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 مقدمة

توفير دليل موحد للمفاهيم  " وهو أحد سلسلة اإلصدارات  اإلحصائية التي يقوم املركز بإصدارها وذلك من أجل 2019 يقدم مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  "  دليل املؤشرات اإلحصائية 

م رتقاء بجودة العمل اإلحصائي ومخرجاته وتطوير النظاواملصطلحات وتعريف للمؤشرات اإلحصائية وعلى كافة األصعدة مثل اإلحصاءات السكانية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وذلك من أجل اإل 

 .اإلحصائي بإمارة عجمان

 لتعرف أكثر على هذاليل بأهم متطلبات املعرفة حول املؤشر اإلحصائي من حيث تعريفه وطريقة إحتسابه ووحدة قياسه ودوريته وما إلى ذلك من مفاهيـم ضرورية لوفي هذا السياق،فقد تم إغناء الد

 .الجانب الهام من جوانب العمل اإلحصائي

كن هنية مما سيسهل على الباحثين واملهتمين في املجال االحصائي الحصول على ما يريدون عليه بأقـل وقت وجهد ممآملين أن يستمر تحديـث هذا الدليـل مستقبال  الى ان يصل الى أعلى مستويات امل

 . وذلك  من خالل توفير املؤشرات اإلحصائية

رات  نسبي أو معدل ويمثل وضع سائد أو حالة معينة، ويقيس املؤشر التغي ان املقصود باملؤشر اإلحصائي هو تعبير عن واقع ظاهرة معينة في وقت ومكان معين ويكون املؤشر اما  على شكل رقم مطلق أو 

 .الحاصلة في ظاهرة معينة خالل فترة زمنية معينة مما سيساعد اصحاب القرار على رسم الخطط واالستراتيجيات

املؤشرات اإلحصائية املستخدمة في مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية ويتضمن هذا الوصف  دليل املؤشرات اإلحصائية " في تقديم شرح ووصف ومصادر الحصول على أهم»ويتمثل الهدف الرئيس ي من 

 العناصر التالية :
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 إسم املؤشر وهو اإلسم الرسمي املعتمد في املركز للمؤشر.

 وصف املؤشر وهو عبارة عن وصف ملفهوم املؤشر ودالالته لجعله أكثر وضوح من قبل املستخدمين.

 آلية الحساب عادلة املعتمدة لحساب املؤشر.وهي وصف للم

 وحدة القياس لقياس السوائل و غيرها.وهي الوحدة املستخدمة في قياس املؤشر مثل الدرهم اإلماراتي لقياس القيم املالية والسنة لقياس العمر و الكيلو متر للمساحة و اللتر 

دم لتقسيم )تصنيف، تبويب( املؤشر عند الحاجة لتفاصيل أكثر عند نشر بياناته مثل استخدام متغير املنطقة )عجمان وهو عبارة عن مجموعة من املتغيرات أو العناصر التي تستخ

 املنامة( لتفصيل مؤشر عدد السكان. –مصفوت  -

مستوى 

 التفصيل

 دورية القياس وهي املدة الزمنية الالزمة لتحديث بيانات املؤشر.

 ملنهجية الرئيسية للحصول على البيانات الخاصة باملؤشر، وهناك أنواعيحدد هذا العنصر نوع املصدر أو ا

تكون مشتقة ويتم إعدادها من خالل مختلفة من املصادر للحصول على هذه البيانات مثل املسوح امليدانية والتعدادات والسجالت اإلدارية أو أكثر من مصدر وفي بعض املؤشرات 

 عمليات حسابية خاصة

 مصدر البيانات

 مصدر املؤشر واملعايير الدولية املعتمدة. يحدد مصدر املؤشر نوع املصدر الذي اقتبس منه املؤشر وهناك انواع عديدة من املصادر مثل االدلة والتصانيف 

 

 لقد تم اإلسترشاد في اختيار املؤشرات اإلحصائية بخمسة معايير رئيسة هي: 

 لقرارات اإلجتماعية و السكانية واإلقتصادية والبيئية.لتوجيهات واي اإلمارة، بما فيها ااحتياجات متخذي القرار والباحثين واملهتمين ف 

  على الصعيد الزمني واملكاني واملحلي والدولي.  لمقارنات ل تكون مالئمة واضحة وصريحة وأن املؤشرات أن تكون 

  يجب ان تكون متالئمة.
ّ
 مع املعايير املّتبعة عامليا

 س دولية موحدة.مقايي تعتمد على  أن 

 ومنطقية إلتاحة ،
ّ
 املتابعة املستمرة مع مرور الزمن. تستند في بنائها على مصادر بيانات مّعرفة وموثقة وأن تكون قابلة للتعبير عنها كميا

 

مؤشر تخص اإلحصاءات 79 %، وهناك37 تقريبا  جتماعية ونسبتهامؤشر تخص اإلحصاءات السكانية واإل  119مؤشر، قسمت على ثالثة فصول بالشكل اآلتي: 325وبلغ عدد املؤشرات في هذا الدليل 

 هناك 24اإلقتصادية ونسبتها 
ً
وقد استندت جميع مصادر مؤشرات الدليل الى التصنيفات % من مجموع عدد املؤشرات.39حوالي  ونسبتها مؤشر تخص اإلحصاءات الزراعية والبيئية 127% وأخيرا

 العربية واملحلية. فة الى املراجعواألدلة العاملية املعتمدة باإلضا
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 الفصل األول 

 اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية

 

 مؤشرات اإلحصاءات الحيوية 

 املؤشرات السكانية و اإلجتماعية 

 مؤشرات الهجرة 

 مؤشرات القوى العاملة 

 املؤشرات اإلجتماعية 

 مؤشرات األمن و العدالة 
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 الشؤون اإلسالمية 
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 مؤشرات اإلحصاءات الحيوية 1.1

 املواليد: 1.1.1

 

 

 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

نسبة النوع 

 عند امليالد

مولود  100نسبة  املواليد الذكور األحياء لكل 

 معينة.حي أنثى في سنة 

املواليد أحياء ذكور في سنة معينة/مواليد أحياء إناث في نفس 

 100السنة* 

 

 100ذكر حي لكل  

 أنثى حية.

 املنطقة .1

فئة  .2

 الجنسية

 إدارية سجالت .1 سنوي 

الطبعة الثانية دليل املؤشرات اإلحصائية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 عدد املواليد

 احياء

 املسجلون 

 مؤشر يقيس عدد املواليد

 احياء

 املسجلون 

 مجموع عدد املواليد

 احياء

 املسجلون 

 عدد

 املنطقة .1

 جتماعيالنوع اال  .2

 شهر امليالد .3

 سنة امليالد .4

 سجالت إدارية .1 سنوي 
/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

معدل 

 صوبةالخ

 العمرية

 لكل
ً
امرأة في  1000 عدد الوالدات الحية سنويا

عمر معين أو في فئة عمرية معينة عادة ما تكون 

 خمسية

عدد املواليد أحياء لعمر أو فئة عمرية معينة من النساء في سنة 

معينة/ عدد النساء في ذلك العمر أو الفئة العمرية في منتصف 

 100نفس السنة *

مولود حي لكل 

 امرأة 1000

 املنطقة .1

 فئة الجنسية .2
 يةسجالت إدار  .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

معدل الزيادة 

 الطبيعية

الفرق بين املواليد و الوفيات في سنة معينة إلى 

 جملة السكان في السنة

نة معينة(/جملة السكان في منتصف نفس سالوفيات في  -)املواليد 

 1000السنة*
 سنة.

 نطقةامل .1

فئة  .2

 الجنسية

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

معدل املواليد 

 الخام

سنة معينة لكل  عدد املواليد أحياء خالل

 سكان في منتصف السنة  1000

  حياء في سنة معينة األ عدد املواليد 
ً
دد السكان في ع على  مقسوما

 1000منتصف نفس السنة *

مولود حي لكل 

 من السكان 1000

 املنطقة .1

فئة  .2

 الجنسية

 سنوي 

 

سجالت  .1

 إدارية

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء
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 الوفيات 2.1.1

 دورية القياس مستوى التفصيل اسوحدة القي معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
مصدر 

 البيانات
 مصدر املؤشر

 معدل الوفيات الخام
من  1000عدد الوفيات خالل سنة معينة لكل 

 السكان في منتصف السنة.

إجمالي عدد الوفيات خالل سنة معينة/جملة 

 1000السكان في منتصف نفس السنة*

من  1000متوفى لكل 

 السكان

 املنطقة .1

 فئة الجنسية .2
 ي سنو 

سجالت  .1

 إدارية

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

( / الهيئة االتحادية 14الثانية رقم)

 للتنافسية و اإلحصاء

 معدل وفيات الرضع

عدد وفيات األطفال الرضع )أقل من  سنة(   

 1000في سنة معينة لكل 

 مولود حي في نفس السنة.

عدد وفيات األطفال الرضع )أقل من  سنة(   في 

إجمالي املواليد أحياء خالل نفس  / سنة معينة

 و يحسب للذكور و اإلناث و الجملة 1000السنة*

 

رضيع  متوفي لكل 

 مولود حي 1000

 املنطقة .1

 فئة الجنسية .2
 سنوي 

سجالت  .1

 إدارية

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

( / الهيئة االتحادية 14الثانية رقم)

 للتنافسية و اإلحصاء

 مؤشر يقيس الغمر املتوقع عند الوالدة دةالعمر املتوقع عند الوال 

متوسط عدد السنوات املتوقع ان يعيشها حديث 

الوالدة في حال كان عرضة ملعدالت الوفاة عند 

 عمر معين في فترة معينة

 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل سنوات العمر
جالت س -1

 ادارية

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املنهجية  العربي املبادئ التوجيهية و 

الجزء االول املؤشرات االجتماعية / 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

السنوات املتوقعة لحياة 

 صحية
 مؤشر يقيس السنوات املتوقعة لحياة صحية

متوسط عدد السنوات املتوقع املعادلة لصحة 

كاملة التي يمكن ان يتوقع ملولود جديد ان 

يعيش عرضة ملعدالت يعيشها في حال اضطر ان 

وفيات عند سن معين ومعدالت املرض بفترة 

 زمنية

 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل سنوات الحياة
جالت س -1

 ادارية

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي 

الجزء االول املؤشرات االجتماعية / 

 صاءالهيئة االتحادية للتنافسية واالح

الوفيات الناجمة عن 

األمراض غير املعدية، 

أمراض القلب واألوعية 

 الدموية،

 30ألشخاص الذين يبلغون من العمر إجمالي ا

عاما والذين قد يموتون قبل بلوغهم سن 

السبعين بسبب أمراض القلب واألوعية 

الدموية، على افتراض أنهم قد يشهدون 

ن معدالت الوفيات الحالية في كل عمر، ول

 يموتوا من جراء أي سبب آخر للوفاة

ألشخاص الذين يبلغون من ا املجموع الكلي 

عاما والذين قد يموتون قبل بلوغهم  30العمر 

سن السبعين بسبب أمراض القلب واألوعية 

 الدموية

 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل العدد
جالت س -1

 ادارية

 لقاعدة اإلحصائية املؤشرات قائمة

 مركز /أويستات اتاإلحصاء بيانات

 واالقتصادية االحصائية االبحاث

 االسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية

عدد الوفيات الناجمة عن 

األمراض غير املعدية، 

 السرطان

 30ألشخاص الذين يبلغون من العمر إجمالي ا

عاما والذين قد يموتون قبل بلوغهم سن 

، على افتراض أنهم السرطانالسبعين بسبب 

دون معدالت الوفيات الحالية في كل قد يشه

عمر، ولن يموتوا من جراء أي سبب آخر 

 للوفاة

ألشخاص الذين يبلغون من ا املجموع الكلي 

عاما والذين قد يموتون قبل بلوغهم  30العمر 

 السرطانسن السبعين بسبب 

 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل العدد
جالت س -1

 ادارية

 اعدةلق اإلحصائية املؤشرات قائمة

 مركز /أويستات اإلحصاءات بيانات

 واالقتصادية االحصائية االبحاث

 االسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية
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 الزواج: 3.1.1

إسم 

 املؤشر
 معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر

وحدة 

 القياس
 مستوى التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 أعداد عقود

الزواج 

 املسجلة

 عقود الزواج أعداد

 املسجلة خالل فترة محددة

 مجموع عقود الزواج

 املسجلة خالل فترة محددة
 عدد

 املنطقة .1

 
 سنوي 

سجالت  .1

 إدارية

/الجهاز املركزي  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 لإلحصاء الفلسطيني

معدل الزواج 

 العام

 عدد حاالت الزواج )وليس عدد

ان الذين من السك 1000املتزوجين واملتزوجات(لكل 

 سنة فأكثر في املنطقة في فترة زمنية معينة 15أعمارهم 

)عدد عقود الزواج / تقدير عدد السكان للفئة 

 1000منتصف العام(* سنة فأكثر" في 15العمرية "
 معدل

 املنطقة .1

 
 سنوي 

سجالت  .1

 إدارية

تقديرات  .2

 سكانية

، الهيئة 2019منهجية إحصاءات الزواج والطالق 

 لكة العربية السعوديةمامل-العامة لإلحصاء 

 معدل الزواج

 الخام

مؤشر  يقيس حاالت الزواج لكل ألف نسمة من السكان في 

 تلك السنة

عدد حاالت الزواج  السنوية بسنة معينة/ عدد 

 1000السكان بمنتصف العام *
 معدل

 املنطقة .1

 
 سجالت إدارية .1 سنوي 

/الجهاز املركزي  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 فلسطينيلإلحصاء ال

 

 الطالق: 4.1.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 معدل

 الطالق

 الخام

 

 ) الطالق شهادات( الطالق حاالت عدد

 سنة خالل السكان من 1000 لكل

 معينة

 / معينة سنة في الطالق حاالت عدد

 نفس منتصف في سكانال عدد

 1000السنة *

 حالة طالق

 من  السكان 1000لكل 

 

 املنطقة .1

النوع  .2

 االجتماعي

 فئة الجنسية .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية 

( / 14الطبعة الثانية رقم)

الهيئة االتحادية للتنافسية 

 و اإلحصاء

معدل الطالق الصافي 

 للسكان

نطقة الصافي في مالطالق  يعرف معدل

حاالت ما في فترة زمنية معينة بعدد 

 الطالق 

)وليس عدد املطلقين واملطلقات( لكل 

من السكان املتزوجين الذين  1000

سنة فأكثر في هذه  15أعمارهم 

 املنطقة في تلك الفترة الزمنية

تقدير عدد  /الطالقعدد صكوك (

سنة  15السكان للفئة العمرية "

 "فأكثر

تصف للسكان املتزوجين في من

 1000العام(*

 حالة طالق

 من  السكان 1000لكل 

 املنطقة .1

 
 سنوي 

 مسح .1

 سجالت إدارية .2

 

 

منهجية إحصاءات الزواج 

، الهيئة 2019والطالق 

اململكة -العامة لإلحصاء 

 العربية السعودية

 أعداد عقود

 الطالق املسجلة

 أعداد عقود الطالق

 املسجلة خالل فترة محددة

ة املسجل مجموع عقود الطالق

 خالل فترة محددة
 عدد

 املنطقة .1

 
 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية 

/الجهاز املركزي  2019

 لإلحصاء الفلسطيني
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 املؤشرات السكانية 2.1

 معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
وحدة 

 القياس
 مستوى التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 نيةالكثافة السكا

 
 2فرد/كم إجمالي السكان/ إجمالي مساحة األرض عدد السكان لكل وحدة من مساحة األرض

 املنطقة

 النوع
 سجالت إدارية سنوي 

 الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبعة 

 2013الثالثة،

 األسر  عدد

 املعيشية

 - األسرة أفراد جميع من يةاملعيش األسرة تألفت

 غير  األشخاص وجميع باألسرة املرتبطين األعضاء

 وليس سكنية وحدة يشغلون  الذين - الصلة ذوي 

 معتاد آخر  عنوان لهم

 عدد مجموع عدد األسر املعيشية
اإلما .1

 رة
 مسح .1 سنوي 

 بيانات لقاعدة اإلحصائية املؤشرات قائمة

 االحصائية االبحاث مركز /أويستات اإلحصاءات

 االسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية واالقتصادية

 املهاجرين عدد

 من)%  الدوليين

 (السكان

عدد األشخاص املولودين في بلد غير البلد الذي 

 
ً
 الالجئين. يعيشون فيه. ويشمل أيضا

جمالي السكاني من إن الدوليين نسبة املهاجري

 في 
ً
 100مضروبا

 سنوي   نسبة مئوية
سجالت   .1

 إدارية

 بيانات لقاعدة اإلحصائية املؤشرات ئمةقا

 االحصائية االبحاث مركز /أويستات اإلحصاءات

 االسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية واالقتصادية

 مجموع السكان

 فياألفراد القاطنين 

في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون  االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 دائمة أو مؤقتةكانوا مجرد مقيمين إقامة 

 فياألفراد القاطنين اجمالي 

في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون  االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 ..كانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة

 عدد
 ةاملنطق -1

 النوع -2
 مسح .1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية 

لخليج العربية/الطبعة بدول  مجلس التعاون لدول ا

 2010الثانية 

مجموع السكان 

 ر الذكو 

 فيالقاطنين الذكور  األفراد 

في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون  االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 كانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة

 فيالقاطنين الذكور األفراد اجمالي 

واء كانوا يتمتعون في تاريخ معين س االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 .كانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة

 عدد
 املنطقة .2

 النوع .3
 مسح .1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية 

بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية/الطبعة 

 2010الثانية 

مجموع السكان 

 الناثا

 في تاالقاطناالناث  األفراد 

في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون  االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 كانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة

 في اتالقاطناالناث األفراد اجمالي 

في تاريخ معين سواء كانوا يتمتعون  االمارة حدود 

 بصفة املواطنة للدولة أم

 .تةكانوا مجرد مقيمين إقامة دائمة أو مؤق

 عدد

 املنطقة .1

 النوع .2

 

 مسح .1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية 

بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية/الطبعة 

 2010الثانية 

 نسبة السكان الذين يعيشون في الحضر معدل التحضر
عدد السكان الذين يعيشون في املناطق الحضرية في 

 100ي نفس الدولة*إجمالي عدد السكان ف دولة ما/

 

 عدد

 املنطقة .1

 الفئة الجنسية .2

 النوع .3

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

 الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبعة 

 2013الثالثة،

 معدل التزاحم
 نســبة الســكان فــي منطقــة أو مدينــة أو حــي إلــى

 غــرف فــي أي منهــاإجمالــي عــدد ال

 عدد الســكان فــي منطقــة أو مدينــة أو حــي /

 عــدد الغــرف فــي هذه  املنطقة أو املدينة أو الحي

 

 عدد

 املنطقة .1

 الفئة الجنسية .2

 النوع .3

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

 دليل التعريفات واملفاهيم

م، الهيئة 2018واملصطلحـات اإلحصائية،ديسمبر 

 ململكة العربية املتحدةالعامة لإلحصاء ، ا
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 معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
وحدة 

 القياس
 مستوى التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

متوسط حجم 

 األسرة

متوســط عــدد األفراد فــي األسرة الواحــدة في منطقة 

 معينة

 

 فرد إجمالي عدد أفراد األسره/ عدد األسر

 املنطقة .1

 الفئة الجنسية. 2

 النوع-3

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

 دليل التعريفات واملفاهيم

ئة م، الهي2018واملصطلحـات اإلحصائية،ديسمبر 

 سعوديةاململكة العربية الالعامة لإلحصاء ، 

 

 املخاطر الطبيعية على السكان  1.2.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

نسبة السكان الذين 

يعيشون في مناطق 

 معرضة للخطر

 

يعيشون في  النسبة املئوية للسكان الذين

 مناطق  عرضة لخطر املوت او للتضرر 

السكان الذين يعيشون إجمالي عدد 

في مناطق عرضة للخطر مقسوما على 

 100اجمالي عدد السكان *

 نسبة مئوية
 

 فئة الجنسية  -1
 عادلة رياضيةم -1 سنوي 

 العربية املنطقة في املستدامة التنمية مؤشرات

ثالث ال الجزء - واملنهجيات التوجيهية املبادىء-

 2012بتمبرس-االقتصادية  املؤشرات

الخسائر البشرية 

 الناجمة عن الكوارث

عدد األشخاص املتوفون أو املفقودون أو 

 املصابون نتيجة لوقوع كارثة طبيعية

يحسب كاجمالي املصابين او املتوفين 

 نتيجة الكوارث الطبيعية

 

 اشخاص -1

 

 

 ئة الجنسيةف  -1
 ةت اداريسجال  -1 سنوي 

 العربية املنطقة في املستدامة التنمية مؤشرات

ثالث ال الجزء - واملنهجيات التوجيهية املبادىء-

 2012بتمبرس-االقتصادية  املؤشرات

الخسائر البشرية 

واالقتصادية الناجمة 

 عن الكوارث

عدد األشخاص املتوفون أو املفقودون أو 

املصابون نتيجة لوقوع كارثة طبيعية 

االقتصادية من الكوارث  ونسبة الخسائر 

 الطبيعية

االقتصادية الناجمة الخسائر يحسب 

عن الكوارث الطبيعة مقسوما على 

اجمالي الخسائر االقتصادية خالل 

 100عام *

 عادلة رياضيةم -1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية

 العربية املنطقة في املستدامة التنمية مؤشرات

ثالث ال الجزء - نهجياتوامل التوجيهية املبادىء-

 2012بتمبرس-االقتصادية  املؤشرات

 

 مؤشرات الهجرة: 3.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 معدل الهجرة إلى الداخل

نسبة عدد السكان من الوافدين الذين 

 من 1000ا لكل يصلون إلى دولة م

 سكان تلك الدولة في سنة معينة.

