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 المقدمة
سياسات الفرصة السكانية" عام  واستثمار أعد المجلس األعلى للسكان "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق

في المجتمع  واالجتماعية االقتصاديةامية إلى تحسين وتطوير الحالة رفد تكامل جهود التنمية الر بهدف  (3100)
والبيئية التي تقيس  واالجتماعية االقتصاديةورصد ومتابعة المؤشرات  ،رتقبةظل الفرصة السكانية الم األردني في

مدى التقدم في تحقيق السياسات الواردة في وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" والتي أطلقها المجلس وتم اعتمادها 
قرارها كوثيقة وطنية   01/01/3111تاريخ  00/3/30111أ/31الوزراء رقم دولة رئيس كتاب بموجب وا 

 . 02/01/3111اريخ المتضمن موافقة مجلس الوزراءعلى ذلك في جلسته المنعقدة بت
 

"فترة بـ وات القادمة، مما يمهد لما يسمى معدالت اإلنجاب في األردن خالل السن انخفاضالوثيقة وتوقعت 
الفئات الُمعالة  نموتفوق بسرعة  سنة 13-01لفئة الُعمرية السكان في انمو يالفرصة السكانية" والتي تبدأ عندما 

. ويترتب على هذا التغير في التركيب الديموغرافي لسكان المملكة عددًا (فأكثر ةسن 11و ،سنة 01دون سن )
التغير  دوثلحالالزمين لالستجابة المناسبة  واالستعدادكن تحقيقها حال توفر التخطيط من المنافع التي يم

 السكان والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغير. الديموغرافي المنتظر في تركيب
 

إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية وفق منهجية اإلدارة القائمة على تم وقد 
النتائج التي ترتكز إلى تحديد صالحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالسياسات والبرامج والخطط التي تساهم 

المعتمدة والقيم المستهدفة لكل منها،  األداءفي تحقيق الوصول إلى الفرصة السكانية واستثمارها، وفق مؤشرات 
التوجيهية الممثلة لكافة الجهات المعنية من رصد  الوطنية مما يمكن المجلس األعلى للسكان من خالل اللجنة

، وكل هذا من والتطوير هذه الجهات وبالتالي رفع التوصيات الالزمة للتحسين أداءأوجه التقدم أو التراجع في 
لحكم الرشيد في إدارة الموارد الوطنية وتحسين أوجه استغاللها مما يعود بالفائدة على شأنه تعزيز أساليب ا

 المواطن األردني ويرفع من مستوى رفاهيته.
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 السكان والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغير. الديموغرافي المنتظر في تركيب
 

إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية وفق منهجية اإلدارة القائمة على تم وقد 
النتائج التي ترتكز إلى تحديد صالحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالسياسات والبرامج والخطط التي تساهم 

المعتمدة والقيم المستهدفة لكل منها،  األداءفي تحقيق الوصول إلى الفرصة السكانية واستثمارها، وفق مؤشرات 
التوجيهية الممثلة لكافة الجهات المعنية من رصد  الوطنية مما يمكن المجلس األعلى للسكان من خالل اللجنة

، وكل هذا من والتطوير هذه الجهات وبالتالي رفع التوصيات الالزمة للتحسين أداءأوجه التقدم أو التراجع في 
لحكم الرشيد في إدارة الموارد الوطنية وتحسين أوجه استغاللها مما يعود بالفائدة على شأنه تعزيز أساليب ا

 المواطن األردني ويرفع من مستوى رفاهيته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقدمة
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 قائمة المصطلحات والتعريفات 
 

 التعريف المصطلح

 الفرصة السكانية

افي، والمقصود بالتحول غر و التحول الديم واستثمارالناجم عن تحقق  االقتصادي الرفاه هي
نمو ال لمعد سنة( أعلى من 13-01يصبح معدل النمو في الفئة الُعمرية )هو أن غرافي و الديم

ويتزامن ذلك مع  ،تناقص معدل النمو السكاني استمراربسبب ، في الفئات الُعمرية المُعالة
  .الديموغرافيةاإلعالة  لنسبةالوصول إلى أدنى مستوى ممكن 

ابعة المستند الرصد والمت
 إلى النتائج

Results-Based 
Monitoring & 
Evaluation 

هي وسيلة فعالة من وسائل اإلدارة الحكومية تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات في تتبع 
مدى التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية، وقياس نتائج وأثر البرامج 

هي عملية منظمة ومخطط لها ومستمرة تعتمد على المستوى الوطني. و والمشاريع المنفذة على 
ة لحل ومعالجة في رصد مدى التقدم أو التراجع، ووضع التوصيات الالزم األداءمؤشرات قياس 

 القصور في األداء.
إن أسلوب الرصد والمتابعة المستند إلى النتائج يختلف عن أسلوب الرصد والمتابعة التقليدي 

 أنعلى قياس النتائج واألثر على المستوى الوطني وهو أسلوب متقدم، في حين كونه يركز 
 ـ: والتي تدعى ب عملية الرصد والمتابعة التقليدية المستندة إلى مراحل التطبيق

Implementation-Focused Monitoring and Evaluation  
برنامج أو مشروع، وهذا  تعتمد على المدخالت، العمليات، والمخرجات والمؤشرات الخاصة بكلو 

 الخاصة بها. األداءاألمر يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية كل وفق مؤشرات 

 1مؤشر األداء:

 : أنه ، حيثاألداءمستوى  لقياس ةأداهو 
، المخرجات، عملياتالمدخالت، ال:  كافة مراحل العمل العالقة السببية التي تربط بين بين ي

  واألثر. ،النتائج
   .داءاألفي مواطن القصور يكشف عن 

المخطط هداف األالوقت المناسب لضمان تحقيق في تصحيحية  إجراءاتمن اتخاذ  اإلدارةن يمك  
 لها.

 .اجتماعيةأو  اقتصاديةيعد بمثابة إنذار مبكر ألي حالة 
 ,Specificوالتي تعبر عن اآلتي:  "SMART"الجيد تتصف بما يعرف  األداءميزات مؤشر 

Measurable, Achievable, Relevant and Time-bounded     فال بد أن يكون المؤشر

                                       
 رئاسة الوزراء  /إدارة متابعة األداء الحكومي 1 

Judy Kusek & Ray Rist, "Ten Steps to a Results-Based Monitoring & Evaluation System", "Handbook on 
Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results", UNDP, World Bank Publications. 
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 التعريف المصطلح
محدد وواضح لوصف حالة مستقبلية معينة، قابل للقياس بأسلوب كمي أو نوعي، قابل  الجيد:

للتحقيق في ظل الموارد المتاحة، ذو عالقة بالنتائج المطلوب تحقيقها على المستوى الوطني، أن 
 طار زمني محدد.يتم تحقيق النتائج ضمن إ

 2مؤشر المخرج

مخرجات  اتساقبهدف تقييم مدى  نشطةاأل/ المشاريع/ يعنى بقياس المخرجات المباشرة للبرامج
السياسات المؤسسية )اختبار العالقة السببية بين المخرجات المباشرة البرامج والمشاريع مع 

النهاية إلى تحقيق النتائج في والسياسات المؤسسية( والتي تؤدي نشطة األللبرامج/ المشاريع/ 
 المرجوة.

 3مؤشر النتيجة
تقييم بهدف نشطة األللبرامج/ المشاريع/  يعنى بقياس نتيجة المخرجات على المدى المتوسط

النهاية في نتائج تنفيذ السياسات مع األهداف االستراتيجية المؤسسية، والتي تؤدي  اتساقمدى 
 إلى تحقيق األثر المطلوب.

 4ثرمؤشر األ

تقييم مدى بهدف نشطة األللبرامج/ المشاريع/  يعنى بقياس نتيجة المخرجات على المدى البعيد
األهداف االستراتيجية المؤسسية مع األهداف واألولويات الوطنية وهذا من شأنه قياس  اتساق
على األسر، المؤسسات  -مقصودة أو غير مقصودة –سلبية و أسواء كانت ايجابية  اآلثار
وهي تمكن من تتبع مدى التقدم ئة الناجمة عن نشاط تنموي محدد كمشروع أو برنامج. والبي

لتحسين تقديم الخدمات. وتعتبر  ةتصحيحي تإجراءاالمحرز، وبيان النتائج المحققة، واتخاذ 
ألنهم يستخدمون  مهماً  مراً أمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية والمعنيين في تحديد المؤشرات 

 راض اتخاذ القرارات.المؤشرات ألغ

 البيئة الكلية عناصرتحليل 
(PESTEL) 

هو تصنيف التحديات والتوصيات حسب أسباب ظهورها، وتأتي التسمية من الحرف األول من 
 كل كلمة من الكلمات اإلنجليزية التالية:

(Politics( ؛)Economic( ؛)Social( ؛)Technology( ؛)Environmental( ؛)Legal.) 
؛ التقنية؛ البيئية؛ والتشريعات االجتماعية؛ االقتصاديةني الظروف: السياسية؛ وهي ما يع

 القانونية.
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 وزارة تطوير القطاع العام  2
 وزارة تطوير القطاع العام  3
 وزارة تطوير القطاع العام 4

قائمة المصطلحات والتعريفات
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طبيعة التوصيات المستندة إليهاالعناوين الرئيسية للتحديات

Policies and Politics

Economic and Financial

Social and Cultural

Technology, Techniques and Services

 Environment (General and

Organizational/Institutional)
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 (:PESTELعناصر البيئة الكلية )
 

 طبيعة التوصيات المستندة إليها العناوين الرئيسية للتحديات

على صعيد السياسات والصعيد السياسي     التحديات
   Policies and Politics 

 لسياسات المساندة المطلوبة من الحكومة تبنيها/دعمهاا
إستراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من حدة أثر الظروف 

 السياسية واالقليمية على عملية التنمية في األردن 

 التحديات االقتصادية )والمالية(
Economic and Financial 

 المجاالت التي تحتاج الى تمويل
دعمها  وسائل التمويلية الواجب توفيرها/المصادر واألدوات وال

 لتحقيق األهداف
إستراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من حدة أثر الظروف 

االقتصادية الوطنية واإلقليمية والدولية على عملية التنمية في 
 األردن

إستراتيجيات استقطاب االستثمار األجنبي والمحلي وتوجيهه نحو 
 م األهدافاألولويات الوطنية التي تخد

 التحديات االجتماعية )والثقافية(
Social and Cultural 

التغيرات المطلوبة في السلوكيات والثقافة المجتمعية المؤثرة على 
 تحقيق األهداف وكيفية تحقيقها.

العوامل الثقافية واالجتماعية المفروض التعامل معها عند تصميم 
 برامج التدخل والتنمية.

  الفنية التكنولوجيا واألساليب التحديات على صعيد
 والخدمات

Technology, Techniques and Services 

 مجاالت التطوير الفني وفي البنى التحتية واألساليب واإلجراءات
 أدوات قياس المؤشرات والتأثيرات

 التحديات على صعيد البيئة )العامة والمؤسسية(
Environment (General and 
Organizational/Institutional) 

 مجاالت التنسيق والتعاون بين المؤسسات
 اآلليات الضرورية لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

األنظمة الداخلية وخرائط العمليات واإلجراءات التي تحتاج 
 لمراجعه

 التحديات على صعيد التشريعات والقوانين
Legal and Legislative 

 توجب تقديمها و/أو مراجعتها. التشريعات والقوانين التي ي

 
 الدليل أهداف

 الخطة في متابعة  تنفيذ الكّلية األعلى للسكان من النهوض بمسؤوليته يهدف هذا الدليل إلى تمكين المجلس
 دعم أجل المنّفذين. ومن الشركاء مع وتقييمها ،لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية الوطنية

إقرار تشكيل كل من "اللجنة  03/7/3100تم بتاريخ  ألعلى للسكان في عملية الرصد والمتابعة،ا المجلس دور
الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية"، وذلك بهدف توجيه سير عمل آلية رصد المؤشرات 
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ة الوطنية لإلسقاطات السكانية" وعملية إعداد تقارير المتابعة للخطة الوطنية للفرصة السكانية، وكذلك "اللجن
والفريق الفني المنبثق عنها بهدف توجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية إليجاد مؤشرات خاصة  

 بالمؤسسات المختلفة للخروج بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.  
الركائز األساسية لضمان النجاح في تطبيق نظام الرصد والمتابعة من جهة أخرى، يهدف الدليل إلى وضع و 

 للوصول إلى الهدف المنشود من خالل ما يلي:
  فعال، وذلك من خالل الوقوف على  ذا كانت جميع القيم المستهدفة للمؤشرات تم تحقيقها بشكل  إمتابعة ما

التوصيات واإلجراءات  واقتراحصة السكانية، الجهات الشريكة المعنية بالفر  ارتباطالتغذية الراجعة من ضباط 
يق الوصول إلى الفرصة التي تساهم في تحق السياسات والبرامج وخطط العمل الوطنية أداءالالزمة لتحسين 

  المعتمدة والقيم المستهدفة لكل منها. األداء، وفق مؤشرات واستثمارهاالسكانية 
  خطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة فعالة في تقييم مدى نجاح ال أداةيعتبر الدليل

السكانية في تحقيق أهدافها العامة، وتعزيز مساءلة ومسؤولية الجهات المعنية عن نجاحها في تحقيق أهدافها 
 في األهداف العامة للخطة. مباشر   اإلستراتيجية التي تصب بشكل  

  الحلول والتوصيات المناسبة لها. اقتراحفي مراحل مبكرة و  األساسيةالتحديات والمعوقات والصعوبات إدراك 
 والتغير السلبي( في قيم المؤشرات. ،التغير اإليجابي ،تحديد أسباب التغير )الثبات 
  مفهوم عناصر البيئة الكلية أو ما ُيعرف بـ تحقق قيم المؤشرات ضمن  تواجهتحديد التحديات التي

(PESTEL.) 
 ووفقًا لمفهوم عناصر البيئة   ،وء نتائج تقارير الرصد والمتابعةالمناسبة في ض تقديم المقترحات والتوصيات

 وجهةة، تنسيق ومراقب كهيئة بدوره من القيام تمكين المجلس (؛ من أجلPESTELالكلية أو ما ُيعرف بـ )
ة إلى حين الخط واستمراريةاألمر الذي يضمن ديمومة ، السكان في األردن لقضايا وكسب التأييد الدعم لحشد

 .(3121)تحقيقها ألهدافها المرجوة وذلك للتمكن من الوصول إلى الفرصة السكانية مع حلول عام 
   لكل مؤشر مستخدم في مصفوفة قياس األداء والتي تدعى بـمؤشرات سياسات الفرصة  محدد   وضع تعريف

 السكانية.
  ًالشركاء الرئيسيين المعنيين للمجلس  توحيد المفاهيم المستخدمة بين المتعاملين بهذه المؤشرات خصوصا

 األعلى للسكان.
  الطريقة األفضل في حال تعدد طرق القياس. واختيارتوضيح طريقة حساب المؤشر 
 .تحديد مصادر البيانات المعتمدة لكل مؤشر من المؤشرات المستخدمة 
 .تحديد دورية القياس للمؤشر وتحديد وحدة القياس له 

 
عملية الرصد والمتابعة خالل هذه المرحلة هو ما ورد في المستخدمة  األداءشرات إن المرجعية الرئيسية لمؤ 

خطة الوطنية لرصد ومتابعة ( من ال0)المدرجة بالملحق رقم  األداءشرات ضمن مصفوفات رصد ومتابعة مؤ 
لمؤشرات سياسات الفرصة السكانية، والتي تشير أيضًا إلى الجهات المعنية والمساندة لهذه ا واستثمارتحقق 

( من 2ومصدر معلومة كل مؤشر، كما تم إدراج التعاريف الخاصة بالمؤشرات المستخدمة ضمن الملحق رقم )
نية، وهي قابلة الخطة، علمًا بأن هذه المؤشرات تم اعتمادها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الشريكة والمع

قيام الجهات الشريكة والمعنية  في ضوء -مستخدمةمؤشرات  حذفمؤشرات جديدة أو  اعتماد –للتعديل والتغيير

أهداف الدليل2 .

:)PESTEL( عناصر البيئة الكلية
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قيام الجهات الشريكة والمعنية  في ضوء -مستخدمةمؤشرات  حذفمؤشرات جديدة أو  اعتماد –للتعديل والتغيير
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، وكذلك في ضوء التطورات والمستجدات ومدى توفر األداءمؤشرات جديدة أكثر دقة في عملية قياس  باستحداث
القيم المستهدفة لهذه المؤشرات. وعليه، ولضمان نجاح عملية الرصد والمتابعة، ال بد من العمل بما جاء في هذا 

 إلى جنب مع وثيقة الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية. الدليل جنباً 
 

كونه يعنى برصد  لقد تم إعداد دليل الرصد والمتابعة هذا وفق أسلوب المتابعة والتقييم المستند إلى النتائج
ن عملية الرصد أواألثر، في حين ذات العالقة بالنتائج  األداءومتابعة سياسات وطنية ترتكز إلى قياس مؤشرات 

والمتابعة التقليدية المستندة إلى مراحل التطبيق تعتمد على المدخالت، العمليات، والمخرجات والمؤشرات الخاصة 
 الخاصة بها. األداءالجهات المعنية كل وفق مؤشرات  اختصاصبكل برنامج أو مشروع، وهذا األمر يقع ضمن 

مجلس برصد ومتابعة ن مهام المجلس األعلى للسكان وأهدافه اإلستراتيجية، يقوم الم وانطالقاً وفي هذا اإلطار، 
 سياسات الفرصة السكانية بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الشريكة والمعنية. واستثمارمؤشرات تحقق 

 اإلطار المؤسسي لنظام الرصد والمتابعة
 تحديد األدوار والمسؤوليات 

 بتنفيذ عملية الرصد والمتابعة كاًل من الجهات التالية: يشكل رئيستشمل الجهات المعنية ب
 المجلس األعلى للسكان 
 اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية 
  (االرتباطالجهات الشريكة الرئيسة )ضباط 
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
 اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية 

 
 يلي عرض ألهم مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بعملية الرصد والمتابعة:وفيما 

 مهام ومسؤوليات المجلس األعلى للسكان
  ( والمصمم خصيصًا لغاية الرصد والمتابعة إلى ضباط ارتباط الجهات المعنية 0إرسال نموذج خاص )ملحق رقم

 فة الرصد والمتابعة.المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن مصفو 
  تحليل قيم المؤشرات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير

 للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في اإلنجاز. 
 

 يم المؤشرات للفترة الزمنية السابقة وذلك يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع ق
 ،أو بقائه ثابتاً  إيجابًا أو سلباً  للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغيره

ضمن مفهوم البيئة الكلية  وتحليل التحديات والتوصيات لكل مؤشر   والمعوقات أو المعززات لهذا األمر،
(PESTEL؛) الل تعبئة بنود النموذج الخاص بعملية الرصد والمتابعة.وذلك من خ 
 

  اللجنة التوجيهية الوطنيةإلى إعادة النظر بالمؤشرات التي تفتقر إلى القيم المستهدفة، ورفع التوصيات الالزمة 
المجلس األعلى للسكان بذلك، ألخذ الموافقة على إسقاط هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  أعضاءو 
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ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها

 .إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 

 لدى الجهات الشريكة الرئيسة االرتباطمهام ومسؤوليات ضباط 
 يم المحدثة للمؤشرات التي ال تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برصدها ضمن البرنامج التنفيذي إرسال الق

 التنموي إلى المجلس األعلى للسكان.
  استالم النموذج الخاص بالرصد والمتابعة من المجلس األعلى للسكان، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات

ومن المقترح أن  .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهموتوصيات التحسين من وجهة نظر 
 يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق.

  .تزويد المجلس األعلى للسكان بالتغذية الراجعة حول مسودة التقرير األولي للرصد والمتابعة 
 قرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات، المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة الت

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رات الواردة في تزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على اعتبار أن معظم المؤش
مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة 
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 فة الرصد والمتابعة.المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن مصفو 
  تحليل قيم المؤشرات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير

 للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في اإلنجاز. 
 

 يم المؤشرات للفترة الزمنية السابقة وذلك يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع ق
 ،أو بقائه ثابتاً  إيجابًا أو سلباً  للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغيره

ضمن مفهوم البيئة الكلية  وتحليل التحديات والتوصيات لكل مؤشر   والمعوقات أو المعززات لهذا األمر،
(PESTEL؛) الل تعبئة بنود النموذج الخاص بعملية الرصد والمتابعة.وذلك من خ 
 

  اللجنة التوجيهية الوطنيةإلى إعادة النظر بالمؤشرات التي تفتقر إلى القيم المستهدفة، ورفع التوصيات الالزمة 
المجلس األعلى للسكان بذلك، ألخذ الموافقة على إسقاط هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  أعضاءو 
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ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها

 .إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 

 لدى الجهات الشريكة الرئيسة االرتباطمهام ومسؤوليات ضباط 
 يم المحدثة للمؤشرات التي ال تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برصدها ضمن البرنامج التنفيذي إرسال الق

 التنموي إلى المجلس األعلى للسكان.
  استالم النموذج الخاص بالرصد والمتابعة من المجلس األعلى للسكان، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات

ومن المقترح أن  .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهموتوصيات التحسين من وجهة نظر 
 يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق.

  .تزويد المجلس األعلى للسكان بالتغذية الراجعة حول مسودة التقرير األولي للرصد والمتابعة 
 قرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات، المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة الت

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رات الواردة في تزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على اعتبار أن معظم المؤش
مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة 
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ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها

 .إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 

 لدى الجهات الشريكة الرئيسة االرتباطمهام ومسؤوليات ضباط 
 يم المحدثة للمؤشرات التي ال تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برصدها ضمن البرنامج التنفيذي إرسال الق

 التنموي إلى المجلس األعلى للسكان.
  استالم النموذج الخاص بالرصد والمتابعة من المجلس األعلى للسكان، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات

ومن المقترح أن  .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهموتوصيات التحسين من وجهة نظر 
 يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق.

  .تزويد المجلس األعلى للسكان بالتغذية الراجعة حول مسودة التقرير األولي للرصد والمتابعة 
 قرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات، المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة الت

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رات الواردة في تزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على اعتبار أن معظم المؤش
مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة 
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ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها

 .إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 

 لدى الجهات الشريكة الرئيسة االرتباطمهام ومسؤوليات ضباط 
 يم المحدثة للمؤشرات التي ال تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برصدها ضمن البرنامج التنفيذي إرسال الق

 التنموي إلى المجلس األعلى للسكان.
  استالم النموذج الخاص بالرصد والمتابعة من المجلس األعلى للسكان، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات

ومن المقترح أن  .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهموتوصيات التحسين من وجهة نظر 
 يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق.

  .تزويد المجلس األعلى للسكان بالتغذية الراجعة حول مسودة التقرير األولي للرصد والمتابعة 
 قرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات، المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة الت

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رات الواردة في تزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على اعتبار أن معظم المؤش
مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة 
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ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها

 .إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 

 لدى الجهات الشريكة الرئيسة االرتباطمهام ومسؤوليات ضباط 
 يم المحدثة للمؤشرات التي ال تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برصدها ضمن البرنامج التنفيذي إرسال الق

 التنموي إلى المجلس األعلى للسكان.
  استالم النموذج الخاص بالرصد والمتابعة من المجلس األعلى للسكان، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات

ومن المقترح أن  .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهموتوصيات التحسين من وجهة نظر 
 يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق.

  .تزويد المجلس األعلى للسكان بالتغذية الراجعة حول مسودة التقرير األولي للرصد والمتابعة 
 قرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات، المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة الت

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رات الواردة في تزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على اعتبار أن معظم المؤش
مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة 

.3.1.2

.3.1.3

.3.1.4

مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية

مهام ومسؤوليات ضباط االرتباط لدى الجهات الشريكة الرئيسة

مهام ومسؤوليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  

 
 
 

12 | P a g e 
 

ض المؤشرات وخاصة تلك ية رصدها ومتابعتها والمبررات الفنية لذلك. إذ أن عدم وجود قيم مستهدفة لبعإمكان
المؤشرات التي تحتسب من قبل جهات دولية )كمؤشرات التنافسية( لن يمكن المجلس من القيام بعملية الرصد 

 مستهدفة   دون وجود قيم   مؤشرات  عالوة على الكلفة اإلضافية التي تترتب على تبني  ،والمتابعة بشكل دقيق
من جهة أخرى، على فريق عمل المجلس األعلى للسكان وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة و  لها. واضحة

يمكن  األداءقياس لفي إمكانية استحداث مؤشرات جديدة أكثر دقة  -إذا دعت الحاجة لذلك –والمعنية البحث 
 د والمتابعة.رسميًا لغاية عملية الرص اعتمادها
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 .تعديل مسودة تقرير الرصد والمتابعة في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط 
 تقرير عقد لقاء سنوي للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات الشريكة والمعنية بهدف مناقشة ال

وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات 
 والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار المنطقي  دوري   إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 التوجيهية  بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز اإلنجاز.الوطنية على اللجنة وعرضه 

  التوجيهية  الوطنية التقرير النهائي الذي تم إقراره من قبل اللجنة باستالمأمين عام المجلس األعلى للسكان يقوم
 مة.اإلجراءات الالز  باتخاذلتقوم بدورها  ومن ثم يقوم برفعه إلى رئاسة الوزراء

 مهام اللجنة الوطنية لإلسقاطات السكانية
  القيام بتوجيه عملية التخطيط لتنفيذ اإلسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج

 بإسقاطات سكانية دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها.
  بقيم المؤشرات المستهدفة لضمان دقة اإلسقاطات من  خروجللاإلشراف على الفريق الفني لإلسقاطات السكانية

قرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة.  حيث البيانات/المدخالت، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وا 
 .اإلقرار النهائي لإلسقاطات السكانية ونشرها 
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ويوضح هذا الجزء من الدليل آلية جمع ورصد مؤشرات األداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة وذلك 

 :التاليعلى النحو 
 آلية جمع ورصد مؤشرات األداء  

معنية تعتمد آلية الرصد والمتابعة على النهج التشاركي في العمل بين المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة ال
بالفرصة السكانية للتمكن من رصد مؤشرات األداء التي تبين مدى تحقق سياسات الفرصة السكانية بكفاءة 

 وفاعلية. وتتضمن آلية الرصد المقترحة القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:
  ( مصمم خصيصًا لغاية الرصد 0يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال نموذج خاص )ملحق رقم

ابعة إلى ضباط ارتباط الجهات المعنية المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن والمت
مصفوفة الرصد والمتابعة الواردة في تقرير الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات 

نظر الفرصة السكانية، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات وتوصيات التحسين من وجهة 
. وهذا يكون  في وقت يتم االتفاق عليه مع (PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهم

تلك الجهات، ومن المقترح أن يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق. وهذا 
راء تراجع أو األعلى للسكان من تحليل األسباب الجوهرية الكامنة و  اإلجراء من شأنه تمكين المجلس

المرتبطة بسياسات الفرصة السكانية، األمر الذي يساعد المجلس في الخروج  األداءتحسن مؤشرات 
بالتوصيات والمقترحات المناسبة وتقديمها للجهات المعنية بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة.
 

 تخطيط والتعاون الدولي بتزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على تقوم وزارة ال
اعتبار أن معظم المؤشرات الواردة في مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج 

. وسيعمل التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها
المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم 

 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلالمؤشرات سنويًا من خالل الربط 
  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
ضباط االرتباط لدى الجهات المعنية )كلما كان ذلك ضروريًا( لتحديث قيم المؤشرات الخاصة بها ومن 

 .ثم إرسال تلك المؤشرات إلى المجلس األعلى للسكان
 قيم مستهدفة في الوقت اآلني، وذلك يعود إما لعدم قيام الجهة  هناك بعض المؤشرات التي ال يوجد لها

المعنية باعتماد قيم مستهدفة لهذه المؤشرات التي يتم احتسابها محليًا، أو لعدم اختصاص أي من 
الجهات المعنية محليًا في وضع القيم المستهدفة، كما هو الحال في المؤشرات المتعلقة بالتنافسية، 

حتسابها ونشرها من قبل جهات دولية متخصصة في احتساب هذه المؤشرات لفترات والتي يتم عادة ا
متابعة هذا الموضوع مع بالمجلس األعلى للسكان  يقوم زمنية حالية دون اعتماد قيم مستهدفة. وعليه، 

لى الجهات المعنية الستكمال القيم الالزمة لمصفوفة الرصد والمتابعة لتمكين المجلس من القيام بدوره ع
أكمل وجه، وفي حال تعذر الحصول على قيم مستهدفة للمؤشرات مدار البحث، سوف يقوم المجلس 
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ويوضح هذا الجزء من الدليل آلية جمع ورصد مؤشرات األداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة وذلك 

 :التاليعلى النحو 
 آلية جمع ورصد مؤشرات األداء  

معنية تعتمد آلية الرصد والمتابعة على النهج التشاركي في العمل بين المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة ال
بالفرصة السكانية للتمكن من رصد مؤشرات األداء التي تبين مدى تحقق سياسات الفرصة السكانية بكفاءة 

 وفاعلية. وتتضمن آلية الرصد المقترحة القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:
  ( مصمم خصيصًا لغاية الرصد 0يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال نموذج خاص )ملحق رقم

ابعة إلى ضباط ارتباط الجهات المعنية المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن والمت
مصفوفة الرصد والمتابعة الواردة في تقرير الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات 

نظر الفرصة السكانية، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات وتوصيات التحسين من وجهة 
. وهذا يكون  في وقت يتم االتفاق عليه مع (PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهم

تلك الجهات، ومن المقترح أن يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق. وهذا 
راء تراجع أو األعلى للسكان من تحليل األسباب الجوهرية الكامنة و  اإلجراء من شأنه تمكين المجلس

المرتبطة بسياسات الفرصة السكانية، األمر الذي يساعد المجلس في الخروج  األداءتحسن مؤشرات 
بالتوصيات والمقترحات المناسبة وتقديمها للجهات المعنية بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة.
 

 تخطيط والتعاون الدولي بتزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على تقوم وزارة ال
اعتبار أن معظم المؤشرات الواردة في مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج 

. وسيعمل التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها
المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم 

 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلالمؤشرات سنويًا من خالل الربط 
  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
ضباط االرتباط لدى الجهات المعنية )كلما كان ذلك ضروريًا( لتحديث قيم المؤشرات الخاصة بها ومن 

 .ثم إرسال تلك المؤشرات إلى المجلس األعلى للسكان
 قيم مستهدفة في الوقت اآلني، وذلك يعود إما لعدم قيام الجهة  هناك بعض المؤشرات التي ال يوجد لها

المعنية باعتماد قيم مستهدفة لهذه المؤشرات التي يتم احتسابها محليًا، أو لعدم اختصاص أي من 
الجهات المعنية محليًا في وضع القيم المستهدفة، كما هو الحال في المؤشرات المتعلقة بالتنافسية، 

حتسابها ونشرها من قبل جهات دولية متخصصة في احتساب هذه المؤشرات لفترات والتي يتم عادة ا
متابعة هذا الموضوع مع بالمجلس األعلى للسكان  يقوم زمنية حالية دون اعتماد قيم مستهدفة. وعليه، 

لى الجهات المعنية الستكمال القيم الالزمة لمصفوفة الرصد والمتابعة لتمكين المجلس من القيام بدوره ع
أكمل وجه، وفي حال تعذر الحصول على قيم مستهدفة للمؤشرات مدار البحث، سوف يقوم المجلس 
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التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها. وسيعمل المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط 
 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلسنويًا من خالل الربط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم المؤشرات 

  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات
 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

 الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانيةمهام ومسؤوليات اللجنة 
  توجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة، والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية

 .لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب
  اإلنجازمراجعة تقرير الرصد والمتابعة بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز. 
 إقرار تقرير الرصد والمتابعة بشكله النهائي. 
  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 االداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة آلية رصد ومتابعة مؤشرات

 التاليبناءًا على األدوار والمسؤوليات المحددة لكل من الجهات المعنية بتنفيذ آلية الرصد والمتابعة، يوضح الرسم 
 والتي تم بناء عليها تحديد المؤشرات المناسبة لكل مرحلة: األداءمستويات مؤشرات 
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ويوضح هذا الجزء من الدليل آلية جمع ورصد مؤشرات األداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة وذلك 

 :التاليعلى النحو 
 آلية جمع ورصد مؤشرات األداء  

معنية تعتمد آلية الرصد والمتابعة على النهج التشاركي في العمل بين المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة ال
بالفرصة السكانية للتمكن من رصد مؤشرات األداء التي تبين مدى تحقق سياسات الفرصة السكانية بكفاءة 

 وفاعلية. وتتضمن آلية الرصد المقترحة القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:
  ( مصمم خصيصًا لغاية الرصد 0يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال نموذج خاص )ملحق رقم

ابعة إلى ضباط ارتباط الجهات المعنية المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن والمت
مصفوفة الرصد والمتابعة الواردة في تقرير الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات 

نظر الفرصة السكانية، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات وتوصيات التحسين من وجهة 
. وهذا يكون  في وقت يتم االتفاق عليه مع (PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهم

تلك الجهات، ومن المقترح أن يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق. وهذا 
راء تراجع أو األعلى للسكان من تحليل األسباب الجوهرية الكامنة و  اإلجراء من شأنه تمكين المجلس

المرتبطة بسياسات الفرصة السكانية، األمر الذي يساعد المجلس في الخروج  األداءتحسن مؤشرات 
بالتوصيات والمقترحات المناسبة وتقديمها للجهات المعنية بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة.
 

 تخطيط والتعاون الدولي بتزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على تقوم وزارة ال
اعتبار أن معظم المؤشرات الواردة في مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج 

. وسيعمل التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها
المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم 

 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلالمؤشرات سنويًا من خالل الربط 
  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
ضباط االرتباط لدى الجهات المعنية )كلما كان ذلك ضروريًا( لتحديث قيم المؤشرات الخاصة بها ومن 

 .ثم إرسال تلك المؤشرات إلى المجلس األعلى للسكان
 قيم مستهدفة في الوقت اآلني، وذلك يعود إما لعدم قيام الجهة  هناك بعض المؤشرات التي ال يوجد لها

المعنية باعتماد قيم مستهدفة لهذه المؤشرات التي يتم احتسابها محليًا، أو لعدم اختصاص أي من 
الجهات المعنية محليًا في وضع القيم المستهدفة، كما هو الحال في المؤشرات المتعلقة بالتنافسية، 

حتسابها ونشرها من قبل جهات دولية متخصصة في احتساب هذه المؤشرات لفترات والتي يتم عادة ا
متابعة هذا الموضوع مع بالمجلس األعلى للسكان  يقوم زمنية حالية دون اعتماد قيم مستهدفة. وعليه، 

لى الجهات المعنية الستكمال القيم الالزمة لمصفوفة الرصد والمتابعة لتمكين المجلس من القيام بدوره ع
أكمل وجه، وفي حال تعذر الحصول على قيم مستهدفة للمؤشرات مدار البحث، سوف يقوم المجلس 
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التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها. وسيعمل المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط 
 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلسنويًا من خالل الربط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم المؤشرات 

  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات
 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

 الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانيةمهام ومسؤوليات اللجنة 
  توجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة، والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية

 .لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب
  اإلنجازمراجعة تقرير الرصد والمتابعة بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز. 
 إقرار تقرير الرصد والمتابعة بشكله النهائي. 
  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 االداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة آلية رصد ومتابعة مؤشرات

 التاليبناءًا على األدوار والمسؤوليات المحددة لكل من الجهات المعنية بتنفيذ آلية الرصد والمتابعة، يوضح الرسم 
 والتي تم بناء عليها تحديد المؤشرات المناسبة لكل مرحلة: األداءمستويات مؤشرات 
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  األعلى للسكان رصدها ومتابعتها لتحقيق سياسات الفرصة السكانية

شريكة المعنية مؤشرات األداء المؤسسية المتعلقة بالجهات ال
 ة السكانيةبالفرص

 السكانية المؤشرات مستوى تقاطع
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 األداء  مؤشرات
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التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها. وسيعمل المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط 
 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلسنويًا من خالل الربط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم المؤشرات 

  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات
 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.

 الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانيةمهام ومسؤوليات اللجنة 
  توجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة، والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية

 .لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب
  اإلنجازمراجعة تقرير الرصد والمتابعة بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها تحفيز. 
 إقرار تقرير الرصد والمتابعة بشكله النهائي. 
  ،المشاركة في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات

 وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة.
 االداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة آلية رصد ومتابعة مؤشرات

 التاليبناءًا على األدوار والمسؤوليات المحددة لكل من الجهات المعنية بتنفيذ آلية الرصد والمتابعة، يوضح الرسم 
 والتي تم بناء عليها تحديد المؤشرات المناسبة لكل مرحلة: األداءمستويات مؤشرات 
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 “ األثر  مؤشرات ” الوطني  الهدف  

الوطني   الهدف
 "مؤشرات األثر"

  والبرامج  السياسات

 السياسات
والبرامج 
والمشاريع 
 واألنشطة

Implementation 

Focused Monitoring & Evaluation 
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التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها. وسيعمل المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط 
 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلسنويًا من خالل الربط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم المؤشرات 
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ويوضح هذا الجزء من الدليل آلية جمع ورصد مؤشرات األداء وآلية إعداد ورفع تقرير الرصد والمتابعة وذلك 

 :التاليعلى النحو 
 آلية جمع ورصد مؤشرات األداء  

معنية تعتمد آلية الرصد والمتابعة على النهج التشاركي في العمل بين المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة ال
بالفرصة السكانية للتمكن من رصد مؤشرات األداء التي تبين مدى تحقق سياسات الفرصة السكانية بكفاءة 

 وفاعلية. وتتضمن آلية الرصد المقترحة القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:
  ( مصمم خصيصًا لغاية الرصد 0يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال نموذج خاص )ملحق رقم

ابعة إلى ضباط ارتباط الجهات المعنية المدربين لتعبئة قيم المؤشرات محل الرصد والمدرجة ضمن والمت
مصفوفة الرصد والمتابعة الواردة في تقرير الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات 

نظر الفرصة السكانية، والقيام بتحليل المنجزات وبيان المعيقات وتوصيات التحسين من وجهة 
. وهذا يكون  في وقت يتم االتفاق عليه مع (PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) مؤسساتهم

تلك الجهات، ومن المقترح أن يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق. وهذا 
راء تراجع أو األعلى للسكان من تحليل األسباب الجوهرية الكامنة و  اإلجراء من شأنه تمكين المجلس

المرتبطة بسياسات الفرصة السكانية، األمر الذي يساعد المجلس في الخروج  األداءتحسن مؤشرات 
بالتوصيات والمقترحات المناسبة وتقديمها للجهات المعنية بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة.
 

 تخطيط والتعاون الدولي بتزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على تقوم وزارة ال
اعتبار أن معظم المؤشرات الواردة في مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج 

. وسيعمل التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها
المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم 

 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلالمؤشرات سنويًا من خالل الربط 
  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
ضباط االرتباط لدى الجهات المعنية )كلما كان ذلك ضروريًا( لتحديث قيم المؤشرات الخاصة بها ومن 

 .ثم إرسال تلك المؤشرات إلى المجلس األعلى للسكان
 قيم مستهدفة في الوقت اآلني، وذلك يعود إما لعدم قيام الجهة  هناك بعض المؤشرات التي ال يوجد لها

المعنية باعتماد قيم مستهدفة لهذه المؤشرات التي يتم احتسابها محليًا، أو لعدم اختصاص أي من 
الجهات المعنية محليًا في وضع القيم المستهدفة، كما هو الحال في المؤشرات المتعلقة بالتنافسية، 

حتسابها ونشرها من قبل جهات دولية متخصصة في احتساب هذه المؤشرات لفترات والتي يتم عادة ا
متابعة هذا الموضوع مع بالمجلس األعلى للسكان  يقوم زمنية حالية دون اعتماد قيم مستهدفة. وعليه، 

لى الجهات المعنية الستكمال القيم الالزمة لمصفوفة الرصد والمتابعة لتمكين المجلس من القيام بدوره ع
أكمل وجه، وفي حال تعذر الحصول على قيم مستهدفة للمؤشرات مدار البحث، سوف يقوم المجلس 
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تلك الجهات، ومن المقترح أن يكون ذلك في بداية كل عام لرصد قيم مؤشرات العام السابق. وهذا 
راء تراجع أو األعلى للسكان من تحليل األسباب الجوهرية الكامنة و  اإلجراء من شأنه تمكين المجلس

المرتبطة بسياسات الفرصة السكانية، األمر الذي يساعد المجلس في الخروج  األداءتحسن مؤشرات 
بالتوصيات والمقترحات المناسبة وتقديمها للجهات المعنية بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

 لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة.
 

 تخطيط والتعاون الدولي بتزويد المجلس األعلى للسكان بغالبية قيم المؤشرات المحدثة على تقوم وزارة ال
اعتبار أن معظم المؤشرات الواردة في مصفوفات الرصد والمتابعة قد وردت أيضًا ضمن البرنامج 

. وسيعمل التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برصدها
المجلس األعلى للسكان على التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول آلية تحديث قيم 

 بين الوزارة والمجلس.لكتروني اإلالمؤشرات سنويًا من خالل الربط 
  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
ضباط االرتباط لدى الجهات المعنية )كلما كان ذلك ضروريًا( لتحديث قيم المؤشرات الخاصة بها ومن 

 .ثم إرسال تلك المؤشرات إلى المجلس األعلى للسكان
 قيم مستهدفة في الوقت اآلني، وذلك يعود إما لعدم قيام الجهة  هناك بعض المؤشرات التي ال يوجد لها

المعنية باعتماد قيم مستهدفة لهذه المؤشرات التي يتم احتسابها محليًا، أو لعدم اختصاص أي من 
الجهات المعنية محليًا في وضع القيم المستهدفة، كما هو الحال في المؤشرات المتعلقة بالتنافسية، 

حتسابها ونشرها من قبل جهات دولية متخصصة في احتساب هذه المؤشرات لفترات والتي يتم عادة ا
متابعة هذا الموضوع مع بالمجلس األعلى للسكان  يقوم زمنية حالية دون اعتماد قيم مستهدفة. وعليه، 

لى الجهات المعنية الستكمال القيم الالزمة لمصفوفة الرصد والمتابعة لتمكين المجلس من القيام بدوره ع
أكمل وجه، وفي حال تعذر الحصول على قيم مستهدفة للمؤشرات مدار البحث، سوف يقوم المجلس 
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 وفاعلية. وتتضمن آلية الرصد المقترحة القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:
  ( مصمم خصيصًا لغاية الرصد 0يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال نموذج خاص )ملحق رقم
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  أما المؤشرات التي ال ترد في البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية وبالتالي ال ترصدها وزارة

من خالل  لهايط والتعاون الدولي، فسيعمل المجلس األعلى للسكان على رصد القيم المحّدثة التخط
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هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  حذفبذلك، ألخذ الموافقة على  بإعالم دولة رئيس الوزراء
ث أن أهم مقومات المؤشرات الجيدة إمكانية رصدها ومتابعتها، مدعمة بالمبررات الفنية لذلك، حي

لعملية الرصد المتابعة أن تكون قابلة للقياس ضمن الفترة الزمنية المحددة مسبقًا وذلك لرصد التحسن 
 في المؤشر لقياس مدى النجاح المحقق. حدثأو التراجع الذي 

  جمع البيانات وقيم كما يمكن للمجلس إذا اقتضى األمر استخدام األدوات واألساليب التالية في عملية
 المؤشرات: 

 الزيارات الميدانية للجهات المعنية. -
 اللقاء مع شركاء المجلس في تنفيذ الخطة كالجهات الدولية المانحة. -
 التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أو الجهات المانحة. -
ف اإلستراتيجية للجهات التنسيق مع دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بمؤشرات المخرجات واألهدا -

 الحكومية المعنية بتنفيذ متطلبات الخطة.
  آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة 

فقد اعتمدت آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة على تشاركية العمل بين  ،كما هو الحال في آلية الرصد
ضمن آلية الرصد القيام المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة المعنية بالفرصة السكانية. وتت

 بالخطوات اإلجرائية التالية:
 

 التوجيهية بتوجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة،  الوطنية تقوم اللجنة
 والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب.

