occupational 

health and 

safety

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603169
الحوادث 
المهنية

يعرف الضرر الذي يصيب العامل 
بسبب وقوع حادث معين بأنه 

)إصابة(، أي أن اإلصابة هي النتيجة 
المباشرة للحادث الذي يتعرض له 
العامل، وتعرف إصابة العمل التي 
تحدث للعامل في مكان العمل أو 
بسببه وكذلك تعد اإلصابات التي 
تفع للعمال في طريق ذهابهم 
على العمل او طريق الرجوع من 
العمل إصابات عمل بشرط أن 

يكون الطريق الذي سلكه العامل 
هو الطريق المباشر دون توقف 

أو إنحراف. وتعد األمراض المهنية 
من إصابات العمل.

The harm that happens to a 

worker because of an accident 

is defined as “injury” as a direct 

result of an accident to that 

labor. Occupational accident 

defined as work-related injury 

that occurs to the worker at 

the workplace or because of 

it, is also one of the injuries 

occurring to workers on their 

way to work or returning 

from work, if the labor used 

the regular route without 

interruption or deviation. The 

occupational diseases also 

considered as work injuries

Occupational 

accident

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)
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0603170
 حوادث الطرق 

المهنية 

مجموع الحوادث المهنية الناتجة 
عن حوادث مرورية الى مجموع 

الحوادث المرورية 

 Occupational road traffic 

injuries of the of road traffic 

injuries

occupational 

road traffic 

injuries

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603171
 الوفيات 
المهنية 

 الوفيات الناجمة عن اإلصابة أو 
المرض بسبب عملهم، بغض 

النظر عن الوقت الذي يفصل بين 
اإلصابة والوفاة وتشمل وفيات 

حوادث الطرق المهنية 

Deaths resulting from an injury 

or illness because of their 

work, regardless of the time 

intervening between injury 

and death, include road traffic 

incidents deaths

 fatality 

incidents

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603172
 الوفيات 
المهنية 

مجموع الوفيات المهنية لكل 
مليون ساعة عمل خال الفترة 

المقاسة 

The of occupational fatalities 

per million hours working 

during the period

Fatal Accident 

Rate (FAR) 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603173
 تكرار حاالت 

حوادث العمل 
المسجلة 

 الحاالت المبلغ عنها إصابات 
الوفيات، واصابات العجز الكلي 
الدائم، اإلعاقة والعجز الجزئي 

الدائم وحاالت فقدان يوم عمل 
وحاالت العمل المقيد والعاج 

الطبي لكل مليون ساعة عمل 

 of Reportable Cases sum 

of fatalities, Permanent 

Disabilities, Permanent Partial 

Disabilities, Lost Workday 

Cases, Restricted Work Cases 

and Medical Treatment Cases 

per million hours worked 

 Reportable 

Work Case 

Frequency 

(TRCF) 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

 إصابات العجز0603174

 إصابات العمل التي أدت إلى 
عجز او فقد جزئي أو كامل جزء 

من الجسم أو أي قصور دائم في 
وظيفة أحد أجزاء من الجسم، 

وبغض النظر عن أي اصابة 
مسبقة او إعاقة في العضو 

المصاب أو اختال وظائف الجسم 

 of any work-related injury, 

which results in partial or 

complete permanent loss of 

use, of any part of the body or 

any permanent impairment 

of function of parts of the 

body, regardless of any 

pre-existing disability of the 

injured member or impaired 

body function by activity (oil 

and gas, water and electricity, 

sewerage services.. Etc.)

 of disability 

incident 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603175

 إصابات العمل 
المضيعة 

للوقت 

 حاالت فقدان يوم عمل كامل 
ولكن باستثناء حاالت العمل 

المقيدة. ويشمل النشاط )النفط 
والغاز والمياه والكهرباء وخدمات 

الصرف الصحي. إلخ(

 Fatalities, Permanent 

Disabilities, Permanent Partial 

Disabilities and Lost Workday 

Cases, but excluding Restricted 

Work Cases. Activity includes 

(oil and gas, water and 

electricity, sewerage services.. 

Etc.)