عدد السكان الوافدين إلى دولة ما في سنة 

معينة/ إجمالي السكان في الدولة في منتصف 

 100نفس السنة*

 سجالت إدارية سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

لخليج العربية، بدول مجلس التعاون لدول ا

 2013الطبعة الثالثة،

 معدل الهجرة إلى الخارج

نسبة عدد السكان املواطنين الذين غادروا 

 من 1000دولتهم األصلية لكل  

 معينة سنة في الدولة تلك سكان

عدد السكان املواطنين الذين غادروا دولتهم 

إجمالي السكان في  األصلية في سنة معينة/

 100لسنة*الدولة في منتصف نفس ا

 سجالت إدارية سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية
الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 2013الطبعة الثالثة،

 معدل صافي الهجرة

الفرق بين معدل الهجرة إلى الداخل 

  ومعدل الهجرة إلى الخارج لدولة ما
ً
منسوبا

لى إجمالي عدد السكان في تلك الدولة في إ

 منتصف السنة

ن من عدد املغادري-عدد السكان الوافدين

إجمالي السكان في  املواطنين في سنة معينة/

 100الدولة في منتصف نفس السنة*

 سجالت إدارية سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

ل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدو 

 2013الطبعة الثالثة،

 معدل الهجرة الداخلة

عدد السكان الذين يصلون إلى منطقة ما 

من سكان  1000ضمن حدود دولة ما لكل 

 تلك املنطقة في سنة معينة

عدد السكان الذين يصلون إلى منطقة ما 

إجمالي  ضمن حدود دولة ما في سنة معينة/

نفس املنطقة في منتصف نفس السكان في 

 1000السنة*

 سجالت إدارية سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل عدد

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 2013الطبعة الثالثة،

 معدل الهجرة الخارجة

عدد السكان الذين يغادرون منطقة ما 

من سكان  1000كل ضمن حدود دولة ما ل

 تلك املنطقة في سنة معينة

عدد السكان الذين يغادرون منطقة ما ضمن 

إجمالي السكان  حدود دولة ما في سنة معينة/

في نفس املنطقة في منتصف نفس 

 1000السنة*

 سجالت إدارية سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل عدد

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

التعاون لدول الخليج العربية،  بدول مجلس

 2013الطبعة الثالثة،

 إجمالي التأشيرات 

 جديدة,مجددة,ملغية((
 عدد مجموع التأشيرات حسب السجل اإلداري  إجمالي عدد تأشيرات اإلقامة الصادرة 

 رةيالتأشحالة -

 دة,ملغية(جديدة,مجد)

 لتأشيرة نوع ا-

 جالت إدارية س-1 سنوي 

ئية أدلة املنهجية دليل املؤشرات اإلحصا

(/ مركز اإلحصاء أبو 9ليل رقم )د -والجودة

 ظبي

 

 

 

 مؤشرات القوى العاملة 4.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل املشاركة في القوة 

 العاملة

كان بالدولة نسبة قوة العمل إلى جملة الس

أو إلى السكان  حينئذ باملعدل الخام ىوتسم

 حسب فئات سن العمل

عدد أفراد قوة العمل مقسوما على  عدد السكان 

 اإلجمالي مضروبا بمئة
 معادلة رياضية .1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2010ة/الطبعة الثانية الخليج العربي

معدل مشاركة املواطنين 

 في القوة العاملة

مؤشر يقيس معدل مشاركة املواطنين في 

 القوة العاملة

 )عدد املواطنين)ذكور وإناث

في قوة العمل في سنة ما مقسوما على مجموع 

 السكان املواطنين (ذكور وإناث (في نفس السنة

 معادلة رياضية .1 سنوي  املنطقة -1 معدل

لدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات ا

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2010الخليج العربية/الطبعة الثانية 

معدل مشاركة املرأة في 

 القوة العاملة

مؤشر يقيس معدل مشاركة املرأة في القوة 

 العاملة

 )عدد اإلناث )املواطنات وغير املواطنات

مجموع  في قوة العمل في سنة ما مقسوما على

 اإلناث (املواطنات وغير املواطنات(في نفس السنة

 معادلة رياضية .1 سنوي  املنطقة -1 معدل

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2010الخليج العربية/الطبعة الثانية 
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل مشاركة املرأة 

 املواطنة في قوة العمل

رأة املواطنة في مؤش يقيس معدل مشاركة امل

 قوة العمل

عدد اإلناث املواطنات في سن العمل في سنة ما 

مقسوما على مجموع اإلناث املواطنات في نفس 

 السنة .

 معادلة رياضية .1 سنوي  املنطقة -1 معدل

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2010الخليج العربية/الطبعة الثانية 

معدل نمو القوى 

 العاملة

مشتغل في بلد  100هي الزيادة السنوية لكل 

 ما 

الزيادة في عدد القوى العاملة خالل السنة (

مقسوما على عدد العمالة في السنة السابقة * 

100 . 

 معادلة رياضية .1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

تعاون لدول اإلحصائية بدول  مجلس ال

 2010الخليج العربية/الطبعة الثانية 

معدل النمو في 

 تعويضات العاملين
 نسبة التغير السنوية في تعويضات العاملين

حاصل قسمة تعويضات العاملين في السنة 

الحالية على تعويضات العاملين في السنة 

 مضروبا بمئة 1السابقة ناقص 

 ضيةمعادلة ريا .1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

االتحادية للتنافسية واالحصاء /الهيئة 

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

 معدل اإلعالة العمرية
األعباء االقتصادية التي يتحملها الجزء املنتج 

 من السكان

سنة + عدد السكان  15) عدد السكان أقل من 

كان من سنة ( مقسوما على عدد الس 65أكثر من 

 100سنة * 15-65

 سنوي  لفئة العمريةا -1 نسبة مئوية
 مسح -1

 عادلة رياضيةم -2

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

 

 العمالة: 1.4.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس ى التفصيلمستو  وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

نسبة املشتغلين بحسب 

 الحالة العملية

عبارة عن نسبة العمالة حسب الحالة 

العملية ( سواء كان صاحب عمل ويديره أو 

كان يعمل لحسابه أو بأجر أو مرتب) منسوبا 

 إلى إجمالي القوة العاملة

 عدد العمالة حسب الحالة العملية مقسو 
ً
على  ما

 100إجمالي القوة العاملة *
 مسح .1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

نسبة العاملين الذين 

 40الذين يعملون 

 ساعة أو أكثر في األسبوع

ين الذين نسبة العاملين الذمؤشر يقيس 

 ساعة أو أكثر في األسبوع 40يعملون 

عدد العاملين الذين يعملون أكثر من املعدل الزمني 

عدد العاملين الذين يعملون مقسوما على األسبوعي 

 100*طبقا للمعدل الزمني األسبوعي املنصوص عليه

 سنوي  ملنطقةا -1 نسبة
 مسح -1

 عادلة رياضيةم -2

لحات الدليل املوحد للمفاهيم واملصط

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

األطفال نسبة مشاركة 

سنة من العمر  15دون 

 في سوق العمل

نسبة قوة العمل إلى جملة السكان في الدولة 

السكان  أو إلى تسمي حينئذ باملعدل الخام

 حسب فئات سن العمل،

سنة  15ل دون عدد أفراد قوة العمل من األطفا

مقسوما على عدد السكان لنفس الفئة العمرية 

*100 

 سنوي  ملنطقةا -1 نسبة
 مسح -1

 عادلة رياضيةم -2

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

نسبة متوسط أجر 

النساء إلى متوسط أجر 

 الرجال

عن نسبة مقدار التعويض املالي  عبارة

 التعاقدي الذي تتقاضاه املرأة العاملة

مقابل مساهمتها في إنتاج السلع والخدمات 

إلى مقدار  باملجتمع وبمعدل زمني محدد

ذاته الذي يحصل  التعويض املالي التعاقدي

 عليه الرجل

عن نسبة مقدار التعويض املالي التعاقدي الذي 

مقابل مساهمتها في إنتاج  ةتتقاضاه املرأة العامل

السلع والخدمات باملجتمع وبمعدل زمني محدد إلى 

التعويض املالي التعاقدي ذاته الذي يحصل  مقدار 

نظير مساهمته في إنتاج السلع  عليه الرجل

 والخدمات وبنفس املعدل

 الزمني

 

 نسبة
 سنوي  النوع -1

 مسح -1

 عادلة رياضيةم -2

ت طلحاالدليل املوحد للمفاهيم واملص

دول باإلحصائية بدول  مجلس التعاون 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 
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 البطالة: 2.4.1

 

 السكان خارج القوى العاملة )غير النشيطيين( 3.4.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

 إجمالي

 العمالة

 املحتملة

 

 

سنة فأكثر( الذين بحثوا  عن عمل خالل الفترة  15دد األفراد ) ع

أسابيع  قبل يوم املقابلة(  ولكنهم غير متاحين  للعمل +  4املرجعية ) 

األفراد الذين لم يبحثوا عن عمل  خالل الفترة املرجعية ولكنهم 

 متاحين  خالل الفترة  املرجعية لإلتاحة 

 أسابيع بعد يوم املقابلة( 4) 

 سنة15مالي عدد األفراد ) إج

عن عمل وغير  فأكثر( الذين بحثوا

 إليه إجمالي عدد متاحين
ً
 مضافا

األفراد الذين لم يبحثوا عن  عمل 

 ومتاحين للعمل

 عدد

النوع  .1

 االجتماعي

ئة ف -2

 الجنسية

 سنوي 
مسح  .1

 بالعينة

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

ء (/ مركز اإلحصا9ليل رقم )د -والجودة

 أبوظبي

 

 فقر الدخل  4.4.1 

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

نسبة حصة الخمس 
األعلى للدخل على 

 الخمس األدنى

نسبة الحصص في الدخل الوطني ) أو 

باملئة من  20االستهالك ( املحصلة ألغنى 

نة مع الحصص املحصلة السكان مقار 

 باملئة 20ألفقر 

مقسوما  حصة الخمس األعلى للدخل

 على الخمس األدنى للدخل
 مسح .1 سنوي  املنطقة .1 نسبة

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي 

الجزء االول املؤشرات االجتماعية / 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل بطالة املواطنين 

 نوعحسب ال

طنين عبارة عن عدد األشخاص املوا

 )ذكوروإناث (القادرين على العمل والراغبين

 يهفيه ولكنهم عاجزون عن الحصول عل

 على  عدد 
ً
املواطنين املتعطلين )ذكور وإناث( مقسوما

 100* إجمالي قوة العمل)مشتغلون ومتعطلون(  
 مسح .1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

التعاون لدول اإلحصائيةبدول  مجلس 

2010الخليج العربية/الطبعة الثانية   

معدل بطالة الذكور 

 املواطنين

عبارة عن عدد الذكور املواطنين القادرين 

على العمل والراغبين فيه ولكنهم عاجزون 

 عن الحصول علىه

 املتعطلين عدد الذكور املواطنين 
ً
  على مقسوما

 100(  * ومتعطلون  مشتغلون )العمل قوة إجمالي
 مسح .1 سنوي  املنطقة -1 سبة مئويةن

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

2010الخليج العربية/الطبعة الثانية   

معدل بطالة اإلناث 

 املواطنات

عبارة عن عدد االناث املواطنات القادرين على 

العمل والراغبين فيه ولكنهم عاجزون عن 

 الحصول علىه

 املتعطلين د االناث املواطنات  عد
ً
  على مقسوما

 100(  * ومتعطلون  مشتغلون )العمل قوة إجمالي
 مسح .1 سنوي  املنطقة-1 نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

2010الخليج العربية/الطبعة الثانية   

معدل البطالة في الفئة 

 ( سنة24  15العمرية ) 

عبارة عن عدد املتعطلين عن العمل داخل 

 عاما (كنسبة 24 – 15الفئة العمرية ) 

 مئوية من قوة العمل

 إجمالي املتعطلين داخل الفئة العمرية

 سنة  24 – 15
ً
 قوة إجمالي  على مقسوما

 100(  * ومتعطلون  مشتغلون )العمل

 مسح .1 سنوي  املنطقة-1 نسبة مئوية

املصطلحات الدليل املوحد للمفاهيم و 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة   
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

بة السكان الذين نس

دوالر يقل دخلهم عن 

  1امريكي
ً
 واحد يوميا

نسبة السكان الذين يقل مؤشر يقيس 

 دخلهم عن 
ً
  دوالر امريكي واحد يوميا

 

عدد السكان الذين يبلغ استهالكهم 

دوالر  1.08اليومي للشخص الواحد 

 
ً
على عدد السكان الذين يبلغ  مقسوما

 1.08استهالكهم اليومي للشخص اكثر من 

 في  دوالر 
ً
 مئةيوميا مضروبا

 .  معادلة رياضية1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي 

الجزء االول املؤشرات االجتماعية / 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

 ةاملؤشرات اإلجتماعي 5.1

 التعليم 1.5.1

                                                           
 درهم إماراتي 3.67الدوالر االمريكي يساوي  1

 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

صافي معدل 

االلتحاق في 

 التعليم االبتدائي

 معدل االلتحاق في التعليم االبتدائي مؤشر يقيس 

عدد االطفال في الفئة العمرية املحددة رسميا ملرحلة 

ليم االبتدائي املسجلين في مدارس ابتدائية مقسوما التع

 100على اجمالي اعداد االطفال في نفس الفئة العمرية *

 نسبة مئوية

 نطقةامل -1

رحلة م -2

 التعليم

لفئة ا -3

 العمرية

 جالت اداريةس -1 سنوي 

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

ول املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء اال 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية 

 للتنافسية واالحصاء

معدل االلتحاق 

بالصف االبتدائي 

االخير )اتمام 

 املرحلة االبتدائية(

مؤشر يقيس معدل االلتحاق الجديد بالصف 

 االخير )اتمام املرحلة االبتدائية (     االبتدائي

االخير  العدد الكلي للملتحقين الجدد بالصف االبتدائي

بغض النظر عن العمر  مقسوما على عدد الطالب 

 100املستجدين *

 النسبة املئوية

 املنطقة- 1

رحلة م -2

 التعليم

 جالت اداريةس -1 سنوي 

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية 

 افسية واالحصاءللتن

املعدل الصافي 

لاللتحاق بالتعليم 

 الثانوي 

املعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم  مؤشر يقيس 

 الثانوي 

ين اتموا ( عاما الذ64-25عدد السكان في سن العمل )

التعليم الثانوي العالي مقسوما على اجمالي عدد السكان 

*100 

 النسبة املئوية
 املنطقة -1

 رحلة التعليمم -2
 جالت اداريةس -1 نوي س

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية 

 للتنافسية واالحصاء

معدل التعليم 

 مدى الحياة
 معدل التعليم مدى الحياة مؤشر يقيس 

وما  64 -25ن عدد السكان الذين تترواح اعمارهن بي

زالو في التعليم او التدريب مقسوما على اجمالي السكان 

*100 

 النسبة املئوية
 املنطقة - 1

 مرحلة التعليم -2
 جالت اداريةس -1 سنوي 

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

ة املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادي

 للتنافسية واالحصاء
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 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

معدل القرائية 

 )التعليم(

عدد السكان الذين يجيدون القراءة والكتابة لكل 

سنوات(  10من السكان الذين أعمارهم ) 1000

 فأكثر في سنة معينة

سنوات فأكثر الذين يستطيعون القراءة و  10السكان 

الكتابة و الحاصلين على شهادة في سنة معينة / جملة 

 1000سنوات فأكثر في منتصف السنة* 10السكان 

 1000فرد لكل 

 من السكان

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14قم)ر 

 اإلحصاء

معدل التسرب 

حسب الصف 

 الدراس ي

عدد الطالب التاركين للدراسة في سنة معينة و 

يقاس هذا املعدل للتعليم بصفة  عامة و لكل 

 مرحلة دراسية ولكل صف كل على حدة

إجمالي عدد الطلبة تاركي  الصف الدراس ي قبل إكمال 

ي سنة معينة/ إجمالي عدد الطلبة في السنة الدراسية ف

 1000هذا الصف لنفس السنة الدراسية *

متسرب لكل 

 طالب 1000

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 معدل االنتقال

لذين ينتقلون من صف آلخر أو من عدد الطلبة ا

مرحلة ألخرى في  سنة معينة إلى إجمالي  طلبة 

نى أو املرحلة األدنى للمرحلة السابقة و دالصف األ 

للمراحل بعد املرحلة  عادةيقاس هذا املعدل 

اإلبتدائية و أيضا للفصول داخل املرحلة الدراسية 

 الواحدة.

في مرحلة  إجمالي عدد الطلبة املرفعين إلى صف تالي

تعليمية معينة/إجمالي عدد الطلبة املقيدين في الصف 

 100األدنى في السنة السابقة لنفس املرحلة*

 نسبة مئوية

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

القيد  نسبة

اإلجمالي للتعليم 

 الثانوي 

نسبة الطلبة املقيدين في مرحلة املرحلة الثانوية 

 بصرف النظر عن أعمارهم في سنة معينة

إجمالي عدد الطلبة املقيدين في مرحلة التعليم الثانوي 

بصرف النظر عن أعمارهم في سنة معينة /إجمالي عدد 

ملرحلة في السكان في نفس الفئة العمرية املقابلة لنفس ا

 100منتصف السنة املعينة*

 نسبة مئوية

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

نسبة التالميذ إلى 

 املعلمين
 معينة معلم في سنة  100عدد التالميذ لكل 

الي الطلبة املقيدين في التعليم العام في سنة إجم

معينة/إجمالي عدد املعلمين في التعليم العام لنفس 

 100السنة *

 نسبة مئوية

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

املئوية لنسبة ا

للتالميذ املسجلين 

 بالتعليم الخاص

عدد التالميذ  املسجلين في التعليم الخاص  إلى 

جملة التالميذ بالدولة) حكومي و خاص( في سنة 

 معينة

عدد التالميذ  املسجلين في التعليم الخاص  في سنة 

معينة/ إجمالي التالميذ املسجلين في الدولة) حكومي و 

 100*خاص( لنفس السنة 

 نسبة مئوية

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

عدد طالب 

التعليم العالي 

من  100,000لكل 

 السكان

عدد الطلبة املسجلين في التعليم العالي لكل 

 السكان في سنة معينةمن  100,000

إجمالي عدد الطلبة املقيدين في التعليم العالي بصرف 

النظر عن السن في سنة معينة/إجمالي السكان في 

 100,000منتصف السنة*

طالب لكل 

من  100,000

 السكان

 النوع االجتماعي .1

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سجالت إدارية .1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14م)رق

 اإلحصاء

نسبة امللتحقين 

في التعليم املنهي 

 (الفني)

مللتحقين بالتعليم الفني ا مؤشر يقيس نسبة  

 الثانوي بغض النظر عن السنة

الدراسية املقيد بها الطالب، من عدد الطلبة 

 والطالبات امللتحقين بالتعليم الثانوي 

إجمالي الطالب /فني الثانوي مللتحقين بالتعليم الا

 100بالتعليم الثانوي *
 نسبة مئوية

النوع  .1

 اإلجتماعي

فئة  .2

 الجنسية

 

 سنوي 
سجالت 

 إدارية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائيةبدول  مجلس التعاون لدول الخليج 

 2010العربية/الطبعة الثانية 
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 الصحة 2.5.1

 

 وحدة القياس املؤشر معادلة حساب وصف املؤشر إسم املؤشر
مستوى 

 التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 عدد

 املستشفيات

 عدد املستشفيات

 في إمارة عجمان

 مجموع عدد املستشفيات في سنة

 معينة في إمارة عجمان
 عدد

 اإلقليم .1

القطاع  .2

 الصحي

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

دليل رقم  -دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية والجودة

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9)

 مؤشر يقيس عدداألِسرة عدد األِسرة
 محموع عدد األِسرة في

 املستشفي
 عدد

 جهة االشراف .1

نوع  .2

 املستشفى

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

/الجهاز املركزي لإلحصاء  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 الفلسطيني

عدد األطباء لكل 

 من السكان 10000

من السكان في  10000لبشريين لكل عدد األطباء ا

 سنة معينة

نفس  عدد األطباء البشريين في سنة معينة/عدد السكان في

 10000السنة*

 10000طبيب لكل 

 من السكان

النوع  .1

 االجتماعي

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

( / الهيئة 14دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية رقم)

 سية و اإلحصاءاالتحادية للتناف

عدد العاملين في مجال 

 طب األسنان

العاملين في مجال طب األسنان مؤشر يقيس إجمالي 

 في سنة معينة
 عامل عدد العاملين في مجال طب األسنان في سنة معينة

النوع  .1

 االجتماعي

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سنوي 
سجالت  .1

 إدارية

الهيئة  /( 14دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية رقم)

 االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

عدد العاملين في 

 الصيدلة

عدد العاملين في الصيدلة من صيادلة و مساعدي و 

 فنيي صيدلة في سنة معينة

العاملين في الصيدلة من صيادلة و مساعدي و فنيي  إجمالي 

 صيدلة في سنة معينة
 عامل

النوع  .1

 االجتماعي

 فئة الجنسية .2

 املنطقة .3

 سنوي 
ت سجال  .1

 إدارية

( / الهيئة 14دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية رقم)

 االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

الحالة الغذائية 

 لالطفال
 مؤشر يقيس الحالة الغذائية لالطفال

عدد االطفال دون سن الخامسة والذين يعانون اما من 

السمنة الزائدة او من التقزم او من نقص في الوزن 

على اجمالي عدد االطفال دون سن الخامسة مقسوما 

*100 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 سجالت ادارية -1

 معادلة رياضية -2

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية للتنافسية 

 واالحصاء

انتشار األمراض الخطرة 

 مثل االيدز املالريا السل

خطرة بامراض مؤشر يقيس حاالت االصابة 

 من السكان 100,000لكل 

عدد االشخاص املصابين بامراض خطرة مقسوما على 

 100,000اجمالي السكان مضروبا ب 

اصابة لكل 

من  100,000

 السكان

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 سجالت ادارية -1

 عادلة رياضيةم -2

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية للتنافسية 

 واالحصاء
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 مؤشرات الثقافة والتراث 6.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 عدد املعالم األثرية
 عدد املعالم األثرية في اإلمارة في سنة

 معينة

عدد املعالم األثرية في اإلمارة في سنة  مجموع

 معينة
 سجالت إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل معلم أثري 

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

االتحادية للتنافسية واالحصاء /الهيئة 

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

 عدد املتاحف
عدد املتاحف في اإلمارة في سنة 

 ة.معين

مجموع عدد املتاحف في اإلمارة في سنة 

 معينة.
 سجالت إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل متحف

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

االتحادية للتنافسية واالحصاء /الهيئة 

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

 عدد معدل

 املتاحف زوار

 من 1000 لكل

 السكان

 لكل الزوار عدد معدل

 إمارة في السكان من 1000

 عجمان

 في للمتاحف الزوار عدد مجموع

 معينة سنة في عجمان إمارة

 
ً
 عدد مجموع على مقسوما

 السنة تلك منتصف في السكان

 
ً
 1000 في مضروبا

 لكل زائر

 من 1000

 السكان

 سجالت إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

(/ مركز اإلحصاء 9دليل رقم ) -ةوالجود

 أبوظبي

األماكن األثرية والتراثية 

 والتاريخية

 

حصاءات األماكن األثرية والتراثية ا

والتاريخية أحد أبرز املؤشرات 

الثقافية املطلوبة على املستوى 

 الدولي واإلقليمي واملحلي

 سجالت ادارية -1 سنوي  ى للتفصيلال يوجد مستو  عدد األماكن األثرية والتراثية والتاريخية   اجمالي

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

التلقيح ضد االمراض 

 املعدية عند االطفال

التلقيح ضد االمراض املعدية  مؤشر يقيس 

 عند االطفال

وية للسكان املؤهلين الذين تم تلقيحهم  وفقا النسبة املئ

 لسياسات التلقيح الوطنية
 النسبة املئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

سجالت  .1

 إدارية

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية للتنافسية 

 االحصاءو 

معدل انتشار وسائل 

 منع الحمل

واللوتي  49-15نسبة النساء في عمر التوليد 

 يستخدمن وسيلة ملنع الحمل

واللوتي يستخدمن  49-15نسبة النساء في عمر التوليد 

 في فترة من الزمن معينة وسيلة ملنع الحملأي 
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

لتنمية املستدامة في املنطقةمؤشرات ا  

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية للتنافسية 

 واالحصاء

معدل انتشار مرض 

 شلل األطفال

 عدد الحاالت املتواجدة فعال

من مرض شلل األطفال عند وقت معين وفي 

 منطقة معينة

جدة فعالعدد الحاالت املتوا  

من مرض شلل األطفال عند وقت معين وفي منطقة 

 معينةمقسوما على إجمالي

ض بنفس املنطقة عدد األطفال املعرضين لإلصابة باملر 

 100,000*وفي نفس العمر  وخالل نفس الفترة

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

ئية الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصا

بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية/الطبعة 

2013الثالثة   
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 والترفيهية الفعاليات الثقافية  1.6.1
 ؤشرمصدر امل مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

أعداد املهرجانات السنوية واملعارض 

 في اإلمارة التي تقام

املهرجانات وعدد مؤشر يقيس عدد 

املعارض التي أقيمت في الداخل خالل 

 السنوات الخمس املاضية. ،

عدد املهرجانات السنوية واملعارض اجمالي 

 التي تقام في اإلمارة
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 مسح -1

 اداريةسجالت  -2

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

عدد املسارح والعروض والحفالت 

 على املسرح الغنائي

وأعداد يقدم احصائية بعدد املسارح 

 العروض املسرحية والحفالت الغنائية

عدد املسارح والعروض والحفالت اجمالي 

 ملسرحعلى ا الغنائي
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -2

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

الوطنية عدد القنوات التلفزيونية 

 )أرضية وفضائية (

عدد القنوات التلفزيونية الوطنية سواء 

مس األرضية أو الفضائية للسنوات الخ

 املاضية.