 رات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري يقوم المجلس األعلى للسكان بتحليل قيم المؤش
وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في 

يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة و اإلنجاز. 
ذلك للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغير أو الزمنية السابقة و 

 والمعوقات أو المعززات لهذا األمر. ثبات قيمة المؤشرً 
يم المستهدفة باستخدام وتحتسب نسبة التغير في قيم المؤشرات لبيان مدى التقدم أو التراجع في تحقيق الق

 التالية: معادلة ال
 القيمة السابقة للمؤشر   -= القيمة الحالية للمؤشر   5(األداءمؤشر)نسبة تغير ال

 القيمة السابقة للمؤشر                                          
 احتسابأن هناك بعض المؤشرات تحتاج لمعالجات رياضية قبل تطبيق معادله  مع األخذ باالعتبار

المؤشرات  هناك بعض أن ىإل، باإلضافة الدوليةنافسية مثال ذلك قيم مؤشرات تقارير التو  ،التغير
 األساليب الديموغرافية لتقديرها واحتساب التغير في قيمها. استخداميمكن  الديموغرافية

                                       
ام في مصفوفة الرصد؛ والقيمة السابقة: تمثل القيمة المتحققة فعليًا عن عام القيمة الحالية: تمثل القيمة المتحققة فعليًا آلخر ع  5
( كسنة أساس؛ وفي حال عدم توفر قيمة عن سنة األساس تعتبر السنة التي تليها هي سنة األساس، ويجب المالحظة أن 3117)

 حسب طبيعة المؤشر.معادلة التغير المذكور قد ال تستخدم في قياس التغير لجميع المؤشرات وهذا عائد 
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يتم إجراء التحليل على مستوى النتائج الرئيسة الثالث للخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار و 

على مستوى مخرجات كل من تلك النتائج، وذلك من خالل مقارنة سياسات الفرصة السكانية، وكذلك 
القيم المحدثة للمؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة الزمنية السابقة، ومن ثم تم توضيح 
اتجاه سير أداء المؤشر من خالل وضع سهم أخضر يتجه لألعلى ليدل على التقدم اإليجابي في قيم 

تحقيق القيم المستهدفة، أو سهم أحمر يتجه لألسفل ليدل على التراجع في أداء المؤشر، المؤشر باتجاه 
 وذلك كما هو مبين في المثال التوضيحي التالي:

 
 
 

 المؤشر النتائج
 قيم المؤشر

 األداء
3117 3101 3102 

النتيجة األولى: 
الوصول إلى ذروة 

الفرصة السكانية 
 عامبحلول 
3121 

نسبة 
ي السكان ف

الفئة 
العمرية 

(01-13) 

11.3% 11.1% 11% 
 
1.3% 

 
ومن ثم يقوم فريق عمل المجلس األعلى للسكان باستقصاء األسباب التي أدت إلى تغير قيم المؤشرات إيجابًا أو 

واضح، ووضع التوصيات المناسبة وذلك  علمي   سلبًا والتعرف على أهم التحديات والمخاطر وتحليلها بأسلوب  
 لى ما يلي: بالرجوع إ

  الجهات المعنية بكل من هذه المؤشرات )من خالل قيامهم بتعبئة النموذجين المرفقين بهذا  ارتباطضباط
 (.3( والملحق رقم )0الدليل ضمن الملحق رقم )

  وخطط العمل التنفيذية للجهات الشريكة الرئيسة. اإلستراتيجيةإجراء المراجعة المكتبية للخطط 
 الجهات الشريكة الرئيسة واللجنة  ارتباطلسنوية التي يتم عقدها مع ضباط مخرجات ورشة العمل ا

التوجيهية بهدف التعرف على أبرز الفرص والتحديات والخروج بالتوصيات التي من شأنها تحسين األداء 
 وتحفيز اإلنجاز. 

 .يتم إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 ( في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط.3تعديل المسودة المعدة في بند ) يتم 
 للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات  اً سنوي اً يعقد المجلس األعلى للسكان لقاء

كل الشريكة والمعنية بهدف مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة ل
 منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة. 
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يتم إجراء التحليل على مستوى النتائج الرئيسة الثالث للخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار و 
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 وذلك كما هو مبين في المثال التوضيحي التالي:
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ومن ثم يقوم فريق عمل المجلس األعلى للسكان باستقصاء األسباب التي أدت إلى تغير قيم المؤشرات إيجابًا أو 

واضح، ووضع التوصيات المناسبة وذلك  علمي   سلبًا والتعرف على أهم التحديات والمخاطر وتحليلها بأسلوب  
 لى ما يلي: بالرجوع إ

  الجهات المعنية بكل من هذه المؤشرات )من خالل قيامهم بتعبئة النموذجين المرفقين بهذا  ارتباطضباط
 (.3( والملحق رقم )0الدليل ضمن الملحق رقم )

  وخطط العمل التنفيذية للجهات الشريكة الرئيسة. اإلستراتيجيةإجراء المراجعة المكتبية للخطط 
 الجهات الشريكة الرئيسة واللجنة  ارتباطلسنوية التي يتم عقدها مع ضباط مخرجات ورشة العمل ا

التوجيهية بهدف التعرف على أبرز الفرص والتحديات والخروج بالتوصيات التي من شأنها تحسين األداء 
 وتحفيز اإلنجاز. 

 .يتم إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 ( في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط.3تعديل المسودة المعدة في بند ) يتم 
 للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات  اً سنوي اً يعقد المجلس األعلى للسكان لقاء

كل الشريكة والمعنية بهدف مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة ل
 منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة. 

.4.2

  

 
 
 

15 | P a g e 
 

هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  حذفبذلك، ألخذ الموافقة على  بإعالم دولة رئيس الوزراء
ث أن أهم مقومات المؤشرات الجيدة إمكانية رصدها ومتابعتها، مدعمة بالمبررات الفنية لذلك، حي

لعملية الرصد المتابعة أن تكون قابلة للقياس ضمن الفترة الزمنية المحددة مسبقًا وذلك لرصد التحسن 
 في المؤشر لقياس مدى النجاح المحقق. حدثأو التراجع الذي 

  جمع البيانات وقيم كما يمكن للمجلس إذا اقتضى األمر استخدام األدوات واألساليب التالية في عملية
 المؤشرات: 

 الزيارات الميدانية للجهات المعنية. -
 اللقاء مع شركاء المجلس في تنفيذ الخطة كالجهات الدولية المانحة. -
 التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أو الجهات المانحة. -
ف اإلستراتيجية للجهات التنسيق مع دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بمؤشرات المخرجات واألهدا -

 الحكومية المعنية بتنفيذ متطلبات الخطة.
  آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة 

فقد اعتمدت آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة على تشاركية العمل بين  ،كما هو الحال في آلية الرصد
ضمن آلية الرصد القيام المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة المعنية بالفرصة السكانية. وتت

 بالخطوات اإلجرائية التالية:
 

 التوجيهية بتوجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة،  الوطنية تقوم اللجنة
 والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب.

 رات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري يقوم المجلس األعلى للسكان بتحليل قيم المؤش
وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في 

يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة و اإلنجاز. 
ذلك للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغير أو الزمنية السابقة و 

 والمعوقات أو المعززات لهذا األمر. ثبات قيمة المؤشرً 
يم المستهدفة باستخدام وتحتسب نسبة التغير في قيم المؤشرات لبيان مدى التقدم أو التراجع في تحقيق الق

 التالية: معادلة ال
 القيمة السابقة للمؤشر   -= القيمة الحالية للمؤشر   5(األداءمؤشر)نسبة تغير ال

 القيمة السابقة للمؤشر                                          
 احتسابأن هناك بعض المؤشرات تحتاج لمعالجات رياضية قبل تطبيق معادله  مع األخذ باالعتبار

المؤشرات  هناك بعض أن ىإل، باإلضافة الدوليةنافسية مثال ذلك قيم مؤشرات تقارير التو  ،التغير
 األساليب الديموغرافية لتقديرها واحتساب التغير في قيمها. استخداميمكن  الديموغرافية

                                       
ام في مصفوفة الرصد؛ والقيمة السابقة: تمثل القيمة المتحققة فعليًا عن عام القيمة الحالية: تمثل القيمة المتحققة فعليًا آلخر ع  5
( كسنة أساس؛ وفي حال عدم توفر قيمة عن سنة األساس تعتبر السنة التي تليها هي سنة األساس، ويجب المالحظة أن 3117)

 حسب طبيعة المؤشر.معادلة التغير المذكور قد ال تستخدم في قياس التغير لجميع المؤشرات وهذا عائد 
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هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  حذفبذلك، ألخذ الموافقة على  بإعالم دولة رئيس الوزراء
ث أن أهم مقومات المؤشرات الجيدة إمكانية رصدها ومتابعتها، مدعمة بالمبررات الفنية لذلك، حي

لعملية الرصد المتابعة أن تكون قابلة للقياس ضمن الفترة الزمنية المحددة مسبقًا وذلك لرصد التحسن 
 في المؤشر لقياس مدى النجاح المحقق. حدثأو التراجع الذي 

  جمع البيانات وقيم كما يمكن للمجلس إذا اقتضى األمر استخدام األدوات واألساليب التالية في عملية
 المؤشرات: 

 الزيارات الميدانية للجهات المعنية. -
 اللقاء مع شركاء المجلس في تنفيذ الخطة كالجهات الدولية المانحة. -
 التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أو الجهات المانحة. -
ف اإلستراتيجية للجهات التنسيق مع دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بمؤشرات المخرجات واألهدا -

 الحكومية المعنية بتنفيذ متطلبات الخطة.
  آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة 

فقد اعتمدت آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة على تشاركية العمل بين  ،كما هو الحال في آلية الرصد
ضمن آلية الرصد القيام المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة المعنية بالفرصة السكانية. وتت

 بالخطوات اإلجرائية التالية:
 

 التوجيهية بتوجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة،  الوطنية تقوم اللجنة
 والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب.

 رات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري يقوم المجلس األعلى للسكان بتحليل قيم المؤش
وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في 

يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة و اإلنجاز. 
ذلك للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغير أو الزمنية السابقة و 

 والمعوقات أو المعززات لهذا األمر. ثبات قيمة المؤشرً 
يم المستهدفة باستخدام وتحتسب نسبة التغير في قيم المؤشرات لبيان مدى التقدم أو التراجع في تحقيق الق
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هذه المؤشرات من المصفوفة بسبب عدم  حذفبذلك، ألخذ الموافقة على  بإعالم دولة رئيس الوزراء
ث أن أهم مقومات المؤشرات الجيدة إمكانية رصدها ومتابعتها، مدعمة بالمبررات الفنية لذلك، حي

لعملية الرصد المتابعة أن تكون قابلة للقياس ضمن الفترة الزمنية المحددة مسبقًا وذلك لرصد التحسن 
 في المؤشر لقياس مدى النجاح المحقق. حدثأو التراجع الذي 

  جمع البيانات وقيم كما يمكن للمجلس إذا اقتضى األمر استخدام األدوات واألساليب التالية في عملية
 المؤشرات: 

 الزيارات الميدانية للجهات المعنية. -
 اللقاء مع شركاء المجلس في تنفيذ الخطة كالجهات الدولية المانحة. -
 التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أو الجهات المانحة. -
ف اإلستراتيجية للجهات التنسيق مع دائرة الموازنة العامة فيما يتعلق بمؤشرات المخرجات واألهدا -

 الحكومية المعنية بتنفيذ متطلبات الخطة.
  آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة 

فقد اعتمدت آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة على تشاركية العمل بين  ،كما هو الحال في آلية الرصد
ضمن آلية الرصد القيام المجلس األعلى للسكان والجهات الشريكة المعنية بالفرصة السكانية. وتت

 بالخطوات اإلجرائية التالية:
 

 التوجيهية بتوجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة،  الوطنية تقوم اللجنة
 والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية لضمان تحقيق اإلنجاز المطلوب.

 رات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري يقوم المجلس األعلى للسكان بتحليل قيم المؤش
وبالرجوع إلى السلسلة الزمنية للتقرير للبناء على ما تم رصده سابقًا وذلك بهدف تتبع مدى التقدم في 

يتم تحليل البيانات المحدثة لقيم المؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة و اإلنجاز. 
ذلك للتعرف على مدى التقدم في تحقيق السياسات واألسباب وراءها من حيث تغير أو الزمنية السابقة و 

 والمعوقات أو المعززات لهذا األمر. ثبات قيمة المؤشرً 
يم المستهدفة باستخدام وتحتسب نسبة التغير في قيم المؤشرات لبيان مدى التقدم أو التراجع في تحقيق الق

 التالية: معادلة ال
 القيمة السابقة للمؤشر   -= القيمة الحالية للمؤشر   5(األداءمؤشر)نسبة تغير ال
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سياسات  واستثمارلرصد ومتابعة مدى تحقق  الخطة الوطنيةالمصطلحات الواردة في : 9.1
 (:حسب النتيجة) ،رصة السكانيةالف

 (2232الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام ) -النتيجة األولى: 9.1.1
 

  سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من- :]%[ 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من  ]%[ = -سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 %.X 011سنة( / إجمالي عدد السكان( 
 

  سنة( ]%[: 64 - 15في الفئة الُعمرية )نسبة السكان 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 13 - 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة( /  13 - 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية ) =]%[  -سنة( 64 -15ئة الُعمرية )نسبة السكان في الف

 %.X 011إجمالي عدد السكان( 
 

 الديموغرافيةاإلعالة  نسبة: 
سنة  11سنة واألفراد الذين أعمارهم  01في سن اإلعالة ]الُمعالين[ )األفراد الذين أعمارهم أقل من  األفرادنسبة 

 .(13-01في سن العمل ) األفرادفأكثر( إلى 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 11لفئة الُعمرية )األفراد في اسنة( + عدد  01رية )أقل من لفئة الُعمفي ا األفراد))عدد  = اإلعالة الُعمرية نسبة

 .X 011سنة((  13-01في سن العمل )الفئة الُعمرية ) األفرادسنة فأكثر(( / عدد 
 

 االقتصاديةاإلعالة  نسبة: 
ذين ال لسنة فأكثر والمتعطلين عن العم 11سنة واالفراد  01المعالين )األفراد في االعمار اقل من عدد األفراد 

 سنة فأكثر( إلى عدد المشتغلين. 01اعمارهم 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
سنة فأكثر  11سنة واألفراد  01اقل من  راالعتماالمعالين )األفراد في عدد األفراد  = )%( االقتصاديةاإلعالة  نسبة

 %.X 011 سنة فأكثر( مقسومًا على عدد المشتغلين 01والمتعطلين عن العمل الذين أعمارهم 
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يتم إجراء التحليل على مستوى النتائج الرئيسة الثالث للخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار و 

على مستوى مخرجات كل من تلك النتائج، وذلك من خالل مقارنة سياسات الفرصة السكانية، وكذلك 
القيم المحدثة للمؤشرات محل الرصد ومقارنتها مع قيم المؤشرات للفترة الزمنية السابقة، ومن ثم تم توضيح 
اتجاه سير أداء المؤشر من خالل وضع سهم أخضر يتجه لألعلى ليدل على التقدم اإليجابي في قيم 

تحقيق القيم المستهدفة، أو سهم أحمر يتجه لألسفل ليدل على التراجع في أداء المؤشر، المؤشر باتجاه 
 وذلك كما هو مبين في المثال التوضيحي التالي:

 
 
 

 المؤشر النتائج
 قيم المؤشر

 األداء
3117 3101 3102 

النتيجة األولى: 
الوصول إلى ذروة 

الفرصة السكانية 
 عامبحلول 
3121 

نسبة 
ي السكان ف

الفئة 
العمرية 

(01-13) 

11.3% 11.1% 11% 
 
1.3% 

 
ومن ثم يقوم فريق عمل المجلس األعلى للسكان باستقصاء األسباب التي أدت إلى تغير قيم المؤشرات إيجابًا أو 

واضح، ووضع التوصيات المناسبة وذلك  علمي   سلبًا والتعرف على أهم التحديات والمخاطر وتحليلها بأسلوب  
 لى ما يلي: بالرجوع إ

  الجهات المعنية بكل من هذه المؤشرات )من خالل قيامهم بتعبئة النموذجين المرفقين بهذا  ارتباطضباط
 (.3( والملحق رقم )0الدليل ضمن الملحق رقم )

  وخطط العمل التنفيذية للجهات الشريكة الرئيسة. اإلستراتيجيةإجراء المراجعة المكتبية للخطط 
 الجهات الشريكة الرئيسة واللجنة  ارتباطلسنوية التي يتم عقدها مع ضباط مخرجات ورشة العمل ا

التوجيهية بهدف التعرف على أبرز الفرص والتحديات والخروج بالتوصيات التي من شأنها تحسين األداء 
 وتحفيز اإلنجاز. 

 .يتم إرسال مسودة التقرير األولي إلى ضباط االرتباط للمراجعة والتغذية الراجعة 
 ( في ضوء مالحظات ومراجعات ضباط االرتباط.3تعديل المسودة المعدة في بند ) يتم 
 للجنة التوجيهية ويضم اللقاء أيضًا ضباط ارتباط الجهات  اً سنوي اً يعقد المجلس األعلى للسكان لقاء

كل الشريكة والمعنية بهدف مناقشة التقرير وتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة ل
 منهم، وكذلك الوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخالت المقترحة. 
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 دورية عملية الرصد والمتابعة
لرصد قيم المؤشرات المحدثة من خالل استخدام نموذج الرصد  سنوي   إجراء عملية الرصد والمتابعة بشكل   يتم

إصدار تقرير الرصد والمتابعة ورفعه إلى رئاسة الوزراء يتم كل ثالث سنوات ن أ(. إال 0والمتابعة )ملحق رقم 
ة إعالم رئاسة الوزراء والجهات المعنية )إال في حال اقتضى التغيير في بعض المؤشرات محل الرصد والمتابع

استثنائي(، وذلك باستخدام كل من النموذجين  بتطورات الوضع فإنه يتم في هذه الحالة إصدار التقرير بشكل  
 معًا(. 3و 0المرفقين بهذا الدليل )ملحق رقم 

 
 الموارد المطلوبة لنظام الرصد والمتابعة

 يلي: بمالرصد والمتابعة ية اتتمثل الموارد المطلوبة لتنفيذ عمل
  مجموعة من مؤشرات قياس  اعتمادمؤشرات قياس أداء دقيقة: وقد تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة

مستويات )مؤشرات المخرجات واألهداف اإلستراتيجية، مؤشرات النتائج، مؤشرات  ةاألداء صنفت وفق ثالث
من الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات  (0قياس األثر(، وتم توثيقها ضمن الملحق رقم )

الفرصة السكانية. إال أن هذا المؤشرات تعتبر أداة مرنة لرصد ومتابعة مؤشرات قياس األداء وبالتالي فهي 
 قابلة للتعديل والتطوير حيثما اقتضى األمر وحسب المستجدات.

 
 تحديد الكادر البشري المكلف بالقيام بعملية الرصد كادر بشري مدرب: حيث سيقوم المجلس األعلى للسكان ب

عداد التقرير  والمتابعة، ووضع الخطة التدريبية لبناء قدرات هذا الكادر وتأهيله للقيام بعملية الرصد والمتابعة وا 
ة قادرين على القيام باألدوار المنوط ارتباطالجهات الشريكة الرئيسة بتعيين ضباط  تقومبكفاءة وفعالية. كما 

 بهم حسب ما ورد في هذا الدليل.
 

توفير أفضل السبل اإللكترونية التي من شأنها تسهيل وتسريع عملية الحصول على القيم المحدثة للمؤشرات 
 إن أمكن. ون الدولي والمجلس األعلى للسكانمن خالل الربط اإللكتروني بين وزارة التخطيط والتعا

 ملية الرصد والمتابعةبناء وتنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ ع
 الخطة التدريبية وبنود البرنامج التدريبي

 ارتباطوضباط  عمل تضم فريق العمل المعني لدى المجلس األعلى للسكان عقد ورشهدف الخطة التدريبية إلى ت
والمتابعة لبناء وتنمية قدراتهم الالزمة للقيام بعملية الرصد  ة المعنيةيالرئيسلجهات لممثلين الالفرصة السكانية 

عداد التقرير بكفاءة وفعالية. ولهذا الغرض، تم وضع الخطوط العريضة لمكونات البرنامج التدريبي ليغطي  وا 
 :المحاور التالية

 .التعريف بمفهوم الرصد والمتابعة وأهمية رصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
 بمكوناته ومدلوالته. عرض النموذج الخاص بالرصد والمتابعة والتعريف

 عرض طرق وأساليب تحليل المؤشرات محل الرصد والمتابعة.
عداد تقرير الرصد والمتابعة.  عرض أسلوب كتابة وا 
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   كل ثالث سنوات لقياس النتائج الرئيسة الواردة في اإلطار  دوري   يتم إعداد تقرير الرصد والمتابعة بشكل
 تحفيز اإلنجاز.المنطقي وعرضه على اللجنة التوجيهية بهدف تحديد التوصيات التي من شأنها 

  تقر اللجنة التوجيهية التقرير وُيرفع لمجلس الوزراء العتماده ولمخاطبة الجهات المعنية التخاذ
 اإلجراءات الالزمة لتحقيق السياسات.

  رئاسة الوزراء من خالل أساليب مختلفة تهدف قبل يعمل المجلس على نشر التقرير الذي تم إقراره من
 أهمية تنفيذ السياسات المطلوبة.إلى تحفيز اإلنجاز وتأكيد 

 
 :رئاسة الوزراء إلىآلية رفع التقرير 

 يوضح الشكل التالي آلية رفع تقرير الرصد والمتابعة:
 

 
 
 

 األربع التالية:يوضح الشكل أعاله آلية رفع التقرير حسب المراحل 
مسودة األولية للتقرير التي تم إعدادها حسب أسلوب جمع يقوم فريق عمل المجلس األعلى للسكان بإعداد ال

ورصد قيم المؤشرات وأسلوب التحليل الواردين في هذا الدليل، متضمنًا المالحظات والتغذية الراجعة الواردة من 
الجهات الشريكة. ومن ثم يقوم فريق العمل برفع التقرير إلى أمين عام المجلس لإلطالع على  ارتباطضباط 

بداء المالحظات عليه.التقر   ير وا 
بداء المالحظات حولها.  يقوم المجلس األعلى للسكان بإرسال مسودة التقرير للجنة التوجيهية لإلطالع عليها وا 

بتضمين مالحظاتها  تقومتقوم اللجنة التوجيهية بإرجاع مسودة التقرير ألمين عام المجلس األعلى للسكان بعد أن 
وفي هذا المرحلة يقوم األمين العام للمجلس بالموافقة على التقرير النهائي بعد أخذ  والتغذية الراجعة ألعضائها.
 .االعتباربمالحظات اللجنة التوجيهية 

 اإلجراءاتيقوم المجلس األعلى للسكان برفع التقرير النهائي إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بدورها باتخاذ 
 الالزمة.
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 ملية الرصد والمتابعةبناء وتنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ ع
 الخطة التدريبية وبنود البرنامج التدريبي

 ارتباطوضباط  عمل تضم فريق العمل المعني لدى المجلس األعلى للسكان عقد ورشهدف الخطة التدريبية إلى ت
والمتابعة لبناء وتنمية قدراتهم الالزمة للقيام بعملية الرصد  ة المعنيةيالرئيسلجهات لممثلين الالفرصة السكانية 

عداد التقرير بكفاءة وفعالية. ولهذا الغرض، تم وضع الخطوط العريضة لمكونات البرنامج التدريبي ليغطي  وا 
 :المحاور التالية

 .التعريف بمفهوم الرصد والمتابعة وأهمية رصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
 بمكوناته ومدلوالته. عرض النموذج الخاص بالرصد والمتابعة والتعريف

 عرض طرق وأساليب تحليل المؤشرات محل الرصد والمتابعة.
عداد تقرير الرصد والمتابعة.  عرض أسلوب كتابة وا 
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 األربع التالية:يوضح الشكل أعاله آلية رفع التقرير حسب المراحل 
مسودة األولية للتقرير التي تم إعدادها حسب أسلوب جمع يقوم فريق عمل المجلس األعلى للسكان بإعداد ال
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 دورية عملية الرصد والمتابعة
لرصد قيم المؤشرات المحدثة من خالل استخدام نموذج الرصد  سنوي   إجراء عملية الرصد والمتابعة بشكل   يتم
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 الموارد المطلوبة لنظام الرصد والمتابعة

 يلي: بمالرصد والمتابعة ية اتتمثل الموارد المطلوبة لتنفيذ عمل
  مجموعة من مؤشرات قياس  اعتمادمؤشرات قياس أداء دقيقة: وقد تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة

مستويات )مؤشرات المخرجات واألهداف اإلستراتيجية، مؤشرات النتائج، مؤشرات  ةاألداء صنفت وفق ثالث
من الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات  (0قياس األثر(، وتم توثيقها ضمن الملحق رقم )

الفرصة السكانية. إال أن هذا المؤشرات تعتبر أداة مرنة لرصد ومتابعة مؤشرات قياس األداء وبالتالي فهي 
 قابلة للتعديل والتطوير حيثما اقتضى األمر وحسب المستجدات.

 
 تحديد الكادر البشري المكلف بالقيام بعملية الرصد كادر بشري مدرب: حيث سيقوم المجلس األعلى للسكان ب

عداد التقرير  والمتابعة، ووضع الخطة التدريبية لبناء قدرات هذا الكادر وتأهيله للقيام بعملية الرصد والمتابعة وا 
ة قادرين على القيام باألدوار المنوط ارتباطالجهات الشريكة الرئيسة بتعيين ضباط  تقومبكفاءة وفعالية. كما 

 بهم حسب ما ورد في هذا الدليل.
 

توفير أفضل السبل اإللكترونية التي من شأنها تسهيل وتسريع عملية الحصول على القيم المحدثة للمؤشرات 
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آلية رفـع التقرير إلى رئاسة الوزراء



17

  

 
 
 

18 | P a g e 
 

 دورية عملية الرصد والمتابعة
لرصد قيم المؤشرات المحدثة من خالل استخدام نموذج الرصد  سنوي   إجراء عملية الرصد والمتابعة بشكل   يتم

إصدار تقرير الرصد والمتابعة ورفعه إلى رئاسة الوزراء يتم كل ثالث سنوات ن أ(. إال 0والمتابعة )ملحق رقم 
ة إعالم رئاسة الوزراء والجهات المعنية )إال في حال اقتضى التغيير في بعض المؤشرات محل الرصد والمتابع

استثنائي(، وذلك باستخدام كل من النموذجين  بتطورات الوضع فإنه يتم في هذه الحالة إصدار التقرير بشكل  
 معًا(. 3و 0المرفقين بهذا الدليل )ملحق رقم 

 
 الموارد المطلوبة لنظام الرصد والمتابعة

 يلي: بمالرصد والمتابعة ية اتتمثل الموارد المطلوبة لتنفيذ عمل
  مجموعة من مؤشرات قياس  اعتمادمؤشرات قياس أداء دقيقة: وقد تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة

مستويات )مؤشرات المخرجات واألهداف اإلستراتيجية، مؤشرات النتائج، مؤشرات  ةاألداء صنفت وفق ثالث
من الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات  (0قياس األثر(، وتم توثيقها ضمن الملحق رقم )

الفرصة السكانية. إال أن هذا المؤشرات تعتبر أداة مرنة لرصد ومتابعة مؤشرات قياس األداء وبالتالي فهي 
 قابلة للتعديل والتطوير حيثما اقتضى األمر وحسب المستجدات.

 
 تحديد الكادر البشري المكلف بالقيام بعملية الرصد كادر بشري مدرب: حيث سيقوم المجلس األعلى للسكان ب

عداد التقرير  والمتابعة، ووضع الخطة التدريبية لبناء قدرات هذا الكادر وتأهيله للقيام بعملية الرصد والمتابعة وا 
ة قادرين على القيام باألدوار المنوط ارتباطالجهات الشريكة الرئيسة بتعيين ضباط  تقومبكفاءة وفعالية. كما 

 بهم حسب ما ورد في هذا الدليل.
 

توفير أفضل السبل اإللكترونية التي من شأنها تسهيل وتسريع عملية الحصول على القيم المحدثة للمؤشرات 
 إن أمكن. ون الدولي والمجلس األعلى للسكانمن خالل الربط اإللكتروني بين وزارة التخطيط والتعا

 ملية الرصد والمتابعةبناء وتنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ ع
 الخطة التدريبية وبنود البرنامج التدريبي

 ارتباطوضباط  عمل تضم فريق العمل المعني لدى المجلس األعلى للسكان عقد ورشهدف الخطة التدريبية إلى ت
والمتابعة لبناء وتنمية قدراتهم الالزمة للقيام بعملية الرصد  ة المعنيةيالرئيسلجهات لممثلين الالفرصة السكانية 

عداد التقرير بكفاءة وفعالية. ولهذا الغرض، تم وضع الخطوط العريضة لمكونات البرنامج التدريبي ليغطي  وا 
 :المحاور التالية

 .التعريف بمفهوم الرصد والمتابعة وأهمية رصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
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عداد تقرير الرصد والمتابعة.  عرض أسلوب كتابة وا 
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 دورية عملية الرصد والمتابعة
لرصد قيم المؤشرات المحدثة من خالل استخدام نموذج الرصد  سنوي   إجراء عملية الرصد والمتابعة بشكل   يتم

إصدار تقرير الرصد والمتابعة ورفعه إلى رئاسة الوزراء يتم كل ثالث سنوات ن أ(. إال 0والمتابعة )ملحق رقم 
ة إعالم رئاسة الوزراء والجهات المعنية )إال في حال اقتضى التغيير في بعض المؤشرات محل الرصد والمتابع

استثنائي(، وذلك باستخدام كل من النموذجين  بتطورات الوضع فإنه يتم في هذه الحالة إصدار التقرير بشكل  
 معًا(. 3و 0المرفقين بهذا الدليل )ملحق رقم 

 
 الموارد المطلوبة لنظام الرصد والمتابعة

 يلي: بمالرصد والمتابعة ية اتتمثل الموارد المطلوبة لتنفيذ عمل
  مجموعة من مؤشرات قياس  اعتمادمؤشرات قياس أداء دقيقة: وقد تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة

مستويات )مؤشرات المخرجات واألهداف اإلستراتيجية، مؤشرات النتائج، مؤشرات  ةاألداء صنفت وفق ثالث
من الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات  (0قياس األثر(، وتم توثيقها ضمن الملحق رقم )

الفرصة السكانية. إال أن هذا المؤشرات تعتبر أداة مرنة لرصد ومتابعة مؤشرات قياس األداء وبالتالي فهي 
 قابلة للتعديل والتطوير حيثما اقتضى األمر وحسب المستجدات.

 
 تحديد الكادر البشري المكلف بالقيام بعملية الرصد كادر بشري مدرب: حيث سيقوم المجلس األعلى للسكان ب

عداد التقرير  والمتابعة، ووضع الخطة التدريبية لبناء قدرات هذا الكادر وتأهيله للقيام بعملية الرصد والمتابعة وا 
ة قادرين على القيام باألدوار المنوط ارتباطالجهات الشريكة الرئيسة بتعيين ضباط  تقومبكفاءة وفعالية. كما 

 بهم حسب ما ورد في هذا الدليل.
 

توفير أفضل السبل اإللكترونية التي من شأنها تسهيل وتسريع عملية الحصول على القيم المحدثة للمؤشرات 
 إن أمكن. ون الدولي والمجلس األعلى للسكانمن خالل الربط اإللكتروني بين وزارة التخطيط والتعا

 ملية الرصد والمتابعةبناء وتنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ ع
 الخطة التدريبية وبنود البرنامج التدريبي

 ارتباطوضباط  عمل تضم فريق العمل المعني لدى المجلس األعلى للسكان عقد ورشهدف الخطة التدريبية إلى ت
والمتابعة لبناء وتنمية قدراتهم الالزمة للقيام بعملية الرصد  ة المعنيةيالرئيسلجهات لممثلين الالفرصة السكانية 

عداد التقرير بكفاءة وفعالية. ولهذا الغرض، تم وضع الخطوط العريضة لمكونات البرنامج التدريبي ليغطي  وا 
 :المحاور التالية

 .التعريف بمفهوم الرصد والمتابعة وأهمية رصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
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دارة ورشة العمل السنوية مع ضباط  وكيفية استخالص التغذية الراجعة إلخراج  االرتباطعرض أسلوب عقد وا 
 التقرير بشكله النهائي.

 ية المطلوبةعدد الساعات التدريب
 .وحسب الحاجة عات يمكن عقدها ضمن يوم عمل واحدعدد الساعات التدريبية المطلوبة بست سا يقدر

 الفئة المستهدفة بعملية التدريب
سكانية لدى المجلس سياسات الفرصة ال ستثمارواالرصد والمتابعة لمؤشرات تحقق  فريق العمل المعني بعملية

 الفرصة السكانية للجهات الرئيسة المعنية. ارتباطباط باإلضافة إلى ض، األعلى للسكان
 إجراءات العمل التنفيذية لعملية الرصد والمتابعة

لقد تم إعداد دليل الرصد والمتابعة هذا وفق أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن ليكون المرجعية الرئيسية آللية 
تثمار الفرصة السكانية وذلك باالستناد إلى أسلوب رصد ومتابعة قياس مدى التقدم في تنفيذ سياسات تحقق واس

 . ولغايات السير(Results-Based Monitoring & Evaluation)الرصد والمتابعة المستند إلى النتائج 
بإجراءات العمل التنفيذية، وكيفية استخدام نماذج العمل، وتحديد مسؤوليات الوحدات المعنية داخل المجلس 

فريق عمل المجلس الرجوع إلى" دليل نظام المتابعة والتقييم" المعتمد من قبل المجلس األعلى للسكان، فعلى 
 .3111اإلصدار األول  10-001-001-09األعلى للسكان لهذا الغرض والذي يحمل وثيقة رقم 

 
 تعريف المصطلحات والمفاهيم

لوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق الواردة في الخطة ا في هذا الجزء التعامل مع المصطلحات والمفاهيمسوف يتم 
 حسب النتائج الثالث: سياسات الفرصة السكانية واستثمار

 (.3121النتيجة األولى: الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام )
 .اقتصاديا النشيطينالنتيجة الثانية: الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان 

 ة السكانية وما بعد الذروة.تحقيق اإلعداد الفعال لمرحلة الفرص
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 (.3121النتيجة األولى: الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام )
 .اقتصاديا النشيطينالنتيجة الثانية: الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان 

 ة السكانية وما بعد الذروة.تحقيق اإلعداد الفعال لمرحلة الفرص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

19 | P a g e 
 

دارة ورشة العمل السنوية مع ضباط  وكيفية استخالص التغذية الراجعة إلخراج  االرتباطعرض أسلوب عقد وا 
 التقرير بشكله النهائي.

 ية المطلوبةعدد الساعات التدريب
 .وحسب الحاجة عات يمكن عقدها ضمن يوم عمل واحدعدد الساعات التدريبية المطلوبة بست سا يقدر

 الفئة المستهدفة بعملية التدريب
سكانية لدى المجلس سياسات الفرصة ال ستثمارواالرصد والمتابعة لمؤشرات تحقق  فريق العمل المعني بعملية

 الفرصة السكانية للجهات الرئيسة المعنية. ارتباطباط باإلضافة إلى ض، األعلى للسكان
 إجراءات العمل التنفيذية لعملية الرصد والمتابعة

لقد تم إعداد دليل الرصد والمتابعة هذا وفق أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن ليكون المرجعية الرئيسية آللية 
تثمار الفرصة السكانية وذلك باالستناد إلى أسلوب رصد ومتابعة قياس مدى التقدم في تنفيذ سياسات تحقق واس

 . ولغايات السير(Results-Based Monitoring & Evaluation)الرصد والمتابعة المستند إلى النتائج 
بإجراءات العمل التنفيذية، وكيفية استخدام نماذج العمل، وتحديد مسؤوليات الوحدات المعنية داخل المجلس 

فريق عمل المجلس الرجوع إلى" دليل نظام المتابعة والتقييم" المعتمد من قبل المجلس األعلى للسكان، فعلى 
 .3111اإلصدار األول  10-001-001-09األعلى للسكان لهذا الغرض والذي يحمل وثيقة رقم 

 
 تعريف المصطلحات والمفاهيم

لوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق الواردة في الخطة ا في هذا الجزء التعامل مع المصطلحات والمفاهيمسوف يتم 
 حسب النتائج الثالث: سياسات الفرصة السكانية واستثمار

 (.3121النتيجة األولى: الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام )
 .اقتصاديا النشيطينالنتيجة الثانية: الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان 

 ة السكانية وما بعد الذروة.تحقيق اإلعداد الفعال لمرحلة الفرص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

21 | P a g e 
 

سياسات  واستثمارلرصد ومتابعة مدى تحقق  الخطة الوطنيةالمصطلحات الواردة في : 9.1
 (:حسب النتيجة) ،رصة السكانيةالف

 (2232الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام ) -النتيجة األولى: 9.1.1
 

  سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من- :]%[ 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من  ]%[ = -سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 %.X 011سنة( / إجمالي عدد السكان( 
 

  سنة( ]%[: 64 - 15في الفئة الُعمرية )نسبة السكان 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 13 - 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة( /  13 - 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية ) =]%[  -سنة( 64 -15ئة الُعمرية )نسبة السكان في الف

 %.X 011إجمالي عدد السكان( 
 

 الديموغرافيةاإلعالة  نسبة: 
سنة  11سنة واألفراد الذين أعمارهم  01في سن اإلعالة ]الُمعالين[ )األفراد الذين أعمارهم أقل من  األفرادنسبة 

 .(13-01في سن العمل ) األفرادفأكثر( إلى 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 11لفئة الُعمرية )األفراد في اسنة( + عدد  01رية )أقل من لفئة الُعمفي ا األفراد))عدد  = اإلعالة الُعمرية نسبة

 .X 011سنة((  13-01في سن العمل )الفئة الُعمرية ) األفرادسنة فأكثر(( / عدد 
 

 االقتصاديةاإلعالة  نسبة: 
ذين ال لسنة فأكثر والمتعطلين عن العم 11سنة واالفراد  01المعالين )األفراد في االعمار اقل من عدد األفراد 

 سنة فأكثر( إلى عدد المشتغلين. 01اعمارهم 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
سنة فأكثر  11سنة واألفراد  01اقل من  راالعتماالمعالين )األفراد في عدد األفراد  = )%( االقتصاديةاإلعالة  نسبة

 %.X 011 سنة فأكثر( مقسومًا على عدد المشتغلين 01والمتعطلين عن العمل الذين أعمارهم 
 
 

.7.2

.7.3

.8

.9
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 الفرصة السكانية للجهات الرئيسة المعنية. ارتباطباط باإلضافة إلى ض، األعلى للسكان
 إجراءات العمل التنفيذية لعملية الرصد والمتابعة

لقد تم إعداد دليل الرصد والمتابعة هذا وفق أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن ليكون المرجعية الرئيسية آللية 
تثمار الفرصة السكانية وذلك باالستناد إلى أسلوب رصد ومتابعة قياس مدى التقدم في تنفيذ سياسات تحقق واس

 . ولغايات السير(Results-Based Monitoring & Evaluation)الرصد والمتابعة المستند إلى النتائج 
بإجراءات العمل التنفيذية، وكيفية استخدام نماذج العمل، وتحديد مسؤوليات الوحدات المعنية داخل المجلس 

فريق عمل المجلس الرجوع إلى" دليل نظام المتابعة والتقييم" المعتمد من قبل المجلس األعلى للسكان، فعلى 
 .3111اإلصدار األول  10-001-001-09األعلى للسكان لهذا الغرض والذي يحمل وثيقة رقم 

 
 تعريف المصطلحات والمفاهيم

لوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق الواردة في الخطة ا في هذا الجزء التعامل مع المصطلحات والمفاهيمسوف يتم 
 حسب النتائج الثالث: سياسات الفرصة السكانية واستثمار

 (.3121النتيجة األولى: الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام )
 .اقتصاديا النشيطينالنتيجة الثانية: الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان 

 ة السكانية وما بعد الذروة.تحقيق اإلعداد الفعال لمرحلة الفرص
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دارة ورشة العمل السنوية مع ضباط  وكيفية استخالص التغذية الراجعة إلخراج  االرتباطعرض أسلوب عقد وا 
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تثمار الفرصة السكانية وذلك باالستناد إلى أسلوب رصد ومتابعة قياس مدى التقدم في تنفيذ سياسات تحقق واس
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سياسات  واستثمارلرصد ومتابعة مدى تحقق  الخطة الوطنيةالمصطلحات الواردة في : 9.1
 (:حسب النتيجة) ،رصة السكانيةالف

 (2232الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام ) -النتيجة األولى: 9.1.1
 

  سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من- :]%[ 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية )أقل من  ]%[ = -سنة( 15نسبة السكان في الفئة الُعمرية )أقل من 

 %.X 011سنة( / إجمالي عدد السكان( 
 

  سنة( ]%[: 64 - 15في الفئة الُعمرية )نسبة السكان 
 سنة( مقارنة مع إجمالي عدد السكان. 13 - 01عدد السكان في الفئة الُعمرية )

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة( /  13 - 01)عدد السكان في الفئة الُعمرية ) =]%[  -سنة( 64 -15ئة الُعمرية )نسبة السكان في الف

 %.X 011إجمالي عدد السكان( 
 

 الديموغرافيةاإلعالة  نسبة: 
سنة  11سنة واألفراد الذين أعمارهم  01في سن اإلعالة ]الُمعالين[ )األفراد الذين أعمارهم أقل من  األفرادنسبة 

 .(13-01في سن العمل ) األفرادفأكثر( إلى 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 11لفئة الُعمرية )األفراد في اسنة( + عدد  01رية )أقل من لفئة الُعمفي ا األفراد))عدد  = اإلعالة الُعمرية نسبة

 .X 011سنة((  13-01في سن العمل )الفئة الُعمرية ) األفرادسنة فأكثر(( / عدد 
 

 االقتصاديةاإلعالة  نسبة: 
ذين ال لسنة فأكثر والمتعطلين عن العم 11سنة واالفراد  01المعالين )األفراد في االعمار اقل من عدد األفراد 

 سنة فأكثر( إلى عدد المشتغلين. 01اعمارهم 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
سنة فأكثر  11سنة واألفراد  01اقل من  راالعتماالمعالين )األفراد في عدد األفراد  = )%( االقتصاديةاإلعالة  نسبة

 %.X 011 سنة فأكثر( مقسومًا على عدد المشتغلين 01والمتعطلين عن العمل الذين أعمارهم 
 
 

طريقة االحتساب / التقدير:

طريقة االحتساب / التقدير:

نسبة اإلعالة الُعمرية 

االعمـارنسبة اإلعـالة االقتصادية
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 /
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 :معدل اإلنجاب الكلي أو معدل الخصوبة الكلي 
بافتراض أن  ،(سنة 31-01في سن اإلنجاب ) أنثىمتوسط عدد األطفال الذين يتوقع إنجابهم من قبل كل 

في سنة حسب العمر  معدالت اإلنجاب السائدةل مماثالً  إنجابيا اإلنجابية سلوكاً  حياتهاستسلك خالل االنثى 
 معينة.
 / التقدير: تساباالحطريقة 
 .0111)طول الفئة(( /  X 1= )مجموع معدالت الخصوبة الُعمرية  الكلي اإلنجابمعدل 

 
  في  اإلناث( / )عدد معينةفي فئة ُعمرية  لإلناث أحياء= )عدد المواليد  التفصيلي حسب العمر اإلنجابمعدل

 .X 0111 (نفس الفئة الُعمرية
 

  (:وسائل تنظيم األسرة )% استخداممعدل 
سنة( ويستخدمن أي وسيلة )حديثة أو تقليدية( من وسائل  31-01هو النسبة المئوية للسيدات المتزوجات حاليًا )

بقسمة عدد هؤالء السيدات على إجمالي عدد  احتسابهتنظيم األسرة عند لحظة زمنية معينة )وقت المقابلة(. ويتم 
 ب ألقرب منزلة عشرية.مئة ويقر بتمت مقابلتهن ويضرب الناتج  الالتيللسيدات 

 
  وسائل تنظيم األسرة الحديثة )%(: استخداممعدل 

سنة( ويستخدمن أي وسيلة )حديثة( من وسائل تنظيم األسرة  31-01النسبة المئوية للسيدات المتزوجات حاليًا )
لسيدات ابقسمة عدد هؤالء السيدات على إجمالي عدد  احتسابهويتم  عند لحظة زمنية معينة )وقت المقابلة(،

 ويقرب ألقرب منزلة عشرية. ةمائبتمت مقابلتهن ويضرب الناتج  الالتي
 

  وسائل تنظيم األسرة الحديثة ما بعد الوالدة وما بعد اإلجهاض مباشرة في  استخدمننسبة السيدات اللواتي
 المستشفيات )%(:

م األسرة الحديثة بعد الوالدة وسائل تنظي استخدمن الالتيسنة(  31-01في سن اإلنجاب ) السيداتعدد النساء 
أو/و  أنجبن الالتيسنة(  31-01في سن اإلنجاب ) السيداتإجمالي عدد  من بين أو اإلجهاض مباشرةً 

 في المستشفيات. أجهضن
 

  سنويًا وسائل تنظيم األسرة الحديثة في القطاعات المشمولة )المغطاة(  استخدمن الالتيعدد النساء الجدد
 ع لوزارة الصحة.بنظام التزويد التاب

وسائل تنظيم األسرة ألول مرة خالل  استخدمن الالتيسنة(  31-01المتزوجات في سن اإلنجاب ) السيداتعدد 
وهذه الجهات يتم تزويدها بالوسائل من قبل وزارة  ،وذلك في الجهات المقدمة لخدمات تنظيم األسرة ،سنة ما

 لصحية التابعة لوزارة الصحة.الصحة. ومنها الخدمات الطبية الملكية والمراكز ا
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 6نسبة الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة للسيدات في سن اإلنجاب :)%( 
نسبة السيدات المتزوجات الالتي يرغبن بالمباعدة بين آخر مولود والمولود الذي يليه أو التوقف عن اإلنجاب 

 كليًا وال يستعملن وسائل منع الحمل.
 