Lost time injury 

incidents (LTI) 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603176

 تكرار إصابات 
العمل 

المضيعة 
للوقت 

 اإلصابات المضيعة للوقت والتي 
تشمل اإلصابات المميتة، إصابات 

العجز الكلي والجزئي الدائم 
وحاالت فقدان يوم عمل كامل. 

ذلك باستثناء حاالت العمل 
المقيد )وهو: أي إصابات عمل غير 
اإلصابات المميتة أو إصابات فقدان 
يوم عمل والتي تسبب في عدم 
مقدرة الموظف على أداء عمله 

بكفاءة في أي يوم بعد يوم وقوع 
الحادث( لكل مليون ساعة عمل 

خال الفترة المعنية 

Lost Time Injuries (of Fatalities, 

Permanent Disabilities, 

Permanent Partial Disabilities 

and Lost Workday Cases, but 

excluding Restricted Work 

Cases.) per million hours 

worked during the period

Lost Time Injury 

Frequency Rate 

(LTIFR) 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603177
 حوادث الصحة 

والسامة 
المهنية 

 حوادث العاملين والتي تشمل 
اإلصابات المميتة، إصابات العجز 

الكلي والجزئي الدائم

 incidents happened in 

the work include Fatalities, 

Permanent Disabilities, 

Permanent Partial Disabilities 

medical treatment & first aid

 Occupational 

Incidents 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603178
 حاالت إصابات 

العمل الخطيرة 
المسجلة 

 الحاالت الخطيرة المبلغ عنها 
وهو مجموع حاالت الحوادث المبلغ 

عنها، وتشمل العجز الكلي 
الدائم لإلعاقة والعجز الجزئي 

الدائم، وحالة فقدان يوم عمل 
كامل، وحاالت العمل المقيدة، 
وحاالت العاج الطبي. حسب 
النشاط )الصناعة واالنشاءات 

والنقل. إلخ(.

 of dangerous Reportable 

Cases worked  Reportable 

Cases are the sum of Fatalities, 

Permanent Disabilities, 

Permanent Partial Disabilities, 

Lost Work Day Cases, 

Restricted Work Cases, and 

Medical Treatment Cases. 

Activity includes (industry, 

construction, transportation. 

Etc.).)

 of reportable 

dangerous 

occurrences

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603179
 حاالت العمل 

التي تستدعي 
العاج الطبي 

 أي إصابة عمل تستدعي فقدان 
يوم عمل او حاالت عمل مقيد عاج 

طبي وتحدد حسب تشخيص 
الطبيب

ماحظة 1: حالة العاج الطبي ال 
تشمل اإلسعافات االولية.

ماحظة 2: إجراءات التشخيص، 
مثل األشعة السينية أو التحليات 

المخبرية ال تعتبر عاج طبي، 
إال أنها تؤدي إلى العاج في 

المستقبل.

ماحظة: فقدان الوعي، إذا كان 
الموظف يفقد وعيه نتيجة إصابة 
عمل، يجب أن تسجل الحالة بغض 

النظر عن أي نوع من العاج قد 
قدم«.

 Medical Treatment Cases 

(MTC): Any work-related 

injury that involves neither 

Lost Workdays nor Restricted 

Workday Case but which 

requires treatment by, or 

under the specific order 

of, a physician or could be 

considered as being in the 

province of a physician. 

 

Note: Medical Treatment Case 

does not include First Aid 

Treatment. 

 

Note: Diagnostic procedures, 

like x-rays or laboratory 

analyses are not considered 

Medical Treatment, unless they 

lead to future treatment. 

 

Note: Loss of consciousness, 

if the employee loses 

consciousness as the result of 

a work injury, the case must be 

recorded, no matter what type 

of treatment was provided.

Reportable 

Occupational 

Illnesses 

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603180

 إصابات العمل 
التي تستدعي 
اسعافات أولية 

مجموع اإلصابات التي تحتاج 
الى اإلسعافات األولية تشمل 
عاج التهابات ودخول جسيم 
الى العين أو جرح، وازالة الجلد 

الميت بعيدا )التنضير الجراحي(، 
واستخدام األدوية، ومراقبة الحالة 

ألكثر من 12 ساعة، الخ

 of Injuries need first aid 

treatment include Treatment 

of infections, bodies 

embedded in eye or wound, 

cutting away dead skin 

(surgical debridement), use of 

prescription drugs, admission 

observation for more than 12 

hours, etc.