القنوات التلفزيونية الوطنية سواء اجمالي 

 األرضية أو الفضائية
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

الوطنية عدد القنوات التلفزيونية 

تي تبث على )أرضية وفضائية ( ال

 االنترنت

عدد القنوات التلفزيونية الوطنية سواء 

 التي تبث على االنترنت  األرضية أو الفضائية

 للسنوات الخمس املاضية.

القنوات التلفزيونية الوطنية سواء اجمالي 

 التي تبث على االنترنتاألرضية أو الفضائية
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةات مؤشر 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

 الوطنية عدد القنوات اإلذاعية
لسنوات لاإلذاعية الوطنية عدد القنوات 

 الخمس املاضية.
 عدد إلذاعية الوطنيةاالقنوات اجمالي 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية إحصاءات ا،ثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

الوطنية التي  عدد القنوات اإلذاعية

 تبث على االنترنت

التي تبث  عدد القنوات واإلذاعية الوطنية

 لسنوات الخمس املاضية.ل على االنترنت 

التي تبث إلذاعية الوطنية االقنوات اجمالي 

 على االنترنت
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

 عدد محالت التصوير الفوتوغرافي

التغير الحاصل في أعداد  إحصائية توضح  

املحالت التي تقوم بالتصوير الفوتوغرافي 

خالل فترة  نداتلألشخاص وتصوير املست

 معينة

املحالت التي تقوم بالتصوير اجمالي عدد 

الفوتوغرافي لألشخاص وتصوير املستندات 

 خالل فترة معينة

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -2

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

ن بمحالت التصوير عدد العاملي

 الفوتوغرافي

إحصائية توضح    عدد العاملين في محالت 

 خالل فترة معينة التصوير الفوتوغرافي

عدد العاملين بمحالت التصوير اجمالي 

 الفوتوغرافي
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،اململكة العربية ،الهيئة العامة لإلحصاء2018

 السعودية

أعدا د االتحادات والنوادي والفرق   

 ةالرياضي

مؤشر يقيس أعداد االتحادات والنوادي 

الرياضية ونوادي ذووي االحتياجات 

 الخاصة وأعداد الفرق الرياضية

أعداد االتحادات والنوادي إجمالي 

الرياضية ونوادي ذووي االحتياجات 

 ضيةالخاصة وأعداد الفرق الريا

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية
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 ؤشرمصدر امل مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

وعدد املجالت    الصحف  عدد 

 اواملجالت  الرقمية املحلية 

عدد  الصحف    وعدد مؤشر يقيس 

 املجالت املحلية  اواملجالت  الرقمية

عدد  الصحف    وعدد املجالت إجمالي 

 املحلية  اواملجالت  الرقمية
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 جالت اداريةس -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

 إحصاءات عامة عن الفنون الجميلة

 )عدد اللوحات (
 لرسومات املعروضةعدد اللوحات وا

عدد اللوحات والرسومات إجمالي 

 املعروضة
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

عدد الفنانين املشاركين في معارض 

 الفنون الجميلة

ن في معارض الفنون عدد الفنانين املشاركي

 خالل فترو زمنية معينة الجميلة

عدد الفنانين املشاركين في معارض إجمالي 

 الفنون الجميلة خالل فترو زمنية معينة
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

 عدد الزوار ملعارض الفنون الجميلة
مؤشر يقيس عدد الزوار ملعارض الفنون 

 الجميلة
 عدد عدد الزوار ملعارض الفنون الجميلةإجمالي 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت ادارية -1

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة العربية 2018

 السعودية

 

 ؤشرات األمن والعدالةم 7.1

 األمن والسالمة: 1.7.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل وفيات الحوادث لكل 

 من السكان 100,000

عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث لكل 

 من السكان في سنة معينة 100,000

عن الحوادث في سنة معينة  الوفيات الناجمة

مقسوما على جملة ال سكان في منتصف نفس 

 
ً
000,100في  السنةمضروبا  

فرد متوفى لكل 

من  100,000

 السكان.

 سجالت إدارية-1 سنوي  
دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

 ( / الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء14رقم)

عنف خالل االثني نسبة ضحايا ال

عشر شهرا السابقة  الذين أبلغوا 

عما تعرضوا له من إيذاء إلى 

السلطات املختصة أو غيرها  من 

آليات تسوية النزاعات املعترف 

 
ً
 بها رسميا

 مؤشر يقيس عدد ضحايا العنف خالل

 
ً
السابقة  الذين أبلغوا  االثني عشر شهرا

 عما تعرضوا له من إيذاء إلى

أو غيرها  من آليات السلطات املختصة 

 تسوية النزاعات املعترف بها رسميا

العنف خالل االثني  مؤشر يقيس عدد ضحايا

تعرضوا له  عشر شهرا السابقة  الذين أبلغوا عما

املختصة أوغيرها  من  من إيذاء إلى السلطات

آليات تسوية النزاعات املعترف بها رسميا مقسوما 

االشهر  على عدد جميع ضحايا  جرائم العنف في

 االثني عشر السابقة مضروبا في مئة

 سجالت  إدارية-1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية
/الجهاز املركزي  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 لإلحصاء الفلسطيني

عدد املصابين أو املرض ى بسبب 

 الكوارث

مؤشر يقيس عدد املصابين أو املرض ى 

 بسبب الكوارث

انون من إصابة مجموع عدد األشخاص الذين يع

 أو مرض أو آثار صحية أخرى بسبب الكوارث.
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

 ملؤشرات اإلحصائية لقاعدة بياناتقائمة ا

 مركز االبحاث االحصائية /4اإلحصاءات 
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل الوفيات املرتبطة 

 باستخدام املخدرات

مؤشر يقيس معدل الوفيات املرتبطة 

 املخدرات باستخدام

عدد حاالت الوفاة الناجمة عن     . تعاطي 

املخدرات مقسوما على عدد حاالت الوفاة العام 

 مضروبا في مئة

 معدل
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 جالت  إداريةس-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية 

بدول  مجلس التعاون لدول الخليج 

 2010العربية/الطبعة الثانية 

عدد األشخاص الذين ُدمرت 

 مساكنهم بسبب الكوارث

مؤشر يقيس عدد األشخاص الذين ُدمرت 

 مساكنهم بسبب الكوارث

عدد األشخاص الذين ُدمرت مساكنهم  اجمالي

 بسبب الكوارث
 عدد

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

ات/مركز االبحاث االحصائية اإلحصاءات أويست

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 نسبة االنتحار

عدد الوفيات الناتجة عن االنتحار 

 100,000وااليذاء املتعمد للذات لكل 

 شخص

)عدد الوفيات الناتجة عن عمليات االنتحار في 

السنة )س( / إجمالي عدد سكان عجمان في 

 100,000السنة )س(( * 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء االول 

املؤشرات االجتماعية / الهيئة االتحادية 

 للتنافسية واالحصاء

معدل الوفيات الناجمة عن 

 حاالت التسمم غير املتعمد

يقيس معدل الوفيات الناجمة عن  مؤشر 

 حاالت التسمم غير املتعمد

عدد الوفيات بسبب التسمم غير املتعمد في عام 

معين، مقسوما على عدد السكان، ومضروب في 

100,000. 

 وفاة لكل

من   100,000

 سكان

 املنطقة .1

 
 سجالت إدارية-1 سنوي 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

ت/مركز االبحاث االحصائية اإلحصاءات أويستا

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 

 الجرائم املبلغ عنها: 2.7.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

عدد جرائم القتل املتعمد 

 نسمة 100,000لكل 

االجمالي لجرائم القتل املتعمد  العدد

 نسمة 100,000لكل 

حاالت القتل املتعمد املسجلة لدى 

نسمة في االمارة لسنة 100,000 /الشرطة 

 واحدة

 سجالت  إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل عدد

 مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي الجزء 

ؤشرات االجتماعية / الهيئة االول امل

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

عدد األفعال االجرامية 

 املبلغ عنها

مؤشر يقيس عدد األفعال االجرامية 

 املبلغ عنها
 عدد مجموع عدد األفعال االجرامية املبلغ عنها

 املنطقة -1

 نوع الفعل االجرامي -2
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

/الجهاز  2019 دليل املؤشرات اإلحصائية

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 معدل جرائم القتل
مؤشر يوضح مدى انتشار جرائم 

 االعتداء على النفس في االمارة

عدد جرائم القتل املسجلة مقسوما على 

عدد السكان في منتصف العام مضروبا 

 1000في 

 سجالت  إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل معدل

فاهيم واملصطلحات الدليل املوحد للم

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول الخليج 

 2010العربية/الطبعة الثانية 

معدل عدد املوقوفين 

 الشهري 

مؤشر يقيس معدل املوقوفين على 

 ذمة التحقيق شهريا

اجمالي عدد املوقوفين خالل سنة معينة 

/ 12 
 سجالت  إدارية-1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل معدل

/الجهاز  2019ؤشرات اإلحصائية دليل امل

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 القضايا املعروضة على املحاكم: 3.7.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 معدل الجرائم

 

 1000معدل الجرائم لكل 

 عجمانمن السكان في إمارة 

 عدد الجرائم املسجلة

 
ً
 في سنة معينة مقسوما

 على عدد السكان في منتصف تلك

 في 
ً
 1000السنة مضروبا

حالة جريمة لكل 

 من السكان 1000

 نوع الجريمة .1

 املنطقة .2

 نوع املحكمة .3

 سجالت  إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول الخليج 

 2010لعربية/الطبعة الثانية ا

معدل عدد األشخاص 

الف من  100املسجونين لكل 

 السكان

نتشار امؤشر يقيس مدى 

الجريمة في بلد ما ومدى 

للحد من  املبذول الجهد 

 إنتشارها

 على عدد السكان  
ً
عدد املسجونين مقسوما

 في 
ً
 ألف 100مضروبا

 ألف 100 متهم لكل

 من السكان

 نوع الجريمة .1

 املنطقة .2

 نوع املحكمة .3

 سجالت إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول الخليج 

 2013العربية/الطبعة الثالثة 

 معدل الشكاوى 

وى  معدل عدد الشكا

 1000املقدمة للمحاكم لكل 

 السكان في إمارة عجمان من

مارة مجموع عدد الشكاوى املقدمة  للمحاكم في إ

 على عدد السكا
ً
ن عجمان في سنة معينة مقسوما

 في
ً
 1000 في منتصف تلك السنة مضروبا

 شكوى لكل

1000 

 من السكان

 

 نوع الشكوى  .1
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 تسوية املنازعات: 4.7.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر ف املؤشروص إسم املؤشر

 عدد املنازعات التي

 تم الفصل فيها

 عدد املنازعات التي

 إمارة عجمان تم الفصل فيها في

مجموع عدد املنازعات التي تم الفصل 

 فيها في سنة معينة  في إمارة عجمان
 عدد

 ول البديلةلجان الحل .1

 املنطقة .2
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 

 املخالفات والوفيات على الطرق: 5.7.1

 املؤشر مصدر  مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

معدل الوفيات الناجمة عن االصابات 

 جراء حوادث املرور على الطرق 

مؤشر يقيس عدد الوفيات الناتجة عن 

حوادث املرور على الطرق في عام مقسوما على 

 100عدد السكان مضروبا في 

قسمة عدد الوفيات الناتجة عن 

حوادث املرور على الطرق خالل العام 

ة عجمان على  إجمالي عدد سكان إمار 

 100مضروبا في 

 معدل
 املنطقة -1

 سجالت  إدارية سنوي 
/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 مؤشر يقيس عدد املصابين من حوادث الطرق  عدد املصابين من حوادث الطرق 
 الحوادث من مجموع  اإلصابات

 عجمان إمارة في معينة سنة في املرورية
 عدد

 حسب -شهر -ملنطقةا

 اإلصابة درجة
 سجالت إدارية سنوي 

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 حوادث عدد

 رورملا

 املرور حوادث عدد

 عجمان إمارة في

 سنة في املرور حوادث عدد

 عجمان إمارة في معينة
 عدد

 -الحادث نوع - املنطقة

 املركبة نوع- السائق نوع

 الشهر- الحادث سبب -

 سجالت إدارية سنوي 
دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة



 

28 
 

 

 الشؤون اإلسالمية: 8.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 عدد

 ساجدامل

 

 مؤشر يقيس عدد

 املساجدالعاملة في امارة عجمان

 

 إجمالي املساجد العاملة في إمارة

 عجمان في سنة معينة
 عدد

 املنطقة .1

 قيد االنشاء .2
 سجالت إدارية-1 سنوي 

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 عدد حمالت

 والعمرة الحج

 عدد حمالت الحج والعمرة

 عجمان التي تم تنظيمها في إمارة

 إجمالي حمالت الحج والعمرة في

 إمارة عجمان  في سنة معينة
 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة .1 عدد

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 مؤشرات الرفاه اإلجتماعي: 9.1

 الرعاية اإلجتماعية: 1.9.1

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 عدد حاالت

 املساعدات

 االجتماعية

 عدد حاالت املساعدة

 االجتماعية املقدمة

 للمواطنين في إمارة عجمان

 مجموع حاالت املساعدة

 االجتماعية املقدمة

 ة معينةللمواطنين في سن

 عدد
 نوع املساعدة

 النوع االجتماعي
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

(/ مركز اإلحصاء 9دليل رقم ) -والجودة

 أبوظبي

 عدد املنظمات الخيرية
 مؤشر يقيس  عدد املنظمات التي تؤدي أعمال خيرية

 إمارة عجمان في سواء أهلية أو حكومية

س  عدد املنظمات التي تؤدي إجمالي يقي

 أعمال خيرية

 إمارة عجمان في سواء أهلية أو حكومية

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

 جمعيات النفع

 العام

 ذات النفععدد الجمعيات 

 عجمان العام املسجلة في إمارة

إجمالي الجمعيات ذات النفع العام 

 في إمارة  عجمان املسجلة في سنة  معينة
 عدد

 نشاط الجمعية .1

 
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

(/ مركز اإلحصاء 9دليل رقم ) -والجودة

 أبوظبي

منافع املساعدة االجتماعية 

 لعينية:ا

تتكون هذه من تحويالت عينية تقدمها الوحدات 

الحكومية واملؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر 

 املعيشية خالل سنة

إجمالي تحويالت عينية تقدمها الوحدات 

الحكومية واملؤسسات غير الهادفة للربح 

 التي تخدم األسر املعيشية خالل سنة

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 وي سن

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

اإلنفاق الحكومي على 

التعليم العالي كنسبة من 

 اإلنفاق الحكومي العام

يشمل اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي جميع 

املصروفات العامة على التعليمالعالي بأنواعه)الجارية منها 

واالستثمارية(من قبل املوازنات الحكومية)املركزيه 

 واملحلية(والقروض واملنح الخارجية.

مجموع اإلنفاق على التعليم العالي 

مقسوما على مجموع اإلنفاق الحكومي 

 100العام لالمارة مضروبا في 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 داريةسجالت إ-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

القروض السكنية املمنوحة 

للمواطنين كنسبة من 

 اإلنفاق الحكومي العام

عبارة عن ما يتحصل عليه املواطنين كقروض سكنية 

 منسوبا إلى إجمالي

 اإلنفاق العام.

الي القروض السكنيةاملمنوحة إجم

للمواطنين في سنة ما مقسوما على 

 إجمالي اإلنفاق

 100العام في نفس السنة ضرب 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 جالت إداريةس-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

منافع الضمان االجتماعي 

 العينية األخرى 

تتكون من التحويالت االجتماعية العينية باستثناء 

 التعويضات التي

تقدمها صناديق الضمان االجتماعي إلى األسر املعيشية 

 ويتكون معظمها

من السلع أو الخدمات املرتبطة. بتوفير الرعاية الطبية 

 )العالج، عدسات

 (وغيرها  ة ومعدات طبيةالصقة، نظارات طبية، أجهز 

إجمالي التحويالت االجتماعية العينية 

 باستثناء التعويضات التي

تقدمها صناديق الضمان االجتماعي إلى 

 األسر املعيشية ويتكون معظمها

من السلع أو الخدمات املرتبطة. بتوفير 

 الرعاية الطبية )العالج، عدسات

الصقة، نظارات طبية، أجهزة ومعدات 

 (ا وغيرهطبية

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

منافع الضمان االجتماعي 

 :التعويضات

التعويض الذي تدفعه صناديق الضمان االجتماعي إلى 

قها املوافق عليه على سلع أو األسراملعيشية عن انفا

 خدمات معينة شكل من

أشكال املنافع االجتماعية العينية ومن األمثلة على 

 النفقات التي يمكن

 تعويضها االنفاق على الدواء أو العالج

مجموع التعويض الذي تدفعه صناديق 

الضمان االجتماعي إلى األسراملعيشية عن 

ات انفاقها املوافق عليه على سلع أو خدم

 معينة

 درهم اماراتي
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 
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 ؤشرات قطاع األعمال:م1.2

 املؤشرات املشتركة: 1.1.2

 مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 عدد الشركات 

القانونية املنشأة بغرض إنتاج السلع أو الخدمات  اتإجمالي الكيان

مادي آخر ملالكه )أو  مصدر ربح أو كسب للسوق، ويمكن أن يكون 

مالكيه( ويملكه مساهمون ملكية مشتركة ولديهم سلطة تعيين 

 مديرين مسؤولين عن إدارته العامة.

مجموع الكيان القانونية املنشأة 

بغرض إنتاج السلع أو الخدمات 

 للسوق،

 

 عدد

 الكيان القانوني -1

 
 مسح -1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

دول مجلس التعاون لدول الخليج ب

 2013العربية، الطبعة الثالثة،

 

إجمالي القوى العاملة 

 اإلمارةفي 

 

يشمل إجمالي القوى العاملة األشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف 

منظمة العمل الدولية للسكان الناشطين اقتصاديا: جميع 

ت األشخاص الذين يوفرون اليد العاملة إلنتاج السلع والخدما

السلع والخدمات خالل فترة خالل فترة محددة.العاملة إلنتاج 

 محددة.

 

 

مجموع عدد العاملين لألنشطة 

 االقتصادية

 

 عدد

 النشاط االقتصادي -1

اللمنشآت الصغيرة  -2

 واملتوسطة

 فئة الجنسية-3

 النوع االجتماعي -4

 مسح -1 سنوي 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

يستات/مركز االبحاث اإلحصاءات أو 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

القيمة املضافة لكل 

 عامل

هي القيمة االضافية التي اضافها العامل خالل مرحلة معينة من 

 اإلنتاجمراحل 

القيمة املضافة مقسوما على عدد 

 العاملين
 درهم امارتي

 النشاط االقتصادي -1

 الصغيرة واملتوسطةنشآت امل-2

 فئة الجنسية -3

 الفئة االجتماعية -4

 مسح -1 سنوي 

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

االتحادية للتنافسية واالحصاء /الهيئة 

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

 تعويضات العاملين
واملزايا النقدية والعينية التي يتقاضاها  آتواملكاف ر الرواتب واألجو 

 ن مقابل القيام بعملالعاملي

 ر اجمالي قيمة الرواتب واألجو 

واملزايا النقدية والعينية آت واملكاف

 التي يتقاضاها العاملين

 معادلة رياضية-1 سنوي  النشاط االقتصادي -1 درهم اماراتي

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

االتحادية للتنافسية واالحصاء /الهيئة 

 حصاءاالتحادية للتنافسية واال 

 من النشاط الرئيس ي واالنشطة الثانويةاإلنتاج قيمة  اإلنتاج اإلجماليقيمة 
من النشاط اإلنتاج اجمالي قيمة 

 الرئيس ي واالنشطة الثانوية
 درهم امارتي

 النشاط االقتصادي-1

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة-2
 سجالت ادارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات االحصائية في الهيئة 

للتنافسية واالحصاء /الهيئة االتحادية 

 االتحادية للتنافسية واالحصاء

مساهمة املؤشرات 

الصغيرة و املتوسطة في 

 القطاع الخاص

هو مؤشر يقيس مدى مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في نمو 

 القطاع

 الخاص

املنشآت الصغيرة ايرادات 

اجمالي ايرادات القطاع  /واملتوسطة

 100الخاص *

 سجالت ادارية-1 سنوي ربع  النشاط االقتصادي يدرهم امارت

، مساهمة املنشآت إقتصاديةمؤشرات 

الصغيرة واملتوسطة في القطاع الخاص 

الهيئة العامة ، 2019 ،للربع الثالث

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

 عدد  مجموع عدد املنشآت االقتصادية عدد املنشآت االقتصادية  عدد املنشآت 

 ط االقتصاديالنشا -1

 الكيان القانوني -2

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة -3

 سجالت ادارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

(/ مركز اإلحصاء أبو 9ل رقم )دلي -والجودة

 ظبي
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 مالية الحكومة  2.1.2

 مصدر املؤشر مصدر البيانات سدورية القيا مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

زيع النسبي إليرادات التو 

 حكومة عجمان

هو نسبة إيرادات حكومة عجمان )إيرادات بترولية 

وعائدات ضريبية، اإليرادات الجارية للدوائر اإليرادات 

 ةالرأسمالية( من إجمالي اإليرادات الحكومي

نسبة إيرادات حكومة عجمان )إيرادات 

بية، اإليرادات الجارية بترولية وعائدات ضري

 على 
ً
للدوائر، اإليرادات الرأسمالية( مقسوما

 في إجمالي اإل 
ً
 100يرادات الحكومية مضروبا

 سجالت إدارية-1 سنوي  نوع اإليراد 1- نسبة مئوية

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9ل رقم )دلي -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبو ظبي

ات التوزيع النسبي للنفق

 العامة لحكومة عجمان

 

هو نسبة نفقات حكومة عجمان حسب نوع النفقات 

)النفقات الجارية، األجور والرواتب، السلع والخدمات 

التحويالت الجارية، النفقات الرأسمالية، اإلنفاق 

التطويري على املشاربع الحكومية، اإلنفاق الرأسمالي 

على السلع والخدمات، التحويالت الرأسمالية، 

صروفات الدوائر املتكررة، مصروفات التطوير، م

املساهمة في نفقات الحكومة اإلتحادية، املساعدات 

والقروض، املدفوعات الرأسمالية( من إجمالي النفقات 

 الحكومية

نفقات حكومة عجمان حسب نوع النفقات 

 على إجمالي النفقات الحكومية 
ً
مقسوما

 في 
ً
 100مضروبا

 نوع النفقات1- نسبة مئوية
 

 سنوي 
 سجالت إدارية-1

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبو ظبي

 

اإلنفاق الحكومي على 

 التعليم العام
اإلنفاق الحكومي على التعليم العام كنسبة من اإلنفاق 

 الحكومي العام

مجموع اإلنفاق على التعليم العام ماقبل 

 على مجموع االنفاق الجامعي  مقسو 
ً
ما

 100الحكومي العام للدولة*

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 

 سجالت إدارية-1

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية/الطبعة الثانية 

2010 
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 النقل: 3.1.2

 وحدة القياس الحسابآلية  وصف املؤشر إسم املؤشر
مستوى 

 التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

نسبة السيارات من مجموع 

 وسائل نقل الركاب

حصة كل وسيلة من وسائل النقل من 

 مجموع النقل البري للركاب بالكيلو متر

قياس أداء  النقل )الراكب بالكيلومتر ( 

باإلرتكاز على التحركات ضمن مناطق  

 الوطنية راض ياإل 

النسبة املئوية للراكب 

 بالكيلومتر

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 اريةسجالت  إد-1 سنوي 

 في املستدامة التنمية مؤشرات

 املبادىء- العربية املنطقة

 الجزء - واملنهجيات التوجيهية

-االقتصادية  الثالث املؤشرات

 2012سبتمبر

نسبة النقل البري من  وسائل 

 شحن البضائع

البري   النقل وسائل من وسيلة لك حصة

شحن البضائع الداخلي وهي  مجموع من

 متر بالكيلو  -تقاس بالطن

 باإلرتكاز (  الطن  للكيلومتر ) النقل  أداء قياس

اإلراض ي   مناطق ضمن التحركات على

 الوطنية

 كيلومتر-طن
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

 في املستدامة التنمية مؤشرات

 املبادىء- العربية ملنطقةا

 الجزء - واملنهجيات التوجيهية

-االقتصادية  الثالث املؤشرات

 2012سبتمبر

كثافة الطاقةاملستخدمة في 

 النقل

مؤشر يقيس  كثافة الطاقةاملستخدمة في 

 النقل

 وحدات من وحدة  لكل الطاقة إستخدام

 وحدات من وحدة ولكل بالكيلومتر   الشحن

 النقل وسيلة بحسب بالكيلومتر  الركاب

 مكافئ طن البضائع لنقل

:  وللسفر  كيلومتر  لطن-نفط

-للراكب نفط مكافئ طن

 كيلومتر

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت  إدارية-1 سنوي 

 في املستدامة التنمية مؤشرات

 املبادىء- العربية املنطقة

 الجزء - واملنهجيات التوجيهية

-االقتصادية  الثالث املؤشرات

 2012سبتمبر

 

نسبة عدد العاملين في أنشطة 

 النقل إلى إجمالي عدد العاملين

 

 
ً
عدد العاملين في أنشطة النقل مقسوما

 على إجمالي العاملين.