 لتقدير:طريقة االحتساب / ا
وقف عن تالالتي يرغبن بالمباعدة بين المولود األول والمولود الذي يليه أو ال حالياً  نسبة السيدات المتزوجات

 اإلنجاب كليا.
 

  على األقل  واحدةوسيلة  منهانسبة نقاط تقديم خدمات تنظيم األسرة التي يتوفر فيها أربع وسائل مستخدمة؛
 طويلة األمد:

أربع وسائل مستخدمة من ضمنها وسيلة طويلة  فيهاديم خدمات تنظيم األسرة التي يوجد عدد نقاط / مراكز تق
 ، إلى إجمالي عدد نقاط / مراكز تقديم خدمات تنظيم األسرة.األجل

 
 :عدد السياسات الداعمة لقضايا تنظيم األسرة التي تم تبنيها 

الجهات المعنية والمختصة التي تدعم قضايا  عدد اإلجراءات الناظمة والقانونية المعتمدة والمصادق عليها من
 تنظيم األسرة.

 
 :الُعمر المتوقع عند الوالدة 

 عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود وقت الوالدة خالل فترة زمنية معينة.
 

                                       
 (.DHS 2009) 3111مسح السكان والصحة األسرية   6
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 6نسبة الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة للسيدات في سن اإلنجاب :)%( 
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 6نسبة الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة للسيدات في سن اإلنجاب :)%( 
نسبة السيدات المتزوجات الالتي يرغبن بالمباعدة بين آخر مولود والمولود الذي يليه أو التوقف عن اإلنجاب 

 كليًا وال يستعملن وسائل منع الحمل.
 

 لتقدير:طريقة االحتساب / ا
وقف عن تالالتي يرغبن بالمباعدة بين المولود األول والمولود الذي يليه أو ال حالياً  نسبة السيدات المتزوجات

 اإلنجاب كليا.
 

  على األقل  واحدةوسيلة  منهانسبة نقاط تقديم خدمات تنظيم األسرة التي يتوفر فيها أربع وسائل مستخدمة؛
 طويلة األمد:

أربع وسائل مستخدمة من ضمنها وسيلة طويلة  فيهاديم خدمات تنظيم األسرة التي يوجد عدد نقاط / مراكز تق
 ، إلى إجمالي عدد نقاط / مراكز تقديم خدمات تنظيم األسرة.األجل

 
 :عدد السياسات الداعمة لقضايا تنظيم األسرة التي تم تبنيها 

الجهات المعنية والمختصة التي تدعم قضايا  عدد اإلجراءات الناظمة والقانونية المعتمدة والمصادق عليها من
 تنظيم األسرة.

 
 :الُعمر المتوقع عند الوالدة 

 عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود وقت الوالدة خالل فترة زمنية معينة.
 

                                       
 (.DHS 2009) 3111مسح السكان والصحة األسرية   6

  

 
 
 

22 | P a g e 
 

 6نسبة الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة للسيدات في سن اإلنجاب :)%( 
نسبة السيدات المتزوجات الالتي يرغبن بالمباعدة بين آخر مولود والمولود الذي يليه أو التوقف عن اإلنجاب 

 كليًا وال يستعملن وسائل منع الحمل.
 

 لتقدير:طريقة االحتساب / ا
وقف عن تالالتي يرغبن بالمباعدة بين المولود األول والمولود الذي يليه أو ال حالياً  نسبة السيدات المتزوجات

 اإلنجاب كليا.
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 ، إلى إجمالي عدد نقاط / مراكز تقديم خدمات تنظيم األسرة.األجل
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 (.DHS 2009) 3111مسح السكان والصحة األسرية   6
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 اقتصادياالوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان الناشطين  -النتيجة الثانية: 9.1.2
 

  الخام )%(: قتصاد االمعدل النشاط 
إجمالي عدد السكان في  إلى سنة فأكثر 01الذين أعمارهم  اقتصادياالنشيطين  األفراديمثل النسبة المئوية لعدد 

 جميع الفئات الُعمرية.
 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
عدد الر( / سنة فأكث 01مجموع المشتغلين والمتعطلين في األعمار ) = الخام )%( االقتصاد دل النشاط مع

 %.x 011( للسكان اإلجمالي
 

  7المنقح االقتصاد معدل النشاط :)%( 
إلى عدد السكان في األعمار في سنة معينة  (المشتغلون والمتعطلون) للنشيطين اقتصادياً يمثل النسبة المئوية 

 سنة فأكثر. 01
 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
 01/ عدد السكان  لنشيطين اقتصاديًا )المشتغون والمتعطلون(اعدد )=  المنقح )%( االقتصاد النشاط  معدل

 .X 011% سنة فأكثر
 

 :)%( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
 .فترة زمنية معينة لخال باألسعار الثابتة لناتج المحلي اإلجماليئوية لمتوسط الزيادة أو النقصان في االنسبة الم

 
 لتقدير:/ ا االحتسابمعادلة 

))قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام  = معدل نمو الناتج المحلي باألسعار الثابتة )%(
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام السابق( /  -الحالي

 .X 011%( الثابتة للعام السابق
 
 

  د من الناتج المحلي اإلجمالي:نصيب الفر 
حجم أو قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )الجارية أو الثابتة( مقسومًا على إجمالي عدد السكان خالل فترة 

العاملة في  االقتصاديةآخر )متوسط نصيب الفرد من مجموع القيمة المضافة للقطاعات واألنشطة  زمنية معينةً 
 رة زمنية معينة(.الوطني خالل فت االقتصاد

                                       
 ( العدد الخاص، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.3101تقرير التنمية البشرية )  7
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في سنة معينة / عدد السكان في  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 منتصف هذه السنة.

 
 :)%( نسبة العمالة الوافدة إلى قوة العمل األردنية 

 ل األردنية.حجم قوة العمل غير األردنية مقارنة مع حجم قوة العم

 
 8معدل البطالة :)%( 

الذين اعمارهم  النشيطين اقتصادياً من مجموع  سنة فأكثر 01الذين أعمارهم  النسبة المئوية للمتعطلين عن العمل
 خالل فترة زمنية معينة. سنة فأكثر)قوة العمل( 01
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 X (قوة العمل) مجموع النشيطين اقتصادياً / ) فأكثر( سنة01الذين أعمارهم  )عدد المتعطلينمعدل البطالة=

011.% 
 

 9صافي فرص العمل المستحدثة: 
  .شاغرةالعدد الوظائف الجديدة والوظائف 

 
 نسبة اإلحالل في قوة العمل: 

نتيجة للعديد من االسباب كالتقاعد والوفاة سوق العمل والخارجين منه  إلىالنسبة المئوية بين عدد الداخلين 
 .أسبابهما من وغير 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011الخارجين من سوق العمل(  /سوق العملإلى نسبة اإلحالل في قوة العمل = )عدد الداخلين 
 

 :معدل الطلبة في الصف الواحد 
 لطلبة في الغرفة الصفية الواحدة.متوسط عدد ا

 
 :معدل الطلبة لكل معلم في التعليم األساسي 

 طلبة في مرحلة التعليم األساسي إلى إجمالي عدد المعلمين في نفس المرحلة.إجمالي عدد ال

                                       
 (.UNDPمصطلحات ومفاهيم دليل التنمية البشرية؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  8
 (. 3103التقرير التحليلي، دائرة اإلحصاءات العامة )آب -(3100تقرير مسح فرص العمل المستحدثة )  9
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العاملة في  االقتصاديةآخر )متوسط نصيب الفرد من مجموع القيمة المضافة للقطاعات واألنشطة  زمنية معينةً 
 رة زمنية معينة(.الوطني خالل فت االقتصاد
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

= قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في سنة معينة / عدد السكان في  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 منتصف هذه السنة.

 
 :)%( نسبة العمالة الوافدة إلى قوة العمل األردنية 

 ل األردنية.حجم قوة العمل غير األردنية مقارنة مع حجم قوة العم

 
 8معدل البطالة :)%( 

الذين اعمارهم  النشيطين اقتصادياً من مجموع  سنة فأكثر 01الذين أعمارهم  النسبة المئوية للمتعطلين عن العمل
 خالل فترة زمنية معينة. سنة فأكثر)قوة العمل( 01
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 X (قوة العمل) مجموع النشيطين اقتصادياً / ) فأكثر( سنة01الذين أعمارهم  )عدد المتعطلينمعدل البطالة=

011.% 
 

 9صافي فرص العمل المستحدثة: 
  .شاغرةالعدد الوظائف الجديدة والوظائف 

 
 نسبة اإلحالل في قوة العمل: 

نتيجة للعديد من االسباب كالتقاعد والوفاة سوق العمل والخارجين منه  إلىالنسبة المئوية بين عدد الداخلين 
 .أسبابهما من وغير 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011الخارجين من سوق العمل(  /سوق العملإلى نسبة اإلحالل في قوة العمل = )عدد الداخلين 
 

 :معدل الطلبة في الصف الواحد 
 لطلبة في الغرفة الصفية الواحدة.متوسط عدد ا

 
 :معدل الطلبة لكل معلم في التعليم األساسي 

 طلبة في مرحلة التعليم األساسي إلى إجمالي عدد المعلمين في نفس المرحلة.إجمالي عدد ال

                                       
 (.UNDPمصطلحات ومفاهيم دليل التنمية البشرية؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  8
 (. 3103التقرير التحليلي، دائرة اإلحصاءات العامة )آب -(3100تقرير مسح فرص العمل المستحدثة )  9
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 :معدل الطلبة في الصف الواحد 
 لطلبة في الغرفة الصفية الواحدة.متوسط عدد ا

 
 :معدل الطلبة لكل معلم في التعليم األساسي 

 طلبة في مرحلة التعليم األساسي إلى إجمالي عدد المعلمين في نفس المرحلة.إجمالي عدد ال

                                       
 (.UNDPمصطلحات ومفاهيم دليل التنمية البشرية؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  8
 (. 3103التقرير التحليلي، دائرة اإلحصاءات العامة )آب -(3100تقرير مسح فرص العمل المستحدثة )  9
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 / التقدير: االحتسابطريقة 
 X (قوة العمل) مجموع النشيطين اقتصادياً / ) فأكثر( سنة01الذين أعمارهم  )عدد المتعطلينمعدل البطالة=

011.% 
 

 9صافي فرص العمل المستحدثة: 
  .شاغرةالعدد الوظائف الجديدة والوظائف 

 
 نسبة اإلحالل في قوة العمل: 

نتيجة للعديد من االسباب كالتقاعد والوفاة سوق العمل والخارجين منه  إلىالنسبة المئوية بين عدد الداخلين 
 .أسبابهما من وغير 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011الخارجين من سوق العمل(  /سوق العملإلى نسبة اإلحالل في قوة العمل = )عدد الداخلين 
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 (.UNDPمصطلحات ومفاهيم دليل التنمية البشرية؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  8
 (. 3103التقرير التحليلي، دائرة اإلحصاءات العامة )آب -(3100تقرير مسح فرص العمل المستحدثة )  9

نسبة اإلحالل في قوة العمل )%(:
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  اإلجمالية للتعليم للصف الثاني في مرحلة ما قبل المدرسة )%(: االلتحاقنسبة 

األطفال في تلك الفئة  عدد األطفال الذين التحقوا بالتعليم للصف الثاني ما قبل المدرسة إلى إجمالي عدد
 الُعمرية.

 
 اإلجمالية للطلبة في التعليم األساسي )%(: االلتحاقة نسب 

 01-1الذين أعمارهم  إجمالي عدد األفراد الذين التحقوا بالتعليم للمرحلة األساسية مقارنة مع إجمالي عدد األفراد
 ملتحقين( خالل فترة زمنية معينة.)الملتحقين وغير ال سنة

 
  10اإلجمالي في التعليم الثانو  االلتحاقنسبة: 

سنة  07-01مقارنة مع إجمالي عدد األفراد في الفئة الُعمرية إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم للمرحلة الثانوية 
 التي خالل فترة زمنية معينة.

 
 :نسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين 

معًا بأي لغة كانت من  ةكتابالقراءة و اليستطيعون  سنة فأكثر الذين 01أعمارهم  النسبة المئوية لألفراد الذين
 سنة فأكثر خالل فترة زمنية معينة. 01مجموع السكان الذين أعمارهم 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

الذين يستطيعون القراءة  سنة فأكثر 01 الذين أعمارهم= )عدد األفراد  نسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين
 %.X 011سنة فأكثر(  01 الذين أعمارهموالكتابة( / )عدد السكان 

 
 :نسبة القيد اإلجمالي في التعليم عامة 

النسبة المئوية لعدد الطالب المقيدين )المسجلين( في كافة المراحل التعليمية من إجمالي السكان في سن التعليم 
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 32أو  33 – 1)
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
= )عدد الطالب المقيدين )المسجلين( في كافة مراحل التعليم( / )عدد  التعليم عامة نسبة القيد اإلجمالي في
 %.X 011السكان في سن التعليم( 
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 11بمؤسسة تعليمية االلتحاق: 
سنة فأكثر( ومسجل أو سبق وأن سجل في مؤسسة  01بلغ من الُعمر ) يعتبر ملتحقًا بالدراسة كل شخص  

 بانتظامالمؤسسة التعليمية  تلكويذهب أو كان يذهب إلى  ،ردن أو خارجهتعليمية )عامة أو خاصة( داخل األ
 .واحدعن عام دراسي  االلتحاقمدة علمية؛ على أال تقل  ما أو شهادة   تعليمي   بقصد الحصول على مؤهل  

 
 12عدد السنوات التي أكملها الفرد بنجاح: 

 م حساب سنوات اإلعادة أو الرسوب.أن يتيقصد بها عدد السنوات الدراسية التي أتمها الفرد بنجاح دون 
 

 13الحالة التعليمية: 
 يًا(.سنة فأكثر( وهي )أمي؛ ملم؛ يحمل مؤهاًل علم 01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد )

 
 14نسبة األمية: 

 01عدد السكان ) من إجمالي معا كتابةالة و قراءالسنة فأكثر( الذين ال يستطيعون  01النسبة المئوية للسكان )
 سنة فأكثر(.

 
 / التقدير: االحتسابمعادلة 

سنة فأكثر( مقسومة على إجمالي عدد السكان  01عدد األفراد األميين الذين تبلغ أعمارهم )= )%( نسبة األمية
 %.X 011سنة فأكثر(  01)
 

 :)نتائج الثانوية العامة )نسبة الناجحين 
 التحقوابنجاح إلى إجمالي عدد األفراد الذين  االمتحان واجتازواانوية الث بامتحان التحقواعدد األفراد الذين 

 حين( خالل فترة زمنية معينة.)الناجحون وغير الناج باالمتحان
 

 :معدل الطلبة لكل حاسوب 
الطلبة خالل  استخدامعلى مقاعد الدراسة مقارنة مع عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لغايات  الطلبةإجمالي عدد 

 نية معينة.فترة زم
 

  االنترنتنسبة المدارس المشبوكة على: 
 فترة زمنية معينة. شبكة اإلنترنت مقارنة مع إجمالي عدد المدارس الكلي خاللبإجمالي عدد المدارس المشبوكة 

                                       
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 2112 )آب 2111مسح فرص العمل المستحدثة   11
 عامة.دائرة اإلحصاءات ال –( 2112 )آب 2111مسح فرص العمل المستحدثة   12
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 2112)آب   2111مسح فرص العمل المستحدثة   13
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  اإلجمالية للتعليم للصف الثاني في مرحلة ما قبل المدرسة )%(: االلتحاقنسبة 

األطفال في تلك الفئة  عدد األطفال الذين التحقوا بالتعليم للصف الثاني ما قبل المدرسة إلى إجمالي عدد
 الُعمرية.

 
 اإلجمالية للطلبة في التعليم األساسي )%(: االلتحاقة نسب 
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 ملتحقين( خالل فترة زمنية معينة.)الملتحقين وغير ال سنة

 
  10اإلجمالي في التعليم الثانو  االلتحاقنسبة: 

سنة  07-01مقارنة مع إجمالي عدد األفراد في الفئة الُعمرية إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم للمرحلة الثانوية 
 التي خالل فترة زمنية معينة.

 
 :نسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين 

معًا بأي لغة كانت من  ةكتابالقراءة و اليستطيعون  سنة فأكثر الذين 01أعمارهم  النسبة المئوية لألفراد الذين
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 %.X 011سنة فأكثر(  01 الذين أعمارهموالكتابة( / )عدد السكان 
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النسبة المئوية لعدد الطالب المقيدين )المسجلين( في كافة المراحل التعليمية من إجمالي السكان في سن التعليم 
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 32أو  33 – 1)
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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 11بمؤسسة تعليمية االلتحاق: 
سنة فأكثر( ومسجل أو سبق وأن سجل في مؤسسة  01بلغ من الُعمر ) يعتبر ملتحقًا بالدراسة كل شخص  

 بانتظامالمؤسسة التعليمية  تلكويذهب أو كان يذهب إلى  ،ردن أو خارجهتعليمية )عامة أو خاصة( داخل األ
 .واحدعن عام دراسي  االلتحاقمدة علمية؛ على أال تقل  ما أو شهادة   تعليمي   بقصد الحصول على مؤهل  

 
 12عدد السنوات التي أكملها الفرد بنجاح: 

 م حساب سنوات اإلعادة أو الرسوب.أن يتيقصد بها عدد السنوات الدراسية التي أتمها الفرد بنجاح دون 
 

 13الحالة التعليمية: 
 يًا(.سنة فأكثر( وهي )أمي؛ ملم؛ يحمل مؤهاًل علم 01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد )

 
 14نسبة األمية: 

 01عدد السكان ) من إجمالي معا كتابةالة و قراءالسنة فأكثر( الذين ال يستطيعون  01النسبة المئوية للسكان )
 سنة فأكثر(.

 
 / التقدير: االحتسابمعادلة 

سنة فأكثر( مقسومة على إجمالي عدد السكان  01عدد األفراد األميين الذين تبلغ أعمارهم )= )%( نسبة األمية
 %.X 011سنة فأكثر(  01)
 

 :)نتائج الثانوية العامة )نسبة الناجحين 
 التحقوابنجاح إلى إجمالي عدد األفراد الذين  االمتحان واجتازواانوية الث بامتحان التحقواعدد األفراد الذين 

 حين( خالل فترة زمنية معينة.)الناجحون وغير الناج باالمتحان
 

 :معدل الطلبة لكل حاسوب 
الطلبة خالل  استخدامعلى مقاعد الدراسة مقارنة مع عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لغايات  الطلبةإجمالي عدد 

 نية معينة.فترة زم
 

  االنترنتنسبة المدارس المشبوكة على: 
 فترة زمنية معينة. شبكة اإلنترنت مقارنة مع إجمالي عدد المدارس الكلي خاللبإجمالي عدد المدارس المشبوكة 

                                       
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 2112 )آب 2111مسح فرص العمل المستحدثة   11
 عامة.دائرة اإلحصاءات ال –( 2112 )آب 2111مسح فرص العمل المستحدثة   12
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 2112)آب   2111مسح فرص العمل المستحدثة   13
 (.UNDP(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2111دليل التنمية البشرية )  14

:)%(

:)%(

:)%(



25

  

 
 
 

26 | P a g e 
 

 11بمؤسسة تعليمية االلتحاق: 
سنة فأكثر( ومسجل أو سبق وأن سجل في مؤسسة  01بلغ من الُعمر ) يعتبر ملتحقًا بالدراسة كل شخص  

 بانتظامالمؤسسة التعليمية  تلكويذهب أو كان يذهب إلى  ،ردن أو خارجهتعليمية )عامة أو خاصة( داخل األ
 .واحدعن عام دراسي  االلتحاقمدة علمية؛ على أال تقل  ما أو شهادة   تعليمي   بقصد الحصول على مؤهل  

 
 12عدد السنوات التي أكملها الفرد بنجاح: 

 م حساب سنوات اإلعادة أو الرسوب.أن يتيقصد بها عدد السنوات الدراسية التي أتمها الفرد بنجاح دون 
 

 13الحالة التعليمية: 
 يًا(.سنة فأكثر( وهي )أمي؛ ملم؛ يحمل مؤهاًل علم 01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد )

 
 14نسبة األمية: 

 01عدد السكان ) من إجمالي معا كتابةالة و قراءالسنة فأكثر( الذين ال يستطيعون  01النسبة المئوية للسكان )
 سنة فأكثر(.

 
 / التقدير: االحتسابمعادلة 

سنة فأكثر( مقسومة على إجمالي عدد السكان  01عدد األفراد األميين الذين تبلغ أعمارهم )= )%( نسبة األمية
 %.X 011سنة فأكثر(  01)
 

 :)نتائج الثانوية العامة )نسبة الناجحين 
 التحقوابنجاح إلى إجمالي عدد األفراد الذين  االمتحان واجتازواانوية الث بامتحان التحقواعدد األفراد الذين 

 حين( خالل فترة زمنية معينة.)الناجحون وغير الناج باالمتحان
 

 :معدل الطلبة لكل حاسوب 
الطلبة خالل  استخدامعلى مقاعد الدراسة مقارنة مع عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لغايات  الطلبةإجمالي عدد 

 نية معينة.فترة زم
 

  االنترنتنسبة المدارس المشبوكة على: 
 فترة زمنية معينة. شبكة اإلنترنت مقارنة مع إجمالي عدد المدارس الكلي خاللبإجمالي عدد المدارس المشبوكة 
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 11بمؤسسة تعليمية االلتحاق: 
سنة فأكثر( ومسجل أو سبق وأن سجل في مؤسسة  01بلغ من الُعمر ) يعتبر ملتحقًا بالدراسة كل شخص  
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 م حساب سنوات اإلعادة أو الرسوب.أن يتيقصد بها عدد السنوات الدراسية التي أتمها الفرد بنجاح دون 
 

 13الحالة التعليمية: 
 يًا(.سنة فأكثر( وهي )أمي؛ ملم؛ يحمل مؤهاًل علم 01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد )
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 01عدد السكان ) من إجمالي معا كتابةالة و قراءالسنة فأكثر( الذين ال يستطيعون  01النسبة المئوية للسكان )
 سنة فأكثر(.

 
 / التقدير: االحتسابمعادلة 

سنة فأكثر( مقسومة على إجمالي عدد السكان  01عدد األفراد األميين الذين تبلغ أعمارهم )= )%( نسبة األمية
 %.X 011سنة فأكثر(  01)
 

 :)نتائج الثانوية العامة )نسبة الناجحين 
 التحقوابنجاح إلى إجمالي عدد األفراد الذين  االمتحان واجتازواانوية الث بامتحان التحقواعدد األفراد الذين 

 حين( خالل فترة زمنية معينة.)الناجحون وغير الناج باالمتحان
 

 :معدل الطلبة لكل حاسوب 
الطلبة خالل  استخدامعلى مقاعد الدراسة مقارنة مع عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لغايات  الطلبةإجمالي عدد 

 نية معينة.فترة زم
 

  االنترنتنسبة المدارس المشبوكة على: 
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 15نسبة تحقق كفايات التعلم لدى الطلبة :)%( 

م من التكيف مع المستجدات التربوية وتنمية ُتمكنه خالقة   تمتع األفراد القائمين على العملية التعليمية بقدرات  
 .باستمرارلذات وتحديث المعلومات ا
 

  وضبط الجودة: االعتمادمعايير  استوفتنسبة الجامعات التي 
عدد الجامعات التي استوفت المعايير التي شرعت لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي )مجموعة اإلجراءات 

األمثل للموارد البشرية والمادية  االستثمارعد المسؤولين وأصحاب القرار على تحقيق والعمليات اإلدارية التي تسا
، إلى ليم عال كفؤعالمتاحة في المؤّسسة التعليمية، ضمن أهداف إستراتيجية تطورية( من أجل تحقيق مخرجات ت

وضبط الجودة  ماداالعتإجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي العاملة ضمن إطار الدولة )التي حققت شروط 
 والتي لم تحقق( خالل فترة زمنية معينة.

 
 )%( نسبة اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمي من الناتج المحلي اإلجمالي: 

حجم اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمي )يشمل ذلك تطبيق األفكار اإلبداعية والريادية في مؤسسات 
 ج المحلي اإلجمالي خالل فترة زمنية محددة.البحث العلمي( مقارنة مع حجم النات

 
  االستثمارالكلي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  االستثمارنسبة الزيادة في قيمة: 

 .االستثمارمن ميزات قانون تشجيع  استفادتللمشاريع التي  االستثمارية(  في قيمة المشاريع -مقدار التغير )+،
 

  16ي المباشراألجنب االستثمارصافي تدفقات: 
 األجنبي المدفوع خالل فترة زمنية معينة. االستثماراألجنبي المباشر المقبوض وحجم  االستثمارالفرق بين حجم 

 
 األجنبي المباشر:  االستثمار 

غير  17آخر اقتصادمقيمة في  اقتصاديةدائم لكيانات  واهتمامالذي يعكس عالقة طويلة األمد  االستثمارهو ذلك 
% أو أكثر من حقوق 01ما نسبته  اقتصاديامقيم الالمستثمر غير  امتالكتثمر به. وهذا يعني المس االقتصاد

من التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه  المساهمين، مما يخوله لممارسة نوع  
 .أجنبيًا مباشراً  استثماراالعملية بأنها 

 

 

                                       
 )بتصرف(. http://forum.stop55.com/252753.html -الموقع االليكتروني   15
 (، صندوق النقد الدولي.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   16
 للمزيد راجع المالحق. (.0112دليل ميزان المدفوعات ؛ صندوق النقد الدولي ) –مبدأ اإلقامة اإلقتصادية   17
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 االستثمارة من قانون تشجيع الكلي للمشاريع المستفيد االستثمار: 

ويعتبر صافي الزيادة في  ،هو عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنية :18الكلي االستثمار
يقوم به أفراد أو شركات أو يمول أن ما إ واالستثمارألي مجتمع من المجتمعات.  لالقتصادرأس المال الحقيقي 

 .(ن فائض الميزانية أو االقتراض الداخلي والخارجييتم التمويل م)من قبل حكومات 
: هو حجم اإلنفاق على األصول الرأسمالية االستثمارالكلي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  االستثمار

الخ( بموجب قانون تشجيع  خالل فترة زمنية للمشاريع التي أعطيت الدعم )معنوي؛ مادي؛ تسهيالت؛ ...
 األردني. االستثمار

 
  نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانو )%(: 

الثانوي خالل فترة زمنية  التعليمبعدد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني الثانوي إلى إجمالي الملتحقين 
 معينة.

 
 :)%( نسبة العاملين لحسابهم الخاص إلى مجمل العاملين 

دد العاملين في مشاريع إنتاجية مملوكة لحسابهم الشخصي مقارنة مع إجمالي العاملين في القطاعات ع
 المختلفة خالل فترة زمنية معينة. االقتصادية

 
  القائم: الميكرو المجموع الكلي لحجم التمويل 

 ية الصغر خالل فترة زمنية معينة.حجم التمويل الكلي للمشاريع القائمة المتناه
 

 األفكار الريادية التي يتم دعمها سنويًا: عدد 
من أنواع الدعم خالل  )المشاريع الجديدة من حيث الفكرة( التي حصلت على نوع   االعتياديةعدد المشاريع غير 

 سنة معينة.
 

 :عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم دعمها 
 من أنواع الدعم )الدعم المالي المباشر اً تلقت نوعوالمشاريع الريادية التي  19عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 تطويرها خالل فترة زمنية معينة. الدعم غير المالي( إلنشائها أو أو
 

 :حجم التمويل للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 
يادية والمشاريع الر  20( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ... ،منح ،مقدار اإلنفاق المالي )قروض

 إلنشائها أو تطويرها خالل فترة زمنية معينة.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الملحق.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   18
 حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على   19
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 15نسبة تحقق كفايات التعلم لدى الطلبة :)%( 

م من التكيف مع المستجدات التربوية وتنمية ُتمكنه خالقة   تمتع األفراد القائمين على العملية التعليمية بقدرات  
 .باستمرارلذات وتحديث المعلومات ا
 

  وضبط الجودة: االعتمادمعايير  استوفتنسبة الجامعات التي 
عدد الجامعات التي استوفت المعايير التي شرعت لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي )مجموعة اإلجراءات 

األمثل للموارد البشرية والمادية  االستثمارعد المسؤولين وأصحاب القرار على تحقيق والعمليات اإلدارية التي تسا
، إلى ليم عال كفؤعالمتاحة في المؤّسسة التعليمية، ضمن أهداف إستراتيجية تطورية( من أجل تحقيق مخرجات ت

وضبط الجودة  ماداالعتإجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي العاملة ضمن إطار الدولة )التي حققت شروط 
 والتي لم تحقق( خالل فترة زمنية معينة.

 
 )%( نسبة اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمي من الناتج المحلي اإلجمالي: 

حجم اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمي )يشمل ذلك تطبيق األفكار اإلبداعية والريادية في مؤسسات 
 ج المحلي اإلجمالي خالل فترة زمنية محددة.البحث العلمي( مقارنة مع حجم النات

 
  االستثمارالكلي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  االستثمارنسبة الزيادة في قيمة: 
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  16ي المباشراألجنب االستثمارصافي تدفقات: 
 األجنبي المدفوع خالل فترة زمنية معينة. االستثماراألجنبي المباشر المقبوض وحجم  االستثمارالفرق بين حجم 

 
 األجنبي المباشر:  االستثمار 

غير  17آخر اقتصادمقيمة في  اقتصاديةدائم لكيانات  واهتمامالذي يعكس عالقة طويلة األمد  االستثمارهو ذلك 
% أو أكثر من حقوق 01ما نسبته  اقتصاديامقيم الالمستثمر غير  امتالكتثمر به. وهذا يعني المس االقتصاد

من التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه  المساهمين، مما يخوله لممارسة نوع  
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 )بتصرف(. http://forum.stop55.com/252753.html -الموقع االليكتروني   15
 (، صندوق النقد الدولي.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   16
 للمزيد راجع المالحق. (.0112دليل ميزان المدفوعات ؛ صندوق النقد الدولي ) –مبدأ اإلقامة اإلقتصادية   17
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 االستثمارة من قانون تشجيع الكلي للمشاريع المستفيد االستثمار: 

ويعتبر صافي الزيادة في  ،هو عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنية :18الكلي االستثمار
يقوم به أفراد أو شركات أو يمول أن ما إ واالستثمارألي مجتمع من المجتمعات.  لالقتصادرأس المال الحقيقي 

 .(ن فائض الميزانية أو االقتراض الداخلي والخارجييتم التمويل م)من قبل حكومات 
: هو حجم اإلنفاق على األصول الرأسمالية االستثمارالكلي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  االستثمار

الخ( بموجب قانون تشجيع  خالل فترة زمنية للمشاريع التي أعطيت الدعم )معنوي؛ مادي؛ تسهيالت؛ ...
 األردني. االستثمار

 
  نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانو )%(: 

الثانوي خالل فترة زمنية  التعليمبعدد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني الثانوي إلى إجمالي الملتحقين 
 معينة.

 
 :)%( نسبة العاملين لحسابهم الخاص إلى مجمل العاملين 

دد العاملين في مشاريع إنتاجية مملوكة لحسابهم الشخصي مقارنة مع إجمالي العاملين في القطاعات ع
 المختلفة خالل فترة زمنية معينة. االقتصادية

 
  القائم: الميكرو المجموع الكلي لحجم التمويل 

 ية الصغر خالل فترة زمنية معينة.حجم التمويل الكلي للمشاريع القائمة المتناه
 

 األفكار الريادية التي يتم دعمها سنويًا: عدد 
من أنواع الدعم خالل  )المشاريع الجديدة من حيث الفكرة( التي حصلت على نوع   االعتياديةعدد المشاريع غير 

 سنة معينة.
 

 :عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم دعمها 
 من أنواع الدعم )الدعم المالي المباشر اً تلقت نوعوالمشاريع الريادية التي  19عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 تطويرها خالل فترة زمنية معينة. الدعم غير المالي( إلنشائها أو أو
 

 :حجم التمويل للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 
يادية والمشاريع الر  20( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ... ،منح ،مقدار اإلنفاق المالي )قروض

 إلنشائها أو تطويرها خالل فترة زمنية معينة.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الملحق.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   18
 حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على   19
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 :المجموع الكلي لحجم تمويل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 

 21( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ،... ،منح ،هو اإلجمالي الكلي في اإلنفاق المالي )قروض
 ة زمنية معينة.والمشاريع الريادية إلنشائها أو تطويرها خالل فتر 

 
 :عدد الدورات التدريبية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل للفئات المستهدفة 

عدد دورات التدريب والتأهيل التي يقدمها أو يساعد على توفيرها للفئات من السكان التي تكون ضمن إطار 
التخصصية وغير من هذه الدورات ) واالنتفاعالخطة التشغيلية لصندوق التنمية والتشغيل للوصول إليها  اهتمام

 التخصصية(.
 

  لإلناثالمنقح  االقتصاديةمعدل المشاركة :)%( 
سنة فأكثر إلى  01أعمارهن  الالتي)المشتغالت والمتعطالت(  اقتصاديا النشيطاتالنسبة المئوية لعدد اإلناث 

 خالل فترة زمنية معينة. فأكثرسنة  01الالتي أعمارهنإجمالي عدد اإلناث 
 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة  01 الالتي أعمارهن اقتصاديا النشيطات)عدد اإلناث  =)%( لإلناثالمنقح  االقتصاد معدل النشاط 

 .X 011% سنة فأكثر 01أعمارهن  الالتيإجمالي عدد اإلناث  فأكثر/
 

  سنة فأكثر( )%(: 15في قوة العمل ) اإلناثنسبة 
إجمالي عدد  منسنة فأكثر  01أعمارهن الالتي والمتعطالت(  المشتغالت) اقتصادياً  النشيطات اإلناثعدد 
 فترة زمنية معينة. لفأكثر خالسنة  01أعمارهم  الذينن( و والمتعطل المشتغلون) اقتصادياً  النشيطيناألفراد 

 
 / التقدير: االحتسابمعادلة 
 01أعمارهن  الالتيوالمتعطالت(  شتغالتالم) اقتصادياً  النشيطات اإلناث= )عدد  في قوة العمل اإلناثنسبة 

 %.X 011سنة فأكثر  01أعمارهم  الذينن( و والمتعطل المشتغلون) اقتصادياً  النشيطينسنة فأكثر / عدد األفراد 
 

  سنة فأكثر(: 15من مجموع المشتغلين ) اإلناثنسبة 
ناث( إجمالي من  سنة فأكثر 01 الالتي أعمارهنالمشتغالت )العامالت(  اإلناثعدد  عدد المشتغلين )ذكور وا 
 سنة فأكثر. 01أعمارهم الذين 

 
 :/ التقدير االحتسابمعادلة 

                                                                                                              
 هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.  20
 هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.  21
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 االستثمارة من قانون تشجيع الكلي للمشاريع المستفيد االستثمار: 

ويعتبر صافي الزيادة في  ،هو عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنية :18الكلي االستثمار
يقوم به أفراد أو شركات أو يمول أن ما إ واالستثمارألي مجتمع من المجتمعات.  لالقتصادرأس المال الحقيقي 

 .(ن فائض الميزانية أو االقتراض الداخلي والخارجييتم التمويل م)من قبل حكومات 
: هو حجم اإلنفاق على األصول الرأسمالية االستثمارالكلي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  االستثمار

الخ( بموجب قانون تشجيع  خالل فترة زمنية للمشاريع التي أعطيت الدعم )معنوي؛ مادي؛ تسهيالت؛ ...
 األردني. االستثمار

 
  نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانو )%(: 

الثانوي خالل فترة زمنية  التعليمبعدد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني الثانوي إلى إجمالي الملتحقين 
 معينة.

 
 :)%( نسبة العاملين لحسابهم الخاص إلى مجمل العاملين 

دد العاملين في مشاريع إنتاجية مملوكة لحسابهم الشخصي مقارنة مع إجمالي العاملين في القطاعات ع
 المختلفة خالل فترة زمنية معينة. االقتصادية

 
  القائم: الميكرو المجموع الكلي لحجم التمويل 

 ية الصغر خالل فترة زمنية معينة.حجم التمويل الكلي للمشاريع القائمة المتناه
 

 األفكار الريادية التي يتم دعمها سنويًا: عدد 
من أنواع الدعم خالل  )المشاريع الجديدة من حيث الفكرة( التي حصلت على نوع   االعتياديةعدد المشاريع غير 

 سنة معينة.
 

 :عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم دعمها 
 من أنواع الدعم )الدعم المالي المباشر اً تلقت نوعوالمشاريع الريادية التي  19عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 تطويرها خالل فترة زمنية معينة. الدعم غير المالي( إلنشائها أو أو
 

 :حجم التمويل للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 
يادية والمشاريع الر  20( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ... ،منح ،مقدار اإلنفاق المالي )قروض

 إلنشائها أو تطويرها خالل فترة زمنية معينة.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الملحق.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   18
 حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على   19
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 االستثمارة من قانون تشجيع الكلي للمشاريع المستفيد االستثمار: 
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الخ( بموجب قانون تشجيع  خالل فترة زمنية للمشاريع التي أعطيت الدعم )معنوي؛ مادي؛ تسهيالت؛ ...
 األردني. االستثمار

 
  نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانو )%(: 

الثانوي خالل فترة زمنية  التعليمبعدد الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني الثانوي إلى إجمالي الملتحقين 
 معينة.

 
 :)%( نسبة العاملين لحسابهم الخاص إلى مجمل العاملين 

دد العاملين في مشاريع إنتاجية مملوكة لحسابهم الشخصي مقارنة مع إجمالي العاملين في القطاعات ع
 المختلفة خالل فترة زمنية معينة. االقتصادية

 
  القائم: الميكرو المجموع الكلي لحجم التمويل 

 ية الصغر خالل فترة زمنية معينة.حجم التمويل الكلي للمشاريع القائمة المتناه
 

 األفكار الريادية التي يتم دعمها سنويًا: عدد 
من أنواع الدعم خالل  )المشاريع الجديدة من حيث الفكرة( التي حصلت على نوع   االعتياديةعدد المشاريع غير 
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 :حجم التمويل للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 
يادية والمشاريع الر  20( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ... ،منح ،مقدار اإلنفاق المالي )قروض
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 معينة.

 
 :)%( نسبة العاملين لحسابهم الخاص إلى مجمل العاملين 

دد العاملين في مشاريع إنتاجية مملوكة لحسابهم الشخصي مقارنة مع إجمالي العاملين في القطاعات ع
 المختلفة خالل فترة زمنية معينة. االقتصادية

 
  القائم: الميكرو المجموع الكلي لحجم التمويل 

 ية الصغر خالل فترة زمنية معينة.حجم التمويل الكلي للمشاريع القائمة المتناه
 

 األفكار الريادية التي يتم دعمها سنويًا: عدد 
من أنواع الدعم خالل  )المشاريع الجديدة من حيث الفكرة( التي حصلت على نوع   االعتياديةعدد المشاريع غير 

 سنة معينة.
 

 :عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم دعمها 
 من أنواع الدعم )الدعم المالي المباشر اً تلقت نوعوالمشاريع الريادية التي  19عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 تطويرها خالل فترة زمنية معينة. الدعم غير المالي( إلنشائها أو أو
 

 :حجم التمويل للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة 
يادية والمشاريع الر  20( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ... ،منح ،مقدار اإلنفاق المالي )قروض

 إلنشائها أو تطويرها خالل فترة زمنية معينة.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الملحق.0112الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   18
 حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على   19
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 21( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ،... ،منح ،هو اإلجمالي الكلي في اإلنفاق المالي )قروض
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 التخصصية(.
 