First aid 

treatment 

work- related 

injuries

Abu Dhabi 

Occupational 

Safety and 

Health Center 

(OSHAD)

0603181
المجموع 

االجمالي للمياه 
العذبة 

مجموع المياه السطحية والجوفية 
العذبة المستخرجة خال سنة 

واحدة في حدود الدولة.

Total gross fresh water 

abstraction - Water returned 

without use + Imports of 

water -

Total gross 

fresh water 

abstraction

UN-ESCWA

استيراد المياه0603182

مجموع حجم المياه العذبة 
المستوردة من دول أخرى كسلعة 

من خال انابيب او بالسفن 
ويستثنى من ذلك القوارير.

Exports of water + Desalinated 

water + Total reuse of fresh 

water

Imports of 

water
UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

تصدير المياه0603183

مجموع حجم المياه العذبة 
المصدرة الى دول أخرى كسلعة 

من خال انابيب او بالسفن، 
يستثنى من ذلك مياه القوارير.

Total volume of bulk fresh 

water that is exported to other 

countries as a commodity 

through pipelines or on ships. 

Bottled water is excluded

Exports of 

water
UN-ESCWA

تحلية المياه0603184
مجموع حجم المياه التي يتم 

الحصول عليها عن طريق التحلية 
)مياه البحر، المسوس …الخ(.

Includes sea water and 

transitional water, such as 

brackish swamps, lagoons and 

estuarine areas

Non-fresh 

water 

abstraction

UN-ESCWA

0603185
مجموع المياه 
 العذبة المعاد
استخدامها

المياه العذبة الخارجة من 
محطات تنقية المياه العادمة 

وترسل لاستخدام كمياه عادمة 
معالجة، وهذا يعني ان التزويد 

المباشر بالتدفق المياه المعالجة 
للمستخدم ويستثنى من ذلك 

المياه العادمة المستخدمة 
لتغذية المسارات المائية والوديان 

والمياه التي يجري تدويرها

Fresh water that has 

undergone waste water 

treatment and is deliverable 

to a user as reclaimed waste 

water. This means the direct 

supply of treated effluent to 

the user. Excluded is waste 

water discharged into a 

watercourse and used again 

downstream

Total reuse of 

fresh water:
UN-ESCWA

0603186
مصادر تزويد 

أخرى

اي تزويد للمياه لم يحدد في 
مكان آخر، يمكن ان تزود من قبل 

المنشآت التجارية والصناعية، 
 سواء كانت مسوقة ام ال، كما

يتضمن التزويد بالمياه المعاد 
استخدامها.

Any supply of water not 

specified elsewhere. In 

particular, supplies from 

commercial and industrial 

establishments, whether 

marketed or not. Also included 

is supply of reusable water

Other supply:UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603187
المياه العادمة 
غير المعالجة

كمية المياه العادمة التي تلقى 
الى الوسط المحيط دون معالجة

Waste water discharged 

into ambient media without 

treatment

Non treated 

waste water
UN-ESCWA

0603188
مجموع المياه 

العادمة 
المعالجة

العمليات المستخدمة النتاج مياه 
عادمة تلبي المعايير البيئية 
او نوعيات اخرى تقابل معيار 

التدوير او اعادة االستخدام، هناك 
ثاثة انواع جرى التمييز بينها 
في االستمارة: الميكانيكية، 

البيولوجية والمتقدمة، والغراض 
حساب مجموع الكمية المعالجة 

من المياه العادمة

Process to render waste 

water fit to meet applicable 

environmental standards 

or other quality norms for 

recycling or reuse. Three 

broad types of treatment 

are distinguished in the 

questionnaire: mechanical, 

biological and advanced. For 

the purpose of calculating 

the total amount of treated 

waste water, volumes reported 

should be shown only under 

the highest type of treatment 

to which it was subjected. 