 

 على 
ً
عدد العاملين في أنشطة النقل مقسوما

 إجمالي العاملين

 

 نسبة

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و 

دليل املؤشرات  صاء /اإلح

 اإلحصائية في

الهيئة االتحادية للتنافسية و 

 اإلحصاء

نسبة مساهمة أنشطة النقل 

 في الناتج املحلي اإلجمالي

القيمة املضافة من أنشطة النقل 

 على الناتج املحلي اإلجمالي.
ً
 مقسوما

 

 
ً
القيمة املضافة من أنشطة النقل مقسوما

 على الناتج املحلي اإلجمالي.
 هم إماراتيدر 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و 

دليل املؤشرات  اإلحصاء /

 اإلحصائية في

الهيئة االتحادية للتنافسية و 

 اإلحصاء

 

 كمية البضائع السائبة

 

 

 كمية البضائع السائبة )الصادرة والواردة(

 

 

ردة مجموع كميات البضائع السائبة )الوا

 إليها الصادرة(
ً
 مضافا

 

 طن
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي
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 السياحة: 4.1.2

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر

 معدل مدة اإلقامة

 

معدل إقامة النزالء في املنشآت الفندقية 

 العاملة

 على عدد النزالء 
ً
مجموع ليالي املبيت مقسوما

 .خالل فترة اإلسناد )ليلة، شهر، سنة(
 معدل

 فئة الجنسية-

 التصنيف -

 

 سنوي 
 سجالت إدارية-

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 عدد النزالء
ذلك نزالء  عدد النزالء املسجلين بما في

 يلة الواحدة ليوم أو لليلة واحدةالل

 مجموع النزالء في

 إمارة عجمان املنشآت الفندقية في
 عدد

 التصنيف-  فئة الجنسية-
 سجالت إدارية- بع سنوي ر 

جية دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنه

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 عدد الغرف

 مجموع الغرف املتوفرة

 واملشغولة في الفنادق والشقق

 الفندقية

 مجموع الغرف في

 الفنادق والشقق الفندقية
 عدد

 

 املنشأة -1
 

 ربع سنوي 

 

 سجالت إدارية-

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 

 اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: 5.1.2

 مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

نسبة واردات منتوجات تكنولوجيا 

تصاالت من إجمالي املعلومات واال

 الواردات

نولوجيا نسبة واردات منتوجات تك

املعلومات واالتصاالت من إجمالي 

 الواردات.

حسب املؤشر من خالل قسمة قيمة الواردات من 

كل سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

 القيمة اإلجمالية للواردات

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و 

ملؤشرات دليل ا اإلحصاء /

الهيئة االتحادية  اإلحصائية في

 للتنافسية و اإلحصاء

نسبة صادرات منتوجات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 من إجمالي الصادرات غير النفطية

نسبة صادرات منتوجات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من إجمالي 

 الصادرات غير النفطية.

صادرات يحسب املؤشر من خالل قسمة قيمة ال

من كل سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 على القيمة اإلجمالية للصادرات غير النفطية.

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 سنوي 

 

 سجالت إدارية-1

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و 

دليل املؤشرات  اإلحصاء /

الهيئة االتحادية  فياإلحصائية

 للتنافسية و اإلحصاء

 100زة الحاسوب لكل عدد اجه

 من السكان

مؤشر يقيس مدى انتشا ر  جهاز 

 الحاسوب لدى االفراد

يحسب  بقسمة العدد املقدر الجهزة الحاسوب 

املستخدمة مقسوما على عدد السكان مضروبا 

 بمئة

 مسح-1 سنوات 3كل  املنطقة -1 نسبة مئوية
 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 لسطينيالجهاز املركزي لإلحصاء الف/

عدد الحواسيب في املدارس لكل 

 مئة طالب

مؤشر يقيس مدى توفر الحواسيب في 

 املدارس للطالب

يحسب بقسمة عدد الحواسيب املتوفرة للطلبة 

 في املدارس على العدد الكلي للطلبة مضروبا بمئة
 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز /
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 أخرى )بيئة األعمال وأنشطة أخرى( 6.1.2

 مستوى التفصيل وحدة القياس آلية الحساب وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 

 نسبة مساهمة األنشطة

ي تج املحلالصناعية في النا

 اإلجمالي

 القيمة املضافة من األنشطة الصناعية

 على الناتج املحلي اإلجمالي
ً
 .مقسوما

القيمة املضافة من األنشطة الصناعية 

 على الناتج املحلي اإلجمالي.
ً
 مقسوما

 نسبة مئوية
 

 النشاط االقتصادي -1
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء 

 دليل املؤشرات اإلحصائية في /

 إلحصاءالهيئة االتحادية للتنافسية و ا

الفجوة بين العرض والطلب 

للوحدات السكنية في إمارة 

 عجمان

 

الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات 

السكنية في عجمان باستثناء الوحدات 

اصة: وحدات فاخرة السكنية الخ

 ومعسكرات العمل

الفرق بين عدد الوحدات املقدرة للطلب 

ناقص عدد الوحدات املقدرة للعرض باستثناء 

حدات السكنية الخاصة: وحدات فاخرة الو 

 ومعسكرات العمل

 

 عدد

 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 سنوي 

 

 معادلة رياضية-1

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبوظبي

 عدد املباني والوحدات املنجزة

 

عدد املباني والوحدات التي يصدر لها 

از من البلديات في إمارة نجشهادات إ

 عجمان

مجموع عدد املباني والوحدات السكنية 

 املنجزة
 عدد

 

 نوع االستخدام  -1

 املنطقة   -2

 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبوظبي

صادرات األنشطة االقتصادية 

ادرات غير بة من إجمالي الصكنس

 نفطية

 على 
ً
قيمة الصادرات للنشاط مقسوما

إمارة إجمالي الصادرات غير النفطية في 

 عجمان

 على إجمالي 
ً
قيمة الصادرات مقسوما

الصادرات غير النفطية في أمارة عجمان 

 في 
ً
 100مضروبا

 

 نسبة مئوية

 

 النشاط االقتصادي

 

 

 سنوي 

 سجالت إدارية-

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبوظبي

عائدات السياحة الدولية كنسبة 

 مئوية من الصادرات

هو مؤشر يستخدم لقياس دور أنشطة 

السياحة الدولية كمصدر للنقد األجنبي، 

وذلك عن طريق ربط عائدات السياحة 

الدولية كنسبة مئوية بإجمالي صادرات 

 السلع.

الدولية/ اجمالي صادرات  عائدات السياحة

 100السلع *
 سجالت إدارية سنوي  النشاط السياحي نسبة مئوية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية
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 املؤشرات اإلقتصادية2.2

 الحسابات القومية 1.2.2

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

إلجمالي الناتج املحلي ا

 السنوي باالسعار الجارية

القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية 

 املرجعيةة ة في عجمان خالل الفتر املنتج

لجميع األنشطة  مجموع القيم املضافة

 االقتصادية
 درهم إماراتي

 غير نفطي

 النشاط االقتصادي
 سنوي 

 مسح-1

 سجالت إدارية-2

األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية 

1993 

 

نسبة الدين من الدخل 

 القومي  اإلجمالي
 مؤشر يقيس نسبة الدين من الدخل القومي  اإلجمالي

اجمالي نسبة الدين املستحق الذي تقره 

لحكومة مقسوما على الدخل القومي ا

 اإلجمالي

 سجالت ادارية-1 معادلة رياضية  نسبة مئوية

مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة 

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية

الناتج املحلي اإلجمالي ربع 

 السنوي باألسعار الجارية

ة لجميع السلع والخدمات النهائية القيمة السوقي

 املنتجة في عجمان خالل ربع سنة

مجموع اإلنتاج الربعي ناقص االستهالك 

 الوسيط الربعي
 درهم إماراتي

 غير نفطي

 القطاعات املؤسسية
 ربع سنوي 

 مسح-1

 سجالت إدارية-2

األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية 

1993 

 

 

الضرائب / الناتج املحلي 

 الياإلجم

 

 

 الناتج إلىمن الحكومة املحصلة  الضرائب إجمالي نسبة

 ياإلجمال املحلي

إجمالي الضرائب  حاصل قسمة

الناتج املحلي  علىاملحصلة من الحكومة 

 في اإلجمالي 
ً
 100مضروبا

 

 نسبة مئوية
  النشاط االقتصادي -1

ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

الناتج املحلي اإلجمالي 

 باألسعار الثابتة

هو سلسلة الناتج املحلي اإلجمالي السنوي التي تم الحصول 

عليها عن طريق إزالة أثر تغيرات األسعار من قيمة جميع السلع 

 والخدمات النهائية املنتجة في عجمان في الفترة املرجعية

القيم املضافة لجميع األنشطة مجموع 

 االقتصادية باألسعار الثابتة
 درهم إماراتي

 غير نفطي

 النشاط االقتصادي
 سنوي 

 مسح-1

 سجالت إدارية-2

األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية 

1993 

 

 

الناتج املحلي اإلجمالي ربع 

 السنوي  باألسعار الثابتة

والتي تم  هو سلسلة الناتج املحلي اإلجمالي الربعي

الحصول عليها عن طريق إزالة أثر تغيرات  األسعار من 

قيمة جميع السلع والخدمات النهائية في عجمان خالل 

 الفترة املرجعية

مجموع اإلنتاج الربعي ناقص  

 االستهالك الوسيط الربعي
 درهم إماراتي

 غير نفطي

 القطاعات املؤسسية
 ربع سنوي 

 مسح-1

 سجالت إدارية-2

دة، نظام الحسابات القومية حاألمم املت

1993 

صيب الفرد من الناتج ن

 املحلي

حصة كل فرد من سكان إمارة عجمان من الناتج املحلي 

 اإلجمالي

 على عدد 
ً
الناتج املحلي اإلجمالي مقسوما

 سكان

 

 درهم إماراتي
  غير نفطي .1

ً
 سجالت إدارية-1 سنويا

د للمفاهيم واملصطلحات الدليل املوح

جلس التعاون لدول بدول م اإلحصائية

 الخليج العربية/الشؤون االقتصادية
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نصيب الفرد من الناتج 

ملحلي اإلجمالي باألسعار ا

 الثابتة

حصة كل فرد من سكان إمارة عجمان من الناتج املحلي 

 اإلجمالي باألسعار الثابتة

الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

 على عدد سكان إمارة عجمان
ً
 مقسوما

  غير نفطي .1 إماراتي درهم
ً
 سنويا

معادالت -1

 رياضية

األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية 

1993 

 

 

التجارة كنسبة من الناتج 

 املحلي اإلجمالي

تصديرا على مؤشر على مدي انفتاح الدولة استيرادا و 

مساهمة التجارة الخارجية في  العالم الخارجي، ومدي

 حجم الناتج اإلجمالي للدولة

ل رة كنسبة من الناتج املحلالتجا

 اإلجمالي = )مجموع الصادرات

الناتج املحلي اإلجمالي (*  ÷والواردات 

100 

 

 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

د للمفاهيم واملصطلحات الدليل املوح

بدول مجلس التعاون لدول  اإلحصائية

 الخليج العربية/الشؤون االقتصادية

 

 

لخدمات كنسبة من ا

 الناتج املحلي اإلجمالي

يعبر املؤشر عن مدي الوزن والثقل الذي يساهم به 

 املحلي اإلجمالي قطاع الخدمات في الناتج

مجموع إنتاج قطاع الخدمات بأنواعه 

منه مستلزمات اإلنتاج  مطروحا

الوسيطةمقسوما على الناتج املحلي 

 اإلجمالي

 

 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 تفصيللل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية/الشؤون االقتصادية

اإلنفاق الحكومي كنسبة 

 من الناتج املحلي اإلجمالي

يشمل اإلنفاق الحكومي إنفاق جميع مكاتب وإدارات 

 ومؤسسات الحكومة املركزية

أدوات من األجهزة التي تعتبر من وكاالت أو وغيرها 

وهو يشمل كال من اإلنفاق  السلطة املركزية في البلد،

الجاري والرأسمالي أو اإلنفاق اإلنمائي، غير أنه ال يشمل 

 أو املحلي أو الخاص اإلنفاق اإلقليمي

اإلنفاق الحكومي كنسبة من الناتج 

املحلي اإلجمالي = )مجموع اإلنفاق 

 الحكومي

 100الناتج املحلي اإلجمالي (*  ÷

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

 اإلحصائية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية/الشؤون االقتصادية

فائض التشغيل / إجمالي 

 القيمة املضافة
 ة املضافة اإلجمالية.نسبة فائض التشغيل إلى القيم

حاصل قسمة فائض التشغيل إلى 

 في 
ً
القيمة املضافة اإلجمالية مضروبا

100 

 

 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

اإلنفاق على البحث 

وير كنسبة من الناتج والتط

 املحلي اإلجمالي

إجمالي الناتج  إلىهو مقدار نفقات البحث والتطوير 

 االقتصادي.

إجمالي الناتج  /نفقات البحث والتطوير

 االقتصادي.
 نسبه مئويه

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية سنويا

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

ز االبحاث اإلحصاءات أويستات/مرك

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

 االدخار اإلجمالي

هو متغير اقتصادي رئيس ويمثل الفرق بين الدخل املتاح 

كي النهائي،الستهنفاق ااال وااال   

وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن 

 مجموعة الحسابات الجارية.

-التصرف به الدخل القومي املمكن 

 كي النهائيالستهنفاق ااال ااال 
 درهم إماراتي

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 معادلة رياضية ربع سنوي 

اإلدخار اإلجمالي مؤشر ، إقتصاديةمؤشرات 

الهيئة العامة ، 2019 ، للربع الثالث 

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

نسبة الفائض أو العجز في 

الحساب الجاري مليزان 

 فوعاتاملد

 جمالياال إلى الناتج املحلي 

للحساب الجاري عن  (املوارد)الفرق بين الجانب الدائن 

 الجانب املدين

إلى الناتج املحلي  مليزان املدفوعات» االستخدامات«

 االجمالي

رصيد الحساب الجاري مليزان 

جمالي إل االناتج املحلي  /املدفوعات

 سعار الجاريةباأل 

 
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 معادلة رياضية ربع سنوي 

نسبة الفائض أو  مؤشر  مؤشرات إقتصادية،

 العجز في الحساب الجاري مليزان املدفوعات

جماليإل اإلى الناتج املحلي   

،الهيئة العامة  2019الربع الثالث ، 

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية
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 امليزان التجاري 

الصافية، هو امليزان التجاري، املعروف أيضا باسم الصادرات 

 فترة اللالفرق بين الصادرات والواردات للدولة خ

زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض 

(الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من 

 .في تجارتها الخارجية )الصادرات

 درهم إماراتي الواردات –الصادرات 
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 شهري  .1

 ربع سنوي 
 معادلة رياضية

امليزان التجاري  مؤشر  مؤشرات إقتصادية،  

،الهيئة العامة  2019الربع الثالث ، 

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

 معدل اإلنتاجية للمشتغل

 في القطاع الخاص

س التطور الذي كيقيس التغير النسبي ويع هو مؤشر 

لزمان، ا الختالف نظر ا  يطرأ على إنتاجية املشتغل

ويسمى الزمن الذي نقيس التغير بالنسبة إليه بسنة 

نقيس مدى التغير فيه بسنة  ، والزمن الذياالساس 

 .املقارنة

  ربع سنوي  االقتصادي النشاط  درهم إماراتي إجمالي انتاج املشتغل في الزمن املحدد

مؤشرات إقتصادية، مؤشر معدل اإلنتاجية 

لثالث ، للمشتغل في القطاع الخاص للربع ا

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة  2019

 العربية السعودية

نسبة الصادرات غير 

 النفطية

الى الناتج املحلي االجمالي 

 غير النفطي

 يقيس هذا

املؤشر مدى مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج 

 املحلي االجمالي غير النفطي

لناتج املحلي  /الصادرات غير النفطية

 100*ن القطاع غير النفطياالجمالي م
 ال يوجد مستوى للتفصيل نسية مئوية

 بع سنوي ر  .1

 سنوى 
 معادلة رياضية

مؤشر نسبة الصادرات  مؤشرات إقتصادية،

الى الناتج املحلي االجمالي غير  غير النفطية

،الهيئة العامة  8201النفطي ، 

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

مساهمة قطاع الهيئات 

تهدف إلى الربح  ال التي 

في الناتج  االسر وتخدم 

 اإلجمالياملحلي 

مساهمة قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى مؤشر يقيس 

 الربح وتخدم االسر في الناتج املحلي اإلجمالي

لقطاع الهيئات  اإلجماليالناتج املحلي 

االسرتهدف إلى الربح وتخدم  ال التي   

الناتج املحلي اإلجمالي  /املعيشية

 ار الجاريةباألسع

 مسح سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل درهم إماراتي

مؤشرات إقتصادية، مؤشر مساهمة قطاع 

الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم االسر 

،الهيئة  2018في الناتج املحلي اإلجمالي ، 

 العامة لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

 

الواردات كنسبة من الناتج 

 املحلي اإلجمالي

لخدمات من الناحية النظرية هي كل نقل مللكية السلع وا

لدولة ما إلى املقيمين، وكذلك  من املنتجين غير املقيمين

 املقيمين مة من املنتجين غير املقيمين إلىالخدمات املقد

 يساوي حاصل قسمة القيمة الكلية

ي عل ى الناتج املحلللواردات 

 100اإلجمالي*

  لتفصيلال يوجد مستوى ل نسبة مئوية
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

د للمفاهيم واملصطلحات الدليل املوح

بدول مجلس التعاون لدول  اإلحصائية

 الخليج العربية/الشؤون االقتصادية

ج املحلي مخفض النات

 ياإلجمال

رقم قياس ي يستعمل لقياس معدل التغير في أسعار 

جميع السلع والخدمات الداخلة في حساب الناتج املحلي 

جمالي لسنة معينة، يعبر عنه بنسبة الناتج املحلي اإل 

 الناتج املحلي باألسعار الثابتة باألسعار الجارية إلى

الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

 على الناتج املحلي 
ً
لسنة معينة مقسوما

اإلجمالي باألسعار الثابتة لنفس السنة 

 في 
ً
 100مضروبا

 نسبة مئوية
 غير نفطي

 القتصاديالنشاط ا .1
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

حدة، نظام الحسابات القومية األمم املت

1993 

 النسبة املئوية

نهائية لالستهالك للنفقات ال

 العام للحكومة،

النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة، الحصة من 

 إجمالي االستهالك.

النفقات النهائية لالستهالك العام 

 لي االستهالكللحكومة/ الحصة من إجما

 

 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

ناتج املحلي مخفض ال

 اإلجمالي ربع السنوي 

رقم قياس ي يستعمل لقياس معدل التغير في أسعار 

لع والخدمات الداخلة في حساب الناتج املحلي جميع الس

اإلجمالي لربع سنة معينة، يعبر عنه بنسبة الناتج املحلي 

 تج املحلي باألسعار الثابتةباألسعار الجارية إلى النا

الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

 على الناتج 
ً
لربع سنة معينة مقسوما

نفس املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ل

 في 
ً
 100الربع مضروبا

 

 نسبة مئوية

 غير نفطي .1

 القطاعات املؤسسية .2
 معادلة رياضية-1 ربع سنوي 

القومية  األمم املتحدة، نظام الحسابات

1993 
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حصة الواردات 

من مجموع والصادرات 

 الناتج املحلي اإلجمالي

ى انفتاح اقتصاد ما. ويتم تقديمه على أنه دو قياس مه

اردات للسلع والخدمات كنسبة مجموع الصادرات والو 

 من الناتج املحلي اإلجمالي

مجموع الصادرات والواردات للسلع 

حلي والخدمات مقسومة على الناتج امل

 في 
ً
 100اإلجمالي مضروبا

 

 نسبة مئوية
  النشاط االقتصادي .1

ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

واملنهجيات/الجزء العربية/املبادئ التوجيهية 

 الثالث املؤشرات االقتصادية

نسبة املساهمة في الناتج 

ملحلي اإلجمالي باألسعار ا

 الثابتة

نسبة القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية من مجموع 

 ملحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةقيمة الناتج ا

القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية 

 على الناتج املحلي ا
ً
إلجمالي مقسوما

 في 
ً
 100باألسعار الثابتة مضروبا

 

 نسبة مئوية

 غير نفطي .1

 النشاط االقتصادي .2
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء /

 دليل املؤشرات اإلحصائية في

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

نسبة الصادرات من الناتج 

 املحلي اإلجمالي

 

 رات إلى الناتج املحلي اإلجمالي.نسبة الصاد

 

قسمة قيمة الصادرات على الناتج 

 في 
ً
 . 100املحلي اإلجمالي مضروبا

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء /

 دليل املؤشرات اإلحصائية في

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

اردات من الناتج نسبة الو 

 املحلي اإلجمالي
 دات إلى الناتج املحلي اإلجمالي.نسبة الوار 

 

قسمة قيمة الواردات على الناتج املحلي 

 في 
ً
 . 100اإلجمالي مضروبا

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء /

 إلحصائية فيدليل املؤشرات ا

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

العجز في الحساب الجاري 

كحصة في الناتج املحلي 

 اإلجمالي

ميزان الحساب الجاري في بلد ما ) اكان عجزا ام فائضا 

 ( مقسوما على الناتج املحلي اإلجمالي

 

هو اقتسام الحساب الجاري على الناتج 

 املحلي اإلجمالي
 نسبة مئوية

 

الفئات االقتصادية  -1

 العريضة

 سنوي -1

 شهري -2
 سجالت إدارية-1

مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة 

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية

عدد السنوات املتعاقبة 

 إلنتاج النفط الخام

 

نة يفيد في معرفة استهالك النفط وتوفر املوارد اآلم

 والكافية للطاقة.

