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Formulas / Definitions  المعادالت / التعريفات 
 
The following list contains definitions and details about some of the formulas used in the 
report in order to make it more clear for users. These formulas and definitions are 
arranged according to the sequence of their appearance. 

ى تكون واضحة  ر حت تعرض ھذه القائمة بعض التعريفات و طريقة حساب بعض المعادالت التي تم استخدامھا في التقري
  ومفھومة لمستخدم التقرير،  وذلك حسب ترتيب ذكرھا في الفصول.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Summary Statistics 
 

 إحصاءات موجزة

Nurses: Excluding practical nurses and other grades below staff nurse. 
 

  الممرضون: ال يشملون الممرضين العمليين أو الفئات األقل. 

Primary Health Care Centers & Units:  Number represent Health Centers of Ministry of Health & 
Directorate of Health and Social Affairs at Ministry of Interior. 

وزارة الصحة  ة ل ة التابع ز الصحية األولي مل المراك ة: تش ة الصحية األولي ز الرعاي دات ومراك ئون وإدارة وح الصحية  الش
  لوزارة الداخلية. ةواالجتماعية التابع

  
Total dependency ratio Population < 15 yrs + population > 65 yrs     × 100 

Total population  (15-64 yrs) 
  

   100×    سنة 65سنة + عدد السكان أكثر من  15عدد السكان أقل من 
  سنة) 64-15عدد السكان (

  الكليةنسبة اإلعالة 

Childhood dependency ratio Population < 15 yrs                        × 100 
Total population  (15-64 yrs) 
  

   100×   سنة        15عدد السكان أقل من 
  سنة) 64-15عدد السكان (

  نسبة إعالة الطفولة

Aging dependency ratio Population > 65 yrs                        × 100 
Total population  (15-64 yrs) 
  

   100×         سنة 65عدد السكان أكثر من 
  سنة) 64-15عدد السكان (

  الشيخوخةإعالة نسبة 

Adult literacy rate (%) Population ≥ 15 yrs who can read and write in a year   x 100 
Total population ≥15 yrs of the same year 
 

  x 100  سنة وأكثر الذين يعرفون القراءة والكتابة في سنة معينة    15عدد السكان 
  سنة وأكثر في نفس السنة 15عدد السكان 

  والكتابةالنسبة المئوية لمعرفة القراءة 

Regular smokers rate (%) Regular smokers ≥15 yrs in a year                     x 100 
Total population ≥ 15 yrs of the same year 
 

   x   100     سنة وأكثر في سنة معينة 15عدد المدخنين بانتظام من السكان 
  سنة وأكثر في نفس السنة 15عدد السكان 

  ئوية للمدخنين بانتظامالنسبة الم
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Gross Domestic Product (GDP) The sum of the gross values added of all resident producers at 
producers’ prices, plus taxes less subsidies on imports during 
accounting period. It is also equal to total final expenditure at 
purchasers’ prices (government final expenditure, private final 
expenditure, fixed capital formation, exports of goods & 
services, less the f.o.b. value of imports of goods & services). 
Income- based gross domestic product is compensation of 
employees, plus consumption of fixed capital, plus gross 
operating surplus plus taxes less subsidies on production and 
imports. 
 

تج  يساوي مجموع القيم المضافة لكافة المنتجين المقيمين في االقتصاد بسعر المن
رة  الل الفت واردات خ ى ال ات عل ه اإلعان وماَ من رائب ومخص ه الض مضاف إلي
تھالك  ترين (االس عار المش ة بأس ات النھائي ة النفق ادل أيضا جمل بية. و يع المحاس

اص، ال ائي الخ تھالك النھ ومي، االس ائي الحك ت، النھ مالي الثاب وين الرأس تك
ة  دمات مقيم لع والخ ن الس واردات م اً ال دمات ناقص لع والخ ن الس ادرات م الص
الي  ي اإلجم اتج المحل ان الن دخل ف واخر) . ومن جانب ال ى الب ليم عل بأسعار التس
ائض التشغيل  ال الثابت وف املين وإھالك رأس الم يساوي إجمالي تعويضات الع

 تاج والواردات . والضرائب الصافية على اإلن
  

  الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
  )GDP (  

Gross Domestic Product (GDP) 
per Capita 

Gross Domestic Product in a year 
Population of the same year 
 

  الناتج المحلي اإلجمالي في سنة معينة
  عدد السكان في نفس السنة

  

  متوسط نصيب الفرد من الناتج 
  حلي اإلجماليالم
  

Gross National Income/Product 
(GNI) 

Equal to GDP less net taxes on production and imports, less 
compensation of employees less property income payable to 
the rest of the world plus the corresponding items receivable 
from the rest of the world(in other words, GDP less primary 
incomes payable to non-resident units plus primary incomes 
receivable from non- resident units). 
  

يساوي الناتج المحلي اإلجمالي مخصوما منه الضرائب مخصوما منھا اإلعانات، 
ة على اإلنتاج والمستوردات، وتعويضات المستخدمين ودخل ال ملكية المدفوع لبقي

اتج  ة أخرى، الن الم. ( وبكلم ة الع اة من بقي ة المتلق ود المقابل العالم مضافا إليه البن
 ً وما الي مخص ي اإلجم ر  المحل دات غي ى الوح ة إل ة المدفوع دخول األولي ه ال من

  المقيمة مضافا إليه الدخول األولية المستلمة من الوحدات غير المقيمة.
  