Thus, waste water treated 

mechanically as well as 

biologically should be shown 

under biological treatment, 

and waste water treated in 

accordance with all three types 

should be reported under 

advanced treatment. Waste 

water treatment does not 

include the collection of waste 

water or storm water, even 

when no treatment will be 

possible without collection

Total waste 

water 

treatment:

UN-ESCWA

0603189

السكان 
الموصولون 
 بنظام جمع

المياه العادمة

نسبة السكان الموصولون بنظام 
جمع المياه العادمة التابع للقطاع 

العام، ويمكن ان يكون نظام 
الجمع لتنقل الى محطات التنقية 

او تلقى دون معالجة الى البيئة.

The percentage of the resident 

population connected to the 

public waste water collecting 

systems (sewerage). Public 

waste water collecting systems 

may deliver waste water 

to treatment plants or may 

discharge it without treatment 

to the environment

Population 

connected 

to waste water 

collecting 

system:

UN-ESCWA
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0603190

السكان 
الموصولون 

 بمعالجة
المياه العادمة

نسبة السكان الذين يتم معالجة 
المياه العادمة الناتجة عنهم 

بواسطة محطات تنقية القطاع 
العام

The percentage of the resident 

population whose waste water 

is treated at public waste 

water treatment plants

Population 

connected 

to waste water 

treatment:

UN-ESCWA

0603191

السكان 
الموصولون 

 باسلوب
معالجة 

 مستقل )الحفر
االمتصاصية(

نسبة السكان الذين يتم معالجة 
المياه العادمة الناتجة عنهم 

بشكل مستقل ومنها ما يتم 
من قبل الخدمات الخاصة مثل 

الحفر اإلمتصاصية.

The percentage of resident 

population whose waste water 

is treated in individual, often 

private facilities such as septic 

tanks

Population 

connected 

to independent 

treatment 

(septic 

tanks):

UN-ESCWA

0603192
الوفيات الناجمة 

من مرض 
منقول بالمياه

 الوفيات الناجمة من مرض 
منقول بالمياه

Microorganisms found in 

the intestinal tract of human 

beings and animals. Their 

presence in water indicates 

faecal pollution rendering 

water unsuitable for drinking 

without prior treatment

Faecal ColiformUN-ESCWA

0603193
المعالجة 
البيولوجية

معالجة المياه المستعملة 
باستخدام كائنات حية دقيقة 
هوائية وال هوائية ينتج عنها 

سوائل مصفاة وحمأة منفصلة 
تحتوي على كتلة ميكروبية 

مختلطة بملوثات، وتستخدم 
عملية المعالجة أيًضا 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.

Biological 

Treatment
األمم المتحدة

0603194
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.

Porous Cesspitاألمم المتحدة
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Energy & Water )0604( المياه والطاقة

الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0604001

كمية استهاك 
الوقود في 

نشاط الكهرباء 
والمياه 

كمية الوقود المستهلكة 
حسب نوع الوقود ألنتاج الطاقة 

الكهربائية وتحلية المياه 

Fuel Consumption of Electricity 

and Water Activity by Type  

of Fuel

Fuel 

Consumption 

of Electricity 

and Water 

Activity 

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604002
كمية استهاك 

الكهرباء

 إجمالي السنوي الستهاك 
الكهرباء على حسب المنطقة 

)أبوظبي، العين، المنطقة 
الغربية(

Total Annual Consumption 

of Electricity by Region 

(Abu Dhabi Region,Al Ain 

Region,ALGarbiya Region) 

Total electricity 

Consumption 

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604003
معدل 

استهاك 
الكهرباء للفرد 

إجمالي استهاك الكهرباء 
مقسوما على إجمالي عدد سكان 

إمارة أبوظبي في نفس العام 

Total amount of electricity 

consumption divided by total 

population of Abu Dhabi 

Emirate for the same year

Electricity 

consumption 

per capita

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604004

معدل 
االستهاك 

المنزلي 
للكهرباء لكل 

فرد 

إجمالي استهاك الكهرباء 
المنزلي مقسوما على إجمالي 
عدد سكان إمارة أبوظبي في 

نفس العام 

Total amount of residential 

electricity consumption 

divided by total population 

of Abu Dhabi Emirate for the 

same year

Residential 

electricity 

consumption 

per capita

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0604005
نسبة استهاك 
الكهرباء حسب 

القطاع 

نسبة استهاك الكهرباء في 
كل من القطاعات االقتصادية 
المعتمدة لدى شركات التوزيع 

وهي: القطاع المنزلي، والتجاري، 
والحكومي، الزراعي، والصناعي 
باإلضافة إلى القطاعات األخرى، 
واالستهاك يشمل االستهاك 
الداخلي للمحطات باإلضافة إلى 

المفقود عبر الشبكة.