 

مقسوما  مخزون الطاقة للنفط الخام

 كمية االنتاج للنفط الخام على 

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

عدد السنوات    مؤشرات إقتصادية، مؤشر

،الهيئة 2018املتعاقبة إلنتاج النفط الخام 

 العامة لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

مة قطاع الهيئات مساه

التي ال تهدف الى الربح 

وتخدم االسر املعيشية في 

 الناتج املحلي اإلجمالي

مساهمة قطاع الهيئات التي ال تهدف الى مؤشر يقيس 

 عيشية في الناتج املحلي اإلجماليالربح وتخدم االسر امل

بقسمة الناتج املحلي اإلجمالي لقطاع 

م الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخد

ملحلي األسر املعيشية على الناتج ا

 اإلجمالي باألسعار الجارية

 درهم إماراتي
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

عدد السنوات    مؤشرات إقتصادية، مؤشر

،الهيئة 2018املتعاقبة إلنتاج النفط الخام 

 العامة لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

ناتج حصة االستثمار من ال

 املحلي االجمالي
 يشير الى حصة االستثمار من مجموع اإلنتاج

كوين راس املال اإلجمالي بحسب ت

االسعار الشرائية كنسبة مئوية من 

الناتج املحلي اإلجمالي بحسب االسعار 

 الشرائية

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 معادلة رياضية -1 سنويا

طقة مؤشرات التنمية املستديمة في املن

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية

إجمالي اإلنفاق املحلي على 

البحث والتطوير كنسبة 

 مئوية من الناتج املحلي

 والتطوير العلمي اإلنفاق املحلي على البحث هو إجمالي 

 كنسبة مئوية من الناتج املحلي االختباري 

ى البحث والتطوير االنفاق املحلي عل

 100مقسوما على اجمالي الناتج املحلي *
 نسبة مئوية

 

ال يوجد مستوى ئ

 للتفصيل

 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة 

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية

نسبة إحالل القوى 

 لالعاملة في املستقب

عدد السكان دون الخامسة عشرة مقسوما على ثلث 

هذا املفهوم أو املؤشر  ر ويعب ( 64 – 15 )عدد السكان 

 على قدرة املجتمع على إحالل قوة عمل جديدة بدل قوة

 العمل الخارجة من العمل عندما تصل إلى سن التقاعد

ثلث /سنة 15عدد األفراد أقل من 

ية إجمالي عدد السكان في الفئة العمر )

15 – 64 *)100 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائيةبدول  مجلس التعاون لدول 

 2013 الثالثةالخليج العربية/الطبعة 
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معدل النشاط االقتصادي 

 املنقح

 64 - 15)نسبة قوة العمل إلى السكان في سن العمل 

تاريخ إسناد زمني ويحسب في(  

 معين

إجمالي عدد /عدد أفراد قوة العمل

 ( 64 - 15)السكان في سن العمل 
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائيةبدول  مجلس التعاون لدول 

 2013 الثالثةالخليج العربية/الطبعة 

 

 حيحجم اإلنفاق السيا

 

مؤشر يقيس مدى مساهمة السياحة في االقتصاد 

الوطني وخلق فرص عمل خالل العام كمؤشر حقيقي 

يعكس بوضوح مستوى الرفاهية االجتماعية والتطور 

 في االمارة الذي يطرأ على االقتصاد

 

 إجمالي حجم اإلنفاق السياحي

 

 درهم اماراتي
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 مسح-1 سنويا

حجم اإلنفاق دية، مؤشر مؤشرات إقتصا

،الهيئة العامة  2017السياحي 

 لإلحصاء،اململكة العربية السعودية

ت النمو السنوية معدال 

 للقيمة املضافة
 مع فترة سابقة. نسبة الزيادة في القيمة

ً
 املضافة مقارنة

 
ً
لقيمة املضافة للفترة الحالية مطروحا

منها القيمة املضافة للفترة السابقة 

 عل
ً
ى القيمة املضافة للفترة مقسوما

 السابقة

 

 نسبة مئوية

 

 غير نفطي .1

 النشاط االقتصادي .2
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

 لهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء /ا

 دليل املؤشرات اإلحصائية في

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

نسبة مصاريف حماية 

 البيئة إلى القيمة املضافة

 على القيمة  إجمالي اإلنفاق
ً
على حماية البيئة مقسوما

 املضافة.

 

إجمالي اإلنفاق على حماية البيئة 

 على القيمة املضافة مضروبا 
ً
مقسوما

 بمئة

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء /

 دليل املؤشرات اإلحصائية في

 للتنافسية و اإلحصاء الهيئة االتحادية

 

تعويضات العاملين 

 باألسعار الجارية

 

مجموع األجور النقدية والعينية واملزايا املستحقة 

ذي قام به خالل الفترة للموظف مقابل العمل ال

 املحاسبية

 إليه 
ً
مجموع املكافآت النقدية مضافا

مجموع املكافأت العينية خالل الفترة 

 املحاسبية

 درهم إماراتي

النشاط - نفطيغير 

املنشآت - االقتصادي

 الصغيرة واملتوسطة

 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية 

1993 

 

 هو الدخل املتاح ناقص االستهالك إجمالي اإلدخار

الدخل املتاح ناقص االستهالك 

ويحتسب بحسب كل قطاع مؤسس ي 

 على حدة وبحسب مجموع االقتصاد

  قطاع مؤسس ي -1 تيدرهم إمارا
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة 

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية

صافي اإلدخار املعدل 

كنسبة مئوية من الدخل 

 القومي املحلي

 يأتى صافي االدخار املعدل من اجراء أربعة تعديالت

 اقتطاع استهالك رأس املال الثابت للحصول  -1

إضافة اإلنفاق العام الجاري على التعليم إلى حساب  -2

 االستثمار في راس املال البشري 

اقتطاع التقديرات حول استنزاف مجموعة من  -3

 املوارد البشرية

اقتطاع األضرار من أكسيد الكربون وانبعاثات  -4

 الجسيمات

وما على صافي االدخار املعدل مقس

 100الدخل القومي املحلي *
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 
ً
 معادلة رياضية-1 سنويا

مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة 

العربية /املبادىء التوجيهية واملنهجيات / 

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية
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 األسعار:2.2.2

 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 ميزان املدفوعات
مؤشر يلخص املعامالت بين املقيمين وغير املقيمين خالل 

 فترة معينة

مجموع حساب السلع والخدمات 

والدخل االولي والدخل الثانوي 

والحساب الرأسمالي والحساب املالي 

 وفق نظام القيد املزدوج

 درهم اماراتي

 املنطقة -1

 مجموعات اإلنفاق -2

 نوع األسرة -3

 

 سنوي -1

 شهري -2

 مسح-1

دليل ميزان املدفوعات ووضع 

االستثمارالدولي الطبعة 

املركز  /2009السادسة 

االحصائي بدول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية

سعار الرقم القياس ي أل 

املواد الغذائية 

 الرمضانية

عدل التغير في أسعار مجموعة من السلع اداة لقياس م

الرمضانية بين فترتين زمنيتين، وتسم الفترة التي ننسب 

والفترة التي نقارن أسعارها ” فترة األساس“إليها األسعار 

 فترة املقارنة"“

يحسب الرقم القياس ي ألسعار املواد 

الغذائية الرمضانية حسب الصيغة 

الرياضية لالسبير. مجموع أسعار 

 على أسعار املق
ً
ارنة الشهرية مقسوما

 باألوزان سنة األ 
ً
ساس مضروبا

 )املرجحة(

 

 

 نقطة

 ال يوجد مستوى للتفصيل
شهر رمضان 

 سنوي 
 مسح األسعار-1

 منظمة العمل الدولية

ستهلك: النظرية و مؤشر أسعار امل

 2004التطبيقية 

 

 معدل التضخم

 

 

 في سعار املستوى العام لأل  في وامللموس  املستمر االرتفاع

 .ما دولة

  في قيمة األسعار ) 
ً
 –سنة املقارنة

قيمة  /( للسنة السابقة سعار  قيمة األ

 سعار األ

 م ]سابقة ال للسنة
ً
 . 100في  ضروبا

 

 نسبة مئوية

 

 املنطقة .1

 مجموعات اإلنفاق .2

 نوع األسرة

 سنوي -1

 ربعي-2

 شهري -3

 

 معادلة رياضية-1

دليل املؤشرات اإلحصائية 

( / الهيئة 14قم)الطبعة الثانية ر 

 االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

 مؤشر يقيس قيمة االصدار النقدي اإلصدار النقدي

 

املال  هو مجموع النقد املتداول خارج 

املصارف والودائع تحت الطلب 

باستثناء ما يعود للحكومة املركزية. 

هذه السلسلة التي عادة ما يشار إليها 

 تعد تعريفا ضيقا للنقد M1برمز 

 .M2باملقارنة مع 

 

وحدات العملة 

 الوطنية

 ال يوجد مستوى للتفصيل

 

 ربعي-1

 سنوي -2

 سجالت ادارية-1

قائمة املؤشرات اإلحصائية 

لقاعدة بيانات اإلحصاءات 

أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

التغير النسبي في أسعار 

 مواد البناء

 21التغير النسبي في أسعار  مجموعة رئيسية من 

 مجموعات مواد البناء

املتوسط الهندس ي لألسعار الحالية 

 على أسعار الفترة السابقة 
ً
مقسوما

 في 
ً
 100ناقص  100مضروبا

 

 نسبة مئوية

 

 مجموعة من مواد  البناء 21 .1

 سنوي -1

 ربعي-2

 شهري -3

 معادلة رياضية-1

ية و مؤشر أسعار املستهلك: النظر 

منظمة العمل  /2004التطبيقية 

 الدولية

 

الرقم القياس ي ألسعار  

 املنتج

األسعار التي يتلقاها املنتج من املشتري لقاء وحدة من 

 منها ضريبة القيمة املضافة او 
ً
سلعة او حزمة  مخصوما

 أية ضرائب مقتطعة أخرى 

تتم عمليةاحتساب الرقم القياس ي  

وفة بإتباع معادلة السبير  واملعر 

 بالترجيح بكميات سنة األساس

 

 رقم قياس ي

 

 النشاط االقتصادي .1

 

 

 ربعي-1

 سنوي -2

 مسح بالعينة-1

دليل املؤشرات اإلحصائية 

( / الهيئة 14الطبعة الثانية رقم)

 االتحادية للتنافسية و اإلحصاء
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 التجارة الخارجية: 3.2.2

 معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
وحدة 

 القياس

ستوى م

 التفصيل

دورية 

 القياس

مصدر 

 البيانات
 مصدر املؤشر

السلع والخدمات من  نسبة صادرات

 الناتج املحلي اإلجمالي

صادرات السلع مؤشر يقيس نسبة 

 والخدمات من الناتج املحلي اإلجمالي(

 

حصة الصادرات من السلع والخدمات من 

الناتج املحلي اإلجمالي، معبر عنها بالنسبة 

 املئوية.(

 مئوية نسبة 
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 
ً
 سنويا

 

سجالت -1

 إدارية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات اإلحصاءات 

أويستات/مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

نسبة الصادرات غير النفطية الى الناتج 

 املحلي االجمالي غير النفطي

مدى مساهمة س هذا املؤشر يقي

الصادرات غير النفطية في الناتج املحلي 

 االجمالي غير النفطي

الصادرات غير النفطية مقسوما الناتج 

 100املحلي االجمالي غير النفطي*

 

 مئوية نسبة 
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 سنوي -1

 

سجالت -1

 إدارية

لى الناتج مؤشرات إقتصادية، مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية ا

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018ي املحلي االجمالي غير النفط

 العربية السعودية

حصةالصادرات والواردات بحسب 

القطاع من مجموع الناتج املحلي 

 اإلجمالي

مجموع الصادرات والواردات للسلع 

والخدمات كنسبة من الناتج املحلي 

 اإلجمالي

من السلع هو مجموع الصادرات والواردات 

 اإلجماليوالخدمات واقتسامه على الناتج املحلي 
 نسبة مئوية

 الفئات

االقتصادية 

 العريضة

 سنوي -1

 شهري -2

سجالت -1

 إدارية

املبادىء التوجيهية مؤشرات التنمية املستديمة في املنطقة العربية /

 الجزء الثالث املؤشرات االقتصاديةواملنهجيات 

 

 جنبي:اإلستثمار األ  4.2.2

 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر سم املؤشرإ
دورية 

 القياس

مصدر 

 البيانات
 مصدر املؤشر

 رصيد االستثمار األجنبي

قيمة رصيد االستثمار األجنبي )بما في ذلك االستثمار 

األجنبي املباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات 

 جعيةرى( كما في نهاية السنة املر األخ

قيمة رصيد االستثمار األجنبي )بما في ذلك 

االستثمار األجنبي املباشر، استثمارات 

األخرى( في نهاية السنة الحافظة، االستثمارات 

 املرجعية

 درهم إماراتي

 نوع اإلستثمار األجنبي .1

 النشاط االقتصادي .2

 الدول)مصدر االستثمار( .3

 شاملمسح -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ 9دليل رقم ) -نهجية والجودةامل

 مركز اإلحصاء أبوظبي

معدل نمو رصيد االستثمار 

 األجنبي

النسبة املئوية للتغير في مجموع قيمة رصيد 

االستثمار األجنبي بما في ذلك االستثمار األجنبي 

املباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى بين 

 نهاية السنة املرجعية وسنة املقارنة

يمة رصيد االستثمار األجنبي بما في ذلك ق

االستثمار األجنبي املباشر، استثمار الحافظة، 

 
ً
االستثمارات األخرى للسنة املرجعية مقسوما

على مجموع قيمة االستثمار األجنبي بما في 

ذلك االستثمار األجنبي املباشر، استثمار 

املقارنة الحافظة، االستثمارات األخرى لسنة 

 في مضر   1ناقص 
ً
 100وبا

 نسبة مئوية

 نوع اإلستثمار األجنبي .1

 النشاط االقتصادي .2

 الدول)مصدر االستثمار( .3

 نوي س

 

معادلة -1

 رياضية

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي
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 الفصل الثالث

 اإلحصاءات الزراعية البيئية

 

 املؤشرات الزراعية 

 ت الطاقة و املياهمؤشرا 

 املؤشرات البيئية 
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 املؤشرات الزراعية 1.3

 اإلنتاج النباتي 1.1.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

مساحة االراض ي 

الصالحة للزراعة  

 واملزروعة

عة مجموع  االراض ي الصالحة للزرا

واألراض ي ذات  املحاصيل الزراعية 

 الدائمة

 

 مجموع مساحة االراض ي الصالحة للزراعة
 الف  هكتار

 املنطقة .1

 االمارة .2
 سنوي 

 مسح .1

 سجالت إدارية .2

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

 2012الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

الصالحة األراض ي 

 للزراعة لكل فرد

مايخص  الفرد من السكان من 

مجموع األراض ي القابلة للزراعة 

واملستصلحة بالدولة لقياس مدى 

قدرتها على  تدبير احتياجات مواطنيها 

 من الغذاء دون اإلعتماد على الخارج

نصيب الفرد من  األراض ي الصالحة 

للزراعة= مجموع )األراض ي القابلة 

 على للزراعة+األراض 
ً
ي املستصلحة( مقسوما

 اجمالي عدد السكان

 سجالت إدارية .1 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل عدد

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية املستخدمة بدول  مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية/الطبعة الثانية 

2010 

مساحة املشاتل 

 الزراعية

 

 ةمؤشر يقيس مساحة املشاتل الزراعي

 
 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة .1 دونم مساحة املشاتل الزراعية

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 عدد الحيازات

 الزراعية

 مؤشر يقيس عدد الحيازات

 الزراعية

 مجموع عدد الحيازات

 الزراعية

 

 عدد

 

 املنطقة .1

 االمارة .2

 التجمع .3

 سجالت إدارية -1 سنوي 

/الجهاز  2019ملؤشرات اإلحصائية دليل ا

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

مساحة األراض ي 

املزروعة باملحاصيل 

 املؤقتة والدائمة

إجمالي األراض ي املزروعة باملحاصيل 

الدائمة واملؤقتة، حيث تعتبر أراض ي 

الزراعات املؤقتة التي يزرع فيها 

 إلى املراعي 
ً
محاصيل مؤقتة، إضافة

كانت طبيعية أو املؤقتة سواًء 

 صناعية.

مجموع مساحة األراض ي املزروعة 

 باملحاصيل الدائمة واملؤقتة

 الف هكتار

 

 

 املنطقة .1

 

 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 مساحة البيوت

 املحمية العاملة

 وغير العاملة

 

بيوت املحمية املنتجة وغير  مساحة ال

املنتجة واملغطاة بسقف من الزجاج أو 

الفيبر جالس أو البالستيك أو أي مادة 

 أخرى وذلك بهدف حماية النباتات

 من العوامل الخارجية،

 مجموع مساحة البيوت

 املحمية العاملة وغير

 العاملة

 دونم

 
 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة .1

ة املنهجية دليل املؤشرات اإلحصائية أدل

(/ مركز اإلحصاء أبو 9دليل رقم ) -والجودة

 ظبي

 

 

 إنتاجية العامل

 الزراعي

 

 متوسط قيمة ما تم إنتاجه لكل عامل

 

 على اقيمة اإلنتاج االزراعي 
ً
إلجمالي مقسوما

 عدد العاملين.

 

 درهم اماراتي

 

 

 

 

 سنوي 

 شهري 

 

 

 سجالت إدارية -1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14قم)ر 

 اإلحصاء
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

نسبة مساحة االراض ي 

 الزراعية

مؤشر يقيس نسبة مساحة االراض ي 

 الزراعية.

قسمة مساحة االراض ي الزراعية على  

 إجمالي مساحة االمارة مضروبا بمئة

 

 نسبة مئوية

 املنطقة -1

 
 سجالت إدارية -1 سنوي 

انية دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الث

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 

املياه املستخدمة في 

 النشاط االزراعي

قيمة ما تم استخدامه من املياه في 

 اإلنتاج

 

 قيمة ما تم استخدامه من املياه في اإلنتاج

 

 

 درهم إماراتي

 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة .1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14)رقم

 اإلحصاء

استخدام املبيدات 

 الزراعية

استخدام املبيدات لكل وحدة من 

 املساحة الزراعية.

 

كمية املادة الفعالة من املبيدات املستخدمة 

 من األراض ي الزراعية. 2كم 10بالطن لكل 
 كم10طن / 

 

 املنطقة .1

 نوع املبيد .2

 سجالت إدارية -1 سنوي 

تنمية املستدامة في املنطقة مؤشرات ال

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

 2012الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

 استخدام األسمدة
مدى إستخدام األسمدة  في الزراعة 

 للوحدة من املحصول 

أقتسام األرقام املتعلقة بإستعمال املغذيات 

على محتويات املادة الغذائية املستخلصة 

 جراء حصاد املحاصيل ومشتقاتها

 كغم/كغم

 

 املنطقة -1

 األسمدة  نوع -2

 
 

 مسح -1

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

 2012الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

فعالية استخدام 

 األسمدة

مدى االستفادة )الفعالية( من 

زراعة لكل استخدام األسمدة في ال

 وحدة إنتاج من املحصول.

كمية األسمدة )كغم( التي استخدمت لكل 

 وحدة إنتاج )كغم(.
 كغم

 

 املنطقة -1

 نوع األسمدة -2

 سنوي 
 

 سجالت إدارية -1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

األراض ي املتأثرة 

 بالتصحر / تدهور 

 األراض ي

ُيظهر مدى تردي األراض ي في جميع 

أنحاء املناطق الجافة وشبه الجافة 

والجافة شبه الرطبة داخل حدود 

 اإلمارة

نسبة ومساحة األراض ي املتأثرة بالتصحر 

 مقسوما على  إجمالي أراض ي اإلمارة.

 2كم

 
 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة .1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 قيمة جملة

 التجارة الخارجية

 لألسمدة الزراعية

القيمة املجموعة لألسمدة الزراعية  

املستوردة التي تدخل إمارة عجمان 

من خالل املنافذ الجمركية، باإلضافة 

إلى القيمة املجموعة للصادرات من 

 األسمدة الزراعية التي أنتجت محليا،

 لألسمدة الزراعية لقيمة املجموعةا

 
ً
 إليها القيمة املجموعة املستوردة مضافا

الزراعية التي  للصادرات من األسمدة

 محليا. أنتجت

 درهم إماراتي

 

 قيمة املستوردات .1

 قيمة الصادرات .2

 قيمة املعاد تصديره  .3

 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

(/ مركز اإلحصاء أبو 9)دليل رقم  -والجودة

 ظبي
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 الثروة الحيوانية: 2.1.3

 مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 كمية االنتاج الحيواني مؤشر يقيس كمية االنتاج الحيواني كمية االنتاج الحيواني
طن، كغم، 

 تر، ل3رأس،م

 

 املنطقة .1

 نوع الحيوان .2

 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية 

/الجهاز املركزي لإلحصاء  2019

 الفلسطيني

 قيمة اإلنتاج الحيواني

 

إجمالي قيمة إنتاج اللحوم ، البيض، 

الحليب و العسل و املنتجات الحيوانية 

 األخرى 

 

مجموع قيمة إنتاج اللحوم ، البيض، 

املنتجات الحيوانية  الحليب و العسل و 

 األخرى 

 

 درهم إماراتي
 املنطقة .1

 نوع األنتاج .2
 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية 

/الجهاز املركزي لإلحصاء  2019

 الفلسطيني

 كمية

 مستلزمات

 اإلنتاج الحيواني

 

 مؤشر يقيس كمية

 مستلزمات

 اإلنتاج الحيواني

 

 

 كمية

 مستلزمات

 اإلنتاج الحيواني

 

، ألف 3ألف م

 لتر، ألف

صوص،ألف 

كيس،طن ، 

راس،جيجا واط، 

 ساعة

 

 املنطقة .1

 نوع مستلزمات  اإلنتاج الحيواني .2

غير محدد 

 بدورية
 مسح -1

دليل املؤشرات اإلحصائية 

/الجهاز املركزي لإلحصاء  2019

 الفلسطيني

 عدد حيازات

 الثروة الحيوانية

عدد حيازات الثروة الحيوانية التي  

ثر من الحيوانات تحتوي على نوع أو أك

التي تشمل )األبقار أو الجمال أو الضأن  

أو املاعز أو الحيوانات الداجنة(، والتي 

 ينطبق عليها جميع شروط الحيازة

 الحيوانية من حيث أعداد الحيوانات

 مجموع حيازات

 الثروة الحيوانية
 عدد

 

 املنطقة .1
 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

دليل رقم  -والجودةاملنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9)

 قيمة رأس املال

 املدفوع في

 املزارع التجارية

 

 قيمة رأس املال املدفوع في املزارع

التجارية التي تشمل مزارع الدجاج  

الالحم، مزارع الدجاج البياض 

 ومزارع األبقار واالمهات،

 مجموع قيمة رأس املال

 املدفوع حسب نوع

 ارع الدجاج الالحمملز  املزرعة

 واالمهات ومزارع الدجاج البياض

 درهم إماراتي
 نوع املزرعة .1

 جنسية الحائز .2
 سجالت إدارية -1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

دليل رقم  -املنهجية والجودة

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9)

 قيمة تعويضات العاملين

 في الحيازات

 الحيوانية و املختلطة

 

 لعاملينقيمة تعويضات ا

 في الحيازات

 الحيوانية و املختلطة

 

 

 إجمالي قيمة  تعويضات  العاملين

 الذين يعملون في

 و املختلطة الحيازات الحيوانية

 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة .1 عدد

دليل املؤشرات اإلحصائية 

/الجهاز املركزي لإلحصاء  2019

 الفلسطيني

 عدد حاالت

 الحيوانات تطعيم

 التي تم تطعيمها عدد الحيوانات

 وتحصينها ضد األمراض

 مجموع الحيوانات

 التي تم تطعيمها

 

 عدد

 

 املنطقة .1

 نوع الحيوان .2

 سنوي 

 

 سجالت إدارية -1

 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

دليل رقم  -املنهجية والجودة

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9)
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 الثروة السمكية: 3.1.3

 

 ب املؤشرمعادلة حسا وصف املؤشر إسم املؤشر
وحدة 

 القياس
 مستوى التفصيل

دورية 

 القياس
 مصدر املؤشر مصدر البيانات

 

 قيمة األسماك

 املصطادة

 

 قيمة األسماك املصطادة ألغراض

 تجارية

 

 مجموع قيمة

 األسماك املصطادة

 

 درهم إماراتي

 العائالت الرئيسية .1

 موقع اإلنزال .2

 

 سنوي 

 

 سجالت إدارية-1

دلة دليل املؤشرات اإلحصائية أ

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي

 مجموع مصايد االسماك داخل االمارة يشمل صيد األسماك داخل االمارة عدد مصايد األسماك

 

 طن

 

 

 ال يوجد مستوى للتفصيل

 

 

 سنوي 

 سجالت إدارية -1

 

 مركز األبحاث اإلحصائية

واالقتصادية واالجتماعية 

المية/منظمة والتدريب للدول اإلس

 التعاون اإلسالمي

صيد األسماك السنوي 

 حسب األنواع الرئيسية

إجمالي املصيد السنوي من األنواع الرئيسية 

بالنسبة إلى الكتلة الحيوية ) التفريخ( اذا كانت 

 
ً
متوفرة، أو بالنسبة إلى السنة األعلى مصيدا

 من سنوات السلسلة الزمنية.