  ) GNIلي ( الدخل القومي اإلجما

Gross National Income/Product 
(GNI) per Capita 

Gross National Income in a year  
Population of the same year 
 

  الدخل القومي اإلجمالي في سنة معينة
  عدد السكان في نفس السنة

  متوسط نصيب الفرد من  الدخل 
  القومي اإلجمالي

Gross National Disposable 
Income (GNDI) 

Equal to gross national income plus current transfer in cash or 
in kind receivable by resident institutional units from non-
resident units and subtracting all current transfers in cash or in 
kind payable by resident institutional units to non-resident 
units. 
 

ة أو  ة النقدي ويالت الجاري ل التح ه ك افا إلي الي مض ومي اإلجم دخل الق اوي ال يس
العينية التي تلقتھا الوحدات المؤسسية المقيمة من وحدات غير مقيمة، وطرح كل 
ة  ية المقيم دمھا الوحدات المؤسس ي تق من التحويالت الجارية النقدية أو العينية الت

  إلى الوحدات غير المقيمة.

  مي المتاح اإلجماليالدخل القو
  )GNDI (  

Gross National Disposable 
Income (GNDI) per Capita 

Gross National Disposable Income in a year  
Population of the same year 
 

  إجمالي الدخل القومي المتاح في سنة معينة
  عدد السكان في نفس السنة

  متوسط نصيب الفرد من إجمالي 
  مي المتاحالدخل القو

Physician per 10,000 population No. of physicians in a year     × 10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×    في سنة معينة   عدد األطباء
  عدد السكان في نفس السنة

   10,000األطباء البشريون لكل 
  من السكان

Dentist per 10,000 population No. of dentists in a year         × 10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×    سنة معينة عدد أطباء األسنان في 
  في نفس السنة عدد السكان

  من السكان 10,000أطباء األسنان لكل 

Pharmacists & Technicians per 
10,000 population 

No. of Pharmacists & Technicians in a year   × 10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×      سنة معينةفي الصيادلة وفنيو صيدلة عدد 
  في نفس السنة عدد السكان

و صيدلة لكل  من  10,000الصيادلة وفني
  السكان
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Nurses & midwives per 10,000 
population 

No. of nurses and midwives in a year    × 10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×   عدد الممرضون والقابالت في سنة معينة  
  عدد السكان في نفس السنة

   10,000الممرضون والقابالت لكل 
  من السكان

Beds per 10,000 population No. of beds in a year               ×  10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×   سنة معينة  عدد األسرة في 
  عدد السكان في نفس السنة

  من السكان 10,000األسرة لكل 

Primary Health Care units and 
centers per 10,000 population 

No. of health centers in a year  × 10,000 
Population of the same year 
 

  10,000×   سنة معينةعدد المراكز الصحية في 
  ان في نفس السنةعدد السك

  وحدات ومراكز الرعاية الصحية
  من السكان 10,000األولية لكل 

Nurse per physician No. of nurses and midwives in a year   . 
No. of physicians of the same year 
 

  .  سنة معينةفي  والقابالت عدد الممرضات
  عدد األطباء في نفس السنة

  ممرض لكل طبيب

Crude birth rate Live births in a year                 × 1000 
Population of the same year  
 

  1000×    المواليد األحياء في سنة معينة  
 عدد السكان في نفس السنة

 معدل المواليد الخام

Still birth rate Still births in a year                                                          × 1000 
Total births (live births + still births) of the same year 
 

  1000×     المواليد الموتى في سنة معينة                        
 جملة المواليد (األحياء + الموتى) في نفس السنة

 معدل المواليد الموتى

Premature birth rate Premature births in a year    ×  1000 
Live births of the same year  
 

  x  1000 عدد المواليد الخدج في سنة معينة  
  المواليد األحياء في نفس السنة 

  معدل المواليد الخدج
 

Perinatal mortality rate 
 

Still births + deaths within the first 7 days of life 
in a year                                                                            × 1000 
Total births (live births + still births) of the same year 
 

  1000×   المواليد الموتى + وفيات الرضع أقل من اسبوع في سنة معينة 
  (األحياء + الموتى) في نفس السنة  جملة المواليد

 

 دةمعدل وفيات األجنة حول الوال

Neonatal mortality rate Infants deaths age < 7days + Infants Deaths 
(7days < 4 wks) in a year                                        × 1000 
Live births of the same year  
 

  أكبر من وفيات الرضع أقل من اسبوع + وفيات الرضع
  1000×                  نة        أسابيع في سنة معي 4أقل من و أسبوع 

 المواليد األحياء في نفس السنة

  معدل وفيات األجنة المبكرة
 

Post neonatal  mortality rate Infants deaths ≥4 weeks and < 1 year in a year     × 1000 
Live births of the same year 

  1000×    عينة  أقل من سنة في سنة م إلىأسابيع  4من وفيات الرضع 
  المواليد األحياء في نفس السنة

 

