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 اإلحصاءات الثقافية  منالهدف 
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 ثقافية  ال اإلحصاءاتإطار 
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 لإلحصاءات الثقافية  اليونسكوإطار 
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 ة  الثقافي البياناتمصادر 
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 تعريف اليونسكو للثقافة 
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 قياس الثقافة منهجية
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 در البيانات  مصا
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 غير المادي  الثقافيالتراث 
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 الثقافية الحسابات 

 ياس الحسابات الثقافية ق

 The Classification of the Functions ofوفق التعريف الدولي للفعاليات الحكومية )
Governments) ية النشاطات الثقافية:  حيث تمثل التصانيف التال 

 الخدمات الرياضية والترفيهية   08.1.0

 لخدمات الثقافية  ا 08.2.0

 خدمات اإلذاعة والنشر   08.3.0
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 البحث والتطوير في الترفيه والثقافة والدين   08.5.0

 الترفيه والثقافة والدين غير المصنفة في مكان آخر 08.6.0

 

 الثقافي في االستهالك الثقافي   القطاعمساهمة 

 نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات التي ال تتوخى الربح والتي تخدم األسر   13.0

 الترفيه والثقافة   13.3

 نفقات االستهالك الفردي للحكومة العامة   14

 الترفيه والثقافة   14.3

 تصنف الخدمات الثقافية التي ال تهدف إلى الربح كما يلي: 

 الترفيه والثقافة   03

 الخدمات الترفيهية والرياضية   03.1

 الخدمات الثقافية   03.2
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 النشاطات الثقافية في الحسابات القومية   لقياساألنظمة المستخدمة 
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 الخاصة بالحسابات الثقافية   البياناتقطاعات جمع 

 
 الثقافية    المؤشرات

 مؤشرات السجالت اإلدارية  

 مكان ومنتجات ثقافية  أ

 عدد الصحف والمجالت المحلية وعدد المجالت الرقمية المحلية 

 عدد المسارح والعروض والحفالت الغنائية المسرحية  

 عدد األماكن األثرية وعدد الزيارات 

 عدد المواقع على القائمة العالمية للتراث 

 أنواع المتاحف وعدد الزيارات 

 عدد دور النشر والكتب المنشورة والمجالت 

 عدد القنوات التلفزيونية واإلذاعية  
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 عدد المهرجانات السنوية والمعارض التي تقام داخل الدولية  

 عدد المناظر الطبيعية والتراث الطبيعي 

 عدد محالت التصوير الفوتوغرافي والعاملين فيها  

 ات والنوادي والفرق الرياضية  أعداد االتحاد 

 التعليم 

 معدل القرائية  

 التفصيل: نوع اجتماعي، سنوي   –عدد   –إجمالي العاملون في مراكز تعليم الكبار 

 المحاضرون في التعليم العالي 

 اعداد المحاضرون في مجال التكنولوجيا التطبيقية  

 إعداد الطالب في مختلف المراحل 

 نسبة النوع بين الطالب 

 نسبة الطالب في المدارس الخاصة  

 عدد الطالب ذوي اإلعاقة 

 حسب النوع والفئة العمرية  –نسبة االلتحاق بالتعليم 

 عدد األطفال لكل عامل في الحضانة  –عدد األطفال لكل حضانة  –عدد األطفال في الحضانات 

 الفندقة  

إيرادات المنشآت   -نسبة إشغال الغرف الفندقية   -متوسط مدة اإلقامة في الفنادق  -ء الفنادق عدد نزال
 اإلنفاق على الفنادق –عدد الغرف   -عدد المنشآت الفندقية   -الفندقية  

 تكنولوجيا المعلومات  

 األجهزة الحاسوب  –سرعة االنترنت  –االنترنت   –الثابتة   –التعرفة الشهرية للهواتف المتحركة 



22 
 

 الثقافة الدينية  

 عدد الوعاظ 

 عدد مراكز تحفيظ القرآن  

 عدد رحالت الحج والعمرة 

 عدد المساجد 

 عدد األئمة المسجلين  

 عدد األئمة الخطباء  

 عدد المؤذنين المسجلين  

 

 المهن التابعة للنشاطات الثقافية  

 ( 08الموحد )المهن حسب التصنيف الدولي 

 أمناء المكتبات، موظفو األرشيف، األوصياء  262

 المؤلفون، الصحافيون، خبرات اللغات  264

 الفنانون المبدعون والمؤدون  265

 المهنيون في مجال الفن والثقافة والطهي  343

 اإلذاعة وفنيو التسجيل الصوتي والمرئي 3521

الحرف اليدوية ممن يستخدمون الخزف والمعدن  الحرف اليدوية وعمال الطباعة )تشمل جميع عمال 73
 والزجاج والخشب، والمنسوجات(
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  المسوحمؤشرات 

