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 المفاهيم والتعاريف 
 ريف:التع

 .عن االستهالك الظاهر للمواد في اقتصاد وطني ماغ ويبل   مؤشر قياسي لمحاسبة تدفق الموادهو استهالك المواد المحلي 
  

 األساس المنطقي: 
فهو مؤشر إقليمي )جانب اإلنتاج(،  كمية المواد المستخدمة في االقتصاد الوطني. من شأن استهالك المواد المحلي أن يبل غ عن 

، والتي يتم إضافتها إما إلى مخزونات المواد من المباني والبنية يجب التعامل معها داخل اقتصاد ماعرض كمية المواد التي  وي
البعد المادي للعمليات والتفاعالت كما يصف استهالك المواد المحلي   ا لتزويد االقتصاد بالقدرة اإلنتاجية.التحتية للنقل أو استخدامه

تفسيره  االقتصادية. أيضًا  أنه مكافئ طويل األجل.  ويمكن  الواحد  يصف  و  على  للفرد  المحلي  المواد  مستوى متوسط  استهالك 
 . لمواد األيضيةلكبيانًا ويشار إليه أيًضا -ط البيئي الضغوهو مؤشر - استخدام المواد في اقتصاد ما 

  
 المفاهيم: 

المادية   المحلي والبصمة  المواد  إلى استهالك  النظر  إلى جنب كونهمايجب  اإلنتاج المتمث ل ب  يغطيان مظهَري االقتصاد  جنبًا 
اقتصاد ما، وأما البصمة المادية فتغطي الكمية المفترضة  ويبلغ استهالك المواد المحلي عن الكمية الفعلية للمواد في   واالستهالك.

يمکن أن يكون للبلد، علی سبيل المثال، استهالكًا محليًا للمواد مرتفعًا  المطلوبة عبر سلسلة اإلمداد بأكملها لخدمة الطلب النهائي.
لدي ألن  منخ  إنتاج  قطاع  ھجدًا  للمواد  محليًا  استهالكًا  أو  للتصدير  ه  موج  کبير  جدًا ألنأولي  العمليات  اس  ھفضًا  تنزف معظم 

 الظاهرتين. ان البصمة المادية تصحيح كلتأالصناعية المعتمدة بكثافة على المواد إلی بلدان أخرى. ومن ش
 

 التعليقات والقيود: 
الحسابات صبح حساًبا عبر رته على أن يلقطاعات االقتصادية التي تحد من قدال يمكن تفصيل استهالك المواد المحلي حسب ا

 (.SNAلنظام الحسابات القومية ) التابعة 



  

 المنهجية 
 ساب:تحطريقة اال 

للمواد المقاسة باألطنان مواد باإلضافة إلى استخراج محلي للمواد ناقص الصادرات المباشرة  للكواردات مباشرة   ب المؤشرايتم احتس
ال يشمل المواد التي يتم تعبئتها  لمستخدمة في العمليات االقتصادية. وهو  كمية المواد ا  ويقيس استهالك المواد المادي المترية.

اإلحصاءات االقتصادية الرسمية    علىوهو يعتمد   .نفسها  العملية االقتصاديةضمن  تدخل  ال    عملية االستخراج المحلي وإنمافي  
المحاسبية وطرق المحاسبة في  يتم تحديد المعايير   المصدر مع المتطلبات المنهجية لـه.تطلب بعض النمذجة لتكييف البيانات  وي

. كما 2013ار األخير من عام في اإلصد (MFA)تدفق المواد للمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي لحسابات  الدليل التوجيهي
 (.SEEAاالقتصادية المتكاملة )-الحسابات البيئية لنظام إلطار المركزي من ا جزءً حسابات تدفق المواد تشكل 

  
 تفصيل: ال

تفصيل واردات  مؤشر  يمكن  إلى  المحلي  المواد  مناستهالك  كبير  عدد  بواسطة  وصادرات  محلي  واستخراج  فئات  ، 
، وخامات المعادن والمعادن  أنواع الوقود األحفوري توى من الكتلة الحيوية التجميعية، يتم التمييز بين  أعلى مس  عند .المواد تدفقات

من  فئة    44لـ    المحلي  واستخراج المواد  ،فئة من المواد  11استهالك المواد المحلي لـ  عادة ما يتم اإلبالغ عن   غير المعدنية.
 مواد. ال
  

 معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد  •

تسجيل القيمة الحقيقية رسميًا، في مجموعات البيانات األساسية المستخدمة، ألي من  ُتحتَسب القيم الناقصة صفر عندما ال يتم  
حقيقي، أو )بشكل   0.0" إما ال ينطبق، أو  0.0وبالتالي، يمكن أن تمثل " المكونات األساسية التي تشكل هذا المجموع اإلجمالي.

ومع ذلك، يجب   ع القيم بسهولة في مجمالت أخرى؛األمر الذي يسمح بتجمي حاسم( مزيج من االثنين معًا، وهو وضع شائع.
 "، قد تمثل المجاميع قيمة أقل من الحالة الفعلية. 0.0اإلشارة إلى أنه نظًرا إلدراج القيم المفقودة كـ "

    
 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

ومع ذلك، في حالة عدم توفر أي بيانات على اإلطالق   والعالمية.بالمثل، ُتفترض القيم المفقودة بأنها صفر في المجاميع اإلقليمية  
لناتج المحلي اإلجمالي هي معدالت متوسطة مرجحة وا اإلجمالي المحلي   الناتج  من الفرد  نصيببالنسبة لبلد معين، فإن متوسط 

 للبيانات المتاحة.
  

 المجاميع اإلقليمية: 
 الرابط التالي: 

 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf 



  
 :التباينمصادر 

  

 مصادر البيانات
 الوصف:

 تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان والبيانات المقدرة لبقية
رةيتم   دول العالم. البيانات الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال    المتاحة من قاعدات  على قاعدة البيانات إنتاج البيانات المقد 

تشمل المصادر اإلحصائية الدولية الستهالك المواد المحلي   اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين والطاقة.
ومنظمة الغذاء والزراعة    USGSوالوكالة األميركية للمسح الجيولوجي    IEAالطاقة الدولية    والبصمة المادية قاعدات بيانات وكالة

FAO  وقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع االساسيةCOMTRADE. 
  

 : البيانات جمع
 IRP Global Water Flow andتقوم مجموعة عمل المشروع االقليمي المعنية بالتدفقات العالمية للمواد وانتاجية المصادر  

Resource Productivity  .بتجميع البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى 
  

 توافر البيانات
 الوصف:

 دولة.   170تغطي البيانات أكثر من 
  

 السالسل الزمنية: 
 (. 2010- 1970سنة )  40تغطي مجموعة البيانات كل دولة على حدة، على مدار فترة 

  

 الجدول الزمني 
 البيانات: جمع 

 قيد المناقشة 
  

 البيانات:  نشر

 



 لبيانات لالجهات المزّودة 
 مكاتب اإلحصاءات الوطنية

  

 الجهات المجّمعة للبيانات
للبيئة   المتحدة  األمم  االقتصادي  UNEPبرنامج  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة   ،OECD    لالتحاد االحصائي  والمكتب 

 EUROSTATاالوروبي 
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 صلة المؤشرات ذات ال
 4- 8الغاية 

  
  

 