 معدل وفيات األجنة المتأخرة

Infant mortality rate Infants deaths < 1 year in a year     × 1000 
Live births of the same year  

  1000×   وفيات الرضع أقل من سنة في سنة معينة  
  المواليد األحياء في نفس السنة

 

 يات الرضعمعدل وف

Under 5 yrs mortality  
per 1000 live births 

Children deaths < 5 yrs in a year      × 1000 
Live births of the same year 
 

  1000×      سنوات في سنة معينة 5جملة وفيات األطفال أقل من 
 المواليد األحياء في نفس السنة

  سنوات  5معدل وفيات األطفال أقل من 
 مولود حي 1000 لكل

Under 5 yrs mortality  
per 1000 child < 5 yrs 

Children deaths < 5 yrs in a year                               × 1000 
Population age less than 5 yrs of the same year 
 

  1000×   سنوات في سنة معينة   5جملة وفيات األطفال أقل من 
 وات في نفس السنةسن 5السكان أقل من 

  سنوات  5معدل وفيات األطفال أقل من 
 سنوات 5طفل أقل من  1000لكل 
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Maternal mortality rate Deaths due to Complication of pregnancy childbirth 
& puerperium [ICD-10  (O00-O99)] in a year          ×  1000 
Live births of the same year  

  ت بسبب مضاعفات الحملعدد الوفيا
  1000×    في سنة معينة   O99)]-10  (O00-[ICDوالوالدة والنفاس  

  المواليد األحياء في نفس السنة 
 

 معدل وفيات األمومة

Crude death rate Total deaths in a year             ×  1000 
Population of the same year  
 

  1000× عدد الوفيات في سنة معينة 
 عدد السكان في نفس السنة 

 معدل الوفيات الخام

Natural Population Increment Total of live births in a year – Total deaths of the same year 
 

  الزيادة الطبيعية للسكان  عدد الوفيات في نفس السنة  – في سنة معينة عدد المواليد األحياء

Natural Population Increment Rate Natural population increase in a year   x 1000 
Population of the same year 
 

    x  1000  الزيادة الطبيعية للسكان في سنة معينة
  عدد السكان في نفس السنة 

  معدل الزيادة الطبيعية للسكان

General fertility rate 
(Female15-49) 

Total of registered live births in a year                   × 1000 
Population Female age (15-49) of the same year 
 

 عدد المواليد األحياء المسجلين في سنة معينة                   ×  1000 
) في نفس السنة49-15( في الفئة العمرية السكان اإلناث  

  معدل الخصوبة العام
 )49 – 15(اإلناث 

 
Total fertility rate per women (TFR) female age (15-49) = 5 × (F1+F2+……….+F7) / 1000 
 
  5 = size of age group 
  Fi represent age specific fertility rate 
 
  F1 (Female 15-19) = Registered live births of  mothers age (15-19) in a year    × 1000 
                                   Total female population age (15-19) of the same year 
 
   F2 (Female 20-24) = Registered live births of  mothers age (20-24) in a year    × 1000 
                                    Total female population age (20-24) of the same year 
 
  F3 (Female 25-29) = Registered live births of  mothers age (25-29) in a year     × 1000 
                                   Total female population age (25-29) of the same year 
 
  F4 (Female 30-34) = Registered live births of  mothers age (30-34) in a year    ×  1000 
                                   Total female population age (30-34) of the same year 
 
  F5 (Female 35-39) = Registered live births of  mothers age (35-39) in a year     × 1000 
                                   Total female population age (35-39) of the same year 
 
  F6 (Female 40-44) = Registered live births of  mothers age (40-44) in a year     × 1000 
                                   Total female population age (40-44) of the same year 
 
  F7 (Female 45-49) = Registered live births of  mothers age (45-49) in a year    × 1000 
                                   Total female population age (45-49) of the same year 
 

  F2 + F1 +.......... +F7 / (1000× ( 5) = 49 – 15(في الفئة العمرية إلناث لمعدل الخصوبة الكلي  للمرأة الواحدة 
  
  = مقدار الفئة العمرية 5  
  Fi تمثل المعدل النوعي للخصوبة حسب العمر 
  

F1      1000×    ) في سنة معينة19-15لعمرية (المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة اسنة =  19 – 15السكان اإلناث  
  ) في نفس السنة19-15جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  

  
F2     1000×    ) في سنة معينة24-20المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة العمرية (سنة =  24 – 20السكان اإلناث  

   في نفس السنة )24-20جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  
  

F3     1000×    ) في سنة معينة29-25المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة العمرية (سنة =  29 – 25السكان اإلناث  
  ) في نفس السنة  29-25جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  

   
F4     1000×    ) في سنة معينة34-30المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة العمرية (سنة =  34 – 30السكان اإلناث  

  في نفس السنة ) 34-30جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  
  

F5     1000×    ) في سنة معينة39-35المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة العمرية (سنة =  39 – 35السكان اإلناث  
   في نفس السنة ) 39-35جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  

  
F6    1000×    ) في سنة معينة44-40المواليد األحياء المسجلين للمرأة في الفئة العمرية (سنة =  44 – 40ث السكان اإلنا  

  في نفس السنة ) 44-40جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  
  

F7     1000×    ) في سنة معينة49-45ن للمرأة في الفئة العمرية (المواليد األحياء المسجليسنة =  49 – 45السكان اإلناث  
   ) في نفس السنة 49-45جملة اإلناث في الفئة العمرية (                                                  
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Allied Health: 
All health professions distinct from Medicine, Dentistry and Nursing. 
 