  لإلناثالمنقح  االقتصاديةمعدل المشاركة :)%( 
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 خالل فترة زمنية معينة. فأكثرسنة  01الالتي أعمارهنإجمالي عدد اإلناث 
 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة  01 الالتي أعمارهن اقتصاديا النشيطات)عدد اإلناث  =)%( لإلناثالمنقح  االقتصاد معدل النشاط 

 .X 011% سنة فأكثر 01أعمارهن  الالتيإجمالي عدد اإلناث  فأكثر/
 

  سنة فأكثر( )%(: 15في قوة العمل ) اإلناثنسبة 
إجمالي عدد  منسنة فأكثر  01أعمارهن الالتي والمتعطالت(  المشتغالت) اقتصادياً  النشيطات اإلناثعدد 
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 / التقدير: االحتسابمعادلة 
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 %.X 011سنة فأكثر  01أعمارهم  الذينن( و والمتعطل المشتغلون) اقتصادياً  النشيطينسنة فأكثر / عدد األفراد 
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ناث( إجمالي من  سنة فأكثر 01 الالتي أعمارهنالمشتغالت )العامالت(  اإلناثعدد  عدد المشتغلين )ذكور وا 
 سنة فأكثر. 01أعمارهم الذين 

 
 :/ التقدير االحتسابمعادلة 

                                                                                                              
 هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.  20
 هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.  21
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 هو مصطلح دولي ضمن معايير تعتمد على حجم العمالة المستخدمة وحجم رأس المال وحجم اإلنتاج.  20
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عدد سنة فأكثر / إجمالي  01 أعمارهن يالمشتغالت الالت اإلناثعدد =  من مجموع المشتغلين اإلناثنسبة 
ناث( الذين أعمارهم   %.X 011سنة فأكثر  01المشتغلين )ذكور وا 

 
  في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:نسبة مساهمة المرأة 

أقمن مشروعات صغيرة و/أو مشروعات متناهية الصغر مقارنة إلى إجمالي عدد األفراد الذين  الالتيعدد النساء 
 أقاموا مشروعات صغيرة و/أو مشروعات متناهية الصغر خالل فترة زمنية معينة.

 
  ذكور(:إناث) 22االقتصاديةللمشاركة  االجتماعيفجوة النوع/ 

، باإلضافة إلى قياس قوة العملمقارنة بنسبة مشاركة الرجل في  قوة العملالفجوة بين نسبة مشاركة المرأة في 
 .االختالف في األجور والتعويضات بين الجنسين

 
 :)%( نسبة عمالة المرأة في القطاع الخاص 

لين في القطاع الخاص خالل فترة زمنية عدد النساء العامالت في القطاع الخاص مقارنة مع إجمالي العام
 معينة.

 

                                       
 .(The_Global_Gender_Gap_Report_2009) للمزيد مراجعة  22
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 21( التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطةالخ ،... ،منح ،هو اإلجمالي الكلي في اإلنفاق المالي )قروض
 ة زمنية معينة.والمشاريع الريادية إلنشائها أو تطويرها خالل فتر 

 
 :عدد الدورات التدريبية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل للفئات المستهدفة 

عدد دورات التدريب والتأهيل التي يقدمها أو يساعد على توفيرها للفئات من السكان التي تكون ضمن إطار 
التخصصية وغير من هذه الدورات ) واالنتفاعالخطة التشغيلية لصندوق التنمية والتشغيل للوصول إليها  اهتمام

 التخصصية(.
 

  لإلناثالمنقح  االقتصاديةمعدل المشاركة :)%( 
سنة فأكثر إلى  01أعمارهن  الالتي)المشتغالت والمتعطالت(  اقتصاديا النشيطاتالنسبة المئوية لعدد اإلناث 

 خالل فترة زمنية معينة. فأكثرسنة  01الالتي أعمارهنإجمالي عدد اإلناث 
 

 / التقدير: االحتسابمعادلة 
سنة  01 الالتي أعمارهن اقتصاديا النشيطات)عدد اإلناث  =)%( لإلناثالمنقح  االقتصاد معدل النشاط 

 .X 011% سنة فأكثر 01أعمارهن  الالتيإجمالي عدد اإلناث  فأكثر/
 

  سنة فأكثر( )%(: 15في قوة العمل ) اإلناثنسبة 
إجمالي عدد  منسنة فأكثر  01أعمارهن الالتي والمتعطالت(  المشتغالت) اقتصادياً  النشيطات اإلناثعدد 
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 01أعمارهن  الالتيوالمتعطالت(  شتغالتالم) اقتصادياً  النشيطات اإلناث= )عدد  في قوة العمل اإلناثنسبة 
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  سنة فأكثر(: 15من مجموع المشتغلين ) اإلناثنسبة 
ناث( إجمالي من  سنة فأكثر 01 الالتي أعمارهنالمشتغالت )العامالت(  اإلناثعدد  عدد المشتغلين )ذكور وا 
 سنة فأكثر. 01أعمارهم الذين 

 
 :/ التقدير االحتسابمعادلة 
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عدد سنة فأكثر / إجمالي  01 أعمارهن يالمشتغالت الالت اإلناثعدد =  من مجموع المشتغلين اإلناثنسبة 
ناث( الذين أعمارهم   %.X 011سنة فأكثر  01المشتغلين )ذكور وا 

 
  في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:نسبة مساهمة المرأة 

أقمن مشروعات صغيرة و/أو مشروعات متناهية الصغر مقارنة إلى إجمالي عدد األفراد الذين  الالتيعدد النساء 
 أقاموا مشروعات صغيرة و/أو مشروعات متناهية الصغر خالل فترة زمنية معينة.

 
  ذكور(:إناث) 22االقتصاديةللمشاركة  االجتماعيفجوة النوع/ 

، باإلضافة إلى قياس قوة العملمقارنة بنسبة مشاركة الرجل في  قوة العملالفجوة بين نسبة مشاركة المرأة في 
 .االختالف في األجور والتعويضات بين الجنسين

 
 :)%( نسبة عمالة المرأة في القطاع الخاص 

لين في القطاع الخاص خالل فترة زمنية عدد النساء العامالت في القطاع الخاص مقارنة مع إجمالي العام
 معينة.
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 تحقيق اإلعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة -النتيجة الثالثة: 1.0.2
 

 :معدل الُعمر المتوقع عند الوالدة 
  وقت الوالدة استنادا إلى النمط السائد للوفاة.عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود 

 
 طنين المؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي:نسبة الموا 

إجمالي عدد السكان خالل فترة  منأو أكثر من أنواع التأمين الصحي  عدد المواطنين الذين تم تغطيتهم بنوع  
 زمنية معينة.

 
 :)اإلنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية 

 حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.من ية المقدمة حجم اإلنفاق على الخدمات الصح
 
 

 :)%( موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة 
إجمالي حجم الموازنة العامة المعتمدة من  منحجم الموازنة المخصص لوزارة الصحة وفقًأ لقانون الموازنة العامة 

 الجهات المعنية خالل فترة زمنية معينة.
 

 السنوية من اإلنفاق الصحي: حصة الفرد 
متوسط ما يفترض أنه مخصص لكل فرد من أفراد المجتمع من حجم اإلنفاق على الخدمات الصحية المقدمة 

 للمجتمع خالل فترة زمنية معينة.
 

  ألف نسمة: 12عدد أسرة المستشفيات لكل 
 .السكانآالف من  01لكل المتوفرة  المستشفياتمجموع عدد أسرة 

 ساب/التقديرطريقة االحت
 x   01111)عدد أسرة المستشفيات/عدد السكان( 
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   ألف نسمة: 12معدل األطباء لكل 
 .السكان آالف من 01لكل عدد األطباء 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 X01111 .(/ إجمالي عدد السكان= )عدد األطباء  ف نسمةالآ 12عدد األطباء لكل 
 

  ألف نسمة: 12معدل الممرضين لكل 
 .السكان آالف من 01لكل دد الممرضين ع
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 x    01111 / إجمالي عدد السكان( = )عدد الممرضين  نسمةف الآ 12عدد الممرضين لكل 

 
 :نسبة كبار السن المستفيدين من خدمات وزارة الصحة من إجمالي المسنين 

تلقوا خدمات من وزارة الصحة من إجمالي عدد  أكثر الذينسنة ف 11أعمارهم  كبار السن الذينلالنسبة المئوية 
 خالل فترة زمنية معينة. سنة فأكثر 11الذين أعمارهم  المسنين

 
 :عدد النواد  النهارية التي تستثمر خبرات المسنين 

 غ.أنشطتهم في أوقات الفراون فيها يمارسالتي  سنة فأكثر 11الذين أعمارهم  النوادي الخاصة بفئة كبار السن
 

 :عدد كبار السن المستفيدين من خدمات الوزارة )على نفقة الوزارة( من إجمالي عدد المسنين في دور الرعاية 
تلقوا خدمات من وزارة الصحة )على نفقة الوزارة(  سنة فأكثر الذين 11أعمارهم  كبار السن الذينلالنسبة المئوية 

 سنين خالل فترة زمنية معينة.من إجمالي عدد المسنين الموجودين في دور رعاية الم
 

  االجتماعيالفائض التأميني للضمان: 
خالل  االجتماعيمجموع اإليرادات التأمينية مطروحًا منها إجمالي النفقات التأمينية واإلدارية لمؤسسة الضمان 

 واحدة. مالية   سنة  
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 واحدة. مالية   سنة  
 

عـدد الممرضين لكل 10 آالف نسمـة

عـدد األطباء لكل 10 آالف نسمـة
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 :)%( النفاذية 
أقرب محطة نقل عام بالحافالت )مدى قرب ( دقائق من 01نسبة عدد السكان ضمن مسافة مشي ال تزيد عن )

 مواقف التحميل والتنزيل لوسائط النقل العام عن التجمعات السكانية(.
 

 :عدد الباصات لكل ألف نسمة 
 نسمة من السكان. 0111( المتوفرة لخدمة كل 23أشخاص فأكثر 1)الحافلة التي تتسع لـ الحافالتعدد 

 
 :كثافة شبكة النقل العام 

 العاملة في النقل العام والمتوفرة لخدمة المجتمع.عدد الحافالت 
 

 :نسبة مساهمة نقل البضائع على الطرق في الناتج المحلي اإلجمالي 
 حجم القيمة المضافة لقطاع نقل البضائع على الطرق مقسومًا على حجم الناتج المحلي اإلجمالي.

 
 :نسبة الحوادث الناجمة عن الطرق إلى مجموع الحوادث الكلي 

 الحوادث التي تكون مسبباتها الطرق مقسومًا على إجمالي الحوادث خالل فترة زمنية معينة. عدد
 

 :نسبة اإلنتاج اإلسكاني إلى الحاجة السكنية 
 واالقتصاديةمع حجم الحاجة السكنية لألفراد ضمن المعطيات المالية  حجم اإلنتاج من الوحدات السكنية مقارنةً 

 معينة. خالل فترة زمنية واالجتماعية
 

 :السعة التخزينية للسدود 
 حجم المياه التي يمكن تخزينها في السدود.

 
 :نسبة العجز في المياه الجوفية 

في فترات  لالستخدامالمياه الجوفية التي تفقدها مصادر المياه الجوفية وال تستطيع تعويضها وكانت متوفرة  كمية
 زمنية سابقة.

 :نسبة فاقد المياه الكلي 
 .لالستخداممع حجم المياه الكلي المتوفر  التي تفقد لألسباب المتعددة مقارنةً حجم المياه 

 
 :نسبة المشتركين بشبكات الصرف الصحي 

باألفراد خالل فترة زمنية  المأهولة لمساكنمع عدد  لصرف الصحي مقارنةً العامة ل شبكةالب االشتراكاتعدد 
 معينة.

                                       
 الجهاز اإلحصائي المركزي الفلسطيني. –( 3101إحصاءات النقل واالتصاالت )  23
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 :نسبة الفاقد الكهربائي 
مع حجم الطاقة الكهربائية المتوفرة  المتعددة مقارنةً  لألسباب نتيجةً ئية التي يتم ضياعها حجم الطاقة الكهربا

 خالل فترة زمنية معينة. لالستخدام
 

  السكان: من بينمستخدمي اإلنترنت  انتشارنسبة 
 عدد السكان خالل فترة زمنية معينة.من إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت 

 
  لكل ألف نسمة نترنتاإل متوسط عدد مستخدمي شبكة: 

 عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان خالل فترة زمنية معينة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 X مجموع عدد السكان ( ما /متوسط عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت = )عدد مستخدمي اإلنترنت في سنه 

0111. 
 

  نسمة: 122الهاتف المتنقل لكل  انتشارمعدل 
 شخص من السكان. 011كل لعدد الهواتف المتنقلة المتوفرة 

 
 متوسط عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول لكل ألف نسمة: 

 من خطوط الهاتف المحمول خالل فترة زمنية معينة. نصيب كل ألف نسمة  
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
عدد   /مشتركين في خدمات الهاتف المحمولمتوسط عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول = )عدد ال

 .X 0111 السكان(
 

 متوسط عدد أجهزة الحاسوب )الكمبيوتر( لكل ألف نسمة: 
 من السكان خالل فترة زمنية معينة. عدد أجهزة الحاسوب لكل ألف نسمة  

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 .X 0111 موع عدد السكان(متوسط عدد أجهزة الحاسوب = )عدد أجهزة الحاسوب في سنه ما  / مج

 
 :نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي 

حجم القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات مقسومًا على حجم الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة زمنية 
 معينة.
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 :نسبة المناطق الجغرافية المغطاة بعمليات التفتيش البيئي 
 إجمالي المساحة الكلية لألردن. من عمليات التفتيش البيئيفيها تم تة المناطق الجغرافية التي مساح

 
  في مناطقهم: ملوثات الهواءنسبة المواطنين الذين تتم مراقبة 

 .في تلك المناطق إجمالي عدد السكانمن مراقبة ملوثات الهواء فيها عدد األفراد في المناطق التي تتم 
 

 المشمولة بخدمة جمع النفايات: نسبة المناطق 
 إجمالي المساحة الكلية لألردن.من  فيهامساحة المناطق الجغرافية التي يتم جمع النفايات 

 
   بيئيًا: سليمة   نسبة النفايات الصناعية الكلية التي تجمع وتنقل بهدف المعالجة بصورة 

حجم النفايات من ًا بيئي سليمة   بطريقة   التعامل معهاو تم جمعها وتصنيفها يالتي  النفايات الصناعيةحجم 
 .ع الصناعةالكلية التي تنتج عن قطا الصناعية

 
 :نسبة النفايات الطبية الكلية التي تجمع وتنقل بهدف المعالجة بصورة سليمة بيئيًا 

الطبية  حجم النفايات منبيئيًا  سليمة   التعامل معها بطريقة  و تم جمعها وتصنيفها يحجم النفايات الطبية التي 
 الكلية التي تنتج عن قطاع الخدمات الصحية.

 
  ة الصرف الصحي:كلمصانع المتصلة بشبلالنسبة المئوية 

 خالل فترة زمنية معينة. إجمالي عدد المصانع منلصرف الصحي العامة ل شبكةالب المشتركة المصانع عدد
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 المصادر )المراجع(:: 1.3
 
 

 Judy Kusek & Ray Rist, "Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results" 
World Bank Publications, "Ten Steps to a Results-Based Monitoring & Evaluation System, UNDP.  

 الوزراء رئاسة/ الحكومي األداء متابعة إدارة. 
 .وزارة تطوير القطاع العام 
 ( 3111مسح السكان والصحة األسرية )– .دائرة اإلحصاءات العامة 
 ( 3103(؛ التقرير التحليلي، دائرة اإلحصاءات العامة )آب 3100تقرير مسح فرص العمل المستحدثة.) 
  والصادرة عن الشعبة اإلحصائية 2.0التنقيح  –التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية "

 .في األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي
 .مصطلحات ومفاهيم منظمة الصحة العالمية 
 ( 3101تقرير التنمية البشرية )– ( العدد الخاص، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP). 
 ( (، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )3100تقرير التنمية البشريةUNDP) 
  ندوق النقد الدولي.(، ص0112خامسة )دوق النقد الدولي؛ الطبعة الصن –دليل ميزان المدفوعات 
 ( نظام الحسابات القوميةSNA 1993 )–  األمم المتحدة.في الشعبة اإلحصائية 
  (.3110العربية ) االقتصاديةومجلس الوحدة  اإلسكوامعجم الحسابات القومية؛ الصادر عن 
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نموذج عرض أهم التحديات والمخاطر وأبرز التوصيات المتعلقة بالنتائج  (:2الملحق رقم )
 المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة السكانية

الجهات الشريكة المعنية  ارتباطيتضمن هذا الملحق مجموعة األسئلة المطلوب اإلجابة عليها من قبل ضباط 
من النتائج المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة  التحديات والمخاطر والتوصيات الخاصة بكل نتيجة  حول 

 .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) (3121عام ) فيالسكانية 
 (.)يعبأ كل ثالث سنوات ألغراض تقرير الرصد والمتابعة، ويعبأ سنويًا لتحديث بيانات التقرير السنوي

 
 هم أبرز التحديات المرتبطة بالنتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ما هي أ

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 

 
  ي أهم  ثالث تحديات من حيث األولوية حسب رأيكم ولكل نتيجة؟ما ه

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 

 
  أبرز التوصيات المقترحة لتحقيق متطلبات النتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ ما هي

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 المالي:و  االقتصاديعلى الصعيد 

 
 
 

  

 
 
 

41 | P a g e 
 

نموذج عرض أهم التحديات والمخاطر وأبرز التوصيات المتعلقة بالنتائج  (:2الملحق رقم )
 المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة السكانية

الجهات الشريكة المعنية  ارتباطيتضمن هذا الملحق مجموعة األسئلة المطلوب اإلجابة عليها من قبل ضباط 
من النتائج المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة  التحديات والمخاطر والتوصيات الخاصة بكل نتيجة  حول 

 .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) (3121عام ) فيالسكانية 
 (.)يعبأ كل ثالث سنوات ألغراض تقرير الرصد والمتابعة، ويعبأ سنويًا لتحديث بيانات التقرير السنوي

 
 هم أبرز التحديات المرتبطة بالنتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ما هي أ

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 

 
  ي أهم  ثالث تحديات من حيث األولوية حسب رأيكم ولكل نتيجة؟ما ه

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 

 
  أبرز التوصيات المقترحة لتحقيق متطلبات النتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ ما هي

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:

 على صعيد التشريعات والقوانين:
 المالي:و  االقتصاديعلى الصعيد 
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نموذج عرض أهم التحديات والمخاطر وأبرز التوصيات المتعلقة بالنتائج  (:2الملحق رقم )
 المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة السكانية

الجهات الشريكة المعنية  ارتباطيتضمن هذا الملحق مجموعة األسئلة المطلوب اإلجابة عليها من قبل ضباط 
من النتائج المطلوب تحقيقها للوصول إلى الفرصة  التحديات والمخاطر والتوصيات الخاصة بكل نتيجة  حول 

 .(PESTELضمن مفهوم تحليل البيئة الكلية ) (3121عام ) فيالسكانية 
 (.)يعبأ كل ثالث سنوات ألغراض تقرير الرصد والمتابعة، ويعبأ سنويًا لتحديث بيانات التقرير السنوي

 
 هم أبرز التحديات المرتبطة بالنتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ما هي أ

 على صعيد السياسات:
 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 

 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 
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 على صعيد التشريعات والقوانين:
 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 
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 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 
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 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 

 
  أبرز التوصيات المقترحة لتحقيق متطلبات النتيجة األولى/الثانية/الثالثة؟ ما هي
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 المالي:و  االقتصاديعلى الصعيد 
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  ما هي أبرز ثالث توصيات من حيث األولوية حسب رأيكم ولكل نتيجة؟
 على صعيد السياسات:

 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 
 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 

 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:
 على صعيد التشريعات والقوانين:

 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 
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 25ذات عالقة واجتماعية اقتصاديةومفاهيم  مصطلحات(: 3لملحق رقم )ا
 ،مساكن ثابتة أو متحركة وأهو المكان الذي يقيم فيه السكان كأفراد أو جماعات في مبان   :26التجمع السكاني

 .وألغراض المسوح اإلحصائية، يعتبر التجمع السكاني هو مكان اإلقامة المعتاد الحالي لألسر
 

باقي  تعتبر( ؛ و نسمة أو أكثر 1111عدد سكانه )يعتبر حضرًا كل تجمع سكاني بلغ  :27الحضر والريف
كما بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  ريفاً  نسمة( 1111)أقل من عدد سكانها بلغ التي  التجمعات

3113. 
 

كانت  من أي مادة   مكون   ،أو مؤقتة دائمة   فة  بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بص قائم   كل مشيد   :28المبنى
أو أكثر وله سقف يستخدم لسكن البشر )اآلدميين( أو لممارسة العمل أو العبادة أو حد او ويتكون من طابق 

كراج السيارات( من الملحقات وليست مبان   ،دورات المياه ،مخزن ،التسلية، وتعتبر اإلنشاءات القائمة ) دكان
التي ال تصلح إلقامة وسكن البشر مثل )مظالت مواقف الباصات أو الجسور أو األكشاك  يمستقلة، والمبان

 لمحوالت الكهرباء أو المباني المهجورة( ال تعتبر مبان.
 

 واحدة   معيشية   أعد في األصل لسكن أسرة   ،أو جزء من مبنى له جدران وسقف بأكمله عبارة عن مبنىً  :29المسكن
 خالي(. ،تحت التشييد ،)مغلق المسحإشغاله وقت مهما كانت صفة  ،أو أكثر

 
ولها رب أسرة ويساهم  ،أو جزء منها مستقلةً  سكنيةً  أو أكثر يشغلون وحدةً  عبارة عن فرد   :30األسرة الخاصة

ومن الشائع وجود صله قربى بين أفرادها  ،أفرادها في اإلنفاق من دخل رب األسرة أو من مجموع دخول أفرادها
 ات الطعام أو بعضها.يتشاركون وجبو 
 

المسؤول عن إدارة الترتيبات وهو  على أنه كذلكأحد أفراد األسرة المعتادين الموجودين المعترف به  :31رب األسرة
أال ويمكن أن يكون رب األسرة ذكرًا أو أنثى على  ،القرارات المتعلقة بشؤون األسرة واتخاذ االجتماعيةالمعيشية أو 

 نة(.س 01يقل عمره/عمرها عن )
 

                                       
 الثروة الحقيقة لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية )عدد خاص(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -(3101تقرير التنمية البشرية )  25
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   26
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   27
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   28
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   29
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   30
 .دائرة اإلحصاءات العامة –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   31
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 25ذات عالقة واجتماعية اقتصاديةومفاهيم  مصطلحات(: 3لملحق رقم )ا
 ،مساكن ثابتة أو متحركة وأهو المكان الذي يقيم فيه السكان كأفراد أو جماعات في مبان   :26التجمع السكاني

 .وألغراض المسوح اإلحصائية، يعتبر التجمع السكاني هو مكان اإلقامة المعتاد الحالي لألسر
 

باقي  تعتبر( ؛ و نسمة أو أكثر 1111عدد سكانه )يعتبر حضرًا كل تجمع سكاني بلغ  :27الحضر والريف
كما بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  ريفاً  نسمة( 1111)أقل من عدد سكانها بلغ التي  التجمعات

3113. 
 

كانت  من أي مادة   مكون   ،أو مؤقتة دائمة   فة  بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بص قائم   كل مشيد   :28المبنى
أو أكثر وله سقف يستخدم لسكن البشر )اآلدميين( أو لممارسة العمل أو العبادة أو حد او ويتكون من طابق 

كراج السيارات( من الملحقات وليست مبان   ،دورات المياه ،مخزن ،التسلية، وتعتبر اإلنشاءات القائمة ) دكان
التي ال تصلح إلقامة وسكن البشر مثل )مظالت مواقف الباصات أو الجسور أو األكشاك  يمستقلة، والمبان

 لمحوالت الكهرباء أو المباني المهجورة( ال تعتبر مبان.
 

 واحدة   معيشية   أعد في األصل لسكن أسرة   ،أو جزء من مبنى له جدران وسقف بأكمله عبارة عن مبنىً  :29المسكن
 خالي(. ،تحت التشييد ،)مغلق المسحإشغاله وقت مهما كانت صفة  ،أو أكثر

 
ولها رب أسرة ويساهم  ،أو جزء منها مستقلةً  سكنيةً  أو أكثر يشغلون وحدةً  عبارة عن فرد   :30األسرة الخاصة

ومن الشائع وجود صله قربى بين أفرادها  ،أفرادها في اإلنفاق من دخل رب األسرة أو من مجموع دخول أفرادها
 ات الطعام أو بعضها.يتشاركون وجبو 
 

المسؤول عن إدارة الترتيبات وهو  على أنه كذلكأحد أفراد األسرة المعتادين الموجودين المعترف به  :31رب األسرة
أال ويمكن أن يكون رب األسرة ذكرًا أو أنثى على  ،القرارات المتعلقة بشؤون األسرة واتخاذ االجتماعيةالمعيشية أو 

 نة(.س 01يقل عمره/عمرها عن )
 

                                       
 الثروة الحقيقة لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية )عدد خاص(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -(3101تقرير التنمية البشرية )  25
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   26
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   27
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   28
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   29
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ولها رب أسرة ويساهم  ،أو جزء منها مستقلةً  سكنيةً  أو أكثر يشغلون وحدةً  عبارة عن فرد   :30األسرة الخاصة
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أال ويمكن أن يكون رب األسرة ذكرًا أو أنثى على  ،القرارات المتعلقة بشؤون األسرة واتخاذ االجتماعيةالمعيشية أو 

 نة(.س 01يقل عمره/عمرها عن )
 

                                       
 الثروة الحقيقة لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية )عدد خاص(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -(3101تقرير التنمية البشرية )  25
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   26
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   27
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  ما هي أبرز ثالث توصيات من حيث األولوية حسب رأيكم ولكل نتيجة؟
 على صعيد السياسات:

 والثقافي: االجتماعيعلى الصعيد 
 :والخدمات الفنيةعلى صعيد التكنولوجيا واألساليب 

 على صعيد البيئة العامة والمؤسسية:
 على صعيد التشريعات والقوانين:

 والمالي: االقتصاديعلى الصعيد 
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 25ذات عالقة واجتماعية اقتصاديةومفاهيم  مصطلحات(: 3لملحق رقم )ا
 ،مساكن ثابتة أو متحركة وأهو المكان الذي يقيم فيه السكان كأفراد أو جماعات في مبان   :26التجمع السكاني

 .وألغراض المسوح اإلحصائية، يعتبر التجمع السكاني هو مكان اإلقامة المعتاد الحالي لألسر
 

باقي  تعتبر( ؛ و نسمة أو أكثر 1111عدد سكانه )يعتبر حضرًا كل تجمع سكاني بلغ  :27الحضر والريف
كما بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  ريفاً  نسمة( 1111)أقل من عدد سكانها بلغ التي  التجمعات

3113. 
 

كانت  من أي مادة   مكون   ،أو مؤقتة دائمة   فة  بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بص قائم   كل مشيد   :28المبنى
أو أكثر وله سقف يستخدم لسكن البشر )اآلدميين( أو لممارسة العمل أو العبادة أو حد او ويتكون من طابق 

كراج السيارات( من الملحقات وليست مبان   ،دورات المياه ،مخزن ،التسلية، وتعتبر اإلنشاءات القائمة ) دكان
التي ال تصلح إلقامة وسكن البشر مثل )مظالت مواقف الباصات أو الجسور أو األكشاك  يمستقلة، والمبان

 لمحوالت الكهرباء أو المباني المهجورة( ال تعتبر مبان.
 

 واحدة   معيشية   أعد في األصل لسكن أسرة   ،أو جزء من مبنى له جدران وسقف بأكمله عبارة عن مبنىً  :29المسكن
 خالي(. ،تحت التشييد ،)مغلق المسحإشغاله وقت مهما كانت صفة  ،أو أكثر

 
ولها رب أسرة ويساهم  ،أو جزء منها مستقلةً  سكنيةً  أو أكثر يشغلون وحدةً  عبارة عن فرد   :30األسرة الخاصة

ومن الشائع وجود صله قربى بين أفرادها  ،أفرادها في اإلنفاق من دخل رب األسرة أو من مجموع دخول أفرادها
 ات الطعام أو بعضها.يتشاركون وجبو 
 

المسؤول عن إدارة الترتيبات وهو  على أنه كذلكأحد أفراد األسرة المعتادين الموجودين المعترف به  :31رب األسرة
أال ويمكن أن يكون رب األسرة ذكرًا أو أنثى على  ،القرارات المتعلقة بشؤون األسرة واتخاذ االجتماعيةالمعيشية أو 

 نة(.س 01يقل عمره/عمرها عن )
 

                                       
 الثروة الحقيقة لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية )عدد خاص(، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -(3101تقرير التنمية البشرية )  25
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   26
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   27
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   28
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   29
 دائرة اإلحصاءات العامة. –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   30
 .دائرة اإلحصاءات العامة –( 3103 )آب 3100مسح فرص العمل المستحدثة   31

  

 
 
 

43 | P a g e 
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 .وألغراض المسوح اإلحصائية، يعتبر التجمع السكاني هو مكان اإلقامة المعتاد الحالي لألسر
 

باقي  تعتبر( ؛ و نسمة أو أكثر 1111عدد سكانه )يعتبر حضرًا كل تجمع سكاني بلغ  :27الحضر والريف
كما بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  ريفاً  نسمة( 1111)أقل من عدد سكانها بلغ التي  التجمعات

3113. 
 

كانت  من أي مادة   مكون   ،أو مؤقتة دائمة   فة  بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بص قائم   كل مشيد   :28المبنى
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 هامعبرًا عن وأي تاريخ محدد،الفترة الزمنية المقدرة أو المحسوبة بين تاريخ الميالد  :32الُعمر بالسنوات الكاملة
 األشهر واأليام مهما كان عددها(. إهمالبالسنوات الكاملة )أي 

 
يحمل  ،ملم ،هي )أميسنة فأكثر( و  01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد ) :33الحالة التعليمية

 يًا(.مؤهاًل علم
 

كانت،  بأي لغة   معاً  سنة فأكثر( الذي ال يستطيع القراءة والكتابة 01هو الفرد ) :34أمي )ال يقرأ وال يكتب(
 من األمور الحياتية. بسيط عن أي   وبالتالي ال يستطيع كتابة أي نص أو وصف

 
 كانت وال يحمل مؤهاًل علميًا. الكتابة بأي لغة  سنة فأكثر( الذي يستطيع القراءة و  01الفرد ) :35ملم
 

سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل في القطاع العام أو الخاص على أن ال يقل عدد  01الفرد ) :36المشتغل
 ساعات العمل خالل األسبوع عن ساعة عمل واحدة.

 
يزاول عماًل في القطاع العام أو سنة فأكثر( الذي زاول أو  01هو الفرد ) :37المشتغل بأجر/ مستخدم بأجر

على أن ال يقل عدد  ،أو غير ذلك أو يومي   أو أسبوعي   )نقدي أو عيني( على أساس شهري   الخاص مقابل عائد  
ن لم  ساعات العمل خالل األسبوع عن ساعة عمل واحدة، ويشمل ذلك العاملين المرتبطين بعقد عمل   حتى وا 

 أو إجازة. بسبب مرض مؤقت أو طارئ زمنيأسبوع اإلسناد اليزاول العمل خالل 
أسبوع اإلسناد سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01هو الفرد ) :38المشتغل في منشأة خاصة يملكها

خاصة يملكها بالكامل، وقد يكون من أصحاب المهن الذين ال يملكون مصلحة أو  أو مصلحة   مشروع   في الزمني
 ...(. ،الكهربائي ،البناء ،لدهانمشروع مثال ذلك )ا

 
أسبوع اإلسناد سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01الفرد ) :39المشتغل في منشأة يملك جزء منها

 اً الذي يملك جزءيملك جزءًا منها )له شريك أو أكثر(، مثال ذلك )النجار  خاصة   أو مصلحة   في مشروع   الزمني
 من ورشة النجارة(.
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سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01هو الفرد ) :40مصلحة تخص األسرة دون أجرالمشتغل في 

 نقدي   خاصة تملكها األسرة أو أحد أفرادها دون أن يتقاضى أي أجر   أو مصلحة   مشروع   في أسبوع اإلسناد الزمني
 أو عيني.

 
غير ما ذكر سابقًا خالل  زاول عمالً سنة فأكثر( الذي زاول أو ي 01هو الفرد ) :41المشتغل في أ  عمل آخر

 .اإلسناد الزمني أسبوع
 

المؤسسة أو المشروع من السلع  تنتجهيقصد به نوع اإلنتاج الرئيسي الذي  :42الحالي االقتصاد النشاط 
 االقتصاديأو مشاريع إنتاجية فيتم تحديد وتسجيل نشاطهم  أما األفراد الذين غير مرتبطين بمؤسسات   ،والخدمات

 إلى المهنة التي يمارسونها. استناداً 
 

، كأن فترة اإلسناد الزمنييقصد بها نوع العمل الذي مارسه الفرد المشتغل خالل  :43المهنة الحالية / السابقة
 معلم وهكذا. ،طبيب أسنان ،يذكر أنه طبيب عام

 
يعمل  ،وقد تكون صاحب العمل ،العمل ةممارسيقصد بها وضع الفرد أثناء  :44الحالة العملية الحالية / السابقة

 دون أجر. عامل ،عامل بأجر ،لحسابه الخاص
 

إجمالي عدد الطلبة الذين  منمستأجرة عدد الطلبة الذين يدرسون في أبنية  نسبة الطلبة في األبنية المستأجرة:
 بنية المستأجرة وغير المستأجرة.يدرسون في األ

 
ي الذي تقوم به المنشأة حتى تحقق الغاية المرجوة من نوع العمل الرئيس: 45الرئيسي االقتصاد النشاط 

% فأكثر من إيرادات المنشأة والذي تعتمد عليه المنشأة بحيث إذا فقدت 11وجودها. والذي يتحصل من خالله 
 .نهائي لنشاط خرجت من السوق بشكل  المنشأة هذا ا
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 هامعبرًا عن وأي تاريخ محدد،الفترة الزمنية المقدرة أو المحسوبة بين تاريخ الميالد  :32الُعمر بالسنوات الكاملة
 األشهر واأليام مهما كان عددها(. إهمالبالسنوات الكاملة )أي 

 
يحمل  ،ملم ،هي )أميسنة فأكثر( و  01يقصد بها الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد ) :33الحالة التعليمية

 يًا(.مؤهاًل علم
 

كانت،  بأي لغة   معاً  سنة فأكثر( الذي ال يستطيع القراءة والكتابة 01هو الفرد ) :34أمي )ال يقرأ وال يكتب(
 من األمور الحياتية. بسيط عن أي   وبالتالي ال يستطيع كتابة أي نص أو وصف

 
 كانت وال يحمل مؤهاًل علميًا. الكتابة بأي لغة  سنة فأكثر( الذي يستطيع القراءة و  01الفرد ) :35ملم
 

سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل في القطاع العام أو الخاص على أن ال يقل عدد  01الفرد ) :36المشتغل
 ساعات العمل خالل األسبوع عن ساعة عمل واحدة.

 
يزاول عماًل في القطاع العام أو سنة فأكثر( الذي زاول أو  01هو الفرد ) :37المشتغل بأجر/ مستخدم بأجر

على أن ال يقل عدد  ،أو غير ذلك أو يومي   أو أسبوعي   )نقدي أو عيني( على أساس شهري   الخاص مقابل عائد  
ن لم  ساعات العمل خالل األسبوع عن ساعة عمل واحدة، ويشمل ذلك العاملين المرتبطين بعقد عمل   حتى وا 

 أو إجازة. بسبب مرض مؤقت أو طارئ زمنيأسبوع اإلسناد اليزاول العمل خالل 
أسبوع اإلسناد سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01هو الفرد ) :38المشتغل في منشأة خاصة يملكها

خاصة يملكها بالكامل، وقد يكون من أصحاب المهن الذين ال يملكون مصلحة أو  أو مصلحة   مشروع   في الزمني
 ...(. ،الكهربائي ،البناء ،لدهانمشروع مثال ذلك )ا

 
أسبوع اإلسناد سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01الفرد ) :39المشتغل في منشأة يملك جزء منها

 اً الذي يملك جزءيملك جزءًا منها )له شريك أو أكثر(، مثال ذلك )النجار  خاصة   أو مصلحة   في مشروع   الزمني
 من ورشة النجارة(.
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سنة فأكثر( الذي زاول أو يزاول عماًل خالل  01هو الفرد ) :40مصلحة تخص األسرة دون أجرالمشتغل في 

 نقدي   خاصة تملكها األسرة أو أحد أفرادها دون أن يتقاضى أي أجر   أو مصلحة   مشروع   في أسبوع اإلسناد الزمني
 أو عيني.

 
غير ما ذكر سابقًا خالل  زاول عمالً سنة فأكثر( الذي زاول أو ي 01هو الفرد ) :41المشتغل في أ  عمل آخر

 .اإلسناد الزمني أسبوع
 

المؤسسة أو المشروع من السلع  تنتجهيقصد به نوع اإلنتاج الرئيسي الذي  :42الحالي االقتصاد النشاط 
 االقتصاديأو مشاريع إنتاجية فيتم تحديد وتسجيل نشاطهم  أما األفراد الذين غير مرتبطين بمؤسسات   ،والخدمات

 إلى المهنة التي يمارسونها. استناداً 
 

، كأن فترة اإلسناد الزمنييقصد بها نوع العمل الذي مارسه الفرد المشتغل خالل  :43المهنة الحالية / السابقة
 معلم وهكذا. ،طبيب أسنان ،يذكر أنه طبيب عام

 
يعمل  ،وقد تكون صاحب العمل ،العمل ةممارسيقصد بها وضع الفرد أثناء  :44الحالة العملية الحالية / السابقة

 دون أجر. عامل ،عامل بأجر ،لحسابه الخاص
 

إجمالي عدد الطلبة الذين  منمستأجرة عدد الطلبة الذين يدرسون في أبنية  نسبة الطلبة في األبنية المستأجرة:
 بنية المستأجرة وغير المستأجرة.يدرسون في األ

 
ي الذي تقوم به المنشأة حتى تحقق الغاية المرجوة من نوع العمل الرئيس: 45الرئيسي االقتصاد النشاط 

% فأكثر من إيرادات المنشأة والذي تعتمد عليه المنشأة بحيث إذا فقدت 11وجودها. والذي يتحصل من خالله 
 .نهائي لنشاط خرجت من السوق بشكل  المنشأة هذا ا
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قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمنتجين المحليين مقيمًا بسعر المنتج للسلع والخدمات  :54الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج
 الوسيط مقيمًا بسعر المشتري. االستهالك المنتجة محليًا، ناقصاً 

 
أو: هو القيمة المضافة بسعر المنتج للمنتجين المحليين ويكون متضمنًا الضرائب غير المباشرة ناقصًا اإلعانات 

 المقدمة من الحكومة.
ات + رأس المال الثابت + فائض العملي اهتالكالناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج = تعويضات العاملين + 

 اإلعانات )المقدمة من الحكومة(. –الضرائب غير المباشرة 
 

  :الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة تكلفة عوامل اإلنتاج

 الوسيط مقيمًا بسعر المشتري. االستهالكهو قيمة اإلنتاج )الفعلية( للسلع والخدمات ناقصًا 
لها اإلعانات المقدمة من الحكومة ومطروحًا منها أو:  ما يمثل قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج مضافًا 

 الضرائب غير المباشرة.
 

هو قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج مضافًا إليها   :الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتر 
 رسوم المستوردات )الرسوم الجمركية(.

 
مة اإليجارات من المنشآت واآلالت بما في ذلك قيمة السلع والخدمات المنتجة وقي :قيمة اإلنتاج بسعر المنتج

فإنه يساوي الهامش بين المبيعات وقيمة المشتريات وأما بالنسبة  ،وبالنسبة لقطاع التجارة اإليجارات المحتسبة.
لقطاع البنوك ومؤسسات التأمين فإنه يساوي زيادة الفوائد المقبوضة على الفوائد المدفوعة على الودائع زائدًا 

 ت باإلضافة إلى دخل االستثمارات.العموال
 

يشمل الخامات والمواد األولية والسلع غير المعمرة والخدمات  :قيمة االستهالك الوسيط بسعر المشتر 
بحاث ومصروفات أخرى غير المستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واأل

 مباشرة.
 

 :55عناصر القيمة المضافة
تتألف من كافة األجور والرواتب المدفوعة للمقيمين داخل الحدود الجغرافية لإلقليم  يضات العاملين:تعو 

سواء كانت نقدية أم عينية، كتكلفة اإلسكان والخدمات الطبية والخدمات الترفيهية... الخ، المقدمة  االقتصادي
ة المدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن تشمل التعويضات كاف وأيضالألجور النقدية،  مكمل   للعاملين كجزء  

 العاملين كالضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة والتقاعد ... الخ.

                                       
 األمم المتحدة. –الشعبة اإلحصائية  –( 0112نظام الحسابات القومية )  54
 األمم المتحدة. –(، الشعبة اإلحصائية SNA-93نظام الحسابات القومية )  55

  

 
 
 

46 | P a g e 
 

ثانوية المكملة أو الداعمة للنشاط نوع العمل أو األعمال ال: 46النشاط / األنشطة االقتصادية الثانوية
% 11الرئيسي الذي تقوم به المنشأة حتى تحقق الغاية المرجوة من وجودها. والذي يتحصل من خالله / خاللها 

 فأقل من إيرادات المنشأة بحيث إذا فقدت المنشأة هذا النشاط أو هذه األنشطة لم تخرج من السوق.
 

أة ة المدفوعة في ملكية رأس المال المصرح به أو رأسمال المنشالقيم: 47نسبة المساهمة في رأس المال
 العامل فعليًا من قبل الشريك.

 
ات مستقلة، طبيعة كينونة المنشأة مثل أن تكون مستقلة، فرع يمسك حساب: 48للمنشأة االقتصاد التنظيم 

 شركة قابضة، ... الخ.
 

 يحدده عقد تأسيس المنشأة. الوضع القانوني لملكية رأس المال الذي: 49الشكل القانوني
 

مثال و  ،الماليةالقيود المحاسبية وحتى نهاية السنة و تاريخ بدء تسجيل المعامالت : 50السنة المالية للمنشأة
 .20/03/3102، وتنتهي بتاريخ 0/0/3102( تبدأ في 3102لعام ) ةذلك: السنة المالي

 
دلها بالعمالت األجنبية( كما هو في بداية السنة )بالعملة الوطنية أو ما يعا :51إجمالي رأس المال المدفوع

 وتُعرف بأنها: القيمة المدفوعة لرأس المال المصرح به للمنشأة من قبل جميع الشركاء. ،المالية
 

 جنسية صاحب رأس المال المسجل في عقد تأسيس المنشأة.: 52رأس المال المدفوع حسب الجنسية
 

الذي أتى منه صاحب رأس المال  االقتصاد: 53قتصاديةاالرأس المال المدفوع حسب مبدأ اإلقامة 
 المسجل برأسماله والمنصوص عليه في عقد تأسيس المنشأة أو المشروع أو الشركة.
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ثانوية المكملة أو الداعمة للنشاط نوع العمل أو األعمال ال: 46النشاط / األنشطة االقتصادية الثانوية
% 11الرئيسي الذي تقوم به المنشأة حتى تحقق الغاية المرجوة من وجودها. والذي يتحصل من خالله / خاللها 

 فأقل من إيرادات المنشأة بحيث إذا فقدت المنشأة هذا النشاط أو هذه األنشطة لم تخرج من السوق.
 

أة ة المدفوعة في ملكية رأس المال المصرح به أو رأسمال المنشالقيم: 47نسبة المساهمة في رأس المال
 العامل فعليًا من قبل الشريك.

 
ات مستقلة، طبيعة كينونة المنشأة مثل أن تكون مستقلة، فرع يمسك حساب: 48للمنشأة االقتصاد التنظيم 

 شركة قابضة، ... الخ.
 