 

نواع األ ب87مية الصيد السنوية من ك

 مع مخزون 
ً
الرئيسية لألسماك باملقارنة

 
ً
الكتلة الحيوية ) التفريخ(، أو باملقارنة

مع كمية الصيد ألعلى سنة ضمن 

 سلسلة زمنية.

 

 

 طن متري.

 

 املنطقة .1

 نوع االسماك .2

 

 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

( / الهيئة 14الثانية رقم)

 إلحصاءاالتحادية للتنافسية و ا

إجمالي أنواع األسماك 

 املهددة

 

عدد أنواع االسماك املهددة باالنقراض من 

 .مجموع  األنواع املعروفة
مجموع أنواع األسماك املهددة  

 باإلنقراض
 سجالت إدارية-1 سنتين ال يوجد مستوى للتفصيل عدد

مركز األبحاث 

اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

ية/منظمة التعاون اإلسالم

 اإلسالمي
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 مؤشرات الطاقة واملياه 2.3

 الطاقة  1.2.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 كثافة إستخدام الطاقة

كمية الطاقة املستخدمة لكل وحدة إنتاج أو 

 تصاديخدمة حسب النشاط اإلق

 

الطاقة الكلية املستخدمة في نشاط إقتصادي معين 

مقسوم على القيمة املضافة لنفس النشاط 

 االقتصادي

 نسبة مئوية

 

 املنطقة .1

 القطاع .2

 

 سنوي 

 

 سجالت إدارية-1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 قةاإلستهالك السنوي للطا

نسبة الطاقة سواء أكانت سائلة أم صلبة أم 

غازية أم كهربائية املستخدمة في بلد معين 

خالل سنة محددة كإجمالي اإلستهالك 

 وبحسب فئة املستخدم األساس ي

-إجمالي الطاقة املطلوبة =اإلنتاج األولي + الواردات

 تغيرات املخزون/ التموين–الصادرات 
 طن مكافئ نفط

 الدولة .1

 اإلمارة .2
 سجالت إدارية-1 نوي س

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

الجزء الثالث املؤشرات اإلقتصادية 

 2012سبتمبر 

 موارد الطاقة املتجددة
حصة الطاقة من املصادر املتجددة من 

 إجمالي الطاقة املستخدمة .

   أستهالك الطاقة من املصادر املتجددة
ً
مقسوما

 على إجمالي استهالك الطاقة .
 نسبة مئوية

 الدولة -1

 اإلمارة -2
 سجالت إدارية-1 سنوي 

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

الجزء الثالث املؤشرات اإلقتصادية 

 2012سبتمبر 

كثافة أستخدام الطاقة في 

 قطاع التجارة/الخدمات

  الخدماتدة النشاط التجاري /حصة وح

من استهالك الطاقة أو حصة وحدة األرضية 

 التجارية /الخدماتية من أستهالك الطاقة .

قياس إستهالك الطاقة في العادة عند نقطة  ى جر 

ي املبنى او املؤسسة لذا يجب جمع أاإلستخدام 

البيانات حول هذه املباني من خالل استطالعات 

ين واملقيمين فيها أما البيانات مالكي املباني والعامل

حول املؤسسات فيتم  جمعها عادة من خالل  

 حسابات مصروف املؤسسة وإستهالكها للطاقة .

ميجاجول  للمتر 

 املربع

 الدولة -1

 اإلمارة -2
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

الث املؤشرات اإلقتصادية الجزء الث

 2012سبتمبر 

نسبة إنتاج الكهرباء 

 املتجددة

و  مؤشر يقيس نسبة انتاج الكهرباء املتجددة

هي حصة الكهرباء املولدة من محطات 

الطاقة املتجددة في إجمالي الكهرباء املولدة 

 من قبل جميع أنواع املحطات

 

إجمالي انتاج الكهرباء املتجددة مقسوما علع 

 ع انتاج الكهرباء مضروبا بمئةمجمو 

 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

 زمن الحصول على الكهرباء

 

يحسب هذا املؤشر متوسط املدة الزمنية 

رباء والخبراء التي يرى مؤسسة الكه

املختصون أنها ضرورية من الناحية العملية، 

 مما يقتضيه القانون، الستيفاء أحد 
ً
بدال

اإلجراءات بأقل قدر من املتابعة، ودون أية 

 تكاليف إضافية.

متوسط املدة الزمنية الستيفاء احد اجراءات 

 الحصول على  الكهرباء

 

 يوم
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

نسبة املساكن املتصلة 

 بالطاقة الكهربائية

تشير الى النسبة املئوية  ألولئك الذين 

يحصلون على الكهرباء عبر الشبكات 

 الحكومية

 النسبة املئوية للسكان املزودين للكهرباء م
ً
قسوما

 100على عدد السكان *
 نسبة املئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

دول  مجلس التعاون لدول باإلحصائية 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

اجراءات الحصول على 

 الكهرباء

مجموع اإلجراء ات  أو أي تعامل بين موظفي 

و العامل الكهربائي الرئيس ي أو الشركة أ

 املهندس الكهربائي املختص بالشركة

 عدد إجمالي إجراءات الحصول على الكهرباء
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

لى نسبة تكلفة الحصول ع

الكهرباء  من الدخل القومي 

 للفرد

 

مؤشر يحسب التكلفة كنسبة مئوية من 

متوسط الدخل القومي للفرد في االقتصاد 

 املعني باستثناء ضريبة القيمة املضافة

اجمالي تكلفة الحصول على الكهرباء مقسوما على 

 متوسط الدخل القومي للفرد مضروبا بمئة
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

االستهالك املحلي للمواد لكل 

وحدة من الناتج املحلي 

 اإلجمالي، الوقود األحفوري

 (MFAمؤشر قياس ي لحساب تدفق املواد )

واضح ويقدم معلومات عن االستهالك ال

 للمواد في اقتصاد االمارة

مجموع االستهالك املحلي للوقود االحفوري مقسوما 

 على اجمالي الناتج املحلي  لالمارة

الكيلوغرامات 

باألسعار الثابتة 

 للدرهم االماراتي

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

ل واالجتماعية والتدريب للدو 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

نصيب الفرد من االستهالك 

املحلي للمواد، الوقود 

 األحفوري

هو مؤشر قياس ي لحساب تدفق املواد 

(MFA)  ويقدم معلومات عن االستهالك )

 الواضح للمواد في اقتصاد االمارة .

مجموع االستهالك املحلي للوقود االحفوري مقسوما 

 مارةعلى اجمالي سكان اال 
 طن

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

مركز األبحاث اإلحصائيةواالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي

كمية الطاقة الكهربائية 

 املنتجة

 

 كمية الطاقة الكهربائية املنتجةمؤشر يقيس 

 
 مجموع كميات الطاقة الكهربائية املنتجة

كهرباء )تيراجول, 

 ميغاواط,ساعة(

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

حصة استهالك موارد 

 الطاقة املتجددة

حصة الطاقة  من املصادر املتجددة من 

 إجمالي الطاقة املستخدمة في اإلمارة

الصادر املتجددة مقسوما على اجمالي الطاقة من 

 100اجمالي الطاقة املستخدمة *
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سنوي 

 سجالت ادارية -1

 معادلة رياضية -2

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

 -املبادىء التوجيهية واملنهجيات -العربية 

-الجزء الثالث املؤشرات االقتصادية 

 2012سبتمبر

 استهالكلفرد من نصيب ا

 البنزين

 استهالكنصيب الفرد من مؤشر يقيس 

 البنزين
 لتر/الفرد الواحد امارة عجمان عدد السكان في /البنزين استهالك

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية سنوي 

مؤشرات إقتصادية، مؤشر نصيب الفرد 

،الهيئة  2018من استهالك البنزين ، 

عربية العامة لإلحصاء،اململكة ال

 السعودية

نسبة الكفاءة االنتاجية  

 للكهرباء

 االنتاجية ؤشر نسبة الكفاءة يقيس امل

الطاقة  عرض و يشير إلى  للكهرباء 

يتم التعرف  خاللها الكهربائية والذي من 

األمثل   االستغالل  األكفأ االستخدام على 

 والخدمة املطلوبة. لالنتاج للموارد املتاحة 

استهالك الوقود إلنتاج  /ةالكهرباء املنتج

 100الكهرباء*
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية سنوي 

مؤشرات إقتصادية، مؤشر نسبة الكفاءة 

،الهيئة  2018االنتاجية  للكهرباء  ، 

العامة لإلحصاء،اململكة العربية 

 السعودية
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 املياه املحالة: 2.2.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس ب املؤشرمعادلة حسا وصف املؤشر إسم املؤشر

متوسط كمية استهالك 

 األسرة من املياه

مؤشر يقيس متوسط كمية استهالك 

 األسرة من املياه

قسمة إجمالي استهالك األسر  ضمن 

منطقة وفترة محددتين على عدد هذه 

 األسر

 

 جالت إداريةس -1 سنوي  املنطقة -1 متر مكعب

 

 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني/

نسبة األسر التي تقوم 

 بترشيد استهالك املياه

مؤشر يقيس نسبة األسر التي تقوم 

 بترشيد استهالك املياه

قسمة عدد األسر التي تقوم بترشيد 

إستهالك املياه على العدد الكلي لألسر 

 في 
ً
 100مضروبا

 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة -1 نسبة مئوية

 

 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني/

 املياه املحالة املنَتجة

ملياه املنتجة سنويا عن طريق تحلية ا

املياه األجاج أو املالحة. ويقدر معدلها 

سنويا على أساس القدرة اإلجمالية 

 اه.ملنشآت تحلية املي

 متر مكعب / سنة إجمالي انتاج املياه املحالة
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

نسبة مياه التحلية املصدرة 

مياه التحلية من إجمالي 

 املنتجة

 ةیالتحل اهیاملؤشر نسبة م وضحی

املنتجة من  اهیاملصدرة من إجمالي امل

املالحة  اهیامل ةیاملؤسسة العامة لتحل

. 

 اهیامل اتیكم/املصدرة اهیامل اتیكم)

 100(*املنتجة
 مليون متر مكعب

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية -1 سنوي 

يئة مؤشرات بيئية،إحصاءات الب

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

نسبة مياه التحلية من 

إجمالي املياه العذبة املتاحة 

 لالستخدام

 اهیاملؤشـر نسـبة مسـاھمة امل وضـحی

( من إجمالي ةیملوحتھا )التحل ةملزالا

 العذبة املتاحة لالسـتخدام اهیامل

 /( ةیاملزالة ملوحتھا )التحل اهیامل ةیكم

العذبة املتاحة لالستخدام  اهیجمالي املإ

*100 

 مليون متر مكعب
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

كمية املياه املستخدمة 

واملنتجة من مصادر غير 

 تقليدية

املستخدمة  اهیامل ةیاملؤشر كم وضحی

في  ةیدیتقل ر يواملنتجة من مصادر غ

 السنة

املستخدمة واملنتجة  اهیامل ةیإجمالي كم

 ةیدیتقل ر يمن مصادر غ
 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة-1 مليون متر مكعب في السنة

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 من التحلية ياهم نسبة

 العذبة المياه إجمالي

 البلدي لالستخدام المتاحة

 اإلمارةفي 

ملوحتها   لهزالما هلمیاا مةھاـمس بةـنس

  بةذلعا هلمیاا جماليإ نلتحلیة(ما)

 ديلبلا دامتخـلالس لمتاحةا

كمية املياه املزالة ملوحتها مقسوما على 

اجمالي املياه العذبة املتاحة لالستخدام 

 100البلدي*

 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة-1 مليون متر مكعب في السنة

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

كمية ونسبة استهالك املياه 

العذبة حسب القطاعات ) 

 زراعي (–صناعي  –بلدي 

كمية ونسبة استهالك املياه يوضح 

من إجمالي  العذبة حسب القطاعات

 استهالك املياه العذبة باالمارة

اجمالي كمية استهالك املياه العذبة 

بالقطاعات مقسوما على اجمالي استهالك 

 100املياه العذبة *

 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة-1 مليون متر مكعب في السنة

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 السعوديةالعربية 
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 املياه: 3.2.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 مؤشر يقيس كمية املياة املستهلكة كمية املياة املستهلكة
املياه املستهلكة من  جموع كميةم

 مصادرها املختلفة

الف متر مكعب 

 سنة/

 

 املنطقة-1
 سجالت إدارية-1 سنوي 

لجهاز /ا 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

إجمالي موارد املياه الخارجية املتجددة 

(ERWR) 

تمثل ذلك الجزء من املتوسط طوبل األمد ملوارد 

املياه املتجددة السنوية في البالد والتي ال يتم 

دفقات من دول املنبع توليدها في البالد. وتشمل الت

)املياه الجوفية واملياه السطحية(، وجزء من مياه 

 األنهار الحدودية أو البحيرات 

مجموع  موارد املياه املتجددة ) 

املولدة في البالد و التي ال يتم 

 توليدها في البالد( في السنة

 سجالت ادارية-1 سنوي  كمية التدفق-1 متر مكعب / سنة

ائية لقاعدة بيانات قائمة املؤشرات اإلحص

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

 إجمالي موارد املياه املتجددة

( IRWRموارد املياه الداخلية املتجددة ) إجمالي

في سنة  (ERWRوموارد املياه الخارجية املتجددة )

 معينة

ة املتجددة و مجموع املياه الداخلي

 موارد املياه الخارجية املتجددة
 سجالت ادارية-1 سنوي  كمية التدفق-1 متر مكعب / سنة

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

 دجمالي موارد املياه املتجددة للفر إ
إجمالي موارد املياه املتجددة الفعلية السنوية لكل 

 فرد.

موارد املياه املتجددة  مجموع 

 الفعلية السنوية لكل فرد.
 ساكن/ سنة /3م

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

ة واالجتماعية االحصائية واالقتصادي

 والتدريب للدول االسالمية

معدل هطول األمطار السنوي مقارنة مع 

 األمد ويلمعدل ط

لألمطار  ةیالھطول السنو  اتیھذا املؤشر كم وضحی

 األمد لیمقارنة مع معدل طو 

 عیاألمطار لجم ةیمجموع كم

عدد محطات د/محطات الرص

 الرصد

 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة-1 مليمتر

ات بيئية،إحصاءات البيئة مؤشر 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 متوسط نصيب الفرد اليومي من املياه
من  وميیالفرد ال بیھذا املؤشر متوسط نص وضحی

 اهیامل

العذبة  اهیامل ةیإجمالي كم

)عدد /املستھلكة )باللتر (

 (365السكان*

 لتر

 املنطقة

  االجتماعيالنوع 

 ة الجنسيةفئ 

 سجالت ادارية-1 سنوي 

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 من املياه 
ً
املياه املستخرجة سنويا

الجوفية و السطحية كنسبة مئوية من 

 املياه املتوفرة

املجموع السنوي لحجم املياه الجوفية و السطحية 

رها لالستخدام البشري املستخرجة من مصاد

كنسبة مئوية من مجموع حجم املياه املتوفرة 

 من خالل الدورة املائية
ً
 سنويا

مجموع املياه املستخرجة/إجمالي 

 ةدتجداملوارد املائية امل
 سجالت ادارية-1 سنوي  مصدر املياه-1 نسبة مئوية

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

العربية/املبادئ التوجيهية 

 البيئيةاملؤشرات  الثانيملنهجيات/الجزء وا

 من المتجددة غير الجوفية المياه  نسبة

 اضرلألغ المستهلكة المياه إجمالي

 اعيةزر وال البلدية

 ر غی فیةولجا هلمیاا نم لكةھلمستا هلمیاا كمیة

 هلمیاا كمیة جماليإ نم اھنسبتو ددةلمتجا

 .عیة(زرالوا  یةدلبلا) راضلألغ لكةھلمستا

ياه غير املتجددة املستهلكة كمية امل

مقسوما على اجمالي املياه 

 100املستخدمة *

 سجالت ادارية-1 سنوي  مصدر املياه-1 مليون متر مكعب

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

من إجمالي  نسبةسحب املياه الزراعية كـ

 سحب املياه

الزراعية كنسبة مئوية من إجمالي سحب املياه 

 سحب املياه

سحب املياه الزراعية/ اجمالي 

 100سحب املياه*
 سجالت ادارية-1 سنوي  مصدر املياه-1 نسبة مئوية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة بيانات 

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 يةوالتدريب للدول االسالم
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 االستخدام السنوي للمياه
مجموع الحجم السنوي  للمياه املستخرجة 

 لالستخدامات املختلفة

 /
ً
مجموع املياه املستخرجة سنويا

 متوسط معدل املياه املتوفرة
 سنة /3مليون متر

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 جالت اداريةس-1 سنوي 

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

توجيهية العربية/املبادئ ال

 البيئيةاملؤشرات  الثانيواملنهجيات/الجزء 

من إجمالي  نسبةكـ الصناعيةسحب املياه 

 سحب املياه

كنسبة مئوية من إجمالي  الصناعيةسحب املياه 

 سحب املياه

سحب املياه الصناعية/ اجمالي 

 100سحب املياه*
 سجالت ادارية-1 سنوي  مصدر املياه-1 نسبة مئوية

حصائية لقاعدة بيانات قائمة املؤشرات اإل 

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

 كنسبة امتداد املسطحات املائية، الدائمة

 من مساحة األراض ي

ملسطح املائي الدائم يتواجد تحت املاء على مدار ا

تحت السنة )بينما يكون املسطح املائي املوسمي 

شهرا املكونة للعام(. وال  12املاء ملدة تقل عن الـ

يشمل هذا املؤشر سوى املساحات التي تم 

تحديدها باعتبارها دائمة إلى مساحة األراض ي 

 اإلجمالية )%(.

املساحات الدائمة/ اجمالي مساحة 

 100االراض ي*
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

ت اإلحصائية لقاعدة بيانات قائمة املؤشرا

اإلحصاءات أويستات/مركز االبحاث 

االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول االسالمية

نسبة املياه العادمة املعالجة من إجمالي 

 استخدام املياه العذبة

العادمة التي  اهیللم ةیاملؤشـر النسـبة املئو  وضـحی

لي املستخدم من الك اإلجمالي تمت معالجتھا من

 العذبة خالل العام. اهیامل

العادمة  اهیامل ةیكم

 اهیإجمالي استخدام امل/املعالجة

 100*العذبة 

مليون متر مكعب 

 في السنة

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 الطاقة إلى الصناعي الصرف مياه نسبة

 المعالجة لمحطات  ةالتصميمي

 

 دنلما  درةقو لصناعيا  رفلصا همیا كمیة

 معالجتها على لصناعیةا

كمية املياه الواردة للمعالجة 

 100مقسوما على قدرة املعالجة *

مليون متر مكعب 

 في السنة

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية-1 سنوي 

إحصاءات البيئة مؤشرات بيئية،

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

معالجة مياه الصرف الصحي بحسب 

الفئة )أولية، ثانوية، ثالثية( في املناطق 

 اللحضرية

نسبة املياه املعالجة من أجل تقليص امللوثات قبل 

 تصريفها إلى البيئة بحسب مستوى املعالجة

أجل  املياه املعالجة منكمية 

تقليص امللوثات قبل تصريفها إلى 

 البيئة بحسب مستوى املعالجة

مقسوما على اجمالي املياه املعالجة 

*100 

 سجالت ادارية-1 سنوي  املنطقة-1 نسبة مئوية

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

العربية/املبادئ التوجيهية 

 البيئيةاملؤشرات  الثانيواملنهجيات/الجزء 

 ف الصحينظام الصر 

اتصال املسكن بأنابيب تصريف خاصة متصلة 

بالشبكة العامة للمجاري أو قد يكون للمسكن 

 خزان صرف ، أو يكون الصرف الصحي باملسكن

 بحفرة معدة لهذا الغرض .
ً
 متصال

اجمالي املساكن املتصلة بأنابيب 

تصريف خاصة متصلة بالشبكة 

العامة للمجاري أو املساكن التي بها 

 رة متصلةأو حف خزان صرف

 الغرض.الهذبالصرف الصحي معدة

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول 

 علي صرف صحي محسن

 

ئوية للسكان الذين يحصلون علي النسبة امل

أساليب صحية للتخلص من الفضالت البشرية 

بحيث تحمي اإلنسان والحيوان والحشرات من 

 التعرض لها

اجمالي السكان الذين يحصلون 

على اساليب صرف صحي باالمارة 

مقسوما على اجمالي سكان االمارة 

 مضروبا بمئة

 نسبة مئوية

 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 
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نسبة السكان الذين لديهم فرص 

مستدامه للحصول علي مصادر محسنة 

 للمياه

هي النسبة املئوية للسكان الذين يحصلون على 

لوثة سواء كانت إمدادات كافية من املياه غير امل

 سطحية معالجة أو غير معالجة من اآلبار والعيون 

مجموع السكان الذين يحصلون 

على امدادات كافية من املياه غير 

امللوثة باالمارة مقسوما على اجمالي 

 عدد سكان االمارة مضروبا بمئة

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 

 سنوي 

 

 

 سجالت إدارية-1

 

مفاهيم واملصطلحات الدليل املوحد لل

اإلحصائية بدول  مجلس التعاون لدول 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

 

 املؤشرات البيئية 3.3

 التنوع الحيوي  1.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

وفرة األنواع 

ائية الرئيسية األحي

 املختارة

يستخدم هذا املؤشر تقديرات االتجاهات للمجموعات من أنواع مختارة 

لتمثيل التغيرات في التنوع الحيوي، والفعالية النسبية لتدابير الحفاظ على 

التنوع الحيوي، ويمكن أن يطبق املؤشر على أفراد أصناف تلك 

تجميعها إلدراج عدد من املجموعات )مثل الطيور والفراشات( ، أو يمكن 

 
ً
التصنيفات )على سبيل املثال على نحو مماثل ملؤشر الكوكب الحي( ، وفقا

 لتوافر البيانات ومطابقة املؤشر.

عدد األفراد من أنواع أحيائية معينة 

في سن النضج، أو غيرها من املؤشرات 

ذات الصلة بوفرة تواجدها في مساحة 

 معينة أو مجتمع معين.

 

تر عدد/ كيلوم

 مربع

 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 

 سنتين

 

 

 سجالت إدارية-1

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء 

 فيا دليل املؤشرات اإلحصائية  /

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

عدد أنواع الكائنات 

 الحية

 الغازية /الدخيلة 

غريبة الغازية على يهدف هذا املؤشر إلى رصد االتجاهات في األنواع ال

 املستوى الوطني، ومن املمكن إضافة عنصر قياس تكلفة غزو تلك األنواع.

عدد األنواع الغريبة الغازية في بلد 

 معين أو منطقة.
 عدد

تصنيف الكائنات -1

 الحية
 سجالت إدارية-1 سنتين

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء 

دليل املؤشرات اإلحصائية في الهيئة  /

 االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

نسبة األنواع 

األحيائية املهددة 

 باالنقراض

يقيس هذا املؤشر العدد من األنواع املعرضة لخطورة االنقراض كنسبة 

إلى العدد الكلي لألنواع االحيائية األصلية، واألنواع املهددة باالنقراض هي 

دة باالنقراض، تلك األنواع املعرضة لخطر االنقراض، وتشمل املهد

والضعيفة، والنادرة وأنواع غير محددة كما تم تعريفها من االتحاد الدولي 

لصون الطبيعة، واالنقراض يعني أن النوع لم يعد موجودا في أي مكان في 

العالم، ويجب تمييزه عن االستئصال، والتي تعني أن األنواع لم تعد 

 موجودة في منطقة أو بلد معين.