  ن الطبية المساندة:المھ 
  . مع الطب ، طب األسنان والتمريضتندرج  جميع المھن الطبية التي ال

In-patients  (admissions): 
Total of all admitted patients during the year. 
 

   المرضى الداخليون (الدخول):
 .معينة مجموع المرضى الذين تم قبولھم بصورة رسمية للبقاء في المستشفى خالل سنة

 

Out-patient Visits: 
Patient visit to a particular clinic at Hospital or Health Center. If the patient visits more than 
one clinic on the same day, each visit will be counted. 

  زيارات العيادات الخارجية: 
 ةواحد اكثر من عيادةزار المريض و المركز الصحي . وفي حال أشفى سواء في المست عدد زيارات المرضى لعيادة معينة

 زيارات منفصلة. اليوم فإنھا  تحسب على انھا خالل نفس

Sex Ratio at Birth (Male : 100 female) Total male live births in a year                . x 100 
Total female live birth of the same year 
 

  x  100  في سنة معينة    الذكور األحياء مواليدال عدد
  عدد المواليد اإلناث األحياء في نفس السنة

  أنثى )  100نسبة النوع عند الوالدة ( ذكر : 

 
 
Public Health  الصحة العامة 

 
Table 7.3 third dose of OPV, DPT, Hib & HB immunization coverage formula described below in 
one formula because same formula applicable on each vaccine. 
 
 

% IMMUNIZATION COVERAGE BY HEALTH CENTER:  

ونزا   7.3جدول   وفلس انفل نسبة تغطية تطعيمات الخناق والكزاز والشاھوق ، شلل األطفال ، التھاب الكبد الوبائي ، ھيم
  . ألن نفس المعادلة تنطبق  (الجرعة الثالثة) تم عرضھم في معادلة واحدة

   

 نسبة التغطية بالتطعيمات حسب المركز الصحي:   
 
 
 

2nd dose of Hepatitis A (HAV2) 
 

Children  ≥  2 yrs who received 
HAV2 at H.C by nationality in a year                    100  ×  
Registered live births at H.C. who born 2 yrs 
back  by nationality – Deaths among 
children of the same age group during the  
past 2 years 

  األطفال في عمر سنتين وأكثر الذين استكملوا تطعيم
  الجرعة الثانية من لقاح التھاب الكبد الوبائي فئة أ 

  100×   بالمركز الصحي حسب الجنسية في سنة معينة            
  د األحياء المسجلين بالمركز الصحي الذينجميع الموالي

جملة وفيات  – ولدوا قبل سنتين من العام المذكور حسب الجنسية 
  نفس الفئة العمرية خالل السنتين التي تلت سنة الوالدةاألطفال ل

  

  الجرعة الثانية من لقاح التھاب الكبد الوبائي فئة أ

Meningo- coccal (MENING) 
 

Children ≤ 2 yrs who received MENING  
at H.C in a year                                                      100  ×  
Registered live births at H.C. who born 2 yrs 
back – Deaths among children of the same age 
group during the past 2 years 
 

  لوا لقاح األطفال في عمر سنتين وأكثر الذين استكم
  100×   االلتھاب السحائي بالمركز الصحي في سنة معينة           

  جملة المواليد األحياء المسجلين بالمركز الصحي الذين 
  جملة وفيات نفس  – ولدوا قبل سنتين من العام المذكور

 الفئة العمرية خالل السنتين التي تلت سنة الوالدة
  

  لقاح االلتھاب السحائي
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First dose of DPT, OPV, HB and Hib 
 

Infants <1 yr who received the 1st  dose  
of the vaccine at H.C by nationality in a year        × 100 
(Registered live births at H.C. - Infants deaths) 
 by nationality of the same year (Surviving infant) 

  استكملوا الجرعة األولى من  ينالذ الرضع أقل من سنة
  100×         بالمركز الصحي حسب الجنسية في سنة معينة  اللقاح

  وفيات  – الصحيالمواليد األحياء المسجلين بالمركز (
  في نفس السنة الرضع المسجلين بالمركز الصحي)

  الجنسية حسب
  
  

شلل  الجرعة األولى من الخناق والكزاز والشاھوق ،
  تھاب الكبد الوبائي ، ھيموفلس انفلونزااألطفال ، ال

Third dose of DPT, OPV, HB and Hib 
 

Infants <1 yr who received the 3rd  dose  
of the vaccine at H.C by nationality in a year       × 100 
(Registered live births at H.C. – Infants deaths) 
 by nationality of the same year (Surviving infant) 

  من الثالثة استكملوا الجرعة  الذين الرضع أقل من سنة
  100×           بالمركز الصحي حسب الجنسية في سنة معينة اللقاح

   وفيات  – الصحي (المواليد األحياء المسجلين بالمركز
  في نفس السنة الرضع المسجلين بالمركز الصحي)