 This indicator refers to the 

ratio of electricity consumption 

by each of the sectors used 

by distribution companies, 

namely: the domestic sector, 

and commercial, government, 

agricultural, and industrial 

as well as other sectors. 

Consumption includes what 

was internally consumed in the 

process of generating power 

and what was consumed 

as transmission loss by the 

network. 

Percentage 

of Electricity 

Consumption 

by Sector

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604006
كمية الكهرباء 

المنتجة من 
الوقود األحفوري

إجمالي كمية الكهرباء المولدة 
من احتراق الوقود األحفوري في 

محطات الكهرباء 

Total amount of electricity 

generated from the 

combustion of fossil fuels in 

power plants

Electricity 

generation 

from fossil fuels

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604007

 مؤشر تردد 
انقطاع 

الكهرباء عن 
المشتركين 
الموزعة من 

شركات التوزيع

متوسط   عدد االنقطاعات التي 
يعاني منها كل العماء في 
خدمة التيار الكهربائي من 

شركات التوزيع

The average number of 

interruptions experienced 

by each customer in the 

electricity supply service by 

distribution company

System Average 

Interruption 

Frequency 

Index (SAIFI) 

by distribution 

company

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604008

مؤشر متوسط 
مدة انقطاع 
الكهرباء عن 
المشتركين 
الموزعة من 

شركات التوزيع

متوسط   عدد االنقطاعات في 
فترة دقيقة التي يعاني منها 
كل العماء في خدمة التيار 

الكهربائي من شركات التوزيع

The average number of 

interruptions duration in 

minutes experienced by each 

customer in the electricity 

supply service by distribution 

company

System Average 

Interruption 

Duration Index 

(SAIDI) by 

distribution 

company

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604009
توافر نظام 
نقل الطاقة 
الكهربائية 

الكميات المتاحة للدوائر الفردية 
لنظام النقل المترابط الرئيسي 
كنسبة مئوية من مجموع عدد  

الدوائر

The summation of the 

availabilities of individual 

circuits of the main 

interconnected transmission 

system expressed as a 

percentage of the total 

number of circuits.

 availability 

of power 

transmission 

system

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0604010

عدد 
المشتركين 
في شبكة 

الكهرباء

عدد العماء المتصلين بشبكة 
التيار الكهربائي

Number of customers 

connected to the electricity 

supply network

Number of 

customers 

connected to 

the electricity 

network

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604011

عدد 
المشتركين 

المنقطع عنهم 
الكهرباء 

عدد العماء المنقطع عنهم 
خدمات إمدادات الكهرباء

Number of customers 

experience interruption 

Number of 

customers 

connected to 

the electricity 

network 

interrupted

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604012
عدد االنقطاعات 

في امداد 
الكهرباء

إجمالي عدد االنقطاعات في 
الكهرباء التي وزعت على العماء

Total number of interruptions 

in the electricity that 

distributed to the customers

Number of 

interruptions 

in electricity 

supply

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604013
فترة انقطاع 
الكهرباء عن 
المشتركين 

المدة اإلجمالية النقطاع عن شبكة 
الكهرباء عن العماء

Total Duration of interruptions 

in the electricity distributed to 

the customers

Duration of 

interruptions 

in electricity 

supply

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604014
إجمالي 

الكهرباء 
المتاحة 

مجموع الطاقة الكهربائية المتاحة 
من كل مصادر الطاقة المنتجة 
والمولدة عن طريق الشركات 

والمحولة إلى إمارة أبوظبي )من 
شركتي إيمال وتكرير(، ويتم 

توفير المؤشر بشكل سنوي من 
شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

Total of available electricity 

from various sources whether 

generated by companies or 

electricity transferred to Abu 

Dhabi Emirate (from Emal 

and Takreer). The indicator is 

provided on an annual basis 

by Abu Dhabi Water and 

Electricity Company (ADWEA).  