 سح نفقات ودخل األسرة م

 راديو    –تلفاز  -امتالك األسر ألجهزة ثقافية 

 مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات  

 فرد من السكان   100عدد اشتراكات الهاتف الثابت لكل 

 فرد من السكان  100عدد اشتراكات الهاتف المتنقل لكل 

 فرد من السكان   100عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 

 الحسابات االقتصادية لقطاع الثقافة 

 معدالت النمو السنوية للقيمة المضافة باألسعار الثابتة والجارية  

 ومعدل النمو السنوي لتعويضات العاملين باألسعار الجارية   –تعويض العاملين في النشاطات الثقافية  

 التكوين الرأسمالي للنشاطات الثقافية باألسعار الجارية والثابتة 

 التكوين الرأسمالي الثابت   نسبة مساهمة األنشطة الثقافية في إجمالي

 نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية الثقافية في تعويضات العاملين  

 القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية الثقافية باألسعار الجارية والثابتة 

 ...الخ -ماء  –كهرباء  –االستهالك بمختلف أنواع في النشاطات الثقافية  
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 معرفة في رموز التصنيف الموسع لخدمات الميزان التجاري كما هي  الثقافيةالخدمات 

 المسميات  التصنيف الموسع  6يزان المدفوعات  م
 الخدمات الثقافية األساسية    

1.A.b.B 8.4.1   تراخيص السلع و/أو توزيع المنتجات المسموعة والمرئية 
 تراخيص السلع أو توزيع المنتجات المتعلقة بها  8.4.2 

1.A.b.9.3 9.3.1  خدمات وكاالت األنباء 
1.A.b.9.3 9.3.2  خدمات توفير المعلومات األخرى 

1.A.b.10.2 10.2.2  اإلعالن، بحوث السوق واستطالع الرأي العام 
1.A.b.10.3 10.3.1.1  الخدمات المعمارية 
1.A.b.11.1 11.1.1  المنتجات المسموعة والمرئية 
1.A.b.11.1 11.1.2   الخدمات المتعلقة بها 
1.A.b.11.2 11.2.3 التراث والخدمات الترفيهية 

 التجهيزات والمواد الداعمة لها
1.A.b.B 8.3  تراخيص السلع و/أو توزيع برمجيات الحاسوب 

1.A.b.9.2 9.2.1  خدمات الحاسوب 
1.A.b.9.2 9.2.2   خدمات الحاسوب األخرى 

 الخدمات الثقافية ذات الصلة  
 السياحة   

1.A.b.4.2.3 4.2.3  أمور شخصية أخرى   –السفر 
 مسوح اإلحصاءات الثقافية  

 قياس المشاركة الثقافية   –المسوح المنزلية  

 مؤشرات القياس 

 )تشمل التراث الثقافي غير المادي( المشاركة الثقافية

 تراث ثقافي مادي أو غير مادي  – حضور أو مشاركة –المشاركة في االحتفاالت االجتماعية  
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 ممارسة األعمال الحرفية اليدوية التقليدية )القطاع غير المنظم( 

 اإلنفاق الثقافي في األسرة 

حفالت   -اإلثاث التراثي  –مقتنيات حرفية   –مسرح  –اإلنفاق على النشاطات الثقافية بتفاصيلها سينما 
 ( السفر -تعلم اللغات  -تعلم الموسيقى أو الرقص  –موسيقية )غنائية أو دينية(  

 استخدام الوقت في اإلحصاءات الثقافية  

مشاهدة الصور   –االستماع للراديو   –مشاهدة التلفزيون   –استخدام الوقت في النشاطات الثقافية المنزلية 
 استخدام الحاسوب واالنترنت   –المطالعة  -االستماع للمسجالت الصوتية -المسجلة

  ةالحفالت الموسيقي –المسارح  -زيارة صاالت السينما  –استخدام الوقت في النشاطات الثقافية خارج المنزل 
 زيارة المواقع التراثية   –زيارة األماكن األثرية  –زيارة المتاحف   – )الغنائية واألناشيد الدينية( 

ثقافة جيل   –الثقافة الشعبية   –المشاركة في الجمعيات الثقافية  –استخدام الوقت في بناء الهوية الثقافية  
 الشباب 

جمع إحصاءات الثقافة من القطاع المنظم وفق الطرق المقدمة سابقًا مع  ت :  القطاع المنظم
   األخذ بعين االعتبار دقة النتائج وصالحيتها وتمثيلها للمجتمع.