  حسب الجنسية  
  
  

شلل  الخناق والكزاز والشاھوق ،من  ثةالجرعة الثال
  األطفال ، التھاب الكبد الوبائي ، ھيموفلس انفلونزا 

MMR1 (Mumps, Measles, Rubella – 1st  
dose) 

Children 1 year who received MMR1 at  
H.C by nationality in a year                                100  ×  
(Registered live births at H.C. – Infants deaths) 
 by nationality of the same year (Surviving infant) 

  الذين استكملوا الجرعة االولى عمر سنةاألطفال من 
  من تطعيم الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف بالمركز 

  100×         الصحي حسب الجنسية في سنة معينة                    
  وفيات   –(المواليد األحياء المسجلين بالمركز الصحي 

  الرضع المسجلين بالمركز الصحي) في نفس السنة
  حسب الجنسية  

  

لمانية الحصبة والحصبة األ من الجرعة األولى
   والنكاف

MMR2 (Mumps, Measles, Rubella – 2nd  
dose) 

Children 5 years who received MMR2 at  
H.C by nationality in a year                               ×   100 
(Registered lives births at H.C who 
born 5 yrs before the  above year – Deaths  
among children of the same age group during 
the past 5 years) by nationality 
 

  انية سنوات الذين استكملوا الجرعة الث 5األطفال من 
  من تطعيم الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف 

  100×        بالمركز الصحي حسب الجنسية في سنة معينة         
  المواليد األحياء المسجلين بالمركز الصحي جملة(
  الذين ولدوا قبل خمس سنوات من العام 

  جملة وفيات نفس الفئة العمرية خالل –المذكور 
 حسب الجنسية سنة الوالدة)الخمس سنوات التي تلت 

  

  الحصبة والحصبة األلمانية من الجرعة الثانية
  والنكاف  

Tetanus diphtheria Toxoid (Td2+) 
 
 
 

No. of pregnant women received 2 doses  
or more of Tetanus vaccine 
during current pregnancy in a year         × 100 
Total Pregnant women in the same 
 year by nationality 
 

   عدد الحوامل الالتي طعمن بالتيتانوس
  100×          في سنة معينةخالل ھذا الحمل جرعتين أو أكثر 

  حسب الجنسيةجملة الحوامل في نفس السنة 

  نسبة التغطية بجرعتين أو أكثر من لقاح
  التيتانوس للحوامل 
  
  

Td2  child protection rate at birth PAB Pregnant women received 2 doses 
or more of Tetanus in a year "                        × 100 
Registered live births of the same 
 year by nationality 
 

 جرعتين عدد الحوامل الالتي طعمن بالتيتانوس
     100  ×                                         أو أكثر في سنة معينة 

  حسب في سنة معينة  المواليد األحياء المسجلين
   الجنسية

  

  نسبة األطفال المحصنين عند الوالدة
  ضد التيتانوس 
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Pnemococcal Conjugate 3rd dose Infant <1 yr who received 3rd dose 
of pnemococcal vaccine at H.C in a year                x 100 
(Registered live births at H.C. – Infants deaths) 
 by nationality of the same year  (Surviving infant) 

 لقاح الكروية الذين استكملوا اقل من سنةاألطفال في عمر 
  100×          بالمركز الصحي في سنة معينة       الرئوية المدمج  

   وفيات  –(المواليد األحياء المسجلين بالمركز الصحي 
  الرضع المسجلين بالمركز الصحي) في نفس السنة

  حسب الجنسية  
  

  لقاح الكروية الرئوية المدمجالجرعة الثالثة من 

Rota vaccine 2nd dose Infants <1 yr who received the Rota 
vaccine at H.C by nationality in a year                 x 100 
(Registered live births at H.C. – Infants deaths) 
by nationality of the same year (Surviving infant) 
 

 الروتاالذين استكملوا لقاح  اقل من سنةاألطفال في عمر 
  100×                             بالمركز الصحي في سنة معينة      

  وفيات   –(المواليد األحياء المسجلين بالمركز الصحي 
  ن بالمركز الصحي) في نفس السنةالرضع المسجلي

  حسب الجنسية  
  

  لقاح الروتا

 

NATIONAL COVERAGE:    :نسبة  التغطية على المستوى الوطني  

2nd  dose of hepatitis A (HAV2) 
 

Children ≥ 2 yrs who received HAV2  
vaccine by nationality in a year                          100  ×  
Total registered live births at  who born 2 yrs 
back – Deaths among children of the same age 
group during the past 2 years 
 

  األطفال اكبر من سنتين الذين استكملوا تطعيم الجرعة
  الثانية من لقاح التھاب الكبد الوبائي فئة أ  
  100×                    حسب الجنسية في سنة معينة                    

 ولدوا قبل سنتين الذين المواليد األحياء المسجلين جملة
 جملة وفيات نفس الفئة العمرية خالل – من العام المذكور

  السنتين التي تلت سنة الوالدة
  

  الجرعة الثانية من لقاح التھاب الكبد الوبائي فئة أ

Meningo- coccal (MENING) 
 