Total available 

electricity

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(
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الرمز: 
Code

أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0604015

الطاقة 
التصميمية 

لتوليد 
الكهرباء 

الطاقة التصميمية لتوليد 
الكهرباء أو القدرة القصوى إلنتاج 

المحطة

The design capacity to 

generate electricity or the 

maximum capacity of the 

production plant.

Electricity 

capacity 

planned 

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 
)ADWEA(

0604016
مجموع الوقود 

األحفوري 
المستهلك

كمية الوقود األحفوري )النفط 
الخام والمشتقات النفطية والغاز 
الطبيعي( التي تم استهاكها 

وتم حرقها 

Amount of Fossil fuel (Crude 

oil, petroleum derivatives and 

natural gas) consumed and 

combusted

Total fossil fuel 

combustion

 مركز اإلحصاء
 - أبوظبي

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

(SCAD)

0604017

مجموع الغاز 
الطبيعي من 

الوقود األحفوري 
المستهلك

المجموع من الغاز الطبيعي 
المستهلك في محركات 

التشغيل والمعدات باإلضافة إلى 
أي استهاك آخر

Total amount of natural 

gas consumed in operating 

engines and equipment 

in addition to any other 

consumption classified

Total natural 

gas fossil fuel 

combustion

 مركز اإلحصاء
 - أبوظبي

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

(SCAD)

0604018

نسبة واردات 
الغاز الطبيعي 

من مجموع 
الواردات 

نسبة الواردات من الغاز الطبيعي 
من مجموع الواردات

Percentage of natural gas 

imports out of total imports

 Percentage 

of natural gas 

Imports of the 

total Imports

 مركز اإلحصاء
 - أبوظبي

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

(SCAD)

0604019

نسبة صادرات 
النفط الخام 
من مجموع 
الصادرات 

نسبة الصادرات من النفط الخام 
من مجموع الصادرات الغير 

النفطية

Percentage of crude oil exports 

out of total non-oil exports

 Percentage 

of crude oil 

exports of the 

total exports

 مركز اإلحصاء
 - أبوظبي

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

(SCAD)

0604020
معدل اإلنتاج 
اليومي من 
النفط الخام

معدل   اإلنتاج اليومي من النفط 
الخام في الحقول البرية والبحرية 

في إمارة أبوظبي. باستثناء 
المكثفات.

Average daily production 

of crude oil in onshore 

and offshore fields in Abu 

Dhabi Emirate; excluding 

condensates. 

Average daily 

production of 

crude oil

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604021
معدل اإلنتاج 
اليومي من 

الغاز الطبيعي

معدل اإلنتاج اليومي من الغاز 
الطبيعي في الحقول البرية 

والبحرية في إمارة أبوظبي

Daily production rate of 

natural gas in onshore and 

offshore fields in Abu Dhabi 

Emirate

Average daily 

production of 

natural gas 

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)
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أسم المصطلح 
باللغة العربية

English Definition Termالتعريف باللغة العربية
 المصدر: 
Source

0604022

نسبة صادرات 
الغاز الطبيعي 

من مجموع 
الصادرات

النسبة المئوية لصادرات الغاز 
الطبيعي من مجموع الصادرات

Percentage of the natural gas 

exports out of total exports.

Percentage 

of natural gas 

exports of the 

total exports

 مركز اإلحصاء
 - أبوظبي

Statistics Centre 

- Abu Dhabi 

(SCAD)

0604023

النفط الخام 
المستخدم 

كمادة أولية في 
انتاج المنتجات 

البترولية 
المكررة

كمية النفط الخام المستخدم 
كمادة اولية في انتاج المنتجات 

البترولية المكررة

The amount of crude oil 

used as raw material in 

the production of refined 

petroleum products.

crude oil inputs 

for petroleum 

refining 

products

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604024
كمية الطاقة 
التصميمية 

للتكرير

الطاقة المستخدمة إلنتاج 
المنتجات البترولية المكررة 
وتعرف أيضا بالقدرة اليومية 

القصوى إلنتاج المصفاة 

The capacity that used to 

produce refined petroleum 

products, also defined by 

the maximum capacity of a 

refinery›s daily production.