 يحدده عقد تأسيس المنشأة. الوضع القانوني لملكية رأس المال الذي: 49الشكل القانوني
 

مثال و  ،الماليةالقيود المحاسبية وحتى نهاية السنة و تاريخ بدء تسجيل المعامالت : 50السنة المالية للمنشأة
 .20/03/3102، وتنتهي بتاريخ 0/0/3102( تبدأ في 3102لعام ) ةذلك: السنة المالي

 
دلها بالعمالت األجنبية( كما هو في بداية السنة )بالعملة الوطنية أو ما يعا :51إجمالي رأس المال المدفوع

 وتُعرف بأنها: القيمة المدفوعة لرأس المال المصرح به للمنشأة من قبل جميع الشركاء. ،المالية
 

 جنسية صاحب رأس المال المسجل في عقد تأسيس المنشأة.: 52رأس المال المدفوع حسب الجنسية
 

الذي أتى منه صاحب رأس المال  االقتصاد: 53قتصاديةاالرأس المال المدفوع حسب مبدأ اإلقامة 
 المسجل برأسماله والمنصوص عليه في عقد تأسيس المنشأة أو المشروع أو الشركة.
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قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمنتجين المحليين مقيمًا بسعر المنتج للسلع والخدمات  :54الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج
 الوسيط مقيمًا بسعر المشتري. االستهالك المنتجة محليًا، ناقصاً 

 
أو: هو القيمة المضافة بسعر المنتج للمنتجين المحليين ويكون متضمنًا الضرائب غير المباشرة ناقصًا اإلعانات 

 المقدمة من الحكومة.
ات + رأس المال الثابت + فائض العملي اهتالكالناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج = تعويضات العاملين + 

 اإلعانات )المقدمة من الحكومة(. –الضرائب غير المباشرة 
 

  :الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة تكلفة عوامل اإلنتاج

 الوسيط مقيمًا بسعر المشتري. االستهالكهو قيمة اإلنتاج )الفعلية( للسلع والخدمات ناقصًا 
لها اإلعانات المقدمة من الحكومة ومطروحًا منها أو:  ما يمثل قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج مضافًا 

 الضرائب غير المباشرة.
 

هو قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج مضافًا إليها   :الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتر 
 رسوم المستوردات )الرسوم الجمركية(.

 
مة اإليجارات من المنشآت واآلالت بما في ذلك قيمة السلع والخدمات المنتجة وقي :قيمة اإلنتاج بسعر المنتج

فإنه يساوي الهامش بين المبيعات وقيمة المشتريات وأما بالنسبة  ،وبالنسبة لقطاع التجارة اإليجارات المحتسبة.
لقطاع البنوك ومؤسسات التأمين فإنه يساوي زيادة الفوائد المقبوضة على الفوائد المدفوعة على الودائع زائدًا 

 ت باإلضافة إلى دخل االستثمارات.العموال
 

يشمل الخامات والمواد األولية والسلع غير المعمرة والخدمات  :قيمة االستهالك الوسيط بسعر المشتر 
بحاث ومصروفات أخرى غير المستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واأل

 مباشرة.
 

 :55عناصر القيمة المضافة
تتألف من كافة األجور والرواتب المدفوعة للمقيمين داخل الحدود الجغرافية لإلقليم  يضات العاملين:تعو 

سواء كانت نقدية أم عينية، كتكلفة اإلسكان والخدمات الطبية والخدمات الترفيهية... الخ، المقدمة  االقتصادي
ة المدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن تشمل التعويضات كاف وأيضالألجور النقدية،  مكمل   للعاملين كجزء  

 العاملين كالضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة والتقاعد ... الخ.
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 األمم المتحدة. –(، الشعبة اإلحصائية SNA-93نظام الحسابات القومية )  55
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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= )متوسط أجر المرأة العاملة في األنشطة غير  نسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله عند الذكور
 %.X 011أجر الرجل في نس هذه األنشطة(  الزراعية / )متوسط

 
 المناصب اإلدارية والتنظيمية:في نسبة اإلناث العامالت 

المناصب اإلدارية في المناصب اإلدارية والتنظيمية من مجموع العاملين في النسبة المئوية لإلناث العامالت 
 والتنظيمية خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

المناصب اإلدارية والتنظيمية = )عدد اإلناث العامالت بالمناصب اإلدارية والتنظيمية في ة اإلناث العامالت نسب
 %.X 011/ عدد العاملين بالمناصب اإلدارية والتنظيمية( 

 
 المناصب الفنية والمهنية:في نسبة اإلناث العامالت 

المناصب الفنية والمهنية في مهنية من مجموع العاملين المناصب الفنية والفي النسبة المئوية لإلناث العامالت 
 خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

المناصب الفنية والمهنية = )عدد اإلناث العامالت بالمناصب الفنية والمهنية / عدد في نسبة اإلناث العامالت 
 %.X 011العاملين بالمناصب الفنية والمهنية( 

 
 ان الذين ال يستخدمون مصادر مياه مأمونة:نسبة السك

الذين ال يستخدمون مصادر مياه شرب مأمونة من مجموع عدد السكان خالل فترة زمنية  للسكانالنسبة المئوية 
 معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 آمنةى مياه نسبة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مياه شرب مأمونة = )عدد السكان الذين ال يحصلون عل
 %.X 011خالل فترة زمنية معينة / مجموع عدد السكان خالل نفس الفترة( 

 
 نسبة األطفال دون الخمس سنوات الذين يعانون من نقص وزن معتدل أو حاد:

متوسط  بما مقداره انحرافين معياريين عنمن الُعمر الذين تقل أوزانهم الخامسة النسبة المئوية لألطفال دون 
 .ي المجتمع المرجعيأمثالهم ف

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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= )متوسط أجر المرأة العاملة في األنشطة غير  نسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله عند الذكور
 %.X 011أجر الرجل في نس هذه األنشطة(  الزراعية / )متوسط

 
 المناصب اإلدارية والتنظيمية:في نسبة اإلناث العامالت 

المناصب اإلدارية في المناصب اإلدارية والتنظيمية من مجموع العاملين في النسبة المئوية لإلناث العامالت 
 والتنظيمية خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

المناصب اإلدارية والتنظيمية = )عدد اإلناث العامالت بالمناصب اإلدارية والتنظيمية في ة اإلناث العامالت نسب
 %.X 011/ عدد العاملين بالمناصب اإلدارية والتنظيمية( 

 
 المناصب الفنية والمهنية:في نسبة اإلناث العامالت 

المناصب الفنية والمهنية في مهنية من مجموع العاملين المناصب الفنية والفي النسبة المئوية لإلناث العامالت 
 خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

المناصب الفنية والمهنية = )عدد اإلناث العامالت بالمناصب الفنية والمهنية / عدد في نسبة اإلناث العامالت 
 %.X 011العاملين بالمناصب الفنية والمهنية( 

 
 ان الذين ال يستخدمون مصادر مياه مأمونة:نسبة السك

الذين ال يستخدمون مصادر مياه شرب مأمونة من مجموع عدد السكان خالل فترة زمنية  للسكانالنسبة المئوية 
 معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 آمنةى مياه نسبة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مياه شرب مأمونة = )عدد السكان الذين ال يحصلون عل
 %.X 011خالل فترة زمنية معينة / مجموع عدد السكان خالل نفس الفترة( 

 
 نسبة األطفال دون الخمس سنوات الذين يعانون من نقص وزن معتدل أو حاد:

متوسط  بما مقداره انحرافين معياريين عنمن الُعمر الذين تقل أوزانهم الخامسة النسبة المئوية لألطفال دون 
 .ي المجتمع المرجعيأمثالهم ف

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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الذين يعانون من نقص وزن معتدل أو حاد = )عدد األطفال دون  الخامسة من العمرنسبة األطفال دون 
وزن أمثالهم في المجتمع بما مقداره انحرافين معياريين عن متوسط سنوات الذين يقل وزنهم  الخامسة من العمر

 .X 011( الخامسة من العمراألطفال دون المرجعي / مجموع عدد 
 

 نسبة السكان الذين يقل دخل / إنفاق الفرد منهم يوميًا عن دوالر أمريكي أو دوالرين:
أو دوالرين في اليوم من مجموع عدد السكان خالل  واحد   النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من دوالر  

 فترة زمنية معينة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة السكان الذين يقل دخل أو إنفاق الفرد عن دوالر أو دوالرين يوميًا = )عدد السكان الذين يقل دخلهم أو 

 .x 011 (إنفاقهم عن دوالر أو دوالرين / مجموع عدد السكان
 

 %( من الدخل / اإلنفاق الوسيط: 52عن ) شهرياً نسبة السكان الذين يقل دخل / إنفاق الفرد منهم 
النسبة المئوية للسكان الذين يقل دخل أو إنفاق الفرد منهم شهريًا عن نصف مقدار متوسط الدخل أو اإلنفاق 

 الشهري للفرد خالل فترة زمنية معينة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
د األفراد %( من الدخل / اإلنفاق الوسيط = )عد 11نسبة السكان الذين يقل دخل / إنفاق الفرد منهم يوميًا عن )

%( من الدخل أو اإلنفاق الشهري للفرد / مجموع عدد 11الذين يقل دخل أو إنفاق الفرد منهم شهريًا عن )
 .x 011 (السكان

  
 %( من السكان: 22% و  12نسبة دخل / إنفاق أفقر وأغنى )

ة زمنية % من السكان خالل فتر 31% و 01الحصص من الدخل أو اإلنفاق التي يحصل عليها أفقر وأغنى 
 معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

يتم ترتيب األفراد حسب مستويات الدخل أو اإلنفاق تصاعديًا، ثم حساب النسب المئوية من مجموع الدخل أو 
 % من السكان.31% و01%؛ ويطبق ذلك أيضًا على أغنى 31% و01اإلنفاق التي يحصل عليها أفقر 

 
 :امة للكهرباءبالشبكة الع المتصلةنسبة المساكن 

 لكهرباء من مجموع عدد المساكن خالل فترة زمنية معينة.بالشبكة العامة ل المتصلةالنسبة المئوية للمساكن 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

                                       
 األمم المتحدة. –(، الشعبة اإلحصائية SNA-93ات القومية )نظام الحساب  56
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

                                       
 األمم المتحدة. –(، الشعبة اإلحصائية SNA-93ات القومية )نظام الحساب  56
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )

:)%(
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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في  استهالكهرأس المال الثابت بقيمة الجزء من الموجود الثابت الذي تم  اهتالكيقدر  رأس المال الثابت: اهتالك
 أن الموجودات الثابتة تستهلك بقيم   افتراضعلى  كهتالواالعمليات اإلنتاج خالل السنة المحاسبية، ويتم قياس 

لها. ويحدد العمر االقتصادي للموجود الثابت بعدد السنوات  االقتصاديفي كل سنة من سنوات العمر  متساوية  
 المنتجة له.

 
علقة الضرائب والرسوم اإلجبارية المدفوعة للحكومة، والمت الضرائب غير المباشرة )الضرائب على اإلنتاج(:

بعمليات اإلنتاج والبيع والشراء واستخدام السلعة أو الخدمة ... ويدفعها المنتج أو المستورد أو الموزع ويتحملها 
 المستهلك.

 
إلبقاء األسعار  االقتصاديةمجموع المنح على الحساب الجاري التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعـات  اإلعانات:

 ف اإلنتاج، ومن أجل تعويض خسائر العمليات التشغيلية.قد يقل عن تكالي معين   عند مستوىً 
 

يشمل فائض العمليات كافة األرباح والفوائد المتحققة في القطاعات ويساوي  فائض العمليات )فائض التشغيل(:
قيمة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحًا منها المدخالت الوسيطة على أساس تكلفة المشتري وتعويضات العاملين 

 اإلعانات(. –أس المال وصافي الضرائب غير المباشرة ))الضرائب على اإلنتاج( ر  واهتالك
 

يتكون إجمالي رأس المال من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  :56إجمالي تكوين رأس المـال الثابت
 مكوناتن إف 0112والزيادة في المخزون السلعي. وحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة 

 الرأسمال الثابت هي:
 رسوم نقل الملكية لألراضي.

 المباني )السكنية غير السكنية(.
 اآلالت والمعدات الرأسمالية.

 معدات النقل )لألفراد والبضائع(.
 األثاث.

 البرمجيات.
  .واالمتيازحقوق الملكية 

 
 الذكور: بيننسبة األجر غير الزراعي لإلناث إلى مثيله  

متوسط أجر الرجل العامل في  منسوبًا إلى غير الزراعية  االقتصاديةاملة في األنشطة متوسط أجر المرأة الع
 نفس هذه األنشطة خالل فترة زمنية معينة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

                                       
 األمم المتحدة. –(، الشعبة اإلحصائية SNA-93ات القومية )نظام الحساب  56
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )
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/ مجموع عدد  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء= )عدد المساكن  المتصلة بالشبكة العامة للكهرباءنسبة المساكن 
 %.x 011المساكن( 

 
 متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة:

 .معينة على مجموع عدد الغرف المعيشية خالل فترة زمنيةمقسومًا  االفراد  مجموع عدد 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 في الغرفة الواحدة = مجموع عدد السكان / مجموع عدد الغرف المعيشية. األفرادمتوسط عدد 
  

 :ُعمرالتركيب السكان حسب فئات 
 عدد السكان موزعًا حسب فئات العمر الخمسية أو العشرية أو اإلفرادية أو أي فئات عمرية أخرى.

 
 

 التوزيع الجغرافي للسكان:
 خالل فترة زمنية معينة.عدد السكان حسب األقاليم الجغرافية 

 
 

 نسبة سكان الحضر من مجموع السكان:
 عدد السكان.من مجموع  57النسبة المئوية لعدد سكان الحضر

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 %.X 011 (نسبة سكان الحضر = )عدد سكان الحضر / مجموع عدد السكان
 

 معدل صافي الهجرة:
 من نفس المنطقة خالل فترة زمنية معينة.الهجرة الخارجة ومعدل ما إلى منطقة الهجرة الداخلة الفرق بين معدل 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 .الهجرة الخارجةمعدل  – الهجرة الداخلةفي الهجرة = معدل معدل صا
 

 نسبة القبول في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي:
سنوات( الملتحقين في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في سنة معينة من  1النسبة المئوية لألطفال )

 سنوات( في نفس العام. 1األطفال )مجموع 

                                       
نسمة فأكثر[، مسح  5111تعتمد دائرة اإلحصاءات العامة على تصنيف الحضر ]أن يكون عدد السكان في المنطقة الجغرافية المعنية   57

 (.5(، ص )2111فرص العمل المستحدثة )

:)%(

:)%(
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 / التقدير: تساباالحطريقة 

الذين  نسبة القبول في الصف األول بالتعليم األساسي = )عدد الملتحقين في الصف األول بالتعليم األساسي
 %.X 011سنوات(  1الذين أعمارهم سنوات / عدد السكان  1أعمارهم 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد السكان  1-1قين في سن الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي )النسبة المئوية للملتح
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 1-1في سن التعليم الرسمي لهذه الحلقة )

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

سنة /  1-1عمارهم الذين أنسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 
 %.X 011سنة(  1-1الذين أعمارهم عدد السكان 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد  03-01النسبة المئوية للملتحقين في سن الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 03-01ة )السكان في سن التعليم الرسمي لهذه الحلق

 
سنة  03-01الذين أعمارهم نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 

 %.X 011سنة(  03-01الذين أعمارهم / )عدد السكان 
 
 

 نسبة التسرب من التعليم األساسي:
بالتعليم بالصف  التحقواتعليمهم األساسي من مجموع عدد الطالب الذين  النسبة المئوية للطالب الذين لم يتموا

 سنوات( 1األول من هذه المرحلة قبل )
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة التسرب من التعليم األساسي = )عدد الطالب الذين لم يتموا تعليمهم األساسي في سنة ما / )مجموع 

 %.X 011سنوات(  1ساسي قبل بالتعليم األ التحقواالطالب الذين 
 

 نسبة القيد الصافي في التعليم الثانو :
سنة في سنة ما من  07-01النسبة المئوية لعدد المسجلين في مدارس التعليم الثانوي )العام والمهني( وأعمارهم 

 مجموع عدد السكان في هذه الفئة الُعمرية في نفس السنة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/ سنة 07-01الذين أعمارهم  الصافي في التعليم الثانوي = )عدد الطالب المسجلين بالتعليم الثانوي نسبة القيد
 %.X 011( سنة 07-01الذين أعمارهم )عدد السكان 

 
 نسبة طالب التعليم الثانو  المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية:

نة ما من مجموع طالب المدارس الثانوية العامة والمهنية في التعليم الثانوي المهني في س للطالب النسبة المئوية 
 في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

الثانوي المهني في  فيطالب النسبة طالب التعليم الثانوي المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية = )عدد 
 %.X 011( ةوالمهني ةسنة ما / مجموع طالب المدارس الثانوية العام

 
 متوسط عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانو  العام / التعليم الثانو  المهني:

على عدد المدرسين في مدارس التعليم  ما مقسوماً عدد الطالب في التعليم الثانوي )العام أو المهني( في سنة 
 الثانوي )العام أو المهني( في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانوي )العام أو المهني( = عدد طالب التعليم الثانوي العام متوسط 
 المهني / عدد المدرسين في التعليم الثانوي.و 
 
 
 

 :نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية
واصفات والمعايير الهندسية الموصى بها لهذا النوع من النسبة المئوية للمباني المدرسية التي تتوفر في بنائها الم

 البناء من مجموع األبنية المدرسية.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية = )عدد المباني المدرسية النموذجية في سنة ما / 

 %.X 011مجموع األبنية المدرسية في نفس السنة( 
 

 :متوسط عدد سنوات الدراسة
األفراد في المؤسسات التعليمية منذ الصف األول من مرحلة من عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعة 

 أفراد هذه المجموعة. على عددمقسومًا التعليم األساسي حتى آخر سنة دراسية يصل إليها كل منهم 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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 / التقدير: تساباالحطريقة 

الذين  نسبة القبول في الصف األول بالتعليم األساسي = )عدد الملتحقين في الصف األول بالتعليم األساسي
 %.X 011سنوات(  1الذين أعمارهم سنوات / عدد السكان  1أعمارهم 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد السكان  1-1قين في سن الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي )النسبة المئوية للملتح
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 1-1في سن التعليم الرسمي لهذه الحلقة )

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

سنة /  1-1عمارهم الذين أنسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 
 %.X 011سنة(  1-1الذين أعمارهم عدد السكان 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد  03-01النسبة المئوية للملتحقين في سن الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 03-01ة )السكان في سن التعليم الرسمي لهذه الحلق

 
سنة  03-01الذين أعمارهم نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 

 %.X 011سنة(  03-01الذين أعمارهم / )عدد السكان 
 
 

 نسبة التسرب من التعليم األساسي:
بالتعليم بالصف  التحقواتعليمهم األساسي من مجموع عدد الطالب الذين  النسبة المئوية للطالب الذين لم يتموا

 سنوات( 1األول من هذه المرحلة قبل )
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة التسرب من التعليم األساسي = )عدد الطالب الذين لم يتموا تعليمهم األساسي في سنة ما / )مجموع 

 %.X 011سنوات(  1ساسي قبل بالتعليم األ التحقواالطالب الذين 
 

 نسبة القيد الصافي في التعليم الثانو :
سنة في سنة ما من  07-01النسبة المئوية لعدد المسجلين في مدارس التعليم الثانوي )العام والمهني( وأعمارهم 

 مجموع عدد السكان في هذه الفئة الُعمرية في نفس السنة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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 / التقدير: تساباالحطريقة 

الذين  نسبة القبول في الصف األول بالتعليم األساسي = )عدد الملتحقين في الصف األول بالتعليم األساسي
 %.X 011سنوات(  1الذين أعمارهم سنوات / عدد السكان  1أعمارهم 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد السكان  1-1قين في سن الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي )النسبة المئوية للملتح
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 1-1في سن التعليم الرسمي لهذه الحلقة )

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

سنة /  1-1عمارهم الذين أنسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 
 %.X 011سنة(  1-1الذين أعمارهم عدد السكان 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد  03-01النسبة المئوية للملتحقين في سن الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 03-01ة )السكان في سن التعليم الرسمي لهذه الحلق

 
سنة  03-01الذين أعمارهم نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 

 %.X 011سنة(  03-01الذين أعمارهم / )عدد السكان 
 
 

 نسبة التسرب من التعليم األساسي:
بالتعليم بالصف  التحقواتعليمهم األساسي من مجموع عدد الطالب الذين  النسبة المئوية للطالب الذين لم يتموا

 سنوات( 1األول من هذه المرحلة قبل )
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة التسرب من التعليم األساسي = )عدد الطالب الذين لم يتموا تعليمهم األساسي في سنة ما / )مجموع 

 %.X 011سنوات(  1ساسي قبل بالتعليم األ التحقواالطالب الذين 
 

 نسبة القيد الصافي في التعليم الثانو :
سنة في سنة ما من  07-01النسبة المئوية لعدد المسجلين في مدارس التعليم الثانوي )العام والمهني( وأعمارهم 

 مجموع عدد السكان في هذه الفئة الُعمرية في نفس السنة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/ سنة 07-01الذين أعمارهم  الصافي في التعليم الثانوي = )عدد الطالب المسجلين بالتعليم الثانوي نسبة القيد
 %.X 011( سنة 07-01الذين أعمارهم )عدد السكان 

 
 نسبة طالب التعليم الثانو  المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية:

نة ما من مجموع طالب المدارس الثانوية العامة والمهنية في التعليم الثانوي المهني في س للطالب النسبة المئوية 
 في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

الثانوي المهني في  فيطالب النسبة طالب التعليم الثانوي المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية = )عدد 
 %.X 011( ةوالمهني ةسنة ما / مجموع طالب المدارس الثانوية العام

 
 متوسط عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانو  العام / التعليم الثانو  المهني:

على عدد المدرسين في مدارس التعليم  ما مقسوماً عدد الطالب في التعليم الثانوي )العام أو المهني( في سنة 
 الثانوي )العام أو المهني( في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانوي )العام أو المهني( = عدد طالب التعليم الثانوي العام متوسط 
 المهني / عدد المدرسين في التعليم الثانوي.و 
 
 
 

 :نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية
واصفات والمعايير الهندسية الموصى بها لهذا النوع من النسبة المئوية للمباني المدرسية التي تتوفر في بنائها الم

 البناء من مجموع األبنية المدرسية.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية = )عدد المباني المدرسية النموذجية في سنة ما / 

 %.X 011مجموع األبنية المدرسية في نفس السنة( 
 

 :متوسط عدد سنوات الدراسة
األفراد في المؤسسات التعليمية منذ الصف األول من مرحلة من عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعة 

 أفراد هذه المجموعة. على عددمقسومًا التعليم األساسي حتى آخر سنة دراسية يصل إليها كل منهم 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

:)%(

:)%(

:)%(

:)%(
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/ سنة 07-01الذين أعمارهم  الصافي في التعليم الثانوي = )عدد الطالب المسجلين بالتعليم الثانوي نسبة القيد
 %.X 011( سنة 07-01الذين أعمارهم )عدد السكان 

 
 نسبة طالب التعليم الثانو  المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية:

نة ما من مجموع طالب المدارس الثانوية العامة والمهنية في التعليم الثانوي المهني في س للطالب النسبة المئوية 
 في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

الثانوي المهني في  فيطالب النسبة طالب التعليم الثانوي المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية = )عدد 
 %.X 011( ةوالمهني ةسنة ما / مجموع طالب المدارس الثانوية العام

 
 متوسط عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانو  العام / التعليم الثانو  المهني:

على عدد المدرسين في مدارس التعليم  ما مقسوماً عدد الطالب في التعليم الثانوي )العام أو المهني( في سنة 
 الثانوي )العام أو المهني( في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانوي )العام أو المهني( = عدد طالب التعليم الثانوي العام متوسط 
 المهني / عدد المدرسين في التعليم الثانوي.و 
 
 
 

 :نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية
واصفات والمعايير الهندسية الموصى بها لهذا النوع من النسبة المئوية للمباني المدرسية التي تتوفر في بنائها الم

 البناء من مجموع األبنية المدرسية.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية = )عدد المباني المدرسية النموذجية في سنة ما / 

 %.X 011مجموع األبنية المدرسية في نفس السنة( 
 

 :متوسط عدد سنوات الدراسة
األفراد في المؤسسات التعليمية منذ الصف األول من مرحلة من عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعة 

 أفراد هذه المجموعة. على عددمقسومًا التعليم األساسي حتى آخر سنة دراسية يصل إليها كل منهم 
 / التقدير: االحتسابطريقة 
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 / التقدير: تساباالحطريقة 

الذين  نسبة القبول في الصف األول بالتعليم األساسي = )عدد الملتحقين في الصف األول بالتعليم األساسي
 %.X 011سنوات(  1الذين أعمارهم سنوات / عدد السكان  1أعمارهم 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد السكان  1-1قين في سن الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي )النسبة المئوية للملتح
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 1-1في سن التعليم الرسمي لهذه الحلقة )

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

سنة /  1-1عمارهم الذين أنسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 
 %.X 011سنة(  1-1الذين أعمارهم عدد السكان 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد  03-01النسبة المئوية للملتحقين في سن الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 03-01ة )السكان في سن التعليم الرسمي لهذه الحلق

 
سنة  03-01الذين أعمارهم نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 

 %.X 011سنة(  03-01الذين أعمارهم / )عدد السكان 
 
 

 نسبة التسرب من التعليم األساسي:
بالتعليم بالصف  التحقواتعليمهم األساسي من مجموع عدد الطالب الذين  النسبة المئوية للطالب الذين لم يتموا

 سنوات( 1األول من هذه المرحلة قبل )
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة التسرب من التعليم األساسي = )عدد الطالب الذين لم يتموا تعليمهم األساسي في سنة ما / )مجموع 

 %.X 011سنوات(  1ساسي قبل بالتعليم األ التحقواالطالب الذين 
 

 نسبة القيد الصافي في التعليم الثانو :
سنة في سنة ما من  07-01النسبة المئوية لعدد المسجلين في مدارس التعليم الثانوي )العام والمهني( وأعمارهم 

 مجموع عدد السكان في هذه الفئة الُعمرية في نفس السنة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/ سنة 07-01الذين أعمارهم  الصافي في التعليم الثانوي = )عدد الطالب المسجلين بالتعليم الثانوي نسبة القيد
 %.X 011( سنة 07-01الذين أعمارهم )عدد السكان 

 
 نسبة طالب التعليم الثانو  المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية:

نة ما من مجموع طالب المدارس الثانوية العامة والمهنية في التعليم الثانوي المهني في س للطالب النسبة المئوية 
 في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

الثانوي المهني في  فيطالب النسبة طالب التعليم الثانوي المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية = )عدد 
 %.X 011( ةوالمهني ةسنة ما / مجموع طالب المدارس الثانوية العام

 
 متوسط عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانو  العام / التعليم الثانو  المهني:

على عدد المدرسين في مدارس التعليم  ما مقسوماً عدد الطالب في التعليم الثانوي )العام أو المهني( في سنة 
 الثانوي )العام أو المهني( في نفس السنة.

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

عدد الطالب لكل مدرس في كل من التعليم الثانوي )العام أو المهني( = عدد طالب التعليم الثانوي العام متوسط 
 المهني / عدد المدرسين في التعليم الثانوي.و 
 
 
 

 :نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية
واصفات والمعايير الهندسية الموصى بها لهذا النوع من النسبة المئوية للمباني المدرسية التي تتوفر في بنائها الم

 البناء من مجموع األبنية المدرسية.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة األبنية المدرسية النموذجية من مجموع األبنية المدرسية = )عدد المباني المدرسية النموذجية في سنة ما / 

 %.X 011مجموع األبنية المدرسية في نفس السنة( 
 

 :متوسط عدد سنوات الدراسة
األفراد في المؤسسات التعليمية منذ الصف األول من مرحلة من عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعة 

 أفراد هذه المجموعة. على عددمقسومًا التعليم األساسي حتى آخر سنة دراسية يصل إليها كل منهم 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

:)%(

:)%(
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/  يةالتعليم المؤسسات األفراد في من ات الدراسة = عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعةمتوسط عدد سنو 
  مجموع عدد أفراد نفس المجموعة.

 
 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة

 النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعليم من مجموع الميزانية العامة للدولة.
 

 / التقدير: االحتسابة طريق
نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 

 %.X 011مجموع الميزانية العامة( 
 

 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي
 للدولة. (GDPيم من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي )النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعل

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 
 %.X 011الناتج المحلي اإلجمالي( 

 
 :معدل وفيات األطفال الرضع

 أحياءمجموع عدد المواليد  مقسومًا علىقبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر في سنة ما  وفواالذين تاألطفال عدد 
 خالل السنة نفسها.

 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
قبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر / عدد المواليد الذين توفوا  معدل وفيات األطفال الرضع = )عدد األطفال

 X 0111( خالل السنة نفسها أحياء
 

 :األمهاتمعدل وفيات 
 .ك السنةلتخالل  حي   لكل مائة ألف مولود   ماألسباب مرتبطة بالحمل والوالدة في سنة الالتي توفين النساء  عدد

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

يد بسبب الحمل والوالدة في سنة ما( / مجموع عدد الموال الالتي توفين معدل وفيات األمومة = )عدد النساء
 .X 011111في نفس السنة(  أحياء

 
 :نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة
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 صحي من مجموع السكان.العامة للصرف ال شبكةالالنسبة المئوية للسكان الذين تتصل مساكنهم ب
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
ن ترتبط مساكنهم بالشبكة العامة الذي نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة = )عدد السكان

 %.X 011/ إجمالي عدد السكان(  للصرف الصحي 
 

 :نسبة الحوامل اللواتي يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل
 من مجموع عدد النساء 58النسبة المئوية للنساء الحوامل الالتي حصلن على الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل

 معينة.الحوامل خالل فترة زمنية 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
حصلن على الالتي حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل = )عدد النساء الحوامل  الالتيالحوامل  النساء نسبة

 %.X 011/ مجموع النساء الحوامل في نفس الفترة الزمنية(  خالل فترة زمنية معينة رعاية صحية أثناء الحمل
 

 :إشراف عناصر طبية مدربة نسبة الوالدات التي تتم تحت
مؤهالت( من  قانونيات تحت إشراف كوادر طبية مدربة )أطباء، قابالت تمتالنسبة المئوية لحاالت الوالدة التي 

 مجموع عدد حاالت الوالدة اإلجمالية خالل فترة زمنية معينة.
 

= )عدد الوالدات التي  مدربةتحت إشراف عناصر طبية  تمتنسبة الوالدات التي  / التقدير: االحتسابطريقة 
 %.X 011تمت تحت إشراف كوادر طبية مدربة / مجموع الوالدات اإلجمالي( 

 
 :اللقاحات المقررة استكملواشهر( الذين  32-12نسبة األطفال )

اللقاحات المقررة لهم من مجموع عدد األطفال في هذه  استكملواشهر( الذين  32-03النسبة المئوية لألطفال )
 الُعمرية خالل فترة زمنية معينة. الفئة

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 شهراً  23-03الذين أعمارهم  اللقاحات المقررة = )عدد األطفال استكملواشهر( الذين  23-03نسبة األطفال )
 %.X 011شهر(  32-03الذين أعمارهم جميع اللقاحات المقررة لهم / مجموع عدد األطفال  تلقواالذين 

 
 :الرضاعة الطبيعية أرضعواطفال دون السنتين الذين نسبة األ

)بشكل مطلق أو مع أغذية مكملة(  طبيعيةً  رضعوا رضاعةً أالنسبة المئوية لألطفال دون السنتين من الُعمر الذين 
 عدد األطفال في نفس الُعمر. من مجموع

                                       
 (.WHOعالمية )أربع مرات على األقل حسب تعريف منظمة الصحة ال  58
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 / التقدير: تساباالحطريقة 

الذين  نسبة القبول في الصف األول بالتعليم األساسي = )عدد الملتحقين في الصف األول بالتعليم األساسي
 %.X 011سنوات(  1الذين أعمارهم سنوات / عدد السكان  1أعمارهم 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد السكان  1-1قين في سن الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي )النسبة المئوية للملتح
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 1-1في سن التعليم الرسمي لهذه الحلقة )

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

سنة /  1-1عمارهم الذين أنسبة القيد الصافي في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 
 %.X 011سنة(  1-1الذين أعمارهم عدد السكان 

 
 نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:

سنة( من مجموع عدد  03-01النسبة المئوية للملتحقين في سن الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )
 سنة( خالل فترة زمنية معينة. 03-01ة )السكان في سن التعليم الرسمي لهذه الحلق

 
سنة  03-01الذين أعمارهم نسبة القيد الصافي في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي = )عدد الملتحقين 

 %.X 011سنة(  03-01الذين أعمارهم / )عدد السكان 
 
 

 نسبة التسرب من التعليم األساسي:
بالتعليم بالصف  التحقواتعليمهم األساسي من مجموع عدد الطالب الذين  النسبة المئوية للطالب الذين لم يتموا

 سنوات( 1األول من هذه المرحلة قبل )
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة التسرب من التعليم األساسي = )عدد الطالب الذين لم يتموا تعليمهم األساسي في سنة ما / )مجموع 

 %.X 011سنوات(  1ساسي قبل بالتعليم األ التحقواالطالب الذين 
 

 نسبة القيد الصافي في التعليم الثانو :
سنة في سنة ما من  07-01النسبة المئوية لعدد المسجلين في مدارس التعليم الثانوي )العام والمهني( وأعمارهم 

 مجموع عدد السكان في هذه الفئة الُعمرية في نفس السنة.
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
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/  يةالتعليم المؤسسات األفراد في من ات الدراسة = عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعةمتوسط عدد سنو 
  مجموع عدد أفراد نفس المجموعة.

 
 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة

 النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعليم من مجموع الميزانية العامة للدولة.
 

 / التقدير: االحتسابة طريق
نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 

 %.X 011مجموع الميزانية العامة( 
 

 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي
 للدولة. (GDPيم من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي )النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعل

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 
 %.X 011الناتج المحلي اإلجمالي( 

 
 :معدل وفيات األطفال الرضع

 أحياءمجموع عدد المواليد  مقسومًا علىقبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر في سنة ما  وفواالذين تاألطفال عدد 
 خالل السنة نفسها.

 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
قبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر / عدد المواليد الذين توفوا  معدل وفيات األطفال الرضع = )عدد األطفال

 X 0111( خالل السنة نفسها أحياء
 

 :األمهاتمعدل وفيات 
 .ك السنةلتخالل  حي   لكل مائة ألف مولود   ماألسباب مرتبطة بالحمل والوالدة في سنة الالتي توفين النساء  عدد

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

يد بسبب الحمل والوالدة في سنة ما( / مجموع عدد الموال الالتي توفين معدل وفيات األمومة = )عدد النساء
 .X 011111في نفس السنة(  أحياء

 
 :نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة
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/  يةالتعليم المؤسسات األفراد في من ات الدراسة = عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعةمتوسط عدد سنو 
  مجموع عدد أفراد نفس المجموعة.

 
 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة

 النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعليم من مجموع الميزانية العامة للدولة.
 

 / التقدير: االحتسابة طريق
نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 

 %.X 011مجموع الميزانية العامة( 
 

 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي
 للدولة. (GDPيم من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي )النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعل

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 
 %.X 011الناتج المحلي اإلجمالي( 

 
 :معدل وفيات األطفال الرضع

 أحياءمجموع عدد المواليد  مقسومًا علىقبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر في سنة ما  وفواالذين تاألطفال عدد 
 خالل السنة نفسها.

 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
قبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر / عدد المواليد الذين توفوا  معدل وفيات األطفال الرضع = )عدد األطفال

 X 0111( خالل السنة نفسها أحياء
 

 :األمهاتمعدل وفيات 
 .ك السنةلتخالل  حي   لكل مائة ألف مولود   ماألسباب مرتبطة بالحمل والوالدة في سنة الالتي توفين النساء  عدد

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

يد بسبب الحمل والوالدة في سنة ما( / مجموع عدد الموال الالتي توفين معدل وفيات األمومة = )عدد النساء
 .X 011111في نفس السنة(  أحياء

 
 :نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة
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 صحي من مجموع السكان.العامة للصرف ال شبكةالالنسبة المئوية للسكان الذين تتصل مساكنهم ب
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
ن ترتبط مساكنهم بالشبكة العامة الذي نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة = )عدد السكان

 %.X 011/ إجمالي عدد السكان(  للصرف الصحي 
 

 :نسبة الحوامل اللواتي يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل
 من مجموع عدد النساء 58النسبة المئوية للنساء الحوامل الالتي حصلن على الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل

 معينة.الحوامل خالل فترة زمنية 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
حصلن على الالتي حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل = )عدد النساء الحوامل  الالتيالحوامل  النساء نسبة

 %.X 011/ مجموع النساء الحوامل في نفس الفترة الزمنية(  خالل فترة زمنية معينة رعاية صحية أثناء الحمل
 

 :إشراف عناصر طبية مدربة نسبة الوالدات التي تتم تحت
مؤهالت( من  قانونيات تحت إشراف كوادر طبية مدربة )أطباء، قابالت تمتالنسبة المئوية لحاالت الوالدة التي 

 مجموع عدد حاالت الوالدة اإلجمالية خالل فترة زمنية معينة.
 

= )عدد الوالدات التي  مدربةتحت إشراف عناصر طبية  تمتنسبة الوالدات التي  / التقدير: االحتسابطريقة 
 %.X 011تمت تحت إشراف كوادر طبية مدربة / مجموع الوالدات اإلجمالي( 

 
 :اللقاحات المقررة استكملواشهر( الذين  32-12نسبة األطفال )

اللقاحات المقررة لهم من مجموع عدد األطفال في هذه  استكملواشهر( الذين  32-03النسبة المئوية لألطفال )
 الُعمرية خالل فترة زمنية معينة. الفئة

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 شهراً  23-03الذين أعمارهم  اللقاحات المقررة = )عدد األطفال استكملواشهر( الذين  23-03نسبة األطفال )
 %.X 011شهر(  32-03الذين أعمارهم جميع اللقاحات المقررة لهم / مجموع عدد األطفال  تلقواالذين 

 
 :الرضاعة الطبيعية أرضعواطفال دون السنتين الذين نسبة األ

)بشكل مطلق أو مع أغذية مكملة(  طبيعيةً  رضعوا رضاعةً أالنسبة المئوية لألطفال دون السنتين من الُعمر الذين 
 عدد األطفال في نفس الُعمر. من مجموع

                                       
 (.WHOعالمية )أربع مرات على األقل حسب تعريف منظمة الصحة ال  58
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 صحي من مجموع السكان.العامة للصرف ال شبكةالالنسبة المئوية للسكان الذين تتصل مساكنهم ب
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
ن ترتبط مساكنهم بالشبكة العامة الذي نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة = )عدد السكان

 %.X 011/ إجمالي عدد السكان(  للصرف الصحي 
 

 :نسبة الحوامل اللواتي يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل
 من مجموع عدد النساء 58النسبة المئوية للنساء الحوامل الالتي حصلن على الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل

 معينة.الحوامل خالل فترة زمنية 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
حصلن على الالتي حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل = )عدد النساء الحوامل  الالتيالحوامل  النساء نسبة

 %.X 011/ مجموع النساء الحوامل في نفس الفترة الزمنية(  خالل فترة زمنية معينة رعاية صحية أثناء الحمل
 

 :إشراف عناصر طبية مدربة نسبة الوالدات التي تتم تحت
مؤهالت( من  قانونيات تحت إشراف كوادر طبية مدربة )أطباء، قابالت تمتالنسبة المئوية لحاالت الوالدة التي 

 مجموع عدد حاالت الوالدة اإلجمالية خالل فترة زمنية معينة.
 

= )عدد الوالدات التي  مدربةتحت إشراف عناصر طبية  تمتنسبة الوالدات التي  / التقدير: االحتسابطريقة 
 %.X 011تمت تحت إشراف كوادر طبية مدربة / مجموع الوالدات اإلجمالي( 

 
 :اللقاحات المقررة استكملواشهر( الذين  32-12نسبة األطفال )

اللقاحات المقررة لهم من مجموع عدد األطفال في هذه  استكملواشهر( الذين  32-03النسبة المئوية لألطفال )
 الُعمرية خالل فترة زمنية معينة. الفئة

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 شهراً  23-03الذين أعمارهم  اللقاحات المقررة = )عدد األطفال استكملواشهر( الذين  23-03نسبة األطفال )
 %.X 011شهر(  32-03الذين أعمارهم جميع اللقاحات المقررة لهم / مجموع عدد األطفال  تلقواالذين 

 
 :الرضاعة الطبيعية أرضعواطفال دون السنتين الذين نسبة األ

)بشكل مطلق أو مع أغذية مكملة(  طبيعيةً  رضعوا رضاعةً أالنسبة المئوية لألطفال دون السنتين من الُعمر الذين 
 عدد األطفال في نفس الُعمر. من مجموع
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/  يةالتعليم المؤسسات األفراد في من ات الدراسة = عدد السنوات الدراسية التي يقضيها مجموعةمتوسط عدد سنو 
  مجموع عدد أفراد نفس المجموعة.

 
 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة

 النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعليم من مجموع الميزانية العامة للدولة.
 

 / التقدير: االحتسابة طريق
نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 

 %.X 011مجموع الميزانية العامة( 
 

 :نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي
 للدولة. (GDPيم من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي )النسبة المئوية لإلنفاق الحكومي على التعل

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الميزانية العامة = )حجم اإلنفاق الحكومي على كافة مراحل التعليم / 
 %.X 011الناتج المحلي اإلجمالي( 

 
 :معدل وفيات األطفال الرضع

 أحياءمجموع عدد المواليد  مقسومًا علىقبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر في سنة ما  وفواالذين تاألطفال عدد 
 خالل السنة نفسها.

 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
قبل إتمامهم السنة األولى من الُعمر / عدد المواليد الذين توفوا  معدل وفيات األطفال الرضع = )عدد األطفال

 X 0111( خالل السنة نفسها أحياء
 

 :األمهاتمعدل وفيات 
 .ك السنةلتخالل  حي   لكل مائة ألف مولود   ماألسباب مرتبطة بالحمل والوالدة في سنة الالتي توفين النساء  عدد

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

يد بسبب الحمل والوالدة في سنة ما( / مجموع عدد الموال الالتي توفين معدل وفيات األمومة = )عدد النساء
 .X 011111في نفس السنة(  أحياء

 
 :نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة
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 صحي من مجموع السكان.العامة للصرف ال شبكةالالنسبة المئوية للسكان الذين تتصل مساكنهم ب
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
ن ترتبط مساكنهم بالشبكة العامة الذي نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي مالئمة = )عدد السكان

 %.X 011/ إجمالي عدد السكان(  للصرف الصحي 
 

 :نسبة الحوامل اللواتي يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل
 من مجموع عدد النساء 58النسبة المئوية للنساء الحوامل الالتي حصلن على الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل

 معينة.الحوامل خالل فترة زمنية 
 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
حصلن على الالتي حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل = )عدد النساء الحوامل  الالتيالحوامل  النساء نسبة

 %.X 011/ مجموع النساء الحوامل في نفس الفترة الزمنية(  خالل فترة زمنية معينة رعاية صحية أثناء الحمل
 

 :إشراف عناصر طبية مدربة نسبة الوالدات التي تتم تحت
مؤهالت( من  قانونيات تحت إشراف كوادر طبية مدربة )أطباء، قابالت تمتالنسبة المئوية لحاالت الوالدة التي 

 مجموع عدد حاالت الوالدة اإلجمالية خالل فترة زمنية معينة.
 