Children (2 yrs) who received MENING  
vaccine  by nationality in a year                           100  ×  
Total registered live births at H.C. who 
born 2 yrs back – Deaths among children of 
the same age group during the past 2 years 
 (Surviving infant) 
 

  الذين استكملوا لقاح االلتھاب األطفال في عمر سنتين 
  100×         حسب الجنسية في سنة معينة                  السحائي 

  المواليد األحياء المسجلين الذين ولدوا قبل سنتين جملة
  جملة وفيات نفس –المذكور  حسب الجنسية من العام المذكور

  الفئة العمرية خالل السنتين التي تلت سنة الوالدة

  لتھاب السحائيلقاح اال

First dose of DPT, polio, HB  and Hib 
 

Infants <1 yr who received 1st dose of the  
vaccine by nationality in a year                             × 100 
(Registered live births by nationality of the 
same year  - Infants deaths) 
by nationality of the same year (Surviving infant) 

  استكملوا الجرعة األولى  الذين الرضع أقل من سنة
  100×                 حسب الجنسية في سنة معينة       اللقاح من

  وفيات  –المواليد األحياء المسجلين حسب الجنسية (
  الرضع المسجلين بالمركز الصحي) في نفس السنة

  حسب الجنسية
  

شلل  من الخناق والكزاز والشاھوق ، األولىالجرعة 
   األطفال ، التھاب الكبد الوبائي ، ھيموفلس انفلونزا

Third dose of DPT, OPV, HB and Hib 
 

Infants <1 yr who received the 3rd  dose  
of the vaccine by nationality in a year                 × 100 
(Registered live births by nationality of the  
– Infants deaths) by nationality of the same year 
(Surviving infant) 

  استكملوا الجرعة الثالثة من  الذين الرضع أقل من سنة
  100×                       اللقاح حسب الجنسية في سنة معينة      

  وفيات   –(المواليد األحياء المسجلين
  ) في نفس السنة حسب الجنسية  ينالرضع المسجل

  
  

شلل  الخناق والكزاز والشاھوق ،من  الجرعة الثالثة
  األطفال ، التھاب الكبد الوبائي ، ھيموفلس انفلونزا 
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MMR1 (Mumps, Measles, Rubella – 1st  
dose) 

Children 1 year who received MMR1 
by nationality in a year                                          100  ×  
(Registered live births by nationality – Infants 
 deaths) by nationality of the same year 
(Surviving infant) 

 الذين استكملوا الجرعة عمر سنةاألطفال من 
 من تطعيم الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف  االولى 

  100×                                  حسب الجنسية في سنة معينة    
  وفيات   –(المواليد األحياء المسجلين

  ) في نفس السنة حسب الجنسية  الرضع المسجلين
  

الجرعة األولى من الحصبة والحصبة األلمانية 
  والنكاف 

MMR2 ( Mumps, Measles, Rubella – 2nd  
dose) 

Children 5 years  who received MMR2   
by nationality in a year                                      × 100 
Total registered live births who born 5 yrs 
before the  above year – Deaths among 
children of the same age group during the  
past 5 years 
 

  الجرعة الثانية سنوات الذين استكملوا 5األطفال من 
  والحصبة األلمانية والنكاف حسبالحصبة تطعيم   من 
  100×                                            الجنسية في سنة معينة 

  جملة المواليد األحياء المسجلين الذين ولدوا قبل خمس
  جملة وفيات نفس الفئة  –سنوات من العام المذكور 

  دةالعمرية خالل الخمس سنوات التي تلت سنة الوال

الجرعة الثانية من لقاح  الحصبة والحصبة األلمانية 
  والنكاف 

  

Tetanus diphtheria Toxoid (Td2+) 
 
 
 

No. of pregnant women received 2 doses  
or more of Tetanus vaccine 
during current pregnancy in a year         × 100 
Total Pregnant women in the same 
 year by nationality 
 

   عدد الحوامل الالتي طعمن بالتيتانوس
  100×          في سنة معينةخالل ھذا الحمل جرعتين أو أكثر 

  حسب الجنسيةجملة الحوامل في نفس السنة 

  نسبة التغطية بجرعتين أو أكثر من لقاح
  التيتانوس للحوامل 
  
  

Td2  child protection rate at birth PAB Pregnant women received 2 doses 
or more of Tetanus in a year "                        × 100 
Registered live births of the same 
 year by nationality 
 

 جرعتين عدد الحوامل الالتي طعمن بالتيتانوس
     100  ×                                         أو أكثر في سنة معينة 

  حسب في سنة معينة  ليد األحياء المسجلينالموا
   الجنسية

  

  نسبة األطفال المحصنين عند الوالدة
  ضد التيتانوس 

Pnemococcal Conjugate 3rd dose Infant <1 yr who received 3rd dose 
of Pnemococcal vaccine in a year                × 100 
(Registered live births – Infants deaths) 
by nationality of the same year 
 

  الذين استكملوا لقاح اقل من سنةاألطفال في عمر 
  100×                            الكروية الرئوية المدمج في سنة معينة  

  وفيات الرضع ) في  –(المواليد األحياء المسجلين 
  نفس السنة حسب الجنسية  

  

  لرئوية المدمجلقاح الكروية االجرعة الثالثة من 

Rota vaccine 2nd dose Infants <1 yr who received the Rota 
vaccine by nationality in a year                   × 100 
(Registered live births – Infants deaths) 
by nationality of the same year (Surviving infant) 
 

  استكملوا لقاحالذين  اقل من سنةاألطفال في عمر 
  100×                                                  في سنة معينة لروتاا

  وفيات الرضع ) في  –(المواليد األحياء المسجلين 
  نفس السنة حسب الجنسية  

  

  الجرعة الثانية من لقاح الروتا

 
Primary Health Care   الرعاية الصحية األولية 
 
Average cost per health center visit Cost by health center                                              .   