Refining 

capacity

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604025
إنتاج المنتجات 

البترولية 
المكررة

كمية االنتاج لكل نوع من 
المنتجات البترولية المكررة في 
إمارة أبوظبي، منها: غاز البترول 

المسال، البنزين خال من الرصاص، 
وقود الطائرات )الكيروسين(، زيت 
الغاز/ ديزل، زيت الوقود الثقيل، 

زيوت وشحوم المحركات

Amount production of each 

of the refined petroleum 

products in Abu Dhabi 

Emirate, including: LPG, 

unleaded gasoline, aircraft 

fuel (kerosene), gas oil / diesel, 

heavy fuel oil, and engine oils

production 

of refined 

petroleum 

products 

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604026

 نسبة 
المبيعات 

المحلية من 
المنتجات 

البترولية إلى 
إجمالي إنتاج 

المنتجات 
البترولية 

 نسبة المبيعات المحلية من 
المنتجات البترولية الى إجمالي 
إنتاج المنتجات البترولية وتعتبر 
شركة بترول أبوظبي الوطنية- 
أدنوك هي مصدر الرئيس لهذا 
المؤشر حيث يتم جمعه سنويا 

من المصدر

 Percentage of domestic sales 

of petroleum products to the 

total production of petroleum 

products. Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC) id 

the main data source for this 

indicator which is collected 

on an annual basis from the 

source.

Percentage 

of refining 

products sold 

domestically 

vs. refining 

products 

produced

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604027
 االستخدام 

السنوي للغاز 
الطبيعي

االستخدام السنوي للغاز 
الطبيعي يتكون من ثاث فئات: 

المباع - إعادة حقن - احتراق

Annual Natural Gas 

Usage Consists of three 

Categories:Sales- Reinjection-

Flared

 Natural gas 

annual usage

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)
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 المصدر: 
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0604028

نسبة استخدام 
السنوي للغاز 
الطبيعي من 
مجموع الغاز 

الطبيعي 
المنتج 

نسبة الغاز الطبيعي المستخدم 
الى مجموع الغاز الطبيعي المنتج 

Percentage of natural gas 

that used to total product of 

natural gas

 Anuall usage 

for natural gas 

as a percentage 

of the total 

product of 

natural gas.

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604029
 إنتاج الغاز 
الطبيعي 

المسال

مجموع اإلنتاج السنوي للغاز 
الطبيعي المسال

Total annual production of 

Liquefied Natural Gas. 

Production 

of Liquefied 

Natural Gas

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604030

المبيعات 
المحلية 

السنوية من 
المنتجات 
النفطية 
المكررة.

مجموع المبيعات المحلية 
السنوية من المنتجات النفطية 

المكررة حسب المنتجات النفطية.

Total annual domestic Sales of 

refined petroleum products by 

type of products. 

annual 

Domestic Sales 

of refined 

petroleum 

products

 شركة بترول
 أبوظبي

  الوطنية، أدنوك
Abu Dhabi 

National Oil 

Company 

(ADNOC)

0604031

إنتاج الطاقة 
الكهربائية 
من المصادر 
المتجددة 

كمية الكهرباء المتجددة المنتجة 
من مصادر طبيعية، والتي ال 

تنضب وتنتج الطاقة المتجددة 
من مصادر طبيعية مثل الشمس 
وطاقة الرياح والمياه والمد والجزر. 

The amount of renewable 

electricity from the energy 

from natural sources, 

inexhaustible and constant 

need of conversion of natural 

energy to another easy to use 

mediation techniques, such as 

solar, wind, water, tides.

The electricity 

production 

form renewable 

energy

شركة أبوظبي 
لطاقة 

المستقبل، 
 مصدر 

     Abu Dhabi

 Future Energy

 Company –

Masdar

0604032
القدرة القصوى 

للطاقة 
المتجددة 

السعة القصوى إلنتاج الطاقة 
المتجددة، أو الطاقة القصوى 

لإلنتاج المحطة.

Maximum capacity for 

renewable energy production, 

or the maximum capacity of 

production of the station. 