لعدد األنواع املهددة  النسبة املئوية

باالنقراض إلى العدد الكلي لألنواع 

األصيلة هي مجموع عدد األنواع 

 
ً
األحيائيةاملهددة باالنقراض مقسوما

 في 
ً
على عدد األنواع املعروفة مضروبا

100 

 نسبة مئوية

 

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل

 

 سجالت إدارية-1 سنتين

الهيئة اإلتحادية للتنافسية و اإلحصاء 

 دليل املؤشرات اإلحصائية في /

 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء

صيد األسماك 

السنوي حسب 

 األنواع الرئيسية

إجمالي املصيد السنوي من األنواع الرئيسية بالنسبة إلى الكتلة الحيوية  

 من 
ً
)التفريخ(، اذا كانت متوفرة، أو بالنسبة إلى السنة األعلى مصيدا

 لزمنيةسنوات السلسلة ا

كمية الصيد السنوية من األنواع 

الرئيسية لألسماك باملقارنة مع 

مخزون الكتلة الحيوية )التفريخ، أو 

باملقارنة مع كمية الصيد ألعلى سنة 

 ضمن السلسلة الزمنية

 طن متري 
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

لهيئة االتحادية ( / ا14الثانية رقم)

 للتنافسية و اإلحصاء
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ملساحة املحمية 

كنسبة من املساحة 

 الكلية

 تقولا لىإتها نشأ ذمن اإلمارة  في یَّةرلبحوا یَّةرلبا تلمحمیَّاا تمساحا

 لحاليا

النسبة املئوية للمساحة املحمية من 

 املساحة الكلية.
 نسبة مئوية

ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 يةسجالت إدار -1 سنتين

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

عدد املناظر 

الطبيعية والتراث 

 الطبيعي

أعداد املحميات الطبيعية في اململكتين ) الحيوانية والنباتية ( والتغيير 

 الحاصل بعدد زوارها

أعداد املحميات الطبيعية في إجمالي 

الحيوانية والنباتية ( اململكتين ) 

 والتغيير الحاصل بعدد زوارها

 عدد
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية -1 سنوي 

 لثقافية ،إحصاءات اثقافيةمؤشرات 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 المحميات نسبة

 إجمالي من رية البح

 المناطق مساحة

 املحمية

 لحاليا تقولا لىإتها نشأ ذمن لمملكةا في یةربحلا  تلمحمیاا تمساحا

 لمحمیةا  قطلمناا مساحة نم یةومئ كنسبة

املساحة االجمالية للمحميات البحرية 

مقسوما على املساحة االجمالية 

 100للمحميات *

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت ادارية -1 سنوي 

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

لعامة لإلحصاء،اململكة ،الهيئة ا2018

 العربية السعودية

 ظاھرة اررتك

 الرملية العواصف

 اإلمارةفي 

 لسنةا في رةم مكأي  ملیةرلا فصوالعا ھرةاظ رار تك ر شؤلمھذا ا سیقی

 . ھرةاظلھذه ا ررتتك

 فصوالعا ھرةاظ رار تك بحسا میت

 دیجاوإ لسنةا ور ھش فقو ملیةرلا

 سنة للك رار لتكا وعمجم

 عدد
ستوى ال يوجد م

 للتفصيل
 سجالت ادارية -1 سنوي 

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 

 الصحة والسالمة: 2.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر سم املؤشرإ

 بسبب مساكنهم تضررت الذين األشخاص عدد

 الكوارث

 مؤشر يقيس  عدد

 تضررت الذين األشخاص

 الكوارث بسبب مساكنهم

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 عدد الكوارث بسبب مساكنهم تضررت الذين األشخاص عدد

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

واالقتصادية  االبحاث االحصائية

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 من مباشر  بشكل املتضررين األشخاص عدد

 نسمة 100,000 لكل الكوارث جراء

 مؤشر يقيس عدد

 املتضررين األشخاص

 جراء من مباشر  بشكل

 100,000 لكل الكوارث

 نسمة

 عانوا الذين) املتأثرين األشخاص عدد املؤشر  هذا يقيس

 تم والذين أخرى، صحية آثار  أي أو  مرض أو  إصابة من

 على مباشرة ألضرار  تعرضوا أو  نزحوا أو  نقلهم أو  إجالؤهم

 والبدنية االقتصادية واألصول  عيشهم سبل مستوى 

 جراء من مباشر  بشكل( والبيئية والثقافية واالجتماعية

 .نسمة 100,000 لكل الكوارث

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 عدد

رات اإلحصائية لقاعدة قائمة املؤش

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 الكوارث جراء املتضررين األشخاص عدد

 مؤشر يقيس عدد

 جراء املتضررين األشخاص

 الكوارث

 آثار  أو  مرض أو  إصابة من عانوا الذين األشخاص عدد

 نقلهم أو  ترحيلهم أو  إجالؤهم تم الذين أو  رى؛أخ صحية

 على مباشرة ألضرار  تعرضوا الذين أو  آخر؛ مكان إلى

 والبدنية االقتصادية وأصولهم معيشتهم سبل مستوى 

 .والبيئية والثقافية واالجتماعية

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 عدد

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

ستات/مركز بيانات اإلحصاءات أوي

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية
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 الكوارث بسبب املرض ى أو  املصابين عدد
 املصابين مؤشر يقيس عدد

 الكوارث بسبب املرض ى أو 

 آثار  أو  مرض أو  إصابة من يعانون  الذين األشخاص عدد

 .الكوارث بسبب أخرى  صحية
 جالت إداريةس-1 سنوي  اإلمارة-1 عدد

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 من نسمة 1000 لكل املالريا بداء اإلصابات

 اإلصابة لخطر  معرضة السكان

 مؤشر يقيس اإلصابات

 1000 لكل املالريا بداء

 معرضة السكان نم نسمة

 اإلصابة لخطر 

 معرض شخص 1,000 لكل الجديدة املالريا حاالت عدد

 أنها على املالريا حالة تعريف يتم. عام كل اإلصابة لخطر 

 وجود تأكيد تم شخص عند املالريا عدوى  حدوث

. تشخيص ي اختبار  بواسطة دمه في املالريا طفيليات

 ون املعرض السكان هم البحث شملهم الذين السكان

 .باملرض اإلصابة لخطر 

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 نسمة 1000 لكل

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 غير  التسمم حاالت عن الناجمة الوفيات معدل

 اإلناث املتعمد،

 معدلؤشر يقيس  م

 عن الناجمة الوفيات

 غير  التسمم حاالت

 اإلناث املتعمد،

 معين، عام في املتعمد غير  التسمم بسبب الوفيات عدد

 .100,000 في ومضروب السكان، عدد على مقسوما

 لكل الوفيات

 نسمة ألف 100
 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

صاءات أويستات/مركز بيانات اإلح

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 غير  التسمم حاالت عن الناجمة الوفيات معدل

 الذكور  املتعمد،

 مؤشر يقيس الوفيات

 حاالت عن الناجمة

 املتعمد، غير  التسمم

 الذكور 

 معين، عام في املتعمد غير  التسمم بسبب الوفيات عدد

 .100,000 في ومضروب السكان، عدد على قسومام

 لكل الوفيات

 نسمة ألف 100
 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 العمر  حسب الحالي التبغ تعاطي انتشار  معدل

 الذكور  ،+15 أعمار  األشخاص، بين

 انتشار  مؤشر يقيس معدل

 حسب الحالي التبغ تعاطي

 األشخاص، بين العمر 

 الذكور  ،+15 أعمار 

 تبلغ الذين الذكور  السكان إلجمالي املئوية لنسبةا

 أي حاليا يستخدمون  والذين فوق  فما عاما 15 أعمارهم

 يتم أو /و تدخينه ميت الذي التبغ) التبغ منتجات من منتج

 .يومي غير  بشكل أو  يوميا( تدخن بدون  استهالكه

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 نسبة مئوية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 انتشار  تناول التبغ

انتشار التدخين اليومي 

الحالي للتبغ  بين الشباب 

 سنة وما فوق  15من عمر 

سنة وما فوق الذين يتناولن  15عدد االشخاص من عمر 

 15من عمر  التبغ مقسوما  على اجمالي عدد االشخاص

 100وما فوق *

 سنوي  الفئة العمرية -1 نسبة مئوية
 مسح -1

 معادلة رياضية -2

 ملستدامة في املنطقةمؤشرات التنمية ا

املبادئ التوجيهية واملنهجية  العربي 

الجزء االول املؤشرات االجتماعية / 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

 يمكنهم الذين املستهدفين السكان نسبة

 الخناق ضد اللقاح من جرعات 3 على الحصول 

 (DTP3) الديكي والسعال والكزاز 

 مؤشر يقيس السكان

 يمكنهم الذين فيناملستهد

 جرعات 3 على الحصول 

 الخناق ضد اللقاح من

 الديكي والسعال والكزاز 

(DTP3) 

 الحياة قيد على يولدون  الذين للرضع املئوية النسبة

 مضاد على يحتوي  لقاح من جرعات 3 تلقوا والذين

 .معينة سنة في الديكي والسعال والكزاز  الخناق

 ت إداريةسجال -1 سنوي  اإلمارة-1 نسبة مئوية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية
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 يمكنهم الذين املستهدفين السكان نسبة

 ضد اللقاح من الثالثة الجرعة على الحصول 

 (PCV3) املتقارنة الرئوية املكورات

 س  نسبةمؤشر يقي

 الذين املستهدفين السكان

 على الحصول  يمكنهم

 اللقاح من الثالثة الجرعة

 الرئوية املكورات ضد

 (PCV3) املتقارنة

 الحياة قيد على يولدون  الذين للرضع املئوية انسبة

 ضد اللقاح من وطنيا بها املوص ى الجرعات تلقوا والذين

 .معينة سنة في املتقارنة الرئوية املكورات

 جالت إداريةس-1 سنوي  اإلمارة-1 مئوية نسبة

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 يمكنهم الذين املستهدفين السكان نسبة

 املحتوي  اللقاح من ثانية جرعة على الحصول 

( صبةالح مضاد على MCV2( 

 

 السكانمؤشر يقيس 

 يمكنهم الذين املستهدفين

 ثانية جرعة على الحصول 

 على املحتوي  اللقاح من

 (MCV2) الحصبة مضاد

 اللقاح من جرعتين تلقوا الذين لألطفال املئوية النسبة

 على به املوص ى الزمني للجدول  وفقا الحصبة ضد

 في الروتيني التحصين خدمات خالل من الوطني املستوى 

 .معينة سنة

 سجالت إدارية-1 سنوي  اإلمارة-1 نسبة مئوية

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية

 

 املناخ: 3.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل لقياسوحدة ا معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 مطلق  الرطوبة

 النسبية  العظمى

 والصغرى 

 أعلى وأقل قيمة للرطوبة

 النسبية املسجلة في

 محطات الرصد في إمارة عجمان

 أعلى وأقل قيمة للرطوبة

 النسبية املسجلة في

 محطات الرصد في إمارة عجمان

 نسبة  الرطوبة

القيمة - املنطقة-

الصغرى -)العظمى

 الشهر-(

 سجالت إدارية-1 ربع سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبوظبي

 الزخات أقوى 

 يوم واحد في

 في الهاطلة األمطار  لكمية العظمى القيمة

 ملياها أشكال جميع وتشمل واحد يوم

 مختلف من واملحسوبة .والبرد كالثلوج

 الرصد محطات

 يوم في الهاطلة األمطار  لكمية العظمى القيمة

 كالثلوج املياه أشكال جميع تشمل واحد

 محطات مختلف من واملحسوبة والبرد

 الرصد

 مليميتر
 املنطقة -1

 الشهر -2
 سجالت إدارية-1 ربع سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ مركز 9ليل رقم )د -املنهجية والجودة

 اإلحصاء أبوظبي

معدل هطول االمطار 

السنوي مقارنة مع معدل 

 طويل األمد

كميات هطول االمطار السنوية مقارنة مع 

 معدل طويل االمد لفترة زمنية معينة

اجمالي مجموع كمية االمطار  لجميع محطات 

الرصد لفترة زمنية مقسوما على عدد 

 لسنواتمحطات الرصد مقسوما على عدد ا

 سنوي  املنطقة -1 مليميتر
 سجالت ادارية -1

 معادلة رياضية -2

بيئية،إحصاءات البيئة  مؤشرات

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

 معدل ساعات اإلشعاع

 الشمس ي

مؤشر يقيس معدل عدد ساعات سطوع 

 الشمس خالل اليوم

مجموع ساعات سطوع الشمس خالل اليوم 

 ل فترة زمنية معينةخال

عدد ساعات السطوع / 

 يوم
 سجالت إدارية -1 سنوي  املنطقة -1

 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 لجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينيا/

عدد املحطات التي رصدت 

درجة حرارة تفوق أو تساوي 

درجة مئوية في الشهر  40

 باالمارة

عدد املحطات التي يقيس هذا املؤشر  

 40درجة حرارة تفوق أو تساوي  رصدت

 درجة مئوية في الشهر باالمارة

إجمالي املحطات التي رصدت درجة حرارة 

درجة مئوية في الشهر  40تفوق أو تساوي 

 باالمارة

 املنطقة -1 عدد

 

 سنوي -1

 

 سجالت إدارية -1

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية
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 النفايات 4.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 

 

 منها والتخلص النفايات معالجة

 

 أساليب حسب للنفايات املئوية النسبة

 التالية: التخلص

 التدوير إعادة )أ

 إلى سماد تحويل )ب(

 حرق   )ج(

 الخاضعة النفايات مكبات إلى نقل  )د(

 للرقابة

 

كمية النفايات حسب 

أسلوب التخلص منها 

مقسوم على كمية النفايات 

 100الكلية *

 

 نسبة

 

 املنطقة -1

 نوع املعالجة -2

 سجالت إدارية -1 سنوي  -1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة الثانية 

( / الهيئة االتحادية للتنافسية و 14رقم)

 اإلحصاء

 عدد مجموع مدافن النفايات مؤشر يقيس  عدد مدافن النفايات ن النفاياتعدد مداف
 الدولة -1

 اإلمارة -2
 سجالت إدارية -1 سنوي  -1

 الجهاز / 2019 اإلحصائية املؤشرات دليل

 الفلسطيني لإلحصاء املركزي 

 اليومي من النفايات اإلنتاج متوسط
اليومي من  اإلنتاج متوسطمؤشر يقيس 

 النفايات

العدد الكلي يحسب بقسمة 

 
ً
للنفايات املنتجة يوميا

بالكيلوغرامات على العدد 

الكلي لوحدات البحث )أسرة 

 أو منشأة أو حسب القطاع(

 
ً
 كغم/يوميا

 الدولة -1

 اإلمارة -2
 سجالت إدارية -1 سنوي  -1

 الجهاز / 2019 اإلحصائية املؤشرات دليل

 الفلسطيني لإلحصاء املركزي 

نسبة التخلص من النفايات الصلبة 

 لطرق املختلفةبا

 

مؤشر  يقيس  الطرق املستخدمة 

 للتخلص من النفايات الصلبة

قسمة عدد وحدات العد  

التي تستخدم  طريقة معينة 

للتخلص من النفايات 

الصلبة على العدد الكلي 

لوحدات العد  التي تتخلص 

من النفايات الصلبة 

 مضروبا في مئة

 نسبة مئوية

 الدولة -1

 اإلمارة -2

 املنطقة -3

 

 سنوي  -1
 مسح -1

 سجالت إدارية -2

 الجهاز / 2019 اإلحصائية املؤشرات دليل

 الفلسطيني لإلحصاء املركزي 

 نسبة التعرض للملوثات
مؤشر يقيس مدى التعرض ملصادر 

 التلوث

قسمة عدد وحدات العد 

التي تتعرض لنوع معين من 

امللوثات  املتنوعة على  

العدد الكلي لوحدات العد 

*100 

 نسبة مئوية

 الدولة -1

 مارةاإل  -2

 املنطقة -3

 مسح -1 سنوي -1
 الجهاز / 2019 اإلحصائية املؤشرات دليل

 الفلسطيني لإلحصاء املركزي 

 كمية النفايات الصلبة املفصولة

 

مؤشر يقيس حجم النفايات الصلبة 

 املفصولة

 

مجموع كمية النفايات 

 الصلبة املفصولة

 

 طن

 –حسب القطاع )منزلي 

 ..(-تعليمي -اقتصادي

ايات حسب نوع النف -2

 الصلبة املفصولة

 مسح -1 كل سنتين

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 مؤشر  يقيس كمية النفايات املنتجة كمية النفايات املنتجة

 

مجموع كمية النفايات 

 املنتجة

 

 طن

 

 –منزلي )حسب القطاع  -1

 (-عليميت -اقتصادي

حسب نوع النفايات  -

 صلبة املفصولةال

 

 سنوي  -1

 

 

 مسح -1

 

لجهاز /ا 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 كمية النفايات الصلبة غير املفصولة
مؤشر يقيس حجم النفايات الصلبة غير 

 املفصولة

مجموع كمية النفايات 

 الصلبة غير املفصولة
 طن

 –حسب القطاع )منزلي 

 )-تعليمي -اقتصادي

سب نوع النفايات الصلبة ح

 املفصولة

 مسح -1 كل سنتين
لجهاز /ا 2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 كمية النفايات

 البلدية

 مؤشر يقيس كمية النفايات

 البلدية

مجموع كميات التفايات 

 البلدية
 طن

 

 املنطقة -1
 ل سنتينك

 مسح -1

 إدارية سجالت -2

لجهاز /ا 2019املؤشرات اإلحصائية  دليل

 املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 معدل االنفاق السنوي علي النظافة
مؤشر يقيس االنفاق السنوي علي 

 النظافة

مجموع ما تم انفاقه سنويا 

 علي النظافة
 سجالت إدارية -1 كل سنتين القطاع -1 درهم اماراتي

/الجهاز  2019دليل املؤشرات اإلحصائية 

 لإلحصاء الفلسطيني املركزي 

إعادة تدوير النفايات كنسبة من 

 إجمالي النفايات

عملية إعادة تدوير النفايات هي 

استخالص املواد التي هي نتاج مرحلة أو 

أكثر من مراحل عملية التصنيع، من 

نفايات الصناعة والتجارة وفضالت 

البيوت وإعادتها إلى العملية اإلنتاجية 

لخام والتكاليف التي وبذلك تتوافر املادة ا

كانت ستتطلب أو تتكبد لو استحضرت 

 هذه املواد من خاماتها .

)قيمة النفايات التي أعيد 

إجمالي قيمة ÷تدويرها  

 100النفايات( *

 

 سجالت إدارية -2 سنوي  -1 ال يوجد مستوى للتفصيل نسبة مئوية

الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات 

ل دول  مجلس التعاون لدو باإلحصائية 

 2013الخليج العربية/الطبعة الثالثة 

طرق التخلص من النفايات الصناعية 

 ونسبتها

الطرق املتبعة للتخلص من النفايات 

 الصناعية ونسبها

كمية النفايات حسب طرق 

التخلص منها مقسوما على 

اجمالي النفايات باالمارة 

*100 

 سجالت إدارية -3 سنوي  ال يوجد مستوى للتفصيل طن

ة،إحصاءات البيئة مؤشرات بيئي

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية

الفرد اليومية من النفايات  حصة

 املنزلية املجمعة في اإلمارة

 تلنفایاا نم ميولیا دحوالا ردلفا بنصی

 املجمعة لیةزلمنا

كمية النفايات املنزلية 

املجمعة مقسوما على ) 

 *عدد السكان (365

 سجالت ادارية -1 سنوي  املنطقة-1 كلغ /  للفرد

مؤشرات بيئية،إحصاءات البيئة 

،الهيئة العامة لإلحصاء،اململكة 2018

 العربية السعودية
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 إنبعاثات الهواء: 5.3.3

 وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر
مستوى 

 التفصيل
 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس

 لتغير فيل النسبة املئوية

 أكسيد الكربون  انبعاثات ثاني

 

كمية  الزيادة / النقص في

ثاني أكسيد  االنبعاثات من

 من سنة إلى أخرى  الكربون 

 الكربون للعام الحالي كمية ثاني أكسيد

 أكسيد الكربون من ناقص كمية ثاني

 
ً
على كمية ثاني  العام السابق مقسوما

السابق  الكربون من العام أكسيد

 في
ً
 100 مضروبا

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -2 سنوي  -1

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

للهواء  االنبعاثات الكلية للتغير في النسبة املئوية

 حسب

 نصيب الفرد

 

نصيب  الزيادة / النقص في

 ملوثات الهواء الفرد من كمية

 املنبعثة من سنة إلى الكلية

 أخرى 

 االنبعاثات الكلية في نصيب الفرد من

نصيب الفرد في  العام الحالي ناقص

 على العام
ً
 السابق مقسوما

  نصيب الفرد في العام
ً
السابق مضروبا

 100في 

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -2 سنوي  -1

ة دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجي

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 للتغير في النسبة املئوية

 أكسيد الكربون  انبعاثات ثاني

 الفرد حسب نصيب

 

نصيب  الزيادة / النقص في

االنبعاثات من  الفرد من كمية

 أكسيد الكربون من ثاني

 سنة إلى أخرى 

أكسيد الكربون  نصيب الفرد من ثاني

 العام الحالي ناقص في

  نصيب الفرد في العام
ً
السابق مقسوما

 نصيب الفرد في العام على

 في 
ً
 100السابق مضروبا

 نسبة مئوية
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -2 سنوي  -1

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة املنهجية 

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

 األخرى لقطاع كمية االنبعاثات

 اءاملاء والكهرب

املنبعثة من  كمية امللوثات

 املاء والكهرباء من قطاع

الكربون  غازات أول أكسيد

 وامليثان والرصاص

 ملوثات الهواء من كمية االنبعاث من

 قطاع املاء والكهرباء

الكربون  من غازات أول أكسيد

 وامليثان والرصاص

 طن
ال يوجد مستوى 

 للتفصيل
 سجالت إدارية -1 سنوي  -1

ائية أدلة املنهجية دليل املؤشرات اإلحص

 (/ مركز اإلحصاء أبوظبي9دليل رقم ) -والجودة

لكل وحدة من  إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 القيمة املضافة

مؤشر يقيس النسبة بين  

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون  

الناتجة عن احتراق الوقود  

والقيمة املضافة لألنشطة 

 األقتصادية املرتبطة بها

ت ثاني أكسيد الكربون  قسمة إنبعاثا

من الصناعات التحويلية)بالكغم( على 

القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية 

 املرتبطة بها بالدرهم اإلمارتي

كغم/الدرهم 

 االماراتي
 سجالت إدارية -1 سنوي  -1 الدولة -1

 الجهاز / 2019 اإلحصائية املؤشرات دليل

 الفلسطيني لإلحصاء املركزي 
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 جودة الهواء: 6.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر املؤشر إسم

 أكسيد ثاني إنبعاثات

 عن الناجمة الكربون 

 الوقود احتراق

 قيمة لكل( CO2) الكربون  أكسيد ثاني إنبعاثات

 بين كنسبة حسابه يتم مؤشر  هي مضافة

 عن الناتجة كربون ال أكسيد ثاني انبعاثات

 لألنشطة املضافة والقيمة الوقود احتراق

 .الصلة ذات االقتصادية

 عن الناجمة الكربون  أكسيد ثاني مجموع إنبعاثات

 الوقود احتراق
 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-1 طن مليون 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االقتصادية االبحاث االحصائية و 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 أكسيد ثاني انبعاثات