Total General, Dental, Mother & Child Health  
Care (morning/evening/holidays) visits                
 

    .                                        التكلفة حسب المركز الصحي
  جملة زيارات العيادات العامة واألسنان ورعاية األمومة          

  )    اتوالطفولة (صباحا و مساًء واإلجاز
 

 متوسط تكلفة زيارة المركز الصحي
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Average no. of pregnancy visits 
 

New antenatal visits in a year                .  
Total antenatal visits of the same year  
 

    .    الجديدة في سنة معينة الحوامل جملة زيارات
  جملة زيارات الحوامل في نفس السنة  

 

 متوسط عدد الزيارات الجديدة  في الحمل
  

Postnatal & postabortal 1st visit rate 
 

(New postnatal visits) + 
      (New postabortal visits)       ×  100 
New antenatal visits 

 ( الزيارات الجديدة لفحص ما بعد الوالدة ) +
 100×   ( الزيارات الجديدة لفحص ما بعد اإلجھاض )        

  جملة الزيارات الجديدة للحوامل
 

 معدل الزيارات الجديدة لفحص ما بعد الوالدة 
وما بعد اإلجھاض    

Rate of visits with abnormal finding 
 

No. of visits with abnormal finding       100   ×  
Total no. of children screening visits 

  100×      عدد زيارات األطفال بنتائج غير طبيعية للفحص
  جملة زيارات فحص األطفال 

 معدل زيارات األطفال بنتائج غير طبيعة 
 

Rate of children visits referred to 
specialized  clinics 
 

Total children visits referred to 
specialized clinics                                    ×  100 
Total no. of children screening visits 

  جملة الحاالت المحولة من زيارات األطفال
  100  ×    للعيادات التخصصية                                   

  جملة زيارات فحص األطفال
  

  التخصصية العيادات إلىويل األطفال معدل تح
 

PERCENTAGE OF CHILDREN FULLY SCREENED BY AGE  
 

  : نسبة األطفال الذين استكملوا جميع زيارات فحص األطفال حسب السن

 Percentage of children fully screened 
for first year 

Children fully screened at 1st  year by 
nationality in a year                                       x 100 
(Registered live Births – Infant Deaths) by 
nationality of the same year  
 

  عدد األطفال الذين استكملوا فحص السنة األولى
 100×   حسب الجنسية في سنة معينة                                 

  وفيات نفس الفئة العمرية) – مسجلين(المواليد األحياء ال
  في نفس السنة حسب الجنسية  

  

نسبة األطفال الذين استكملوا جميع زيارات فحص األطفال  
  للسنة األولى من العمر 

 Percentage of children fully screened for 
second year 

 

Children fully screened for 2nd year by 
nationality in a year                                       x 100 
(Registered live births who born 2 yrs before 
the  above year – Deaths among children  
at the same age group during the past 2 years) 
by nationality 
 

  عدد األطفال الذين استكملوا فحص السنة الثانية 
 100×   سنة معينة                                  حسب الجنسية في 

   –(المواليد األحياء المسجلين الذين ولدوا قبل سنتين 
  جملة  وفيات نفس الفئة العمرية خالل السنتين 
  التي تلت سنة الوالدة) حسب الجنسية 

 

نسبة األطفال الذين استكملوا جميع زيارات فحص األطفال  
  مر للسنة الثانية من الع

Percentage of children fully screened 
from 5 to 6 years 
 
 

Total children of age (5-6 years- at school  
entry) and received MMR2 in a year             × 100 
(Total registered live births who born 5 yrs 
before the  above year – All the death of 
children at the same age group during the 
past 5 years) 

  سنوات) الذين أتموا فحص ما قبل  6-5جملة األطفال (
 100×  في سـنة معينة                  MMR 2المدرسة وطعموا 

 (جميع المواليد األحياء المسجلين  الذين ولدوا قبل
جملة وفيات –خمس سنوات من العام  المذكور    
العمرية خالل الخمس سنوات التي تلت  نفس الفئة   

  سنة الوالدة)

نسبة األطفال الذين استكملوا جميع زيارات فحص األطفال 
  سنوات من العمر 6إلى  5من 
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Percentage of Children with Anemia 
(Child Screening Data by Health 
Center) 

No. of  Children with Anemia 
 (by age group ) in a year                                        x 100 
 No. of children (in the same group) screened 
 at health centers at the same year 
 

  حسب الفئة العمرية  عدد االطفال الذين لديھم فقر الدم ( االنيميا )
   x   100                                                                  في سنة معينة 