= )عدد الوالدات التي  مدربةتحت إشراف عناصر طبية  تمتنسبة الوالدات التي  / التقدير: االحتسابطريقة 
 %.X 011تمت تحت إشراف كوادر طبية مدربة / مجموع الوالدات اإلجمالي( 

 
 :اللقاحات المقررة استكملواشهر( الذين  32-12نسبة األطفال )

اللقاحات المقررة لهم من مجموع عدد األطفال في هذه  استكملواشهر( الذين  32-03النسبة المئوية لألطفال )
 الُعمرية خالل فترة زمنية معينة. الفئة

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 شهراً  23-03الذين أعمارهم  اللقاحات المقررة = )عدد األطفال استكملواشهر( الذين  23-03نسبة األطفال )
 %.X 011شهر(  32-03الذين أعمارهم جميع اللقاحات المقررة لهم / مجموع عدد األطفال  تلقواالذين 

 
 :الرضاعة الطبيعية أرضعواطفال دون السنتين الذين نسبة األ

)بشكل مطلق أو مع أغذية مكملة(  طبيعيةً  رضعوا رضاعةً أالنسبة المئوية لألطفال دون السنتين من الُعمر الذين 
 عدد األطفال في نفس الُعمر. من مجموع
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

 رضاعةً  أرضعوا= )عدد األطفال دون السنتين من الُعمر الذين  الرضاعة الطبيعية أرضعوانسبة األطفال الذين 
 %.X 011مطلقة أو مع أغذية مكملة / مجموع عدد األطفال دون السنتين من الُعمر(  طبيعيةً 

 
 :نصيب السرير الواحد من السكان
 .من عدد السكان المستشفياتمتوسط نصيب السرير الواحد في 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 المستشفاتالسرير الواحد من السكان = مجموع عدد السكان/ مجموع عدد األسرة في  نصيب

 
 :نصيب المركز الصحي الواحد من السكان

 المركز الصحي الواحد من السكان. متوسط نصيب
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 نصيب المركز الصحي من السكان = مجموع عدد السكان / مجموع عدد المراكز الصحية 
 

 :متوسط عدد السكان لكل طبيب صحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من عدد السكان.

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 عدد أطباء الصحة  مجموع عدد السكان / مجموعمتوسط عدد السكان لكل طبيب صحة = 

 
 :متوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان

 متوسط نصيب طبيب األسنان الواحد من عدد السكان.
 / التقدير: االحتسابريقة ط

 دد أطباء األسنانمجموع عدد السكان / مجموع عمتوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان = 
 

 :نسبة الممرضات إلى أطباء الصحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من الممرضات.

  / التقدير: االحتسابطريقة 
ة ما / مجموع عدد أطباء الصحة في نفس مجموع عدد الممرضات في سن=  نسبة الممرضات لكل طبيب صحة

 السنة
 

 :نسبة المستوردات من السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي
ج المحلي اإلجمالي من مجموع النات ماالنسبة المئوية لقيمة المستوردات )الواردات( من السلع والخدمات في سنة 

 في تلك السنة.
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

 رضاعةً  أرضعوا= )عدد األطفال دون السنتين من الُعمر الذين  الرضاعة الطبيعية أرضعوانسبة األطفال الذين 
 %.X 011مطلقة أو مع أغذية مكملة / مجموع عدد األطفال دون السنتين من الُعمر(  طبيعيةً 

 
 :نصيب السرير الواحد من السكان
 .من عدد السكان المستشفياتمتوسط نصيب السرير الواحد في 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 المستشفاتالسرير الواحد من السكان = مجموع عدد السكان/ مجموع عدد األسرة في  نصيب

 
 :نصيب المركز الصحي الواحد من السكان

 المركز الصحي الواحد من السكان. متوسط نصيب
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 نصيب المركز الصحي من السكان = مجموع عدد السكان / مجموع عدد المراكز الصحية 
 

 :متوسط عدد السكان لكل طبيب صحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من عدد السكان.

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 عدد أطباء الصحة  مجموع عدد السكان / مجموعمتوسط عدد السكان لكل طبيب صحة = 

 
 :متوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان

 متوسط نصيب طبيب األسنان الواحد من عدد السكان.
 / التقدير: االحتسابريقة ط

 دد أطباء األسنانمجموع عدد السكان / مجموع عمتوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان = 
 

 :نسبة الممرضات إلى أطباء الصحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من الممرضات.

  / التقدير: االحتسابطريقة 
ة ما / مجموع عدد أطباء الصحة في نفس مجموع عدد الممرضات في سن=  نسبة الممرضات لكل طبيب صحة

 السنة
 

 :نسبة المستوردات من السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي
ج المحلي اإلجمالي من مجموع النات ماالنسبة المئوية لقيمة المستوردات )الواردات( من السلع والخدمات في سنة 

 في تلك السنة.
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

 رضاعةً  أرضعوا= )عدد األطفال دون السنتين من الُعمر الذين  الرضاعة الطبيعية أرضعوانسبة األطفال الذين 
 %.X 011مطلقة أو مع أغذية مكملة / مجموع عدد األطفال دون السنتين من الُعمر(  طبيعيةً 

 
 :نصيب السرير الواحد من السكان
 .من عدد السكان المستشفياتمتوسط نصيب السرير الواحد في 

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 المستشفاتالسرير الواحد من السكان = مجموع عدد السكان/ مجموع عدد األسرة في  نصيب

 
 :نصيب المركز الصحي الواحد من السكان

 المركز الصحي الواحد من السكان. متوسط نصيب
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 نصيب المركز الصحي من السكان = مجموع عدد السكان / مجموع عدد المراكز الصحية 
 

 :متوسط عدد السكان لكل طبيب صحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من عدد السكان.

 / التقدير: االحتسابطريقة 
 عدد أطباء الصحة  مجموع عدد السكان / مجموعمتوسط عدد السكان لكل طبيب صحة = 

 
 :متوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان

 متوسط نصيب طبيب األسنان الواحد من عدد السكان.
 / التقدير: االحتسابريقة ط

 دد أطباء األسنانمجموع عدد السكان / مجموع عمتوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان = 
 

 :نسبة الممرضات إلى أطباء الصحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من الممرضات.

  / التقدير: االحتسابطريقة 
ة ما / مجموع عدد أطباء الصحة في نفس مجموع عدد الممرضات في سن=  نسبة الممرضات لكل طبيب صحة

 السنة
 

 :نسبة المستوردات من السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي
ج المحلي اإلجمالي من مجموع النات ماالنسبة المئوية لقيمة المستوردات )الواردات( من السلع والخدمات في سنة 

 في تلك السنة.
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 %.X 011مطلقة أو مع أغذية مكملة / مجموع عدد األطفال دون السنتين من الُعمر(  طبيعيةً 

 
 :نصيب السرير الواحد من السكان
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 :نصيب المركز الصحي الواحد من السكان
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 / التقدير: االحتسابطريقة 
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 :متوسط عدد السكان لكل طبيب صحة
 متوسط نصيب طبيب الصحة الواحد من عدد السكان.
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

نبعاثات ثاني أكسيد الكربون = كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء خالل فترة زمنية انصيب الفرد من 
 محددة / مجموع عدد السكان

:)%(

:)%(

نسبة الممرضات لكل طبيب صحة
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

توردات من الناتج المحلي اإلجمالي = )قيمة المستوردات من السلع والخدمات / مجموع الناتج المحلي نسبة المس
 %.X 011اإلجمالي( 

 
 :نسبة الصادرات من السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي

الي في تلك من مجموع الناتج المحلي اإلجم ماالنسبة المئوية لقيمة الصادرات من السلع والخدمات في سنة 
 السنة.

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي = )قيمة المستوردات من السلع والخدمات / مجموع الناتج المحلي 

 %.X 011اإلجمالي( 
 

 :متوسط عدد خطوط الهاتف العاد  لكل ألف نسمة
 ة زمنية معينة.نصيب كل ألف نسمة من الخطوط الهاتفية األرضية خالل فتر 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 ( عدد السكان متوسط عدد خطوط الهاتف العادي لكل ألف نسمة = )عدد خطوط الهاتف األرضي  / مجموع 
X0111 
 

 :متوسط عدد أجهزة التلفاز لكل ألف نسمة
 معينة. زمنية   من السكان خالل فترة   عدد أجهزة التلفاز لكل ألف نسمة  

 
 / التقدير: ساباالحتطريقة 

 .X 0111 متوسط عدد أجهزة التلفاز = )عدد أجهزة التلفاز في سنه ما / مجموع عدد السكان(
 

 :نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات من المساحة الكلية
 النسبة المئوية لمساحة األراضي المغطاة بالغابات من مجموع المساحة الكلية لألراضي في سنة معينة.

 
 / التقدير: حتساباالطريقة 

نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات من المساحة الكلية = )مساحة األراضي المغطاة بالغابات في سنة ما / 
 %.X 011مجموع المساحة الكلية لألراضي( 

 
  :نبعاثات ثاني أكسيد الكربونانصيب الفرد من 

 الهواء خالل فترة زمنية محددة )طن / متري(. متوسط نصيب الفرد من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في
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 / التقدير: حتساباالطريقة 

نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات من المساحة الكلية = )مساحة األراضي المغطاة بالغابات في سنة ما / 
 %.X 011مجموع المساحة الكلية لألراضي( 

 
  :نبعاثات ثاني أكسيد الكربونانصيب الفرد من 

 الهواء خالل فترة زمنية محددة )طن / متري(. متوسط نصيب الفرد من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

توردات من الناتج المحلي اإلجمالي = )قيمة المستوردات من السلع والخدمات / مجموع الناتج المحلي نسبة المس
 %.X 011اإلجمالي( 

 
 :نسبة الصادرات من السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي

الي في تلك من مجموع الناتج المحلي اإلجم ماالنسبة المئوية لقيمة الصادرات من السلع والخدمات في سنة 
 السنة.

 / التقدير: االحتسابطريقة 
نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي = )قيمة المستوردات من السلع والخدمات / مجموع الناتج المحلي 

 %.X 011اإلجمالي( 
 

 :متوسط عدد خطوط الهاتف العاد  لكل ألف نسمة
 ة زمنية معينة.نصيب كل ألف نسمة من الخطوط الهاتفية األرضية خالل فتر 

 
 / التقدير: االحتسابطريقة 

 ( عدد السكان متوسط عدد خطوط الهاتف العادي لكل ألف نسمة = )عدد خطوط الهاتف األرضي  / مجموع 
X0111 
 

 :متوسط عدد أجهزة التلفاز لكل ألف نسمة
 معينة. زمنية   من السكان خالل فترة   عدد أجهزة التلفاز لكل ألف نسمة  

 
 / التقدير: ساباالحتطريقة 

 .X 0111 متوسط عدد أجهزة التلفاز = )عدد أجهزة التلفاز في سنه ما / مجموع عدد السكان(
 

 :نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات من المساحة الكلية
 النسبة المئوية لمساحة األراضي المغطاة بالغابات من مجموع المساحة الكلية لألراضي في سنة معينة.

 
 / التقدير: حتساباالطريقة 

نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات من المساحة الكلية = )مساحة األراضي المغطاة بالغابات في سنة ما / 
 %.X 011مجموع المساحة الكلية لألراضي( 

 
  :نبعاثات ثاني أكسيد الكربونانصيب الفرد من 

 الهواء خالل فترة زمنية محددة )طن / متري(. متوسط نصيب الفرد من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في
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 / التقدير: االحتسابطريقة 

نبعاثات ثاني أكسيد الكربون = كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء خالل فترة زمنية انصيب الفرد من 
 محددة / مجموع عدد السكان

:)%(

:)%(
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 :59باالستثمارالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة  (:4الملحق رقم )
 

 :[Investment] 60االستثمار
ويعتبر صافي الزيادة في رأس المال ، : عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنيةرثمااالست

يقوم به أفراد أو شركات أو يمول من قبل أن ما إ واالستثمارألي مجتمع من المجتمعات.  لالقتصادالحقيقي 
 .]انية أو االقتراض الداخلي والخارجييتم التمويل من فائض الميز [حكومات 

 من عدة أنواع أهمها: االستثماريتكون و 
 الخاص. االستثمار

 
 .61الحكومي االستثمار

المعني الخاضع لسلطة  االقتصادن في و محليًا عندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد مقيم االستثماروقد يكون 
 تدير إقليم جغرافي ما.

المعني الخاضع  االقتصادعندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد غير مقيمين في  أجنبياً  االستثماريكون و 
 ما إلى تكوين أصول   جغرافي   ما في إقليم   اقتصادلسلطة تدير إقليم جغرافي ما. وهو ما يعني توجيه مدخرات 

 آخر في إقليم جغرافي آخر. اقتصادأو امتالكها في  جديدة   حقيقية   ة  رأسمالي
 :[Foreign Investment]األجنبي  االستثمار

 اقتصادأو امتالكها في  جديدة   حقيقية  ة  رأسمالي ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين أصول   اقتصادتوجيه مدخرات 
 آخر في إقليم جغرافي آخر. ويتضمن األنواع التالية:

 األجنبي المباشر. االستثمار
 .]امتالك األسهم والسندات[الحافظة  استثمار

 .]االئتمان التجاري وغيرها[أجنبية أخرى  ثماراتاست
 

 :[Direct Investment]المباشر  االستثمار
يقوم على أساس إنشاء مشاريع إنتاجية إلنتاج السلع والخدمات المستوردة، وهو إجراء اقتصادي لتخفيف العبء 

ئمة على وجود عالقة طويلة على ميزان المدفوعات القتصاد اإلقليم الجغرافي المعني. وتنطوي المصلحة الدا
من النفوذ في إدارة المؤسسة.  كبيرة   باإلضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة   ،األجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة

 ،وجميع المعامالت فيما بين المؤسسات المنتسبة ،ويشمل المعاملة األصلية وجميع المعامالت الالحقة بينهما
ساهمة. ويجدر التمييز بين المؤسسات المقيمة الخاضعة لسيطرة أجنبية وتلك كانت مساهمة أو غير م سواءً 

 الخاضعة لسيطرة محلية.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الدليل المشار إليه.1993الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   59
(؛ المجموعة اإلحصائية لألمم 1993(؛ نظام الحسابات القومية )1995المصدر: دليل ميزان المدفوعات، صندوق النقد الدولي )  60

 المتحدة.
حكومي يتركز في إنشاء أصول رأسمالية مثل المستشفيات؛ الطرق؛ الجسور؛ محطات توليد الطاقة، وغيرها من عناصر اإلستثمار ال  61

 البنية التحتية الالزمة لخدمة المجتمع.
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 :59باالستثمارالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة  (:4الملحق رقم )
 

 :[Investment] 60االستثمار
ويعتبر صافي الزيادة في رأس المال ، : عبارة عن اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل فترة زمنيةرثمااالست

يقوم به أفراد أو شركات أو يمول من قبل أن ما إ واالستثمارألي مجتمع من المجتمعات.  لالقتصادالحقيقي 
 .]انية أو االقتراض الداخلي والخارجييتم التمويل من فائض الميز [حكومات 

 من عدة أنواع أهمها: االستثماريتكون و 
 الخاص. االستثمار

 
 .61الحكومي االستثمار

المعني الخاضع لسلطة  االقتصادن في و محليًا عندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد مقيم االستثماروقد يكون 
 تدير إقليم جغرافي ما.

المعني الخاضع  االقتصادعندما تقوم به وحدات مؤسسية أو أفراد غير مقيمين في  أجنبياً  االستثماريكون و 
 ما إلى تكوين أصول   جغرافي   ما في إقليم   اقتصادلسلطة تدير إقليم جغرافي ما. وهو ما يعني توجيه مدخرات 

 آخر في إقليم جغرافي آخر. اقتصادأو امتالكها في  جديدة   حقيقية   ة  رأسمالي
 :[Foreign Investment]األجنبي  االستثمار

 اقتصادأو امتالكها في  جديدة   حقيقية  ة  رأسمالي ما في إقليم جغرافي ما إلى تكوين أصول   اقتصادتوجيه مدخرات 
 آخر في إقليم جغرافي آخر. ويتضمن األنواع التالية:

 األجنبي المباشر. االستثمار
 .]امتالك األسهم والسندات[الحافظة  استثمار

 .]االئتمان التجاري وغيرها[أجنبية أخرى  ثماراتاست
 

 :[Direct Investment]المباشر  االستثمار
يقوم على أساس إنشاء مشاريع إنتاجية إلنتاج السلع والخدمات المستوردة، وهو إجراء اقتصادي لتخفيف العبء 

ئمة على وجود عالقة طويلة على ميزان المدفوعات القتصاد اإلقليم الجغرافي المعني. وتنطوي المصلحة الدا
من النفوذ في إدارة المؤسسة.  كبيرة   باإلضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة   ،األجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة

 ،وجميع المعامالت فيما بين المؤسسات المنتسبة ،ويشمل المعاملة األصلية وجميع المعامالت الالحقة بينهما
ساهمة. ويجدر التمييز بين المؤسسات المقيمة الخاضعة لسيطرة أجنبية وتلك كانت مساهمة أو غير م سواءً 

 الخاضعة لسيطرة محلية.

                                       
 (، صندوق النقد الدولي. للمزيد مراجعة الدليل المشار إليه.1993الطبعة الخامسة ) –دليل ميزان المدفوعات   59
(؛ المجموعة اإلحصائية لألمم 1993(؛ نظام الحسابات القومية )1995المصدر: دليل ميزان المدفوعات، صندوق النقد الدولي )  60

 المتحدة.
حكومي يتركز في إنشاء أصول رأسمالية مثل المستشفيات؛ الطرق؛ الجسور؛ محطات توليد الطاقة، وغيرها من عناصر اإلستثمار ال  61

 البنية التحتية الالزمة لخدمة المجتمع.
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 :[Foreign Direct Investment]األجنبي المباشر  االستثمار
آخر غير  اقتصادمقيمة في  اقتصاديةلكيانات  اً دائم اً الذي يعكس عالقة طويلة األمد واهتمام االستثمارهو ذلك 
أو أكثر من حقوق المساهمين، مما  %01المستثمر به. وهذا يعني امتالك المستثمر األجنبي ما نسبته  داالقتصا

من التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه العملية بأنها  يخوله لممارسة نوع  
 أجنبيًا مباشرًا. استثمارا

 
 :[Foreign Direct Investment Enterprise]األجنبي المباشر  االستثمارمشروع 

أو أكثر من األسهم العادية أو حق  %01آخر  اقتصادمشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم في 
 االستثمارالشخصية االعتبارية. وتشمل مشاريع  ذوالتصويت )اإلدارة واتخاذ القرار( بالنسبة إلى المشروع 

فة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوكة األجنبي المباشر الكيانات المعر 
 .62بالكامل للمستثمر

 :[Foreign Direct Investor]المستثمر األجنبي المباشر 
عامة أو خاصة أو حكومة أو مجموعة  أو شركةً  ةً دمحدو  قد يكون المستثمر األجنبي المباشر شخصًا أو شركةً 

تعمل في بلد غير بلد إقامة المستثمر األجنبي أو  –ابطين أو مجموعة من الشركات المترابطة من األفراد المتر 
أو أكثر من األسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك  %01شريطة امتالك  ،بلدان المستثمرين األجانب

 المؤسسة.
 :[Foreign Direct Investment Corporation]األجنبي المباشر  االستثمارشركات 

أو مملوكة بأقلية أسهمها(، وفروع الشركات أو  ،تشمل الشركات التابعة )مملوكة بالكامل؛ مملوكة بأكثرية أسهمها
؛ فيستخدم تعبير "مؤسسة تابعة" لإلشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات. وهنا نورد أشكال ،مؤسسات شريكة

 األجنبي المباشر: االستثمارشركات 
 الشركة التابعة:

من األسهم العادية أو حق التصويت  %11 ة يمتلك فيها المستثمر األجنبي المباشر أكثر مندي شركة محدو ه
 غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة. إقالةمع وجود حق تعيين أو 

 
 الفرع:

 :مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل المستثمر األجنبي المباشر. ويكون ،هو شركة غير محدودة
أو شراكة غير محدودة في مشروع مشترك بين مستثمر أجنبي  ،منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي المباشر

نشاءات )باستثناء تلك التي تملكها كيانات حكومية أجنبية( ومعدات غير  مباشر وأطراف أخرى، أو أراض وا 
  .اقتصادياالمقيم من قبل غير  ةمباشر منقولة في البلد المضيف تكون مملوكة بالكامل 

ما لسنة واحدة على  اقتصادمثل السفن والطائرات وأجهزة التنقيب عن الغاز والنفط( تعمل في أجهزة منقولة )
 من قبل المشغل وباعتراف السلطة الضريبية في البلد المضيف. منفصل   األقل إذا تم احتسابها بشكل  

 

                                       
 (.2111العربية ) االقتصاديةومجلس الوحدة  ؛سكواللمزيد اإلطالع على معجم الحسابات القومية؛ الصادر عن اإل  62
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 :[Foreign Direct Investment]األجنبي المباشر  االستثمار
آخر غير  اقتصادمقيمة في  اقتصاديةلكيانات  اً دائم اً الذي يعكس عالقة طويلة األمد واهتمام االستثمارهو ذلك 
أو أكثر من حقوق المساهمين، مما  %01المستثمر به. وهذا يعني امتالك المستثمر األجنبي ما نسبته  داالقتصا

من التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه العملية بأنها  يخوله لممارسة نوع  
 أجنبيًا مباشرًا. استثمارا

 
 :[Foreign Direct Investment Enterprise]األجنبي المباشر  االستثمارمشروع 

أو أكثر من األسهم العادية أو حق  %01آخر  اقتصادمشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم في 
 االستثمارالشخصية االعتبارية. وتشمل مشاريع  ذوالتصويت )اإلدارة واتخاذ القرار( بالنسبة إلى المشروع 

فة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوكة األجنبي المباشر الكيانات المعر 
 .62بالكامل للمستثمر

 :[Foreign Direct Investor]المستثمر األجنبي المباشر 
عامة أو خاصة أو حكومة أو مجموعة  أو شركةً  ةً دمحدو  قد يكون المستثمر األجنبي المباشر شخصًا أو شركةً 

تعمل في بلد غير بلد إقامة المستثمر األجنبي أو  –ابطين أو مجموعة من الشركات المترابطة من األفراد المتر 
أو أكثر من األسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك  %01شريطة امتالك  ،بلدان المستثمرين األجانب

 المؤسسة.
 :[Foreign Direct Investment Corporation]األجنبي المباشر  االستثمارشركات 

أو مملوكة بأقلية أسهمها(، وفروع الشركات أو  ،تشمل الشركات التابعة )مملوكة بالكامل؛ مملوكة بأكثرية أسهمها
؛ فيستخدم تعبير "مؤسسة تابعة" لإلشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات. وهنا نورد أشكال ،مؤسسات شريكة

 األجنبي المباشر: االستثمارشركات 
 الشركة التابعة:

من األسهم العادية أو حق التصويت  %11 ة يمتلك فيها المستثمر األجنبي المباشر أكثر مندي شركة محدو ه
 غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة. إقالةمع وجود حق تعيين أو 

 
 الفرع:

 :مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل المستثمر األجنبي المباشر. ويكون ،هو شركة غير محدودة
أو شراكة غير محدودة في مشروع مشترك بين مستثمر أجنبي  ،منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي المباشر

نشاءات )باستثناء تلك التي تملكها كيانات حكومية أجنبية( ومعدات غير  مباشر وأطراف أخرى، أو أراض وا 
  .اقتصادياالمقيم من قبل غير  ةمباشر منقولة في البلد المضيف تكون مملوكة بالكامل 

ما لسنة واحدة على  اقتصادمثل السفن والطائرات وأجهزة التنقيب عن الغاز والنفط( تعمل في أجهزة منقولة )
 من قبل المشغل وباعتراف السلطة الضريبية في البلد المضيف. منفصل   األقل إذا تم احتسابها بشكل  

 

                                       
 (.2111العربية ) االقتصاديةومجلس الوحدة  ؛سكواللمزيد اإلطالع على معجم الحسابات القومية؛ الصادر عن اإل  62
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 :[Foreign Direct Investment]األجنبي المباشر  االستثمار
آخر غير  اقتصادمقيمة في  اقتصاديةلكيانات  اً دائم اً الذي يعكس عالقة طويلة األمد واهتمام االستثمارهو ذلك 
أو أكثر من حقوق المساهمين، مما  %01المستثمر به. وهذا يعني امتالك المستثمر األجنبي ما نسبته  داالقتصا

من التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحة. وبذلك توصف هذه العملية بأنها  يخوله لممارسة نوع  
 أجنبيًا مباشرًا. استثمارا

 
 :[Foreign Direct Investment Enterprise]األجنبي المباشر  االستثمارمشروع 

أو أكثر من األسهم العادية أو حق  %01آخر  اقتصادمشروع له شخصية اعتبارية يملك فيه مستثمر مقيم في 
 االستثمارالشخصية االعتبارية. وتشمل مشاريع  ذوالتصويت )اإلدارة واتخاذ القرار( بالنسبة إلى المشروع 

فة بأنها كيانات تابعة أو مشاركة أو مشاريع غير ذات شخصية اعتبارية مملوكة األجنبي المباشر الكيانات المعر 
 .62بالكامل للمستثمر

 :[Foreign Direct Investor]المستثمر األجنبي المباشر 
عامة أو خاصة أو حكومة أو مجموعة  أو شركةً  ةً دمحدو  قد يكون المستثمر األجنبي المباشر شخصًا أو شركةً 

تعمل في بلد غير بلد إقامة المستثمر األجنبي أو  –ابطين أو مجموعة من الشركات المترابطة من األفراد المتر 
أو أكثر من األسهم العادية أو من سلطة التصويت في تلك  %01شريطة امتالك  ،بلدان المستثمرين األجانب

 المؤسسة.
 :[Foreign Direct Investment Corporation]األجنبي المباشر  االستثمارشركات 

أو مملوكة بأقلية أسهمها(، وفروع الشركات أو  ،تشمل الشركات التابعة )مملوكة بالكامل؛ مملوكة بأكثرية أسهمها
؛ فيستخدم تعبير "مؤسسة تابعة" لإلشارة إلى كافة أشكال هذه المؤسسات. وهنا نورد أشكال ،مؤسسات شريكة

 األجنبي المباشر: االستثمارشركات 
 الشركة التابعة:

من األسهم العادية أو حق التصويت  %11 ة يمتلك فيها المستثمر األجنبي المباشر أكثر مندي شركة محدو ه
 غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة. إقالةمع وجود حق تعيين أو 

 
 الفرع:

 :مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل المستثمر األجنبي المباشر. ويكون ،هو شركة غير محدودة
أو شراكة غير محدودة في مشروع مشترك بين مستثمر أجنبي  ،منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي المباشر

نشاءات )باستثناء تلك التي تملكها كيانات حكومية أجنبية( ومعدات غير  مباشر وأطراف أخرى، أو أراض وا 
  .اقتصادياالمقيم من قبل غير  ةمباشر منقولة في البلد المضيف تكون مملوكة بالكامل 

ما لسنة واحدة على  اقتصادمثل السفن والطائرات وأجهزة التنقيب عن الغاز والنفط( تعمل في أجهزة منقولة )
 من قبل المشغل وباعتراف السلطة الضريبية في البلد المضيف. منفصل   األقل إذا تم احتسابها بشكل  
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 المؤسسة.
 :[Foreign Direct Investment Corporation]األجنبي المباشر  االستثمارشركات 

أو مملوكة بأقلية أسهمها(، وفروع الشركات أو  ،تشمل الشركات التابعة )مملوكة بالكامل؛ مملوكة بأكثرية أسهمها
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 الفرع:

 :مملوكة بالكامل أو بالتضامن من قبل المستثمر األجنبي المباشر. ويكون ،هو شركة غير محدودة
أو شراكة غير محدودة في مشروع مشترك بين مستثمر أجنبي  ،منشأة دائمة أو مكتب للمستثمر األجنبي المباشر

نشاءات )باستثناء تلك التي تملكها كيانات حكومية أجنبية( ومعدات غير  مباشر وأطراف أخرى، أو أراض وا 
  .اقتصادياالمقيم من قبل غير  ةمباشر منقولة في البلد المضيف تكون مملوكة بالكامل 
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 الشركة الشريكة: 
 من األسهم العادية أو من قوة التصويت. %11و %01مر المباشر بين هي شركة محدودة يملك فيها المستث

 الشركة الفرعية:
يشمل تعبير "شركة فرعية" الشركات التابعة والفروع والمؤسسات الشريكة، ويستخدم لوصف شركة متمركزة في بلد 

  ما عندما:
ألسهم العادية أو سلطة أو أكثر من ا %01يملك مستثمر أو مجموعة من مستثمرين مقيمين في بلد آخر 

مسجاًل أو يملك مستثمر أو مجموعة من مستثمرين مقيمين في بلد آخر  في حال كانت الشركة كياناً و التصويت. 
 غير مسجل. أو مشروع   أو أكثر من فرع   %01مصالح توازي 

 
  :[Portfolio Investments]الحافظة  استثمارات

للتداول مثل أسهم رأس مال الشركات والسندات ]عدا ما يوصف في األدوات المالية القابلة  االستثمارهو 
 وأدوات سوق النقد والمشتقات المالية وسندات الدين. ،[االحتياطيةأجنبي مباشر واألصول  استثمارب

الحافظة على جانبي األصول و الخصوم إلى عنصرين رئيسيين هما:  الستثماراتتنقسم العناصر الرئيسية 
في األسواق المنظمة وغيرها من األسواق المالية.  واالتجارات الدين وكالهما قابل للتداول سندات الملكية وسند

وتنقسم سندات الدين بدورها إلى سندات وأذون، وأدوات السوق النقدية ومشتقات مالية، وتشمل المشتقات المالية 
 مجموعات متنوعة من األدوات المالية الجديدة.

 
 الحافظة: استثمارات
 لملكية:سندات ا

تشمل كافة األدوات والصكوك التي تثبت حق مالكها أو حاملها في جزء من القيمة المتبقية للمؤسسات المساهمة 
بعد خصم استحقاقات كل الدائنين. وعادة ما تشير األسهم والصكوك المشاركة في الملكية وما شابهها. ويدخل 

من القيمة المتبقية الموزعة للمؤسسة  الحصول على جزء   في هذا التبويب األسهم الممتازة التي تخول حاملها حق
 عند تصفيتها.
 سندات الدين:

 السندات واألذون والصكوك وما شابهها.
 أدوات السوق النقدية أو غيرها من أدوات الدين القابلة للتداول.

من المخاطر وعادة ما  المشتقات المالية أو األدوات الثانوية مثل عقود االختيار التي تستخدم ألغراض الوقاية
 يكون أجلها ال يمتد إلى مرحلة التسليم الفعلي للسلعة المتعاقد عليها.

 
 :[Other Investments]األخرى  االستثمارات
روض ق؛ ال،التجاري االئتمانالحافظة( مثل  واستثماراتاألجنبي المباشر  االستثمار)عدا  االستثماراتتشمل كافة 

 ... وغيرها. ،أو الودائع
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 (: منهجية تقدير الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة5الملحق رقم )
 :63الحسابات االقتصادية القومية

تعتبر الحسابات القومية من أهم أدوات التخطيط االقتصادي واالجتماعي في الدولة، حيث أنها تقدم صورة 
للمتغيرات والعالقات والتدفقات يساعد في  شامل   محاسبي   ي  اقتصاد متكاملة للهيكل االقتصادي من خالل إطار  

 تي تتالءم مع األهداف المرسومـة.رسم السياسة االقتصادية وال
 

  الجداول والحسابات الرئيسية للحسابات القومية:
لإلنتاج وعناصر الدخل حسب مكوناته، تعويضات العاملين،  تهدف الحسابات الرئيسية إلى عرض شامل  

كات السنوية وفائض التشغيل، كما تتضمن جداول عامة عن اإلنتاج والناتج، تكوين رأس المال الثابت االهتال
 اإلجمالي، الواردات والصادرات، العاملين واألجور، ...الخ. 

وتشمل أيضًا الحسابات الرئيسية القومية )الحسابات الموحدة( والتي يتم إعدادها وفق نظام الحسابات القومية 
هذه وتعتمد االعتبار إمكانيات اإلحصائيات والبيانات المتوفرة في الدولة. ب(، مع األخذ SNA93)الدولي 

وذلك بغرض استخراج مؤشرات عامة ورئيسية من أجل  عامة   أولية   الحسابات في إعدادها وتنفيذها على بيانات  
تصادي بهدف الوقوف على نتائج تنفيذ االستخدامات العاجلة في مجاالت عقد المقارنات االقتصادية والتحليل االق

حصاءات  السياسات االقتصادية العامة للدولة. وتعدل البيانات العامة هذه تباعًا عند الحصول على بيانات وا 
وذلك بهدف  مستمرة   إضافية   حصائيون والباحثون بجهود  عدادها بالشكل النهائي. ويقوم اإلجديدة إلى أن يتم إ

 يانات التي تلبي بموجبها مجاميع الحسابات القومية الرئيسية والتحليلية.تحسين وتطوير مستوى الب
 

 طرق قياس وتقدير متغيرات القطاعات االقتصادية:
تختلف طرق تقدير المتغيرات االقتصادية حسب القطاع والنشاط االقتصادي وذلك الختالف طبيعة وماهية 

لمشاكل والصعوبات في الحصول على البيانات القطاع ومصادر البيانات اإلحصائية ومدى توافرها، ول
واإلحصائيات الالزمة. مما يستدعي اللجوء إلى طرق وأساليب إحصائية مكملة لإلحصائيات والمسوح اإلحصائية 

 بغرض الوصول إلى بيانات متكاملة وواقعية قدر اإلمكان. االقتصاديةالفعلية للقطاعات 
 

 (:ولة أو اإلقليم الجغرافي)على مستوى الد قطاعات االقتصاد القومي
قسم االقتصاد القومي إلى مجموعة من القطاعات التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات، ويتضمن كل قطاع من هذه 

ويختلف عدد قطاعات االقتصاد القومي باختالف الدول أو الكيانات  ،القطاعات مجموعة من الوحدات المنتجة
ي المعني. إال أن التقسيم المتفق عليه في أغلب دول العالم هو ما يتفق مع السياسية القائمة على اإلقليم الجغراف

وهو ما أوصت به الشعبة  [ISIC] االقتصاديةالتقسيمات الواردة في التصنيف الدولي المعياري لجميع األنشطة 
 اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛ وهذه القطاعات هي:

                                       
" و"التصنيف 3110" و" دليل ميزان المدفوعات لعام 0112التفصيل واإلطالع يرجى مراجعة "نظام الحسابات القومية للمزيد من  63

" والصادرة عن الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة وصندوق النقد 2.0التنقيح  –الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
 الدولي.
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 تي تتالءم مع األهداف المرسومـة.رسم السياسة االقتصادية وال
 

  الجداول والحسابات الرئيسية للحسابات القومية:
لإلنتاج وعناصر الدخل حسب مكوناته، تعويضات العاملين،  تهدف الحسابات الرئيسية إلى عرض شامل  

كات السنوية وفائض التشغيل، كما تتضمن جداول عامة عن اإلنتاج والناتج، تكوين رأس المال الثابت االهتال
 اإلجمالي، الواردات والصادرات، العاملين واألجور، ...الخ. 

وتشمل أيضًا الحسابات الرئيسية القومية )الحسابات الموحدة( والتي يتم إعدادها وفق نظام الحسابات القومية 
هذه وتعتمد االعتبار إمكانيات اإلحصائيات والبيانات المتوفرة في الدولة. ب(، مع األخذ SNA93)الدولي 

وذلك بغرض استخراج مؤشرات عامة ورئيسية من أجل  عامة   أولية   الحسابات في إعدادها وتنفيذها على بيانات  
تصادي بهدف الوقوف على نتائج تنفيذ االستخدامات العاجلة في مجاالت عقد المقارنات االقتصادية والتحليل االق

حصاءات  السياسات االقتصادية العامة للدولة. وتعدل البيانات العامة هذه تباعًا عند الحصول على بيانات وا 
وذلك بهدف  مستمرة   إضافية   حصائيون والباحثون بجهود  عدادها بالشكل النهائي. ويقوم اإلجديدة إلى أن يتم إ

 يانات التي تلبي بموجبها مجاميع الحسابات القومية الرئيسية والتحليلية.تحسين وتطوير مستوى الب
 

 طرق قياس وتقدير متغيرات القطاعات االقتصادية:
تختلف طرق تقدير المتغيرات االقتصادية حسب القطاع والنشاط االقتصادي وذلك الختالف طبيعة وماهية 

لمشاكل والصعوبات في الحصول على البيانات القطاع ومصادر البيانات اإلحصائية ومدى توافرها، ول
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قسم االقتصاد القومي إلى مجموعة من القطاعات التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات، ويتضمن كل قطاع من هذه 

ويختلف عدد قطاعات االقتصاد القومي باختالف الدول أو الكيانات  ،القطاعات مجموعة من الوحدات المنتجة
ي المعني. إال أن التقسيم المتفق عليه في أغلب دول العالم هو ما يتفق مع السياسية القائمة على اإلقليم الجغراف

وهو ما أوصت به الشعبة  [ISIC] االقتصاديةالتقسيمات الواردة في التصنيف الدولي المعياري لجميع األنشطة 
 اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛ وهذه القطاعات هي:

                                       
" و"التصنيف 3110" و" دليل ميزان المدفوعات لعام 0112التفصيل واإلطالع يرجى مراجعة "نظام الحسابات القومية للمزيد من  63
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تعتبر الحسابات القومية من أهم أدوات التخطيط االقتصادي واالجتماعي في الدولة، حيث أنها تقدم صورة 
للمتغيرات والعالقات والتدفقات يساعد في  شامل   محاسبي   ي  اقتصاد متكاملة للهيكل االقتصادي من خالل إطار  

 تي تتالءم مع األهداف المرسومـة.رسم السياسة االقتصادية وال
 

  الجداول والحسابات الرئيسية للحسابات القومية:
لإلنتاج وعناصر الدخل حسب مكوناته، تعويضات العاملين،  تهدف الحسابات الرئيسية إلى عرض شامل  

كات السنوية وفائض التشغيل، كما تتضمن جداول عامة عن اإلنتاج والناتج، تكوين رأس المال الثابت االهتال
 اإلجمالي، الواردات والصادرات، العاملين واألجور، ...الخ. 

وتشمل أيضًا الحسابات الرئيسية القومية )الحسابات الموحدة( والتي يتم إعدادها وفق نظام الحسابات القومية 
هذه وتعتمد االعتبار إمكانيات اإلحصائيات والبيانات المتوفرة في الدولة. ب(، مع األخذ SNA93)الدولي 

وذلك بغرض استخراج مؤشرات عامة ورئيسية من أجل  عامة   أولية   الحسابات في إعدادها وتنفيذها على بيانات  
تصادي بهدف الوقوف على نتائج تنفيذ االستخدامات العاجلة في مجاالت عقد المقارنات االقتصادية والتحليل االق

حصاءات  السياسات االقتصادية العامة للدولة. وتعدل البيانات العامة هذه تباعًا عند الحصول على بيانات وا 
وذلك بهدف  مستمرة   إضافية   حصائيون والباحثون بجهود  عدادها بالشكل النهائي. ويقوم اإلجديدة إلى أن يتم إ

 يانات التي تلبي بموجبها مجاميع الحسابات القومية الرئيسية والتحليلية.تحسين وتطوير مستوى الب
 

 طرق قياس وتقدير متغيرات القطاعات االقتصادية:
تختلف طرق تقدير المتغيرات االقتصادية حسب القطاع والنشاط االقتصادي وذلك الختالف طبيعة وماهية 

لمشاكل والصعوبات في الحصول على البيانات القطاع ومصادر البيانات اإلحصائية ومدى توافرها، ول
واإلحصائيات الالزمة. مما يستدعي اللجوء إلى طرق وأساليب إحصائية مكملة لإلحصائيات والمسوح اإلحصائية 

 بغرض الوصول إلى بيانات متكاملة وواقعية قدر اإلمكان. االقتصاديةالفعلية للقطاعات 
 

 (:ولة أو اإلقليم الجغرافي)على مستوى الد قطاعات االقتصاد القومي
قسم االقتصاد القومي إلى مجموعة من القطاعات التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات، ويتضمن كل قطاع من هذه 

ويختلف عدد قطاعات االقتصاد القومي باختالف الدول أو الكيانات  ،القطاعات مجموعة من الوحدات المنتجة
ي المعني. إال أن التقسيم المتفق عليه في أغلب دول العالم هو ما يتفق مع السياسية القائمة على اإلقليم الجغراف

وهو ما أوصت به الشعبة  [ISIC] االقتصاديةالتقسيمات الواردة في التصنيف الدولي المعياري لجميع األنشطة 
 اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛ وهذه القطاعات هي:

                                       
" و"التصنيف 3110" و" دليل ميزان المدفوعات لعام 0112التفصيل واإلطالع يرجى مراجعة "نظام الحسابات القومية للمزيد من  63

" والصادرة عن الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة وصندوق النقد 2.0التنقيح  –الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
 الدولي.
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" والصادرة عن الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة وصندوق النقد 2.0التنقيح  –الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
 الدولي.
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 كية.قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسم
 ستخراجية.قطاع الصناعة اال

 قطاع الصناعة التحويلية.
 قطاع الماء والكهرباء.

 قطاع التشييد والبناء )اإلنشاءات(.
 قطاع التجارة الداخلية.

 قطاع المطاعم والفنادق.
 قطاع النقل والتخزين واالتصاالت.
 قطاع التمويل والتأمين والعقارات.
 قطاع منتجو الخدمات الحكومية.

 الخدمات األخرى والخدمات الشخصية.قطاع 
 قطاع الخدمات المنزلية.

 
ولغايات تقدير الناتج المحلي اإلجمالي ال بد من توفير بيانات على قدر من التفصيل عن اإلنتاج  ،عام   بشكل  و 

 أن هي واالستهالك الوسيط لجميع المنشآت العاملة في القطاع االقتصادي المعني، ولكن المشكلة 64القائم
تتوفر على المجاميع الكلية، وحتى عندما تتوفر على  عام   بيانات التي تتوفر عن األنشطة االقتصادية بشكل  ال

ال يمكن االعتماد على هذه البيانات ألن المنشأة وهي وحدة العد اإلحصائي قد يكون نه إفمستوى البند الواحد 
حسابات ن إفأخرى وفي هذه الحالة  مناطقأو  ةمنطقويوجد لها فرع/ فروع في  منطقة معينةفي  يمقرها الرئيس

يتم من خاللها تقدير حجم  الفرع ترد ضمن حسابات الشركة األم ولذلك ال بد من التعامل مع هذه المشكلة بطريقة  
األمثلة على مثل هذه الحالة فروع البنوك وشركات التامين العاملة، وحتى برز أومن  .األعمال في تلك الفروع

تباع أسلوب علمي لتقدير يمكن السير  في العمل ال بد من دراسة حجم هذه المشكلة على المستوى القطاعي وا 
 الواحدة في النشاط االقتصادي. المنطقةمساهمة 

ج يمكن تقدير القيمة المضافة أو الناتنه أال بد من التنويه إال  ،عام وقبل البدء في الدراسة القطاعية بشكل  و 
 رق هي:المحلي اإلجمالي بثالث ط

 
 : طريقة اإلنتاج أوالً 

تكون القيمة المضافة عبارة عن ناتج طرح االستهالك الوسيط )مستلزمات اإلنتاج السلعية  ،ووفق هذه الطريقة
والخدمية( من قيمة اإلنتاج اإلجمالي للوحدة اإلنتاجية أو للقطاع، ويختلف مفهوم اإلنتاج من قطاع إلى آخر 

فهو عبارة عن قيمة السلع والخدمات  ،أما االستهالك الوسيط.جها ذلك القطاعحسب طبيعة المنتجات التي ينت
التي يتم استخدامها في العملية اإلنتاجية وتكون منتجة داخل الجهاز اإلنتاجي )بغض النظر عن كونه الجهاز 

رات األبنية هي سلع المواد األولية أو المحروقات أو الكهرباء أو إيجا اإلنتاجي المحلي أو في دول أخرى(، فمثالً 
وخدمات يتم إنتاجها داخل الجهاز اإلنتاجي، أما المدفوعات للعاملين )رواتب و أجور ومزايا أخرى( والضرائب 

                                       
 إلجمالي من قطاع إلى أخر، وسيتم تعريف اإلنتاج اإلجمالي لكل قطاع أثناء توثيق منهجية العمليختلف مفهوم اإلنتاج ا  64
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هنا إلى أن هذه الطريقة  ةشار ل الجهاز اإلنتاجي. وال بد من اإلفهي مدفوعات لقاء خدمات ال يتم إنتاجها داخ
اقتصادية، وتشير  ذات داللة   السوق وبيعها بأسعار  في لطرحها  دمات  وخ اً تستخدم في األنشطة التي تنتج سلع

 )في حالة المنافسة(. الداللة االقتصادية إلى أن السعر يغطي كلفة اإلنتاج التي تشمل ربح المنتج
 
 :[Gross Output]. اإلنتاج القائم 1

 خرى(اإليراد من النشاط الرئيسي + اإليرادات األخرى )إيرادات األنشطة األ  
 السعر الجاري بالسوق )سعر جملة(. X= كمية اإلنتاج المباعة في األسواق  اإليراد من النشاط الرئيسي

 أخرى؛ مثل: اقتصاديةاإليرادات األخرى : هي عبارة عن أي إيرادات تقبض نتيجة ممارسة نشاط / أنشطة 
 إيرادات من خدمات فنية )االستشارات الفنية المختصة( مقدمة للغير.