The renewable 

energy capacity

شركة أبوظبي 
لطاقة 

المستقبل، 
 مصدر 

     Abu Dhabi

 Future Energy

 Company –

Masdar
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 المصدر: 
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0604033
كمية المياه 

المحاة 
المتوفرة

كميات المياه المحاة والمتوفرة 
من كل المصادر المنتجة وكميات 
المياه المحولة إلى إمارة أبوظبي 

)اإلمداد من محطة الفجيرة(.

The amounts of desalinated 

water produced by all sources 

and water transferred to Abu 

Dhabi Emirate (supply from 

Al-Fujairah station). 

The available 

desalinated 

water

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604034

التوزيع النسبي 
الستهاك 

المياه المحاة 
حسب القطاع 

نسبة استهاك المياه المحاة 
في كل من القطاعات االقتصادية 

المعتمدة لدى شركات التوزيع 
وهي: القطاع المنزلي، والتجاري، 
والحكومي، الزراعي، والصناعي 
باإلضافة إلى القطاعات األخرى 
على حسب المناطق، حيث 

تعتبر شركة أبوظبي للتوزيع 
وشركة العين للتوزيع المصدرين 
الرئيسين لحساب هذا المؤشر 
الذي يتم جمع بياناته سنويا. 

This indicator refers to the 

ratio of desalinated water 

consumption by each of the 

sectors used by distribution 

companies, namely: the 

domestic sector, and 

commercial, government, 

agricultural, and industrial 

as well as other sectors by 

region. Abu Dhabi Distribution 

Company and Al Ain 

Distribution Company are 

the two main sources data to 

calculate this indicator which 

data is collected annually. 

Consumption 

of desalinated 

water by sector

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604035

نصيب الفرد 
سنويا من 

إجمالي 
استهاك المياه 

المحاة 

اإلجمالي من المياه المحاة التي 
تستهلك في إمارة أبوظبي في 
كافة القطاعات مقسوما على 

إجمالي عدد سكان اإلمارة

The total amount of 

desalinated water consumed 

in AD Emirate in all sectors 

divided by the total population 

of the Emirate

Total annual 

desalinated 

water 

consumption 

per capita

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604036

نصيب الفرد 
سنويا من 

إجمالي 
استهاك 

القطاع المنزلي 
من المياه 

المحاة 

اجمالي المياه المحاة المستهلكة 
في القطاع المنزلي في إمارة 

أبوظبي مقسوما على إجمالي 
عدد سكان اإلمارة في نفس العام 

The total amount of residential 

desalinated water consumed 

in AD Emirate divided by the 

total population of the Abu 

Dhabi Emirate for the same 

year

Residential 

desalinated 

water 

consumption 

per capita

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604037
االستهاك 

السنوي من 
المياه المحاة

المياه المحاة المستهلكة في 
إمارة أبوظبي في كافة القطاعات. 

المياه المحاة هو الماء التي تم 
الحصول عليها من تحلية مياه 
البحر )إزالة األماح من مياه البحر(.

The amount of desalinated 

water consumed in Abu 

Dhabi Emirate in all sectors. 

Desalinated water is water 

obtained from desalination 

(removal of salts from 

seawater).

The annual 

consumption 

of desalinated 

water

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)
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0604038
نسبة توافر 
نظام نقل 

المياه 

توفر نظام نقل المياه كنسبة 
مئوية من حيث جمع الكميات 

المتاحة من مكونات نظام النقل

water transmission system 

availability as a percentage in 

terms of the summation of the 

availabilities of transmission 

system components.

Percentage 

of availability 

of water 

transmission 

system

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604039
 المشتركين 
في شبكة 

المياه

 العماء المتصلين بشبكة 
إمدادات المياه العامة

customers connected to the 

general water supply network

customers 

connected 

to the water 

network

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)

0604040
كمية الطاقة 
التصميمية 

للمياة المحاة 

الطاقة التصميمية إلنتاج المياه 
المحاة، أو القدرة القصوى إلنتاج 

المحطة اليومي. 

 Design capacity to produce 

desalinated water, or the 

maximum capacity of the daily 

production of the station. 

Desalinated 

water capacity 

planned

 هيئة مياه
  وكهرباء أبوظبي

Abu Dhabi 

Water & 

Electricity 

Authority 

(ADWEA)


	_GoBack