رق غير التقليدية، مثل  ر المنظم من خالل الطيمكن قياس القطاع غي : القطاع غير المنظم
جمع البيانات عن القطاع غير المنظم من محال بيع التحف األثرية، أو من خالل المعارض  

 الفنية، وهي معلومات تقريبية توضح حجم ممارسة النشاطات الثقافية في القطاع غير المنظم.  
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 شروط المسوح لقياس البعد الثقافي  
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 حسابات الثقافية إلحصائية ومصادر بيانات الب االمكات في ءاتاإلحصاأمثلة على 

 إحصاءات التعليم   

القيمة آلخر   المؤشر 
 إصدار 

 المصدر 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  1769.6 عدد طالب المرحلة األساسية )باألف(  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  236.9 عدد طالب المرحلة الثانوية )باأللف( 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  106.8 معلمي المرحلة األساسية )باأللف( عدد 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  24.7 عدد معلمي المرحلة الثانوية )باألف( 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  16.6 متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المرحلة األساسية  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  9.6 متوسط عدد الطلب لكل معلم في المرحلة الثانوية  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  24.7 متوسط عدد الطلبة في الشعبة  
   عدد المدارس 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  3893 حكومية  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  3441 خاصة  

 اإلحصائي السنوي الكتاب  169 وكالة الغوث
   التعليم العالي 

عدد الطلبة بكالوريوس )متوفر التصنيف حسب 
النوع  /الجامعة /حكومية /خاصة

 (البرنامج/سنوات الدراسة/االجتماعي

 الكتاب اإلحصائي السنوي  132732

 الكتاب اإلحصائي السنوي  27563 عدد الطلبة دراسات عليا  
  57901 النوع/حسب التخصص(عدد الخريجين )حسب 

)متوفر حسب  عدد الطلبة كليات المجتمع )دبلوم(
 التخصص/النوع االجتماعي( 

34384  
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 إحصاءات التكنولوجيا  

 

 المصدر  القيمة آلخر إصدار  المؤشر 
عدد مشتركي الهاتف الثالث 

 )باأللف(  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  328

الخلوي عدد مشتركي الهاتف 
 )باألف( 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  9703

 الكتاب اإلحصائي السنوي  28.5 كمبيوتر شخصي أو محمول 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  88.6 اشتراك اإلنترنت 

 

 

 إحصاءات السياحة واآلثار 

 

 المصدر  القيمة آلخر إصدار  المؤشر 
 اإلحصائي السنوي الكتاب  285 )حسب المحافظة(عدد الفنادق المصنفة 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  22213 عدد الغرف 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  37166 عدد األسرة  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  4981 عدد األجنحة 

وسيلة   )حسب الجنسية عدد القادمين )باأللف(
 (السفر

 الكتاب اإلحصائي السنوي  1929

)حسب  عدد المغادرين )باأللف(
 (وسيلة السفر/الجنسية

 الكتاب اإلحصائي السنوي  2026

   عدد المتاحف 
  590154 عدد زوار المتاحف )حسب الجنسية( 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  392 متاجر التحف الشرقية 
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 الكتاب اإلحصائي السنوي  8 شركات النقل السياحي 
  1014 المطاعم السياحية  

 

 إحصاءات المهن للعاملين في النشاطات الثقافية  

 

 المصدر  القيمة آلخر إصدار  المؤشر 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  60085 ألنشطة خدمات اإلقامة والطعام  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  19181 المعلومات واالتصاالت 
 السنوي الكتاب اإلحصائي  25105 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  223058 التعليم 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  6834 الفنون والترفيه والتسلية  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  1138 األدلة السياحين  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  4981 وكاالت السياحة والسفر 

 اإلحصائي السنوي الكتاب  1476 مكاتب تأجير السيارات السياحية 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  1043 متاجر التحف الشرقية  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  713 مرافق والرواحل 
 الكتاب اإلحصائي السنوي  1047 شركت النقل السياحي 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  20260 المطاعم السياحية  
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 اإلحصاءات الدينية والمراكز الثقافية  
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 الداخلة في اإلحصاءات الثقافية  والتجارية النشاطات الصناعية 

 

اإلنتاج   المؤشر 
القائم/الوسيط/تعويض 

 العاملين 

 المصدر

   إنتاج  
 الكتاب اإلحصائي السنوي  331832 الطباعة واستنساخ وسائل اإلعالم المسجلة 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  63262 الحاسبات والمنتجات اإللكترونية صناعة 
 الكتاب اإلحصائي السنوي   تجارة داخلية  

تجارة الجملة للمعدات الخاصة باإللكترونيات  
 وأجهزة االتصاالت  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  77579

تجارة التجزئة لمعدات الحاسب اآللي 
 تصاالت والوحدات الطرفية والبرمجيات واال

 الكتاب اإلحصائي السنوي  94215

تجارة التجزئة لألجهزة السمعية والفيديو في  
 المتاجر المتخصصة 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  4790

تجارة التجزئة للكتب والصحف واألدوات  
 المكتبية في المتاجر المتخصصة  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  32621

تجارة التجزئة للتسجيالت الموسيقية والمرئية  
 في المتاجر المتخصصة  

 الكتاب اإلحصائي السنوي  1506

تجارة التجزئة لألدوات الرياضية في المتاجر  
 المتخصصة 

 الكتاب اإلحصائي السنوي  22483
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 مثال حسابات الثقافة في الحسابات القومية  

 قطاع السياحة 

 
 قطاع الثقافة وممارسة الرياضة 

 
 قل السياحيقطاع الن

 

 
 

 