 إيرادات الهوامش التجارية.
 إيرادات الخدمات الصناعية.

 
 :[Intermediate Consumption]الوسيط  االستهالك. 2

 ويمكن أن ندعوها بمستلزمات ،في العملية اإلنتاجية من السلع والخدمات هو مجموع تكلفة ما تم استخدامه فعلياً 
 اإلنتاج من السلع والخدمات مثل:

 لسلع:مستلزمات اإلنتاج من ا
 المواد األولية.

 الكهرباء والماء.
 العدد واألدوات المستهلكة.

 مواد التنظيف، ... الخ.
 مستلزمات اإلنتاج من الخدمات:

 خدمات الدعاية واإلعالن.
 خدمات صناعية مقدمة من الغير.

 مكافآت غير العاملين.
 االستشارات القانونية.

 مل... الخ.الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في موقع الع
 
االستهالك الوسيط  - [Gross Output]إلنتاج القائم ا = [Value Added]القيمة المضافة  .3

[Intermediate Consumption] 
 

 ثانيا: طريقة الدخل 
فإن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي أو القيمة المضافة هي عبارة عن قيمة ما يدفع لعناصر  ،وفق هذه الطريقة

 هذه المدفوعات هي عبارة عن:ن إفنظام الحسابات القومية  اإلنتاج، ووفق
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هنا إلى أن هذه الطريقة  ةشار ل الجهاز اإلنتاجي. وال بد من اإلفهي مدفوعات لقاء خدمات ال يتم إنتاجها داخ
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 )في حالة المنافسة(. الداللة االقتصادية إلى أن السعر يغطي كلفة اإلنتاج التي تشمل ربح المنتج
 
 :[Gross Output]. اإلنتاج القائم 1

 خرى(اإليراد من النشاط الرئيسي + اإليرادات األخرى )إيرادات األنشطة األ  
 السعر الجاري بالسوق )سعر جملة(. X= كمية اإلنتاج المباعة في األسواق  اإليراد من النشاط الرئيسي

 أخرى؛ مثل: اقتصاديةاإليرادات األخرى : هي عبارة عن أي إيرادات تقبض نتيجة ممارسة نشاط / أنشطة 
 إيرادات من خدمات فنية )االستشارات الفنية المختصة( مقدمة للغير.

 إيرادات الهوامش التجارية.
 إيرادات الخدمات الصناعية.

 
 :[Intermediate Consumption]الوسيط  االستهالك. 2

 ويمكن أن ندعوها بمستلزمات ،في العملية اإلنتاجية من السلع والخدمات هو مجموع تكلفة ما تم استخدامه فعلياً 
 اإلنتاج من السلع والخدمات مثل:

 لسلع:مستلزمات اإلنتاج من ا
 المواد األولية.

 الكهرباء والماء.
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 مواد التنظيف، ... الخ.
 مستلزمات اإلنتاج من الخدمات:

 خدمات الدعاية واإلعالن.
 خدمات صناعية مقدمة من الغير.

 مكافآت غير العاملين.
 االستشارات القانونية.

 مل... الخ.الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في موقع الع
 
االستهالك الوسيط  - [Gross Output]إلنتاج القائم ا = [Value Added]القيمة المضافة  .3

[Intermediate Consumption] 
 

 ثانيا: طريقة الدخل 
فإن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي أو القيمة المضافة هي عبارة عن قيمة ما يدفع لعناصر  ،وفق هذه الطريقة

 هذه المدفوعات هي عبارة عن:ن إفنظام الحسابات القومية  اإلنتاج، ووفق
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المستحقة والتي تشمل الرواتب واألجور النقدية والعينية ومساهمات أرباب العمل في  تعويضات العاملينقيمة 
 صناديق االدخار والضمان االجتماعي لصالح العاملين، باإلضافة ألية مزايا نقدية أو عينة مستحقة للعاملين.

والواردات المستحقة على المنتجين في مختلف القطاعات االقتصادية لصالح  الضرائب على اإلنتاجمة قي
 الحكومة سواء المركزية أو الحكومات المحلية أو أي وحدات حكومية أخرى.

 ويمثل قيمة ما استخدم في العملية اإلنتاجية خالل الفترة المحاسبية. إهتالك رأس المال الثابت
: ويمثل قيمة الجزء األكبر منه عائد التنظيم الذي يعود على المنظم، وفي يل/الدخل المختلطفائض التشغ

 بعضهما البعض. المنشآت الفردية قيمة عائد التنظيم والعمل لصعوبة فصلهما عن
 
 = [GDP]/ الناتج المحلي اإلجمالي  [Value Added]القيمة المضافة  .0

 أس المال الثابت + فائض التشغيل.ر  اهتالكنتاج + تعويضات العاملين + الضرائب على اإل
 مالحظة:

 :يما يلمن المفروض على المحاسب القومي الذي يقوم بتقدير الناتج المحلي اإلجمالي التمييز بين 
 والضرائب على المنتجات. –الضرائب على اإلنتاج 

 لى أساس القاعدة المتحركة.رأس المال الثابت على أساس القاعدة الثابتة أو ع اهتالكعملية تقييم 
 :[Intermediate Consumption]االستهالك الوسيط . 3

ويمكن أن ندعوها بمستلزمات  .في العملية اإلنتاجية من السلع والخدمات هو مجموع تكلفة ما تم استخدامه فعلياً 
 اإلنتاج من السلع والخدمات مثل:

 مستلزمات اإلنتاج من السلع: -أ
 المواد األولية.

 كهرباء والماء.ال
 العدد واألدوات المستهلكة.

 مواد التنظيف، ... الخ.
 مستلزمات اإلنتاج من الخدمات: -ب

 خدمات الدعاية واإلعالن.
 خدمات صناعية مقدمة من الغير.

 مكافآت غير العاملين.
 االستشارات القانونية.

 الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في موقع العمل... الخ.
 [IC] االستهالك الوسيط  – [VA]= القيمة المضافة  [Gross Output]القائم  اإلنتاج. 2
 

  ثالثا: طريقة اإلنفاق
عبارة عن ما يتم إنفاقه من قبل قطاعات الطلب )االستهالك  هو الناتج المحلي اإلجمالين إف ،وفقًا لهذه الطريقة

مي والخاص، وقيمة تكوين رأس المال الثابت، النهائي(، ويتكون من البنود اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكو 
وقيمة التغير في مخزونات السلع، باإلضافة لقيمة الصادرات من السلع والخدمات مطروحا منها قيمة مستوردات 
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حيث أن مجموع العرض )الناتج المحلي  ،لطريقة حالة التوازن في االقتصاداوتصور هذه  .السلع والخدمات
 وع الطلب أو االمتصاص في االقتصاد والذي هو عبارة عن مجموع البنود السابقة.والمستوردات( يساوي مجم

 
ويمكن القول أن هذه الطرق متكاملة بالرغم من النظر إليها على أنها بديلة لبعضها البعض فبعض األنشطة 

ال يمكن تقدير  االقتصادية ال يمكن استخدام إال طريقة محددة في تقدير إنتاجها، فمثال قطاع الحكومة العامة
القيمة المضافة له إال باستخدام طريقة الدخل وذلك لصعوبة تقدير إنتاج العديد من الخدمات الحكومية مثل 
خدمات القوات المسلحة واألمن والعدالة وغيرها، في حين يكون من الصعوبة استخدام هذه الطريقة في القطاعات 

عن فائض التشغيل )والذي  دقيقة   صعوبة الحصول على بيانات  التي تهدف إلى تحقيق الربح من إنتاجها وذلك ل
 يكون الربح جزءًا منه(.

 
ترتبط تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بمفهوم اإلقامة في االقتصاد المدروس، وال يرتكز مفهوم اإلقامة إلى و 

نما يرتبط بمعايير أخرى ترتبط بالمصلحة االقتصادية والمدة ا لزمنية بغض النظر عن الجنسية معايير قانونية، وا 
ألهمية هذا المفهوم في هذا العمل سيتم التعرض له بشيء من التفصيل في  أو أية معايير قانونية أخرى، ونظراً 

 الفقرة التالية.
 

 = [GDP]/ الناتج المحلي اإلجمالي  [VALUE ADDED]القيمة المضافة 
 + اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

 الستهالكي النهائي الخاص+ اإلنفاق ا
 + تكوين رأس المال الثابت

 + التغير في المخزون
 المستوردات(. –+ الميزان التجاري )الصادرات 

 
 مفهوم اإلقامة وفق الحسابات القومية:

من اإلقليم  يتحدد مجموع االقتصاد القومي بالوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم االقتصادي الذي يتألف أساساً 
معه، وال يستند تعريف اإلقامة في النظام إلى الجنسية أو المعايير القانونية  غرافي بيد أنه ال يتطابق تماماً الج

عندما يكون لها مركز مصلحة اقتصادية في اإلقليم االقتصادي، أي عندما  حيث تعتبر الوحدة المؤسسية مقيمةً 
قليم االقتصادي. وتجري الوحدات المؤسسية المقيمة تعمل مدة طويلة )سنة أو أكثر( في أنشطة اقتصادية في اإل

حيث تعتبر هذه المعامالت ضمن  ،معامالت مع وحدات غير مقيمة )وحدات مقيمة في اقتصاديات أخرى(
حساب الصفقات الخارجية الذي يسجل فيه المعامالت التي تتم بين الوحدات المقيمة والوحدات غير المقيمة. 

بد من التعريف بمعنى اإلقليم االقتصادي وكذلك تعريف لمعنى مركز المصلحة وليتضح مفهوم اإلقامة ال 
 االقتصادية.   

 :اإلقليم االقتصاد  للبلد
ذا كان إالوحدة الحكومية المحلية يتكون اإلقليم االقتصادي من األقاليم الجغرافية التي تتولى إدارتها الحكومة )أو 

 أنه يشمل على: رك داخلها األشخاص والسلع ورأس المال بحرية حيثجزءًا من البلد( ويتح االقتصاديإلقليم ا
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 االقتصادية.   

 :اإلقليم االقتصاد  للبلد
ذا كان إالوحدة الحكومية المحلية يتكون اإلقليم االقتصادي من األقاليم الجغرافية التي تتولى إدارتها الحكومة )أو 

 أنه يشمل على: رك داخلها األشخاص والسلع ورأس المال بحرية حيثجزءًا من البلد( ويتح االقتصاديإلقليم ا

  

 
 
 

65 | P a g e 
 

المستحقة والتي تشمل الرواتب واألجور النقدية والعينية ومساهمات أرباب العمل في  تعويضات العاملينقيمة 
 صناديق االدخار والضمان االجتماعي لصالح العاملين، باإلضافة ألية مزايا نقدية أو عينة مستحقة للعاملين.

والواردات المستحقة على المنتجين في مختلف القطاعات االقتصادية لصالح  الضرائب على اإلنتاجمة قي
 الحكومة سواء المركزية أو الحكومات المحلية أو أي وحدات حكومية أخرى.

 ويمثل قيمة ما استخدم في العملية اإلنتاجية خالل الفترة المحاسبية. إهتالك رأس المال الثابت
: ويمثل قيمة الجزء األكبر منه عائد التنظيم الذي يعود على المنظم، وفي يل/الدخل المختلطفائض التشغ

 بعضهما البعض. المنشآت الفردية قيمة عائد التنظيم والعمل لصعوبة فصلهما عن
 
 = [GDP]/ الناتج المحلي اإلجمالي  [Value Added]القيمة المضافة  .0

 أس المال الثابت + فائض التشغيل.ر  اهتالكنتاج + تعويضات العاملين + الضرائب على اإل
 مالحظة:

 :يما يلمن المفروض على المحاسب القومي الذي يقوم بتقدير الناتج المحلي اإلجمالي التمييز بين 
 والضرائب على المنتجات. –الضرائب على اإلنتاج 

 لى أساس القاعدة المتحركة.رأس المال الثابت على أساس القاعدة الثابتة أو ع اهتالكعملية تقييم 
 :[Intermediate Consumption]االستهالك الوسيط . 3

ويمكن أن ندعوها بمستلزمات  .في العملية اإلنتاجية من السلع والخدمات هو مجموع تكلفة ما تم استخدامه فعلياً 
 اإلنتاج من السلع والخدمات مثل:

 مستلزمات اإلنتاج من السلع: -أ
 المواد األولية.

 كهرباء والماء.ال
 العدد واألدوات المستهلكة.

 مواد التنظيف، ... الخ.
 مستلزمات اإلنتاج من الخدمات: -ب

 خدمات الدعاية واإلعالن.
 خدمات صناعية مقدمة من الغير.

 مكافآت غير العاملين.
 االستشارات القانونية.

 الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في موقع العمل... الخ.
 [IC] االستهالك الوسيط  – [VA]= القيمة المضافة  [Gross Output]القائم  اإلنتاج. 2
 

  ثالثا: طريقة اإلنفاق
عبارة عن ما يتم إنفاقه من قبل قطاعات الطلب )االستهالك  هو الناتج المحلي اإلجمالين إف ،وفقًا لهذه الطريقة

مي والخاص، وقيمة تكوين رأس المال الثابت، النهائي(، ويتكون من البنود اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكو 
وقيمة التغير في مخزونات السلع، باإلضافة لقيمة الصادرات من السلع والخدمات مطروحا منها قيمة مستوردات 
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  ثالثا: طريقة اإلنفاق
عبارة عن ما يتم إنفاقه من قبل قطاعات الطلب )االستهالك  هو الناتج المحلي اإلجمالين إف ،وفقًا لهذه الطريقة

مي والخاص، وقيمة تكوين رأس المال الثابت، النهائي(، ويتكون من البنود اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكو 
وقيمة التغير في مخزونات السلع، باإلضافة لقيمة الصادرات من السلع والخدمات مطروحا منها قيمة مستوردات 
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المستحقة والتي تشمل الرواتب واألجور النقدية والعينية ومساهمات أرباب العمل في  تعويضات العاملينقيمة 
 صناديق االدخار والضمان االجتماعي لصالح العاملين، باإلضافة ألية مزايا نقدية أو عينة مستحقة للعاملين.
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: ويمثل قيمة الجزء األكبر منه عائد التنظيم الذي يعود على المنظم، وفي يل/الدخل المختلطفائض التشغ

 بعضهما البعض. المنشآت الفردية قيمة عائد التنظيم والعمل لصعوبة فصلهما عن
 
 = [GDP]/ الناتج المحلي اإلجمالي  [Value Added]القيمة المضافة  .0

 أس المال الثابت + فائض التشغيل.ر  اهتالكنتاج + تعويضات العاملين + الضرائب على اإل
 مالحظة:

 :يما يلمن المفروض على المحاسب القومي الذي يقوم بتقدير الناتج المحلي اإلجمالي التمييز بين 
 والضرائب على المنتجات. –الضرائب على اإلنتاج 

 لى أساس القاعدة المتحركة.رأس المال الثابت على أساس القاعدة الثابتة أو ع اهتالكعملية تقييم 
 :[Intermediate Consumption]االستهالك الوسيط . 3
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 اإلنتاج من السلع والخدمات مثل:

 مستلزمات اإلنتاج من السلع: -أ
 المواد األولية.

 كهرباء والماء.ال
 العدد واألدوات المستهلكة.

 مواد التنظيف، ... الخ.
 مستلزمات اإلنتاج من الخدمات: -ب

 خدمات الدعاية واإلعالن.
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حيث أن مجموع العرض )الناتج المحلي  ،لطريقة حالة التوازن في االقتصاداوتصور هذه  .السلع والخدمات
 وع الطلب أو االمتصاص في االقتصاد والذي هو عبارة عن مجموع البنود السابقة.والمستوردات( يساوي مجم

 
ويمكن القول أن هذه الطرق متكاملة بالرغم من النظر إليها على أنها بديلة لبعضها البعض فبعض األنشطة 

ال يمكن تقدير  االقتصادية ال يمكن استخدام إال طريقة محددة في تقدير إنتاجها، فمثال قطاع الحكومة العامة
القيمة المضافة له إال باستخدام طريقة الدخل وذلك لصعوبة تقدير إنتاج العديد من الخدمات الحكومية مثل 
خدمات القوات المسلحة واألمن والعدالة وغيرها، في حين يكون من الصعوبة استخدام هذه الطريقة في القطاعات 

عن فائض التشغيل )والذي  دقيقة   صعوبة الحصول على بيانات  التي تهدف إلى تحقيق الربح من إنتاجها وذلك ل
 يكون الربح جزءًا منه(.

 
ترتبط تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بمفهوم اإلقامة في االقتصاد المدروس، وال يرتكز مفهوم اإلقامة إلى و 

نما يرتبط بمعايير أخرى ترتبط بالمصلحة االقتصادية والمدة ا لزمنية بغض النظر عن الجنسية معايير قانونية، وا 
ألهمية هذا المفهوم في هذا العمل سيتم التعرض له بشيء من التفصيل في  أو أية معايير قانونية أخرى، ونظراً 

 الفقرة التالية.
 

 = [GDP]/ الناتج المحلي اإلجمالي  [VALUE ADDED]القيمة المضافة 
 + اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

 الستهالكي النهائي الخاص+ اإلنفاق ا
 + تكوين رأس المال الثابت

 + التغير في المخزون
 المستوردات(. –+ الميزان التجاري )الصادرات 

 
 مفهوم اإلقامة وفق الحسابات القومية:

من اإلقليم  يتحدد مجموع االقتصاد القومي بالوحدات المؤسسية المقيمة في اإلقليم االقتصادي الذي يتألف أساساً 
معه، وال يستند تعريف اإلقامة في النظام إلى الجنسية أو المعايير القانونية  غرافي بيد أنه ال يتطابق تماماً الج

عندما يكون لها مركز مصلحة اقتصادية في اإلقليم االقتصادي، أي عندما  حيث تعتبر الوحدة المؤسسية مقيمةً 
قليم االقتصادي. وتجري الوحدات المؤسسية المقيمة تعمل مدة طويلة )سنة أو أكثر( في أنشطة اقتصادية في اإل

حيث تعتبر هذه المعامالت ضمن  ،معامالت مع وحدات غير مقيمة )وحدات مقيمة في اقتصاديات أخرى(
حساب الصفقات الخارجية الذي يسجل فيه المعامالت التي تتم بين الوحدات المقيمة والوحدات غير المقيمة. 

بد من التعريف بمعنى اإلقليم االقتصادي وكذلك تعريف لمعنى مركز المصلحة وليتضح مفهوم اإلقامة ال 
 االقتصادية.   

 :اإلقليم االقتصاد  للبلد
ذا كان إالوحدة الحكومية المحلية يتكون اإلقليم االقتصادي من األقاليم الجغرافية التي تتولى إدارتها الحكومة )أو 

 أنه يشمل على: رك داخلها األشخاص والسلع ورأس المال بحرية حيثجزءًا من البلد( ويتح االقتصاديإلقليم ا
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الفضاء الجوي والمياه اإلقليمية التي يتمتع فيها البلد بحقوق خالصة أو تكون له والية قضائية أو يدعي هذه 
 الوالية.

رى وتستعملها الجيوب اإلقليمية في بقية العالم أي المساحات األرضية المحددة بوضوح الموجودة في بلدان أخ
الحكومة التي تملكها أو تستأجرها ألغراض دبلوماسية أو عسكرية أو علمية وذلك بناءا على موافقة سياسية 

 رسمية من حكومة البلد الذي يقع فيه فعال.
 أية مناطق حرة أو مخازن جمركية أو مصانع تشغلها مشاريع غير إقليمية تحت الرقابة الجمركية.

 
  :صاديةمركز المصلحة االقت

توصف الوحدة المؤسسية أن لها مركز مصلحة اقتصادية داخل إقليم اقتصادي ما حينما يوجد موقع في هذا 
اإلقليم كمسكن أو مكان إنتاج أو مباني أخرى تمارس فيها أنشطة وتدخل في معامالت اقتصادية على نطاق هام 

كثر هو على سبيل االسترشاد وليس قاعدة غير اقتراح المدة سنة أو أ–لمدة غير محددة أو لمدة سنة أو أكثر 
طالما كان في حدود اإلقليم االقتصادي. وتعتبر ملكية األراضي والمباني في  وال يلزم أن يكون الموقع ثابتاً  -مرنة

ذا كان المالك مقيماً  كافياً  اإلقليم االقتصادي سبباً  يم في إقل العتبار أن للمالك مصلحة اقتصادية في ذلك اإلقليم وا 
صورية )وهمية( مقيمة في اإلقليم المعني وتعامل  مؤسسية   فإنه يعامل كأنه قام بتحويل ملكيته إلى وحدة  خر آ

فيها هذه الوحدة الصورية على أساس أن المالك الفعلي غير المقيم يملكها ويسيطر عليها حيث تعتبر اإليجارات 
التي تحول بدورها دخل الملكية إلى المالك الفعلي غير التي يدفعها المستأجرون إلى الوحدة المؤسسية الصورية 

 المقيم. 
من المباني في اإلقليم  أو عدد   يكون لها مصلحة اقتصادية عندما تحتفظ بمسكن  نه إف ،وبالنسبة لألسر المعيشية

لهذه األسرة  الذي يعتبره أفراد األسرة المعيشية مكان إقامتهم الرئيسية على شرط أن يكون جميع األفراد التابعين
المشار في اإلقليم الذي تقيم فيه األسرة المعيشية  نفس اإلقليم فإذا لم يعد أحد أفرادها مقيماً في المعيشية مقيمين 

على مغادرة اإلقليم  في تلك األسرة المعيشية. أما إذا كان هذا العضو معتاداً  فإن هذا العضو ال يعود عضواً  إليها
خارج اإلقليم  متكررة   حتى لو قام برحالت   يعتبر مقيماً نه إف ،محددة )أقل من سنة(والعودة له بعد فترة زمنية 

 فإن الفئات التالية يعاملون معاملة المقيم: ،االقتصادي. وفي هذا الخصوص
 

ألغراض االستجمام أو األعمال  واحدة   تقل عن سنة   المسافرون أو الزوار الذين يغادرون اإلقليم االقتصادي لفترة  
 تجارية أو ألغراض صحية أو تعليمية.ال

عن اإلقليم الذي تقيم فيه األسرة المعيشية  مختلف   اقتصادي   األفراد الذين يعملون بعض أو كل الوقت في إقليم  
وعمال الحدود والعاملين في المنظمات خر آ التي ينتمون إليها ومنهم العمال الذين يعملون جزأ من السنة في بلد  

أفراد طواقم السفن أو الطائرات  في السفارات والقنصليات ويشمل أيضاً  خدمين الذين يعينون محلياً الدولية والمست
      خارج اإلقليم االقتصادي. أو كلياً  أو غيرها التي تعمل جزئياً 

 
يعاملون كمقيمين في إقليمهم األصلي مهما طالت مدة دراستهم خارجه، شريطة أن نهم إف ،أما بالنسبة للطالب

في البلد. كما أن المرضى الموجودين في الخارج يعاملون معاملة المقيم  معيشية   من أسرة   لوا يشكلون جزءاً يظ
 مهما طالت فترة إقامتهم خارج اإلقليم.
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 راعة والثروة الحيوانية والسمكيةقطاع الز : (1)

 الرئيسة هي: االقتصاديةمن األنشطة  ينقسم هذا القطاع إلى عدد  
 ج النباتي.أنشطة اإلنتا

 أنشطة اإلنتاج الحيواني.
 أنشطة الثروة السمكية.

 األخرى الداعمة لهذا القطاع. االقتصاديةاألنشطة 
 

من المفترض أن تقدر القيمة المضافة ألنشطة هذا القطاع االقتصادي على أساس قيمة اإلنتاج لقيمة المنتجات 
هذا القطاع، مثل وزارة الزراعة في الدوائر المختصة الزراعية والسمكية والمنتجات الحيوانية األخرى. وتقوم 

)سابقا( ودوائر الزراعة المحلية في الدولة بتوفير بيانات عن الكميات واألسعار للمنتجات الزراعية. ويتم 
وتكوين رأس المال الثابت. كما  ،االستعانة بمصروفات الحكومة عند تقدير مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية

ير قيمة إعانات اإلنتاج من واقع بيانات الحكومة للخدمات المقدمة لهذا القطاع ويحسب عدد العاملين يتم تقد
كما تقدر أجورهم على أساس  ،بالتعـاون مع وزارة الزراعـة ووزارة العمل ومديرية اإلقامة والحدود في وزارة الداخلية

 خراج اإلقامة وبطاقة العمل للعاملين في هذا القطاع.متوسط األجر السـنوي المصرح به في البيانات المقدمة الست
ولكن من األفضل واألسهل إذا كان  ،يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل

 هناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.
 
 قطاع الصناعات االستخراجية: (2)
 م :النفـط الخـا -أ 

تحتسب كمية اإلنتاج على أساس النشرات الشهرية والسنوية الدولية والعربية المتخصصة للكميات المنتجة 
والكميات المصدرة والمستخدمة محليًا، وتقيم هذه الكمـيات بموجب جداول األسعار العالمـية. كما يتم تقدير 

ات السنوية واالهتالكات السنوية بموجب ما يتوفر من البيانات األخرى المتعلقة بعدد العاملين وأجورهم واالستثمار 
 نشرات ومجالت متخصصة.

ولكن من األفضل واألسهل إذا كان  ،يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل
 هناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.

 األخرى : أما الصناعات االستخراجية -ب 
يتم تقدير اإلنتاج على ضوء بيانات احتياجات قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعة التحويلية من مستلزمات 
اإلنتاج من السلع االستخراجيـة المنتجة محليًا باإلضافة إلى االستعانة بجداول إحصائيات صادرات السلع المنتجة 

 محليُا والخاصة بمنتجات المحاجر.
 الصناعات التحويلية  قطاع: (3) 
تم تقدير اإلنتاج الصناعي في الدولة من واقع المسوح اإلحصائية لقطاع الصناعة التحويلية مع إجراء التعديالت ي

المناسبة في السنوات التي لم يجري فيها مسح صناعي، باالستعانة بالبيانات المتوفرة عن الصناعة في وزارة 
 الصناعة في الدولة.المالية والصناعة وغرف التجارة و 
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 راعة والثروة الحيوانية والسمكيةقطاع الز : (1)

 الرئيسة هي: االقتصاديةمن األنشطة  ينقسم هذا القطاع إلى عدد  
 ج النباتي.أنشطة اإلنتا
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من المفترض أن تقدر القيمة المضافة ألنشطة هذا القطاع االقتصادي على أساس قيمة اإلنتاج لقيمة المنتجات 
هذا القطاع، مثل وزارة الزراعة في الدوائر المختصة الزراعية والسمكية والمنتجات الحيوانية األخرى. وتقوم 

)سابقا( ودوائر الزراعة المحلية في الدولة بتوفير بيانات عن الكميات واألسعار للمنتجات الزراعية. ويتم 
وتكوين رأس المال الثابت. كما  ،االستعانة بمصروفات الحكومة عند تقدير مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية

ير قيمة إعانات اإلنتاج من واقع بيانات الحكومة للخدمات المقدمة لهذا القطاع ويحسب عدد العاملين يتم تقد
كما تقدر أجورهم على أساس  ،بالتعـاون مع وزارة الزراعـة ووزارة العمل ومديرية اإلقامة والحدود في وزارة الداخلية

 خراج اإلقامة وبطاقة العمل للعاملين في هذا القطاع.متوسط األجر السـنوي المصرح به في البيانات المقدمة الست
ولكن من األفضل واألسهل إذا كان  ،يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل

 هناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.
 
 قطاع الصناعات االستخراجية: (2)
 م :النفـط الخـا -أ 

تحتسب كمية اإلنتاج على أساس النشرات الشهرية والسنوية الدولية والعربية المتخصصة للكميات المنتجة 
والكميات المصدرة والمستخدمة محليًا، وتقيم هذه الكمـيات بموجب جداول األسعار العالمـية. كما يتم تقدير 

ات السنوية واالهتالكات السنوية بموجب ما يتوفر من البيانات األخرى المتعلقة بعدد العاملين وأجورهم واالستثمار 
 نشرات ومجالت متخصصة.

ولكن من األفضل واألسهل إذا كان  ،يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل
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اإلنتاج من السلع االستخراجيـة المنتجة محليًا باإلضافة إلى االستعانة بجداول إحصائيات صادرات السلع المنتجة 

 محليُا والخاصة بمنتجات المحاجر.
 الصناعات التحويلية  قطاع: (3) 
تم تقدير اإلنتاج الصناعي في الدولة من واقع المسوح اإلحصائية لقطاع الصناعة التحويلية مع إجراء التعديالت ي

المناسبة في السنوات التي لم يجري فيها مسح صناعي، باالستعانة بالبيانات المتوفرة عن الصناعة في وزارة 
 الصناعة في الدولة.المالية والصناعة وغرف التجارة و 
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 نشرات ومجالت متخصصة.

ولكن من األفضل واألسهل إذا كان  ،يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل
 هناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.

 األخرى : أما الصناعات االستخراجية -ب 
يتم تقدير اإلنتاج على ضوء بيانات احتياجات قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعة التحويلية من مستلزمات 
اإلنتاج من السلع االستخراجيـة المنتجة محليًا باإلضافة إلى االستعانة بجداول إحصائيات صادرات السلع المنتجة 

 محليُا والخاصة بمنتجات المحاجر.
 الصناعات التحويلية  قطاع: (3) 
تم تقدير اإلنتاج الصناعي في الدولة من واقع المسوح اإلحصائية لقطاع الصناعة التحويلية مع إجراء التعديالت ي

المناسبة في السنوات التي لم يجري فيها مسح صناعي، باالستعانة بالبيانات المتوفرة عن الصناعة في وزارة 
 الصناعة في الدولة.المالية والصناعة وغرف التجارة و 
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ويتم االعتماد أيضًا على البيانات والجداول اإلحصائية الشهرية والسنوية المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك 
 بالنسبة للمنتجات النفطية والغاز.

يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل؛ ولكن من األفضل واألسهل إذا كان 
 ناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.ه
 
 قطاع الكهرباء والماء : (4)

الحسابات المالية والجداول اإلحصائية لوزارة الكهرباء والماء  إلىتقدر قيمة اإلنتاج في هذا القطاع باالستناد 
حصاءات ودوائر الكهرباء والماء المحلية. عن كميات الكهرباء المنتجة  وتتضمن هذه الجداول بيانات وا 

والمستهلكة وكميات المياه المنتجة والموزعة سواء كانت مياه التحلية أو مياه الينابيع، ويتم تقييم هذه الكميات وفقًا 
 لمعدالت وحدة أسعار االستهالك.

 خ.كما تتضمن هذه الحسابات كشوفًا بالعاملين وأجورهم واالستثمارات الثابتة واالهتالكات ... ال
 افة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.يمكن تقدير القيمة المض

 
 : قطاع التشييد والبناء(5)

يقدر اإلنتاج في هذا القطاع بقيمة المباني والتشييدات السنوية لكافة قطاعات االقتصاد القومي باإلضافة إلى 
قـامة اآلالت والمكائن، قيمة الصيانة والترميمات السنوية للمباني والتشييدات القائمة كما تضاف تك لفة تركيب وا 

وتقدر قيمة اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة باالسترشاد بالنموذج اإلحصائي التحليلي الذي يستوفى من بعض 
شركات المقاوالت كعينة إحصائية في إعداد كافة المؤشرات التقديرية الرئيسية للقطاع. كما تتم االستعانة باألرقام 

 واد البناء عند تقييم وتثبيت هذه المؤشرات والبيانات.القياسية ألسعار م
 يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.

 
 ارة الداخلية والفنادق والمطاعمالتج: (6)

يقدر اإلنتاج في نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أساس إجمالي هوامش التوزيع للسلع المستوردة والمنتجة 
تساوي الفرق بين قيمة بيع السلع إلى متاجر التجزئة وبين شرائها من المنتج المحلي وتكلفة السلع  محليًا، وهي

المستوردة )سيف( زائدًا الرسوم الجمركية والمصروفات األخرى كالنقل، باإلضافة على الفرق بين قيمة المبيعات 
 السلعية إلى المستخدم النـهائي وقيـمة شرائها من تاجـر التجزئة.

ويتم تقدير إجمالي قيمة الهوامش هذه باالستناد إلى تقارير األشعار الشهرية واألرقام القياسية لألسعار ومتابعة 
حركة الواردات )كمية وقيمة(. كما يقدر إنتاج الفنادق والمطاعم على أساس اإليرادات المتحصلة سواء كان لقاء 

يرادات المطاعم  يرادات الفنادق األخرى وا   ... الخ.المبيت وا 
ويتم تقدير هذه اإليرادات باالستناد إلى التقارير الشـهرية والتقرير السنوي للفنادق والحسابات الختاميـة لبعض 
الفنادق. كما يتم االسـتعانة ببيانات بعض الدوائر والتعـداد العام للمنشآت بالنسبة لتقدير حجم المطاعـم في الدولة 

 ر احتساب اإلنتاج على أساس اإلنتاجية للعامـل.وعدد العاملين فيها، ثم يتم تقدي
 
 : قطاع النقل والتخزين والمواصالت(1)
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يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطاع على أساس إجمالي اإليرادات المحصلة للخدمات التي تقوم بها كافة الوحدات 
، وتستند هذه التقديرات .. إلخوالهاتف ووحدات التخزين . العاملة في هذا القطاع كالموانئ والمطارات والبريد

البيانات واإلحصاءات الرسمية المتاحة السنوية من الجهات المعنية بأنشطة هذا القطاع. أما النقل إلى أساسًا 
 بسيارات األجرة فيتم تقدير قيمة اإلنتاج فيه على أساس متابعة ميدانية لحركة سيارات األجرة العامة.

 
 راتويل والتأمين والعقاالتم: (8) 
 التمويل والتأمين   -أ 

يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطـاع من خالل الفـرق بين إيرادات البنوك والمؤسسات المالية األخرى وشركات 
التأمين وبين ما يدفع للمتعاملين. ويتم الحصول على اإليرادات والمدفوعات من بيانات الحسابات الختامية 

لمصرف المركزي والمؤسسات المالية األخرى، إضافة إلى بيانات إحصاء والميزانيات للمصارف التجارية وا
 التأمين السنوي.

 الخدمات المصرفية المحتسبة :
( يتضمن رسم خدمة محتسب يعادل الفرق بين دخل لتمويل )حسب نظام األمم المتحدةإن حساب إنتاج نشاط ا

 الملكية الذي تتقاضاه المصارف ودخل الملكية الذي تدفعه.
عتبر رسم الخدمة المحتسب هذا استهالكًا وسيطًا لصناعة صورية إنتاجها صفرًا واستهالكها الوسيط يعادل رسم وي

الخدمة المحتسبة، وبذلك يتم استبعاد قيمة الخدمات المصرفية المحتسبة من فائض التشغيل وبالتالي من إجمالي 
 الناتج المحلي.

 العقارات : -ب
المشغولة في الدولة خالل  قيمة اإليجارات السنوية للوحدات السكنية وغير السكنيةيقدر إنتاج قطاع العقارات ب

 ، كما تقدر قيمة إيجاريه محتسبة للمساكن المشغولـة من قبل أصحابها.العـام
ويتم الحصول على عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها وكذلك التي يصرح بهدمها من واقع تراخيص البناء 

السنوية من واقع النشرة  يجاريةاإلتصدرها البلديات سنويًا. كما يتم الحصول على متوسط القيمة  والهدم التي
 غير السكنية.و السنوية لألسعار للوحدات السكنية 

 
 (: قطاع الخدمات9)

 :االجتماعية الخدمات
خصية وخدمات تشمل هذه الخدمات كافة أشكال الخدمات الخاصة والحكومية، التعليم والصحة والخدمات الش

 وتشمل هذه الخدمات:  اإلدارة العامة... الخ.
 

: وهي الخدمات التي تقوم بتوفيرها الوزارات والدوائر المحلية وتكون إما مجانية أو مقابل الخدمات الحكومية
ل ويتم تقدير قيمة اإلنتاج وفقًا إلجمالي تكلفة هذه الخدمات المنتجة من قب، رمزي أقل من تكلفة هذه الخدمة

المقدرة. ويستند  االهتالكو  الحكومة. وتتمثل عناصر التكلفة في قيمة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
 بذلك إلى الحسابات الختامية من وزارة المالية والدوائر المحلية والميزانيات المستقلة لبعض المؤسسات والدوائر.

 الخدمات األخرى والشخصية :  

  

 
 
 

69 | P a g e 
 

ويتم االعتماد أيضًا على البيانات والجداول اإلحصائية الشهرية والسنوية المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك 
 بالنسبة للمنتجات النفطية والغاز.

يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل؛ ولكن من األفضل واألسهل إذا كان 
 ناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.ه
 
 قطاع الكهرباء والماء : (4)

الحسابات المالية والجداول اإلحصائية لوزارة الكهرباء والماء  إلىتقدر قيمة اإلنتاج في هذا القطاع باالستناد 
حصاءات ودوائر الكهرباء والماء المحلية. عن كميات الكهرباء المنتجة  وتتضمن هذه الجداول بيانات وا 

والمستهلكة وكميات المياه المنتجة والموزعة سواء كانت مياه التحلية أو مياه الينابيع، ويتم تقييم هذه الكميات وفقًا 
 لمعدالت وحدة أسعار االستهالك.

 خ.كما تتضمن هذه الحسابات كشوفًا بالعاملين وأجورهم واالستثمارات الثابتة واالهتالكات ... ال
 افة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.يمكن تقدير القيمة المض

 
 : قطاع التشييد والبناء(5)

يقدر اإلنتاج في هذا القطاع بقيمة المباني والتشييدات السنوية لكافة قطاعات االقتصاد القومي باإلضافة إلى 
قـامة اآلالت والمكائن، قيمة الصيانة والترميمات السنوية للمباني والتشييدات القائمة كما تضاف تك لفة تركيب وا 

وتقدر قيمة اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة باالسترشاد بالنموذج اإلحصائي التحليلي الذي يستوفى من بعض 
شركات المقاوالت كعينة إحصائية في إعداد كافة المؤشرات التقديرية الرئيسية للقطاع. كما تتم االستعانة باألرقام 

 واد البناء عند تقييم وتثبيت هذه المؤشرات والبيانات.القياسية ألسعار م
 يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.

 
 ارة الداخلية والفنادق والمطاعمالتج: (6)

يقدر اإلنتاج في نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أساس إجمالي هوامش التوزيع للسلع المستوردة والمنتجة 
تساوي الفرق بين قيمة بيع السلع إلى متاجر التجزئة وبين شرائها من المنتج المحلي وتكلفة السلع  محليًا، وهي

المستوردة )سيف( زائدًا الرسوم الجمركية والمصروفات األخرى كالنقل، باإلضافة على الفرق بين قيمة المبيعات 
 السلعية إلى المستخدم النـهائي وقيـمة شرائها من تاجـر التجزئة.

ويتم تقدير إجمالي قيمة الهوامش هذه باالستناد إلى تقارير األشعار الشهرية واألرقام القياسية لألسعار ومتابعة 
حركة الواردات )كمية وقيمة(. كما يقدر إنتاج الفنادق والمطاعم على أساس اإليرادات المتحصلة سواء كان لقاء 

يرادات المطاعم  يرادات الفنادق األخرى وا   ... الخ.المبيت وا 
ويتم تقدير هذه اإليرادات باالستناد إلى التقارير الشـهرية والتقرير السنوي للفنادق والحسابات الختاميـة لبعض 
الفنادق. كما يتم االسـتعانة ببيانات بعض الدوائر والتعـداد العام للمنشآت بالنسبة لتقدير حجم المطاعـم في الدولة 

 ر احتساب اإلنتاج على أساس اإلنتاجية للعامـل.وعدد العاملين فيها، ثم يتم تقدي
 
 : قطاع النقل والتخزين والمواصالت(1)
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يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطاع على أساس إجمالي اإليرادات المحصلة للخدمات التي تقوم بها كافة الوحدات 
، وتستند هذه التقديرات .. إلخوالهاتف ووحدات التخزين . العاملة في هذا القطاع كالموانئ والمطارات والبريد

البيانات واإلحصاءات الرسمية المتاحة السنوية من الجهات المعنية بأنشطة هذا القطاع. أما النقل إلى أساسًا 
 بسيارات األجرة فيتم تقدير قيمة اإلنتاج فيه على أساس متابعة ميدانية لحركة سيارات األجرة العامة.

 
 راتويل والتأمين والعقاالتم: (8) 
 التمويل والتأمين   -أ 

يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطـاع من خالل الفـرق بين إيرادات البنوك والمؤسسات المالية األخرى وشركات 
التأمين وبين ما يدفع للمتعاملين. ويتم الحصول على اإليرادات والمدفوعات من بيانات الحسابات الختامية 

لمصرف المركزي والمؤسسات المالية األخرى، إضافة إلى بيانات إحصاء والميزانيات للمصارف التجارية وا
 التأمين السنوي.

 الخدمات المصرفية المحتسبة :
( يتضمن رسم خدمة محتسب يعادل الفرق بين دخل لتمويل )حسب نظام األمم المتحدةإن حساب إنتاج نشاط ا

 الملكية الذي تتقاضاه المصارف ودخل الملكية الذي تدفعه.
عتبر رسم الخدمة المحتسب هذا استهالكًا وسيطًا لصناعة صورية إنتاجها صفرًا واستهالكها الوسيط يعادل رسم وي

الخدمة المحتسبة، وبذلك يتم استبعاد قيمة الخدمات المصرفية المحتسبة من فائض التشغيل وبالتالي من إجمالي 
 الناتج المحلي.

 العقارات : -ب
المشغولة في الدولة خالل  قيمة اإليجارات السنوية للوحدات السكنية وغير السكنيةيقدر إنتاج قطاع العقارات ب

 ، كما تقدر قيمة إيجاريه محتسبة للمساكن المشغولـة من قبل أصحابها.العـام
ويتم الحصول على عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها وكذلك التي يصرح بهدمها من واقع تراخيص البناء 

السنوية من واقع النشرة  يجاريةاإلتصدرها البلديات سنويًا. كما يتم الحصول على متوسط القيمة  والهدم التي
 غير السكنية.و السنوية لألسعار للوحدات السكنية 

 
 (: قطاع الخدمات9)

 :االجتماعية الخدمات
خصية وخدمات تشمل هذه الخدمات كافة أشكال الخدمات الخاصة والحكومية، التعليم والصحة والخدمات الش

 وتشمل هذه الخدمات:  اإلدارة العامة... الخ.
 