   الذين استكملوا الفحص( في نفس الفئة العمرية )  عدد االطفال 
  في نفس السنة  المراكز الصحية  في

  االنيميا)(نسبة االطفال الذين لديھم فقر الدم 
خدمات الفحص الدوري لألطفال  تبيانا( 

 )حسب المركز الصحي

Growth Indicators (Children under 5 Years Screened by Health Center)  فحص االطفال تحت الخمس سنوات من العمر حسب المركز الصحي (مؤشرات النمو (  

Percentage of Children  with 
overweight / obese 

No. of Children under 5 Years with  
overweight / obese in a year                                    x 100 
No. of children under 5 Years screened at health   
 centers at the same year  
 

   في زيادةالذين لديھم  سنوات )  5( اقل من  عدد االطفال 
   x   100                                            في سنة معينة  الوزن / السمنة

  ) الذين تم فحصھم سنوات  5عدد االطفال  ( اقل من 
  في المراكز الصحية  في نفس السنة

  في زيادةاالطفال الذين لديھم  نسبة 
   الوزن / السمنة 

Percentage of children who have a 
lower weight to Length/Height 

No. of  Children under 5 Years who have a lower 
Weight for Length/Height in a year                        x 100 
No. of children under 5 Years screened at health   
 centers at the same year  
 

  لديھم   يقل الذينسنوات )  5( اقل من عدد االطفال 
   x   100                                          في سنة معينة الوزن الى الطول

  نوات ) الذين تم فحصھم س 5عدد االطفال  ( اقل من 
  في المراكز الصحية  في نفس السنة

الوزن الى لديھم   يقل الذين االطفالنسبة 
 الطول

Percentage of children who have a 
lower Length/Height to age 

No. of Children under 5  who have a lower 
Length/Height to age in a year                                 x 100 
No. of children under 5 Years screened at health   
 centers at the same year  
 

  لديھم  يقل الذينسنوات )   5( اقل من  عدد االطفال 
   x   100                                         ي سنة معينةف الطول الى العمر 

  ) الذين تم فحصھم سنوات  5عدد االطفال  ( اقل من 
  في المراكز الصحية  في نفس السنة

الطول الى لديھم  يقل الذين االطفالنسبة 
 العمر
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Secondary Health Care  

 الرعاية الصحية الثانوية
Discharges 
Total of all discharged patients whom completed their stay and left the hospital either alive or dead 
or against medical advise or transferred to other hospitals. 
 

  الخروج
مجموع المرضى(أحياء وأموات) الذين أنھوا فترة اإلقامة في المستشفى بصورة رسمية سواء كان ذلك تبعا لنصيحة أو أمر 

 عينة.الطبيب أو ضد رغبة أو نصيحة الطبيب أو بسبب الوفاة خالل سنة م

Admissions 
Total of all admitted patients during the year. 
 

  الدخول
 مجموع المرضى الذين تم قبولھم بصورة رسمية للبقاء في المستشفى خالل سنة معينة.

Beds (hospital bed) 
No. of beds which are located in the hospital for use by an inpatient (excluding baby cots in wards 
and special care baby unit). 
* Day Case beds are not included within the following formulas. 
 

 

  لمستشفى)ا األسرة (أسـرة
جملة األسـرة المستخدمة إلقامة مريض منوم بالمستشفى (ال يشـمل أسرة المواليد الرضع في األجنحة أو في العناية الخاصة 

  .بالمواليد)
 * أسـرة اإلقامة القصيرة ال تدخل في حسـاب المعادالت التالية:

Bed days available Number of beds × Number of days in year (i.e.365 or 366)  أيام األسرة يوم ) 366أو  365عدد أيام السنة ( × عدد األسرة 

Patient-days overnight No. of patient days, staying overnight  ) أيام المرضى  ساعة فأكثر) 24عدد أيام المرضى المنومين 

Patient days < 1 day No. of patient days, but not staying overnight 
(Excluding day case patient) 
 

 أيام المرضى أقل من يوم ( ال يشمل وحدة اإلقامة القصيرة ) عدد أيام المرضى أقل من يوم

Patient days Total Patient days overnight + patient days less than 1 day جملة أيام المرضى عدد أيام المرضى المنومين + عدد أيام المرضى أقل من يوم 

Bed occupancy rate Total patient days   100    ×  
Bed days available  

  100×    جملة أيام المرضى   
 أيام األسرة 

 يرمعدل إشغال السر

Turnover rate Number of discharge 
Number of beds 

  عدد الخروج (المرضى المرخصون)
 عدد األسرة

  معدل دوران السرير
 

Turnover interval Bed days available – patient days total  
Total discharges 

  . جملة أيام المرضى  –أيام األسرة 
  عدد الخروج

 

  فترة فراغ السرير
 

Average daily admission Total admissions              
Number of days in a year 

                  .  جملة الدخول
  عدد أيام السنة

 

ً متوسط الدخول    يوميا
 

Average daily discharge Total discharges               
Number of days in a year  

    . جملة الخروج
  ةعدد أيام السن

 

ً متوسط الخروج   يوميا

Average length of stay Patient days total  
Total discharges 

  . جملة أيام المرضى
 عدد الخروج

 متوسط مدة اإلقامة

 
 