 من وحدة لكل الكربون 

 للتصنيع املضافة القيمة

 لكل الكربون  أكسيد ثاني مؤشر يقيس انبعاثات

 للتصنيع املضافة القيمة من وحدة

 انبعاثات إجمالي) بأكمله لالقتصاد املؤشر  حساب يمكن

 أو ( املحلي الناتج إجمالي/  الكربون  أكسيد ثاني

 انبعاثات) التصنيع قطاعات سيما ال  محددة، لقطاعات

 التحويلية الصناعات عن الناتجة الكربون  أكسيد ثاني

 (.(MVA) للتصنيع مضافة قيمة لكل

 ثاني كيلوغرامات

 الكربون  أكسيد

 الثابتة باألسعار 

 سجالت إدارية-1 سنوي 1 املنطقة

لقاعدة قائمة املؤشرات اإلحصائية 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 أكسيد ثاني انبعاثات

 من وحدة لكل الكربون 

 اإلجمالي املحلي الناتج

 لكل الكربون  أكسيد ثاني مؤشر يقيس انبعاثات

 اإلجمالي املحلي الناتج من وحدة

 وحدة لكل الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات عن التعبير  يتم

 أكسيد ثاني من بالكيلوغرام اإلجمالي املحلي الناتج من

 القوة لتعادل اإلجمالي املحلي الناتج حسب الكربون 

 يتم. 2010 للدرهم االماراتي  الثابت بالسعر  الشرائية

 عن الناتجة الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات قياس

 املضافة القيمة من وحدة لكل التصنيع قطاعات

 لكل الكربون  أكسيد ثاني مكافئ من بالكيلوغرام للتصنيع

 الثابت بالسعر  للتصنيع املضافة القيمة من وحدة

 .2010 للدرهم االماراتي 

 ثاني كيلوغرامات

 الكربون  أكسيد

 الثابتة باألسعار 

 األمريكي للدوالر 

 2010 لعام

 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-1

شرات اإلحصائية لقاعدة قائمة املؤ 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 ثاني استهالك إنبعاثات

 الكربون  أكسيد

 أكسيد ثاني استهالك مؤشر يقيس  إنبعاثات

 الكربون 

 في مكان أي في تحدث التي الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات

 استهالك فيه يتم الذي البلد إلى تعزى  والتي لعالما

 .والخدمات السلع

 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-CO2 1طن مليون 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 أكسيد ثاني إنبعاثات

 اإلقليمية، الكربون 

 الغاز احتراق

 الكربون  أكسيد ثاني مؤشر يقيس إنبعاثات

 الغاز احتراق اإلقليمية،

 الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات اإلقليمية االنبعاثات تمثل

 احتراق يشير . فعليا فيها تحدث التي الدولة إلى املنسوبة

 عن الناتجة الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات إلى الغاز 

 ثاني وتهوية للتهوية الخاضع الطبيعي الغاز  لاشتعا

 امليثان وتحويل والغاز  النفط صناعة في الكربون  أكسيد

 .الكربون  أكسيد ثاني إلى

 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-CO2 1طن مليون 

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

االبحاث االحصائية واالقتصادية 

جتماعية والتدريب للدول واال 

 االسالمية
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 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر املؤشر إسم

 متوسط الهواء، تلوث

 السنوي  التعرض

مؤشر يقيس تلوث الهواء , متوسط التعرض 

 السنوي 

 الجسيمية املادة لتلوث السكان بعدد املرجح التعرض

 سكان تعرض مستوى  متوسط هو  املحيطي 2.5 فئة من

 تقل التي العالقة الجسيمات لتركيزات البلدان من بلد

 على القادرة الهوائي، الدينامي القطر  في ميكرون 2.5 عن

 على جسيمة أضرار  في والتسبب التنفس ي الجهاز  اختراق

 .اإلنسان صحة

 لكل ميكروغرام

 مكعب متر 
 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-1

قائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة 

بيانات اإلحصاءات أويستات/مركز 

 االبحاث االحصائية واالقتصادية

واالجتماعية والتدريب للدول 

 االسالمية

 السنوي لتركيز املتوسط

 في املناطق ملوثات الهواء

 الحضرية

 املتوسط السنوي في

 ملوثات الهواء الرئيسية املناطق الحضرية لتركيز 

أكسيد النيتروجين،  ثاني أكسيد الكبريت، ثاني

األرض ي، األغبرة العالقة  )ميكروغرام(   األوزون 

 (3)م كعبلكل متر م

 محطات مركز املناطق القيم املتوسطة لجميع

 هذه الرموز تركيز: الحضرية واملدن بشأن

 تركيز  ثاني أكسيد الكبريت في الهواء املحيط -1

 تركيز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء املحيط -2

 تركيز األوزون األرض ي في الهواء املحيط -3

 ي الهواء املحيطف  (PM10)تركيز األغبرة العالقة  -4

 ميكروجرام

 لكل متر

 مكعب

 املنطقة -1

نوع امللوث )ثاني( أكسيد 

الكبريت، ثاني أكسيد 

النيتروجين، األوزون، 

 املحطة األغبرة العالقة

 سجالت إدارية-1 سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي

ي أكسيد تراكيز غاز ثان

 الكبريت

تركيز ثاني أكسيد الكبريت باملليجرام لكل متر 

 ملوقع املحطةمك
ً
 عب من الهواء وفقا

 أكسيد الكبريت املتوسط السنوي لتلوث الهواء بثاني

يساوي مجموع قراءات جميع محطات الرصد خالل 

 العام مقسوما علي عدد القراءات

 ميكروجرام

 لكل متر

 مكعب

 املنطقة

القيمة  ط السنوي املتوس

 العظمى ملتوسط الساعة

 سجالت إدارية-1 ربع سنوي 

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

( / الهيئة االتحادية 14الثانية رقم)

 للتنافسية و اإلحصاء

 

تراكيز غاز ثاني أكسيد 

 النيتروجين

تركيز ثاني أكسيد النيتروجين باملليجرام لكل متر 

 ملوق
ً
 ع املحطةمكعب من الهواء وفقا

 

مجموع قراءات جميع محطات الرصد خالل العام 

 ـمقسوما علي عدد القراءات

 ميكروجرام

 لكل متر

 مكعب

 املنطقة

 املتوسط السنوي 

القيمة العظمى ملتوسط 

 الساعة

 

 ربع سنوي 

 

 سجالت إدارية-1

دليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة 

( / الهيئة االتحادية 14الثانية رقم)

 ية و اإلحصاءللتنافس

 

تراكيز غاز أول أكسيد 

 الكربون 

تركيز أول أكسيد الكربون  باملليجرام لكل متر 

 ملوقع املحطةمك
ً
 عب من الهواء وفقا

مجموع قراءات جميع محطات الرصد خالل العام 

 ـمقسوما علي عدد القراءات

 ميكروجرام

 لكل متر

 مكعب

 املنطقة

 متوسط السنوي 

توسط لقيمة العظمى مل

 الساعة

 

 ربع سنوي 

 

 جالت إداريةس

ليل املؤشرات اإلحصائية الطبعة د

( / الهيئة االتحادية 14الثانية رقم)

 للتنافسية و اإلحصاء

 مستويات

 الضوضاء في

 الهواء املحيط

 مستوى الضوضاء السنوي 

 املنطقة التي تقاس في الهواء املحيط حسب

 املختلفة بالديسيبل في املناطق

املنطقة التي  الهواء املحيط حسب وضاء فيمستوى الض

 املختلفة بالديسيبل في املناطق تقاس
 ديسيبل

 املنطقة

 املتوسط السنوي 

 املحطة نوع

 

 ربع سنوي 
 سجالت إدارية

ليل املؤشرات اإلحصائية أدلة د

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي

في عدد األيام املتجاوزة 

 الهواء قراءات جودة

 عدد أيام التجاوز في قراءات

 ملوثات الهواء

مجموع أيام التجاوز في  قراءات ملوثات الهواء في جميع 

 املحطات
 عدد

مستوى  حسب املنطقة

 حطةامل التأثير 

 

 ربعي

 

 سجالت إدارية

ليل املؤشرات اإلحصائية أدلة د

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 حصاء أبوظبيمركز اإل 

متوسط تركيز األغبرة 

 العالقة

ميكرون( للهواء  2.5 )

 املحيط

 متوسط تركيز األغبرة

ميكرون( بامليكروغرام لكل متر  2.5العالقة )قطر 

 مكعب من الهواء في جميع محطات الرصد

 

ميكرون(  2.5متوسط تركيز األغبرة العالقة )قطر 

في جميع محطات  بامليكروغرام لكل متر مكعب من الهواء

 الرصد

 

 ميكروجرام

 لكل متر

 مكعب

 املنطقة

 املتوسط السنوي 

 املحطة

 

 ربع سنوي  -1
سجالت  -1

 إدارية

دليل املؤشرات اإلحصائية أدلة 

(/ 9دليل رقم ) -املنهجية والجودة

 مركز اإلحصاء أبوظبي
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 الغالف الجوي : 7.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات دورية القياس مستوى التفصيل سوحدة القيا معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

 غازات الدفينة إنبعاثات
هي االنبعاثات للغازات الدفينة جراء األنشطة 

 البشرية
 سجالت إدارية-1 سنوي  املنطقة-1 جيغا غرام مجموع انيعاثات الغازات الدفينة

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-لتوجيهات واملنهجياتاملبادئ وا–العربية 

الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

2012 

استهالك املواد املستنفذة لطبقة 

 األوزون 

مؤشر يظهر استهالك املواد املستنفذة لطبقة 

 األوزون وفقا لبروتوكول مونتريال
 اريةسجالت إد-1 سنوي  املنطقة-1 طن متر ي استهالك املواد املستنفذة لطبقة األوزون إجمالي 

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

2012 

تركز امللوثات في الهواء املحيط 

 باملدن

تركيزات امللوثات في الهواء من األوزون 

والجسيمات العالقة ويمكن استخدام تركيزات 

اني أكسيد الكبريت وثاني الدخان األسود وث

أكسيد النيتروجين، والرصاص، إضافة إلى 

ملوثات الهواء األخرى: أول أكسيد الكربون 

 واملركبات العضوية املتطايرة بما فيها البنزين،

النسبة املئوية من ملوثات الهواء ذات اآلثار 

الصحية املعروفة على سبيل املثال، األوزون 

،  PM10سيمات )وأول أكسيد الكربون ، والج

PM2,5  أو الدخان األسود( ، والكبريت و ثاني

أكسيد الكربون ، وثاني أكسيد النيتروجين 

واملركبات العضوية املتطايرة بما فيها البنزين، 

 وتطلق في الهواء.

مايكرو غرام / متر 

مكعب أو جزء 

باملليون أو جزء 

بالبيليون أو حسب 

 ما هو مناسب

 املنطقة -1

 ثنوع امللو  -2

 

 سجالت إدارية-1 سنوي 

مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة 

-املبادئ والتوجيهات واملنهجيات–العربية 

الجزء الثاني  املؤشرات البيئية سبتمبر 

2012 

 

 

 :البيئة الساحلية و البحرية 8.3.3

 مصدر املؤشر مصدر البيانات اسدورية القي مستوى التفصيل وحدة القياس معادلة حساب املؤشر وصف املؤشر إسم املؤشر

النسبة املئوية ملجموع 

السكان  الذين يعيشون في 

 املناطق الساحلية

نسبة السكان الذين يعيشون في حدود  

 كلم من الخط الساحلي 100

عددالسكان  الذين يعيشون في املناطق 

الساحلية/ إجمالي عدد السكان في 

 100املنطقة *

  املنطقة .1 نسبة مئوية
ً
 سجالت إدارية .1 سنويا

مؤشرات التنمية املستدامة في 

املبادئ –املنطقة العربية 

 الثانيالجزء -والتوجيهات واملنهجيات

 2012سبتمبر  البيئيةاملؤشرات 

انطالق النتروجين و 

 الفسفور في  املياه الساحلية

 املتوسط السنوي لكمية النتروجين

( (N و الفسفور(P)   التي  يجري تصنيفها

 األرضية إلى املياه الساحلية من املصار 

امليزان الكلي  للنتروجين و الفسفور  

ملنطقة تجمع مائي معينة إلى مجمل 

 التدفقات

  املنطقة .1 الطن السنوي 
ً
 سجالت إدارية .1 سنويا

مؤشرات التنمية املستدامة في 

املبادئ –املنطقة العربية 

 الثانيالجزء -والتوجيهات واملنهجيات

 2012ر سبتمب البيئيةاملؤشرات 
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 املراجع 1.4

 9 -دليل املؤشرات اإلحصائية  –أبوظبي  –مركز اإلحصاء  .1

-https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/9

9%8A%D8%A9.pdf%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D 

 1993األمم املتحدة، نظام الحسابات القومية  .2

 اململكة العربية السعودية -الهيئة العامة لإلحصاء .3

https://www.stats.gov.sa/ar/1102 

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية واإلحصاء -دليل الخصائص الديموغرافية واالجتماعية  .4

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx 

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية واإلحصاء -دليل التصنيفات التعليمية .5

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx 

 التصنيف الصناعي الدولي املوّحد لألنشطة االقتصادية التنقيح الرابع .6

n/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdfhttps://unstats.un.org/unsd/publicatio 

 الهيئة اإلتحادية للتنافسية واإلحصاء -دليل التصنيفات االقتصادية .7

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx 

 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني - 2019دليل املؤشرات اإلحصائية           8.  

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx 

 الثالث ( –الثاني  –األجزاء) األول -دئ والتوجيهات واملنهجياتاملبا–مؤشرات التنمية املستدامة في املنطقة العربية          9.

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Indicators/SustainableDevInd.aspx  

https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/9-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.scad.gov.ae/MethodologyDocumentLib/9-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.stats.gov.sa/ar/1102
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Classifications/Classifications.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/Indicators/SustainableDevInd.aspx
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 مركز االبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية– يانات اإلحصاءات أويستاتقائمة املؤشرات اإلحصائية لقاعدة ب    10.     

                  ar.php-indicators-http://www.sesric.org/oicstat 

 2010الطبعة الثانية –مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحصائية بدول . 11  

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/ConceptsDefs/TermConcept.aspx?tct=1,2 

 2013ة لثالطبعة الثا–ائية بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدليل املوحد للمفاهيم واملصطلحات اإلحص .12

http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/ConceptsDefs/TermConcept.aspx?tct=1,2 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesric.org/oicstat-indicators-ar.php
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/ConceptsDefs/TermConcept.aspx?tct=1,2
http://methods.fcsa.gov.ae/Forms/ConceptsDefs/TermConcept.aspx?tct=1,2
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 امللحقات 2.4

 ةالتصنيفات اإلحصائي

 

 اإلحصاءات اإلجتماعية و السكانية 

  اإلحصاءات اإلقتصادية 

 اإلحصاءات الزراعية و البيئة 
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 اإلحصاءات اإلجتماعية والسكانية: 1.2.4

 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

 نوع األسرة

 

 ةمواطن

 ةغير مواطن

 جماعية

 

 جتماعيالنوع اإل 

 ذكر

 أنثى

نوع قطاع 

 التعليم

 

 حكومي

 خاص

ؤسسة نوع م

 التعليم العالي

 جامعات

 كليات

 معاهد

 

 مرحلة التعليم

 

 روضة

 الحلقة األولى ) ابتدائي (

 الحلقة الثانية ) إعدادي (

 ثانوي 

 فوق الثانوي ودون الجامعي

 جامعي

 دبلوم فوق الجامعي

 ماجستير

 دكتوراه
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

 تصنيف املهن

 التصنيف الدولي املعياري املوّحد للمهن

 لعالقتهم الفعلية واملحتملة مع الوظائف تصنف الوظائف حسب األعمال املنجزة هذا التصنيف أعدته من
ً
أو التي ظمة العمل الدولية، ويتم استخدامه لتصنيف األشخاص وفقا

املتعلقة باملهنة، مع وجود مجموعات  سيتم إنجازها، املعيار األساس ي لتصنيف النظام ملجموعات رئيسية وفرعية هو مستوى املهارات والتخصص املطلوب لتنفيذ األعمال واملهام

 رئيسية منفصلة لكبار املشرعون واملسؤولون واملدراء وللقوات املسلحة.

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 منطقة املنامة- منطقة مصفوت - منطقة عجمان املنطقة

 مي محليحكو - خاص - حكومي قطاع الصحة

 

نوع املرض 

 املعدي

 

 الجدري املائي

 املالريا

 التسمم الغذائي

 تهاب الكبد الفيروس يإل

 وغيرها من األمراض

 عجمان لإلحصاء والتنافسية لكتروني ملركز زيارة املوقع اإلللمزيد من التصنيفات يرجى 

 

 حالة التأشيرة
 ملغية- مجددة - جديدة

 الحالة الزواجية

 
ً
 لم يتزوج أبدا

 د قران )ألول مرة(عق

 متزوج

 مطلق

 مهجورة

 قطاع العمل

 حكومي

 خاص

 مشترك )حكومي/خاص(
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

التحصيل 

 العلمي

 أمي

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي

 إعدادي

 ثانوي 

 فوق الثانوي ودون الجامعي

 جامعي

 دبلوم فوق الجامعي

 ماجستير

 دكتوراه

 

العالقة بقوة 

 العمل

لمشتغ  

 متعطل وسبق له العمل

من قبلمتعطل ولم يعمل   

ألعمال املنزل  متفرغ  

 طالب متفرغ

 غير راغب بالعمل

 نزيل إحدى الدور 

سنة 65متقاعد وأقل من   

 عجز مؤقت

 غير قادر على العمل )عجز دائم(

 وال يعمل بر فأكسنة  65

 الحالة العملية

 صاحب عمل ويستخدم اآلخرين

 يعمل لحسابه وال يستخدم أحد

 يعمل بأجر

 يعمل لدى الغير بال أجر

 مزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية لل

 



 

69 
 

 اإلحصاءات اإلقتصادية 2.2.4

 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

 قتصادياإلالنشاط 

 

 قطاع املشروعات غير املالية

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 الصناعات االستخراجية 

 الصناعات التحويلية

 هرباء والغاز واملياه وأنشطة إدارة النفاياتالك

 التشييد والبناء

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

 النقل والتخزين

 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 تصاالتاملعلومات واإل

 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 األنشطة العقارية

 نية والعلمية والتقنيةاألنشطة امله

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 جتماعي اإلجباري دارة العامة والدفاع؛ الضمان اإل اإل 

 التعليم

 جتماعيةاإل  أنشطة الصحة البشرية والخدمة

 والترويح وأنشطة الخدمات األخرى  هالفنون والترفي

 أنشطة األسر املعيشية كصاحب عمل

 ى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسيةللمزيد من التصنيفات يرج
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

الوحدات اإلحصائية في نظام الحسابات 

 القومية 

 املؤسسة 

 املنشأة 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

اإلستهالك الفردي حسب مجموعات 

 الغرض 

 

 وبات غير الكحوليةاألغذية واملشر 

 املشروبات الكحولية والتبغ

 املالبس واألحذية

 السكن واملياه والكهرباء والغاز

 التجهيزات واملعدات املنزلية

 خدمات الصحة

 خدمات النقل

 تصاالتاإل

 الترويح والثقافة

 التعليم

 املطاعم والفنادق

 سلع وخدمات متنوعة

 كتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسيةللمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإلل

 

 النظام املنسق

 

 

لتوصيف وترميز السلع يستخدم هذا التصنيف في إحصاءات التجارة الخارجية، لترميز السلع املصدرة والواردة، ويتكون من ست حدود  املنسق النظام 

 إليها حدين لألغراض املحلية
ً
 دولية مضافا

 

 حسابات توليد الدخل 

 

 العاملين  تعويضات

 األجور والرواتب 

 نتاج والوارداتالضرائب على اإل 

 على املنتجات  الضرائب



 

71 
 

 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 الدعم على املنتجات  

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 الكيان القانوني

 

 فردية

 شركة تضامن

 شركة توصية بسيطة

 شركة مساهمة عامة

ة مساهمة خاصةشرك  

 شركة ذات مسؤولية محدودة

سهمشركة توصية باأل   

 فرع ملنشأة أجنبية

 جمعية تعاونية

 هيئة ال تهدف إلى الربح

 مكتب تمثيل

 شركة حكومية

 أخرى 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 ستخدام للمبنىنوع اإل 

 

 سكني

 تجاري 

 شترك )للسكن والعمل(م

القطاعات الرئيسية لألنشطة 

 قتصادية اإل

 

 املالي 

 غير املالي 

 الحكومي 

 العائلي 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

 نوع النفقات

 

 النفقات الجارية

 األجور والرواتب

 اريةالتحويالت الج و  السلع والخدمات

 النفقات الرأسمالية

 وغيرها من النفقات 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

 

 الرئيسية اإلنشائية مجموعات العشر

ة املكّونة
ّ
 والخدمات املواد لسل

  اإلنشائية

 مواد اإلنشاء

 مواد التشطيبات

 مواد األعمال الكهربائية

 وغيرها من املجموعات  عمال امليكانيكيةاأل 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 املوسعة قتصادية الفئات اإل

 

 األغذية واملشروبات

 وقود وزيوت التشحيم

 )سلع إنتاجية )عدا معدات النقل

 سلع استهالكية

 املوسعة  قتصاديةوغيرها من الفئات اإل

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

 

 

 والخدمات  نوع السلعة

 

 االغذية واملشروبات غير الكحولية

 التبغ

 املالبس واألحذية

 السكن، واملياه، والكهرباء، والغاز

 التجهيزات واملعدات املنزلية
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 خدمات الصحة

 خدمات النقل

 تصاالتإلا

 الترفيه والثقافة

 التعليم

 املطاعم والفنادق

 سلع وخدمات متنوعة

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
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 اإلحصاءات الزراعية والبيئية: 3.2.4

 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 أسلوب الزراعة

 

 

 أسلوب الزراعة املحمية

 ب الزراعة املكشوفةأسلو 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

 

 استخدام األراض ي

 

 األشجار املثمرة

 املحاصيل الحقلية

 )محاصيل الخضراوات )املحمّية

 )محاصيل الخضراوات )املكشوفة

 وغيرها من املحاصيل 

 ة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسيةللمزيد من التصنيفات يرجى زيار 

 فئة املساحة

 )الحيازة النباتية(

 دونم 20أقل من 

 دونم 39دونم إلى  20من 

 دونم 59دونم إلى  40من 

 60دونم فأكثر

 

 

 

 العائالت الرئيسية لألسماك

 

 جش

 قرش

 شعري 

 نيسر

 قبقوب

 كنعد

 هامور 
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 كوفر

 أخرى 

 زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية للمزيد من التصنيفات يرجى

 موقع اإلنزال
 الحر امليناء

 الخور 

 القارب وقود نوع

 

 ديزل 

 بترول

 

 املزارع ) املحاصيل والبستنة(

 

 

 محاصيل سكرية 

 محاصيل بقولية 

 محاصيل املشروبات والتوابل 

 محاصيل بذور زيتية 

 املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة

 

 نوع الحيوان

 

 الضأن

 املاعز

 األبقار

 الجمال

 الحيوانات الداجنة

 

 منتجات الطاقة 

 

 أنواع الوقود 

 الكهرباء 

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 حي معالجة مياه الصرف الص

 أولي

 ثانوي 

 ثالثي
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 تفاصيل التصنيف إسم التصنيف

 

 املادة املغذية

 

 نترات

 فوسفات

 أمونيوم

 الكلوروفيل

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 نوع محطة معالجة الصرف الصحي

 

 تقليدي

 غير تقليدي

 

حسب امللوث الرئيس ي في مياه الصرف 

 الصحي

 

 كيميائيالطلب على البيو 

 املواد الصلبة الذائبة

 الطلب الكيمائي على األكسجين

 املواد الصلبة العالقة

 الفوسفات

 األمونيوم

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

 

 الكائنات الحية الدخيلة

 

 طيور 

 ثدييات

 نباتات

 أسماك

 زواحف

 برمائيات

 الفقاريات

 للمزيد من التصنيفات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 