: وهي الخدمات التي تقوم بتوفيرها الوزارات والدوائر المحلية وتكون إما مجانية أو مقابل الخدمات الحكومية
ل ويتم تقدير قيمة اإلنتاج وفقًا إلجمالي تكلفة هذه الخدمات المنتجة من قب، رمزي أقل من تكلفة هذه الخدمة

المقدرة. ويستند  االهتالكو  الحكومة. وتتمثل عناصر التكلفة في قيمة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
 بذلك إلى الحسابات الختامية من وزارة المالية والدوائر المحلية والميزانيات المستقلة لبعض المؤسسات والدوائر.

 الخدمات األخرى والشخصية :  
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ويتم االعتماد أيضًا على البيانات والجداول اإلحصائية الشهرية والسنوية المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك 
 بالنسبة للمنتجات النفطية والغاز.

يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج أو بطريقة الدخل؛ ولكن من األفضل واألسهل إذا كان 
 ناك مسح إحصائي متخصص لهذا القطاع استخدام طريقة اإلنتاج.ه
 
 قطاع الكهرباء والماء : (4)

الحسابات المالية والجداول اإلحصائية لوزارة الكهرباء والماء  إلىتقدر قيمة اإلنتاج في هذا القطاع باالستناد 
حصاءات ودوائر الكهرباء والماء المحلية. عن كميات الكهرباء المنتجة  وتتضمن هذه الجداول بيانات وا 

والمستهلكة وكميات المياه المنتجة والموزعة سواء كانت مياه التحلية أو مياه الينابيع، ويتم تقييم هذه الكميات وفقًا 
 لمعدالت وحدة أسعار االستهالك.

 خ.كما تتضمن هذه الحسابات كشوفًا بالعاملين وأجورهم واالستثمارات الثابتة واالهتالكات ... ال
 افة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.يمكن تقدير القيمة المض

 
 : قطاع التشييد والبناء(5)

يقدر اإلنتاج في هذا القطاع بقيمة المباني والتشييدات السنوية لكافة قطاعات االقتصاد القومي باإلضافة إلى 
قـامة اآلالت والمكائن، قيمة الصيانة والترميمات السنوية للمباني والتشييدات القائمة كما تضاف تك لفة تركيب وا 

وتقدر قيمة اإلنتاج واالستخدامات الوسيطة باالسترشاد بالنموذج اإلحصائي التحليلي الذي يستوفى من بعض 
شركات المقاوالت كعينة إحصائية في إعداد كافة المؤشرات التقديرية الرئيسية للقطاع. كما تتم االستعانة باألرقام 

 واد البناء عند تقييم وتثبيت هذه المؤشرات والبيانات.القياسية ألسعار م
 يمكن تقدير القيمة المضافة لهذا القطاع بطريقة اإلنتاج.

 
 ارة الداخلية والفنادق والمطاعمالتج: (6)

يقدر اإلنتاج في نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أساس إجمالي هوامش التوزيع للسلع المستوردة والمنتجة 
تساوي الفرق بين قيمة بيع السلع إلى متاجر التجزئة وبين شرائها من المنتج المحلي وتكلفة السلع  محليًا، وهي

المستوردة )سيف( زائدًا الرسوم الجمركية والمصروفات األخرى كالنقل، باإلضافة على الفرق بين قيمة المبيعات 
 السلعية إلى المستخدم النـهائي وقيـمة شرائها من تاجـر التجزئة.

ويتم تقدير إجمالي قيمة الهوامش هذه باالستناد إلى تقارير األشعار الشهرية واألرقام القياسية لألسعار ومتابعة 
حركة الواردات )كمية وقيمة(. كما يقدر إنتاج الفنادق والمطاعم على أساس اإليرادات المتحصلة سواء كان لقاء 

يرادات المطاعم  يرادات الفنادق األخرى وا   ... الخ.المبيت وا 
ويتم تقدير هذه اإليرادات باالستناد إلى التقارير الشـهرية والتقرير السنوي للفنادق والحسابات الختاميـة لبعض 
الفنادق. كما يتم االسـتعانة ببيانات بعض الدوائر والتعـداد العام للمنشآت بالنسبة لتقدير حجم المطاعـم في الدولة 

 ر احتساب اإلنتاج على أساس اإلنتاجية للعامـل.وعدد العاملين فيها، ثم يتم تقدي
 
 : قطاع النقل والتخزين والمواصالت(1)
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يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطاع على أساس إجمالي اإليرادات المحصلة للخدمات التي تقوم بها كافة الوحدات 
، وتستند هذه التقديرات .. إلخوالهاتف ووحدات التخزين . العاملة في هذا القطاع كالموانئ والمطارات والبريد

البيانات واإلحصاءات الرسمية المتاحة السنوية من الجهات المعنية بأنشطة هذا القطاع. أما النقل إلى أساسًا 
 بسيارات األجرة فيتم تقدير قيمة اإلنتاج فيه على أساس متابعة ميدانية لحركة سيارات األجرة العامة.

 
 راتويل والتأمين والعقاالتم: (8) 
 التمويل والتأمين   -أ 

يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطـاع من خالل الفـرق بين إيرادات البنوك والمؤسسات المالية األخرى وشركات 
التأمين وبين ما يدفع للمتعاملين. ويتم الحصول على اإليرادات والمدفوعات من بيانات الحسابات الختامية 

لمصرف المركزي والمؤسسات المالية األخرى، إضافة إلى بيانات إحصاء والميزانيات للمصارف التجارية وا
 التأمين السنوي.

 الخدمات المصرفية المحتسبة :
( يتضمن رسم خدمة محتسب يعادل الفرق بين دخل لتمويل )حسب نظام األمم المتحدةإن حساب إنتاج نشاط ا

 الملكية الذي تتقاضاه المصارف ودخل الملكية الذي تدفعه.
عتبر رسم الخدمة المحتسب هذا استهالكًا وسيطًا لصناعة صورية إنتاجها صفرًا واستهالكها الوسيط يعادل رسم وي

الخدمة المحتسبة، وبذلك يتم استبعاد قيمة الخدمات المصرفية المحتسبة من فائض التشغيل وبالتالي من إجمالي 
 الناتج المحلي.

 العقارات : -ب
المشغولة في الدولة خالل  قيمة اإليجارات السنوية للوحدات السكنية وغير السكنيةيقدر إنتاج قطاع العقارات ب

 ، كما تقدر قيمة إيجاريه محتسبة للمساكن المشغولـة من قبل أصحابها.العـام
ويتم الحصول على عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها وكذلك التي يصرح بهدمها من واقع تراخيص البناء 

السنوية من واقع النشرة  يجاريةاإلتصدرها البلديات سنويًا. كما يتم الحصول على متوسط القيمة  والهدم التي
 غير السكنية.و السنوية لألسعار للوحدات السكنية 

 
 (: قطاع الخدمات9)

 :االجتماعية الخدمات
خصية وخدمات تشمل هذه الخدمات كافة أشكال الخدمات الخاصة والحكومية، التعليم والصحة والخدمات الش

 وتشمل هذه الخدمات:  اإلدارة العامة... الخ.
 

: وهي الخدمات التي تقوم بتوفيرها الوزارات والدوائر المحلية وتكون إما مجانية أو مقابل الخدمات الحكومية
ل ويتم تقدير قيمة اإلنتاج وفقًا إلجمالي تكلفة هذه الخدمات المنتجة من قب، رمزي أقل من تكلفة هذه الخدمة

المقدرة. ويستند  االهتالكو  الحكومة. وتتمثل عناصر التكلفة في قيمة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
 بذلك إلى الحسابات الختامية من وزارة المالية والدوائر المحلية والميزانيات المستقلة لبعض المؤسسات والدوائر.

 الخدمات األخرى والشخصية :  
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يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطاع على أساس إجمالي اإليرادات المحصلة للخدمات التي تقوم بها كافة الوحدات 
، وتستند هذه التقديرات .. إلخوالهاتف ووحدات التخزين . العاملة في هذا القطاع كالموانئ والمطارات والبريد

البيانات واإلحصاءات الرسمية المتاحة السنوية من الجهات المعنية بأنشطة هذا القطاع. أما النقل إلى أساسًا 
 بسيارات األجرة فيتم تقدير قيمة اإلنتاج فيه على أساس متابعة ميدانية لحركة سيارات األجرة العامة.

 
 راتويل والتأمين والعقاالتم: (8) 
 التمويل والتأمين   -أ 

يتم تقدير اإلنتاج في هذا القطـاع من خالل الفـرق بين إيرادات البنوك والمؤسسات المالية األخرى وشركات 
التأمين وبين ما يدفع للمتعاملين. ويتم الحصول على اإليرادات والمدفوعات من بيانات الحسابات الختامية 

لمصرف المركزي والمؤسسات المالية األخرى، إضافة إلى بيانات إحصاء والميزانيات للمصارف التجارية وا
 التأمين السنوي.

 الخدمات المصرفية المحتسبة :
( يتضمن رسم خدمة محتسب يعادل الفرق بين دخل لتمويل )حسب نظام األمم المتحدةإن حساب إنتاج نشاط ا

 الملكية الذي تتقاضاه المصارف ودخل الملكية الذي تدفعه.
عتبر رسم الخدمة المحتسب هذا استهالكًا وسيطًا لصناعة صورية إنتاجها صفرًا واستهالكها الوسيط يعادل رسم وي

الخدمة المحتسبة، وبذلك يتم استبعاد قيمة الخدمات المصرفية المحتسبة من فائض التشغيل وبالتالي من إجمالي 
 الناتج المحلي.

 العقارات : -ب
المشغولة في الدولة خالل  قيمة اإليجارات السنوية للوحدات السكنية وغير السكنيةيقدر إنتاج قطاع العقارات ب

 ، كما تقدر قيمة إيجاريه محتسبة للمساكن المشغولـة من قبل أصحابها.العـام
ويتم الحصول على عدد الوحدات السكنية التي يتم تشييدها وكذلك التي يصرح بهدمها من واقع تراخيص البناء 

السنوية من واقع النشرة  يجاريةاإلتصدرها البلديات سنويًا. كما يتم الحصول على متوسط القيمة  والهدم التي
 غير السكنية.و السنوية لألسعار للوحدات السكنية 

 
 (: قطاع الخدمات9)

 :االجتماعية الخدمات
خصية وخدمات تشمل هذه الخدمات كافة أشكال الخدمات الخاصة والحكومية، التعليم والصحة والخدمات الش

 وتشمل هذه الخدمات:  اإلدارة العامة... الخ.
 

: وهي الخدمات التي تقوم بتوفيرها الوزارات والدوائر المحلية وتكون إما مجانية أو مقابل الخدمات الحكومية
ل ويتم تقدير قيمة اإلنتاج وفقًا إلجمالي تكلفة هذه الخدمات المنتجة من قب، رمزي أقل من تكلفة هذه الخدمة

المقدرة. ويستند  االهتالكو  الحكومة. وتتمثل عناصر التكلفة في قيمة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
 بذلك إلى الحسابات الختامية من وزارة المالية والدوائر المحلية والميزانيات المستقلة لبعض المؤسسات والدوائر.

 الخدمات األخرى والشخصية :  
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خدمات التنمية االجتماعية والخدمات األخرى التي يقوم بها القطاع الخاص. ويقدر اإلنتاج في  وهي تمثل أنشطة
وفائض التشغيل. ويتم تقدير  واإلهتالك هذا النشاط على أساس جملة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
ت السكانية السنوية باإلضافة إلى بحوث هذه البيانات على ضوء التحرك السكاني الذي تظهره التعدادات والتقديرا

 التوظف واألجور.
 

وتشمل خدم المنازل بصورة عامة والقائمين بإدارة المنازل. واإلنتاج بهذا النشاط عبارة عن  :الخدمات المنزلية
وي قيمة األجور النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤالء العاملين. وتقدر هذه األجور باستخدام متوسط أجر سن

 تقديري ويستند بذلك إلى تعدادات السكان والتقديرات السنوية للعاملين.
 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي : -0

يعرف تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي بأنه اإلضافات التي تزيد أو تحافظ على الطاقة اإلنتاجية خالل السنة، 
ذاتي مطروحًا منها المبيعات من األصول المستهلكة خالل وهذه اإلضافات تتم عن طريق الشراء أو اإلنتاج ال

السنة. ويتكون رأس المال الثابت يكون إجماليًا إذا لم يتم طرح الموجودات الثابتة منه، ويكون صافيًا إذا تم ذلك. 
 ويحسب تكوين رأس المال الثابت بطريقتين:

 نتـاج:طريقة اإل -) أ (
 يـة :وتتلخص هذه الطريقة بالمعادلة التال

نشاءات أخرى، وسائط نقل، أثاث ... الخ(.ت ومعداتالالمحلي من السلع الرأسمالية )اآلاإلنتاج   ، أبنية وا 
 )زائدًا( مستوردات الدولة من السلع الرأسمالية.

 )ناقصًا( السلع الرأسمالية التي تباع إلى القطاع )العائلي( )عدا دور السكن واألبنية األخرى(.
عادة التصدير من السلع الرأسمالية.)ناقصًا( الصادرا  ت وا 

 )زائدًا( قيمة األعمـال تحت اإلنشـاء.
 طريقة اإلنفـاق: -)ب(

وبهذه الطريقة تحسب المصروفات السنوية من قبل الحكومة والشركات والمؤسسات والهيئات واألفراد على حيازة 
 إلنتاج زراعيًا أو صناعيًا أو خدمات... الخ.السلع الرأسمالية التي تستعمل في عملية اإلنتاج، سواء كان هذا ا

 المخزون السـلعي: الزيادة في -3
يتألف تكوين رأس المال اإلجمالي من تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي والزيادة في المخزون السلعي الذي 

واستثمار، يمثل السلع والخامات المنتجة والمستوردة التي لم توضع موضع االستعمال النهائي )استهالك 
وتصدير( خالل فترة الحسابات القومية، كما أنه يعبر عن الزيادة اإلستراتيجية في مخزون بعض السلع والخامات 

 الضرورية والتي لها أهمية خاصة للدولة.
ويتم احتساب الزيادة في المخزون السلعي بالفـرق بين قيمة المخزون في نهاية وبدايـة الفترة المحاسبية، وتقييم 

 عاره حسب متوسط األسعار السائدة لكل فترة زمنية.أس
 ويتكون المخزون السلعي من:

 الخامات والمواد األولية. -أ 
 البضائع التامة الصنع )اإلنتاج التام(.

 ف المصنوعة )اإلنتاج غير التام(.البضائع نص -جـ 
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خدمات التنمية االجتماعية والخدمات األخرى التي يقوم بها القطاع الخاص. ويقدر اإلنتاج في  وهي تمثل أنشطة
وفائض التشغيل. ويتم تقدير  واإلهتالك هذا النشاط على أساس جملة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
ت السكانية السنوية باإلضافة إلى بحوث هذه البيانات على ضوء التحرك السكاني الذي تظهره التعدادات والتقديرا

 التوظف واألجور.
 

وتشمل خدم المنازل بصورة عامة والقائمين بإدارة المنازل. واإلنتاج بهذا النشاط عبارة عن  :الخدمات المنزلية
وي قيمة األجور النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤالء العاملين. وتقدر هذه األجور باستخدام متوسط أجر سن

 تقديري ويستند بذلك إلى تعدادات السكان والتقديرات السنوية للعاملين.
 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي : -0

يعرف تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي بأنه اإلضافات التي تزيد أو تحافظ على الطاقة اإلنتاجية خالل السنة، 
ذاتي مطروحًا منها المبيعات من األصول المستهلكة خالل وهذه اإلضافات تتم عن طريق الشراء أو اإلنتاج ال

السنة. ويتكون رأس المال الثابت يكون إجماليًا إذا لم يتم طرح الموجودات الثابتة منه، ويكون صافيًا إذا تم ذلك. 
 ويحسب تكوين رأس المال الثابت بطريقتين:

 نتـاج:طريقة اإل -) أ (
 يـة :وتتلخص هذه الطريقة بالمعادلة التال

نشاءات أخرى، وسائط نقل، أثاث ... الخ(.ت ومعداتالالمحلي من السلع الرأسمالية )اآلاإلنتاج   ، أبنية وا 
 )زائدًا( مستوردات الدولة من السلع الرأسمالية.

 )ناقصًا( السلع الرأسمالية التي تباع إلى القطاع )العائلي( )عدا دور السكن واألبنية األخرى(.
عادة التصدير من السلع الرأسمالية.)ناقصًا( الصادرا  ت وا 

 )زائدًا( قيمة األعمـال تحت اإلنشـاء.
 طريقة اإلنفـاق: -)ب(

وبهذه الطريقة تحسب المصروفات السنوية من قبل الحكومة والشركات والمؤسسات والهيئات واألفراد على حيازة 
 إلنتاج زراعيًا أو صناعيًا أو خدمات... الخ.السلع الرأسمالية التي تستعمل في عملية اإلنتاج، سواء كان هذا ا

 المخزون السـلعي: الزيادة في -3
يتألف تكوين رأس المال اإلجمالي من تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي والزيادة في المخزون السلعي الذي 

واستثمار، يمثل السلع والخامات المنتجة والمستوردة التي لم توضع موضع االستعمال النهائي )استهالك 
وتصدير( خالل فترة الحسابات القومية، كما أنه يعبر عن الزيادة اإلستراتيجية في مخزون بعض السلع والخامات 

 الضرورية والتي لها أهمية خاصة للدولة.
ويتم احتساب الزيادة في المخزون السلعي بالفـرق بين قيمة المخزون في نهاية وبدايـة الفترة المحاسبية، وتقييم 

 عاره حسب متوسط األسعار السائدة لكل فترة زمنية.أس
 ويتكون المخزون السلعي من:

 الخامات والمواد األولية. -أ 
 البضائع التامة الصنع )اإلنتاج التام(.

 ف المصنوعة )اإلنتاج غير التام(.البضائع نص -جـ 

  

 
 
 

71 | P a g e 
 

خدمات التنمية االجتماعية والخدمات األخرى التي يقوم بها القطاع الخاص. ويقدر اإلنتاج في  وهي تمثل أنشطة
وفائض التشغيل. ويتم تقدير  واإلهتالك هذا النشاط على أساس جملة األجور النقدية والعينية ومستلزمات اإلنتاج
ت السكانية السنوية باإلضافة إلى بحوث هذه البيانات على ضوء التحرك السكاني الذي تظهره التعدادات والتقديرا

 التوظف واألجور.
 

وتشمل خدم المنازل بصورة عامة والقائمين بإدارة المنازل. واإلنتاج بهذا النشاط عبارة عن  :الخدمات المنزلية
وي قيمة األجور النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤالء العاملين. وتقدر هذه األجور باستخدام متوسط أجر سن

 تقديري ويستند بذلك إلى تعدادات السكان والتقديرات السنوية للعاملين.
 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي : -0

يعرف تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي بأنه اإلضافات التي تزيد أو تحافظ على الطاقة اإلنتاجية خالل السنة، 
ذاتي مطروحًا منها المبيعات من األصول المستهلكة خالل وهذه اإلضافات تتم عن طريق الشراء أو اإلنتاج ال

السنة. ويتكون رأس المال الثابت يكون إجماليًا إذا لم يتم طرح الموجودات الثابتة منه، ويكون صافيًا إذا تم ذلك. 
 ويحسب تكوين رأس المال الثابت بطريقتين:

 نتـاج:طريقة اإل -) أ (
 يـة :وتتلخص هذه الطريقة بالمعادلة التال

نشاءات أخرى، وسائط نقل، أثاث ... الخ(.ت ومعداتالالمحلي من السلع الرأسمالية )اآلاإلنتاج   ، أبنية وا 
 )زائدًا( مستوردات الدولة من السلع الرأسمالية.

 )ناقصًا( السلع الرأسمالية التي تباع إلى القطاع )العائلي( )عدا دور السكن واألبنية األخرى(.
عادة التصدير من السلع الرأسمالية.)ناقصًا( الصادرا  ت وا 

 )زائدًا( قيمة األعمـال تحت اإلنشـاء.
 طريقة اإلنفـاق: -)ب(

وبهذه الطريقة تحسب المصروفات السنوية من قبل الحكومة والشركات والمؤسسات والهيئات واألفراد على حيازة 
 إلنتاج زراعيًا أو صناعيًا أو خدمات... الخ.السلع الرأسمالية التي تستعمل في عملية اإلنتاج، سواء كان هذا ا

 المخزون السـلعي: الزيادة في -3
يتألف تكوين رأس المال اإلجمالي من تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي والزيادة في المخزون السلعي الذي 

واستثمار، يمثل السلع والخامات المنتجة والمستوردة التي لم توضع موضع االستعمال النهائي )استهالك 
وتصدير( خالل فترة الحسابات القومية، كما أنه يعبر عن الزيادة اإلستراتيجية في مخزون بعض السلع والخامات 

 الضرورية والتي لها أهمية خاصة للدولة.
ويتم احتساب الزيادة في المخزون السلعي بالفـرق بين قيمة المخزون في نهاية وبدايـة الفترة المحاسبية، وتقييم 

 عاره حسب متوسط األسعار السائدة لكل فترة زمنية.أس
 ويتكون المخزون السلعي من:

 الخامات والمواد األولية. -أ 
 البضائع التامة الصنع )اإلنتاج التام(.

 ف المصنوعة )اإلنتاج غير التام(.البضائع نص -جـ 

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي :

الزيادة في المخزون السلعي :

الخامات والمواد األولية :
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 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
 وتتكون هذه الحسابات من أربعة حسابات رئيسية:

 حساب الناتج المحلي واإلنفاق: -1
يركز هذا الحساب على الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتري، ويصور مصادر الطلب على الناتج ودخول 

 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
 ى مع العالم الخارجي والتي تعتبر تحويالت جارية ال مقابل بها )منح وهبات(.التحويالت الجارية األخر 

 حساب تمويل رأس المال: -3
ويبين هذا الحساب تراكم األصول المالية اإلجمالية، ويقسم على قسمين حيث يتعلق القسم األول بالتراكم 

 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
حقق الحساب إلى قسمين أيضًا حيث تفصل المعامالت الجارية عن المعامالت الرأسمالية ويبرز الفائض الذي يت
بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 
ب - البضائع التامة الصنع )اإلنتاج التام(.
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 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
 وتتكون هذه الحسابات من أربعة حسابات رئيسية:

 حساب الناتج المحلي واإلنفاق: -1
يركز هذا الحساب على الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتري، ويصور مصادر الطلب على الناتج ودخول 

 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
 ى مع العالم الخارجي والتي تعتبر تحويالت جارية ال مقابل بها )منح وهبات(.التحويالت الجارية األخر 

 حساب تمويل رأس المال: -3
ويبين هذا الحساب تراكم األصول المالية اإلجمالية، ويقسم على قسمين حيث يتعلق القسم األول بالتراكم 

 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
حقق الحساب إلى قسمين أيضًا حيث تفصل المعامالت الجارية عن المعامالت الرأسمالية ويبرز الفائض الذي يت
بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 
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 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
 وتتكون هذه الحسابات من أربعة حسابات رئيسية:

 حساب الناتج المحلي واإلنفاق: -1
يركز هذا الحساب على الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتري، ويصور مصادر الطلب على الناتج ودخول 

 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
 ى مع العالم الخارجي والتي تعتبر تحويالت جارية ال مقابل بها )منح وهبات(.التحويالت الجارية األخر 

 حساب تمويل رأس المال: -3
ويبين هذا الحساب تراكم األصول المالية اإلجمالية، ويقسم على قسمين حيث يتعلق القسم األول بالتراكم 

 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
حقق الحساب إلى قسمين أيضًا حيث تفصل المعامالت الجارية عن المعامالت الرأسمالية ويبرز الفائض الذي يت
بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 

)10(     الحسابات الموحدة للدولة:
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 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
 وتتكون هذه الحسابات من أربعة حسابات رئيسية:

 حساب الناتج المحلي واإلنفاق: -1
يركز هذا الحساب على الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتري، ويصور مصادر الطلب على الناتج ودخول 

 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
 ى مع العالم الخارجي والتي تعتبر تحويالت جارية ال مقابل بها )منح وهبات(.التحويالت الجارية األخر 

 حساب تمويل رأس المال: -3
ويبين هذا الحساب تراكم األصول المالية اإلجمالية، ويقسم على قسمين حيث يتعلق القسم األول بالتراكم 

 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
حقق الحساب إلى قسمين أيضًا حيث تفصل المعامالت الجارية عن المعامالت الرأسمالية ويبرز الفائض الذي يت
بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 

  

 
 
 

72 | P a g e 
 

 
 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
 وتتكون هذه الحسابات من أربعة حسابات رئيسية:

 حساب الناتج المحلي واإلنفاق: -1
يركز هذا الحساب على الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المشتري، ويصور مصادر الطلب على الناتج ودخول 

 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
 ى مع العالم الخارجي والتي تعتبر تحويالت جارية ال مقابل بها )منح وهبات(.التحويالت الجارية األخر 

 حساب تمويل رأس المال: -3
ويبين هذا الحساب تراكم األصول المالية اإلجمالية، ويقسم على قسمين حيث يتعلق القسم األول بالتراكم 

 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
حقق الحساب إلى قسمين أيضًا حيث تفصل المعامالت الجارية عن المعامالت الرأسمالية ويبرز الفائض الذي يت
بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 



70

  

 
 
 

73 | P a g e 
 

مطروحًا منه مجموع قيمة المبيعات السلعية وغير  وهو قيمة اإلنتاج اإلجمالي للحكومة )محلية و اتحادية(
السلعية ويساوي مجموع المدخالت الوسيطة من السلع والخدمات وعوائد العاملين بأجر واهتالك رأس المال 

تي ال والضرائب غير المباشرة إن وجدت، باإلضافة إلى مجموع المصروفات االستثمارية لألغراض العسكرية وال
 التشييد لألغراض العسكرية(.ماليًا )تعتبر تكوينًا رأس

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص )العائلي(: -3 
األفراد( على الخدمات وعلى سلع االستهالك الجاري أي نفاق النهائي للقطاع )العائلي( )يمثل هذا الحسـاب اإل

 غير سكنية(.سكنية و المشتريات من األراضي واألبنية )المشتريات من جميع أنواع السلع عدا 
وتعتمد أغلب الدول في تقدير اإلنفاق الخاص )العائلي( على مسوح دخل ونفقات األسرة ميزانية العائلة وذلك 
بإجراء بحوث شاملة على ميزانيات األسر من أجل التعرف على أوجه إنفاق العائلة على مختلف المواد المعيشية 

ستهالكي سي ألسعار المستهلك أو للتقدير المباشر لإلنفاق االوكافة الخدمات األخرى ومن ثم تكوين الرقم القيا
 .النهائي الخاص )العائلي(

 
 وقد لجأنا باحتساب هذا الحساب إلى تقدير مفردات اإلنفاق االستهالكي الخاص )العائلي(، وهذه المفردات هي:

جائر والمشروبات والمالبس السلع االستهالكية سواء كانت مستوردة أم منتجه محليًا، كاألغذية والتبغ والس
 واألحذية... الخ.

 السكن وكافة الخدمات المنزلية وأجور صيانة وتنظيف وتأمين السكن.
 الوقود وأجور الكهرباء والماء .

سلع االستهالك المعمرة: كاألثاث المنزلي، الثالجات، الطباخات، التليفزيون، السيارات الخاصة... الخ، باإلضافة 
 وصيانتها. على كلفة تصليحها

 نفقات السياحة الداخلية والمطاعم... الخ.
 أجــور النقــل والمواصـالت .

ومصروفات الهوايات الخاصة ...  السينماالثقافة والتسلية كاقتناء الكتب والصحف ومصروفات المسارح ودور 
 الخ.

 نفقات السياحة الخارجية بما فيها أجور السفر .
 لمدارس والجامعات.التعليم: جميع نفقات التعليم ل

العناية الشخصية والمصاريف الصحية: هو قيمة ما يدفع لمراكز االستشفاء ومراكز العناية الشخصية مثل 
 صالونات التجميل والحالقة.

على كافـة الفعاليـات المتنوعـة األخـرى كنفقات الفعاليات الدينية ونفقـات االستشارات  اإلنفاقخدمات أخرى: أوجه 
 ومصاريف االشتراك في الجمعيات ... الخ . القانونيـة

 
 :االدخار (01)

 وهو الفرق بين اإليرادات الجارية والمدفوعات الجارية ويمثل بند الموازنة بين حساب الدخل وحساب اإلنفاق.
ل واالدخار لدى الحكومة يتمثل في الفرق بين اإليرادات الجارية والمصروفات الجارية، كما أنه لدى قطاع األعما
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مطروحًا منه مجموع قيمة المبيعات السلعية وغير  وهو قيمة اإلنتاج اإلجمالي للحكومة )محلية و اتحادية(
السلعية ويساوي مجموع المدخالت الوسيطة من السلع والخدمات وعوائد العاملين بأجر واهتالك رأس المال 

تي ال والضرائب غير المباشرة إن وجدت، باإلضافة إلى مجموع المصروفات االستثمارية لألغراض العسكرية وال
 التشييد لألغراض العسكرية(.ماليًا )تعتبر تكوينًا رأس

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص )العائلي(: -3 
األفراد( على الخدمات وعلى سلع االستهالك الجاري أي نفاق النهائي للقطاع )العائلي( )يمثل هذا الحسـاب اإل

 غير سكنية(.سكنية و المشتريات من األراضي واألبنية )المشتريات من جميع أنواع السلع عدا 
وتعتمد أغلب الدول في تقدير اإلنفاق الخاص )العائلي( على مسوح دخل ونفقات األسرة ميزانية العائلة وذلك 
بإجراء بحوث شاملة على ميزانيات األسر من أجل التعرف على أوجه إنفاق العائلة على مختلف المواد المعيشية 

ستهالكي سي ألسعار المستهلك أو للتقدير المباشر لإلنفاق االوكافة الخدمات األخرى ومن ثم تكوين الرقم القيا
 .النهائي الخاص )العائلي(

 
 وقد لجأنا باحتساب هذا الحساب إلى تقدير مفردات اإلنفاق االستهالكي الخاص )العائلي(، وهذه المفردات هي:

جائر والمشروبات والمالبس السلع االستهالكية سواء كانت مستوردة أم منتجه محليًا، كاألغذية والتبغ والس
 واألحذية... الخ.

 السكن وكافة الخدمات المنزلية وأجور صيانة وتنظيف وتأمين السكن.
 الوقود وأجور الكهرباء والماء .

سلع االستهالك المعمرة: كاألثاث المنزلي، الثالجات، الطباخات، التليفزيون، السيارات الخاصة... الخ، باإلضافة 
 وصيانتها. على كلفة تصليحها

 نفقات السياحة الداخلية والمطاعم... الخ.
 أجــور النقــل والمواصـالت .

ومصروفات الهوايات الخاصة ...  السينماالثقافة والتسلية كاقتناء الكتب والصحف ومصروفات المسارح ودور 
 الخ.

 نفقات السياحة الخارجية بما فيها أجور السفر .
 لمدارس والجامعات.التعليم: جميع نفقات التعليم ل

العناية الشخصية والمصاريف الصحية: هو قيمة ما يدفع لمراكز االستشفاء ومراكز العناية الشخصية مثل 
 صالونات التجميل والحالقة.

على كافـة الفعاليـات المتنوعـة األخـرى كنفقات الفعاليات الدينية ونفقـات االستشارات  اإلنفاقخدمات أخرى: أوجه 
 ومصاريف االشتراك في الجمعيات ... الخ . القانونيـة

 
 :االدخار (01)

 وهو الفرق بين اإليرادات الجارية والمدفوعات الجارية ويمثل بند الموازنة بين حساب الدخل وحساب اإلنفاق.
ل واالدخار لدى الحكومة يتمثل في الفرق بين اإليرادات الجارية والمصروفات الجارية، كما أنه لدى قطاع األعما
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ولدى قطاع العائالت فإن  األخرى بقصد توسيع نشاط هذا القطاع. واالحتياطيانيتمثل في األرباح المحتجزة 
 االدخار يتمثل في الفرق بين الدخل الجاري الذي تحصل عليه العائالت والمصروفات الجارية لها.

 
 التحويالت مع العالم الخارجي : (00)
 مع العالم الخارجي:صافي تحويالت الملكية واإلنتاج  -0

 وتتمثل بالفرق بين دخل الملكية المدفوع إلى الخارج ودخل الملكية المستلم من الخارج:
عوائد الملكية واإلنتاج من الخارج: وهي الدخول التي تحصل عليها عوامل اإلنتاج الوطنية في الخارج  -) أ (

 نتيجة مساهمتها في الناتج األجنبي .
اإلنتاج إلى الخارج: وهو الدخول المحولة للخارج نتيجة مساهمة عوامل اإلنتاج لغير عوائد الملكية و  -) ب(

 المقيمين في خلق الناتج المحلي.
 صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي: -3

 ج وعوائد العمل المدفوعة للخارج.وتتمثل في الفرق بين عوائد العمل المستلمة من الخار 
 مـيزان المـدفـوعات :

هو بيان إحصائي سنوي بين كافة الصفقات السلعية والخدمية وتحويالت الدخل التي تتم مع العالم الخارجي و 
وتستخدم بيانات ميزان المدفوعات في إعداد الحسابات القومية وخاصة الحسابات الموحدة للدولة، ويعد هذا 

أرقامه  لتتالءمكزي بعض التعديالت الميزان في المصرف المركزي أساسًا، وتجرى عليه بمعرفة المصرف المر 
 تياجات تركيب الحسابات القومية.وبياناته مع اح

، ا يتضمن تقديرات عن بيانات السفربيانات الصادرات والواردات السلعية للدولة كم إلىويستند ميزان المدفوعات 
الت الملكية والتحويالت النقل ... الخ. كما يتضمن تقديرات عن التحويالت سواء تحويالت العاملين أو تحوي

لى أسس إحصائية ومن . ويتم وضع تقديراتها عمال النقدي واالحتياطيات ... الخالجارية األخرى والرأس ال
 .مصادر مختلفة
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ولدى قطاع العائالت فإن  األخرى بقصد توسيع نشاط هذا القطاع. واالحتياطيانيتمثل في األرباح المحتجزة 
 االدخار يتمثل في الفرق بين الدخل الجاري الذي تحصل عليه العائالت والمصروفات الجارية لها.

 
 التحويالت مع العالم الخارجي : (00)
 مع العالم الخارجي:صافي تحويالت الملكية واإلنتاج  -0

 وتتمثل بالفرق بين دخل الملكية المدفوع إلى الخارج ودخل الملكية المستلم من الخارج:
عوائد الملكية واإلنتاج من الخارج: وهي الدخول التي تحصل عليها عوامل اإلنتاج الوطنية في الخارج  -) أ (

 نتيجة مساهمتها في الناتج األجنبي .
اإلنتاج إلى الخارج: وهو الدخول المحولة للخارج نتيجة مساهمة عوامل اإلنتاج لغير عوائد الملكية و  -) ب(

 المقيمين في خلق الناتج المحلي.
 صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي: -3

 ج وعوائد العمل المدفوعة للخارج.وتتمثل في الفرق بين عوائد العمل المستلمة من الخار 
 مـيزان المـدفـوعات :

هو بيان إحصائي سنوي بين كافة الصفقات السلعية والخدمية وتحويالت الدخل التي تتم مع العالم الخارجي و 
وتستخدم بيانات ميزان المدفوعات في إعداد الحسابات القومية وخاصة الحسابات الموحدة للدولة، ويعد هذا 

أرقامه  لتتالءمكزي بعض التعديالت الميزان في المصرف المركزي أساسًا، وتجرى عليه بمعرفة المصرف المر 
 تياجات تركيب الحسابات القومية.وبياناته مع اح

، ا يتضمن تقديرات عن بيانات السفربيانات الصادرات والواردات السلعية للدولة كم إلىويستند ميزان المدفوعات 
الت الملكية والتحويالت النقل ... الخ. كما يتضمن تقديرات عن التحويالت سواء تحويالت العاملين أو تحوي

لى أسس إحصائية ومن . ويتم وضع تقديراتها عمال النقدي واالحتياطيات ... الخالجارية األخرى والرأس ال
 .مصادر مختلفة
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ولدى قطاع العائالت فإن  األخرى بقصد توسيع نشاط هذا القطاع. واالحتياطيانيتمثل في األرباح المحتجزة 
 االدخار يتمثل في الفرق بين الدخل الجاري الذي تحصل عليه العائالت والمصروفات الجارية لها.

 
 التحويالت مع العالم الخارجي : (00)
 مع العالم الخارجي:صافي تحويالت الملكية واإلنتاج  -0

 وتتمثل بالفرق بين دخل الملكية المدفوع إلى الخارج ودخل الملكية المستلم من الخارج:
عوائد الملكية واإلنتاج من الخارج: وهي الدخول التي تحصل عليها عوامل اإلنتاج الوطنية في الخارج  -) أ (

 نتيجة مساهمتها في الناتج األجنبي .
اإلنتاج إلى الخارج: وهو الدخول المحولة للخارج نتيجة مساهمة عوامل اإلنتاج لغير عوائد الملكية و  -) ب(

 المقيمين في خلق الناتج المحلي.
 صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي: -3

 ج وعوائد العمل المدفوعة للخارج.وتتمثل في الفرق بين عوائد العمل المستلمة من الخار 
 مـيزان المـدفـوعات :

هو بيان إحصائي سنوي بين كافة الصفقات السلعية والخدمية وتحويالت الدخل التي تتم مع العالم الخارجي و 
وتستخدم بيانات ميزان المدفوعات في إعداد الحسابات القومية وخاصة الحسابات الموحدة للدولة، ويعد هذا 

أرقامه  لتتالءمكزي بعض التعديالت الميزان في المصرف المركزي أساسًا، وتجرى عليه بمعرفة المصرف المر 
 تياجات تركيب الحسابات القومية.وبياناته مع اح

، ا يتضمن تقديرات عن بيانات السفربيانات الصادرات والواردات السلعية للدولة كم إلىويستند ميزان المدفوعات 
الت الملكية والتحويالت النقل ... الخ. كما يتضمن تقديرات عن التحويالت سواء تحويالت العاملين أو تحوي

لى أسس إحصائية ومن . ويتم وضع تقديراتها عمال النقدي واالحتياطيات ... الخالجارية األخرى والرأس ال
 .مصادر مختلفة

 
 

)12(     اإلدخار :

)11(     اإلنفاق االستهالكي النهائي:
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 الحسابات الموحدة للدولـة: (1)

حـدة( بوضع نظام محاسبي قومي للدول، حيث وضعت عدة أنظمة لقد اهتمت الهيئات الدولية )األمـم المت
. كما صدر آخر تعديل لنظام 0171إحصائية موحدة وتم إصدار النظام المعدل للحسابات القومية لسنة 

، ويتضمن النظام توضيح للمفاهيم وطرق االحتساب والمعالجات الفنية ، وذلك من 0113الحسابات القومية في 
 داخلها وخارجها في فترة زمنية محددة. –ط الخاص بتلك الدولة أجل تصوير النشا

وأهمية هذه الحسابات الموحدة تأتي عند تحليل الهياكل االقتصادية المختلفة والتي تتفاوت من دولة ألخرى ، وما 
لكافة  يبينه هذا التحليل من تقدم وتطور أو تخلف اقتصادي أو اجتماعي؛ إضافة إلى الحاجة للمقارنات الدولية

 المتغيرات االقتصادية.
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 عوامل اإلنتاج المتولدة في إنتاجه.
ول الناتج وتقديرات اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال وهذا الحساب تجميعي من جدا

 ات والواردات من السلع والخدمات.والفرق بين الصادر 
 :وتخصيصا تهحساب الدخل القومي الممكن التصرف فيه ) المتاح (  -2

. زع المتعاملون دخولهم المتاحةويو وهو من الحسابات التجميعية ويوضح الصورة الرئيسية التي بواسطتها يتسلم 
فباإلضافة إلى تعويضات العاملين المحلية توجد صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي. وكذلك صافي 

 ائد التنظيم مع العالم الخارجي.دخل الملكية وع
ائض العمليات( وعلى ذلك يكون الدخل القومي بسعر السوق: مجموع الدخول المحلية المتحققة )عوائد العمل + ف

كعائد للعمل باإلضافة إلى صافي تحويالت العاملين وصافي تحويالت الملكية مع العالم الخارجي شاماًل صافي 
 الضرائب غير المباشرة .

كما أن الدخل القومي المتاح )الدخل القومي الممكن التصرف فيه( يساوي الدخل القومي باإلضافة إلى صافي 
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 ت األصول والخصوم المالية مع الخارج.اإلجمالي ومصادر تمويله الداخلية بينما يتعلق القسم الثاني بمعامال
 حساب الصفقات الخارجية: -4

ويعتبر هذا الحساب بمثابة تلخيص لكل معامالت الوحدات االقتصادية المقيمة مع العالم الخارجي، ويقسم هذا 
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بين  للدولة في الحسابات الجارية في القسم األول بينما يبين القسم الثاني المعامالت الرأسمالية التي تمت

 المقيمين والعالم الخارجـي.
 اإلنفاق االستهالكي النهائي : -(1)

 اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي: -0 

الـى
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ولدى قطاع العائالت فإن  األخرى بقصد توسيع نشاط هذا القطاع. واالحتياطيانيتمثل في األرباح المحتجزة 
 االدخار يتمثل في الفرق بين الدخل الجاري الذي تحصل عليه العائالت والمصروفات الجارية لها.

 
 التحويالت مع العالم الخارجي : (00)
 مع العالم الخارجي:صافي تحويالت الملكية واإلنتاج  -0

 وتتمثل بالفرق بين دخل الملكية المدفوع إلى الخارج ودخل الملكية المستلم من الخارج:
عوائد الملكية واإلنتاج من الخارج: وهي الدخول التي تحصل عليها عوامل اإلنتاج الوطنية في الخارج  -) أ (

 نتيجة مساهمتها في الناتج األجنبي .
اإلنتاج إلى الخارج: وهو الدخول المحولة للخارج نتيجة مساهمة عوامل اإلنتاج لغير عوائد الملكية و  -) ب(

 المقيمين في خلق الناتج المحلي.
 صافي تحويالت العاملين مع العالم الخارجي: -3

 ج وعوائد العمل المدفوعة للخارج.وتتمثل في الفرق بين عوائد العمل المستلمة من الخار 
 مـيزان المـدفـوعات :

هو بيان إحصائي سنوي بين كافة الصفقات السلعية والخدمية وتحويالت الدخل التي تتم مع العالم الخارجي و 
وتستخدم بيانات ميزان المدفوعات في إعداد الحسابات القومية وخاصة الحسابات الموحدة للدولة، ويعد هذا 

أرقامه  لتتالءمكزي بعض التعديالت الميزان في المصرف المركزي أساسًا، وتجرى عليه بمعرفة المصرف المر 
 تياجات تركيب الحسابات القومية.وبياناته مع اح

، ا يتضمن تقديرات عن بيانات السفربيانات الصادرات والواردات السلعية للدولة كم إلىويستند ميزان المدفوعات 
الت الملكية والتحويالت النقل ... الخ. كما يتضمن تقديرات عن التحويالت سواء تحويالت العاملين أو تحوي

لى أسس إحصائية ومن . ويتم وضع تقديراتها عمال النقدي واالحتياطيات ... الخالجارية األخرى والرأس ال
 .مصادر مختلفة
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)13(     التحويالت مع العالم الخارجي :

)14(     ميزان المدفوعات :








